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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ �ا��َ 
1: 20 ِسْفر االرُّؤؤيیا -5 Revelation 20:1–5 

 Pt.1_3759# 487م: 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  

 
 ااَهَذِمْن  االِعْشريینااألْصحاحِح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على  نْنإإوَوااآلنْن، 

هُه َنْرجوَما َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َف نْن. أأمَّا إإ)ِسْفِر االرُّؤؤيیا (أأيْي االنَّفيیِساالسِّْفِر 
أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو ،يیا َصديیقي ،ِمْنَك  

 
ااْبِتدااًء باألْصحاحِح  ِسْفِر االرُّؤؤيیا َمَع دَدرْرسٍس َجديیٍد ِمْن ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن 

- ااألووَّللوَواالَعَددِد  االِعْشريین دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
: 1: 20ِسْفِر االرُّؤؤيیا في يَیقولُل يُیوَحنَّا االرَّسولُل   

 
َ��ِء َ�َ���ُ ِ�ْ��َ��ُح �اْ��َ���ِو��٬�َِ، �َوِ�ْ�ِ��َ�ٌ َ�ِ���َ��ٌ َ��َ�  �َو�َر�أ�َْ�ُ� َ��ًَ�� �َ��ِز�ً ِ�َ� �ا���

��َِ��ِه.   
 

االَوْحُش االَِّذيي رَرأَأيْیَت، َكانَن : "8: 17وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا، َصديیقي االُمستِمع، في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  
". وَوَلَعلَّ َهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا يَیْصَعَد ِمَن االَهاوِويَیِة وَويَیْمِضَي إِإَلى االَهَالكِكوَوَليْیَس ااآلنَن، وَوُهَو َعِتيیٌد أَأنْن 

-26: 8نحُن َنقرأُأ في إإْنجيیل لوقا ِعْنَدما َشفى يَیسوعُع إإْنساًنا ِبِه رُروْوحٌح َنِجٌس. فأأِحبَّائي، ِبما َحَدثَث 
َما ِلي وَوَلَك يَیا " ، وَوَقالَل ِبَصْوتٍت َعِظيیٍم:َلُهَسَجَد َلمَّا رَرأَأىى يَیُسوعَع َصَرخَخ وَوَهذاا ااإلْنسانَن أأننَّ  31

 َفَقالَل: "َما ااْسُمَك؟" َفَسَأَلُه يَیُسوعُع ِقاِئًال: "يَیُسوعُع ااْبَن ااِهللا االَعِليِّ؟ أَأْطُلُب ِمْنَك أَأنْن َال ُتَعذَِّبِني!
. يَیأُمَرُهْم ِبالذََّهابِب إإلى االَهاوِويَیة . َألننَّ َشيَیاِطيیَن َكِثيیَرةًة دَدَخَلْت ِفيیِه. وَوَطَلَب إِإَليْیِه أَأنْن َال"َلِجُئونُن"  

 
إِإَلى االَعْبِر إِإَلى [أأيْي: يَیسوعُع] وَوَلمَّا َجاَء : "29وو  28: 8ووَنْقَرأأ أأيْیًضا في إإْنجيیل َمتَّى 

أَأَحٌد يَیْقِدرُر  ُكورَرةِة االِجْرَجِسيیِّيیَن، ااْسَتْقَبَلُه َمْجُنوَنانِن َخارِرَجانِن ِمَن االُقُبورِر َهاِئَجانِن ِجداا، َحتَّى َلْم يَیُكْن
َما َلـَنا وَوَلَك يَیا يَیُسوعُع ااْبَن ااِهللا؟ أَأِجْئَت « أَأنْن يَیْجَتازَز ِمْن ِتْلَك االطَِّريیِق. وَوإِإذَذاا ُهَما َقْد َصَرَخا َقاِئَليْیِن:

"»إِإَلى ُهَنا َقْبَل االَوْقِت ِلُتَعذَِّبَنا؟  
 

َمَالًكا َنازِزًال ِمَن في االَهاوِويَیة. َفَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا  وَوِمَن االُمْدِهِش أأنْن َنْعَلَم أأننَّ االشَّيْیطانَن َسيُیَقيیَُّد 
-1: 9. وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا االسََّماِء َمَعُه ِمْفَتاحُح االَهاوِويَیِة، وَوِسْلِسَلٌة َعِظيیَمٌة َعَلى يَیِدهِه 4 :

ْئِر ُثمَّ َبوَّقَق ااْلَمَالكُك ااْلَخاِمُس، َفَرأَأيْیُت َكْوَكًبا َقْد َسَقَط ِمَن االسََّماِء إِإَلى ااَألرْرضِض، وَوأأْعِطَي ِمْفَتاحَح ِب"
وَوااْلَجوُّ  ااْلَهاوِويَیِة. َفَفَتَح ِبْئَر ااْلَهاوِويَیِة، َفَصِعَد دُدَخانٌن ِمَن ااْلِبْئِر َكُدَخانِن أَأُتونٍن َعِظيیٍم، َفَأْظَلَمِت االشَّْمُس

ِمْن دُدَخانِن ااْلِبْئِر. وَوِمَن االدَُّخانِن َخَرجَج َجَراادٌد َعَلى ااَألرْرضِض، َفُأْعِطَي ُسْلَطاًنا َكَما ِلَعَقارِربِب ااَألرْرضِض 
 ُسْلَطانٌن. وَوِقيیَل َلُه أَأنْن َال يَیُضرَّ ُعْشَب ااَألرْرضِض، وَوَال َشيْیًئا أَأْخَضَر وَوَال َشَجَرةًة َما، إِإالَّ االنَّاسَس َفَقِط

وَوَلَها َمَالكُك ِمَن ااألْصحاحِح َنْفِسِه: " 11". ُثمَّ َنْقَرأُأ في االَعَددد االَِّذيیَن َليْیَس َلُهْم َخْتُم ااِهللا َعَلى ِجَباِهِهْم
".»أَأُبولِّيیُّونَن«، وَوَلُه ِباْليُیوَناِنيیَِّة ااْسُم »أَأَبدُّوونَن«ااْلَهاوِويَیِة َمِلًكا َعَليْیَها، ااْسُمُه ِباْلِعْبَرااِنيیَِّة   

 
وَوَلِكنَّنا َنرىى في ااألْصحاحِح االِعْشريین ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا أأننَّ االَحالَل َتَغيیََّرتت. فالرَّسولُل يُیوَحنَّا  

وَورَرأَأيْیُت َمَالًكا َنازِزًال ِمَن االسََّماِء َمَعُه ِمْفَتاحُح ااْلَهاوِويَیِة، وَوِسْلِسَلٌة َعِظيیَمٌة يَیقولُل في االَعَددِد ااألووَّلِل: "
: 3وو  2يُیتاِبُع َحديیَثُه قائًلا في االَعَددَديْین  ". وَوُهَوَعَلى يَیِدهِه  

 
�ْ��َ��ُن٬، �َو��َ��َ��هُ  �َ�َ�ََ� َ��َ� �ا�������٬�ِ، �اْ�َ����ِ� �ا٬�ِ�َ���َِ��ْ، �ا��ِ��ي ���ُھَ� �إِْ���ِ�ُ� �َو�ا���
�أَْ�َ� ٬�ٍَ��َ، �َو�طََ�َ���ُ �ِ� �اْ��َ���ِو��َِ� �َو�أَْ��ََ� ٬�ِ��َْ���َ، �َوَ��ََ� َ���َْ��ِ� �َِ�ْ� �َ ��ُِ��� 
�َِ�. �َو�َْ�َ� �ذ�َِ� �َ�ُ�� �أ�َْن ��َُ��� �َزَ���ً�  �ا�َُ�َ� �ِ� َ�� �٬�ُ�َْ، َ���� �َ�ِ�� �ا�َْ�ُ� �ا���

��َِ���ً��ا.  
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إإذًذاا، َسْوفَف يَیصيیُر َهذاا االَمكانُن َمأووىًى للشَّيْیطانِن. وَوَكْم َنَتَعجَُّب، َصديیقي االُمستِمع، ِحيْیَن  

: َما دداامَم ااُهللا ُمْزِمًعا أأنْن يُیَقيیَِّد قولُل أأَحُدُهْميیِلذلَك، َقْد االُحرِّيیََّة!  َنرىى أأننَّ ااَهللا أأْعطى االشَّيْیطانَن َهِذهِه
ِمْن  االشَّيْیطانَن وَويَیْطَرَحُه في االَهاوِويَیِة، ِلَم َلْم يَیْفَعْل ذَذِلَك ُمْنُذ وَوْقٍت َطويیٍل؟ َفَلْو أأنَُّه َفَعَل ذَذِلَك ألررااَحنا

َنْفَسُه ُهنا وَوُهَو: َما  االُبؤسِس وَواالشَّقاِء االذيي َجَلَبُه إإبليیُس على ااألرْرضِض! وَوُهناكَك ُسؤاالٌل آآَخُر يَیْطَرحُح
دداامَم ااُهللا َسيُیَقيیُِّد االشَّيْیطانَن وَويَیْطَرحُه في االَهاوِويَیِة، ِلَم َسيُیْطِلُقُه ثاِنيَیًة زَزماًنا يَیسيیًراا؟   

 
وَوَمَع أأنَّنا ال َنْعَلُم ُكلَّ ااإلجاباتِت يیا َصديیقي، فإننَّ ااألْمَر االُمؤكََّد ُهَو أأننَّ ااَهللا َقْد َسَمَح ِبَهذاا  

ال يَیْسَتطيیُع أأنْن يَیْفَعَل أأييَّ َشيٍء إإلَّا ِبَسماحٍح ِمَن ااِهللا. وَوفي ُمْطَلِق ِلَقْصٍد ِعْنَدهُه. َفالشَّيْیطانُن  ُكلِِّه
ااألْحواالِل فإننَّ االشَّيْیطانَن يُیَتمُِّم َمقاِصَد ااِهللا ااإللهيیَّة. َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، ِمَن االسَّْهِل َعَليْیَك أأنْن َتقولَل 

ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك وَوإإنَُّه ااألووَّلُل في َحيیاِتَك، وَوإإنََّك ُتِحبُُّه أأْكَثَر ِمْن أأييِّ َشْخٍص أأوْو َشيٍء في  إإنََّك ُتِحبُّ ااَهللا
 أأييَّ االَحيیاةِة ِبأْسِرها. وَوَلِكنَّنا َنْعَلُم َجميیًعا أأننَّ االَكالمَم َسْهٌل ِنْسِبيیا. َفِمَن االسَّْهِل َعلى أأييٍّ ِمنَّا أأنْن يَیقولَل

ااُهللا في ااْختباررااتٍت  يُیدخلناَهْل َنْعني ددااِئًما َما َنقولل؟ َفِعْنَدما َنقولُل إإنَّنا ُنِحبُّ ااَهللا، َقْد  َشيٍء. وَوَلِكْن
َصْعَبٍة الْمِتحانِن إإيیماِننا وَوَمَحبَِّتنا َلُه.   

 
وَوفي أأوْوقاتٍت َكَهِذهِه، َقْد يَیكونُن االشَّيْیطانُن ُهَو ااألددااةُة االتي يَیْسَتْخِدُمها ااُهللا الْمِتحانِن إإيیماِننا 

ِسْفِر ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن وَوَمَحبَِّتنا َلُه. وَوأأوْوَضُح َمَثٍل على ذَذِلَك ُهَو ِقصَُّة أأيیُّوبب. فنحُن َنقرأأ في 
ْوصَص ااْسُمُه أَأيیُّوبُب. وَوَكانَن هَذاا االرَُّجُل َكاِمًال وَوُمْسَتِقيیًما، يَیتَِّقي ااَهللا َكانَن رَرُجٌل ِفي أَأرْرضِض َع: "أأيیُّوبب

، وَويَیِحيیُد َعِن االشَّرِّ. وَووُوِلَد َلُه َسْبَعُة َبِنيیَن وَوَثَالثُث َبَناتٍت. وَوَكاَنْت َمَوااِشيیِه َسْبَعَة آآَالفٍف ِمَن ااْلَغَنِم
َفدَّاانِن َبَقٍر، وَوَخْمَس ِمَئِة أَأَتانٍن، وَوَخَدُمُه َكِثيیِريیَن ِجداا. َفَكانَن هَذاا  وَوَثَالَثَة آآَالفِف َجَمل، وَوَخْمَس ِمَئِة
وَوَكانَن ذَذااتَت يَیْومٍم أَأنَُّه َجاَء َبُنو ااِهللا ِليَیْمُثُلواا أَأَمامَم االرَّببِّ، وَوَجاَء ...  االرَُّجُل أَأْعَظَم ُكلِّ َبِني ااْلَمْشِرقِق.

َفَأَجابَب االشَّيْیَطانُن االرَّببَّ » ِمَن أَأيْیَن ِجْئَت؟«َفَقالَل االرَّببُّ ِللشَّيْیَطانِن:  االشَّيْیَطانُن أَأيْیًضا ِفي وَوْسِطِهْم.
َهْل َجَعْلَت َقْلَبَك «َفَقالَل االرَّببُّ ِللشَّيْیَطانِن: ». ِمْن ااْلَجَوَالنِن ِفي ااَألرْرضِض، وَوِمَن االتََّمشِّي ِفيیَها«وَوَقالَل: 

ُلُه ِفي ااَألرْرضِض. رَرُجٌل َكاِمٌل وَوُمْسَتِقيیٌم، يَیتَِّقي ااَهللا وَويَیِحيیُد َعِن َعَلى َعْبِديي أَأيیُّوبَب؟ َألنَُّه َليْیَس ِمْث
َهْل َمجَّاًنا يَیتَِّقي أَأيیُّوبُب ااَهللا؟ أَأَليْیَس أَأنََّك َسيیَّْجَت َحْوَلُه «َفَأَجابَب االشَّيْیَطانُن االرَّببَّ وَوَقالَل: ». االشَّرِّ

ُكلِّ َناِحيَیٍة؟ َبارَرْكَت أَأْعَمالَل يَیَديْیِه َفاْنَتَشَرتْت َمَوااِشيیِه ِفي ااَألرْرضِض. وَوَحْولَل َبيْیِتِه وَوَحْولَل ُكلِّ َما َلُه ِمْن 
حيینئٍذ، َسَمَح ااُهللا ". »دِّفُف َعَليْیَكوَولِكِن ااْبِسْط يَیَدكَك ااآلنَن وَوَمسَّ ُكلَّ َما َلُه، َفِإنَُّه ِفي وَوْجِهَك يُیَج

. بادِدئَئ ااألْمِر يَیَمسَّ أأيیُّوبَب ِبُسوٍءللشَّيْیطانِن أأنْن يُیَجرِّدَد أأيیُّوبَب ُمْمَتَلكاِتِه. وَوَلِكنَُّه َلْم يَیْسَمْح َلُه أأنْن   
 

يیها ِمْنُه. يَیتَّقي ااَهللا ِبَسَبِب االَمناِفِع االتي يَیْجن أأيیُّوبَباالَوااِهيَیُة ِهَي أأننَّ االشَّيْیطانِن ُحجَُّة وَوَقْد كاَنْت 
ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد كانَن االشَّيْیطانُن يُیحاِجُج أأننَّ أأيیُّوبَب ال يَیتَّقي ااَهللا َمجَّاًنا، َبْل ألْجِل َمْصَلَحِتِه 

َك وَولِكِن ااْبِسْط يَیَدكَك ااآلنَن وَوَمسَّ ُكلَّ َما َلُه، َفِإنَُّه ِفي وَوْجِهاالشَّْخِصيیَِّة. ِلذلَك َفَقْد َتَحدَّىى ااَهللا قاِئًلا: "
. وَوَلِكنَّ االسُّؤاالَل ُكلَّ يَیْومٍم ". وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااَهللا يُیْغِدقُق على أأووالدِدهِه ِنَعًما َكثيیَرةًة ِجداايُیَجدِّفُف َعَليْیَك

ُنِحبُُّه َحقا ِمْن االُمِهمَّ ُهَو: َهْل َنْعُبُد ااَهللا وَوَنتَّقيیه ألْجِل َهِذهِه االَبَركاتِت َفَقط؟ أَأمْم أأنَّنا َنْعُبُدهُه وَوَنتَّقيیِه ألنَّنا 
أأْعماقِق ُقلوِبنا؟ ِلذلَك فإننَّ ااَهللا يَیْسَمُح بوجودِد أأْنفاقٍق ُمْظِلَمٍة وَوأأوْوقاتٍت َعصيیَبٍة في َحيیاِتنا ِلَكْي يَیْمَتِحَن 

ِصْدقَق َمَحبَِّتنا َلُه، وَوِلَكْي يُیَنقِّي أأييَّ دَدووااِفَع َخاِطَئًة َلَديْینا.   
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أَأْنَت ُمَتَمسٌِّك َبْعُد "َقاَلْت َلُه ااْمَرأَأُتُه: ُه، وَوأأبناَءهُه، وَوِصحََّتُه، وَوَبْعَد أأنْن َخِسَر أأيیُّوبُب أأْموااَل
َتَتَكلَِّميیَن َكَالًما َكِإْحَدىى ااْلَجاِهَالتِت! أَأااْلَخيْیَر َنْقَبُل ِمْن "َفَقالَل َلَها: " ااِهللا وَوُمْت!َجدِّفْف على ِبَكَماِلَك؟ 

ُعْريَیاًنا َخَرْجُت ِمْن َبْطِن أأمِّي، وَوُعْريَیاًنا أَأُعودُد َقْد قالَل أأيیُّوبُب أأيْیًضا: "" وَوِعْنِد ااِهللا، وَواالشَّرَّ َال َنْقَبُل؟
". وَويُیْخِبُرنا االِكتابُب االُمَقدَّسُس أأنَُّه: إِإَلى ُهَناكَك. االرَّببُّ أَأْعَطى وَواالرَّببُّ أَأَخَذ، َفْليَیُكِن ااْسُم االرَّببِّ ُمَبارَرًكا

وَويُیْمِكُننا أأنْن َنرىى بوضوحح أأننَّ ااَهللا ااْسَتْخَدمَم  ".أَأيیُّوبُب وَوَلْم يَیْنِسْب ِهللا ِجَهاَلًةِفي ُكلِّ هَذاا َلْم يُیْخِطْئ "
االشَّيْیطانَن كأددااةٍة الْختبارِر إإيیمانِن أأيیُّوبب.   

 
بني: "ُبَنيَّ، أأنا ذذااِهٌب ِلِشرااِء َبْعِض الوَوااآلنْن َتَخيیَّْل َمعي، يیا َصديیقي، أأنِّي ُقْلُت 

. وَوأأرريیُد ِمْنَك أأنْن َتْنَتِظَرني ُهنا إإلى أأنْن أأُعودَد ِلَكْي ُتساِعَدني في َحْمِل االحاِجيیَّاتِت ِمَن االسُّوقِق
االَحاِجيیَّاتِت االتي َسأْشَتريیها". وَوَقْبَل ُخرووجي ِمَن االَمْنِزلِل، َتَخيیَّْل أأنِّي أأْحَضْرتُت َحْبًلا وَورَرَبْطُت ِبِه 

ْل يُیْمِكُنني أأنْن أأقولَل إإننَّ َلَدييَّ ااْبٌن رَرااِئٌع وَوُمطيیٌع ااْبني إإلى أأنْن أأُعودَد ِمَن االسُّوقِق. في َحالٍل َكَهِذهِه، َه
ال! وَوَهْل يُیْمِكُنني أأنْن أأقولَل إإنِّي َفخورٌر ِبِه ِبَسَبِب َطاَعِتِه بالتَّأكيیِد ألنَُّه ااْنَتَظرني َطواالَل ِغيیابي؟ 

قولُل لي االِجيیراانُن إإنَُّهْم َسِمعوهَه لي؟ ال! ِلماذذاا؟ ألنَُّه َلْم يَیْنَتِظَرني َطْوًعا، َبْل ُمْرَغًما. َبْل رُربَّما يَی
أأثناَء ِغيیابي يَیْصُرخُخ بأْعلى َصْوِتِه ااْحِتجاًجا على ْتقيیيیديي َلُه.   

 
أأمَّا إإذذاا ُقْلُت الْبني أأنْن يَیْنَتِظَرني إإلى أأنْن أأعودَد ِلَكْي يُیساِعَدني في َحْمِل االَحاِجيیَّاتِت، ُثمَّ 

. وَوإإنْن َعِلْمُت أأننَّ ااْبني لَبيْیِت، فإننَّ َهذاا دَدليیٌل على َطاَعِتِهوَوَجْدُتُه في ااْنِتظارريي ِعْنَد َعْودَدتي إإلى اا
ي أأوْوَصيْیُتُه أأنْن يَیْنَتِظَرني، ال َشكَّ أأنِّي َسأكونُن َفخورًراا ِبِه. ألنِّرَرَفَض االُخرووجَج َمَع َصديیِقِه   

 
َو يُیريیُد ِمنَّا أأنْن َنْعُبَدهُه وَوَهَكذاا ِهَي االَحالُل َمَع ااِهللا، يیا َصديیقي! َفاُهللا أأْعطانا إإرراادَدةًة ُحرَّةًة. وَوُه

وَوأأنْن ُنِحبَُّه ال ُمْرَغميیَن، َبْل َطْوًعا ووااْختيیارًراا. ِمْن ِجَهٍة أأخرىى فإننَّ إإبليیَس َسيُیحاوِولُل أأنْن يُیْبِعَدنا َعِن 
َقْد يَیْسَمُح وَوأأنْن يُیَشكَِّكنا في َمَحبَِّتِه وَوَصالِحِه. وَوَنْعَلُم ِمْن ِخاللِل االِكتابِب االُمَقدَّسِس أأننَّ ااَهللا ااِهللا 

ؤكَِّد للشَّيْیطانِن ِبَذِلَك ِلَكْي يَیْخَتِبَر ِصْدقَق َمَحبَِّتنا وَوطاَعِتنا َلُه. َفإنْن كاَنْت َمَحبَُّتنا َلُه َحقيیقيیًَّة، ِمَن االُم
َفِة فإنَّنا َسُنْدرِركُك أأنَّنا َسُنقاوِومُم إإبليیَس وَوَنْرُفُض ُكلَّ َعْرضٍض يُیَقدُِّمُه َلنا. وَوإإنْن ُكنَّا َنْعِرفُف ااَهللا َحقَّ االَمْعِر

-3: 1ِصحََّة االَكِلماتِت االتي َكَتَبها بولُس االرَّسولُل إإذْذ يَیقولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل أأَفُسس  6 :
ُمَبارَركٌك ااُهللا أَأُبو رَربَِّنا يَیُسوعَع االَمِسيیِح، االَِّذيي َبارَرَكَنا ِبُكلِّ َبَرَكٍة رُرووِحيیٍَّة ِفي االسََّماوِويیَّاتِت ِفي "

َق َكَما ااْخَتارَرَنا ِفيیِه َقْبَل َتأِسيیِس االَعاَلِم، ِلَنُكونَن ِقدِّيیِسيیَن وَوِبَال َلْومٍم ُقدَّااَمُه ِفي االَمَحبَِّة، إِإذْذ َسَب االَمِسيیِح،
ِلَمْدحِح َمْجِد ِنْعَمِتِه االَِّتي أَأْنَعَم ِبَها َعَليْیَنا  َفَعيیََّنَنا ِللتََّبنِّي ِبيَیُسوعَع االَمِسيیِح ِلَنْفِسِه، َحَسَب َمَسرَّةِة َمِشيیَئِتِه،

– ". وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ ااَهللا يُیَسرُّ ِبطاَعِتنا َلُهِفي االَمْحُبوبب وَوال ِسيیَّما ِحيْیَن َنْفَعُل ذَذِلَك َطوااِعيَیًة ِبدااِفِع  
َمَحبَِّتنا َلُه.   

 
ى ااآلنن في َهذاا االَعاَلم. وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیل، وَوَهذاا ُكلُُّه يُیريینا َسَبَب وُوجودِد االشَّيْیطانِن َحتَّ

َمَالًكا َنازِزًال ِمَن االسََّماِء َمَعُه ِمْفَتاحُح االَهاوِويَیِة، وَوِسْلِسَلٌة َعِظيیَمٌة َعَلى يَیِدهِه. فإننَّ يُیوَحنَّا االرَّسولَل رَرأأىى 
يیُس وَواالشَّيْیَطانُن، وَوَقيیََّدهُه أَأْلَف َسَنٍة، وَوَطَرَحُه ِفي َفَقَبَض َعَلى االتِّنِّيیِن، االَحيیَِّة االَقِديیَمِة، االَِّذيي ُهَو إِإْبِل

ِة. وَوَبْعَد االَهاوِويَیِة وَوأَأْغَلَق َعَليْیِه، وَوَخَتَم َعَليْیِه ِلَكْي َال يُیِضلَّ ااُألَمَم ِفي َما َبْعُد، َحتَّى َتِتمَّ ااَألْلُف االسََّن
َسَبَب َحلِّ في أأْعداادٍد الِحَقٍة ِمْن َهذاا ااألْصحاحِح َنرىى  . وَوَسْوفَفذذِلَك َالُبدَّ أَأنْن يُیَحلَّ زَزَماًنا يَیِسيیًراا

االشَّيْیطانِن زَزَماًنا يَیسيیًراا.   
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: 5وو  4: 20ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   

 
�َو�َر�أ�َْ�ُ� ُ�ُ��وً�� �ََ��َُ���ا ٬��َ��َْ���َ، �َو�أُْ��ُ��ا ُ�ْ�ً��. �َو�َر�أ�َْ�ُ� �ُ�ُ��َس �ا��ِ���َ� �ُ�ِ�ُ��ا 

َ��َ���َد�ِة ��َُ���َع �َوِ�ْ� �أَْ�ِ� َ��َِ�ِ� �٬ِ، �َو�ا��ِ���َ� �َْ� ��َْ�ُ�ُ��و�ا �ِْ�َ�ْ�ِ� ِ�ْ� �أَْ�ِ� 
َ��َ َ��َ� ِ��َ����ِھ�ِ�ْ� �َوَ��َ� �أ�٬�ْ�ِ����ِ�َْ، �ََ��ُ���ا  �َو�َ �ُِ���َر��٬�ِِ، �َو�َْ� ��َْ��َ�ُ��ا �ا���

� �َ��ِ���ُ �ا�َْ�َ��ا�ِت  �َ�َْ� �َِ�ْ� َ���� �َ�ِ�� �َوَ��َُ���ا َ�َ� �اْ�َ�ِ���ِ� �أَْ�َ� َ��ٍَ�. �َو�أَ��
�َِ�. ���ھِ��ِه ���ِھَ� �اْ���ِ�َ�َ��ُ �ا��ُو�َ�. �ا�َْ�ُ� �ا���  

 
إإذًذاا، يَیرىى يُیوَحنَّا ُهنا أأناًسا َجَلسواا على ُعرووشٍش في االسَّماِء وَوأأْعُطواا ُحْكًما. وَوِمَن االُمِهمِّ  

نَّاسِس، َبْل َمْجموَعَتيْین. وَوَلِكْن َمْن يَیكونُن أأنْن ُنْدرِركَك أأننَّ يُیوَحنَّا ال يَیرىى ُهنا َمجموَعًة وَوااِحًدةًة ِمَن اال
َهؤالء؟ إإننَّ ااألشخاصَص االذيیَن َجَلُسواا َعلى االُعرووشِش يُیَمثِّلونَن االَكنيیَسة. َفَقْد َقرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 

َجَلْسُت َمَع أَأِبي َمْن يَیْغِلُب َفَسُأْعِطيیِه أَأنْن يَیْجِلَس َمِعي ِفي َعْرِشي، َكَما َغَلْبُت أَأَنا أَأيْیًضا وَو: "21: 3
أَأَلْسُتْم : "3: 6وَوَقْد َكَتَب بولُس االرَّسولُل في رِرساَلِتِه ااألوولى إإلى أأْهِل كورِرنثوسس ". ِفي َعْرِشِه

" َتْعَلُمونَن أَأنََّنا َسَنِديیُن َمَالِئَكًة؟ َفِباَألوْوَلى أُأُمورَر هِذهِه االَحيَیاةِة!  
 

-5: 149َكَذِلَك، َنْقَرأأ في االَمْزمورر   يَیْبَتِهِج ااَألْتِقيَیاُء ِبَمْجٍد. ِليُیَرنُِّمواا َعَلى َمَضاِجِعِهْم. ِل" :9
ِفي َتْنِويیَهاتُت ااِهللا ِفي أَأْفَوااِهِهْم، وَوَسيْیٌف ذُذوو َحدَّيْیِن ِفي يَیِدِهْم. ِليَیْصَنُعواا َنْقَمًة ِفي ااُألَمِم، وَوَتأدِديیَباتٍت 

وَوُشَرَفاِئِهْم ِبُكُبولل ِمْن َحِديیٍد. ِليُیْجُروواا ِبِهِم االُحْكَم االَمْكُتوبَب. َكَرااَمٌة َألْسِر ُمُلوِكِهْم ِبُقيُیودٍد،  االشُُّعوبِب.
". هَذاا ِلَجِميیِع أَأْتِقيَیاِئِه. َهلُِّلويَیا  

 
وَوَقْد : "22وو  21: 7وَوَقْد َتَحدَّثَث االنَِّبيُّ دَداانيیالُل َعْن ِضدِّ االَمسيیِح َفقالَل في ِسْفِر دَداانيیالل  

ْرنَن يُیَحارِربُب االِقدِّيیِسيیَن وَويَیْغِلُبُهْم. إِإَلى أَأنْن َجاَء ااَألزَزِليُّ وَوااْنَعَقَد َمْجِلُس االَقَضاِء االَِّذيي َشِهْدتُت َهَذاا االَق
". ِفيیِه َتَبرَّأَأتْت َساَحُة ِقدِّيیِسي االَعِليِّ، وَوأَأزِزفَف االَوْقُت االَِّذيي ِفيیِه ااْمَتَلُكواا االَمْمَلَكَة  

 
االَحقَّ أَأُقولُل َلُكْم: إِإنَُّكْم أَأْنُتُم االَِّذيیَن : "28: 19إإْنجيیل َمتَّى  في وَوَقْد قالَل يَیسوعُع ِلتالميیِذهِه 

ى َتِبْعُتُموِنــي، ِفي االتَّْجِديیِد، َمَتى َجَلَس ااْبُن ااِإلْنَسانِن َعَلى ُكْرِسيِّ َمْجِدهِه، َتْجِلُسونَن أَأْنُتْم أَأيْیًضا َعَل
  ".َرااِئيیَل ااالْثَنْي َعَشَرااْثَنْي َعَشَر ُكْرِسيیا َتِديیُنونَن أَأْسَباطَط إِإْس

 
ِلذلَك فإننَّ االَمجموَعَة ااألوولى االتي رَرآآها يُیوَحنَّا ُتَمثُِّل االَكنيیَسَة االَغاِلَبَة. وَوَقْد ررآآُهْم يُیوَحنَّا وَوَقْد  

 وَوَلِكْن الِحْظ، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ ُهناكَك َمْجموَعًة ثاِنيَیًةَجَلُسواا على االُعرووشِش وَوأأْعُطواا ُحْكًما. 
وَورَرأَأيْیُت ُنُفوسَس االَِّذيیَن ُقِتُلواا ِمْن أَأْجِل َشَهادَدةِة يَیُسوعَع وَوِمْن أَأْجِل َكِلَمِة ااِهللا، رَرآآها يُیوَحنَّا إإذْذ يَیقولُل: "

َهذاا ". وَووَواالَِّذيیَن َلْم يَیْسُجُدوواا ِلْلَوْحِش وَوَال ِلُصورَرِتِه، وَوَلْم يَیْقَبُلواا االسَِّمَة َعَلى ِجَباِهِهْم وَوَعَلى أَأيْیِديیِهْم
وَوَلمَّا َفَتَح االَخْتَم االَخاِمَس، رَرأَأيْیُت َتْحَت إإذْذ َنْقَرأُأ: " 10وو  9: 6يُیَذكُِّرنا ِبما َجاَء في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 

َرُخواا االَمْذَبِح ُنُفوسَس االَِّذيیَن ُقِتُلواا ِمْن أَأْجِل َكِلَمِة ااِهللا، وَوِمْن أَأْجِل االشََّهادَدةِة االَِّتي َكاَنْت ِعْنَدُهْم، وَوَص
 َحتَّى َمَتى أَأيیَُّها االسَّيیُِّد االُقدُّووسُس وَواالَحقُّ، َال َتْقِضي وَوَتْنَتِقُم ِلِدَماِئَنا ِمَن« ِبَصْوتٍت َعِظيیٍم َقاِئِليیَن:
" »االسَّاِكِنيیَن َعَلى ااَألرْرضِض؟  
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-13: 7وَوَنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   هُؤَالِء « وَوأأَجابَب وَوااِحٌد ِمَن االشُّيُیوخِخ َقاِئًال ِلــي:: "17

 َفَقالَل ِلي:». يَیا َسيیُِّد، أَأْنَت َتْعَلُم« َفُقْلُت َلُه:» االُمَتَسْرِبُلونَن ِبالثِّيَیابِب االِبيیِض، َمْن ُهْم؟ وَوِمْن أَأيْیَن أَأَتْواا؟
ْم ِفي دَدمِم االَخُرووفِف هُؤَالِء ُهُم االَِّذيیَن أَأَتْواا ِمَن االضِّيیَقِة االَعِظيیَمِة، وَوَقْد َغسَُّلواا ِثيَیاَبُهْم وَوَبيیَُّضواا ِثيَیاَبُه«

ِمْن أَأْجِل ذذِلَك ُهْم أَأَمامَم َعْرشِش ااِهللا، وَويَیْخِدُموَنُه َنَهارًراا وَوَليْیًال ِفي َهيْیَكِلِه، وَواالَجاِلُس َعَلى االَعْرشِش 
ْيٌء ِمَن االَحرِّ، يَیِحلُّ َفْوَقُهْم. َلْن يَیُجوُعواا َبْعُد، وَوَلْن يَیْعَطُشواا َبْعُد، وَوَال َتَقُع َعَليْیِهِم االشَّْمُس وَوَال َش

لَّ َألننَّ االَخُرووفَف االَِّذيي ِفي وَوَسِط االَعْرشِش يَیْرَعاُهْم، وَويَیْقَتادُدُهْم إِإَلى يَیَناِبيیِع َماٍء َحيیٍَّة، وَويَیْمَسُح ااُهللا ُك
."»دَدْمَعٍة ِمْن ُعيُیوِنِهْم  

 
َك االذيیَن ااْسُتْشِهدوواا أأثناَء إإذًذاا، َهِذهِه ِهَي االَمجموَعُة االثَّاِنيَیُة االتي رَرآآها يُیوَحنَّا. َفُهْم أأوولئ 

َلْم يَیْسُجُدوواا ِلْلَوْحِش وَوَال ِلُصورَرِتِه، وَوَلْم يَیْقَبُلواا االسَِّمَة َعَلى ِجَباِهِهْم وَوَعَلى االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة ألنَُّهْم 
موَعَتيْیِن. َفَقْد رَرأأىى ِمَن االنَّاسِس، َبْل َمْج أأىى ُهنا ال َمْجموَعًة وَوااِحَدةًة. ِلذلَك فإننَّ يُیوَحنَّا رَرأَأيْیِديیِهْم

االَكنيیَسَة َتْجِلُس َمَع االَمسيیَح على االَعْرشِش. وَوَقْد رَرأأىى أأيْیًضا االُمؤِمنيیَن االذيیَن ااْسُتْشِهدوواا في َفْتَرةِة 
يُیوَحنَّا أأننَّ . وَويُیْخِبُرنا أَأَمامَم َعْرشِش ااِهللا وَويَیْخِدُموَنُه َنَهارًراا وَوَليْیًال ِفي َهيْیَكِلِهَماِثليیَن االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة 

".َعاُشواا وَوَمَلُكواا َمَع االَمِسيیِح أَأْلَف َسَنٍةَهؤالِء "  
 

. ِلذلَك أأيْیًضا َسنأتي َمَعُه، وَوأأنَّنا وَوَهذاا يُیؤكُِّد َلنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ يَیسوعَع االَمسيیَح َسيیأتي ثاِنيَیًة 
َمَتى أأْظِهَر االَمِسيیُح َحيَیاُتَنا، : "4: 3فإننَّ االرَّسولَل بولَس يَیقولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل ُكولوسي 

". وَوُهَو َسيیأتي َثاِنيَیًة للُمطاَلَبِة باألرْرضِض االتي ِهَي َلُه َفِحيیَنِئٍذ ُتْظَهُروونَن أَأْنُتْم أَأيْیًضا َمَعُه ِفي االَمْجِد
ااألرْرضُض إإلى  في ااألْصِل. َفَقْد َماتَت يَیسوعُع االَمسيیُح ِلَكْي يَیْشَتريي االَعاَلَم ِبَدِمِه. وَوحيینئٍذ، َسَتعودُد

َحاَلِتها االتي َكاَنْت َعَليْیها َقْبَل االطُّوفانِن وَوَقْبَل االسُّقوطِط. آآميین!  
 

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

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

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 
 

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

ااْفَتَديْیَتنا ِمْن َلْعَنِة االَخِطيیَِّة وَوَغسَّْلَتنا وَوَطهَّْرَتنا ِبَدِمَك االزَِّكيِّ ِمْن ألنََّك ، رَرببُّا ، يَیَنْشُكُركُك
 ُمَلوِّثاتِت َهذاا االَعاَلِم. وَوَنْشُكُركَك ألنََّك َجَعْلَتنا أأوْوالدًداا َلَك. ِلذلَك فإنَّنا َنْعَتِرفُف ِبَك رَربا على َحيیاِتنا

َك، َنْشُكُركَك، يیا رَرببُّ، ألنََّك وَوَعْدتَت أأنََّك َسَتْعَتِرفُف ِبنا أأمامَم ااآلبِب وَوَمِلًكا على َعْرشِش ُقلوِبنا. َكَذِل
. وَوأأخيیًراا، ِبال َعيْیٍب في ااالْبِتَهاجج كَكأَأَمامَم َمْجِدَسُتْوِقُفنا فيیِه االسَّماوِوييِّ. وَوَنْحُن َنتوقُق إإلى االيیومِم االذيي 
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َنُحنا االيَیقيیَن في ِصْدقِق َكِلَمِتَك وَووُوعودِدكَك َلنا. ِلذاا فإنَّنا َنْشُكُركَك ألننَّ رُروْوَحَك االُقدُّووسَس يَیْسُكُن فيینا وَويَیْم
رااًما ِلَدِمَك االثَّميیِن االذيي َنْسأُلَك أأنْن ُتْعطيینا ِنْعَمًة ِلَقبولِل ُكلِّ َما َتقوُلُه َلنا ألننَّ َكالَمَك َحقٌّ وَويَیقيین. إإْك

آآميین!ُسِفَك ألْجِلنا على االصَّليیب.   
 


