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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ�ا��َ
3: 18 ِسْفر االرُّؤؤيیا -24 Revelation 18:3–24 

 Pt.2_3757# 483م: 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 االثَّاِمنااألْصحاحِح َ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 

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

 
َسَقَطْت! َعن ُسقوطِط باِبل إإذْذ َنْقَرأُأ أأننَّ َمالًكا قالَل: " 8: 14ُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  

" وَوَسْوفَف َنْقَرأأ ااْلَمِديیَنُة ااْلَعِظيیَمُة، َألنََّها َسَقْت َجِميیَع ااُألَمِم ِمْن َخْمِر َغَضِب زِزَناَها!َسَقَطْت َباِبُل 
. 18في ااألْصحاحح ُسقوطِط بابل َمزيیًداا ِمَن االتَّفاصيیِل َعْن   

 
وَوَكما ذَذَكْرنا في َحْلَقٍة َساِبَقٍة، فإننَّ ااألْحدااثَث في ِسْفِر االرُّؤؤيیا َليْیَسْت ُمَرتََّبة ددااِئًما وَوْفًقا  

 ِةَبْعَد ِبْضَعَنْقرأُأ االمزيیَد عنُه ، ُثمَّ اتِتْصحاحأأَحِد ااألِلَتَسْلُسِلها االزََّمِنيِّ. َفَقْد َنْقَرأُأ َعْن َحَدثٍث في 
ُثمَّ َبْعَد هَذاا رَرأَأيْیُت َمَالًكا : "2وو  1: 18وَحنَّا االرَّاائي يَیقولُل في ِسْفِر االرُّؤؤيیا أأْصحاحاتٍت. ِلذاا فإننَّ يُی

آآَخَر َنازِزًال ِمَن االسََّماِء، َلُه ُسْلَطانٌن َعِظيیٌم. وَوااْسَتَنارَرتِت ااَألرْرضُض ِمْن َبَهاِئِه. وَوَصَرخَخ ِبِشدَّةٍة ِبَصْوتٍت 
ِبُل ااْلَعِظيیَمُة! وَوَصارَرتْت َمْسَكًنا ِلَشيَیاِطيیَن، وَوَمْحَرًسا ِلُكلِّ رُرووحٍح َسَقَطْت! َسَقَطْت َبا« َعِظيیٍم َقاِئًال:

".َنِجٍس، وَوَمْحَرًسا ِلُكلِّ َطاِئٍر َنِجٍس وَوَمْمُقوتٍت  
 

وَوُنتاِبُع ااآلنَن، َعزيیزيي االُمستِمع، االَكِلماتِت االتي َنَطَق ِبها االَمالكُك إإذْذ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  
اِبل:َعْن َب 3: 18  

 
�َ����ُ �ِ�ْ �َ�ْ�ِ �َ�َ�ِ �زِ�َ����ھَ� �َ�ْ �َ�ِ�بَ �َ�ِ���ُ �ا�٬ِ�َ�ُ، �وَ�ُ�ُ��كُ �ا�َ�رْ�ضِ �زَ�َ�ْ�ا 

».�٬�َ��َ�َ، �وَ�ُ����رُ �ا�َ�رْ�ضِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ْ�ا �ِ�ْ �وَ�ْ�َ�ةِ �َ�ِ���ِ��َ�  
 

باِبل َهِذهِه. َفِضدُّ وَوَكما َترىى، َصديیقي االُمستِمع، فإننَّ ِسْفَر االرُّؤؤيیا ال يُیَحدِّدُد َلنا َمْوِقَع  
االَمسيیِح االذيي َسيَیأتي َسيَیْسَتولي على االَمْرَكِز االتِّجارِرييِّ ااألْعَظِم في االَعاَلم. وَوَسْوفَف يَیكونُن َهذاا 
االَمْرَكُز االتِّجارِرييُّ االعاَلِميُّ ُمَمثًَّلا في َمديیَنٍة َما. وَوِمَن االَوااِضِح ُهنا أأننَّ َغَضَب ااِهللا َسيَیِحلُّ على َهِذهِه 

َألنَُّه ِمْن َخْمِر َغَضِب زِزَناَها َقْد َشِربَب َجِميیُع ديیَنِة. َفَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ االَمالكَك َقالَل: "االَم
".ااُألَمِم، وَوُمُلوكُك ااَألرْرضِض زَزَنْواا َمَعَها، وَوُتجَّارُر ااَألرْرضِض ااْسَتْغَنْواا ِمْن وَوْفَرةِة َنِعيیِمَها  

 
(على ِلسانِن يُیوَحنَّا االرَّاائي): 4: 18ؤؤيیا ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّ   

 
 : �ا�ْ�ُ�ُ��ا �ِ�ْ��َ� ��َ� �َ�ْ�ِ� �ِ�َ�� «�ُ�� �َ�ِ�ْ�ُ �َ�ْ�ً� �آ�َ�َ �ِ�َ �ا����َ�ءِ �َ��ِ�ً

�َ�ْ�َ�ِ�ُ��ا �ِ� �َ�َ���َ����ھ٬�َ، �وَ�ِ�َ�� �َ�ْ�ُ�ُ�و�ا �ِ�ْ �َ�َ�َ��ِ��َ�.   
 

هِه االدَّْعَوةَة َقْد َتَكرَّرَرتْت في َموااِضَع َعديیَدةٍة ِمَن االِكتابِب وَوَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ َهِذ 
ااْخُرُجواا ِمْن َباِبَل، ااْهُرُبواا ِمْن أَأرْرضِض : "20: 48االُمَقدَّسِس. َفَنْحُن َنقرأأ في ِسْفِر إإَشْعيیاء 

ى أَأْقَصى ااَألرْرضِض. ُقوُلواا: َقْد َفَدىى االرَّببُّ ااْلَكْلَدااِنيیِّيیَن. ِبَصْوتِت االتََّرنُِّم أَأْخِبُروواا. َنادُدوواا ِبهَذاا. َشيیُِّعوهُه إِإَل
اِاْعَتِزُلواا، ااْعَتِزُلواا. ااْخُرُجواا ِمْن ُهَناكَك. َال : "11: 52". وَوَنْقَرأُأ في ِسْفِر إإَشْعيیاء َعْبَدهُه يَیْعُقوبَب

: 50ْقَرأأ في ِسْفِر إإَشْعيیاء ". وَوَنَتَمسُّواا َنِجًسا. ااْخُرُجواا ِمْن وَوَسِطَها. َتَطهَُّروواا يَیا َحاِمِلي آآِنيَیِة االرَّببِّ
ااْهُرُبواا ِمْن وَوْسِط َباِبَل وَوااْخُرُجواا ِمْن أَأرْرضِض ااْلَكْلَدااِنيیِّيیَن، وَوُكوُنواا ِمْثَل َكَراارِريِیَز أَأَمامَم : "9وو  8
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االشَِّمالِل، َألنِّي هَأَنَذاا أأووِقُظ وَوأأْصِعُد َعَلى َباِبَل ُجْمُهورَر ُشُعوبٍب َعِظيیَمٍة ِمْن أَأرْرضِض  ااْلَغَنِم.
".َفيَیْصَطفُّونَن َعَليْیَها. ِمْن ُهَناكَك ُتْؤَخُذ. ِنَباُلُهْم َكَبَطل ُمْهِلٍك َال يَیْرجُع َفارِرًغا  

 
-6: 51وَوَنْقَرأُأ أأيْیًضا في ِسْفِر إإرْرميیا   ااْهُرُبواا ِمْن وَوْسِط َباِبَل، وَوااْنُجواا ُكلُّ وَوااِحٍد : "8

ننَّ هَذاا زَزَمانُن ااْنِتَقامِم االرَّببِّ، ُهَو يُیَؤددِّيي َلَها َجَزااَءَها. َباِبُل َكْأسُس ذَذَهٍب ِبَنْفِسِه. َال َتْهِلُكواا ِبَذْنِبَها، َأل
ِبيَیِد االرَّببِّ ُتْسِكُر ُكلَّ ااَألرْرضِض. ِمْن َخْمِرَها َشِرَبِت االشُُّعوبُب. ِمْن أَأْجِل ذذِلَك ُجنَِّت االشُُّعوبُب. 

". ِلُجْرِحَها َلَعلََّها ُتْشَفى!ُلواا َعَليْیَها. ُخُذوواا َبَلَساًنا َسَقَطْت َباِبُل َبْغَتًة وَوَتَحطََّمْت. وَوْلِو  
 

يَیا يَیا، ااْهُرُبواا ِمْن أَأرْرضِض : "7وو  6: 2وَوَنْقَرأأ، َصديیقي االُمستِمع، في ِسْفِر زَزَكِريیَّا  
ُقولُل االرَّببُّ. َتَنجَّْي يَیا ِصْهيَیْونُن االشَِّمالِل، يَیُقولُل االرَّببُّ. َفِإنِّي َقْد َفرَّْقُتُكْم َكِريَیاحِح االسََّماِء ااَألرْرَبِع، يَی

". االسَّاِكَنُة ِفي ِبْنِت َباِبَل  
 

ااْخُرُجواا : "18وو  17: 6وَوَقْد قالَل االرَّسولُل بولُس في رِرساَلِتِه االثَّاِنيَیِة إإلى أأْهِل كورِرنثوسس  
َلُكْم، وَوأَأُكونَن َلُكْم أَأًبا، وَوأَأْنُتْم َتُكوُنونَن ِلي ِمْن وَوْسِطِهْم وَوااْعَتِزُلواا، يَیُقولُل االرَّببُّ. وَوَال َتَمسُّواا َنِجًسا َفَأْقَب

". َبِنيیَن وَوَبَناتٍت، يَیُقولُل االرَّببُّ، ااْلَقادِدرُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  
 

وَوَهذاا ُكلُُّه يُیريینا أأننَّ ااَهللا يَیْدعو َشْعَبُه إإلى َعَدمِم ااالْنِجراافِف وَوررااَء أأْهِل االَعاَلِم ألننَّ االنَّتيیَجَة 
َال ُتِحبُّواا ااْلَعاَلَم وَوَال ااَألْشيَیاَء : "15: 2ُمَدمَِّرةًة. ِلذلَك فإنَّنا َنْقَرأُأ في رِرساَلِة يُیوَحنَّا ااألوولى َسَتكونُن 

ِلذلَك، َسْوفَف َتكونُن ِنهايَیُة َهذاا ". االَِّتي ِفي ااْلَعاَلِم. إِإنْن أَأَحبَّ أَأَحٌد ااْلَعاَلَم َفَليْیَسْت ِفيیِه َمَحبَُّة ااآلبِب
ْقِتصادِدييِّ االفاِسِد ِهَي االدَّمارر. االنِّظامِم ااال  

 
-5ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا َفَنْقَرأأ في ااألْعداادد  18وَوُنتاِبُع، يیا أأِحبَّائي، دِدررااَسَتنا لألْصحاحح  8:  

 
�َ�ن� �َ�َ���َ����ھَ� �َ�ِ�َ�ِ �ا����َ�ء٬َ، �وَ�َ�َ���َ �ا)ُ �آ�َ��َ��َ�.   

�وَ�َ��ِ�ُ��ا �َ��َ� �ِ�ْ�ً� �َ�ِ���َ �أَ�ْ�َ��ِ��َ�. �ِ� �َ��زُ�و���ھَ� �َ�َ� ���ھِ�َ �أَ��ْ�ً� �َ��ز٬ْ�ُ�ْ�َ، 
�ا�ْ�َ��سِ �ا���ِ� �َ�َ�َ�ْ �ِ����َ� �ا�ْ�ُ�ُ��ا �َ��َ� �ِ�ْ�ً�. �ِ�َ�ْ�رِ �َ� �َ���َ�تْ �َ�ْ�َ��َ� 
�و٬ْ�َ���َ�َ�َ، �ِ�َ�ْ�رِ �ذ�ِ�َ �أَ�ْ�ُ����ھَ� �َ�َ�ا�ً� �وَ�ُ�ْ�ً�. �َ����َ� �َ�ُ��لُ �ِ� �َ�ْ�ِ��َ�: �أَ�َ� 

�٬ً�َ، �وَ�َ�ْ�ُ �أَ�ر٬ً�َ�َ�ْ، �وَ�َ�ْ �أَ�رَ�ى �َ�َ�ً�. �ِ�ْ �أَ�ْ�ِ �ذ�ِ�َ �ِ� ��َ�ْ�مٍ �وَ�ا�ِ�ٍ �َ��ِ�َ�ٌ �َ�ِ
�َ�َ�ْ�ِ� �َ�َ�َ��ُ��َ�: �َ�ْ�تٌ �وَ�ُ�ْ�نٌ �وَ�ُ��ع٬ٌ، �وَ�َ�ْ�َ�ِ�قُ �ِ������ر٬ِ، �َ�ن� �ا����ب� �ا�ِ���َ 

. �ا���ِ�ي ��َ�ِ���ُ��َ� �َ�ِ�ي�  
 

مامِم بالتِّجارَرةِة وَواالرِّْبِح على ُمْسَتوىى االَعاَلِم ُكلِِّه. وَوَنْحُن َنْعَلُم َفَنْحُن َجميیًعا َنْعَلُم ِمْقداارَر ااالْهِت 
أأيْیًضا أأننَّ أأْصحابَب رُرؤؤووسِس ااألْمواالِل يَیَتَحكَّمونَن في االنَّاسِس وَويَیْسَتْخِدمونَن َهذاا االنِّظامَم ااالقِتصادِدييَّ 

َسيیأتي يَیْومٌم يَیديیُن ااُهللا فيیِه َهذاا االنِّظامَم ااالْقِتصادِدييَّ االفاِسَد ِلَوْضِع االنَّاسِس َتْحَت ُعبودِديیًَّة َقاِسيَیٍة. وَوَلِكْن 
ُحْكَم ااِهللا َعَلى باِبل: َعْن  َنْقَرأأ ُهنا. وَوألننَّ باِبَل َتْرِمُز إإلى َهذاا االنِّظامِم ااالْقِتصادِدييِّ، فإنَّنا االَفاِسَد
ِظيیَر أَأْعَماِلَها. ِفي ااْلَكأسِس االَِّتي َمَزَجْت َجازُزووَها َكَما ِهَي أَأيْیًضا َجازَزْتُكْم، وَوَضاِعُفواا َلَها ِضْعًفا َن"

". ِفيیَها ااْمُزُجواا َلَها ِضْعًفا  
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إإذذاا، َسيَیكونُن َهذاا ُهَو ُحْكُم ااِهللا على باِبل. وَوَلِكْن ِمْن ِجَهِة ما َسيَیْجريي على ااألرْرضِض ِعْنَد 

: 10وو  9: 18ُسقوِطها فإنَُّه ُمْخَتِلٌف َتماًما إإذْذ َنقرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   
 

�وَ�َ��َ�ْ�ِ� �وَ��َ�ُ��حُ �َ�َ��ْ��َ� �ُ�ُ��كُ �ا�َ�رْ�ض٬ِ، �ا���ِ���َ �زَ�َ�ْ�ا �وَ�َ�َ���ُ��ا �٬�َ��َ�َ، �ِ���َ�َ� «
 : ��َ�ْ�ُ�ُ�و�نَ �دُ�َ��نَ �٬�َ��ِ���ِ�َ، �وَ�ا�ِ�ِ���َ �ِ�ْ �َ�ِ���ٍ �َ�ْ�ِ �َ�ْ�فِ �َ�َ�ا�٬�َ��ِ، �َ��ِ�ِ���َ

 ! ! �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �َ��ِ�ُ ! �وَ��ْ�ٌ ! �َ����ُ �ِ� �َ��َ�ٍ �وَ�ا�ِ�َ�ةٍ �وَ��ْ�ٌ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �ا�ْ�َ�ِ����ُ
 . �َ�ءَ�تْ �دَ��ْ�ُ��َ�ُ�ِ  

 
وَوَهذاا يُیريینا أأنَُّه ِبَصْرفِف االنََّظِر َعِن ااْسِم َهِذهِه االَمديیَنِة االتي َسُتَمثُِّل االُقوَّةَة ااالْقِتصادِديیََّة  

في َهذاا  َثالثَث َمرَّااتٍتاالُعْظمى في االَعاَلِم ُكلِِّه، فإننَّ دَدمارَرها َسيیأتي في َساَعٍة وَوااِحَدةٍة. وَوَنْقَرأُأ 
. وَويَیقولُل ُمَفسِّروونَن إإننَّ َهِذهِه االَمديیَنَة َسُتَدمَُّر ِبِفْعِل َخْوًفا ِمْن َبعيیٍد"ااألْصحاحِح أأننَّ َهؤالِء يَیِقفونَن "

ُقْنِبَلٍة ذَذررِّيیًَّة. وَوِبَسَبِب ااإلشعاعاتِت االنَُّووِويیَِّة، فإننَّ َهؤالِء َسيَیِقفونَن ِمْن َبعيیٍد وَويَیْنُظروونَن دَديْینوَنَتها 
. 15َنْقَرأُأ فيیها أأننَّ َهؤالِء َسيَیِقفونَن ِمْن َبعيیٍد فإنَّها َتِردُد في االَعَددد  االسَّريیَعة. أأمَّا االَمرَّةُة االثَّاِنيَیُة االتي

 ُكلَّأأيْیًضا أأننَّ  17وَوَنْقَرأأ في االَعَددد وَوفي ِكْلتا االَحاَلَتيْیِن، فإنَُّهْم َسيَیِقفونَن ِمْن َبعيیٍد َخْوًفا ِمْن َعذااِبها. 
" يَیْنُظروونَن َما َحلَّ ِبباِبل!وَوَقُفواا ِمْن َبِعيیٍد"االَبْحِر  ُعمَّالِل وَوَجِميیَع ،َنيیاالمََّالح رُربَّانٍن، وَوُكلَّ  

 
-11: 18ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   13:  

 
�وَ��َ�ْ�ِ� �ُ����رُ �ا�َ�رْ�ضِ �وَ��َ�ُ��ُ��نَ �٬�َ��ْ��َ�َ، �َ�ن� �َ�َ��ِ�َ��ُ�ْ �َ ��َ�ْ�َ�ِ����َ� �أَ�َ�ٌ �ِ� 

�َ� �٬ُ�ْ�َ، �َ�َ��ِ�َ �ِ�َ �ا������ھَ�ِ �وَ�ا�ْ�ِ���ِ �وَ�ا�ْ�َ�َ�ِ �ا�ْ�َ�ِ���ِ �وَ�ا����ْ�ُ�ِ �وَ�ا�ْ�َ�� 
�٬��ِ���ِ، �وَ�ُ�� �إِ�َ�ءٍ �ِ�َ �ا�ْ�َ��ج٬ِ، �وَ�ُ�� �وَ�ا�ُ�رْ�ُ��ا�نِ �وَ�ا�ْ�َ�ِ���ِ �وَ�ا�٬ِ�ِ�ْ�ِ�ْ، �وَ�ُ�� �ُ��دٍ 

�إِ�َ�ءٍ �ِ�ْ �أَ�ْ�َ�ِ �ا�ْ�َ�َ�ِ �وَ�ا����َ��سِ �وَ�ا�ْ�َ�ِ���ِ �وَ�ا�٬ِ�َ�ْ�َ�ْ، �وَ�ِ�ْ�َ�ً �وَ�َ�ُ��رً�ا �وَ�ِ���ً� 
�وَ�ُ�َ��ً� �وَ�َ�ْ�ً�ا �وَ�زَ��ْ�ً� �وَ�َ�ِ���ً�ا �وَ�ِ�ْ�َ�ً �وَ�َ��َ��ِ�َ �وَ�َ�َ�ً� �و٬ً�ْ��َ�َ، �وَ�َ�ْ�َ�َ��ت٬ٍ، 

. �وَ �أَ�ْ�َ��دً�ا٬، �وَ�ُ�ُ��سَ �ا�����سِ  
 

بالنَّاسِس. َفُهْم يَیَتحايَیلونَن َعَليْیِهْم االفاِسدوونَن وَوَهذاا ُهَو، َعزيیزيي االُمْسَتِمع، ما يَیْفَعُلُه االتُّجَّارُر  
امًَّة وَويَیْخَدعوَنُهْم ِلَكْي يَیْشَتروواا ِمْنُهْم َهِذهِه ااألشيیاء. وَوِمَن االُمؤِسِف َحقا أأنْن َنقولَل إإننَّ االنَّاسَس َع

َصارُروواا َعبيیًداا ِلَشَهوااتِت االَجَسِد وَوَلْم يَیُعودُدوواا يُیَفكِّروونَن َتْفكيیًراا َسليیًما. وَوَلِكْن َتَذكَّْر، يیا َصديیقي، أأننَّ 
ااَهللا أأْعطاكَك َعْقًلا وَوِفْكًراا وَوَقْدرَرةًة على االتَّْميیيیِز. فأْنَت َمْخلوقٌق على ُصْورَرةِة ااِهللا. ِلذاا فإنَُّه يُیريیُدكَك أأنْن 

َهُلمَّ َنَتَحاَجْج، : "18: 1َر في ااألشيیاِء وَوأأنْن َتَتَصرَّفَف ِبِحْكَمٍة. فنحُن َنقرأُأ في ِسْفِر إإَشْعيیاء ُتَفكِّ
َفَأْطُلُب إِإَليْیُكْم : "1: 12". َكَذِلَك، يَیقولُل ُبولُس االرَّسولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل رُرووميیة يَیُقولُل االرَّببُّ

أَأنْن ُتَقدُِّمواا أَأْجَسادَدُكْم ذَذِبيیَحًة َحيیًَّة ُمَقدََّسًة َمْرِضيیًَّة ِعْنَد ااِهللا، ِعَبادَدَتُكُم  أَأيیَُّها ااِإلْخَوةُة ِبَرأْأَفِة ااِهللا
". وَوَهذاا يُیريینا أأننَّ ااَهللا يُیريیُدنا أأنْن َنْسَتْخِدمَم ُقُدررااِتنا االَعقليیََّة االتي وَوَهَبها َلنا. ااْلَعْقِليیََّة  

 
إإلى االسَّيْیَطَرةِة َعَليْیَك ِمْن ِخاللِل رَرَغباِتَك وَوَشَهوااِتَك. ِلذلَك أأمَّا إإبليیُس االَماِكُر فإنَُّه يَیْسَعى  

فإنَّنا َنرىى ددااِئًما أأْشخاًصا أأذْذِكيیاَء يَیَتَصرَّفونَن ِبَحماَقٍة. وواالسََّبُب االرَّئيیسيُّ في ذَذِلَك ُهَو أأنَُّهْم َلْم 
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تِت ُقلوِبِهم. وَوِعْنَدما ُتَسيْیِطُر االشََّهوااتُت عليینا يَیْسَتْخِدمواا ُعقوَلُهْم، َبِل ااْسَتْسَلمواا ِلَرَغباِتِهْم وَوَشَهواا
فإنَّنا َنْسُقُط في االَفخِّ االذيي َنَصَبُه إإبليیُس َلنا وَوَنْرَغُب في االُحصولِل على ُكلِّ َما ُهَو َمْعرووضٌض في 

ادَدةًة على ِشرااِئها (ِمْثَل وَوَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل َعْن َعَددٍد ِمَن االسَِّلِع االتي يَیَتهاَفُت االنَّاسُس َعااألْسوااقِق. 
االذََّهِب، وَواالِفضَِّة، وَواالَحريیِر، وَوااألْحجارِر االَكريیَمِة، وَوَغيْیِرها).   

 
وواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااألْمواالَل االتي يُیْنِفُقها االنَّاسُس َحْولَل االَعاَلِم على االسَِّلِع االَكماِليیَِّة (كالُعطورِر،  

وَوَغيْیِرها) َتْكفي ِلَسدِّ االُجْوعِع في ُكلِّ َمكانٍن في االَعاَلِم. َبْل إإننَّ  وَواالَمالِبِس، وَواالسيیَّاررااتِت االفاِخَرةِة،
االذيي يُیْلقيیِه ااألْغنيیاُء في االُقماَمِة ُكلَّ يَیْومٍم َحْولَل االَعاَلِم يَیْكفي ِلَسدِّ ُجْوعِع ِمئاتِت االفاِئَض  االطَّعامَم

ااآلالفِف ِمَن االَبَشر.   
 

الِء االتُّجَّارِر يُیتاِجروونَن بأْجسادِد االنَّاسِس وَوُنفوِسِهم. وَوَهذاا َصحيیٌح وَوَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل إإننَّ َهؤ 
االُعبودِديیََّة ِبَشْكِلها االَقديیِم َلْم َتُعْد َمْوجودَدةًة َكما كاَنْت في ُعصورٍر َساِبَقٍة، فإننَّ دُدوْونَن َشكٍّ. َفَمَع أأننَّ 

–أأْشكاًلا أأخرىى ِمَن االُعبودديیَِّة َقْد َظَهَرتْت  وَوِهَي أأَشدُّ ُخطورَرةًة وَوُقْبًحا. َفُهناكَك أأناسٌس يُیتاِجروونَن  
باألْطفالِل. وَوُهناكَك أأناسٌس يُیتاِجروونَن بالنِّساِء. وَوُهناكَك أأناسٌس يُیتاِجروونَن بأْعضاِء االَبَشر. وَوُهناكَك أأناسٌس 

في االظُّْلَمِة أأْكَثَر فأْكَثر. يَیَتَخصَّصونَن في ااْبِتدااعِع ااألساليیِب االَخبيیَثِة االتي َتْجَعُل االنَّاسَس يَیْغَرقونَن 
ِلذلَك فإننَّ َغَضَب ااِهللا َسيیأتي في يَیْومٍم َما على َهذاا االنِّظامِم االتِّجارِرييِّ االفاِسِد االذيي يَیْسَتِغلُّ االنَّاسَس 

على  وَويَیُنوُحونَنَسيَیْبُكونَن ااَألرْرضِض  ُتجَّارَروَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، يیا َصديیقي، فإننَّ  أأْبَشَع ااْسِتْغاللٍل.
.، َألننَّ َبَضاِئَعُهْم َال يَیْشَتِريیَها أَأَحٌد ِفي َما َبْعُدَباِبل  

 
:14: 18ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�وَ�ذَ���ھَ�َ �َ�ْ�ِ �َ�َ� �َ��ْ�َ�ةِ �٬ِ�ِ�ْ�َ، �وَ�ذَ���ھَ�َ �َ�ْ�ِ �ُ�� �َ� ���ھُ�َ �ُ�ْ�ِ�ٌ �و٬��ِ��َ�َ، 

 . �وَ�َ�ْ �َ�ِ�ِ����ِ �ِ� �َ� �َ�ْ�ُ  
 

َمَضى َعْنِك االثََّمُر االَِّذيي َتْرَجَمٍة أُأخرىى، فإننَّ َهؤالِء َسيَیْبكونَن وَويَینوحونَن قاِئليین: "وَوفي  
" أأَجْل يیا َصديیقي! َكاَنْت َتْشَتِهيیِه َنْفُسِك؛ وَوزَزااَلْت َعْنِك َمَظاِهُر االتََّرفِف وَوااْلَعَظَمِة ُكلَُّها، وَوَلْن َتُعودَد!

تِّجاررييَّ االفاِسَد َتْدميیًراا َشاِمًلا وَوال يُیْبقي َلُه َبِقيیَّة. وواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااَلَحالَل َسيُیَدمُِّر َهذاا االنِّظامَم االفاُهللا 
أَأيیَُّها ااْلِعَطاشُش َجِميیًعا : "1: 55في َمْمَلَكِة ااِهللا َسَتكونُن ُمْخَتِلَفًة َتماًما إإذْذ َنْقَرأأ في ِسْفِر إإَشْعيیاء 

وَوِبَال َهُلمُّواا إِإَلى ااْلِميَیاهِه، وَواالَِّذيي َليْیَس َلُه ِفضٌَّة َتَعاَلْواا ااْشَتُروواا وَوُكُلواا. َهُلمُّواا ااْشَتُروواا ِبَال ِفضٍَّة 
ا. فَنْحُن َنقرأأ في ". وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االنِّظامَم ااالْقِتصاددييَّ االفاِسَد َسيَیزوولُل في يَیْومٍم َمَثَمن

". وَوفي َمْمَلَكِة ااِهللا، ِللرَّببِّ ااَألرْرضُض وَوِمْلُؤَها. االَمْسُكوَنُة، وَوُكلُّ االسَّاِكِنيیَن ِفيیَها: "1: 24االَمْزمورر 
َسيَیكونُن ُكلُّ َشيٍء ُمتاًحا َمجَّاًنا! وَوَلْن يَیعودَد أأَحٌد ُمْسَتْعَبًداا ِلَهذاا االنِّظامِم االتِّجارِرييِّ االفاِسد.   

 
-15: 18ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   19:  

 
�ُ����رُ ���ھ�ِ�هِ �ا�َ�ْ��َ�ءِ �ا���ِ���َ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ْ�ا �٬�َ��ْ�ِ، �َ��َ�ِ�ُ��نَ �ِ�ْ �٬ٍ���ِ�َ، �ِ�ْ �أَ�ْ�ِ �َ�ْ�فِ 

! �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ  ! �وَ��ْ�ٌ : �وَ��ْ�ٌ �َ�َ�ا�٬�َ��ِ، ��َ�ْ�ُ��نَ �وَ��َ�ُ��ُ��ن٬َ، �وَ��َ�ُ��ُ��نَ
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! �ا�ْ�ُ�َ�َ�ْ�ِ�َ �ُ �ِ�َ�ّ �وَ�أُ�رْ�ُ��ا�نٍ �و٬ٍ�ِ�ْ�ِ�َ، �وَ�ا�ْ�ُ�َ�َ����َ�ُ �ِ�َ���ھَ�ٍ �وَ�َ�َ�ٍ �َ�ِ���ٍ �وَ�ُ�ْ�ُ�ٍ
�َ����ُ �ِ� �َ��َ�ٍ �وَ�ا�ِ�َ�ةٍ �َ�ِ�بَ �ِ��ً �ِ�ْ�ُ ���ھ�َ�ا. �وَ�ُ�� �رُ����ن٬ٍ، �وَ�ُ�� �ا�ْ�َ�َ��َ�ِ �ِ� 

��ا �ِ�ْ �٬ٍ���ِ�َ، �وَ�َ�َ�ُ��ا �إِ�ذْ �ا����٬ِ�ُ، �وَ�ا�ْ�َّ�َ�ُ��نَ �وَ�َ�ِ���ُ �ُ����لِ �ا�٬ِ�ْ�َ�ْ، �وَ�َ�ُ
: �أَ����ُ �َ�ِ���َ�ٍ �ِ�ْ�ُ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ِ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ِ؟ �وَ�أَ�ْ�َ�ْ�ا  �َ�َ�ُ�و�ا �دُ�َ��نَ �٬�َ��ِ���ِ�َ، �َ��ِ�ِ���َ

 ! ! �وَ��ْ�ٌ : �وَ��ْ�ٌ �ُ�َ�ا�ً� �َ�َ� �رُ�ؤُ�و�٬ْ�ِ��ِ، �وَ�َ�َ�ُ��ا �َ��ِ���َ �وَ�َ��ِ�ِ���َ �َ��ِ�ِ���َ
���ِ� �ِ����َ� �ا�ْ�َ�ْ�َ� �َ�ِ���ُ �ا���ِ���َ �َ��ُ�ْ �ُ�ُ�ٌ �ِ� �ا�ْ�َ�ْ�ِ �ِ�ْ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �ا�٬ُ�َ���ِ�َ�ْ، �ا

 ! �َ�َ��ِ�ِ��َ�! �َ����َ� �ِ� �َ��َ�ٍ �وَ�ا�ِ�َ�ةٍ �َ�ِ�َ�ْ  
 

َنرىى ُهنا، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ ُكلَّ ااألشخاصِص االذيیَن ااتََّكلواا على َهذاا االنِّظامِم االتِّجاررييِّ  
سيَیْبكونَن وَويَینوحونَن وَويَیْصُرخونن. وَوَكما  )وَوُتجَّارٍر، وَوَمالَّحيیَن، وَوُعمَّالِل َبْحٍرِمْن َقادَدةٍة، (االفاِسِد 

ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ َهذاا االصُّرااخَخ وَوَهذاا االُبكاَء وَوَهذاا االنَّْوحَح ُهَو َصادِدرٌر َعِن االنَّاسِس وَوَمْصَدرُرهُه 
رْرضِض إإلى َهذاا االدَّمارِر االذيي َسيَیْلَحُق بالنِّظامِم ااألرْرضض. َفَسْوفَف َتكونُن َهِذهِه ِهَي َنْظَرةُة أأهِل ااأل

ااالْقِتصادِدييِّ االَعاَلِميِّ. ِلماذذاا؟ ألنَُّهْم َسيَیَروْونَن ِنهايَیَتُه أأمامَم أأْعيُیِنِهم، وَوألننَّ ُكلَّ ِغنًى وَوُكلَّ َمالٍل 
َسيَیزوولل.   

 
للنِّظامِم ااالْقِتصادِدييِّ االَعاَلِميِّ االفاِسِد َفَنْقَرأأ َما َسيَیْحُدثُث وَوَلِكنَّنا َنعودُد ثاِنيَیًة إإلى َنْظَرةٍة االسَّماِء  

-20: 18في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  24:  
 

�اِ�ْ�َ�ِ� �َ��َ� �أَ����ُ��َ� �ا����َ�ءُ �وَ�ا����ُ�ُ �ا�ْ�ِ�����ُ��نَ �وَ�ا�َ�ْ�ِ��َ�ء٬ُ، �َ�ن� �ا����ب� �َ�ْ �دَ�ا�َ��َ� 
�ً�ا �َ�َ��ً �٬ٍ�َ���ِ�َ، �وَ�رَ�َ��هُ �ِ� �وَ�رَ�َ�َ �َ�َ�كٌ �وَ�ا�ِ�ٌ �َ�ِ�ي� �َ�َ ».�دَ��ْ�ُ��َ�َ�ُ�ْ
: ���ھ�َ�َ�ا �ِ�َ�ْ�ٍ �َ�ُ�ْ�َ� �َ��ِ�ُ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �ا�٬ُ�َ���ِ�َ�ْ، �وَ�َ�ْ �ُ��َ�َ �ِ� �َ� « �ا�ْ�َ�ْ�ِ �َ��ِ�ً

 . ُ�ْ�َ�  
 �وَ�َ�ْ�تُ �ا�����رِ�ِ���َ �ِ��ْ�ِ���َ��رَ�ةِ �وَ�ا�ْ�ُ�َ�����َ �وَ�ا�ْ�ُ�َ���ِ���َ �وَ�ا�����ِ�ِ���َ �ِ��ْ�ُ��ق٬ِ، �َ�ْ

 . . �وَ�ُ�� �َ��ِ�ٍ �ِ�َ��َ�ً �َ�ْ ��ُ��َ�َ �ِ���ِ �ِ� �َ� �َ�ْ�ُ ُ�ْ�َ� �َ� �ِ� ِ���ِ� َ�َ�ْ�ُ��
. �وَ�ُ��رُ �ِ�َ�ا�جٍ �َ�ْ ��ُ�ِ�ءَ �ِ���ِ �ِ�  �وَ�َ�ْ�تُ �رَ��ً �َ�ْ ��ُ�ْ�َ�َ �ِ���ِ �ِ� �َ� �َ�ْ�ُ

. �وَ�َ�ْ�تُ �َ�ِ���ٍ �وَ�َ�ُ�و�سٍ �َ�ْ ��ُ�ْ�َ�َ �ِ���ِ �ِ� �َ� �َ�ْ�ُ . �َ�ن� �ُ����رَ�كِ �َ� �َ�ْ�ُ
. �وَ�ِ����َ� �وُ�ِ�َ �دَ�مُ  . �إِ�ذْ �ِ�ِ�ْ�ِ�كِ �َ���ْ �َ�ِ���ُ �ا�ُ�َ�ِ �َ��ُ��ا �ُ�َ�َ�ءَ �ا�َ�رْ�ضِ

».�أَ�ْ�ِ��َ�ءَ �و٬َ���ِ�����ِ�َ، �وَ�َ�ِ���ِ �َ�ْ �ُ�ِ�َ �َ�َ� �ا�َ�رْ�ضِ  
 

 وَواالرُُّسَل سََّماَءاالإإذًذاا، َسْوفَف يَیكونُن ُهناكَك ُبكاٌء وَوُصرااخٌخ وَوَنحيیٌب على ااألرْرضِض. وَوَلِكنَّ  
َسيَیْفَرحونَن ألننَّ االرَّببَّ َعاَقَب باِبَل على ُشروورِرها ووآآثاِمها. َفُهناكَك َحْربٌب  َن وَوااَألْنِبيَیاَءيیاالِقدِّيیس

يَیْرُفُض . وَوَلِكنَّ ااَهللا ُمْزِمٌع أأنْن يَیديیَن االَعاَلَم االفاِسَد االذيي لى ااِهللا وَوَشْعِبِهُتَشنُّ في االَعاَلِم ُكلِِّه عَشِرَسٌة 
يُیِصرُّ على ااالْبِتعادِد َعْنُه. االتَّْوَبَة وَو  

 
وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ دَديْینوَنَة باِبل َسَتكونُن َعظيیَمًة. وَوَقْد رَرأأيینا ُهنا ُصْورَرةًة رَرْمِزيیًَّة 

َطاُحوَنٍة َعِظيیٌم وَوأَأْلَقاهُه ِفي  اا َكَأنَُّه َحَجُرَقِوييٌّ َحَجًرِللدَّيینوَنِة االتي َسَتِحلُّ عليیها. َفَقد رَرَفَع َمالكٌك 
فيیها َلْن يُیْسَمَع وَوُتْدَفُع وَوُتْطَرحُح َباِبُل االَمِديیَنُة االُعْظَمى، َفَتْخَتِفي إإلى ااألَبد! َسَهَكَذاا  إإنَُّه االَبْحِر َقاِئًال
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ِصَناَعٌة َبْعَد ااآلنَن،  هامَم فيیَعْزفُف ُموِسيیَقى َبْعُد، َال َصْوتُت ِقيیَثارَرةٍة وَوَال ِمْزَمارٍر وَوَال ُبوقٍق، وَوَلْن َتُقو
َصْوتُت َعِريیٍس  هاُنورُر ِمْصَباحٍح. وَوَلْن يُیْسَمَع فيی هاوَوَلْن يُیِضيَء فيی ،َصْوتُت رَرًحى هاوَوَلْن يُیْسَمَع فيی

وَوِفيیَها وُوِجَدتْت دِدَماُء  ،َجِميیَع ااُألَمِم ْتَضلََّل هاَسادَدةَة ااَألرْرضِض، وَوِبِسْحِر هاوَوَعُرووسٍس. َفَقْد َكانَن ُتجَّارُر
!أَأْنِبيَیاَء وَوِقدِّيیِسيیَن وَوَجِميیِع االَِّذيیَن ُقِتُلواا َعَلى ااَألرْرضِض  

 
وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا يیا أأِحبَّائي ِبَما َتَنبََّأ ِبِه االنَِّبيُّ إإرْرميیا في االَعْهِد االَقديیِم. فنحُن َنقرأأ في ِسْفِر 

وَويَیُكونُن إِإذَذاا َفَرْغَت ِمْن ِقَرااَءةِة هَذاا االسِّْفِر أَأنََّك للنَِّبيِّ إإرْرميیا: "أأننَّ االرَّببَّ قالَل  64وو  63: 51إإرْرميیا 
ِذيي َتْرُبُط ِبِه َحَجًراا وَوَتْطَرُحُه إِإَلى وَوْسِط االُفَرااتِت وَوَتُقولُل: هَكَذاا َتْغَرقُق َباِبُل وَوَال َتُقومُم، ِمَن االشَّرِّ االَّ

".أَأَنا َجاِلُبُه َعَليْیَها  
 

زَزَمِن ِضدِّ  ي! َفَهذاا ُهَو َمصيیُر باِبَل االتي َسَتْظَهُر في َشْكِل َمديیَنٍة َحديیَثٍة فيأأَجْل يیا َصديیق
فإننَّ َمصيیَرها َسيَیكونُن َمْشؤووًما ألننَّ َغَضَب ااِهللا أأوْو َمْوِقُعها االَمسيیح. وَوأأيیا كانَن ااْسُم َهِذهِه االَمديیَنِة 

َسيَیْنِزلُل عليیها َفيُیَدمُِّرها َتماًما.   
 

ذاا االَحديیِث َعِن االدَّمارِر وَواالَخراابِب، َنَوددُّ أأنْن ُنَذكَِّرُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، أأننَّ وَوَبْعَد َه
االُمؤِمنيیَن بيیسوعَع االَمسيیِح َلُهْم رَرجاٌء ألنَُّهْم َسيَیكونونَن َمَع االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح ُكلَّ ِحيْین. آآميین!  

 
[�ا������]   

(�ُ�َ���م �ا�������)  
االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث"  في االَحْلَقِة

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن ِلِسْفِر االرُّؤؤيیا(ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ   

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
االُمبارَركِك االذيي َلنا في َشْخِصَك االُمبارَركِك! وَوَكْم َنْشُكُركَك على االرَّجاِء ، يیا أأبانا، َنْشُكُركُكَكْم 

االذيي وَوَهْبَتُه َلنا َمجَّاًنا. ِلذلَك فإنَّنا َنْسأُلَك أأنْن ُتساِعَدنا على أأنْن  َكاالثَّميیِن وَوَخالَصعلى ِفدااِئَك 
َنكونَن أأمناَء َلَك، وَوأأنْن َنْسُلَك في االَحِق، وَوأأنْن ُنْدرِركَك أأنََّك َمْصَدرُر ُكلِّ َفَرحٍح وَوسالمٍم وَورَرجاٍء في 

آآميین! االَمسيیح. يَیسوعَع َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا باْسِماالَحيیاةة.   
 


