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4: 20 ِسْفر االرُّؤؤيیا -6 Revelation 20:4–6 

 Pt.2_3759# 488م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا
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-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 

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

 
:5وو  4 :20ِسْفِر االرُّؤؤيیا في يَیقولُل يُیوَحنَّا االرَّسولُل   

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

ِ�ْ� �أَْ�ِ� َ��َ���َد�ِة ��َُ���َع �َوِ�ْ� �أَْ�ِ� َ��َِ�ِ� �٬ِ، �َو�ا��ِ���َ� �َْ� ��َْ�ُ�ُ��و�ا �ِْ�َ�ْ�ِ� 
َ��َ َ��َ� ِ��َ����ِ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���  

 
ُنالِحُظ ُهنا، إإذًذاا، يَیرىى يُیوَحنَّا ُهنا أأناًسا َجَلسواا على ُعرووشٍش في االسَّماِء وَوأأْعُطواا ُحْكًما. وَو 

َمجموَعًة وَوااِحًدةًة ِمَن االنَّاسِس، َبْل َمْجموَعَتيْین. وَوَلِكْن َمْن يَیكونُن أأننَّ يُیوَحنَّا ال يَیرىى يیا أأِحبَّائي، 
َهؤالء؟ إإننَّ ااألشخاصَص االذيیَن َجَلُسواا َعلى االُعرووشِش يُیَمثِّلونَن االَكنيیَسة. َفَقْد َقرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 

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

-5: 149االَمْزمورر  " َكَذِلَك، َنْقَرأُأ فيَتْعَلُمونَن أَأنََّنا َسَنِديیُن َمَالِئَكًة؟ َفِباَألوْوَلى أُأُمورَر هِذهِه االَحيَیاةِة! 9: 
دَّيْیِن ِليَیْبَتِهِج ااَألْتِقيَیاُء ِبَمْجٍد. ِليُیَرنُِّمواا َعَلى َمَضاِجِعِهْم. َتْنِويیَهاتُت ااِهللا ِفي أَأْفَوااِهِهْم، وَوَسيْیٌف ذُذوو َح"

ِبُقيُیودٍد، وَوُشَرَفاِئِهْم َألْسِر ُمُلوِكِهْم  ِفي يَیِدِهْم. ِليَیْصَنُعواا َنْقَمًة ِفي ااُألَمِم، وَوَتأدِديیَباتٍت ِفي االشُُّعوبِب.
". ِبُكُبولل ِمْن َحِديیٍد. ِليُیْجُروواا ِبِهِم االُحْكَم االَمْكُتوبَب. َكَرااَمٌة هَذاا ِلَجِميیِع أَأْتِقيَیاِئِه. َهلُِّلويَیا  

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

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

االَحقَّ أَأُقولُل َلُكْم: إِإنَُّكْم أَأْنُتُم االَِّذيیَن َتِبْعُتُموِنــي، ِفي االتَّْجِديیِد، : "28: 19في إإْنجيیل َمتَّى  يیِذهِهِلتالم
ونَن َمَتى َجَلَس ااْبُن ااِإلْنَسانِن َعَلى ُكْرِسيِّ َمْجِدهِه، َتْجِلُسونَن أَأْنُتْم أَأيْیًضا َعَلى ااْثَنْي َعَشَر ُكْرِسيیا َتِديیُن

ِلذلَك فإننَّ االَمجموَعَة ااألوولى االتي رَرآآها يُیوَحنَّا ُتَمثُِّل االَكنيیَسَة  ".اطَط إِإْسَرااِئيیَل ااالْثَنْي َعَشَرأَأْسَب
االَغاِلَبَة. وَوَقْد ررآآُهْم يُیوَحنَّا وَوَقْد َجَلُسواا على االُعرووشِش وَوأأْعُطواا ُحْكًما.   

 
وَورَرأَأيْیُت ُنُفوسَس إإذْذ يَیقولُل: "ِمَن االنَّاسِس َمْجموَعًة ثاِنيَیًة نَُّه رَرأأىى أأأأيْیًضا يُیَصرِّحُح يُیوَحنَّا  وَوَلِكنَّ

االَِّذيیَن ُقِتُلواا ِمْن أَأْجِل َشَهادَدةِة يَیُسوعَع وَوِمْن أَأْجِل َكِلَمِة ااِهللا، وَواالَِّذيیَن َلْم يَیْسُجُدوواا ِلْلَوْحِش وَوَال 
". وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما َجاَء في ِسْفِر االرُّؤؤيیا أَأيْیِديیِهْم ِلُصورَرِتِه، وَوَلْم يَیْقَبُلواا االسَِّمَة َعَلى ِجَباِهِهْم وَوَعَلى

وَوَلمَّا َفَتَح االَخْتَم االَخاِمَس، رَرأَأيْیُت َتْحَت االَمْذَبِح ُنُفوسَس االَِّذيیَن ُقِتُلواا ِمْن أَأْجِل إإذْذ َنْقَرأُأ: " 10وو  9: 6
َحتَّى َمَتى « ُهْم، وَوَصَرُخواا ِبَصْوتٍت َعِظيیٍم َقاِئِليیَن:َكِلَمِة ااِهللا، وَوِمْن أَأْجِل االشََّهادَدةِة االَِّتي َكاَنْت ِعْنَد

" »االسَّاِكِنيیَن َعَلى ااَألرْرضِض؟ أَأيیَُّها االسَّيیُِّد االُقدُّووسُس وَواالَحقُّ، َال َتْقِضي وَوَتْنَتِقُم ِلِدَماِئَنا ِمَن  
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-13: 7وَوَنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   هُؤَالِء « اِئًال ِلــي:وَوأأَجابَب وَوااِحٌد ِمَن االشُّيُیوخِخ َق: "17
 َفَقالَل ِلي:». يَیا َسيیُِّد، أَأْنَت َتْعَلُم« َفُقْلُت َلُه:» االُمَتَسْرِبُلونَن ِبالثِّيَیابِب االِبيیِض، َمْن ُهْم؟ وَوِمْن أَأيْیَن أَأَتْواا؟

ُضواا ِثيَیاَبُهْم ِفي دَدمِم االَخُرووفِف هُؤَالِء ُهُم االَِّذيیَن أَأَتْواا ِمَن االضِّيیَقِة االَعِظيیَمِة، وَوَقْد َغسَُّلواا ِثيَیاَبُهْم وَوَبيیَّ«
ِمْن أَأْجِل ذذِلَك ُهْم أَأَمامَم َعْرشِش ااِهللا، وَويَیْخِدُموَنُه َنَهارًراا وَوَليْیًال ِفي َهيْیَكِلِه، وَواالَجاِلُس َعَلى االَعْرشِش 

ْمُس وَوَال َشْيٌء ِمَن االَحرِّ، يَیِحلُّ َفْوَقُهْم. َلْن يَیُجوُعواا َبْعُد، وَوَلْن يَیْعَطُشواا َبْعُد، وَوَال َتَقُع َعَليْیِهِم االشَّ
لَّ َألننَّ االَخُرووفَف االَِّذيي ِفي وَوَسِط االَعْرشِش يَیْرَعاُهْم، وَويَیْقَتادُدُهْم إِإَلى يَیَناِبيیِع َماٍء َحيیٍَّة، وَويَیْمَسُح ااُهللا ُك

إإذًذاا، َهِذهِه ِهَي االَمجموَعُة االثَّاِنيَیُة االتي رَرآآها يُیوَحنَّا. َفُهْم أأوولئَك االذيیَن  ."»دَدْمَعٍة ِمْن ُعيُیوِنِهْم
َلْم يَیْسُجُدوواا ِلْلَوْحِش وَوَال ِلُصورَرِتِه، وَوَلْم يَیْقَبُلواا االسَِّمَة َعَلى ااْسُتْشِهدوواا أأثناَء االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة ألنَُّهْم 

. ِجَباِهِهْم وَوَعَلى أَأيْیِديیِهْم  
 

. َفَقْد رَرأأىى االَكنيیَسَة َتْجِلُس َمَع االَمسيیَح ِمَن االنَّاسِس يُیوَحنَّا رَرأأىى َمْجموَعَتيْیِنذاا يَیْعني أأننَّ وَوَه
أَأَمامَم َماِثليیَن على االَعْرشِش. وَوَقْد رَرأأىى أأيْیًضا االُمؤِمنيیَن االذيیَن ااْسُتْشِهدوواا في َفْتَرةِة االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة 

َعاُشواا وَوَمَلُكواا َمَع . وَويُیْخِبُرنا يُیوَحنَّا أأننَّ َهؤالِء "ارًراا وَوَليْیًال ِفي َهيْیَكِلِهَعْرشِش ااِهللا وَويَیْخِدُموَنُه َنَه
".االَمِسيیِح أَأْلَف َسَنٍة  

 
. ِلذلَك أأيْیًضا َسنأتي َمَعُه، وَوأأنَّنا وَوَهذاا يُیؤكُِّد َلنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ يَیسوعَع االَمسيیَح َسيیأتي ثاِنيَیًة 

َمَتى أأْظِهَر االَمِسيیُح َحيَیاُتَنا، : "4: 3يَیقولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل ُكولوسي فإننَّ االرَّسولَل بولَس 
". وَوُهَو َسيیأتي َثاِنيَیًة للُمطاَلَبِة باألرْرضِض االتي ِهَي َلُه َفِحيیَنِئٍذ ُتْظَهُروونَن أَأْنُتْم أَأيْیًضا َمَعُه ِفي االَمْجِد
ْشَتريي االَعاَلَم ِبَدِمِه. وَوحيینئٍذ، َسَتعودُد ااألرْرضُض إإلى في ااألْصِل. َفَقْد َماتَت يَیسوعُع االَمسيیُح ِلَكْي يَی

وَوفي َهذاا االَوْقِت االذيي َسيَیْمَتدُّ أأْلَف َسَنٍة،  َحاَلِتها االتي َكاَنْت َعَليْیها َقْبَل االطُّوفانِن وَوَقْبَل االسُّقوطِط.
غَِّص َحيیاَتنا َطواالَل ِتْلَك االَفْتَرةِة.َسيَیكونُن االشَّيْیطانُن ُمَقيیًَّداا في االَهاوِويَیِة. وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه َلْن يُیَن  

 
وَوال َشكَّ أأننَّ ااألرْرضَض َسَتعودُد إإلى َحاَلِتها ااألْصِليیَِّة االَكاِمَلِة في َهذاا االَوْقِت. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ  

االطَّْقَس َسيَیْسَتِقرُّ، وَوأأنَُّه َلْن َتكونَن ُهناكَك َعوااِصُف وَوأأعاصيیر. َفَنْحُن َنْعَلُم أأننَّ ااألرْرضَض َلْم َتُكْن َعلى 
االسِّنيین. وَوَنْحُن َنْعَلُم أأننَّ االُقْطَبيْیِن االُمَتَجمَِّديْیِن االشَّماِليِّ وَواالَجُنوِبيِّ َلْم يَیكونا  َهِذهِه االَحالِل َقْبَل آآالفِف

َمْوجودَديْیِن في االسَّاِبِق.   
 

وَوَكما َنْعَلُم يیا أأْصِدقائي، فإننَّ االسََّبَب االرَّئيیسيَّ ِلُحدووثِث االُفصولِل ااألرْرَبَعِة ووااالْختالفاتِت  
 ِةعَِّشأأ قوطِطُس ِةيَیززااوِو َريیَُّغَتِبِعبارَرةٍة أأخرىى، فإننَّ رااِفَقِة ِلَذِلَك ُهَو َميْیُل ِمْحَورِر ااألرْرضض. االُمناِخيیَِّة االُم

َهذاا يُیَعدِّلُل ااُهللا َسُهَو االذيي يُیؤددِّيي إإلى االُفصولِل ااألرْرَبَعة. وَوَلِكْن رُربَّما  ضِضألرْراا رِرَوْحعلى ِم ِسْماالشَّ
االَميْیَل في ِمْحَورِر ااألرْرضِض َفيَیَتَغيیَُّر االطَّْقُس وَواالُمناخُخ َتْغيیيیًراا َجْذرِريیا. وَوِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ ااألرْرضَض 

َمْجِد َمْعِرَفِة َسَتكونُن َمكاًنا أأْفَضَل ِبَكثيیر ِممَّا ِهَي عليیِه ااآلنن. وَوَسْوفَف َتْمَتِلُئ ااألرْرضُض آآَنذااكَك ِمْن 
. وَوَسْوفَف َنْحيیا آآَنذااكَك َمَع االَمسيیِح َكَما ُتَغطِّي االِميَیاهُه االَبْحَريُیَغطِّي االِبرُّ ااألرْرضَض  وَوَسْوفَفاالرَّببِّ. 

وَوَنْمُلُك َمَعُه على ااألرْرضِض.   
 

وَوُكنَّا َقْد َقرأأنا، َعزيیزيي االُمستِمع، َعْن االدَّيْینوَنِة االتي َسَتِحلُّ على ااألرْرضِض. وَوَقْد رَرأأيْینا  
: 9ِلَذِلَك. وَوَقْد رَرأأيْینا أأيْیًضا أأننَّ ُثْلَث االنَّاسِس َسيَیموتونَن إإذْذ َنْقَرأُأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  ااألْحدااثَث االُمرااِفَقَة
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وَوهَكَذاا رَرأَأيْیُت االَخيْیَل ِفي االرُّؤْؤيَیا وَواالَجاِلِسيیَن َعَليْیَها، َلُهْم دُدرُرووعٌع َنارِريیٌَّة وَوأَأْسَماْنُجوِنيیٌَّة : "18وو  17
لَخيْیِل َكُرؤُؤووسِس ااُألُسودِد، وَوِمْن أَأْفَوااِهَها يَیْخُرجُج َنارٌر وَودُدَخانٌن وَوِكْبِريیٌت. ِمْن وَوِكْبِريیِتيیٌَّة، وَورُرؤُؤووسُس اا

". وَوُهناكَك آآيیاتٌت هِذهِه االثََّالَثِة ُقِتَل ُثْلُث االنَّاسِس، ِمَن االنَّارِر وَواالدَُّخانِن وَواالِكْبِريیِت االَخارِرَجِة ِمْن أَأْفَوااِهَها
أأخرىى ُتَبيیُِّن أأننَّ ُعْشَر االنَّاسِس َفَقْط َسيَیْنُجونَن ِمْن َفْتَرةِة االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة.   

 
للدَّيْینوَنِة وَوِعْنَدما يَیأتي االَمسيیُح ثاِنيَیًة إإلى ااألرْرضِض لتأسيیِس َمْمَلَكِتِه، فإنَُّه َسيَیْجَمُع ااُألَمَم  

َنَجْواا ِمَن االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة َسيَیْحظى باْمتيیازِز االَعيْیِش في َعْصِر ِلَكْي يَیرىى َمْن ِمَن االَّذيیَن 
االَمَلكوتت. َفإنْن كانَن إإْنسانٌن َقْد َقِبَل ِسَمَة االَوْحِش، فإننَّ االرَّببَّ َلْن يَیْقَبَلُه في َمَلكوِتِه. ِلذلَك فإننَّ َجميیَع 

يُیْمَنعونَن ِمْن دُدخولِل َعْصِر االَمَلكوتت. وَوفي َهذاا االذيیَن َسَجُدوواا ِلُصورَرةِة االَوْحِش أأوْو َقِبلواا ِسَمَتَه َس
االَوْقِت َسيُیَميیُِّز االرَّببُّ االِخراافَف ِمَن االِجدااِء.   

 
وَوألننَّ االرَّببَّ ُهَو االَعاِلُم ِبُكلِّ َشيٍء، فإننَّ أأَحًداا َلْن يَیَتَمكََّن ِمْن ِخدااِعِه بالَمظاِهِر االزَّااِئَفِة. 

-31: 25 َفَنْحُن َنقرأُأ في إإْنجيیل َمتَّى وَوَمَتى َجاَء ااْبُن ااِإلْنَسانِن (على ِلسانِن االرَّببِّ يَیسوعع): " 46
ُه ِفي َمْجِدهِه وَوَجِميیُع االَمَالِئَكِة االِقدِّيیِسيیَن َمَعُه، َفِحيیَنِئٍذ يَیْجِلُس َعَلى ُكْرِسيِّ َمْجِدهِه. وَويَیْجَتِمُع أَأَماَم

َكَما يُیَميیُِّز االرَّااِعي االِخَراافَف ِمَن االِجَدااِء، َفيُیِقيیُم االِخَراافَف  َجِميیُع االشُُّعوبِب، َفيُیَميیُِّز َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض
ــي، رِرُثواا َعْن يَیِميیِنِه وَواالِجَدااَء َعِن ااْليَیَسارِر. ُثمَّ يَیُقولُل االَمِلُك ِللَِّذيیَن َعْن يَیِميیِنِه: َتَعاَلْواا يَیا ُمَبارَرِكي أَأِبـ

لَعاَلِم. َألنِّي ُجْعُت َفَأْطَعْمُتُموِنـي. َعِطْشُت َفَسَقيْیُتُموِنـي. ُكْنُت االَمَلُكوتَت االُمَعدَّ َلُكْم ُمْنُذ َتأِسيیِس اا
ُه َغِريیًبا َفآوَويْیُتُموِنـي. ُعْريَیاًنا َفَكَسْوُتُموِنـي. َمِريیًضا َفُزرْرُتُموِنـي. َمْحُبوًسا َفَأَتيْیُتْم إِإَليَّ. َفيُیِجيیُب

َتى رَرأَأيْیَناكَك َجاِئًعا َفَأْطَعْمَناكَك، أَأوْو َعْطَشاًنا َفَسَقيْیَناكَك؟ وَوَمَتى رَرببُّ، َم ااَألْبَراارُر ِحيیَنِئٍذ َقاِئِليیَن: يَیا
َليْیَك؟ رَرأَأيْیَناكَك َغِريیًبا َفآوَويْیَناكَك، أَأوْو ُعْريَیاًنا َفَكَسْوَناكَك؟ وَوَمَتى رَرأَأيْیَناكَك َمِريیًضا أَأوْو َمْحُبوًسا َفَأَتيْیَنا إِإ

أَأُقولُل َلُكْم: ِبَما أَأنَُّكْم َفَعْلُتُموهُه ِبَأَحِد إِإْخَوِتــي هُؤَالِء ااَألَصاِغِر،  َفيُیِجيیُب االَمِلُك وَويَیقُولل َلُهْم: االَحقَّ
ُثمَّ يَیُقولُل أَأيْیًضا ِللَِّذيیَن َعِن االيَیَسارِر: ااذْذَهُبواا َعنِّي يَیا َمَالِعيیُن إِإَلى االنَّارِر ااَألَبِديیَِّة االُمَعدَّةِة  َفِبي َفَعْلُتْم.

، َألنِّي ُجْعُت َفَلْم ُتْطِعُموِنـي. َعِطْشُت َفَلْم َتْسُقوِنـي. ُكْنُت َغِريیًبا َفَلْم َتأوُوووِنـي. ِإلْبِليیَس وَوَمَالِئَكِتِه
 ُعْريَیاًنا َفَلْم َتْكُسوِنـي. َمِريیًضا وَوَمْحُبوًسا َفَلْم َتُزوورُرووِنـي. ِحيیَنِئٍذ يُیِجيیُبوَنُه ُهْم أَأيْیًضا َقاِئِليیَن: يَیا

اِئًعا أَأوْو َعْطَشاًنا أَأوْو َغِريیًبا أَأوْو ُعْريَیاًنا أَأوْو َمِريیًضا أَأوْو َمْحُبوًسا وَوَلْم َنْخِدْمَك؟ رَرببُّ، َمَتى رَرأَأيْیَناكَك َج
ْفَعُلواا. َفيُیِجيیُبُهْم ِقاِئًال: االَحقَّ أَأُقولُل َلُكْم: ِبَما أَأنَُّكْم َلْم َتْفَعُلوهُه ِبَأَحِد هُؤَالِء ااَألَصاِغِر، َفِبي َلْم َت

  ".اارُر إِإَلى َحيَیاةٍة أَأَبِديیٍَّةِء إِإَلى َعَذاابٍب أَأَبِدييٍّ وَوااَألْبَرَفيَیْمِضــي هُؤَال
 

َنْمُلُك َمَعُه َكُملوكٍك وَوَكَهَنٍة على َفوَوفي َهذاا االَوْقِت، َسيَیْبَتِدئُئ االرَّببُّ يَیسوعُع ُحْكَمُه ااألْلِفيَّ  
ااألرْرضِض. وَوُهناكَك َمْقَطُع في ِسْفِر دَداانيیالل يَیَتَحدَّثُث َعْن ِنهايَیِة ُحْكِم ااُألَمِم وواالَمجيِء االثَّاني ليیسوعَع 

-5: 12 دَداانيیاللفنحُن َنقرأُأ في ِسْفِر االَمسيیِح لتأسيیِس َمْمَلَكِتِه.  إِإذَذاا َفَنَظْرتُت أَأَنا دَدااِنيیآلَل وَو" :11
ِباْثَنيْیِن آآَخَريْیِن َقْد وَوَقَفا وَوااِحٌد ِمْن ُهَنا َعَلى َشاِطِئ االنَّْهِر، وَوآآَخُر ِمْن ُهَناكَك َعَلى َشاِطِئ االنَّْهِر. 

ْعُت َفَسِم» إِإَلى َمَتى ااْنِتَهاُء االَعَجاِئِب؟«وَوَقالَل ِللرَُّجِل االالَِّبِس ااْلَكتَّانِن االَِّذيي ِمْن َفْوقِق ِميَیاهِه االنَّْهِر: 
وَوَحَلَف  االرَُّجَل االالَِّبَس االَكتَّانِن االَِّذيي ِمْن َفْوقِق ِميَیاهِه االنَّْهِر، إِإذْذ رَرَفَع يُیْمَناهُه وَويُیْسَرااهُه َنْحَو االسََّماوَوااتِت

االُمَقدَّسِس َتِتمُّ  إِإنَُّه إِإَلى زَزَمانٍن وَوزَزَماَنيْیِن وَوِنْصٍف. َفِإذَذاا َتمَّ َتْفِريیُق أَأيْیِديي االشَّْعِب« ِباْلَحيِّ إِإَلى ااَألَبِد: 
ااذْذَهْب يَیا «َفَقالَل: » يَیا َسيیِِّديي، َما ِهَي آآِخُر هِذهِه؟«وَوأَأَنا َسِمْعُت وَوَما َفِهْمُت. َفُقْلُت: ». ُكلُّ هِذهِه

ونَن َكِثيیُروونَن يَیَتَطهَُّروونَن وَويُیَبيیَُّض دَدااِنيیآلُل َألننَّ االَكِلَماتِت َمْخِفيیٌَّة وَوَمْخُتوَمٌة إِإَلى وَوْقِت االنَِّهايَیِة.
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ِمْن وَويُیَمحَُّصونَن، أَأمَّا ااَألْشَراارُر َفيَیْفَعُلونَن َشراا. وَوَال يَیْفَهُم أَأَحُد ااَألْشَراارِر، لِكِن االَفاِهُمونَن يَیْفَهُمونَن. وَو
َهذاا ". وَوفي وَوْقِت إِإزَزااَلِة االُمْحَرَقِة االدَّااِئَمِة وَوإِإَقاَمِة رِرْجِس االُمَخرَّبِب أَأْلٌف وَوِمَئَتانِن وَوِتْسُعونَن يَیْوًما

إإشارَرةة إإلى َمجيِء االرَّببِّ يَیسوعَع ثاِنيَیًة ِبَمْجٍد َمَع ِقدِّيیسيیِه لتأسيیِس َمَلكوِتِه َعلى ااألرْرضِض.   
  
وَوُهناكَك َتْفسيیٌر يَیقولُل إإننَّ ااْخِتطافَف االَكنيیَسِة َسيَیْحُدثُث َقْبَل االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. وَوِبَحَسِب َهذاا  

لُمْسَتِمع، ُمَتيَیقًِّنا ِمْن ِصْدقِق َكِلَمِة ااِهللا، فإنََّك َسَتْبقى َتعيیُش في َشكٍّ االتَّْفسيیِر، إإنْن َلْم َتُكْن، َعزيیزيي اا
وَوَعَدمِم يَیقيیٍن إإلى أأنْن يَیْخَطُف االرَّببُّ يَیسوعُع َكنيیَسَتُه ِمْن َعلى ااألررضِض. وَوحيینئٍذ َسَتْعَلُم يَیقيیًنا أأننَّ َكِلَمَة 

َلْم يَیْخَطَفُهُم االرَّببُّ َمَعُه،  ا، إإذذاا ُكْنَت ِمَن ااألشخاصِص االذيیَنااِهللا َصادِدَقٌة. وَووَوْفًقا ِلَهذاا االتَّْفسيیِر أأيْیًض
يَیْنَبغي َلَك أأنْن َتْعَلَم ما َسيَیْحُدثُث َبْعَد ذَذِلَك. َفُهناكَك ِضيْیَقٌة َعظيیَمٌة َستأتي. وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه يَیِجُب 

ُب عليیَك أأنْن َتْذَهَب إإلى أأْبَعِد َمكانٍن َناٍء عليیَك أأنْن َتْسَتِعدَّ للَمجاَعِة االتي َسَتِحلُّ على ااألرْرضِض. وَويَیِج
االصُّمودَد َطواالَل َسَنوااتِت االضِّيیَقِة االسَّْبع. ااالْخِتباَء َجيیًِّداا وَويُیْمِكُنَك االُوصولُل إإليیِه وَوأأنْن ُتحاوِولَل   

 
. االضِّيیَقِة االَعظيیَمِةوَووَوْفًقا ِلَهذاا االتَّْفسيیر، يُیْمِكُنَك أأنْن َتْسَتفيیَد ِمَن االنِّْصِف ااألووَّلِل ِمْن َفْتَرةِة 

َففي االنِّْصِف ااألووَّلِل ِمَن االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة َسيُیَرحُِّب أأْغَلِبيیَُّة االنَّاسِس بالقاِئِد االَعاَلِميِّ االذيي َسيَیدَّعي 
أأْنيیاِبِه  أأنَُّه َجاَء إلْحاللِل االسَّالمِم على ااألرْرضِض. وَوَلِكْن ِعْنَدما َتْسَمُع أأننَّ ذَذِلَك االقاِئَد َقْد َكشََّر َعْن

 وَودَدنََّس االَهيْیَكَل في أأوورُرَشليیَم، وَوأأززاالَل االُمْحَرَقَة االدَّااِئَمَة، يَیْنَبغي أأنْن َتْنَتِظَر أأْلًفا وَوِمَئَتيْیِن وَوِتْسعيیَن
يَیْوًما. َفإنْن َتَمكَّْنَت ِمَن االصُّمودِد ُكلَّ ِتْلَك االَفْتَرةِة، َتكونُن َقْد َنَجْوتَت ِمَن االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة.   

 
أأيْیًضا أأنْن َتْنجو ِمَن االَفْتَرةِة االتي َتْعُقُب ذَذِلَك (وَواالتي َسَتْسَتِمرُّ َخْمَسًة َلَك َلِكْن يَیْنَبغي وَو

وَوأأرْرَبعيیَن يَیْوًما). َففي َهذاا االَوْقِت، َسيَیْجَمُع االرَّببُّ يَیسوعُع االنَّاسَس للدَّيْینوَنِة. وَوَمَع أأنََّك َقْد َتْنُجو ِمَن 
َتْنجو ِمَن االدَّيْینوَنِة. َقْد ال نْن أأْحَسْنَت ااالْخِتباَء، فإنََّك االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة إإ  

 
ُطوَبى ِلَمْن يَیْنَتِظُر أأمَّا إإنْن َنَجْوتَت ِمَن االدَّيْینوَنِة، فإننَّ َكالمَم دَداانيیالل يَیُصحُّ َعَليْیَك إإذْذ يَیقولُل: "

وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ االدَّيْینوَنَة َسَتْسَتِمرُّ ". يیَن يَیْوًماوَويَیْبُلُغ إِإَلى ااَألْلِف وَواالثََّالثِث ِمَئٍة وَواالَخْمَسِة وَواالثََّالِث
وَوَحتَّى َهذاا االَوْقت، َسَتكونُن في َجَسِدكَك االَحاِليِّ. وَوَلِكْن في َمْمَلَكِة االَمسيیِح َخْمَسًة وَوأأرْرَبعيیَن يَیْوًما. 

يُّ إإَشْعيیاُء َعْن َهذاا االَوْقِت َفقالَل في َلْن يَیكونَن ُهناكَك َمَرضٌض، وَوال َمْوتٌت، وَوال ُحْزنٌن. وَوَقْد َتَحدَّثَث االنَِّب
-17ووااألْعداادد  65ااألْصحاحح  َألنِّي هَأَنَذاا َخاِلٌق َسَماوَوااتٍت َجِديیَدةًة (على ِلسانِن االرَّببِّ): " 22

ِفي َما أَأَنا  وَوأَأرْرًضا َجِديیَدةًة، َفَال ُتْذَكُر ااُألووَلى وَوَال َتْخُطُر َعَلى َبالل. َبِل ااْفَرُحواا وَوااْبَتِهُجواا إِإَلى ااَألَبِد
، وَوَال َخاِلٌق، َألنِّي هَأَنَذاا َخاِلٌق أُأوورُرَشِليیَم َبْهَجًة وَوَشْعَبَها َفَرًحا. َفَأْبَتِهُج ِبُأوورُرَشِليیَم وَوأَأْفَرحُح ِبَشْعِبي
 َشيْیٌخ َلْم يُیْسَمُع َبْعُد ِفيیَها َصْوتُت ُبَكاٍء وَوَال َصْوتُت ُصَرااخٍخ. َال يَیُكونُن َبْعُد ُهَناكَك ِطْفُل أَأيیَّامٍم، وَوَال

وًتا يُیْكِمْل أَأيیَّاَمُه. َألننَّ االصَِّبيَّ يَیُموتُت ااْبَن ِمَئِة َسَنٍة، وَواالَخاِطُئ يُیْلَعُن ااْبَن ِمَئِة َسَنٍة. وَويَیْبُنونَن ُبيُی
يَیْغِرُسونَن وَويَیْسُكُنونَن ِفيیَها، وَويَیْغِرُسونَن ُكُرووًما وَويَیأُكُلونَن أَأْثَمارَرَها. َال يَیْبُنونَن وَوآآَخُر يَیْسُكُن، وَوَال 

". وَوُهَو يَیقولُل أأيْیًضا وَوآآَخُر يَیْأُكُل. َألنَُّه َكَأيیَّامِم َشَجَرةٍة أَأيیَّامُم َشْعِبي، وَويَیْسَتْعِمُل ُمْخَتارِرييَّ َعَمَل أَأيْیِديیِهْم
يیَُّة َفالتَُّراابُب االذِّْئُب وَواالَحَمُل يَیْرَعيَیانِن َمًعا، وَوااَألَسُد يَیأُكُل االتِّْبَن َكاْلَبَقِر. أَأمَّا االَح: "25في االَعَددد 

". ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َسْوفَف َتكونُن َطَعاُمَها. َال يُیْؤذُذوونَن وَوَال يُیْهِلُكونَن ِفي ُكلِّ َجَبِل ُقْدِسي، َقالَل االرَّببُّ
االَحيیاةُة على ااألرْرضِض ِمثاليیًَّة ِجداا.   
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ااَألْمَوااتِت َفَلْم َتِعْش َحتَّى َتِتمَّ ااَألْلُف وَوأَأمَّا َبِقيیَُّة : "5: 20وَوَلِكنَّ يُیوَحنَّا يَیقولُل في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 
ااْبَتدأأتت بقيیاَمِة ". َفَسْوفَف َتكونُن ُهناكَك ِقيیاَمتانن عامَّتانِن: ااألوولى االسََّنِة. هِذهِه ِهَي االِقيَیاَمُة ااُألووَلى

ِلذاا فإننَّ االِقيیاَمَة االرَّببِّ يَیسوعَع ِمَن ااألموااتِت. وَوِهَي َتْنَتهي ِبُوصولِل آآِخِر َشهيیٍد َمسيیحيٍّ إإلى االَمْجِد. 
ااألوولى ُتَغطِّي َفْتَرةًة زَزَمِنيیًَّة َطويیَلًة. وَوَلِكنَّ َبِقيیََّة ااألْموااتِت َلْن يَیعيیشواا َحتَّى َتِتمَّ ااألْلَف َسَنة.   

 
:6: 20وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   

 
���ھُ��َِء ��َْ�َ� �ِْ�َ�ْ��ِت  ُ��َ��َر�ٌك �َوُ��َ���ٌس َ�ْ� ��َ�ُ �َِ���ٌ� �ِ� �اْ���ِ�َ�َ�ِ� �ا��ُو�َ�.

5ِ �َو�ا٬�ِ���ِ�َ�ْ، �َوَ���َْ��ُِ���َن َ�َ���ُ  �ا�����ِ� ُ�ْ��َ��ٌن ٬�ْ�ِ��َْ���َ، �َْ� َ���َُ���ُ��َن َ��َ��َ�ً 
�أَْ�َ� َ��ٍَ�.  

 
َفْليَیْسَمْع َمْن َلُه أُأذُذنٌن إإذْذ َنْقَرأُأ: " 11: 2وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما قاَلُه االرَّببُّ يَیسوعُع في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  

: 1". ووَنْقَرأُأ أأيْیًضا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا َما يَیُقوُلُه االرُّووحُح ِلْلَكَناِئِس. َمْن يَیْغِلُب َفَال يُیْؤذِذيیِه االَمْوتُت االثَّاِني
يي وَوِمْن يَیُسوعَع االَمِسيیِح االشَّاِهِد ااَألِميیِن، االِبْكِر ِمَن ااَألْمَوااتِت، وَورَرِئيیِس ُمُلوكِك ااَألرْرضِض: االَِّذ: "6وو  5

َطانُن إِإَلى أَأَبِد أَأَحبََّنا، وَوَقْد َغسََّلَنا ِمْن َخَطايَیاَنا ِبَدِمِه، وَوَجَعَلَنا ُمُلوًكا وَوَكَهَنًة ِهللا أَأِبيیِه، َلُه االَمْجُد وَواالسُّْل
ُخُتوَمُه، ُمْسَتِحق أَأْنَت أَأنْن َتأُخَذ االسِّْفَر وَوَتْفَتَح : "10وو  9: 5". وَوَنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ااآلِبِديیَن

ُلوًكا َألنََّك ذُذِبْحَت وَوااْشَتَريْیَتَنا ِهللا ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ َقِبيیَلٍة وَوِلَسانٍن وَوَشْعٍب وَوأأمٍَّة، وَوَجَعْلَتَنا ِإللِهَنا ُم
آآميین! ".وَوَكَهَنًة، َفَسَنْمِلُك َعَلى ااَألرْرضِض  

 
[�ا������]  

�م �ا�������) ��َ��ُ)  
ناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" في االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْر

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن ِلِسْفِر االرُّؤؤيیا(ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
ِلذاا . ِبال َعيْیٍب في ااالْبِتَهاجج كَكأَأَمامَم َمْجِدَسُتْوِقُفنا فيیِه إإلى االيیومِم االذيي  ، يیا رَرببُّ،َنتوقُقَكْم 

َتْسُكَب ِنْعَمَتَك َعَليْینا ِلَكْي َنكونَن َمْرِضيیِّيیَن َتْعَمَل في ُقلوِبنا وَوَحيیاِتنا ِبُقوَّةة، وَوأأنْن فإنَّنا َنَتَضرَّعُع أأنْن 
آآميین!رااًما ِلَدِمَك االثَّميیِن االذيي ُسِفَك ألْجِلنا على االصَّليیب. إإْكأأماَمَك ُكلَّ ِحيْین.   

 


