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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
1 :21 ِسْفر االرُّؤؤيیا -6 Revelation 21:1–6 

 Pt.1_3760# 490م: 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  

 
 االحادديي وواالِعشريینااألْصحاحِح َ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  ااَهَذِمْن 
أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو ،يیا َصديیقي ،هُه ِمْنَكَنْرجو  

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

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

 
:1 :21ِسْفِر االرُّؤؤيیا في يَیقولُل يُیوَحنَّا االرَّسولُل   

 
َ��َء �ا��ُو�َ� �َو�ا��َْر�َض �ا��ُو�َ�  �ُ�� �َر�أ�َْ�ُ� َ�َ��ًء َ�ِ���َ��ةً �َو�أ�َْرً�� َ�ِ���َ��ة٬ً، ��َن� �ا���

٬�َ��َ�َ، �َو�اْ��َْ�ُ� �َ ��ُ�َ�ُ� �ِ� َ�� �َْ�ُ�.   
 

آآيیاتٌت وَوَهذاا يَیْعني، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ااألرْرضَض االتي َنْعِرُفها َحاليیا َلْن ُتْوَجَد فيیما َبْعد. وَوُهناكَك  
: 26وو  25: 102أأخرىى في االِكتابِب االُمَقدَّسِس ُتؤكُِّد ذَذِلَك. َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، َنقرأأ في االَمْزمورر 

ِمْن ِقَدمٍم أَأسَّْسَت ااَألرْرضَض، وَواالسََّماوَوااتُت ِهَي َعَمُل يَیَديْیَك. ِهَي َتِبيیُد وَوأَأْنَت َتْبَقى، وَوُكلَُّها َكَثْوبٍب "
". ُرُهنَّ َفَتَتَغيیَُّرَتْبَلى، َكِردَدااٍء ُتَغيیِّ  

 
-17: 65َنْقَرأأ في ِسْفِر إإَشْعيیاء وَو َألنِّي هَأَنَذاا َخاِلٌق َسَماوَوااتٍت َجِديیَدةًة وَوأَأرْرًضا : "19

ٌق، َجِديیَدةًة، َفَال ُتْذَكُر ااُألووَلى وَوَال َتْخُطُر َعَلى َبالل. َبِل ااْفَرُحواا وَوااْبَتِهُجواا إِإَلى ااَألَبِد ِفي َما أَأَنا َخاِل
ْسَمُع َبْعُد نِّي هَأَنَذاا َخاِلٌق أأوورُرَشِليیَم َبْهَجًة وَوَشْعَبَها َفَرًحا. َفَأْبَتِهُج ِبُأوورُرَشِليیَم وَوأَأْفَرحُح ِبَشْعِبي، وَوَال يُیَأل

". وَواالَكِلَمُة االتي يَیْسَتْخِدُمها االنَِّبيُّ إإَشْعيیاُء لإلشارَرةِة إإلى ِفيیَها َصْوتُت ُبَكاٍء وَوَال َصْوتُت ُصَرااخٍخ
ِهَي َنْفُس االَكِلَمِة االِعْبِريیَِّة االتي وَورَردَدتْت في ِسْفِر االتَّكويین  َجِديیَدةٍة وَوأَأرْرضٍض َسَماوَوااتٍت َجِديیَدةٍةِق" "َخْل
". وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االَكِلَمة "َخَلَق" َتْعني ِفي االَبْدِء َخَلَق ااُهللا االسََّماوَوااتِت وَوااَألرْرضَضإإذْذ َنْقَرأُأ: " 1: 1

–أأننَّ ااَهللا أَأوْوَجَد االسَّماووااتِت وَوااألرْرضَض ِمَن االَعَدمِم  ِلذاا فإننَّ االنبيَّ إإَشْعيیاَء يَیقولُل ُهنا أأيْي ِمْن ال َشيء.  
إإننَّ ااَهللا َسيَیْخِلٌق َسماووااتٍت َجديیَدةًة وَوأأرْرًضا َجديیَدةة.   

 
 ُصْنِع ااألشيیاِء ِمْنلإلشارَرةِة إإلى ٌة أأخرىى ُتْسَتْخَدمُم في االَعْهِد االَقديیِم وَوُهناكَك َكِلَمٌة ِعْبِريیَّ 

أأمَّا في االَعَددِد ااألووَّلِل ِمْن ِسْفِر االتَّكويیِن فإننَّ االَكِلَمَة االُمْسَتْخَدَمَة ُتشيیُر إإلى أأننَّ َشْيٍء َمْوجودٍد أأْصًلا. 
. االَعَدمم ااَهللا َخَلَق االسَّماووااتِت وَوااألرْرضَض ِمَن  

 
َألنَُّه َكَما أَأننَّ االسََّماوَوااتِت االَجِديیَدةَة وَوااَألرْرضَض : "22: 66َنْقَرأأ أأيْیًضا في ِسْفِر إإَشْعيیاء وَو 

". وَوَقْد قالَل يَیسوعُع االَجِديیَدةَة االَِّتي أَأَنا َصاِنٌع َتْثُبُت أَأَماِمي، يَیُقولُل االرَّببُّ، هَكَذاا يَیْثُبُت َنْسُلُكْم وَوااْسُمُكْم
". وَوَنْقَرأأ في االسََّماُء وَوااَألرْرضُض َتُزووَالنِن وَولِكنَّ َكَالِمي َال يَیُزوولُل: "35: 24في إإْنجيیل َمتَّى 

-10: 1االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین  رَرببُّ ِفي االَبْدِء أَأسَّْسَت ااَألرْرضَض، وَواالسََّماوَوااتُت ِهَي  أَأْنَت يَیا: "12
َها َكَثْوبٍب َتْبَلى، وَوَكِردَدااٍء َتْطِويیَها َفَتَتَغيیَُّر. وَولِكْن أَأْنَت َعَمُل يَیَديْیَك. ِهَي َتِبيیُد وَولِكْن أَأْنَت َتْبَقى، وَوُكلُّ

". أَأْنَت، وَوِسُنوكَك َلْن َتْفَنى  
 

وَوَقْد وَوَصَف االرَّسولُل ُبْطُرسُس َما َسيَیْحُدثُث للسَّماووااتِت وَوااألرْرضِض َفقالَل في رِرساَلِتِه االثَّانيیة  
3 :10- لَّيْیِل، يَیْومُم االرَّببِّ، االَِّذيي ِفيیِه َتُزوولُل االسََّماوَوااتُت ِبَضِجيیٍج، وَولِكْن َسيَیأِتي َكِلصٍّ ِفي اال: "13

َفِبَما أَأننَّ هِذهِه ُكلََّها َتْنَحلُّ،  وَوَتْنَحلُّ االَعَناِصُر ُمْحَتِرَقًة، وَوَتْحَتِرقُق ااَألرْرضُض وَواالَمْصُنوَعاتُت االَِّتي ِفيیَها.
يیَرةٍة ُمَقدََّسٍة وَوَتْقَوىى؟ ُمْنَتِظِريیَن وَوَطاِلِبيیَن ُسْرَعَة َمِجيِء يَیْومِم أَأييَّ أأَناسٍس يَیِجُب أَأنْن َتُكوُنواا أَأْنُتْم ِفي ِس
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 َنْنَتِظُر االرَّببِّ، االَِّذيي ِبِه َتْنَحلُّ االسََّماوَوااتُت ُمْلَتِهَبًة، وَواالَعَناِصُر ُمْحَتِرَقًة َتُذووبُب. وَولِكنََّنا ِبَحَسِب وَوْعِدهِه
". َدةًة، يَیْسُكُن ِفيیَها االِبرَُّسَماوَوااتٍت َجِديیَدةًة، وَوأَأرْرًضا َجِديی  

 
وَواالسُّؤاالُل االذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه َما.  اإإننَّ َهِذهِه ااآليیاتِت ُتريینا أأننَّ ااَهللا َسيَیْخِلُق َكْوًنا َجديیًداا يَیْوًم 

يْینا دَدااِئًما ُهَو: َمِن االذيي وَوَضَع ِنظامَم االَكْونِن؟ وَوَمِن االذيي يُیحاِفُظ َعَليْیِه؟ وَواالَجواابُب االَوحيیُد االذيي َلَد
. فاُهللا ُهَو االذيي َخَلَق َهذاا االَكْونَن وَووَوَضَع ِنظاًما َلُه. وَوُهَو االذيي يُیحاِفُظ على َهذاا االنِّظامِم "ااهللا"ُهَو: 

ِمْن ِسْفِر أأيیُّوبب:  38يَیْوًما َفيَیْوًما. وَوَهذاا ُهَو ما قاَلُه ااُهللا أليیُّوبَب في االَقديیم إإذْذ َنْقَرأُأ في ااألْصحاحح 
َما أَأسَّْسُت ااَألرْرضَض؟ أَأْخِبْرِني إِإنْن ُكْنَت ذَذاا ِحْكَمٍة. َمْن َحدَّدَد َمَقايِیيیَسَها، إِإنْن ُكْنَت َحّقًا أَأيْیَن ُكْنَت ِعْنَد"

َتْعِرفُف؟ أَأوْو َمْن َمدَّ َعَليْیَها َخيْیَط ااْلِقيَیاسِس؟ َعَلى أَأييِّ َشْيٍء ااْسَتَقرَّتْت َقَوااِعُدَها؟ وَوَمْن وَوَضَع َحَجَر 
َمْن َحَجَز ااْلَبْحَر  .َكاَنْت َكَوااِكُب االسََّماِء َتَتَرنَُّم َمعًا وَوَمَالِئَكُة ااِهللا َتْهِتُف ِبَفَرحٍحزَزااوِويَیِتَها؟ َبيْیَنَما 

َدَما ِبَبوَّااَباتٍت، ِعْنَدَما ااْنَدَفَق ِمْن رَرِحِم ااَألرْرضِض، ِحيیَن َجَعْلُت االسُُّحَب ِلَباسًا َلُه وَواالظُّْلَمَة ِقَماَطُه، ِعْن
ُحُدوودداًا، وَوأَأْثَبتُّ َبوَّااَباِتِه وَوَمَغاِليیَقُه ِفي َمَوااِضِعَها، وَوُقْلُت َلُه: إِإَلى ُهَنا ُتُخوُمَك َفَال َعيیَّْنُت َلُه 

َهْل أَأَمْرتَت َمرَّةًة االصُّْبَح ِفي أَأيیَّاِمَك، وَوأَأرَريْیَت ااْلَفْجَر  َتَتَعدَّااَها، وَوُهَنا يَیَتَوقَُّف ُعُتوُّ أَأْمَوااِجَك؟
؟"َمْوِضَعُه  

 
َهْل ُغْصَت إِإَلى يَیَناِبيیِع ااْلَبْحِر، أَأمْم دَدَلْفَت قولُل ااُهللا أليیُّوبب أأيْیًضا في ااألْصحاحِح َنْفِسِه: "وَويَی 

إِإَلى َمَقاِصيیِر االلَُّجِج؟ َهِل ااطََّلْعَت َعَلى أَأْبَواابِب ااْلَمِنيیَِّة، أَأمْم رَرأَأيْیَت َبوَّااَباتِت ِظَاللِل ااْلَمْوتِت؟ َهْل 
أَأيْیَن االطَِّريیُق إِإَلى َمَقرِّ االنُّورِر، وَوأَأيْیَن  .أَأْخِبْرِني إِإنْن ُكْنَت ِبُكلِّ َهَذاا َعِليیمًاأَأَحْطَت ِبَعْرضِض ااَألرْرضِض؟ 

آآَنِئٍذ  ُمْسَتَقرُّ االظُّْلَمِة؟ َحتَّى َتُقودَدَها إِإَلى ُتُخوِمَها وَوَتْعِرفَف ُسُبَل َمْسِكِنَها؟ َحّقًا أَأْنَت َتْعِرُفَها َألنََّك
َهْل دَدَلْفَت إِإَلى َمَخازِزنِن االثَّْلِج، أَأمْم رَرأَأيْیَت َخَزااِئَن ااْلَبَردِد، االَِّتي  !ِعْشَت أَأيیَّامًا َطِويیَلًةُكْنَت َقْد وُوِلْدتَت وَو

، أَأوْو ااددََّخْرُتَها َألوْوَقاتِت االضِّيیِق، ِليَیْومِم ااْلَمْعَرَكِة وَوااْلَحْربِب؟ َما ُهَو االسَِّبيیُل إِإَلى َمْوِضِع ااْنِتَشارِر االنُّورِر
ززَّعُع االرِّيیُح االشَّْرِقيیَُّة َعَلى ااَألرْرضِض؟ َمْن َحَفَر َقَنَوااتٍت ِلُسيُیولِل ااْلَمَطِر، وَوَمَمّراًا ِللصََّوااِعِق، أَأيْیَن َتَتَو

 ِليُیْمِطَر َعَلى أَأرْرضٍض ُمْقِفَرةٍة َال إِإْنَسانَن ِفيیَها، ِليُیْروِويَي ااَألرْرضَض ااْلَخِرَبَة، وَوِليَیْسَتْنِبَت ااَألرْرضَض ُعْشبًا؟
أَأبٌب؟ وَوَمْن أَأْنَجَب َقَطَرااتِت االنََّدىى؟ وَوِمْن أَأييِّ أَأْحَشاٍء َخَرجَج ااْلَجَمُد، وَوَمْن وَوَلَد َصِقيیَع  َهْل ِلْلَمَطِر

َهْل َتْرِبُط َسَالِسَل االثَُّريیَّا، أَأمْم َتُفكُّ ُعَقَد  .االسََّماِء؟ َتَتَجلَُّد ااْلِميَیاهُه َكِحَجارَرةٍة وَويَیَتَجمَُّد وَوْجُه ااْلَغْمِر
َهْل َتْهِديي َكَوااِكَب ااْلَمَنازِزلِل ِفي ُفُصوِلَها، أَأمْم َتْهِديي االنَّْعَش َمَع ِبَناِتِه؟ َهْل َتْعِرفُف أَأْحَكامَم ااْلَجْوزَزااِء؟ 

االسََّماوَوااتِت، أَأمْم أَأسَّْسَت ُسْلَطَتَها َعَلى ااَألرْرضِض؟ َهْل َتْرَفُع َصْوَتَك آآِمراًا ااْلَغَمامَم َفيَیْغُمَركَك َفيْیُض 
ْسِعَك أَأنْن ُتْطِلَق ااْلُبُرووقَق َفَتْمِضَي وَوَتُقولَل َلَك: َها َنْحُن َطْوعَع أَأْمِركَك؟ َمْن أَأْضَفى ااْلِميَیاهِه؟ َهْل ِفي وُو

 َعَلى ااْلُغيُیومِم ِحْكَمًة وَوأَأْنَعَم َعَلى االضََّبابِب ِباْلَفْهِم؟ َمْن َلُه ااْلِحْكَمُة ِليُیْحِصَي االنُُّجومَم، وَوَمْن يَیُصبُّ
"َماِء، ِحيیَن يَیَتَلبَُّد االتَُّراابُب وَوَتَتَماَسُك ُكَتُل االطِّيیِن؟ااْلَماَء ِمْن َميَیازِزيیِب االسَّ  

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااإلْنسانَن ال يَیْعِرفُف ااإلجاباتِت َعْن َهِذهِه ااألْسِئَلِة! َفبالرَّْغِم ِمْن َتَقدُّمِم االِعْلِم  
ْعَلُمُه. ِلذلَك، ِمَن االَعَبِث أأنْن َنقولَل إإننَّ االَكْونَن ا َنْجَهُلُه يَیفوقُق ِبَكثيیٍر َما َناالَمْعِرَفِة، فإننَّ َماازْزدديیادِد وَو

ِلُق. أَأوْوَجَد َنْفَسُه ِبَنْفِسِه. وَوِمَن االَعَبِث أأيْیًضا أأنْن َنقولَل إإننَّ االَكْونَن يَیْضُبُط َنْفَسُه ِبَنْفِسِه. فاُهللا ُهَو االَخا
وَوااُهللا ُهَو َضاِبُط ُكلِّ َشيٍء في َهذاا االَكْونِن.   
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[أأيْي: في َفِإنَُّه ِفيیِه : "17وو  16: 1رِرساَلِة بولَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل كولوسي  وَوَنْقَرأُأ في 
ُخِلَق ااْلُكلُّ: َما في االسََّماوَوااتِت وَوَما َعَلى ااَألرْرضِض، َما يُیَرىى وَوَما َال يُیَرىى، َسَوااٌء يَیسوعَع االَمسيیِح] 

ااْلُكلُّ ِبِه وَوَلُه َقْد ُخِلَق. االَِّذيي ُهَو َقْبَل ُكلِّ َشْيٍء،  َكانَن ُعُرووًشا أَأمْم ِسيَیادَدااتٍت أَأمْم رِريَیاَساتٍت أَأمْم َسَالِطيیَن.
". وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِعبارَرةَة "وَوفيیِه يَیقومُم االُكلُّ" َتْعني أأننَّ ُكلَّ ااألْشيیاِء َمْمسوَكٌة َمًعا يَیُقومُم ااْلُكلُّ وَوِفيیِه

َقْبَضَتُه يَیْوًما َما، َسيَیْنَحلُّ االَكْونُن ُكلُُّه. وَوَهذاا ُهَو ُكلُّ َما  ِبُقْدرَرِتِه ااإللهيیَِّة. ِلذلَك، ِعْنَدما يُیْرخي االرَّببُّ
يَیَتَطلَُّبُه ااألْمُر ِلَزوواالِل االسَّماووااتِت وَوااألرْرضِض. َفما دَداامَم ااُهللا االَقديیُر ُهَو االذيي َخَلَقها، فإنَُّه قادِدرٌر أأيْیًضا 

فإنَُّه َسيَیْخِلُق َسماووااتٍت َجديیَدةًة وَوأأرْرًضا َجديیَدةًة.  على إإززااَلِتها ِمَن االُوجودد. وَوِحيْیَن يَیْفَعُل ااُهللا ذَذِلَك  
 

ُثمَّ رَرأَأيْیُت َسَماًء إإذْذ يَیقولُل يُیوَحنَّا: " 1: 21وَوَهذاا ُهَو َما َقَرأأناهُه َقْبَل َقليیٍل في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 
". وَوُهَو يَیقولُل في االَعَددِد َنْفِسِه: َجِديیَدةًة وَوأَأرْرًضا َجِديیَدةًة، َألننَّ االسََّماَء ااُألووَلى وَوااَألرْرضَض ااُألووَلى َمَضَتا

وَوَهذاا أأْمٌر ُمْدِهٌش َحقا! َففي ااألرْرضِض االَجديیَدةِة َلْن يَیكونَن ُهناكَك  ".وَوااْلَبْحُر َال يُیوَجُد ِفي َما َبْعُد"
أأخرىى فإننَّ االِمساحاتِت َبْحٌر. َفَنْحُن َنْعَلُم أأننَّ أأرْرَبَعَة أأْخماسِس االُكَرةِة ااألرْرِضيیَِّة ُتَغطِّيیها االِميیاهه. ِبِعبارَرةٍة 

االتي ُتَغطِّيیها االِميیاهُه أأْكَبُر ِبَكثيیر ِمَن االِمساحاتُت االتي ُتَغطِّيیها االيیاِبَسُة على ااألرْرضِض. وَوَلِكنَّ َكِلَمَة 
ااِهللا َتقولُل َلنا إإننَّ ااألرْرضَض االَجديیَدةَة َسَتْخلو ِمَن االِبحارِر وَواالُمحيیطاتت.   

 
: 2: 21في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  وَويُیتاِبُع يُیوَحنَّا َحديیَثُه قائًلا   

 
َ��ِء ِ�ْ�  �َو�أَ�َ� ��ُ�َ���� �َر�أ�َْ�ُ� �اْ�َ�ِ����َ�َ �اْ�ُ��َ��َ��َ �أ�ُو�ُرَ���ِ�َ� �اْ�َ�ِ���َ��ةَ �َ��ِز�َ�ً ِ�َ� �ا���

ِ�ْ�ِ� �ِ ُ��َ������َةً َ�َ�ُ��و�ٍس ُ�َ�����ٍَ� �َِ�ُ���َِ��.   
 

َلَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا أأوورُرَشليیَم االَجديیَدةَة نازِزَلًة ِمَن االسَّماِء ِمْن ِعْنِد ااِهللا. وَوِعْنَدما َنْقَرأأ َعِن االَمديیَنِة  
االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین ِمَن  11ااألْصحاحح َمديیَنِة ااِهللا) فإنَّنا َنَتَذكَُّر َما َجاَء في َعْن االُمَقدََّسِة (أأيْي 

ِباِإليیَمانِن ُنِقَل . ... ِباِإليیَمانِن َقدَّمَم َهاِبيیُلِ ِهللا ذَذِبيیَحًة أَأْفَضَل ِمْن َقايِیيیَن. َفِبِه ُشِهَد َلُه أَأنَُّه َباررٌّ: "إإذْذ َنْقَرأأ
... أَأرْرَضى ااَهللا. أَأْخُنوخُخ ِلَكْي َال يَیَرىى ااْلَمْوتَت، وَوَلْم يُیوَجْد َألننَّ ااَهللا َنَقَلُه. إِإذْذ َقْبَل َنْقِلِه ُشِهَد َلُه ِبَأنَُّه َقْد 

اانَن ِباِإليیَمانِن ُنوحٌح َلمَّا أأووِحَي إِإَليْیِه َعْن أأُمورٍر َلْم ُتَر َبْعُد َخافَف، َفَبَنى ُفْلًكا ِلَخَالصِص َبيْیِتِه، َفِبِه دَد
َطاعَع أَأنْن يَیْخُرجَج إِإَلى ااْلَعاَلَم، وَوَصارَر وَواارِرًثا ِلْلِبرِّ االَِّذيي َحَسَب ااِإليیَمانِن. ِباِإليیَمانِن إِإْبَرااِهيیُم َلمَّا دُدِعَي أَأ

َغرَّبَب ِفي ااْلَمَكانِن االَِّذيي َكانَن َعِتيیًداا أَأنْن يَیأُخَذهُه ِميیَرااًثا، َفَخَرجَج وَوُهَو َال يَیْعَلُم إِإَلى أَأيْیَن يَیأِتي. ِباِإليیَمانِن َت
اارِرَثيْیِن َمَعُه ِلهَذاا ااْلَمْوِعِد أَأرْرضِض ااْلَمْوِعِد َكَأنََّها َغِريیَبٌة، َساِكًنا ِفي ِخيَیامٍم َمَع إِإْسَحاقَق وَويَیْعُقوبَب ااْلَو

ِباِإليیَمانِن ... َعيْیِنِه. َألنَُّه َكانَن يَیْنَتِظُر ااْلَمِديیَنَة االَِّتي َلَها ااَألَساَساتُت، االَِّتي َصاِنُعَها وَوَبارِرُئَها ااُهللا. 
نِّ وَوَلَدتْت، إِإذْذ َحِسَبِت االَِّذيي وَوَعَد َسارَرةُة َنْفُسَها أَأيْیًضا أَأَخَذتْت ُقْدرَرةًة َعَلى إِإْنَشاِء َنْسل، وَوَبْعَد وَوْقِت االسِّ

ِفي ااِإليیَمانِن َماتَت هُؤَالِء أَأْجَمُعونَن، وَوُهْم َلْم يَیَناُلواا ااْلَمَوااِعيیَد، َبْل ِمْن َبِعيیٍد َنَظُرووَها ... َصادِدًقا. 
َفِإننَّ االَِّذيیَن يَیُقوُلونَن ِمْثَل هَذاا  وَوَصدَُّقوَها وَوَحيیُّوَها، وَوأَأَقرُّوواا ِبَأنَُّهْم ُغَرَباُء وَوُنَزَالُء َعَلى ااَألرْرضِض.

. يُیْظِهُروونَن أَأنَُّهْم يَیْطُلُبونَن وَوَطًنا. َفَلْو ذَذَكُروواا ذذِلَك االَِّذيي َخَرُجواا ِمْنُه، َلَكانَن َلُهْم ُفْرَصٌة ِللرُُّجوعِع
ِم ااُهللا أَأنْن يُیْدَعى إِإلَهُهْم، َألنَُّه أَأَعدَّ وَولِكِن ااآلنَن يَیْبَتُغونَن وَوَطًنا أَأْفَضَل، أَأيْي َسَماوِويیا. ِلذِلَك َال يَیْسَتِحي ِبِه

". َلُهْم َمِديیَنًة  
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إإلى أأوورُرَشليیَم االَجديیَدةَة. َفَقْد بإيیمانٍن وَوَشْوقٍق َتَطلَّعونَن ااآلباَء ااألووااِئَل كاُنواا يَیِبَمْعًنى آآَخَر، فإننَّ 
أأَقرُّوواا كاُنواا يُیْدرِركونَن، يیا َصديیقي، أأننَّ ااألرْرضَض ُمْمَتِلَئٌة َشراا وَوَتْخَضٌع ِلُسْلطانِن االظُّْلَمِة. ِلذِلَك َفَقد 

االتي َصاِنُعَها  االَمِديیَنَة االتي َلَها ااَألَساَساتُت، وونَنيَیْنَتِظُرااألرْرضِض. وَوكاُنواا على  وَوُنزالُء َغَرباُءبأنَُّهْم 
. وَوَبارِرُئَها ااُهللا  

 
َفيَیقولُل  ِمَن االسََّماِء ِمْن ِعْنِد ااِهللا زِزَلَةوَوااآلنْن، يَیِصُف يُیوَحنَّا االرَّسولُل أأوورُرَشليیَم االَجديیَدةَة االنَّا

: 3: 21في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   
 

َ��ِء �َ��ِ�ً: ���ُھَ��َذ�ا َ�ْ�َ�ُ� �ِ َ�َ� �ا�����ِس٬، « �َوَ�ِ�ْ�ُ� َ�ْ��ً� َ�ِ���ً�� ِ�َ� �ا���
�َو���ُھَ� َ���َْ�ُ�ُ� ٬�ْ�ُ��َ�َ، �َو���ُھْ� ��َُ���ُ��َن ��َ�ُ ٬�ً��ْ�َ، �َو�ُ �َْ�ُ���ُ ��َُ���ُن َ�َ��ُ�ْ� �إِ��ً�� 

 .�ْ�َُ��  
 

-1: 1وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، َعزيیزيي االُمستِمع، ِبَما جاَء في إإْنجيیل يُیوَحنَّا   َعْن يَیسوعَع االَمسيیح  3
 ِفي ااْلَبْدِء َكانَن ااْلَكِلَمُة، وَوااْلَكِلَمُة َكانَن ِعْنَد ااِهللا، وَوَكانَن ااْلَكِلَمُة ااَهللا. هَذاا َكانَن ِفي ااْلَبْدِء ِعْنَدأُأ: "إإذْذ َنْقَر

 14دد ". وَويُیتاِبُع يُیوَحنَّا َحديیَثُه قائًلا في االَعَدااِهللا. ُكلُّ َشْيٍء ِبِه َكانَن، وَوِبَغيْیِرهِه َلْم يَیُكْن َشْيٌء ِممَّا َكانَن
وَوااْلَكِلَمُة َصارَر َجَسًداا وَوَحلَّ َبيْیَنَنا، وَورَرأَأيْیَنا َمْجَدهُه، َمْجًداا ِمَن ااألْصحاحِح َنْفِسِه َعْن يَیسوعَع االَمسيیح: "
". َكَما ِلَوِحيیٍد ِمَن ااآلبِب، َمْمُلوًءاا ِنْعَمًة وَوَحقا  

 
ُهَوذَذاا َمْسَكُن ااِهللا " ا ِمَن االسََّماِء َقاِئًال:َعِظيیًموَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیل، فإننَّ يُیوَحنَّا َسِمَع َصْوًتا 

وَوُهْم يَیُكوُنونَن َلُه َشْعًبا، وَوااُهللا َنْفُسُه ". وَوَقْد قالَل االصَّْوتُت أأيْیًضا: "َمَع االنَّاسِس، وَوُهَو َسيَیْسُكُن َمَعُهْم
". وَويیا َلُه ِمَن ااْمتيیازٍز َعظيیٍم َلنا َجميیًعا أأنْن َنكونَن َشْعًبا ِهللا، وَوأأنْن يَیكونَن ااُهللا يَیُكونُن َمَعُهْم إِإلًها َلُهْم

َنْفُسُه إإَلًها َلنا!   
 

 وَوالتِت ااإلْنسانِن االَعقيیَمِةَحداا ِلُمحاااُهللا يَیَضَع وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّنا َنعيیُش ااآلنَن باْنِتظارِر أأنْن 
لَوااِضِح َتماًما أأننَّ ااإلْنسانَن َعاِجٌز َعْن إإدداارَرةِة ُشئونِن ااآلَخريیَن دُدوْونَن للَهيْیَمَنِة على ااألرْرضِض. َفِمَن اا

ُظْلٍم أأوْو َفسادٍد أأوْو دُدوْونَن أأنْن يُیْقِحَم َمصاِلَحُه االشَّْخِصيیََّة في ُكلِّ َشيٍء. َفِعْنَدما َتصيیُر االسُّْلَطُة ِبيَیِد 
اا َنَظْرنا إإلى االَعاَلِم ُكلِِّه، ُنالِحُظ أأننَّ ااإلْنسانَن أأْثَبَت ااإلْنسانِن فإنَُّه يَیَتَعظَُّم وَويُیسيُء ااْسِتْخدااَمها. وَوإإذذ

َفَشَلُه االذَّرريیَع في أأنْن يَیكونَن َعادِدًلا أأوْو ُمْنِصًفا أأوْو أأميیًنا في َما للَغيْیر. َفَنْحُن َنْسَمُع ُكلَّ يَیْومٍم َعِن 
االَفسادِد وَواالرَّْشَوةِة وَوإإساَءةِة ااْسِتْخداامِم االسُّْلَطِة.   

 
يَیسوعَع االَمسيیَح َسيیأتي يَیْوًما َما وَويَیْخَطُف االَكنيیَسَة. وَوِبَحَسِب االتَّْفسيیِر االذيي يَیقولُل  ِلذلَك فإننَّ

إإننَّ ااْخِتطافَف االَكنيیَسِة َسيَیْحُدثُث َقْبَل االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة، فإنَّنا َسَنكونُن َمَع االرَّببِّ يَیسوعَع في االسَّماِء 
أتي ِلتأسيیِس َطواالَل َسْبَع ِسنيین). وَوَبْعَد ذَذِلَك َسَنأتي َمَعُه ِعْنَدما يَیَطواالَل َفْتَرةِة االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة (أأيْي 

وَوَسْوفَف َنْحُكُم َمَعُه أأْلَف َسَنٍة يَیكونُن االشَّيْیطانُن فيیها ُمَقيیًَّداا في االَهاوِويَیة. وَوفي َمَلكوِتِه على ااألرْرضِض. 
  زَزماًنا يَیسيیًراا.ِنهايَیِة ااألْلِف َسَنة، َسيُیَحلُّ االشَّيْیطانُن 
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 ِليَیْجَمَعُهْم ِللَحْربِب ِليُیِضلَّ ااُألَمَم االَِّذيیَن ِفي أَأرْرَبِع زَزوَواايَیا ااَألرْرضِضوَوحيینئٍذ، َسيَیْخُرجُج االشَّيْیطانُن 
. وَوَلِكنَّ َنارًراا ِبُمَعْسَكِر االِقدِّيیِسيیَن وَوِبالَمِديیَنِة االَمْحُبوَبِةيُیحيیطونَن على َعْرضِض ااَألرْرضِض وَوَفيَیْصَعدوونَن 

ِفي ُبَحيْیَرةِة االنَّارِر  حُحَرْطَفَسيُیإِإْبِليیُس االَِّذيي َكانَن يُیِضلُُّهْم أأمَّا  تأُكُلُهم.ِعْنِد ااِهللا ِمَن االسََّماِء وَوِمْن َسَتْنِزلُل 
. َبْعَد ذَذِلَك، وَواالِكْبِريیِت، َحيْیُث االَوْحُش وَواالنَِّبيُّ االَكذَّاابُب. وَوَسيُیَعذَُّبونَن َنَهارًراا وَوَليْیًال إِإَلى أَأَبِد ااآلِبِديیَن

َفما فَف يُیزيیُل ااُهللا االسَّماووااتِت وَوااألرْرضَض وَويَیْخِلُق َسماووااتٍت وَوأأرْرًضا َجديیَدةًة َلْم ُتْفِسدها يَیُد ااإلْنسانن. َسْو
أأرْروَوعَع أأنْن َنرىى َسماووااتٍت َجديیَدةًة وَوأأرْرًضا َجديیَدةًة. وَوااألرْروَوعُع ِمْن ذَذِلَك ُهَو أأنْن يَیْسُكُن ااُهللا َمَعنا وَوَنْحُن 

َمَعُه.   
 

:4: 21في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُثمَّ َنْقَرأأ   
 

�َوَ���َْ�َ�ُ� �ُ ُ��� �َدْ�َ�ٍ� ِ�ْ� ٬�ْ�ِِ���ُ���ُ، �َو�اْ�َ�ْ��ُت �َ ��َُ���ُن �ِ� َ�� �٬�ُ�َْ، �َو�َ 
��َُ���ُن ُ�ْ��ٌن �َو�َ ُ�َ��ا�ٌخ �َو�َ �َوَ�ٌ� �ِ� َ�� �٬�ُ�َْ، ��َن� �ا�ُُ���َر �ا��ُو�َ� �َْ� 

 ْ��َ�َ .«  
 

يیاِء االُمْحِزَنِة وَواالَكئيیبِة وَواالُمؤِلَمِة َسَتزوولل. َفَسْوفَف َتكونُن االَحيیاةُة َمَع وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ ُكلَّ ااألْش 
ااِهللا ُمْفَعَمًة بالَفَرحِح وَواالسَّعادَدةِة وَواالَبَرَكِة االتي َتْعَجُز االَكِلماتُت َعْن وَوْصِفها.   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االخاِمِس:    

 
�َو�َ��َل �َِ�: » ���َھ� �أَ�َ� �أَْ��َُ� ُ��� َ�ْ�ٍء َ�ِ���ً��ا!« �َو�َ��َل �اْ�َ���ُِ� َ��َ� �اْ�َ�ْ��ِش:

». �اْ��ُْ�: �َ��ِن� ���ھِ��ِه �ا�َْ�َ��ا�َل َ���ِد�َ�ٌ �َو�أَِ����َ�ٌ «  
 

رَروْوَعَة ذَذِلَك االَمْشَهَد االذيي َتْعَجُز أأذْذهاُننا َعِن ااْستيیعاِبِه وَوَتْصديیِقِه ااإلَلُه وَوُهنا، يُیؤكُِّد االرَّببُّ  
". وَوال َشكَّ أأنَّنا َنْقَبُل أأْقواالَل ااِهللا ألنَُّه ااْكُتْب: َفِإننَّ هِذهِه ااَألْقَواالَل َصادِدَقٌة وَوأَأِميیَنٌة" قاِئًلا ِليُیوَحنَّا:

االصَّادِدقُق ااألميین.   
 

: 6: 21وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

! �أَ�َ� ���ُھَ� �ا�َ�ُِ� �َو�اْ���َ�ُء٬، �اْ��َِ��ا��َ�ُ �َو�ا����َ����َ�ُ. �أَ�َ� �أُْ�ِ�� « �ُ�� �َ��َل �ِ�: ��َ� �َْ�
 .�ً�� �اْ�َ�ْ�َ���َن ِ�ْ� ��َْ��ُ��ِع َ��ِء �اْ�َ���َ��ِة َ���  

 
ُهَو وَوَكما َتْعَلُم، يیا َصديیقي، فإننَّ ااألِلَف ُهَو االَحْرفُف ااألووَّلُل في ااألْبَجِديیَِّة االَعَرِبيیَِّة، وَوااليیاُء  

أَأَنا االَحْرفُف ااألخيیُر فيیها. فالرَّببُّ ُهَو ااألِلُف وَوااليیاُء، االِبداايَیُة وَواالنِّهايَیُة. وَوُهَو يَیقولُل ِلُكلِّ إإْنسانٍن: "
". وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبما َجاَء في إإْنجيیل أأْعِطي االَعْطَشانَن ِمْن يَیْنُبوعِع َماِء االَحيَیاةِة َمجَّاًنا

 وَوِفي االيَیْومِم ااَألِخيیِر االَعِظيیِم ِمَن االِعيیِد وَوَقَف يَیُسوعُع وَوَنادَدىى ِقاِئًال:إإذْذ َنْقَرأُأ: " 38وو  37: 7يُیوَحنَّا 
اٍء إِإنْن َعِطَش أَأَحٌد َفْليُیْقِبْل إِإَليَّ وَويَیْشَربْب. َمْن آآَمَن ِبي، َكَما َقالَل االِكَتابُب، َتْجِريي ِمْن َبْطِنِه أَأْنَهارُر َم«
–نا، َعزيیزيي االُمستِمع، ُهَو َعِن االَعَطِش االرُّووِحيِّ ". وَواالَحديیُث ُه»َحيٍّ أأيِي االَعَطِش إإلى ااهللا.  
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َكَما : "1: 42وَوَصالُتنا ِهَي أأنْن يَیكونَن َشْوقُق َقْلِبَك َكَشْوقِق َقْلِب دَدااوُودَد االذيي قالَل في االَمْزمورر 
". آآميین!َليْیَك يَیا ااُهللايَیْشَتاقُق ااِإليیَُّل إِإَلى َجَدااوِولِل االِميَیاهِه، هَكَذاا َتْشَتاقُق َنْفِسي إِإ  

 
[�ا������]  

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
إِإْنَساًنا َفيَیْكِذبَب، وَوَال ااْبَن ألنََّك َلْسَت ُنَمجُِّدكَك ِة َلنا. وَوَنْشُكُركَك، يیا أأبانا، على وُوعودِدكَك االثَّميیَن

وَوُنَسبُِّحَك ألنََّك َتْفَعُل َما َتقولُل وَوَتفي ِبُوعودِدكَك دَدااِئًما. وَوَمَع أأننَّ االسَّماووااتِت وَوااألرْرضَض . إِإْنَسانٍن َفيَیْنَدمَم
َنْشُكُركَك، يیا إإَلَهنا االَحيَّ، ألنَّنا َنْسَتطيیُع أأنْن َنَضَع َسَتزوولُل فإننَّ َكِلَمَتَك َتْثُبُت إإلى ااألَبد. وَوأأخيیًراا، 

اِضَرنا وَوُمْسَتْقَبَلنا. وَوَصالُتنا، يیا رَرببُّ، يینا وَوَحرَرجاَءنا فيیَك، وَوأأنْن َنتَِّكَل َعَليْیَك، وَوأأنْن ُنَسلَِّمَك َماِض
ُد ااْسَمَك االُقدُّووسس. باْسِم فادديینا وَوأأنْن َنعيیَش َحيیاةًة ُتَمجِّ ،ِهَي أأنْن َنكونَن دَدااِئًما َمْرِضيیِّيیَن أأماَمَك

وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  
 


