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االيیَومم لهَِھذاا االَكلَِمة  The Word for Today 
-14: 7 حزقيیالل ِسْفر 9 :3  Ezekiel 7:14-9:3 

     757#    951 :ررقم ااإلذذااعيیَّة االحلقة
ااعي سميیث تَشك االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
االمقدِّمة  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 

ااَءنا  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ ااإلذذااعيِّ  االبرنامجِ  من جديیدةةٍ  حلقةٍ  في بُكمْ  أأهھھھًال  االمستَمعيیَن٬، أأعزَّ
 االقسِّ  إإعدااددِ  من ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  في ددررااستَنا االحنَّانن هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 كانَتْ  االتي االديینونةَ  ستهِھااددرر في تَشك االقسُّ  ااستعرضضَ  برناَمِجنا٬، من االسابقة االحلَقةِ  في
.ززاائفةً  أأووثانًا ووعبَدوواا االعليَّ  هللا ررفضواا ألنَّهھم ؛االعبراانيِّ  االشعبِ  على لَّ حِ تَ  أأنن وَوَشك على  

 
 صفِّ  في يیَقِفَ  لن االرببَّ  أأننَّ  سنجدُ  ٬،‘‘االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمج من االيیومم حلقةِ  ووفي

.أأعداائهِھم أأيیديي إإلى يیُسلَّمواا أننب حُ سمَ سيیَ  بل ٬،حرووبهِِھم في االعبراانيِّ  االشعبِ   
 

 ِحْزقيِیالل ِسفرِ  من االسابع ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
ا ٬،عشرَ  االراابعَ  االعدددِ  من وواابتِدااءً   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  ٬،بعاالسا ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:فيیهھ ووجاء عشَر٬، االراابعَ  االعدددِ  من وواابتدااءً   

 
وواا ااْلبُوققِ  فِي نَفَُخواا قَدْ ’’  ُكلِّ  َعلَى َغَضبِي ألنَنَّ  ااْلقِتَالِل٬، إإِلَى ذَذااهھھِھبَ  وَوَال  ااْلُكل٬َّ، وَوأأََعدُّ

.‘‘ُجْمهُھورِرهھھِھمْ   
 

 مثَّلَ  فقد ؛تاللللقِ  اسساالنَّ  عاءِ دْ ااستِ  ددَ مجرَّ  يیتجاوَوززُ  ااأأمرً  كاننَ  االبوققِ  في االنفخَ  إإننَّ  بداايیةً  نقوللُ 
 لن إإنَّهھ هھھھنا للُ وقيی االقديیرَ  هللاَ  لكنَّ . تاللللقِ  مهھُ عَ مَ  خاررججٌ  االرببَّ  أأننَّ  إإعالنًا عبراانيِّ اال شعبِ لل
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 مَعهھُم يیُقاتِلَ  لن االرببَّ  ألننَّ  قق؛اابوااأل في وااخُ فُ نْ يی أأنن شيیئًا يینفََعهھُم وولن ٬،بعد ما في مَعهھُم يیَذهھھھَبَ 
.مهھأأعداائِ  أأيیديي إإلى سلَُّموننيیُ  وففس ووبذلك ُحرووبهِِھم٬، في  

 
ةةِ  هھھھذهه رااضضَ عْ ااستِ  وونوااِصلُ   ااألصحاححِ  من عشرَ  وواالساددسسَ  عشرَ  االخامسَ  االعددَديینِ  في االنبوَّ
:فيیهِھما وونقرأأُ  االسابع٬،  

 
ُ  َخارِرجٍج٬، ِمنْ  االسَّيْیفُ ’’ يْیِف٬، يیَُموتتُ  ااْلَحْقلِ  فِي هھھُھوَ  االَِّذيي. دَدااِخل ِمنْ  وَوااْلُجوععُ  وَوااْلَوبَأ  بِالسَّ
ُ  ااْلُجوععُ  يیَأُْكلهُھُ  ااْلَمِديینَةِ  فِي هھھُھوَ  وَواالَِّذيي  ااْلِجبَاللِ  َعلَى وَويیَُكونُوننَ  ُمْنفَلِتُوننَ  ِمْنهُھمْ  وَويیَْنفَلِتُ . وَوااْلَوبَأ

.‘‘إإِْثِمهھ َعلَى وَوااِحدٍ  ُكلُّ  يیهَْھِدرُرووننَ  ُكلُّهُھمْ . ااألوَْوطِطئَةِ  َكَحَماممِ   
 

 وويیبكونن االجبالل٬، على توننيیتشتَّ  سوفف ٬،أوواالوب يیفِ االسَّ  من بوننَ هھرُ يیَ  نمَ  أأننَّ  هھھھنا نفهھَُمهھُ  ما
.ووأأهھھھوااللٍ  َمصائبَ  من لهھُم سيیجريي ما على وننلوِ لْ وَ وويیُ  وويینوحونن٬،  

 
ةةُ  أأوورَردَدْتهھ ما وونتابِعُ   من وواالِعشريینَ  االحادديي إإلى عشرَ  االتاسع من ااألعدااددِ  في ذذلك بعدَ  االنبوَّ

:فيیهھا ووجاءَ  االسابع٬، ااألصحاححِ   
 

تهَُھمْ  يیُْلقُوننَ ’’ َواارِرعِع٬، فِي فِضَّ تهُُھمْ  تَْستَِطيیعُ  ال. لِنََجاَسةٍ  يیَُكوننُ  وَوذَذهھھَھبهُُھمْ  االشَّ  وَوذَذهھھَھبهُُھمْ  فِضَّ
ببِّ  َغَضبِ  يیَْوممِ  فِي إإِْنقَاذَذهھھُھمْ   ألَنَّهُھَما َجْوفهَُھْم٬، يیَْمألوُوننَ  وَوَال  أأَْنفَُسهُھْم٬، ِمْنهُھَما يیُْشبُِعوننَ  َال . االرَّ
ا. إإِْثِمهِھمْ  َمْعثََرةةَ  َصارَراا  َمْكُرهھھَھاتهِِھْم٬، أأَْصنَاممَ  فيِیهَھا َجَعلُواا. لِْلِكْبِريیَاءِ  فََجَعلهََھا زِزيینَتهِھِ  بهَْھَجةُ  أأَمَّ

 أأَْشَرااررِ  وَوإإِلَى لِلنَّهْھِب٬، ااْلُغَربَاءِ  أأيَْیِديي إإِلَى أأُْسلُِمهَھا. نََجاَسةً  لهَُھمْ  َجَعْلتهَُھا ذذلِكَ  ألَْجلِ  رَرَجاَساتهِِھْم٬،
ُسونهََھا َسْلبًا ااألرَْرضضِ  .‘‘فيَیُنَجِّ  

 
 لوَّثثُ تُ وو دمَّرتُ  وففس لكنَّهھا االَجمالل٬، مزِ ووررَ  الللِ االجَ  كاننِ مَ  ٬،أأوورُرَشليیمَ  مديینةِ  عن هھھھنا االكالممُ 

جاساتتِ  جاساتتِ بالنَّ  .وواالرَّ  
 

 االسابِع٬، ااألصحاححِ  من وواالِعشريینَ  االسابِعِ  إإلى شريینَ وواالعِ  االثاني من ااألعدااددِ  إإلى ااآلننَ  ووننتقلُ 
:فيیهھا وونقرأأُ   

 
للُ ’’ سوننَ  عنهُھمْ  وَوْجهھي ووأأَُحوِّ يي٬، فيیُنَجِّ سونهَھُ  االُمعتَنِفوننَ  وويیَدُخلهُھُ  ِسرِّ لِسلَةَ  ااصنَعِ  .وويیُنَجِّ  االسِّ

مِم٬، أأحكاممِ  ِمنْ  اامتَألتتْ  قد ااألررضضَ  ألننَّ   ااألَُممِ  بأَشرِّ  فآتي. االظُّلمِ  ِمنَ  اامتَألتتْ  وواالمديینةُ  االدَّ
عبُ . َمقادِدُسهُھمْ  فتتَنَجَّسُ  ااألِشدَّااءِ  ِكبريیاءَ  ووأأُبيیدُ  بيُیوتهُھْم٬، فيیَِرثوننَ   االسَّالممَ  فيیَطلُبوننَ  آآتتٍ  االرُّ

٬، ِمنَ  ررؤؤيیا فيیَطلُبوننَ  َخبٍَر٬، علَى َخبَرٌ  وويیكوننُ  ُمصيیبٍَة٬، علَى ُمصيیبَةٌ  ستأتي. يیكوننُ  ووال  االنَّبيِّ
يیوخخِ  عن وواالَمشورَرةةُ  االكاهھھِھِن٬، عن تُباددُ  وواالشَّريیَعةُ  ئيیسُ  يیَنوححُ  االَملِكُ . االشُّ  َحيیَرةة٬ً، يیَلبَسُ  وواالرَّ
 فيیَعلَموننَ  عليَیهِھْم٬، أأحُكمُ  ووكأحكاِمهِھمْ  بهِھْم٬، أأصنَعُ  كطريیقهِِھمْ . ترُجفُ  ااألررضضِ  َشعبِ  ووأأيیديي

ببُّ  أأنا أأنِّي ‘‘.االرَّ  



 3  

 
 حيیث ٬،أأوورُرَشليیمَ  على االعليُّ  هللاُ  جلبهُھايیَ  وففَ س االتي هھھھيیبةِ االرَّ  يینونةِ االدَّ  من شيیئًا هھھھنا نرىى
ا وننَ لقتَ يیُ سوو ٬،ديینةِ االمَ  من االناسسُ  ددُ طرَ سيیُ  كما ٬،سُ دنَّ يیوو للدَّماررِ  هھيیكلُ اال يیتعرَّضضُ س  ٬،يیفِ بالسَّ  إإمَّ
اوو .االمجاعة أأوو أاالوب إإمَّ  

 
ااء٬، مستَِمعيَّ  ٬،ااآلنن ننتقلِ ل  حيیثُ  .االسِّفرِ  في ااألوولى ةةنبوَّ اال تاممَ خِ  فيیهھ نقرأأُ  جديیدٍ  قِسمٍ  إإلى ااألعزَّ

للَ  االَعدددَ  نقرأأُ  :فيیهھ ووجاءَ  االثامِن٬، ااألصحاححِ  من ااألووَّ  
 

نَةِ  فِي وَوَكاننَ ’’ ادِدَسِة٬، االسَّ ادِدسِس٬، االشَّهْھرِ  فِي االسَّ هْھِر٬، ِمنَ  ااْلَخاِمسِ  فِي االسَّ  َجالِسٌ  وَوأأَنَا االشَّ
يیِّدِ  يیَدَ  أأنَنَّ  أأََماِمي٬، َجالُِسوننَ  يیهَُھوذَذاا وَوَمَشايیِخُ  بيَْیتِي٬، فِي ببِّ  االسَّ .‘‘هھھُھنَاككَ  َعلَيَّ  وَوقََعتْ  االرَّ  

 
 جالسيینَ  االعبراانيیِّيین ُشيیوخخِ  من بعضٌ  هھھھناكك ووكانن يیتهِھ٬،بَ  في جالًسا كاننَ  يیاللَ قِ زْ حِ  أأننَّ  يیبدوو
.االقدُّووسسِ  هللاِ  ررووححُ  عليیهھ حلَّ  ذذلك٬، أأثناء ووفي. معهھ  

 
 ووجاء االثامِن٬، ااألصحاححِ  من االثاني االعدددِ  من اابتدااءً  االرؤؤيیا مشهھَدِ  وَوْصفِ  في ذذلك بعدَ  وويیبدأأ
:فيیهھ  

 
 فوققُ  إإلَى َحقَويیهھِ  ووِمنْ  نارٌر٬، تحتُ  إإلَى َحقَويیهھِ  َمنظَرِ  ِمنْ  نارٍر٬، كَمنظَرِ  ِشبهھٌ  ووإإذذاا فنَظَرتتُ ’’

‘‘.االالِمعِ  االنُّحاسسِ  كِشبهھِ  لََمعاننٍ  كَمنظَرِ   
 

 للَ دَ بَ  ٬،لٍ جُ ررَ  رِ نظَ مَ  عن يیعبِّرُ  هھھھنا مكتوببَ اال أأيینارل ٬،ةعيینيیَّ بْ االسَّ  مةِ جَ رْ االتَّ  إإلى ناعْ جَ ررَ  ما ووإإذذاا
 في ‘‘اررن’’ كلمةَ  إإننَّ  قوللُ نَ  فإنَّنا ٬،ااالختِالففِ  هھھھذاا سببِ  ووإليیضاححِ . اررنَّ اال رِ نظَ مَ  عن االكالممِ 
ا ٬،)esh( ششْ أأَ  :هھھھي ةِ االعبريیَّ   هھھھو ووااإلنساننُ  أأشَْش٬، هھھھي االناررُ  إإذًذاا. )ish( إإشِش هھيف إإنساننٍ  كلمةُ  أأمَّ

 بوهھھھاتَ فكَ  ٬،‘‘إإشش’’ هھھھي االمستَخَدمةَ  كلمةَ اال أأننَّ  وننااليیونانيیُّ موننرجِ تَ االمَ  قدَّررَ  هھھھنا وومن. إإشِشْ 
 غالبًا كانواا االسبعيینيیَّةِ  االترجمةِ  ووااِضعي أأننَّ  هھھھنا االسيیاققِ  من نقدِّررَ  أأنن يیمكنُناوو. إإنسانن منظرَ 
.قديیِرهھھِھمتَ  في حقٍّ  على  

 
ؤؤيیا هھھھذهه فاصيیلِ تَ  من االمزيیدَ  وونوااِصلُ   االثامِن٬، ااألصحاححِ  من وواالراابعِ  االثالثِ  االعددَديینِ  في االرُّ

:فيیهِھما ووجاءَ   
 

َماِء٬، ااألرَْرضضِ  بيَْینَ  رُرووححٌ  وَورَرفََعنِي رَرأْأِسي٬، بِنَاِصيیَةِ  وَوأأََخَذنِي يیَدٍ  ِشْبهھَ  وَوَمدَّ ’’  بِي وَوأأَتَى وَواالسَّ
ااِخلِيِّ  ااْلبَاببِ  َمْدَخلِ  إإِلَى أأوُورُرَشليِیَم٬، إإِلَى هللاِ  رُرؤَؤىى فِي َمالِل٬، نَْحوَ  ااْلُمتَِّجهھِ  االدَّ  َمْجلِسُ  َحيْیثُ  االشِّ

ؤْؤيیَا ِمْثلُ  هھھُھنَاككَ  إإِْسَراائيِیلَ  إإِلهھِ  َمْجدُ  إإذَِذاا. ااْلَغيْیَرةةِ  ااْلُمهَھيیِّجِ  ااْلَغيْیَرةِة٬، تِْمثَاللِ   فِي رَرأأيَْیتهَُھا االَّتِي االرُّ
‘‘.ااْلبُْقَعةِ   
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 في رووبيیمَ االكَ  ِحْزقيِیاللُ  فيیهھا شاهھھھدَ  االتي االرؤؤيیا إإلى إإشاررةةً  االِكراامم٬، مستِمعيَّ  هھھھنا٬، نرىى
ا .للااألووَّ  ااألصحاححِ  يیُوخخِ  مع جالًسا يیاللُ قِ زْ حِ  كاننَ ف هھھھنا أأمَّ  ااإلنسانِن٬، هھھھذاا نظرَ مَ  فجأةةً  ررأأىىوو ٬،االشُّ
 ثمَّ . حاسساالنُّ  عاننِ مَ لَ  منظرُ  تحت وومن ٬،االمتَّقِدةةِ  ارراالنَّ  ِمثلَ  فوقق فما ويیهھِ قَ حَ  من كاننَ  وواالذيي
 إإلى هھنقلَتْ  ثمَّ  ٬،ووااألررضضِ  ماءِ االسَّ  بيین ما هھَعتْ ووررفَ  َشعِرهه٬، من ِحْزقيِیاللَ  تتْ ووأأخذَ  يیٌد٬، تْ خرجَ 

َمالِيِّ  االباببِ  إإلى ووتحديیًداا ٬،االهھيَیَكلِ  من االدااخليِّ  ووااققِ االرِّ  إإلى ثمَّ  أأوُورُرَشليِیَم٬،  ٬،االدااخليِّ  ووااققِ للرِّ  االشِّ
.عبِ االشَّ  على االديینونةِ  بِ لْ جَ  في تسبَّبَتْ  االتي ظيیعةَ االفَ  جاساتتِ االرَّ  ررأأىى حيیث  

 
 من وواالساددسسِ  االخامسِ  االعددَديینِ  في ووذذلك لالنتِباهِه٬، يیرةةِ ثاالم االرؤؤيیا ااستِعرااضضِ  في وونستمرُّ 

:فيیهِھما وونقرأأُ  االثامن٬، ااألصحاححِ   
 

َماللِ  ططَِريیقِ  نَْحوَ  َعيْینيَْیكَ  اارْرفَعْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا": لِي قَاللَ  ثُمَّ ’’  ططَِريیقِ  نَْحوَ  َعيْینَيَّ  فََرفَْعتُ . "االشِّ
َمالِل٬،  ااْبنَ  يیَا": لِي وَوقَاللَ . ااْلَمْدَخلِ  فِي هھھھَذاا ااْلَغيْیَرةةِ  تِْمثَاللُ  ااْلَمْذبَحِ  بَاببِ  ِشَمالِيِّ  ِمنْ  وَوإإذَِذاا االشِّ
َجاَساتتِ  لُونَن؟َعامِ  هھھُھمْ  َما رَرأأيَْیتَ  هھھَھلْ  آآدَدمَم٬،  هھھُھنَا َعاِملهَُھا إإِْسَراائيِیلَ  بيَْیتُ  االَّتِي ااْلَعِظيیَمةَ  االرَّ

."‘‘أأَْعظَمَ  رَرَجاَساتتٍ  تَْنظُرُ  تَُعوددُ  وَوبَْعدُ . َمْقِدِسي َعنْ  ِإلْبَعادِديي  
 

 يیُفَعلَ  ما أأوو ٬،االرببِّ  بيیتِ  طِ سَ ووَ  في يیفعلونهھ ما ليیرىى سؤااًال  ِحْزقيِیاللَ  على االرببُّ  يیطرححُ  ووهھھھنا
 أأررووقةِ  في ززاائفةً  آآلهھةً  دووننعبُ يیَ  كانواا أأنَّهھم هھھھو حقًّا للدَّهھھھشةِ  وواالمثيیرُ . ااألقدااسس في بالتَّحديیدِ 
 يیُماررِسوننَ  كانواا أأنَّهھم ااألمرِ  في وواالعجيیبُ . الحِ االصَّ  ااإللهھِ  االرببِّ  َغيیرةةِ  هھھھذاا أأثاررَ  ووقد ٬،االهھيیكل

.االهھيَیَكلِ  أأرروِوقَةِ  في هھھھذاا ووكلُّ  ٬،ااألووثاننِ  باددةةِ عِ  من بعدُ  أأفظَعَ  نجاساتتٍ   
 

التِنا في وونستمرُّ  :فيیهھا وونقرأأُ  االثامِن٬، ااألصحاححِ  من االعاشرِ  إإلى االسابعِ  من ااألعدااددِ  في تأمُّ  
 

اارِر٬، بَاببِ  إإِلَى بِي َجاءَ  ثُمَّ ’’  ااْنقُبْ  آآدَدمَم٬، ااْبنَ  يیَا": لِي قَاللَ  ثُمَّ . ااْلَحائِطِ  فِي ثَْقبٌ  وَوإإذَِذاا فَنَظَْرتتُ  االدَّ
 وَوَحيیََوااننٍ  دَدبَّابَاتتٍ  َشْكلِ  ُكلُّ  وَوإإذَِذاا وَونَظَْرتتُ  فََدَخْلتُ . بَاببٌ  فَإذَِذاا ااْلَحائِِط٬، فِي فَنَقَْبتُ . "ااْلَحائِطِ  فِي

.‘‘دَداائِِرههِ  َعلَى ااْلَحائِطِ  َعلَى َمْرُسوَمةٌ  إإِْسَراائيِیَل٬، بيَْیتِ  أأَْصنَاممٍ  وَوُكلُّ  نَِجٍس٬،  
 

.االُجْدررااننِ  على مرسومةً  سةِ جِ االنَّ  االحيیوااناتتِ  سوممِ ررُ  مختلفَ  ررأأىى ٬،االغرفة تلكَ  ددخل حيینَما  
 

 وونقرأأُ  االثامن٬، ااألصحاحح من عشر االحادديي االعدددِ  في االقويیَّة االرؤؤيیا هھھھذهه من مشاهھھِھدَ  وونتابِعُ 
:فيیهھ  

 
ااَمهَھا وَووَوااقِفٌ ’’  فِي قَائِمٌ  َشافَاننَ  ْبنُ  وَويیَازَزْنيیَا إإِْسَراائيِیَل٬، بيَْیتِ  ُشيیُوخخِ  ِمنْ  رَرُجًال  َسْبُعوننَ  قُدَّ

٬،‘‘وَوْسِطهِھمْ   
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اائي هھھھنا٬، نتذكر أأنن االمفيیدِ  من  عنهھ ناقرأأْ  االذيي االكاتبَ  هھھھو كانن شافاننَ  أأننَّ  االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ
 ووجدوواا فحيین .ةاالرووحيیَّ  ااإلصالحاتتِ  يیُوِشيیَّا بدأأ ووحيین ٬،االناموسسَ  االكاهھھھنُ  يیاقِ لْ حِ  جدَ ووَ  حيینَ 

 أددرركوااف االملِك٬، َمسَمعِ  على االناموسسَ  شافاننُ  قرأأ ا٬،يیَّ يیوشِ  االملكِ  إإلى ووأأحضرووهه االناموسس٬،
اا ننووعيیدبَ  أأنَّهھُم ٬، هللاِ  عن جّدً  أأعلنَ  هھھھكذااوو. االحيِّ  االرببِّ  عن كثيیًراا ززااغواا االشعبَ  ووأأننَّ  االعليِّ

 هھھھو شافانن كانن ووقد. االشعب كلِّ  في كبرىى وبةٌ تَ  هھھھناكك تكوننَ  أأنن ووططلب تهَھ٬،بَ وت يیوِشيیَّا االملكُ 
ةةَ  من يیبدوو لكنْ  ااألميین٬، االكاتب ةةِ  هھھھذهه في يیظهھَرُ  ووهھھھو .ووااشيیًا كانن يیازَزْنيیا اابنهھ أأننَّ  االنبوَّ  االنبوَّ
.يیوخخاالشُّ  مع يیقِفُ  كانن اا٬،جوززً عَ  ًال جُ ررَ  صاررَ  ووقد  

 
 ااألصحاححِ  من عشر وواالثاني عشر االحادديي يینِ االعددد في االرؤؤيیا ووصفَ  ِحْزقيِیاللُ  لُ كمِ يیُ وو

:فيیهھا وونقرأأُ  االثامن٬،  
 

 في قائمٌ  شافاننَ  بنُ  وويیازَزنيیا إإسراائيیَل٬، بيَیتِ  ُشيیوخخِ  ِمنْ  رَرُجًال  سبعوننَ  ااَمهھاقُدَّ  ووووااقِفٌ ’’
 يیا أأررأأيیتَ : لي قاللَ  ثُمَّ . صاِعدٌ  االبَخوررِ  َعناننِ  ووِعطرُ  يیَِدهِه٬، في ِمجَمَرتهُھُ  ووااِحدٍ  ووُكلُّ  ووسِطهِھْم٬،

 ألنَّهُھمْ  تصاوويیِرهِه؟ َمخادِدععِ  في ووااِحدٍ  ُكلُّ  االظَّالمِم٬، في إإسراائيیلَ  بيَیتِ  ُشيیوخخُ  تفَعلهُھُ  ما آآدَدممَ  اابنَ 
ببُّ : يیقولوننَ  ببُّ ! يیَراانا ال االرَّ !‘‘.ااألررضضَ  تَرككَ  قد االرَّ  

 
 أأىىوورر غرفةً  خلَ ووددَ  االحائِط٬، في اقبً ثَ  قيیاللُ زْ حِ  َعِملَ  قدف !حقًّا شٌ دهھھھِ مُ  أأمرٌ  هھھھنا ووأأماَمنا
 ذذلك فتسبَّبَ  ٬،جنسيیَّةً  سوًماررُ  بِ غلَ ااأل على كانَتْ  وواالتي عليیهھا٬، االتي االرسومم كلَّ وو ٬،ُجْدرراانهَھا

 ؛االناسس أأذذهھھھاننِ  في ما رىىيی أننْ ب هھل سمحَ  إإنَّهھ االقديیرُ  هللاُ  لهھ قاللَ  ذذلك بعد. ِحْزقيِیاللَ  َصْدمةِ  في
يیرةةٌ  أأفكارَرهھھھم فإننَّ  ووهھھھكذاا ٬،أأذذهھھھانهِھموو يیالهِِھمخَ  في يیدووررُ  ما هھھھو ِحْزقيِیاللُ  ررآآهه فما . ِجسةٌ نَ وو شرِّ

 االذيینوو ٬،يیوخخاالشُّ  أأذذهھھھاننِ  في جوللُ ت االتي ااألُموررُ  كانَتِ  االرؤؤيیا تلك كلَّ  أأننَّ  هھھھي وواالمصيیبةُ 
.االعبراانيِّ  االشعب في يیناالرووحيیِّ  االقاددةةَ  يیكونواا أأنن ضضُ فترَ يیُ   

 
 ااتتٍ رروُّ صَ تَ  من فيیهھا ما ررؤؤيیةوو ناأأذذهھھھانِ  خوللِ ددُ  على قاددررٌ  هللاَ  أأننَّ  هھھھنا لالهھھھتِماممِ  االمثيیر وومن

ررااتتِ  ناأأفكاررَ  ىحتَّ  هللا٬، على يٌّ فِ خَ  شيءَ  فال ؛لتعقَّ ن الُنجعَ يیَ  أأمرٌ  ووهھھھذاا. ووأأفكاررٍ  . قلوبِنا ووتصوُّ
.االمسيیح ططَاَعةِ  إإِلَى فِْكرٍ  كلَّ  نستأسرَ  أأنن عليینا إإننَّ  هللا كلمةُ  تقوللُ  لهھذاا  

 
ا يیوخخُ  أأوولئكَ  أأمَّ  كانواا أأنَّهھم غيیر .ااألررضضَ  ترككَ  ووأأنَّهھ هھھھم٬،يیراا ال االرببَّ  أأننَّ  يیعتقدوونن وااكانف االشُّ
٬، ررآآهھھھمُ  قدف ؛يینااألمرَ  كال في ئيینخطِ مُ  .ااألررضضَ  ككِ يیترُ  لم ووهھھھو االرببُّ  

 
 من عشرَ  وواالراابعَ  عشرَ  االثالثَ  يیناالعدددَ  في ؤؤيیااالرُّ  هھھھذهه عن إإضافيیَّةُ  تفاصيیلَ  وونتابِعُ 

:فيیهِھما وونقرأأُ  االثامن٬، ااألصحاححِ   
 

 بيَْیتِ  بَاببِ  َمْدَخلِ  إإِلَى بِي فََجاءَ  ٬،َعاِملُوهھھَھا هھھُھمْ  أأَْعظَمَ  رَرَجاَساتتٍ  تَْنظُرُ  تَُعوددُ  بَْعدُ : لِي وَوقَاللَ ’’
ببِّ  َمالِل٬، ِجهَھةِ  ِمنْ  االَِّذيي االرَّ وززَ  َعلَى يیَْبِكيینَ  َجالَِساتتٌ  نِْسَوةةٌ  هھھُھنَاككَ  وَوإإذَِذاا االشِّ .‘‘تَمُّ  
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وززُ  كانن  في لهھ يیسجدوونن االناسسُ  ووكانن. االبعث إإلهھُ  أأنَّهھ يیَظُنُّوننَ  كانوااوو ٬،بابل آآلهھةِ  أأَحدَ  هھھھو تَمُّ
وززَ  ببعثِ  وويیحتفلونن يیضَ االبَ  نوننزيیِّ وويیُ  ٬،التتِ افتحااال قيیموننيیُ وو ٬،ااألشجارر حِ تفتُّ  عندَ  بيیعاالرَّ   ٬،تَمُّ

 ووتصيیرُ  ٬،ااألووررااققُ  تتساقَطُ  حيین يیهھعل يینوحونن كانوااف االخريیف٬، في اأأمَّ . جديیدةة حيیاةةٍ  ووبوالددةةِ 
.وواالممتَدَّةة االجديیدةة للحيیاةة مَزيینِ ررَ  وواالبيَیضُ  االربيیعُ  كاننَ  ووهھھھكذاا. رددااءَ جَ  ااألشجاررُ   

 
 االكنيیسةُ  هھاااقتبَستْ  عاددةةٌ  هھھھي االقيیامة عيیدِ  في االبيَیضِ  تلويینِ  عاددةةَ  أأننَّ  االمسيیحيیِّيینَ  بعضُ  وويیرىى
دُ . ةَ االوثنيیَّ  اتتِ االمماررس تلك من  ةليیزيیَّ كااإلن في االقيیامةِ  أأحدِ  تسميیةَ  أأننَّ  االفريیقُ  هھھھذاا وويیؤكِّ
 قريینةُ  هھاأأنَّ  يیُظنُّ  وواالتي عشتارر٬، ةااليیونانيیَّ  هھھھةِ ااإلال ااسم من يیأتي )Easter‘‘ (إإيیْستَر’’

وززَ  االيیونانيُّ  االمقابلُ  هھھھووو أأددوونيیس٬، .لتَمُّ  
 

ا  .يینهِھعَ بِ  يیوممٍ  في االمسيیحِ  بقيیامةِ  ًال احتفاا ااألوولى االكنيیسةُ  تشهھَدِ  لم أأنَّهھ ااالددِّعاءَ  هھھھذاا يیدَعمُ  ووممَّ
وزَز٬، بعباددةةِ  يیحتفلونن كانواا يیناالوثنيیِّ  ألننَّ  لكنْ   في عثبالبَ  فيیهھ لوننفِ يیحتَ  يیوممٌ  لهھم ووكانن تَمُّ

 االقرااررُ  فأتى ٬،منعزلونن هھمأنَّ ب أأعضاؤؤهھھھا رَ يیشعُ  الَّ أأ االمناِسبِ  من أأننَّ  االكنيیسةُ  فرأأتتِ  االربيیع٬،
.ذذلك أأثناءِ  في االبيَیضِ  ووتلويین االربيیع٬، في االمسيیح بقيیامة باالحتِفاللِ   

 
 في ووثنيیَّةٌ  جذووررٌ  هھھھناكك ليیَستْ  أأنَّهھ االمسيیحيیِّيین من آآخرُ  فريیقٌ  يیرىى متَِّصل٬، ِسيیاققٍ  ووفي

وننَ  بحثَ يی أأنن وويیمكنُ  االقيیامة٬، ااحتِفاالتتِ   على االفريیق هھھھذاا ُحَججِ  في مستِمعيینا من االمهھتمُّ
ددةةٍ  موااقعَ  .ااإلنترنت على متعدِّ  

 
 ا٬،حقًّ  ًجازعِ مُ  أأمًراا هھريیَ ليیُ  أأخَذهه االرببَّ  أأننَّ  نرىى ٬،يیاللقِ زْ لحِ  االمحبُّ  هللاُ  هھقالَ  ما إإلى ووبالَعوددةة
وززَ  ااإللهھَ  بكيینَ يیَ  نساءً  فرأأىى  بسببِ  ووال ااآلتي٬، االخرااببِ  على بكيینَ يیَ  لم أأنَّهھنَّ  وواالمشكلةُ . تَمُّ
 ٬،االحاللُ  إإليیهھ ووصلَتْ  االذيي ااألخالقيِّ  ااالنحدااررِ  على بََكيْینَ  ووال ااألررضض٬، في يیةاالمتفشِّ  ةاالخطيیَّ 
وزَز٬، على يیبكيینَ  كنَّ  بل .االبابليِّ  االبعثِ  إإلهھِ  تَمُّ  

 
 وواالساددسسَ  عشرَ  االخامسَ  االعددَديینِ  في ووذذلك االمؤلِِم٬، االمشهھدِ  هھھھذاا على ااالططِّالععَ  وونوااِصلُ 

:فيیهِھما وونقرأأُ  االثامن٬، ااألصحاححِ  من عشرَ   
 

 فجاءَ  ."هھھھِذههِ  ِمنْ  أأعظَمَ  رَرجاساتتٍ  تنظُرُ  تعوددُ  بَعدُ  آآدَدمَم؟ اابنَ  يیا هھھھذاا أأررأأيیتَ ": لي فقاللَ ’’
ببِّ  بيَیتِ  ددااررِ  إإلَى بي ٬، هھھَھيیكلِ  باببِ  ِعندَ  ووإإذذاا ااِخليیَِّة٬،االدَّ  االرَّ ببِّ ووااققِ  بيَینَ  االرَّ  نَحوُ  وواالَمذبَِح٬، االرِّ

ببِّ  هھھَھيیكلِ  نَحوَ  ظظهُھورُرهھھُھمْ  رَرُجًال  ووِعشريینَ  َخمَسةٍ   ساِجدووننَ  ووهھھُھم االشَّرقِق٬، نَحوَ  وووُوجوهھھُھهُھمْ  االرَّ
‘‘.االشَّرققِ  نَحوَ  للشَّمسِ   
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 هللاِ  عن ااررتداادِدهھھھم إإلى يیشيیرُ  اممَّ  االهھيیكل٬، إإلى هھورُرهھھھمووظظُ  نيیووااقف ررجاًال  ِحْزقيِیاللُ  ررأأىى إإذًذاا
.االشمس إللهھِ  االشرققِ  ناحيیةَ  دووننيیسجُ  كانواا حيین في ٬،االحقيیقيِّ  االحيِّ   

 
التِنا وونوااِصلُ   عشرَ  االسابعَ  االعددَديین وونقرأأُ  االثامن٬، ااألصحاححِ  من ااألخيیَريین االعددَديینِ  في تأمُّ
:فيیهِھما ووجاء عشَر٬، وواالثامنَ   

 
جاساتتِ  َعَملُ  يیهَھوذذاا لبيَیتِ  أأقَليیلٌ  آآدَدمَم؟ اابنَ  يیا أأررأأيیتَ ": لي ووقاللَ ’’  هھھھنا؟ َعِملوهھھھا االتي االرَّ

بوننَ  هھھُھم ووهھھھا إلغاظظَتي٬، وويیَعوددووننَ  ظظُلًما ااألررضضَ  َمألوواا قد ألنَّهُھمْ   فأنا. أأنفهِِھمْ  إإلَى االُغصنَ  يیُقَرِّ
 ال عاللٍ  بصوتتٍ  أأذُُذنَيَّ  في َصَرخواا ووإإننْ . أأعفو ووال َعيیني تُشفُقُ  ال بالَغَضِب٬، أأُعاِملُ  أأيیًضا

‘‘."أأسَمُعهُھمْ   
 

 يیصُعبُ  لكنْ  ااألووثانِن٬، تلكَ  باددااتتِ عِ  أأثناء في ظيیعةٌ ووفَ  سةٌ دَدنِ  رَرجاساتتٌ  تُمارَرسسُ  كانَتْ  لقد
.بذيیئة ووددمويیَّةٍ  جنسيیَّة أأبعاددٍ  من فيیهھا مالِ  قاممِ االمَ  هھھھذاا في وَوصفهُھا  

 
للِ  وواالعدددِ  االتاسع ااألصحاحح إإلى ااآلننَ  لننتَقِلِ  :فيیهھ ووجاء منهھ٬، ااألووَّ  

 
ببْ ": قَائًِال  َعالل بَِصْوتتٍ  َسْمِعي فِي وَوَصَرخخَ ’’ تهَھُ  وَوااِحدٍ  ُكلَّ  ااْلَمِديینَِة٬، وُوَكالَءَ  قَرِّ  ااْلُمهْھلَِكةَ  وَوُعدَّ

‘‘."بيِیَِدههِ   
 

 االمالئكةَ  يَ دعِ يیستَ  أأنن االنبيِّ  إإلى ططالبًا ٬،أأذذنيَیهھ في خخُ صرُ يیَ  االعليَّ  هللاَ  هھھھنا ِحْزقيِیاللُ  االنبيُّ  عُ يیسمَ 
.االشعب على االديینونةَ  سيیجلبونن االذيین  

 
ةةِ  هھھھذهه في جاءَ  ما وونوااِصلُ   ووجاءَ  االتاسع٬، ااألصحاححِ  من وواالثالثِ  االثاني االعددَديینِ  في االنبوَّ
:فيیهِھما  

 
مالِل٬، ِجهَھةِ  ِمنْ  هھھھو االذيي ااألعلَى االباببِ  ططريیقِ  ِمنْ  ُمقبِليینَ  رِرجاللٍ  بِستَّةِ  ووإإذذاا’’  ووُكلُّ  االشِّ

تهُھُ  ووااِحدٍ  . كاتِبٍ  دَدووااةةُ  جانِبهِھِ  ووعلَى انَن٬،االَكتَّ  البِسٌ  رَرُجلٌ  ووسِطهِھمْ  ووفي بيیَِدهِه٬، اِحقَةُ االسَّ  ُعدَّ
 كاننَ  االذيي االَكرووببِ  عن َصِعدَ  إإسراائيیلَ  إإلهھِ  ووَمجدُ . االنُّحاسسِ  َمذبَحِ  جانِبَ  ووووقَفواا فَدَخلواا
ُجلَ  فَدعا. االبيَیتِ  َعتَبَةِ  إإلَى عليَیهھِ  ‘‘.جانِبهِھِ  علَى االكاتِبِ  دَدووااةةُ  االذيي اننِ االَكتَّ  بِسَ الاال االرَّ  

 
 ووهھھھناكك ٬،االقديیم االعهھدِ  في االمسيیح ليیسوععَ  ااإللهھيِّ  هھوررِ االظُّ  ااتتِ مرَّ  إإحدىى االمقطَعُ  هھھھذاا يیُبيیِّنُ 

 كما االقديیم٬، االعهھد في االمسيیحِ  ظظهُھوررَ  عن تُعبِّرُ  إإذذ ٬،قرةةَ االفِ  هھھھذهه لُ ماثِ تُ  خرىىأأُ  ةٌ تابيیَّ كِ  رااتتٌ قْ فِ 
.االمفسِّريینَ  من االكثيیرُ  يیرىى  
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٬، االشعبَ  اننِ قيیفاررِ  ههوومجدَ  هللاِ  ررووححَ  ااآلننَ  نرىى  قدسسِ  في حاضًراا ُعدْ يیَ  لم حيیث االعبراانيَّ
 االجبل٬، إإلى ثمَّ  يِّ االشرق االباببِ  إإلى الحقًا اانتقلَ  ثمَّ . بيیتِ اال تبةِ عَ  إإلى اانتقلَ  بل ااألقدااسس٬،

 كانن أأننْ  بعد االمكاننَ  ارركً ات نهھائيیًّا رحلُ سيیَ  االمجدَ  أأننَّ  نرىى ثمَّ  يیتونن٬،االزَّ  بلِ جَ  عن وواالكالممُ 
.يیكلاالهھَ  أأقدااسس دسسِ قُ  في يیسكنُ   

 
االخاتمة  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
. االعبراانيیَّة ةِ ااألمَّ  وَوَسطِ  من هللا محضرِ  حيیلِ ررَ  بداايیةَ  برناَمجنا٬، من االيیوممِ  حلَقةِ  نهھايیةِ  في ررأأيینا
 أأننَّ  نرىى ٬،نيیناالسِّ  تلكَ  كلِّ  بعدَ  لكنْ . كاننَ االمَ  االرببِّ  مجدُ  مأل االهھيیكَل٬، ُسليَیماننُ  ددشَّنَ  فحيینَما

!يیاللُ قِ زْ حِ  ررآآهھھھا االتي تلك زيینةٍ حَ  وررةةٍ صُ  من لهھا فيیا. ااألُمَّة من يیرَحلُ  ررااححَ  دَ جْ االمَ   
 

 هللاِ  مجدِ  حيیلِ ررَ  عن االمزيیدَ  سنعرففُ  ٬،‘‘االيیومم لهھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  من االمقبلةِ  االحلَقةِ  في
ااتتٍ  ووعن االهھيیكل٬، عن ٬، ِحْزقيِیاللُ  ررآآهھھھا أأُخرىى قاسيیةٍ  نبوَّ  االرووححِ  بمعونةِ  لنا ووَخطَّهھا االنبيُّ

.االغنيِّ  االسِّفرِ  هھھھذاا في االقدسسِ   
 

ةختاميیَّ  كلمة  
)سميیث تشك االرااعي(  

 شيءَ  فال ؛ناأأفكاررِ  كلَّ  ففُ رعيی االعليَّ  هللا أأننَّ  تدررككَ  أأنن مُع٬،تاالمس عزيیزيي ك٬،جلأل صالتُنا
 يیُطهھِّرَ  أأنن يیقدررُ  وواالذيي ٬،االُمِحبَّ  خالقَك هللاَ  تعرففَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .عليیهھ يیخفى أأننْ  يیمكن
 يیسوععَ  ططاعة إإلى فكرٍ  كلَّ  رَ أسِ ستَ تَ  أأنن كذلك وونصلِّي. يیَديیك ووعملَ  قلبَك وويینقِّيَ  أأفكارَركك
. لهھ كَ نفسَ  ووتُخِضعَ  االرببِّ  في ووتتقوَّىى ذِذهھھْھنَِك٬، في فكرةةٍ  كلَّ  تمتحنَ  أأننوو هللا٬ِ، لمجدِ  االمسيیح
 يیسوععَ  بِاْسمِ . تِكَ ددررااس أأوو كووعملِ  تِكَ سرأأُ  في كَ لبِ قَ  سؤللَ  االرببُّ  كَ عطيیَ يیُ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي
!آآميین. نصلِّي االمسيیح  


