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 Pt.2_3754# 476م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 
 

]�����ا��ُ�َ[  
�ُ�َ���م �ا�������)(  

 
-أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك  - َصديیقي االُمسَتِمع  "االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  َحْلَقٍةفي  

". وممذاا االيَیَهِل  
 

. وَوما َنأَمُلُه ُهَو أأنْن َتكونَن، َعزيیزيي ِسْفِر االرُّؤؤيیادِدررااَسَة  َساِبَقٍة ُكنَّا َقِد ااْبَتَدأأنا في َحْلَقٍة
َقِتَك بالرببِّ يَیسوعَع االَمسيیح ِمْن ِخاللِل االُمْسَتِمع، َقْد َتبارَرْكَت، ووااْسَتَفْدتَت، وَوَحقَّْقَت ُنْضًجا في َعال

–َهِذهِه االتَّفسيیرااتِت وَواالتأمُّالتت. وَوفي َحْلَقِة االيیومم، َسُنتاِبُع  - ِبِنْعَمِة االرببِّ  اا االسِّْفِر دِدررااَسَتنا ِلَهِذ 
على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". االُمبارَركِك  

 
ِمْن  َعَشر االخاِمسااألْصحاحِح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على  نْنإإوَوااآلنْن، 

َما َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َف نْن. أأمَّا إإ)ِسْفِر االرُّؤؤيیا (أأيْي االنَّفيیِساالسِّْفِر  ااَهَذ
–هُه ِمْنَك َنْرجو - يیا َصديیقي  ْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.أأنْن ُت ُهَو   

 
–ْتُرُكُكْم َنووااآلنْن،  – أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین  ااْبِتدااًء  ِسْفِر االرُّؤؤيیا َمَع دَدرْرسٍس َجديیٍد ِمْن 

- االثَّاِلثوَواالَعَددِد  َعَشَر االخاِمسباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
"�ْ�َ�ْ �����")(�ا����ا��   

 
-1: 15يَیقولُل يُیوَحنَّا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  َكَبْحٍر ِمْن زُزَجاجٍج ُمْخَتِلٍط ِبَنارٍر، رَرأأىى  إإنَُّه  3

وَواالَغاِلِبيیَن َعَلى االَوْحِش وَوُصورَرِتِه وَوَعَلى ِسَمِتِه وَوَعَددِد ااْسِمِه، وَوااِقِفيیَن َعَلى االَبْحِر االزَُّجاِجيِّ، 
  وَوُهْم يُیَرتُِّلونَن َتْرِنيیَمَة ُموَسى َعْبِد ااِهللا، وَوَتْرِنيیَمَة االَخُرووفِف َقاِئِليیَن: ااِهللا،َمَعُهْم ِقيیَثارَرااتُت 

 
 ! �َ�ِ���َ�ٌ �وَ�َ�ِ���َ�ٌ ���ھِ�َ �أَ�ْ�َ��ُ�َ �أَ�����َ� �ا����ب� �ا�ِ���ُ �ا��َ��دِ�رُ �َ�َ� �ُ�� �َ�ْءٍ

!  �َ��دِ�َ�ٌ �وَ�َ�� ���ھِ�َ �ُ�ُ�ُ�َ ��َ� �َ�ِ�َ �ا��ِ�����ِ���َ  
 

أأَجْل يیا َصديیقي! َهِذهِه ِهَي َتْرنيیَمُة االَخرووفِف. َفِهَي َتْرَنيیمُة ااالْبِتهاجِج بأننَّ يَیسوعَع دَدَفَع َثَمَن  
ِشرااِء االَعاَلِم ِمْن ُسْلطانِن االظُّْلَمِة االذيي ُهَو ُسْلطانُن إإبليیس. وَوَقْد كاَنْت َغايَیُة يَیسوعَع ِمْن ِشرااِء االَعاَلِم 

ذاا فإنَّنا ُنَرنُِّم وَوَنْبَتِهُج ألنَُّه أأَحبَّنا ُكلَّ َهذاا االُحبِّ حتَّى إإنَُّه ااْشَترىى االَعاَلَم ُكلَُّه أأنْن يَیْفديي َكنيیَسَتُه. ِل َيِه
يَیْفديینا.ِلَكْي   

 
يُیْشِبُه َمَلُكوتُت االسََّماوَوااتِت َكْنًزاا ُمْخفًى ِفي : "44: 13َمتَّى وَوَقْد قالَل يَیسوعُع في إإْنجيیل 

". َفَأْخَفاهُه. وَوِمْن َفَرِحِه َمَضى وَوَباعَع ُكلَّ َما َكانَن َلُه وَوااْشَتَرىى ذذِلَك االَحْقَلَحْقل، وَوَجَدهُه إِإْنَسانٌن 
وَواالَحْقُل، يیا َصديیقي، ُهَو االَعاَلُم. وَوَمْن ُهَو االذيي َباعَع ُكلَّ ما كانَن َلُه ِليَیْشَتريي االَعاَلَم؟ إإنَُّه يَیسوعُع 

َو أأْنَت. َفَقْد َبَذلَل يَیسوعُع دَدَمُه االزَِّكيَّ ألْجِلَك. االَمسيیح! أأمَّا االَكْنُز، َعزيیزيي االُمستِمع، َفُه  
 

َفاُهللا يُیِحبَُّك ُحبا يَیْعَجُز االلِّسانُن وَوَليْیَتَك، َصديیقي االُمستِمع، ُتْدرِركُك قيیَمَتَك وَوَمقاَمَك ِعْنَد ااِهللا! 
أَأَحبَّ ااُهللا ااْلَعاَلَم َحتَّى َبَذلَل ااْبَنُه  َألنَُّه هَكَذاا: "16: 3َنْقَرأأ في إإْنجيیل يیوحنَّا ِلذاا فإنَّنا َعْن وَوْصِفِه. 

". لذلَك َفإننَّ َهؤالِء يُیَرنِّمونَن ااْلَوِحيیَد، ِلَكْي َال يَیْهِلَك ُكلُّ َمْن يُیْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكونُن َلُه ااْلَحيَیاةُة ااَألَبِديیَُّة
–َتْرنيیَمَة االَخرووفِف  ِة ِمْن ِخاللِل َعَمِل االِفدااِء االذيي َقامَم ِبِه رر ِمْن ُسْلطانِن االظُّْلَمرُّأأيْي َتْرنيیَمَة االتََّح 

َعِظيیَمٌة وَوَعِجيیَبٌة ِهَي أَأْعَماُلَك أَأيیَُّها االرَّببُّ يَیسوعُع ألْجِلنا. وَوَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا َهؤالِء يُیَرنِّمونَن قاِئليین: "
"ااِإللُه ااْلَقادِدرُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء!  

 
أأْعمالَل ااِهللا َعظيیَمٌة وَوَعجيیَبٌة! َفَقْد َكانَن َعَمُل االِفدااِء االذيي  أأننَّ ، أأِحبَّاَءنا االُمستِمعيیَن،وَوال َشكَّ

قامَم ِبِه يَیسوعُع االَمسيیُح َعظيیًما وَوَعجيیًبا َحقا! وَوَسْوفَف َتكونُن دَديْینوَنُة ااِهللا َعظيیَمًة وَوَعجيیَبًة أأيْیًضا. 
–َكَذِلَك فإننَّ أأْعمالَل ااِهللا َعظيیَمٌة وَوَعجيیَبٌة في االَخليیَقِة  َفِهَي ُتْدِهُش االَعْقَل  َفيیا لَروْوَعِة االَخليیَقة! 

 االَبَشِرييَّ االذيي يَیْعَجُز َعِن ااْستيیعاِبها وَوَفْهِمها. َفإنْن َتأمَّْلنا في االَمْجموَعِة االشَّْمِسيیَِّة وَواالنُّجومِم وَواالَكْونِن
ساعِع االَكْونِن االَفسيیِح، فإننَّ ااَهللا يُیَفكُِّر فيیَك َسَنِجُد أأننَّ َخليیَقَة ااِهللا َعظيیَمٌة وَوَعجيیَبٌة َحقا. ووبالرَّْغِم ِمَن ااتِّ

أأْنَت، َعزيیزيي االُمستِمع!  
 

وَوألننَّ َهؤالِء االذيیَن َغَلُبواا االَوْحَش ِمْن ِخاللِل رَرْفِض االسُّجودِد ِلصورَرِتِه وَورَرْفِض َقبولِل  
على االَبْحِر االزَُّجاِجيِّ، َمَعُهْم ِد ِسَمِتِه أأدْدرَركواا َعَظَمَة ااِهللا وَوُقْدرَرَتُه فإنَُّهْم يَیِقفونَن في َهذاا االَمْشَه

َعِظيیَمٌة وَوَعِجيیَبٌة ِهَي أَأْعَماُلَك أَأيیَُّها االرَّببُّ ااِإللُه االَقادِدرُر َعَلى " َقاِئِليیَن:يُیَرنِّمونَن وَوُهْم  ِقيیَثارَرااتُت ااِهللا،
"ِهَي ُطُرُقَك يَیا َمِلَك االِقدِّيیِسيیَن! ُكلِّ َشْيٍء! َعادِدَلٌة وَوَحقٌّ  
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أأننَّ وَوُنالِحُظ أأثناَء دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االرُّؤؤيیا أأنَُّه ِعْنَدما يَیَتَحدَّثُث االسِّْفُر َعِن االدَّيْینوَنِة، فإنَُّه يَیْذُكُر  

ُطُرقَق ااِهللا االَحيِّ َعادِدَلٌة وَوَحقٌّ، وَوأأنَُّه َعادِدلٌل َحتَّى في دَديْینوَنِتِه. َفَعلى َسبيیِل االِمثالِل، َنْقَرأأ في ِسْفِر 
-4: 16ؤؤيیا االرُّ ُثمَّ َسَكَب االَمَالكُك االثَّاِلُث َجاَمُه َعَلى ااَألْنَهارِر وَوَعَلى يَیَناِبيیِع االِميَیاهِه، َفَصارَرتْت : "7

َعادِدلٌل أَأْنَت أَأيیَُّها ااْلَكاِئُن وَواالَِّذيي َكانَن وَواالَِّذيي يَیُكونُن، َألنََّك « دَدًما. وَوَسِمْعُت َمَالكَك االِميَیاهِه يَیُقولُل:
» َألنَُّهْم َسَفُكواا دَدمَم ِقدِّيیِسيیَن وَوأَأْنِبيَیاَء، َفَأْعَطيْیَتُهْم دَدًما ِليَیْشَرُبواا. َألنَُّهْم ُمْسَتِحقُّونَن!َحَكْمَت هَكَذاا. 

َنَعْم أَأيیَُّها االرَّببُّ ااِإللُه االَقادِدرُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء! َحقٌّ وَوَعادِدَلٌة ِهَي « وَوَسِمْعُت آآَخَر ِمَن االَمْذَبِح َقاِئًال:
". »َكأَأْحَكاُم  

 
ِلذلَك، ال يُیْمِكُن ألييِّ إإْنسانٍن أأنْن يَیكونَن ُمِحقا في ااتِّهامِم ااِهللا بالظُّْلِم. َصحيیٌح أأنََّك، َعزيیزيي  

. َترىى ااُألمورَر على َحقيیَقِتهااالُمستِمع، َقْد َتَتَخيیَُّل ااَهللا َظاِلًما. وَوَلِكنَّ االسََّبَب في ذَذِلَك ُهَو أأنََّك ال 
َسُتْدرِركُك أأننَّ ااَهللا َعادِدلٌل وَوال ُجْورَر فيیه. ااُألمورَر على َحقيیَقِتها، ِرفُف وَوَلِكْن ِعْنَدما َتْع  

 
وواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُهناكَك أأمورًراا َكثيیرةًة ال يُیْطِلُعنا االِكتابُب االُمَقدَّسُس عليیها. وَوال َشكَّ أأننَّ َهِذهِه  

نا َعادَدةًة. وَوَلِكْن ِعْنَدما ال َنرىى االصُّورَرةَة ااُألمورَر االغاِمَضَة وَواالَمْجهوَلَة ِهَي االتي ُتَحيیُِّرنا وَوُتْرِبُك
 االَكاِمَلَة، يَیِجُب عليینا أأنْن َنِثَق في َمَحبَِّة ااِهللا االكاِمَلِة وَوَعْدِلِه االُمْطَلِق. َفإنْن كانَن ااإلْنسانُن َظاِلًما فإننَّ

َظاِلمونَن في االَعاَلِم ِمْن َحْوِلنا. َهذاا ال يَیْعني االَبتََّة أأننَّ ااَهللا َظاِلٌم. َفُهناكَك ُقضاةٌة َعادِدلونَن وَوُقضاةٌة 
وَوَلِكْن يَیِجُب عليینا أأنْن ال َنْسَمَح للُقضاةِة االظَّاِلميیَن أأنْن يُیَشوُِّهواا ُصْورَرةَة ااِهللا في أأْعيُیِننا. فاُهللا االَحيُّ 

لَقادِدرُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء! َنَعْم أَأيیَُّها االرَّببُّ ااِإللُه اااالَحقيیقيُّ َعادِدلٌل. ِلذلَك يُیْمِكُننا أأنْن َنقولَل َمَع َهؤالِء: "
".َحقٌّ وَوَعادِدَلٌة ِهَي أَأْحَكاُمَك  

 
:4: 15ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�رَ�ب� �وَ��ُ�َ���ُ �ا�ْ�َ�َ؟ �َ���َ �وَ�ْ�َ�كَ �ُ���و�س٬ٌ، �َ�ن� �َ�ِ���َ �ا�ُ�َ�ِ  �َ�ْ �َ ��َ�َ��ُ�َ ��َ�

».�ْ�َ��َ�َ �َ�ْ �أُ�ْ��ِ�َ�تْ�َ��َ��ُ��نَ �وَ��َ�ْ�ُ�ُ�و�نَ �أ٬َ�َ��َ�َ، �َ�ن� �أَ  
 

َعِظيیَمٌة وَوَعِجيیَبٌة ِهَي أَأْعَماُلَك أَأيیَُّها االرَّببُّ ااِإللُه إإذًذاا، َفَقْد رَرنََّم َهؤالِء للَخرووفِف قاِئليین: "
َتْرنيیَمَتُهْم " وَوُهْم يُیتاِبعونَن ِهَي ُطُرُقَك يَیا َمِلَك االِقدِّيیِسيیَن! االَقادِدرُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء! َعادِدَلٌة وَوَحقٌّ

رَرببُّ وَويُیَمجُِّد ااْسَمَك؟ َألنََّك وَوْحَدكَك ُقدُّووسٌس، َألننَّ َجِميیَع ااُألَمِم َسيَیْأُتونَن  َمْن َال يَیَخاُفَك يَیاقاِئليین: "
".وَويَیْسُجُدوونَن أَأَماَمَك، َألننَّ أَأْحَكاَمَك َقْد أأْظِهَرتْت  

 
". وواالسُّؤاالُل االرَّببِّ رَرأأسُس االَمْعِرَفِةَمَخاَفُة : "7: 1وَوَنْحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر ااألْمثالل 

ااالْسِتْنكارِرييُّ االذيي َطَرَحُه َهؤالِء ُهَو: َمْن ال يَیخاُفَك يیا رَرببُّ وَويُیَمجُِّد ااْسَمَك؟" وَوُهَو ُسؤاالٌل يَیْنَبغي 
نَن االرَّببَّ، َبْل ِلُكلِّ إإنسانٍن أأنْن يَیْطَرَحُه على َنْفِسِه. وَوَكْم ُهَو ُمؤِسٌف أأنْن َنرىى أأناًسا َكثيیريیَن ال يَیخافو

يُیعارِرضوَنُه، وَويُیعاِندووَنُه، وَويُیديیروونَن ُظهورَرُهْم َلُه في َتَحدٍّ َساِفٍر ِلَشرااِئِعِه وَوُطُرِقِه.   
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ُخالَصُة ااألْمِر  ، يیا َصديیقي،وَوَلِكْن َكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ ااَهللا وَوْحَدهُه ُقدُّووسٌس. وَوَهِذهِه ِهَي
 ُكلِِّه! َفِعْنَدما يَیَتَمرَّدُد ااإلْنسانُن على ااِهللا فإنَُّه يَیَتَمرَّدُد َعلى َقدااَسِتِه. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َقدااَسَة ااِهللا

ْنًبا َما، ُتعارِرضُض َطبيیَعَتنا االسَّاِقَطَة. فاإلْنسانُن َخاِطٌئ ِبَطبيیَعِتِه. فأْنَت َلْسَت َخاِطًئا ألنََّك ااْقَتَرْفَت ذَذ
َجميیًعا أأَخْذنا االطَّبيیَعَة االخاِطَئَة ِمْن أأبيینا آآدَدمَم َفَنْحُن  .َبْل أأْنَت َخاِطٌئ ُمْنُذ أأنْن َحِبَلْت ِبَك أأمَُّك

لِوررااَثِة. با  
 

أأَجْل يیا َصديیقي! فإذذاا ُكْنَت َتُظنُّ أأنََّك َخاِطٌئ ألنََّك ااْقَتَرْفَت َخطيیَئًة َما، فإنََّك ُمْخطٌئ. 
فالِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیَعلُِّمنا أأننَّ االَعْكَس ُهَو االصَّحيیح. فأْنَت َلْم ُتْصِبْح َخاِطًئا ألنََّك أأْخطأتَت، َبْل إإنََّك 
أأْخطأتَت ألنََّك َخاِطٌئ ِبَطبيیَعِتَك. وَوألننَّ ااَهللا ُقدُّووسٌس ِبَطبيیَعِتِه، فإننَّ َقدااَسَتُه ُتعارِرضُض َطبيیَعَتنا 

 ِبْلَص إإلى، وَوِهَصليیِب ِلْمَحإإلى ، وَوِهَنْفِسإإْنكارِر ااَهللا يَیْدعو ُكلَّ إإْنسانٍن إإلى  . ِلذلَك فإننَّاالخاِطَئَة
–َمَع االَمسيیِح ِلَكْي يَیْحيیا َلُه  االَخاِطَئِة ِهَطبيیَعِت ال ِبَحَسِب االَجَسِد، َبْل ِبَحَسِب االرُّووحِح.    

 
وَوَشَهوااتِت ُقلوِبنا. ِلذلَك فإننَّ َكثيیريیَن وَوَلِكنَّ االَحيیاةَة االتي ِبَحَسِب االرُّووحِح ُتناِقُض رَرَغباِتنا 

يَیَتَمرَّددوونَن على ااِهللا االَحيِّ ألنَُّهْم يُیريیدوونَن أأنْن يَیعيیشواا َكما يَیْحلواا َلُهْم. َفُهْم يَیِجُدوونَن ُمْتَعًة في َتْلِبيَیِة 
. َعْنها ااُهللا يَیْنهىَشَهوااتِت االَجَسِد وَوال يُیريیدوونَن أأنْن يَیَتَخلُّواا َعْن َهِذهِه االشََّهوااتِت االتي   

 
وَوِعْنَدما َنْفَعُل ُكلَّ َما ُتْمليیِه َعَليْینا َشَهوااتُت االَجَسِد فإنَّنا َنْصِلُب االَمسيیَح االذيي َماتَت ألْجِلنا 

ال يُیريیدوونَن أأنْن يَیْشُعروواا بالذَّْنِب، فإنَُّهْم ال َغيْیَر االُمؤِمنيیَن  ِلَكْي يُیَحرِّرَرنا ِمْن ُسْلطانِن االَخِطيیَِّة. وَوألننَّ
َتعاليیَم يَیسوعَع االَمسيیِح َعْن َحيیاةِة االطَّهارَرةِة وَواالَقدااَسِة. وَوِعْنَدما يَیْسَتِمرُّ ااإلْنسانُن في َسماعِع  يَیْرَغبونَن

ِلذلَك فإننَّ ِسْفَر في رَرْفِض َمَحبَِّة ااِهللا وَووَوصايیاهه، فإننَّ َقْلَبُه يَیَتَقسَّى وَوال َتعودُد ُمخاَفُة االرَّببِّ في َقْلِبِه. 
َعوااِقَب َعَدمِم وُوجودِد َمخاَفِة االرَّببِّ في ُقلوِبنا. َفُهناكَك دَديْینوناتٌت َشديیَدةٌة ِجداا  االرُّؤؤيیا يُیريینا بوضوحٍح

َتنَتِظُر االَعاَلَم االَبعيیَد َعِن ااِهللا.   
 

". ووَهذاا يُیَذكُِّرنا َألننَّ َجِميیَع ااُألَمِم َسيَیأُتونَن وَويَیْسُجُدوونَن أَأَماَمَكوَويَیقولُل االَعَددُد االرَّااِبُع أأيْیًضا: "
– 22َجاَء في االَمْزمورر ِبما  وَوُهَو َمْزمورٌر يَیَتَنبَُّأ َعْن َمْوتِت االَمسيیِح على االصَّليیب. ُثمَّ َنْقَرأأ في  

-27ااألْعداادد  ُع إإلى االرَّببِّ ُكلُّ أَأَقاِصي ااَألرْرضِض. وَوَتْسُجُد َتْذُكُر وَوَتْرِجِمْن َهذاا االَمْزمورر: " 29
أَأَكَل وَوَسَجَد ُكلُّ َسِميیِني  لرَّببِّ االُمْلَك، وَوُهَو االُمَتَسلُِّط َعَلى ااُألَمِم.ُقدَّااَمَك ُكلُّ َقَباِئِل ااُألَمِم. َألننَّ ِل

". وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ ااألبراارَر ااَألرْرضِض. ُقدَّااَمُه يَیْجُثو ُكلُّ َمْن يَیْنَحِدرُر إِإَلى االتَُّراابِب وَوَمْن َلْم يُیْحِي َنْفَسُه
يَیْسُجدوواا َلُه وَويَیْعُبدووهُه ِبِصَفِتِه َمِلَك االُملوكِك وورَرببَّ ااألرْربابِب. َسيَیقومونَن ليَیكونواا َمَع االَمسيیِح وَوِلَكْي   

 
-5: 2يَیقولُل االرَّسولُل بولُس في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل فيیلبِّي  َفْليَیُكْن ِفيیُكْم هَذاا االِفْكُر االَِّذيي : "11

ِهللا.  يَیْحِسْب ُخْلَسًة أَأنْن يَیُكونَن ُمَعادِدًالِفي االَمِسيیِح يَیُسوعَع أَأيْیًضا: االَِّذيي إِإذْذ َكانَن ِفي ُصورَرةِة ااِهللا، َلْم 
َع لِكنَُّه أَأْخَلى َنْفَسُه، آآِخًذاا ُصورَرةَة َعْبٍد، َصاِئًراا ِفي ِشْبِه االنَّاسِس. وَوإِإذْذ وُوِجَد ِفي االَهيْیَئِة َكِإْنَسانٍن، وَوَض

يْیًضا، وَوأَأْعَطاهُه ااْسًما َفْوقَق ُكلِّ ااْسٍم َنْفَسُه وَوأَأَطاعَع َحتَّى االَمْوتَت َمْوتَت االصَِّليیِب. ِلذِلَك رَرفََّعُه ااُهللا أَأ
ِلَكْي َتْجُثَو ِباْسِم يَیُسوعَع ُكلُّ رُرْكَبٍة ِممَّْن ِفي االسََّماِء وَوَمْن َعَلى ااَألرْرضِض وَوَمْن َتْحَت ااَألرْرضِض، 

". وَويَیْعَتِرفَف ُكلُّ ِلَسانٍن أَأننَّ يَیُسوعَع االَمِسيیَح ُهَو رَرببٌّ ِلَمْجِد ااِهللا ااآلبِب  
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االَوااِضِح، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ َتْعليیَم االِكتابِب االُمَقدَّسِس يَیْخَتِلُف َعْن أأييِّ َتْعليیٍم آآَخَر. وَوِمَن 
". َمْن يَیْرَفْع َنْفَسُه يَیتَِّضْع، وَوَمْن يَیَضْع َنْفَسُه يَیْرَتِفْع: "12: 23َفَقْد قالَل يَیسوعُع في إإْنجيیِل َمتَّى 

َمْن وَوَجَد َحيَیاَتُه يُیِضيیُعَها، وَوَمْن أَأَضاعَع َحيَیاَتُه ِمْن : "39: 10وَوُهَو يَیقولُل أأيْیًضا في إإْنجيیل َمتَّى 
". وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ َنْظَرةَة االَعاَلِم إإلى ااألشيیاِء ُمعاِكَسٌة َتماًما ِلَنْظَرةِة االِكتابِب االُمَقدَّسِس. أَأْجِلــي يَیِجُدَها  

 
سيیِح أَأمْم َلْم يَیْعَتِرُفواا، َفإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس وَوَلِكْن َسوااٌء ااْعَتَرفَف االنَّاسُس ِبالرَّببِّ يَیسوعَع االَم

ِباْسِم يَیُسوعَع ُكلُّ رُرْكَبٍة ِممَّْن ِفي االسََّماِء وَوَمْن َعَلى ااَألرْرضِض وَوَمْن فيیِه َتْجُثَو يُیَعلُِّم أأنَُّه َسيیأتي وَوْقٌت 
.رَرببٌّ ِلَمْجِد ااِهللا ااآلبِب َتْحَت ااَألرْرضِض، وَويَیْعَتِرفَف ُكلُّ ِلَسانٍن أَأننَّ يَیُسوعَع االَمِسيیَح ُهَو  

 
(على ِلسانِن يُیوَحنَّا): 5: 15ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   

 
�ُ�� �َ�ْ�َ ���ھ�َ�ا �َ�َ�ْ�تُ �وَ�إِ�ذَ�ا �َ�ِ �ا�ْ�َ�َ�َ ���ھَ��ْ�َ�ُ �َ��ْ�َ�ِ �ا�����َ��دَ�ةِ �ِ� �ا����َ�ء٬ِ،   

 
في االسَّماِء. وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ ااَهللا ُهَو االذيي  اَهذاا يُیريینا أأننَّ ُهناكَك َهيْیَكًلوَو 

وَوَقْد قالَل َلُه في ِسْفِر أأَمَر َعْبَدهُه "ُموَسى" ِبِبناِء َخيْیَمِة ااالْجِتماعِع وَوأأْعطاهُه َجميیَع االُموااَصفاتت. 
َكِن، وَوِمَثالِل َجِميیِع آآِنيَیِتِه هَكَذاا ِبَحَسِب َجِميیِع َما أَأَنا أأرِريیَك ِمْن ِمَثالِل االَمْس: "9: 25االُخرووجج 
". وَوَقْد أأْعطى ااُهللا االمهاررااتِت االلَّازِزَمَة ِلَعَددٍد ِمَن االُصنَّاعِع ِلَكْي يَیَتَمكَُّنواا ِمْن ُصْنِع َخيْیَمِة َتْصَنُعونَن

برااِنيیِّيین َعْن ذَذِلَك َفقالَل ااالْجِتماعِع وَوْفًقا للُموااَصفاتِت االَمْطلوَبِة. وَوَقْد َتَحدَّثَث َكاِتُب االرِّساَلِة إإلى االِع
 َكَما أأووِحَي إِإَلى ُموَسى وَوُهَو ُمْزِمٌع أَأنْن يَیْصَنَع ااْلَمْسَكَن. َألنَُّه َقالَل: ...: "5وواالَعَددد  8في ااألْصحاحح 

ًضا في ". وَوُهَو يَیقولُل أأيْیااْنُظْر أَأنْن َتْصَنَع ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب ااْلِمَثالِل االَِّذيي أأْظِهَر َلَك ِفي ااْلَجَبِل
-19ووااألْعداادد  9ااألْصحاحح  َألننَّ ُموَسى َبْعَدَما َكلََّم َجِميیَع االشَّْعِب ِبُكلِّ وَوِصيیٍَّة ِبَحَسِب : "23

االنَّاُموسِس، أَأَخَذ دَدمَم ااْلُعُجولِل وَواالتُّيُیوسِس، َمَع َماٍء، وَوُصوًفا ِقْرِمِزيیا وَوزُزووَفا، وَورَرششَّ ااْلِكَتابَب َنْفَسُه 
وَوااْلَمْسَكَن أَأيْیًضا وَوَجِميیَع آآِنيَیِة ». هَذاا ُهَو دَدمُم ااْلَعْهِد االَِّذيي أَأوْوَصاُكُم ااُهللا ِبِه«َقاِئًال: وَوَجِميیَع االشَّْعِب، 

دَدمٍم َال ااْلِخْدَمِة رَرشََّها َكذِلَك ِبالدَّمِم. وَوُكلُّ َشْيٍء َتْقِريیًبا يَیَتَطهَُّر َحَسَب االنَّاُموسِس ِبالدَّمِم، وَوِبُدوونِن َسْفِك 
َفَكانَن يَیْلَزمُم أَأننَّ أَأْمِثَلَة ااَألْشيَیاِء االَِّتي ِفي االسََّماوَوااتِت ُتَطهَُّر ِبهِذهِه، وَوأَأمَّا االسََّماوِويیَّاتُت  ِفَرةٌة!َتْحُصُل َمْغ

".َعيْیُنَها، َفِبَذَباِئَح أَأْفَضَل ِمْن هِذهِه  
 

َقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح االرَّااِبِع ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا َعْن َعْرشِش ااِهللا. وَويَیقولُل يُیوَحنَّا ُهنا إإنَُّه ل 
". وَوإِإذَذاا َقِد ااْنَفَتَح َهيْیَكُل َخيْیَمِة االشََّهادَدةِة ِفي االسََّماِء"َنَظَر   

 
:6: 15ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�ْ�َ�َ�ِ�َ�ُ �وَ�َ�َ��ُ�ُ �ا����ْ�ُ �ا����َ�َ��تِ �ِ�َ �ا�٬ِ�َ�ْ��َ��ْ، �وَ���ھُ�ْ �وَ�َ�َ�َ�ِ �ا����ْ�َ�ُ �ا

�ُ�َ�َ�ْ�ِ�ُ��نَ �ِ�َ����نٍ �َ�ِ�� �و٬��ِ��َ�َ، �وَ�ُ�َ�َ�ْ�ِ�ُ��نَ �ِ�ْ�َ �ُ�ُ�و�رِ���ھِ�ْ �ِ�َ�َ��ِ�َ �ِ�ْ 
 . �ذَ���ھَ�ٍ  
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دُدوْونَن رَرْحَمٍة. َفَقْد َخَرَجِت االسَّْبَعُة ااآلنَن على ااألرْرضِض وواالِفْكَرةُة ُهنا ِهَي أأننَّ االدَّيْینوَنَة َسَتْنِزلُل  
االَمالِئَكُة ِمَن االَهيْیَكِل وَوَمَعُهُم االسَّْبُع االضََّرباتُت االتي ِهَي دَديْینوَنُة ااِهللا على ااألرْرضِض. وَوَقْد رَرأأىى 

ُهَو ِلباسُس االَكَهَنِة في االَعْهِد  ُمَتَسْرِبليیَن "بَكتَّانٍن َنِقيٍّ وَوَبِهيٍّ". وَوَقْد كانَن َهذاا يُیوَحنَّا االَمالِئَكَة االسَّْبَعَة
". ُمَتَمْنِطُقونَن ِعْنَد ُصُدوورِرِهْم ِبَمَناِطَق ِمْن ذَذَهٍبوَوُهْم "وَوُهَو يُیشيیُر إإلى َقدااَسِة ااِهللا وَوِبرِّهِه. االَقديیِم. 
. على ااألرْرضِض أأْحكامُم ااِهللا االَقضائيیَِّة اَسُتَنفَُّذ فيیهاالصَّرااَمِة االتي إإلى يُیشيیُر وَوَهذاا   

 
:7: 15مَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُث   

 
�وَ�وَ�ا�ِ�ٌ �ِ�َ �ا�َ�رْ�َ�َ�ِ �ا�ْ�َ��َ�َ�ا�َ��تِ �أَ�ْ�َ� �ا����ْ�َ�َ �ا�ْ�َ�َ�ِ�َ�ِ �َ�ْ�َ�َ �َ��َ��تٍ �ِ�ْ 

 . �ذَ���ھ٬ٍ�َ، �َ�ْ�ُ���ةٍ �ِ�ْ �َ�َ�ِ �ا1ِ �ا�ْ�َ�� �إِ�َ� �أَ�َ�ِ �ا��ِ�ِ���َ  
 

االكاِئناتِت االَحيیَِّة ااألرْرَبَعِة أأْعطى االسَّْبَعَة االَمالِئَكَة َسْبَعَة ِمَن  ااووااِحًدَنرىى ُهنا أأننَّ إإذًذاا،  
-6: 4الَحيَیوااناتِت ااألرْرَبَعِة أأووَّلَل َمرَّةٍة في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ااْلَتْقيینا ب وَوُكنَّا َقِدَجاماتٍت ِمْن ذَذَهب.  إإذْذ  8

ااَناتٍت َمْمُلوَّةٌة ُعيُیوًنا ِمْن ُقدَّاامٍم وَوِمْن وَورَرااٍء: وَوِفي وَوَسِط االَعْرشِش وَوَحْولَل االَعْرشِش أَأرْرَبَعُة َحيَیَوَنْقَرأُأ: "
ِه وَواالَحيَیَواانُن ااَألووَّلُل ِشْبُه أَأَسٍد، وَواالَحيَیَواانُن االثَّاِني ِشْبُه ِعْجل، وَواالَحيَیَواانُن االثَّاِلُث َلُه وَوْجٌه ِمْثُل وَوْج

َعُة االَحيَیَوااَناتُت ِلُكلِّ وَوااِحٍد ِمْنَها ِستَُّة أَأْجِنَحٍة إِإْنَسانٍن، وَواالَحيَیَواانُن االرَّااِبُع ِشْبُه َنْسٍر َطاِئٍر. وَوااَألرْرَب
ُقدُّووسٌس، ُقدُّووسٌس، ُقدُّووسٌس، االرَّببُّ « َحْوَلَها، وَوِمْن دَدااِخل َمْمُلوَّةٌة ُعيُیوًنا، وَوَال َتَزاالُل َنَهارًراا وَوَليْیًال َقاِئَلًة:

".»وَواالَِّذيي يَیأِتي االَكاِئُنااِإللُه االَقادِدرُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، االَِّذيي َكانَن وَو  
 

وَوَليْیَسْت َعْميیَقة. وَوَقْد كاَنْت  وَوااِسَعُة االُفوََّهِةَفِهَي أأوْوِعيَیٌة  اتُت (وَوُمفَردُدها: "َجامم")االَجامأأمَّا 
َو َهِذهِه ااألوْوِعيَیُة ُتْسَتْخَدمُم في االِعبادَدةِة في االَهيْیَكِل. وواالسََّبُب في أأنَّها وَوااِسَعُة االُفوََّهِة وَوَليْیَسْت َعميیَقًة ُه

َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل،  وَوَكماَفْورًراا، ال على َمْهٍل. على ااألرْرضِض أأنَّها ُتشيیُر إإلى أأننَّ َغَضَب ااِهللا َسيَیْنَسِكُب 
". ِمْن َغَضِب ااِهللا االَحيِّ إِإَلى أَأَبِد ااآلِبِديیَن َمْمُلوَّةًةفإننَّ َهِذهِه االَجاماتُت َسَتكونُن "  

 
:8: 15وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ، َعزيیزيي االُمستِمع، في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   

 
�وَ�َ�ْ ��َ�ُ�ْ �أَ�َ�ٌ ��َ�ْ�ِ�رُ �أَ�نْ  �وَ�ا�ْ�َ�َ �ا�ْ��َ��ْ�َ�ُ �دُ�َ��ً� �ِ�ْ �َ�ْ�ِ �ا.ِ �وَ�ِ�ْ �ُ�ْ�ر٬ِ��ِ�َ،

. ��َ�ْ�ُ�َ �ا�ْ��َ��ْ�َ�َ �َ��� �َ�ِ�َ�ْ �َ�ْ�ُ �َ�َ�َ��تِ �ا����ْ�َ�ِ �ا�ْ�َ�َ�ِ�َ�ِ  
 

وَوال َشكَّ أأننَّ َهذاا االَمْشَهَد يُیَذكُِّرنا ِبما َحَدثَث ِعْنَدما دَدشََّن ُسَليْیمانُن االَهيْیَكَل االذيي َبناهُه للرَّببِّ.  
-1: 7ِسْفِر أأخبارر ااأليیَّامم االثَّاني َفَنْحُن َنقرأأ في  وَوَلمَّا ااْنَتَهى ُسَليْیَمانُن ِمَن االصََّالةِة، َنَزَلِت االنَّارُر : "3

َلْم يَیْسَتِطِع ااْلَكَهَنُة أَأنْن يَیْدُخُلواا وَوِمَن االسََّماِء وَوأَأَكَلِت ااْلُمْحَرَقَة وَواالذََّباِئَح، وَوَمَأل َمْجُد االرَّببِّ ااْلَبيْیَت. 
َألننَّ َمْجَد االرَّببِّ َمَأل َبيْیَت االرَّببِّ. وَوَكانَن َجِميیُع َبِني إِإْسَرااِئيیَل يَیْنُظُروونَن ِعْنَد ُنُزوولِل االنَّارِر  َبيْیَت االرَّببِّ

وَوَسَجُدوواا وَوَحَمُدوواا االرَّببَّ َألنَُّه ... وَوَمْجِد االرَّببِّ َعَلى ااْلَبيْیِت، وَوَخرُّوواا َعَلى وُوُجوِهِهْم إِإَلى ااَألرْرضِض 
". ى ااَألَبِد رَرْحَمُتُهَصاِلٌح وَوإِإَل  
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وَوااْمَتَأل ااْلَهيْیَكُل دُدَخاًنا ِمْن َمْجِد ااِهللا وَوِمْن ُقْدرَرِتِه، وَوَلْم يَیُكْن أَأَحٌد وَويَیقولُل يُیوَحنَّا ُهنا أأيْیًضا: "
كونُن االدَّيْینوَنُة على ". وَوِبَهذاا َتيَیْقِدرُر أَأنْن يَیْدُخَل ااْلَهيْیَكَل َحتَّى َكِمَلْت َسْبُع َضَرَباتِت االسَّْبَعِة ااْلَمَالِئَكِة

َعوااِقَب ِتْلَك  االسَّادِدسس َعَشر ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا ااألرْرضِض َقِد ااْكَتَمَلْت. وَوَسْوفَف َنرىى في ااألْصحاحِح
َجاماتِت َغَضِب ااِهللا على ااألرْرضِض. االضََّرباتِت وَواالدَّيْینوناتِت على ااألرْرضِض ِعْنَدما يَیْسُكُب االَمالِئَكُة   

 
َنْتُرُكُكْم، أأِحبَّاَءنا االُمستِمعيین، في رِرعايَیِة ااِهللا وَوِحْفِظِه ووإإلى أأنْن َنْلَتقي في االَحْلَقِة االقادِدَمِة،  

وَوَبَرَكِتِه. آآميین!  
 

[�ا������]   
(�ُ�َ���م �ا�������)  

في االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" 
. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن ِلِسْفِر االرُّؤؤيیا(ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

نالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َت  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  
(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  

َنْشُكُركَك ألنََّك ُما ُتَعلُِّمنا إإيیَّاهُه ُكلَّ يَیْومٍم ِمْن ِخاللِل َكِلَمِتَك االُمَقدََّسة. َنْشُكُركَك، يیا أأبانا، على  
َك َتْفَتُح أأذْذهاَننا وَوُقلوَبنا ِلَفْهِم َكالِمَك وَوَقبوِلِه. وَوَنْحُن َنَتَضرَّعُع، يیا رَرببُّ، ألْجِل ُمْسَتِمعيینا رَرااِجيْیَن ِمْن

ُخلِِّصنا يَیسوعَع أأنْن َتْفَتَح ُعيیونَن أأذْذهاِنِهْم ِلَكْي يَیْعِرفوكَك، وَويَیْقَبلوكَك، وَويَیتَِّكلونَن َعَليْیَك. باْسِم َفادديینا وَوُم
االَمسيیح. آآميین!  

 


