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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
7: 20 ِسْفر االرُّؤؤيیا -15 Revelation 20:7–15 

 Pt.3_3759# 489م: 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
َ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  

 
 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 
رووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.أأنْن ُتْصغي ِب ُهَو ،يیا َصديیقي ،ِمْنَك  

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

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

 
-7 :20ِسْفِر االرُّؤؤيیا في يَیقولُل يُیوَحنَّا االرَّسولُل  9:  

  
�ْ��َ��ُن ِ�ْ� ٬�ِِ���ْ�ِ، �َو��َْ�ُ��ُج ��ِ�ُِ��� �ا�َُ�َ�  �َِ� ��َُ��� �ا��� ِ� �ا�َْ�ُ� �ا��� ��َ� �َ��َ ��ُ�
�ا��ِ���َ� �ِ� �أ�َْر�َِ� �َز�َو�ا��َ� �ا��َْر�ِض: ُ���َج �َوَ��ُ���َج٬، ��ِ�َْ�َ�َ��ُ�ْ� �ِْ�َ�ْ��ِب٬، �ا��ِ���َ� 

ْ��ِض �ا��َْر�ِض٬، �َو�أََ���طُ��ا �ُِ�َ�ْ�َ�ِ� َ�َ��ُد���ُھْ� ِ�ْ�ُ� �َرْ�ِ� �اْ��َْ�ِ�. �ََ�ِ�ُ��و�ا َ��َ� �َ 
َ��ِء  ��ِ���َ� �َو�ِ�ْ�َ�ِ����َِ� �ا٬�َِ��ُ��ْ�َ�ْ، �َ�ََ��َْ� �َ��ٌر ِ�ْ� ِ�ْ�ِ� �ِ ِ�َ� �ا��� �اْ��ِ��

�َو�أََ��َْ��ُ�ْ�.   
 

وَوَنِجُد ُهنا، َصديیقي االُمستِمع، أأْمًراا َعجيیًبا يَیْكِشُف َقْلَب ااإلْنسانِن. فالِكتابُب االُمَقدَّسُس يُیْخِبُرنا  
. وَوَمَع أأننَّ االُعَلماَء يُیحاوِولونَن إإْنكارَر ذَذِلَك، فإننَّ َكِلَمَة ااِهللا أَأْخَدعُع ِمْن ُكلِّ َشْيٍء وَوُهَو َنِجيیٌس اَاْلَقْلَبأأننَّ 

يَیْكِذبب.  أأنْن ِهللا نَُّه َحاشاأل َتْبقى َصادِدَقة  
 

وَوِعْنَدما يَیعيیُش االنَّاسُس على ااألرْرضِض في االُحْكِم ااألْلِفيِّ في ِبيْیَئٍة ِمثاليیٍَّة َتْحَت ُحْكِم االسَّيیِِّد  
ْوفَف االَمسيیح، َسْوفَف يَیْسُلكونَن في االِبرِّ وَوَلْن ُتتاحَح َلُهُم االُفْرَصُة ِلُممارَرَسِة رَرَغباِتِهِم االشِّرِّيیَرةة. وَوَس

ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا فإننَّ االُحْكَم في  19َنكونُن َنْحُن ُهناكَك ِلُمشاَهَدةِة ذَذِلك. وَوَكما َقَرأأنا في ااألْصحاحح 
أأَجْل يیا َصديیقي، َسْوفَف يَیْحُكُم االسيیُِّد االَمسيیُح ِبَعًصا ِمْن َهِذهِه االَفْتَرةِة َسيَیكونُن ِبَعًصا ِمْن َحديید. 

على االنَّاسِس َجميیًعا. وَوَسْوفَف َنرىى في َفْتَرةِة االُمْلِك ااألْلِفيِّ رَروْوَعَة أأنْن  رَُّحديید. وَوَسْوفَف يُیْفَرضُض االِب
. وَوحيینذااكك، َلْن يَیكونَن ُهناكَك ِنظامُم َقضاِئيٌّ، وَوال ُسجونٌن، وَوال َحيیاةًة َباررَّةًة وَوُمْسَتقيیَمًةيَیعيیَش االنَّاسُس 

وَوَسْوفَف يَیرىى االنَّاسُس َبَركاتِت وَوَمناِفَع ُشْرَطٌة ألننَّ االسَّيیَِّد االَمسيیَح َنْفَسُه َسيَیْحُكُم ِبَعًصا ِمْن َحديید. 
االَحيیاةِة في وِوفاقٍق َمَع ااِهللا االَحيِّ.   

 
يْیطانُن زَزماًنا يَیسيیًراا، َسيَیكونُن َما َسيَیْحُدثُث ُبْرهاًنا َقاِطًعا على َشرِّ وَوَلِكْن ِعْنَدما يُیَحلُّ االشَّ 

. وَواالشَّيُء االُمْدِهُش ُهَو أأننَّ االشَّيْیطانَن َسيَیَتَمكَُّن ِمْن َحْشِد َجيْیٍش ال يُیَعدُّ وَوال يُیْحصى ااإلْنساننَقْلِب 
مَِّت ااَألْلُف االسََّنِة يُیَحلُّ االشَّيْیَطانُن ِمْن ِسْجِنِه، وَويَیْخُرجُج َمَتى َت"ِلَكْثَرِتِه. وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل فإنَُّه 

 ِليُیِضلَّ ااُألَمَم االَِّذيیَن ِفي أَأرْرَبِع زَزوَواايَیا ااَألرْرضِض: ُجوجَج وَوَماُجوجَج، ِليَیْجَمَعُهْم ِلْلَحْربِب، االَِّذيیَن َعَددُدُهْم
  "!ِمْثُل رَرْمِل االَبْحِر

 
َففي ذَذِلَك االَوْقِت َسيَیكونُن االنَّاسُس َقِد ااْخَتَبُروواا رَروْوَعَة  يُیَحيیُِّر االَعْقَل! َما سيَیْحُدثُثوَوال َشكَّ أأننَّ  

االَحيیاةِة االِمثاِليیَِّة َتْحَت ُحْكِم االسَّيیِِّد االَمسيیح. ووبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك فإننَّ االشَّيْیطانَن َسيَیَتَمكَُّن ِمْن ِخدااعِع 
َسيَیَتَمكَُّن أأيْیًضا ِمْن َجْمِعِهْم للَحْربِب َتْحَت ِقيیادَدِتِه. أأمَّا االَغايَیُة ااُألَمِم في َجميیِع أأرْرجاِء االَعاَلِم. وَوُهَو 

ِمْن َحْشِد َهذاا االَجيْیِش االَهاِئِل َفِهَي االتََّمرُّدُد على ُحْكِم االَمسيیح.   
 

ُكلِّ ُطُرِقِه. وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االُمْشِكَلَة ال َتْكُمُن في ااِهللا. فاُهللا َباررٌّ وَوَعادِدلٌل في  
وَوَحتَّى ِعْنَدما يَیأتي بالدَّيْینوَنِة على ااألرْرضِض فإننَّ دَديْینوَنَتُه َسَتكونُن َعادِدَلة. ِلذلَك، ال يُیْمِكُن ألييِّ 
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 ، وَوَلِكنَّ ِبيیَئَتُه االتي َعاشَش فيیها ِهَي االتي أأْفَسَدْتُه وَوَلوََّثْتُهَطيیُِّب االَقْلِبَصاِلٌح وَوَشْخٍص أأنْن يَیدَِّعي أأنَُّه 
َددًداا وَوَنجََّسْتُه وَوَجَعَلْتُه ُمعادِديًیا ِهللا. َفَبْعَد أأنْن يَیْخَتِبَر االنَّاسُس َحالوَوةَة االَعيْیِش َتْحَت ُحْكِم االَمسيیِح، فإننَّ َع

سوعَع إإلى االَجيْیِش االذيي َسيَیْجَمُعُه االشَّيْیطانُن ِلُمحارَرَبِة االرَّببِّ يَی ونَنعليیِه وَويَیْنَضمُّ ونَنَهاِئًلا ِمْنُهْم َسيَیْنَقِلُب
االَمسيیح. وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ على َشيٍء فإنَّما يَیُدللُّ على َشرِّ َقْلِب ااإلْنسانِن وَوَفسادِدهِه. َفَنْحُن َنْقَرأأ أأننَّ َهؤالِء 

". وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ َصِعُدوواا َعَلى َعْرضِض ااَألرْرضِض، وَوأَأَحاُطواا ِبُمَعْسَكِر االِقدِّيیِسيیَن وَوِبالَمِديیَنِة االَمْحُبوَبِة"
. "َفَنَزَلْت َنارٌر ِمْن ِعْنِد ااِهللا ِمَن االسََّماِء وَوأَأَكَلْتُهْمأأيْیًضا: "  

 
أأَجْل يیا َصديیقي! َفَسْوفَف َتْنِزلُل َنارٌر ِمْن ِعْنِد ااِهللا ِمَن االسَّماِء َفتأُكُلُهْم في َلْمِح االَبَصر.  

َسيَیْنَتهي ِبُسْرَعِة االَبْرقِق. وَوَهذاا ُكلُُّه  ااألْمَر ، َبْل إإننَّوَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه َلْن َتكونَن ُهناكَك َمْعَرَكٌة َطويیَلٌة
يُیريینا َفسادَد ااإلْنسانِن وَوَشرَّ َقْلِبِه. وَوُهَو يُیريینا أأيْیًضا َعْدلَل ااِهللا وَوإإْنصافه ِعْنَدما يَیديیُن ااألشراارَر ِبَسَبِب 

ْم أأثناَء ُمْلِك االَمسيیِح ااألْلِفيِّ، فإنَُّهْم َتَمرُّدِدِهْم عليیه. َفَمَع أأننَّ َهؤالِء َلْن يَیَتَمكَُّنواا ِمْن إإْظهارِر ُشروورِرِه
–َسيُیْظِهروونَن ذَذِلَك في أأووَّلِل ُفْرَصٍة ُتتاحُح َلُهْم  يُیَحلُّ االشَّيْیَطانُن ِمْن ِسْجِنِه وَويَیْخُرجُج ِليُیِضلَّ أأيْي ِعْنَدما  

.ااُألَمَم االَِّذيیَن ِفي أَأرْرَبِع زَزوَواايَیا ااَألرْرضِض  
 

يُیشيیُر إإلى َفيُیْسَتْخَدمُم َكَلَقٍب  8: 20"ُجْوجج وَوماُجوجج" االواارِردد في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  وَوأأمَّا االتَّْعبيیُر 
ووااالْسُم "ُجْوجج" ُهَو ااْسٌم يُیشيیُر إإلى إإْنسانٍن َكانَن رَرئيیًسا َعلى أأرْرضِض . وَوَشْعِبِه ِهللاُمعادِديَیٍة ُكلِّ ُقوَّةٍة 

َلَقٌب َكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیل فإننَّ "ُجْوجج وَوماجوجج" "َماُجوجج". ِلذلَك فإنَُّه يَیْرِمُز إإلى ِضدِّ االَمسيیِح. وَو
االشَّيْیطانُن في ِنهايَیِة االُمْلِك ااألْلِفيِّ ِلُمحارَرَبِة االَمسيیِح وَوَشْعِبِه.  ُهيُیْطَلُق على االَجيْیِش االذيي َسيَیْجَمُع

–َبِع زَزوواايیا ااألرْرضِض وَوَسْوفَف يیأتي َهذاا االَجيْیُش ال ِمْن َمكانٍن ُمَحدَّدٍد ِمَن االَعاَلِم، َبْل ِمْن أأرْر أأيْي ِمْن  
ُط ِبُمَعْسَكِر االِقدِّيیِسيیَن يُیحيیعلى َعْرضِض ااَألرْرضِض وَوَجميیِع أأْنحاِء االَعاَلِم. وَوَسْوفَف يَیْصَعُد َهذاا االَجيْیُش 

ِء وَوأَأَكَلْتُهْم. َنَزَلْت ِمْن ِعْنِد ااِهللا ِمَن االسََّماأأننَّ َنارًراا  وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ أأيْیًضا ".وَوِبالَمِديیَنِة االَمْحُبوَبة  
 

: 10: 20ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

�َو�إِْ���ِ�ُ� �ا��ِ��ي َ���َن ��ُِ����ُ�ْ� �طُِ��َح �ِ� �َُ��ْ�َ��ِة �ا�����ِر �َو�ا٬�ِ���ِ�ْ�ِ�ْ، َ��ْ�ُ� �اْ�َ�ْ�ُ� 
�ُ��َن ��ََ���ًر�ا �َو��َْ��ً �إِ�َ� �أَ�َِ� �ا��ِِ���َ�. �َو�ا����ِ�� �اْ�َ����ا�ُب. �َوَ���َُ���  

 
وَوُكنَّا َقْد رَرأأيْینا في َحْلَقٍة َساِبَقٍة أأننَّ االَوْحَش وَواالنَِّبيَّ االَكذَّاابَب َقْد ُطِرحا في ُبَحيْیَرةِة االنَّارِر إإذْذ 

وَورَرأَأيْیُت االَوْحَش وَوُمُلوكَك ااَألرْرضِض وَوأَأْجَنادَدُهْم ُمْجَتِمِعيیَن : "20وو  19: 19َنْقَرأُأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 
االَجاِلِس َعَلى االَفَرسِس وَوَمَع ُجْنِدهِه. َفُقِبَض َعَلى االَوْحِش وَواالنَِّبيِّ االَكذَّاابِب َمَعُه،  ِليَیْصَنُعواا َحْرًبا َمَع

ِرحَح االصَّاِنِع ُقدَّااَمُه ااآليَیاتِت االَِّتي ِبَها أَأَضلَّ االَِّذيیَن َقِبُلواا ِسَمَة االَوْحِش وَواالَِّذيیَن َسَجُدوواا ِلُصورَرِتِه. وَوُط
". وَوَقْد َحَدثَث ذَذِلَك َقْبَل أأْلِف َسَنٍة ِمَن االَحَدثِث ى ُبَحيْیَرةِة االنَّارِر االُمتَِّقَدةِة ِبالِكْبِريیِتااالْثَنانِن َحيیَّيْیِن إِإَل

. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفإننَّ االَوْحَش وَواالنَِّبيَّ االَكذَّاابَب 10وواالَعَددد  20االذيي َقَرأأناهُه َقْبَل َقليیل في ااألْصحاحح 
َفإنَُّه إِإْبِليیُس َقْبَل ااْبِتدااِء االُمْلِك ااألْلِفيِّ. أأمَّا  ةِة االنَّارِر االُمتَِّقَدةِة ِبالِكْبِريیِتُبَحيْیَرَسيُیْطَرَحانِن َحيیَّيْیِن إإلى 

َبْعَد ااْنِتهاِء االُمْلِك ااألْلِفيِّ.  ِفي ُبَحيْیَرةِة االنَّارِر وَواالِكْبِريیِتَسيُیْطَرحُح   
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َنَهارًراا وَوَليْیًال في ُبَحيْیَرةِة االنَّارِر وَواالِكْبريیِت بُب االَوْحُش وَواالنَِّبيُّ االَكذَّااوَوَسْوفَف يُیَعذَّبُب االشَّيْیطانُن وَو
. وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا َصديیقي، أأننَّ االشَّيْیطانَن وَواالَوْحَش وَواالنَِّبيَّ االَكذَّاابَب َلْن يَیْفَنْواا، َبْل َبِد ااآلِبِديینإإلى أأ

في َقبولِل ِفْكَرةِة االَعذاابِب االذيي ال َتِجُد، َصديیقي االُمستِمع، ُصعوَبًة َسيُیَعذَّبونَن إإلى أأَبِد ااآلِبديین. وَوَقْد 
َألنِّي أَأْشَهُد ِلُكلِّ َمْن يَیْسَمُع أَأْقَواالَل ُنُبوَّةِة : "19وو  18: 22ِنهايَیَة َلُه. وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 

َمْكُتوَبَة ِفي هَذاا االِكَتابِب. هَذاا االِكَتابِب: إِإنْن َكانَن أَأَحٌد يَیِزيیُد َعَلى هَذاا، يَیِزيیُد ااُهللا َعَليْیِه االضََّرَباتِت اال
 وَوإِإنْن َكانَن أَأَحٌد يَیْحِذفُف ِمْن أَأْقَواالِل ِكَتابِب هِذهِه االنُُّبوَّةِة، يَیْحِذفُف ااُهللا َنِصيیَبُه ِمْن ِسْفِر االَحيَیاةِة، وَوِمَن

نَّنا ال َنْسَتطيیُع أأنْن وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأ ".االَمِديیَنِة االُمَقدََّسِة، وَوِمَن االَمْكُتوبِب ِفي هَذاا االِكَتابِب
َبْل يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنِثَق ُكلَّ االَوْقِت أأننَّ َكِلَمَة ااِهللا . ِمْن َكالمِم ااِهللا َنْقَبَل َما َنشاء وَوأأنْن َنْرُفَض َما َنشاء

اابَب َسيُیَعذَّبونَن االشَّيْیطانَن وَواالَوْحَش وَواالنَِّبيَّ االَكذََّصادِدَقة وَوأأميیَنة. وَوما دداامَم االِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیقولُل إإننَّ 
. ه، يَیِجُب عليینا أأنْن ُنَصدِّقَق ذَذِلَك وَوأأنْن ال َنُشكَّ في ِصحَِّتإإلى أأَبِد ااآلِبديینفي ُبَحيْیَرةِة االنَّارِر وَواالِكْبريیِت   

 
: 11: 20ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   

 
�ُ�� �َر�أ�َْ�ُ� َ�ْ�ً�� َ�ِ���ً�� �أ٬�ََ���َْ، �َو�اْ�َ���َِ� ٬�ِ��َْ���َ، �ا��ِ��ي ِ�ْ� �َوْ��ِ��ِ� ���َھَ��َِ� 

َ��ُء٬، �َو�َْ� ��ُ�َ�ْ� ��َُ�َ�� َ�ْ�ِ�ٌ�!  �ا��َْر�ُض �َو�ا���  
 

وَواالَخليیَقِة وَوَقْد َتَحدَّثَث ُبْطُرسُس االرَّسولُل َعْن ُحدووثِث َتْغيیيیرااتٍت َجْذرِريیٍَّة على االَكْونِن  
-7: 3ثَّاِنيَیة إإذْذ َنْقَرأُأ في رِرساَلِتِه االاِضَرةِة االَح وَوأَأمَّا االسََّماوَوااتُت وَوااَألرْرضُض االَكاِئَنُة ااآلنَن، َفِهَي : "15

وَولِكْن َال يَیْخَف  َمْخُزووَنٌة ِبِتْلَك االَكِلَمِة َعيْیِنَها، َمْحُفوَظًة ِللنَّارِر إِإَلى يَیْومِم االدِّيیِن وَوَهَالكِك االنَّاسِس االُفجَّارِر.
ٍة َكيَیْومٍم َليْیُكْم هَذاا االشَّْيُء االَوااِحُد أَأيیَُّها ااَألِحبَّاُء: أَأننَّ يَیْوًما وَوااِحًداا ِعْنَد االرَّببِّ َكَأْلِف َسَنٍة، وَوأَأْلَف َسَنَع

َو َال يَیَشاُء أَأنْن وَوااِحٍد. َال يَیَتَباَطُأ االرَّببُّ َعْن وَوْعِدهِه َكَما يَیْحِسُب َقْومٌم االتََّباُطَؤ، لِكنَُّه يَیَتَأنَّى َعَليْیَنا، وَوُه
ِذيي ِفيیِه يَیْهِلَك أأَناسٌس، َبْل أَأنْن يُیْقِبَل االَجِميیُع إِإَلى االتَّْوَبِة. وَولِكْن َسيَیأِتي َكِلصٍّ ِفي االلَّيْیِل، يَیْومُم االرَّببِّ، االَّ

ْصُنوَعاتُت االَِّتي َتُزوولُل االسََّماوَوااتُت ِبَضِجيیٍج، وَوَتْنَحلُّ االَعَناِصُر ُمْحَتِرَقًة، وَوَتْحَتِرقُق ااَألرْرضُض وَواالَم
َفِبَما أَأننَّ هِذهِه ُكلََّها َتْنَحلُّ، أَأييَّ أأَناسٍس يَیِجُب أَأنْن َتُكوُنواا أَأْنُتْم ِفي ِسيیَرةٍة ُمَقدََّسٍة وَوَتْقَوىى؟  ِفيیَها.

ًة، وَواالَعَناِصُر ُمْنَتِظِريیَن وَوَطاِلِبيیَن ُسْرَعَة َمِجيِء يَیْومِم االرَّببِّ، االَِّذيي ِبِه َتْنَحلُّ االسََّماوَوااتُت ُمْلَتِهَب
 رُّ.ُمْحَتِرَقًة َتُذووبُب. وَولِكنََّنا ِبَحَسِب وَوْعِدهِه َنْنَتِظُر َسَماوَوااتٍت َجِديیَدةًة، وَوأَأرْرًضا َجِديیَدةًة، يَیْسُكُن ِفيیَها االِب

َنٍس وَوَال َعيْیٍب، ِفي ِلذِلَك أَأيیَُّها ااَألِحبَّاُء، إِإذْذ أَأْنُتْم ُمْنَتِظُروونَن هِذهِه، ااْجَتِهُدوواا ِلُتوَجُدوواا ِعْنَدهُه ِبَال دَد
".َسَالمٍم. وَوااْحِسُبواا أَأَناةَة رَربَِّنا َخَالًصا  

 
وَويیا َلُه ِمْن َتْحذيیٍر ُمِهمٍّ َلنا َجميیًعا. َفما دُدْمنا ُمَتيَیقِّنيیَن أأننَّ َكِلَمَة ااِهللا َصادِدَقٌة، يَیِجُب عليینا أأنْن  

 ِمْن وَوْجِهِه ااَألرْرضُض وَواالسََّماُء، وَوالوَوحيینئٍذ، َسَتْهُربُب  َنْعَلَم أأننَّ يَیسوعَع َسيَیأتي يَیْوًما َما ِبَوْصِفِه دَديیَّاًنا.
أأيْیًضا إإلى إإْفساحِح االَمجالِل  . وَوُهَو يُیشيیُرإإلى ِشدَّةِة االَقضاِء وَواالدَّيْینوَنِةيُیشيیُر وَوَهذاا  يُیوَجْد َلُهَما َمْوِضٌع!

ِلُظهورِر االسَّماِء االَجديیَدةِة وَوااألرْرضِض االَجديیَدةِة االتي َسيَیْسُكُن فيیها االِبرُّ.  
 

:12: 20ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
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�ََ� �َو�َر�أ�َْ�ُ� �ا�َْ�َ��ا�َت ِ�َ���ًر�ا �َوِ��َ��ًر�ا �َو�ا�ِ��ِ�َ� �أََ���َم �٬ِ، �َو�اْ��َ�ََ�ْ� �أَْ��َ��ٌر٬، �َو�اْ��َ 
� ���ُھَ� َ�ْ��ُ��ٌب �ِ� �ا�َْ��َ��ِر  ِ�ْ�ٌ� �آَ�ُ� ���ُھَ� ِ�ْ�ُ� �اْ�َ���َ��ِة٬، �َو�ِد��َ� �ا�َْ�َ��ا�ُت ِ���

�َِ�َ�ِ� �أَْ�َ����ِِ�ْ�.   
 

، يیا أأِحبَّائي، إإلى ُنْقَطٍة ُمِهمٍَّة وَوِهَي أأننَّ ااَهللا يَیْحَتِفُظ ِبِسِجلٍّ َكاِمٍل ِلُكلِّ يُیَوجُِّه أأْنظارَرناوَوَهذاا  
وَويَیقولُل االُعَلماُء إإننَّ ااألْصوااتَت االَبَشِريیََّة وَوُكلِّ ِفْكَرةٍة َخَطَرتْت ِبباِلنا.  ،وَوُكلِّ َعَمٍل َعِمْلناهُه ،ُقْلناهاَكِلَمٍة 

وَوَغيْیَرها ال َتَتَبدَّدُد وَوال َتْفنى، َبْل ِهَي َمْوجودَدةٌة في ااألثيیِر. وَوُهناكَك ُمحاوَوالتٌت َجاددَّةٌة ِمَن االُعَلماِء 
بيیًَّة َحتَّى َهِذهِه االلَّْحَظِة فإننَّ الْسِتعادَدةِة ِتْلَك ااألْصوااتِت وَوَتْسجيیِلها. وَوَمَع أأنَُّهْم َلْم يُیَحقُِّقواا َنتيیَجًة إإيیجا

ِلذلَك، ال يَیْنَبغي َلنا أأنْن َنَتَعجََّب ِمْن وُوجودِد أأْسفارٍر ِعْنَد ااِهللا ُكِتَبْت فيیها ااحِتماِليیََّة ذَذِلَك َما َتزاالُل َقاِئَمًة. 
ُكلُّ أأْقواالِل االَبَشِر وَوأأْفعاِلِهم.  

 
. وَويَیقولُل ااَألْمَوااتَت ِصَغارًراا وَوِكَبارًراا وَوااِقِفيیَن أَأَمامَم ااِهللا وَوفي َهذاا االَعَددِد، يَیقولُل يُیوَحنَّا إإنَُّه رَرأأىى

ُمَفسِّروونَن إإننَّ االِعبارَرةَة "ِصغارًراا وَوِكبارًراا" ال ُتشيیُر إإلى ُعْمِر َهؤالِء، َبْل إإلى َمكاَنِتِهِم ااالْجِتماعيیَِّة. 
ُمْخَتَلِف ِمْن  ا، وَوأأناًس، وَوُفَقرااَءأأْغنيیاَءوَو، ، وَوقادَدةًة، وَورُرؤؤساَءًكاُملوفي َضْوِء ذَذِلَك َفَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا 

وَواالَمْقصودُد ُهنا ُهَو أأنَُّه رَرأأىى ااألْموااتَت االذيیَن َماُتواا في َخطايیاهم. . ااالْجِتماعيیَّةَبقاتِت طَّاال  
 

االَحيَیاةِة، وَودِديیَن وَوااْنَفَتَح ِسْفٌر آآَخُر ُهَو ِسْفُر ُه رَرأأىى أأْسفارًراا َقْد ُفِتَحْت. أأيْیًضا إإنَّيُیوَحنَّا وَويَیقولُل 
. وَوَقْد وَورَردَدتْت ِعبارَرةُة "ِسْفِر االَحيیاةِة" ِبْضَع ااَألْمَوااتُت ِممَّا ُهَو َمْكُتوبٌب ِفي ااَألْسَفارِر ِبَحَسِب أَأْعَماِلِهْم

َمرَّااتٍت في االِكتابِب االُمَقدَّسِس. وواالُمْدِهُش ُهنا ُهَو أأنَُّه في َنْحِو ِنْصِف االَمرَّااتِت االتي وَورَردَد االَحديیُث 
يیها َعْن ِسْفِر االَحيیاةِة فإننَّ االَحديیَث يَیدوورُر َحْولَل ااألشخاصِص االذيي َلْم ُتْوَجْد أأْسماؤُؤُهْم في َهذاا االسِّْفر. ف

". َفَقالَل االرَّببُّ ِلُموَسى: َمْن أَأْخَطَأ إِإَليَّ أَأْمُحوهُه ِمْن ِكَتاِبي: "33: 32َفَنْحُن َنقرأأ في ِسْفِر االُخرووجج 
ِليُیْمَحْواا ِمْن ِسْفِر ااَألْحيَیاِء، َما ذَذَكَرهُه دَدااوُودُد َعِن ااألْشراارِر إإذْذ يَیقولل: " 28: 69وَوَنْقَرأأ في االَمْزمورر 

".وَوَمَع االصِّدِّيیِقيیَن َال يُیْكَتُبواا  
 

َمْن يَیْغِلُب َفذِلَك االَوْعَد االتَّالي االذيي َقَطَعُه االرَّببُّ يَیسوعع: " 5: 3وَوَنْقَرأُأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 
ِبيیًضا، وَوَلْن أَأْمُحَو ااْسَمُه ِمْن ِسْفِر االَحيَیاةِة، وَوَسَأْعَتِرفُف ِباْسِمِه أَأَمامَم أَأِبي وَوأَأَمامَم َسيَیْلَبُس ِثيَیاًبا 

َكانَن أَأَحٌد يَیْحِذفُف ِمْن أَأْقَواالِل ِكَتابِب هِذهِه االنُُّبوَّةِة، إإنن : "19: 22". وَوَنْقَرأُأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا َمَالِئَكِتِه
". ِسْفِر االَحيَیاةِة يَیْحِذفُف ااُهللا َنِصيیَبُه ِمْن  

 
وَوَكما َترىى، َعزيیزيي االُمستِمع، فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیَتَحدَّثُث بوضوحٍح َعْن وُوجودِد 
أأْشخاصٍص ُكِتَبْت أأْسماؤُؤُهْم في ِسْفِر االَحيیاةِة، وَوَعْن أأْشخاصٍص َلْم ُتْكَتْب أأسماؤُؤُهْم في ِسْفِر االَحيیاةة. 

. ِممَّا ُهَو َمْكُتوبٌب ِفي ااَألْسَفارِر ِبَحَسِب أَأْعَماِلِهْم دِديْیُنواا ْمَوااتَتااَألوَوَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ   
 

:13: 20ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   
 

�َوَ���َ� �اْ��َْ�ُ� �ا�َْ�َ��ا�َت �ا��ِ���َ� ��٬�ِ��ِ، �َوَ���َ� �اْ�َ�ْ��ُت �َو�اْ��َ���ِو��َ�ُ �ا�َْ�َ��ا�َت �ا��ِ���َ� 
�َو�اِ�ٍ� �َِ�َ�ِ� �أَْ�َ����ِِ�.  ��ِ��ِ�َ��. �َو�ِد���ُ��ا ُ���   
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َفُهناكَك أأْشخاصٌص َماُتواا في االَبْحِر وَوصارُروواا َطعاًما لألْسماكِك. وَوُهناكَك أأْشخاصٌص ااْحَتَرقواا  

َتماًما. وَوُهناكَك أأْشخاصٌص ااْفَتَرَسْتُهْم االَحيَیوااناتُت االَبرِّيیَُّة. وَوبالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك فإننَّ ااَهللا قادِدرٌر أأنْن يُیقيیَم 
كاِمليیَن رُروْوًحا وَوَنْفًسا وَوَجَسًداا. وَوُهَو َسيَیديیُن ُكلَّ وَوااِحٍد ِبَحَسِب  أأْجسادَد ااألْموااتِت وَويُیوِقَفُهْم أأماَمُه

أأْعماِلِه.   
 

: 14ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    
 

�َو�طُِ��َح �اْ�َ�ْ��ُت �َو�اْ��َ���ِو��َ�ُ �ِ� �َُ��ْ�َ��ِة �ا�����ِر. ���ھَ��ا ���ُھَ� �اْ�َ�ْ��ُت �ا�����ِ�.   
 

ااْشَتَرْكَت في االِقيیاَمِة ااألوولى، فإنََّك َلْن َترىى االَمْوتَت َفإنْن ُكْنَت، َصديیقي االُمستمع، َقِد  
االثَّاني. وواالَمْوتُت، ِبَمْفهومِم االِكتابِب االُمَقدَّسِس، يَیْعني ااْنِفصالَل ااإلْنسانِن َعِن ااِهللا. َفإنْن َلْم يَیُكْن ِهللا َمكانٌن 

ًعا َسَنموتُت في يَیْومٍم َما، فإننَّ ااألْشخاصَص . وَوَمَع أأنَّنا َجميی(بالَمْعنى االرُّووِحيِّ) في َحيیاِتَك، فإنََّك َميیٌِّت
االذيیَن يَیعيیشونَن ِبَمْعِزلٍل َعِن ااِهللا ُهْم أأْموااتُت رُروْوِحيیا. وَوِعْنَدما يَیِقُف َهؤالِء أأمامَم ااِهللا وَوال ُتْوَجُد 

تُت االثَّاني.ُبَحيْیَرةِة االنَّارِر. وَوَهذاا ُهَو االَمْوأأْسماؤُؤُهْم في ِسْفِر االَحيیاةِة، فإنَُّهْم َسيُیْطَرحونَن في   
 

ُمَبارَركٌك وَوُمَقدَّسٌس َمْن َلُه َنِصيیٌب ِفي ااْلِقيَیاَمِة : "6: 20وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  
". ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، إإذذاا ُكْنَت َقْد وُوِلْدتَت َمرََّتيْیِن، ااُألووَلى. هُؤَالِء َليْیَس ِلْلَمْوتِت االثَّاِني ُسْلَطانٌن َعَليْیِهْم

-5: 3َسَتموتُت َمرَّةًة. َفَقْد قالَل يَیسوعُع ِلنيیقودديیموسس (في إإْنجيیل يیوحنَّا فإنََّك  ااْلَحقَّ ااْلَحقَّ أَأُقولُل ): "7
ْلَجَسِد َلَك: إِإنْن َكانَن أَأَحٌد َال يُیوَلُد ِمَن ااْلَماِء وَواالرُّووحِح َال يَیْقِدرُر أَأنْن يَیْدُخَل َمَلُكوتَت ااِهللا. اَاْلَمْوُلودُد ِمَن اا

". َمْوُلودُد ِمَن االرُّووحِح ُهَو رُرووحٌح. َال َتَتَعجَّْب أَأنِّي ُقْلُت َلَك: يَیْنَبِغي أَأنْن ُتوَلُدوواا ِمْن َفْوقُقَجَسٌد ُهَو، وَوااْل
وَوَقْد كانَن يَیسوعُع يُیشيیُر ُهنا إإلى االِوالدَدةِة االرُّووِحيیَِّة. فالذيي يُیْوَلُد َمرََّتيْیِن يَیموتُت َمرَّةًة َفَقط. أأمَّا االذيي 

يَیموتُت َمرََّتيْین. َفُهناكَك َمْوتٌت َجَسِدييٌّ. وَوُهناكَك َمْوتٌت آآَخُر يَیَتَمثَُّل في االَعذاابِب  يُیْوَلُد َمرَّةًة فإنَُّه
َعِن ااِهللا. وَوَهذاا ُهَو االَمْوتُت االثَّاني. يْیِنووااالْنِفصالِل ااألَبِديیَّ  

 
:15: 20وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
ْ�ِ� �اْ�َ���َ��ِة �طُِ��َح �ِ� �َُ��ْ�َ��ِة �ا�����ِر.�َوُ��� َ�ْ� �َْ� ��ُ�َ�ْ� َ�ْ��ُ��ً� �ِ� �ِ   

 
في َضْوِء َهِذهِه االَكِلماتِت، يَیْنَبغي ِلُكلِّ َشْخٍص أأنْن يَیْحِرصَص َعلى أأنْن يَیكونَن ااْسُمُه َمْكتوًبا في 

على َحيیاِتنا، ِسْفِر االَحيیاةِة. وَواالسَّبيیَل االَوحيیَد إإلى ذذِلَك ُهَو أأنْن َنْعَتِرفَف بيیسوعَع االَمسيیِح ُمَخلًِّصا وَورَربا 
َنْخَضَع َلُه وَوِلُربوِبيیَِّتِه. وَوَهذاا ال يَیْعني أأنْن َنقولَل بأْلِسَنِتنا َفَقْط إإننَّ يَیسوعَع رَرببٌّ. وَوأأنْن َنْحيیا َلُه، وَوأأنْن 

 فالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُمَجرَّدَد ااْعِترااِفنا ِبِشفاِهنا ال يُیَخلُِّصنا إإلَّا إإذذاا كاَنْت َحيیاُتنا ُتَبْرِهُن على ِصْدقِق
َكِثيیُروونَن َسيَیُقوُلونَن ِلــي ِفي  : "23وو  22: 7ااْعِترااِفنا َهذاا. ِلذلَك َفَقْد قالَل يَیسوعُع في إإْنجيیل َمتَّى 

رَرببُّ! أَأَليْیَس ِباْسِمَك َتَنبَّْأَنا، وَوِباْسِمَك أَأْخَرْجَنا َشيَیاِطيیَن، وَوِباْسِمَك َصَنْعَنا  رَرببُّ، يَیا ذذِلَك ااْليَیْومِم: يَیا
" وَوُهَو َكِثيیَرةًة؟ َفِحيیَنِئٍذ أُأَصرِّحُح َلُهْم: إِإنِّي َلْم أَأْعِرْفُكْم َقطُّ! ااذْذَهُبواا َعنِّي يَیا َفاِعِلــي ااِإلْثِم!ُقوَّااتٍت 

رَرببُّ، وَوأَأْنُتْم َال َتْفَعُلونَن َما  رَرببُّ، يَیا ِلَماذَذاا َتْدُعوَنِني: يَیا: "46: 6يَیقولُل أأيْیًضا في إإْنجيیل لوقا 
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َألنََّك إِإنِن ااْعَتَرْفَت ِبَفِمَك : "9: 10الَل بولُس االرَّسولل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل رُرووميیة " وَوَقْد قأَأُقوُلُه؟
". وَوَلِكْن يَیِجُب أأنْن يَیكونَن ِبالرَّببِّ يَیُسوعَع، وَوآآَمْنَت ِبَقْلِبَك أَأننَّ ااَهللا أَأَقاَمُه ِمَن ااَألْمَوااتِت، َخَلْصَت

آآميین!في ِسْفِر االَحيیاةة. َمْكتوبٌب َك ااْسَميَیقََّن أأننَّ َتَتااْعِترااُفَك َصادِدًقا وَوَحقيیقيیا ِلَكْي   
 

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

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

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

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

، أأننَّ ااْسَمَك َمْكتوبٌب في ِسْفِر االَحيیاةِة؟ إإذذاا ُكْنَت ال االُمستِمع ، َصديیقيَتماًماأأْنَت وَوااِثٌق َهْل 
َكْم َسيَیعيیش. َتْعِرفُف ذَذِلَك يَیقيیًنا، يَیْنَبغي أأنْن ال َتْبقى على َهِذهِه االَحالِل َطويیًلا. َفال أأَحَد ِمنَّا يَیْضَمُن 

 :. وَوَكما يَیقولُل االِكتابُب االُمَقدَّسُسأأْكَثَر فأْكَثر ببِّ ثاِنيَیًةوَوُكلَّما َطالَل االَوْقُت، ااْقَتَربَب َمْوِعُد َمجيِء االرَّ
آآميین!". ااآلنَن وَوْقٌت َمْقُبولٌل. ُهَوذَذاا ااآلنَن يَیْومُم َخَالصٍص"ُهَوذذاا   

 


