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االَكلَِمة لهَِھذاا االيیَومم  The Word for Today 
-1: 9ِسْفر حزقيیالل  10 :22  Ezekiel 9:1-10:22 

     758#    952االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررقم: 
ااعي تَشك سميیث االرَّ  Pastor Chuck Smith 

 
مةاالمقدِّ   

)مم االبرنامجمقدِّ (  
 

ااَءنا االمستَمعيیَن٬، أأهھھھًال بُكْم في حلقٍة جديیدةٍة من االبر ٬، ‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیَومم’’نامِج ااإلذذااعيِّ أأعزَّ
ددررااستَنا في ِسفِر ِحْزقيِیالَل من إإعداادِد االقسِّ  االكاملِ حيیث سنتابُِع في هھھھذهه االَحلَقِة بنعمِة هللاِ 

تَشك سميیث.  
 

َجاَساتِت االتي كرهھھھهھا االرببُّ تشَ االقسِّ ٬، ررأأيینا مع من برناَمِجنا في االحلقة االسابقة  ألننَّ  ؛ك االرَّ
يیوخَخ وو االهھيیكل.واا يیماررسونهَھا في أأرروِوقَِة كان ررؤَؤساَء االشعبِ االشُّ  

 
 ٬،االقدُّووسسِ  بنعمِة االرببوفف نتابُِع٬، س ٬،‘‘االكلمةُ لهِھَذاا االيیومم’’من برناَمِج  قِة االيیومم٬،ووفي حلَ 

ِة االعبراانيیَِّة؛ الكِك ااآلتي على االهھَ  ذذلكَ ااالططِّالعَع على  ووسَس جَد هللا مَ  ألننَّ ااألُمَّ قدسَس  ترككَ االقدُّ
كَك بعيیًداا عن االموقِع ااألصليِّ ٬، ووررااألقدااسس .ااحَح يیتحرَّ  

 
سع من ِسفِر ِحْزقيِیالل تافَإنْن َكانَن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس٬، نَْرجو أأنْن تَْفتََحهھُ على ااألصحاحِح اال

للوواابتِدااًء من االعددِد  ا إإنْن لَْم يیَُكْن لََديْیَك ِكتابٌب ُمقَدَّسٌس ااآلنَن٬، فنرجو منك٬، عزيیزيي ااألووَّ ٬، أأمَّ
الةِة وواالُخشوعِع. االمستِمع٬، أأننْ  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 االمستَِمعيین٬، في حلَقِة االيیَومِم ددررااستَنا في ِسفِر ِحزْ  ع٬،ساتقيِیالَل من ااألصحاحِح االنبدأأ أأعزَّ  

للوواابتدااًء من االعددِد  فيیهھ:االذيي نقرأأُ ٬، ووااألووَّ  
 

تهَھُ ااْلُمهْھلَِكةَ ": وَوَصَرخَخ فِي َسْمِعي بَِصْوتٍت َعالل قَائًِال ’’ بْب وُوَكالََء ااْلَمِديینَِة٬، ُكلَّ وَوااِحٍد وَوُعدَّ قَرِّ
"‘‘.بيِیَِدههِ   
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اائي االمستَِمعيین٬، أأننَّ  هھھھنا هللاَ االعليَّ يیصرخُخ في أأذذنيَیهھ٬،  يیسَمعُ  ِحْزقيِیاللَ  االنبيَّ إإذًذاا نالِحظ٬ُ، أأعزَّ
 االشعبِ ذذلك على  يینونةِ الدَّ وفف يیأتونَن بططالبًا إإلى االنبيِّ أأنن يیستدعَي االمالئكةَ االذيین س

يیرِ  .االشرِّ  
 

ةِة  ٬، في االعددَديیِن االثاني وواالثالِث من ااألصحاحِح االتاسعِ االقاِسيیِة وونوااِصُل ما جاَء في هھھھذهه االنبوَّ
:ووجاَء فيیهِھما  

 
مالِل٬، ووُكلُّ ’’ ووإإذذاا بِستَِّة رِرجالٍل ُمقبِليیَن ِمْن ططريیِق االبابِب ااألعلَى االذيي هھھھو ِمْن ِجهَھِة االشِّ

اِحقَةُ بيیَِدهِه٬، ووفي ووسِطهِھْم رَرُجٌل البٌِس االَكتَّانَن٬، ووعلَى جانِبهِِھ دَدووااةةُ كاتٍِب.  تهُھُ االسَّ ووااِحٍد ُعدَّ
إإلهِھ إإسراائيیَل َصِعَد عن االَكرووبِب االذيي كانَن  فَدَخلواا ووووقَفواا جانَِب َمذبَِح االنُّحاسِس. ووَمجدُ 

ُجَل االالبَِس االَكتَّانِن االذيي دَدووااةةُ االكاتِِب علَى جانِبهِھِ  ‘‘.عليَیهِھ إإلَى َعتَبَِة االبيَیِت. فَدعا االرَّ  
 

ااتِت االظُّهھورِر ااإللهھيِّ ليیسوعَع االمسيیح في االعهھِد وونرىى هھھھنا أأننَّ هھھھذاا االمقطََع  يیُبيیُِّن إإحدىى مرَّ
ِة فِْقرااتٌت ِكتابيیَّةٌ أأُخرىى تُماثُِل هھھھذهه االفِقرةةَ االقديیم٬، ووهھھھناكك  ِة ِجْدعونَن٬، ووقصَّ ٬، ِمْثَل قصَّ

ِة االفِتيیَِة االثالثِة في أأتُّونِن االنَّارِر٬، وواالذيین ظظهھََر بيینهَھُم َمن قالَل االملُك إإنَّهھ  َشمشونَن٬، ووكذلك قِصَّ
.شبيیهھٌ بِاْبِن ااآللهھَةِ   

 
عَب قا االشَّ ررووحَح هللاِ وومجَدهه فاررَ ظَِر٬، ووهھھھو أأننَّ أأيیًضا في هھھھذاا االمقطَِع أأمًراا الفِتًا للنَّ نرىى 

٬، حيیث لم يیَُعْد  ووبعَد  ٬،يیتِ َل إإلى َعتبِة االبَ اانتقَ  حاضًراا في قدسِس ااألقدااسس٬، بلِ االرببُّ االعبراانيَّ
يیتونن٬، بَ قًا إإلى االبابِب االشرقيِّ ثمَّ إإلى االجَ َل الحِ قَ اانتَ ذذلَك   وومن هھھھُناككَ ل٬، وواالكالمُم عن َجبِل االزَّ
 ٬، بعد أأنْن كانن يیسكُن في قدسِس أأقدااسسِ نهھائيیًّا. فهھا هھھھو مجُد هللاِ يیتركُك االمكاننَ يیَرحُل وفف س

االهھيَیكل.  
 

نقرأأ فيیهھ:االذيي في االعددِد االراابع من ااألصحاحِح االتاسع٬، ووبعَد ذذلك وونوااصُل ما جاَء   
 

ى ِجبَاهِه ااْعبُْر فِي وَوْسِط ااْلَمِديینَِة٬، فِي وَوْسِط أأوُورُرَشليِیَم٬، وَوِسْم ِسَمةً َعلَ ووقالل لهھ االربب:’’
َجاَساتِت ااْلَمْصنُوَعِة فِي وَوْسِطهَھا َجالِل االَِّذيیَن يیَئِنُّونَن وَويیَتَنهَھَُّدوونَن َعلَى ُكلِّ االرَّ .‘‘االرِّ  

 
ِة إإلى االرجل  ن وويیضَع عالماتٍت على مَ  أأنن يیذهھھھبَ  ووااةة االكاتبِ ددَ ُل يیحمِ االذيي تطلُب االُمهِھمَّ

َجاَساتِت االتي كانت  نوحوننَ يیَ   حدثثما كانن يیعلى وواالذيین حزنواا ٬، ككَ ُمنتَِشرةةً آآنَذااعلى االرَّ
ِة االعبراانيیَِّة٬، االتي يیُفتََرضُض أأنن تَكونَن قُْدًسا للرببِّ االقدُّووسسِ  .وَوَسطَ ااألُمَّ  

 
ُحَف ي حيین ووأأقولُل إإنِّ  ووهللاُ . كثيیًراا أأحزننُ فإنِّي ووأأعرفف ما يیدوورُر في بالدِدنا٬، أأططالُع االصُّ

ونَن على ِمثِل هھھھذهه االممارَرساتِت نزَ حْ َمن يیَ لوبب االمحبُّ يیطلُب أأنن توَضَع عالمةٌ على قُ 
.االبغيیضِة في االمجتَمعاتتِ   



 3  

 
التِنا في االعددَديین  :فيیهِھما وواالسادِدسِس من ااألصحاحِح االتاِسع٬، ووجاءَ  االخامسِ وونتابُِع تأمُّ  

 
 َال  تُْشفُْق أأَْعيیُنُُكْم ووَ َال  ااْعبُُروواا فِي ااْلَمِديینَِة وَورَرااَءههُ وَوااْضِربُواا."وَوقَالَل ألوُولئَِك فِي َسْمِعي: ’’

يْیَخ وَواالشَّاببَّ وَوااْلَعْذرَرااَء وَواالطِّْفَل وَواالنَِّساَء٬، ااْقتُلُواا لِْلهَھالكِك. وَوَال  تَْقُربُواا ِمْن إإِْنَسانٍن  تَْعفُواا.  االشَّ
َمة٬ُ، وَوااْبتَِدئُواا ِمْن َمْقِدِسي يیوخِخ االذيیَن أأمامَم االبيَیتِ ". َعليَْیهِھ االسِّ جالِل االشُّ .‘‘فابتَدأأوواا بالرِّ  

 
قالل:االرسولَل ُر أأننَّ بُْطُرسَس نتذكَّ ٬، في سيیاقٍق متَّصلٍ وو  

 
.‘‘ألَنَّهھُ ااْلَوْقُت الْبتَِدااِء ااْلقََضاِء ِمْن بيَْیِت هللاِ ’’  

 
غيیر أأننَّ  ٬،قِدسهھمَ ِمْن نقرأأُ أأننَّ االرببَّ ططَلََب أأنن يیبتدئواا ٬، حيیث االنبيِّ  يیاللقِ زْ ووهھھھذهه إإشاررةةٌ إإلى حِ 

:أأيیًضا بطرسَس قاللَ   
 

‘‘.فما نهھايیةُ االخطاةة ووااآلثميین؟ بدأأ قضاُء هللا من بيیِت هللا٬، إإننْ ’’  
 

 ؛في االعهھِد االجديید المةٌ عليیهھم عَ ااألشخاصِص االذيین  عنِ  ظةِ الحَ ديیٌر بالمَ ٌل آآخُر جَ ماثُ هھھھناكك تَ وو
يیاحح ااألكيین بالسِ ممُ  صحاحِح االسابع أأرربعةَ مالئكةٍ في ااألَ  ٬، نجدُ ففي ِسفر االرؤؤيیا رربعِة٬، رِّ
أأوولئَك ووفي تلك ااألثناِء يیقولُل أأَحُد ٬، الكَك على ااألررضضِ بواا االهھَ جلِ يیَ  ننْ ألووعلى ااستعداادٍد 

:ةِ كئمالاال  
 

...‘‘ماررَ بواا االدَّ جلِ ال تَ ’’  
 

. أأوو االبقيیَِّة االتقيیَّة ااألميینةحفَظُ االبقيیَّةَ يیَ وفف بأننَّ االرببَّ س ووتبيیُِّن هھھھذهه االعباررةةُ االتي نطقهَھا االمالككُ 
أأوُورُرَشليِیَم٬، َمديینِة في  أأميینةً  ةً بقيیَّ ِد االمجيی! هھ هھھھو أأننَّ يیلَ إإهھَ بِ غي أأنن ننتَ نبَ ماثُُل االذيي يیَ ووهھھھكذاا فالتَّ 

٬، االَعظيیمةِ  االدَّيینونةِ  لوللِ هھلِكواا عند حُ حتَّى ال يیَ هھھھي فطلُب االرببُّ أأنن توَضَع عالمةٌ عليیهھم٬، 
ِسفر االرؤؤيیا ااألصحاحح  ٬، كما يیوِضُح لناةَ ااألميینةَ يیَّ ظُ االبقِ يیحفَ ااألميیَن سوفَف هللاَ حيیث نرىى أأننَّ 

.االسابع  
 

إإلى االحادديي عشر من ااألصحاحِح االتاسِع٬،  االثامنعَد ذذلك في ااألعداادِد من وونتابُِع ما جرىى ب
:وونقرأأُ فيیهھا  

 
آآهِه٬، يیا "ي َخَرررتُت علَى ووجهھي ووَصَرخُت ووقُلُت: ووكانَن بيَینَما هھھُھم يیَقتُلونَن٬، ووأأُبقيیُت أأنا٬، أأنِّ ’’

! هھھھل أأنَت ُمهھلٌِك بَقيیَّةَ إإسراائيیَل ُكلَّهھا بَصبِّ رِرجِزكَك علَى أأوو ببُّ . فقالَل لي: "رُرَشليیَم؟سيیُِّد االرَّ
اا٬، ووقَِد اامتَألتِت ااألررضُض دِدماًء٬، وواامتَألتِت " اا ِجّدً إإننَّ إإثَم بيَیِت إإسراائيیَل وويیهَھوذذاا عظيیٌم ِجّدً
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ببُّ ال يیََرىى. ووأأنا أأيیًضا َعيیني ال  ببُّ قد تَركَك ااألررضَض٬، وواالرَّ االمديینةُ َجنَفًا. ألنَّهُھْم يیقولونَن: االرَّ
ُجِل االالَّ "ى ررؤؤووِسهِھمْ تشفُُق ووال أأعفو. أأجلُِب ططريیقهَُھْم علَ  انِن االذيي بِِس االَكتَّ . ووإإذذاا بالرَّ

‘‘."قد فَعلُت كما أأَمرتَني"االدَّووااةةُ علَى جانِبهِِھ رَرددَّ َجواابًا قائًال:   
 

 اسً جِ نَ ذذلك االشَّخُص  كوننُ يیفيیٍت٬، ةَ مَ ثَّ جُ ٌص خْ شَ  سَ مَ لَ ووما يیقولهُھ لنا هھھھذاا االمقطَُع هھھھو إإنَّهھ إإذذاا 
.دَ تعبَّ يیكي  يیكلَ االهھَ  لَ دخُ يی أننْ ب هھل حُ يیُسمَ ال وو٬، كامًال  اومً يیَ   

 
:منهھ٬، ووجاء فيیهھ للااألصحاحِح االعاشر وواالعددِد ااألووَّ إإلى  ااآلننَ ننتَقُِل وو  

 
ثُمَّ نَظَْرتُت وَوإإذَِذاا َعلَى ااْلُمقَبَِّب االَِّذيي َعلَى رَرأْأسِس ااْلَكُرووبيِیِم َشْيٌء َكَحَجِر ااْلَعقيِیِق ااألزَْزرَرقِق٬، ’’

.‘‘َكَمْنظَِر ِشْبهِھ َعْرششٍ   
 

هھِر نَ ما ررآآهه ِحْزقيِیالُل عنَد  هھُ شبِ تُ ووهھھھي ٬، االمجيید هللا عرششَ  ا تُظهِھرُ ررؤؤيیهھھھنا من جديیٍد نجد وو
.من هھھھذاا االسِّفر للفي ااألصحاحِح ااألووَّ  خابوررَ   

 
في ااألعداادِد من االثاني إإلى االراابع من ااألصحاحِح االعاشر٬، َف االرؤؤيیا صْ بعَد ذذلك يیُتابُِع ووَ 

وونقرأأُ فيیهھا:  
 

ُجَل اال’’ اادْدُخْل بيَْیَن ااْلبََكَرااتِت تَْحَت ااْلَكُرووبِب وَوااْمْأل َحْفنَتيَْیَك "الَّبَِس ااْلَكتَّانِن وَوقَالَل: وَوَكلََّم االرَّ
هھھَھا َعلَى ااْلَمِديینَةِ  . وَوااْلَكُرووبيِیُم وَوااقِفُونَن "َجْمَر نَارٍر ِمْن بيَْیِن ااْلَكُرووبيِیِم٬، وَوذَذررِّ اامَم َعيْینَيَّ . فََدَخَل قُدَّ

ااِخليِیَّةَ. فَاَعْن يیَِميیِن ااْلبيَْیِت ِحيیَن  اارَر االدَّ َحابَةُ َمألتَِت االدَّ ُجُل٬، وَواالسَّ ببِّ َعِن رردَدَخَل االرَّ تَفََع َمْجُد االرَّ
اارُر ِمْن لََمَعانِن َمْجِد  َحابَِة٬، وَوااْمتَألتَِت االدَّ االَكُرووبِب إإِلَى َعتَبَِة ااْلبيَْیِت. فَاْمتَألَ ااْلبيَْیُت ِمَن االسَّ

ببِّ  .‘‘االرَّ  
 

 ببِّ َد االرَّ جْ مَ  منظٌَر جميیل٬، إإالَّ أأننَّ ااألمَر مأساووييٌّ في االوااقع؛ إإذذ إإننَّ  قد يیظنُّ بعضنا أأننَّ هھھھذااوو
.٬، وولم يیَُعْد في قُدسِس أأقدااسِس االهھيیَكلِ من االبيیتِ  لُ يیرحَ أأََخَذ   

 
من  إإلى االحادديي عشراالخامِس وونتابُِع مجِريیاتِت أأحدااثِث تلك االرؤؤيیا في ااألعداادِد من 

:ااألصحاحِح االعاشر٬، ووجاَء فيیهھا  
 

اارِر ااْلَخارِرِجيیَِّة َكَصْوتِت هللاِ ااْلقَِديیِر إإذَِذاا تََكلََّم. وَوَكانَن  وَوُسِمعَ ’’ َصْوتُت أأَْجنَِحِة ااْلَكُرووبيِیِم إإِلَى االدَّ
ُجَل االالَّبَِس ااْلَكتَّانِن قَائًِال  ا أأََمَر االرَّ أأَنَّهھُ  "ُخْذ نَارًراا ِمْن بيَْیِن ااْلبََكَرااتِت٬، ِمْن بيَْیِن ااْلَكُرووبيِیمِ ": لَمَّ

قََف بَِجانِِب ااْلبََكَرةِة. وَوَمدَّ َكُرووبٌب يیََدههُ ِمْن بيَْیِن ااْلَكُرووبيِیِم إإِلَى االنَّارِر االَّتِي بيَْیَن دَدَخَل وَوووَ 
ااْلَكُرووبيِیِم٬، فََرفََع ِمْنهَھا وَووَوَضَعهَھا فِي َحْفنَتَِي االالَّبِِس ااْلَكتَّانِن٬، فَأََخَذهھھَھا وَوَخَرجَج. فَظَهَھَر فِي 

َسانٍن ِمْن تَْحِت أأَْجنَِحتهَِھا. وَونَظَْرتُت وَوإإذَِذاا أأرَْربَُع بََكَرااتٍت بَِجانِِب ااْلَكُرووبيِیِم. ااْلَكُرووبيِیِم ِشْبهھُ يیَِد إإِنْ 
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بََكَرةةٌ وَوااِحَدةةٌ بَِجانِِب ااْلَكُرووبِب ااْلَوااِحِد٬، وَوبََكَرةةٌ أأُْخَرىى بَِجانِِب ااْلَكُرووبِب ااآلَخِر. وَوَمْنظَُر 
بَْرَجِد. وَومَ  ْنظَُرهھھُھنَّ َشْكٌل وَوااِحٌد لِألرَْربَِع. َكأَنَّهھُ َكانَن بَْكَرةةٌ وَوْسِط بَْكَرةٍة. ااْلبََكَرااتِت َكِشْبهِھ َحَجِر االزَّ

ا َسارَرتْت٬، َسارَرتْت َعلَى َجَواانِبهَِھا ااألرَْربََعِة. لَْم تَدُ  رْر ِعْنَد َسيْیِرهھھَھا٬، بَْل إإِلَى ااْلَمْوِضِع االَِّذيي لَمَّ
أْأسُس ذَذهھھَھبَْت وَورَرااَءههُ. لَْم تَُدرْر ِعْنَد َسيْیِرهھھَھا هھَ إإِليَْیهِھ االرَّ .‘‘تََوجَّ  

 
ووكانواا  ا٬،هھم تالمُس بعُضهھا بعضً كانت أأجنحتُ وو ٬،رووبيیمكانواا أأرربعةَ كَ وونرىى هھھھنا أأنَّهھُم 

ا ااخل. لدَّ اا وونن نحونظريی في أأثناء هھم سَ ووؤؤديیروواا ررُ ٬، وولم يیُ مستقيیمةً نت فكا مكتهُھرَ حَ أأمَّ
.هھمتِ كَ رَ حَ   

 
التِنا في هھھھذاا االمشهھِد في ااألعداادِد من  من  إإلى االراابَع عشرَ ر شاالثاني عوونوااِصُل تأمُّ

:٬، ووجاء فيیهھاااألصحاحِح االعاِشرِ   
 

يیُونًا َحَوااليَْیهَھا لِبََكَرااتهَِھا وَوُكلُّ ِجْسِمهَھا وَوظظهُُھورِرهھھَھا وَوأأيَْیِديیهَھا وَوأأَْجنَِحتهَِھا وَوااْلبََكَرااتِت َمآلنَةٌ عُ ’’
ا ااْلبََكَرااتُت فَنُودِديَي إإِليَْیهَھا فِي َسَماِعي:  . وَولُِكلِّ وَوااِحٍد أأرَْربََعةُ أأوَْوُجهٍھ: "يیَا بَْكَرةةُ "ااألرَْربَِع. أأَمَّ

لُل وَوْجهھُ َكُرووبٍب٬، ُع ووجهھُ اابِ الُِث ووجهھُ أأَسٍد٬، وواالرَّ اني ووجهھُ إإنسانٍن٬، وواالثَّ وواالَوجهھُ االثَّ  ااْلَوْجهھُ ااألوَوَّ
‘‘.نَسرٍ   

 
اائي االمستَِمعيیَن٬،  لَل كانن لل في ااألصحاحِح ااألووَّ نذكُر٬، أأعزَّ ا ورر. االثَّ ووجهھَ  يیشبهھُ أأننَّ االوجهھَ ااألووَّ أأمَّ

 حيین ررفعَ لذلك ٬، ى ااألعلىلإإااألسفل من إإننَّ االنَّظََر ؛ إإذذ ختلفٍ مُ  نظوررٍ هھ من مَ يیلإإُر نظَ يیُ فهھھھنا 
ثالثةَ ووجوهٍه  فرأأىى بعَد ذذلك نظََر ِحْزقيِیاللُ وو رووبب.بالكَ  هھَ ررآآهه أأشبَ ى ذذلك االوجهِھ٬، لإإنظَرهه االنبيُّ 

لل٬،  ا أأُخرىى٬، كما حَدثَث في ااألصحاحِح ااألووَّ رربعةَ.االوجوههَ ااألررأأىى لمَّ  
 

في ااألعداادِد من االخامَس عشَر إإلى االعاشِر٬، ووذذلك  وونوااِصُل قرااءةةَ ما تبقَّى من ااألصحاححِ 
جاَء فيیهھا:قد ٬، وواالثاني وواالِعشريین  

 
ااْلَكُرووبيِیُم. هھھھَذاا هھھُھَو ااْلَحيیََواانُن االَِّذيي رَرأأيَْیتهُھُ ِعْنَد نهَْھِر َخابُورَر. وَوِعْنَد َسيْیِر ااْلَكُرووبيِیِم ووثُمَّ َصِعَد ’’

َسارَرتِت ااْلبََكَرااتُت بَِجانِبهَِھا٬، وَوِعْنَد رَرْفِع ااْلَكُرووبيِیِم أأَْجنَِحتهََھا لِالرْرتِفَاعِع َعِن ااألرَْرضِض لَْم تَُدرِر 
َجانِبهَِھا. ِعْنَد وُوقُوفهَِھا وَوقَفَْت هھھھِذهِه٬، وَوِعْنَد اارْرتِفَاِعهَھا اارْرتَفََعْت َمَعهَھا٬، ألنَنَّ ااْلبََكَرااتُت أأيَْیًضا َعْن 

ببِّ ِمْن َعلَى َعتَبَِة ااْلبيَْیِت وَووَوقََف َعلَى ااْلَكُرووبيِیِم.  فيِیهَھا رُرووحَح ااْلَحيیََواانِن. وَوَخَرجَج َمْجُد االرَّ
. ِعْنَد ُخُرووِجهَھا َكانَِت ااْلبََكَرااتُت فََرفََعِت ااْلَكُرووبيِیُم أأَْجنَِحتهََھا وَوَصِعدَ  اامَم َعيْینَيَّ تْت َعِن ااألرَْرضِض قُدَّ

٬، وَوَمْجُد إإِلهِھ إإِْسَراائيِیَل َعليَْیهَھا ِمْن فَْوققُ  ْرقِيِّ ببِّ االشَّ . َمَعهَھا٬، وَووَوقَفَْت ِعْنَد َمْدَخِل بَابِب بيَْیِت االرَّ
ْسَراائيِیَل ِعْنَد نهَْھِر َخابُورَر. وَوَعلِْمُت أأَنَّهَھا هھھِھَي هھھھَذاا هھھُھَو ااْلَحيیََواانُن االَِّذيي رَرأأيَْیتهُھُ تَْحَت إإِلهِھ إإِ 

 ااْلَكُرووبيِیُم. لُِكلِّ وَوااِحٍد أأرَْربََعةُ أأوَْوُجهٍھ٬، وَولُِكلِّ وَوااِحٍد أأرَْربََعةُ أأَْجنَِحٍة٬، وَوِشْبهھُ أأيَْیِديي إإِْنَسانٍن تَْحتَ 
يْیتهَُھا ِعْنَد نهَْھِر َخابُورَر٬، َمنَاظِظُرهھھَھا أأَْجنَِحتهَِھا. وَوَشْكُل وُوُجوهھھِھهَھا هھھُھَو َشْكُل ااْلُوُجوهِه االَّتِي رَرأأَ 

.‘‘ُكلُّ وَوااِحٍد يیَِسيیُر إإِلَى ِجهَھِة وَوْجهِھهھِ  وَوذَذوَوااتهَُھا.  
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 ةٍ لغٍة بشريیَّ استِخداامِم باالمشهھَِد ِف صْ في ووَ  هھھھناكك مشكلةً من االوااضِح في هھھھذاا االمقطَع أأننَّ  

 االكائناتتِ  تلكَ أأيي ٬، رووبيیمَ االكَ الُل ِحْزقيِی٬، ووهھھھذاا ما حدثث حيین ررأأىى من قبلُ االبََشُر هه رَ يیَ لشيٍء لم 
٬، ووإإضافة االيیاء وواالميیم رووببمُع كَ هھھھي جَ االكلمةُ إننَّ ف ٬،االكرووبيیمعريیف ذكيیِر بتَ ووللتَّ ة. االمالئكيیَّ 

ووقد ااستُخِدمَم االجمُع هھھھنا؛ . اجمعً في االلُّغِة االعبريیَِّة يیعني أأننَّ االكلمةَ صارَرتْت  نهھايیة االكلمةِ إإلى 
حزقيیالُل.شاهھھھَدهھھھا االنبيُّ االتي  افي االرؤؤيی رووبيیمَ أأرربعةُ كَ ألنَّهھ كانن هھھھناكك   

 
أأمورًراا أأخرىى٬، لكنَّهھ لم أأيیًضا وورربَّما شاهھھھَد ٬، اجوهھھھً ووووُ  ايیونً ووعُ  اأألواانً وويیبدوو أأننَّ االنبيَّ ررأأىى 

ْن من وَوصفهِھا  ووهھھھذاا ما يیجعُل معظََمنا٬، إإنْن لم يیُكْن . باستخداامِم لغٍة بشريیٍَّة ووااضحةٍ يیتمكَّ
٬، جوههٍ ووُ  لهھ أأرربعةُ  ئًاشيی أأيینارريیسبِْق لنا أأنن لم  هھألنَّ  ؛ريیبٌ غ منظرَ االهھھھذاا جميیَعنا٬، يیرىى أأننَّ 

رووقق.ااألضوااء ووااأللواانن وواالبُ  عالووةةً على  
 

باستِْخداامِم لَُغتهِھ حاوَولَتهِھ أأنن يیَِصَف مُ أأثناِء ووهھھھكذاا كانن ِحْزقيِیالُل في موقٍف ال يیُحَسُد عليیهھ في 
بلُغٍة  ما هھھھو إإلهھيٌّ أأوو سماووييٌّ  َد تلَك االكائناتِت االسماوويیَّة. فكيیَف يیِصفُ شهھَ مَ ااألررِضيیَِّة 
أأررضيیٍَّة؟  

 
يیاقِق ما  ا ااألصحاحِح االثالث وواالعددِد يیسوعُع لنيیقودديیموسس في إإنجيیِل يیوحنَّ  هھقالوونذُكُر في هھھھذاا االسِّ

االثاني عشر:  
 

َماوِويیَّاتِت؟إإنِْن ُكْنُت قُْلُت لَُكُم ااألرَْرِضيیَّاتِت وَولَْستُْم تُْؤِمنُونَن٬، فََكيْیَف تُْؤِمنُونَن إإنِْن قُْلُت لَُكُم اال’’ ‘‘سَّ  
 

لهھُم  ٬، فكيیفَ ةِ ااألررضيیَّ  ااألموررِ ِف صْ في ووَ  عوباتتٍ صُ ِجدوونَن يیَ إإنْن كانواا هھم أأنَّ  الممُ االكَ هھھھذاا  يعنيیوو
االحاسوبِب هھازَز جَ غاباتِت ااألماززوونن انِن كَّ ِد سُ حَ ُف ألَ صِ نَ  يیفَ كَ ف؟ ةَ ماوويیَّ االسَّ  موررَ ااألُ  واافصِ يیَ  أأنن
ذذلك لن يیفهھَم وو٬، ماتِت محدووددةةٌ لِ كَ اال ألننَّ  ؛في ذذلك ةً عوبجُد صُ نسال بُدَّ أأنَّنا ؟ هھلِ مَ عَ  يیَّةَ يیفووكَ 

ووااألجزااِء ااألُخرىى من لوحِة االمفاتيیح٬، ااستخداامِم  يیَّةاالحديیثة٬، ووكيیف ااالتكنولوجيیااألماززوونيُّ 
االتي ال يیعرفُف ما هھھھي أأصًال.االجهھازز٬، وو  

 
االثالثِة.  ماءسَّ إإلى اال أأُِخَذ االرسولُل بولسُ وونذُكُر في حادِدثٍة أأُخرىى في االعهھِد االجديید٬، حيینَما 

سوللَ  نعرفُف أأننَّ  وومع أأنَّنا أأنن تستطيیُع  إإنَّهھ ال توَجُد لغةٌ  قاللفقَْد يیًّا٬، كِ ًال ذذَ جُ كانن ررَ  بولَس االرَّ
.ووااقِِع ااألمرِ عن  ااأأقلَّ كثيیرً ما يیمكنهُھ أأنن يیُعبَِّر بهھ كونُن سيیَ ووهھھھكذاا  هھ.عَ مِ َف ما سَ صِ تَ   

 
َن من ووَ ووذذلك لسَّماء؛ ستكونُن لنا كلماتٌت جديیدةةٌ في ااهھ أنَّ ووااثٌق بووأأنا   ااألموررِ  فِ صْ كي نتمكَّ

.بعُضنا لبعضٍ  ةاالسماوويیَّ   
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٬، فنقولُل إإنَّهھ كاننَ  يیاللَ قِ زْ حِ بالَعوددةِة إإلى  كائناتٍت  ةٍ غٍة بشريیَّ بلُ  فَ صِ أأنن يیَ هھھھنا حاوولُل يیُ  االنبيِّ
 في إإططاررِ كانن محدوودًداا غيیر أأنَّهھ ٬، ما في وُوسِعهھأأقصى  . ووقد بذللَ ةً ررووحيیَّ ووأأحدااثًا ٬، مالئكيیَّةً 
بكلِّ ما كانن لديیهھم في محدوودًداا أأيیًضا كما كانَن االمستخَدمِة آآنذااكك٬، وواالتكنولوجيیا  ٬،عصِرهه

.االَمجيیدةةِ  االمشاهھھھدِ تلك ِمْثِل ل صفٍ للكلماتت٬، ووووَ  ااستخدااممٍ االزمن من ذذلك   
 

ذاا االعصِر هھھھفي  ٬، لكنَّ وَوصفَناممتًعا مرُ ااأل٬، سيیكونن في االعصر االحاليِّ  االكرووبيیم أأيیناررفإذذاا 
ا  افً لِ ختَ مُ ددوونَن شكٍّ سيیكونُن  االتكنولوجيِّ   كانَتْ  حقًّا إإننْ  ففُ عرِ نال فنحن يیالل. قِ زْ حِ فهَھ صَ ووَ عمَّ

٬، ةِ حَ نِ عن ااألجْ االنبيُّ ر في ما قالهھ حيین نفكِّ ف ؛بعُضهھا بعًضا أأمم الالمُس ت أأجنحةٌ رووبيیم للكَ 
٬، ااتتِ االطائر أجنحةِ قد تكونُن ك ؛ إإذذ٬، لكنَّهھا قد ال تكونُن كذلكاالطيیورر ةُ حَ جنِ فربَّما نعتقُد أأنَّهھا أأ

كٍك وتَت إإقالعِع صَ نهھا عاالصاددرُر  وتتُ االصَّ  يیُشبهِھُ في حيین   تخدممُ نسسووهھھھكذاا فإنَّنا اثث. نفَّ محرَّ
ولَل حَ ررآآهھھھا ِحْزقيِیالُل ة االتي االمخلوقاتِت االمالئكيیَّ لَوْصِف تلك  ِرناصْ عبيیرااتِت عَ تَ على ااألغلَِب 
يیالَل.قِ زْ حِ من ِسفِر  ااألصحاحاتت ااألوولىفي نقرأأُ عنهھا االتي وو٬، االمجيیدِ  عرشِش هللا  

 
حيیُث ِسفِر االرؤؤيیا٬، ااألصحاحِح االراابع من في  شابهھةٌ مُ  قرةةٌ هھھھناكك فِ ووعلى صعيیٍد متَّصل٬، 

ى لإإا يیوحنَّ  دَ عِ حيین صَ فماوويّي. االتي في االمشهھِد االسَّ هھا نفسَ االمخلوقاتِت االرسولُل ا يیصُف يیوحنَّ 
ووما يیفعلونهھ  ٬،عرششِ االلذيین حولَل االكرووبيیُم ااوو ٬،نظَرهه هھھھو عرشُش هللا ما لفتَ  للَ كانن أأووَّ  ٬،ماءلسَّ اا

لل ما يیشاهھھھُدهه االمؤمنونَن بالمسيیح لدىى ووُ هھھھناكك.  صولهِِھم إإلى وورربَّما يیكونُن هھھھذاا االمشهھُد هھھھو أأووَّ
االسَّماء.  

 
واا لخُ دْ يیَ ل ٬،ةَ ااألبعاددِ االحيیاةةَ ثالثيیَّ فيیهھ  وننَ تركوويینتظُر االمؤمنونَن بالمسيیح أأيیًضا االيیومَم االذيي يی

دَد ٬، ووليیس االحقيیقيُّ  االعالمُ ٬، ووملكوتُت هللاحيیُث ٬، االبُعَد االرووحيَّ  ييِّ  االعالمِ مجرَّ االمنظورر  االماددِّ
.حولَنامن   

 
مٍن منذ ززَ  نا إإيیَّاههأأعطا االرببَّ  ألننَّ  ؛٬، ووأأعرفُف ما سيیحدثثببَّ االرَّ  ي أأعرففُ ووأأنا مسروورٌر أأنِّ 

.هھ االغنيیَّة٬، ووهھھھي كلمةُ االحقِّ ٬، وونعرفهُھ من كلمتِ بعيیدٍ   
 

اائي االمستَِمعيین٬،من أأجل ذذلك  وونفتحَ  ٬، أأنن نحترسسَ بالمسيیح ؤمنيیناالم نا٬، نحنعليَی ٬، أأعزَّ
زيیَن إإيیَّاهھھھا يیونَنا عُ  اا  ببَ قرَ االيیومَم أأباتَت فدااَءنا  ألننَّ  ؛دُّووسسِ االق على االرببِّ مركِّ من أأييِّ ووقٍت جّدً

أأنَت٬، عزيیزيي االمستَِمع؟ هھھھل تَعِرفُف االرببَّ معرفةً شخصيیَّة٬ً، ووتعرفُف  كَ ووماذذاا بشأن .مضى
ووهھھھل تعرفُف أأننَّ في وُوسِعَك أأنن تنالَل برَّ االمسيیح باإليیمانِن  لغنيیَِّة؟اَء في كلمتهِھ االحيیَِّة ووااما ج

بشخِصهھ ووبما َعِملهَھ على االصليیِب ألجلَك؟ إإننَّ االمسيیَح حيٌّ ااآلنَن في االسَّماِء بعَد قيیاَمتهِِھ من 
هه ووشفاعتهَھ؟ بيیِن ااألموااتِت٬، ووهھھھو االيیومَم يیشفَُع في االمؤمنيیَن بِاْسِمهھ. فهھل تقبَُل بِرَّ  

 
االخاتمة  

مم االبرنامج( )مقدِّ  
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ووسِس  على  يینونةَ االكاملةَ ُب االدَّ يیتطلَّ كانَن ررأأيینا في َحلَقِة االيیومِم من برناَمِجنا٬، أأننَّ بِرَّ هللاِ االقدُّ
ِة االعبراانيیَِّة  ووسُس  يیُطهھَِّرهھھھاكي ووأأفعالهِھا االبغيیضِة٬، ااألمَّ ووإإالَّ ٬، ةِ االفظيیعآآثاِمهھا من هللاُ االقدُّ

.ااألُمَّةِ تلَك من  اابعيیدً  االعليِّ  جُد هللاِ مَ  لُّ ظَ سيیَ   
 

يیالَل قِ زْ حِ  نستكمُل تحذيیرَ سوفف ‘‘ االكلمةُ لهِھذاا االيیومم’’من برناَمِج  ةِ لَ ووفي االحلقِة االمقبِ 
في ااالططِّالعِع ك تشَ االقسُّ  يیستمرُّ سوفف كما بَابَِل. مديینِة في وجودديیَن مَ كانواا  نمسبيیِّيین االذيیلل

نن.وومشيیرذيین كانَن يیُقالُل عنهھُم إإنَّهھم أأوولئَك ااألشراارِر٬، اال االتي حلَّْت علىيینونِة دَّ االعلى   
 

ةكلمة ختاميیَّ   
)ااعي تشك سميیثاالرَّ (  

صالتُنا ألجلَِك٬، عزيیزيي االمستَِمع٬، أأنن تعرفَف االرببَّ يیسوعَع مخلًِّصا ووفادِديیًا؛ ألننَّ لنا فيیهھ 
 بَ سَ حَ نصلِّي أأيیًضا أأالَّ تسلَُك ووإإذذاا كنَت قد عرفتهَھ٬، فإنَّنا االفدااَء٬، بَِدِمهھ ُغفراانُن االخطايیا. 

لتَسلَُك بأمانٍة ِمْثلَما فعَل االكثيیُر من قدِّيیسي هللاِ ٬، االُعليیاكما يیحقُّ لدعوةِة االمسيیح  ٬، بلدسَ االجَ 
 ٬،أأيیَّاَمكَ  وويیباررككَ . وونصلِّي كذلك أأنن يیكونَن االرببُّ مَعك االعليِّ في االعهھَديیِن االقديیم وواالجديیدِ 

ددَ  لطة وو بالمتعةِ  ااززدِديیادِد وولَِع ااإلنساننِ مع ٬، يیرةةِ االشرِّ  اممِ ااأليیَّ في كلِّ ااأليیَّامِم٬، ال سيیَّما  ككَ وويیُشدِّ االسُّ
تُكم كم وومحبَّ نُ ِزدْد إإيیماووليیَ  ٬،االمسيیحِ يیسوعَع االرببُّ حيیاتَك في  يیُثَبِّتَ وونصلِّي أأخيیًراا أأنن . وواالمالل
االمسيیِح  ِم يیسوععَ اسْ بِ . يیَّة لمجِد هللاِ االمحبِّ وواامتداادِد ملكوتهھووحاالرُّ يیَّة وولهھألمورِر ااإلل ووأأمانتُُكم
ن!آآميی .نُصلِّي  


