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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ ��َ �ِ � �َ �ِ ��َ �ا
1 :22 ِسْفر االرُّؤؤيیا -11 Revelation 22:1–11 

 Pt.1_3761# 492م: 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  

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

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

 
–َلَقْد وَوَصْلنا، يیا أأِحبَّائي، إإلى ااألْصحاحِح االثَّاني وواالِعْشريین ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا   وَوُهَو  

ااألْصحاحُح ااألخيیُر في َهذاا االسِّْفِر االنَّفيیس. وَوُهَو أأيْیًضا االسِّْفُر ااألخيیُر في االَعْهِد االَجديید.   
 

ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا وَوْصَف االَمديیَنِة االسَّماوويیَِّة االتي َتْسُكُن  21وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحح  
ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا،  22فيیها َعرووسُس االَمسيیِح (أأيِي االَكنيیَسة). وَوَقْبَل أأنْن َنْبَتِدئَئ ِبِدررااَسِة ااألْصحاحح 

–ِلَنْقَرأأ  -َمرَّةًة أأخرىى -9: 21االرُّؤؤيیا  َما َجاَء في ِسْفِر  َعْن وَوْصِف أأوورُرَشليیَم االسَّماوويیَِّة إإذْذ يَیقولُل  27
يُیوَحنَّا االرَّسولل:   

 
ْ�َ��ُ �اْ�َ��َ���ِت  ْ�َ�ِ� �اْ�َ��َ�َِ�ِ� �ا��ِ���َ� َ�َ��ُ�ُ� �ا��� �ُ�� َ��َء �إِ�َ�� �َو�اِ�ٌ� ِ�َ� �ا���

َ��َ��ِت �ا�َِ���َ��ِة٬، �َو�ََ���َ� َ�ِ�� �َ��ِ�ً:  ْ�ِ� �ا��� �ِة ِ�َ� �ا��� ���َھ�ُ�� �َ��ُِر��ََ� «�اْ�َ�ْ��ُ��
�و�ِح �إِ�َ� َ��َ� َ�ِ���ٍ� َ���ل٬، �َو�َذ���َھَ� �ِ� �ِ ». �اْ�َ�ُ��و�َس �اْ�َ��أ�َةَ �اْ�َ�ُ��و�فِ  ����

َ��ِء ِ�ْ� ِ�ْ�ِ�  �َو�أ�ََر�ا�ِ� �اْ�َ�ِ����َ�َ �اْ�َ�ِ���َ��َ �أ�ُو�ُرَ���ِ�َ� �اْ�ُ��َ��َ��َ �َ��ِز�َ�ً ِ�َ� �ا���
. �َوَ���َن  �٬ِ، ��ََ�� َ�ْ�ُ� �٬ِ، �َو�ََ�َ����َُ�� ِ�ْ���ُ �أَْ�َ��ِم َ�َ�ٍ� َ�َ�َ�ِ� ��َْ�ٍ� �َ����ِر�ي�

��ٌ� �َوَ���ل٬، �َوَ���َن ��ََ�� �اْ��َ� َ�َ�َ� �٬�ً��َ، �َوَ��َ� �ا�َْ�َ��ا�ِب �اْ��َ� َ�َ�َ� ��ََ�� ُ���ٌر َ��ِ 
٬��ًَ��َ، �َو�أَْ�َ��ٌء َ�ْ��ُ��َ�ٌ ���ِھَ� �أَْ�َ��ُء �أَْ��َ��ِط �َ�ِ� �إِْ�َ��ا��ِ�َ� �ا�ْ��َْ� َ�َ�َ�. ِ�َ� 

َ���ِل �َ�َ�َ�ُ �أَْ�َ��ا�ٍب٬، �َو�ِ  ْ��ِق �َ�َ�َ�ُ �أَْ�َ��ا�ٍب٬، �َوِ�َ� �ا��� َ� �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�ْ��َْ� َ�َ�َ�.   
 

�َِ�ْ� ��َ��ِ�َ� �اْ�َ�ِ����َ�َ  �َو�ا��ِ��ي َ���َن ��َ�ََ���ُ� َ�ِ�� َ���َن َ�َ���ُ �ََ��َ�ٌ ِ�ْ� �َذ���َھ�ٍ 
�َو�أَْ�َ��ا��ََ�� �َوُ���َر���َھ�. �َو�اْ�َ�ِ����َ�ُ َ���َْ� َ�ْ�ُ��َ��ً ٬��َ���َ�ًُ، �طُ���َُ�� �ِ�َْ��ِر 

�اْ�َ�ْ��ِض. �َ�َ��َس �اْ�َ�ِ����َ�َ �ِ�ْ��ََ��َِ� َ�َ���َ�َ �اْ��َْ� َ�َ�َ� �أَْ�َ� َ�ْ�َ��ٍة. �ا�����ُل 
��َ�ٌ. �َو�َ��َس ُ���َر���َھ�: ِ��َ�ً �َو�أ�َْر�ًَ�� �َو�أ�َْر�َِ���َ� �َو�اْ�َ�ْ��ُض �َو�ا��ْر�ِ�َ��ُع ُ��ََ���وِ 

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

�ُل ��َْ�ٌ�. �ا�����ِ� ��َ��ُ��ٌت �أ�َْز�َر�ُق. �ا�����ُِ� َ���ِ�ٌ� �أَْ���َُ�. َ��ِ  ��ٍ�. �ا�ََ���ُس �ا��َو�
�ٌد �ُذ�َ��ِ��  �ا�ُِ� �ُزُ��� ��ُِ�  .�ا��� . �ا�����ِد�ُس َ���ِ�ٌ� �أَْ�َ�ُ�. �ا��� �اْ�َ��ِ�ُ� َ�َ��ٌع َ���ِ��ِ��

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

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

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

�َر���َھ�٬، �إِ�َ� �ا���ْ�ِ� �َو�َ �إِ�َ� �اْ��ََ�ِ� ��ِ�ُِ����َ� ��٬��َ��ِ، ��َن� َ�ْ�َ� �ِ �َْ� �أَ�َ�
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�َو�اْ�َ�ُ��و�ُف ِ�َ��اُ��َ��. �َو�َْ�ِ�� ُ�ُ���ُب �اْ�ُ�َ���ِ���َ� �ِ�ُ��ِر���َھ�٬، �َوُ��ُ��ُك �ا��َْر�ِض 
��َِ����ُ��َن �َِ�ْ�ِ����ِھْ� �َوَ�َ��اَ���ِِ�ْ� �إِ��َْ��َ��. �َو�أَْ�َ��ا��َُ�� �َْ� �ُْ��ََ� ��ََ���ًر�ا٬، ��َن� ��َْ��ً �َ 

َ�َ��اَ���ِِ�ْ� �إِ��َْ��َ��. �َو�َْ� ��َْ�ُ���ََ�� َ�ْ�ٌء ��َُ���ُن ���ُھ�َ��َك. �َو��َِ����ُ��َن �َِ�ْ�ِ� �ا�َُ�ِ� �وَ 
.�َد�ٌِ� �َو�َ َ�� ��َْ��َُ� �َرِ�ً�� �َو٬�ً��ِ�َ، �إ��� �اْ�َ�ْ��ُ���ِ�َ� �ِ� ِ�ْ�ِ� َ���َ��ِة �اْ�َ�ُ��و�فِ   

 
عونَن ِبَشْوقٍق وَوَقْد ذَذَكْرنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ ااآلباَء ااألووااِئَل في االَعْهِد االَقديیِم َكاُنواا يَیتَطلَّ 

إإلى َهِذهِه االَمديیَنِة االسَّماوويیَِّة. ِلَذِلَك َفَقْد أأَقرُّوواا أأنَُّهْم ُنزالُء وَوُغَرباُء على ااألرْرضِض ألنَُّهْم كاُنواا 
.االَمِديیَنَة االتي َلَها ااَألَساَساتُت، االتي َصاِنُعَها وَوَبارِرُئَها ااُهللا وونَنيَیْنَتِظُر  

 
:2وو  1 :22ِسْفِر االرُّؤؤيیا في وَوْصَف أأوورُرَشليیَم االسَّماوويیَِّة قاِئًلا يُیوَحنَّا وَويُیتاِبُع   

 
�َو�أ�ََر�ا�ِ� ��َْ�ً��ا َ����ِ�ً� ِ�ْ� َ��ِء َ���َ��ٍة �َِ�ً�� َ��َ����ٍر٬، َ���ِرً�� ِ�ْ� َ�ْ��ِش �ِ 
�َو�اْ�َ�ُ��و�ِف. �ِ� �َوَ�ِ� ُ����َِ�� �َوَ��َ� �ا����ْ�ِ� ِ�ْ� ���ُھ�َ� �َوِ�ْ� ���ُھ�َ��َك٬، َ�َ�َ��ةُ 

َ�َ��ِة �َ  ��َ��ٍة �َْ��َُ� �اْ��َ�َْ� َ�ْ�َ��ةَ �ََ�َ��ة٬ً، �َو�ُْ�ِ�� ُ��� َ��ْ�ٍ� �ََ�َ����َھ�٬، �َو�َو�َر�ُق �ا���
�ِِ��َ�ِء �ا�َُ�ِ�.   

 
إإلى يَیْرِمُز رَرأأىى يُیوَحنَّا َنْهَر َماِء االَحيیاةِة صاِفيًیا كبلْورر ِمْن َعْرشِش ااِهللا وَواالَحَمل. وَوَهذاا االنَّْهُر  

َتَدفُِّق االَحيیاةِة ااألبديیَِّة ِمْن َعْرشِش ااِهللا إإلى أأْهِل االسَّماء.   
 

َضفََّتيْیِه َشَجَرةُة االَحيَیاةِة ُتْثِمُر ااْثَنَتْي َعْشَرةَة َمرَّةًة، ُكلَّ ووكانَن االنَّْهُر يَیْخَتِرقُق َساَحَة االَمديیَنِة، وَوعلى 
إإذْذ  ِسْفِر االتَّكويینااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن ما َجاَء في وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، َعزيیزيي االُمستِمع، بَشْهٍر َمرَّةًة. 

وَوَجَبَل االرَّببُّ ااِإللُه آآدَدمَم ُتَرااًبا ِمَن ااَألرْرضِض، وَوَنَفَخ ِفي أَأْنِفِه َنَسَمَة َحيَیاةٍة. َفَصارَر آآدَدمُم َنْفًسا َنْقَرأُأ: "
ُهَناكَك آآدَدمَم االَِّذيي َجَبَلُه. وَوأَأْنَبَت االرَّببُّ ااِإللُه  َغَرسَس االرَّببُّ ااِإللُه َجنًَّة ِفي َعْدنٍن َشْرًقا، وَووَوَضَعوَوَحيیًَّة. 

ةَة ِمَن ااَألرْرضِض ُكلَّ َشَجَرةٍة َشِهيیٍَّة ِللنََّظِر وَوَجيیَِّدةٍة ِلَألْكِل، وَوَشَجَرةَة ااْلَحيَیاةِة ِفي وَوَسِط ااْلَجنَِّة، وَوَشَجَر
مَم وَووَوَضَعُه ِفي َجنَِّة َعْدنٍن ِليَیْعَمَلَها وَويَیْحَفَظَها. وَوأَأَخَذ االرَّببُّ ااِإللُه آآدَد... َمْعِرَفِة ااْلَخيْیِر وَواالشَّرِّ. 

ِمْن َجِميیِع َشَجِر ااْلَجنَِّة َتْأُكُل أَأْكًال، وَوأَأمَّا َشَجَرةُة َمْعِرَفِة ااْلَخيْیِر «وَوأَأوْوَصى االرَّببُّ ااِإللُه آآدَدمَم َقاِئًال: 
  ".»ْنَها َمْوًتا َتُموتُتوَواالشَّرِّ َفَال َتْأُكْل ِمْنَها، َألنََّك يَیْومَم َتْأُكُل ِم

 
. ِمْنهاَعِن ااألْكِل ااُهللا َنهاهُه االشََّجَرةِة االتي  َحقا أأننَّ ااإلْنسانَن ااْختارَر أأنْن يیأُكَل ِمَناالَعجيیِب وَوِمَن 

َسيْیٍف ُمَتَقلٍِّب وَوأَأَقامَم َشْرِقيَّ َجنَِّة َعْدنٍن االَكُرووِبيیَم، وَوَلِهيیَب ، َطَردَدهُه ااُهللا ِمَن االَجنَِّة وَوِعْنَدما َفَعَل ذذِلَك
. وَوَقْد َفَعَل ااُهللا ذَذِلَك ِلَكْي ال يَیأُكَل ااإلْنسانُن االَخاِطُئ ِمْن َشَجَرةِة االَحيیاةِة ِلِحَرااَسِة َطِريیِق َشَجَرةِة االَحيَیاةة

. وَوُبْعِدهِه َعِن ااِهللاوَويَیْحيیا إإلى ااألَبِد وَوُهَو في َحاَلِتِه االَخاِطَئِة   
 

، أأنَُّه ِبُوجودِد َهَذيْیِن االِخيیارَريْیِن (أأيْي َشَجَرةَة االَحيیاةِة وَوَشَجَرةَة وَوَقْد َتُظنُّ، َصديیقي االُمستِمع
َتماًما. آآدَدمَم وَوَحوَّااَء َفَعال االَعْكَس االَمْوتِت)، فإننَّ ااإلْنسانَن َسيَیْختارُر في االَحالل َشَجَرةَة االَحيیاةِة. وَوَلِكنَّ 

ُكلَّ يَیْومٍم ىى في ااْنِتقادِد آآدَدمَم وَوَحوَّااَء، يَیِجُب عليینا أأنْن ُنْدرِركَك أأنَّنا َنْفَعُل ااألْمَر َنْفَسُه وَوَلِكْن َقْبَل أأنْن َنَتمادَد
. َفَقْد َقدَّمَم ااُهللا َلنا َشَجَرةَة االَحيیاةِة ِمْن ِخاللِل َصليیِب االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح. وَوما يَیزاالُل االنَّاسُس َتْقريیًبا
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وَوَلِكنَّ أأناًسا َكثيیريیَن ِجداا يَیْختارُروونَن َطريیَق االَمْوتِت ال َطريیَق االَحيیاةة. ْختيیارر. الااليیومَم ُمطاَلبيیَن با
 ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، فإنَُّهْم يَیْقَتِرفونَن االَخَطَأ َنْفَسُه وَواالَخِطيیََّة َنْفَسها االتي ااْقَتَرَفها آآدَدمُم وَوَحوَّااُء في َجنَِّة

َعْدنٍن.   
 

. وَوَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا االسَّماوويیَّة يیاةِة َقْد ُنِقَلْت إإلى َمديیَنِة ااِهللاوَويَیْبدوو، يیا َصديیقي، أأننَّ َشَجَرةَة االَح
وَوعلى  .يَیْخَتِرقُق َساَحَة االَمديیَنِةوَوِمْن َعْرشِش ااِهللا وَواالَحَمل يَیَتَدفَُّق َنْهَر َماِء االَحيیاةِة صاِفيًیا كالِبلَّْورر 

االشََّجَرةِة ِلِشَفاِء  وَورَرقَقوَوُهَو يَیقولُل إإننَّ  رَّةًة، ُكلَّ َشْهٍر َمرَّةًة.َضفََّتيْیِه َشَجَرةُة االَحيَیاةِة ُتْثِمُر ااْثَنَتْي َعْشَرةَة َم
!ااُألَمِم  

 
ُثمَّ رَرأَأيْیُت َسَماًء َجِديیَدةًة وَوأَأرْرًضا ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا: " 21كانَن يُیوَحنَّا َقْد قالل في ااألْصحاحح 

ديیَدةَة) في َهِذهِه االسَّماِء االَجديیَدةِة ووااألرْرضِض ". وَوَسْوفَف َتكونُن َمديیَنُة ااِهللا (أأيْي أأوورُرَشليیَم االَجَجِديیَدةًة
" َها أَأَنا أَأْصَنُع ُكلَّ َشْيٍء َجِديیًداا!" االَجاِلُس َعَلى االَعْرشِش:االَجديیَدةِة َحيْیُث َمْسَكن ااهللا. وَوَقْد قالَل 

لُمَقدَّسَس ال َفَسْوفَف َتكونُن ُهناكَك أأرْرضٌض. وَوَسْوفَف يَیكونُن ُهناكَك أُأَمٌم على ااألرْرضِض. وَوَلِكنَّ االِكتابَب اا
، يُیْطِلُعنا على ُهِويیَِّة َهؤالء. وَوُهناكَك أأمورٌر َكثيیَرةٌة َتْخَتصُّ بالُمْسَتْقَبِل ال ُتْعِلُنها َلنا َكِلَمُة ااِهللا. ِلذلَك

. َسْوفَف َتكونُن ُهناكَك ُمفاجآتٌت َكثيیَرةٌة َتْنَتِظُرنا في االسَّماِء  
 

َسَتْخلو ِمن االَمَرضِض  َتيْیِناالَجديیَدوَوااألرْرضِض في االسَّماِء َقْد يَیْسألُل َساِئٌل: "ما ددااَمِت االَحيیاةُة وَو
االَحقيیَقُة ِهَي وَو ؟"ااُألَممِلِشفاِء كونُن يَیَس ذيياال ِتْلَك االشََّجَرةِة قِقرَروَووواالَخِطيیَِّة وَواالَمْوتِت، َما االَحاَجُة إإلى 

.االدَّااِئَمةالصِّحَِّة إإلى أأنَُّهْم َسيَیَتَمتَّعونَن بُصْورَرةٍة َمجازِزيیٍَّة ُتشيیُر  نا ُهنا أأمامَمأأنَّ  
 

:3: 22ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   
 

�َو�َ �َُ���ُن �َْ��َ�ٌ َ�� �ِ� َ�� �َْ�ُ�. �َوَ�ْ��ُش �ِ �َو�اْ�َ�ُ��و�ِف ��َُ���ُن ��٬��َ��ِ، �َوَ���ِ�ُ��هُ 
 .ُ�َ����ُ�ِ�َْ��  

 
اللَّْعَنُة َجاَءتْت، يیا َصديیقي، َنتيیَجَة دُدخولِل االَخِطيیَّة. وَويُیْمِكُنَك أأنْن َترىى ذَذِلَك بالرُّجوعِع إإلى َف 

وَوَلِكْن في االسَّماِء وَوااألرْرضِض االَجديیَدَتيْیِن َلْن َتكونَن ِسْفِر االتَّكويیِن وَوِقرااَءةِة َما َحَدثَث في َجنَِّة َعْدنٍن. 
ُهللا ألنْن يَیديیَن االَخِطيیَّة َبْعد. ُهناكَك َلْعَنٌة وَوَلْن يُیْضَطرَّ اا  

 
االَِّذيیَن أَأَتْواا ِمَن االضِّيیَقِة االَعِظيیَمِة وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح االسَّاِبِع ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا أأننَّ  

َعْرشِش ااِهللا وَويَیْخِدُموَنُه  ِمْن أَأْجِل ذذِلَك ُهْم أَأَمامَم .َقْد َغسَُّلواا ِثيَیاَبُهْم وَوَبيیَُّضواا ِثيَیاَبُهْم ِفي دَدمِم االَخُرووفِف
 4: 20. وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا وَواالَجاِلُس على االَعْرشِش يَیِحلُّ َفْوَقُهْم .َنَهارًراا وَوَليْیًال ِفي َهيْیَكِلِه

وَوأأْعُطواا ُحْكًما.  وَورَرأَأيْیُت ُعُرووًشا َفَجَلُسواا َعَليْیَها،أأننَّ يُیوَحنَّا رَرأأىى ِفَئَتيْیِن ِمَن االنَّاسِس إإذْذ يَیقولل: "
 وَورَرأَأيْیُت ُنُفوسَس االَِّذيیَن ُقِتُلواا ِمْن أَأْجِل َشَهادَدةِة يَیُسوعَع وَوِمْن أَأْجِل َكِلَمِة ااِهللا، وَواالَِّذيیَن َلْم يَیْسُجُدوواا

َمَلُكواا َمَع االَمِسيیِح ِلْلَوْحِش وَوَال ِلُصورَرِتِه، وَوَلْم يَیْقَبُلواا االسَِّمَة َعَلى ِجَباِهِهْم وَوَعَلى أَأيْیِديیِهْم، َفَعاُشواا وَو
َخُرووفِف لَال َتُكونُن َلْعَنٌة َما ِفي َما َبْعُد. وَوَعْرشُش ااِهللا وَواا". وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیل فإنَُّه "أَأْلَف َسَنٍة

". َفَعرووسُس االَمسيیَح (أأيِي االَكنيیَسُة) َسَتْمُلُك َمَعُه. يَیُكونُن ِفيیَها، وَوَعِبيیُدهُه يَیْخِدُموَنُه  
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:4: 22َرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُثمَّ َنْق   

 
�َو���ُھْ� َ���َْ��ُُ��و�َن �َو٬���َ��ُْ، �َو�اْ�ُ���ُ َ��َ� ِ��َ����ِھ�ِ�ْ�.   

 
َفَقْد َقَرأأنا وَوكانَن ااُهللا َقْد وَوَعَد االغاِلبيیَن بأنْن يُیْعطيیهم ااْسًما َجديیًداا ال يَیْعِرُفُه إإلَّا االذيیَن يَیأُخذووَنُه.  

َمْن َلُه أأذُذنٌن َفْليَیْسَمْع َما يَیُقوُلُه االرُّووحُح االرَّببِّ يَیسوعع): "(على ِلسانِن  17: 2في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 
ِللَكَناِئِس. َمْن يَیْغِلُب َفَسُأْعِطيیِه أَأنْن يَیأُكَل ِمَن االَمنِّ االُمْخَفى، وَوأأْعِطيیِه َحَصاةًة َبيْیَضاَء، وَوَعَلى 

وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ َهؤالِء َسيَیْنُظروونَن ". ِذيي يَیأُخُذاالَحَصاةِة ااْسٌم َجِديیٌد َمْكُتوبٌب َال يَیْعِرُفُه أَأَحٌد َغيْیُر االَّ
. "وَوْجَه االرَّببِّ وَوأأننَّ ااْسَمُه َسيَیكونُن على ِجباِهِهم  

 
:5: 22ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�ب�  �َو�َ ��َُ���ُن ��َْ�ٌ� ���ُھ�َ��َك٬، �َو�َ ��َْ��َ�ُ���َن �إِ�َ� ِ�َ��ا�ٍج �أ�َْو �ُ��ِر ٬�ٍ�ْ�َ، ��َن� �ا���

ِ����َ ��ُ��ِ�ُ� ٬�ْ�ِ��َْ���َ، �َو���ُھْ� َ���َْ��ُِ���َن �إِ�َ� �أَ�َِ� �ا��ِِ���َ�.�ا  
 

إإذْذ إإنَّنا َسَنْمِلُك َمَعُه إإلى أأَبِد ااآلِبديین. وَوَلْن يَیسوعَع االَمسيیِح  فيَمقاُمنا  ، يیا أأِحبَّائي،وَوَهذاا ُهَو 
يُینيیُر َعَليْینا ِبُحضورِرهِه. ِلذلَك َلْن يَیكونَن َليْیٌل َسَتكونَن ُهناكَك َحاَجٌة إإلى ُنْورِر االشَّْمِس ألننَّ االرَّببَّ ااإلَلَه 

ُطوَبـى ِلَألْنِقيَیاِء االَقْلِب، : "8: 5ُهناكَك وَوَلْن َنْحتاجَج إإلى ِسرااجٍج. وَوَقْد قالَل يَیسوعُع في إإْنجيیل َمتَّى 
! َفَقْد أأرراادَد ُموسى أأنن يَیرىى ". وَويیا َلُه ِمَن ااْمتيیازٍز َعظيیٍم َلنا أأنْن َنْنُظَر وَوْجَه ااِهللاَألنَُّهْم يُیَعايِیُنونَن ااَهللا

ُهَوذَذاا ... َال َتْقِدرُر أَأنْن َتَرىى وَوْجِهي، َألننَّ ااِإلْنَسانَن َال يَیَرااِني وَويَیِعيیُش. وَوْجَه ااِهللا، وَوَلِكنَّ ااَهللا قالَل َلُه: "
ِفي ُنْقَرةٍة ِمَن ِعْنِديي َمَكانٌن، َفَتِقُف َعَلى االصَّْخَرةِة. وَويَیُكونُن َمَتى ااْجَتازَز َمْجِديي، أَأنِّي أَأَضُعَك 

". االصَّْخَرةِة، وَوأَأْسُتُركَك ِبيَیِديي َحتَّى أَأْجَتازَز. ُثمَّ أَأرْرَفُع يَیِديي َفَتْنُظُر وَورَرااِئي، وَوأَأمَّا وَوْجِهي َفَال يُیَرىى
وَوَلِكنَّ ااَهللا َسيُیْعطيینا َهذاا ااالْمتيیازَز في يَیْومٍم َما َفَنرىى وَوْجَهُه.   

 
:6: 22االرُّؤؤيیا ُثمَّ يَیقولُل يُیوَحنَّا في ِسْفِر   

 
��ِ���َ� « �ُ�� �َ��َل �ِ�: �ب� �إِ���ُ �ا�َْ���ِ�َ�ِء �اْ��ِ�� ���ھِ��ِه �ا�َْ�َ��ا�ُل �أَِ����َ�ٌ �َوَ���ِد�َ�ٌ. �َو�ا���

».�أ�َْرَ�َ� َ��ََ���ُ ��ِ�ُِ��َي َ���ِ�َ��هُ َ�� ��َْ��َِ�� �أ�َْن ��َُ���َن َ�ِ���ً��  
 

يیًعا. ِلذلَك فإننَّ ااَهللا يُیؤكُِّد ِصْدقَق أأْقوااِلِه وَوال َشكَّ أأننَّ َهذاا أأْمٌر َمجيیٌد يَیفوقُق ااْستيیعاَبنا َجم 
ُهَو االَحقُّ االذيي أأْعَلَنُه  ُمَجدَّدًداا. َفما َنْقَرأأهُه ُهنا، يیا َصديیقي، ُهَو َليْیَس ِحكايیاتٍت ِمْن َنْسِج االَخيیالِل، َبْل

ااُهللا َلنا ِمْن ِخاللِل َكِلَمِتِه االُمَقدََّسِة.   
 

إِإْعَالنُن يَیُسوعَع االَمِسيیِح، ِبداايَیِة ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا: "وَوكانَن يُیوَحنَّا َقْد قالَل في  
َالِكِه ِلَعْبِدهِه االَِّذيي أَأْعَطاهُه إِإيیَّاهُه ااُهللا، ِليُیِريَي َعِبيیَدهُه َما َال ُبدَّ أَأنْن يَیُكونَن َعْن َقِريیٍب، وَوَبيیََّنُه ُمْرِسًال ِبيَیِد َم

الكُك االرَّببِّ ُهَو االذيي أَأَخَذ يُیوَحنَّا في َهِذهِه االرُّؤؤيیا االُمْدِهَشِة االَعجيیَبة َعْن ". ِلذلَك َفَقْد كانَن َميُیوَحنَّا
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إِإلُه ااَألْنِبيَیاِء االِقدِّيیِسيیَن َمْجِد االَمسيیِح ااآلتي. وَوَنْقَرأُأ ُهنا أأيْیًضا أأننَّ أأْقواالَل ااِهللا أأميیَنٌة وَوصادِدَقٌة. فالرَّببُّ 
. َعِبيیَدهُه َما يَیْنَبِغي أَأنْن يَیُكونَن َسِريیًعاأَأرْرَسَل َمَالَكُه ِليُیِريَي ُهَو االذيي   

 
:7: 22ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�ِة ���ھَ��ا �اْ�ِ��َ��بِ « ».���َھ� �أَ�َ� �آ�ِ� َ�ِ���ً��. �طُ��َ� �َِ�ْ� ��َْ��َ�ُ �أَْ�َ��ا�َل �ُ�ُ��  

 
نَُّه ال يَیقولُل إإنَُّه َسيَیأتي أأَجْل يیا َصديیقي! َفالرَّببُّ يَیقولُل إإنَُّه َسيیأتي َسريیًعا. وَوُنالِحُظ ُهنا أأ 

وَوَمَتى ااْبَتَدأَأتْت هِذهِه َتُكونُن، على ِلسانِن يَیسوعع: " 28: 21َقريیًبا، َبْل َسريیًعا. وَوَنْقَرأُأ في إإْنجيیل لوقا 
َفِة َسْوفَف يَیكونُن َمجيیُئُه في َلْحَظٍة، في َطْرَف". َفاْنَتِصُبواا وَواارْرَفُعواا رُرؤُؤووَسُكْم َألننَّ َنَجاَتُكْم َتْقَتِربُب

-51: 15َقْد قالَل بولُس االرَّسولُل في رِرسالتِه ااألوولى إإلى أأْهِل كورِرنثوسس َفَعيْیٍن.  ُهَوذَذاا ِسرٌّ : "52
َألِخيیِر. َفِإنَُّه أَأُقوُلُه َلُكْم: َال َنْرُقُد ُكلَُّنا، وَولِكنََّنا ُكلََّنا َنَتَغيیَُّر، ِفي َلْحَظٍة ِفي َطْرَفِة َعيْیٍن، ِعْنَد االُبوقِق اا

. َفُهَو يَیسوعُع إإليیِه االرَّببُّأأشارَر وَوَهذاا ُهَو َما  ".وَّقُق، َفيُیَقامُم ااَألْمَوااتُت َعِديیِمي َفَسادٍد، وَوَنْحُن َنَتَغيیَُّرَسيُیَب
 َلْم يَیْقِصْد أأنَُّه َسيیأتي َبْعَد َسَنٍة أأوْو ِبْضِع َسَنوااتٍت ِمْن ِكتاَبِة ِسْفِر االرُّؤؤيیا. َبْل َقَصَد إإنَُّه ِعْنَدما يیأتي

. االُمناِسُب ِلَمجيیِئِه فإننَّ َمجيیَئُه َسيَیكونُن ُمباِغًتا االَوْقُت  
 

: 8: 22ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

�َو�أَ�َ� ��ُ�َ���� �ا��ِ��ي َ���َن ��َْ��ُُ� �َو��َْ�َ�ُ� ���ھَ��ا. �َوِ���َ� َ�ِ�ْ�ُ� �َو�َ�َْ��ُت٬، َ�َ��ْر�ُت 
���ِ� ���ھَ��ا. �َْ�ُ�َ� �أََ���َم �ِرْ��َِ� �اْ�َ���َِك �ا��ِ��ي َ���َن ��ُ�ِ   

 
وَويَیِجُب عليینا أأنْن َنَتَذكََّر ُهنا أأننَّ يُیوَحنَّا االرَّسولَل رَرأأىى ُكلَّ َهِذهِه ااألْحدااثِث في رُرؤؤيیا. وَوَقْد  

َسِمَع أأمورًراا َكثيیَرةًة. ِلذلَك فإنَُّه يَیقولُل ُهنا إإنَُّه كانَن يَیْنُظُر وَويَیْسَمُع ااُألمورَر االتي َسَتْحُدثُث في 
–في َهذاا االسِّْفِر االَعظيیِم االُمْسَتْقَبِل. وَوَقْد دَدووََّنها َلنا  ِسْفِر االرُّؤؤيیا. وَوَقْد أأِخَذ يُیوَحنَّا ِبَروْوَعِة َما رَرأأىى  

وَوَسِمَع َحتَّى إإنَُّه َهمَّ بالسُّجودِد أأمامَم رِرْجَليِّ االَمالكِك االذيي أأررااهُه ِتْلَك االرُّؤؤيیا.   
 

:9وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في االَعَددد    
 

�َْ�َ�ْ�! �َ��� َ�ْ�ٌ� َ�َ�َ� �َوَ�َ� �إِْ�َ��َِ� �ا�َْ���ِ�َ�ِء٬، �َو�ا��ِ���َ� �اْ��ُْ� �َ « �َ�َ��َل �َِ�:
»"ِ! ��َْ��َ�ُ��َن �أَْ�َ��ا�َل ���ھَ��ا �اْ�ِ��َ��ِب. �اْ�ُ��ْ   

 
وَوُكنَّا َقْد ذَذَكْرنا في َحْلَقٍة َساِبَقٍة أأننَّ االسُّجودَد ال يَیليیُق إإلَّا باِهللا وَوْحَدهُه. َفَمَع أأننَّ االَمالِئَكَة  

ناتٌت ِمْن رُرْتَبٍة أأْعلى ِمَن ااإلْنسانِن، فإنَّنا َنرىى ُهنا أأننَّ االَمالكَك َلْم يَیْسَمْح ِليُیوَحنَّا أأنْن يَیْسُجَد َلُه، َبْل َكاِئ
َال َتْفَعْل! َألنِّي َعْبٌد َمَعَك وَوَمَع إِإْخَوِتَك ااَألْنِبيَیاِء، وَواالَِّذيیَن يَیْحَفُظونَن أَأْقَواالَل هَذاا االِكَتابِب. قالَل َلُه: "

"ِهللا! ُجْدااْس  
 

:10: 22ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
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�ِة ���ھَ��ا �اْ�ِ��َ��ِب٬، ��َن� �اْ�َ�ْ�َ� �َِ���ٌ�. « �َو�َ��َل �ِ�: �َ �َْ��ِْ� َ��َ� �أَْ�َ��ا�ِل �ُ�ُ��  

 
َفَنْحُن َنقرأأ في وَوُنالِحُظ ُهنا ااْخِتالفَف َهذاا االَكالمِم َعِن االَكالمِم االذيي َجاَء في ِسْفِر دَداانيیالل.  

أَأمَّا أَأْنَت يَیا دَدااِنيیآلُل َفَأْخِف ااْلَكَالمَم وَوااْخِتِم ": َلُه َقالَلااألْصحاحِح ااألخيیِر ِمْن ِسْفِر دَداانيیالل أأننَّ االَمالكَك 
وءااتِت دداانيیالل ". وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ ُنباالسِّْفَر إِإَلى وَوْقِت االنَِّهايَیِة. َكِثيیُروونَن يَیَتَصفَُّحوَنُه وَواالَمْعِرَفُة َتْزدَداادُد

َلْم َتُكْن َسَتَتَحقَُّق آآَنذااكك، َبْل في االُمستقَبل. وَوَلِكنَّنا َنرىى ااآلنَن ِتْلَك االنُّبوءااتِت ِبَوضوحٍح أأْكَبر ألننَّ 
 َال َتْخِتْمفإنَّنا َنْقَرأُأ أأننَّ االَمالكَك قالَل ِليُیوَحنَّا: " 10: 22االَكثيیَر ِمْنها َقْد َتَحقَّق. أأمَّا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 

". وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ على َشيٍء فإنَّما يَیُدللُّ على أأننَّ َعَلى أَأْقَواالِل ُنُبوَّةِة هَذاا االِكَتابِب، َألننَّ االَوْقَت َقِريیٌب
وَوُهناكَك وُوعودٌد االُمؤِمَن االَمسيیحيَّ ُمطاَلٌب ِبقرااَءةِة ِسْفِر االرُّؤؤيیا، وَوَفْهِمِه، وَوإإطاَعِة َما جاَء فيیه. 

ا جاَء فيیه. َم َطبُِّقاا االسِّْفَر وَويُیَخاصٌَّة للذيي يَیْقَرأأ َهذ  
 

:11: 22ًلا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا اِئوَوأأخيیًراا، يُیتاِبُع االَمالكُك َحديیَثُه َمَع يُیوَحنَّا َق   
 

�ْر  ْ� �َْ�ُ�. �َوَ�ْ� ���ُھَ� �َ��ر� �َْ���َ�َ�َ�� َ�ْ� ��َْ��ِْ� �َْ���َْ��ِْ� �َْ�ُ�. �َوَ�ْ� ���ُھَ� �َِ�ٌ� �َْ���َ�َ�َ��
».�َوَ�ْ� ���ُھَ� ُ��َ���ٌس �َْ���َ�َ�َ���ْس �َْ��ُ �َْ�ُ�.   

 
َففي وَوْقِت االنِّهايَیِة، َسَتَتَقرَّرُر َحاَلُة ااإلْنسانِن ااألددبيیَّة. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ِسْفَر االرُّؤؤيیا يُیريینا أأننَّ  

َمْن يَیْظِلْم َفْليَیْظِلْم َبْعُد. يَیقولُل: "االظَّاِلميیَن وَواالنَِّجسيیَن َسيَیْسَتِمرُّوونَن في ُظْلِمِهْم وَوَنجاَسِتِهم. ِلذلَك فإنَُّه 
". ِمْن ِجَهٍة أأخرىى، فإنَُّه يُیريینا أأننَّ ااألبراارَر َسيَیْسَتِمرُّوونَن في أأْعمالِل وَوَمْن ُهَو َنِجٌس َفْليَیَتَنجَّْس َبْعُد

". آآميین!سٌس َفْليَیَتَقدَّسْس َبْعدَمْن ُهَو َباررٌّ َفْليَیَتَبرَّرْر َبْعُد. وَوَمْن ُهَو ُمَقدَّاالِبرِّ. ِلذلَك فإنَُّه يَیقولُل: "  
 

[�ا������]  
�م �ا�������) ��َ��ُ)  

في االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" 
االُمْسَتِمع، أأنْن  ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي .ِسْفِر االرُّؤؤيیالآليیاتِت ااألخيیَرةِة ِمْن (ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

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

ِهَبِة االَخالصِص. وَوَنْشُكُركَك على ِنْعَمِتَك االتي وَوَهْبَتها ِلُكلِّ وَوااِحٍد ِمنَّا. َنْشُكُركَك، يیا أأبانا، على 
ُنَقدِّمُم وَوَنْشُكُركَك أأيْیًضا على ُغْفرااِنَك وَوعلى دَدمِم ااْبِنَك يَیسوعَع االَمسيیِح االذيي يُیَطهُِّرنا ِمْن ُكلِّ َخِطيیَّة. 

يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!يیَحنا إإْكرااًما الْسِم ُشْكَرنا وَوَحْمَدنا وَوَتْسب  
 


