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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ�ا��َ
1: 17 ِسْفر االرُّؤؤيیا -4 Revelation 17:1–4 

 Pt.1_3756# 479م: 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
وَوَحقَّْقَت ُنْضًجا في َعالَقِتَك بالرببِّ يَیسوعَع االَمسيیح ِمْن ِخاللِل  االُمْسَتِمع، َقْد َتبارَرْكَت، ووااْسَتَفْدتَت،

–َهِذهِه االتَّفسيیرااتِت وَواالتأمُّالتت. وَوفي َحْلَقِة االيیومم، َسُنتاِبُع  - ِبِنْعَمِة االرببِّ  اا االسِّْفِر دِدررااَسَتنا ِلَهِذ 
على َفِم االرَّااعي "تشك سميیث". االُمبارَركِك  

 
ِمْن  َعَشر ِبعاالسَّاااألْصحاحِح َ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 ِبعاسَّاالباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

 
وو  17َفْهِم ااألْصحاَحيْین  فيَسْوفَف أُأَقدِّمُم َلَك، َعزيیزيي االُمستِمع، َخْلِفيیًَّة تارريیخيیًَّة ُتساِعُدكَك  

لنِّظامِم االدِّيینيِّ االفاِسِد. وَوَسْوفَف لدَديْینوَنَة ااِهللا  17ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا. َفَسْوفَف َنرىى في ااألْصحاحِح  18
ااالْسَم َكما َسُنالِحُظ الِحًقا، فإننَّ لنِّظامِم ااالْقِتصادِدييِّ وَواالتِّجاررييِّ. وَولدَديْینوَنَتُه  18احح َنرىى في ااألْصح

  .االفاِسَديْین "َباِبل" يُیْسَتْخَدمُم في َهَذيْیِن ااألْصحاَحيْیِن لإلشارَرةِة إإلى َهَذيْیِن االنِّظاَميْیِن
 

ِمْن ِسْفِر  18وو  17على َفْهِم ااألْصحاَحيْین  رريیخيیَُّةاالتَّا َهِذهِه االَخْلِفيیَُّةَسْوفَف ُتساِعُدنا ِلَذِلَك،  
االرُّؤؤيیا. َفَنْحُن َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین َعِن االطُّوفانِن االَعظيیِم االذيي َحَدثَث في زَزَمِن ُنْوحح. وَوَبْعَد ُمدَّةٍة 

وَوَكانَن َبُنو ُنوحٍح االَِّذيیَن َباِبل.  َقصيیَرةٍة ِنْسِبيیا، َخَرجَج ُنْوحٌح وَوعاِئَلُتُه ِمَن االُفْلِك ووااْسَتَقرُّوواا في َسْهِل
وَوَقْد أأْنَجَب  .وُوِلَد َلُهْم َبُنونَن َبْعَد االطُّوَفانِنَقْد وَو ".يَیاَفَث" وَو "َحامم" وَو "َساممُهْم "َخَرُجواا ِمَن االُفْلِك 

َنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین أأننَّ "َحامم" وَوَلًداا دَدعاهُه "ُكْوشش". وَووَوَلَد "ُكْوشش" وَوَلًداا دَدعاهُه "ِنْمروودد". وَو
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِعبارَرةَة "أأمامَم االرَّببِّ" ُهنا َتْعني "ِضدَّ ". َجبَّارَر َصيْیٍد أَأَمامَم االرَّببِّكانَن "ِنْمروودد" "

ااهللا". َفَقْد كانَن "ِنْمروودد" ُمَتَمرِّدًداا على ااِهللا االَحيِّ.   
 

َعْن َفْتَرةٍة َقصيیَرةٍة ِنْسِبيیا َبْعَد االطُّوفانن. وَوَقِد ااْبَتَدأَأ َهذاا  ، يیا َصديیقي،وَوَنْحُن َنَتَحدَّثُث ُهنا
االنِّظامُم االدِّيینيُّ االُمعادديي ِهللا على يَیِد ِنْمروودد في َباِبل ُثمَّ ااْمَتدَّ ووااْنَتَشَر َعْبَر االسِّنيین. ووكاَنْت أأممُّ 

" َفَقْد َتمَّ دد"َمِلَكة االسَّماء". أأمَّا "ِنْمروو (وَوِهَي: "َسميیرااميیس") َقْد ُلقَِّبْت في وَوْقٍت الِحٍق:َنْمروودد 
َتأليیُهُه وَوُسمَِّي "َتمُّوزز". وَوفي ذذلَك االَوْقِت َتْحديیًداا، ااْنَبَثَقْت االدِّيیاَنة االَوَثِنيیَّة في باِبل وَوصارَر االنَّاسُس 

فإننَّ َتمُّوزز كانَن َخارِرًجا للصَّيْیِد في  يَیْعُبدوونَن َمِلَكَة االسَّماِء ووااْبَنها "َتمُّوزز". وَووَوْفًقا لُألْسطورَرةِة،
َبْعَد ثالَثِة أأيیَّامٍم. إإلى االَحيیاةِة َعادَد . وَوَلِكنَُّه اقاِتًلَجَرَحُه ُجْرًحا االَبرِّيیَِّة ِعْنَدما هاَجَمُه ِخْنزيیٌر َبرِّييٌّ وَو

زز في باِبل. ُثمَّ ااْنَتَقَلْت َهِذهِه ِلِعبادَدةِة َسميیرااميیس وَوَتمُّوُمَنظََّمٌة وَوَقْد َصارَرتْت ُهناكَك ُطقوسٌس وَوَثِنيیٌَّة 
االُممارَرساتُت االَوَثِنيیَُّة إإلى االَعاَلِم ُكلِِّه.   

 
ِتْلَك االِعبادَدةِة االَوَثِنيیَِّة، كانَن ُهناكَك أأناسٌس يَیْعُبدوونَن ااَهللا االَحيَّ االَحقيیقيَّ على االنَّقيیِض ِمْن وَو 

وَوَجَمَع يَیُشوعُع َجِميیَع أَأْسَباطِط إِإْسَرااِئيیَل وعع: "ِمْن ِسْفِر يَیش 24َنْقَرأُأ في ااألْصحاحح االوااِحد. َفَنْحُن 
 إِإَلى َشِكيیَم. وَودَدَعا ُشيُیوخَخ إِإْسَرااِئيیَل وَورُرؤَؤَساَءُهْم وَوُقَضاَتُهْم وَوُعَرَفاَءُهْم َفَمَثُلواا أَأَمامَم االرَّببِّ. وَوَقالَل

ؤُؤُكْم َسَكُنواا ِفي َعْبِر االنَّْهِر ُمْنُذ االدَّْهِر. هَكَذاا َقالَل االرَّببُّ إِإلُه إِإْسَرااِئيیَل: آآَبا«يَیُشوعُع ِلَجِميیِع االشَّْعِب: 
ِر َتارَرحُح أَأُبو إِإْبَرااِهيیَم وَوأَأُبو َناُحورَر، وَوَعَبُدوواا آآِلَهًة أأْخَرىى. َفَأَخْذتُت إِإْبَرااِهيیَم أَأَباُكْم ِمْن َعْبِر االنَّْه

". يْیُتُه إِإْسَحاقَقوَوِسْرتُت ِبِه ِفي ُكلِّ أَأرْرضِض َكْنَعانَن، وَوأَأْكَثْرتُت َنْسَلُه وَوأَأْعَط  
 

َفاآلنَن ااْخَشْواا وَوَبْعَد أأنْن ذَذكََّر يَیشوعُع َبني إإسراائيیَل بأماَنِة االرَّببِّ وَوإإْحَساناِتِه، قالَل َلُهْم: "
َر، ْبِر االنَّْهِر وَوِفي ِمْصاالرَّببَّ وَوااْعُبُدووهُه ِبَكَمالل وَوأَأَماَنٍة، وَوااْنِزُعواا ااآلِلَهَة االَِّذيیَن َعَبَدُهْم آآَباؤُؤُكْم ِفي َع

ُدوونَن: إِإنْن وَوااْعُبُدوواا االرَّببَّ. وَوإِإنْن َساَء ِفي أَأْعيُیِنُكْم أَأنْن َتْعُبُدوواا االرَّببَّ، َفاْخَتارُروواا َألْنُفِسُكُم ااْليَیْومَم َمْن َتْعُب
يیَن االَِّذيیَن أَأْنُتْم َكانَن ااآلِلَهَة االَِّذيیَن َعَبَدُهْم آآَباؤُؤُكُم االَِّذيیَن ِفي َعْبِر االنَّْهِر، وَوإِإنْن َكانَن آآِلَهَة ااَألُمورِريیِّ

".َساِكُنونَن ِفي أَأرْرِضِهْم. وَوأَأمَّا أَأَنا وَوَبيْیِتي َفَنْعُبُد االرَّببَّ  
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إإلى َبني إإسراائيیَل. وَوكاَنْت ِعبادَدةُة ِبَتْصديیِر االَكثيیِر ِمَن االشُّروورِر نَن واالباِبِليیُّقامَم َفَقْد إإذًذاا،  

 ااألوْوثانِن ووااِحَدةًة ِمَن االتَّأثيیرااتِت االسَّْلِبيیَِّة االتي َتَرَكْتها باِبُل ال على االيَیهودِد َفَقط، َبْل َعَلى االَعاَلِم ُكلِِّه
ي إإسراائيیَل أأنَُّه يَیْنَبغي َلُهْم ِلذلَك َفَقْد وَوَقَف يَیشوعُع ِبَحْزمٍم ِضدَّ َهذاا االَتيیَّارِر االُمْنَحِرفِف وَوأأْخَبَر َبنأأيیًضا. 

أَأمَّا أَأَنا وَوَبيْیِتي َفَنْعُبُد ُقْدوَوةًة َلُهْم إإذْذ قالَل َلُهْم: "يَیشوعُع . وَوَقْد كانَن ااإلَلَه االذيي َسيَیْعُبدووَنُهأأنْن يَیْختارُروواا 
االذيي َتَولَّى ِقيیادَدةَة َبني  وَوإإذذاا ُكْنَت، َصديیقي االُمستِمع، َقْد َنِسيْیَت َمْن ُهَو يَیشوعُع، فإنَُّه االقاِئُد". االرَّببَّ

إإسراائيیَل َبْعَد َمْوتِت رَرُجِل ااِهللا "ُمْوَسى".  
 

اِبُل أأوورُرَشليیَم وَوَسَبِت االشَّْعَب إإلى باِبل َسْبعيیَن َسَنة. وَوَلمَّا َغَزتْت َبوَوفي وَوْقٍت ِمَن ااألووقاتِت،  
َصارَر االيَیهودُد ُجْزًءاا ِمْن َهذاا االنِّظامِم ، بأْسِرهِهلَعاَلِم ااألْبَرزَز في ااَمْرِكَز االتِّجارِرييَّ االكاَنْت باِبُل 

االتِّجارِرييِّ. وَوِبُمروورِر االسِّنيین، َصارُروواا َعبيیًداا ِلَهذاا االنِّظامم. وَوَكما ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیل، فإنَّنا َسَنْقَرأأ في 
–ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا أأننَّ ااَهللا َسيَیديیُن االنِّظامَم االتِّجاررييَّ االُمعادديي ِهللا  18ااألْصحاحح  ُهَو ِنظامٌم َنَشَأ في وَو 

االذيي االفاِسَد ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا فإننَّ ااَهللا َسيَیديیُن االنِّظامَم االدِّيینيَّ  17ااألْصِل في باِبل. أأمَّا في االَفْصل 
َنَشَأ في باِبَل أأيْیًضا.  

 
َرأأ ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا إإذْذ َنْق 17ووااآلنن، ِلَنْبَتِدئئ َمًعا، َصديیقي االُمستِمع، دِدررااَسَة ااألْصحاحح 

: 2وو  1في االَعَددَديْین   
 

�ُ�� �َ�ءَ �وَ�ا�ِ�ٌ �ِ�َ �ا����ْ�َ�ِ �ا�ْ�َ�َ�ِ�َ�ِ �ا���ِ���َ �َ�َ��ُ�ُ �ا����ْ�َ�ُ �ا�ْ�َ��َ��تُ �وَ�َ�َ���َ 
���ھَ�ُ�� �َ�ُ�رِ��َ�َ �دَ��ْ�ُ��َ�َ �ا����ا�ِ��َ�ِ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ِ �ا�ْ�َ��ِ�َ�ِ �َ�َ� �ا�ْ�ِ��َ��هِ «�َ�ِ� �َ��ِ�ً �ِ�:

�ا���ِ� �زَ�َ� �َ�َ��َ� �ُ�ُ��كُ �ا�َ�رْ�ض٬ِ، �وَ�َ�ِ�َ �ُ����نُ �ا�َ�رْ�ضِ �ِ�ْ �َ�ْ�ِ ٬، �ا�ْ�َ�ِ���َ�ةِ
». �زِ�َ����ھَ�  

 
على يُیوَحنَّا يُیْطِلُع ِمْن َهذاا ااألْصحاحح أأننَّ االَمالكَك  15في االَعَددد  ، َعزيیزيي االُمستِمع،َنْقَرأأوَو 

االِميَیاهُه االَِّتي رَرأَأيْیَت َحيْیُث االزَّااِنيَیُة َجاِلَسٌة، ِهَي ُشُعوبٌب االَمقصودِد بالِميیاهِه االَكثيیَرةَة َفيَیقولُل َلُه: "االَمْعنى 
". وَوُجُموعٌع وَوأأَمٌم وَوأَأْلِسَنٌة  

 
في االِكتابِب ُتْسَتْخَدمُم "زِزَنى"  االَكِلَمَةَتْجُدرُر االُمالَحَظُة، أأِحبَّائي االُمستِمعيین، إإلى أأننَّ وَو 

أأنْن  ِلَبني إإسراائيیَلِة االزَّااِئَفِة. َففي االَعْهِد االَقديیِم، َكانَن يَیْنَبغي االُمَقدَّسِس لإلشارَرةِة إإلى ااألْنِظَمِة االدِّيینيیَّ
يَیكونواا أأوْوفيیاَء ِهللا االَحيِّ االَحقيیقيِّ. ِلذلَك كاَنِت االَعالَقُة االتي َتْرِبُطُهما باِهللا االَحيِّ ِهَي َعالَقُة 

االَعرووسس (بالَمْعنى االَمجازِزييِّ). وَوَلِكْن راائيیَل ُهُم إإْس وَعرووسٍس ِبَعريیِسها. َفاُهللا ُهَو االَعريیُس، وَوَبُن
َفإننَّ االَوْصَف االذيي ااْسَتْخَدَمُه ااُهللا ِلَوْصِفِهْم ُهَو خرىى، أأ آآِلَهًةيَیْعُبدوونَن ِعْنَدما ااْبَتَدأَأ َبنو إإسراائيیَل 

أأننَّ االزَّااِنيَیَة االَعظيیَمَة  إإلى ِعبادَدةِة آآِلَهٍة أُأخرىى. وَوَهذاا يَیْعنيَعادَدةًة اةة. ِلذلَك فإننَّ االزِّنى يَیْرِمُز زُزَنأأنَُّهْم 
ُتشيیُر إإلى االِعبادَدةِة االباِطَلِة وَواالدِّيیاَنِة االزَّااِئَفِة.  على االِميَیاهِه االَكِثيیَرةِة االَجاِلَسَة  

 
َهُلمَّ َفُأرِريَیَك دَديْیُنوَنَة االزَّااِنيَیِة االَعِظيیَمِة االَجاِلَسِة َعَلى االِميَیاهِه وَوَقْد قالَل االَمالكُك ِليیوَحنَّا: " 

وَوَهذاا يُیريینا ". يیَرةِة، االَِّتي زَزَنى َمَعَها ُمُلوكُك ااَألرْرضِض، وَوَسِكَر ُسكَّانُن ااَألرْرضِض ِمْن َخْمِر زِزَناَهااالَكِث
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أأننَّ َهذاا االنِّظامَم االدِّيینيَّ االفاِسَد َقْد َتَركَك َتأثيیًراا ُمَدمًِّراا على ُملوكِك ااألرْرضِض وَوُشعوِبها. َفِبَسَبِب َهذاا 
–اذِذبِب، ااْنقادَد االُملوكُك إإلى االضَّاللِل. أأمَّا االنَّاسُس َفَقْد َسِكروواا ِمْن َخْمِر زِزناها االنِّظامِم االزَّااِئِف وَواالك  

ِبَمْعنى أأنَُّهْم َتَرنَُّحواا َتْحَت تأثيیِر وَوَثِنيیَِّتها.   
 

:3: 17ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

�َ�َ�أَ��ْ�ُ �ا�ْ�َ�أَ�ةً �َ��ِ�َ�ً �َ�َ� �وَ�ْ�ٍ �ِ�ْ�ِ�ِ�ي�  �َ�َ�َ� �ِ� �ِ�����و�حِ �إِ�َ� �٬ٍ������َ،
 . �َ�ْ�ُ�ءٍ �أَ�ْ�َ�ءَ �٬ٍ���ِ�ْ�َ، �َ��ُ �َ�ْ�َ�ُ �رُ�ؤُ�و�سٍ �وَ�َ�َ�َ�ةُ �ُ�ُ�و�نٍ  

 
وَوِعْنَدما َنْقَرأأ َعْن َهذاا االَوْحِش االِقْرِمِزييِّ ذذيي االُرؤؤووسِس االسَّْبَعِة وَواالُقروونِن االَعَشَرةِة، ال  

َتَذكََّر َحديیَثنا االسَّاِبَق َعْن َهذاا االَوْحِش. وَوَقْد َجاَء ذِذْكُر َهذاا االَوْحِش في ِسْفِر دَداانيیالل. يَیَسُعنا إإلَّا أأنْن َن
-1: 7َفَنْحُن َنقرأُأ في ِسْفِر دَداانيیالل  ِفي االسََّنِة ااُألووَلى ِلَبيْیْلَشاصََّر َمِلِك َباِبَل، رَرأَأىى دَدااِنيیآلُل ُحْلًما : "7
ُكْنُت «ِه. ِحيیَنِئٍذ َكَتَب االُحْلَم وَوأَأْخَبَر ِبَرأأسِس االَكَالمِم. أَأَجابَب دَدااِنيیآلُل وَوَقالَل: وَورُرؤَؤىى رَرأأِسِه َعَلى ِفَرااِش

أَأرَرىى ِفي رُرؤْؤيَیايَي َليْیًال وَوإِإذَذاا ِبَأرْرَبِع رِريَیاحِح االسََّماِء َهَجَمْت َعَلى االَبْحِر االَكِبيیِر. وَوَصِعَد ِمَن االَبْحِر 
اا ُمَخاِلٌف ذَذااكَك. ااَألووَّلُل َكاَألَسِد وَوَلُه َجَناَحا َنْسٍر. وَوُكْنُت أَأْنُظُر َحتَّى أَأرْرَبَعُة َحيَیَوااَناتٍت َعِظيیَمٍة، هَذ

ااْنَتَتَف َجَناَحاهُه وَوااْنَتَصَب َعِن ااَألرْرضِض، وَوأأووِقَف َعَلى رِرْجَليْیِن َكِإْنَسانٍن، وَوأأْعِطَي َقْلَب إِإْنَسانٍن. وَوإِإذَذاا 
، َفارْرَتَفَع َعَلى َجْنٍب وَوااِحٍد وَوِفي َفِمِه َثَالثُث أَأْضُلٍع َبيْیَن أَأْسَناِنِه، ِبَحيَیَواانٍن آآَخَر َثانٍن َشِبيیٍه ِبالدُّببِّ

ْهِرهِه َفَقاُلواا َلُه هَكَذاا: ُقْم ُكْل َلْحًما َكِثيیًراا. وَوَبْعَد هَذاا ُكْنُت أَأرَرىى وَوإِإذَذاا ِبآَخَر ِمْثِل االنَِّمِر وَوَلُه َعَلى َظ
ِلْلَحيَیَواانِن أَأرْرَبَعُة رُرؤُؤووسٍس، وَوأأْعِطَي ُسْلَطاًنا. َبْعَد هَذاا ُكْنُت أَأرَرىى ِفي  أَأرْرَبَعُة أَأْجِنَحِة َطاِئٍر. وَوَكانَن

وَوَسَحَق  رُرؤَؤىى االلَّيْیِل وَوإِإذَذاا ِبَحيَیَواانٍن رَراابٍع َهاِئل وَوَقِوييٍّ وَوَشِديیٍد ِجداا، وَوَلُه أَأْسَنانٌن ِمْن َحِديیٍد َكِبيیَرةٌة. أَأَكَل
".َكانَن ُمَخاِلًفا ِلُكلِّ االَحيَیَوااَناتِت االَِّذيیَن َقْبَلُه، وَوَلُه َعَشَرةُة ُقُروونٍنوَودَدااسَس االَباِقَي ِبِرْجَليْیِه. وَو  

 
ُكْنُت ُمَتَأمًِّال ِباْلُقُروونِن، وَوإِإذَذاا ِبَقْرنٍن آآَخَر : "8دد َدوَويُیتاِبُع دَداانيیالُل وَوْصَف االُحْلِم قاِئًلا في االَع 

وَوُقِلَعْت َثَالَثٌة ِمَن االُقُروونِن ااُألووَلى ِمْن ُقدَّااِمِه، وَوإِإذَذاا ِبُعيُیونٍن َكُعيُیونِن ااِإلْنَسانِن ِفي  َصِغيیٍر َطَلَع َبيْیَنَها،
وَوَمْنَظُرهُه في وَوْصِف َهذاا االَقْرنِن: " 20ُثمَّ يَیقولُل دداانيیالل في االَعَددد ". هَذاا االَقْرنِن، وَوَفٍم ُمَتَكلٍِّم ِبَعَظاِئَم

". أَأَشدُّ ِمْن رُرَفَقاِئِه  
 

وَوااْلُقُروونُن االَعَشَرةُة ِمْن هِذهِه االَمْمَلَكِة ِهَي َعَشَرةُة : "25وو  24: 7ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر دَداانيیالل 
وَويَیَتَكلَُّم ِبَكَالمٍم ِضدَّ  ُمُلوكٍك يَیُقوُمونَن، وَويَیُقومُم َبْعَدُهْم آآَخُر، وَوُهَو ُمَخاِلٌف ااَألووَِّليیَن، وَويُیِذللُّ َثَالَثَة ُمُلوكٍك.

زَزَمانٍن وَوأَأزْزِمَنٍة االَعِليِّ وَويُیْبِلي ِقدِّيیِسي االَعِليِّ، وَويَیُظنُّ أَأنَُّه يُیَغيیُِّر ااَألوْوَقاتَت وَواالسُّنََّة، وَويُیَسلَُّمونَن ِليَیِدهِه إِإَلى 
َعظَُّم َعَلى وَويَیْفَعُل االَمِلُك َكِإرَراادَدِتِه، وَويَیْرَتِفُع وَويَیَت: "36: 11". وَوَنْقَرأأ في ِسْفِر دداانيیالل وَوِنْصِف زَزَمانٍن

االضِّيیَقِة ِنهايیِة (أأيْي إإلى  ُكلِّ إِإلٍه، وَويَیَتَكلَُّم ِبُأُمورٍر َعِجيیَبٍة َعَلى إِإلِه ااآلِلَهِة، وَويَیْنَجُح إِإَلى إِإْتَمامِم االَغَضِب
".، َألننَّ االَمْقِضيَّ ِبِه يُیْجَرىىاالَعظيیَمِة)  

 
وَوَظَهَرتْت آآيَیٌة أأْخَرىى (على ِلسانِن يُیوَحنَّا االرَّاائي): " 3 :12وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  

ِفي االسََّماِء: ُهَوذَذاا ِتنِّيیٌن َعِظيیٌم أَأْحَمُر، َلُه َسْبَعُة رُرؤُؤووسٍس وَوَعَشَرةُة ُقُروونٍن، وَوَعَلى رُرؤُؤووِسِه َسْبَعُة 
-1: 13". وَوَقْد َقَرأأنا أأيْیًضا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ِتيیَجانٍن ُت َعَلى رَرْمِل االَبْحِر، َفَرأَأيْیُت وَوْحًشا ُثمَّ وَوَقْف: "6
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َطاِلًعا ِمَن االَبْحِر َلُه َسْبَعُة رُرؤُؤووسٍس وَوَعَشَرةُة ُقُروونٍن، وَوَعَلى ُقُرووِنِه َعَشَرةُة ِتيیَجانٍن، وَوَعَلى رُرؤُؤووِسِه 
ِم دُدببٍّ، وَوَفُمُه َكَفِم أَأَسٍد. وَوأَأْعَطاهُه ااْسُم َتْجِديیٍف. وَواالَوْحُش االَِّذيي رَرأَأيْیُتُه َكانَن ِشْبَه َنِمٍر، وَوَقَوااِئُمُه َكَقَوااِئ

االتِّنِّيیُن ُقْدرَرَتُه وَوَعْرَشُه وَوُسْلَطاًنا َعِظيیًما. وَورَرأَأيْیُت وَوااِحًداا ِمْن رُرؤُؤووِسِه َكَأنَُّه َمْذُبوحٌح ِلْلَمْوتِت، 
ُدوواا ِللتِّنِّيیِن االَِّذيي أَأْعَطى وَوُجْرُحُه االُمِميیُت َقْد ُشِفَي. وَوَتَعجََّبْت ُكلُّ ااَألرْرضِض وَورَرااَء االَوْحِش، وَوَسَج

» َمْن ُهَو ِمْثُل االَوْحِش؟ َمْن يَیْسَتِطيیُع أَأنْن يُیَحارِرَبُه؟« االسُّْلَطانَن ِلْلَوْحِش، وَوَسَجُدوواا ِلْلَوْحِش َقاِئِليیَن:
ِن وَوأَأرْرَبِعيیَن َشْهًراا. َفَفَتَح َفَمُه وَوأأْعِطَي َفًما يَیَتَكلَُّم ِبَعَظاِئَم وَوَتَجادِديیَف، وَوأأْعِطَي ُسْلَطاًنا أَأنْن يَیْفَعَل ااْثَنيْی

". ِبالتَّْجِديیِف َعَلى ااِهللا، ِليُیَجدِّفَف َعَلى ااْسِمِه، وَوَعَلى َمْسَكِنِه، وَوَعَلى االسَّاِكِنيیَن ِفي االسََّماِء  
 

وَويَیقولُل ُمَفسِّروونَن إإننَّ االَوْحَش االذيي َلُه َسْبَعُة رُرؤؤووسٍس وَوَعَشَرةُة ُقروونٍن يُیشيیُر إإلى  
طورريیَِّة االرُّووماِنيیَِّة االتي َسَتْظَهُر ِمْن َجديید على َمْسِرحِح االتَّارريیخ. وَوُهْم يَیْقِرنوَنُه أأيْیًضا ِبِضدِّ ااإلمبراا

االَمسيیِح االذيي َسيَیْخُرجُج ِمَن ااتِّحادِد ااُألَمِم َمًعا. وَواالَعجيیُب ُهنا ُهَو أأننَّ يُیوَحنَّا يَیرىى االَمرأأةَة َجاِلَسًة على 
. وَوَهذاا يَیْعني أأنَُّه َسَتكونُن ُهناكَك َعالَقٌة وَوثيیَقٌة بيیَن االَكنيیَسِة ٍء أَأْسَماَء َتْجِديیٍفِقْرِمِزييٍّ َمْمُلووَوْحٍش 

وَوُنالِحُظ ُهنا أأننَّ االِعبارَرةَة "أأْسماَء االُمْرَتدَّةِة وَوِنظامِم ِضدِّ االَمسيیح. َفُهَو َمْملوٌء أأْسماَء َتْجديیٍف. 
وُوجودِد أأْشكالٍل ُمْخَتِلَفٍة ِمَن االِعْصيیانِن وَواالتََّمرُّدِد على  َتْجديیٍف" وَورَردَدتْت ِبصيیَغِة االَجْمِع إإشارَرةًة إإلى

وَوَقْد َتكونُن َهِذهِه إإشارَرةٌة إإلى ااآلِلَهِة االَكثيیَرةِة االتي يَیْعُبدها االنَّاسُس. ااِهللا.   
 

فإننَّ  وَوُنالِحُظ ُهنا أأيْیًضا أأننَّ يُیوَحنَّا رَرأأىى َهِذهِه االَمرأأةَة في االَبرِّيیَِّة. وَوَكما َتْعَلُم، يیا َصديیقي، 
االَبرِّيیََّة ِهَي االصَّْحرااُء االقاِحَلة. ِلذلَك فإننَّ االَبرِّيیََّة ُتشيیُر َعادَدةًة إإلى االَقْحِط. وَوفي َهذاا االسِّيیاقِق فإنَّها 

َتْخلو ُتشيیُر إإلى االَقْحِط االرُّووِحيِّ. َفَمَع أأننَّ ااألْنِظَمَة االدِّيینيیََّة َقْد َتِعُد االنَّاسَس بالَكثيیِر فإنَّها في َنَظِر ااِهللا 
ِمْن أأييِّ َطعامٍم رُروْوِحيٍّ َحقيیقيٍّ لإلْنسانِن. ِلذلَك فإننَّ االَعاَلَم االذيي يَیرااهُه االُخطاةُة َجميیًلا ُهَو، في َحقيیَقِة 

ُمْقِفَرةة.  ااألْمِر، َصْحرااُء  
 

:4: 17وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ، َعزيیزيي االُمستِمع، في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

�ِ�ُ�رْ�ُ��ا�نٍ �و٬ٍ�ِ�ْ�ِ�َ، �وَ�ُ�َ�َ����َ�ً �ِ�َ���ھَ�ٍ �وَ�ِ�َ��رَ�ةٍ �َ�ِ���َ�ٍ  �وَ�ا�ْ�َ�ْ�أَ�ةُ �َ��َ�ْ �ُ�َ�َ�ْ�ِ�َ�ً
.�و٬ٍ�ُ�ْ�ُ�َ، �وَ�َ�َ��َ� �َ�ْ�سٌ �ِ�ْ �ذَ���ھَ�ٍ �ِ� ��َ�ِ���ھَ� �َ�ْ�ُ���ةٌ �رَ�َ��َ��تٍ �وَ�َ�َ��َ��تِ �زِ�َ����ھَ�  

 
ي َسُتْوَلُد ثاِنيَیًة. وَوَقْد كانَن وَوااللَّْونُن االِقْرِمِزييُّ يَیْرِمُز إإلى َعَظَمِة ااإلمبرااطورريیَِّة االرُّوومانيیَِّة االت

االِقْرِمُز (أأوِو ااألْحَمُر) ُهَو َلْونُن االتِّنِّيین. وَو. االُملوكِك في ااألزْزِمَنِة االَقديیَمِة االِقْرِمُز ووااُألرْرُجواانُن ِلباسَس
ِتنِّيیٌن َعِظيیٌم أَأْحَمُر، َلُه  وَوَظَهَرتْت آآيَیٌة أُأْخَرىى ِفي االسََّماِء: ُهَوذَذاا: "3: 12َقَرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا َفَقْد 

". وَوُهَو أأيْیًضا َلْونُن ِثيیابِب االَمرأأةِة في َسْبَعُة رُرؤُؤووسٍس وَوَعَشَرةُة ُقُروونٍن، وَوَعَلى رُرؤُؤووِسِه َسْبَعُة ِتيیَجانٍن
َهذاا االَعَددِد االرَّااِبِع!   

 
ِبَذَهٍب وَوِحَجارَرةٍة  ُمَتَحلِّيَیٌةَنْقَرأأ في َهذاا االَعَددِد أأننَّ االَمرأأةَة االجاِلَسَة على االَوْحِش َكَذِلَك، 
ةِة االَكريیَمِة وَوااللُّؤُلِؤ ِلَكْي َتْخَدعَع االُبَسطاَء رَراالَحقيیَقُة ِهَي أأنَّها َتَتَحلَّى ِبالذََّهِب وَواالِحجا. ووَكِريیَمٍة وَوُلْؤُلٍؤ

اا فإنَّها ُتَحوِّلُل أأْنظارَرُهْم . َفِهَي ال ُتريیُدُهْم أأنْن يَیَروْوها على َحقيیَقِتها. ِلذَتْجَتِذبَب االنَّاسَس إإلى ُسموِمهاوو
َعْن ُقْبِحها ِمْن ِخاللِل َتَحلِّيیها بالذََّهِب وَواالِحجارَرةِة االَكريیَمِة وَوااللُّؤُلؤ.  
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َمَعَها َكأسٌس ِمْن ذَذَهٍب ِفي يَیِدَها َمْمُلوَّةٌة رَرَجاَساتٍت وَوَنَجاَساتِت "وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا أأننَّ َهِذهِه االَمرأأةَة  

ي أأنَّها ُتريیُد أأنْن ُتَقدِّمَم للنَّاسِس َماًء ُمْنِعًشا. وَويیا َلها ِمْن ُصْورَرةٍة ُمَرووَِّعٍة َحقا! َفِهَي َتدَِّع ".زِزَناَها
وَوَلِكنَّها ُتَقدِّمُم َلُهْم َكأًسا َمْمُلوَّةًة رَرجاساتٍت وَوَنجاساتِت زِزناها. وَوال َشكَّ أأننَّ َهِذهِه ُصْورَرةة َحقيیقيیَّة َعِن 

االُمَتَفشِّي في االَعاَلِم. وَوما أأْبَعَد االفارِرقَق، يیا َصديیقي، َبيْیَن االَماِء االذيي يُیَقدُِّمُه َلنا َهذاا  االَفسادِد ااألخالِقيِّ
 االَعاَلُم وَواالماِء االذيي يُیَقدُِّمُه َلنا االرَّببُّ يَیسوعُع االَمسيیح. َفالَماُء االذيي يُیَقدُِّمُه االَعاَلُم َلنا ُهَو َماٌء َماِلٌح

يَیُظنُّونَن أأننَّ  االنَّاسَسعلى َسبيیِل االِمثالِل فإننَّ َر فأْكَثر. وَوَهِذهِه ِهَي َحالُل االَخِطيیَِّة. َفيَیْجَعُلنا َنْعَطُش أأْكَث
االسَّبيیُل إإلى ااالْسِتقراارِر االنَّْفِسيِّ وَواالشُّعورِر باالْكِتفاء. وَوَلِكنَّ االَوااِقَع يُیَبْرِهُن ااالْنِفالتَت االِجْنِسيَّ ُهَو 

لَّما َشِربَب ااإلْنسانُن ِمْن َكأسِس االَخِطيیَِّة، زَزاادَد ُشعورُرهُه بالَعَطش. وَوُكلَّما على َخَطِأ َهذاا ااالْعِتقادِد. َفُك
َتَوغََّل ااإلْنسانُن في ُمْسَتْنَقِع االَخِطيیَِّة، زَزاادَدتْت ُصعوَبُة ُخرووِجِه ِمْنُه.   

 
َحقا. وَوَهذاا فوَسنا ُنوَوعلى االنَّقيیِض ِمْن ذَذِلَك فإننَّ االرَّببَّ يَیسوعُع يُیَقدِّمُم َلنا َماَء َعْذًبا يُیْروويي  

يُیعيیُد إإلى أأذْذهاِننا َما َحَدثَث ِعْنَدما ااْلَتقى يَیسوعُع االَمرأأةَة االسَّاِمِريیََّة ِعْنَد االِبْئِر. َفَنْحُن َنقرأأ في 
ْئُر وَوَكاَنْت ُهَناكَك ِب .أَأَتى إِإَلى َمِديیَنٍة ِمَن االسَّاِمَرةِةأأننَّ يَیسوعَع إإْنجيیِل يُیوَحنَّا ااألْصحاحِح االرَّااِبِع ِمْن 

إِإذْذ َكانَن يَیُسوعُع َقْد َتِعَب ِمَن االسََّفِر، َجَلَس هَكَذاا َعَلى االِبْئِر. َفَجاَءتِت ااْمَرأَأةٌة ِمَن االسَّاِمَرةِة وَويَیْعُقوبَب. 
ُلُب َكيْیَف َتْط" . َفَقاَلْت َلُه االَمْرأَأةُة االسَّاِمِريیَُّة:"أَأْعِطيیِني َألْشَربَب" ِلَتْسَتِقَي َماًء، َفَقالَل َلَها يَیُسوعُع:

. )االسَّاِمِريیِّيیَنكاُنواا يَیْحَتِقروونَن َألننَّ االيَیُهودَد (» ِمنِّي ِلَتْشَربَب، وَوأَأْنَت يَیُهودِدييٌّ وَوأَأَنا ااْمَرأَأةٌة َساِمِريیٌَّة؟
َربَب، َلْو ُكْنِت َتْعَلِميیَن َعِطيیََّة ااِهللا، وَوَمْن ُهَو االَِّذيي يَیُقولُل َلِك أَأْعِطيیِني َألْش" أَأَجابَب يَیُسوعُع وَوَقالَل َلهَا:

يَیا َسيیُِّد، َال دَدْلَو َلَك وَواالِبْئُر َعِميیَقٌة. َفِمْن " َقاَلْت َلُه االَمْرأَأةُة: ."َلَطَلْبِت أَأْنِت ِمْنُه َفَأْعَطاكِك َماًء َحيیا
ْنَها ُهَو وَوَبُنوهُه أَأيْیَن َلَك االَماُء االَحيُّ؟ أَأَلَعلََّك أَأْعَظُم ِمْن أَأِبيیَنا يَیْعُقوبَب، االَِّذيي أَأْعَطاَنا االِبْئَر، وَوَشِربَب ِم

ُكلُّ َمْن يَیْشَربُب ِمْن هَذاا االَماِء يَیْعَطُش أَأيْیًضا. وَولِكْن َمْن " أَأَجابَب يَیُسوعُع وَوَقالَل َلهَا: "وَوَمَوااِشيیِه؟
َبِل االَماُء االَِّذيي أأْعِطيیِه يَیِصيیُر ِفيیِه يَیْنُبوعَع  يَیْشَربُب ِمَن االَماِء االَِّذيي أُأْعِطيیِه أَأَنا َفَلْن يَیْعَطَش إِإَلى ااَألَبِد،

."َماٍء يَیْنَبُع إِإَلى َحيَیاةٍة أَأَبِديیٍَّة  
 

وَويیا َليْیَتَك، َصديیقي االُمْسَتِمع، َتْشَربْب ِمَن االَماِء االذيي يُیْعطيیِه يَیسوعع. فإنْن َشِرْبَت ِمْنُه فإنََّك  
طيیِه َلَك يَیصيیُر فيیَك يَیْنبوعَع َماٍء يَیْنَبُع إإلى َحيیاةٍة أأبديیٍَّة. َلْن َتْعَطَش إإلى ااألَبد، َبِل االَماُء االذيي يُیْع

آآميین!  
 

[�ا������]   
(�ُ�َ���م �ا�������)  

في االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" 
َذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن . ِلِلِسْفِر االرُّؤؤيیا(ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  
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(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
إإننَّ َشْوقَق ُقلوِبنا، يیا رَرببُّ، ُهَو أأنْن َنْسُلَك أأماَمَك في االَقدااَسِة وواالطَّهارَرةِة وواالِبرِّ. ِلذلَك فإنَّنا  

 َنْسأُلَك أأنْن َتْسُكَب ِنْعَمَتَك َعَليْینا، وَوأأنْن َتْعَمَل في َحيیاِتنا ِبُقوَّةة ِلَكْي َنْثُبَت فيیَك وَوفي َكِلَمِتَك، وَوِلَكْي
َعْن َما َصَنْعَت في َحيیاِتنا إإذْذ رَرَحْمَتنا، وَوَغَفْرتَت َلنا َخطايیانا، وَوَجَعْلَتنا أأوْوالدًداا َلَك، َنْشَهَد َعْنَك وَو

وَوأأْعَطيْیَتنا َحيیاةًة أأبديیًَّة َمَعَك. ُنبارِرُكَك وَوُنَعظُِّمَك، يیا رَرببُّ، ِمَن ااآلنن وَوإإلى ااألَبد. باْسِم َفادديینا 
وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  

 


