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. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبيع          : اتفاقية االستخدام    



قبل زمن بعيد هاجمت جيوش قویة أرض یهوذا، وأخذوا العدید        
وبعيدا عن وطنهم .من الناس من شعب اهللا آمسبيين إلى بابل  

عاش اليهود على ضفاف نهر   
خابور، ومن بينهم خادم  

. اهللا النبي حزقيال   



ومجد . وفي أحد األیام أعطى اهللا رؤیا لحزقيال      
اهللا ظهر له آضوء المع على شكل أربعة    
مخلوقات ناریة، آل منها له أربعة وجوه      

وأربعة أجنحة، وفوقها عرش من العقيق وآله      
ضوء آقوس قزح المع، ولما رأى حزقيال   
.                           ذلك، سقط على وجهه   



یا ابن آدم، أنا ُمرسلك إلى بني إسرائيل،         : "وقال اهللا لحزقيال   
” .                       قل لهم آلماتي، ألنهم أمة متمردة

                              وظهرت له ید ماسكة بورقة ملفوفة،  
ُآْل هذه: "                                    وجاءه صوت اهللا قائال

                                    الورقة، واذهب تكلم إلى بيت    
یا له من أمر !"                                              إسرائيل    

.عجيب، ولكن حزقيال أطاع، فأآل الورقة وذهب     



وروح الرب حمل حزقيال إلى أعلى وذهب به إلى اليهود             
ین                                                    المسبيين الذ   

ة                                                  یقيمون في منطق
.                                               أخرى على نهر خابور   
م                                              وبقى هناك سبعة أیا
.                                                  متحيرا مما یراه 
يحذر                                            ثم جعله اهللا رقيبا، ف 

                                             الناس األشرار حتى ال         
.                                                  یتمردوا على اهللا 



. وعمل حزقيال أمور غریبة، حتى یوضح للناس آلمة اهللا     
فأخذ لبنة ورسم عليها مدینة أورشليم، فربما یراه الناس وهو         

یرسم أشكال جيوش قویة حول أورشليم، وبذلك ُیریهم أن     
.مدینة اهللا المقدسة سوف تتحطم سریعا     



 سنة، ومملكة  390مملكة الشمال، إسرائيل، عصت اهللا         
 سنة، لذلك تحطمت إسرائيل         40الجنوب، یهوذا، عصت اهللا    

وأمر اهللا حزقيال أن یتكئ على جنبه    . ویهوذا سوف تقع قریبا  
 یوما، حتى ُیّذآر 40 یوما، وعلى جنبه اليمين   390اليسار   

.الشعب، آم سنة أخطئوا فيها    



ربما تخيل الناس اآلن أن حزقيال      
إنسان غریب األطوار، وهو قد فعل     

آل ما أمره به اهللا، ففي یوم من   
األیام حلق شعره وحرق ثلثه، ومن      

خالل ذلك یرید أن ُیبّين أن ثلث    
الناس في أورشليم سيموتون من    

المرض والجوع، عندما تهجم علي      
.المدینة جيوش بابل  



ثم أخذ حزقيال ثلث آخر من شعره وقّطعه بالسيف، وذلك        
أما ثلث الشعر   . لُيبّين أن ثلث الناس سيموتون بسيوف األعداء   

ولكنه خّيط بعض الشعرات على   . األخير، فقد ذّره أمام الریح       
أطراف ثيابه، آعالمة أن اهللا سوف یحمي بعض الناس من   

شعبه،  
وسُيرجعهم  
إلى أرض   

.   الميعاد 



وهذا النبي الشجاع قال للمسبيين اليهود، أن       
        األمور ستصير لألسوأ وليس لألحسن         

وانزعجت الناس من  .               آما یأملون
                  حزقيال، ولكنه بالرغم من ذلك  

وفي أحد األیام،   .                  قال آلمات اهللا
                    عندما آان حزقيال یجلس مع   
                       شيوخ إسرائيل، أعطاه اهللا    

في هذه الرؤیا   .                               رؤیا
                                 حمله اهللا من شعر  
                                        رأسه وأخذه    

                                   إلى الهيكل في   
.                                       أورشليم  



وفي الهيكل أراه اهللا حيوانات زاحفة وحيوانات غير طاهرة        
.وأصنام، مما ال یجب أن یكون في هيكل اهللا   



وأظهر اهللا  . والقادة تعبدوا لها، بدال من أن یعبدوا اهللا الحي     
لحزقيال أیضا، أن مجد اهللا سيفارق الهيكل وأن الهيكل        

.ولما انتهت الرؤیا، قصها حزقيال عليهم . سيتحطم 



وآل ما قاله اهللا تحقق، فأورشليم تحطمت، ومات العدید من    
ولما  سمع ذلك اليهود المسبيين في بابل، تسائلوا إن         .  الناس 

.آان اهللا قد تخلى تماما عن شعبه  



. ولكن اهللا أعطى نبيه رسالة أخرى     
فقد أتى بحزقيال إلى واد مملوء بعظام،      

.            عظام بشر 



فرد  " یا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟    : "فسأل اهللا حزقيال 
وبالطبع ال یمكن أن ." یا سيد الرب أنت تعلم    : "حزقيال قائال 

.تعود العظام الناشفة لتحيا من جدید   



أیتها العظام  : تنبأ على هذه العظام وقل لها : "فقال الرب   
ولما أطاع حزقيال،   ." اليابسة، اسمعي آلمة الرب فتحيون      

سمع صوت رعش، فهل تعرف من أین أتى هذا الصوت؟    



. ولما نظر النبي، وإذا باألجساد تتجمع، عظمة فعظمة        



.ثم آساها اللحم    



. ثم آساها الجلد، ولكن األجساد لم تتنفس         



تنبأ یا ابن آدم، وقل هلم یا روح من الریاح    : "فقال الرب  
ولما فعل حزقيال ذلك،  . " األربع وهب على هؤالء ليحيوا     

دخل فيهم الروح، فحيوا وقاموا على أقدامهم، جيش عظيم      
.جدا مأل الوادي     



آان اهللا یعلم أن اليهود في بابل یعيشون بال أمل، عندما   
سقطت أورشليم، لذلك أرسل لهم رسالة من خالل رؤیا          

هذه العظام هي آل بيت إسرائيل، وأجعل       : "وقال اهللا. حزقيال 
! " روحي فيكم فتحيون، وأرجعكم إلى أرضكم     



ولقد تحققت   .  یا لها من رسالة عظيمة من اهللا مملوءة أمال  
وعود اهللا التي أعطاها لحزقيال، عندما عاد اليهود بعد ذلك     

وهم عرفوا أن السيد الرب قد أعادهم إلى وطنهم،        .إلى وطنهم 

                           وآلمة اهللا تتحقق 
.                            دائما 



حزقيال، رجل الرؤى     

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

37 – 1سفر حزقيال    

" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 



النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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قبل زمن بعيد هاجمت جيوش قویة أرض یهوذا، وأخذوا العدید        
وبعيدا عن وطنهم .من الناس من شعب اهللا آمسبيين إلى بابل  

عاش اليهود على ضفاف نهر   
خابور، ومن بينهم خادم  

. اهللا النبي حزقيال   



ومجد . وفي أحد األیام أعطى اهللا رؤیا لحزقيال      
اهللا ظهر له آضوء المع على شكل أربعة    
مخلوقات ناریة، آل منها له أربعة وجوه      

وأربعة أجنحة، وفوقها عرش من العقيق وآله      
ضوء آقوس قزح المع، ولما رأى حزقيال   
.                           ذلك، سقط على وجهه   



یا ابن آدم، أنا ُمرسلك إلى بني إسرائيل،         : "وقال اهللا لحزقيال   
� .                       قل لهم آلماتي، ألنهم أمة متمردة

                              وظهرت له ید ماسكة بورقة ملفوفة،  
ُآْل هذه: "                                    وجاءه صوت اهللا قائال

                                    الورقة، واذهب تكلم إلى بيت    
یا له من أمر !"                                              إسرائيل    

.عجيب، ولكن حزقيال أطاع، فأآل الورقة وذهب     



وروح الرب حمل حزقيال إلى أعلى وذهب به إلى اليهود             
ین                                                    المسبيين الذ   

ة                                                  یقيمون في منطق
.                                               أخرى على نهر خابور   
م                                              وبقى هناك سبعة أیا
.                                                  متحيرا مما یراه 
يحذر                                            ثم جعله اهللا رقيبا، ف 

                                             الناس األشرار حتى ال         
.                                                  یتمردوا على اهللا 



. وعمل حزقيال أمور غریبة، حتى یوضح للناس آلمة اهللا     
فأخذ لبنة ورسم عليها مدینة أورشليم، فربما یراه الناس وهو         

یرسم أشكال جيوش قویة حول أورشليم، وبذلك ُیریهم أن     
.مدینة اهللا المقدسة سوف تتحطم سریعا     



 سنة، ومملكة  390مملكة الشمال، إسرائيل، عصت اهللا         
 سنة، لذلك تحطمت إسرائيل         40الجنوب، یهوذا، عصت اهللا    

وأمر اهللا حزقيال أن یتكئ على جنبه    . ویهوذا سوف تقع قریبا  
 یوما، حتى ُیّذآر 40 یوما، وعلى جنبه اليمين   390اليسار   

.الشعب، آم سنة أخطئوا فيها    



ربما تخيل الناس اآلن أن حزقيال      
إنسان غریب األطوار، وهو قد فعل     

آل ما أمره به اهللا، ففي یوم من   
األیام حلق شعره وحرق ثلثه، ومن      

خالل ذلك یرید أن ُیبّين أن ثلث    
الناس في أورشليم سيموتون من    

المرض والجوع، عندما تهجم علي      
.المدینة جيوش بابل  



ثم أخذ حزقيال ثلث آخر من شعره وقّطعه بالسيف، وذلك        
أما ثلث الشعر   . لُيبّين أن ثلث الناس سيموتون بسيوف األعداء   

ولكنه خّيط بعض الشعرات على   . األخير، فقد ذّره أمام الریح       
أطراف ثيابه، آعالمة أن اهللا سوف یحمي بعض الناس من   

شعبه،  
وسُيرجعهم  
إلى أرض   

.   الميعاد 



وهذا النبي الشجاع قال للمسبيين اليهود، أن       
        األمور ستصير لألسوأ وليس لألحسن         

وانزعجت الناس من  .               آما یأملون
                  حزقيال، ولكنه بالرغم من ذلك  

وفي أحد األیام،   .                  قال آلمات اهللا
                    عندما آان حزقيال یجلس مع   
                       شيوخ إسرائيل، أعطاه اهللا    

في هذه الرؤیا   .                               رؤیا
                                 حمله اهللا من شعر  
                                        رأسه وأخذه    

                                   إلى الهيكل في   
.                                       أورشليم  



وفي الهيكل أراه اهللا حيوانات زاحفة وحيوانات غير طاهرة        
.وأصنام، مما ال یجب أن یكون في هيكل اهللا   



وأظهر اهللا  . والقادة تعبدوا لها، بدال من أن یعبدوا اهللا الحي     
لحزقيال أیضا، أن مجد اهللا سيفارق الهيكل وأن الهيكل        

.ولما انتهت الرؤیا، قصها حزقيال عليهم . سيتحطم 



وآل ما قاله اهللا تحقق، فأورشليم تحطمت، ومات العدید من    
ولما  سمع ذلك اليهود المسبيين في بابل، تسائلوا إن         .  الناس 

.آان اهللا قد تخلى تماما عن شعبه  



. ولكن اهللا أعطى نبيه رسالة أخرى     
فقد أتى بحزقيال إلى واد مملوء بعظام،      

.            عظام بشر 



فرد  " یا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟    : "فسأل اهللا حزقيال 
وبالطبع ال یمكن أن ." یا سيد الرب أنت تعلم    : "حزقيال قائال 

.تعود العظام الناشفة لتحيا من جدید   



أیتها العظام  : تنبأ على هذه العظام وقل لها : "فقال الرب   
ولما أطاع حزقيال،   ." اليابسة، اسمعي آلمة الرب فتحيون      

سمع صوت رعش، فهل تعرف من أین أتى هذا الصوت؟    



. ولما نظر النبي، وإذا باألجساد تتجمع، عظمة فعظمة        



.ثم آساها اللحم    



. ثم آساها الجلد، ولكن األجساد لم تتنفس         



تنبأ یا ابن آدم، وقل هلم یا روح من الریاح    : "فقال الرب  
ولما فعل حزقيال ذلك،  . " األربع وهب على هؤالء ليحيوا     

دخل فيهم الروح، فحيوا وقاموا على أقدامهم، جيش عظيم      
.جدا مأل الوادي     



آان اهللا یعلم أن اليهود في بابل یعيشون بال أمل، عندما   
سقطت أورشليم، لذلك أرسل لهم رسالة من خالل رؤیا          

هذه العظام هي آل بيت إسرائيل، وأجعل       : "وقال اهللا. حزقيال 
! " روحي فيكم فتحيون، وأرجعكم إلى أرضكم     



ولقد تحققت   .  یا لها من رسالة عظيمة من اهللا مملوءة أمال  
وعود اهللا التي أعطاها لحزقيال، عندما عاد اليهود بعد ذلك     

وهم عرفوا أن السيد الرب قد أعادهم إلى وطنهم،        .إلى وطنهم 

                           وآلمة اهللا تتحقق 
.                            دائما 



حزقيال، رجل الرؤى     

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

37 � 1سفر حزقيال    

" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 



29

النهایة

60



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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