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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ�ا��َ
1: 14 ِسْفر االرُّؤؤيیا -11 Revelation 14:1–11 

 Pt.1_3753# 473م: 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
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  

 
ِمْن  َعَشر االرَّااِبعااألْصحاحِح َ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  ااَهَذ
–هُه ِمْنَك َنْرجو - يیا َصديیقي  أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو   

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

-ااألووَّلل وَواالَعَددِد  َعَشَر االرَّااِبعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

 
:1: 14في ِسْفِر االرُّؤؤيیا االرَّسولُل يَیقولُل يُیوَحنَّا    

 
�ُ�� �َ�َ�ْ�تُ �وَ�إِ�ذَ�ا �َ�ُ�و�فٌ �وَ�ا�ِ�ٌ �َ�َ� �َ�َ�ِ �ِ��ْ��َ�ْ�ن٬َ، �وَ�َ�َ��ُ �ِ�َ�ٌ �وَ�أَ�رْ�َ�َ�ٌ 

 . �وَ�أَ�رْ�َ�ُ��نَ �أ٬�ً�ْ�َ، �َ��ُ�ُ �ا�ْ�ُ �أَ�ِ����ِ �َ�ْ�ُ��ً� �َ�َ� �ِ�َ����ھِ��ِ�ْ  
 

-1 :7وَوال َشكَّ أأننَّ َهَذهِه االَكِلماتِت ُتعيیُد إإلى أأذْذهاِننا َما َجاَء في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   إإذْذ َنْقَرأأ:  3
ضِض وَوَبْعَد هَذاا رَرأَأيْیُت أَأرْرَبَعَة َمَالِئَكٍة وَوااِقِفيیَن َعَلى أَأرْرَبِع زَزوَواايَیا ااَألرْرضِض، ُمْمِسِكيیَن أَأرْرَبَع رِريَیاحِح ااَألرْر"

ا آآَخَر َطاِلًعا ِلَكْي َال َتُهبَّ رِريیٌح َعَلى ااَألرْرضِض، وَوَال َعَلى ااْلَبْحِر، وَوَال َعَلى َشَجَرةٍة َما. وَورَرأَأيْیُت َمَالًك
ِمْن َمْشِرقِق االشَّْمِس َمَعُه َخْتُم ااِهللا ااْلَحيِّ، َفَنادَدىى ِبَصْوتٍت َعِظيیٍم إِإَلى ااْلَمَالِئَكِة ااَألرْرَبَعِة، االَِّذيیَن 

، َحتَّى َال َتُضرُّوواا ااَألرْرضَض وَوَال ااْلَبْحَر وَوَال ااَألْشَجارَر« أأْعُطواا أَأنْن يَیُضرُّوواا ااَألرْرضَض وَوااْلَبْحَر، َقاِئًال:
". »َنْخِتَم َعِبيیَد إِإلِهَنا َعَلى ِجَباِهِهْم  

 
َعَددَد االَمْخُتوِميیَن ِمَئًة وَوأَأرْرَبَعًة وَوأَأرْرَبِعيیَن أَأْلًفا، َمْخُتوِميیَن ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن يُیوَحنَّا ُثمَّ َسِمَع  

-5: 7. وَوَنِجُد في ِسْفِر االرُّؤؤيیا َبِني إِإْسَرااِئيیَل ني إإسراائيیَل. وَوكانَن َعَددُد االَمْختوميیَن أأْسماَء أأْسباطِط َب 8
ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ااْثنا َعَشَر أأْلًفا.   

 
وَوَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ االَخْتَم االذيي ُخِتمواا ِبِه على ِجباِهِهْم  َعلى ِجباِهِهْم.َهؤالِء َجميیًعا وَوَقْد ُخِتَم 

يیأتي ِضدُّ االَمسيیِح فإنَُّه َسيَیَضُع ِسَمَتُه على ِجباهِه وَوِمَن االُمْدِهِش أأنْن َنْعَلَم أأنَُّه ِعْنَدما ُهَو ااْسُم ااِهللا. 
. وَوعلى أأييِّ على ِجباهِه َعبيیِدهِه. وَوَسْوفَف يَیكونُن ذَذِلَك َتَحدِّيًیا َساِفًراا ِلَخْتِم ااِهللا االيُیْمنى دديیِهمااالنَّاسِس أأوْو أأيی

َحالٍل، فإننَّ االِمَئَة ووااألرْرَبَعَة وَوااألرْرَبعيیَن أأْلًفا االذيیَن َقَرأأنا َعْنُهْم في ااألْصحاحِح االسَّاِبِع ِمْن ِسْفِر 
االرُّؤؤيیا يُیْذَكروونَن َمرَّةًة أأخرىى في ااألْصحاحِح االرَّااِبع َعَشر.   

 
:3وو  2: 14َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا وو   

 
. �وَ�َ�ِ�ْ�ُ �َ�ْ�ً�  �ِ�َ �ا����َ�ءِ �َ�َ�ْ�تِ �ِ��َ��هٍ �َ�ِ���َ�ةٍ �وَ�َ�َ�ْ�تِ �رَ�ْ�ٍ �َ�ِ���ٍ

�وَ�َ�ِ�ْ�ُ �َ�ْ�ً� �َ�َ�ْ�تِ �َ��رِ�ِ���َ �ِ��ْ�ِ���َ��رَ�ةِ ��َ�ْ�ِ�ُ��نَ �ِ�ِ���َ��رَ�ا�٬ْ�ِ��ِ، �وَ���ھُ�ْ 
. ��َ�َ�َ���ُ��نَ �َ�َ�ْ�ِ���َ�ٍ �َ�ِ���َ�ةٍ �أَ�َ��مَ �ا�ْ�َ�ْ�شِ �وَ�أَ�َ��مَ �ا�َ�رْ�َ�َ�ِ �ا�ْ�َ��َ�َ�ا�َ� �تِ �وَ�ا�����ُ��خِ

�وَ�َ�ْ ��َ�ْ�َ�ِ�ْ �أَ�َ�ٌ �أَ�نْ ��َ�َ�َ���َ �ا����ْ�ِ���َ�َ �إِّ�� �ا�ْ�ِ�َ�ُ �وَ�ا�َ�رْ�َ�َ�ُ �وَ�ا�َ�رْ�َ�ُ��نَ �أَ�ْ�ً� 
 . �ا���ِ���َ �ا�ْ�ُ�ُ�و�ا �ِ�َ �ا�َ�رْ�ضِ  

 
وَوَصْوُتُه َعْنُه: "وَوَنِجُد في ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا وَوْصًفا ليیسوعَع إإذْذ يَیقولُل يُیوَحنَّا 

َكانَن أأيْیًضا َكَصْوتِت رَرْعٍد َعظيیٍم.  يَیسوعَع ". وَويُیضيیُف يُیوَحنَّا ُهنا أأننَّ َصْوتَتَكَصْوتِت ِميَیاهٍه َكِثيیَرةٍة  
 



3 
 

وَويَیْبدوو أأننَّ ِلُكلِّ َمجموَعٍة ِمْن َهؤالِء االذيیَن يَیْحِملونَن ااْسَم ااِهللا على ِجباِهِهْم َتْرنيیَمًة َخاصًَّة. 
دَدُبْورَرةة. وَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحِح االخاِمِس َتْرنيیَمِة وَو ،َنْقَرأُأ في االَعْهَد االَقديیِم َعْن َتْرنيیَمِة ُموسىَفَنْحُن 

االَكنيیَسِة االَمْفِديیَّة. وَوُتشيیُر َكِلماتُت االتَّرنيیَمِة إإلى أأننَّ االَكنيیَسَة ِهَي َتْرنيیَمِة َعْن ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا 
تََّرنُِّم ِبها. وَوَلِكنَّ َهؤالِء االِمَئَة وَوااألرْرَبَعَة وَوااألرْرَبعيیَن أأْلًفا االذيیَن يَیْحِملونَن االَوحيیَدةُة االقادِدرَرةُة على اال

آآَخَر أأنْن يَیَتَرنََّم ِبها! وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا على ِجباِهِهْم ااْسَم ااِهللا َسيَیَتَرنَّمونَن بترنيیمٍة َخاصٍَّة ال يُیْمِكُن ألَحٍد 
َمَع االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیح. وَوال َشكَّ أأننَّ ااَهللا  َفريیٌد َشْخِصيٌّ نَّا كانَن َلُه ااْختبارٌرِبَحقيیَقِة أأننَّ ُكلَّ وَوااِحٍد ِم

ِر يَیْرَتِبُط ِبَكنيیَسِتِه اارْرِتباًطا َفريیًداا وَوخاصا. وَوُهناكَك َتْرنيیَمُة االِفدااِء. وَوُهناكَك َتْرنيیَمُة االتَّْسبيیِح االُمْنَتِص
يیَسِة أأنْن َتَتَرنََّم ِبها. االتي ال يُیْمِكُن ألَحٍد َغيْیر االَكن  

 
وَوِمَن االوااِضِح أأننَّ َهؤالِء االِمَئَة وَوااألرْرَبَعَة ووااألرْرَبعيیَن أأْلًفا االَمذكورريیَن ُهنا يَیْرَتِبطونَن باِهللا 
اارْرِتباًطا خاصا وَوُمَميیًَّزاا. وَواالسََّبُب في ذَذِلَك ُهَو أأنَُّه َحِفَظُهْم َطواالَل َفْتَرةِة االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. فاُهللا 

االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. َففي وَوَسِط َن االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. وَوَلِكنَّ َهؤالِء ُحِفُظواا في َسيَیْحَفُظ َكنيیَسَتُه ِم
 َغَضِب ُطْوفانُنيَیأتي االَعْهِد االَقديیِم، َنْقَرأُأ أأننَّ أَأْخنوخخ (االذيي يَیْرِمُز إإلى االَكنيیَسِة) ااْخُتِطَف َقْبَل أأنْن 

ُفْلِك وَوَنجا ِمْن دَديْینوَنِة ااِهللا. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفَقْد َحِفَظ ااُهللا على ااألرْرضِض. أأمَّا ُنْوحح َفَقْد ُخِتَم في اال ااِهللا
أأْخنوخَخ ِمَن االطُّوفانِن، وَوَلِكنَُّه َحِفَظ ُنْوًحا في االطُّوفانن. َكَذِلَك َفَقْد َحِفَظ ااُهللا دَداانيیالَل ِمْن أَأتونِن االنَّارِر 

كك. أأمَّا االِفْتيَیُة االثَّالَثُة َفَقْد َحِفَظُهُم ااُهللا في وَوَسِط االَمديیَنِة آآَنذااكانَن في رِرْحَلِة َعَمٍل َخارِرجَج ألنَُّه 
ااألُتونِن.   

 
لذلَك، َسْوفَف َتَتَرنَُّم االَكنيیَسُة في االسَّماِء ألننَّ ااَهللا َحِفَظُهْم ِمَن االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. وَوَلِكنَّ 

ِهللا ألنَُّه َحِفَظُهْم في االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. َفَسْوفَف  َهؤالِء االِمَئَة وَوااألرْرَبَعَة وَوااألرْرَبعيیَن أأْلًفا َسيَیَتَرنَّمونَن
يَیْنِزلُل َغَضُب ااِهللا على ااألرْرضِض ِبَسَبِب َشرِّ االسَّاِكنيیَن فيیها وَوَتَمرُّدِدِهْم. وَوَلِكنَُّه َسيَیْحَفُظ َهؤالِء االِمَئَة 

ْم. َعلى ِجباِهِه ُهاالذيیَن يَیْحِملونَن ااْسَم أأْلًفا ووااألرْرَبَعَة وَوااألرْرَبعيیَن  
 

وَوال َشَك، َعزيیزيي االُمستِمع، في أأنَّنا َنعيیُش زَزماًنا َصعًبا ِبَسَبِب ااْسِتْفحالِل االَخِطيیَِّة وَواالشَّرِّ 
وَوال َشكَّ في أأنَّنا َنخوضُض َحْرًبا رُروْوِحيیًَّة َشِرَسًة. َفَنْحُن َنْقَرأأ في رِرساَلِة في َحيیاِتنا وَوُمْجَتَمعاِتنا. 
إِإذْذ أَأْسِلَحُة ُمَحارَرَبِتَنا َليْیَسْت َجَسِديیًَّة، َبْل َقادِدرَرةٌة : "5وو  4: 10كورِرنثوسس بولَس االثَّانيیة إإلى أأْهِل 

ِفْكٍر ِبــاِهللا َعَلى َهْدمِم ُحُصونٍن. َهادِدِميیَن ُظُنوًنا وَوُكلَّ ُعْلٍو يَیْرَتِفُع ِضدَّ َمْعِرَفِة ااِهللا، وَوُمْسَتأِسِريیَن ُكلَّ 
". إِإَلى َطاَعِة االَمِسيیِح  

 
َمُة َتْقَتضي ِمنَّا، يیا أأِحبَّائي، أأنْن َنْسَتْخِدمَم ااألْسِلَحَة االرُّووِحيیََّة االتي أأْعطانا ااُهللا إإيیَّاها. وواالِحْك

ووأأْقوىى ِسالحٍح َلَديْینا ُهَو االصَّالةة. وَوُهناكَك أأوْوقاتٌت َعصيیَبٌة َتْسَتْدعي ِمنَّا َصْوًما وَوَصالةًة ِلَكْي 
ْحتاجُج إإليیها في َحْرِبنا َمَع االشَّيْیطانِن وَوُقوىى االظُّْلَمِة. فالَعاَلُم ُكلُُّه االتي َن االرُّووِحيیَِّة االُقوَّةِةَنْحُصَل على 

يَیَتَحضَُّر ِلَديْینوَنِة ااِهللا االرَّهيیَبة.   
 

وَوَسِمْعُت َصْوًتا ِمَن االسََّماِء َكَصْوتِت ِميَیاهٍه : "3وو  2: 14إإذًذاا، يَیقولُل يُیوَحنَّا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 
رَرْعٍد َعِظيیٍم. وَوَسِمْعُت َصْوًتا َكَصْوتِت َضارِرِبيیَن ِباْلِقيیَثارَرةِة يَیْضِرُبونَن ِبِقيیَثارَرااِتِهْم، َكِثيیَرةٍة وَوَكَصْوتِت 
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ْسَتِطْع أَأَحٌد وَوُهْم يَیَتَرنَُّمونَن َكَتْرِنيیَمٍة َجِديیَدةٍة أَأَمامَم ااْلَعْرشِش وَوأَأَمامَم ااَألرْرَبَعِة ااْلَحيَیَوااَناتِت وَواالشُّيُیوخِخ. وَوَلْم يَی
". َم االتَّْرِنيیَمَة إإِّالَّ ااْلِمَئُة وَوااَألرْرَبَعُة وَوااَألرْرَبُعونَن أَأْلًفا االَِّذيیَن ااْشُتُروواا ِمَن ااَألرْرضِضأَأنْن يَیَتَعلَّ  

 
:4قاِئًلا في االَعَددد  َن أَأْلًفايیوَوااَألرْرَبع وَوااَألرْرَبَعَة االِمَئَةُثمَّ يَیِصُف يُیوَحنَّا َهؤالِء   

 
. ���ھ�ُ�َءِ ���ھُ�ُ �ا���ِ���َ ���ھ�ُ�َءِ ���ھُ�ُ �ا���ِ���َ �َ�ْ ��َ�َ�َ���ُ ��ا �َ�َ �ا����َ�ءِ �َ����ُ�ْ �أَ�ْ��َ��رٌ

. ���ھ�ُ�َءِ �ا�ْ�ُ�ُ�و�ا �ِ�ْ �َ��ْ�ِ �ا�����سِ �َ��ُ��رَ�ةً "ِ  ��َ�ْ�َ�ُ��نَ �ا�ْ�َ�ُ�و�فَ �َ��ْ�ُ�َ� �ذَ���ھَ�َ
 . �وَ�ِ�ْ�َ�ُ�و�فِ  

 
أأَجْل يیا َصديیقي! َفهؤالِء ُهْم باُكورَرةُة االنَّاسِس االذيیَن َنَجْواا ِمَن االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. َفُهناكَك  

أأْشخاصٌص َكثيیروونَن َسيَیْنُجونَن ِمَن االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. وَوَلِكنَّ َهؤالِء االِمَئَة وَوااألرْرَبَعَة وَوااألرْرَبعيیَن أأْلًفا 
يیَقِة االَعظيیَمِة. ُهْم باُكورَرةُة االنَّاجيیَن ِمَن االضِّ  

 
:5: 14ُثمَّ َنْقَرأأ َعْن َهؤالِء في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
. �وَ�ِ� �أَ�ْ�َ�ا���ھِ��ِ�ْ �َ�ْ ��ُ��َ�ْ �٬��ِ، �َ����ُ�ْ �ِ�َ �َ��ْ�ٍ �ُ���ا�مَ �َ�ْ�شِ �ا"ِ  

 
وَوَهِذهِه ِهَي َحالُل ُكلِّ ُمؤِمٍن وَويیا َلها ِمْن َشهادَدةٍة رَرااِئَعٍة! َفُهْم "ِبال َعيْیٍب ُقدَّاامَم َعْرشِش ااِهللا!"  

–ااِهللا  عرششَحقيیقيٍّ بيیسوعَع االَمسيیح. َفَنْحُن َنِقُف ِبال َعيْیٍب ُقدَّاامَم  ال ألنَّنا ِبال َعيْیٍب أأوْو َخِطيیٍَّة، َبْل  
يَیْحَفَظُكْم  وَواالَقادِدرُر أَأنْن: "24: 1ألننَّ يَیسوعَع َطهََّرنا ِبَدَمِه االَكريیم. ِلذاا فإنَّنا َنْقَرأأ في رِرساَلِة يَیهوذذاا 
". َفيیا ِلَعَمِل االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح َغيْیَر َعاِثِريیَن، وَويُیوِقَفُكْم أَأَمامَم َمْجِدهِه ِبَال َعيْیٍب ِفي ااالْبِتَهاجِج

اامَم االرَّااِئِع في ُقلوِبنا وَوَحيیاِتنا! َفُهَو االذيي َتألََّم ألْجِلنا وَوَماتَت َعنَّا ِلَكْي يَیْجَعَلنا َنِقُف ِبال َعيْیٍب ُقدَّ
َعْرشِش ااِهللا ااآلبِب.   

 
!" وَويیا َلُه ِمْن أأْمٍر َلْم يُیْبِصْر إِإْثًما ِفي يَیْعُقوبَبإإننَّ ااَهللا " 21: 23وَوَنْقَرأُأ في ِسْفِر االَعَددد  

َلُه ُعيیوُبُه َعجيیٍب َحقا! َفِعْنَدما َنْقَرأأ ِقصََّة يَیْعقوبَب في االَعْهِد االَقديیِم َنِجُد أأنَُّه كانَن ُمَتحايِیًلا وو
رراا أأْخطاؤُؤهُه َكساِئِر االَبَشر. وَوَلِكنَّ َكِلَمَة ااِهللا َتقولُل إإننَّ ااَهللا َلْم يُیْبِصْر فيیِه إإْثًما. ِلماذذاا؟ ألنَُّه َحِسَبُه باوَو

َساِبًقا َقْبَل َتأِسيیِس  َمْعُرووفٌفِبَسَبِب إإيیماِنِه ِبِه، وَوألننَّ دَدمَم االَمسيیِح (َكما يَیقولُل ُبْطُرسُس االرَّسولُل) 
أأْجِلنا. وَوال َنْنسى، ِبُكلِّ َتأكيیٍد، َمرااِحَم االرَّببِّ االَعاَلِم، وَولِكْن َقْد أُأْظِهَر ِفي ااَألزْزِمَنِة ااَألِخيیَرةِة ِمْن 

ِح يَیسوعع! هِه االتي ال ُبدَّ أأنْن َتَتَحقَّق. وَوَكْم َنْشُكُر ااَهللا على ِنْعَمِة االَخالصِص االتي َلنا في االَمسيیوَوَمقاِصَد
َال ِبَأْشيَیاَء َتْفَنى، ِبِفضٍَّة أَأوْو "َفِهَي َتْجَعُلنا َنِقُف ُقدَّاامَم َعْرشِش ااِهللا االَحيِّ ِبال َعيْیٍب َعاِلميیَن أأنَّنا ااْفُتديینا 

". َمِسيیحَبْل ِبَدمٍم َكِريیٍم، َكَما ِمْن َحَمل ِبَال َعيْیٍب وَوَال دَدَنٍس، دَدمِم اال... ذَذَهٍب،   
 

:7وو  6: 14في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُثمَّ َنْقَرأأ    
 

�ُ�� �رَ�أَ��ْ�ُ �َ�َ�ً� �آ�َ�َ �َ��ِ�ً�ا �ِ� �وَ�َ�ِ �ا����َ�ءِ �َ�َ��ُ �ِ�َ��رَ�ةٌ �أ٬ٌ����ِ�َ�َ، �ِ��ُ�َ���َ 
�ا�����ِ�ِ���َ �َ�َ� �ا�َ�رْ�ضِ �وَ�ُ�� �أُ���ٍ �وَ�َ�ِ���َ�ٍ �وَ�ِ�َ��نٍ �و٬ٍ�ْ�َ�َ، �َ��ِ�ً �ِ�َ�ْ�تٍ 
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: �ْ�ُ��هُ �َ�ْ�ً�ا٬، �َ����ُ �َ�ْ �َ�ءَ�تْ �َ��َ�ُ �د٬ِ��ِ�َ��ُ�ْ��َ، �َ��ُ��ا �ا$َ �وَ�أَ« �َ�ِ���ٍ
».�وَ�ا�ْ�ُ�ُ�و�ا �ِ�َ��ِ�ِ �ا����َ�ءِ �وَ�ا�َ�رْ�ضِ �وَ�ا�ْ�َ�ْ�ِ �وَ��َ�َ��ِ���ِ �ا�ْ�ِ��َ��هِ  

 
وَوَقْد إإذًذاا، َفَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا َمالًكا آآَخَر َغيْیَر االَمالِئَكِة االسَّْبَعِة االذيیَن َبوَّقواا في ااألْبوااقِق.  

. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُمَفسِّريي االِكتابِب االُمَقدَّسِس َلْم يَیْفَهُمواا في أأبديیٌَّة َمَع َهذاا االَمالكِك ِبشارَرةٌة ْتكاَن
. وَوَلِكنَّنا االسَّاِكِنيیَن َعَلى ااَألرْرضِض وَوُكلَّ أأمٍَّة وَوَقِبيیَلٍة وَوِلَسانٍن وَوَشْعٍباالسَّاِبِق َكيْیَف َسيُیَبشُِّر االَمالكُك 

–َتطيیُع أأنْن َنْفَهَم ذَذِلَك ااآلنَن َنْس  ،االَبثِّ االَفضاِئيِّوَوساِئِل ااإلْعالمِم االَحديیَثِة، وَووَوال ِسيیَّما َمَع ااْنِتشارِر  
ووااألْقمارِر االصِّناعيیَِّة. وَوفي ُمْطَلِق ااألْحواالِل، فإننَّ ااَهللا االَقديیَر ال يَیْعُسُر َعَليْیِه أأْمٌر.   

 
االَمالكَك َسيَیقولُل ِبَصْوتٍت َعظيیٍم ِلَجميیِع االسَّاِكنيیَن على ااألرْرضِض: وَوَكما رَرأأيْینا َقْبَل َقليیٍل فإننَّ  
َخاُفواا ااَهللا وَوأَأْعُطوهُه َمْجًداا، َألنَُّه َقْد َجاَءتْت َساَعُة دَديْیُنوَنِتِه، وَوااْسُجُدوواا ِلَصاِنِع االسََّماِء وَوااَألرْرضِض "

ناِسَبٍة وَوُمالِئَمٍة وَوالزِزَمٍة َحقا! َفَنْحُن َنعيیُش في زَزَمٍن ". وَويیا َلها ِمْن دَدْعَوةٍة ُموَواالَبْحِر وَويَیَناِبيیِع االِميَیاهِه
ِهَي االرَّببِّ  َمَخاَفَةَتالَشْت فيیِه َمخاَفُة ااِهللا ِمْن ُقلوبِب َكثيیريین. وَوَلِكنَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیَعلُِّمنا أأننَّ 

". االرَّببِّ ُبْغُض االشَّرِّ َمَخاَفَة" (أأوِو االِحْكَمِة). وَوُهَو يُیَعلُِّمنا أأيْیًضا أأننَّ رَرأأسُس االَمْعِرَفِة  
 

ِلذلَك َفَقْد ناددىى االَمالكُك ِبَصْوتٍت َعظيیٍم ِبرساَلِة ااإلْنجيیِل. وَوَقْد قالَل بولُس االرَّسولُل في  
 َألنِّي َلْسُت أَأْسَتِحي ِبِإْنِجيیِل االَمِسيیِح، َألنَُّه ُقوَّةُة ااِهللا ِلْلَخَالصِص: "16: 1رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل رُرووميیة 

...". فاإلْنجيیُل ُهَو االَخَبُر االسَّاررُّ بأننَّ ااَهللا ااآلبَب أأرْرَسَل ااْبَنُه يَیسوعَع االَمسيیَح ِلَكْي  ِلُكلِّ َمْن يُیْؤِمُن
يَیموتَت َبَدًلا َعنَّا، وَوأأننَّ يَیسوعُع قامَم ألْجِل َتْبريیِرنا. وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل فإننَّ َهذاا االَمالكَك َسيُیَبشُِّر 

. َعَلى ااَألرْرضِض وَوُكلَّ أأمٍَّة وَوَقِبيیَلٍة وَوِلَسانٍن وَوَشْعٍب االسَّاِكِنيیَن  
 

لُل، َصديیقي االُمستِمع، َعْن َمصيیِر ااألْشخاصِص االذيیَن َلْم يَیْسَمُعواا بيیسوعَع اَءوَوَلَعلََّك َتتس 
اا يیسوعَع َعْن َفَهْل َسيَیديیُنُهُم ااُهللا ِبَنْفِس االطَّريیَقِة االتي يَیديیُن فيیها ااألشخاصَص االذيیَن رَرَفُضواالَمسيیح. 

َساِبِق َقْصٍد وَوَتْصميیم؟ وواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس وَوااِضٌح في َهذاا ااألْمِر. َفَهؤالِء َلْن يُیدااُنواا 
ْظُلَم َلْن يَیوَوبالِمْقيیاسِس َنْفِسِه. وَواالنُّْقَطُة االُمِهمَُّة االتي يَیْنَبغي َلنا َجميیًعا أأنْن َنتَذَكرَّها ِهَي أأننَّ ااَهللا َعادِدلٌل 

 ُكلِّأأَحًداا. وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ َمالًكا َسيُینادديي ِبَصْوتٍت َعظيیٍم بالبشارَرةِة ااألبديیَِّة على َمساِمِع 
وَويُیْكَرزُز ِبِبَشارَرةِة االَمَلُكوتِت : "14: 24. وَوَقْد قالَل يَیسوعُع في إإْنجيیل َمتَّى أأمٍَّة وَوَقِبيیَلٍة وَوِلَسانٍن وَوَشْعٍب

". وَوَنرىى ُهنا أأننَّ ااألرْرضَض ُكلَّها لِّ االَمْسُكوَنِة َشَهادَدةًة ِلَجِميیِع ااُألَمِم. ُثمَّ يَیأِتــي االُمْنَتَهىهِذهِه ِفي ُك
َسَتْسَمُع االِبشارَرةَة ااألبديیََّة.   

 
: 8: 14ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
: ! �َ�َ�َ�ْ « �ُ�� �َ�ِ�َ��ُ �َ�َ�كٌ �آ�َ�ُ �َ��ِ�ً �َ��ِ�ُ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �ا�٬ُ�َ���ِ�َ�ْ، �َ����َ� �َ�َ�َ�ْ

»�َ�َ�ْ �َ�ِ���َ �ا�ُ�َ�ِ �ِ�ْ �َ�ْ�ِ �َ�َ�ِ �زِ�َ����ھَ�!  
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االَكِلَمة "باِبل" في االِكتابِب االُمَقدَّسِس َتْرِمُز إإلى ااألْنِظَمِة االدِّيینيیَِّة االخاِطَئِة.  
َسَقَطْت! االباِطَلِة. وَوها ُهَو َمالكٌك آآَخُر يَیْتَبُع االَمالكَك ااألووَّلَل قاِئًلا: "َفَقْد كاَنْت باِبُل َمْهَد االدِّيیاناتِت 
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" وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ َسَقَطْت َباِبُل االَمِديیَنُة االَعِظيیَمُة، َألنََّها َسَقْت َجِميیَع ااُألَمِم ِمْن َخْمِر َغَضِب زِزَناَها!
ِمْن  18وو  17َرأأ االَمزيیَد َعْن دَديْینوَنِة َباِبل في ااألْصحاَحيْین وَوْقَت دَديْینوَنِة باِبْل َقْد َحانن. وَوَسْوفَف َنْق

يُیشيیُر إإلى َفَباِبْل  ازِزنأأمَّا ِسْفِر االرُّؤؤيیا. وَوَلِكنَّنا َنِجُد ُهنا ااإلعالنَن بأننَّ باِبَل االَعظيیَمَة َقْد َسَقَطْت. 
ااْبِتعادِدها َعِن ااِهللا االَحيِّ االَحقيیقيِّ.   

 
َخاُفواا ااَهللا وَوأَأْعُطوهُه َمْجًداا، َألنَُّه َقْد االَعَددِد االسَّاِبِق أأننَّ االَمالكَك ااألووَّلَل َقالَل "وَوَقْد َقَرأأنا في 

". فاُهللا االَحيُّ َجاَءتْت َساَعُة دَديْیُنوَنِتِه، وَوااْسُجُدوواا ِلَصاِنِع االسََّماِء وَوااَألرْرضِض وَوااْلَبْحِر وَويَیَناِبيیِع ااْلِميَیاهِه
وَوَلِكْن، وَويیا لألَسف، فإننَّ أأناًسا يَیْسَتِحقُّ االسُّجودَد وَوااإلْكراامَم وَواالِعبادَدةَة.  االَحقيیقيُّ ُهَو االَوحيیُد االذيي

َكثيیريیَن يَیْعُبدوونَن آآِلَهًة أأخرىى. َفُهناكَك َمْن يَیْعُبدوونَن االَقَمَر. وَوُهناكَك َمْن يَیْعُبدوونَن االشَّْمَس. وَوُهناكَك َمْن 
ااتِت االَجَسد. وَوَلِكنَّ َكِلَمَة ااِهللا ُتَعلُِّمنا أأننَّ االِعبادَدةَة االَحقيیقيیََّة يَیْعُبدوونَن االَمالَل. وَوُهناكَك َمْن يَیْعُبدوونَن َشَهو

ُه َلنا في االِكتابِب االُمَقدَّسِس. ِلذلَك، يَیِجُب عليینا االَخاِلِق االذيي أأْعَلَن َعْن ذذااِتِهَي ِتْلَك االُمَوجََّهُة إإلى ااِهللا 
في ِسْفِر إإذْذ َنْقَرأُأ في االَوصايیا االَعْشِر قاَلُه ااُهللا وَوَهذاا ُهَو ما  أأنْن ُنَوجََّه ُقلوَبنا إإليیِه وَوأأنْن َنْعُبَدهُه وَوْحَدهُه.

-3: 20االُخرووجج  َال يَیُكْن َلَك آآِلَهٌة أأْخَرىى أَأَماِمي. َال َتْصَنْع َلَك ِتْمَثاًال َمْنُحوًتا، وَوَال ُصورَرةًة َما : "5
 َتْسُجْد َال، وَوَما ِفي ااْلَماِء ِمْن َتْحِت ااَألرْرضِض. ِممَّا ِفي االسََّماِء ِمْن َفْوقُق، وَوَما ِفي ااَألرْرضِض ِمْن َتْحُت

 ا. َفُهَو زِزًناِلذلَك فإننَّ ااالْبِتعادَد َعِن ااِهللا ااَلَحيِّ يُیَسمَّى في االِكتابِب االُمَقدَّسِس زِزًن ".َلُهنَّ وَوَال َتْعُبْدُهنَّ
بالَمْعنى االرُّووِحيِّ. وَوَنْقَرأأ ُهنا َعْن ُسقوطِط االنِّظامِم االدِّيینيِّ االزَّااِئِف َتْحَت دَديْینوَنِة ااِهللا.   

 
-9: 14وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   11:  

 
 : �ِ�ْ�َ�ْ�ِ �إِ�نْ �َ��نَ �أَ�َ�ٌ ��َ�ْ�ُ�ُ «�ُ�� �َ�ِ�َ��ُ�َ� �َ�َ�كٌ �َ��ِ�ٌ �َ��ِ�ً �ِ�َ�ْ�تٍ �َ�ِ���ٍ

�وَ�ِ�ُ��ر٬ِ��ِ�َ، �وَ��َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ�َ��ُ �َ�َ� �َ�ْ��َ�ِ��ِ �أَ�وْ �َ�َ� ��َ�ِ�ه٬ِ، �َ��ُ�َ �أَ��ْ�ً� �َ��َ�ْ�َ�بُ 
�ِ�ْ �َ�ْ�ِ �َ�َ�ِ �ا٬ِB، �ا�ْ�َ�ْ�ُ��بِ �ِ�ْ�ً� �ِ� �َ�ْ�سِ �٬ِ��ِ�َ�َ، �وَ��ُ�َ���بُ �ِ�َ��رٍ 

.�وَ�ِ�ْ�ِ���ٍ �أَ�َ��مَ �ا�ْ�َ�َ�ِ�َ�ِ �ا�ْ�ِ�����ِ���َ �وَ�أَ�َ��مَ  �وَ��َ�ْ�َ�ُ �دُ�َ��نُ �َ�َ�ا�ِ��ِ�ْ  �ا�ْ�َ�ُ�و�فِ
. �وَ�َ �َ�ُ��نُ �رَ�ا�َ�ٌ �َ��َ��رً�ا �وَ�َ��ْ�ً �ِ���ِ���َ ��َ�ْ�ُ�ُ�و�نَ �ِ�ْ�َ�ْ�ِ  �إِ�َ� �أَ�َ�ِ �ا��ِ�ِ���َ

».�وَ�ِ�ُ��رَ�ِ��ِ �وَ�ِ�ُ�� �َ�ْ ��َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ�َ �ا�ْ�ِ��ِ  
 

وَوَقْد رَرأأيْینا أأننَّ تي َبْعَد االَمالَكيْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني. إإذًذاا، َفَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا االرَّسولُل َمالًكا ثاِلًثا يیأ 
وَوَقْد قالَل على ااألرْرضِض.  أأمٍَّة وَوَقِبيیَلٍة وَوِلَسانٍن وَوَشْعٍباالَمالكَك ااألووَّلَل َقْد َجاَء بالِبشارَرةِة ااألبديیَِّة ِلُكلِّ 

َخاُفواا ااَهللا وَوأَأْعُطوهُه َمْجًداا، َألنَُّه َقْد " االَمالكُك ااألووَّلُل ِبَصْوتٍت َعظيیٍم ِلَجميیِع االسَّاِكنيیَن على ااألرْرضِض:
َقْد َقَرأأنا ووُكنَّا ". َجاَءتْت َساَعُة دَديْیُنوَنِتِه، وَوااْسُجُدوواا ِلَصاِنِع االسََّماِء وَوااَألرْرضِض وَواالَبْحِر وَويَیَناِبيیِع االِميَیاهِه

َي رُرووًحا ِلُصورَرةِة االَوْحِش، َحتَّى أأْعِطَي أَأنْن يُیْعِطأأننَّ االنَِّبيَّ االَكذَّاابَب " 15: 13في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 
". ِلذلَك، فإننَّ َتَتَكلََّم ُصورَرةُة االَوْحِش، وَويَیْجَعَل َجِميیَع االَِّذيیَن َال يَیْسُجُدوونَن ِلُصورَرةِة االَوْحِش يُیْقَتُلونَن
كونَن االسُّجودُد االَمالكَك ااألووَّلَل يَیْدعو االنَّاسَس َجميیًعا إإلى االسُّجودِد ِهللا االَحيِّ االَحقيیقيِّ. ِلذلَك، َلْن يَی

للَوْحِش أأْمًراا ناِجًما َعْن َجْهٍل، َبْل َسيَیكونُن َتَمرُّدًداا َمْقصودًداا على وَوصايیا ااِهللا االَخاِلِق. وَوَكما َنرىى 
ُهَو َخِطيیٌَّة َتْسَتْوِجُب دَديْینوَنَة ااِهللا االَحيِّ االذيي ال ، فإننَّ ُكلَّ َتَمرُّدٍد على ااِهللا َعزيیزيي االُمستِمعُهنا، 

هُه آلَخر. يُیْعطي َمْجَد  
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–َسُنتاِبُع   -يیا أأِحبَّائي   دِدررااَسَتنا وَوتأمَُّلنا في ااألْصحاحِح االرَّااِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا في  
االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ.   

 
[�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�� �ْ�َ� �����)  
َعنَّا على  ااْبِنَك يَیسوعَع االَمسيیِحَمْوتِت َنْشُكُركَك يیا أأبانا على َما َفَعْلَتُه ألْجِلنا ِمْن ِخاللِل  

أأَجْل يیا رَرببُّ! َنْشُكُركَك ألنََّك َساَمْحَتنا وَوَغَفْرتَت َلنا َخطايیانا. وَوَنْشُكُركَك ألنََّك االَوحيیُد . االصَّليیب
وَوَنْحُن َنْنَتِظُر . ي ااالْبِتَهاججِبال َعيْیٍب ف كَكأَأَمامَم َمْجِدأأنْن ُتْوِقَفنا َغيْیَر َعاِثِريیَن، وَوَتْحَفَظنا االَقادِدرُر أَأنْن 

االذيي َسَنرااكَك فيیِه وَوَنكونُن فيیِه َمَعَك ُكلَّ ِحيْین. وَوإإذْذ َنرىى االَحالَل االُمَتَرددِّيَیَة ِلَهذاا االيیومَم ِبَشْوقٍق ذَذِلَك 
!" َنَعْم يیا رَرببُّ: "ِليیأتِت . َتَعالَل أَأيیَُّها االرَّببُّ يَیُسوعُعاالَعاَلِم االذيي َنعيیُش فيیِه، فإنَّنا َنقولُل َلَك: "آآميین

في االسَّماِء َكذلَك على ااألرْرضِض". ُنَصلِّي َهذاا باْسِم رَربِّنا وَوُمَخلِِّصنا ِلَتُكْن َمشيیَئُتَك َكما  .َمَلكوُتَك
يَیسوعَع االَمسيیِح. آآميین!  

 


