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]�����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 ِ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 

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

 
-1ُكنَّا َقْد دَدرَرْسنا َمًعا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة َما جاَء في ااألْعداادد   ِمْن  17ِمَن ااألْصحاحح  4

ُثمَّ َجاَء وَوااِحٌد ِمَن االسَّْبَعِة االَمَالِئَكِة االَِّذيیَن َمَعُهُم االسَّْبَعُة يَیقولُل يُیوَحنَّا االرَّاائي: " إإذْذ ِسْفِر االرُّؤؤيیا
َهُلمَّ َفُأرِريَیَك دَديْیُنوَنَة االزَّااِنيَیِة االَعِظيیَمِة االَجاِلَسِة َعَلى االِميَیاهِه « االَجاَماتُت وَوَتَكلََّم َمِعي َقاِئًال ِلي:

َفَمَضى ِبي ». ِتي زَزَنى َمَعَها ُمُلوكُك ااَألرْرضِض، وَوَسِكَر ُسكَّانُن ااَألرْرضِض ِمْن َخْمِر زِزَناَهااالَكِثيیَرةِة، االَّ
َعُة ِبالرُّووحِح إِإَلى َبرِّيیٍَّة، َفَرأَأيْیُت ااْمَرأَأةًة َجاِلَسًة َعَلى وَوْحٍش ِقْرِمِزييٍّ َمْمُلوٍء أَأْسَماَء َتْجِديیٍف، َلُه َسْب

وَواالَمْرأَأةُة َكاَنْت ُمَتَسْرِبَلًة ِبُأرْرُجواانٍن وَوِقْرِمٍز، وَوُمَتَحلِّيَیًة ِبَذَهٍب وَوِحَجارَرةٍة رُرؤُؤووسٍس وَوَعَشَرةُة ُقُروونٍن. 
".َكِريیَمٍة وَوُلْؤُلٍؤ، وَوَمَعَها َكأسٌس ِمْن ذَذَهٍب ِفي يَیِدَها َمْمُلوَّةٌة رَرَجاَساتٍت وَوَنَجاَساتِت زِزَناَها  

 
في االِكتابِب االُمَقدَّسِس لإلشارَرةِة إإلى ااألْنِظَمِة االدِّيینيیَِّة ُتْسَتْخَدمُم "زِزَنى"  االَكِلَمَةَقْد ذَذَكْرنا أأننَّ وَو 

ُتشيیُر إإلى  على االِميَیاهِه االَكِثيیَرةِة االَجاِلَسَة. وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ االزَّااِنيَیَة االَعظيیَمَة االُمعادِديَیِة ِهللا االزَّااِئَفِة
َهُلمَّ َفُأرِريَیَك دَديْیُنوَنَة االزَّااِنيَیِة االَعِظيیَمِة قالَل االَمالكُك ِليیوَحنَّا: " االِعبادَدةِة االباِطَلِة وَواالدِّيیاَنِة االزَّااِئَفِة. وَوَقْد

االَجاِلَسِة َعَلى االِميَیاهِه االَكِثيیَرةِة، االَِّتي زَزَنى َمَعَها ُمُلوكُك ااَألرْرضِض، وَوَسِكَر ُسكَّانُن ااَألرْرضِض ِمْن َخْمِر 
يَّ االفاِسَد َقْد َتَركَك َتأثيیًراا ُمَدمًِّراا على ُملوكِك ااألرْرضِض وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ َهذاا االنِّظامَم االدِّيین". زِزَناَها

وَوُشعوِبها. َفِبَسَبِب َهذاا االنِّظامِم االزَّااِئِف وَواالكاذِذبِب، ااْنقادَد االُملوكُك إإلى االضَّاللِل. أأمَّا االنَّاسُس َفَقْد 
–َسِكروواا ِمْن َخْمِر زِزناها  ِنيیَِّتها. ِبَمْعنى أأنَُّهْم َتَرنَُّحواا َتْحَت تأثيیِر وَوَث   

 
َجاَء َفَقْد يي االُرؤؤووسِس االسَّْبَعِة وَواالُقروونِن االَعَشَرةِة، الَوْحِش االِقْرِمِزييِّ ذِذأأمَّا في ما يَیْخَتصُّ ب 

وَويَیقولُل ُمَفسِّروونَن إإننَّ االَوْحَش االذيي َلُه َسْبَعُة رُرؤؤووسٍس . ِسْفِر دَداانيیاللااألْصحاحِح االسَّاِبِع ِمْن في  هُهذِذْكُر
يُیشيیُر إإلى ااإلمبرااطورريیَِّة االرُّووماِنيیَِّة االتي َسَتْظَهُر ِمْن َجديید على َمْسِرحِح االتَّارريیخ. وَوَعَشَرةُة ُقروونٍن 

يَیِصُف يُیوَحنَّا االَوْحَش وَوُهْم يَیْقِرنوَنُه أأيْیًضا ِبِضدِّ االَمسيیِح االذيي َسيَیْخُرجُج ِمَن ااتِّحادِد ااُألَمِم َمًعا. وَو
إإلى ااآلِلَهِة االَكثيیَرةِة االتي يَیْعُبدها  وَوَقْد َتكونُن َهِذهِه إإشارَرةًة. ْجِديیٍفأَأْسَماَء َت َمْمُلوٌءاالِقْرِمِزييَّ بأنَُّه 

االنَّاسُس.   
 

 َصْحرااَءَلمَّا كاَنِت االَبرِّيیَُّة وَوُنالِحُظ ُهنا أأيْیًضا أأننَّ يُیوَحنَّا رَرأأىى َهِذهِه االَمرأأةَة في االَبرِّيیَِّة. وَو
في َهذاا االسِّيیاقِق إإلى االَقْحِط االرُّووِحيِّ. َفَمَع أأننَّ ااألْنِظَمَة االدِّيینيیََّة َقْد َتِعُد االنَّاسَس فإنَّها ُتشيیُر  ،اِحَلةَق

فإنَّها َتْخلو ِمْن أأييِّ َطعامٍم رُروْوِحيٍّ َحقيیقيٍّ لإلْنسانِن. بالسَّعادَدةِة وَواالَفَرحِح وَوااالْكِتفاء   
 

يَیْرِمُز إإلى َعَظَمِة ااإلمبرااطورريیَِّة ُه االَمرأأةُة يي َتْلَبُساالذ االِقْرِمِزييَّ االلَّْونَنَقْد ُقْلنا أأيْیًضا إإننَّ وَو
. االُملوكِك في ااألزْزِمَنِة االَقديیَمِة االرُّوومانيیَِّة االتي َسُتْوَلُد ثاِنيَیًة. وَوَقْد كانَن االِقْرِمُز ووااُألرْرُجواانُن ِلباسَس

َفُهَو ةِة االَكريیَمِة وَوااللُّؤُلِؤ رَرِبالذََّهِب وَواالِحجاأأمَّا َتَحلِّيیها االِقْرِمُز (أأوِو ااألْحَمُر) ُهَو َلْونُن االتِّنِّيین. وَو
. َفِهَي ال ُتريیُدُهْم أأنْن يَیَروْوها على َحقيیَقِتها. ِلذاا فإنَّها إإلى ُسموِمهاااْجِتذااِبِهْم وو االُبَسطاِءِبَهَدفِف ِخدااعِع 

االَكريیَمِة وَوااللُّؤُلؤ. ُتَحوِّلُل أأْنظارَرُهْم َعْن ُقْبِحها ِمْن ِخاللِل َتَحلِّيیها بالذََّهِب وَواالِحجارَرةِة  
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َمَعَها َكأسٌس ِمْن ذَذَهٍب ِفي يَیِدَها َمْمُلوَّةٌة رَرَجاَساتٍت وَوَنَجاَساتِت "وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا أأننَّ َهِذهِه االَمرأأةَة  
ا َمْمُلوَّةًة رَرجاساتٍت ي أأنَّها ُتريیُد أأنْن ُتَقدِّمَم للنَّاسِس َماًء ُمْنِعًشا. وَوَلِكنَّها ُتَقدِّمُم َلُهْم َكأًس". َفِهَي َتدَِّعزِزَناَها

َحقيیقيیَّة َعِن االَفسادِد ااألخالِقيِّ االُمَتَفشِّي في االَعاَلِم. ما  وَوَنجاساتِت زِزناها. وَوال َشكَّ أأننَّ َهِذهِه ُصْورَرةٌة
عُع أأْبَعَد االفارِرقَق، يیا َصديیقي، َبيْیَن االَماِء االذيي يُیَقدُِّمُه َلنا َهذاا االَعاَلُم وَواالماِء االذيي يُیَقدُِّمُه َلنا االرَّببُّ يَیسو

أأمَّا يَیسوعُع َفقالَل: َماِلٌح يَیْجَعُلنا َنْعَطُش أأْكَثَر فأْكَثر.  االَمسيیح. َفالَماُء االذيي يُیَقدُِّمُه االَعاَلُم َلنا ُهَو َماٌء
ِه َمْن يَیْشَربُب ِمَن االَماِء االَِّذيي أأْعِطيیِه أَأَنا َفَلْن يَیْعَطَش إِإَلى ااَألَبِد، َبِل االَماُء االَِّذيي أأْعِطيیِه يَیِصيیُر ِفيی"

."يَیْنُبوعَع َماٍء يَیْنَبُع إِإَلى َحيَیاةٍة أَأَبِديیٍَّة  
 

َعْن ِتْلَك االَمرأأةِة  5: 17نْن، ِلُنتاِبع َمًعا، أأِعزَّااَءنا االُمستِمعيین، َما َجاَء في ِسْفِر االرُّؤؤيیا وَوااآل 
االتي كاَنْت َتْجِلُس على االَوْحِش إإذْذ َنْقَرأأ:   

 
: . �َ��ِ�ُ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �أُ�م� �ا����وَ�ا�ِ� �وَ�رَ�َ��َ��تِ « �وَ�َ�َ� �َ�ْ��َ�ِ��َ� �ا�ْ�ٌ �َ�ْ�ُ��بٌ ��ِ�

». �ا�َ�رْ�ضِ  
 

في وَوْقٍت ِمَن  االَمسيیحيیََّةااْعَتَنَق ااإلمبرااطورر ُقْسَطْنطيین وَويَیْقَتضي االتَّنويیُه، يیا َصديیقي، أأننَّ  
 ومَمفي االَوْقِت َنْفِسِه َمْرُسوَوَقْد وَوقََّع  .اُرووَماالرَّْسِميیَّة ِليیاَنة دِِّهَي االوَوأأْعَلَن أأننَّ االَمسيیحيیََّة  ااألووقاتِت
. وَويُیَقدَّرُر َعَددُد االُمؤِمنيیَن في رُرووما لَمسيیحيیِّيیَنااِمَن ااْضِطهادِد  َسَنوااتٍت َطويیَلًةأَأْنهى  االذيي االتَّساُمِح

ِستَِّة َماليیيیِن االَمسيیحيیِّيیَن االذيیَن ااْسُتْشِهدوواا في أأووَّلِل ِمَئَتيْیِن وَوَخْمسيیَن َسَنًة ِمْن تارريیِخ االَكنيیَسِة ِب
ماِنيیَُّة َتْسعى إلبادَدةِة االَمسيیحيیِّيیَن َظنا ِمْنها أأنَّها ُتَشكُِّل َخَطًراا ووُمؤِمن. َفَقْد كاَنِت ااإلمبرااطورريیَُّة االرُّ
إإْحدىى ِبُخصوصِص ننَّ االرَّببَّ أأْعطاهُه رُرؤؤيیا قالَل إإرَرفيیَع االشَّأنِن،  عليیها. وَوَلِكْن ِعْنَدما َصارَر ُقْسَطْنطيیُن

وَوَقْد  اإإنَُّه رَرأأىى َصليیًبَقْد قالَل أأيْیًضا كِك االَحاِسَمِة االتي َكانَن َجيْیُشُه َعلى وَوْشِك َخْوِضها. وَواالَمعارِر
االَكِلَمة "االفاِتح". وَوِعْنَدما ااْنَتَصَر في ِتْلَك االَمْعَرَكِة وَوَصارَر إإمبرااطورًراا ِلُرووما،  في أأْسَفِلهُكِتَبْت 

ورريیَّة.أأْعَلَن االَمسيیحيیََّة دِديیاَنًة لإلمبرااط  
 

وَوَلِكنَّ االَوَثِنيیََّة كاَنْت ُمَتَفشِّيَیًة ِجداا في رُرووما. ِفَقْد أأثََّرتِت االدِّيیاناتُت االبابليیَُّة تأثيیًراا هاِئًلا على  
 َعِن االبابليیِّيین. وَوَقْد َتَسلََّلْت االَكثيیُر ِمْن ِتْلَك االرُّوومانن. وَوَقْد أأَخَذ االرُّوومانُن االَكثيیَر ِمْن ُطقوسِس االِعبادَدةِة

االطُّقوسِس إإلى االَكنيیَسِة في وَوْقٍت ِمَن ااألووقاتِت َفَظَهَرتْت ِبَدعٌع وَوَهْرَطقاتٌت ال َتُمتُّ إإلى االَمسيیحيیَِّة 
االَكنيیَسة ااْسم "وَواالَهْرَطقاتِت االتي ااددََّعْت أأنَّها َمسيیحيیَّة  االِبَدعِعَغاِلًبا َما يُیْطَلُق على ِصَلة. وَوِباالَحقيیقيیَِّة 
االَمسيیحيیِّيیَن ِمَن الفِف ااآلِمئاتِت  َسَفَكْت دِدماَء االُمْرَتدَّةَة االَكنيیَسَةاالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ . وَو"االُمْرَتدَّةة

 َعَلى َجْبَهِتَها ااْسٌم َمْكُتوبٌب:"ِهَي االتي َقَرأأنا َعْنها َقْبَل َقليیٍل أأنَّه  االُمْرَتدَّةُة َهِذهِه االَكنيیَسُةاالَحقيیقيیِّيین. وَو
". »ممُّ االزَّوَوااِني وَورَرَجاَساتِت ااَألرْرضِضِسرٌّ. َباِبُل االَعِظيیَمُة أأ«  

 
:6: 17ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   

 
 ُ�ْ���َ�َ�َ� . �وَ�رَ�أَ��ْ�ُ �ا�ْ�َ�ْ�أَ�ةَ �َ�ْ�َ�ى �ِ�ْ �دَ�مِ �ا�ْ�ِ�����ِ���َ �وَ�ِ�ْ �دَ�مِ �ُ��َ�َ�اءِ ��َ�ُ��عَ

�َ��� �رَ�أَ��ْ�ُ��َ� �َ�َ���ً� �َ�ِ���ً�!  
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َسْكَرىى ِمْن دَدمِم االِقدِّيیِسيیَن وَوِمْن دَدمِم " االُمْرَتدَّةَة االَكنيیَسَةَفَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا أأَجْل يیا َصديیقي!  
َتَعجًُّبا َعِظيیًما!ذَذِلَك َتَعجََّب يُیوَحنَّا َلمَّا ررأأىى وَو. ألنَّها َسَفَكْت دِدماَء ُمؤِمنيیَن َكثيیريین "ُشَهَدااِء يَیُسوعَع  

 
:8وو  7ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
: �ِ�َ��ذَ�ا �َ�َ���ْ�َ؟ �أَ�َ� �أَ�ُ��لُ �َ�َ �ِ�� �ا�ْ�َ�ْ�أَ�ةِ �وَ�ا�ْ�َ�ْ�ِ « �ُ�� �َ��لَ �ِ� �ا�ْ�َ�َ�كُ

: �ا�ْ�َ�ْ�ُ �ا���ِ�ي  �ا�ْ�َ��ِ�ِ �٬�َ��َ، �ا���ِ�ي �َ��ُ �ا����ْ�َ�ُ �ا����ؤُ�و�سِ �وَ�ا�ْ�َ�َ�َ�ةُ �ا�ْ�ُ�ُ�و�نِ
�َ �ِ�َ �ا�ْ��َ��وِ��َ�ِ �وَ��َ�ْ�ِ�َ �إِ�َ� �رَ�أ٬َ�ْ��َ، �َ��نَ �وَ�َ��ْ�َ �ا��ن٬َ، �وَ���ھُ�َ �َ�ِ���ٌ �أَ�نْ ��َ�ْ�َ

. �وَ�َ��َ�َ�َ���ُ �ا�����ِ�ُ��نَ �َ�َ� �ا�َ�رْ�ض٬ِ، �ا���ِ���َ �َ��ْ�َ�ْ �أَ�ْ�َ��ؤُ���ھُ�ْ  �ا�ْ��َ�َ�كِ
�َ�ْ�ُ��َ�ً �ِ� �ِ�ْ�ِ �ا�ْ�َ��َ��ةِ �ُ�ْ�ُ �َ�ْ�ِ���ِ �ا�٬ِ�َ��َ�ْ، �ِ���َ�َ� ��َ�َ�وْ�نَ �ا�ْ�َ�ْ�َ �أَ����ُ �َ��نَ 

. �وَ�َ��ْ�َ �ا��ن٬َ، �َ�َ �أَ ٌ�ِ��َ� ُ����  
 

ُهناكَك وَوَتْجُدرُر االُمالَحَظُة، َصديیقي االُمستِمع، إإلى أأنَُّه ِعْنَدما َكَتَب يُیوَحنَّا ِسْفَر االرُّؤؤيیا، كانَن  
إإمبرااطورًراا في زَزَمِن ِكتاَبِة ِسْفِر االرُّؤؤيیا. وَوَبْعَد َمْوِتِه، وومتيیانن َقْد َماُتواا. وَوكانَن دُد أأباِطَرةِة َخْمَسُة
إإمبرااطورٌر آآَخُر. وولِكنَّ االَمالكَك قالَل ليیوَحنَّا إإننَّ االَوْحَش ُهَو ووااِحٌد ِمَن ااألباِطَرةِة االَخْمَسِة جاَء 

االَوْحُش االَِّذيي رَرأَأيْیَت، َكانَن وَوَليْیَس االذيیَن َماُتواا. وَوَهذاا ُهَو االَمعنى االذيي َقَصَدهُه االَمالكُك ِبَقْوِلِه: "
االَهاوِويَیِة وَويَیْمِضَي إِإَلى االَهَالكِك. وَوَسيَیَتَعجَُّب االسَّاِكُنونَن َعَلى  ااآلنَن، وَوُهَو َعِتيیٌد أَأنْن يَیْصَعَد ِمَن

ْحَش ااَألرْرضِض، االَِّذيیَن َليْیَسْت أَأْسَماؤُؤُهْم َمْكُتوَبًة ِفي ِسْفِر االَحيَیاةِة ُمْنُذ َتأِسيیِس االَعاَلِم، ِحيیَنَما يَیَروْونَن االَو
".ٌنأَأنَُّه َكانَن وَوَليْیَس ااآلنَن، َمَع أَأنَُّه َكاِئ  

 
:10وو  9: 17ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   

 
! �اَ����ْ�َ�ُ �ا����ؤُ�و�سِ ���ھِ�َ �َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ��ل �َ�َ��ْ��َ� �ا�ْ�َ�ْ�أَ�ةُ  ���ھُ�َ� �ا������ھْ�ُ �ا���ِ�ي �َ��ُ �ِ�ْ�َ�ٌ

. : �َ�ْ�َ�ٌ �َ�َ�ُ��ا٬، �وَ�وَ�ا�ِ�ٌ �َ�ْ�ُ��د٬ٌ، �وَ�ا��َ�ُ �َ�ْ ��َ��تِ  �َ��ِ�َ�ً �وَ�َ�ْ�َ�ُ �ُ�ُ��كٍ
.. �وَ�َ�َ� �أَ�َ� ��َ�ْ�َ�ِ� �أَ�نْ ��َ�ْ�َ� �َ�ِ���ً�َ�ْ�ُ  

 
وَوَقْد ذَذَكْرنا، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ رُرووما كاَنْت ُتْعَرفُف ِبَمديیَنِة االتِّاللِل االسَّْبَعة. ِلذاا فإننَّ  

َء ُحْكِمِه، ُمَفسِّريیَن َكثيیريیَن يَیَروْونَن أأننَّ االَكالمَم ُهنا ُهَو َعْن رُرووما وَوَعْن ااإلمبرااطورر ِنيْیروونن. َفأثنا
كانَن االَمسيیحيیُّونَن يُیِلقِّبوَنُه بالَوْحِش ِبَسَبِب ِعدااِئِه االشَّديیِد للَمسيیحيیِّيین. وَوُتْخِبُرنا ُكُتُب االتَّارريیِخ أأننَّ 

في ِبداايَیِة ُحْكِمِه. وَوَلِكنَّ َشيیًئا َما َجَعَلُه يَیْفِقُد َصوااَبُه وَوَعْقالِنيیا ِنيْیروونن كانَن إإمبرااطورًراا َجيیًِّداا 
. االرَّسولُل بيیسوعَع االَمسيیح بوُلُسأأنْن َبشََّرهُه ذَذِلَك َحَدثَث َبْعَد وَويَیصيیُر َمْجنوًنا. وَويَیرىى ُمَفسِّروونَن أأننَّ 

رَرأأوواا يَیُهودِد ُمَقاَطَعِة أَأِسيیَّا ْن ِمْن ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسل أأننَّ َبْعًضا ِم 21َفَنْحُن َنقرأأ في ااألْصحاحح 
َعِقيیَدةٍة ُتَشكُِّل إإلى  االنَّاسَسقاِئليیَن إإنَُّه يَیْدعو  َفَحرَُّضواا االَجْمَع ُكلَُّه في أأوورُرَشليیم ُبوُلَس ِفي االَهيْیَكِل

ِمْن ِخاللِل االسَّماحِح  االُمَقدَّسِس االَهيْیَكِلأأيْیًضا ِبَتْدنيیِس . وَوَقِد ااتََّهموهُه االشَّْعِب وَواالشَّريیَعِةَخَطراًا َعَلى 
. ِليیوناِنيیِّيیَن ِبالدُّخولِل إإليیِه  
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ا، وَوَهَجَم االنَّاسُس َعَلى ُبوُلَس وَوَجرُّووهُه إِإَلى َخارِرجِج االَهيْیَكِل. َهاجَج أَأْهُل االَمِديیَنِة َجِميیًع ِحيینئٍذ
َعمَّ أأوورُرَشِليیَم ُكلََّها. َفَأَخَذ  ايیَِّة أَأننَّ ااْضِطَرااًبوَوَبيْیَنَما ُهْم يُیَحاوِوُلونَن أَأنْن يَیْقُتُلوهُه َسِمَع َقاِئُد االَكِتيیَبِة االرُّووَماِن

االيَیُهودُد االَقاِئَد وَوُجُنودَدهُه  ا. وَوَلمَّا رَرأَأىىفي االَحالِل َجَماَعًة ِمَن االُجُنودِد وَوُقوَّاادِد االِمَئاتِت وَوَحَضَر ُمْسِرًع
. َعَليْیِه َفاْقَتَربَب االَقاِئُد وَوأَأْلَقى االَقْبَض .َكفُّواا َعْن َضْربِب ُبوُلَس  

 
وَوأأْخَبَرُهْم  وُلُس االيَیهودَدُبوَوَقْد َخاَطَب َبْعَد ذَذِلَك، َسَمَح قاِئُد االَكتيیَبِة لبوُلَس ِبُمخاَطَبِة االيَیهودِد.  

بيیسوعَع  يیِل االِبشارَرةِةِصْوَتوَوَكلََّفُه ِبَعْن دَدْعَوةِة ااِهللا َلُه للشَّهادَدةِة وَواالِخْدَمِة. وَوِعْنَدما أأْخَبَرُهْم أأننَّ ااَهللا دَدعاهُه 
ااْنِزعْع َهَذاا َصَرخواا قائليیَن لقاِئِد االَكتيیَبِة االرُّوومانيیَّة: "االَمسيیِح إإلى ااُألَمم، َهاجَج االيَیهودُد َمرَّةًة أأخرىى وو

وَوأَأنْن  َفَأَمَر االَقاِئُد ُجُنودَدهُه أَأنْن يُیْدِخُلواا ُبوُلَس إِإَلى االثُّْكَنِة "االرَُّجَل ِمَن ااَألرْرضِض! إِإنَُّه َال يَیْسَتِحقُّ االَحيَیاةَة!
َفَلمَّا رَرَبَطُه االُجُنودُد ِليَیْجِلُدووهُه  .يَیْسَتْجِوُبوهُه َتْحَت َجْلِد االسِّيَیاطِط ِليَیْعِرفَف َسَبَب االُهَتاَفاتِت االصَّاِخَبِة ِضدَّهُه

ووَماِنيٍّ َقْبَل أَأيَیْسَمُح َلُكُم االَقاُنونُن ِبَجْلِد ُمَوااِطٍن رُر"َقالَل ِلَقاِئِد االِمَئِة االَِّذيي َكانَن وَوااِقفًا ِبُقْرِبِه: 
أَأَتْعَلُم أَأيیََّة "َفَما إِإنْن َسِمَع االضَّاِبُط ذَذِلَك َحتَّى ذَذَهَب إِإَلى االَقاِئِد وَوأَأْخَبَرهُه ِباَألْمِر، وَوَقالَل:  "ُمَحاَكَمِتِه؟

َفَذَهَب االَقاِئُد ِبَنْفِسِه إإلى  "ُمَخاَلَفٍة ُكنَّا َسَنْرَتِكُب َلْو َجَلْدَنا َهَذاا االرَُّجَل؟ إِإنَُّه رُرووَماِنيُّ االِجْنِسيیَِّة!
اا ِمَن ا َكِبيیًرأَأَنا دَدَفْعُت َمْبَلًغ"َفَقالَل االَقاِئُد:  "َنَعْم!"َفَأَجابَب:  "أَأأَأْنَت َحّقًا رُرووَماِنيٌّ؟"ُبوُلَس وَوَسَأَلُه: 

وَوِفي  "َليْیَها ِبالِوَالدَدةِة!وَوأَأَنا َحاِصٌل َع". َفَقالَل ُبوُلُس: "االَمالِل َألْحُصَل على االِجْنِسيیَِّة االرُّووَماِنيیَِّة
اِئِد االَحالِل ااْبَتَعَد َعْنُه االُجُنودُد االُمَكلَُّفونَن ِباْسِتْجَوااِبِه َتْحَت َجْلِد االسِّيَیاطِط، وَووَوَقَع االَخْوفُف ِفي َنْفِس االَق

.ِمْن َعاِقَبِة َتْقيِیيیِدهِه ِبالسََّالِسِل، َبْعَدَما َتَحقََّق أَأنَُّه رُرووَماِنيٌّ  
 
 

ليَیْومِم االتَّاِلي أَأرَراادَد االَقاِئُد أَأنْن يَیْنُظَر ِفي َحِقيیَقِة االتُّْهَمِة االَِّتي وَوجََّهَها االيَیُهودُد إإلى ُبوُلَس، وَوِفي اا
ا، وَوااْسَتْدَعى ُبوُلَس ْحَضارِر رُرؤَؤَساِء االَكَهَنِة وَوأَأْعَضاِء االَمْجِلِس االيَیُهودِدييِّ َجِميیًعإَفَفكَّ ُقيُیودَدهُه، وَوأَأَمَر ِب

َحتَّى َخافَف بيیَن أأْعضاِء االَمْجِلِس االيَیهودِدييِّ َتَفاَقَم االِخَالفُف وَوَبْعَدما َكلََّمُهْم بولُس،  .أَأَماَمُهْم وَوأَأوْوَقَفُه
االثُّْكَنِة.  االَقاِئُد أَأنْن يَیُشقُّواا ُبوُلَس ِشقَّيْیِن، َفَأَمَر االُجُنودَد أَأنْن يَیْنِزُلواا وَويَیْخَطُفوهُه ِمْن َبيْیِنِهْم وَويُیِعيیُدووهُه إإلى

َتَشجَّْع، َفَكَما أَأددَّيْیَت ِلَي االشََّهادَدةَة ِفي أأوورُرَشِليیَم، : "االرَّببُّ ِلُبوُلَس وَوَقالَل َلُه وَوِفي االلَّيْیَلِة االتَّاِليَیِة َظَهَر
."اَالُبدَّ أَأنْن ُتَؤددِّيَیَها ِلي ِفي رُرووَما أَأيْیًض  

 
ِلَقْتِل ُبوُلَس، ووَحرَُّمواا َعَلى أَأْنُفِسِهِم االطََّعامَم وَوَلمَّا َطَلَع االصََّباحُح َحاكَك َبْعُض االيَیُهودِد ُمَؤااَمَرةًة 

. وَوِعْنَدما َعِلَم قاِئُد االَكتيیَبِة بالُمؤااَمَرةِة، َنَقَلُه َتْحَت ِحرااَسٍة ُمَشدَّدَدةٍة إإلى وَواالشََّراابَب إِإَلى أَأنْن يَیْقُتُلوهُه
وسَس ِليیِسيَیاسَس إِإَلى ُسُموِّ االَحاِكِم ِفيیِلْكَس: ِمْن ُكُلودِديُیَقيْیَصِريیَّة َمَع رِرساَلٍة قالَل فيیها للحاِكِم ُهناكك: "

َهَذاا االرَُّجُل َقَبَض َعَليْیِه االيَیُهودُد وَوَحاوَوُلواا أَأنْن يَیْقُتُلوهُه. وَوَقْد َعِلْمُت أَأنَُّه ُمَوااِطٌن رُرووَماِنيٌّ  َسَالمٌم!
أَأْعِرفَف االتُّْهَمَة االَِّتي يَیتَِّهُموَنُه ِبَها، َفَقدَّْمُتُه َفَأْسَرْعُت إِإَليْیِه َمَع َبْعِض االُجُنودِد وَوأَأْنَقْذُتُه. وَوأَأرَردْدتُت أَأنْن 

 يَیْرَتِكْب ذَذْنبًا إِإَلى َمْجِلِسِهْم، َفَتَبيیََّن ِلي أَأننَّ ُتْهَمَتُه َتْخَتصُّ ِبَقَضايَیا َتَتَعلَُّق ِبَشِريیَعِتِهْم. وَووَوَجْدتُت أَأنَُّه َلْم
. ُثمَّ َتَبيیََّن ِلي أَأننَّ َجَماَعًة ِمَن االيَیُهودِد َحاُكواا ُمَؤااَمَرةًة ِلَقْتِلِه، يَیْسَتِحقُّ ُعُقوَبَة االَمْوتِت أَأوِو االسَّْجِن

االحاِكُم أَأَمَر ". حيینئٍذ، َفَأرْرَسْلُتُه إِإَليْیَك ِبُسْرَعٍة، وَوأَأَمْرتُت االُمدَِّعيیَن َعَليْیِه أَأنْن يُیَقدُِّمواا َشْكَوااُهْم َلَديْیَك
.، َتْحَت االِحَرااَسِةِبَوْضِع ُبوُلَس ِفي َقْصِر ِهيیُروودُدسَس  
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ِفيیِلْكُس ااْسَتْدَعى ُبوُلَس االواالي ِمْن ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسل أأننَّ  24وَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحح  
وَوااْسَتَمَع إِإَلى َحِديیِثِه َعِن ااِإليیَمانِن ِبالَمِسيیِح يَیُسوعَع. وَوَلمَّا َتَحدَّثَث ُبوُلُس َعِن االِبرِّ وَوَضْبِط االنَّْفِس 

ااذْذَهِب ااآلنَن، وَوَمَتى َتَوفََّر ِلَي االَوْقُت أَأْسَتْدِعيیَك "َنِة ااآلِتيَیِة اارْرَتَعَب ِفيیِلْكُس، وَوَقالَل ِلُبوُلَس: وَواالدَّيْیُنو
 . وَوَكانَن ِفيیِلْكُس يَیأُمُل أَأنْن يَیْدَفَع َلُه ُبوُلُس َبْعَض االَمالِل ِليُیْطِلَقُه، َفَأَخَذ يُیْكِثُر ِمن ااْسِتْدَعاِئِه"َثاِنيَیًة
َخَلفًا وَوااِليًیا  "َفْسُتوسُس"يیِث َمَعُه. وَوَمرَّتْت َسَنَتانِن وَوُبوُلُس َعَلى َهِذهِه االَحالِل. وَوأَأِخيیراًا َتَعيیََّن وَواالَحِد

.ِلِفيیِلْكَس. وَوإِإذْذ أَأرَراادَد ِفيیِلْكُس أَأنْن يَیْكِسَب رِرَضى االيَیُهودِد َتَركَك ُبوُلَس في االسِّْجِن  
 

سس" يَیْعَتِزمُم َتْسليیَمُه لليَیهودِد ليُیحاِكموهه، قالَل ِلْلَواالي: وَوِعْنَدما َعِلَم بولُس أأننَّ االواالي "َفْسُتو
ا ِفي َحقِّ أَأَنا َماِثٌل ااآلنَن ِفي َمْحَكَمِة االَقيْیَصِر، وَوأَأَماَمَها يَیِجُب أَأنْن َتْجِريَي ُمَحاَكَمِتي. َلْم أَأرْرَتِكْب ذَذْنًب

اارْرَتَكْبُت َجِريیَمًة أَأْسَتِحقُّ َعَليْیَها ُعُقوَبَة ااِإلْعَداامِم، َلَما ُكْنُت اا. وَوَلْو ُكْنُت االيَیُهودِد، وَوأَأْنَت َتْعَلُم َهَذاا َجيیًِّد
دَدااَمْت ُتَهُم َهُؤَالِء ِلي ِبَال أَأَساسٍس، َفَال يَیِحقُّ َألَحٍد أَأنْن يُیَسلَِّمِني إِإَليْیِهْم  أَأْهُربُب ِمَن االَمْوتِت. وَولِكْن َما

َتَدااوَولَل َفْسُتوسُس ااَألْمَر َمَع ُمْسَتَشارِريیِه، حيینئٍذ،  "إِإَلى االَقيْیَصِر! إِإنِّي أَأْسَتأِنُف دَدْعَواايَي ِليُیَحاِكُموِني.
"!دُدْمَت َقِد ااْسَتأَنْفَت دَدْعَوااكَك إِإَلى االَقيْیَصِر، َفِإَلى االَقيْیَصِر َتْذَهُب َما"ُثمَّ َقالَل ِلُبوُلَس:   

 
يیََّة ِليُیَسلَِّم َعَلى َفْسُتوسَس. َفَعَرضَض وَوَبْعَد ِبْضَعِة أَأيیَّامٍم َجاَء االَمِلُك أَأْغِريیَباسُس إإلى َقيْیَصِر

أأِحبُّ أَأنْن أَأْسَمَع َما يَیُقوُلُه َهَذاا "َفَقالَل أَأْغِريیَباسُس ِلَفْسُتوسَس:  .َفْسُتوسُس َعَلى االَمِلِك َقِضيیََّة ُبوُلَس
ِسِه، وَوَشِهَد َعْن وَوفي االيیومِم االتَّالي، وَوَقَف بولُس أأمامَم االَمِلِك أأغريیباسس، وَودَدااَفَع َعْن َنْف ."االرَُّجُل

أَأيیَُّها االَمِلُك أَأْغِريیَباسُس، أَأُتَصدِّقُق أَأْقَواالَل يَیسوعَع االَمسيیح. وَوأأخيیًراا، قالَل بولُس للَمِلِك أأغريیباسس: "
 "ا!يیَقِليیًال َبْعُد، وَوُتْقِنُعِني ِبَأنْن أَأِصيیَر َمِسيیِح!" َفأجاَبُه أأغريیباسس: "ا أَأْعَلُم أَأنََّك ُتَصدُِّقَهاااَألْنِبيَیاِء؟ أَأَن

اا، َفِإننَّ َصَالِتي إِإَلى ااِهللا َألْجِلَك وَوَألْجِل االَحاِضِريیَن ُهَنا َسَوااٌء َكانَن َقِليیًال أَأمْم َكِثيیًر"َفَقالَل ُبوُلُس: 
"!ا أَأنْن َتِصيیُروواا ِمْثِلي، وولِكْن دُدوونَن َهِذهِه االسََّالِسِلَجِميیًع  

 
أأمامَم االَقيْیَصِر، َلْم يَیَتَمكَّْن االَمِلُك أأغريیباسس ِمْن وَوألننَّ بولَس كانَن َقْد َطَلَب ااْسِتئنافَف َقِضيیَِّتِه 

. وَوِعْنَدما وَوَقَف بولُس أأمامَم ااإلمبرااطورر إإطالقِق َسرااِحِه. ِلذلَك، َفَقْد َتمَّ َتْرحيیُل بولَس إإلى رُرووما
روونن َسرااحَح بوُلس َعْن يَیسوعَع االَمسيیح. وَوَقْد أَأْطَلَق ِنيیَشِهَد أأماَمُه ِبُقوَّةة نيیروونن، ِمَن االُمؤكَِّد أأنَُّه 

آآَنذااكك. وَوَلِكنَّ ُمَفسِّريیَن َكثيیريیَن يَیقولونَن إإننَّ ااإلمبرااطورر ِنيْیروونن أأصيیَب بالُجنونِن ِبَسَبِب رَرْفِضِه 
االَحقَّ االذيي َسِمَعُه ِمَن االرَّسولِل بوُلس َعْن يَیسوعَع االَمسيیح. ِلذلَك، َفَقِد ااْبَتَدأَأ ِنيیروونن بالَقْبِض على 

ِهْم أأْحيیاء. وَوَقْد َبَلَغ االُجنونُن باإلمبرااطورِر ِنيیُروونن َحداا َخطيیًراا َحتَّى إإنَُّه أَأْحَرقَق االَمسيیحيیِّيیَن وَوإإْحرااِق
َمديیَنَة رُرووما ووااتََّهَم االَمسيیحيیِّيیَن بإْحرااِقها. وَوَقْد أأددَّىى ذَذِلَك إإلى َمزيیٍد ِمَن ااالْضِطهادِد للَمسيیحيیِّيیَن في 

ونَن يُیِلقِّبونَن ااإلمبرااطورر ِنيْیروونن بالَوْحش. وَوَقْد كانَن ِنيْیروونن َعْصِر ِنيیروونن. ِلذلَك َفَقْد كانَن االَمسيیحيیُّ
ووااِحًداا ِمَن ااألباِطَرةِة االَخْمَسِة االذيیَن َماُتواا َقْبَل أأنْن يَیْكُتَب يُیوَحنَّا ِسْفَر االرُّؤؤيیا.   

 
ٌد أَأنْن يَیْصَعَد ِمَن َوْحُش االَِّذيي رَرأَأيْیَت، َكانَن وَوَليْیَس ااآلنَن، وَوُهَو َعِتيیلاا: "لوَوَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليی

االَهاوِويَیِة وَويَیْمِضَي إِإَلى االَهَالكِك. وَوَسيَیَتَعجَُّب االسَّاِكُنونَن َعَلى ااَألرْرضِض، االَِّذيیَن َليْیَسْت أَأْسَماؤُؤُهْم 
، َمَع أَأنَُّه َمْكُتوَبًة ِفي ِسْفِر االَحيَیاةِة ُمْنُذ َتأِسيیِس االَعاَلِم، ِحيیَنَما يَیَروْونَن االَوْحَش أَأنَُّه َكانَن وَوَليْیَس ااآلنَن

". وَوَقْد كانَن ُهناكَك ااْعِتقادٌد بأننَّ ِنيْیروونن َسيُیْبَعُث ِمْن َجديید وَويَیْحُكُم ِمْن َجديید في يَیْومٍم َما. َمَع أأنَّنا َكاِئٌن



7 
 

ِضدَّ ال ُنؤِمُن ِبَذلَك فإنَّنا ُنؤِمُن أأننَّ االرُّووحَح االشِّرِّيیَر االذيي َتَلبََّس نيیروونن وَوَجَعَلُه َمْجنوًنا َسيَیَتَلبَُّس 
.االَمسيیِح في ااأليیَّامِم ااألخيیَرةِة وَويَیْجَعُلُه َسفَّاًحا ِمْثَلُه  

 
ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا في االَحْلَقِة االقادِدَمِة  17َسُنتاِبُع، َعزيیزيي االُمستِمع، دِدررااَسَتنا لألْصحاحح  

ِ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 

نالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َت  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

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

ساِعْدنا يیا رَرببُّ على أأنْن َنْسُلَك في َحقَِّك. ووااْفَتْح، ِمْن َفْضِلَك ُعيیونَن أأذْذهاِننا ِلَكْي َنْفَهَم 
ُخطََّتَك وَوَمشيیَئَتَك ِلَحيیاِتنا. وَوَصالُتنا، يیا إإَلَهنا االَحبيیب، ألْجِل ُمْسَتِمعيینا ِهَي أأنْن ُتبارِرَكُهْم، وَوأأنْن 

لالتِّكالِل عليیَك وَواالثَّباتِت في َكِلَمِتَك. ِمْن ِنْعَمٍة وَوُقوَّةٍة َما يَیْحتاُجونَن إإليیِه  َتْحَفَظُهْم، وَوأأنْن ُتْعطيیِهْم ُكلَّ
باْسِم َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  

 


