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ااعي  Pastor Chuck Smith سسممييثث تَشك االرَّ

 

االمقدِّمة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

ااَءنا  لهِھَذاا االكلمةُ ’’ ااإلذذااعيِّ  االبرنامجِ  ممنن جديیدةةٍ  حلقةٍ  ففيي بُكمْ  أأهھھھًال  االمستَمعيیَن٬، أأعزَّ
 ممنن ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االلققددييرر هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  ههذذهه ففيي سنتابِعُ  ححييثث ٬،‘‘االيیَومم
.سسممييثث تَشك االقسِّ  إإعدااددِ   

 

 للَكهھَنِة٬، االنَّاموسسِ  ووتفسيیرَ  االجديیِد٬، االهھيَیكلِ  وَوْصفَ  ددررْسنا برناَمِجنا٬، ممنن االسابقةِ  االحلَقةِ  ففيي
يیَّةَ  ععللىى ااططَّلَعنا ككمماا .االحيِّ  االلللهه َعرششِ  ممنن شرقًا االمتَّجهھِ  االنهھرِ  أأهھھھمِّ  

 

 ووههوو للنَّهھرِ  وَوصفًا ننررىى سسووفف ٬،‘‘االلييوومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  ممنن االلييوومم َحلَقةِ  ووففيي
.جديیدٍ  ممنن االحيیاةةَ  ففييهه ليیُطلِقَ  وويیَشفيیهھ االَميیت٬، االبحرِ  إإللىى يیتدفَّقُ   

 

 وواابتِدااءً  ووااألرربَعيیَن٬، االسابعِ  ااألصحاححِ  ععللىى تَْفتََحهھُ  أأننْ  ججوونَرْ  ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 
لل االعدددِ  ممنن ا .ااألووَّ  يياا ِمْنَك٬، نَْرجوههُ  فََما االلَّْحظَِة٬، هھھھَِذههِ  ففيي ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةة االُخشوععِ  بِرووححِ  تُْصغي أأننْ  هھھھُوَ  َصديیقي٬، .وَواالصَّ  

 

ااَءناأأعِ  نَْتُرُكُكْم٬، وَوااآلننْ   االقسِّ  إإعدااددِ  ممنن ِحزقيِیاللَ  ِسْفرِ  ِمنْ  آآَخرَ  قيَیِّمٍ  دَدرْرسسٍ  َمعَ  االُمْستَِمعيین٬، زَّ
.سسممييثث تتششكك  

 

[تتششكك االقسُّ -االلععظظةة ممتتنن]  

ااَءنا ننببددأأ  ااألصحاححِ  ممنن ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  ففيي ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  ففيي االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
لل٬،اا االَعَدددِ  ممنن وواابتِدااءً  ووااألرربَعيیَن٬، االسابعِ  :فيیهھِ  ووججااء ألووَّ  

 

 ألنَنَّ  ااْلَمْشِرقِق٬، نَْحوَ  ااْلبيَْیتِ  َعتَبَةِ  تَْحتِ  ِمنْ  تَْخُرججُ  بِِميیَاههٍ  وَوإإذَِذاا ااْلبيَْیتِ  َمْدَخلِ  إإِلَى أأرَْرَجَعنِي ثُمَّ ’’
 َجنُوببِ  َعنْ  ااأليَْیَمنِ  ااْلبيَْیتِ  َجانِبِ  تَْحتِ  ِمنْ  نَازِزلَةٌ  وَوااْلِميیَاههُ  .ااْلَمْشِرققِ  نَْحوَ  ااْلبيَْیتِ  وَوْجهھَ 

.‘‘ااْلَمْذبَحِ   
 

 االشَّرقِيِّ  االباببِ  ممنن خاررًجا نهھًراا نجدُ  ووااللأأررببععيينن٬، االسابعِ  ااألصحاححِ  إإللىى بانتِقالِنا إإذًذاا
 ِسفرِ  ففيي وَوصفهُھ نجدُ  مماا ووههذذاا .االشَّرقق إإللىى االرببِّ  بيیتِ  ممنن خاررججٌ  ماءٍ  نَبعُ  ووههوو للهھيَیكِل٬،
 االلثثااننيي حاححِ االلأأصص ففيي االلررؤؤيياا ِسفرِ  ففيي أأيیًضا ييووااززييهه مماا ووللهه زَزَكِريیَّا٬،
 ووههاا .االلننووااححيي ممنن كثيیرٍ  ففيي االنهھرَ  ههذذاا االلسسممااء ففيي االلذذيي االنَّبعُ  وويیُشبهِھُ  .ووااللععششرريينن
٬، االجنوببِ  ممنن االهھيَیكلِ  ففيي االعرششِ  ممنن يیخرججُ  ههوو ؛ االباببِ  ممنن يیخُرججُ  ثمَّ  االشرقيِّ  ألننَّ  االشَّماليِّ
ئيیسِ  ككاانن االشرقيَّ  االباببَ  .ففققطط للرَّ  



 

التِنا وونوااِصلُ   ممنن االخامسِ  إإللىى االلثثااللثث ممنن ااألعدااددِ  ففيي االراائعِ  االمشهھدِ  ههذذاا ففيي تأمُّ
:ففييههاا وونقرأأُ  ووااألرربَعيیَن٬، االسابعِ  ااألصحاححِ   

 

ُجلِ  ُخُرووججِ  وَوِعْندَ ’’  ااْلِميیَاهِه٬، فِي وَوَعبََّرنِي ذِذرَرااععٍ  أأَْلفَ  قَاسسَ  بيِیَِدهِه٬، وَوااْلَخيْیطُ  ااْلَمْشِرققِ  نَْحوَ  االرَّ
ْكبَتيَْینِ  إإِلَى وَوااْلِميیَاههُ  ااْلِميیَاهِه٬، فِي وَوَعبََّرنِي أأَْلفًا قَاسسَ  ثُمَّ   .ااْلَكْعبيَْینِ  إإِلَى وَوااْلِميیَاههُ   قَاسسَ  ثُمَّ  .االرُّ
 ألنَنَّ  ُعبُورَرهه٬ُ، أأَْستَِطعْ  لَمْ  بِنهَْھرٍ  وَوإإذَِذاا أأَْلفًا٬، قَاسسَ  ثُمَّ  .ااْلَحْقَويْینِ  إإِلَى وَوااْلِميیَاههُ  وَوَعبََّرنِي٬، أأَْلفًا

.‘‘يیُْعبَرُ  َال  نهَْھرٍ  ِسبَاَحٍة٬، ِميیَاههَ  ططََمْت٬، ااْلِميیَاههَ   
 

ااء٬، مستِمِعيَّ  ههنناا٬، وونجدُ   االهھيَیكل٬، ممنن بدأأَ  االلذذيي االنَّهھرَ  ففههذذاا للللااننتتببااهه؛ مثيیًراا أأمًراا ااألعزَّ
٬، وواادديي إإللىى االلششررقق إإللىى يیتدفَّقُ  ررااحح  .ججررييااننهه أأثثننااء ففيي يیزددااددُ  ووأأخذَ  ااألرُْردُدننِّ
 ووببععدد .يينناالكعبَ  إإللىى ففققطط االنَّهھرُ  ههذذاا ككاانن تقريیبًا٬، ذذررااعع أألفَي أأوو ذذررااعع٬، أألفِ  ففععنندد
 االميیاههُ  ووصلَتِ  أأُخرىى مسافةٍ  ووببععدد .االركبتيَین ععنندد ككاانن ووااحٍد٬، كيیلومترٍ  ببننححوو ذذللكك
 ممنن َخَرججَ  االنَّهھرَ  أأننَّ  ننررىى ووههككذذاا .تُعبَرُ  للاا عميیقةً  االلننههرر ميیاههُ  صارَرتتْ  ثمَّ  االَحقَويیِن٬، إإللىى
 يیتدفَّقُ  ووررااححَ  هه٬،َجَريیانن أأثثننااء ففيي ُعمقًا يیزددااددُ  ررااححَ  ثمَّ  االهھيَیكِل٬، ممنن نبعَ  حيیثُ  أأوُورُرَشليِیَم٬،
يْیتُوننِ  َجبَلُ  اانشقَّ  حيینَ  ظظَهھَرَ  االلذذيي االلوواادديي باتِّجاههِ   َسهھلِ  إإللىى ااتََّجهھَ  ثمَّ  االَوَسِط٬، ممنن االزَّ
.ااألرُْردُدننِّ   

 

التِنا وونتابِعُ   ممنن االعاِشرِ  إإللىى االسادِدسسِ  ممنن ااألعدااددِ  ففيي االمجيیدةةِ  االلررؤؤيياا ههذذهه ففيي تأمُّ
:ففييههاا وونقرأأُ  ووااألرربَعيیَن٬، االسابِعِ  ااألصحاححِ   

 

 رُرُجوِعي وَوِعْندَ  .االنَّهْھرِ  َشاطِطئِ  إإِلَى وَوأأرَرَجَعنِي بِي ذَذهھھَھبَ  ثُمَّ  آآدَدمَم؟ ااْبنَ  يیَا أأرََرأأيَْیتَ  :لِي وَوقَاللَ ’’
اا َكثيِیَرةةٌ  أأَشَجاررٌ  االنَّهْھرِ  َشاطِطئِ  َعلَى إإذَِذاا  َخارِرَجةٌ  ااْلِميیَاههُ  هھھھِذههِ  :لِي وَوقَاللَ  .هھھُھنَاككَ  وَوِمنْ  هھھُھنَا ِمنْ  ِجّدً
اائِ  إإِلَى  فَتُْشفَى َخارِرَجةٌ  هھھِھيَ  االبَحرِ  إإِلَى .ااْلبَحرِ  إإِلَى وَوتَْذهھھَھبُ  االَعَربَةِ  إإِلَى وَوتَْنِزللُ  االشَّرقيِیَّةِ  َرةةِ االدَّ
اا َكثيِیًراا االسََّمكُ  وَويیَُكوننُ  .تَحيیَا االنَّهْھَرااننِ  يیَأْتِي َحيیثَُما تَِدببُّ  َحيیَّةٍ  نَْفسٍ  ُكلَّ  أأنَنَّ  وَويیَُكوننُ  .ااْلِميیَاههُ   ِجّدً
يیَّادُدووننَ  وَويیَُكوننُ  .إإِليَْیهھِ  االنَّهْھرُ  يیَأْتِي َما ُكلُّ  وَويیَحيیَا فَتُْشفَى٬، هھھُھنَاككَ  إإِلَى تَأْتِي ااْلِميیَاههَ  هھھھِذههِ  ألنَنَّ   االصَّ
بَاكِك٬، لِبَسطِ  يیَُكوننُ  ِعْجَاليیِمَ  َعيینِ  إإِلَى َجْدييٍ  َعيینِ  ِمنْ  .َعليَیهھ وَوااقِفيِینَ   َعلَى َسَمُكهُھمْ  وَويیَُكوننُ  االشِّ

اا َكثيِیًراا ااْلَعِظيیمِ  بَحرِ االْ  َكَسَمكِ  أأَْنَوااِعهھِ  .‘‘ِجّدً  
 

 ممنن يینبعُ  ووااللذذيي ااْلَميیت٬، االبحرِ  إإللىى سيیَتدفَّقُ  االلذذيي االنَّهھرِ  ههذذاا بشأننِ  لالنتباههِ  االمثيیرُ  ااألمرُ 
فاءَ  سيیَجلِبُ  أأنَّهھ ههوو أأوُورُرَشليِیَم٬، ففيي االهھيَیكلِ   ههذذاا يیكوننَ  ففللنن االلممييتت٬، االبحرِ  ِميیاههِ  إإللىى االشِّ
 َصيیدٍ  َموقِعَ  ووسيیَكوننُ  االسَّمك٬، أأنوااععِ  بمختَلَفِ  ميیاهھھھهُھ تمتلئُ سس ببلل الحقًا٬، حيیاةةٍ  ددووننَ  االبحرُ 
.عظيیًما  

 

حلةِ  االمناطِطقِ  بعضُ  ستَبقى لكنْ   ححيينن ففيي مالحة٬ً، االَميْیتِ  االبحرِ  ففيي وواالمستنقعاتتُ  االضَّ
.ميیاهھھِھهھ ممنن ااألكبَرُ  االجزءُ  سيیُشفى  

 

التِنا نوااِصلُ  ذذللكك بعدَ   ووااألرربَعيیَن٬، اابعِ االلسس ااألصحاححِ  ممنن ععششرر االلثثااننيي االعدددِ  ففيي تأمُّ



:ففييهه ووجاءَ   
 

 وَوَال  وَورَرقهُھُ  يیَْذبُلُ  َال  لِألَْكِل٬، َشَجرٍ  ُكلُّ  هھھُھنَاككَ  وَوِمنْ  هھھُھنَا ِمنْ  َشاطِطئهِھِ  َعلَى يیَْنبُتُ  االنَّهْھرِ  وَوَعلَى’’
 وَووَورَرقهُھُ  لِألَْكلِ  ُرههُ ثَمَ  وَويیَُكوننُ  ااْلَمْقِدسِس٬، ِمنَ  َخارِرَجةٌ  ِميیَاهھھَھهھُ  ألنَنَّ  يیُبَكِّرُ  َشهْھرٍ  ُكلَّ  .ثََمُرههُ  يیَْنقَِطعُ 

.‘‘لِلدَّوَوااءِ   
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  هھھھُنا٬، ننررااهه مماا  ثَمًراا َشهھرٍ  كلَّ  ستُثمرُ  عجيیبةً  أأَْشَجاررٌ  ههننااكك ستَكوننُ  أأنَّهھ ههوو ااألعزَّ
 ثمرٌ  ووههوو االبشِر٬، إلعالةِ  كاففٍ  ططَعاممٌ  االحيینِ  ذذللكك ففيي ووسيیكوننُ  .االلععاامم َمدااررِ  ووععللىى ُمختلفًا
اا ُمفيیدٌ  .االلععاامم ططَوااللَ  االبَشرَ  يیَعوللُ  جّدً  

 

 االلللهه عرششِ  ممنن يینبعُ  نهھًراا ههننااكك أأننَّ  االلررؤؤيياا ِسفرِ  ففيي ننققررأأ متَّصٍل٬، ِسيیاققٍ  ووففيي
 ككييفف إإنَّهھ ققاائئلليينن نتساَءللُ  وورربَّما .مثمرةةٌ  أأشجاررٌ  جانِبيَیهھ ععللىى ووستكوننُ  االلممججييدد٬،
ةٍة؟ كلَّ  مختلفًا ثمًراا تُعطي أأنن لَِشَجرةةٍ   ههذذهه ِمثلَ  خلِقْ يیَ  للمم ووههوو قديیٌر٬، هللاَ  أأننَّ  ههيي ووااإلجابةُ  مرَّ
 يیَخلِقَ  أأنن االقَديیرِ  هللاِ  ععللىى يیَْعُسرُ  ففللاا االلممللككووتت؛ َعصرِ  ففيي ستكوننُ  لكنَّهھا .بعدُ  االشَّجرةةِ 
يیةً  شجرةةً   ووممنن .ككههذذهه بَشجرةةٍ  االمرءُ  يیَحظى أأنن االجيیِّدِ  ممنن ووسيیكوننُ  .االلععاامم ططَوااللَ  تثمرُ  ُمغذِّ
اائي االوااضِح٬،  ففيي ووررددَ  وومماا االَمْقطَِع٬، ههذذاا ببيينن مماا كبيیًراا تشابهُھًا ههننااكك أأننَّ  االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ
.ممننهه ووااللععششرريينن االلثثااننيي ااألصحاححِ  يیوحنَّا ررؤؤيياا ِسفرِ   

 

يیَّة٬، ففيي ااالجتماععِ  َخيیمةِ  ععنن ممووسسىى أأسفاررِ  ففيي نقرأأُ  أأُخرىى٬، جهھةٍ  ووممنن  ووااللتتيي االبرِّ
 ههوو االنهھرُ  ووههذذاا .للسَّماوِويیَّاتت آآَخر نموذذًجا ااألررجحِ  ععللىى ههذذاا فسيیكوننُ  للسَّماء٬، نَموذَذًجا كانَتْ 
 االلثثااننيي ااألصحاححِ  ففيي االمذكوررِ  هللاِ  َعْرششِ  ممنن االخاررججِ  للنَّهھرِ  نَموذذججٌ  مماا حدٍّ  إإللىى
.يیوحنَّا ررؤؤيياا ِسفرِ  ممنن ووااللععششرريينن  

 

 ووااللششررقق٬، االجنوببِ  إإللىى َشماًال٬، دِدَمْشقَ  ممنن ااألررضضِ  ُحدووددَ  االَكريیمُ  االرببُّ  يیُعطي ذذللكك بعدَ 
 سبطُ  ييأأتتيي ثمَّ  دداانن٬، لِسْبطِ  ههوو للاالشَّما أأققصصىى ففيي فالقسمُ  .االلأأررضض ااألسباططُ  تقتَِسمُ  ثمَّ 
 يیهَھُوذذاا٬، ِمنطقةِ  ففيي ذذللكك بعدَ  .وويیهَھُوذَذاا وورَرأأوُوبيَْیُن٬، ووأأَْفَراايیَِم٬، وومنسَّى٬، ووننففتتاالليي٬، أأششييرر٬،
ُ  االلتتيي االَجديیدةةِ  االُمقدَّسةِ  االَمديینةِ  ِمنطَقةُ  ووههيي ووااْلهھيَیَكِل٬، االَكهھَنةِ  ِمنطقةُ  هھھھُناككَ  ستَكوننُ   ستَنَشأ
.أأبًداا تُباععُ  ففللاا ووااللككههننةة٬، للرببِّ  أأبديیًّا تخصيیًصا خصَّصُ ستُ  ووااللتتيي االَعْصِر٬، ذذللكك ففيي  

 

ئيیس٬، يیُعطى االمقدَّسةِ  االمديینةِ  مساحةِ  ممنن تبقَّى مماا أأننَّ  ننررىى ذذللكك بعدَ   َجنوبًا ننتِقِلُ  ثمَّ  للرَّ
اَكر٬، ثمَّ  ِشْمُعونن٬، ِسبطِ  ثمَّ  بَْنيیَاِميیَن٬، ِسبطِ  تخوممِ  إإللىى  ذذللكك ووبعدَ  ججاادد٬، ثمَّ  ووزَزبُولُونن٬، يیَسَّ
 .ووَخِصبَةً  َخْضرااءَ  كلُّهھا االمنطقةُ  ووستَكوننُ  .َسيیناء ِمنطقةِ  إإللىى َجنوبًا ااالتِّجاههَ  بِعُ ننتتاا
ةة٬ُ، تتحقَّق ووححيينن هھھھرةة٬، االصحرااءُ  ستزدَدهھھھرُ  االنبوَّ  ففيي يیَنابيیعُ  ههننااكك ووستوَجدُ  كالزَّ
حارَرىى٬، ةةِ  ااألررضضُ  ووستُستَرددُّ  االجافَّة٬، االلأأممااككنن ففيي ووأأنهھاررٌ  االصَّ .االعليِّ  االرَّببّ  بقوَّ  

 

 أأسماءُ  ووستَكوننُ  بابًا٬، عشرَ  ااثثنناا للللممددييننةة سيیَكوننُ  أأنَّهھ ااألُخرىى٬، االتفاصيیلِ  ننوومم
 وويیهَھُوذَذاا لَرأأووبيَین االشماليیَّة ااألبوااببُ  فستَكونن .ععششرر ااالثنَي ااألسباططِ  أأسسممااء ععللىى االلأأببوواابب



 لِشْمُعونن االجنوبيیَّة ووااللأأببوواابب .وودداانن ووبَْنيیَاِميیَن٬، ليیُوُسَف٬، االشرقيیَّة ووااألبوااببُ  .ووللااوويي
.وونَْفتَالي ووأأششييرر للججاادد االلغغرربب ووممنن .ووزَزبُولُونن اَكروويیَسَّ   

 

لِ  ففيي وونستمرُّ   ممنن ووااللثثللااثثيينن االخامسِ  االعدددِ  إإللىى وُوصوًال  االعتيیدةةِ  االمديینةِ  تفاصيیلِ  تأمُّ
:ففييهه ووجاءَ  ووااللأأررببععيينن٬، االثامنِ  ااألصحاححِ   

 

.‘‘َشمَّهھْ  يیهَْھَوههْ  :ْوممِ ااْليیَ  ذذلِكَ  ِمنْ  ااْلَمِديینَةِ  وَوااْسمُ  أأَْلفًا٬، َعَشرَ  ثََمانيِیَةَ  ااْلُمِحيیطُ ’’  
 

هھْ  يیهَْھَوههْ  ااسمُ  وويیَعني ببُّ  :َشمَّ .ااْلَجميیلِ  ااالْسمِ  ههذذاا ععللىى االمديینةُ  حصلَتِ  ووههككذذاا .ههنناا االرَّ  
 

عبَ  االجزءَ  ههذذاا أأنهھيَینا ققدد نكوننُ  ااألصحاححِ  ههذذاا نهھايیةِ  ووففيي  ووااللذذيي ِحْزقيِیالل٬، ِسفرِ  ممنن االصَّ
 ههذذهه بكلِّ  االمقصوددَ  سيیُعلِنُ  وواالمستقبلُ  جزئيیَّة٬، أأمورًراا إإالَّ  ممننهه نعِرففُ  للنن أأنَّنا ييببددوو
سولل بولُسُ  يیقوللُ  ووككمماا .االلووااققعع أأررضضِ  ععللىى االتفاصيیلِ  :االرَّ  

 

.‘‘بَْعضٌ  هھھُھوَ  َما يیُْبطَلُ  فَِحيینَئِذٍ  ااْلَكاِملُ  َجاءَ  َمتَى وَولِكنْ ’’  
 

 ععللىى لكنِّي .االلممللككووتت َعصرِ  ففيي سيیتَِّضحُ  لكنَّهھ االكالمَم٬، ههذذاا لنفهھَمَ  بَعدُ  االوقتُ  يیَِحنِ  للمم
 أأبواابهَھا٬، ووأأعبُرُ  االَمديینِة٬، ففيي ووسأسيیرُ  االلككااممللةة٬، االصوررةةَ  سسأأررىى مماا يیوًما أأنِّي يیَقيینٍ 
ووعة يياا’’ :سسأأققوولل ووحيینهَھا  ففيي أأتتااهه مماا وَوْصفَ  حاوَوللَ  االلذذيي ِحْزقيیاللَ  إإللىى سأررجعُ  !لَلرَّ
.االلووااققعع أأررضضِ  ععللىى أأكثَرَ  ااألمرَ  سنفهھمُ  ذذللكك ووععنندد .‘‘االلررؤؤيياا تلكَ   

 

 ههذذاا ألننَّ  االلأأممرر؛ ففيي يیتعمَّقُ  سسووفف ددااننيياالل٬، ِسفرَ  أأننَّ  ووأأكثرَ  ررَ أأككثث لالهھھھتِماممِ  وواالمثيیرُ 
رُ  ننررااههاا االلتتيي ااألموررِ  ععنن يیتكلَّمُ  االنبيَّ   أأععططاانناا ووققدد .َحولِنا َمنْ  االعالمِ  ففيي حاليیًّا تتحضَّ
 االتاسعِ  ااألصحاححِ  فحتَّى .االحاليِّ  ووبعصِرنا ببنناا تتعلَّقُ  ااألموررَ  ههذذهه ألننَّ  أأفَضَل؛ فهَْھًما هللاُ 
 ذذللكك ننررىى أأنن ووااستَطَْعنا ببنناا٬، يیتعلَّقُ  االكالممُ  ككاانن ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  ممنن ثثييننووااللثثللاا
 ععنن االَكالممُ  صاررَ  االلأأصصححااححااتت٬، ممنن ااألخيیرةةِ  االمجموعةِ  إإللىى ووَصْلنا حيینَ  لكنْ  .بُوضوحح
 ففيي ههيي ااألُموررَ  تلكَ  أأننَّ  االوااضحِ  ممنن ألننَّ  جزئيیًّا؛ مفتوًحا االفهَْھمِ  باببُ  فكاننَ  االلممسستتققببلل٬،
.حيینهِھ ففيي يیُعلِنهُھا ووسوففَ  االمعرفِة٬، لِّيِّ كك هللاِ  ِعلمِ   

 

٬، ددااننيياالل معَ  حدثثَ  ووَكما  دداانيیاللَ  أأننَّ  ممعع يیكتُبهُھ٬، ككاانن مماا تَفسيیرَ  للهه يیُعلِنْ  للمم االرببَّ  فإننَّ  االنبيِّ
:للهه االرببُّ  قاللَ  حيیثُ  االمكتوبَب٬، يیفهھمَ  أأنن يیطلبُ  ككاانن  

 

ْفرَ  وَوااْختِمِ  ااْلَكالممَ  أأَْخفِ ’’ .‘‘تَْزدَدااددُ  وَوااْلَمْعِرفَةُ  يیَتََصفَُّحونهَھُ  َكثيِیُرووننَ  .االنِّهَھايیَةِ  وَوْقتِ  إإِلَى االسِّ  
 

 االشعبِ  شملِ  لمِّ  ععنن يیتكلَّمُ  ووااللذذيي عشَر٬، االثامنَ  وواالعدددِ  ووااللثثااننيي االمئةِ  االلممززمموورر ووففيي
،٬ :يیقوللُ  االمزموررِ  ناظِظمَ  فإننَّ  االعبراانيِّ  

 

.‘‘ااآلِخرِ  لِلدَّوْوررِ  هھھھَذاا يیُْكتَبُ ’’  
 

 .آآخرَ  لجيیلٍ  ههوو ببلل االِكتابِة٬، عصرِ  ففيي يیَعيیشوننَ  للذذيينناا لألشخاصصِ  للييسس االكالممَ  أأننَّ  أأيي



اائي وويیُفهھَُم٬،  فهھَمهھ لكنَّ  جيیٍل٬، ففيي كالًما أأععططىى االرببَّ  أأننَّ  االَكالممِ  ههذذاا ممنن االمستِمعيیَن٬، أأعزَّ
 االكتاببِ  ففيي مكتوبةً  أأمورًراا ههننااكك أأننَّ  ننررىى ههنناا ووممنن .الحقًا أأتتىى آآخرَ  جيیلٍ  ففيي كاننَ 
.أأووَضح بصوررةةٍ  وواالِعشريینَ  االلححاادديي االقرننِ  ففيي االيیوممَ  نفهھَُمهھا ووننححنن االمقدَّسس٬،  

 

 ففققدد .االلككننييسسةة تارريیخِ  ففيي ووَمجيیدةةٌ  َجميیلةٌ  َحقائقُ  ُغيیِّبَتْ  االعصورِر٬، بعضِ  ووففيي
ا جزًءاا ككااننتت ووققدد ُمظلِمٍة٬، بُعصوررٍ  حقًّا االكنيیسةُ  مرَّتتِ   االُمظلِمة االُعصوررِ  ففيي َحَدثثَ  ممَّ
 االناسسُ  ووككاانن .االِعْلميیَّةِ  للمعرفةِ  قهَْھِرهھھھابِ  ُمذنِبَةً  كانَتْ  االكنيیسةَ  ألننَّ  ووذذللكك االلتتااررييخخ٬، ففيي
 ببددأأوواا ححيينن سيیَّما للاا االتارريیخيیَّة٬، االكنيیسةِ  ففيي تُعلَّمُ  كانَتْ  لعقائدَ  ُمناقِضةً  أأمورًراا يیكتَِشفوننَ 
 االتارريیخيیَّة االعقيیدةةَ  تُناقِضُ  ااْلَكوننِ  عنِ  أأمورًراا وويیكتَِشفونن االلتتللييسسككووبب٬، ففيي يینظرووننُ 
.للكنيیسةِ   

 

ُسِل٬، أأعماللِ  ِسفرِ  إإللىى َعودَدتِنا للددىى ُمشابهٍِھ٬، إإططاررٍ  ووففيي  يیكلِّمُ  ااسستتففااننووسس ككاانن االرُّ
للِ  االقَرننِ  ممنن االيیهھوددُ  أأوولئكَ  ككاانن ووققدد .تارريیَخهھم وويیرااجعُ  االّسنهھدرريیم َمجَمعَ   يیفتَِخروونن ااألووَّ
 ووتناوَوللَ  ااستِفانوسسُ  فَجاءَ  .االقَديیمِ  االعهھدِ  أأسفاررِ  ففيي نقرأأُ  ككمماا فَعلوهه وومماا ووأأجداادِدهھھِھم٬، بآبائهِھم
عةً  أأمورًراا دمةُ  كانَتِ  لكنْ  ووااألجداادِد٬، االلآآببااء تارريیخِ  ممنن متنوِّ  َغيیظَ  أأشَعلَتْ  االلتتيي االصَّ
 ححييثث ووااألجداادُد٬، ااآلباءُ  ماررَسهھا االلتتيي االُمخِزيیةِ  ااألموررِ  بعضَ  أأبرززَ  حيینَ  ههيي االسَّامعيین
:للههمم قاللَ   

 

٬،‘‘آآبَاؤُؤُكْم؟ يیَْضطَهِھْدههُ  لَمْ  ااألَْنبيِیَاءِ  أأيَيُّ ’’  
 

 أأَسَوددَ  ووتارريیُخهھُم أأشراارًراا٬، االوااقعِ  ففيي ككااننوواا ووااللأأججدداادد ااآلباءَ  ننَّ أأ ببذذللكك ااستفانوسسُ  فأعلَنَ 
.ووُمظلِم  

 

 االتعاليیمِ  جهھةِ  ممنن أأيیًضا ُمظلِمةً  ُعصورًراا االَكنيیسةِ  تارريیخِ  ففيي إإننَّ  ههنناا أأقوللَ  أأنن االوااجبِ  ووممنن
فاععَ  االَحَرججِ  ممنن نجدُ  ققدد ووأأحيیانًا .وواالممارَرساتتِ   وواالممارَرساتتِ  االتعاليیمِ  تتللكك بعضِ  ععنن االدِّ
 إإللىى ُمستَنًِداا بتاتًا يیُكنْ  للمم بعَضهھا إإننَّ  ححييثث االُعصورِر٬، بعضِ  ففيي سائدةةً  ظظلَّتْ  للتتيياا
 االوااقعِ  ففيي تُعطِ  للمم وواالممارَرساتتِ  االتعاليیمَ  تتللكك أأننَّ  وواالمصيیبةُ  .االمقدَّسس االلككتتاابب
 لَرْفضِ  سبَبًا ففييههاا االنَّاسسِ  بعضُ  ررأأىى ببلل االعالَِم٬، ففيي ااْلَمِسيیحِ  يیَُسوععَ  ععنن جيیًِّداا اانِطباًعا
 بدللَ  االُعصورِر٬، بعضِ  ففيي هھھھائًال  َعْثرةةٍ  َحَجرَ  االكنيیسةُ  ككااننتت ووههككذذاا .هھھھَجِرهھھھا أأوو االمسيیحيیَّة
 متَِّصل٬، َصعيیدٍ  ووععللىى .االنُّوررِ  َملكوتتِ  إإللىى االظُّلمةِ  ممنن االُخطاةةَ  تستقطبُ  َمناررةةً  تكوننَ  أأنن
ممَ  أأعاقَتِ  االكنيیسةَ  أأننَّ  االناسسِ  بعضُ  ييررىى رَر٬، االتقدُّ  ووللاا .االشعوببَ وو االناسسَ  ووقهَھََرتتِ  وواالتطوُّ
اذَذجةِ  االمحاوَوالتتِ  ددووننَ  ااألخطاءِ  ببتتللكك ااالعترااففُ  إإالَّ  أأماَمنا يیكوننُ  فاععِ  االسَّ .ععننههاا للدِّ  

 

 َموضوععُ  يیُفتَحُ  حيینَما االَحَرججِ  بعضَ  االجامعيیِّيینَ  االطَّلبةِ  بعضُ  يیَِجدُ  ققدد ُمشابهٍِھ٬، إإططاررٍ  ووففيي
يیِن٬، بِاْسمِ  االلككننييسسةة شنَّْتهھا االلتتيي االُحرووببِ   تتللكك ففيي فظائعَ  ممنن بَ ااررتُكِ  وومماا االدِّ
 مماا ليیَسا ههمماا االحقيیقيیَّةَ  وواالمسيیحيیَّةَ  االعليَّ  هللاَ  أأننَّ  نُدرَرككَ  أأنن االمفيیدِ  ممنن أأننَّ  غغييرر .االحرووببِ 
 للمسيیحيیَّة؛ حقيیقيیًّا تَمثيیًال  ليیسَ  ههذذاا أأننَّ  نفهھَمَ  أأنن فَعليَینا .رَرهھھھيیبةٍ  فَظائعَ  ممنن االدِّيینِ  بِاْسمِ  ااررتُِكبَ 



 أأنَّهھُم يیدَّعوننَ  َمن يیماررُسهھ أأوو ماررَسهھ مماا ووليیسَ  االمقدَّسس٬، تاببِ االلكك ففيي جاءَ  مماا ههيي فالمسيیحيیَّة
 ععللىى ااالسميیِّيینَ  االمسيیحيیِّيینَ  ممنن َمجموعةٍ  ِسوىى االحقيیقةِ  ففيي للييسسوواا لكنَّهھم مسيیحيیُّونَن٬،
ةَ  ااستَْخَدمواا ووااللذذيينن االلتتااررييخخ٬، مرِّ  فاععِ  ُحجَّ  .االحرووببِ  ههذذهه ِمْثلِ  لشنِّ  االمسيیحيیَّةِ  عنِ  االدِّ
ا االكثيیرُ  االمسيیحيیَّة ففففيي ِمنهھُم؛ ءٌ ببرراا وواالمسيیحيیَّةُ   وواالتَّضحيیةِ  االمحبَّةِ  ععنن يیُقاللُ  ممَّ
.االمقدَّسسِ  االكتاببِ  ففيي االَموااِضع ممنن االكثيیرِ  ففيي ووااضحةٍ  نُصوصصٍ  ففيي ووذذللكك وواالسَّالمم٬،  

 

ووححِ  إإررشاددَ  نطلُبَ  أأننْ  للنناا بدَّ  للاا ههنناا ووممنن  سنُعطي ألنَّنا االلأأخخططااء؛ نقترففَ  لئالَّ  االقُُدسسِ  االرُّ
 نطلُبَ  أأنن االمهھمِّ  ممنن ألننَّ  عليَینا؛ أأكبرَ  مسؤووليیَّةً  االوااقعِ  ففيي ههذذاا وويیََضعُ  .تَعليیِمنا ععنن حسابًا
٬، هللاَ   للأأنن نَسَعى أأنن عليَینا أأننَّ  ككمماا .االمقدَّسس االكتاببِ  وَوصايیا بَحَسبِ  نَعيیشَ  ألننْ  وونَْسعى االعليَّ
ووحح٬، نَسلُكَ  ووححَ  ووقلوبَنا حيیاتَنا نُسلِّمَ  ووأأننْ  بالرُّ  محبَّةِ  ممنن سنتمكَّنُ  ههنناا ووممنن .دَدناليیَقو االقُُدسسِ  للرُّ
 أأوو أأووالدُدهه يیفعلهَھ أأنن االحيُّ  هللاُ  أأررااددَ  لَِما أأفَضلَ  قُدووةةً  نُظهِھرُ  ووههككذذاا االَمسيیُح٬، أأحبَّهھُم ككمماا االنَّاسسِ 
.يیَقولوهه  

 

 ففيي االمسيیحيیِّيینَ  بعضُ  ااررتكبهَھا االلتتيي ااألخطاءِ  ععللىى االكنيیسةَ  االناسسُ  أأددااننَ  ووككمماا
يینَ  يیزاالوننَ  للاا أأنَّهھُم ننررىى فإنَّنا االلممااضضيي٬،  أأنَّنا غغييرر .أأيیًضا االيیوممَ  إإددااننتتههاا ععللىى ُمصرِّ
٬، ططريیقِ  ففيي نعيیشَ  ببأأنن ووذذللكك االلأأممرر٬، إإصالححِ  ععللىى نُساعدَ  أأنن ااآلننَ  نستطيیعُ   االرببِّ
 االلييوومم٬، حقيیقيیِّيین مسيیحيیِّيینَ  ننررىى إإنَّنا ققاائئلليينن إإلليينناا االناسسُ  يیُشيیرَ  حسنةً  قُدووةةً  وونكوننَ 
.سسااببققةة ُمظلِمةٍ  ررٍ ععصصوو ففيي ُمداانيینَ  مسيیحيیِّيینَ  وُوجوددِ  رُرغمَ   

 

اائي ندرركَك٬، ووككيي  نفهھمَ  أأنن ععلليينناا عاتِقِنا٬، ععللىى االُملقاةةِ  االمسؤووليیَّةِ  ِمقدااررَ  االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ
لوننَ  االناسسَ  أأننَّ  ككمماا االيیومَم٬، االعالَمُ  يیَقرأأهُه االلذذيي االمقدَّسسُ  االكتاببُ  ننححنن أأنَّنا  ععنن رَرأأيیهَھم يیُشكِّ
 ففيي االمسيیحُ  يیسوععُ  ققااللهه مماا نذكرُ  ااإلططارِر٬، ههذذاا ووففيي .حيیاتِنا َعيیشِ  ططريیقةِ  ممنن االَمسيیحيیَّةِ 
:ففييهه ووجاءَ  عشَر٬، االساددسسَ  وواالعدددِ  االلخخااممسس ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ   

 

ُدوواا ااْلَحَسنَة٬َ، أأَْعَمالَُكمُ  يیََروْواا لَِكيْ  االنَّاسِس٬، قُدَّااممَ  هھھھَكَذاا نُورُرُكمْ  فَْليیُِضئْ ’’  فِي االَِّذيي أأَبَاُكمُ  وَويیَُمجِّ
َماوَوااتتِ  .‘‘االسَّ  

 

 االناسسُ  يیقوللُ  وُوجودِدهھھھم بِسبَبِ  االلذذيينن االمسيیحيیِّيینَ  أأوولئكَ  ِضمنِ  ِمن نكوننَ  أأالَّ  االرببُّ  اِعْدنافَْليیُس
 ععللىى دداامموواا مماا االمسيیحيیِّيینَ  بإلهھِ  عالقةً  يیُقيیمواا للنن ووإإنَّهھم االمسيیحيیَّة٬َ، يیرفِضوننَ  سيیَظلُّوننَ  إإنَّهھم
اِكلةِ  ههذذهه  َعطًَشا وونَخلِقَ  لألررضِض٬، ِملًحا لنكوننَ  نعيیشَ  أأنن االرببُّ  يیُعيینَنا أأنن أأيیًضا ووأأصلِّي .االشَّ
.ووااللححييااةة وواالحقِّ  وواالطريیقِ  االمجِد٬، ررببِّ  االمسيیِح٬، يیسوععَ  إإللىى االناسسِ  ففيي  

 

اائي تتللكك٬، كانَتْ  التِنا االمستَِمعيیَن٬، أأعزَّ  االَحلَقةِ  ممنن وواابتِدااءً  .ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  ففيي ااألخيیرةةَ  تأمُّ
لَةِ  ااألسفاررِ  أأَحدُ  ووههوو ٬،االنبيِّ  دداانيیاللَ  ِسفرَ  ندررسسُ  سسووفف برناَمِجنا٬، ممنن االمقبلةِ   ععنندديي االُمفَضَّ
ا .االمقدَّسس االكتاببِ  كلِّ  ففيي اا دَدقيیقٌ  أأنَّهھ االسِّفرَ  ههذذاا يیُميیِّزُ  ووممَّ ااتهِھ ففيي جّدً  ععنن نبوَّ
 كتبَ  آآخرُ  دداانيیاللُ  ههننااكك إإننَّ  ييققووللوونن االمقدَّسسِ  االكتاببِ  ُمنتَقِديي إإننَّ  حتَّى االلممسستتققببلل٬،
ااتتِ  بعضَ   تنبَّأَ  االلتتيي االدقَّة ببههذذهه أأَحدٌ  يیكتُبَ  أأنن يیُمكنُ  للاا ههألننَّ  االلأأححددااثث؛ وُوقوععِ  ببععدد االنبوَّ



ُعُكم٬، للذذللكك .دداانيیاللُ  ببههاا ااء٬، مستِمعيَّ  أأُشجِّ واا أأنن ااألعزَّ التِنا ررحلةِ  ففيي إإلليينناا تنضمُّ  تأمُّ
ااتتٌ  ففييهه ُكتِبَتْ  ووااللذذيي االلععظظييمم٬، االسِّفرِ  للههذذاا ووعة ففيي غايیةٌ  نُبُوَّ  للبَْدء متحمِّسٌ  ووأأنناا .االرَّ
ااتتِ  ممنن رراائعةً  أأمورًراا سنتعلَّمُ  ألنَّنا وومسرووررٌ  االدِّررااسة٬، تتللكك ففيي  ففييهه٬، االمكتوبةِ  االنبوَّ
.االمستقبليیَّة باألموررَ  بعُضهھا يیُعنى ووااللتتيي  

 

ا  بِنوررِ  قلوبَُكم ووليیمألْ  وويیَحفَْظُكم٬، حيیاتَُكم االرببُّ  ووليیُبارِرككِ  االلسسللااممةة٬، فأستودِدُعُكم ااآلننَ  أأمَّ
!آآمميينن .يیسوععَ  االمسيیحِ  ففيي االمحبَّة تتللكك ففيي بِفَرححٍ  تسلُكواا حتَّى وومحبَّتهِھ٬، ررووِحهھ  

 

االلخخااتتممةة  

مم) (االلببررننااممجج مقدِّ  

جاءِ  نمتلئَ  أأنن ععلليينناا أأننَّ  برناَمِجنا٬، ممنن االيیوممِ  حلَقةِ  ففيي ررأأيينناا  ففيي نعيیشُ  ببييننمماا بالرَّ
 يیملِكُ  ووسوففَ  جديیدةة٬ً، أأرْرًضا سيیَصنَعُ  االرببَّ  أأننَّ  نعِرففُ  ألنَّنا وواالَخطيیَّة؛ بالُعنفِ  مآلننٍ  عالمٍ 
!االلممججييدد االيیوممِ  ذذللكك إإللىى نتوققُ  فَكم .ووَعْدللٍ  بصالححٍ  شعبهَھ ووييررععىى ٬،قويیَّةٍ  بيِیَدٍ   

 

 ددررااستهَھ تَشك االقسُّ  ييببددأأ سسووفف ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ برنامجِ  ممنن االُمقبلةِ  االحلقةِ  ففيي
٬، ددااننيياالل ِسفرِ  ففيي ااتتِ  سيیستعرضضُ  حيیثُ  االنبيِّ  االسِّفرُ  ههذذاا يیورِردُدهھھھا االلتتيي االراائعةَ  االنبوَّ
.االغنيُّ   

 

ختاميیَّة كلمةٌ   

ااعي) (سسممييثث تَشك االرَّ  

 للنناا االلذذيي ااألبديیَّةِ  االحيیاةةِ  بِرجاءِ  تتمسَّكَ  أأنن االلممسستتممعع٬، ععززييززيي للأأججللكك٬، صالتُنا
 حيیَّةً  َشهھاددةةً  تَكوننَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي .االمجيیدِ  بَشخِصهھ ووااإليیماننِ  االمسيیحِ  يیسوععَ  بقيِیامةِ 
 حقيیقيیًّا مسيیحيیًّا تكوننَ  أأنن أأخيیًراا صلِّيوونن .ووَسالمهھ وومحبَّتهِھ االرببِّ  بِِرعايیةِ  لتُخبِرَ  للَمسيیِح٬،
رِر٬، االرببِّ  إإللىى االناسسَ  تجتِذببُ  يیَّةِ  إإللىى تقودُدهھھھُم للنَّاسس صيیَّادًداا فتَكوننَ  االمحرِّ  وونوررِ  االحرِّ
!آآمميينن .نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ  .إإبليیسَ  ووُسلطاننِ  االظُّلمةِ  ممنن ووذذللكك ااألبديیَِّة٬،  


