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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ�ا��َ
1: 15 ِسْفر االرُّؤؤيیا -3 Revelation 15:1–3 

 Pt.1_3754# 475م: 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 االخاِمسااألْصحاحِح َ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 

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

 
َلَقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح االرَّااِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا أأننَّ االرَّسولَل يیوَحنَّا رَرأأىى في رُرؤؤيیا 
ااالستعداادَد االُمَسبََّق ِلَمْعَرَكِة َهْرَمَجدُّوونن. وَوِعْندما َنِصُل إإلى ااألْصحاحِح االسَّادِدسس َعَشر، َسَنْقَرأأ َعْن 

. ) ِبَتْفصيیٍل أأْكَبرَهْرَمَجدُّووننَمْعَرَكِة (أأيْي: َهِذهِه االَمْعَرَكِة   
 

أأمَّا ااألْصحاحُح االخاِمس َعَشر االذيي َنْحُن ِبَصَددِد دِدررااَسِتِه، فإنَُّه َفاِصٌل َقصيیٌر بيیَن  
ااألْصحاحِح االرَّااِبع َعَشر (االذيي َتَحدَّثَث فيیِه يُیوَحنَّا االرَّسولُل بإيیجازٍز َعْن َمْعَرَكِة َهْرَمَجدُّوونن) 

بإْسهابٍب). َنْفِسها، وَوَلِكْن االَمْعَرَكِة  َعَشر (االذيي َسيَیَتَحدَّثُث فيیِه َعِناالسَّادِدسس  ْصحاحِحوَوااأل  
 

زَزَمِنيیا. وَوَهذاا ُمَرتََّبة  ْتاالرُّؤؤيیا َليیَس ِسْفِرااألْحدااثَث االَمْذكورَرةَة في وَويَیْقَتضي االتَّنويیُه إإلى أأننَّ  
. َفَنْحُن ُمْعتاددوونَن على ِقرااَءةِة االُكُتِب وَواالِقَصِص وَوْفًقا ذاا االسِّْفرَهُهَو َما يَیزيیُد ِمْن ُصعوَبِة َفْهِمنا ِل

للتََّسْلُسِل االزََّمِنيِّ لألْحدااثث. وَوَلِكنَّ ااألدَدبَب االِعْبِرييِّ ليیَس َكَذلك. فعلى َسبيیِل االِمثالِل، َنْقَرأأ في 
. وَوَلِكنَّ ااألْصحاحِح االثَّاني ِمْن امٍماالَكْونِن في َسْبَعِة أأيیَِّسْفِر االتَّكويین ِقصََّة َخْلِق ااألْصحاحِح ااألووَّلِل ِمْن 

-َوْقِت االذيي َخَلَق ااُهللا فيیِه ااإلْنسانَن ِسْفِر االتَّكويین يَیعودُد ِبنا إإلى اال ُمَقدًِّما َلنا َمزيیًداا ِمَن االتَّفاصيیل.  
يَیعودُد ِلَمْلِء االَفرااغاتِت  وَوَهذاا ُهَو ما يَیْفَعُلُه االِكتابُب االُمَقدَّسُس َعادَدةًة. َفُهَو يَیْعِرضُض االَمْشَهَد َكاِمًلا ُثمَّ

. َمعلوماتٍت أأْكَثروَوَتْقديیِم   
 

وَوَهذاا ُهَو َما يَیْفَعُلُه ِسْفُر االرُّؤؤيیا أأيْیًضا. َفُهَو يَیْعِرضُض َلنا َمْشَهًداا َكاِمًلا، ُثمَّ يَیعودُد ِلَمْلِء  
ِه. وَورُربَّما كاَنِت االُختومُم ِمَن االَمعلوماتِت وَواالتَّفاصيیل َعِن االَمْشَهِد َنْفِس َمزيیٍداالاالَفرااغاتِت وَوَتْقديیِم 

) 16االسَّْبَعُة وَوااألبوااقُق االسَّْبَعُة وَوَجاَماتُت َغَضِب ااِهللا االسَّْبَعُة (االتي َسَنْقَرأُأ َعْنها في ااألْصحاحح 
َسَتِجُد أأننَّ  ،َتْحُدثُث في آآنٍن ووااِحٍد. فإنْن قارَرْنَت االدَّيینوناتِت االسَّْبَع ِبجاماتِت َغَضِب ااِهللا االسَّْبَعة

ْرتيیَب ُهَو َنْفُسُه فيیما يَیْخَتصُّ بالتَّأثيیِر االذيي َسيَیْحُدثُث ِعْنَد االتَّبويیِق بالبوقِق ااألووَّلِل. َفَسْوفَف يَیكونُن االتَّ
ما َسيَیْحُدثُث ُمشاِبًها ِعْنَد َسْكِب جامِم َغَضِب ااِهللا ااألووَّلل. ِلذلَك، فإننَّ ِسْفَر االرُّؤؤيیا يَیْعِرضُض َلنا 

. ِبَمعلوماتٍت أَأوْوَفى وَوأأْشَملعودُد ِلَتزوويیِدنا االصُّورَرةَة االكاِمَلَة، ُثمَّ يَی  
 

يُیَقدِّمُم َلنا َمزيیًداا ِمَن  . َفُهَواالخاِمس َعَشر ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا ااألْصحاحُحَهذاا ُهَو َما يَیْفَعُلُه وَو 
 االتَّفاصيیل. َفُهَو يَیْنِقُلنا ِمَن االَمْشَهِد ااألرْرِضيِّ إإلى االَمْشَهِد االسَّماووييِّ ثاِنيَیًة. ووِمَن االُمِهمِّ أأنْن َنْعَلَم أأننَّ

نيیَسة، ُهْم ليیسواا االَكااألشخاصَص االذيیَن َسَنْقَرأأ َعْنُهْم في ااألْصحاحِح االخاِمس َعَشر ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا 
َبْل ُهُم ااألشخاصُص االذيیَن أَأَتْواا ِمَن االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. َفِعْنَدما ُفِتَح االَخْتُم االَخاِمُس، رَرأأىى يُیوَحنَّا َتْحَت 

 َصَرخَخ . وَوَقْداالَِّذيیَن ُقِتُلواا ِمْن أَأْجِل َكِلَمِة ااِهللا، وَوِمْن أَأْجِل االشََّهادَدةِة االَِّتي َكاَنْت ِعْنَدُهْماالَمْذَبِح ُنفوسَس 
َحتَّى َمَتى أَأيیَُّها االسَّيیُِّد االُقدُّووسُس وَواالَحقُّ، َال َتْقِضي وَوَتْنَتِقُم ِلِدَماِئَنا " ِبَصْوتٍت َعِظيیٍم َقاِئِليیَن:َهؤالِء 

ا َفُأْعُطواا ُكلُّ وَوااِحٍد ِثيَیاًبا ِبيیًضا، وَوِقيیَل َلُهْم أَأنْن يَیْسَتِريیُحواا زَزَماًن "ِمَن االسَّاِكِنيیَن َعَلى ااَألرْرضِض؟
يَیِسيیًراا أَأيْیًضا َحتَّى يَیْكَمَل االَعِبيیُد رُرَفَقاؤُؤُهْم، وَوإِإْخَوُتُهْم أَأيْیًضا، االَعِتيیُدوونَن أَأنْن يُیْقَتُلواا ِمْثَلُهْم.  
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َقْد رَرأأيْینا في ااألْصحاحِح االسَّاِبِع ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا أأننَّ َعَددَد َهؤالِء َقِد ااْكَتَمل. ِلذاا فإنَّنا َنرااُهُم ل 
هُؤَالِء االُمَتَسْرِبُلونَن ِبالثِّيَیابِب االِبيیِض، " :َلُهَقاِئًال يُیوَحنَّا وَوااِحٌد ِمَن االشُّيُیوخِخ . وَوَقْد َسألَل في االسَّماِء

هُؤَالِء ُهُم َلُه االشَّيْیُخ: ". َفَقالَل "يَیا َسيیُِّد، أَأْنَت َتْعَلُمفقالَل يُیوَحنَّا للشَّيْیخ: " "َمْن ُهْم؟ وَوِمْن أَأيْیَن أَأَتْواا؟
أَأَتْواا ِمَن االضِّيیَقِة االَعِظيیَمِة، وَوَقْد َغسَُّلواا ِثيَیاَبُهْم وَوَبيیَُّضواا ِثيَیاَبُهْم ِفي دَدمِم االَخُرووفِف ِمْن أَأْجِل االَِّذيیَن 

ُهْم. ذذِلَك ُهْم أَأَمامَم َعْرشِش ااِهللا، وَويَیْخِدُموَنُه َنَهارًراا وَوَليْیًال ِفي َهيْیَكِلِه، وَواالَجاِلُس َعَلى االَعْرشِش يَیِحلُّ َفْوَق
يَیُجوُعواا َبْعُد، وَوَلْن يَیْعَطُشواا َبْعُد، وَوَال َتَقُع َعَليْیِهِم االشَّْمُس وَوَال َشْيٌء ِمَن االَحرِّ، َألننَّ االَخُرووفَف  َلْن

 االَِّذيي ِفي وَوَسِط االَعْرشِش يَیْرَعاُهْم، وَويَیْقَتادُدُهْم إِإَلى يَیَناِبيیِع َماٍء َحيیٍَّة، وَويَیْمَسُح ااُهللا ُكلَّ دَدْمَعٍة ِمْن
."ِهْمُعيُیوِن  

 
وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ االَعَددَد ااْكَتَمل وَوأأننَّ َهؤالِء َجميیًعا دَدَخلواا االَمْشَهَد االسَّماووييَّ. َكَذِلَك، َنرىى في  

االَمْشَهِد االسَّماوِوييِّ هؤالِء االذيیَن أأَتْواا ِمَن االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة (أأيِي االذيیَن َغِضَب َعَليْیِهْم ِضدُّ االَمسيیِح 
ِة االَوْحِش، كانَن االَمْوتُت لَوْحِش، وَورَرَفُضواا َقبولَل ِسَمِلُصورَرةِة اا). َفألنَُّهْم رَرَفُضواا االسُّجودَد ُهموَوَقَتَل

ًحا أأْعِطَي أَأنْن يُیْعِطَي رُروْوِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا أأننَّ االنَِّبيَّ االَكذَّاابَب " 13ِعقاَبُهم. َفَقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحح 
لََّم ُصورَرةُة االَوْحِش، وَويَیْجَعَل َجِميیَع االَِّذيیَن َال يَیْسُجُدوونَن ِلُصورَرةِة االَوْحِش ِلُصورَرةِة االَوْحِش، َحتَّى َتَتَك

َلُهْم  يُیْقَتُلونَن. وَويَیْجَعَل االَجِميیَع: االصَِّغارَر وَواالِكَبارَر، وَوااَألْغِنيَیاَء وَواالُفَقَرااَء، وَوااَألْحَراارَر وَواالَعِبيیَد، ُتْصَنُع
وْو َعَلى َجْبَهِتِهْم، وَوأَأنْن َال يَیْقِدرَر أَأَحٌد أَأنْن يَیْشَتِريَي أَأوْو يَیِبيیَع، إإِّالَّ َمْن َلُه االسَِّمُة ِسَمٌة َعَلى يَیِدِهِم االيُیْمَنى أَأ

". ُم االَوْحِش أَأوْو َعَددُد ااْسِمِهأَأوِو ااْس  
 

ِلذلَك، ِعْنَدما يَیَتَحدَّثُث ِسْفُر االرُّؤؤيیا َعْن َنجاةِة َهؤالِء أأوِو ااْنتصارِرِهْم على االَوْحِش، فإننَّ  
لَمْقصودَد ُهنا ُهَو أأنَُّهْم َلْم يَیْخَضُعواا َلُه، وَوَلْم يَیْسُجدوواا ِلصورَرِتِه، وَوَلْم يَیْقَبُلواا ِسَمَتُه. وَوَمَع أأنَُّهْم اا

ُهْم ُمْنَتِصريین. وَوُهْم َكَذِلَك َحقا!يَیْحِسُبااَهللا االَحيَّ فإننَّ  ،ااْسُتْشِهدوواا ِمْن أأْجِل رَرْفِض االسُّجودِد للَوْحِش  
 

وَوَسِمْعُت َعَددَد االَمْخُتوِميیَن ِمَئًة وَوأَأرْرَبَعًة وَوأَأرْرَبِعيیَن : "4: 7يُیوَحنَّا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا وَويَیقولُل  
". وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّهْم كاُنواا ِمَن االيَیهودِد، وَوأأننَّ َعَددَدُهْم أَأْلًفا، َمْخُتوِميیَن ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن َبِني إِإْسَرااِئيیَل

تأتي على ثنا َعَشَر أأْلًفا. وَوَقْد ُخِتُمواا ِلِحمايَیِتِهْم ِمْن َبْعِض االدَّيینوناتِت االتي َسِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ُهَو اا
 14ُشهودًداا ِلليیهودِد في ِتْلَك االَفْتَرةِة. وَوَنْحُن َنرااُهْم ثاِنيَیًة في ااألْصحاحح فهؤالِء َسيیكونونَن ااألرْرضِض. 

َبْعَد َقليیل االذيي َسَنْبَتِدئُئ ِبِدررااَسِتِه  15حح ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا. وَوَسْوفَف َنرااُهْم أأيْیًضا في ااألْصحا
وَوَهذاا يَیْعني أأنَّنا َسَنْحُصُل على َمزيیٍد ِمَن االَمعلوماتِت وَواالتَّفاصيیِل َعْن َهِذهِه  .االرَّببِِّبَمشيیَئِة 

االَمْجموَعِة االتي َقَرأأنا َعْنها في وَوْقٍت َساِبٍق أأثناَء دِدررااَسِتنا ِلِسْفِر االرُّؤؤيیا.   
 

(على َفِم االرَّسولِل يُیوَحنَّا): 1: 15َنقرأأ، يیا أأِحبَّائي، في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ووااآلنْن،   
 

 ُ�ُ��َ�َ� ٍ�َ�ِ�َ�َ� َ�َ�ْ�َ� : �ُ�� �رَ�أَ��ْ�ُ �آ��َ�ً �أُ�ْ�َ�ى �ِ� �ا����َ�ء٬ِ، �َ�ِ���َ�ً �وَ�َ�ِ���َ�ً
 . �ا����ْ�ُ �ا����َ�َ��تُ �ا�َ�ِ���َ�ة٬ُ، �َ�نْ �ِ��َ� �أُ�ْ�ِ�َ �َ�َ�ُ �ا"ِ  

 
إإذًذاا، َفَقْد ُعْدنا ُهنا إإلى االَمْشَهِد االسَّماوِوييِّ. َفَقْد كانَن االَحديیُث في ااألْصحاحاتِت االسَّاِبَقِة  

يَیَتَركَُّز َحْولَل َما َسيَیْجريي على ااألرْرضِض. وَوَلِكنَّنا َنعودُد ااآلنَن إإلى االَمْشَهِد االسَّماووييِّ. وَويَیقولُل يُیوَحنَّا 
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َماِء، َعِظيیَمًة وَوَعِجيیَبًة: َسْبَعَة َمَالِئَكٍة َمَعُهُم االسَّْبُع االضََّرَباتُت آآيَیًة أأْخَرىى ِفي االسَّ"إإنَُّه رَرأأىى 
وَوَكما َسَنرىى في وَوْقٍت الِحٍق فإننَّ َسْكَب َهِذهِه االضََّرباتِت  ."ااَألِخيیَرةُة، َألنْن ِبَها أأْكِمَل َغَضُب ااِهللا

ِمْن ِسْفِر  18وو  17يَیعودُد ِبنا ااألْصحاحانن  على ااألرْرضِض َسيُیْنهي َفْتَرةَة االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. وَوَسْوفَف
ِة االرُّؤؤيیا إإلى االَوررااِء ِمْن أأْجِل َتْزوويیِدنا ِبَمزيیٍد ِمَن االتَّفاصيیِل َعْن َتْدميیِر ااِهللا لألْنِظَمِة االدِّيینيیَِّة االزَّااِئَف

االتي ُتَسمَّى "باِبل".  
 

ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا، َسَنرىى َقضاَء ااِهللا على االنِّظامِم االتِّجاررييِّ االذيي َنَشَأ  18وَوفي ااألْصحاحح  
، فإنَُّه يیأُخُذنا إإلى ِنهايَیِة َغَضِب ااِهللا ِمْن ِخاللِل االجاماتِت االسَّْبَعِة 16. أأمَّا ااألْصحاحح أأيْیًضا باِبل في

وَحنَّا آآيَیًة أأخرىى في االسَّماِء. وَوَقْد كاَنِت ااآليَیُة االتي االتي َسُتْسَكُب على ااألرْرضِض. ِلذاا َفَقْد رَرأأىى يُی
. وَوَقْد كاَنِت ااآليَیُة َسْبَعَة َمَالِئَكٍة َمَعُهُم االسَّْبُع االضََّرَباتُت ااَألِخيیَرةُةرَرآآها َعظيیَمًة وَوَعجيیَبًة. َفَقْد رَرأأىى 

".َألنْن ِبَها أأْكِمَل َغَضُب ااِهللاَعظيیَمًة وَوَعجيیَبًة "  
 

: 3وو  2: 15قولُل يُیوَحنَّا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُثمَّ يَی   
 

�وَ�رَ�أَ��ْ�ُ �َ�َ�ْ�ٍ �ِ�ْ �زُ�َ��جٍ �ُ�ْ�َ�ِ�ٍ �ِ�َ��ر٬ٍ، �وَ�ا�ْ�َ��ِ�ِ���َ �َ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�ِ �وَ�ُ��رَ�ِ��ِ 
�وَ�َ�َ� �ِ�َ�ِ��ِ �وَ�َ�َ�دِ �ا�٬ِ��ِ�ْ، �وَ�ا�ِ�ِ���َ �َ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�ِ �ا����٬��ِ��َ، �َ�َ��ُ�ْ �ِ���َ��رَ�ا�تُ 

:�وَ���ھُ�ْ  �ا#٬ِ،  ��ُ�َ���ُ��نَ �َ�ْ�ِ���َ�َ �ُ��َ� �َ�ْ�ِ �ا٬ِ6، �وَ�َ�ْ�ِ���َ�َ �ا�ْ�َ�ُ�و�فِ �َ��ِ�ِ���َ
» ! �َ�ِ���َ�ٌ �وَ�َ�ِ���َ�ٌ ���ھِ�َ �أَ�ْ�َ��ُ�َ �أَ�����َ� �ا����ب� �ا�ِ���ُ �ا�ْ�َ��دِ�رُ �َ�َ� �ُ�� �َ�ْءٍ

!  �َ��دِ�َ�ٌ �وَ�َ�� ���ھِ�َ �ُ�ُ�ُ�َ ��َ� �َ�ِ�َ �ا�ْ�ِ�����ِ���َ  
 

-1: 4وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا، َعزيیزيي االُمستِمع، في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   َبْعَد هَذاا على ِلسانِن يُیوَحنَّا: " 6
َنَظْرتُت وَوإِإذَذاا َبابٌب َمْفُتوحٌح ِفي االسََّماِء، وَواالصَّْوتُت ااَألووَّلُل االَِّذيي َسِمْعُتُه َكُبوقق يَیَتَكلَُّم َمِعي َقاِئًال: 

وَوِلْلَوْقِت ِصْرتُت ِفي االرُّووحِح، وَوإِإذَذاا َعْرشٌش ». َك َما َال ُبدَّ أَأنْن يَیِصيیَر َبْعَد هَذااااْصَعْد إِإَلى ُهَنا َفُأرِريَی«
َمْوُضوعٌع ِفي االسََّماِء، وَوَعَلى ااْلَعْرشِش َجاِلٌس. وَوَكانَن ااْلَجاِلُس ِفي ااْلَمْنَظِر ِشْبَه َحَجِر ااْليَیْشِب 

ااْلَمْنَظِر ِشْبُه االزُُّمرُّدِد. وَوَحْولَل ااْلَعْرشِش أَأرْرَبَعٌة وَوِعْشُروونَن وَوااْلَعِقيیِق، وَوَقْوسُس ُقَزحَح َحْولَل ااْلَعْرشِش ِفي 
َعْرًشا. وَورَرأَأيْیُت َعَلى ااْلُعُرووشِش أَأرْرَبَعًة وَوِعْشِريیَن َشيْیًخا َجاِلِسيیَن ُمَتَسْرِبِليیَن ِبِثيَیابٍب ِبيیٍض، وَوَعَلى 

ُبُرووقٌق وَورُرُعودٌد وَوأَأْصَوااتٌت. وَوأَأَمامَم ااْلَعْرشِش َسْبَعُة  رُرؤُؤووِسِهْم أَأَكاِليیُل ِمْن ذَذَهٍب. وَوِمَن ااْلَعْرشِش يَیْخُرجُج
". َمَصاِبيیِح َنارٍر ُمتَِّقَدةٌة، ِهَي َسْبَعُة أَأرْروَوااحِح ااِهللا. وَوُقدَّاامَم ااْلَعْرشِش َبْحُر زُزَجاجٍج ِشْبُه ااْلَبلُّورِر  

 
ْرشِش ااِهللا َمرَّةًة أأخرىى إإذْذ وَويَیا َلُه ِمْن َمْشَهٍد َبديیٍع وَوررااِئٍع، يیا َصديیقي! وَوَنْحُن ُهنا أأمامَم َع 

االَغاِلِبيیَن َعَلى االَوْحِش وَوُصورَرِتِه وَوَعَلى ثاِنيَیًة. وَوَنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ يُیوَحنَّا رَرأأىى " يََّبْحَر االزُّجاِجاالَنرىى 
َرتُِّلونَن َتْرِنيیَمَة وَوُهْم يُی ِسَمِتِه وَوَعَددِد ااْسِمِه، وَوااِقِفيیَن َعَلى االَبْحِر االزَُّجاِجيِّ، َمَعُهْم ِقيیَثارَرااتُت ااِهللا،

". وَوَكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ َهؤالِء ُحِسُبواا َغاِلبيیَن ألنَُّهْم َلْم ُموَسى َعْبِد ااِهللا، وَوَتْرِنيیَمَة االَخُرووفِف
َنَظِر ااِهللا يَیْخَضُعواا للَوْحِش، وَوَلْم يَیْسُجدوواا ِلُصورَرِتِه، وَوَلْم يَیْقَبُلواا ِسَمَتُه. ِلذلَك َفُهْم َغاِلبونَن في 

  ألنَُّهْم َلْم يُیِحبُّواا َحيیاَتُهْم َحتَّى االَمْوتِت، َبْل آآَثروواا ااالْسِتْشهادَد على االُخضوعِع ِلأووااِمِر االَوْحِش.
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إإذًذاا، َفَقْد كانَن َهؤالِء يَیِقفونَن على االَبْحِر االزُّجاِجيِّ أأمامَم َعْرشِش ااِهللا. وَوُكنَّا َقْد رَرأأيْیناُهْم في  
يُیَرتُِّلونَن في ااألْصحاحِح االسَّاِبِع. َفُهْم في َهيْیَكِلِه. وَوُهْم يَیْعُبدووَنُه َنهارًراا وَوليیًلا. وَوَقْد كاُنواا االَمكانِن َنْفِسِه 

ِمْن ِسْفِر االُخرووجج إإذْذ َنِجُد  15. وَوَهذاا يُیعيیُدنا إإلى َما َجاَء في ااألْصحاحح َتْرِنيیَمَة ُموَسى َعْبِد ااِهللا
ِمْن ِخالِلها على َتْحريیِر َبني إإسراائيیَل ِمَن االُعبودِديیَِّة في ِمْصر. َفَقْد االتي َسبََّح ااَهللا  َتْرنيیَمَة ُموسى

َقْد َتَحرَّرروواا ِمَن االُعبودديیَِّة االثَّقيیَلِة  وَوَعِلمواا أأنَُّهْم ،َشاَهُدوواا َجميیًعا االَبْحَر يَیْبَتِلَع ُجيیوشَش االِمْصِريیِّيیَن
االتي َعاُشوها في ِمْصر. ِلذلَك َفَقْد جاَءتْت َتْرنيیَمُة ُموسى َتْعبيیًراا َعْن َفَرِحِهْم ِبُقْدرَرةِة االرَّببِّ االتي 

ى االَوْحِش االَغاِلِبيیَن َعَلَصَنَعْت ذَذِلَك. ووَنْقَرأُأ في ااألْصحاحِح االخاِمس َعَشر ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا أأننَّ 
وَوُهْم  وَوُصورَرِتِه وَوَعَلى ِسَمِتِه وَوَعَددِد ااْسِمِه، وَوااِقِفيیَن َعَلى االَبْحِر االزَُّجاِجيِّ، َمَعُهْم ِقيیَثارَرااتُت ااِهللا،

. وَوال َشكَّ أأننَّ َهؤالِء ُهُم االِمَئُة ووااألرْرَبَعُة ووااألرْرَبعونَن أأْلًفا يُیَرتُِّلونَن َتْرِنيیَمَة ُموَسى َعْبِد ااِهللا
ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا. 14ْذكورريیَن في ااألْصحاحح االَم  

 
َنشيیًداا َعلََّمُه ُموسى ِلَبني إإسراائيیل. وَواالُمْدِهُش في َهذاا  32ووَنْقَرأأ أأيْیًضا في ِسْفِر االتَّْثِنيَیة  

–االنَّشيیِد ُهَو أأنَُّه يَیْحويي َتْحذيیًراا. َفَمَع أأنَُّه  -في ااألْصِل ِمَن االُعبودديیَِّة،  َنشيیٌد َعِن االنُّْصَرةِة وَواالتََّحرُّرِر 
يَیَتَعلَّمونَن َهذاا  االصِّغارُر ألووالدُدااوَوكانَن فإنَُّه َنشيیٌد َتْحذيیرييٌّ أأيْیًضا ألنَُّه يُیَحذِّرُر ِمْن َعوااِقِب َتْركِك ااِهللا. 

ااِهللا وَووَوَصايیاهه وَوخيیَمة.  َتْركِكَعوااِقَب أأننَّ لَكْي يَیْعَلُمواا ُمْنُذ ُنعوَمِة أَأْظفارِرِهْم االنَّشيیَد   
 

وَواالَحقيیَقُة أأننَّ َهؤالِء كاُنواا يُیِرنِّمونَن أأيْیًضا َتْرنيیَمَة االَخرووفف.  3: 15وَوَنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  
ِهَي أأنَّنا َنِجُد َتْرنيیَمَة االَخرووفِف في ااألْصحاحِح االخاِمِس ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا. وَوَلِكنَّ االَكنيیَسَة ِهَي 

-1ْحُن َنقرأُأ في ااألْعداادد رَرنََّمْتها في ااألْصحاحِح االخاِمِس. َفَن وَورَرأَأيْیُت َعَلى يَیِميیِن ااْلَجاِلِس : "10
َعَلى ااْلَعْرشِش ِسْفًراا َمْكُتوًبا ِمْن دَدااِخل وَوِمْن وَورَرااٍء، َمْخُتوًما ِبَسْبَعِة ُخُتومٍم. وَورَرأَأيْیُت َمَالًكا َقِويیا 

َفَلْم يَیْسَتِطْع أَأَحٌد ِفي » سِّْفَر وَويَیُفكَّ ُخُتوَمُه؟أَأنْن يَیْفَتَح اال َمْن ُهَو ُمْسَتِحقٌّ« يُیَنادِديي ِبَصْوتٍت َعِظيیٍم:
ْبِكي االسََّماِء وَوَال َعَلى ااَألرْرضِض وَوَال َتْحَت ااَألرْرضِض أَأنْن يَیْفَتَح االسِّْفَر وَوَال أَأنْن يَیْنُظَر إِإَليْیِه. َفِصْرتُت أَأَنا أَأ

االسِّْفَر وَويَیْقَرأَأهُه وَوَال أَأنْن يَیْنُظَر إِإَليْیِه. َفَقالَل ِلي وَوااِحٌد ِمَن َكِثيیًراا، َألنَُّه َلْم يُیوَجْد أَأَحٌد ُمْسَتِحقا أَأنْن يَیْفَتَح 
َال َتْبِك. ُهَوذَذاا َقْد َغَلَب ااَألَسُد االَِّذيي ِمْن ِسْبِط يَیُهوذَذاا، أَأْصُل دَدااوُودَد، ِليَیْفَتَح االسِّْفَر وَويَیُفكَّ «االشُّيُیوخِخ:

َسِط ااْلَعْرشِش وَوااْلَحيَیَوااَناتِت ااَألرْرَبَعِة وَوِفي وَوَسِط االشُّيُیوخِخ وَورَرأَأيْیُت َفِإذَذاا ِفي وَو ».ُخُتوَمُه االسَّْبَعَة
ى ُكلِّ َخُرووفٌف َقاِئٌم َكَأنَُّه َمْذُبوحٌح، َلُه َسْبَعُة ُقُروونٍن وَوَسْبُع أَأْعيُیٍن، ِهَي َسْبَعُة أَأرْروَوااحِح ااِهللا ااْلُمْرَسَلُة إِإَل

ْلَجاِلِس َعَلى ااْلَعْرشِش. وَوَلمَّا أَأَخَذ االسِّْفَر َخرَّتِت ااَألرْرَبَعُة ااَألرْرضِض. َفَأَتى وَوأَأَخَذ االسِّْفَر ِمْن يَیِميیِن اا
ااْلَحيَیَوااَناتُت وَوااَألرْرَبَعُة وَوااْلِعْشُروونَن َشيْیًخا أَأَمامَم ااْلَخرووفِف، وَوَلُهْم ُكلِّ وَوااِحٍد ِقيیَثارَرااتٌت وَوَجاَماتٌت ِمْن 

أَأْنَت  ُمْسَتِحقٌّ« وَوُهْم يَیَتَرنَُّمونَن َتْرِنيیَمًة َجِديیَدةًة َقاِئِليیَن: ذَذَهٍب َمْمُلوَّةٌة َبُخورًراا ِهَي َصَلَوااتُت ااْلِقدِّيیِسيیَن.
ِهللا ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ َقِبيیَلٍة وَوِلَسانٍن وَوَشْعٍب  أَأنْن َتْأُخَذ االسِّْفَر وَوَتْفَتَح ُخُتوَمُه، َألنََّك ذُذِبْحَت وَوااْشَتَريْیَتَنا

".»، َفَسَنْمِلُك َعَلى ااَألرْرضِضوَوَكَهَنًةوَوأأمٍَّة، وَوَجَعْلَتَنا ِإللِهَنا ُمُلوًكا   
 

أأَجْل يیا َصديیقي! َهِذهِه ِهَي َتْرنيیَمُة االَخرووفِف. َفِهَي َتْرَنيیمُة ااالْبِتهاجِج بأننَّ يَیسوعَع دَدَفَع َثَمَن  
رااِء االَعاَلِم ِشرااِء االَعاَلِم ِمْن ُسْلطانِن االظُّْلَمِة االذيي ُهَو ُسْلطانُن إإبليیس. وَوَقْد كاَنْت َغايَیُة يَیسوعَع ِمْن ِش

ُكلَُّه  أأنْن يَیْفديي َكنيیَسَتُه. ِلذاا فإنَّنا ُنَرنُِّم وَوَنْبَتِهُج ألنَُّه أأَحبَّنا ُكلَّ َهذاا االُحبِّ حتَّى إإنَُّه ااْشَترىى االَعاَلَم َيِه
يَیْفديینا.ِلَكْي   
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َكْنًزاا ُمْخفًى ِفي يُیْشِبُه َمَلُكوتُت االسََّماوَوااتِت : "44: 13َمتَّى وَوَقْد قالَل يَیسوعُع في إإْنجيیل 
". َحْقل، وَوَجَدهُه إِإْنَسانٌن َفَأْخَفاهُه. وَوِمْن َفَرِحِه َمَضى وَوَباعَع ُكلَّ َما َكانَن َلُه وَوااْشَتَرىى ذذِلَك االَحْقَل

وَواالَحْقُل، يیا َصديیقي، ُهَو االَعاَلُم. وَوَمْن ُهَو االذيي َباعَع ُكلَّ ما كانَن َلُه ِليَیْشَتريي االَعاَلَم؟ إإنَُّه يَیسوعُع 
لَمسيیح! أأمَّا االَكْنُز، َعزيیزيي االُمستِمع، َفُهَو أأْنَت. َفَقْد َبَذلَل يَیسوعُع دَدَمُه االزَِّكيَّ ألْجِلَك. اا  

 
وَوأَأمَّا أَأْنُتْم َفِجْنٌس ُمْخَتارٌر، : "10وو  9: 2وَوَقْد قالَل ُبْطُرسُس االرَّسولُل في رِرساَلِتِه ااألوولى 

ْعُب ااْقِتَناٍء، ِلَكْي ُتْخِبُروواا ِبَفَضاِئِل االَِّذيي دَدَعاُكْم ِمَن االظُّْلَمِة إِإَلى وَوَكَهُنوتٌت ُمُلوِكيٌّ، أأمٌَّة ُمَقدََّسٌة، َش
االَِّذيیَن َقْبًال َلْم َتُكوُنواا َشْعًبا، وَوأَأمَّا ااآلنَن َفَأْنُتْم َشْعُب ااِهللا. االَِّذيیَن ُكْنُتْم َغيْیَر  ُنورِرهِه االَعِجيیِب.
". َكَذِلَك، يَیقولُل بولُس االرَّسولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل أأَفُسس نَن، وَوأَأمَّا ااآلنَن َفَمْرُحوُموَمْرُحوِميیَن

1 :16- َال أَأزَزاالُل َشاِكًراا َألْجِلُكْم، ذَذااِكًراا إِإيیَّاُكْم ِفي َصَلَوااِتي، َكْي يُیْعِطيَیُكْم إِإلُه رَربَِّنا يَیُسوعَع : "18
ِرَفِتِه، ُمْسَتِنيیَرةًة ُعيُیونُن أَأذْذَهاِنُكْم، ِلَتْعَلُمواا َما االَمِسيیِح، أَأُبو االَمْجِد، رُرووحَح االِحْكَمِة وَوااِإلْعَالنِن ِفي َمْع

". ُهَو رَرَجاُء دَدْعَوِتِه، وَوَما ُهَو ِغَنى َمْجِد ِميیَرااِثِه ِفي االِقدِّيیِسيین  
 

سانُن َفاُهللا يُیِحبَُّك ُحبا يَیْعَجُز االلِّوَوَليْیَتَك، َصديیقي االُمستِمع، ُتْدرِركُك قيیَمَتَك وَوَمقاَمَك ِعْنَد ااِهللا! 
َألنَُّه هَكَذاا أَأَحبَّ ااُهللا ااْلَعاَلَم َحتَّى َبَذلَل ااْبَنُه : "16: 3َنْقَرأأ في إإْنجيیل يیوحنَّا ِلذاا فإنَّنا َعْن وَوْصِفِه. 

". ااْلَوِحيیَد، ِلَكْي َال يَیْهِلَك ُكلُّ َمْن يُیْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكونُن َلُه ااْلَحيَیاةُة ااَألَبِديیَُّة  
 

–ِء يُیَرنِّمونَن َتْرنيیَمَة االَخرووفِف لذلَك َفإننَّ َهؤال رر ِمْن ُسْلطانِن االظُّْلَمِة ِمْن رُّأأيْي َتْرنيیَمَة االتََّح 
َعِظيیَمٌة ِخاللِل َعَمِل االِفدااِء االذيي َقامَم ِبِه يَیسوعُع ألْجِلنا. وَوَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا َهؤالِء يُیَرنِّمونَن قاِئليین: "

"االرَّببُّ ااِإللُه ااْلَقادِدرُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء!وَوَعِجيیَبٌة ِهَي أَأْعَماُلَك أَأيیَُّها   
 

أأْعمالَل ااِهللا َعظيیَمٌة وَوَعجيیَبٌة! َفَقْد َكانَن َعَمُل االِفدااِء االذيي أأننَّ  ، أأِحبَّاَءنا االُمستِمعيیَن،وَوال َشكَّ
وَوَعجيیَبًة أأيْیًضا. قامَم ِبِه يَیسوعُع االَمسيیُح َعظيیًما وَوَعجيیًبا َحقا! وَوَسْوفَف َتكونُن دَديْینوَنُة ااِهللا َعظيیَمًة   

 
َسُنتاِبُع وَوإإيیَّاُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمستِمعيیَن، دِدررااَسَتنا لألْصحاحِح االخاِمس َعَشر ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا 

في االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. آآميین!  
 

[�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 

َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي   
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  
(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
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نا ِمْن َنْشُكُركَك، يیا أأبانا، على َكِلَمِتَك االُمَقدََّسِة االَغِنيیَِّة وواالدَِّسَمة. وَوَنْشُكُركَك ألنََّك ُتْعطيی 
ِخاللِل َكِلَمِتَك َنْظَرةًة على َما َسيَیْجريي في االُمْسَتْقَبِل ِمْن أأْحدااثٍث. وَوَصالُتنا إإليیَك، يیا رَرببُّ، في َهذاا 
االيیومم ِهَي أأنْن ُتْعطيینا َثباًتا رُروْوِحيیا وَوأأنْن ُتساِعَدنا على أأنْن َنكونَن ِمْلًحا في َهذاا االَعاَلِم االفاِسد، وَوُنْورًراا 

يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!رَربِّنا وَوُمَخلِِّصنا االُمْظِلم. باْسِم  في َهذاا االَعاَلِم  
 


