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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ�ا��َ
7: 19 ِسْفر االرُّؤؤيیا -10 Revelation 19:7–10 

 Pt.2_3758# 485م: 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
االُمْسَتِمع، َقْد َتبارَرْكَت، ووااْسَتَفْدتَت، وَوَحقَّْقَت ُنْضًجا في َعالَقِتَك بالرببِّ يَیسوعَع االَمسيیح ِمْن ِخاللِل 

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

 
ِمْن  َعَشر االتَّاِسعااألْصحاحِح َ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  أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو   

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

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

 
: 7: 19ِسْفِر االرُّؤؤيیا َنْقَرأأ في   

 
! �َ�ن� �ُ�ْ�سَ �ا�ْ�َ�ُ�و�فِ �َ�ْ �َ�ء٬َ،  �ِ�َ�ْ�َ�حْ �وَ�َ�َ��َ���ْ �وَ�ُ�ْ�ِ��ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ  

�وَ�ا�ْ�َ�أَ�ُ��ُ ���ھَ����َ�تْ �َ�ْ�َ��َ�.   
 

أأننَّ االَعْهَد االَجديیَد يَیْسَتْخِدمُم رَرْمَز االَعريیِس وَواالَعرووسِس لإلشارَرةِة َلَقْد ذَذَكْرنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة  
: 2: 11إإلى االَمسيیِح وَوَكنيیَسِتِه. َفالرَّسولُل بولُس يَیقولُل في رِرساَلِتِه االثَّاِنيَیِة إإلى أأْهِل كورِرنثوسس 

". وَوِعْنَدما َفِإنِّي أَأَغارُر َعَليْیُكْم َغيْیَرةَة ااِهللا، َألنِّي َخَطْبُتُكْم ِلَرُجل وَوااِحٍد، ُألَقدِّمَم َعْذرَرااَء َعِفيیَفًة ِلْلَمِسيیِح"
َنْقَرأأ َعْن رَرْمِز االَعريیِس وَواالَعرووسِس، يَیِجُب عليینا أأنْن َنَتَذكََّر أأننَّ االَعريیَس يَیْرِمُز دَدااِئًما إإلى يَیسوعَع 

. يَیْنَبغي َلنا أأنْن ُنَوجُِّه ِعبادَدَتنا ليیسوعَع وَوْحَدهُه، وَوأأنْن ُنَقدِّمَم َلُه وَوْحَدهُه ُكلَّ ُحبٍّاالَمسيیح. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، 
َفَكما ااِهللا االَحيِّ االَحقيیقيِّ. ااالْبِتعادُد َعِن ِلذلَك فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیْسَتْخِدمُم االَكِلَمة "زِزنى" ِلَوْصِف 

َميْیَل ى االرُّووِحيَّ يَیِصُف َشريیِك َحيیاِتِه، فإننَّ االزَِّن يْیَل االَمْرِء إإلى َشْخٍص َغيْیرزِّنى يَیِصُف َمأأننَّ اال
ااِهللا االَحيِّ.  االَمْرِء إإلى إإَلٍه َغيْیر  

 
فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیديیُن ِعبادَدةِة ااألوْوثانِن وَويَیَتَوعَُّد َعاِبديي ااألْصنامِم ِبِعقابٍب َشديید.  ِلذلَك،  

َعِن االنِّظامِم االدِّيینيِّ االزَّااِئِف، وَوَعِن االَكنيیَسِة االُمْرَتدَّةِة االتي َسمَّاها ِبُمْجِمِلِه  االَجديیُد االَعْهُدوَويَیَتَحدَّثُث 
وَوال َشكَّ أأنَُّه ُتْوَجُد أأْصنامٌم َكثيیَرةًة  إإلى آآِلَهٍة أأخرىى.االنَّاسَس ااِنيَیة" ألنَّها َتْدعو االِكتابُب االُمَقدَّسُس "االزَّ

َقْد َمكانَن ااِهللا في َحيیاِتنا وَوُقلوِبنا. ِلذلَك،  في َحيیاةِة ااإلْنسانِن. فالصََّنُم ُهَو ُكلُّ َشْخٍص أأوْو َشيٍء يَیأُخُذ
 االَكنيیَسُة َقِد اْاَنَجَرَفِتَقْد يَیكونُن االَمالُل َصَنًما في َحيیاِتنا أأيْیًضا. وَوفي َحيیاِتنا. وَوَصَنًما َتكونُن االسُّْلَطُة 

ااْسَتَحقَِّت َقِد َفَصارَرتْت َتْعُبُد َهِذهِه ااألشيیاَء ووألنَّها  .االسُّْلَطِة وَواالَمالِلَطَمًعا في االَعاَلِم  وَوررااَء االُمْرَتدَّةُة
االدَّيْینوَنَة وَواالِعقابب.   

 
لََّل، وَوأأنْن ُنْعطي َهَقليیل، فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیْدعونا إإلى أأنْن َنْفَرحَح، وَوأأنْن َنَت وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل 

". وَوِعْنَدما كانَن يَیسوعُع يُیَحدِّثُث َألننَّ ُعْرسَس االَخُرووفِف َقْد َجاَء، وَوااْمَرأَأُتُه َهيیََّأتْت َنْفَسَها"االَمْجَد ااَهللا 
يَیْدعوُهْم ددااِئًما إإلى االسََّهِر وَوااالْسِتْعداادِد. َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، َنْقَرأأ َتالميیَذهُه َعْن َمجيیِئِه االثَّاني، كانَن 

ُكوُنواا أَأْنُتْم أَأيْیًضا ُمْسَتِعدِّيیَن، َألنَُّه ِفي َساَعٍة َال أأننَّ يَیسوعَع قالَل ِلتالميیِذهِه: " 44: 24في إإْنجيیل َمتَّى 
". َتُظنُّونَن يَیأِتــي ااْبُن ااِإلْنَسانِن  

 
: 8: 19َرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا َنْقُثمَّ    

 
».�وَ�أُ�ْ�ِ��َ�ْ �أَ�نْ �َ�ْ�َ�َ �َ�>�ا �َ�ِ��>� �َ��ِ��>�٬، �َ�ن� �ا�ْ�َ�� ���ھُ�َ �َ�َ���رَ�ا�تُ �ا�ْ�ِ�����ِ���َ  

 
االَكنيیَسة). وَوكانَن بولُس االرَّسولُل  وواالَحديیُث ُهنا، يیا َصديیقي، ُهَو َعْن َعرووسِس االَمسيیِح (أأيِي 

ِتِه إإلى أأْهِل فيیلبِّي َعِن االِبرِّ االذيي كانَن يُیحاوِولُل االُحصولَل َعَليْیِه ِمْن ِخاللِل َقْد َتَحدَّثَث في رِرساَل
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إِإنْن َظنَّ وَوااِحٌد آآَخُر أَأنْن يَیتَِّكَل َعَلى االَجَسِد َفَأَنا ِباَألوْوَلى. االنَّاموسس. وَوَلِكنَُّه ااْكَتَشَف ُبْطَل ذَذِلَك َفقالل: "
ْومِم االثَّاِمِن، ِمْن ِجْنِس إِإْسَرااِئيیَل، ِمْن ِسْبِط ِبْنيَیاِميیَن، ِعْبَرااِنيٌّ ِمَن ِمْن ِجَهِة االِخَتانِن َمْخُتونٌن ِفي االيَی

ِذيي االِعْبَرااِنيیِّيیَن. ِمْن ِجَهِة االنَّاُموسِس َفرِّيیِسيٌّ. ِمْن ِجَهِة االَغيْیَرةِة ُمْضَطِهُد االَكِنيیَسِة. ِمْن ِجَهِة االِبرِّ االَّ
َما َكانَن ِلي رِرْبًحا، َفهَذاا َقْد َحِسْبُتُه ِمْن أَأْجِل االَمِسيیِح َخَسارَرةًة. َبْل إِإنِّي لِكْن  ِفي االنَّاُموسِس ِبَال َلْومٍم.

أَأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أَأيْیًضا َخَسارَرةًة ِمْن أَأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة االَمِسيیِح يَیُسوعَع رَربِّي، االَِّذيي ِمْن أَأْجِلِه 
ُنَفايَیًة ِلَكْي أَأرْرَبَح االَمِسيیَح، وَوأأووَجَد ِفيیِه، وَوَليْیَس ِلي ِبرِّيي االَِّذيي  َخِسْرتُت ُكلَّ ااَألْشيَیاِء، وَوأَأَنا أَأْحِسُبَها

".ِمَن االنَّاُموسِس، َبِل االَِّذيي ِبِإيیَمانِن االَمِسيیِح، االِبرُّ االَِّذيي ِمَن ااِهللا ِباِإليیَمانِن  
 

َقْد َتَحدَّْثنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة َعِن االتَّْغيیيیِر االَجْذرِرييِّ االذيي َحَدثَث في َحيیاةِة شاوُولَل َبْعَد ِلقاِئِه وَو 
االذيي َكَتَب االَعديیَد ِمْن  وَوشاوُولُل َهذاا ُهَو َنْفُسُه االرَّسولُل بوُلُسبالسَّيیِِّد االَمسيیِح االُمقامِم ِمَن ااألموااتِت. 

ُهَو االَوحيیُد االذيي َتمََّم ُمَتَطلَّباتِت االنَّاموسِس ألنَُّه كانَن  سوعَعيَیديید. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ رَرساِئِل االَعْهِد االَج
َجَعَل أأننَّ ااَهللا " 21: 5رِرساَلِة بولَس االرَّسولل االثَّانيیة إإلى أأْهِل كورِرنثوسس ِبال َخِطيیَّة. وَوَنْقَرأأ في 

". ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، فإننَّ يَیسوعَع َنا، ِلَنِصيیَر َنْحُن ِبرَّ ااِهللا ِفيیِهاالَِّذيي َلْم يَیْعِرفْف َخِطيیًَّة، َخِطيیًَّة َألْجِل
االَمسيیَح َحَمَل َخطايیانا َجميیًعا على االصَّليیب وَوماتَت َعنَّا ِلَكْي يَیْغِفَر َلنا َخطايیانا وَويُیْعطيینا َحيیاةًة 

أأبديیًَّة.   
 

االِبرَّ االُمؤسََّس  ِلبولَس االرَّسولِلوَوَبْعَد ِتْلَك االُموااَجَهِة االحاِسَمِة، ااْبَتَدأأ االرَّببُّ يَیسوعُع يُیْعِلُن  
حيینئٍذ، ااْبَتَدأَأ االرَّسولُل بولُس يَیرىى االَعْهَد االَقديیَم ِمْن ِمْنظارٍر َجديیٍد على َمْوِتِه ألْجِلِه على االصَّليیب. 

إإبرااهيیَم أأدْدرَركَك أأننَّ ااَهللا َحِسَب إإيیمانَن إإبرااهيیَم ِبراا. وَوَقْد أأدْدرَركَك عندئٍذ أأنَُّه ال  َتماًما. َفِعْنَدما َنَظَر إإلى
باإليیمانِن بيیسوعَع االَمسيیح. فقط يَیْسَتطيیُع َتْبريیَر َنْفِسِه بأْعماِلِه ألننَّ االتَّبريیَر ُهَو   

 
تاًحا َلنا ِمْن ِخاللِل َما َفَعَلُه يَیسوعُع وَوَكْم َنْشُكُر ااَهللا يیا أأْصِدقائي ألْجِل َهذاا االِبرِّ االذيي َجَعَلُه ُم

أأننَّ يَیسوعَع أأَخَذ االكأسَس َبْعَد َعشاِئِه  20: 22ألْجِلنا على االصَّليیب. ِلذلَك فإنَّنا َنْقَرأُأ في إإْنجيیل لوقا 
ُمْقَتضى َهذاا وَوِب ".هِذهِه االَكأسُس ِهَي االَعْهُد االَجِديیُد ِبَدِمي االَِّذيي يُیْسَفُك َعْنُكْمَمَع َتالميیِذهِه وَوقالَل: "

االَعْهِد، َصارَر ُكلُّ ُمؤِمٍن بيیسوعَع االَمسيیِح وَوَلًداا ِهللا. ِلماذذاا؟ ألننَّ يَیسوعَع دَدَفَع أأْجَرةَة االَخِطيیَِّة َعْنُه 
وَوَبرَّرَرهُه أأمامَم ااِهللا االُقدُّووسس. َفِعْنَدما يَیْنُظُر ااُهللا إإليینا فإنَُّه ال يَیرىى أأْعماَلنا وَوَخطايیانا، َبْل يَیرىى دَدمَم 

يیِح االذيي ُسِفَك ألْجِلنا. وَوُهَو يَیْحِسُب ِبرَّ االَمسيیِح َلنا إإنْن ُكنَّا َقْد َقِبْلناهُه ُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتنا. ِلذلَك فإننَّ االَمس
-7: 3االرَّسولَل بولَس يَیقولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل فيیلبِّي  لِكْن َما َكانَن ِلي رِرْبًحا، َفهَذاا َقْد : "9

ِسيیِح َخَسارَرةًة. َبْل إِإنِّي أَأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أَأيْیًضا َخَسارَرةًة ِمْن أَأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة َحِسْبُتُه ِمْن أَأْجِل االَم
ِسيیَح، االَمِسيیِح يَیُسوعَع رَربِّي، االَِّذيي ِمْن أَأْجِلِه َخِسْرتُت ُكلَّ ااَألْشيَیاِء، وَوأَأَنا أَأْحِسُبَها ُنَفايَیًة ِلَكْي أَأرْرَبَح االَم

َس ِلي ِبرِّيي االَِّذيي ِمَن االنَّاُموسِس، َبِل االَِّذيي ِبِإيیَمانِن االَمِسيیِح، االِبرُّ االَِّذيي ِمَن ااِهللا وَوأأووَجَد ِفيیِه، وَوَليْی
". ِباِإليیَمانِن  

 
". أأْعِطيَیْت أَأنْن َتْلَبَس َبزاا َنِقيیا َبِهيیاوَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، َصديیقي االُمستِمع، فإننَّ االَكنيیَسَة " 

فاُهللا ال يَیْنسى أأييَّ َعَمٍل . يَیْرِمُز إِإَلى أَأْعَمالِل االصََّالحِح االَِّتي َقامَم ِبَها االِقدِّيیُسونَنَكتَّانُن) وَواالَبرُّ (أأيِي: اال
ِلذلَك، يَیِجُب عليینا َجميیًعا أأنْن َنكونَن َمْرِضيیِّيیَن ُقدَّاامَم ااِهللا َصاِلٍح َنقومُم ِبِه أأثناَء َحيیاِتنا على ااألرْرضِض. 

في ُكلِّ َشيٍء.   
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:9: 19َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُثمَّ    
  

: !« �وَ�َ��لَ �ِ�َ : �ُ��َ� �ِ�ْ�َ�ْ�ُ�����َ �إِ�َ� �َ�َ�ءِ �ُ�ْ�سِ �ا�ْ�َ�ُ�و�فِ » �ا�ْ�ُ�ْ  
: ». ���ھ�ِ�هِ ���ھِ�َ �أَ�ْ�َ�ا�لُ �ا,ِ �ا�����دِ�َ�ُ« �وَ�َ��لَ  

 
ُطوَبى ِلْلَمْدُعوِّيیَن يَیْكُتَب: " َكانَن َمالكُك ااِهللا ُهَو االذيي يَیَتَحدَّثُث إإلى يُیوَحنَّا ُهنا. وَوَقْد قالَل َلُه أأنْن 

وَوال َشكَّ أأننَّ ُهناكَك َفَرًحا " وَواالَكِلَمُة "ُطْوبى" َتْعني: "يیا ِلَسعادَدةِة!" إِإَلى َعَشاِء ُعْرسِس االَخُرووفِف!
َعظيیًما يَیْنَتِظُرنا َجميیًعا في االسَّماِء.   

 
وَوَهذاا ُهَو ما َنْقرأأهُه دَدااِئًما  ".ااِهللا االصَّادِدَقُةهِذهِه ِهَي أَأْقَواالُل وَوَقْد قالَل االَمالكُك أأيْیًضا ِليُیوَحنَّا: "
. فالِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیؤكُِّد َلنا ددااِئًما أأننَّ َكِلَمَة ااَهللا َكالمِم االرَّببِّ في االِكتابِب االُمَقدَّسِس ِعْنَدما يَیَتَحدَّثُث َعْن

أَأَنا االرَّببُّ َتَكلَّْمُت : "36: 36ِسْفِر ِحْزقيیالل ال ُبدَّ أأنْن َتِتمَّ. َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، فإننَّ االرَّببَّ يَیقولُل في 
". وَوَهِذهِه َقْد َتَكلَّْمُت َفُأْجِريیِه. َقَضيْیُت َفَأْفَعُلُه: "11: 46". وَوُهَو يَیقولُل في ِسْفِر إإَشْعيیاء وَوَسَأْفَعُل

ِهَي َحالُل َكالمِم االرَّببِّ دَدااِئًما. َفحاشا للرَّببِّ أأنْن يَیقولُل َشيیًئا وَوال يَیْفَعُله.   
 

:10: 19ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُثمَّ َنْقَرأأ في    
 

: ! �أَ�َ� �َ�ْ�ٌ �َ�َ�َ « �َ�َ�َ�رْ�تُ �أَ�َ��مَ �رِ�ْ�َ��ْ��ِ �َ�ْ�ُ�َ �٬ُ��َ، �َ�َ��لَ �ِ�َ ْ�َ�ْ�َ� َ� ! �ا�ْ�ُ�ْ
. �ا�ْ�ُ�ْ�وَ�َ�َ  ! �َ�ِ�ن� �َ��َ��دَ�ةَ ��َ�ُ��عَ  �إِ�ْ�َ�ِ�َ �ا���ِ���َ �ِ�ْ�َ���ھُ�ْ �َ��َ��دَ�ةُ ��َ�ُ��عَ ِ1

».���ھِ�َ �رُ�و�حُ �ا����ُ���ةِ  
 

أأ َلَقْد أأِخَذ يُیوَحنَّا ِبَروْوَعِة االَمْشَهِد وَوُقوَّةِة ااألْعمالِل َحتَّى إإنَُّه َهمَّ بالسُّجودِد للَمالكِك. وَوَلِكنَّنا َنْقَر 
االَمالكَك َحذَّرَر يُیوَحنَّا قاِئًلا: "ااْنُظر! ال َتْفَعل! أأنا َعْبٌد َمَعَك وَوَمَع إإْخَوِتَك. ... ااْسُجد ِهللا!"  ُهنا أأننَّ

. فنحُن وواالسُّجودد وواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیَعلُِّم إإننَّ ااَهللا ُهَو االَوحيیُد االذيي يَیْسَتِحقُّ االِعبادَدةَة
-3: 20رووجج َنقرأأ في ِسْفِر االُخ  َتْصَنْع َالَال يَیُكْن َلَك آآِلَهٌة أُأْخَرىى أَأَماِمي. (على ِلسانِن االرَّببِّ): " 5

َلَك ِتْمَثاًال َمْنُحوًتا، وَوَال ُصورَرةًة َما ِممَّا ِفي االسََّماِء ِمْن َفْوقُق، وَوَما ِفي ااَألرْرضِض ِمْن َتْحُت، وَوَما ِفي 
".َتْسُجْد َلُهنَّ وَوَال َتْعُبْدُهنَّااْلَماِء ِمْن َتْحِت ااَألرْرضِض. َال   

 
ما َحَدثَث ِعْنَدما َجرَّبَب إإبليیُس يَیسوعُع في االَبرِّيیَِّة َبْعَد وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َصديیقي االُمستِمع،  

-8: 4َمْعمودِديیَِّتِه. فنحُن َنقرأأ في إإْنجيیل َمتَّى  رَرااهُه ِجداا، وَوأأ َعالٍل إإلى َجَبٍلأأَخَذ يَیسوعَع  إِإْبِليیَسأأننَّ  10
وَوَلكنَّ . "أُأْعِطيیَك هِذهِه َجِميیَعَها إِإنْن َخَررْرتَت وَوَسَجْدتَت ِلــي"َجِميیَع َمَماِلِك االَعاَلِم وَوَمْجَدَها، وَوَقالَل َلُه: 

  ."ااذْذَهْب يَیا َشيْیَطانُن! َألنَُّه َمْكُتوبٌب: ِللرَّببِّ إِإلِهَك َتْسُجُد وَوإِإيیَّاهُه وَوْحَدهُه َتْعُبُد" :أأجاَبُه قائًلا يَیُسوعَع
 

أأنَُّه َقِبَل االسُّجودَد ِمَن  سِس على أألوِهيیَِّة يَیسوعَع وَوهووَوُهناكَك دَدليیٌل َقِوييٌّ في االِكتابِب االُمَقدَّ 
وَوَلمَّا وُوِلَد يَیُسوعُع ِفي : "2وو  1: 2َفَنْحُن َنْقَرأُأ في إإْنجيیل َمتَّى  !االنَّاسِس. َكيْیَف ال وَوُهَو ااُهللا االُمَتَجسُِّد

ااْليَیُهودِديیَِّة، ِفي أَأيیَّامِم ِهيیُروودُدسَس ااْلَمِلِك، إِإذَذاا َمُجوسٌس ِمَن ااْلَمْشِرقِق َقْد َجاُءوواا إِإَلى أأوورُرَشِليیَم َبيْیِت َلْحِم 
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 ". ُثمَّ»أَأيْیَن ُهَو ااْلَمْوُلودُد َمِلُك ااْليَیُهودِد؟ َفِإنَّــَنا رَرأَأيْیَنا َنْجَمُه ِفي ااْلَمْشِرقِق وَوأَأَتيْیَنا ِلَنْسُجَد َلُه« َقاِئِليیَن:
[يَیسوعَع] أَأَتْواا إِإَلى االَبيْیِت، وَورَرأَأوْواا االصَِّبيَّ " االَمجوسَس ِمَن ااألْصحاحِح َنْفِسِه أأننَّ 11َنْقَرأأ في االَعَددد 

". َمَع َمْريَیَم أأمِِّه. َفَخرُّوواا وَوَسَجُدوواا َلُه  
 

ُه ُجُموعٌع َكِثيیَرةٌة. وَوإِإذَذاا وَوَلمَّا َنَزلَل ِمَن ااْلَجَبِل َتِبَعْت: "2وو  1: 8وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا في إإْنجيیل َمتَّى  
أأننَّ رَرئيیَس َمْجَمِع االيَیهودِد في َكْفَرناحومم  18: 9". وَوَنْقَرأُأ في إإْنجيیل َمتَّى أَأْبَرصُص َقْد َجاَء وَوَسَجَد َلُه

". َتْحيَیاإِإننَّ ااْبَنِتــي ااآلنَن َماَتْت، لِكْن َتَعالَل وَوَضْع يَیَدكَك َعَليْیَها َف" :َجاَء إإلى يَیسوعَع وَوَسَجَد َلُه قائًلا
ليیسوعَع َبْعَد أأنْن رَرأأووهُه يَیْمشي َجاُءوواا وَوَسَجُدوواا ِمْن إإْنجيیل َمتَّى أأننَّ االتَّالميیَذ  14وَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحح 

ِمْن إإْنجيیل َمتَّى أأننَّ االَمرأأةَة االَكْنعاِنيیََّة َسَجَدتْت ليیسوعع.  15على االَماِء. وَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحح   
 

وَوَلِكْن إإنْن كانَن االسُّجودُد ال يَیجوزُز إإلَّا ِهللا وَوْحَدهُه، َكيْیَف َسَمَح يَیسوعُع للنَّاسِس أأنْن يَیْسُجدوواا َلُه؟  
إإننَّ االَجواابَب يَیْكُمُن، يیا َصديیقي، في أأننَّ يَیسوعَع االَمسيیَح ُهَو ااُهللا االُمَتَجسُِّد. ِلذلَك فإنَُّه يَیْسَتِحقُّ 

لوقا ُتَوضُِّح ُسْلطانَن يَیسوعَع. فنحُن االتي وَورَردَدتْت في إإْنجيیل االَمْشلولِل ِشفاِء االسُّجودد. وَوَلَعلَّ ِقصََّة 
-17: 5َنقرأأ في إإْنجيیل لوقا  وَوِفي أَأَحِد ااَأليیَّامِم َكانَن يُیَعلُِّم، وَوَكانَن َفرِّيیِسيیُّونَن وَوُمَعلُِّمونَن : "26

وَّةُة االرَّببِّ ِللنَّاُموسِس َجاِلِسيیَن وَوُهْم َقْد أَأَتْواا ِمْن ُكلِّ َقْريَیٍة ِمَن ااْلَجِليیِل وَوااْليَیُهودِديیَِّة وَوأأوورُرَشِليیَم. وَوَكاَنْت ُق
ِمُلونَن َعَلى ِفَرااشٍش إِإْنَساًنا َمْفُلوًجا، وَوَكاُنواا يَیْطُلُبونَن أَأنْن يَیْدُخُلواا ِبِه ِلِشَفاِئِهْم. وَوإِإذَذاا ِبِرَجالل يَیْح

ْوهُه وَويَیَضُعوهُه أَأَماَمُه. وَوَلمَّا َلْم يَیِجُدوواا ِمْن أَأيْیَن يَیْدُخُلونَن ِبِه ِلَسَبِب ااْلَجْمِع، َصِعُدوواا َعَلى االسَّْطِح وَودَدلَّ
أَأيیَُّها ااِإلْنَسانُن، « إِإَلى ااْلَوْسِط ُقدَّاامَم يَیُسوعَع. َفَلمَّا رَرأَأىى إِإيیَماَنُهْم َقالَل َلُه: َمَع ااْلِفَرااشِش ِمْن َبيْیِن ااَألُجرِّ
َمْن هَذاا االَِّذيي يَیَتَكلَُّم « :َفاْبَتَدأَأ ااْلَكَتَبُة وَوااْلَفرِّيیِسيیُّونَن يُیَفكُِّروونَن َقاِئِليیَن». َمْغُفورَرةٌة َلَك َخَطايَیاكَك
 َفَشَعَر يَیُسوعُع ِبَأْفَكارِرِهْم، وَوأَأَجابَب وَوَقالَل َلُهْم:» أَأنْن يَیْغِفَر َخَطايَیا إِإالَّ ااُهللا وَوْحَدهُه؟ ِبَتَجادِديیَف؟ َمْن يَیْقِدرُر

أَأيیَُّما أَأيْیَسُر: أَأنْن يُیَقالَل: َمْغُفورَرةٌة َلَك َخَطايَیاكَك، أَأمْم أَأنْن يُیَقالَل: ُقْم وَوااْمِش؟  َماذَذاا ُتَفكُِّروونَن ِفي ُقُلوِبُكْم؟«
َلَك « ، َقالَل ِلْلَمْفُلوجِج:»َتْعَلُمواا أَأننَّ الْبِن ااِإلْنَسانِن ُسْلَطاًنا َعَلى ااَألرْرضِض أَأنْن يَیْغِفَر ااْلَخَطايَیاوَولِكْن ِلَكْي 

َفِفي ااْلَحالِل َقامَم أَأَماَمُهْم، وَوَحَمَل َما َكانَن ُمْضَطِجًعا ». أَأُقولُل: ُقْم وَوااْحِمْل ِفَرااَشَك وَوااذْذَهْب إِإَلى َبيْیِتَك!
َمَضى إِإَلى َبيْیِتِه وَوُهَو يُیَمجُِّد ااَهللا. َفَأَخَذتِت ااْلَجِميیَع َحيْیَرةٌة وَوَمجَُّدوواا ااَهللا، وَوااْمَتُألوواا َخْوًفا َعَليْیِه، وَو
". »إِإنََّنا َقْد رَرأَأيْیَنا ااْليَیْومَم َعَجاِئَب!« َقاِئِليیَن:  

 
ايیا إإلَّا ااُهللا وَوْحَدهُه؟ وَواالَجواابُب وَواالسُّؤاالُل االذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو: َمْن يَیْقِدرُر أأنْن يَیْغِفَر َخط 

ُهَو: ال أأَحد! وَوَلِكْن ألننَّ يَیسوعَع ُهَو ااُهللا االُمَتَجسُِّد، َفَقْد قالَل ِلَذِلَك االرَُّجِل االَمْشلولل: "َمْغفورَرةٌة َلَك 
االِعبادَدةَة  َخطايیاكَك!" أأَجْل يیا َصديیقي! فيیسوعُع َلُه ُسْلطانٌن أأنْن يَیْغِفَر َخطايیاكَك. ِلذلَك فإنَُّه يَیْسَتِحقُّ

وَواالسُّجودَد ألنَُّه ُهَو وَوااُهللا وَوااِحٌد.   
 

-17: 10وَوَنْقَرأُأ في إإْنجيیل َمْرُقس   وَوِفيیَما ُهَو َخارِرجٌج إِإَلى االطَِّريیِق، رَرَكَض وَوااِحٌد : "21
 َفَقالَل َلُه يَیُسوعُع:» يیََّة؟أَأيیَُّها ااْلُمَعلُِّم االصَّاِلُح، َماذَذاا أَأْعَمُل َألرِرثَث ااْلَحيَیاةَة ااَألَبِد« وَوَجَثا َلُه وَوَسَأَلُه:

 ِلَماذَذاا َتْدُعوِني َصاِلًحا؟ َليْیَس أَأَحٌد َصاِلًحا إِإالَّ وَوااِحٌد وَوُهَو ااُهللا. أَأْنَت َتْعِرفُف ااْلَوَصايَیا: َال َتْزنِن. َال«
يَیا ُمَعلُِّم، هِذهِه « ابَب وَوَقالَل َلُه:َفَأَج». َتْقُتْل. َال َتْسِرقْق. َال َتْشَهْد ِبالزُّوورِر. َال َتْسُلْب. أَأْكِرمْم أَأَباكَك وَوأأمََّك

يُیْعِوزُزكَك َشْيٌء وَوااِحٌد: اِاذْذَهْب ِبْع « َفَنَظَر إِإَليْیِه يَیُسوعُع وَوأَأَحبَُّه، وَوَقالَل َلُه:». ُكلَُّها َحِفْظُتَها ُمْنُذ َحَدااَثِتي
". »ْتَبْعِني َحاِمًال االصَِّليیَبَعالَل ااُكلَّ َما َلَك وَوأَأْعِط ااْلُفَقَرااَء، َفيَیُكونَن َلَك َكْنٌز ِفي االسََّماِء، وَوَت  



6 
 

 
وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َصديیقي االُمستِمع أأننَّ يَیسوعَع َسألَل ذَذِلَك االرَُّجَل "ِلماذذاا َتْدعوني َصاِلًحا؟ 
ننَّ ليیَس أأَحٌد َصاِلًحا إإلَّا ووااِحٌد وَوُهَو ااُهللا". وَوُهناكَك َمْن يَیْسَتْخِدمونَن َهِذهِه االَكِلماتِت للدَّالَلِة على أأ

يَیسوعَع ُهَو ليیَس ااهللا. وَوَلِكنَّ االَعْكَس ُهَو االصَّحيیح. َفيیسوعُع َلْم يَیُقْل ُهنا إإنَُّه ليیَس َصاِلًحا. َبْل إإنَُّه قالَل 
 ذَذِلَك االرَُّجَليُیَنبَِّه للرَُّجل: "ِلماذذاا َتْدعوني َصاِلًحا؟" وَوَقْد أأرراادَد يَیسوعُع ِمْن ِخاللِل َهذاا االسُّؤاالِل أأنْن 

"، كانَن ِبَذِلَك أَأيیَُّها ااْلُمَعلُِّم االصَّاِلُحِهمٍَّة وَوِهَي أأنَُّه ااْعَتَرفَف بأنَُّه ااهللا. َفِعْنَدما قالَل َلُه: "إإلى َحقيیَقٍة ُم
يُیِقرُّ بأنَُّه يُیخاِطُب ااَهللا االُمَتَجسَِّد ألنَُّه َليْیَس أأَحٌد َصاِلًحا إإلَّا وَوااِحٌد وَوُهَو ااُهللا. وَوألنَُّه رَرأأىى ذَذِلَك 

"َماذَذاا أَأْعَمُل َألرِرثَث ااْلَحيَیاةَة ااَألَبِديیََّة؟يَیسوعَع، َفَقْد َجاَء يَیْسأُلُه: "االصَّالحَح في   
 

وَوال َشكَّ أأننَّ َهِذهِه ااآليیاتِت وَوَغيْیِرها ُتَبْرِهُن ُبْرهاًنا قاِطًعا على أأننَّ يَیسوعَع ُهَو ااهللا. وَوَقْد أَأكََّد 
أَأَنا وَوااآلبُب : "30: 10َفُهَو يَیقولُل في إإْنجيیِل يَیسوعُع ذَذِلَك في َموااِضَع َكثيیَرةة. َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، 

". وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل اَالَِّذيي رَرآآِني َفَقْد رَرأَأىى ااآلبَب: "9: 14". وَوُهَو يَیقولُل في إإْنجيیل يُیوَحنَّا وَوااِحٌد
ااْنُظْر! َال َتْفَعْل! َلُه: " َقليیل، َفَقْد َهمَّ يُیوَحنَّا بالسُّجودِد للَمالكك. وَوَلِكنَّ االَمالكَك َحذَّرَرهُه ِمْن ذَذِلَك وَوقالَل

َفِإننَّ " وَوَقْد قالَل َلُه أأيْیًضا: "ِهللا! أَأَنا َعْبٌد َمَعَك وَوَمَع إِإْخَوِتَك االَِّذيیَن ِعْنَدُهْم َشَهادَدةُة يَیُسوعَع. ااْسُجْد
االَمِسيیَّا االذيي َكانَن  ". َفَجميیُع ُنبوءااتِت االَعْهِد االَقديیِم َتَتَمْرَكُز َحْولَلَشَهادَدةَة يَیُسوعَع ِهَي رُرووحُح االنُُّبوَّةِة

ُمْزِمًعا أأنْن يَیأتي. وَواالِكتابُب االُمَقدَّسُس ُكلُُّه يَیُدوْورُر َحْولَل َشْخِصِه االَعظيیم. وَوُكلُّ ما يَیْجريي في َحيیاِتنا 
ااآلنن يَیُدوْورُر َحْوَلُه أأيْیًضا ألنَّنا ما َنزاالُل َنْنَتِظُر َمجيیَئُه االثَّاني.   

 
ستِمع، أأرْرجو أأنْن ُتْصغي إإلى َهِذهِه ااآليیاتِت. َفَنْحُن َنقرأأ في وَوَقْبَل أأنْن أأوَوددَِّعَك، َعزيیزيي االُم

-5: 2رِرساَلِة بولَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل فيیلبِّي  َفْليَیُكْن ِفيیُكْم هَذاا ااْلِفْكُر االَِّذيي ِفي ااْلَمِسيیِح : "11
ِ ِهللا. لِكنَُّه أَأْخَلى  يَیُسوعَع أَأيْیًضا: االَِّذيي إِإذْذ َكانَن ِفي ُصورَرةِة ااِهللا، َلْم يَیْحِسْب ُخْلَسًة أَأنْن يَیُكونَن ُمَعادِدًال

َنْفَسُه، آآِخًذاا ُصورَرةَة َعْبٍد، َصاِئًراا ِفي ِشْبِه االنَّاسِس. وَوإِإذْذ وُوِجَد ِفي ااْلَهيْیَئِة َكِإْنَسانٍن، وَوَضَع َنْفَسُه 
ااْسًما َفْوقَق ُكلِّ ااْسٍم ِلَكْي  وَوأَأَطاعَع َحتَّى ااْلَمْوتَت َمْوتَت االصَِّليیِب. ِلذِلَك رَرفََّعُه ااُهللا أَأيْیًضا، وَوأَأْعَطاهُه

َتْجُثَو ِباْسِم يَیُسوعَع ُكلُّ رُرْكَبٍة ِممَّْن ِفي االسََّماِء وَوَمْن َعَلى ااَألرْرضِض وَوَمْن َتْحَت ااَألرْرضِض، وَويَیْعَتِرفَف 
". آآميین!ُكلُّ ِلَسانٍن أَأننَّ يَیُسوعَع ااْلَمِسيیَح ُهَو رَرببٌّ ِلَمْجِد ااِهللا ااآلبِب  

 
[�ا������]  

�ا�������)(�ُ�َ���م   
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 
االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة   

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  



7 
 

َكِلَمِتَك االتي ِهَي ِسرااجٌج لِرْجِلنا وَوُنْورٌر ِلَسبيیِلنا. وَوَنْشُكُركَك ألنََّك  علىانا، ا أأَب، يَیَنْشُكُركُك
أنْن يَیكونَن يَیسوعُع رَربا وَوَمِلًكا على َحيیاِتنا. بأنْن َنكونَن أأوْوالدَدكَك وواالَعظيیَم ِبأأْعَطيْیَتنا َهذاا ااالْمتيیازَز 

 يَیسوعَع َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِمُمْسَتِمعيینا. َجميیِع َنْسأُلَك، يیا رَرببُّ، َبَرَكًة وَوِحمايَیًة َخاصًَّة ألْجِل 
آآميین! االَمسيیح.  


