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12 :22 ِسْفر االرُّؤؤيیا -21 Revelation 22:12–21 

 Pt.2_3761# 493م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا
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-أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك  - َصديیقي االُمسَتِمع  "االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  في َحْلَقٍة 

". 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  يیاتِت ااألخيیَرةِة لآلدِدررااَسَتنا  
وَوِبَذِلَك، َنكونُن َقِد ااْنَتَهيْینا ِمْن دِدررااَسِة  على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". اا االسِّْفِر االُمبارَركِكَهِذِمْن 

–االَعْهِد االَجديیِد ِبُمْجَمِله  وَوُهَو أأْمٌر يَیْسَتِحقُّ االشُّْكَر وَواالَحْمَد وَواالتَّْسبيیح.    
 

 وواالِعشريین االثَّانيااألْصحاحِح َ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  ِسْفِر االرُّؤؤيیا ِمْنوَوأأخيیٍر َمَع دَدرْرسٍس َجديیٍد  ،أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین ،ْتُرُكُكْمَنووااآلنْن 

- االثَّاني َعَشروَواالَعَددِد  وواالِعشريین االثَّانيباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
  :12: 22 ِسْفِر االرُّؤؤيیاَنْقَرأأ في  

 
�َو���َھ� �أَ�َ� �آ�ِ� َ�ِ���ً�� �َو�أُْ�َ��ِ� َ�ِ�� �َُ���ِز�َي ُ��� �َو�اِ�ٍ� َ�َ�� ��َُ���ُن َ�َ���ُ�ُ. «  

 
إإنَُّه َسيیأتي َسريیًعا. وَوُهَو يَیقولُل أأيْیًضا إإنَُّه َسيیأتي وَوأأْجَرُتُه َمَعُه يَیسوعُع ُهنا يَیقولُل االرَّببُّ  

. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیَتَحدَّثَث َعْن وُوجودِد ُمكافآتٍت ُكلَّ وَوااِحٍد َكَما يَیُكونُن َعَمُلُهِليُیجاززيي 
ُهَو ِهَبٌة  ، يیا َصديیقي،الَخالصِصيْیَس َعِن االَخالصِص. َفِلذاا فإننَّ االَحديیَث ُهنا ُهَو َلَسماوويیٍَّة ألْعماِلنا. 

ااُهللا . وَوَبْعَد ُحصوِلنا على َهِذهِه االِهَبِة االرَّااِئَعِة ِمَن ااِهللا باإليیمانِن، يَیصيیُر َفَقط َنناُلها ِمَن ااِهللا بالنِّْعَمِة
. وَوِحيْیَن ُنطيیُعُه َفإنَُّه َسيُیكاِفُئنا َحَسَب ِتِهِبِعبادَدِتِه وَوَطاَعَلنا. وَوِعْنَدِئٍذ َنصيیُر ُمطاَلبيیَن وَوَسيیًِّداا رَربا 

ايیاهه. وَوَقْد َكَتَب االرَّسولُل بولُس َعْن َهذاا االَمْوضوعِع َفقالَل في رِرساَلِتِه االثَّانيیِة وَوَصَتْنفيیِذ أأماَنِتنا في 
االَمِسيیِح، ِليَیَنالَل ُكلُّ وَوااِحٍد  َألنَُّه َالُبدَّ أَأنََّنا َجِميیًعا ُنْظَهُر أَأَمامَم ُكْرِسيِّ: "10: 5إإلى أأْهِل كورِرنثوسس 

". َما َكانَن ِبالَجَسِد ِبَحَسِب َما َصَنَع، َخيْیًراا َكانَن أَأمْم َشراا  
 

إإذْذ  وَوَلَعلََّك، َعزيیزيي االُمستمع، َتْذُكُر االتَّْحذيیَر االذيي َنَطَق ِبِه يَیسوعُع في ِعَظِتِه على االَجَبل 
اِاْحَتِرزُزوواا ِمْن أَأنْن َتْصَنُعواا َصَدَقَتُكْم ُقدَّاامَم االنَّاسِس تَّى: "قالَل في ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس ِمْن إإْنجيیل َم

َال ِلَكْي يَیْنُظُرووُكْم، وَوإِإالَّ َفَليْیَس َلُكْم أَأْجٌر ِعْنَد أَأِبيیُكُم االَِّذيي ِفي االسََّماوَوااتِت. َفَمَتى َصَنْعَت َصَدَقًة َف
ااؤُؤوونَن ِفي االَمَجاِمِع وَوِفي ااَألزِزقَِّة، ِلَكْي يُیَمجَُّدوواا ِمَن االنَّاسِس. ُتَصوِّتْت ُقدَّااَمَك ِباْلُبوقِق، َكَما يَیْفَعُل االُمَر

َلَك َما َحقَّ أَأُقولُل َلُكْم: إِإنَُّهْم َقِد ااْسَتْوَفْواا أَأْجَرُهْم! وَوأَأمَّا أَأْنَت َفَمَتى َصَنْعَت َصَدَقًة َفَال ُتَعرِّفْف ِشَمالاا
 َصَدَقُتَك ِفي االَخَفاِء. َفَأُبوكَك االَِّذيي يَیَرىى ِفي االَخَفاِء ُهَو يُیَجازِزيیَك َعَالِنيَیًة.َكْي َتُكونَن ِلَتْفَعُل يَیِميیُنَك، 

ا وَوَمَتى َصلَّيْیَت َفَال َتُكْن َكالُمَرااِئيیَن، َفِإنَُّهْم يُیِحبُّونَن أَأنْن يُیَصلُّواا َقاِئِميیَن ِفي االَمَجاِمِع وَوِفي زَزوَواايَی
اسِس. اَاْلَحقَّ أَأُقولُل َلُكْم: إِإنَُّهْم َقِد ااْسَتْوَفْواا أَأْجَرُهْم! وَوأَأمَّا أَأْنَت َفَمَتى االشََّواارِرعِع، ِلَكْي يَیْظَهُروواا ِللنَّ

ىى َصلَّيْیَت َفادْدُخْل إِإَلى ِمْخَدِعَك وَوأَأْغِلْق َباَبَك، وَوَصلِّ إِإَلى أَأِبيیَك االَِّذيي ِفي ااْلَخَفاِء. َفَأُبوكَك االَِّذيي يَیَر
وَوَمَتى ُصْمُتْم َفَال َتُكوُنواا َعاِبِسيیَن َكالُمَرااِئيیَن، َفِإنَُّهْم يُیَغيیُِّروونَن ... يَیًة. ِفي االَخَفاِء يُیَجازِزيیَك َعَالِن

ا أَأْنَت وُوُجوَهُهْم ِلَكْي يَیْظَهُروواا ِللنَّاسِس َصاِئِميیَن. اَاْلَحقَّ أَأُقولُل َلُكْم: إِإنَُّهْم َقِد ااْسَتْوَفْواا أَأْجَرُهْم. وَوأَأمَّ
أأَسَك وَوااْغِسْل وَوْجَهَك، ِلَكْي َال َتْظَهَر ِللنَّاسِس َصاِئًما، َبْل َألِبيیَك االَِّذيي ِفي َفَمَتى ُصْمَت َفادْدُهْن رَر

".االَخَفاِء. َفَأُبوكَك االَِّذيي يَیَرىى ِفي االَخَفاِء يُیَجازِزيیَك َعَالِنيَیًة  
 

–وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ ااَهللا يَیْنُظُر دَدااِئًما إإلى دَدووااِفِعنا   ْتنا إإلى االِقيیامِم إإلى ااألْسبابِب االتي دَدَفَعأأيْي  
َهذاا  أأْفَعَلأأرريیُد أأنْن ِبَهذاا االشَّيِء أأوْو ذذااكك. ِلذلَك، يَیِجُب على ُكلِّ وَوااِحٍد ِمنَّا أأنْن يَیْسألَل َنْفَسُه: "ِلماذذاا 

ْحقيیِق ااألْمَر؟ َهْل أأقومُم ِبِه ِلَتْمجيیِد ااِهللا أَأمْم َنْفسي؟ وَوَهْل أَأْفَعُل َهذاا ااألْمَر ِلِخْدَمِة ااِهللا وواالنَّاسِس أأمْم ِلَت
َمصاِلحي االشَّْخِصيیَِّة؟ َفَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ ااَهللا يَیرىى ُكلَّ َشيٍء وَويَیْعَلُم ُكلَّ َشيٍء. وَوُهَو 

َسيُیجاززيي ُكلَّ وَوااِحٍد َكما يَیكونُن َعَمُلُه.   
 

:13: 22وَويُیتاِبُع االرَّببُّ يَیسوعُع َحديیَثُه قائًلا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
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�ُل �َو�ا�ِ��ُ  �أَ�َ� �ا�َ�ِ�ُ  ». �َو�ا���َ�ُء٬، �ا��َِ��ا��َ�ُ �َو�ا����٬�َ����َُ، �ا��َو�  

 
الُهْوَتُه. َفَقْد َقرأأنا في ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا أأننَّ ااَهللا ُهَو يَیسوعُع وَوُهنا، يُیْعِلُن  

ااألِلُف وَوااليیاُء، االِبداايَیُة وَواالنِّهايَیُة، ااألووَّلُل وَوااآلِخُر. وَوها ُهَو يَیسوعُع االَمسيیُح يُیْعِلُن ُهنا أأنَُّه ااألِلُف 
 . ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، فإنَُّه يَیْنِسُب إإلى َنْفِسِه االصِّفاتِت ااإللهيیََّةِخُراالِبَداايَیُة وَواالنَِّهايَیُة، ااَألووَّلُل وَوااآلوَوااليیاُء، 
-1: 1في إإْنجيیل يُیوَحنَّا وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما َجاَء . ذذااَتها ِفي االَبْدِء َكانَن االَكِلَمُة، : "إإذْذ َنْقَرأأ 14وو  5

َكانَن ِفي االَبْدِء ِعْنَد ااِهللا. ُكلُّ َشْيٍء ِبِه َكانَن، وَوِبَغيْیِرهِه وَواالَكِلَمُة َكانَن ِعْنَد ااِهللا، وَوَكانَن االَكِلَمُة ااَهللا. هَذاا 
ِة، َلْم يَیُكْن َشْيٌء ِممَّا َكانَن. ِفيیِه َكاَنِت االَحيَیاةُة، وَواالَحيَیاةُة َكاَنْت ُنورَر االنَّاسِس، وَواالنُّورُر يُیِضيُء ِفي االظُّْلَم

َسًداا وَوَحلَّ َبيْیَنَنا، وَورَرأَأيْیَنا َمْجَدهُه، َمْجًداا َكَما ِلَوِحيیٍد ِمَن وَواالَكِلَمُة َصارَر َج...  وَواالظُّْلَمُة َلْم ُتْدرِرْكُه.
: 3في رِرساَلِتِه ااألوولى إإلى تيیموثاوُوسس االرَّسولُل بولَس َكَذِلَك، يَیقولُل ". ااآلبِب، َمْمُلوًءاا ِنْعَمًة وَوَحقا

وَوِباِإلْجَماعِع َعِظيیٌم ُهَو ِسرُّ االتَّْقَوىى: ااُهللا َظَهَر ِفي االَجَسِد، َتَبرَّرَر ِفي االرُّووحِح، َتَرااَءىى : "16
َكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ ". وَواالَعاَلِم، رُرِفَع ِفي االَمْجِدِلَمَالِئَكٍة، ُكِرزَز ِبِه َبيْیَن ااُألَمِم، أأووِمَن ِبِه ِفي 

".ااَألِلُف وَوااليَیاُء، االِبَداايَیُة وَواالنَِّهايَیُة، ااَألووَّلُل وَوااآلِخُرُه "يُیْعِلُن أأنَّيَیسوعَع   
 

:14: 22ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

�طُ��َ� �ِ��ِ���َ� ��َْ��َُ���َن �َوَ����َ��هُ �َِ�ْ� ��َُ���َن ُ�ْ��َ���ُُ�ْ� َ��َ� َ�َ�َ��ِة �اْ�َ���َ��ِة٬، 
٬�َِ����ِ�َ، �َو��َْ�ُ��ُ��ا ِ�َ� �ا�َْ�َ��ا�ِب �إِ�َ� �ا�ْ   

 
-22: 1وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، َصديیقي االُمستِمع، ِبما َجاَء في رِرساَلِة يَیْعقوبب   إإذْذ َنْقَرأأ:  25
ِة ُكوُنواا َعاِمِليیَن ِبالَكِلَمِة، َال َساِمِعيیَن َفَقْط َخادِدِعيیَن ُنُفوَسُكْم. َألنَُّه إِإنْن َكانَن أَأَحٌد َساِمًعا ِلْلَكِلَم"

َفَذااكَك يُیْشِبُه رَرُجًال َناِظًراا وَوْجَه ِخْلَقِتِه ِفي ِمْرآآةٍة، َفِإنَُّه َنَظَر ذَذااَتُه وَوَمَضى، وَوِلْلَوْقِت وَوَليْیَس َعاِمًال، 
وَوَثَبَت، وَوَصارَر َليْیَس - َناُموسِس االُحرِّيیَِّة - َنِسَي َما ُهَو. وَولِكْن َمِن ااطََّلَع َعَلى االنَّاُموسِس االَكاِمِل 

". ِلذلَك، فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس ِمًال ِبالَكِلَمِة، َفهَذاا يَیُكونُن َمْغُبوًطا ِفي َعَمِلِهَساِمًعا َناِسيًیا َبْل َعا
َنْصَنَع يُیْوصيینا دَدااِئًما بأنْن يَیكونَن إإيیماُننا َعاِمًلا وَوفاِعًلا. َفال يَیْكفي أأنْن ُنؤِمَن باِهللا، َبْل يَیِجُب عليینا أأنْن 

أأنْن َعَلى َشَجَرةِة االَحيَیاةِة، وَوَكِلَمَة ااِهللا َتِعُدنا بأنْن يَیكونَن َلنا ُسْلطانٌن  ايیاهه. وَوحيیَن َنْفَعُل ذَذِلَك فإننَّوَوَص
االسَّماوويیَّة!  ِمَن ااَألْبَواابِب إإلى االَمِديیَنِةَنْدُخَل   

 
:15: 22ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�َ��ةَ �َو�اْ��َ�َ�َ�َ �َو�َ  َ�َ��ةَ �َو�ا��� �ََ��ةَ �ا��َْو�َ��ِن٬، �َوُ��� َ�ْ� ��َن� َ���ِرً�� �اْ�ِ���ََب �َو�ا���

��ُِ��� �َو��َْ��َُ� َ�ِ��ً�.  
 

وَوَنِجُد ُهنا، يیا أأِحبَّائي، َتْحذيیًراا للُخطاةِة وَوااألْشراارِر وَواالَكَذَبة. وَوَكْم ُهَو ُمؤِسٌف أأنْن َنرىى  
وَوال َتْحصى. وَوَقْد  أأناًسا َكثيیريیَن ِجداا يَیْنساقونَن وَوررااَء االضِّالالتِت وَواالِبَدعِع وَواالشُّروورِر االتي ال ُتَعدُّ
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َلْن يَیْدُخَلَها َشْيٌء دَدِنٌس وَوَال َما "إإلى أأننَّ االَمديیَنَة االُمَقدََّسَة  27: 21َسَبَقِت ااإلشارَرةُة في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 
". َخُرووففيَیْصَنُع رَرِجًسا وَوَكِذًبا، إإِّالَّ االَمْكُتوِبيیَن ِفي ِسْفِر َحيَیاةِة اال  

 
ِفئاتٍت ِمَن ااألشخاصِص االذيیَن َلْن يَیأُكلواا ِمْن َشَجَرةِة االَحيیاةِة وَوَلْن يَیْدُخلواا وَوَنْقَرأُأ ُهنا َعْن ِستِّ 

ِمَن االَحيَیوااناتِت ِهَي ". وَوَكما َتْعَلُم يیا َصديیقي، فإننَّ االِكالبَب االِكَالبُباالَمديیَنَة االُمَقدََّسَة وَوُهْم: أأووًَّلا: "
 ،وَواالَقَتَلُة ،وَواالزَُّناةُة ،االسََّحَرةُةصِص االنَِّجسيین. ُثمَّ ُهناكَك االنَِّجَسِة. ِلذاا فإننَّ ااإلشارَرةَة ُهنا ِهَي إإلى ااألشخا

وَوأَأمَّا االَخاِئُفونَن وَوَغيْیُر : "8: 21االَكَذَبة. وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا وَو، ااَألوْوَثانِن وَوَعَبَدةُة
وَوَعَبَدةُة ااَألوْوَثانِن وَوَجِميیُع االَكَذَبِة، َفَنِصيیُبُهْم ِفي  االُمْؤِمِنيیَن وَواالرَِّجُسونَن وَواالَقاِتُلونَن وَواالزَُّناةُة وَواالسََّحَرةُة

".االُبَحيْیَرةِة االُمتَِّقَدةِة ِبَنارٍر وَوِكْبِريیٍت، االَِّذيي ُهَو االَمْوتُت االثَّاِني  
 

وَوَلِكْن يَیْنَبغي ِلُكلِّ إإْنسانٍن أأنْن يَیْعَلَم أأننَّ ااَهللا "يُیريیُد أأننَّ االَجميیَع يَیْخُلصونَن وَوإإلى َمْعِرَفِة االَحقِّ 
يُیْقِبلونن". ِلذلَك، أأيیا كاَنْت َخطايیاكَك، َعزيیزيي االُمستِمع، ااْعَلْم أأننَّ بابَب االُغْفراانِن َمْفتوحٌح أأماَمَك ما 

َليْیَسْت ُهناكَك َخِطيیٌَّة أأْكَبُر ِمْن ُغْفراانِن ااِهللا. وَوَلِكنََّك رُربَّما َلْم َتَنِل االُغْفراانَن دُدْمَت على َقيْیِد االَحيیاةِة. َف
ًصا ألنََّك َلْم َتْطُلْبُه ِمَن ااِهللا االُمِحبِّ. أأمَّا إإذذاا ااْعَتَرْفَت ِبَخطايیاكَك َلُه، وَوُتْبَت َعْنها، وَوَقِبْلَت يَیسوعَع ُمَخلِّ

عَع يُیَطهُِّركَك ِمْن ُكلِّ إإْثٍم. ِلَحيیاِتَك، فإننَّ دَدمَم يَیسو  
 

-1: 2ِلذلَك فإننَّ بولَس االرَّسولَل يَیقولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل أأَفُسس  وَوأَأْنُتْم إِإذْذ ُكْنُتْم : "10
 أَأْمَوااًتا ِبالذُُّنوبِب وَواالَخَطايَیا، االَِّتي َسَلْكُتْم ِفيیَها َقْبًال َحَسَب دَدْهِر هَذاا االَعاَلِم، َحَسَب رَرِئيیِس ُسْلَطانِن

َتَصرَّْفَنا َقْبًال َبيْیَنُهْم  االَهَوااِء، االرُّووحِح االَِّذيي يَیْعَمُل ااآلنَن ِفي أَأْبَناِء االَمْعِصيَیِة، االَِّذيیَن َنْحُن أَأيْیًضا َجِميیًعا
 ِفي َشَهَوااتِت َجَسِدَنا، َعاِمِليیَن َمِشيیَئاتِت االَجَسِد وَوااَألْفَكارِر، وَوُكنَّا ِبالطَِّبيیَعِة أَأْبَناَء االَغَضِب َكالَباِقيیَن

أَأَحبََّنا ِبَها، وَوَنْحُن أَأْمَوااتٌت أَأيْیًضا، ااُهللا االَِّذيي ُهَو َغِنيٌّ في االرَّْحَمِة، ِمْن أَأْجِل َمَحبَِّتِه االَكِثيیَرةِة االَِّتي 
وَوأَأَقاَمَنا َمَعُه، وَوأَأْجَلَسَنا َمَعُه ِفي االسََّماوِويیَّاتِت ِفي االَمِسيیِح يَیُسوعَع، ... ِبالَخَطايَیا أَأْحيَیاَنا َمَع االَمِسيیِح 

االَمِسيیِح يَیُسوعَع. َألنَُّكْم ِبالنِّْعَمِة ِليُیْظِهَر ِفي االدُُّهورِر ااآلِتيَیِة ِغَنى ِنْعَمِتِه االَفاِئَق، ِباللُّْطِف َعَليْیَنا ِفي 
نََّنا ُمَخلَُّصونَن، ِباِإليیَمانِن، وَوذذِلَك َليْیَس ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيیَُّة ااِهللا. َليْیَس ِمْن أَأْعَمالل َكيْیَال يَیْفَتِخَر أَأَحٌد. َأل

  ".َبَق ااُهللا َفَأَعدََّها ِلَكْي َنْسُلَك ِفيیَهاَنْحُن َعَمُلُه، َمْخُلوِقيیَن ِفي االَمِسيیِح يَیُسوعَع َألْعَمالل َصاِلَحٍة، َقْد َس
 

ُكْنُتْم ِفي ذذِلَك االَوْقِت ... ِلذِلَك ااذْذُكُروواا أَأنَُّكْم وَويَیقولُل بولُس االرَّسولُل في ااألْصحاحِح َنْفِسِه: "
ِبَال إِإلٍه ِفي االَعاَلِم. وَولِكِن وَوُغَرَباَء َعْن ُعُهودِد االَمْوِعِد، َال رَرَجاَء َلُكْم، وَو... ِبُدوونِن َمِسيیٍح، أَأْجَنِبيیِّيیَن 

َفَلْسُتْم إِإذًذاا ... ااآلنَن ِفي االَمِسيیِح يَیُسوعَع، أَأْنُتُم االَِّذيیَن ُكْنُتْم َقْبًال َبِعيیِديیَن، ِصْرُتْم َقِريیِبيیَن ِبَدمِم االَمِسيیِح. 
".َبْعُد ُغَرَباَء وَوُنُزًال، َبْل رَرِعيیٌَّة َمَع االِقدِّيیِسيیَن وَوأَأْهِل َبيْیِت ااِهللا  

 
وَويیا ِلِنْعَمِة ااِهللا االفاِئَقِة، يیا َصديیقي! َفِنْعَمُة ااِهللا ِهَي االتي أأْنَقَذْتنا، وَوَحرَّرَرْتنا، وَوَطهََّرْتنا، 
وَوَجَعَلْتنا وَورَرَثًة ِلَمَلكوتِت ااِهللا. وَوال َشكَّ أأننَّ االَفْضَل في ذَذِلَك ال يَیعودُد َلنا، َبْل ِهللا االذيي أأَحبَّنا وَوَبَذلَل 

ألْجِلنا.  ااْبَنُه االَوحيیَد  
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیَعلُِّمنا أأنْن ال َنْحَسَب أأْنُفَسنا أأْفَضَل ِمَن ااآلَخريیَن. َفَنْحُن 
– ُكنَّا َنْفَعُل َما يَیْفَعُلُه االُخطاةُة َبيْیَننا  َبْل رُربَّما ُكنَّا َنْفَعُل َما ُهَو أأْسَوأأ ِمْنُهم. وَوَلِكنَّ االَفْرقَق االَوحيیَد ال، 
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وَوَلْم يَیتوبواا  ،وَوَبيْیَنُهُم ااآلنَن ُهَو أأنَّنا ِنْلَنا االَخالصَص ِبِنْعَمِة ااِهللا. أأمَّا ُهْم َفما زَزاالواا يَیعيیشونَن في االَخِطيیَِّة
ِف أأوْو يَیْطُلبواا االُغْفراانَن ِمَن ااهللا. وَوإإنِن ااْسَتَمرَّ َهؤالِء في ِعْصيیاِنِهْم وَوَتَمرُّدِدِهْم على ااِهللا، ِمَن االُمؤِس

أأنْن َنقولَل إإنَُّهْم َلْن يَیْدُخلواا َمَلكوتَت ااِهللا. وَوَهذاا االتَّعليیُم يَیْدَحُض االَقْولَل إإننَّ َجميیَع االنَّاسِس َسيَیَتَمتَّعونَن 
االُمِحبِّ  َهللاأأننَّ اا ُعقوَلُهْم ال َتْسَتْوِعُب  ِبَملكوتِت ااِهللا في ِنهايَیة االَمطافِف. َفُهناكَك َمْن يَیقولونَن إإننَّ

ْرِسَل أأناًسا إإلى االَعذاابِب ااألَبِدييِّ. وَوَلِكنَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیقولُل، يیا أأِحبَّائي، إإننَّ االُمؤِمنيیَن أأنْن يُیيُیْمِكُن 
االَحقيیقيیِّيیَن بيیسوعَع االَمسيیِح َسيَیْنعمونُن ِبَحيیاةٍة أأَبِديیٍَّة َمَع ااِهللا، وَوإإننَّ ااألْشراارَر وَوَغيیَر االُمؤِمنيیَن َلْن 

َسيَیْمُكُث َعَليْیِهم َغَضُب ااِهللا.  يَیْدُخلواا َمَلكوتَت ااِهللا، َبْل  
 

ِمْن َهذاا ااألْصحاحِح ُهما ُجْمَلة  15وو  14ووَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ االَعَددَديْین 
أَأَنا ااَألِلُف وَوااليَیاُء، االِبَداايَیُة قاِئًلا: " 13ااْعِترااِضيیَّة. َفَقْد كانَن االرَّببُّ يَیسوعُع ُهَو االذيي َتَكلََّم في االَعَددد 

: 16في االَعَددد  َعْن ذَذااِتِه َفيَیقولُل َكالمَميُیوااِصُل اال". وَوُهَو وَواالنَِّهايَیُة، ااَألووَّلُل وَوااآلِخُر  
 

�أَ�َ� ��َُ���ُع٬، �أ�َْرَ�ْ�ُ� َ��َِ�� �َْ��َ�َ� �َُ�ْ� ��ِ�ِ��ِه �ا�ُُ���ِر َ�ِ� �اْ�َ��َ��ِِ�. �أَ�َ� « 
ْ�ِ� �اْ�ُ���ِ��ُ  ����ُ �َد�ا�ُو�َد. َ�ْ�َ�ُ� �ا��� ».�أَْ�ُ� �َو�ُذ�ر�  

 
أأَجْل يَیا َصديیقي! َفُهَو َنْفُسُه يَیسوعُع االذيي َسارَر َمَع االتَّالميیِذ في االَجليیِل. وَوُهَو يَیسوعُع االذيي  

ااتََّكَأ يُیوَحنَّا على َصْدرِرهِه في َليْیَلِة االَعشاِء ااألخيیر. وَوُهَو يُیريیُد أأنْن يُیؤكَِّد َلنا َجميیًعا أأنَُّه ااإلَلُه 
ُه ِليَیْشَهَد َلنا ِبَهِذهِه ااُألمورِر َعِن االَكناِئِس. وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ َهِذهِه االشَّهادَدةِة االسَّْرَمِدييُّ االذيي أأرْرَسَل َمالَك

ِهَي ِلُكلِّ ُمؤِمٍن َمسيیحيٍّ َحقيیقيٍّ في ُكلِّ زَزمانٍن وَوَمكانن.   
 

وَوكانَن ااُهللا َقْد وَوَعَد وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ يَیسوعَع يُیَلقُِّب َنْفَسُه ِبأْصِل وَوذُذررِّيیَِّة دَدااوُودد.  
دَدااوُودَد أأنَُّه َسيَیأتي ِمْن َنْسِلِه َمْن يَیْجِلُس على االَعْرشِش إإلى أأَبِد ااآلِبديین. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ يَیسوعَع االَمسيیَح 
ُه االذيي وُوِلَد ِمْن َنْسِل دَدااوُودد ُهَو، في االَوْقِت َنْفِسِه، رَرببُّ دَدااوُودد. وَويَیقولُل يَیسوعُع َعْن َنْفِسِه أأيْیًضا إإنَّ

ِبعبارَرةٍة أأخرىى، َفإننَّ يَیسوعَع ُهَو رَرجاُء االَكنيیَسِة. َفَمَع أأننَّ االَكنيیَسَة َتعيیُش ". َكْوَكُب االصُّْبِح االُمِنيیُر"
االصُّْبِح االُمنيیِر  َكْوَكَبِصَفِتِه ِبَعظيیٍم في َعاَلٍم ُمْظِلٍم، فإنَّها َتَتَرقَُّب ُظهورَر االرَّببِّ يَیسوعَع ِبَمْجٍد 

. االِبرِّ َشْمَسوَو  
 

:17: 22َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُثمَّ   
 

�و�ُح �َو�اْ�َ�ُ��و�ُس ��َ�ُ���َِن: �َوَ�ْ� » �ََ���َل!« �َوَ�ْ� ��َْ�َ�ْ� �َْ���َ�ُْ�:» �ََ���َل!« �َو�ا���
.�ً�� ��َْ��َْ� �َْ���َ��ِت. �َوَ�ْ� ��ُِ��ْد �َْ���َ�ُ�ْ� َ��َء َ���َ��ٍة َ���  

 
ااألووَّلُل ُهَو أأننَّ االرُّووحَح االُقُدسَس، وَواالكنيیَسَة، االتَّْفسيیُر ِلَهذاا االَعَددد: ُمْحَتَمالنِن وَوُهناكَك َتْفسيیراانَن  

وَوَمْن يَیْسَمعونَن، يَیْشتاقونَن إإلى َمجيِء االرَّببِّ يَیسوعَع ثاِنيَیًة َفيَیقولونَن َلُه: َتعالل!" أأمَّا االتَّْفسيیُر االثَّاني 
. ِلَحيیاِتِهم رَربا وَوُمَخلًِّصا يَیسوعَع االَمسيیَحطاةِة ِلَقبولِل االُخَفُهَو أأننَّ َهِذهِه ددْعَوةة ُمَوجََّهة إإلى ِلَهذاا االَعَددد 

". وَويیا َلها َمْن يَیْعَطْش َفْليَیأتِت. وَوَمْن يُیِردْد َفْليَیأُخْذ َماَء َحيَیاةٍة َمجَّاًناِلذلَك فإنَّنا َنْقَرأُأ في االَعَددِد َنْفِسِه: "
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ِبَمَحبَِّة ااِهللا وَوُغْفرااِنِه ِمْن ِخاللِل َقبولِل يَیسوعَع رَربا  ِمْن دَدْعَوةٍة ُمبارَرَكٍة وَوَعظيیَمٍة ِللَمجيِء وواالتََّمتُِّع
وَوُمَخلًِّصا.   

 
َمْن يَیْعَطْش َفْليَیأتِت. وَوَمْن وَوُنالِحُظ ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االدَّْعَوةَة ُمَوجََّهٌة إإلى ُكلِّ َشْخٍص: "

بابَب االَخالصِص في وَوْجِه أأييِّ إإْنسانٍن يُیريیُد َحقا أأنْن يَیتوبَب  ". فاُهللا ال يُیْغِلُقيُیِردْد َفْليَیأُخْذ َماَء َحيَیاةٍة َمجَّاًنا
ةًة وَويَیْرِجَع إإليیِه. وَوَمَع ذَذِلَك فإنَُّه يَیْتُركُك االِخيیارَر َلنا قاِئًلا: "َمْن يُیِردد". َفِعْنَدما َخَلَقنا ااُهللا وَوَهَبنا إإرراادَد

ديیقي االُمستِمع، أأنْن َتْقَبَل دَدْعَوةَة ااِهللا أأوْو أأنْن ُحرَّةًة. وَوِبُمْقَتضى َهِذهِه ااإلرراادَدةِة االُحرَّةِة، يُیْمِكُنَك، َص
أتِت". َتْرُفَضها. وَوَلِكْن َتَذكَّْر أأننَّ ااَهللا َما يَیزاالُل يُیَوجُِّه َلَك دَدْعَوةَة االنِّْعَمِة َهِذهِه قاِئًلا: "َمْن يَیْعَطْش َفْليی

َفُهَو يُیريیُد أأنْن يُیْعطيیَك َماَء االَحيیاةِة َمجَّاًنا.   
 

إإذْذ  19وو  18وَوااآلنْن َنأتي، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى ُجْمَلِة ااْعِترااِضيیٍَّة أأخرىى في االَعَددَديْین  
:َنْقَرأأ  

 
�ِة ���ھَ��ا �اْ�ِ��َ��ِب: �إ�ِْن َ���َن �أََ�ٌ� ��َِ���ُ� َ��َ�  �َ��� �أَْ��َ�ُ� �ُِ��� َ�ْ� ��َْ�َ�ُ� �أَْ�َ��ا�َل �ُ�ُ��

َ��َ��ِت �ا ْ�َ�ْ��ُ��َ�َ �ِ� ���ھَ��ا �اْ�ِ��َ��ِب. �َو�إ�ِْن َ���َن �أََ�ٌ� ���ھَ��ا٬، ��َِ���ُ� �ُ َ���َْ��ِ� �ا���
�ِة٬، ��َْ�ِ��ُف �ُ �َِ�����َ�ُ ِ�ْ� ِ�ْ�ِ� �اْ�َ���َ��ِة٬،  ��َْ�ِ��ُف ِ�ْ� �أَْ�َ��ا�ِل ِ��َ��ِب ���ھِ��ِه �ا����ُ��

٬�ِ�َ، �َوِ�َ� �اْ�َ�ْ��ُ��ِب �ِ� ���ھَ��ا �اْ�ِ��َ��ِب. �َوِ�َ� �اْ�َ�ِ����َِ� �اْ�ُ��َ��  
 

وَويیا َلُه ِمْن َتْحذيیٍر َخطيیٍر، يیا أأِحبَّائي! فإنْن كانَن أأَحٌد يَیزيیُد على َما ُهَو َمْكتوبٌب في ِسْفِر  
أَأَحٌد يَیْحِذفُف ِمْن أَأْقَواالِل االرُّؤؤيیا، فإننَّ ااَهللا يَیزيیُد عليیِه االضََّرباتِت االَمْكتوَبَة في َهذاا االسِّْفِر. وَوإإنْن كانَن 

فُف ااُهللا َنِصيیَبُه ِمْن ِسْفِر االَحيَیاةِة، وَوِمَن االَمِديیَنِة االُمَقدََّسِة، وَوِمَن االَمْكُتوبِب ِفي ِكَتابِب هِذهِه االنُُّبوَّةِة، يَیْحِذ
. وَوَهذاا االتَّْحذيیُر يَیُصحُّ على أأييِّ ُمحاوَوَلٍة ِلُمهاَجَمِة وَوحِي االِكتابِب االُمَقدَّسِس وَوَكماِلِه. هَذاا االِكَتابِب

ريیُد ااُهللا أأنْن يَیقوَلُه َلنا ِلَكْي َنْحيیا َحيیاةًة باررَّةًة ُمَقدََّسًة وَوَمْرِضيیًَّة َفالِكتابُب االُمَقدَّسُس يَیْحويي ُكلَّ َما يُی
أأماَمُه. ِلذلَك، ال َحاَجَة َلنا للَبْحِث َعِن االَحقِّ في أأييِّ َمكانٍن آآَخَر ألننَّ االَحقَّ ُكلَُّه ُمْعَلٌن في االِكتابِب 

االُمَقدَّسس.   
 

:20ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    
 

����ِھُ� ��ِ�َ��ا: ��َ�ُ��لُ  �ب� ��َُ���ُع.». �ََ�ْ�! �أَ�َ� �آ�ِ� َ�ِ���ً��« �ا��� �آِ���َ�. �ََ���َل �أ�َ���َ�� �ا���  
 

وَويیا َلُه ِمْن وَوْعٍد !" َنَعْم! أَأَنا آآِتي َسِريیًعاوَوَهِذهِه ، يیا أأِحبَّائي، َكِلماتُت يَیسوعَع ااألخيیَرةة: " 
االَمسيیح! وَوَتجاوُوًبا َمَع َهذاا االَوْعِد، ال يَیَسُعنا إإلَّا  ُمبارَركٍك وَورَرجاٍء َعظيیٍم ِلُكلِّ ُمؤِمٍن َحقيیقيٍّ بيیسوعَع

"!آآِميیَن. َتَعالَل أَأيیَُّها االرَّببُّ يَیُسوععأأنْن َنقولَل َلُه: "  
 

:21وَوأأخيیًراا، يَیْخُتُم يُیوَحنَّا االرَّسولُل ِسْفَر االرُّؤؤيیا ِبَهِذهِه االَبَرَكِة االِختاِميیَِّة فيیقولُل في االَعَددد    
 

��َُ���َع �اْ�َ�ِ���ِ� َ�َ� َ�ِ���ِ�ُ�ْ�. �آِ���َ�.�ِْ�َ��ُ �َر���َ�   
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ِنْعَمُة رَربَِّنا يَیُسوعَع االَمِسيیِح َمَع َجِميیِعُكْم. وَوَنْحُن، ِبَدوْورِرنا، ُنَحيیِّيیُكْم َجميیًعا ِبذااتِت االتَِّحيیَِّة: " 

".آآِميیَن  
 

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

ِسْفِر االرُّؤؤيیا وَوإإلى ِنهايَیِة االَعْهِد ِبَهذاا، َنكونُن َقْد وَوَصْلنا، َصديیقي االُمْسَتِمع، إإلى ِنهايَیِة 
. وَوما َنْرجوهُه ِمْن أأْعماقِق ُقلوِبنا ُهَو أأنْن َتكونَن َقْد َحقَّْقَت ُنُمواا وَوُنْضًجا في َعالَقِتَك االَجديید

اا االسِّْفِر، وَوِمْن ِخاللِل دِدررااَسِة االَعْهِد االَجديیِد ِبُمْجَمِله.ررااَسِة َهذباِهللا االَحيِّ ِمْن ِخاللِل دِداالشَّْخِصيیَِّة   
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

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

رااَءةِة االَعْهِد االَجديیِد وَودِدررااَسِتِه ِبُمْجَمِله. ِنْعَمِتَك االتي َمكََّنْتنا ِمْن ِقَنْشُكُركَك، يیا أأبانا، على 
َعْنَك.  يیَناالَبعيیدااألشخاصِص وَوَنْحُن َنْسأُلَك أأنْن ُتْعطيینا االُقوَّةَة وَواالِحْكَمَة ِلَتوصيیِل َكِلَمِتَك االَحيیَِّة إإلى 

دَدَفَع أأْجَرةَة االَمسيیَح َفَشْوقُق ُقلوِبنا، يیا رَرببُّ، ُهَو أأنْن يَیْسَمَع االنَّاسُس َجميیًعا االَخَبَر االسَّاررَّ بأننَّ يَیسوعَع 
، يیا االَخِطيیَِّة َعنَّا ِلَكْي يُیَحرِّرَرنا ِمْن ُعبودديیَِّة االَخِطيیَِّة وَويُیْعطيینا َحيیاةًة أأبديیًَّة َمَعُه. ِلذلَك، َنَتَضرَّعُع إإليیَك

إإَلَهنا االَحبيیب، أأنْن َتْجَعَلنا ُنْورًراا في َهذاا االَعاَلِم االُمْظِلِم، وَوأأنْن ُتْعطيینا ِنْعَمًة ِلَنكونَن ُشهودًداا أأمناَء َلَك 
ُكلَّ ِحيْین. باْسِم يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  

 


