
1 
 

 The Word for Today ومم ذاا االيَیَهِلة َمِلاالَك
10: 3 ِسْفر االرُّؤؤيیا -22 Revelation 3:10–22 

 Pt.3_3742# 451م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 
 

]دِّمةاالُمَق[  
ُمَقدِّمم االبرنامج)(  

 
-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  

 
 ااَهَذِمْن  ِلِثاالثَّاااألْصحاحِح َ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 
–ِمْنَك  - يیا َصديیقي  أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو   

 
–ْتُرُكُكْم َنووااآلنْن،  – أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین  ااْبِتدااًء  ِسْفِر االرُّؤؤيیا َمَع دَدرْرسٍس َجديیٍد ِمْن 

- االعاِشِروَواالَعَددِد  ِلِثاالثَّاباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[االِعَظة]  
(االرَّااعي "ْتَشْك سميیث")  

 
:10: 3َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
َألنََّك َحِفْظَت َكِلَمَة َصْبِريي، أَأَنا أَأيْیًضا َسَأْحَفُظَك ِمْن َساَعِة االتَّْجِرَبِة االَعِتيیَدةِة 

أَأنْن َتأِتَي َعَلى االَعاَلِم ُكلِِّه ِلُتَجرِّبَب االسَّاِكِنيیَن َعَلى ااَألرْرضِض.  
 

وَوااإلشارَرةُة ُهنا، َعزيیزيي االُمستِمع، ِهَي إإلى االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. وَوَكما َسَنرىى الِحًقا فإننَّ  
وَوَسْوفَف َتكونُن َتْلَك االضِّيیَقُة َعظيیَمًة ِجداا أأْغَلِبيیََّة ِسْفِر االرُّؤؤيیا يَیَتَحدَّثُث َعْن َفْتَرةِة االضِّيیَقِة االَعظيیَمة. 

َحتَّى إإننَّ االَعاَلَم َلْم يَیَر ِمْثَلها ِمْن َقْبل، وَوَلْن يَیرىى ِمْثَلها َبْعَد ذَذِلك. َفَسْوفَف يَیْسُكُب ااُهللا َغَضَبُه 
ْصَف االسََّنة. وَودَديْینوَنَتُه على االَبَشِر َطواالَل َهِذهِه االُمدَّةِة االتي َسَتدوومُم َثالثَث َسَنوااتٍت وَوِن  

 
وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا َعْن ُحرووبٍب ُمريیَعٍة . َعْن َكأسِس َغَضِب ااِهللاِلذلَك فإنَّنا َنْقَرأُأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 

َلْم يَیْسِبْق َلها َمثيیل. فبالرَّْغِم ِمْن ُكلِّ َما َحَدثَث على َمرِّ االتَّارريیِخ، فإننَّ َهذاا  جازِزرَرَسَتْحُدثُث، وَوَعْن َم
يُیَعدُّ َشيْیًئا بالُمقارَرَنِة ِبما َسيَیْحُدثُث ِعْنَدما يَیْسُكُب ااُهللا َكأسَس َغَضِبِه على ااألرْرضِض في االضِّيیَقِة  ُكلَُّه ال

االَعظيیَمِة. َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويیِن أأننَّ ااَهللا أَأْهَلَك االَبَشَر ِبطوفانٍن َعظيیٍم في زَزَمِن 
َعْن َهالكِك َسدوومم وَوَعُمورَرةة. وَوَنْقَرأأ َعْن دَدمارِر أأوورُرَشليیم على يَیِد االقاِئِد االرُّووماِنيِّ  ُنْوحح. وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا

ِتيْیُطس. وَوَلِكنَّ َغَضَب ااِهللا في االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة َسيَیكونُن َفريیًداا ِمْن َنْوِعِه.   
 

تابُب االُمَقدَّسُس َعِن االضِّيیَقِة وَوِمَن االُمالَحِظ، َصديیقي االُمستِمع، أأنَُّه ِعْنَدما يَیَتَحدَّثُث االِك
االَعظيیَمِة وَوَعِن االَغَضِب االذيي َسيَیْسُكُبُه ااُهللا على ااألرْرضِض، فإنَُّه يَیْذُكُر أأنَُّه َسيَیْسُكُبُه على ااألْشراارِر 

: 18: 1َفعلى َسبيیِل االِمثالِل، َنْقَرأُأ في رِرساَلِة بولَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل رُرووميیة وَوَغيْیِر االُمؤِمنيین. 
ننَّ َغَضَب ااِهللا ُمْعَلٌن ِمَن االسََّماِء َعَلى َجِميیِع ُفُجورِر االنَّاسِس وَوإِإْثِمِهِم، االَِّذيیَن يَیْحِجُزوونَن االَحقَّ َأل"

". ِباِإلْثِم  
 

وَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحِح االحادديي وواالِعشريیَن ِمْن إإْنجيیل لوقا أأننَّ االتَّالميیَذ َسألواا يَیسوعَع َعْن  
َلْن  ااألْمَرأأننَّ  . وَوَنرىى ِمْن ِخاللِل َحديیِثِهَفأْخَبَرُهْم َعْن َهِذهِه االضِّيیَقِة االَعظيیَمِةَعالماتِت َمجيیِئِه ثاِنيَیًة 

يَیْقَتِصَر على ُحدووثِث ُحرووبٍب وَوااِسَعِة االنِّطاقِق، وَوال على ااْسِتْخداامِم أأْسِلَحٍة َفتَّاَكٍة ُتَدمُِّر االَبَشِريیََّة. 
َعِة (كالرِّيیاحِح االَعاِتيَیِة وَواالزَّالزِزلل). وَوَسْوفَف َتكونُن ُهناكَك َفَسْوفَف َتْحُدثُث أأمورٌر ُمريیَعٌة في االطَّبيی

َمجاعاتٌت وَوأأوْوِبَئٌة. َكَذِلَك، َسَتكونُن ُهناكَك َعالماتٌت َعظيیَمٌة في االسَّماِء. َفَسْوفَف يَیصيیُر االَقَمُر 
كالدَّمِم، وَوَتصيیُر االشَّْمُس َسْوددااء.   

 
َألنََّك يَیسوعَع يَیِعُد َمالكَك االَكنيیَسِة في فيیالدَدْلفيیا قائًلا: " ووبالرَّْغِم ِمْن َهذاا ُكلِِّه فإننَّ االرَّببَّ 

ِه َحِفْظَت َكِلَمَة َصْبِريي، أَأَنا أَأيْیًضا َسَأْحَفُظَك ِمْن َساَعِة االتَّْجِرَبِة االَعِتيیَدةِة أَأنْن َتأِتَي َعَلى االَعاَلِم ُكلِّ
".ِلُتَجرِّبَب االسَّاِكِنيیَن َعَلى ااَألرْرضِض  
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:11: 3لرَّببُّ يَیسوعُع في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُثمَّ يَیقولُل اا   
 

َها أَأَنا آآِتي َسِريیًعا. َتَمسَّْك ِبَما ِعْنَدكَك ِلَئالَّ يَیأُخَذ أَأَحٌد إِإْكِليیَلَك.   
 

ُهنا ُهَو أأننَّ ااألْحدااثَث َسَتدوومُم َفْتَرةًة َقِصيیَرةًة. ِلذلَك فإنَّنا َنْقَرأأ في رِرساَلِة  لَمْقصودُداالَمعنى ااوَواا 
ُهَوذَذاا ِسرٌّ أَأُقوُلُه َلُكْم: َال َنْرُقُد ُكلَُّنا، : "52وو  51: 15بولَس االرَّسولِل ااألوولى إإلى أأْهِل كورِرنثوسس 

َففي َلْحَظٍة ". وَوَهذاا ُهَو االَمْعنى االَمْقصودُد بالسُّْرَعِة. َفِة َعيْیٍنوَولِكنََّنا ُكلََّنا َنَتَغيیَُّر، ِفي َلْحَظٍة ِفي َطْر
للتَّْوَبِة، وَوال  ْقٌتوَوفي َطْرَفِة َعيْیٍن، َسيَیْخَتِطُف االرَّببُّ يَیسوعُع االَكنيیَسَة. ِلذلَك، َلْن يَیكونَن ُهناكَك 

لُّ َشيٍء َبْغَتًة َقْبَل أأنْن يُیْدرِركَك االنَّاسُس َما . َفَسْوفَف يَیْحُدثُث ُكِمَن ااِهللا ُفْرَصٌة أأخرىى ِلَطَلِب االرَّْحَمِة
يَیْجريي. وَوُهنا َتْكُمُن أأهميیَُّة أأنْن َنكونَن َجاِهزيیَن وَوُمْسَتِعدِّيیَن للُوقوفِف أأمامَم ااِهللا االَحيِّ دَدااِئًما.   

 
ِعْنَدكَك ِلَئالَّ يَیأُخَذ أَأَحٌد َتَمسَّْك ِبَما : "أأيْیًضا ِفيیَالدَدْلِفيَیاِلَمالكِك َكنيیَسِة االرَّببُّ يَیسوعُع وَويَیقولُل  

: 4". وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبما قاَلُه االرَّسولُل بولُس في رِرساَلِتِه االثَّاِنيَیِة إإلى تيیموثاوُوسَس إِإْكِليیَلَك
ِخيیًراا َقْد وُوِضَع َقْد َجاَهْدتُت االِجَهادَد االَحَسَن، أَأْكَمْلُت االسَّْعَي، َحِفْظُت ااِإليیَمانَن، وَوأَأإإذْذ َنْقَرأُأ: " 8وو  7

ِميیِع ِلي إِإْكِليیُل االِبرِّ، االَِّذيي يَیَهُبُه ِلي ِفي ذذِلَك االيَیْومِم، االرَّببُّ االدَّيیَّانُن االَعادِدلُل، وَوَليْیَس ِلي َفَقْط، َبْل ِلَج
وَويَیقولُل ِلَجميیِع  فإننَّ االرَّببَّ يَیسوعَع يَیَتَحدَّثُث َعْن َمجيیِئِه االثَّاني لَكِلذ". االَِّذيیَن يُیِحبُّونَن ُظُهورَرهُه أَأيْیًضا

االذيیَن يُیِحبُّونَن ُظهورَرهُه أأنْن يَیَتَمسَُّكواا ِبما ِعْنَدُهْم ِلَئلَّا يیأُخَذ أأَحٌد إإْكليیَلُهْم.   
 

:13وو  12: 3ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

رِرجٍج، َمْن يَیْغِلُب َفَسَأْجَعُلُه َعُمودًداا ِفي َهيْیَكِل إِإلِهي، وَوَال يَیُعودُد يَیْخُرجُج إِإَلى َخا
وَوأَأْكُتُب َعَليْیِه ااْسَم إِإلِهي، وَوااْسَم َمِديیَنِة إِإلِهي، أُأوورُرَشِليیَم االَجِديیَدةِة االنَّازِزَلِة ِمَن 

االسََّماِء ِمْن ِعْنِد إِإلِهي، وَوااْسِمي االَجِديیَد. َمْن َلُه أُأذُذنٌن َفْليَیْسَمْع َما يَیُقوُلُه 
».االرُّووحُح ِلْلَكَناِئِس  

 
وَوَكما َنْعَلُم، يیا َمْن يَیْغِلُب َعمودًداا في َهيْیَكِل ااِهللا.  ُه َسيَیْجَعُل ُكلَُّهنا إإنَّيَیقولُل االرَّببُّ يَیسوعُع  

. وَوألننَّ َجميیَع االُمؤِمنيیَن االَحقيیقيیِّيیَن َغاِلبونَن، فإنَُّهْم ِمُز إإلى االثَّباتِت وَواالُقوَّةِةيَیْرأأْصِدقائي، فإننَّ االَعمودَد 
. َكَذِلَك، يَیقولُل يَیسوعُع إإننَّ َمْن يَیْغِلُب ال يَیعودُد االَحيِّ ْضَرةِة ااِهللاَسيَیَتَمتَّعونَن باألمانِن وَواالثَّباتِت في َح

. َفإذذاا ُكْنَت، َعزيیزيي ااألبِدييِّ يَیْخُرجُج إإلى َخارِرجج. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ االُمؤِمَن يَیَتَمتَُّع ِبالضَّمانِن ااإلَلِهيِّ
نْن يَیْخَطَفَك ِمْن يَیِدهِه. االُمستِمع، ُمؤِمًنا بيیسوعَع االَمسيیِح فإننَّ أأَحًداا ال يَیْسَتطيیُع أأ  

 
وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل فإننَّ ُكلَّ ُمؤِمٍن َحقيیقيٍّ بيیسوعَع االَمسيیِح َسيَیكونُن َلُه ثالَثُة أأْسماٍء  

نَن وَوإإنْن ُكنَّا َنْحِمُل ااْسَم ااِهللا االَعِليِّ، يَیِجُب عليینا أأنْن َنكوَمْكتوَبًة َعَليْیِه: ااالْسُم ااألووَّلُل ُهَو ااْسُم ااِهللا. 
ُمَكرَّسيیَن َلُه وَوِلِخْدَمِتِه. َكَذِلَك، إإنْن ُكنَّا َنْحِمُل ااْسَم ااِهللا، يَیِجُب عليینا أأنْن َنْعِكَس ِصفاتُه ِمْن ِخاللِل 

 ااِهللا. أأوورُرَشِليیَم االَجِديیَدةة االنَّازِزَلة ِمَن االسََّماِء ِمْن ِعْنِدُهَو ااْسُم َفااالْسُم االثَّاني وَوَحيیاةِة االتَّقوىى وَواالَقدااَسة. 
ُهَو ااْسُم يَیسوعَع االَجديید. َففي َفااالْسُم االثَّاِلُث أأمَّا ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، فإنَّنا َسَنصيیُر ُموااِطنيیَن َسماوِويیِّيین. 

ْعِرَفًة َجديیَدةًة َتماًما، وَوَسَنْحُصُل على ااْسٍم َجديیٍد.االسَّماِء، َسَنْعِرفُف االَمسيیَح َم  
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وَوأَأْكُتُب َعَليْیِه ااْسَم إِإلِهي، َعْن َسَبِب َقْولِل يَیسوعَع: "وَورُربَّما َتَتساَءلُل، َصديیقي االُمْسَتِمع،  

". ِبِعبارَرةٍة أأْخرىى، إإنْن كانَن وَوااْسَم َمِديیَنِة إِإلِهي، أُأوورُرَشِليیَم االَجِديیَدةِة االنَّازِزَلِة ِمَن االسََّماِء ِمْن ِعْنِد إِإلِهي
"؟يَیسوعُع ُهَو ااُهللا َحقا، ِلماذذاا يُیَكرِّرُر ُهنا االَكِلَمَة "إإَلهي  

 
االَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َتْكراارَر االَكِلَمَة "إإَلهي" ُهنا يُیشيیُر إإلى االصُّْلِح االذيي َحَدثَث َبيْیَننا وَوَبيْیَن ااِهللا  

ااآلبِب. وَوَلِكْن َكيْیَف َحَدثَث َهذاا االصُّْلُح؟ ِمْن ِخاللِل َتَجسُِّد يَیسوعَع االَمسيیَح وَوَمْوِتِه ألْجِلنا على 
دَّثُث ِبِلساِننا ُهنا ألننَّ االَكنيیَسَة ِهَي َجَسُدهُه. وَوَمَع أأننَّ يَیسوعَع ُهَو وَوااِحٌد َمَع االصَّليیب. ِلذلَك، فإنَُّه يَیَتَح

ااِهللا ااآلبِب، فإنَُّه يُیَرددِّدُد ُهنا االَكِلَمَة "إإَلهي" ألنَُّه يَیَتَحدَّثُث َعْن َنْفِسِه ِبَوْصِفِه يَیسوعَع ااإلْنسانَن االذيي 
يُیَمثُِّلنا أأمامَم ااِهللا ااآلبِب.   

 
وَوااآلنْن، َنْنَتِقُل، َعزيیزيي االُمستِمع، إإلى االرِّساَلِة االسَّاِبَعِة وَوااألخيیَرةِة االتي وَوجََّهها االرَّببُّ  

:14: 3َفَنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  اوُودِدِكيیِّيیَنااللَّيَیسوعُع إإلى َمالكِك َكنيیَسِة   
 

ااآلِميیُن، االشَّاِهُد ااَألِميیُن  هَذاا يَیُقوُلُه« وَوااْكُتْب إِإَلى َمَالكِك َكِنيیَسِة ااّلَالوُودِدِكيیِّيیَن:
االصَّادِدقُق، َبَدااَءةُة َخِليیَقة ااِهللا:   

 
. وَواالَكِلَمُة "آآميین" في االِكتابِب االُمَقدَّسِس ُتفيیُد َنْفَسُه ُهنا بأنَُّه ااآلميیُن يَیسوعُع االرَّببُّإإذًذاا، يَیِصُف  

ااألميیُن االصَّادِدقُق. ِبَمْعًنى آآَخَر، إإذذاا أأرَردْدتَت، االصِّْدقَق وَوااليَیقيین. وَوُهَو يَیِصُف َنْفَسُه أأيْیًضا بأنَُّه االشَّاِهُد 
َصديیقي االُمستِمع، أأنْن َتْعِرفَف ااَهللا االَحيَّ َحقَّ االَمْعِرَفِة، يَیْكفي أأنْن َتَتأمََّل في َشْخِص االرَّببِّ يَیسوعَع 

-1: 1االَمسيیح. ِلذلَك فإنَّنا َنْقَرأأ في إإْنجيیل يُیوَحنَّا  وَواالَكِلَمُة َكانَن ِعْنَد ِفي االَبْدِء َكانَن االَكِلَمُة، : "3
ٌء ِممَّا ااِهللا، وَوَكانَن االَكِلَمُة ااَهللا. هَذاا َكانَن ِفي االَبْدِء ِعْنَد ااِهللا. ُكلُّ َشْيٍء ِبِه َكانَن، وَوِبَغيْیِرهِه َلْم يَیُكْن َشْي

ي وَوَنْقَرأُأ ف". أَأَنا وَوااآلبُب وَوااِحٌد: "30: 10وَوَقْد قالَل يَیسوعُع َعْن َنْفِسِه في إإْنجيیِل يُیوَحنَّا ". َكانَن
-8: 14إإْنجيیِل يُیوَحنَّا  َقالَل َلُه ». يَیا َسيیُِّد، أَأرِرَنا ااآلبَب وَوَكَفاَنا «أأننَّ االتِّلميیَذ فيیُلبُّس قالَل ِليیسوعع: " 10

َفَكيْیَف أَأَنا َمَعُكْم زَزَماًنا هِذهِه ُمدَُّتُه وَوَلْم َتْعِرْفِني يَیا ِفيیُلبُُّس! اَالَِّذيي رَرآآِني َفَقْد رَرأَأىى ااآلبَب، « يَیُسوعُع:
  ".»َتُقولُل أَأْنَت: أَأرِرَنا ااآلبَب؟ أَأَلْسَت ُتْؤِمُن أَأنِّي أَأَنا ِفي ااآلبِب وَوااآلبَب ِفيَّ؟

 
َكما يَیْنَبغي ااآلبَب االذيي أَأرراانا ااَهللا  االصَّاددقَق ااألميیَن في َضْوِء ذَذِلَك َفَقْد كانَن يَیسوعُع االشَّاِهَد
سوعَع يَیْدعونا إإلى أأنْن َنكونَن ُشهودًداا َلُه. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ أأنْن َنرااهه. وَوااألْمُر االُمْدِهُش ُهَو أأننَّ االرَّببَّ يَی

االنَّاسَس َسيَیْعِرفونَن يَیسوعَع ِمْن ِخالِلنا. ِلذلَك، إإنْن َلْم َتُكْن َحيیاُتنا َتْعِكُس َشْخَص االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح 
 َنْسَتطيیُع أأنْن َنكونَن ُشهودًداا أأمناَء َكما يَیْنَبغي، فإنَّنا ال َنكونُن ُشهودًداا أُأَمناَء َلُه. وَوال َشكَّ أأنَّنا ال

ليیسوعَع االَمسيیِح إإلَّا ِمْن ِخاللِل َعَمِل االرُّووحِح االُقُدسِس ِمْن ِخالِلنا. وَوَهذاا ُهَو َما قاَلُه يَیسوعُع ِلَتالميیِذهِه 
َتى َحلَّ االرُّووحُح لِكنَُّكْم َسَتَناُلونَن ُقوَّةًة َمإإذْذ َنْقَرأُأ: " 8: 1َحْسَب َما َجاَء في ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسِل 

االُقُدسُس َعَليْیُكْم، وَوَتُكوُنونَن ِلي ُشُهودًداا ِفي أأوورُرَشِليیَم وَوِفي ُكلِّ االيَیُهودِديیَِّة وَواالسَّاِمَرةِة وَوإِإَلى أَأْقَصى 
". ااَألرْرضِض  
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ليیٍل َما َجاَء وَوااآلنْن، َما َمْعنى َكالمِم االرَّببِّ يَیسوعَع بأنَُّه "َبدااَءةُة َخليیَقِة ااِهللا"؟ َلَقْد َقَرأأنا َقْبَل َق
-1: 1في إإْنجيیِل يُیوَحنَّا  ِفي االَبْدِء َكانَن االَكِلَمُة، ألهميیَِّتها: ". وَوَسْوفَف ُنعيیُد ِقرااَءةَة َهِذهِه ااآليیاتِت 3

يْیِرهِه َغوَواالَكِلَمُة َكانَن ِعْنَد ااِهللا، وَوَكانَن االَكِلَمُة ااَهللا. هَذاا َكانَن ِفي االَبْدِء ِعْنَد ااِهللا. ُكلُّ َشْيٍء ِبِه َكانَن، وَوِب
". وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ يَیسوعَع ُهَو ُمْبِدئُئ االَخليیَقِة وَوُمْنِشُئها. َلْم يَیُكْن َشْيٌء ِممَّا َكانَن  

 
:16وو  15: 3ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
أَأَنا َعارِرفٌف أَأْعَماَلَك، أَأنََّك َلْسَت َبارِردًداا وَوَال َحارراا. َليْیَتَك ُكْنَت َبارِردًداا أَأوْو َحارراا!   
هَكَذاا َألنََّك َفاِتٌر، وَوَلْسَت َبارِردًداا وَوَال َحارراا، أَأَنا ُمْزِمٌع أَأنْن أَأَتَقيیََّأكَك ِمْن َفِمي.   

 
َلَقْد كاَنْت َهِذهِه ِهَي َحالُل َكنيیَسِة االلَّاوُودِدِكيیِّيین. َفُهْم َلْم يَیكونواا بارِردديیَن وَوال َحاررِّيیَن في االرُّووحِح.  

َبْل  ،وَوال ُمْفَعميیَن بالَحماَسِة االرُّووِحيیَِّةِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفُهْم َلْم يَیكوُنواا يَیْرُفضونَن االَمسيیَح َصرااَحًة 
يیا. َفَقْد كانَن أأْعضاُء ِتْلَك االَكنيیَسِة يَیْذَهبونَن ِلُحضورِر ااالْجِتماعاتِت االَكَنِسيیَِّة َفاِتريیَن رُروْوِحَكاُنواا 

ال وَويَیْعَتِرفونَن ِبِلساِنِهْم َفَقْط أأنَُّهْم يَیْعِرفونَن االَمسيیح. وَوَلِكنَُّهْم َلْم يَیكوُنواا يَیْعِرفوَنُه َحقَّ االَمْعِرَفِة وَو
يَیسوعَع يَیقولُل ِلهؤالء إإنَُّه ُمْزِمٌع أأنْن يَیَتَقيیَّأُهْم ِمْن َفِمِه. َفالرَّببُّ يَیسوعُع ال  فإننَّ لذلَكيَیْنَتمونَن إإليیِه َحقا. 

يُیريیُدنا أأنْن َنكونَن في َعالَقٍة َفاِتَرةٍة َمَعُه، َبْل يُیريیُد إإيیماًنا وَوَتْكريیًسا َحقيیِقيیَّيْیِن.   
 

يیَن في االَعَددِد االسَّاِبع َعَشر:ُثمَّ يَیقولُل االرَّببُّ يَیسوعُع ِلَمالكِك َكنيیَسِة االلَّاوُودِدِكيیِّ   
 

َألنََّك َتُقولُل: إِإنِّي أَأَنا َغِنيٌّ وَوَقِد ااْسَتْغَنيْیُت، وَوَال َحاَجَة ِلي إِإَلى َشْيٍء، وَوَلْسَت 
َتْعَلُم أَأنََّك أَأْنَت االشَِّقيُّ وَواالَبِئُس وَوَفِقيیٌر وَوأَأْعَمى وَوُعْريَیانٌن.   

 
أأْعضاُء َكنيیَسِة االلَّاوُودِدِكيیِّيیَن يَیَروْونَن أأْنُفَسُهْم ِبِمْنظارٍر ُمَعيیٍَّن،  وَويیا َلْلَعَجِب يیا َصديیقي! َفَقْد كانَن 

وَوَلِكنَّ َنْظَرةَة االرَّببِّ يَیسوعَع إإليیِهْم كاَنْت ُمْخَتِلَفًة ُكلَّ ااالْخِتالفِف. ِلذلَك، ال َتتَِّكْل، َعزيیزيي االُمسَتِمع، 
َو َنْظَرةُة االرَّببِّ يَیسوعَع إإليیَك. وويیا َليْیَتنا َجميیًعا َنرىى على َنْظَرِتَك إإلى َنْفِسَك. فاألَهمُّ ِمْن ذَذِلَك ُه

: 24وو  23: 139أأْنُفَسنا في ُنْورِر االَحقِّ ااإلَلِهيِّ. ِلذلَك فإننَّ دَدااوُودَد يُیَصلِّي قاِئًلا في االَمْزمورر 
إِإنْن َكانَن ِفيَّ َطِريیٌق َباِطٌل، وَوااْنُظْر  ااْخَتِبْرِني يَیا ااُهللا وَوااْعِرفْف َقْلِبي. ااْمَتِحنِّي وَوااْعِرفْف أَأْفَكارِريي."

". وَوااْهِدِني َطِريیًقا أَأَبِديیا  
 

وَوَنرىى ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ َكنيیَسَة االلَّاوُودِدِكيیِّيیَن َكاَنْت َتقولُل َعْن َنْفِسها إإنَّها َغِنيیٌَّة، وَوإإنَّها َقِد  
يَیقولُل َلها إإنَّها َشِقيیٌَّة، وَوَباِئَسٌة، وَوَفقيیَرةٌة،  ااْسَتْغَنْت وَوال َحاَجَة َلها إإلى َشيٍء. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ يَیسوعَع

وَوَعْميیاُء، وَوُعْريیاَنٌة. وَويیا َلها ِمْن أأوْوصافٍف ُمريیَعٍة! وَويیا َلُه ِمْن َتبايُیٍن َشاِسٍع َبيْیَن َنْظَرةِة َكنيیَسِة 
االلَّاوُودِدِكيیِّيیَن إإلى َنْفِسها وَوَنْظَرةِة االرَّببِّ يَیسوعَع إإليیها!  

 
:18: 3االرَّببُّ يَیسوعُع في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ِلذلَك، يَیقولُل    
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أُأِشيیُر َعَليْیَك أَأنْن َتْشَتِريَي ِمنِّي ذَذَهًبا ُمَصفى ِبالنَّارِر ِلَكْي َتْسَتْغِنَي، وَوِثيَیاًبا 
ِبيیًضا ِلَكْي َتْلَبَس، َفَال يَیْظَهُر ِخْزيُي ُعْريَیِتَك. وَوَكحِّْل َعيْیَنيْیَك ِبُكْحل ِلَكْي 

ُتْبِصَر.   
 

ى االرُّووِحيِّ. وَوَكْم ُهَو ُمؤِسٌف أأنْن َنقولَل ابيیَن بالَعَمكانَن أأْعضاُء َكنيیَسِة االلَّاوُودِدِكيیِّيیَن ُمَص َفَقْد 
إإننَّ َهِذهِه ِهَي َحالُل أأناسٍس َكثيیريیَن في وَوْقِتنا االَحاِضِر! َفُهْم ال يَیَروْونَن ااُألمورَر على َحقيیَقِتها. وَوُهْم 

يُیْنِكروونَن الهوتَت االرَّببِّ يَیسوعَع يُیْنِكروونَن أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس ُهَو َكِلَمُة ااِهللا، وَويَیْتَبعونَن َقادَدةًة ُعْميیاًنا 
االَمسيیح. االسيیِِّد َكفَّارَرةَة يُیْنِكروونَن االَمسيیح، وَو  

 
ُروواا ِمْنُه ِلذلَك فإننَّ االرَّببَّ يَیسوعَع يُیَقدِّمُم َلُهُم االَحلَّ ِلُمْشِكَلِتِهِم ااألساسيیَِّة َفيَیقولُل َلُهْم أأنْن يَیْشَت

أأنْن يُیَكحِّلواا وَو ِهْم،ِخْزيُي ُعْريیوَويَیْسُتروواا  يَیْلَبُسواا، وَوِثيَیاًبا ِبيیًضا ِلَكْي يَیْسَتْغُنوااذَذَهًبا ُمَصفى ِبالنَّارِر ِلَكْي 
يُیْبِصُروواا. وَوَلِكْن َما االسََّبُب في ذِذْكِر االذََّهِب وَواالَمالِبِس وَواالُكْحل؟ ِبُكْحل ِلَكْي أأْعيُیَنُهْم   

 
االَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االسََّبَب في ذَذِلَك ُهَو أأننَّ َمديیَنَة الوُودِدِكيیَّة كاَنْت َتْشَتِهُر ِبثالثِث ِصناعاتٍت: 
االصِّناَعُة االَمْصِرِفيیَُّة، وَوِصناَعُة االثِّيیابِب، وَوُكْحُل االُعيیونن. ِلذاا فإننَّ االرَّببَّ يَیسوعَع يُیشيیُر َعَلى َكنيیَسِة 

ريي ِمْنُه االذََّهَب االُمَصفَّى بالنَّارِر، وَوِثيیاًبا ِبيْیًضا، وَوأأنْن يُیَكحُِّلواا أأْعيُیَنُهْم ِبُكْحٍل. االلَّاوُودِدِكيیِّيیَن أأنْن َتْشَت
ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، فإنَّنا في َحاَجٍة إإلى أأنْن َنرىى َحاَلَتنا االَفاِسَدةَة في ُنْورِر َقدااَسِة االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیح. 

أأْلفاًظا َمجازِزيیًَّة ُتشيیُر إإلى االَخالصص.ُة االتي ذَذَكَرها االرَّببُّ يَیسوعُع وَوَقْد كاَنْت َهِذهِه ااألشيیاُء االثَّالَث  
 

وَوَمَع أأننَّ َكنيیَسَة االلَّاوُودِدِكيیِّيیَن َكاَنْت في َحاَلٍة ُمْزرِريَیٍة، فإننَّ االرَّببَّ يَیسوعَع يَیقولُل َلها في ِسْفِر  
: 19: 3االرُّؤؤيیا   

 
إِإنِّي ُكلُّ َمْن أُأِحبُُّه أُأوَوبُِّخُه وَوأُأؤَؤددُِّبُه. َفُكْن َغيُیورًراا وَوُتْب.   

 
. وَوَقْد كاَنِت االَغايَیُة ِمْن وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ االرَّببَّ يَیسوعَع َكانَن َما يَیزاالُل يُیِحبُّ َكنيیَسَة االلَّاوُودِدِكيیِّيیَن 

ِة. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، بالَكِلماتِت االتي وَورَردَدتْت في إإلى االتَّْوَباالرَّببُّ يَیْقتادَدُهْم َتأدديیِبِهْم ِهَي أأنْن 
يَیا ااْبِني َال َتْحَتِقْر َتأدِديیَب االرَّببِّ، وَوَال َتُخْر إِإذَذاا إإذْذ َنْقَرأُأ: " 6وو  5: 12االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین 

". ُكلَّ ااْبٍن يَیْقَبُلُهوَوبََّخَك. َألننَّ االَِّذيي يُیِحبُُّه االرَّببُّ يُیَؤددُِّبُه، وَويَیْجِلُد   
 

أأيْیَن َنِجُد َلِكْن وَوَمَع ِنهايَیِة َهذاا االَعَددِد، َنِصُل َتْقريیًبا إإلى ِنهايیِة تارريیِخ َكنيیَسِة االلَّاوُودِدِكيیِّيین. وَو 
:20: 3االرَّببَّ يَیسوعَع؟ إإنَّنا َنِجُدهُه وَوااِقًفا في االَخارِرجِج يَیْقَرعُع على االبابِب. فنحُن َنقرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   

 
هَنَذاا وَوااِقٌف َعَلى االَبابِب وَوأَأْقَرعُع. إِإنْن َسِمَع أَأَحٌد َصْوِتي وَوَفَتَح االَبابَب، أَأدْدُخُل 

إِإَليْیِه وَوأَأَتَعشَّى َمَعُه وَوُهَو َمِعي.   
 

وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ االَخالصَص أأْمٌر َشْخِصيٌّ َمْحٌض. َفال أأَحَد ِمَن االِبَشِر يَیْخُلُص ِمْن ِخاللِل  
االَكنيیَسِة. َبْل إإننَّ االَمْرَء يَیْخُلُص  ِمْن ِخاللِل ااْختبارِرهِه االشَّْخِصيِّ َمَع االرَّببِّ يَیسوعَع  ذَذهاِبِه إإلى
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يُیريیُدنا أأنْن ُهَو ، َبْل ُعْنَوةًةاالَمسيیح. َفالرَّببُّ يَیسوعُع يَیْقَرعُع على َبابِب ُقلوِبنا ألنَُّه ال يُیريیُد أأنْن يَیْدُخَل 
وَوَقْد قالَل َنْفَتَح َلُه االبابَب بأْنُفِسنا. وَوحيیَن َنْفَعُل ذَذِلَك فإنَُّه يَیِعُدنا بأنْن َتكونَن َلنا َشِرَكٌة ُحْلَوةٌة َمَعُه. 

".َمْن يُیْقِبْل إِإَليَّ َال أأْخِرْجُه َخارِرًجا): "37: 6يَیسوعُع (َحْسَب َما َجاَء في إإْنجيیل يُیوَحنَّا   
 

:21: 3االرَّببُّ يَیسوعُع في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  ُثمَّ يَیقولُل   
 

َمْن يَیْغِلُب َفَسُأْعِطيیِه أَأنْن يَیْجِلَس َمِعي ِفي َعْرِشي، َكَما َغَلْبُت أَأَنا أَأيْیًضا 
وَوَجَلْسُت َمَع أَأِبي ِفي َعْرِشِه.   

 
  وَويیا َلُه ِمَن ااْمتيیازٍز َعظيیٍم َلنا أأنْن َنْجِلَس َمَع االرَّببِّ يَیسوعَع في َعْرِشِه! 

 
:22: 3وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
».َمْن َلُه أُأذُذنٌن َفْليَیْسَمْع َما يَیُقوُلُه االرُّووحُح ِلْلَكَناِئِس  

 
آآميین!   

 
[االخاتمة]  

(ُمَقدِّمم االبرنامج)  
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.  

 
[َكِلَمة ِختاميیَّة]  

(االرَّااعي ْتَشك سميیث)  
: االتي ُتْعَرفُف باْسماالشَّهيیَرةَة  َلْوَحَتُه (Holman Hunt)َلَقْد رَرَسَم االَفنَّانُن "ُهولمانن َهْنت" 

َخارِرًجا يَیْقَرعُع على "ُنْورر االَعاَلم". وَوفي َهِذهِه االلَّْوَحِة، يُیَصوِّرُر االَفنَّانُن "هولمانن َهْنت" يَیسوعَع وَوااِقًفا 
َبابٍب. وَوِعْنَدما َجاَء أأْصِدقاُء االَفنَّانِن ِلُرؤؤيَیِة َلْوَحِتِه، قالَل أأَحُدُهْم: يَیْبدوو أأنََّك َنَسيْیَت أأنْن َتْرُسَم يَیًداا 

ِكنَّ االَفنَّانَن قالَل ِلَصديیِقِه: "ال يیا َصديیقي، َبْل إإنِّي َفَعْلُت ذَذِلَك َعْن َقْصٍد. َفاليَیُد االَوحيیَدةُة للبابِب". وَوَل
للبابِب ِهَي ِمْن دَدااِخل". وَوَهذاا يَیْعني، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأننَّ االرَّببَّ يَیسوعَع َلْن يَیْفِرضَض َنْفَسُه َعَليْیَك. 

آآميین!بأنَُّه َسيَیْدُخُل إإليیَك وَويَیَتَعشَّى َمَعَك.  كَكوَوَفَتْحَت َلُه االبابَب، فإنَُّه يَیِعُدوَوَلِكْن إإنْن َسِمْعَت َصْوَتُه   
 


