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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ��َ�ا
1: 19 ِسْفر االرُّؤؤيیا -8 Revelation 19:1–8 

 Pt.1_3758# 484م: 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
َقِتَك بالرببِّ يَیسوعَع االَمسيیح ِمْن ِخاللِل االُمْسَتِمع، َقْد َتبارَرْكَت، ووااْسَتَفْدتَت، وَوَحقَّْقَت ُنْضًجا في َعال

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

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

 
-9: 1ُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   أَأَنا يُیوَحنَّا أَأُخوُكْم على ِلسانِن االرَّسولِل يُیوَحنَّا: " 19

وَوَشِريیُكُكْم ِفي االضِّيیَقِة وَوِفي َمَلُكوتِت يَیُسوعَع ااْلَمِسيیِح وَوَصْبِرهِه. ُكْنُت ِفي ااْلَجِزيیَرةِة االَِّتي ُتْدَعى 
أَأْجِل َكِلَمِة ااِهللا، وَوِمْن أَأْجِل َشَهادَدةِة يَیُسوعَع ااْلَمِسيیِح. ُكْنُت ِفي االرُّووحِح ِفي يَیْومِم االرَّببِّ، َبْطُمَس ِمْن 

أَأَنا ُهَو ااَألِلُف وَوااْليَیاُء. ااَألووَّلُل وَوااآلِخُر. « وَوَسِمْعُت وَورَرااِئي َصْوًتا َعِظيیًما َكَصْوتِت ُبوقٍق َقاِئًال:
َتابٍب وَوأَأرْرِسْل إِإَلى االسَّْبِع ااْلَكَناِئِس االَِّتي ِفي أَأِسيیَّا: إِإَلى أَأَفُسَس، وَوإِإَلى وَواالَِّذيي َتَرااهُه، ااْكُتْب ِفي ِك

َفاْلَتَفتُّ  ».يَیاِتيیَراا، وَوإِإَلى َسارْردِدسَس، وَوإِإَلى ِفيیَالدَدْلِفيَیا، وَوإِإَلى َالوُودِدِكيیََّةِسِميیْرَنا، وَوإِإَلى َبْرَغاُمَس، وَوإِإَلى ِث
َتَكلََّم َمِعي. وَوَلمَّا ااْلَتَفتُّ رَرأَأيْیُت َسْبَع َمَنايِیَر ِمْن ذَذَهٍب، وَوِفي وَوْسِط االسَّْبِع  َألْنُظَر االصَّْوتَت االَِّذيي

ٍة ِمْن ذَذَهٍب. ااْلَمَنايِیِر ِشْبُه ااْبِن إِإْنَسانٍن، ُمَتَسْرِبًال ِبَثْوبٍب إِإَلى االرِّْجَليْیِن، وَوُمَتَمْنِطًقا ِعْنَد َثْديَیيْیِه ِبِمْنَطَق
ُه وَوَشْعُرهُه َفَأْبيَیَضانِن َكالصُّوفِف ااَألْبيَیِض َكالثَّْلِج، وَوَعيْیَناهُه َكَلِهيیِب َنارٍر. وَورِرْجَالهُه ِشْبُه وَوأَأمَّا رَرأْأُس

يُیْمَنى االنَُّحاسِس االنَِّقيِّ، َكَأنَُّهَما َمْحِميیََّتانِن ِفي أَأُتونٍن. وَوَصْوُتُه َكَصْوتِت ِميَیاهٍه َكِثيیَرةٍة. وَوَمَعُه ِفي يَیِدهِه ااْل
َوااِكَب، وَوَسيْیٌف َماضٍض ذُذوو َحدَّيْیِن يَیْخُرجُج ِمْن َفِمِه، وَووَوْجُهُه َكالشَّْمِس وَوِهَي ُتِضيُء ِفي َسْبَعُة َك

َال َتَخْف، أَأَنا « ُقوَِّتَها. َفَلمَّا رَرأَأيْیُتُه َسَقْطُت ِعْنَد رِرْجَليْیِه َكَميیٍِّت، َفَوَضَع يَیَدهُه ااْليُیْمَنى َعَليَّ َقاِئًال ِلي:
ااآلِخُر، وَوااْلَحيُّ. وَوُكْنُت َميْیًتا، وَوَها أَأَنا َحيٌّ إِإَلى أَأَبِد ااآلِبِديیَن! آآِميیَن. وَوِلي َمَفاِتيیُح ُهَو ااَألووَّلُل وَو

". ااْلَهاوِويَیِة وَوااْلَمْوتِت. َفاْكُتْب َما رَرأَأيْیَت، وَوَما ُهَو َكاِئٌن، وَوَما ُهَو َعِتيیٌد أَأنْن يَیُكونَن َبْعَد هَذاا  
 

ا في ااألْصحاحِح ااألووَّلِل االرُّؤؤيیا االتي رَرآآها. وَوفي ااألْصحاَحيْیِن االثَّاني ِلذلَك، َفَقْد َكَتَب يُیوَحنَّ 
وَواالثَّاِلِث، َكَتَب يُیوَحنَّا َعْن أأمورٍر َتْخَتصُّ ِبِخْدَمِة االَكنيیَسِة على ااألرْرضِض. ُثمَّ يَیْبَتِدئُئ يُیوَحنَّا 

إِإذَذاا َبابٌب َمْفُتوحٌح ِفي االسََّماِء، وَواالصَّْوتُت وَو َبْعَد هَذاا َنَظْرتُت: "االتَّاليیة ااألْصحاحَح االرَّااِبَع بالَكِلماتت
ااْصَعْد إِإَلى ُهَنا َفُأرِريَیَك َما َال ُبدَّ أَأنْن يَیِصيیَر َبْعَد «ااَألووَّلُل االَِّذيي َسِمْعُتُه َكُبوقق يَیَتَكلَُّم َمِعي َقاِئًال: 

ْخَتصَِّة بالَكنيیَسِة، َنَظَر َفَرأأىى باًبا َمْفتوًحا ". وَوَقْد َقَصَد يُیَوَحنَّا ِبَذِلَك أأنَُّه َبْعَد ِتْلَك ااُألمورِر االُم»هَذاا
ُبدَّ أأنْن يَیصيیَر َبْعَد الفي االسَّماِء. وَوَقْد قالَل َلُه االصَّْوتُت االذيي َسِمَعُه أأنْن يَیْصَعَد إإلى االسَّماِء ِليُیِريَیُه َما 

ْن ذَذِلَك في ااألْصحاَحيْیِن ِتْلَك ااُألمورِر االُمْخَتصَِّة بالَكنيیَسِة على ااألرْرضِض. وَوَقْد َكَتَب يُیوَحنَّا َع
االخاِمِس وَواالسَّادِدسِس.  

 
َعْن دَديْینوناتِت ااِهللا على ااألرْرضِض  إإذْذ َنْقَرأأ يِّااألرْرِضاالَمْشَهِد ُثمَّ يَیأُخُذنا ِسْفُر االرُّؤؤيیا ثاِنيَیًة إإلى  

-6في ااألْصحاحاتت  َكُب على . َفَنْحُن َنْقَرأأ في َهِذهِه ااألْصحاحاتِت َعْن َغَضِب ااِهللا االذيي َسيُیْس18
ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا َتْكتِمُل االدَّيْینوناتُت.  18االَعاَلِم االشِّرِّيیِر االرَّااِفِض للَمسيیح. وَوباْنِتهاِء ااألْصحاحح   

 
(على  2وو  1: 19وَوااآلنْن، َسْوفَف َنعودُد إإلى االَمْشَهِد االسَّماوِوييِّ إإذْذ َنْقَرأُأ في ااألْصحاحح  

ِلسانِن يُیوَحنَّا االرَّسولل):  
 

:�وَ�َ�ْ�َ  ���ھَ���ُ���َ�! « ���ھ�َ�ا �َ�ِ�ْ�ُ �َ�ْ�ً� �َ�ِ���ً� �ِ�ْ �َ�ْ�ٍ �َ�ِ���ٍ �ِ� �ا����َ�ءِ �َ��ِ�ً
�وَ�َ��د٬ٌ�َ�ِ،  �ا�ْ�َ�َ�صُ �وَ�ا�ْ�َ�ْ�ُ �وَ�ا�ْ�َ�َ�ا�َ�ُ �وَ�ا�ْ�ُ�ْ�رَ�ةُ �ِ����ب� �إ٬�َ�ِ���ِ، �َ�ن� �أَ�ْ�َ��َ��ُ �َ��
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�َ�تِ �ا�َ�رْ�ضَ �ِ�ِ�َ����ھ٬�َ، �وَ�ا�ْ�َ�َ�َ �ِ�َ�مِ �َ�ِ���ِ�هِ �إِ�ذْ �َ�ْ �دَ�ا�نَ �ا����ا�ِ��َ�َ �ا�ْ�َ�ِ���َ�َ �ا���ِ� �أَ�ْ�َ
». �ِ�ْ ��َ�ِ���ھَ�  

 
إإذًذاا، َفَقْد َسِمَع يُیوَحنَّا َصْوًتا َعظيیًما ِمْن َجْمٍع َكبيیٍر في االسَّماِء يَیقولُل: "َهلِّلويیا!" وَواالكِلَمُة  

َطَعيْیِن: "َهلِّل" (وَوَتْعني: َسبِّح) وو "يیاهه" َهلِّلويیا، يیا أأِحبَّائي، ِهَي َكِلَمٌة ِعْبِريیَُّة ُمَكوََّنٌة ِمْن َمْق
(وَوَتْعني: االرَّبّب). ِلذاا فإننَّ االَكِلَمة "َهلِّلويیا" َتْعني: "َسبُِّحواا االرَّببَّ".   

 
َمرَّةًة (ُمْعَظُمها في  22االَكِلَمة "َهلِّلويیا" وَورَردَدتْت في االَعْهِد االَقديیِم َنْحَو وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ  

َمرَّااتٍت َفَقْط (وَوَقْد وَورَردَدتْت  4ر). أأمَّا في االَعْهِد االَجديیِد َفَقْد وَورَردَدتِت االَكِلَمة "َهلِّلويیا" ِسْفِر االَمزااميی
–َجميیُعها في َهذاا ااألْصحاحح  ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا).  19ااألْصحاحح  في أأيْي   

 
. االسَّماِء في ِسْفِر االرُّؤؤيیافي ُهناكَك َتْسبيیًحا في ُكلِّ َمْشَهٍد وَوُنالِحُظ، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ  

ُقدَّاامَم َفَقْد َقَرأأنا في ااألْصحاحِح االرَّااِبِع ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا أأننَّ ااألرْرَبَعَة وَواالِعْشريیَن َشيْیًخا َسَجُدوواا 
أَأنْن َتأُخَذ  أَأْنَت ُمْسَتِحق أَأيیَُّها االرَّببُّ" أأَكاِليیَلُهْم أَأَمامَم االَعْرشِش َقاِئِليیَن: ااَرُحواالَجاِلِس على االَعْرشِش وَوَط

وَوَلمَّا ". االَمْجَد وَواالَكَرااَمَة وَواالُقْدرَرةَة، َألنََّك أَأْنَت َخَلْقَت ُكلَّ ااَألْشيَیاِء، وَوِهَي ِبِإرَراادَدِتَك َكاِئَنٌة وَوُخِلَقْت
َبَعُة ااَألرْرَبَعُة االَحيَیَوااَناتُت وَوااَألرْرَسَجَدتِت  ،ِمْن يَیِميیِن االَجاِلِس على االَعْرشِشأَأَخَذ يَیسوعُع االسِّْفَر 

وَواالِعْشُروونَن َشيْیًخا أَأَمامَم االَخرووفِف، وَوَلُهْم ُكلِّ وَوااِحٍد ِقيیَثارَرااتٌت وَوَجاَماتٌت ِمْن ذَذَهٍب َمْمُلوَّةٌة َبُخورًراا ِهَي 
َتْفَتَح أَأْنَت أَأنْن َتأُخَذ االسِّْفَر وَو ُمْسَتِحقٌّ" َصَلَوااتُت االِقدِّيیِسيیَن وَوُهْم يَیَتَرنَُّمونَن َتْرِنيیَمًة َجِديیَدةًة َقاِئِليیَن:

ِإللِهَنا ُخُتوَمُه، َألنََّك ذُذِبْحَت وَوااْشَتَريْیَتَنا ِهللا ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ َقِبيیَلٍة وَوِلَسانٍن وَوَشْعٍب وَوأأمٍَّة، وَوَجَعْلَتَنا 
َن َحْولَل َصْوتَت َمَالِئَكٍة َكِثيیِريی وَوَسِمَع يُیوَحنَّا َنَظَر". حيینئٍذ، ًة، َفَسَنْمِلُك َعَلى ااَألرْرضِضُمُلوًكا وَوَكَهَن

االَعْرشِش وَواالَحيَیَوااَناتِت وَواالشُّيُیوخِخ، وَوَكانَن َعَددُدُهْم رَرَبَوااتِت رَرَبَوااتٍت وَوأأُلوفَف أأُلوفٍف، َقاِئِليیَن ِبَصْوتٍت 
ُهَو االَخروُوفُف االَمْذُبوحُح أَأنْن يَیأُخَذ االُقْدرَرةَة وَواالِغَنى وَواالِحْكَمَة وَواالُقوَّةَة وَواالَكَرااَمَة  ُمْسَتِحقٌّ" َعِظيیٍم:
" ْجَد وَواالَبَرَكَة!وَواالَم  

 
َصْوًتا أأننَّ يُیوَحنَّا َسِمَع  19ااألْصحاحح  االَعَددَديْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني ِمَنوَوها َنْحُن َنْقَرأأ في 

َهلُِّلويَیا! االَخَالصُص وَواالَمْجُد وَواالَكَرااَمُة وَواالُقْدرَرةُة ِللرَّببِّ " َعِظيیًما ِمْن َجْمٍع َكِثيیٍر في االسََّماِء َقاِئًال:
وَوَعادِدَلٌة، إِإذْذ َقْد دَداانَن االزَّااِنيَیَة االَعِظيیَمَة االَِّتي أَأْفَسَدتِت ااَألرْرضَض ِبِزَناَها، وَوااْنَتَقَم  إِإلِهَنا، َألننَّ أَأْحَكاَمُه َحقٌّ
". ِلَدمِم َعِبيیِدهِه ِمْن يَیِدَها  

 
كَك إإقراارًراا ِبَعدااَلِة وَوِمَن االُمْدِهِش أأنْن َنرىى في هذاا االسِّْفِر االذيي يَیْزُخُر بالدَّيینوناتِت أأننَّ ُهنا

ااِهللا. أأَجْل يیا َصديیقي! فيیِجُب عليینا أأنْن َنَتَذكََّر دَدااِئًما أأننَّ أأْحكامَم ااِهللا َحقٌّ وَوعادِدَلٌة. َفُهناكَك أأناسٌس 
ِلماذذاا يَیْسَمُح لألبراارِر أأنْن فَفَنْحُن َنتساَءلُل دَدااِئًما: "إإنْن كانَن ااُهللا َعادِدًلا، يُیَشكِّكونَن في َعدااَلِة ااِهللا. 

على االَخطايیا االتي ااْقَتَرفوها أأثناَء َحيیاِتِهْم االنَّاسَس ال يُیساِمُح  َعذَّبواا؟" أأوو: "إإنْن كانَن ااُهللا ُمِحبا، ِلَميَیَت
؟" على ااألرْرضض  

 
وَوال َشكَّ أأننَّ أأْسِئَلًة َكَهِذهِه َتْحِمُل في َطيیَّاِتها َشكا في َصالحِح ااِهللا وَوَعْدِلِه. وَوَلِكنَّ االِكتابَب 

ؤكُِّد َلنا االَمرَّةَة ِتْلَو االَمرَّةِة أأننَّ ااَهللا عادِدلٌل، وَوأأننَّ أأْحكاَمُه َحقٌّ. َفالَبَشُر َقْد يُیْخِطئونَن في االُحْكِم االُمَقدَّسَس يُی
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َعادِدلٌل وَوال يُیْمِكُن أأنْن يَیْظُلَم أأَحًداا. َفَنْحُن االَبَشُر َقْد ُنْخِطُئ  ااَهللاوَوَلِكنَّ ااألشيیاِء. أأوو  على ااألْشخاصِص
ااألْشخاصِص وَوااألشيیاِء ِبَسَبِب َعَدمِم َمْعِرَفِتنا ِبُكلِّ االتَّفاصيیِل وَواالَمعلوماتِت. أأوْو رُربَّما في ُحْكِمنا على 

َو َنْعَلُم االُحْكَم االصَّحيیَح وَوَلِكنَّنا َنَتجاَهُلُه ِلَسَبٍب ِمَن ااألسبابِب. أأمَّا ااُهللا َفُهَو االَعاِلُم ِبُكلِّ َشيٍء. وَوُه
َجُد َلَديْیِه أأْهداافٌف َخِفيیَّة ألنَُّه ُقدُّووسٌس. ِلذلَك، ال يَیجوزُز ألييٍّ ِمنَّا أأنْن يَیُشكَّ َكاِمٌل في ُكلِّ َشيٍء وَوال ُتْو

في َصالحِح ااِهللا أأوْو َعْدِلِه.   
 

وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، يیا أأِحبَّائي، فإننَّ االَجْمَع االَكبيیَر االذيي َسِمَعُه يُیوَحنَّا كانَن يُیَسبُِّح ااَهللا 
َخالصَص االألْسبابٍب َعديیَدةٍة. َفُهَو يُیَسبُِّحُه ِبَسَبِب االَخالصِص وَواالَمْجِد وَواالُقْدرَرةِة االتي َلُه. َفِعْنَدما ُنْدرِركُك 

. وَوِعْنَدما وَوَتْسبيیح ُنَقدِّمَم َلُه ُكلَّ َحْمٍد وَوُشْكٍرال يَیَسُعنا إإلَّا أأنْن  ،َلنا في االَمسيیِح يَیسوعَعاالذيي أأَعدَّهُه ااُهللا 
َنْلَمُس َمْجَدهُه ُقْدرَرَتُه، ال يَیَسُعنا أأيْیًضا إإلَّا أأنْن ُنَسبَِّحُه.   

 
ددااَنِة االزَّااِنيَیِة االَعظيیَمِة االتي َكَذِلَك، َفَقْد كانَن ُهؤالِء يُیَسبِّحونَن االرَّببَّ ِبَسَبِب َعدااَلِتِه في إإ 

ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا أأننَّ ااَهللا دَداانَن  18وو  17أأْفَسَدتِت ااألرْرضَض. وَوَقْد رَرأأيْینا أأثناَء دِدررااَسِتنا لألْصحاَحيْین 
ااالرْرِتداادِد  . وَوَقْد ذَذَكْرنا أأننَّ باِبَل َتْرِمُز إإلىَعَليْیِهباِبَل ألنَّها َقادَدتِت االنَّاسَس إإلى االَفسادِد وَواالتَّْجديیِف 

االدِّيینيِّ ووإإلى االنِّظامِم االتِّجاررييِّ االفاِسِد االذيي يَیَتَزعَُّمُه ِضدُّ االَمسيیِح في ااأليیَّامِم ااألخيیَرةِة. وَوَنرىى ُهنا 
ِتْلَك االزَّااِنيَیِة االَعظيیَمِة.  َم ِلَدمِم َعِبيیِدهِه ِمْن يَیِدااْنَتَقأأيْیًضا أأننَّ َهؤالِء َسبَُّحواا ااَهللا ألنَُّه   

 
:3: 19َرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُثمَّ َنْق   

 
: ». ���ھَ���ُ���َ�! �وَ�دُ�َ��ُ��َ� ��َ�ْ�َ�ُ �إِ�َ� �أَ�َ�ِ �ا��ِ�ِ���َ« �وَ�َ��ُ��ا �َ��ِ��َ�ً  

 
وَوَهِذهِه ِهَي االَمرَّةُة االثَّاِنيَیُة االتي َنْقَرأأ فيیها االَكِلَمَة "َهلِّلويیا" في َهذاا ااألْصحاحِح وَوفي االَعْهِد  

يُیريینا أأنَُّه َسيَیكونُن ُهناكَك َعذاابِب باِبَل يَیْصَعُد إإلى أأَبِد ااآلِبديین. وَوَهذاا  َفَقْد رَرأَأوْواا دُدخانَناالَجديیِد ِبُمْجَمِلِه. 
في االسَّماِء ِلَقضاِء االرَّببِّ االَعادِدلِل.  َعظيیَميْیِن وَوَتهليیٌل َفَرحٌح  

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االرَّااِبِع:    

 
(ِ �ا�ْ�َ��ِ�ِ  �ً� �وَ�ا�َ�رْ�َ�َ�ُ �ا�ْ�َ��َ�َ�ا�َ��تِ �وَ�َ�َ�ُ�و�ا�وَ�َ�� �ا�َ�رْ�َ�َ�ُ �وَ�ا�ْ�ِ�ْ�ُ�و�نَ �َ��ْ

: ! ���ھَ���ُ���َ�!« �َ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�شِ �َ��ِ�ِ���َ ». �آ�ِ���َ  
 

وَوُكنَّا َقْد َتَحدَّْثنا َعْن َهؤالِء ااألرْرَبَعِة وَواالعْشريیَن َشيْیًخا وَوااألرْرَبَعِة االَحيَیوااناتِت ِعْنَدما دَدرَرْسنا  
ااألْصحاحَح االرَّااِبَع ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا. وَوَسْوفَف َتكونُن َهِذهِه ِهَي االَمرَّةُة ااألخيیَرةُة االتي َتِردُد فيیها االَكِلَمة 

ُة االتي َنْقَرأأ فيیها االَكِلَمَة "َهلِّلويیا" في َهذاا َثِلوَوَهِذهِه ِهَي االَمرَّةُة االثَّاؤؤيیا. "ُشيیوخخ" في ِسْفِر االرُّ
 ااَألرْرَبَعُة وَواالِعْشُروونَن َشيْیًخا وَوااَألرْرَبَعُة االَحيَیَوااَناتِت َهللاِبأْسِرهِه. َفَقْد َسبََّح  ااألْصحاحِح وَوفي االَعْهِد االَجديیِد

ِبَسَبِب أأْحكاِمِه االَعادِدَلِة وَوَقضاِئِه االَعادِدلِل على االزَّااِنيَیِة باِبل.  على االَعْرشِش االَجاِلِس  
 

:5: 19ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
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: �َ���ُ��ا �ِ���ِ�َ� ��َ� �َ�ِ���َ �َ�ِ���ِ�ه٬ِ، « �وَ�َ�َ�جَ �ِ�َ �ا�ْ�َ�ْ�شِ �َ�ْ�تٌ �َ��ِ�ً

! ». �ا�٬ِ����ِ�ِ��َ�ْ، �ا����َ��رِ �وَ�ا�ْ�ِ�َ��رِ  
 

أأْكَثَر ما يُیَحرُِّضنا ِسْفُر االَمزااميیِر على َتْسبيیِح االرَّببِّ! وَويَیْذُكُر ِسْفُر االَمزااميیِر أأْسباًبا  وَوما 
َهلُِّلويَیا. َسبُِّحواا ااَهللا ِفي  : "150َكثيیَرةًة وَوأأساليیَب ُمَتَعِددَدةًة ِلَتْسبيیِح االرَّببِّ . َفَنْحُن َنْقَرأُأ في االَمْزمورر 

ْوتِت ُقْدِسِه. َسبُِّحوهُه ِفي َفَلِك ُقوَِّتِه. َسبُِّحوهُه َعَلى ُقوَّااِتِه. َسبُِّحوهُه َحَسَب َكْثَرةِة َعَظَمِتِه. َسبُِّحوهُه ِبَص
وَوِمْزَمارٍر. َسبُِّحوهُه ِبُصُنوجِج االصُّورِر. َسبُِّحوهُه ِبَرَبابٍب وَوُعودٍد. َسبُِّحوهُه ِبُدفّف وَورَرْقٍص. َسبُِّحوهُه ِبَأوْوَتارٍر 

". ِلذلَك، يَیْنَبغي َلنا َجميیًعا أأنْن ُنَسبَِّح االتَّْصِويیِت. َسبُِّحوهُه ِبُصُنوجِج االُهَتافِف. ُكلُّ َنَسَمٍة َفْلُتَسبِِّح االرَّببَّ
ااَهللا دَدااِئًما.   

 
ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّادِدسِس:   

 
٬، �وَ�َ�َ�ْ�تِ �ِ��َ��هٍ �َ�ِ���َ�ة٬ٍ، �وَ�َ�َ�ْ�تِ �رُ�ُ��دٍ �وَ�َ�ِ�ْ�ُ �َ�َ�ْ�تِ �َ�ْ�ٍ �َ�ِ���ٍ

: . « �َ�ِ���َ�ةٍ �َ��ِ�َ�ً ���ھَ���ُ���َ�! �َ�ِ����ُ �َ�ْ �َ�َ�َ �ا����ب� �ا�ِ���ُ �ا�ْ�َ��دِ�رُ �َ�َ� �ُ�� �َ�ْءٍ  
 

لويیا" في َهذاا االتي َنْقَرأأ فيیها االَكِلَمَة "َهلِّ االرَّااِبَعُة وَوااألخيیَرةُةاالَمرَّةُة  ،ي، يیا َصديیقوَوَهِذهِه ِهَي
َتُنوُء  َقْد حانَن. َفَقْد كاَنِت ااألرْرضُض. وَوَنْقَرأُأ ُهنا أأننَّ االَوْقَت ااألْصحاحِح وَوفي االَعْهِد االَجديیِد ِبُمْجَمِلِه

َتْحَت ُسْلطانِن االشَّيْیطانِن ُمْنُذ َنْحِو ِستَِّة آآالفِف َسَنة. َفَقْد َمضى َنْحَو ِستَِّة آآالفِف َسَنة على َتَخلِّي آآدَدمَم 
َعْن َحقِِّه في ُحْكِم ااألرْرضِض إإذْذ إإنَُّه أأْعطى َهذاا االَحقَّ إلبليیس. وَوحيینئٍذ، ااْبَتَدأَأ االشَّيْیطانُن في ُممارَرَسِة 
َلَم ُسْلطاِنِه االُمَدمِِّر وَوُحْكِمِه االَبِشِع على ااألرْرضِض. وَوُمْنُذ ذَذِلَك االِحيْین، فإننَّ االَعاَلَم يُیعاني االَمَرضَض وَوااأل

يُیعاني أأيْیًضا االَحَسَد، وَواالَقْتَل، وَواالُحرووبَب، وَوَسْفَك االدِّماِء. وَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ في َهذاا  وَواالُحْزنَن. وَوُهَو
َكَصْوتِت َجْمٍع َكِثيیٍر، وَوَكَصْوتِت ِميَیاهٍه َكِثيیَرةٍة، وَوَكَصْوتِت رُرُعودٍد َشِديیَدةٍة َصْوًتا  َسِمَعاالَعَددِد أأننَّ يُیوَحنَّا 

". َفَقْد آآنَن ااألوواانُن ااآلنَن ِلتأسيیِس ْد َمَلَك االرَّببُّ ااِإللُه االَقادِدرُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍءَهلُِّلويَیا! َفِإنَُّه َق" َقاِئلًة:
ُمْلِكِه على ااألرْرضِض. ِلذلَك فإننَّ االسَّماَء َتْفَرحُح وَوَتْبَتِهُج.   

 
وَوَنْقَرأأ في االَعَددِد االسَّاِبِع:   

 
! �َ�ن� �ُ�ْ�سَ �ا�ْ�َ�ُ�و�فِ �َ�ْ �َ�ء٬َ،  �ِ�َ�ْ�َ�حْ �وَ�َ�َ��َ���ْ �وَ�ُ�ْ�ِ��ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ  

�وَ�ا�ْ�َ�أَ�ُ��ُ ���ھَ����َ�تْ �َ�ْ�َ��َ�.   
 

وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االَعْهَد االَجديیَد يَیْسَتْخِدمُم رَرْمَز االَعريیِس وَواالَعرووسِس لإلشارَرةِة إإلى االَمسيیِح  
َفِإنِّي أَأَغارُر : "2: 11بولُس يَیقولُل في رِرساَلِتِه االثَّاِنيَیِة إإلى أأْهِل كورِرنثوسس وَوَكنيیَسِتِه. َفالرَّسولُل 

". وَوِعْنَدما َنْقَرأأ َعْن َعَليْیُكْم َغيْیَرةَة ااِهللا، َألنِّي َخَطْبُتُكْم ِلَرُجل وَوااِحٍد، ُألَقدِّمَم َعْذرَرااَء َعِفيیَفًة ِلْلَمِسيیِح
يینا أأنْن َنَتَذكََّر دَدااِئًما أأننَّ االَعريیَس يَیْرِمُز دَدااِئًما إإلى يَیسوعَع رَرْمِز االَعريیِس وَواالَعرووسِس، يَیِجُب عل

أأمَّا االَمسيیح. ِبِعبارَرةٍة أُأخرىى، فإننَّ ُكلَّ ِعبادَدةٍة يَیْنَبغي أأنْن ُتَوجََّه َلُه ُهَو. وَوُكلَّ ُحبٍّ يَیْنَبغي أأنْن يُیَقدَّمَم َلُه. 
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ذَذِلَك  ياالرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیَسمَّ إإنْن أأْحَبْبنا يَیْوًما أأَحًداا أأوْو َشيْیًئا أأْكَثَر ِمَن
ااِهللا االَحيِّ االَحقيیقيِّ. زِزنى. وواالَمْقصودُد بالزِّنى االرُّووِحيِّ ُهَو ااالْبِتعادُد َعِن   

 
نيیَسِة االُمْرَتدَّةِة ِلذلَك، َنْقَرأأ في االَعْهِد االَجديیِد ِبأْسِرهِه َعِن االنِّظامِم االدِّيینيِّ االزَّااِئِف، وَوَعِن االَك 

إإلى آآِلَهٍة أأخرىى. وَوَقْد َتكونُن االسُّْلَطُة االنَّاسَس االتي َسمَّاها االِكتابُب االُمَقدَّسُس "االزَّااِنيَیة" ألنَّها َتْدعو 
 ررااَءوَوإإَلًها في َحيیاِتنا. وَوَقْد يَیكونُن االَمالُل َصَنًما في َحيیاِتنا أأيْیًضا. وَوألننَّ االَكنيیَسَة االُمْرَتدَّةَة ااْنَجَرَفْت 

اْسَتَحقَِّت االدَّيْینوَنَة وَواالِعقابب. فاالسُّْلَطِة وَواالَمالِل، َفَقْد َصارَرتْت َتْعُبُد َهِذهِه ااألشيیاَء َطَمًعا في االَعاَلِم   
 

لََّل، وَوأأنْن ُنْعطي َهوَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیل، فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیْدعونا إإلى أأنْن َنْفَرحَح، وَوأأنْن َنَت 
". وَوِعْنَدما كانَن يَیسوعُع يُیَحدِّثُث َألننَّ ُعْرسَس االَخُرووفِف َقْد َجاَء، وَوااْمَرأَأُتُه َهيیََّأتْت َنْفَسَها"االَمْجَد ااَهللا 

. َفعلى َسبيیِل ثاِنيَیًة َتالميیَذهُه َعْن َمجيیِئِه االثَّاني، كانَن يَیْدعوُهْم ددااِئًما إإلى االسََّهِر وَوااالْسِتْعداادِد ِلَمجيیِئِه
ُكوُنواا أَأْنُتْم أَأيْیًضا ُمْسَتِعدِّيیَن، َألنَُّه أأننَّ يَیسوعَع قالَل ِلتالميیِذهِه: " 44: 24في إإْنجيیل َمتَّى  االِمثالِل، َنْقَرأأ

". ِفي َساَعٍة َال َتُظنُّونَن يَیأِتــي ااْبُن ااِإلْنَسانِن  
 

: 8: 19وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

».��ِ��>�٬، �َ�ن� �ا�ْ�َ�� ���ھُ�َ �َ�َ���رَ�ا�تُ �ا�ْ�ِ�����ِ���َ�وَ�أُ�ْ�ِ��َ�ْ �أَ�نْ �َ�ْ�َ�َ �َ�$�ا �َ�ِ��$� �َ  
 

االَكنيیَسة). وَوكانَن بولُس االرَّسولُل  وواالَحديیُث ُهنا، يیا َصديیقي، ُهَو َعْن َعرووسِس االَمسيیِح (أأيِي 
ِخاللِل  َقْد َتَحدَّثَث في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل فيیلبِّي َعِن االِبرِّ االذيي كانَن يُیحاوِولُل االُحصولَل َعَليْیِه ِمْن

إِإنْن َظنَّ وَوااِحٌد آآَخُر أَأنْن يَیتَِّكَل َعَلى االَجَسِد َفَأَنا ِباَألوْوَلى. االنَّاموسس. وَوَلِكنَُّه ااْكَتَشَف ُبْطَل ذَذِلَك َفقالل: "
يٌّ ِمَن ِمْن ِجَهِة االِخَتانِن َمْخُتونٌن ِفي االيَیْومِم االثَّاِمِن، ِمْن ِجْنِس إِإْسَرااِئيیَل، ِمْن ِسْبِط ِبْنيَیاِميیَن، ِعْبَرااِن

ِذيي االِعْبَرااِنيیِّيیَن. ِمْن ِجَهِة االنَّاُموسِس َفرِّيیِسيٌّ. ِمْن ِجَهِة االَغيْیَرةِة ُمْضَطِهُد االَكِنيیَسِة. ِمْن ِجَهِة االِبرِّ االَّ
َبْل إِإنِّي لِكْن َما َكانَن ِلي رِرْبًحا، َفهَذاا َقْد َحِسْبُتُه ِمْن أَأْجِل االَمِسيیِح َخَسارَرةًة.  ِفي االنَّاُموسِس ِبَال َلْومٍم.

أَأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أَأيْیًضا َخَسارَرةًة ِمْن أَأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة االَمِسيیِح يَیُسوعَع رَربِّي، االَِّذيي ِمْن أَأْجِلِه 
ِذيي َخِسْرتُت ُكلَّ ااَألْشيَیاِء، وَوأَأَنا أَأْحِسُبَها ُنَفايَیًة ِلَكْي أَأرْرَبَح االَمِسيیَح، وَوأأووَجَد ِفيیِه، وَوَليْیَس ِلي ِبرِّيي االَّ

".ِمَن االنَّاُموسِس، َبِل االَِّذيي ِبِإيیَمانِن االَمِسيیِح، االِبرُّ االَِّذيي ِمَن ااِهللا ِباِإليیَمانِن  
 

َقْبَل ِلقاِئِه وَوَلَعلََّك َتْذُكُر، َعزيیزيي االُمستِمع، أأننَّ بولَس كانَن يَیْضَطِهُد االُمؤِمنيیَن االَمسيیِحيیِّيیَن  
َنْحُن َف. وَوَقْد كانَن ااْسُمُه َقْبَل إإيیماِنِه بالَمسيیح "شاوُولل". تتاالُمقامم ِمَن ااألمواا بالرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح

أَأمَّا َشاوُولُل َفَكانَن َلْم يَیَزلْل يَیْنُفُث َتَهدُّدًداا وَوَقْتًال َعَلى ِمْن ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسل: " 9َنقرأأ في ااألْصحاحح 
ِمْنُه رَرَساِئَل إِإَلى دِدَمْشَق، إِإَلى االَجَماَعاتِت، َحتَّى إِإذَذاا َطَلَب وَوَتَالِميیِذ االرَّببِّ، َفَتَقدَّمَم إِإَلى رَرِئيیِس االَكَهَنِة 

ِفي ذَذَهاِبِه َحَدثَث أَأنَُّه وَووَوَجَد أُأَناًسا ِمَن االطَِّريیِق، رِرَجاًال أَأوْو ِنَساًء، يَیُسوُقُهْم ُموَثِقيیَن إِإَلى أُأوورُرَشِليیَم. 
َسَقَط َعَلى ااَألرْرضِض وَوَسِمَع َصْوًتا َقاِئًال َفِمَن االسََّماِء، ااْقَتَربَب إِإَلى دِدَمْشَق َفَبْغَتًة أَأْبَرقَق َحْوَلُه ُنورٌر 

أَأَنا يَیُسوعُع « َفَقالَل االرَّببُّ:» يَیا َسيیُِّد؟ َمْن أَأْنَت« َفَقالَل:» َشاوُولُل، َشاوُولُل! ِلَماذَذاا َتْضَطِهُدِني؟« َلُه:
رَرببُّ،  يَیا« َفَقَالَل وَوُهَو ُمْرَتِعٌد وَوُمَتَحيیٌِّر: ».َتْضَطِهُدهُه. َصْعٌب َعَليْیَك أَأنْن َتْرُفَس َمَناِخَس االَِّذيي أَأْنَت

".»َماذَذاا يَیْنَبِغي أَأنْن َتْفَعَلُقْم وَواادْدُخِل االَمِديیَنَة َفيُیَقالَل َلَك « َفَقالَل َلُه االرَّببُّ: »َماذَذاا ُتِريیُد أَأنْن أَأْفَعَل؟  
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وَوحيینئٍذ، ااْبَتَدأأ االرَّببُّ يَیسوعُع يُیْعِلُن ِلشاوُولل االِبرَّ االُمؤسََّس على َمْوِتِه ألْجِلِه على االصَّليیب.  

رِرساَلِة بولَس َفيیسوعُع ُهَو االَوحيیُد االذيي َتمََّم ُمَتَطلَّباتِت االنَّاموسِس ألنَُّه كانَن ِبال َخِطيیَّة. وَوَنْقَرأُأ في 
َجَعَل االَِّذيي َلْم يَیْعِرفْف َخِطيیًَّة، َخِطيیًَّة َألْجِلَنا، أأننَّ ااَهللا " 21: 5نثوسس االرَّسولل االثَّانيیة إإلى أأْهِل كورِر

". ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، فإننَّ يَیسوعَع االَمسيیَح َحَمَل َخطايیانا َجميیًعا على االصَّليیب ِلَنِصيیَر َنْحُن ِبرَّ ااِهللا ِفيیِه
يیاةًة أأبديیًَّة. آآميین!وَوماتَت َعنَّا ِلَكْي يَیْغِفَر َلنا َخطايیانا وَويُیْعطيینا َح  

 
[�ا������]   

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
ُكلِّ َما ُتَعلُِّمنا إإيیَّاهه َعِن االُمْسَتْقَبل. وَوَكْم َنْفَرحُح، يیا رَرببُّ، ِحيْیَن َنرىى على انا، ا أأَب، يَیَنْشُكُركُك

، وَوِمْن ِبَمْعِزلٍل َعْنَكَمَعَك، وَوأأْنَت َمَعنا! وَوَنْشُكُركَك أأيْیًضا ألنََّك ُتَحذِّرُرنا ِمْن َعوااِقِب االَحيیاةِة أأنَّنا 
إإليیَك في َهذاا االيیومِم أأنْن ُتبارِركَك َجميیَع ُمْسَتِمعيینا، وَوأأنْن ال  َعوااِقِب ااالرْرِتداادِد َعْنَك. وَوَنْحُن َنَتَضرَّعُع

 باْسِمأأنْن َتْبُردَد ِمْن َنْحِوكَك. وَوَنْحُن َنْسأُلَك أأنْن ُتْلِهَب َمَحبََّتنا ِمْن َنْحِوكَك يَیْوًما َفيَیْوًما.  ِهْمَتْسَمَح ِلَمَحبَِّت
آآميین! االَمسيیح. يَیسوعَع َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا  


