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.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا



قبل زمن بعید ھاجمت جیوش قویة أرض یھوذا، 
وأخذوا العدید من الناس من شعب هللا 

.كمسبیین إلى بابل



وبعیدا عن وطنھم عاش الیھود على ضفاف نھر 
خابور، ومن بینھم خادم هللا النبي 

.  حزقیال



وفي أحد األیام أعطى هللا رؤیا 
ومجد هللا ظھر لھ كضوء المع. لحزقیال

أربعة مخلوقات ناریة، كل على شكل
...وجوه وأربعة أجنحة، منھا لھ أربعة



وفوقھا عرش من العقیق ...
وكلھ ضوء كقوس قزح المع، ولما 

. ذلك، سقط على وجھھرأى حزقیال



لى یا ابن آدم، أنا ُمرسلك إ: "وقال هللا لحزقیال
قل لھم كلماتي،بني إسرائیل،

".ألنھم أمة متمردة



وظھرت لھ ید ماسكة بورقة ملفوفة،
ُكْل ھذه: "وجاءه صوت هللا قائال

الورقة، واذھب تكلم إلى
یا!" إسرائیلبیت

لھ من أمر
عجیب،
ولكن
حزقیال
.أطاع، فأكل الورقة وذھب



وروح الرب
حمل حزقیال إلى
أعلى وذھب بھ

المسبیین الیھودإلى
یقیمون في الذین
أخرى على منطقة

.نھر خابور



وبقى ھناك
متحیراسبعة أیام
ثم جعلھ.مما یراه

هللا رقیبا، فیحذر
الناس األشرار

یتمردواحتى ال
.على هللا



وعمل حزقیال أمور 
غریبة، حتى یوضح للناس 

یم، فأخذ لبنة ورسم علیھا مدینة أورشل. كلمة هللا
ة فربما یراه الناس وھو یرسم أشكال جیوش قوی

قدسة حول أورشلیم، وبذلك یُریھم أن مدینة هللا الم
.سوف تتحطم سریعا



سنة، 390مملكة الشمال، إسرائیل، عصت هللا 
سنة، لذلك 40ومملكة الجنوب، یھوذا، عصت هللا 

تحطمت إسرائیل ویھوذا سوف
.تقع قریبا



390وأمر هللا حزقیال أن یتكئ على جنبھ الیسار
یوما، حتى یُذّكر 40یوما، وعلى جنبھ الیمین 

.الشعب، كم سنة أخطئوا فیھا



ربما تخیل الناس اآلن أن 
إنسان غریب األطوار، حزقیال

وھو قد فعل كل ما أمره بھ 
هللا، ففي یوم من األیام حلق 

…شعره وحرق ثلثھ،



ومن خالل ذلك یرید …
أن یُبیّن أن ثلث الناس في 

أورشلیم سیموتون من 
المرض والجوع، عندما تھجم 

.علي المدینة جیوش بابل



ثم أخذ حزقیال ثلث آخر من شعره وقّطعھ
موتون بالسیف، وذلك لیُبیّن أن ثلث الناس سی

.بسیوف األعداء



لكنھ و. أما ثلث الشعر األخیر، فقد ذّره أمام الریح
مة خیّط بعض الشعرات على أطراف ثیابھ، كعال

شعبھ،أن هللا سوف یحمي بعض الناس من
وسیُرجعھم 

إلى أرض 
.المیعاد



یین وھذا النبي الشجاع قال للمسب
األمور ستصیرالیھود، أن

ما كلألسوأ ولیس لألحسن
وانزعجت . یأملون

حزقیال، الناس من
ولكنھ بالرغم من 

قال كلمات ذلك
.هللا



عندما كان حزقیالوفي أحد األیام،
، شیوخ إسرائیلیجلس مع

في ھذه . رؤیاأعطاه هللا
حملھ هللا من الرؤیا
رأسھ وأخذهشعر

إلى الھیكل في
.أورشلیم



وفي الھیكل أراه هللا حیوانات زاحفة وحیوانات
غیر طاھرة وأصنام، مما ال یجب أن یكون في 

.ھیكل هللا



.  يوالقادة تعبدوا لھا، بدال من أن یعبدوا هللا الح
وأظھر هللا لحزقیال أیضا، أن مجد هللا سیفارق
.الھیكل وأن الھیكل سیتحطم



.ولما انتھت الرؤیا، قصھا حزقیال علیھم



ات وكل ما قالھ هللا تحقق، فأورشلیم تحطمت، وم
ین ولما  سمع ذلك الیھود المسبی. العدید من الناس

ما عن في بابل، تسائلوا إن كان هللا قد تخلى تما
.شعبھ



.ولكن هللا أعطى نبیھ رسالة أخرى
عظام،بفقد أتى بحزقیال إلى واد مملوء
.  بشرعظام



" ام؟یا ابن آدم، أتحیا ھذه العظ: "فسأل هللا حزقیال
."  علمیا سید الرب أنت ت: "فرد حزقیال قائال

ام وبالطبع ال یمكن أن تعود العظ
.الناشفة لتحیا من جدید



ھا أیت: تنبأ على ھذه العظام وقل لھا: "فقال الرب
ولما ."العظام الیابسة، اسمعي كلمة الرب فتحیون

أطاع حزقیال، سمع صوت رعش، فھل 
تعرف من أین أتى ھذا الصوت؟



.ولما نظر النبي، وإذا باألجساد تتجمع، عظمة
فعظمة



.ثم كساھا اللحم



.ثم كساھا الجلد، ولكن األجساد لم تتنفس



من تنبأ یا ابن آدم، وقل ھلم یا روح: "فقال الرب
ل ولما فع.الریاح األربع وھب على ھؤالء لیحیوا

لى حزقیال ذلك، دخل فیھم الروح، فحیوا وقاموا ع
…أقدامھم،



كان هللا یعلم أن .جیش عظیم جدا مأل الوادي…
ت الیھود في بابل یعیشون بال أمل، عندما سقط

أورشلیم، لذلك أرسل لھم رسالة من خالل رؤیا 
.  حزقیال



ھذه العظام ھي كل بیت إسرائیل، : "وقال هللا
وأرجعكم إلى وأجعل روحي فیكم فتحیون،

! "أرضكم



ولقد. یا لھا من رسالة عظیمة من هللا مملوءة أمال
عاد تحققت وعود هللا التي أعطاھا لحزقیال، عندما

.الیھود بعد ذلك إلى وطنھم



عرفوا أن السید الرب قد أعادھم إلى وطنھم،وھم
.دائماوكلمة هللا تتحقق



حزقیال، رجل الرؤى

قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس
یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

37–1سفر حزقیال 

"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 



النھایة



ب، قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجی
.الذي خلقنا، والذي یریدك أن تعرفھ

ھا ھو هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمی
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
ل المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أج

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .مضى إلى السماء

سوف !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
.بدیأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األ



:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
رتسیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وص

إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 
ي رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لك

أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 
ساعدني أن أطیعك، . لكي أحیا معك إلى األبدإلیك،

.آمین. وأن أعیش لك كابن لك
!اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم

. 16: 3إنجیل یوحنا 
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