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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
5 :21 ِسْفر االرُّؤؤيیا -27 Revelation 21:5–27 

 Pt.2_3760# 491م: 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
َ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  

 
 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 
ْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة.أأنْن ُت ُهَو ،يیا َصديیقي ،هُه ِمْنَكَنْرجو  

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

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

 
:5 :21ِسْفِر االرُّؤؤيیا في يَیقولُل يُیوَحنَّا االرَّسولُل   

 
�َ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 ُهنا ااإلَلُه يُیؤكُِّد االرَّببُّ  
". ااْكُتْب: َفِإننَّ هِذهِه ااَألْقَواالَل َصادِدَقٌة وَوأَأِميیَنٌةقاِئًلا ِليُیوَحنَّا: "  

 
: 6: 21َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُثمَّ    

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

 .�ً�� �اْ�َ�ْ�َ���َن ِ�ْ� ��َْ��ُ��ِع َ��ِء �اْ�َ���َ��ِة َ���  
 

وَوَكما َتْعَلُم، يیا َصديیقي، فإننَّ ااألِلَف ُهَو االَحْرفُف ااألووَّلُل في ااألْبَجِديیَِّة االَعَرِبيیَِّة، وَوااليیاُء ُهَو  
أَأَنا فالرَّببُّ ُهَو ااألِلُف وَوااليیاُء، االِبداايَیُة وَواالنِّهايَیُة. وَوُهَو يَیقولُل ِلُكلِّ إإْنسانٍن: "االَحْرفُف ااألخيیُر فيیها. 

". أأْعِطي االَعْطَشانَن ِمْن يَیْنُبوعِع َماِء االَحيَیاةِة َمجَّاًنا  
 

ي االيَیْومِم وَوِفإإذْذ َنْقَرأُأ: " 38وو  37: 7وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبما َجاَء في إإْنجيیل يُیوَحنَّا 
إِإنْن َعِطَش أَأَحٌد َفْليُیْقِبْل إِإَليَّ وَويَیْشَربْب. َمْن « ااَألِخيیِر االَعِظيیِم ِمَن االِعيیِد وَوَقَف يَیُسوعُع وَوَنادَدىى ِقاِئًال:

". وَواالَحديیُث ُهنا، َعزيیزيي »آآَمَن ِبي، َكَما َقالَل االِكَتابُب، َتْجِريي ِمْن َبْطِنِه أَأْنَهارُر َماٍء َحيٍّ
–َعِن االَعَطِش االرُّووِحيِّ  االُمستِمع، ُهَو َفُهناكَك َعَطٌش إإلى ااِهللا في َقْلِب ُكلِّ أأيِي االَعَطِش إإلى ااهللا.  

َجميیًعا يَیْبَحثونَن إإْنسانٍن. َفِعْنَدما َخَلَقنا ااُهللا، َجَعَلنا َنتوقُق إإليیِه وَوإإلى االشَِّرَكِة َمَعُه. ِلذلَك فإننَّ االَبَشَر 
أأنَُّهْم ال ُهَو نَن ووَكثيیراالَخَطَأ االذيي يَیْقَتِرُفُه َطبيیعيیٌَّة، فإننَّ َهِذهِه أأْشوااَقُهْم  َعْن إإَلٍه يَیْعُبدووَنُه. وَوَمَع أأننَّ

يَیْعُبدوونَن ااإلَلَه االَحيَّ االَحقيیقيَّ االذيي أأْعَلَن ذذااَتُه َلنا في االِكتابِب االُمَقدَّسِس. ِلذلَك، َفإننَّ َصالَتنا ألْجِلَك، 
: 1: 42ْلِبَك َكَشْوقِق َقْلِب دَدااوُودَد االذيي قالَل في االَمْزمورر أأنْن يَیكونَن َشْوقُق َقَصديیقي االُمستِمع، ِهَي 

فاُهللا االَحيُّ االَحقيیقيُّ ُهَو ". َكَما يَیْشَتاقُق ااِإليیَُّل إِإَلى َجَدااوِولِل االِميَیاهِه، هَكَذاا َتْشَتاقُق َنْفِسي إِإَليْیَك يَیا ااُهللا"
يیَسنا.االَوحيیُد االذيي يَیْسَتِحقُّ َشْوقَق ُقلوِبنا، وَوِعبادَدَتنا، وَوَتْكر  

 
: 7: 21ُثمَّ َنْقَرأأ االَوْعَد االتَّالي في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   

 
َ�ْ� ��َْ��ِْ� ��َِ��ْث ُ��� َ�ْ�ٍء٬، �َو�أَُ���ُن ��َ�ُ �إِ��ً�� �َو���ُھَ� ��َُ���ُن �َِ� �اْ��ً�.   
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وَوال َشكَّ أأننَّ َهذاا االَوْعَد ُمَوجٌَّه إإلى ااألشخاصِص االذيیَن يُیؤِمنونَن بيیسوعَع االَمسيیِح وَوَتْشتاقُق  
! َفُهَو َسيَیِرثُث ُكلَّ َشيٍء، وَوااُهللا يَیكونُن َلُه َحقيیقيٍّ ُنفوُسُهْم إإليیِه. وَويیا َلُه ِمْن وَوْعٍد رَرااِئٍع ِلُكلِّ ُمؤِمٍن

إإَلًها، وَوُهَو يَیكونُن َلُه ااْبًنا.   
 

وَوعلى االنَّقيیِض ِمْن ذَذِلَك، َنْقَرأأ في االَعَددِد االثَّاِمِن:    
 

� �اْ�َ���ِ�ُ��َن �َوَ��ْ��ُ  َ�َ��ةُ  �َو�أَ�� �َ��ةُ �َو�ا��� ِ�ُ���َن �َو�اْ��َ��ِ�ُ��َن �َو�ا��� �اْ�ُ�ْ�ِ���ِ�َ� �َو�ا���
�َوَ��ََ��ةُ �ا��َْو�َ��ِن �َوَ�ِ���ُ� �ا٬�َِ��َ�َ�ْ، �َ�َِ�����ُُ�ْ� �ِ� �اْ��َُ��ْ�َ��ِة �اْ�ُ����َِ��ِة �ِ�َ��ٍر 

».�َو٬�ٍ���ِ�ْ�ِ، �ا��ِ��ي ���ُھَ� �اْ�َ�ْ��ُت �ا�����ِ�  
 

االُمؤِمنيین. وَوَلِكنَّ االُمؤِمنيیَن  لُمؤِمنيیَن وَوَغيْیَرصيیًراا أأَبِديیا يَیْنَتِظُر ااُهناكَك َموَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ  
. أأمَّا َغيْیُر االُمؤِمنيیَن وَوااألشراارُر َفَسيَیَتَعذَّبونَن إإلى أأَبِد ااآلِبديین َمَع االرَّببَِّسيَیْحيَیْونَن بيیسوعَع االَمسيیِح 

االَِّذيي : "36: 3َفَنْحُن َنقرأُأ في إإْنجيیل يُیوَحنَّا وَوِكْبريیٍت. إإلى أأَبِد ااآلِبديین في االُبَحيْیَرةِة االُمتَِّقَدةِة ِبنارٍر 
".  ااِهللايُیْؤِمُن ِباالْبِن َلُه َحيَیاةٌة أَأَبِديیٌَّة، وَواالَِّذيي َال يُیْؤِمُن ِباالْبِن َلْن يَیَرىى َحيَیاةًة َبْل يَیْمُكُث َعَليْیِه َغَضُب

فالذيي يَیْقَبُل ِلذاا فإننَّ االَمصيیَر ااألَبِدييَّ لإلْنسانِن يَیَتَحدَّدُد وَوْفًقا ِلَعالَقِتِه االشَّْخصيیَِّة بيیسوعَع االَمسيیح. 
يَیسوعع َمَخلًِّصا ِلَحيیاِتِه يَیكونُن ِبَمنأىًى َعْن أأييِّ َخَطٍر أأوْو دَديْینوَنٍة. أأمَّا االذيیَن يُیِصرُّوونَن َعلى رَرْفِضِهْم 

.َعادِدَلةَغَضًبا ِفي يَیْومِم االَغَضِب وَوااْسِتْعَالنِن دَديْیُنوَنِة ااِهللا االيَیْذُخروونَن ألْنُفِسِهْم ليیسوعَع االَمسيیِح َف  
 

:9: 21ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

ْ�َ��ُ �اْ�َ��َ���ِت  ْ�َ�ِ� �اْ�َ��َ�َِ�ِ� �ا��ِ���َ� َ�َ��ُ�ُ� �ا��� �ُ�� َ��َء �إِ�َ�� �َو�اِ�ٌ� ِ�َ� �ا���
َ��َ��ِت �ا�َِ���َ��ِة٬، �َو�ََ���َ� َ�ِ�� �َ��ِ�ً: �اْ�َ�ْ��ُ��  ْ�ِ� �ا��� ���َھ�ُ�� �َ��ُِر��ََ� «�ِة ِ�َ� �ا���

». �اْ�َ�ُ��و�َس �اْ�َ��أ�َةَ �اْ�َ�ُ��و�فِ   
 

يُیوَحنَّا دَدْعَوةًة ِلُمشاَهَدةِة أأوورُرَشليیَم االَجديیَدةة، َمديیَنَة ااِهللا. وَوُهَو يَیِصُف َما رَرآآهُه يَیَتَلقَّى وَوااآلنْن،  
:11وو  10االَعَددَديْین قاِئًلا في   

 
�و�ِح �إِ�َ� َ��َ� َ�ِ���ٍ� َ���ل٬، �َو�أ�ََر�ا�ِ� �اْ�َ�ِ����َ�َ �اْ�َ�ِ���َ��َ �أ�ُو�ُرَ���ِ�َ�  �َو�َذ���َھَ� �ِ� �ِ����
َ��ِء ِ�ْ� ِ�ْ�ِ� �٬ِ، ��ََ�� َ�ْ�ُ� �٬ِ، �َو�ََ�َ����َُ�� ِ�ْ���ُ �أَْ�َ��ِم  �اْ�ُ��َ��َ��َ �َ��ِز�َ�ً ِ�َ� �ا���

 �ٍ�َْ�� �ِ�َ�َ�َ �ٍ�َ�َ . �َ����ِر�ي�  
 

إإذًذاا، َفَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا أأوورُرَشليیَم االُمَقدََّسة َنازِزَلًة ِمَن االسَّماِء ِمْن ِعْنِد ااِهللا وَوَلها َمْجُد ااِهللا. وَوَقْد  
قاوَوِتِه كاَنْت َبرَّااَقًة ِمْثَل َحَجٍر َكريیٍم. وَوُهَو يُیَشبُِّه َلَمعاَنَها ِبَحَجِر االيَیْشِب االَمْعرووفِف ِبَشفاِفيیَِّتِه وَوَن

االشَّديیَدَتيْین.   
 

-12لَمديیَنِة االُمَقدََّسِة قائًلا في ااألْعداادد ااوَويُیتاِبُع يُیوَحنَّا وَوْصَف   16:  
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�َوَ���َن ��ََ�� ُ���ٌر َ�ِ���ٌ� �َوَ���ل٬، �َوَ���َن ��ََ�� �اْ��َ� َ�َ�َ� �٬�ً��َ، �َوَ��َ� �ا�َْ�َ��ا�ِب �اْ��َ� 
َ�َ�َ� ٬��ًَ��َ، �َو�أَْ�َ��ٌء َ�ْ��ُ��َ�ٌ ���ِھَ� �أَْ�َ��ُء �أَْ��َ��ِط �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ا�ْ��َْ� 

َ���ِل  ْ��ِق �َ�َ�َ�ُ �أَْ�َ��ا�ٍب٬، �َوِ�َ� �ا��� �َ�َ�َ�ُ �أَْ�َ��ا�ٍب٬، �َوِ�َ� �اْ�َ��ُ��ِب َ�َ�َ�. ِ�َ� �ا���
�َ�َ�َ�ُ �أَْ�َ��ا�ٍب٬، �َوِ�َ� �اْ�َ�ْ��ِب �َ�َ�َ�ُ �أَْ�َ��ا�ٍب. �َوُ���ُر �اْ�َ�ِ����َِ� َ���َن ��َ�ُ �اْ��َ� َ�َ�َ� 
�أ٬��ً��ََ، �َوَ���َْ��َ�� �أَْ�َ��ُء �ُرُ�ِ� �اْ�َ�ُ��و�ِف �ا�ْ��َْ� َ�َ�َ�. �َو�ا��ِ��ي َ���َن ��َ�ََ���ُ� 

��ُ �ََ��َ�ٌ ِ�ْ� �َذ���َھٍ� �َِ�ْ� ��َ��ِ�َ� �اْ�َ�ِ����َ�َ �َو�أَْ�َ��ا��ََ�� �َوُ���َر���َھ�. َ�ِ�� َ���َن َ��َ 
�َو�اْ�َ�ِ����َ�ُ َ���َْ� َ�ْ�ُ��َ��ً ٬��َ���َ�ًُ، �طُ���َُ�� �ِ�َْ��ِر �اْ�َ�ْ��ِض. �َ�َ��َس �اْ�َ�ِ����َ�َ 

�ا��ْر�ِ�َ��ُع �ِ�ْ��ََ��َِ� َ�َ���َ�َ �اْ��َْ� َ�َ�َ� �أَْ�َ� َ�ْ�َ��ٍة. �ا�����ُل �َو�اْ�َ�ْ��ُض �وَ 
ُ��ََ���ِو��َ�ٌ.   

 
وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ االَمديیَنَة االُمَقدََّسَة االتي ررآآها يُیوَحنَّا كاَنْت ُمحاَطًة ِبسورٍر َعالٍل فيیِه ااْثنا َعَشَر  

أَأْسَماُء أَأْسَباطِط َبِني إِإْسَرااِئيیَل ااألبواابب. وَوكاَنْت  ِتْلَك باًبا. وَوكانَن ُهناكَك َمالكٌك على ُكلِّ بابٍب ِمْن
ِمَن االشَّْرقِق َمْكتوَبة على ااألبواابب. وَوكانَن َتْوززيیُع ااألْبواابِب على االنَّْحِو االتَّالي: " ْثَنْي َعَشَرااال

 َثَالَثُة أَأْبَواابٍب، وَوِمَن االشَِّمالِل َثَالَثُة أَأْبَواابٍب، وَوِمَن ااْلَجُنوبِب َثَالَثُة أَأْبَواابٍب، وَوِمَن ااْلَغْربِب َثَالَثُة
". أَأْبَواابٍب  

 
! َتَتساَءلُل، َعزيیزيي االُمستِمع، َعْن َسَبِب ذِذْكِر "االشَّْرقِق" َقْبَل االِجهاتِت ااُألخرىىوَوَقْد 

-30: 48إلجاَبِة َعْن َهذاا االسُّؤاالِل، ِلَنْقَرأأ َما جاَء في ِسْفِر ِحْزقيیالل ِلوَو وَوهِذهِه َمَخارِرجُج : "35
ِة ِمْقيَیاسٍس. وَوأَأْبَواابُب ااْلَمِديیَنِة َعَلى أَأْسَماِء أَأْسَباطِط ااْلَمِديیَنِة: ِمْن َجاِنِب االشَِّمالِل أَأرْرَبَعُة آآَالفٍف وَوَخْمُس ِمَئ

ْرقِق إِإْسَرااِئيیَل. َثَالَثُة أَأْبَواابٍب َنْحَو االشَِّمالِل: َبابُب رَرأأووَبيْیَن وَوَبابُب يَیُهوذَذاا وَوَبابُب َالوِويي. وَوإِإَلى َجاِنِب االشَّ
ابُب يُیوُسَف وَوَبابُب َبْنيَیاِميیَن وَوَبابُب دَداانٍن. وَوَجاِنُب أَأرْرَبَعُة آآَالفٍف وَوَخْمُس ِمَئٍة، وَوَثَالَثُة أَأْبَواابٍب: َب

ااْلَجُنوبِب أَأرْرَبَعُة آآَالفٍف وَوَخْمُس ِمَئِة ِمْقيَیاسٍس، وَوَثَالَثُة أَأْبَواابٍب: َبابُب ِشْمُعونَن وَوَبابُب يَیسَّاَكَر وَوَبابُب 
ُة أَأْبَواابٍب: َبابُب َجادٍد وَوَبابُب أَأِشيیَر وَوَبابُب زَزُبوُلونَن. وَوَجاِنُب ااْلَغْربِب أَأرْرَبَعُة آآَالفٍف وَوَخْمُس ِمَئٍة، وَوَثَالَث
".»َك ااْليَیْومِم: يَیْهَوهْه َشمَّْهَنْفَتاِلي. ااْلُمِحيیُط َثَماِنيَیَة َعَشَر أَأْلًفا، وَوااْسُم ااْلَمِديیَنِة ِمْن ذذِل  

 
 21ْصحاحح وَوُنالِحُظ ُهنا وُوجودَد ااْخِتالفٍف في َتْرتيیِب ااألْبواابِب بيیَن االَمديیَنِة االُمَقدََّسِة في ااأل 

في ِسْفِر لتَّْرتيیَب ِمْن ِسْفِر ِحْزقيیالل. فا 48ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا وَوأأوورُرَشليیَم ااألرْرِضيیَّة في ااألْصحاحح 
أأمَّا في ِسْفِر ِحْزقيیالل َفُهَو: االشمالل، َهَكذاا: االشَّْرقق، االشمالل، االَجنوبب، االَغْربب!  االرُّؤؤيیا ُهَو

االشَّْرقق، االَجنوبب، االَغْربب.   
 

وواالسُّؤاالُل االذيي يَیْطَرحُح َنْفَسُه ُهنا ُهَو: ِلماذذاا يَیجيُء ذِذْكُر االشَّْرقِق أأووًَّلا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا، َبيْیَنما  
يیأتي ذِذْكُر االشمالِل أأووًَّلا في ِسْفِر ِحْزقيیالل؟ وَويُیجيیُب َفريیٌق ِمَن االُمَفسِّريیَن َعْن َهذاا االسُّؤاالِل بالَقْولِل 

ِمْن أأْسماِء ااألْسباطِط االَمْختوميیَن في ااألْصحاحِح االسَّاِبِع ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا. إإننَّ ِسْبَط "دداانن" َقْد ُحِذفَف 
في االشمالِل َبعيیًداا ااُهللا وَوَضَعُه بالرَّْغِم ِمْن ذَذِلَك َفَقْد وَوَلِكنَّ ِنْعَمَة ااِهللا َجَعَلْت َلُه َنصيیًبا في ااألرْرضِض. وَو

ال يَیْذُكُر َتْرتيیَب َفِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا  21ااألْصحاحح أأمَّا ِنيیَِّتِه. َعِن ااألْقدااسِس ألننَّ َهذاا االسِّْبَط ُعِرفَف ِبَوَث
ي ااألرْرضض. َفَنْحُن ااألْسباطِط في ااألرْرضِض، َبْل يَیَتَحدَّثُث َعْن االتَّْرتيیِب االذيي َجَمَعُهُم ااُهللا فيیِه ِمْن أأقاِص

-5: 43َنقرأُأ في ِسْفِر إإَشْعيیاء  َمْشِرقِق آآِتي ِبَنْسِلَك، وَوِمَن ااْلَمْغِربِب َال َتَخْف َفِإنِّي َمَعَك. ِمَن ااْل: "7
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 أَأْجَمُعَك. أَأُقولُل ِللشََّمالِل: أَأْعِط، وَوِلْلَجُنوبِب: َال َتْمَنْع. اِايیِت ِبَبِنيَّ ِمْن َبِعيیٍد، وَوِبَبَناِتي ِمْن أَأْقَصى
". ُهااَألرْرضِض. ِبُكلِّ َمْن دُدِعَي ِباْسِمي وَوِلَمْجِديي َخَلْقُتُه وَوَجَبْلُتُه وَوَصَنْعُت  

 
َكَذِلَك، يَیقولُل َبْعٌض ِمَن االُمَفسِّريیَن إإنَُّه ِعْنَدما يَیأتي االَمسيیح ِليَیْمُلَك على ااألرْرضِض فإنَُّه  

 21َسيَیأتي َكَشْمِس االِبرِّ. وَوألننَّ االشَّْمَس ُتْشِرقُق ِمَن االشَّْرقِق َفَقْد ذُذِكَر االشَّْرقُق أأووًَّلا في ااألْصحاحح 
في ِسْفِر ِحْزقيیالل َفيیأتي ذِذْكُر االشَّمالِل أأووًَّلا ألننَّ االَقضاَء االذيي َحلَّ على ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا. أأمَّا 

إإسراائيیَل في االَقديیِم ِبَسَبِب ااْبِتعادِدها َعِن ااِهللا َجاَء ِمَن االشَّمالل.   
 

كاَنْت  وَوَنرىى في ااألْعداادِد االتي َقَرأأناها َقْبَل َقليیل أأننَّ االَمديیَنَة االُمَقدََّسَة االتي رَرآآها يُیوَحنَّا 
وَواالَِّذيي َكانَن يَیَتَكلَُّم َمِعي َكانَن َمَعُه َقَصَبٌة ِمْن ذَذَهٍب ِلَكْي يَیِقيیَس ااْلَمِديیَنَة ُمَكعََّبَة االشَّْكِل. َفُهَو يَیقولُل: "

ْلَمِديیَنَة وَوأَأْبَوااَبَها وَوُسورَرَها. وَوااْلَمِديیَنُة َكاَنْت َمْوُضوَعًة ُمَربََّعًة، ُطوُلَها ِبَقْدرِر ااْلَعْرضِض. َفَقاسَس اا
". وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ ِباْلَقَصَبِة َمَساَفَة ااْثَنْي َعَشَر أَأْلَف َغْلَوةٍة. االطُّولُل وَوااْلَعْرضُض وَوااالرْرِتَفاعُع ُمَتَساوِويَیٌة

َقَصَبَة االِقيیاسِس ِهَي ِمْن ذَذَهب. ِلماذذاا؟ ِلَكْي َتَتوااَفَق َمَع ِصفاتِت االَمديیَنِة االُمَقدََّسِة االتي ِهَي ِمْن 
َهب. َكَذِلَك، ُنالِحُظ أأننَّ وِوْحَدةَة االِقيیاسِس في َهذاا ااألْصحاحِح َتْخَتِلُف َعْن ِتْلَك االتي وَورَردَدتْت في ِسْفِر ذَذ

ِحْزقيیالل. َفِوْحَدةُة االِقيیاسِس ُهنا ِهَي "االَغْلَوةة". أأمَّا في ِسْفِر ِحْزقيیالل َفِهَي ذِذررااعُع ااإلْنسانِن االَعادِديیَّة. 
ِسْفَر ِحْزقيیالل كانَن يَیَتَحدَّثُث َعِن َمديیَنِة أأوورُرَشليیَم ااألرْرِضيیَِّة. أأمَّا في ِسْفِر  وَواالسََّبُب في ذَذِلَك ُهَو أأننَّ

االرُّؤؤيیا فإننَّ االَحديیَث ُهَو َعْن أأوورُرَشليیَم االسَّماوويیَّة.   
 

-17: 21ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  20:  
 

�ِذ�َر�ا٬��ً، �ِذ�َر�ا�َع �إِْ�َ���ٍن �أ�َِي �اْ�َ���َُك. �َو�َ��َس ُ���َر���َھ�: ِ��َ�ً �َو�أ�َْر�ًَ�� �َو�أ�َْر�َِ���َ� 
 . �َوَ���َن �ِ�َ�ُء ُ���ِر���َھ� ِ�ْ� ��٬�ٍ�َْ، �َو�اْ�َ�ِ����َ�ُ �َذ���َھٌ� �َ�ِ�� ِ�ْ���ُ �ُزَ���ٍج �َ�ِ��

�ُل ��َْ�ٌ�.  �َو�أََ��َ���ُت ُ���ِر �اْ�َ�ِ����َِ� ُ�َ�����َ�ٌ �ُِ��� َ�َ�ٍ� َ�ِ���ٍ�. �ا�ََ���ُس �ا��َو�
�ٌد �ُذ�َ��ِ�� �ا�����ِ� ��َ��ُ��ٌت �أ�َزْ  �ا�ُِ� �ُزُ��� �اْ�َ��ِ�ُ�  .�َر�ُق. �ا�����ُِ� َ���ِ�ٌ� �أَْ���َُ�. �ا���

 . �ٌد ِ�ْ��ِ�� ��ُِ� �َز�َْ�َ�ٌ�. �ا����ِ�ُ� �ُزُ��� . �ا�����ِد�ُس َ���ِ�ٌ� �أَْ�َ�ُ�. �ا��� َ�َ��ٌع َ���ِ��ِ��
.  �ا����ِ�ُ� ��َ��ُ��ٌت �أَْ��َُ�. �اْ�َ��ِ�ُ� َ���ِ�ٌ� �أَْ�َ�ُ�. �اْ�َ���ِد�ي َ�َ��َ  �أَْ�َ��ْ�ُ���ِ��

�ا�����ِ� َ�َ�َ� َ�َ�ْ�ٌ�.   
 

َنرىى ُهنا، يیا َصديیقي، أأننَّ ُسورَر االَمديیَنِة االُمَقدََّسِة كانَن ِمَن االيَیْشِب. ووألننَّ االيَیْشَب َحَجٌر  
إإلى ِحمايَیِة ااِهللا  َكريیٌم يَیَتَميیَُّز ِبَنقاوَوِتِه وَوَشفافيیَِّتِه، فإنَُّه يَیْرِمُز إإلى َمْجِد ااِهللا. وَوهذاا االسُّورُر يُیشيیُر

. وَواالذََّهُب يُیشيیُر إإلى ِبرِّ ااِهللا. أأمَّا ذَذَهٌب َنِقيٌّ ِشْبُه زُزَجاجٍج َنِقيٍّاالكاِمَلِة للَمديیَنة. أأمَّا االَمديیَنُة َفِهَي 
ُظنُّ أأنَّها االزُّجاجُج َفيُیشيیُر إإلى االنَّقاوَوةِة وَواالَقدااَسِة. ووَكْم ُهَو ُمؤِسٌف أأنْن َنرىى ااإلْنسانَن يَیَتَمسَُّك بأشيیاٍء يَی

َثميیَنة على ااألرْرضِض (كالذََّهِب وَوااألْلماسِس). وَوَلِكنَّ َهِذهِه ااألشيیاَء االتي َنُظنُّها َثميیَنًة َلْن يَیكونَن َلها 
ُرنا ْخِبقيیَمٌة َماِليیٌَّة في االسَّماِء. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا أأننَّ االَمديیَنَة َسَتكونُن ذَذَهًبا َنِقيیا. َبْل إإنَُّه يُی

 أأننَّ َشواارِرَعها َسَتكونُن ذَذَهًبا َنِقيیا. وَوَلِكْن ِعْنَدما َنْذَهُب إإلى االسَّماِء ِلَنكونَن َمَع ااِهللا، فإننَّ ااَهللا َسيُیريینا
مُّ أأنَُّه ال يَیْهَتمُّ بالِفضَِّة، وَوال بالذََّهِب، وَوال باألْحجارِر االَكريیَمِة. َبْل ُهَو يَیْهَتمُّ ِبنا َنْحُن. َفالشَّيُء ااألَه

ِعْنَد ااِهللا ُهَو أأْنَت يیا َصديیقي. َفُهَو االذيي َخَلَقَك، وَوأأَحبََّك، وَوَفدااكَك، وَوَجَعَلَك وَوَلًداا َلُه. وَويیا َلُه ِمَن 
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 ُمَزيیََّنًةُسْورِر االَمديیَنِة َفَسَتكونُن أأساساتُت أأمَّا  ااْمتيیازٍز َعظيیٍم َلنا َجميیًعا أأنْن َنكونَن أأوْوالدًداا ِهللا االَحيِّ!
. وَوَهِذهِه االِحجارَرةُة االَكريیَمُة االُمْخَتِلَفُة إإنَّما ُتشيیُر إإلى َمْجِد ااِهللا وَوَعَظَمِتِه. ِبُكلِّ َحَجٍر َكِريیٍم  

 
:22وو  21: 21ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�َن ِ�ْ� �ُْ��َُ��ٍة �َو�ا�ْ��َ� َ�َ�َ� �َ��ً� �اْ��َ�َ� َ�َ�َ��ةَ �ُْ��َُ��ة٬ً، ُ��� �َو�اِ�ٍ� ِ�َ� �ا�َْ�َ��ا�ِب َ��

�َو�اِ�َ��ٍة. �َوُ���ُق �اْ�َ�ِ����َِ� �َذ���َھٌ� �َ�ِ�� َ�ُ�َ���ٍج َ�����ٍف. �َو�َْ� �أ�ََر ��ِ��َ�� ���َھ�٬��َ�ًْ، ��َن� 
�ب� �َ �اْ��َ��ِد�َر َ��َ� ُ��� َ�ْ�ٍء٬، ���ُھَ� �َو�اْ�َ�ُ��و�ُف ���َھ�ْ�َ���َُ��.  �ا���  

 
في َحيیاةِة ُجْرحٍح أأوْو أأَلٍم ننَّ االلَّآِلَئ َتَتَشكَُّل َنتيیَجَة وَوَكما أأووااِحَدةة.  كانَن ُكلُّ بابٍب ِمْن ُلؤُلؤةٍة ،إإذًذاا 

، َفإننَّ َهِذهِه االلَّآِلَئ االَكبيیَرةَة ُتَذكُِّر االِقدِّيیسيیَن إإلى أأِبِد ااآلِبديیَن ِبَعَظَمِة آآالمِم االَمسيیِح ألْجِلِهم. ةِةاالَمَحارَر
َباعَع ألْجِلها وَوال ُنجاِنُب االصَّواابَب أأيْیًضا إإنْن ُقْلنا إإننَّ االَكنيیَسَة ِهَي االلُّؤلؤةُة االَكثيیَرةُة االثََّمِن االتي 

انَن َلُه. َما كاالُمَخلَِّص ُكلَّ   
 

في االسَّماِء ااألوولى االتي َسَنْذَهُب َسيَیكونُن ُهناكَك َهيْیَكٌل وَوُنالِحُظ، َصديیقي االُمستِمع، أأنَُّه  
إإليیها ِعْنَدما يیأتي االَمسيیُح الْخِتطافِف َكنيیَسِتِه. وَوَقْد كانَن االَهيْیَكُل ااألرْرِضيُّ َنموذَذًجا للَهيْیَكِل االَمْوجودِد 

أأننَّ ااَهللا أأوْوَصى َعْبَدهُه ُموسى أأنْن يَیْبني َخيْیَمَة ااالْجِتماعِع وَوْفًقا ِلُموااَصفاتِت  ْذُكُرفي االسَّماء. وَوَلَعلََّك َت
االَهيْیَكِل االسَّماووييِّ.   

 
وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا َعِن االَهيْیَكِل االذيي في االسَّماِء في َموااِضَع َعديیَدةة في ِسْفِر االرُّؤؤيیا. َفعلى 

ِمْن أَأْجِل ذذِلَك ُهْم أَأَمامَم َعْرشِش ااِهللا، وَويَیْخِدُموَنُه : "15وواالَعَددد  7 َسبيیِل االِمثالِل، َنقرأأ في ااألْصحاحح
وَواالَعَددد  11". وَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحح َنَهارًراا وَوَليْیًال ِفي َهيْیَكِلِه، وَوااْلَجاِلُس َعَلى ااْلَعْرشِش يَیِحلُّ َفْوَقُهْم

َتاُبوتُت َعْهِدهِه ِفي َهيْیَكِلِه، وَوَحَدَثْت ُبُرووقٌق وَوأَأْصَوااتٌت وَوااْنَفَتَح َهيْیَكُل ااِهللا ِفي االسََّماِء، وَوَظَهَر : "19
: 8 أأيیضا في االعدددوو 6وو  5وواالَعَددَديْین  15في ااألْصحاحح ". وَوَنْقَرأُأ وَورُرُعودٌد وَوزَزْلَزَلٌة وَوَبَردٌد َعِظيیٌم

االسََّماِء، وَوَخَرَجِت االسَّْبَعُة ااْلَمَالِئَكُة ُثمَّ َبْعَد هَذاا َنَظْرتُت وَوإِإذَذاا َقِد ااْنَفَتَح َهيْیَكُل َخيْیَمِة االشََّهادَدةِة ِفي "
ْنَد وَوَمَعُهُم االسَّْبُع االضََّرَباتِت ِمَن ااْلَهيْیَكِل، وَوُهْم ُمَتَسْرِبُلونَن ِبَكتَّانٍن َنِقيٍّ وَوَبِهيٍّ، وَوُمَتَمْنِطُقونَن ِع

ِمْن َمْجِد ااِهللا وَوِمْن ُقْدرَرِتِه، وَوَلْم يَیُكْن أَأَحٌد وَوااْمَتَأل ااْلَهيْیَكُل دُدَخاًنا ... ُصُدوورِرِهْم ِبَمَناِطَق ِمْن ذَذَهٍب. 
في ااألْصحاحح أأيْیًضا ". وَوَنْقَرأأ يَیْقِدرُر أَأنْن يَیْدُخَل ااْلَهيْیَكَل َحتَّى َكِمَلْت َسْبُع َضَرَباتِت االسَّْبَعِة ااْلَمَالِئَكِة

ااْمُضواا وَوااْسُكُبواا «ْبَعِة ااْلَمَالِئَكِة: وَوَسِمْعُت َصْوًتا َعِظيیًما ِمَن ااْلَهيْیَكِل َقاِئًال ِللسَّ: "17وو  1: 16
َفَمَضى ااَألووَّلُل وَوَسَكَب َجاَمُه َعَلى ااَألرْرضِض، َفَحَدَثْت دَدَماِمُل ». َجاَماتِت َغَضِب ااِهللا َعَلى ااَألرْرضِض

ُثمَّ َسَكَب ...  ورَرِتِه.َخِبيیَثٌة وَورَردِديیٌَّة َعَلى االنَّاسِس االَِّذيیَن ِبِهْم ِسَمُة ااْلَوْحِش وَواالَِّذيیَن يَیْسُجُدوونَن ِلُص
َقْد « ْلَعْرشِش َقاِئًال:ااْلَمَالكُك االسَّابُع َجاَمُه َعَلى ااْلَهَوااِء، َفَخَرجَج َصْوتٌت َعِظيیٌم ِمْن َهيْیَكِل االسََّماِء ِمَن اا

".»َتمَّ!  
 

َألننَّ َهيْیَكًلا. ِلماذذاا: "إإنَُّه َلْم يَیَر في االَمديیَنِة  22: 21وَوَلِكنَّ يُیوَحنَّا يَیقولُل في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  
". االرَّببَّ ااَهللا االَقادِدرَر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، ُهَو وَواالَخُرووفُف َهيْیَكُلَها  
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: 23: 21ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

�َو�اْ�َ�ِ����َ�ُ �َ �َْ��َ��ُج �إِ�َ� �ا���ْ�ِ� �َو�َ �إِ�َ� �اْ��ََ�ِ� ��ِ�ُِ����َ� ��٬��َ��ِ، ��َن� َ�ْ�َ� �ِ 
�َْ� �أَ�َ��َر���َھ�٬، �َو�اْ�َ�ُ��و�ُف ِ�َ��اُ��َ��.   

 
: "أأنا ُهَو ُنْورُر االَعاَلم". ِلذلَك، َلْن إإذْذ قالل يَیسوعُعوَوَهذاا يُیَذكُِّرنا بالَكِلماتِت االتي َنَطَق ِبها  

االَمسيیُح َتكونَن ُهناكَك َحاَجٌة إإلى االشَّْمِس وواالَقَمِر. َفَسوفَف يُینيیُر َمْجُد ااِهللا االَمديیَنَة وَويَیكونُن يَیسوعُع 
ِسرااُجها.  

 
-24: 21وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    27:  

 
�َو�َْ�ِ�� ُ�ُ���ُب �اْ�ُ�َ���ِ���َ� �ِ�ُ��ِر���َھ�٬، �َوُ��ُ��ُك �ا��َْر�ِض ��َِ����ُ��َن �َِ�ْ�ِ����ِھْ� 

�َ��َك. �َوَ�َ��اَ���ِِ�ْ� �إِ��َْ��َ��. �َو�أَْ�َ��ا��َُ�� �َْ� �ُْ��ََ� ��ََ���ًر�ا٬، ��َن� ��َْ��ً �َ ��َُ���ُن ���ھُ 
�َو��َِ����ُ��َن �َِ�ْ�ِ� �ا�َُ�ِ� �َوَ�َ��اَ���ِِ�ْ� �إِ��َْ��َ��. �َو�َْ� ��َْ�ُ���ََ�� َ�ْ�ٌء �َد�ٌِ� �َو�َ َ�� 

��َْ��َُ� �َرِ�ً�� �َو٬�ً��ِ�َ، �إ�� �اْ�َ�ْ��ُ���ِ�َ� �ِ� ِ�ْ�ِ� َ���َ��ِة �اْ�َ�ُ��و�ِف.  
 

كونُن ُمْمَتِلَئًة َطهارَرةًة وَوَقدااَسًة. وَوَمَع أأننَّ َفال َشيَء َسيُیَدنُِّس االَمديیَنَة االُمَقدََّسَة، َبْل إإنَّها َسَت 
 أأذْذهاَننا َقْد َتْعَجُز َعْن َتَخيیُِّل َهذاا االَوْصِف ِلَروْوَعِتِه، فإننَّ َكِلَمَة ااِهللا َصادِدَقٌة وَوأأميیَنٌة. وَواالِخيیارُر في أأنْن

َفَلْن َتكونَن ِمْن  ِذهِه االُوعودِدِبَه ُتؤِمَن أأوْو أأنْن ال ُتؤِمَن يَیعودُد َلَك وَوْحَدكَك، يیا َصديیقي! َفإنْن َلْم ُتؤِمْن
وَوَكْم َنْشُكُر ااَهللا، يیا أأِحبَّائي على ِنْعَمِتِه وَوُغْفرااِنِه َسَتكونُن ِمْن َنصيیِبَك. ِبها َفآآَمْنَت َنصيیِبَك. أأمَّا إإنْن 

أأنْن َنْشَتِركَك في وَوَبَركاِتِه االتي ال ُتَعدُّ وَوال ُتْحَصى. َفِبَفْضِل ِنْعَمِتِه َصارَر َلنا َهذاا ااالْمتيیازُز في 
آآميین!ِبَمَحبَِّتِه وَوَمْجِدهِه إإلى أأَبِد ااآلِبديین. أأنْن َنَتَمتََّع ااألبديیَِّة وَو ِتِهُخطَّ  

 
[�ا������]  

�م �ا�������) ��َ��ُ)  
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 
نالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َت  

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
وَوَنَتَعمََّق َهذاا ااالْمتيیازِز االذيي ووَهْبَتُه َلنا في أأنْن َنْقَرأَأ َكِلَمَتَك االُمَقدََّسَة َنْشُكُركَك، يیا أأبانا، على 

ا فيیها، في دِدررااَسِتها. َفُكلَّما زَزاادَدتْت دِدررااَسُتنا ِلَكِلَمِتَك االَحيیَِّة، زَزاادَد َفْهُمنا وَوُحبُّنا َلَك. وَوُكلَّما زَزاادَد َتّعمُُّقن
لوَبنا في زَزاادَد إإدْدررااُكنا ِلَعَظَمِة ِنْعَمِتَك في َحيیاِتنا. وَوَنْحُن َنَتَضرَّعُع إإليیَك في َهذاا االيیومِم أأنْن ُتَثبَِّت ُق
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باْسِم فادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع ٌة ِلَشْخِصَك االُمبارَركك. اَنشاالَحقِّ ألننَّ ُقلوَبنا ُمْشتاَقٌة إإليیَك وَوَعْط
االَمسيیح. آآميین!  

 


