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1سفر الرؤيا   

 ِل جوك سميث 

 

.  1ھ" فتحنا كتبنا المقدسة على سفر الرؤيا, ا�صحاح   

) 1:1" (إِْع"َُن يَُسوَع اْلَمِسيحِ 1  

الكلمة اليونانية (ابوكاليبسس) بالحرف تعني ازاحة الستار (اع"ن ). في العبارة ا�ولى 
البوح بما ھو مكتوم .  يظھر موضوع السفر كله . وھو ان يسوع المسيح يزيح الستار ,  

عندما كنت صغيرا , عشت في فينتورا و ارتدت الى المدرسة ا�بتدائية في فينتورا. لعبت 
في اوركسترا المدرسة . وكان ھناك امام البلدية تمثا� ل"ب جوان اوبيرو سيريرا , الذي 

احد ا�مور بدا بالتبشير في فينتورا . لذا حان يوم ازاحة الستار عن التمثال , و من 
الترفيھية التي قاموا بھا لذلك الحدث جعلوا اوركسترا مدرستنا تعزف . لذا كنت جالسا مع 
مجموعة الكمان. وقدم المحافظ كلمته و كذلك اعضاء المجلس , و قام الكاھن الكاثوليكي 
بتقديم كلمته ھو ايضا . واخيرا جاءت الرافعة و كان ھناك حلقة على راس الستار الذي 

ا به ھذا التمثال الكبير. وثم بدأوا برفع الستار واخيرا استطعنا رؤية ما كان تحت غطو
الستار , تمثال ا�ب جان اوبيرو سيريرا . كانت مراسيم ازاحة الستار . كان ذلك 

ابوكاليبسس .   اظھار المكتوم من ھذا التمثال و استطعنا اخيرا ان نرى ما كان خلف 
 الستار. 

شائع بخصوص سفر الرؤيا , و الكثير من الناس يقولون " حسنا , لم  ھناك مفھوم خاطيء
اتعامل قط مع سفرالرؤيا فھو سفر مغلق " انه بالعكس تماما . فبد� من المغلق فھو سفر 
اع"ني . انه كشف عن المستور . انه يفتح ما ھو مغلق . انه يسمح لك لرؤية ماذا يحمل 

فھو رؤيا او اظھار امورعن يسوع المسيح  المستقبل , بخصوص يسوع المسيح. لذا
 بخصوص المستقبل . 

َم"َِكِه ، الَِّذي أَْعطَاهُ إِيَّاهُ هللاُ، لِيُِرَي َعبِيَدهُ َما �َ بُدَّ أَْن يَُكوَن َعْن قَِريٍب، َوبَيَّنَهُ ُمْرِس"ً بِيَِد "
) . 1:1" (لَِعْبِدِه يُوَحنَّا  

كون ھناك م"ك يتكلم الى يوحنا و يظھر له ا�مور لذا الجزء ا�كبر من سفر الرؤيا سي
التي اظھرت له من قبل يسوع المسيح . اذا فھو ارسل سفر الرؤيا م خ"ل م"ك الى يوحنا 

. و ھناك اوقات يظھر فيھا الم"ك ليوحنا . وھناك اوقات يرى فيھا يوحنا الرب نفسه . 
لكن في ا�ساس كانت رؤيا يسوع  واحيانا نجد شيخا يوضح مفاھيم ھذه الرؤيا ليوحنا .
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المسيح اعطيت له من هللا , ليظھر لعبيده , وأُعطيت ليوحنا من خ"ل م"ك, الذي ھو 
 رسول . 

) 1: 2"( الَِّذي َشِھَد بَِكلَِمِة هللاِ 2"  

ويقصد بذلك شھادة يوحنا في انجيله و رسائله التي كان فيھا فقط مسج" , مسج" ل"مور 
ا . و عمله كان فقط تسجيل ھذه ا�مور , اذا َسَجل . وقال نعلم ان ما التي رآھا و سمعھ

 سجلناه حق , او ان شھادتنا صحيحة . 

) 1: 2" (الَِّذي َشِھَد بَِكلَِمِة هللاِ َوبَِشھَاَدِة يَُسوَع اْلَمِسيِح بُِكلِّ َما َرآهُ.2 "  

ة على عالم الروح . معظم سفرالرؤيا اتى الى يوحنا كرؤى. و الرؤى ھي في الواقع نظر
يوجد عالم روحي حولنا . �يمكننا رؤيته بعيوننا الطبيعية , لكن هللا يمكنه ان يفتح عيوننا 

 على عالم الروح , و القدرة على رؤية عالم الروح تدعى برؤيا .  

عالم الروح عالم ابدي . في الرؤى يمكنك ان ترى ا�مور الماضية او الحاضرة او 
الم الروح عالم �حدود للوقت فيه .يوحنا يذھب الى ابعد ويقول انه كان المستقبل, �ن ع

في الروح في يوم الرب . وانه رأى ا�مور التي ستحدث في المستقبل . راى ا�مور التي 
 لم تحدث بعد . لم يصل الزمان اليھا بعد . 

ةِ طُوبَى لِلَِّذي يَْقَرأُ َولِلَِّذيَن يَْسَمُعوَن أَْقَواَل النُّ 3"  ) 1: 3" (بُوَّ  

لذا سھل علي جدا الغوص فيه , �نني اعلم انكم ستتباركون , حتى ان لم اشرح بشكل 
جدير با�ھتمام . �ننا سنقرأ كلمات النبوة و نسمع كلمات نبوة , ھناك وعد مدمج بالبركة 

فيه لكم . انه وعد لكم من الرب للذين يقراونه سيتباركون . لذا سوف أتبارك . و اذا 
 استمريت في القراءة , ستتبارك , و ستتبارك بالسمع ايضا . 

) 1: 3. " (َويَْحفَظُوَن َما ھَُو َمْكتُوٌب فِيھَا، vَنَّ اْلَوْقَت قَِريبٌ  "ليس فقط السمع ,   

كان ھناك دائما في الكنيسة احساس بقرابة الوقت و عجلة عودة يسوع المسيح. الوقت 
ل . وھنا في العدد ث"ثة " الوقت قريب" ھناك احساس وھو قصير , يقول لنا في العدد ا�و

دائما صحيح . الوقت دائما قصير لكل واحد منا . � نعلم كم من الوقت بقي لدينا . لو اننا 
وقت قصير جدا با�خص مقارنة با�بدية. نعيش الى عمر المئة , فالوقت قصير ,   

:  اذا ا�ن تحية يوحنا في البداية في العدد اربعة  

ْبِع اْلَكنَائِِس الَّتِي فِي أَِسيَّا4"  ) 4: 1" (يُوَحنَّا، إِلَى السَّ  

نعلم ان الرقم سبعة ھو رقم رمزي يستخدم غالبا في ا�سفار المقدسة , وھو رقم التمام . 
يدعى رقم الكمال , الكلمة اليونانية للكمال مختلفة في استخدامھا عن الكيفية التي نستخدمھا 
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نفكر في شيء ب" عيوب . الفكرة في اليونانية حرفيا تعني الناضج بالكامل او فيه . نحن 
 الذي كمل في النمو او التمام . 

لذا نجد ان ھناك الكثير من ا�مور أستخدم فيھا الرقم سبعة كرقم للكمال . مث" ھناك سبعة 
السلم الموسيقي ثم ايام في ا�سبوع , لذا لديك اسبوع كامل , بسبعة ايام . سبعة نوتات على 

 تبدأ من جديد.دو ري مي ف سو � سي دو ري مرة اخرى . اذا سبعة يكمل السلم . 

 الكنائس السبعة , كان ھناك اكثر من ھذا العدد في اسيا . ھناك كنائس رئيسية في اسيا . 

مث" كنيسة غ"طية اسسھا بولس. كنيسة كولوسي , التي كتب اليھا بولس , التي لم تكن 
ببعيدة عن كنيسة افسس . لماذا اذا قال سبع كنائس ؟ لكي يعطيك الصورة الكاملة  حقا

 للكنيسة . 

ْبَعِة اvَْرَواِح الَّتِي أََماَم "  نِْعَمةٌ لَُكْم َوَس"ٌَم ِمَن اْلَكائِِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي يَأْتِي، َوِمَن السَّ
) 4: 1" (َعْرِشهِ   

" وھذه طريقة لوصف َن اْلَكائِِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي يَأْتِيمِ ا�ول طبعا ھو وصف للرب " 
الطبيعة ا�بدية للرب . كائن , كان و ا�تي , ولكنه كل ذلك في ان واحد. � يوجد ماضي 

: 3" (خروج». أَْھيَِه الَِّذي أَْھيَهْ « ومستقبل مع الرب. كله حاضر �نه يسكن ا�بدية . "
ان يعلن ذلك �نه في ا�بدية " اھية " قد اقول " الذي كنت " �نني ) . فقط هللا يمكنه 14

قلت " اھية " في اللحظة الماضية . لكن هللا يسكن ا�بدية . "اھية الذي اھية " الحاضر الى 
ا�بد . لذا في وصف الشخصية ا�بدية للرب الكائن و الذي كان والذي يأتي كلھا واحد في 

 آن واحد . 

" مرة اخرى التمام لعمل ا�رواح السبعة . الرقم ْبَعِة اvَْرَواِح الَّتِي أََماَم َعْرِشهِ َوِمَن السَّ " 
 سبعة ھو رمز مرة اخرى للكمال . 

) 1: 5" (َوِمْن يَُسوَع اْلَمِسيحِ 5"   

 ا�ن عندما وصل الى يسوع المسيح , لديه القليل ليقول , 

اِھِد اvَِمينِ "  ) 5: 1" ( الشَّ  

اھد" في العبرية ھي " مارتيز" و ھي الكلمة التي اتينا منھا بكلمتنا للشھيد " كلمة " الش
مارتير" التي تعني الذي يموت �جل ايمانه . لكن في ا�ساس الفكرة ھي الذي لديه ايمان 
قوي لدرجة انه مستعد للموت �جله . اذا يسوع شاھد امين . مالذي يعني ذلك ؟ انه شاھد 

يه . امين لما ھو هللا عل  

ھل تريد ان تعرف ماھية هللا ؟ يمكنك النظر الى يسوع المسيح و ستعرف هللا بالضبط . " 
) .18: 1" (يوحنا َهللاُ لَْم يََرهُ أََحٌد قَطُّ. اَ�ْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي ھَُو فِي ِحْضِن ا{ِب ھَُو َخبََّر.18  
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كنت معكم كل ھذا الوقت و لم  عندما قال فيليبس له " يارب ارنا ا�ب وكفى " فقال له "
) انه الشاھد ا�مين عن هللا . 9: 14تراني . ا� تعلم ان الذي رآني قد رأى ا�ب " ( يوحنا   

نخن مدعوون ان نكون شاھدين ليسوع المسيح , بحيث حين ينظر اليك الناس فيعرفون من 
لروح القدس ھو يسوع المسيح حقا . ذلك ھدف ومغزى الرب لحياتك . ذلك ھو ماسعى ا

الى تحقيقه وتاكيده فيك لتتحول الى صورة المسيح . فيكتمل عمل الروح فّي . ساتجاوب 
كما يتجاوب ھو . ساحب كما يحب ھو . ساغفر كما يغفر ھو . ساكون الممثل عنه . 

 ساكون الشاھد ا�مين له . الشاھد لما ھو عليه , كما كان ھو الشاھد ا�مين للرب . 

) 5: 1" (اْلبِْكِر ِمَن اvَْمَواتِ الشاھد ا�مين و" ويسوع امسيح   

رجاؤنا في الحياة ا�بدية.  ھو البكر الذي به كل   

(ملك الملوك و رب ا�رباب سنصل الى ذلك في ا�صحاح التاسع َوَرئِيِس ُملُوِك اvَْرضِ " 
لَنَا ِمْن َخطَايَ عشر بعد عدة اسابيع "  ) 5: 1" (انَا بَِدِمهِ : الَِّذي أََحبَّنَا، َوقَْد َغسَّ  

 الفداء لنا بيسوع المسيح . واكثر من ذلك فھو : 

ْلطَاُن إِلَى أَبَِد ا{بِِديَن. آِميَن.6"   ) 6: 1" (َجَعلَنَا ُملُوًكا َوَكھَنَةً �ِ أَبِيِه، لَهُ اْلَمْجُد َوالسُّ

انه رئيس ملوك ھذا ھو عمل يسوع المسيح. كان الشاھد ا�مين . انه البكر بين ا�موات . 
ا�رض . لكنه احبك و فداك بدمه حتى يصنع منك مملكة كھنة � . حتى يكون " له المجد 

 و السلطان الى ابد ا�بدين ." 

) 7: 1" (ھَُوَذا يَأْتِي َمَع السََّحابِ 7"   

 على ا�رجح اشارة الى مجيء الكنيسة ا�تية معه . 

انيين , يخبرنا عن قديسي العھد القديم في ا�صحاح الحادي عشر من الرسالة الى عبر
لِذلَِك نَْحُن أَْيًضا 1الذين با�يمان تركوا بصمتھم في العالم . ثم ا�صحاح الثاني عشر يقول "

ھُوِد ِمْقَداُر ھِذِه ُمِحيطَةٌ بِنَا" (عبرانيين  "  ) الكثير من الناس . 1: 12إِْذ لَنَا َسَحابَةٌ ِمَن الشُّ
َمتَى أُْظِھَر اْلَمِسيُح َحيَاتُنَا، 4" جمع من الناس معه اي الكنيسة . "  ھوذا ياتي مع السحاب

) 4: 3فَِحينَئٍِذ تُْظھَُروَن أَْنتُْم أَْيًضا َمَعهُ فِي اْلَمْجِد." (كولوسي   

) 7: 1" ( ھَُوَذا يَأْتِي َمَع السََّحاِب، َوَستَْنظُُرهُ ُكلُّ َعْينٍ 7"   

في حجرة سرية و فقط الذين لديھم  1914بالسر في  عكس ما يعلم شھود يھوة انه اتى
عيون روحية استطاعوا رؤيته , وانه ا�ن يحكم العالم في زمن الملكوت من ھذه الحجرة 
السرية . ابليس مربوط و ملقًى في الجحيم . حسنا , رباطه طويل جدا فھو ما زال يمتلك 

 الكثير من الحرية التي تضايقني . 
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) . 7: 1( "لُّ َعْيٍن، َوالَِّذيَن َطَعنُوهُ، و.َوَستَْنظُُرهُ كُ "   

في مجيئه الثاني قيل لنا ان يسوع اتى الى بيت عنيا مع ت"ميذه ھناك على جبل الزيتون و 
ثم صعد الى السماء في سحاب بعيدا عن ناظرھم . و عندما كانوا ھناك واقفين وقف 

َجاُل اْلَجلِيلِيُّوَن، َما بَالُُكْم َواقِفِيَن أَيُّ «َوقَا�َ:11امامھم رج"ن بلباس ابيض و قا� "  ھَا الرِّ
َماِء َسيَأْتِي ھَكَذا َكَما َرأَْيتُمُ  َماِء؟ إِنَّ يَُسوَع ھَذا الَِّذي اْرتَفََع َعْنُكْم إِلَى السَّ وهُ تَْنظُُروَن إِلَى السَّ

َماءِ  . وسوف ياتي . يسوع قادم ) . كل عين ستراه 11: 1" (اعمال الرسل ».ُمْنَطلِقًا إِلَى السَّ
 بالجسد ليؤسس ملكوته على ا�رض. 

) 7: 1" (َوَستَْنظُُرهُ ُكلُّ َعْيٍن، َوالَِّذيَن َطَعنُوهُ، َويَنُوُح َعلَْيهِ "   

ھناك نبوة في المزمور رقم اثنان وعشرون بخصوص يسوع المسيح تقول " ثقبوا يديه 
ه . ) . الذين ثقبوه سيرون16: 22ورجليه " (مزامير   

" َطَعنُوهُ  ن، الَِّذيهفَيَْنظُُروَن إِلَيوفي زكريا نبوة اخرى بخصوص يسوع المسيح , " 
فَيَقُوُل لَهُ: َما ھِذِه اْلُجُروُح فِي يََدْيَك؟ فَيَقُوُل: 6) ومرة اخرى في زكريا " 10: 12(زكريا

سينظر اليه من طعنوه . ) . 6: 13" (زكريا ِھَي الَّتِي ُجِرْحُت بِھَا فِي بَْيِت أَِحبَّائِي.  

) 7: 1" (َجِميُع قَبَائِِل اvَْرِض. نََعْم آِميَن."   

سيتم ا�عتراف اخيرا بيسوع انه حقا ھو المسيح , المسيح الذي انتظره بشوق شعب 
اسرائيل و سعى الى لقياه ؟ يوم ا�عتراف سياتي , لكن فقط بعد تحقق نبوة أرميا و يمر 

" َوَستَْنظُُرهُ ُكلُّ َعْيٍن، َوالَِّذيَن َطَعنُوهُ ة و ا�سى العظيم . لكن " يعقوب بزمن الضيقة العظيم  

 ا�ن يسوع يتكلم الى يوحنا مباشرة ويقول , 

بُّ اْلَكائُِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي يَأْتِي، » أَنَا ھَُو اvَلُِف َواْليَاُء، اْلَبِ◌َدايَةُ َوالنِّھَايَةُ «8" يَقُوُل الرَّ
)  8: 1" (ُر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء.اْلقَادِ   

ا�ن سواء كان ھذا الرب ام يسوع , فا�مر ليس اساسيا في الحقيقة , يقول يسوع ليوحنا 
ُل َوا{ِخُر. َوالَِّذي تََراهُ، اْكتُْب «قَائِ"ً:11العدد الحادي عشر "في  أَنَا ھَُو اvَلُِف َواْليَاُء. اvَوَّ

ن نفسه انه ھو ا�لف والياء و ا�ول وا�خر ,و كذلك يسوع " ا�ن الرب يعلن عفِي ِكتَابٍ 
ا�ن انا افكر في الھندسة القديمة و كان  يعلن عن نفسه انه ا�لف و الياء والبداية والنھاية 

ھناك شيء عن الزوايا المتساوية و جوانب متساوية التي تصنع مثلث متساوي ا�ض"ع . 
يضا تصبح متساوية . ان كانت زواياك متساوية , واض"عك ا  

ا�ن ان كان هللا يقول " انا ھو ا�لف والياء البداسة والنھاية " و يسوع يقول " انا ھو 
فِي اْلبَْدِء َكاَن اْلَكلَِمةُ، َواْلَكلَِمةُ 1ا�لف والياء البداية والنھاية " فذلك يعني انھما واحد . "  

ُكلُّ َشْيٍء بِِه َكاَن، َوبَِغْيِرِه لَْم 3ھَذا َكاَن فِي اْلبَْدِء ِعْنَد هللاِ. 2 َكاَن ِعْنَد هللاِ، َوَكاَن اْلَكلَِمةُ هللاَ.
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ا َكاَن. ) . " 14: 1" (َواْلَكلَِمةُ َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بَْينَنَا14) . " 3-1: 1" (يوحنا يَُكْن َشْيٌء ِممَّ
 ا�لف والياء , البداية والنھاية " 

لرؤياه . قال ,  ا�ن يوحنا يعطي خلفية صغيرة  

يقَِة َوفِي َملَُكوِت يَُسوَع اْلَمِسيِح َوَصْبِرِه. ُكْنُت فِي 9"  أَنَا يُوَحنَّا أَُخوُكْم َوَشِريُكُكْم فِي الضِّ
) . 9: 1" (اْلَجِزيَرِة الَّتِي تُْدَعى بَْطُمَس ِمْن أَْجِل َكلَِمِة هللاِ، َوِمْن أَْجِل َشھَاَدِة يَُسوَع اْلَمِسيحِ.  

ن في ھذا الوقت كان باقي الرسل قد استشھدوا جميعا . جميعھم حكم عليھم بالموت من ا�
قبل الحكومة الومانية . يوحنا كان التلميذ الوحيد الباقي من الت"ميذ ا�ثني عشر . وكان في 

م , و يخمن ان يوحنا كان على  96التسعين من عمره . ويَُخَمن ان ھذا السفر كتب في 
سنة عندما كتب ھذا  96نفس عمر يسوع . لذا فيوحنا يقارب عمره من  ا�رجح يقارب

السفر . وھو في مكان ما من البحر المتوسط , بعيدا بقليل عن منطقة افسس . وھو ھناك 
 من اجل كلمة الرب و الشھادة التي لديه . كان قد طرد الى جزيرة بطمس.

لموت العنيف لكل الت"ميذ بحسب يوسيبيوس في كتابه تاريخ الكنيسة , وھو يسجل ا
ا�خرين , يقول بخصوص يوحنا انه كان ھناك محاولة في حرقه بزيت مغلي , لكنه نجا 

 من ذلك . لذلك طردوه الى جزيرة بطمس . 

لم يكن الرب قد انتھى من يوحنا . كان مازل لديه كلمة اخيرة لھذا الرجل . سفر الرؤيا كان 
ا�نسب لكتابة ھذا السفر . اذا ھناك على جزيرة  بحاجة �ن يكتب و يوحنا كان الشخص

 بطمس , تلقى يوحنا المسن ھذه الرؤيا عن المستقبل . 

بِّ 10"  وِح فِي يَْوِم الرَّ ) 10: 1" (ُكْنُت فِي الرُّ  

ا�ن ھناك طريقتين ممكنتين لتفسير ھذا الك"م . احداھا ھي انه في يوم ا�حد ذھب في 
ا. تفسير اخر محتمل وھو ان الترجمة اليونانية للنص تقول غشوة روحية و رأى ھذه الرؤي

" كنت في الروح ليوم الرب " انا نفسي افضل ھذا التفسير . �نني اؤمن ان يوحنا أخذ 
بالروح في الة زمينة , ان اردت , التي بالطبع ھي انتقالة من الطبيعة الى عالم الروح , 

ى ابدية � حدود للوقت فيھأ. شيء سيحدث ذلك النوع من ا�لة الزمنية ,�نك تدخل ال
عندما تموت , ستدخل الى ا�بدية التي � حدود للوقت فيھا . الوقت فقط فعال في كوكبنا 

 ا�رض, بسبب دورانه حول محوره حول الشمس . لذلك نحسب الوقت , والوقت فعال .  

بِّ 10"  وِح فِي يَْوِم الرَّ " ُكْنُت فِي الرُّ  

) 10: 1" (َرائِي َصْوتًا َعِظيًما َكَصْوِت بُوقٍ َوَسِمْعُت وَ "   

اْصَعْد إِلَى ھُنَا فَأُِريََك َما �َ بُدَّ «�حقا سيسمع صوتا كبوق يدعوه الى الصعود الى السماء 
) . 1: 4" ( »أَْن يَِصيَر بَْعَد ھَذا  
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ُل َوا{ِخُر. َوالَّ «قَائِ"ً:11"  ( مرة اخرى راى ھذه ا�مور ِذي تََراهُ، أَنَا ھَُو اvَلُِف َواْليَاُء. اvَوَّ
ْبعِ اْلَكنَائِِس الَّتِي فِي أَِسيَّا: إِلَى أَفَُسَس، َوإِلَى . كانت رؤيا )  اْكتُْب فِي ِكتَاٍب َوأَْرِسْل إِلَى السَّ

 ».، َوإِلَى �َُوِدِكيَّةَ ِسِميْرنَا، َوإِلَى بَْرَغاُمَس، َوإِلَى َثِ◌يَاتِيَرا، َوإِلَى َساْرِدَس، َوإِلَى فِي"ََدْلفِيَا
ا اْلتَفَتُّ َرأَْيُت َسْبَع َمنَايَِر ِمْن َذھٍَب، 12 ْوَت الَِّذي تََكلََّم َمِعي. َولَمَّ َوفِي 13فَاْلتَفَتُّ vَْنظَُر الصَّ

ْجلَْيِن، َومُ  ْبِع اْلَمنَايِِر ِشْبهُ اْبِن إِْنَساٍن، ُمتََسْربِ"ً بِثَْوٍب إِلَى الرِّ تََمْنِطقًا ِعْنَد ثَْديَْيِه َوْسِط السَّ
وِف اvَْبيَِض َكالثَّْلِج، َوَعْينَاهُ َكلَِھيِب 14بِِمْنطَقٍَة ِمْن َذھٍَب.  ا َرْأُسهُ َوَشْعُرهُ فَأَْبيََضاِن َكالصُّ َوأَمَّ

، َكأَنَّھَُما َمْحِميَّتَاِن فِي أَتُوٍن. َوَصوْ 15نَاٍر.  تُهُ َكَصْوِت ِميَاٍه َوِرْج"َهُ ِشْبهُ النَُّحاِس النَّقِيِّ
) 15-11: 1" (َكثِيَرٍة.  

لذا مثير ل"ھتمام بالنسبة الي انه في العھد الجديد , مع كل كتاب العھد الجديد بخصوص 
حياة يسوع المسيح , لم يكن ھناك قط اي محاولة منھم لوصف يسوع كشكل . و� واحد 

ر راسه من الوسط و كان له منھم قال انه كان لديه عيون بنية و زرقاء , كان يفرق شع
لحية . � يوجد اي وصف عن يسوع المسيح لذلك فليس لنا حقا اي معرفة حقيقية عن 

 مظھر يسوع جسديا . 

لكن ا�نسان رسم الكثير من الصور التي يتصور انھا قد تكون شكل يسوع . لكنه صعب 
اع صوته .حقا تصور شكل شخص فقط مما تسمعه من الكلمات التي يقولھا , او بسم  

تعرفون مثير ل"ھتمام انه عندما اتجول في البلد واستمع على الراديو عندما مدخل الى 
منطقة , حيث كنا ننشر على الراديو لسبع سنوات , و كان تتاج لنا فرصة اللقاء 

با�شخاص الذين نسمعھم على الراديو . و اللحظة التي اخرج احس بالصدمة التي يصاب 
يرونني اخيرا . يأتون ويقولون " اعتقدت انك اطول و ان شعرك مجعد " بھا الناس عندما 

ويكون لديھم كل انواع التصورات لما قد يكون عليه شكلك من صوتك . و مدھش كم بعيدا 
 يمكنك الذھاب بعقلك , عندما تسمع صوت شخص .  

ا�و�د اليوم . بالطبع او�دك اليوم الذين كبروا في عصر التلفاز , لم يكن لدينا كما لدى 
كل تسليتنا كانت بالراديو. وكان لدي تصور  للتل اورفان أني , و جالك ارمسترونغ 

 بطريقة ما تتصور في عقلك صورة معينة عما يشبھونه من اصواتھم . 

ما تراه ھو تصور , حث صور يسوع ھي مجرد صورة ملفقة من خيال شخص اخر . لم 
ف الوحيد الذي لدينا ليسوع المسيح في العھد يصفه الكتاب المقدس حقا كشكل. الوص

الجديد معطى لنا ھنا في انجيل يوحنا , من قبل يوحنا نفسه . و ھذا يسوع ھو يسوع عندما 
رآه في ھيأته الممجدة . وھو يصفه كثيرا مثلما وصفه دانيال في سفر دانيال . يمكننا القول 

 انه وصفه اكثر بقليل من دانيال .  

ْيِن يَْخُرُج ِمْن فَِمهِ َوَمَعهُ 16"  ) 16: 1" ( فِي يَِدِه اْليُْمنَى َسْبَعةُ َكَواِكَب، َوَسْيٌف َماٍض ُذو َحدَّ  
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ا�ن الكتاب المقدس يقول ان كلمة هللا حية وفعالة وامضة من سيف ذو حدين . اذا كلمته 
وِح َواْلَمفَاِصِل َواْلِمَخاِخ، َوَخاِرقَةٌ إِلَى َمْفَرِق النَّْفِس َوامثل سيف ذو حدين , �نھا قادرة "  لرُّ

) . 12: 4" (َوُمَميَِّزةٌ أَْفَكاَر اْلقَْلِب َونِيَّاتِِه.  

تِھَا " ْمِس َوِھَي تُِضيُء فِي قُوَّ ) . 16: 1" (َوَوْجھُهُ َكالشَّ  

يشبه النظر الى شمس منتصف النھار . ورجليه مثل النحاس  محمية لدرجة التوھج . 
, وعيناه كلھيب نار . يا لھا من رؤيا . حام" في يده اليمنى السبع وشعره ابيض كالثلج 

 كواكب . 

ا َرأَْيتُهُ َسقَْطُت ِعْنَد ِرْجلَْيِه َكَميٍِّت، فََوَضَع يََدهُ اْليُْمنَى َعلَيَّ قَائِ"ً لِي:17"  �َ تََخْف، أَنَا «فَلَمَّ
ُل َوا{ِخرُ  . َوُكْنُت 18 �خر ,  البداية والنھاية ) ( انا ھو ا�لف والياء ا�ول واھَُو اvَوَّ َواْلَحيُّ

" .َمْيتًا، َوھَا أَنَا َحيٌّ إِلَى أَبَِد ا{بِِديَن! آِميَن. َولِي َمفَاتِيُح اْلھَاِويَِة َواْلَمْوتِ   

عندما مات يسوع نزل الى الجحيم . بطرس, في ا�صحاح الثاني من سفر ا�عمال في 
َجاُل اِ�ْسَرائِيلِيُّوَن «في يوم الخمسين للناس , قال " توضيحه الظاھرة التي رأوھا  أَيُّھَا الرِّ

اٍت َوَعَجائَِب  اْسَمُعوا ھِذِه اvَْقَواَل: يَُسوُع النَّاِصِريُّ َرُجٌل قَْد تَبَْرھََن لَُكْم ِمْن قِبَِل هللاِ بِقُوَّ
ھَذا أََخْذتُُموهُ ُمَسلًَّما بَِمُشوَرِة 23أَْيًضا تَْعلَُموَن.  َوآيَاٍت َصنََعھَا هللاُ بِيَِدِه فِي َوْسِطُكْم، َكَما أَْنتُمْ 

ابِِق، َوبِأَْيِدي أَثََمٍة َصلَْبتُُموهُ َوقَتَْلتُُموهُ.  اَلَِّذي أَقَاَمهُ هللاُ نَاقًِضا 24هللاِ اْلَمْحتُوَمِة َوِعْلِمِه السَّ
بَّ 25َسَك ِمْنهُ. أَْوَجاَع اْلَمْوِت، إِْذ لَْم يَُكْن ُمْمِكنًا أَْن يُمْ  vَنَّ َداُوَد يَقُوُل فِيِه: ُكْنُت أََرى الرَّ

لِذلَِك ُسرَّ قَْلبِي َوتَھَلََّل لَِسانِي. َحتَّى 26أََماِمي فِي ُكلِّ ِحيٍن، أَنَّهُ َعْن يَِمينِي، لَِكْي �َ أَتََزْعَزَع. 
وَسَك يََرى vَنََّك لَْن تَتْ 27َجَسِدي أَْيًضا َسيَْسُكُن َعلَى َرَجاٍء.  ُرَك نَْفِسي فِي اْلھَاِويَِة َو�َ تََدَع قُدُّ

ْفتَنِي ُسبَُل اْلَحيَاِة َوَستَْم�ُنِي ُسُروًرا َمَع َوْجِھَك.28فََساًدا.  ).27-22: 2"(اعمالَعرَّ  

اذا يسوع نزل الى الجحيم و بشر واطلق ا�رواح التي كانت في ا�سر . وعندما صعد 
من اسرھم �ن لديه مفتاح الھاوية و قد غلب الموت و الھاوية .   اطلق الذين كانوا اسرى  

كان ھناك الكثير من الناس الذين قالوا انسوف يعودون من الموت . ھوديني كثيرا ما قال 
انه سوف يھرب من الموت, ولعدة سنوات احتفظوا بھاتف في السرداب الذي دفن فيه 

لم يستطع الھروب من الموت , لكن يسوع جسده , منتظرين اتصا� منه . فنان الھروب 
" ويسوع نفسه ھذا اقامه هللا من بين ا�موات . لم يكن َمفَاتِيُح اْلھَاِويَِة َواْلَمْوتِ فعل . لديه "  

 ممكنا ان يعيقه الموت .  

نبوة اشعياء عن يسوع كانت انه سوف يطلق الماسورين و يفتح ابواب السجن . لقد فعل 
اسرى الموت , فتح ا�بواب لھم و اطلقھم من ا�سر . ذلك . الذي كانوا   
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وصية يوحنا في العدد التاسع عشر تعطيك مفتاح سفر الرؤيا . وتساعدك على فھم ھذا 
, �ن ھناك اراء منقسمة  1من ا�صحاح  19السفر باستخدام ھذا المفتاح. الذي ھو العدد 

 كثرة عن سفر الرؤيا. 

) 19: 1" (فَاْكتُْب َما َرأَْيَت.19، "  

ھذا زمن ماضي. اذا كانت ھذه الرؤيا ما كتب عن يسوع المسيح التي رأھا ھنا في 
 ا�صحاح ا�ول ؟  

) 19: 1" ( َوَما ھَُو َكائِنٌ " ثانيا ,   

 ھذا زمن مضارع . 

) 19: 1" (َوَما ھَُو َعتِيٌد أَْن يَُكوَن بَْعَد ھَذا." وثالثا :   

رة اليونانية " ميتا تاوتا " التي تعني حرفيا عبارة (بعد ھذا ) ھي ترجمة للعبا  

" بعد ھذه ا�مور " . اذا لديك يوحنا يكتب ما رآه . سيكتب في ا�صحاح الثاني و الثالث 
ا�مور التي في زمن الحاضر , امور الكنيسة . وثم عندما تبدأ با�صحاح الرابع . سوف 

مور التي ستحدث بعد ھذا , وبحرفية يكتب عن ا�مور التي ستظھر بعد امور الكنيسة , ا�
 اكثر بعد ھذه ا�مور , لذا فھي مھمة . عليك ان تنتبه اليھا . 

بَْعَد ھَذا نَظَْرُت 1ا�صحاح الرابع يبدأ بالعبارة اليونانية " ميتا تاوتا " " بعد ھذه ا�مور " "
ُل الَّذِ  ْوُت اvَوَّ َماِء، َوالصَّ اْصَعْد «ي َسِمْعتُهُ َكبُوق يَتََكلَُّم َمِعي قَائِ"ً: َوإَِذا بَاٌب َمْفتُوٌح فِي السَّ

مرة اخرى اعادة للعبارة اليونانية " ميتا تاوتا " ».إِلَى ھُنَا فَأُِريََك َما �َ بُدَّ أَْن يَِصيَر بَْعَد ھَذا
لذا تدخل الى القسم الثالث من السفر عندما تصل ا�صحاح الرابع . اذا , تدخل الى مفھوم 

تقبل من السفر . المس  

نحن ا�ن نحيا في زمن ا�صحاح الثاني و الثالث . " ما ھو كائن " , الكنيسة مستمرة في 
الوجود , وكذلك الشھادة و الشاھدين على الكنيسة , و شاھدي يسوع المسيح بخصوص 

 كنيسته , والتي ھم اكثر اھمية . 

نه ان لم تفھم ستتخربط وتتشوش اذا ھناك ث"ثة اقسام في السفر . مھم ان تفھم ھذا , �
وجھة نظرك باستمرار عن المستقبل . سترى الكنيسة في وسط زمن الضيقة و ترى المئة 

و اربعة واربعون الف  تحرف الى الكنيسة . ھناك كل انواع المفاھيم المنحرفة و 
نا . المتطرفة تاتي من سفر الرؤيا , �ن الناس � يفھمون المفتاح في ا�صحاح ا�ول ھ  

ا�ن الرب يفسر ليوحنا قلي" عن الرؤيا التي رآھا . تذكر التفت و رآه يسير في وسك 
 المتارات السبع الذھبية . 
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ْبعِ اْلَمنَايِِر الذَّھَبِيَِّة:20"  ْبَعِة اْلَكَواِكِب الَّتِي َرأَْيَت َعلَى يَِمينِي، َوالسَّ   ِسرَّ السَّ

ْبَعةُ اْلَكَواِكُب ِھَي َم"َ  ْبِع اْلَكنَائِسِ ئِ السَّ  ) 20: 1" (».َكةُ السَّ

كلمة (اكلوس) في اليونانية حرفيا تعني "رسل" . وھي عادة تستخدم للرسل السماوية , 
لكن ايضا تستخدم للرسل ا�رضيين . اي شخص حمل رسالة كان يسمى با�كلوس ,اي 

 رسول . الكملة بسحب استخدامھا اتت بمعنى رسول سماوي , كائن سماوي . 

ْبِع اْلَكنَائِسِ  " ْبَعةُ اْلَكَواِكُب ِھَي َم"َئَِكةُ السَّ ھَبِيَِّة: السَّ ْبِع اْلَمنَايِِر الذَّ ْبُع الَّتِي  َوالسَّ َواْلَمنَايُِر السَّ
ْبُع اْلَكنَائِسِ  َرأَْيتَھَا ِھَي  ) 20: 1" (السَّ  

 اذا السبع كنائس ھم كمال الكنائس و الذين يخدمون الكنائس . 

بة الي انه �مر مريح , و في نفس الوقت مفھوم محمس جدا , ا� وھو ادراك مكان بالنس
السبع مناير . كانت في يده اليمنى . كم ھو جميل و مريح ادراك انه كرسول للكنيسة , 

 حياتك في يد الرب اليمنى . � اعرف شيئا اكثر حماسا وباعثا  للراحة من ذلك . 

مكان يسوع . انه يسير وسط الكنائس , السبع مناير وشيء اخر حماسي �قصى حد وھو 
 او السبع كنائس ؟ اذا يسوع يسير في وسط الكنيسة . 

تكرون في ا�ناجيل , قال يسوع " اذا اجتمع اثنان او ث"ثة باسمي اكون في وسطھم " 
) وعد بوجوده وسط شعبه ؟ اذا يسوع ھنا معنا ھذه الليلة. لقد وعد بان  20: 18(متى 
في وسط شعبه اينما اجتمعوا باسمه . ذلك دائما جميل فحسب و مريح ان ندرك  يكون

 حضور يسوع. 

لقد حاول ان يجعل الت"ميذ مألوفين على مفھوم انه سوف يكون موجودا حتى لو لم 
يستطيعوا رؤيته . لذا بعد قيامته كان يظھر وثم يختفي . فجأة يظھر معھم في الوسط و ثم 

 يختفي . 

ان يسيران على طريق عمواس و فجأة ظھر يسوع على الطريق سائرا معھم . تلميذان ك
الى عمواس , تظاھر انه سيستمر في مسيرته , فقا� له ان الوقت تاخر , عندما وص" 

تعال ادخل و ُكل معنا . وعندما كسر الخبز , انفتحت اعينھم وأدركوا انه كان يسوع , على 
يديه. ثم اختفى يسوع فقا� " واو , كان ذلك الرب !" و  ا�رجح انھم رأوا آثارالثقوب على

ركضا عائدين الى اورشليم ليخبروا الت"ميذ . " لقد راينا الرب القائم من بين ا�موات " 
 فقالوا , " لقد ظھر لبطرس و مريم و عدد من الت"ميذ " . 

ه مباشرة . اريد ان قال توما " اه , � تقولوا لي . لن اصدق مالم اضع اصبعي في ثقب يدي
اضع يدي مباشرة على جرح جنبه . انا بحاجة الى اثبات اكثر من قصصكم " فكان ان 
الت"ميذ حين كانوا مجتمعين وكان توما حاضرا فظھر يسوع فجأة و قال " توما , تعال 
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) . انتظر لحظة . كيف 27:  20ھات اصبعك و المسني . وتأكد ان كنت انا ام � " (يوحنا
ن توما قال ذلك ؟ � بد انه كان ھناك واقفا بينھم حين اظھر توما شكوكه. فكما عرف ا

رؤيته , لقد كان الرب يحاول ان يعودھم على حقيقة انه ھناك موجود ترون لم يستطع توما 
 بينھم حتى لو لم يروه . ذلك كان جزءا من تدريبھم . 

لبحر الھائج , عندما فقد كل امل بولس الرسول بعد اربعة عشر يوم و اربعة عشر ليلة في ا
: 27, في صباح اليوم الرابع عشر وقف بولس وقال , " وا�ن انذركم ان تسروا "(اعمال

) . الكل مصاب بدوار البحر و في حال سيئة و ويعتقدون انھم سيموتون و ھا ھو يقول 22
رب معه طوال " انذركم ان تسروا " قال " �نه وقف بي ھذه الليلة م"ك ا�له " كان ال

تلك المدة كلھا . هللا معنا ھنا الليلة. الرب حاضر معنا . قال " متى اجتمع اثنان او ث"ثة 
) . 20: 18اكون في وسطھم " (متى  

كثيرا ما نتمنى لو اننا كنا موجودين على بحر الجليل قبل الفين سنة . او لو اننا في 
سوع , لو اننا حقا رأيناه بانفسنا . لكم كفرناحوم او بيت صيدا او احد المدن التي زارھا ي

و سمعناه يعلم . اوه , لو كنا سنبتھج لو اننا عشنا في تلك ا�يام و تبعناه على طول البحر 
انني فقط كنت ھناك لو انني رأيته فقط , اعلم انه �ستطاع ا�متداد الي و لمسي و شفاني 

نه كان سيساعدني . او ساعدني. لو انني فقط رايته بتلك الطريقة اعلم ا  

مثل مرثا عندما ظھر يسوع اخيرا بعد مرور اربعة ايام على وفاة اخيھا قالت , " لو انك 
) . " لو انك كنت موجودا ھنا . لو انك رايته , 21: 11كنت ھنا لما مات اخي " (يوحنا 

 اعرف انك كنت ستقدر ان تخلصه " 

ي احتياجكم الليلة . كلما اجتمعت الكنيسة باسمه اسمعوا , انه ھنا ليلمسكم الليلة . انه ھنا يلب
, لقد وعد بحضوره بينھم. وھو دائما ھناك موجود يلبي احتياجات الناس . ذلك ھو جوھر 
وجوده ھنا الليلة, ليلمسكم و يلبي احتياجاتكم في الحياة . لقد قال " انظروا ھا انا معكم الى 

) .  20: 28انقضاء الدھر " (متى   

لى رسالة يسوع الى الكنائس. او� وقبل كل شيء , كل رسالة الى كل كنيسة ا�ن نصل ا
تبدأ باسم الكنيسة التي يكتب اليھا . وثم وصف لشخصه , و عادة الوصف مأخوذ من 

 ا�صحاح ا�ول ھنا , و وصف شخصه مرتبط بموضوع الرسالة. 

كل شيء لكل الناس  اذا يسوع يصبح كل شيء لكل الناس , مھما كان احتياجك . انه يصبح
. حتى اسم الرب , يھوا , او جيھوفا , او بأية طريقة يلفظ يعتقد انه يعني الواحد . " انا 

الذي يصبح الواحد " حيث هللا سعى الى اظھار ذاته كواحد يصبح كل شيء لك . اذا ھذا 
نا . ان ا�سم يھوا استخدم كأداة ربط مع كلمات اخرى . لذا لدينا يھوا رافا , الرب شافي
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ك . يصبح المجھز لك , يھوا يرى . يصبح برك , كنت بحاجة الى شفاء , فھو يصبح شافي
. يصبح مخلصك , يشووا او جيھوفا  يھوا  

 

اذا يسوع , في وصفه لشخصه , حين يكتب الى الكنائس مرة , ياخذ ذلك الوصف بحيث 
ناك معرفة وتأكيد يكون متطابق �حتياجك. يصبح كل ما قد تحتاجه . وفي كل كنيسة ھ

على معرفة ما تمر به. فھو يقول انا اعرف وضعك . اعرف مالذي يحدث . لخمس كنائس 
 ھناك دعوة للتوبة .  

تذكر ان الكنيسة عمرھا اقل من مئة عام. نسمع كثيرا اقتباسا يقول " اباء الكنيسة ا�ولين 
يح , اباء الكنيسة ا�ولين ھؤ�ء و اباء الكنيسة ا�ولين اولئك " حسنا , بحسب يسوع المس

فسدوا باكرا جدا. ا�نظمة الفاسدة بدات باكرا , كما سنرى عندما نصل الى كنيسة ثياتيرا و 
 برغامس . ھذين النظامين الفاسدين رسخا انفسھما في الكنيسة قبل نھاية القرن ا�ول . 

ذين اعتنقوا مبدأ من الاذا لدينا بعض اباء الكنيسة ا�صليين الذين اشتھروا , واخرون 
تعميد الطفل عند و�دته , واشياء اخرى كثيرة اخذت من الوثنيين . اذ ھناك ظھور لمفھوم 

 الكھنوتية . لقد بدأ قبل موت يوحنا في ثياتيرا و برغامس . 

لذا � تستطيع ان تنظر الى تاريخ الكنيسة و تجد قدوة او نمط يقتدى به . عليك ان تنظر 
عمال لتجد نمط هللا الحقيقي . و النمط الصحيح بسيط جدا. وھو مجيء مباشرة الى سفر ا�

الناس الى ا�يمان من خ"ل يسوع المسيح و الع"قة الحية معه , � منظمات مرفھة , � 
ھياكل عظيمة , � مؤتمرات فقط ثقة بسيطة و ايمان في الرب تتم المشاركة به من شخص 

 الى اخر و من صديق الى صديق . 

ل كنيسة ھناك مجموعة من المنتصرين , و الغالبين , و هللا يعرف ھؤ�ء فقط . و في ك
ھناك وعود خاصة للذين يغلبون و يتواجدون في الكنيسة . لكن � يھم الى ما يصل اليه 

كنيسة ھناك نظام الكنيسة , فالرب دائما قادر ان يكون له شھود في الكنيسة . و في كل 
" من له اذنان فليسمع , فليسمع ما يقوله الروح للكنائس " ( رؤيا  دعوة من يسوع ل"نتباه .

2 :7 . (  

لذا ستتم توصيتنا سبع مرات من قبل الرب ان نستمع الى ما يقوله الروح للكنائس . لذا 
, سدعونا ا�ن ندخل الى مدخل الى ھذا الجزء المقدس و الرائع من رسالة يسوع الى الكنائ

ذانا تسمع ما يسعى الى قوله لھا , �نه سيقول لنا انه على قدر و ليعطن الروح  القدس ا
محبته يؤدب و ينتھر . دعونا � نحاول الدفاع عن انفسنا او تبرير مواقفنا , بل دعونا 

 نكون منفتحين لنسمع ما قد يقوله الروح لنا , نحن كنيسته . 
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3-2رؤيا   

 

ْبَعةَ اْلَكَواِكَب فِي يَِمينِِه، اْلَماِشي «اُْكتُْب إِلَى َم"َِك َكنِيَسِة أَفَُسَس: 1" ھَذا يَقُولُهُ اْلُمْمِسُك السَّ
ْبعِ اْلَمنَايِِر الذَّھَبِيَِّة " ( ) 1: 2فِي َوَسِط السَّ  

َوَمَعهُ فِي يَِدِه اْليُْمنَى َسْبَعةُ َكَواِكَب , وسائر في وسط ِب "  1وصف يسوع في ا�صحاح 
د ان رسالته سيكون لھا ع"قة بھذا الوصف. سيظھر المناير الذھبية السبع " وستج

الوصف مرة اخرى في الرسالة الى كنيسة افسس . يجب ان يتم م"حظة ان كل كنيسة من 
ھذه الكنائس تمثل زمنا معينا من تاريخ الكنيسة . و يمكنك ان تجد ذلك يطابق جيدا فترات 

عن الرسائل للكنائس السبع . تاريخ الكنيسة . و سنشير الى ھذه الفترات عندما نقرا   

ھذه الكنائس السبع متواجدة اليوم . ا�وضاع في ھذه الرسائل ستجدھا على ع"قة بالكنيسة 
الى الكنائس السبع التي وجدت في تلك اليوم . اذا ھي موجودة بتزامن و كانت معنونة 

موجودة في  ا�يام , متكلمة عن ا�وضاع التي كانت تحدث في الكنائس , وھذه ا�وضاع
 التاريخ , والتي سنراھا . 

) 2: 2أَنَا َعاِرٌف أَْعَمالََك " (2ا�ن الى كنيسة افسس,   

 يقول ذلك لكل كنيسة . 

) 2: 2" َوتََعبََك َوَصْبَرَك " (  

ا�ن يوحنا في ا�صحاح ا�ول وصف نفسه بانه كان على جزيرة بطمس للشھادة عن 
ريكھم في الضيقة في الملكوت وفي الصبر .  يسوع المسيح , و قال انه اخوھم و ش  

في نھاية القرن ا�ول , بداوا بأدراك ان يسوع لن يجيء بالسرعة التي ظنوا انه سيفعل . 
كلھم كانوا يترقبون عودة الرب في الحال ليؤسس ملكوته . كان ھناك أشاعات تنتشر ان 

حنا في ا�صحاح ا�خير من الرب قد وعد يوحنا انه لن يموت قبل ان يتأسس الملكوت . يو
 انجيله ان ا�مرليس كذلك .ليس ذلك ما قاله يسوع . 

قال يسوع لبطرس عندما اخبره كيف انه سيستشھد من اجل ا�نجيل " ماذا عنه " مشيرا 
الى يوحنا" قال يسوع " انظر , ان اردت ان يبقى حيا الى مجيئي ما لك انت ؟ انت اتبعني 

أھتم بيوحنا" و الكثير قال ان الرب قال ان يوحنا لن يموت . قال . انت اھتم ببطرس. انا س
: 21إِْن ُكْنُت أََشاُء أَنَّهُ يَْبقَى َحتَّى أَِجيَء."(يوحنا:«يوحنا " ك" الرب لم يقل ذلك . قال , 

) . لكن بطرس في رسالته بدأ يشجع الناس بالصبر في انتظار مجيء الرب . يعقوب 23
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خوة . ثبتوا ارواحكم فالرب ينتظر ثمارا كاملة للحصاد " اذا قال " اصبروا ايھا ا�
 اصبروا في انتظار الملكوت . 

اذا الكنيسة كانت تنتظرالملكوت بفارغ الصبر. و بسبب اصبر انتظارنا للملكوت,  اتى 
الساخرون وقالوا " اين وعد مجيئه ؟ فكما تعلمون العالم مازال مستمرا كما كان . ليس 

ف . لطالما كان قتال الخير ضد الشر موجودا " ويمكنھم ان يروك عناوين ھناك اي خت"
ھي مثل التي موجودةٌ اليوم . ا�مور مازالت كما ھي . اين الوعد  1897الجرائد لعام 

بالملكوت ؟ منذ ان رقد ابائنا كل ا�مور استمرت كما كانت منذ البداية . لذلك الصبر في 
نتظر بصبر اكتمال الثمر للحصاد . انتظار الملكوت حيث ان الرب ي  

ْبَت اْلقَائِلِيَن إِنَّھُْم ُرُسٌل َولَْيُسوا ُرُس"ً، فَوَ  َجْدتَھُْم " َوأَنََّك �َ تَْقِدُر أَْن تَْحتَِمَل اvَْشَراَر، َوقَْد َجرَّ
) 2: 2َكاِذبِيَن." (  

لشر الموجود فيھا . اذا كان لديھم حقا موھبة روح التمييز . احد المشاكل في الكنيسة ھو ا
و قال يسوع في مثل المكلوت ان ذلك سيحدث. ان البذور ستقع في انواع مختلفة من 

الترب و سيكون ھناك نمو غير طبيعي للكنيسة , بذرة صغيرة لكنھا ستنمو الى شجرة , 
في نمو غير طبيعي . و طيور السماء , والتي تكون دائما اشارة للشرير , ستاتي و تسكن 

ن . لطالما كان ھناك الكثير من الطيور الشريرة ساكنة في اغصان الكنيسة و ھم ا�غصا
 موجودون اليوم . ھناك الكثير من الطيور القذرة في الكنيسة .

المرأة التي اخذت عجين ا�رغفة الث"ثة و خبأتھا في الخمير الى ان اختمرت , الخميرة 
يسة مخزي . ليس لدي دفاع على ذلك . � ھي رمز للشرير مخمرا الكنيسة كلھا. تاريخ الكن

 اسعى الى الدفاع عن تاريخ الكنيسة . انا محرج من تاريخ الكنيسة . 

لكما اذھب الى صف الكلية vدرس , غالبا ما احس بصعوبة في شرح تاريخ الكنيسة , و 
دافع عن دائما اقول � دفاع لدي . تاريخ الكنيسة متعفن . � دفاع لدي لتاريه الكنيسة . سأ

يسوع المسيح و ايماني فيه و ا�نجيل البسيط كما يَُعلُِمهُ ھو وطبقه ت"ميذه, ورسله . لكن 
ما حدث في الكنيسة , لن احاول تبريره . سوف اعتذر فقط و اقول " ذلك � يقدم مثا� 

لنكون شھداء امناء بحق لما صحيحا عن المسيحية كما علمھا المسيح" لكن فليساعدنا هللا 
راد ان تكون عليه كنيسته . ا  

َوأَنََّك �َ تَْقِدُر أَْن تَْحتَِمَل اvَْشَراَر" كان لديھم القوة المطھرة في كنيسة افسس. انه لجسد " 
صحي ان يكون قادرا على تطھير السموم من نظامه . عندما تبدأ الكنيسة بتحمل السموم 

, وما يلحق ذلك ھو الموت  تموت . عندما يضعف جسدك � يستطيع تطھير السموم بعد
قريبا . ضروري ان يطھر الجسد الصحي نفسه من السموم . شكرا � ان لدينا ( روماين) 

 لتطھير الجسد من السموم . 
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) 3: 2َوقَِد اْحتََمْلَت َولََك َصْبٌر، َوتَِعْبَت ِمْن أَْجِل اْسِمي " (3"   

 كان تعبھم في اسم يسوع . 

" " َوتَِعْبَت ِمْن أَْجلِ  اْسِمي َولَْم تَِكلَّ  

كان لھم تعب واعمال و جھود مبذولة . فھم كنيسة فعالة بشكل كبير . كل المجموعات 
 عاملة كما يجب . 

)4: 2لِكْن ِعْنِدي َعلَْيَك: أَنََّك تََرْكَت َمَحبَّتََك اvُولَى."(4"  

ع"قة حب مع  ليس الكثير من ا�عمال , بل فھوهللا حقا  كان ھناك شيء يشتاق اليهاذا 
شعبه . ذلك ما يشتاق هللا اليه معك الليلة . هللا يسعى الى ع"قة محبة معك فحسب . غالبا 

ما نحاول تبديل اعمالنا و جھودنا بع"قة سطحية . اما الرب � يشتاق الى ع"قة سطحية . 
بد� من اشغال نفسك له, يفضل ان تجلس معه فحسب و تسترخي و تتشارك بالوقت و 

حبة و تتواصل معه . الم  

لِكْن ِعْنِدي َعلَْيَك: أَنََّك تََرْكَت َمَحبَّتََك اvُولَى" ذلك الحماس وتلك ا�ثارة التي عرفتھا 4" 
فيكم في البداية . "اذكر المحبة التي كانت عندكم لي عندما كنت مرتبطا بكم في البرية . 

يقول انني مشتاق الى الحب  كيف كنتم تتكلمون عني طوال الوقت . مالذي حدث ؟" يسوع
 ا�ول . ذلك العنفوان في الحب الذي كان عندكم . 

فأذكر من اين سقطت . و�حظ الكلمة ھي " سقوط" . انه ارتداد . لقد ارتدت . يجب ان 
يكون لديك ا�ن ع"قة حب اعمق مع الرب الليلة اكثر من اي وقت مضى . " اذكر من 

يام اتباع الرب اينما يقودك . لقد كنا ذوي جرأة , كنا اين سقطت " اذكر ھذه ا�يام , ا
 سنفعل اي شيء ليسوع . كنا سنذھب الى اي مكان من اجل يسوع , حبنا . 

) 5: 2فَاْذُكْر ِمْن أَْيَن َسقَْطَت َوتُْب" (5"  

 تغير , عد , و تب . 

يٍب َوأَُزْحِزُح َمنَاَرتََك ِمْن َمَكانِھَا، إِْن لَْم "، َواْعَمِل اvَْعَماَل اvُولَى، َوإِّ�َّ فَإِنِّي آتِيَك َعْن قَرِ 
) 5: 2تَتُْب." (  

تحذيره ھو انه لن يبقى في كنيسة خالية من الحب . سيخرج تلك الكنيسة من محضره .�نه 
اين كان يسوع يسير في الوسط ؟ " ھذا ما يقوله السائر في وسط المنارات السبع " اذا انھا 

الدينونة . " ان لم تتب , سوف ارفع و ازيل الكنيسة من مكان الذي رسالة وثيقة الصلة ب
 فيه حضوري . لن ابقى " انه يقول " لن ابقى في كنيسة تفتقر الى المحبة " 
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والمأساة في الكثير من الكنائس ھي ان ھناك افتقار في المحبة , وكنتيجة لذلك ھوغياب 
لخصومات و الى اخره من ا�مور التي الروح و ما ينتج من ذلك عندھا ھو الصراعات و ا

نراھا . اوه كم مھم ان نديم ھذه المحبة . ا�ھم من الحصول على معجزات و اي شيء اخر 
 ھو الحصول على محبة . 

ْن إِْن ُكْنُت أَتََكلَُّم بِأَْلِسنَِة النَّاِس َواْلَم"َئَِكِة َولكِ 1قال بولس , " َوأَْيًضا أُِريُكْم طَِريقًا أَْفَضَل. 
 . ةٌ، َوأَْعلَُم َجِميَع 2لَْيَس لِي َمَحبَّةٌ، فَقَْد ِصْرُت نَُحاًسا يَِطنُّ أَْو َصْنًجا يَِرنُّ َوإِْن َكانَْت لِي نُبُوَّ

 تُ اvَْسَراِر َوُكلَّ ِعْلٍم، َوإِْن َكاَن لِي ُكلُّ اِ�يَماِن َحتَّى أَْنقَُل اْلِجبَاَل، َولِكْن لَْيَس لِي َمَحبَّةٌ، فَلَسْ 
َوإِْن أَْطَعْمُت ُكلَّ أَْمَوالِي، َوإِْن َسلَّْمُت َجَسِدي َحتَّى أَْحتَِرَق، َولِكْن لَْيَس لِي َمَحبَّةٌ، فَ"َ 3َشْيئًا. 

) . المحبة ھي كل شيء.  2: 13 – 31: 12كورنثوس: 1أَْنتَفُِع َشْيئًا." (  

من ا�فضل لك ان تتوب " " لقد تركت " قال " محبتك ا�ولى " اوه, يا لھا من تھمة . " 
 قال " وا� ما سيغيب �حقا ھو حضوري . لن ابقى " . 

). 6: 2َولِكْن ِعْنَدَك ھَذا: أَنََّك تُْبِغُض أَْعَماَل النُّقُو�َِويِّيَن الَّتِي أُْبِغُضھَا أَنَا أَْيًضا"(6"   

�و" ھي كلمات ما ھي اعمال النيقو�ويين؟" الكلمة اليونانية نيقو�س او " نيقو " و "
للنيقو�ويين . " نيقو " تعني الكاھن او  منصب كاھن . و "�و" تعني الجموع , العامة من 
الناس . انھا تأسيس لھرطقة روحية , حيث ياتي انسان ويقف بينك وبين هللا . و يقول " ك" 

ھو  � يمكنك الذھاب مباشرة الى هللا . تعال الي و سوف اذھب الى هللا �جلك " ذلك
جانبا ... عندما مات يسوع حجاب الھيكل تمزق من رأسه  هليضع ط ما مات يسوعبالضب

الى اسفله حيث بذلك قال هللا للناس ان الجميع يمكنھم ا�ن التقدم مباشرة الى عرش الرب . 
ْم بِثِقٍَة إِلَى َعْرِش النِّْعَمِة لَِكْي نَنَاَل َرحْ 16" و في العبرية نقرأ ,  َمةً َونَِجَد نِْعَمةً َعْونًا فِي فَْلنَتَقَدَّ

) . لكن ذلك المدخل المباشر ُعِمَل من خ"ل يسوع المسيح . 16: 4ِحينِِه." (عبرانيين   

ا�ن في الكنائس البنتطيقوسطية يوجد ما يسمى بالرعية , التي ھي من اعمال النيقو�ويين 
ب ان تتزوج" و " وما . تاتي الينا ونحن ننصحك بما يقوله هللا لك بخصوص "عمن يج

عليك بيعه " و " وما عليك شراءه " و "متى عليك فعل ھذا او ذاك " ويسعون الى 
ممارسة ا�لوھية على الناس .حركة الرعية تلك ھي من اعمال النيقو�ويين .وبالطبع نجد 
 ذلك في الكنيسة الكاثوليكية في جماعة الكھنة . تاتي وتعترف بخطاياك لي و انا  اغفر لك
خطاياك , �نني سأذھب الى ا�ب و اھتم با�مر �جلك . ھي عملية وضع انسان بينك و 

 هللا . انه ادخال انسان ھنا يقف بينك وبين هللا . 

ا�ن سنرى ھذا النظام يتطور حين نصل الى الكنيسة  في ثياتيرا , و لكن على ا�قل كنيسة 
لماذا سيكرھه ؟ �نه مات حتى يبطله . افسس تكرھه , الذي قال الرب " انا اكرھه ايضا" 
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لقد كان الوضع ان ا�نسان � يستطيع المجيء الى هللا بسبب خطيته , لكن بموت يسوع 
 فتح لكل انسان  الباب للدخول الى محضر الرب 

وُح لِْلَكنَائِِس. َمْن يَْغلُِب فََسأُْعِطيِه 7"  أَْن يَأُْكَل ِمْن َشَجَرِة َمْن لَهُ أُُذٌن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ الرُّ
 ) . 7: 2»." (اْلَحيَاِة الَّتِي فِي َوَسِط فِْرَدْوِس هللاِ 

طُِرد ادم من جنة عدن , �نه كان لديه خيار ان يأكل من كل شجر الجنة ما عدا الشجرة 
التي في الوسط � يأكل من ثمرھا. لقد كان ھناك حيار �دم . كا يمكنه ان ياكل من شجرة 

, التي كانت في وسط الجنة لكنه اختار من شجرة معرفة الخير والشر . ونوعا ما  الحياة
الحياة المتوفرة لكل كل واحد منا يقوم بأتخاذ نفس الخيار الذي قام به ادم . ھناك شجرة 

واحد منا من خ"ل صليب يسوع المسيح , لكن في كثير من ا�حيان الناس تختار شجرة 
دون التبلل با�مور الشريرة. يريدون ان يعرفوا عن الشر. معرفة الخير والشر . يري  

ا�ن الذي يغلب اعطيه ان ياكل من شجرة الحياة , التي في وسط جنة هللا . هللا زرع تلك 
الشجرة . عندما اخرج ادم من جنة عدن , وضع هللا الكروبيم على بوابة الجنة لحراستھا , 

الحياة لكي � يحيا الى ا�بد في الخطيئة .ذلك وينبغي ان يعود ا�نسان وياكل من شجرة 
كان اسوأ ما يمكن ان يحدث ل"نسان .  كان هللا يحمي ا�نسان من حماقته . لكن في يوم 

 من ا�يام سناكل من شجرة الحياة . 

) 7: 2" َمْن يَْغلُِب" (  

قا, و " من يحيا و يؤمن بي " يقول يسوع " لن يموت ابدا " لذا ھو شجرة الحياة , ح
 وبمشاركته لدينا الحياة ا�بدية .  

)8: 2َواْكتُْب إِلَى َم"َِك َكنِيَسِة ِسِميْرنَا" (8"  

ا�ن كنيسة افسس تاريخيا ھي الفترة ا�ولى من تاريخ الكنيسة , الى موت الرسل , سفر 
كنيسة ا�عمال . في النھاية ,كان ھناك نمو في الفتور حين بدأوا يصبحون مألوفين للديانة . 

سميرنا ھي كنيسة القرن الثاني والثالث التي مرت بمعاناة و اظطھاد عظيمين من الحكومة 
الرومانية. يخمن انه استشھد ستة م"يين مسيحي خ"ل ھذه الحقبة من الزمن . بعض منھم 

اطعموا ل"سود , وا�خر سحبواعلى ا�ت التعذيب , وصلبوا بالمئات , حيث سعت 
مانية في مختلف الفترات ان تستطبع المسيحية . لذا فھذه الكنيسة كانت ا�مبراطورية الرو

تعاني من اضطھاد و معاناة كبيرين , رسالة يسوع لھم مختلفة الطابع . انھا رسالة تعزية. 
 رسالة رجاء. 

ُل َوا{ِخُر، الَِّذي كَ «َواْكتُْب إِلَى َم"َِك َكنِيَسِة ِسِميْرنَا:8"  اَن َمْيتًا فََعاَش"    ھَذا يَقُولُهُ اvَوَّ
)2 :8 (  
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لنفسه " ا�ول وا�خر " "كنت ميتا فعشت مرة اخرى " �ن كثيرين , ستة تذكر وصفه 
 م"يين من ھذه الكنيسة استشھدوا �يمانھم.

 "9) " ) 9: 2أَنَا أَْعِرُف أَْعَمالََك َوَضِ◌ْيقَتََك َوفَْقَرَك َمَع أَنََّك َغنِيٌّ  

ة , لكن غني في ا�مور الروحية . فقير في ا�مور المادي  

) 9: 2" . َوتَْجِديَف اْلقَائِلِيَن: إِنَّھُْم يَھُوٌد َولَْيُسوا يَھُوًدا، بَْل ھُْم َمْجَمُع الشَّْيطَاِن." (  

عندما كان يسوع في مواجھة مع القادة الدينيين �يامه , قالوا " لدينا ابراھيم ابا" قال يسوع 
لكنتم امنتم بي . �ن ابراھيم فرح برؤية يومي وقد رأه " قال , "  " ان كان ابراھيم ابوكم

ماذا تعني ان ابراھيم رأك ؟ لست حتى في الخمسين من العمر مالذي تتحدث عنه " قال 
لَْو ُكْنتُْم أَْو�ََد :«يسوع " قبل ابراھيم كنت انا " فاخذوا حجارة ليرجموه و يقتلوه . " 

) 44: 8 -39: 8أَْنتُْم ِمْن أٍَب ھَُو إِْبلِيُس" (يوحنا 44ْعَملُوَن أَْعَماَل إِْبَراِھيَم! إِْبَراِھيَم، لَُكْنتُْم تَ 
الى من يقول ھذا الك"م؟ للقادة الدينيين , الفريسيين . ا�ن انه يقول لھم " اعرف الذين 

 يقولون انھم يھود . انھم ليسوا كذلك" 

اموس ابرار . �ن الختان ليس مجرد شعيرة يقول بولس الرسول لنا انه ليس كل من لھم الن
خارجية , وانما ھو شيء يخص القلب . انه سيء يحدث في قلب ا�نسان . ليس مجرد 

شعيرة خارجية يمر بھا الفرد. انه عمل داخلي في القلب. وكان ھناك الكثيرين ممن يثقون 
بينما في الواقع ما يھم  بالناموس . لدينا الناموس . كانوا يثقون بالحفظ الخارجي للناموس ,

 ھو قلب ا�نسان . 

فَإِنِّي أَقُوُل 20وضح يسوع ھذه الحقيقة في الموعظة على الجبل في ا�صحاح الخامس. "
يِسيِّيَن لَْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت السَّماَواِت. ُكْم َعلَى اْلَكتَبَِة َواْلفَرِّ قَْد «21لَُكْم: إِنَُّكْم إِْن لَْم يَِزْد بِرُّ

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم: إِنَّ 22ْعتُْم أَنَّهُ قِيَل لِْلقَُدَماِء: �َ تَْقتُْل، َوَمْن قَتََل يَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلُحْكِم. َسمِ  َوأَمَّ
 : قَْد َسِمْعتُْم أَنَّهُ قِيَل لِْلقَُدَماءِ «ُكلَّ َمْن يَْغَضُب َعلَى أَِخيِه بَاِط"ً يَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلُحْكِم، 

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َمْن يَْنظُُر إِلَى اْمَرأٍَة لِيَْشتَِھيَھَا، فَقَْد َزنَى بِھَا فِي قَْلبِِه."�28َ تَْزِن.   َوأَمَّ
�ن الناموس روحي و الحفظ الخارجي له � ينفع ؟ انه ما في قلب الواحد ھو ما يحتسب . 

ا تفعله خارجيا . ليس بالشعائر الدينية التي تحفظھا وهللا مھتم بما في قلبك , ليس بم
خارجيا, بل بما يحدث في قلبك . ھل حب هللا يحكم في قلبك ؟ ذلك ما يھم . ھل لديك محبة 

  حقيقية � ام انك مقيد بالناموس و الطقوس ؟  

, اعرف تجديف الذين يقولون انھم يھود بينما ھم ليسوا كذلك , بينما ھم من مجمع ابليس 
 �نھم معاكسون ليسوع المسيح. انھم يحاربون ضد يسوع المسيح, ابن هللا. 



19 
 

ا أَْنَت َعتِيٌد أَْن تَتَأَلََّم بِِه. ھَُوَذا إِْبلِيُس ُمْزِمٌع أَْن يُْلقَِي بَْعًضا ِمْنُكْم 10"  فِي �َ تََخِف اْلبَتَّةَ ِممَّ
بُوا، َويَُكوَن لَُكْم ِضْيقٌ  ْجِن لَِكْي تَُجرَّ َعَشَرةَ أَيَّاٍم. ُكْن أَِمينًا إِلَى اْلَمْوِت فََسأُْعِطيَك إِْكلِيَل  السِّ

وُح لِْلَكنَائِِس. َمْن يَْغلُِب فَ"َ يُْؤِذيِه اْلَمْوُت الثَّانِي11اْلَحيَاِة.  »." َمْن لَهُ أُُذٌن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ الرُّ
)2 :10-11 ( 

عد ذلك � يكون لديه اي سلطان , بل خافوا من الذي � تخافوا ممن يقدر ان يقتل الجسد وب
"  .بعد قتل الجسد له السلطان ليرمي بروحك في الجحيم . " اقول لكم منه خافوا  

قد يقتلون جسدك . � تقلق بشأن ذلك . لن تتأذي في الموت الثاني . لذا كلمات التعزية و 
�حظ � وجود لدعوة الى التوبة الرجاء للذين سيستشھدون من اجل ايمان بيسوع المسيح . 

. فلھم ما يكفي من الشھادة من اجل ايمانھم . انا اوصي بشدة ان تقرأوا كتاب فوكس 
للشھداء لتكون لديكم معرفة عن كنيسة سميرنا و الثمن الذي دفعه ھؤ�ء الناس من اجل 

 ايمانھم بيسوع المسيح . 

) 12: 2ي فِي بَْرَغاُمَس" (َواْكتُْب إِلَى َم"َِك اْلَكنِيَسِة الَّتِ 12"   

 ا�ن تطور نظاك دولة الكنيسة تحت اسم القسطنطين . 

ْيِن " (" :« ْيُف اْلَماِضي ُذو اْلَحدَّ ) 12: 2ھَذا يَقُولُهُ الَِّذي لَهُ السَّ  

 ومن فمه يخرج سيف ذو حدين , كلمة هللا التي تقطع في الدينونة . 

ْيطَاِن " (أَنَا َعاِرٌف أَْعَمالََك، َوأَيْ 13"  ) 13: 2َن تَْسُكُن َحْيُث ُكْرِسيُّ الشَّ  

اين يقع كرسي ابليس ؟انه في العالم . ھا ھنا كنيسة تحاول ان تسكن في العالم . ذلك � 
ينجح ابدا . كنيسة تحاول ان تنظم الى النظام العالمي, نظام دولة الكنيسة , و تشريع البر , 

عل ذلك . يجب ان تأتي من القلب. يجب ان يحدث في وتشريع المسائل الدينية. � يمكن ف
قلب ا�نسان ليقوم بذلك. �يمكنك ان تسن قوانين تجعل الناس ابرارا او تجعلھم يحيون 

حياة بر . يجب ان يكون عمل روح هللا القدوس في قلب الواحد . اذا , ھا ھنا كنيسة تحاول 
يطان " ان تسكن العالم . " اعرف اين تسكن , حيث كرسي الش  

ٌك بِاْسِمي، َولَْم تُْنِكْر إِيَمانِي َحتَّى فِي اvَيَّاِم الَّتِي فِيھَا َكاَن أَْنتِيبَاُس َشِھيِدي  " َوأَْنَت ُمتََمسِّ
 َولِكْن ِعْنِدي َعلَْيَك قَلِيٌل: أَنَّ ِعْنَدَك ھُنَاكَ 14اvَِميُن الَِّذي قُتَِل ِعْنَدُكْم َحْيُث الشَّْيطَاُن يَْسُكُن. 

ِكيَن بِتَْعلِيِم بَْلَعاَم، الَِّذي َكاَن يَُعلُِّم بَا�ََق أَْن يُْلقَِي َمْعثََرةً أََماَم بَنِي إِْسَرا ئِيَل: أَْن قَْوًما ُمتََمسِّ
) 14-13: 2يَأُْكلُوا َما ُذبَِح لِ�َْوثَاِن، َويَْزنُوا." (  

الزمن من تاريخ الكنيسة حيث  اذا , تعليم بلعام كان مقدمة الزنا لشعب هللا . وكان في ھذا
بدأوا بتعريف تمثيل يسوع و مريم و الرسل و القديسين و موسى و الى اخره . بدأوا 

بتعريف الفنون و التماثيل و ما الى ھناك من تلك ا�مور في الكنيسة و اصبحت جزءا من 
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غيربطرق غير ھيكل الكنيسة , مقدمة ا�وثان في عبادة هللا, تعليم بلعام ,  عبادة هللا ال
 موصوفة . 

وِح َواْلَحقِّ يَْنبَِغي أَْن يَْسُجُدوا24قال يسوع , "  »." َهللاُ ُروٌح. َوالَِّذيَن يَْسُجُدوَن لَهُ فَبِالرُّ
) . قال احدھم " يمكنني الذھاب الى الشاطيء وعبادة هللا ھناك " انا اصدقك. 24: 4(يوحنا

لرب فيھا " انا ايضا افعل. فكما ترى هللا روح. انا افعل ايضا " اذھب الى الجبال �تعبد ل
والذين يعبدوه يجب ان يعبدوه بالروح و الحق , وليس علينا ان نحد انفسنا ببناء بنايات 

 لنعبد الرب , وعلينا ان � نفعل . نعبد هللا في كل مكان ."هللا روح " .  

فة كأنه فسوق روحي . هللا قد وضح كيف علينا ان نعبده . محاولة عبادته بطريقة موصو  

ُكوَن بِتَْعلِيِم النُّقُو�َِويِّيَن الَِّذي أُْبِغُضهُ." (15"  )15: 2ھَكَذا ِعْنَدَك أَْنَت أَْيًضا قَْوٌم ُمتََمسِّ  

نجد ان ھذه الفترة من تاريخ الكنيسة ھناك بدأت بتأسيس الخدمة المحترفة, الكھنوت , 
م قال الرب : الكھنوت و الحكم على جمھور المؤمنين . ث  

) 16-15: 2فَتُْب َوإِّ�َّ فَإِنِّي آتِيَك َسِريًعا َوأَُحاِربُھُْم بَِسْيِف فَِمي." (16" الَِّذي أُْبِغُضهُ.   

 تلك التعاليم ستجلب الدينونة عليھم بكلمته.

وُح لِْلَكنَائِِس. َمْن يَْغلُِب فَسَ 17" أُْعِطيِه أَْن يَأُْكَل ِمَن اْلَمنِّ َمْن لَهُ أُُذٌن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ الرُّ
اْلُمْخفَى، َوأُْعِطيِه َحَصاةً بَْيَضاَء، َوَعلَى اْلَحَصاِة اْسٌم َجِديٌد َمْكتُوٌب �َ يَْعِرفُهُ أََحٌد َغْيُر الَِّذي 

 )17: 2»." (يَأُْخذُ 

الحصاة البيضاء كانت حصاة القبول. الحصاة السوداء ھي حصاة الرفض, تكور اسود . 
 سأعطيھم الحصاة البيضاء. ساقبله . ساقبله و اعطيه اسما , � يعرفه احد ا� الذي يناله . 

) 18: 2َواْكتُْب إِلَى َم"َِك اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي َث يَاتِيَرا" (18"   

ا�ن لدينا تطور وھو نظام الرومان الكاثوليكي. ورجاءا , ان كنت رومانيا كاثوليكيا او 
اثوليكية , � تغضب مني , �ننا سوف سنضعھا مع البروتستانيين عندما لديك خلفية ك

نصل الى ساردس. على ا�قل للرب بعض ا�شياء الجيدة ليقولھا لثياتيرا وبرغامس . ليس 
لديه اي شيء جيد ليقوله عن ساردس . لذا ابقوا. سنصل الى ھناك . ھناك شيء في رسالة 

ا�ھانة موجودة .يسوع للكنائس فيه اھانة للجميع ,   

اعتقد انه خطأ ان ادفن رأسي في الرمال واقول " اوه , ذلك غير موجود , او ان ذلك مريع 
, اوعليك ان � تدين " ان كان ھناك شيء خاطيء , اريد ان يريني اياه الرب . ان كان 

اعمى . � ھناك شيء خاطيء فيما نفعله , فيما افعله , اريد ان يريني هللا . � اريد ان اكون 
اريد ان اكون متعصبا و اقول " ك" , نحن الوحيدون الصحيحين و نحن فقط , ولسنا 

 بحاجة الى اي اثباتات " � استطيع تصديق ذلك. 
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: 139اْختَبِْرنِي يَا َهللاُ َواْعِرْف قَْلبِي. اْمتَِحنِّي َواْعِرْف أَْفَكاِري."( مزامير 23قال داود " 
. � اريد ان اكون صلب الرأس و استقر في طرقي و عاداتي ) . ذلك ھو ما اريده 23

بحيث انني غير متفتح لصوت الروح . من له اذنان فليسمع ما يقوله الروح . اريد ان اسمع 
ما يقوله الرب لي. وان كان شيء خاطيء او في غير مكانه في طريقة تعليمي او الطريقة 

تحا حتى يظھر الرب لقلبي و يريني . � اريد التي احيا بھا او اي شيء , اريد ان اكون متف
ان اكون عقائديا او ضيق ا�فق بحيث � اقدر ان ارى ا�خطاء الموجودة في حياتي . 

 فذلك مريع . 

 يكتب الى كنيسة ثياتيرا : 

" (ھَذا يَقُولُهُ اْبُن هللاِ، الَِّذي لَهُ َعْينَاِن َكلَِھيِب نَاٍر، َوِرْج"َهُ ِمْثُل النَُّحا" « ) 18: 2ِس النَّقِيِّ  

عندما ترى نحاس في الكتب المقدسة , فذلك يعني انك ترى اداة ھي رمز للدينونة . 
المرحضة التي يغتسل فيھا الكاھن كانت مصنوعة من النحاس. صنع موسى حية من 

 النحاس و رفعھا في البرية . انه معدن يرمز لدينونة هللا . 

ا يُنظر اليھا في فترات الدينونة كتطھير , تنقية النار . عينان كلھيب نار . و النار دائم  

) 19: 2أَنَا َعاِرٌف أَْعَماَلَك َوَمَحبَّتََك َوِخْدَمتََك َوإِيَمانََك" (19"  

ھذه ھي المسائل المھيمنة  على الكنيسة الرومانية الكاثوليكية , محبتھم و خدمتھم و 
 ايمانھم.  

) 19: 2" (" ََصْبَرَك، َوأَنَّ أَْعَمالَكَ   

ولديھم الكثير الكثير من ا�عمال الصالحة . و ھناك اناس رائعين رائعين في الكنيسة 
الكاثوليكية والذين اقدرھم جدا. ا�م تيريزا شخص غير اعتيادي , رائعة . انه � يقول ھذه 

 ا�مور ضد ھؤ�ء ا�شخاص , �ن هللا لديه ابطاله . انه يتحدث عن النظام . 

ِوَي ِعْنِدي َعلَْيَك قَلِيٌل: أَنََّك تَُسيُِّب اْلَمْرأَةَ إِيَزابََل الَّتِي تَقُوُل إِنَّھَا نَبِيَّةٌ، َحتَّى تَُعلَِّم َوتُغْ  لِكنْ 20" 
) 20: 2َعبِيِدي أَْن يَْزنُوا َويَأُْكلُوا َما ُذبَح لِ�َْوثَاِن. "(   

د , تماثيل تقبل و يَُصلى لھا . اذا مرة اخرى مقدمة للتماثيل في العبادة قطع اثرية تعب  

ھَا أَنَا أُْلقِيھَا فِي فَِراٍش، َوالَِّذيَن 22َوأَْعَطْيتُھَا َزَمانًا لَِكْي تَتُوَب َعْن ِزنَاھَا َولَْم تَتُْب. 21" 
) 22-21: 2يَْزنُوَن َمَعھَا فِي ِضيقٍَة َعِظيَمٍة، إِْن َكانُوا �َ يَتُوبُوَن َعْن أَْعَمالِِھْم." (  

نا او� وقبل كل شيء ,اشارة الى ان الكنيسة الكاثوليكية ستتواجد الى حين مجيء يسوع ھ
المسيح و اختطاف الكنيسة, �نه يتحدث عن تركھم للدخول في زمن الضيقة العظيمة . 

شيئا مثل ذلك عن كنيسة افسس . يقل لھذا ھذه الكنيسة ستستمر في الوجود . كما ترى لم 



22 
 

قرن ا�ول . سميرنا تواجدت في القرن الثاني والثالث , و ارتبط الكنيسة تواجدت في ال
نظام الكنيسة بالقسطنطينية فصار عندنا انقسام الشرق والغرب . و ا�ن لدينا تطور في ھذا 

النظام العظيم . وھناك تھديد بانھم سيتواجدون الى ا�يام ا�خيرة, اذا لم يتوبوا.  سوف 
.  يطرحون في زمن الضيقة العظيمة  

ما المنطق في ذلك ؟ اذا تابوا يستطيعون النفاذ من الضيقة العظيمة . الضيقة العظيمة ھي 
 دينونة لفشلھم في التوبة , ما يعني ان التوبة تخلص او تجلعك تنفذ من الضيقة العظيمة . 

أَنَا ھَُو اْلفَاِحُص اْلُكلَى َواْلقُلُوِب، َوأَْو�َُدھَا أَْقتُلُھُْم بِاْلَمْوِت. فََستَْعِرُف َجِميُع اْلَكنَائِِس أَنِّي 23"
) 23: 2َوَسأُْعِطي ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُكْم بَِحَسِب أَْعَمالِِه." (  

 ليس كذلك يارب, بل بحسب رحمتك و نعمتك عاملني . 

ا التَّْعلِيُم، َوالَِّذيَن لَْم َولِكنَّنِي أَقُوُل لَُكْم َولِْلبَاقِيَن فِي َثِ◌يَاتِيَرا، ُكلِّ الَِّذيَن لَْيَس لَھُْم ھذَ 24" 
ْيطَاِن، َكَما يَقُولُوَن: إِنِّي �َ أُْلقِي َعلَْيُكْم ثِْق"ً آَخَر،  َوإِنََّما الَِّذي ِعْنَدُكْم 25يَْعِرفُوا أَْعَماَق الشَّ

ُكوا بِِه إِلَى أَْن أَِجيَء.  ِة فََسأُْعِطيِه ُسْلطَانًا َعلَى َوَمْن يَْغلُِب َويَْحفَظُ أَْعَمالِي إِلَى النِّھَاَي 26تََمسَّ
فَيَْرَعاھُْم بِقَِضيٍب ِمْن َحِديٍد، َكَما تُْكَسُر آنِيَةٌ ِمْن َخَزٍف، َكَما أََخْذُت أَنَا أَْيًضا ِمْن 27اvَُمِم، 

ْبِح. 28ِعْنِد أَبِي،  وحُ 29َوأُْعِطيِه َكْوَكَب الصُّ »."     لِْلَكنَائِسِ  َمْن لَهُ أُُذٌن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ الرُّ
)2 :24-29(  

ھذه ھي الوعود العظيمة ليسوع للمنتصرين في ھذا النظام , الحكم معه على ا�رض , 
 الحكم على ا�رض , ويعطى كوكب الصبح , حتى يسوع نفسه.  

 

3ا�صحاح   

 

َواْكتُْب إِلَى َم"َِك اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي َساْرِدَس:1"   

ْبَعةُ اْلَكَواِكُب" (ھَذا يَقُولُهُ الَّ « )1: 3ِذي لَهُ َسْبَعةُ أَْرَواِح هللاِ َوالسَّ  

 كمال الروح كما سكن في يسوع , اشعياء ا�صحاح الحادي عشر . 

) 1: 3" أَنَا َعاِرٌف أَْعَمالََك، أَنَّ لََك اْسًما أَنََّك َحيٌّ َوأَْنَت َمْيٌت." (  

انھا ميتة , اذھبوا الى اوروبا . حين تذھب الى بروتستانتية ميت. واقول لكم ان لم تؤمنوا 
ھناك تحس انك دخلت الى حقبة ما بعد المسيحية . انھا مظلمة . الكنيسة ميتة . النظام 

 البروتستانتي في اوروبا ميت . تقول انك حي لكنك في الواقع ميت . 

ْد َما بَقَِي، الَِّذي ھَُو َعتِيٌد أَْن يَمُ 2"  وَت، vَنِّي لَْم أَِجْد أَْعَمالََك َكاِملَةً أََماَم هللاِ." ُكْن َساِھًرا َوَشدِّ
)3 :2 (  
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المشكلة في حركة ا�ص"ح البروتستانية انھا لم تكن كاملة . ففيھا جذبوا معھا الكثير من 
لكن ليس بما يكفي. الممارسات الوثنية التي تواجدت في نظام الدين البابلي . خطو خطوات 

لة. لذلك نجد اليوم في الكنيسة الكثير من بقايا النظام البابلي , الديانة اعمالھم لم تكن كام
البابلية . لقد مررنا بواحد من تلك البقايا توا , احتفالية المي"د في الخامس والعشرين من 

كانون الثاني . انه احتفال وثني جدا اصله من البابلية تم تبنيه من قبل روما و دعي 
وقت السكر و الو�ئم و تقديم الھدايا و ا�حتفال حين تمر الشمس في  بالساتورناليا . كان

ا�نق"ب الشتوي . تم تبني ھذا في الكنيسة . اتخذه البروتستانتيين . سنمر قريبا بموسم 
 الصوم الكبير الذي تم اخذه من النظام البابلي . لذلك لم تكن حركة انق"ب دينية كاملة . 

، َو�َ تَْعلَُم فَاْذُكْر َكْيَف أَخَ 3"  ْذَت َوَسِمْعَت، َواْحفَْظ َوتُْب، فَإِنِّي إِْن لَْم تَْسھَْر، أُْقِدْم َعلَْيَك َكلِصٍّ
) 3: 3أَيَّةَ َساَعٍة أُْقِدُم َعلَْيَك." (  

اذا ا�ن ھناك تحذير بخصوص مجيئه لھذه الكنيسة . قال بولس " لستم في ظلمة حتى 
ابناء النو , لذلك اسلكوا كما يليق بأبناء النور " ھناك الكثير يأتيكم ذلك اليوم كسارق . انتم 

اليوم من الذين � ينتظرون رجوه يسوع المسيح . ھناك الكثيرين في الكنيسة ممن 
 يستھزئون بفكرة رجوع الرب و مقاطعة التاريخ .  

ُسوا ثِيَابَھُْم،4"  فََسيَْمُشوَن َمِعي فِي ثِيَاٍب بِيٍض vَنَّھُْم  ِعْنَدَك أَْسَماٌء قَلِيلَةٌ فِي َساْرِدَس لَْم يُنَجِّ
 ُمْستَِحقُّوَن." 

نق"ب الدينية للكنيسة البروتستانتية, يوجد اشخاص عظام لم ينجسوا اذا في حركة ا�
 اثوابھم , سالكون معه في الطھارة , مستحقون .  

ُحَو اْسَمهُ ِمْن ِسْفِر اْلَحيَاِة، َوَسأَْعتَِرُف بِاْسِمِه َمْن يَْغلُِب فَذلَِك َسيَْلبَُس ثِيَابًا بِيًضا، َولَْن أَمْ 5" 
) 5: 3أََماَم أَبِي َوأََماَم َم"َئَِكتِِه." (  

" من ينكرني امام الناس " قال يسوع" سأنكره امام ابي , لكن ان اعترفتم بي امام الناس , 
ب بأسمي امام ابيه . اعترف بكم امام ابي الذي في السماوات " انا اتطلع الى اعتراف الر

رجائي الوحيد . ان لم يحدث ذلك , فسينتھي امري . ساعترف باسمه امام ا�ب . ذلك ھو   

وُح لِْلَكنَائِسِ 6"   ) 6: 3»" (َمْن لَهُ أُُذٌن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ الرُّ

يجتمعون في  ا�ن لدينا كنيسة ف"دلفيا , البقية ا�مينة . الذين يتمسكون بكلمة الرب. الذين
 مساء ا�حد ليقرأوا كلمة هللا. 

، الَِّذي لَهُ ِمْفتَاُح «َواْكتُْب إِلَى َم"َِك اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي فِي"ََدْلفِيَا:7"  وُس اْلَحقُّ ھَذا يَقُولُهُ اْلقُدُّ
) 7: 3(َداُوَد، الَِّذي يَْفتَُح َو�َ أََحٌد يُْغلُِق، َويُْغلُِق َو�َ أََحٌد يَْفتَُح "   
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انه يقتبس ا�ن وصفا ليس من ا�صحاح ا�ول. باقي الوصف مقتبس من ا�صحاح ا�ول 
لھذا الوصف . وفي ا�صحاح الثاني والعشرين من اشعياء في  22. انه يعود الى أشعياء 

العدد الثاني والعشرين . عودوا الى ا�صحاح الحادي والعشرين , اقرأ ھذه النبوة التي ھي 
هُ بِِمْنطَقَتَِك، َوأَْجَعُل ُسْلطَانََك فِي يَِدِه، فَيَُكوُن أَبًا 21سيا "بخصوص الم َوأُْلبُِسهُ ثَْوبََك، َوأَُشدُّ

اِن أُوُرَشلِيَم َولِبَْيِت يَھُوَذا.  َوأَْجَعُل ِمْفتَاَح بَْيِت َداُوَد َعلَى َكتِفِِه، فَيَْفتَُح َولَْيَس َمْن يُْغلُِق،  22 لُِسكَّ
. لدي 22:22" لذا يسوع يدعي تلك النبوة عن المسيا في أشعياء َولَْيَس َمْن يَْفتَُح. َويُْغلُِق 

 مفتاح داود . افتح و� احد يغلق . اغلق و � احد يفتح . 

) 8: 3" (أَنَا َعاِرٌف أَْعَمالََك. ھَنََذا قَْد َجَعْلُت أََماَمَك بَابًا َمْفتُوًحا َو�َ يَْستَِطيُع أََحٌد أَْن يُْغلِقَهُ 8"   

ذلك مثير جدا بالنسبة الي . هللا يضع امامنا بابا مفتوحا لفرصة و � احد يستطيع ان يغلقه . 
 اؤمن ان ذلك الباب سيبقى مفتوحا الى مجيء الرب . � احد يستطيع اغ"قه. 

ةً يَِسيَرةً، َوقَْد َحفِْظَت َكلَِمتِي َولَْم تُْنِكِر اْسِمي." ( ) v "3: 8َنَّ لََك قُوَّ  

� ارى كنيسة خارقة . او قديسين خارقين. ھناك تعليم معروف با�بناء المظھرين � 
 والذي يدعي القداسة الخارقة .في يوم من ا�يام سوف ندخل الى حجرة الھاتف و 

ونغير م"بسنا و نخرج بقوى خارقة و با�شارة فقط الى الروسيين سيرتعدون و يموتون . 
ھم فحسب عندما سنعلن اخيرا كأبناء هللا امما العالم . ھراء . لديك وكل اعداء هللا سنخضع

 قوة يسيرة . 

لسنا اقوياء جدا . تعلمون انه صحيح ان هللا يقوم بعمل رائع ھنا و مثير ل"ھتمام رؤية ما 
يفعله هللا . لكننا بالكاد لمسنا البلد. ھناك الكثير في الخارج بحاجة الى لمسة يسوع المسيح . 

مكننا حقا الجلوس والقول " انظروا , كم لدينا من الناس حاضرين ھنا " ھناك اكثر من � ي
 ذلك بكثير للوصول اليھم . لدينا قوة يسيرة . شكرا � انه وضع بابا مفتوحا امامنا . 

 لَْيُسوا يَھُوًدا، بَْل يَْكِذبُوَن ھنََذا أَْجَعُل الَِّذيَن ِمْن َمْجَمِع الشَّْيطَاِن، ِمَن اْلقَائِلِيَن إِنَّھُْم يَھُوٌد وَ 9" 
) 9: 3ھنََذا أَُصيُِّرھُْم يَأْتُوَن َويَْسُجُدوَن أََماَم ِرْجلَْيَك، َويَْعِرفُوَن أَنِّي أَنَا أَْحبَْبتَُك." (  

سياتي اليوم الذي فيه سيدرك اليھود ان يسوع ھو المسيا . انه عمل سيقوم به هللا  بجلب 
. � اشعر ان هللا دعاني كمبشر لليھود او ل"مة اليھودية . اؤمن ان  المعرفة لھؤ�ء الناس

ذلك شيء سيفعله هللا. قد يدعو اخرين . وذلك � يعني ان نقول ان هللا � يدعو الناس كما 
دعى اليھود , لكنه لم يدعوني . و� اشعر ان لدي التزام كبير بمشاركة ا�نجيل مع اليھود  

يونھم الى حين مجيء مليء ا�مم . وسيأتي يوم يعترفون فيه ان . اؤمن ان هللا اعمى ع
يسوع ھو المسيا وانا اصلي و اشتاق لذلك اليوم . انا امل ان ياتي ذلك اليوم . لكن الى حين 

 حدوث ذلك شاركوا بحق هللا مع من سيقبلون , مع الذين يؤمنون. 
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َسأَْحفَظَُك ِمْن َساَعِة التَّْجِربَِة اْلَعتِيَدِة أَْن تَأْتَِي َعلَى  vَنََّك َحفِْظَت َكلَِمةَ َصْبِري، أَنَا أَْيًضا10" 
اِكنِيَن َعلَى اvَْرِض." ( َب السَّ ) 10: 3اْلَعالَِم ُكلِِّه لِتَُجرِّ  

 اذا الوعد بالحفظ من الضيقة العظيمة , �ننا حفظنا كلمة صبره . 

ْك بَِما ِعنْ 11"  َمْن يَْغلُِب فََسأَْجَعلُهُ َعُموًدا 12َدَك لِئَ"َّ يَأُْخَذ أََحٌد إِْكلِيلََك. ھَا أَنَا آتِي َسِريًعا. تََمسَّ
فِي ھَْيَكِل إِلِھي، َو�َ يَُعوُد يَْخُرُج إِلَى َخاِرٍج، َوأَْكتُُب َعلَْيِه اْسَم إِلِھي، َواْسَم َمِدينَِة إِلِھي، 

َماءِ  ) 12-11: 3ِمْن ِعْنِد إِلِھي، َواْسِمي اْلَجِديَد." ( أُوُرَشلِيَم اْلَجِديَدِة النَّاِزلَِة ِمَن السَّ  

 يھوا تسيدكينو , الرب ھو برنا. 

وُح لِْلَكنَائِسِ 13"  ) 13: 3»." (َمْن لَهُ أُُذٌن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ الرُّ  

 � وجود ادعوة بالتوبة , فقط توصية بحفظ الكلمة ,والوعد ھو انه سيحفظھم . 

ا�رتداد في الكنيسة , ھي كنيسة �ودكية ممثلة بالخدام الذين قاضوا ا�ن اخر وضعية 
الرئيس ريغان �ع"نه سنة الكتاب المقدس .  الخدام الذين كانوا ضد ا�جھاض و ضد 

الفساد ا�خ"قي وضد كل شيء شرير ظھر في الساحة , الذين يلبسون ا�ردية الكھنوتية و 
ھم من مجمع ابليس .  يدعون انھم خدام يسوع المسيح بينما  

اِدُق"     «َواْكتُْب إِلَى َم"َِك َكنِيَسِة الّ"َُوِدِكيِّيَن:14"  اِھُد اvَِميُن الصَّ ھَذا يَقُولُهُ ا{ِميُن، الشَّ
)3 :14(  

 في ا�صحاح ا�ول , عرف بالشاھد ا�مين والصادق . 

) 14: 3" بََداَءةُ َخلِيقَِة هللاِ " (  

ة خليقة هللا . في البدء كان الكلمة , والكلمة كانت هللا , كل ا�شياء او الذي كان في بداء
 كانت به . 

ا! 15"  ا. لَْيتََك ُكْنَت بَاِرًدا أَْو َحاّرً ھَكَذا vَنََّك 16أَنَا َعاِرٌف أَْعَمالََك، أَنََّك لَْسَت بَاِرًدا َو�َ َحاّرً
ا، أَنَا مُ  ) 16-15: 3ْزِمٌع أَْن أَتَقَيَّأََك ِمْن فَِمي." (فَاتٌِر، َولَْسَت بَاِرًدا َو�َ َحاّرً  

 الوضعية المثيرة ل"شمئزاز للكنيسة . 

 vَنََّك تَقُوُل: إِنِّي أَنَا َغنِيٌّ َوقَِد اْستَْغنَْيُت، َو�َ َحاَجةَ لِي إِلَى َشْيٍء، َولَْسَت تَْعلَُم أَنََّك أَْنتَ 17"
قِيُّ َواْلبَئُِس َوفَقِيٌر َوأَعْ  ) 17: 3َمى َوُعْريَاٌن." (الشَّ  

 مثير ل"ھتمام كيف ان ترى الكنيسة نفسھا و كيف يراھا يسوع . 

أُِشيُر َعلَْيَك أَْن تَْشتَِرَي ِمنِّي َذھَبًا ُمَصفًّى بِالنَّاِر لَِكْي تَْستَْغنَِي، َوثِيَابًا بِيًضا لَِكْي تَْلبََس، 18" 
لْ  ) 18: 3َعْينَْيَك بُِكْحل لَِكْي تُْبِصَر." ( فَ"َ يَْظھَُر ِخْزُي ُعْريَتَِك. َوَكحِّ  
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 وذلك ھو الروح القدس . 

) 19: 3إِنِّي ُكلُّ َمْن أُِحبُّهُ " (19"   

 وھا ھنا محبة للكنيسة التي ھي في ھذا الوضع المحزن . 

بُهُ. فَُكْن َغيُوًرا َوتُْب."( ) 19: 3" أَُوبُِّخهُ َوأَُؤدِّ  

الكنيسة في ھذه الوضعية المرتدة . " اني كل من احبه  اوه كم هللا صبور . مازال يحب
اوبخه " ان وبخك هللا , كن شاكرا فأنه يحبك . ان كان هللا يطاردك , كن شاكرا انك ابنه و 

 ھو يحبك .  

)20: 3ھنََذا َواقٌِف َعلَى اْلبَاِب َوأَْقَرُع."(20"   

عات غالوب) وكم مخيف في الحقيقة الكنيسة وضعت يسوع في الخارج. تقرأ في (استط"
ما نجد من خدام � يؤمنون حقا في الوھية يسوع المسيح , و� يؤمنون بالو�دة العذرية , 

� يؤمنون ان ھناك حقا جحيم و جنة . النسبة ھي قرابة الخمسين الى الستين بالمئة من 
يء ديانة الذين � يؤمنون بھذه ا�مور . انه �مر محزن . تتسآل لما ھم خدام . قد تنش

اخرى عن قوافي ا�وزة ا�م او اي شيء. او خرافات ايسوبس. لما تعتنق كتابا � يمكنك 
 الوثوق به او انه غير صحيح ؟  

) 20: 3" إِْن َسِمَع أََحٌد َصْوتِي َوفَتََح اْلبَاَب، أَْدُخُل إِلَْيِه َوأَتََعشَّى َمَعهُ َوھَُو َمِعي." (  

نظر الكتاب المقدس, ومن وجھة نظر ثقافية كانت موجودة التعشي فعل جدا مھم من وجھة 
 في وقت المسيح . كانت تشير الى ان الواحد يصبح واحدا مع الشخص الذي يأكل معه . و 

يسوع يريد دائما ان يصبح واحدا مع ا�خرين . مالذي يعني ذلك ؟ انه يعني انه يريد ان 
بح واحدا معك . سيتعشى معك .  يصبح واحدا معك . فقط افتح الباب وسوف يدخل ويص  

ا�ن , اليھودي ما كان ليأكل مع اممي . لم يرد ان صبح واحدا مع ا�مم . تذكروا بطرس 
عندما اتى الى بيت كورنيليوس , قال " ا�ن انظر ,� يجب علي ان اكون ھنا في الواقع . 

ان اتي لذلك انا ھنا نحن اليھود � يجب علينا ان ندخل الى بيت اممي , لكن الرب قال لي 
" وكان يعتذر , لكنه دخل الى بيت كورنيليوس . كان يكسر بعض ھذه الحواجز . يسوع � 
يھمه . انه يقول " فقط افتح الباب وانا سأدخل و اكل معك . يمكنك ان تصبح واحدا معي . 

 ساكون سعيدا بالشراكة معكو اصلح واحدا معك فقط افتح الباب " 

ُب فََسأُْعِطيِه أَْن يَْجلَِس َمِعي فِي َعْرِشي، َكَما َغلَْبُت أَنَا أَْيًضا َوَجلَْسُت َمَع أَبِي َمْن يَْغلِ 21" . 
وُح لِْلَكنَائِسِ 22فِي َعْرِشِه.  )22-21: 3»."(َمْن لَهُ أُُذٌن فَْليَْسَمْع َما يَقُولُهُ الرُّ  
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ائنة . وا�سبوع القادم سوف اذا نأتي الى نھاية القسم الثاني من سفر الرؤيا , ا�مور الك
نصل الى ا�صحاح الرابع والخامس . سندخل الى القسم الثالث , ا�مور العتيد ان تكون 

 بعد ھذه ا�مور للكنيسة . سنأخذك الى السماء ا�حد القادم. 

اوه يارب , اعطنا اذان صاغية لما يقوله الروح للكنائس . فلنسمع الليلة يارب ما تريد ان 
امحصنا , يارب , اعرف قلوبنا , جربنا , يارب , اعرف افكارنا , وان كان ھناك  تقوله .

اي اثم , ان كان ھناك اي غش , ساعدنا يارب حتى � نخدع انفسنا, فنكون عميانا عن 
الحق. يارب , ان كان ھناك شيء خاطيء فيما نفعله , او الكيفية التي نقوم بھا , دع روحك 

ارب � نريد ان نستمر بالعيش في كذبة او خرافة . نحن مشتاقون يظھر ا�مر لقلوبنا . ي
الى حقك . وكلمتك حق . علمنا الكلمة حتى نحيا بحسب سلوكيات اخ"قھا ونحيا بنورھا . 

 باسم يسوع امين . 

6-4رؤيا   

 

يبدأ بكلمة يونانية (ميتا تاوتا) والعدد ا�ول يبدأ وينتھي بنفس الكلمة  4رؤيا ا�صحاح 
انية تلك . الكلمة حرفيا تعني من اليونانية " بعد ھذه ا�مور" . اذا وصلنا الى مصطلح اليون

, حيث  19: 1" بعد ھذه ا�مور" وعلى عقولنا ان تومض بسرعة عائدة الى ا�صحاح 
َو فَاْكتُْب َما َرأَْيَت، َوَما ھَُو َكائٌِن، َوَما ھُ 19قُِسَم سفر الرؤيا الى ث"ثة اقسام اساسية . "  

" ميتا تاوتا . اذا من الواضح اننا وصلنا الى الجزء الثالث من سفر َعتِيٌد أَْن يَُكوَن بَْعَد ھَذا.
 الرؤيا , بعذ ھذه ا�مور . اية امور ؟ 

حسنا , يبدو لي انه واضح و صريح . يقصد با�مور ا�مور التي تحدث عنھا . وا�مور 
ذا بعد امور الكنيسة . حيث من تحدث عن ھذه التي تحدث عنھا توا كانت امور الكنيسة , ا

ا�مور كان ا�صحاح الثاني و الثالث , رسائل يسوع الى الكنائس السبع في اسيا , والتي 
انھا تمثل سبع فترات من تاريخ الكنيسة . كما اشرنا   

 اذا بعد ھذه ا�مور , امور الكنيسة , 
ُل الَِّذي َسِمْعتُهُ َكبُوق يَتََكلَُّم  بَْعَد ھَذا نَظَْرُت َوإَِذا بَاٌب َمْفتُوحٌ 1"  ْوُت اvَوَّ َماِء، َوالصَّ فِي السَّ

" ».اْصَعْد إِلَى ھُنَا فَأُِريََك َما �َ بُدَّ أَْن يَِصيَر بَْعَد ھَذا«َمِعي قَائِ"ً:   

اؤمن ان حين تكمل الكنيسة ھدفھا على ا�رض وتكمل شھادتھا , او كما يصف بولس . "  
لرب سيخطف كنيسته بعيدا الى السماوات . " عندھا ا  

قال بولس " اسمعوا ھا انا اخبركم بسر . اننا لن نرقد بل سنتغير في لحظة , في طرفة 
ّب َنَ◌ْفَسهُ بِھُتَاٍف، بَِصْوِت َرئِيِس َم"َئَِكٍة َوبُوِق هللاِ، َسْوَف يَْنِزُل ِمَن 16 عين . vَنَّ الرَّ
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َماِء َواvَْمَواُت فِي  �السَّ  17) .قال بولس "17-16: 4تسالونيكي 1" (اْلَمِسيِح َسيَقُوُموَن أَوَّ
� ثُمَّ  بنفسه بصوت ھتاف  هللاِ  َماِء َواvَْمَواُت فِي اْلَمِسيِح َسيَقُوُموَن أَوَّ َسْوَف يَْنِزُل ِمَن السَّ

ُحِب لِ  بِّ فِي اْلھََواِء، َوھَكَذا نَْحُن اvَْحيَاَء اْلبَاقِيَن َسنُْخطَُف َجِميًعا َمَعھُْم فِي السُّ ُم"َقَاِة الرَّ
. بِّ "  ." قال بولس نَُكوُن ُكلَّ ِحيٍن َمَع الرَّ  

اذا , انا اؤمن ان الكنيسة ستخطف . واؤمن ان المكان الذي يتحدث عن ھذه النقطة في 
. اؤمن ان يوحنا أُِخَذ بالروح الى يوم الرب و اختبر  1: 4سفر الرؤيا ھو ا�صحاح 

ح اختطاف الكنيسة . عندنا اكمل الرب رسائله الى الكنائس, عندھا كانت الدعوة بالرو
" ».بعد امور الكنيسة  اْصَعْد إِلَى ھُنَا فَأُِريََك َما �َ بُدَّ أَْن يَِصيَر بَْعَد ھَذا: «ليوحنا "    

ونحن ندخل الى ا�صحاح الرابع , ندخل الى حقبة ما بعد الكنيسة على ا�رض. سنعود 
, لكنھا حقبة ما بعد الكنيسة , حيث هللا ا�ن يدين العالم بسبب  6لى ا�رض في ا�صحاح ا

اثمه و شره و بسبب رفضه �بنه . لكن الكنيسة , مع يوحنا ھنا في ا�صحاح الرابع رفع 
 الى السماء, 

َماِء، وَ 2"  وِح، َوإَِذا َعْرٌش َمْوُضوٌع فِي السَّ َعلَى اْلَعْرِش َجالٌِس. َولِْلَوْقِت ِصْرُت فِي الرُّ
َوَكاَن اْلَجالُِس فِي اْلَمْنظَِر ِشْبهَ َحَجِر اْليَْشِب َواْلَعقِيِق، َوقَْوُس قَُزَح َحْوَل اْلَعْرِش فِي اْلَمْنظَِر 3

ِد. ُمرُّ )3-2: 4" (ِشْبهُ الزُّ  

اذا اللون ا�ساسي الذي ينبثق من العرش ھو ا�خضر , مع اللون ا�حمر , مع اليشب 
 الذي ھو لون بلوري لكريستال مع لون متدرج من البنفسج . 

قال لنا تيموثاوس ان هللا يسكن في نور غير ممكن الوصول اليه من قبل ا�نسان.  وھنا  
في السماء , حتى في اجسادنا الممجدة , فقط يمكننا رؤية اشعاعات مجد هللا وھي تنبثق من 

ر , قوس قزح العرش يشبه الزمرد , اخضر عرشه كنور ساطع , اللون الغالب ھو ا�خض
 في اللون , مع ا�حمر واليشب في سطوع شديد في اللون و النور . 

َوَحْوَل اْلَعْرِش أَْربََعةٌ َوِعْشُروَن َعْرًشا.4"   

َوَعلَى َوَرأَْيُت َعلَى اْلُعُروِش أَْربََعةً َوِعْشِريَن َشْيًخا َجالِِسيَن ُمتََسْربِلِيَن بِثِيَاٍب بِيٍض،  
)4:4" (ُرُؤوِسِھْم أََكالِيُل ِمْن َذھٍَب.  

الشيوخ ا�ربع والعشرون المتسربلين بثياب بيض ھم ممثلوا الكنائس بحسب راي علماء 
الكتاب المقدس . ھؤ�ء الشيوخ ا�ربع والعشرون ممثلون . حقيقة انھم في اثواب بيضاء 

, اي البر با�يمان بيسوع المسيح.  تعني ان الكنيسة يجب ان تكون متسربلة بثياب بيضاء   
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َمْن يَْغلُِب فََسأُْعِطيِه أَْن يَْجلَِس َمِعي فِي َعْرِشي، َكَما 21قال يسوع لكنيسة �ودكية " 
) .عروش ا�ربع والعشرون ا�قل . 21: 3"(َغلَْبُت أَنَا أَْيًضا َوَجلَْسُت َمَع أَبِي فِي َعْرِشِه.

 في اثواب بيضاء على عروشھم . ا�ن نرى مشھدا سماويا جلوسھم 

َوِمَن اْلَعْرِش يَْخُرُج بُُروٌق َوُرُعوٌد َوأَْصَواٌت. َوأََماَم اْلَعْرِش َسْبَعةُ َمَصابِيِح نَاٍر ُمتَّقَِدةٌ، 5" 
)5: 4" (ِھَي َسْبَعةُ أَْرَواِح هللاِ.  

ة , �ن في ا�ن مرة اخرى مھم جدا ان نضع في عقلنا الخيمة التي بناھا موسى في البري
العبرانيين يقول لنا ان الخيمة كانت في الواقع مثا� على ا�مور السماوية . اذا اردت ان 

الملكوت , انظر الى خيمة ا�جتماع و عندھا ستصبح لديك فكرة عم  تعرف كيف يبدو
 ماھية شكل عرش الرب في الملكوت .  

لى قدس ا�قداس على الجانب وھناك في خيمة ا�جتماع نذكر عندم دخل الكاھن ا�على ا
’ ا�يسر , كانت المنارات السبع طالعة من قاعدة واحدة . وھذه المنارت السبع الذھبية 

نعرف ا�ن من سفر الرؤيا انھا تمثل الروح القدس و حضور الروح القدس ھناك امام 
كان عرش الرب , الطيات السبع او العمل الكامل للروح القدس . نذكر ان قدس ا�قداس 

ھناك قوس العھد الذي امر موسى بتغطيته بالذھب , والذي كان يمثل كرسي الرحمة , 
الكروبيم الذھبي مع اجنحتھا م"مسة لزوايا قدس ا�قداس للخيمة .والذي عليه حفر   

وھكذا نستمر في قراءة وصف الملكوت ھنا , والتالي ھو الكروبيم . الكائنات الم"ئكية 
الذي يبدو انھا الم"ئكة ذات الرتبة ا�على بين الم"ئكة .  المخلوقة من قبل هللا  

اَم اْلَعْرِش بَْحُر ُزَجاٍج ِشْبهُ اْلبَلُّوِر. َوفِي َوَسِط اْلَعْرِش َوَحْوَل اْلَعْرِش أَْربََعةُ َحيََوانَاٍت 6"  َوقُدَّ
اٍم َوِمْن َوَراٍء:  ةٌ ُعيُونًا ِمْن قُدَّ ُل ِشْبهُ أََسٍد، َواْلَحيََواُن الثَّانِي ِشْبهُ ِعْجل، َواْلَحيََواُن اvَوَّ 7َمْملُوَّ

ابُِع ِشْبهُ نَْسٍر طَائٍِر. )7-6: 4" (َواْلَحيََواُن الثَّالُِث لَهُ َوْجهٌ ِمْثُل َوْجِه إِْنَساٍن، َواْلَحيََواُن الرَّ  

عة ا�ن , ھناك علماء الكتاب المقدس الذين يرون في ھذه ا�وصاف انھا ا�وجه ا�رب
للمسيح الممثلة في ا�ناجيل ا�ربع . ا�ول ,متى يقدم يسوع كأسد عشيرة يھوذا . ا�سد 

 بالطبع معروف انه ملك الحيوانات , الثاني, شبه عجل , كما يقدمه مرقس كالخادم المعذب.
الثور يعتبر على قمة الحيوانات المنتجة منزليا . الثالث كأنسان كما يقدم لوقا يسوع كأبن 

سان, وا�نسان يمثل قمة خليقة هللا. والرابع يشبه النسر كما يقدمه يوحنا كأبن � الحي , ل"ن
 والنسر يعتبر اعظم المخلوقات الطائرة . 

ذكر الكروبيم اول مرة في سفر التكوين. عندما طرد الرب ادم من عدن بعد خطيته, وضع 
ويأكل من شجرة الحياة ويحيا في الكروبيم على باب الجنة حتى � يعود ا�نسان الى الجنة 

حالة الخطيئة الى ا�بد . الكروبيم مرة اخرى ذكر في سفر حزقيال , في ا�صحاح ا�ول 
وا�صحاح العاشر .رأى حزقيال رؤيا عن عرش هللا, حيث توازي رؤية يوحنا ھنا في 
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على كل سفر الرؤيا . حيث رأى حزقيال الكروبيم , كل واحد منھم كان له اربعة وجوه , 
جانب من الجوانب وجه .حيث كان كل جانب عليه وجه العجل ووجه ا�سد ووجه ا�نسان 

حزقيال ا�صحاح و وجه النسر في رؤيا حزقيال . و للخلفية عليك على ا�رجح ان تقرأ 
ا�ولى والعاشر لتجد مقاطع مشابھة لرؤيا يوحنا ھنا لعرش الرب في السماء . في حزقيال 

المخلوقات بالكروبيم . تتم تسمية ھذه   

من سفر حزقيال , نعرف ايضا في ا�صحاح الثامن والعشرون ان ھذا المنصب كان قب" 
منصب ابليس . حيث هللا يتكلم عنه انه كان ممسوحا كروبيما . اذا كان لديه مكانة كانت 

لنا ان قريبة جدا من هللا , �ن الكروبيم يقفون على عرش الرب في تعبد . و حزقيال يقول 
 ابليس يوما كان ممسوحا كاحد ھذه الكروبيم . 

ع مشابه في اشعياء السادس , اشعياء ايضا رأى عرش الرب. و عندما مرة اخرى مقط
فَتَْيِن، َوأَنَا َساِكٌن رأى الرؤيا لعرش الرب قال "  َوْيٌل لِي! إِنِّي ھَلَْكُت، vَنِّي إِْنَساٌن نَِجُس الشَّ

فَتَْينِ بَْيَن َشْعٍب نَِجِس  ) ورأى السرافيم , والذي ھو ا�رجح في مرتبة 5: 6" ( أشعياء  الشَّ
الكروبيم . الكروبيم ھو فقط جمع الكروب. لذا سمعت عن الكروب , جمعه ھو الكروبيم , 

 كذلك ھو السراف مفرد وجمعه سرافيم , ال(يم) ھو ع"مة الجمع  في العبرية . 

ذبح الرب بجمرة مشتعلة ولمس شفتيه قائ" " ا�ن انت اذا راى السرافيم , الذي اتى الى م
 طاھر " لكننا نجد عنھم ھنا في رؤيا يوحنا التالي : 

ةٌ ُعيُونًا، َو�َ 8"   َواvَْربََعةُ اْلَحيََوانَاُت لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنھَا ِستَّةُ أَْجنَِحٍة َحْولَھَا، َوِمْن َداِخل َمْملُوَّ
بُّ اِ�لهُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء، الَِّذي «قَائِلَةً: تََزاُل نَھَاًرا َولَْي"ً  وٌس، قُدُّوٌس، الرَّ وٌس، قُدُّ قُدُّ

)8: 4"(».َكاَن َواْلَكائُِن َوالَِّذي يَأْتِي  

 اذا ھم حول عرش الرب معلنين قداسة هللا ا�بدية . 

ًرا لِْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش، اْلَحيِّ إِلَى أَبَِد َوِحينََما تُْعِطي اْلَحيََوانَاُت َمْجًدا َوَكَراَمةً َوُشكْ 9" 
اَم اْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش، َويَْسُجُدوَن لِْلَحيِّ إِلَى 10ا{بِِديَن،  يَِخرُّ اvَْربََعةُ َواْلِعْشُروَن َشْيًخا قُدَّ

بُّ أَْن تَأُْخَذ  أَْنَت ُمْستَِحق«11: أَبَِد ا{بِِديَن، َويَْطَرُحوَن أََكالِيلَھُْم أََماَم اْلَعْرِش قَائِلِينَ  أَيُّھَا الرَّ
"».اْلَمْجَد َواْلَكَراَمةَ َواْلقُْدَرةَ، vَنََّك أَْنَت َخلَْقَت ُكلَّ اvَْشيَاِء، َوِھَي بِإَِراَدتَِك َكائِنَةٌ َوُخلِقَتْ    

)4 :9-11 (  

شھد من احد اول ھا ھنا نرى المشھد ا�ول عن السماء. وعلى ا�رجح سيكون ھذا الم
المشاھد التي ستراھا في السماء كما رآھا يوحنا , عرش هللا و الكروبيم بجانب عرش هللا , 

 وتعبد هللا وھو جالس على العرش . 

وثم رد الفعل على اع"ن الذي قام به الكروبيم عن قداسة هللا حيث يرد الشيوخ ا�ربعة 
بُّ أَْن تَأُْخَذ اْلَمجْ أَيُّ  أَْنَت ُمْستَِحقوالعشرون شيخا قائلين "  " لماذا ؟  َد َواْلَكَراَمةَ َواْلقُْدَرةَ ھَا الرَّ
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قبل كل شيء �نك خلقت كل ا�شياء , ليس انك سمحت ل"شياء ان تتطور . بل خلقت كل 
شيء . وليس ذلك فقط , بل لمسرتك كائنة وخلقت . ھنا عبارة واقعية والتي مھم لنا ان 

رة الرب. ذلك يعني لم اخلق لمسرتي الخاصة . نتقبلھا . لقد خلقت لمس  

ولھذا , علي ان � اتكلم vسر نفسي , �نه حينھا انا � اتجاوب مع الھدف من وجودي . 
مسرة الرب , عندھا انا حقق الھدف من وجودي . لكن الشيء المثير علي ان اسعى الى 

. ھناك توجد السعادة . ھناك ل"ھتمام انه عندما احيا لمسرة الرب اجد مسرة عظيمة لنفسي 
َمْن َوَجَد َحيَاتَهُ يُِضيُعھَا، َوَمْن أََضاَع 39الشبع . ھناك الكمال عندما اعيش لمسرة الرب . " 

)  معرفة ما ھية الحياة حقا ,ھو فقط ان تحيا  39: 10" (متى َحيَاتَهُ ِمْن أَْجلِي يَِجُدھَا.
اتك غنية و مشبعة . لمسرته . بذلك انت تحقق الھدف من وجودك و حي  

 

 

5ا�صحاح   

 

َوَرأَْيُت َعلَى يَِميِن اْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش ِسْفًرا َمْكتُوبًا ِمْن َداِخل َوِمْن َوَراٍء، َمْختُوًما 1" 
ْفَر  أَْن يَْفتَحَ  َمْن ھَُو ُمْستَِحق«ٍت َعِظيٍم:َوَرأَْيُت َم"ًَكا قَِويًّا يُنَاِدي بَِصوْ 2بَِسْبَعِة ُختُوٍم.  السِّ
َماِء َو�َ َعلَى اvَْرِض َو�َ تَْحَت اvَْرِض أَْن يَْفتََح 3» َويَفُكَّ ُختُوَمهُ؟ فَلَْم يَْستَِطْع أََحٌد فِي السَّ

ْفَر َو�َ أَْن يَْنظَُر إِلَْيِه.  ْفَر فَِصْرُت أَنَا أَْبِكي َكثِيًرا، vَنَّهُ لَْم يُوَجْد أََحٌد ُمْستَِحقًّا أَْن يَفْ 4السِّ تََح السِّ
)4-1: 5" (َويَْقَرأَهُ َو�َ أَْن يَْنظَُر إِلَْيِه.  

ما ھو ھذا السفر الذي لديه كل ھذا التأثير القوي على يوحنا عندما لم يتم ايجاد احد مستحق 
لفتحه؟ ھذا السفر ليس ا� صك اعمال ا�رض . بحسب الناموس اليھودي كلما بعت ملكية 

تخليص . كان لك دائما  الحق في ان تعيد شراء الملكية خ"ل كصك كان ھناك دائما فقرة 
 الفترة المحددة اذا ما حققت الشروط و المتطلبات التي كانت مكتوبة في الصك . 

لذا كلما كان ھناك بيع ملكية , كان ھناك دائما صكين . واحد مختوم يحفظ في خزنة امنة . 
ي باع الملكية. و في وقت التخليص كان و ا�خر يبقى مفتوحا و يحفظ من قبل الشخص الذ

عليك جلب الصكين , ا�ول المفتوح والثاني المختوم. وبالصك المفتوح كنت تثبت انك 
وفي تحريره , كنت تفتح الختم للصك المختوم و تحقق صاحب الحق في تحريره 

 المتطلبات الموجودة فيه, وھكذا كانت الملكية تعود اليك . 

ح الثاني والث"ثين نجد ان ارميا في السجن . كان قد تنبأ بان في سفر ارميا ا�صحا
اورشليم ستسقط امام البابليين . وشجع الناس ان � يقاوموا حتى ينقذوا انفسھم , �ن 
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المقاومة تعني ا�نتحار . البابليون سيقھرونھم لذا عليھم ان يذعنوا . تم القاء القبض عليه 
زنزانة , بسب تشجيعه الناس بعدم محاولة مقاومة غزو بتھمة الخيانة العظمى و رمي في 

البابليين , بل الخضوع �ن البابليين سوف يقھروھم . ايضا تنبأ انه بعد سبعين سنة من 
اسر بابل , انھم سيعودون و يمتلكون ا�رش مجددا . كان سيتم ا�ستي"ء عليھم من قبل 

�رض . البابليين و وبعد سبعين سنة سيعودون و يمتلكون ا  

الجيش البابلي في خارج المدينة . لقد وضع الحصار حول المدينة . ا�ن , ھا انتم  و ھا ھو
انھم مستعدون على استي"ء المدينة وھا ھو ارميا جالس في السجن , �نه شجع الناس على 

 ان � يقاوموا �نھم ان فعلوا فسيسقطون . لكنه ايضا تنبأ اننا سوف نمتلك ھذه ا�رض . 

اذا كانت كلمة هللا �رميا تقول " انظر ملكية قريبك ستقدم للتحرير . تقدم و حررھا " كان 
ھناك فقرات في ھذه العقود تقول انك اذا لم تقدر ان تحرر ملكيتك بنفسك , قريبك من 
 الدرجة ا�ولى يمكنه التقدم بد� عنك و تحريرھا �جلك حتى تبقى الملكية في العائلة . 

سيفدى . " تقدم و افديه " لم يستطع قريبه فعل  َحنَْمئِيلُ لرب �رميا كانت ان حقل لذا كلمة ا
ذلك بنفسه . لذا ليري ايمانه للناس في وعد هللا انھم سوف يعودون ويمتلكون ھذه ا�رض 

 مجددا , ذھب ارميا و فدى الحقل . 

تفدي الحقل. حق الفداء  في اليوم التالي وھو في الزنزانة , اتى قريبه وقال " ابي يريدك ان
لك . � يستطيع ھو القيام بذلك. يريدك ان تفديه . " علم ارميا انھا كانت كلمة هللا التي اتته 

وقالت له " افدي حقل حنمئيل " لذا قال " اخذت الختم وختمت واحدا " واعطاھم 
فظوا ھذين مخطوطته و قال , " ادفنوا ھذه في جرة الى حين نعود الى ھذه ا�رض . لذا اح

الملفين , المختوم و ا�خر , وادفنوھما معا في جرة , وعندما معود الى ا�رض سنطالب 
بھذا الحقل على انه حقلنا " يمكنك ان تقرا ھذه القصة في ا�صحاح الثاني والث"ثين , 

 الصكين الذين كتبا , المختوم وا�خر المفتوح . 

العرش , سفر مختوم بسبعة اختام . انه صك  ھنا نجد السفر في اليد اليمنى للجالس على
 ملكية . انه صك ملكية ا�رض. 

اِكنِيَن 1في ا�ساس ا�رض ملك � بالخلق . "  بِّ اvَْرُض َوِمْلُؤھَا. اْلَمْسُكونَةُ، َوُكلُّ السَّ لِلرَّ
اَل هللاُ: َوقَ 26 ) . عندما خلق هللا ا�نسان , اعطاه ا�رض. قال �دم ,1: 24" (مزامير فِيھَا.

َماِء « نَْعَمُل اِ�ْنَساَن َعلَى ُصوَرتِنَا َكَشبَِھنَا، فَيَتََسلَّطُوَن َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى َطْيِر السَّ
بَّابَاِت الَّتِي تَِدبُّ َعلَى اvَْرضِ  " (تكوين »َوَعلَى اْلبَھَائِِم، َوَعلَى ُكلِّ اvَْرِض، َوَعلَى َجِميِع الدَّ

اعطى هللا ا�رض �دم لكن ادم سلم ا�رض الى ابليس عندما لم يطع هللا و  ) اذا26: 1
اطاع اقتراح ابليس . صادر ا�رض �بليس فاصبحت له . نرنم ھذا العالم عالم ابانا . نعم 

بالمعنى التقني . لكن , بالمعنى العملي في الوقت الحاضر انه عالم ابليس . قال بولس " 
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ْھِر قَْد أَْعَمى أَْذھَاَن َغْيِر اْلُمْؤِمنِيَن، لِئَ"َّ تُِضيَء لَھُْم إِنَاَرةُ إِْنِجيِل َمْجِد الَِّذيَن فِيِھْم إِ 4 لهُ ھَذا الدَّ
) . يسوع دعاه مرتين او ث"ث مرات 4:4كورنثوس 2" (اْلَمِسيِح، الَِّذي ھَُو ُصوَرةُ هللاِ.

 بأمير العالم . 

جيئه ؟ الھدف كان ليفدي العالم ويعيده الى هللا . عندما اتى يسوع , مالذي كان الھدف من م
 مالذي كان اول شيء فعله ابليس؟ 

اخذه الى البرية وجربه . او� بتحويل الحجر الى خبز . اما ثانيا اخذه على قمة جبل عالي 
ْلطَاَن ُكلَّهُ «َوقَاَل لَهُ إِْبلِيُس:6و اراه كل ممالك العالم . قال " ، vَنَّهُ  لََك أُْعِطي ھَذا السُّ َوَمْجَدھُنَّ

). 7-6: 4" (لوقا ».فَإِْن َسَجْدَت أََماِمي يَُكوُن لََك اْلَجِميعُ 7إِلَيَّ قَْد ُدفَِع، َوأَنَا أُْعِطيِه لَِمْن أُِريُد.   

ياله من افتخار يقوم به ابليس ھنا . " العالم كله لي , ولدي القدرة ان اعطيه لمن اشاء " 
انه صحيح . العالم في سيطرة ابليس . العالم في تمرد ضد هللا .  ويسوع لم يبطل ادعاءه .

ابليس حقا اله ھذا العالم , وعندما تقبل يسوع المسيح , تصبح غريبا على ا�رض . قال 
تَهُ. َولِكْن vَنَُّكْم لَْستُْم ِمَن اْلعَ 19يسوع " الَِم، بَْل أَنَا لَْو ُكْنتُْم ِمَن اْلَعالَِم لََكاَن اْلَعالَُم يُِحبُّ َخاصَّ

) . ھذا العالم تحت سلطة ابليس 19: 15" (يوحنا اْختَْرتُُكْم ِمَن اْلَعالَِم، لِذلَِك يُْبِغُضُكُم اْلَعالَُم.
و قوته . لذلك السبب من الواضح انه خطأ لوم هللا على المشاكل الموجودة في العالم اليوم . 

  ته التي تحدث في العالم . لكن ا�نسان يريد ان يلوم هللا على جميع معانا

ان كان هللا اله محبة , اذا لماذا ھناك اناس يموتون جوعا في اثيوبيا ؟ لماذا في كمبوديا 
يمرون بكل تلك ا�شياء المرعبة؟ ان كان هللا اله محبة , لما ا�طفال يعانون ھنا وھناك و 

ن العالم ينتمي الى ابليس في كل مكان ؟ لما ھذا ؟ لما ذلك ان كان هللا حقا اله محبة ؟ �
 وھو متمرد على هللا و ا�نسان قد انضم اليه في التمرد على هللا .  

وانا متاكد انه ان كان لدينا القدرة على التصويت , و كتبنا على ورقة ا�قتراع " من نريد 
الك"م ان يحكم على العالم ؟ هللا ام ابليس " لكان ابليس ربح بأغلبية ساحقة. قد تتحدى ذلك 

. لكن فقط ضع ابليس في زي الجسد الذي ياتي به , العيش بحسب الجسد ام العيش بحسب 
البر , وليس عليك الذھاب الى ورقة ا�قتراع . الناس يعبرون عن تصويتھم بأسلوب الحياة 

الذي يحيونه . واتجرأ و أقول ان الذين يحيون بحسب الجسد يفوقون الذين يحيون بحسب 
بأسلوب حياته و من الواضح ان ابليس قد غلب لذا , الشخص يظھر تصويته  الروح بكثير.

 بأغلبية ساحقة .

عيش حياة بارة , العيش بحسب الروح ليست حياة ذات شعبية . ليست الحياة التي 
يستحسنھا العالم او تعجبه . لذا اتى يسوع ليفدي العالم ويعيده الى هللا . لقد دفع الثمن . 

لفداء ؟ دمه مسفوكا على الصليب . و اينما قرانا عن الفداء في العھد مالذي كان ثمن ا
 الجديد , نراه دائما على ع"قة بدم يسوع المسيح . ذلك كان الثمن الذي دفعه ليفدي العالم . 
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عندما مات ادم , مات من اجل خطيته, �ن هللا قال ان الروح التي تخطيء , تموت بالتأكيد 
) . عندما مات مات لخطيته , 17: 2" (تكوين ُكُل ِمْنھَا َمْوتًا تَُموتتَأْ يَْوَم . قال �دم " 

ونفس الشيء بالنسبة �ي شخص اخر منذ ادم ما عدا شخص واحد . كان ھناك شخص 
واحد فقط مات �جل خطايا ا�خرين ليس لخطيته ھو . يسوع كان ب" خطيئة . قال بطرس 

ٍة أَْو َذھٍَب، ِمْن ِسيَرتُِكُم اْلبَاِطلَِة الَّتِي تَقَلَّْدتُُموھَا  َعالِِميَن أَنَُّكُم اْفتُِديتُمْ 18" �َ بِأَْشيَاَء تَْفنَى، بِفِضَّ
: 1بطرس1" ( بَْل بَِدٍم َكِريٍم، َكَما ِمْن َحَمل بِ"َ َعْيٍب َو�َ َدنٍَس، َدِم اْلَمِسيحِ 19ِمَن ا{بَاِء،

ذي دفع من اجل فداء العالم . ) .اذا بموت البريء , موته كان الثمن ال18-19  

َماَواِت َكْنًزا ُمْخفًى فِي َحْقل، َوَجَدهُ إِْنَساٌن فَأَْخفَاهُ. َوِمْن «قال يسوع "  أَْيًضا يُْشبِهُ َملَُكوُت السَّ
) . والمثل , الحقل 44: 13فََرِحِه َمَضى َوبَاَع ُكلَّ َما َكاَن لَهُ َواْشتََرى ذلَِك اْلَحْقَل." (متى 

مثل العالم . قال يسوع " الحقل ھو العالم " من باع كل شيء ليشتري العالم ؟ يسوع فيه ي
المسيح . و �ي ھدف اشترى العالم ؟ حتى يخرج الكنز منه . وما ھو الكنز ؟ كنيسته , 

 جسد يسوع المسيح , انت الذي امنت و وثقت به . فدى العالم كله حتى يخرجك منه . 

د السماوي , ناتي ا�ن الى وقت الفداء ذاك . كان ھناك دائما وقت اذا , حين ناتي الى المشھ
معين �فتداء الملكية . وبالطبع كان ھناك بند خاص اخر في الناموس . ان لم تكن انت او 

احد افراد عائلتك قادرين على افتداء الملكية في وقت الفداء , عندھا تخسر حق الملكية الى 
د للعائلة الجديدة التي استولت عليھا . تخسر حقك الى ا�بد. ا�بد و عندھا تصبح الى ا�ب

 نلت فرصتك الوحيدة وذلك كل شيء . 

في اغلب الحا�ت اوقات الفداء التي تحدد كانت سبعة سنوات , وھو نفس الوقت الذي 
يتطلبه الواحد لفداء شخص بيع عبدا. ما كان يمكن ان تبقى عبدا �كثر من سبع سنوات . 

تمام لي قبل ستة ا�ف عام, ان ا�نسان بيع  عبدا للخطيئة وبيع العالم �بليس مثير ل"ھ
ليسيطر عليه , لقد سيطر على العالم لما يقارب الستة ا�ف عام . �ن ادم باع ا�رض بما 

عام بعد المسيح .  2000سنة قبل المي"د و نحن ا�ن نخرج من  4000يقارب   

تية قريبة جدا. وما نقرأ عنه ھنا في سفر الرؤيا سيحدث سنة الفداء أانا شخصيا اؤمن ان 
في خ"ل خمسة وعشرون عاما ارضيا . اؤمن ان هللا قد اسس تلك الستة ا�ف سنة , الستة 

في نمط واحد , وسيتحقق ذلك بالمنظور الكلي , عندما ينھي ابليس حكمه في الستة ا�ف 
 سنة وعندھا ستصل ا�رض الى وقت الفداء .  

ھنا المشھد السماوي و نحن نراه ھنا مع يوحنا . مشھد عظيم , ھناك على عرش الرب اذا 
جالس مع كل مجده , والكروبيم يعبدونه , و الشيوخ ا�ربعة والعشرون يعلنون استحقاق 
هللا . والم"ك يعلن بالصوت العظيم " من يستحق ان يفتح ھذا السفر و ويفك ختومه " ثم 

يستحق " مالذي يعني ذلك ؟ ليس �حد القدرة على فداء العالم . الم"حظة" لم يوجد من   
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ا�ن كل اربعة سنوات لدينا شخص يقف و يقول لك انه يستطيع تخليص العالم . وان فقط 
صوَت له فھو لديه برنامج و خطة للفداء. لطالما حاول ا�نسان فداء الجنس البشري . ك" 

ا�حرى العالم . اذا, لم يوجد من يستحق . و ھذا � يستطيع ا�نسان تخليص نفسه , فكم ب
بالطبع ھو ما جعل يوحنا يبكي و ينوح . لماذا . �نه ان لم يفديه احد فأبليس يحكم الى ا�بد 
. تلك الفكرة اكثر مما يمكن ليوحنا احتماله . جعلته ينوح . صار يبكي بشدة مع توقع مريع 

يس و قوته و التعاسة ستحكم باستمرار من خ"ل ان العالم سيبقى الى ا�بد تحت سلطة ابل
 ذلك . 

ْفَر َويَْقَرأَهُ َو�َ أَْن يَ 4"  ْنظَُر فَِصْرُت أَنَا أَْبِكي َكثِيًرا، vَنَّهُ لَْم يُوَجْد أََحٌد ُمْستَِحقًّا أَْن يَْفتََح السِّ
يُوِخ:5إِلَْيِه.  َغلََب اvََسُد الَِّذي ِمْن ِسْبِط يَھُوَذا، أَْصُل  �َ تَْبِك. ھَُوَذا قَدْ «فَقَاَل لِي َواِحٌد ِمَن الشُّ

ْبَعةَ  ْفَر َويَفُكَّ ُختُوَمهُ السَّ  ».َداُوَد، لِيَْفتََح السِّ
يُوِخ َخُروٌف قَائٌِم َكأَنَّهُ 6 َوَرأَْيُت فَإَِذا فِي َوَسِط اْلَعْرِش َواْلَحيََوانَاِت اvَْربََعِة َوفِي َوَسِط الشُّ

فَأَتَى 7َسْبَعةُ قُُروٍن َوَسْبُع أَْعيٍُن، ِھَي َسْبَعةُ أَْرَواِح هللاِ اْلُمْرَسلَةُ إِلَى ُكلِّ اvَْرِض.  َمْذبُوٌح، لَهُ 
ْفَر ِمْن يَِميِن اْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش. )7-4: 5" (َوأََخَذ السِّ  

وحنا يراه مثير ل"ھتمام لي ان الشيخ يقول ليوحنا " انظر اسد سبط يھوذا "و عندما يراه ي
كحمل مذبوح , ما يوحي ان يوحنا على ا�رجح يراه وھو � يزال يحمل ع"مات الصلب 

 و معاناته من اجلنا.  

قد يكون اول ما تراه من يسوع في الملكوت تجربة صادمة حدا. �نه في عقولنا قد كونا 
اش صورة عن وجه يسوع وھي صورة كاملة ا�وصاف وجميلة , عظيمة , شديدي ا�ندھ

من الجمال .لكن في نبوة اشعياء ا�صحاح الثاني والخمسون و الثالث والخمسون , قال " 
 كل من نظر اليه تعجب " صدموا .  

�ن وجھه شوه لدرجة انك لن تستطيع ادراك انه وجه انسان . " وخبأنا وجوھنا منه " 
ذلك يستمر ويقول  بتعبير اخر , كان صادما لدرجة اننا لم نتحمل النظر اليه . لكنه بعد

  " َوھَُو َمْجُروٌح vَْجِل َمَعاِصينَا، َمْسُحوٌق vَْجِل آثَاِمنَا. 5"

ھذه الجروح التي حملھا ھي جروح التي عاناھا من اجلك عندما دفع ثمن فدائك , عندما 
نال الدينونة من اجل خاطاياك , عندما مات بد� عنك . وقد تكون تلك اول نظرة لنا في 

قبل اكمال عمل الفداء ھذا , وھي ان اول نظرة لنا على يسوع المسيح ستكون  السماء ,
 صادمة حيث قد نرى اثار المعاناة التي تحملھا من اجلنا حتى يفدينا . 

التفت فرأيته كحمل مذبوح في وسط العرش بين المخلوقات الحية , الكروبيم , وفي وسط 
 ا�ربعة والعشرين شيخا , ھناك وقف الحمل . 
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ِت اvَْربََعةُ اْلَحيََوانَاُت َواvَْربََعةُ َواْلِعْشُروَن َشْيًخا أََماَم اْلَخروِف، َولَھُ 8" ْفَر َخرَّ ا أََخَذ السِّ ْم َولَمَّ
ةٌ  يِسيَن. ُكلِّ َواِحٍد قِيثَاَراٌت َوَجاَماٌت ِمْن َذھٍَب َمْملُوَّ )8: 5"(بَُخوًرا ِھَي َصلََواُت اْلقِدِّ  

في العھد القديم يدخل الى قدس ا�قداس في الخيمة كل يوم , كان يحمل عندما كان الكاھن 
اناءا ذھبيا صغيرا وكان مرتبطا بس"سل ذھبية . كان يحمل بخورا في ھذه ا�واني الذھبية 

عندما يمر بالمذبح حيث كانت تقدم الذبائح كان يحمل جمرة محترقة من المذبح و يضعھا 
ن الدخان يبدأ بالتصاعد . وثم يدخل الى قدس ا�قداس حيث في اناء البخور . وبالطبع , كا

كان لديھم مذبح البخور , فيبدأ بھز اناء البخور الذھبي الصغير امام المذبح فتتصاعد 
رائحة العطر المنبعثة امام الحجاب , الذي كان حضور هللا . كانت تقدمة بخور � , التي 

صلواتنا وھي تتصاعد كبخور ير الى تمثل صلوات الناس . وھناك نصوص كتابية تش
 طيب امام هللا . 

في ھذه المرحلة يتصرف الشيوخ ا�ربعة والعشرين , كما كان الكھنة عندما ياخذون 
اواني البخور الذھبية الصغيرة المليئة بالبخور , التي ھي صلوات القديسين , ويقدمونھا 

 في ھذه المرحلة امام هللا . 

الثمن كامل . تم دفعه . مات يسوع مرة واحدة وللكل . لكن , بولس الفداء لم يكتمل بعد . 
ُض َمًعانَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ اْلَخلِيقَِة تَئِنُّ يقول "  8الرسول في رومية  متوقعين التبني فداء  َوتَتََمخَّ

اجسادنا " لذا الى حين ذلك الوقت جسدي لم يفتدى بعد . انا أئن من اجل ذلك اليوم . انا 
ذلك اليوم .  انتظر  

الى ذلك الحين , هللا اعطاني الروح القدس كدفعة اولى , كعربون لميراثي الى حين فداء 
ملكيته المدفوعة الثمن . لذا هللا اظھرانه جاد في نواياه لفدائك , و ليظھر ذلك لك اعطاك 

الفداء . وبولس يتحدث عن ذلك في الروح القدس . لقد ختمك بروح الوعد الى يوم 
صحاح ا�ول من الرسالة الى افسس. احد اعظم البركات التي لدينا في يسوع المسيح , ا�

في السماويات , ھي اننا نؤمن اننا ختمنا بالروح القدس روح الوعد ,الذي ھو عربون 
الميراث , الى حين فداء الملكية المدفوعة الثمن . هللا اشتراك. لقد دفع الثمن . لم يأخذك بعد 

دفعة ا�ولى , لكنه قادم لياخذك في احد ا�يام . يقول " انھم لي . لقد دفعت . لقد دفع ال
 ثمنھم .ا�مر منتھي " . 

قيل لنا في العبرانيين ان هللا قد جعل كل ا�شياء خاضعة له , لكننا لم نرى ا�شياء خاضعة 
له . العالم  بعد . لم يحدث ذلك الوقع بعد . ما زلنا نرى العالم في تمرد عليه . ليس خاضعا

في تمرد ضده . لذا ما زلنا لم نرى بعد كل ا�شياء في خضوع له , لكننا نرى يسوع الذي 
بالمجد والكرامة , وھو ينتظر الى ان جعل اقل بقليل من الم"ئكة ليعاني الموت , متوجا 

يجعل ا�ب كل ا�شياء في خضوع له . انه يستريح في عمله المكمل و ا�ن ا�ب سيخضع 
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ا�شياء له و سوف يجعله ملك المللوك ورب ا�رباب . لكن الفداء لم يكتمل بعد , �نه  كل
 لم يطالب بعد بما اشتراه .   

ا�مر كانك ذاھب لتشتري شيئا من متجر شامل و تدرك انك � تملك المال الكافي ا�ن , 
. لذا يكتبون لك  لكنك تريد الشراء , لذا تضع دفعة اولى و تطلب منھم ان يضعوه جانبا لك

عقدا و يضعونه جانبا لك و لديك مدة محددة من الوقت لتاتي وتاخذ ما اشتريت . الى ذلك 
الحين ذلك الشيء ملك لك تكنيكيا . � احد يمكنه ان ياتي ويشتريه . قد ياتي شخص اخر و 

" ذلك ھو  يقول انه يريده , لكنھم سيقولون له " اسفين , بعناه . لقد دفعوا دفعة اولى عليه
 عربون . لقد اظھرت انك جاد . انت تنوي شراءه . ذلك ھو كل ما في ا�مر . 

 لم تلتقطه بعد . اذا لدينا الروح القدس , عربون ميراثنا الى فداء ما تم شراءه . 

 

اذا ھم يقدمون ھذه ا�واني , البخور امام عرش الرب , صلوات القديسين . كم مرة صليت 
لتكن مشيئك كما في السماء كذلك على ا�رض " تلك ص"ة لم تستجاب " فلياتي ملكوتك ف

الى اليوم . كانت الكنيسة ترفع تلك الص"ة لقرون , لكن تلك مازالت ص"ة غير مستجابة . 
ا�ن ذلك � يعني ان هللا لم ينوي ان يستجيب تلك الص"ة . هللا ينوي استجابة تلك الص"ة . 

ي بالطبع ھو احد مشاكل الكثير من صلواتنا. انھا مسألة وقت فقط , والذ  

حان الوقت و قد تم تقديم الصلوات امام عرش الرب صلوات القديسين , صلوات قرون , " 
فلياتي ملكوتك فلتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على ا�رض " وقريبا ملكوت هللا قادم 

. ولن يكون ھناك تمرد على على ا�رض كما في السماء و قريبا مشيئة هللا سوف تتم ھنا 
هللا , التمرد الذي يدمر الكوكب , بل سيكون ھناك كوكب كله في طاعة  و خضوع له . اوه 

, كم يمكن ان يكون مكانا رائعا لو ان الجميع عاش كما يريد الرب له ان يعيش , لو اننا 
انما بر و عشنا معا في محبة . في بر و س"م . �ن ملكوت هللا ليست اك" وشراب , و

 س"م و فرح . 

ا�رض يمكنھا ان تنتج طعاما يكفي للجميع . ا�مر فقط ھو اننا نستھلك كل الموارد و 
نديرھا بشكل سيء جدا . نحن نستھلكھا ل"ھداف الخاطئة , لكن عندما ياتي يسوع و 

يؤسس ملكوته , عندھا سنرى ا�رض كما نوى هللا لھا ان تكون و البر سيغطي ا�رض 
يغطي الماء البحار .  كما  

ْفَر َوتَْفتََح ُختُوَمهُ، vَنََّك  ُمْستَِحق«َجِديَدةً قَائِلِيَن:َوھُْم يَتََرنَُّموَن تَْرنِيَمةً 9"  أَْنَت أَْن تَأُْخَذ السِّ
ةٍ  ).9: 5"( ُذبِْحَت َواْشتََرْيتَنَا �ِ بَِدِمَك ِمْن ُكلِّ قَبِيلٍَة َولَِساٍن َوَشْعٍب َوأُمَّ  

ْفَر َوتَْفتََح ُختُوَمهُ، vَنََّك ُذبِْحَت َواْشتََرْيتَنَا �ِ بَِدِمَك ِمْن  ُمْستَِحقالفداء " اذا  أَْنَت أَْن تَأُْخَذ السِّ
ةٍ  "  ُكلِّ قَبِيلٍَة َولَِساٍن َوَشْعٍب َوأُمَّ  
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ن ا�ن السؤال : من يستطيع غناء ھذه الترنيمة ؟ ھل ھذه ترنيمة اسرائيل المفدى ؟ ك" , �
ھؤ�ء الناس اخذوا من كل قبيلة و لسان و شعب و امة . بالتاكيد ليست ترنيمة من الم"ئكة 
. ذلك يترك لنا احتمال واحد , الكنيسة . ترنيمة الفجاء تلك ھي ترنيمة قيلت من اناس حول 

العالم , من كل عائلة من كل قبيلة على ا�رض . افتدوا من قبل يسوع المسيح , عائلة 
، ِختَاٌن َوُغْرلَةٌ، بَْربَِريٌّ 11لمسيح , واحد في المسيح . " يسوع ا َحْيُث لَْيَس يُونَانِيٌّ َويَھُوِديٌّ

، بَِل اْلَمِسيُح اْلُكلُّ َوفِي اْلُكلِّ  ، َعْبٌد ُحرٌّ يثِيٌّ ) , عائلة واحدة كبيرة في 11: 3" (كولوسي ِسكِّ
 المسيح تغني الفداء بدمه . 

يرة ل"ھتمام . زمن الضيقة � يبدأ ا� في ا�صحاح السادس و ما يصل بنا الى نقطة مث
فتح اختامه , زمن الضيقة � الكنيسة ھناك في السماء تعلن استحقاق الحمل بأخذ السفر و 

يبدأ ا� عندما تفتح ا�ختام . انه يحول دون وجود الكنيسة في ا�رض خ"ل فترة الضيقة 
الى ا�رض خ"ل فترة زمن الضيقة و ثم يختطفنا  العظيمة  . بالتأكيد الرب لن يعيدنا

 مجددا . 

)10: 5"(».َوَجَعْلتَنَا ِ�لِھنَا ُملُوًكا َوَكھَنَةً، فََسنَْملُِك َعلَى اvَْرضِ 10"   

يسوع , مرة اخرى ينتصر ,وعد انھم سيحكمون معه , في ملكوته , وذلك الحكم معه بعصا 
 من حديد , ذلك الك"م لثياتيرا . 

يُوِخ، َوَكاَن 11"  َونَظَْرُت َوَسِمْعُت َصْوَت َم"َئَِكٍة َكثِيِريَن َحْوَل اْلَعْرِش َواْلَحيََوانَاِت َوالشُّ
) . 11: 5"( َعَدُدھُْم َربََواِت َربََواٍت َوأُلُوَف أُلُوفٍ   

ما ھي ربوات ربوات والوف الوف ؟ مئة مليون . الوف الوف ھي مليون اخر . كم سيفدى 
واحد في المسيح , كلھم ھناك في السماء ؟ � اعلم , لكنه جمع كبير . كلھم و يتواجد 

 يعلنون مجد ربنا. 

ھَُو اْلَخرُوُف اْلَمْذبُوُح أَْن يَأُْخَذ اْلقُْدَرةَ َواْلِغنَى َواْلِحْكَمةَ  ُمْستَِحق«يَن بَِصْوٍت َعِظيٍم:قَائِلِ 12" 
ةَ َواْلَكَراَمةَ َواْلَمْجَد َوالْ  !َواْلقُوَّ ) 12: 5" (».بََرَكةَ  

اذا جمع الم"ئكة ينضمون الى الكنيسة . كما ترى ,� يمكنك ان تغني ا�ية . فقط ھم 
يستطيعون غناء الترنيمة . � يعرفون ماذا يعني ان تكون مفديا بدم يسوع المسيح . لكن 

الكرامة و  عندما نأتي ونبدأ بالترنيم اع"ن استحقاقه للسلطة و الغنى و الحكمة و القوة و
 المجد و البركة , عندھا يمكنھم ا�نضمام الينا والترنيم معنا �نھم يعرفون ذلك . 

َماِء َوَعلَى اvَْرِض َوتَْحَت اvَْرِض، َوَما َعلَى اْلبَْحِر، ُكلُّ َما 13" ا فِي السَّ َوُكلُّ َخلِيقٍَة ِممَّ
ْلطَاُن لِْلَجالِِس َعلَى اْلعَ «فِيھَا، َسِمْعتُھَا قَائِلَةً: ْرِش َولِْلَخُروِف اْلبََرَكةُ َواْلَكَراَمةُ َواْلَمْجُد َوالسُّ
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يُوُخ اvَْربََعةُ َواْلِعْشُروَن ». آِمينَ «َوَكانَِت اْلَحيََوانَاُت اvَْربََعةُ تَقُوُل:14». إِلَى أَبَِد ا{بِِدينَ  َوالشُّ
وا َوَسَجُدوا لِْلَحيِّ إِلَى أَبَِد ا{بِِديَن.  ).14-13: 5" (َخرُّ

 اذا مشھد الفداء في السماويات . 

 

6ا�صحاح   

 

 ا�ن ا�صحاح السادس , يبدأ بفتح الختم. 

ْبَعِة، َوَسِمْعُت َواِحًدا ِمَن اvَْربََعِة 1"  ا فَتََح اْلَخُروُف َواِحًدا ِمَن اْلُختُوِم السَّ َونَظَْرُت لَمَّ
فَنَظَْرُت، َوإَِذا فََرٌس أَْبيَُض، َواْلَجالُِس َعلَْيِه 2» َواْنظُْر! ھَلُمَّ «اْلَحيََوانَاِت قَائِ"ً َكَصْوِت َرْعٍد:

) . 2-1: 6" (َمَعهُ قَْوٌس، َوقَْد أُْعِطَي إِْكلِي"ً، َوَخَرَج َغالِبًا َولَِكْي يَْغلِبَ   

اذا اول ما يحدث على ا�رض ما ان تخطف الكنيسة , في اللحظة التي فيھا يفتح الختم 
ضد المسيح على حصان ابيض . انه المسيا الكذاب , المسيح الكاذب . ويبدا  ا�ول, يأتي

بالغلبة على ا�رض , جالبا ا�رض تحت سلطانه و سيطرته . �نه قيل لنا , ومرة اخرى 
ل"ثبات ان ابليس مازال مسيطرا على العالم , قيل لنا في الرؤيا الثالث عشر , ان ابليس 

ا سوف يسلم ا�رض الى ضد المسيح , لكننا نرى ھنا انبثاقه سيعطيه عرشه و سلطانه . لذ
 , اول شيء بعد اختطاف الكنيسة .   

ا�ن بحسب بولس في تسالونيكي الثانية ا�صحاح الثاني, متحدثا عن ضد المسيح , � 
ى أَْن يُْرفََع vَنَّ ِسرَّ اِ�ْثِم ا{َن يَْعَمُل فَقَْط، إِلَ 7يمكنه المجيء ا� بعد ان تخطف الكنيسة . " 

" اذا � يمكنه ان يظھر ا� بعد ان  َوِحينَئٍِذ َسيُْستَْعلَُن اvَثِيمُ 8ِمَن اْلَوَسِط الَِّذي يَْحِجُز ا{َن، 
 ترفع القوة الحاجزة , التي ھي الروح القدس في كنيسة الروح القدس . 

حافظة . كان له  ) . ما ھو الملح ؟ كان مادة13: 5قال يسوع " انتم ملح ا�رض " (متى
تاثير الحفظ . يسوع يقول ان الكنيسة حافظة للعالم  كانوا يستعملون الملح على اللحم في 
تلك ا�يام لقتل البكتريا السطحية , �نھم ما كانوا يمتلكون مجمدات . لذا كان اللحم يملح 

رض" فھموا لحفظه من التعفن , من الفساد . لذا عندما قال يسوع لت"ميذه " انتم ملح ا�
نحن التأثير الذي يحفظ العالم من التعفن . لكنه قال " ان فسد الملح فبماذا يملح ؟ � يصلح 

). وان نظرت الى ا�مم 13: 5لشيء بعد ا� ان يطرح خارجا ويداس من الناس " (متى
التي سقطت في الشيوعية , في كل واحدة منھا ماتت الكنيسة . فبخصوص تأثيرھا , فھو 

قد فقط الملح ملوحيته . ميت, ل  



40 
 

الكنيسة ھي الحافظ الوحيد للعالم اليوم . فلو لم تكن الكنيسة , لكانت حتى الو�يات المتحدة 
ساقطة ا�ن . ا�ن انھم يكرھوننا �ننا نحجزھم من كل الشر الذي يريدون القيام به . اننا 

ه , انا اسف , لم اكن نشكل بل علينا ان نشكل قوة حاجزة في العالم . ان قال شخص " او
اعلم انك كنت ھناك " ابتھج . لديك تأثير مطھر حيث تعمل . ان سخروا منك قائلين " � 

يمكننا القيام با�مر �نه انظروا من ھنا , القديس جو " افرح . انه ما يريدك هللا ان تكونه , 
عالھم الدنيئة . اخبار القصص القذرة . امنعھم من ا�فتخار بافقوة مطھرة . امنعھم من 

احرجھم من اجل كل ا�مور الشريرة التي يقومون بھا. انت ملح ا�رض . انت مادة 
 حافظة. 

ان توقفنا عن كوننا مادة حافظة , فاننا نتوقف عما نحن . ان فقد الملح ملوحته , ف" ينفع 
لحظة لشيء بعد . هللا يقول لك انك صالح فقط لشيء واحد وذلك ھو حفظ العالم . في ال

َوا{َن 6الكنيسة, ذلك التأثير الحافظ يزول و مباشرة ياتي ضد المسيح . "  التي ترفع فيه
vَنَّ ِسرَّ اِ�ْثِم ا{َن يَْعَمُل فَقَْط، إِلَى أَْن يُْرفََع ِمَن 7تَْعلَُموَن َما يَْحِجُز َحتَّى يُْستَْعلََن فِي َوْقتِِه. 

اذا التسلسل الصحيح ھو , الكنيسة "ِحينَئٍِذ َسيُْستَْعلَُن اvَثِيُم، وَ 8اْلَوَسِط الَِّذي يَْحِجُز ا{َن، 
ھناك في السماء قد اختطفت  , الختم ا�ول يفتح , الذي ھو اول احد ا�وامر ا�ولى للعمل 

في السماء , ثم ياتي ضد المسيح غالبا وليغلب , مخضعا العالم تحت سيطرته . ا�ن 
سينادى به كمخلص . سيقول العالم " ھذا ھو . لقد قلنا ى للسنوات الث"ث والنصف ا�ول

طوال الوقت ان المشكلة ھي ھؤ�ء المسيحين الفاسدين . لقد منعونا من ا�زدھار و كل 
بالطبع , ثروة المسيحيين ستترك ھنا و تقسم على العالم و الكل سوف يعيش اياما شيء " 

وضد المسيح سوف يعرض برنامجه رائعة وھم يحصلون على غنائم ثروة المسيحيين . 
ا�قتصادي الجديد و مقترحات س"مه الجديدة و سيقولون " نعم الكنيسة مسؤولة عن كل 
الحروب . ا�ن بعد ان رحل مثيرو الحروب . يمكننا ان ننعم بس"م ھنا على ا�رض " 

ھو  وسيجلب س"ما ومع الس"م سيأتي ا�زدھار و برنامج قوي و سوف يعتقدون انه ھذا
ما كان ينتظرون. ھذا الرجل خلص العالم . العالم , العالم كان على وشك ا�نھيار , لكن 
ھذا الرجل خلص العالم . سينادى به كمسيا او المخلص . " اتى غالبا وليغلب" لكن بعد 

 ث"ثة سنوات ونصف تتغير ا�مور . 

ا فَتََح اْلَخْتَم الثَّانَِي، َسِمْعُت اْلَحيَوَ 3"  فََخَرَج فََرٌس آَخُر 4» ھَلُمَّ َواْنظُْر!«اَن الثَّانَِي قَائِ"ً:َولَمَّ
بَْعًضا،  أَْحَمُر، َولِْلَجالِِس َعلَْيِه أُْعِطَي أَْن يَْنِزَع السَّ"ََم ِمَن اvَْرِض، َوأَْن يَْقتَُل بَْعُضھُمْ 

 َوأُْعِطَي َسْيفًا َعِظيًما.
ا فَتََح اْلَخْتَم الثَّالَِث، سَ 5 فَنَظَْرُت َوإَِذا فََرٌس » ھَلُمَّ َواْنظُْر!«ِمْعُت اْلَحيََواَن الثَّالَِث قَائِ"ً:َولَمَّ

َوَسِمْعُت َصْوتًا فِي َوَسِط اvَْربََعِة اْلَحيََوانَاِت 6أَْسَوُد، َواْلَجالُِس َعلَْيِه َمَعهُ ِميَزاٌن فِي يَِدِه. 
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ھَُماثُْمنِيَّةُ قَْمٍح بِِدينَاٍر، َوثَ"َ «قَائِ"ً: ْيُت َواْلَخْمُر فَ"َ تَُضرَّ ا الزَّ " ».ُث ثََمانِيِّ َشِعيٍر بِِدينَاٍر. َوأَمَّ
)6 :3-6.( 

اذا الحصان الثالث يطلق المجاعة التي تتبع الحرب . بالطبع , ان حدث شيء فظيع كھذا , 
كون واعتقد انه على ا�رجح سيحدث , ا�بادة با�سلحة النووية , � اؤمن ان الكنيسة ست

موجودة حين يحدث ذلك , لكنني اؤمن ان شيء كھذا سيحدث في المستقبل . احد النواتج 
الذي سيدمر المحاصيل , فتصبح غير صالحة ل"كل العرضية سيكون غبار ذري عظيم , 

اي ما يساوي ربع ثُْمنِيَّةُ قَْمٍح بِِدينَاٍر، , وكما يحدث في اثيوبيا ا�ن سيحدث في كل العالم . 
من القمح و سنت واحد ھو اجرة عامل في اليوم . مالذي يحصل عليه العمال اليوم  غالون

 ؟ ما يقارب ا�ربعين دو�ر . اذا اربعين دو�ر مقابل غالون من القمح . 

ان اردت ان تكون اغنى رجل في زمن الضيقة , اذھب واشتري كمية من القمح واخزنھا . 
وف تصبح اغنى رجل في زمن الضيقة . قد عندما يحدث ھذا , فقط خذه و اخزنه و س

 ينتھي بك المطاف كأغنى رجل في الجحيم , ان كان في ذلك تعزية . 

ابِع قَائِ"ً:7"  ابَِع، َسِمْعُت َصْوَت اْلَحيََواِن الرَّ ا فَتََح اْلَخْتَم الرَّ فَنَظَْرُت 8» ھَلُمَّ َواْنظُْر!«َولَمَّ
َعلَْيِه اْسُمهُ اْلَمْوُت، َواْلھَاِويَةُ تَْتبَُعهُ، َوأُْعِطيَا ُسْلطَانًا َعلَى ُرْبعِ  َوإَِذا فََرٌس أَْخَضُر، َواْلَجالِسُ 

 ).8-7: 6" (اvَْرِض أَْن يَْقتُ"َ بِالسَّْيِف َواْلُجوِع َواْلَمْوِت َوبُِوُحوِش اvَْرِض.

اخذت ذلك  اذا بھذه ا�وبئة , ربع سكان ا�رض سيھلك . ا�ن دعونا نفترض ان الكنيسة قد
قد يترك ما يقارب اربعة مليار نسمة على ا�رض , ما يعني ان بمجيء ا�ربعة احصنة ,  

سيموت ربع سكان ا�رض اي مليار نسمة , ربع ا�ربعة مليار سيموت . ذلك شيء حقا 
 مريع تصوره . 

ا فَتََح اْلَخْتَم اْلَخاِمَس، َرأَْيُت تَْحَت اْلَمْذبَِح نُفُوَس ا"  لَِّذيَن قُتِلُوا ِمْن أَْجِل َكلَِمِة هللاِ، َوِمْن َولَمَّ
ھَاَدِة الَّتِي َكاَنْت ِعْنَدھُْم،  يُِّد «َوَصَرُخوا بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائِلِيَن:10أَْجِل الشَّ َحتَّى َمتَى أَيُّھَا السَّ

اِكنِينَ  ، �َ تَْقِضي َوتَْنتَقُِم لِِدَمائِنَا ِمَن السَّ وُس َواْلَحقُّ فَأُْعطُوا ُكلُّ َواِحٍد 11» َعلَى اvَْرِض؟ اْلقُدُّ
َوتُھُْم ثِيَابًا بِيًضا، َوقِيَل لَھُْم أَْن يَْستَِريُحوا َزَمانًا يَِسيًرا أَْيًضا َحتَّى يَْكَمَل اْلَعبِيُد ُرفَقَاُؤھُْم، َوإِخْ 

 ) .11-9: 6" (أَْيًضا، اْلَعتِيُدوَن أَْن يُْقتَلُوا ِمْثلَھُْم.

ضد المسيح .ة , ليست الكنيسة , بل الذين استشھدوا خ"ل فترة حكم اذا ھنا مجموع  

عندما ياتي ضد المسيح ليحكم على ا�رض , سيقوم بحرب ضد القديسين و ينتصر عليھم. 
ذلك ما يقوله لنا الكتاب المقدس . � يمكنھم انه يكونوا الكنيسة , �ن ابواب الجحيم � تقوى 

الكنيسة , اؤمن ان ا�رض ستختبر احد اعظم انتصاراتھا  على الكنيسة. لكن عندما تخطف
في التاريخ  فكر في كل اصدقائك الذين شھدت لھم و ضحكوا عليك و سخروا منك , لكن 
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حين يحدث ھذا حقا , ما شاركتھم به , سوف تكون سببا لحزن عظيم لھم �نھم سيدركون 
سلطته , وقوته , ارجو ان يكون كم كانوا حمقى. وعندما يبدأ ضد المسيح بتأسيس حكمه , 

لديھم حكمة كافية لمقاومته , والذي سيعني موتھم , �ن لديه سلطان ان يقتل كل من 
يقاومه. انھم كل من يرفض اخذ الع"مة او عبادة صورته , لكن بأستشھادھم على ا�قل 

 سيحصلون على خ"صھم .  

يصرخون " يارب كم علينا ان  وھا ھنا عدد كبير من ا�رواح التي تحت المذبح . وھم
ننتظر حتى ندخل , حتى ندخل و نأخذ مكاننا في المساء ؟" و قد اعطي لھم اثواب بيضاء 

يكتمل عدد  ان و قيل لھم ان ينتظروا قلي" الى ان يذبح الباقي منھم , كما ذبحتم انتم, الى
من ا�صحاح السابع . الشھداء . وثم سيتم تقديمھم الى السماء , وسنراھم في الجزء ا�خير   

اِدَس، َوإَِذا َزْلَزلَةٌ َعِظيَمةٌ َحَدثَْت، َوالشَّْمُس َصاَرْت َسْوَداَء 12"  ا فَتََح اْلَخْتَم السَّ َونَظَْرُت لَمَّ
ِم،  َماِء َسقََطْت إِلَى اvَْرِض َكَما تَْطَرُح 13َكِمْسٍح ِمْن َشْعٍر، َواْلقََمُر َصاَر َكالدَّ َونُُجوُم السَّ

ْتھَا ِريٌح َعِظيَمةٌ. شَ  َماُء اْنفَلَقَْت َكَدْرٍج ُمْلتَّف، َوُكلُّ َجبَل 14َجَرةُ التِّيِن ُسقَاَطھَا إَِذا ھَزَّ َوالسَّ
)14-12: 6" (َوَجِزيَرٍة تََزْحَزَحا ِمْن َمْوِضِعِھَما.  

ا�رض . نقرأ ھذا و نتذكر ا�مور المشابھة التي ستحدث في صدب الكأس السادسة على 
يكون ان ھذه ا�حكام المتشابھة التي ستحدث , ستحدث مع بعض , الھزة العظيمة ,  قد

تحرك الجزر من مكانھا , ارتفاع قشرة ا�رض العنيفة , حيث ان ا�رض على ا�رجح 
ستمر بتغير احداثيات القطب , وكنتيجة لذلك ستحدث ا�مور التي وصفت ھنا , ما عدا 

ذلك نتيجة ازاحة احداثيات ا�قطاب .  تساقط النجوم , مع انه قد يحدث  

يُعتقد ان تغير المحور من المحتمل ان يحدث نتيجة نيزك يضرب ا�رض و يضعھا خارج 
محورھا . قوة النيزك وھي تضرب ا�رض على مسارھا الصحيح , قد يلف ا�رض فجأة 

 ميل فيضع المناخ ا�ستوائي تحت ضغط شديد لھواء 1600بحيث قد يزيحھا ربما ل
القطب,  فيصطدم با�رض. ويُعتقد ان الذي سيصدم اريزونا , لھب الشھب سيخرج من 

وذلك ما يُظن انه حدث للحيوان الماموث الذي غطي بالثلج الصلب في سايبيريا مع نباتات 
استوائية في مسالكھا الھضمية, لكن لحمھا كان ما يزال صالحا ل"كل . بعض الناس الذين 

لذين وجدوا ان حيوانات الماموث ھذه شووا بعض لحمھا واكلوه . كانوا في ارسالية وا
اعطوه للك"ب و فأكلته . اذا ھذه الحيوانات تجمدت لحظيا . كان انجمادا سريعا  وھذا قد 

يحدث نتيجة اصطدام ا�رض بالشھاب , طارحا اياھا الى درجة الثالث والعشرين 
لك ھو ما سبب طوفان نوح  . ا�زاحة والنصف . حيث �نھا ُدفعت فالتوت , وقد يكون ذ

وكلھا , مع تحرك ا�رض تتحرك كتل المياه ممزقة كل شيء الكبيرة للماء , المحيطات 
.وبالطبع وزن الماء يصل الى الطبقات الرقيقة من قشرة ا�رض , الصفيحات , مسببة 
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قد يفسر ھذه انھيار ودافعة الجبال و بقوة والى اخره من ھذه ا�شياء . انحراف المحور 
 ا�مور , الذي سيحدث نتيجة اصطدام الشھاب .   

ا�ن ھنا نرى , تساقط النجوم بھذا الشكل من السماء مثل ضرب الريح القوية �وراق 
شجرة التين . ھنا  نجد ھزة ارضية عظيمة . ھنا نجد الجبال و الجزر تختفي .  انه تغيير 

 مفاجيء و عنيف لقشرة ا�رض . 

ُك اvَْرِض َواْلُعَظَماُء َواvَْغنِيَاُء َواvَُمَراُء َواvَْقِويَاُء َوُكلُّ َعْبٍد َوُكلُّ ُحّر، أَْخفَْوا َوُملُو15" 
ُخوِر:16أَْنفَُسھُْم فِي اْلَمَغايِِر َوفِي ُصُخوِر اْلِجبَاِل،  اْسقُِطي َعلَْينَا «َوھُْم يَقُولُوَن لِْلِجبَاِل َوالصُّ

vَنَّهُ قَْد َجاَء يَْوُم َغَضبِِه 17اْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش َوَعْن َغَضِب اْلَخُروِف،  َوأَْخفِينَا َعْن َوْجهِ 
) . 17-15: 6" ( ».اْلَعِظيُم. َوَمْن يَْستَِطيُع اْلُوقُوَف؟  

�حظ , ھذا يدعى " يوم غضبه العظيم " غضب الخروف . مريح م"حظة ان تسالونيكي 
"  9: 5" ايضا بولس يقول في رومية  لَْم يَْجَعْلنَا لِْلَغَضبِ vَنَّ هللاَ 9تقول "  9: 5ا�ولى 

ُروَن ا{َن بَِدِمِه نَْخلُُص بِِه ِمَن اْلَغَضِب!9 " . اتى يوم غضبه , ما فَبِاvَْولَى َكثِيًرا َونَْحُن ُمتَبَرِّ
ونة يعني اننا لن نكون ھنا , �ننا لم نُجعل يوم الغضب . لكن ا�رض ستختبر ھذه الدين

 العنيفة حين ياتي يوم غصب الرب . 

وھكذا نرى ھذه المشاھد الرائعة , التي اؤمن بھا , انا شخصيا مقتنع , انھا ستظھر في 
الربع القادم من ھذا القرن . لكن عندما نصل الى تلك المرحلة , � اتوقع ان اكون ھنا . � 

 تبحثوا عني ھنا . 

ور في لوقا ا�صحاح الواحد والعشرين , ان قال يسوع عندما تكلم عن نفس ھذه ا�م
اِْسھَُروا 36واحدث عنيفة ستظھر معھا , قال يسوع " السماوت ستھتز و تتساقط النيازك  و 

ُعوا فِي ُكلِّ ِحيٍن، لَِكْي تُْحَسبُوا أَْھ"ً لِلنََّجاِة ِمْن َجِميِع ھَذا اْلُمْزِمِع أَْن يَُكوَن، َوتَقِ  فُوا إًِذا َوتََضرَّ
" ».اَم اْبِن اِ�ْنَسانِ قُدَّ   

توقعوا ان تجدوني واقفا بجانب ابن ا�نسان . اتوقع ان اكون مع الجمع ارنم كما في 
ا�صحاح الخامس " المحل مستحق ان يأھذ السفر و يفتح اختامه �نه ذبح �جلنا و فدانا 

ما لننال الخ"ص بدمه " وبنعمة هللا , ھناك سنكون نحن . لم يجعلنا هللا ليوم الغضب , وان
 من خ"ل يسوع المسيح . 

ابانا , نشكرك من اجل الوعود التي اعطيتنا اياھا لنثق بھا . و يارب نشكرك الليلة من اجل 
كلمتك التي ھي حٌق . و يارب كما قلت لدانيال نفس ا�شياء التي قلتھا ليوحنا التي سجلھا 

نة . وان � نقع في شرك العدو في ھنا " وكل ھذا الك"م حق " يارب ساعدنا لنحيا برزا
النور . يارب ھذه ا�يام ا�خيرة , وان � ياتي يوم الرب ونحن غافلين , بل نكون او�د 

 ساعدنا ان نسلك في قداسة, وبر , وتقوى . بأسم يسوع . امين . 
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و  ا�سبوع القادم سننتقل الى ا�صحاحين السابع والثامن و التاسع . و اشجعكم ان تقرأواھا
سنكمل في الدرس القادم ھذا السفر الرائع جدا . سفر ا�مور القادمة . سفر الرؤيا حيث 

 نرى ما سيحدث عن قريب جدا على ا�رض. 

فليكن الرب معكم ويبارككم , ولتكونوا ملحا لھذا العالم الفاسد من حولنا . وليستخدم الرب 
حيك . ولتسلكوا في شركة معه,  حياتك كمادة مطھرة في مدرستك , و عملك , و بيتك . في

 مغتنين با�مور التي من الرب يوما بعد يوم . في اسم يسوع  
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9-7رؤيا   

 

من سفر الرؤيا ,شاھدنا مشاھد سماوية حيث رأى يوحنا عرش الرب ,  4في ا�صحاح 
 الكروبيم , وھي تعبد هللا مع الشيوخ ا�ربعة والعشرون وھم يتجاوبون مع ذلك التعبد . 

, نرى السفر مع سبعة اختام في اليد اليمنى للجالس على العرش, حيث 5ا�صحاح في 
السفر يعني صك ديون ا�رض . وترى م"كا ينادي من يستحق ان ياخذ السفر ويفتح 

ا�ختام . ندرك ان � احد يستحق , � يمكن �حد ان يفدي ا�رض . وبسبب انه � وجود 
واح الى ان قال شيخ له " � تبكي . انظر اسد سبط يھوذا �حد ليفدي ا�رض بدأ يوحنا بالن

 مستحق ان ياخذ السفر ويفك ا�ختام " . 

وھكذا نرى يسوع يتقدم و ياخذ السفر. و نرى رد فعل , او� وقبل اي احد, المفديين , 
و�ستحقاقه بأخذ السفر و فتح ا�ختام . وثم نسمع الكنيسة , التي ترنم لفدائھم بدمه و 

ئكة , مع مئة مليون , مع مليون مليون اخر انضموا اليھم في الترنيم �ستحقاق الحمل الم"
 و للذي يجلس على العرش . 

, نراه يبدأ بفتح اختام السفر . و حين يفتح اختام السفر نرى الدينونة تقع  6ثم في ا�صحاح 
الختم الثاني على ا�رض . الختم ا�ول يجلب ضد المسيح , الحصان ا�بيض وراكبه . 

يجلب الحروب , والدمار . الثالث يجلب المجاعة , والرابع يجلب الموت . و نرى في 
ا�ختام ا�ربعة ا�ولى , فرسان سفر الرؤيا , عادة ما يسمون بذلك , ربع سكان ا�رض 

 سيھلك. 

الختم الخامس يقدم لنا جمعا من الناس عند عرش الرب , وھم المخلصين الخارجين من 
الضيقة . وھم يسألون الرب كم سيطول الوقت لينتقم هللا من الذين في ا�رض الذين  زمن

ينتظروا زمنا قصيرا حتى يكتمل عددھم ويعطون ذبحوھم ,متى سينتقم لھم . فيقول لھم ان 
 رداءا ابيضا , و ھكذا يرتاحون.

عة على فجفي الختم السادس نرى التغييرات العنيفة في قشرة ا�رض,دينونة من نوع الم
من قبل يسوع ,  تفي اشعياء , ووصف تصف, كما و في سفر يوئيل كالتي ذكرت ا�رض

حيث يتكلمون عن النجوم وھي تسقط من السماء , و الجزر تتحرك , فيتغير سطح ا�رض 
 بالمعنى الجيوغرافي حين تحدث ھذه التغييرات . 
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وعا ا�حداث يشبه جمل بين , و قبل فتح الختم السابع نرى ن 7ا�ن نصل الى ا�صحاح 
ا�قواس حيث يرى يوحنا اربعة م"ئكة يمسكون الريح عن ا�رض حتى � تھب � على 

 ا�رض و� على البحر, و� على اي شجرة . 
اِح َوبَْعَد ھَذا َرأَْيُت أَْربََعةَ َم"َئَِكٍة َواقِفِيَن َعلَى أَْربَِع َزَوايَا اvَْرِض، ُمْمِسِكيَن أَْربََع ِريَ 1

َوَرأَْيُت 2اvَْرِض لَِكْي �َ تَھُبَّ ِريٌح َعلَى اvَْرِض، َو�َ َعلَى اْلبَْحِر، َو�َ َعلَى َشَجَرٍة َما. 
، فَنَاَدى بَِصْوٍت َعِظيٍم إِلَى اْلَم"َئَِكِة  ْمِس َمَعهُ َخْتُم هللاِ اْلَحيِّ َم"ًَكا آَخَر طَالًِعا ِمْن َمْشِرِق الشَّ

وا اvَْرَض َواْلبَْحَر، اvَْربََعِة، ا وا اvَْرَض َو�َ اْلبَْحَر «قَائِ"ً:3لَِّذيَن أُْعطُوا أَْن يَُضرُّ �َ تَُضرُّ
) . 3-1: 7" (»َو�َ اvَْشَجاَر، َحتَّى نَْختَِم َعبِيَد إِلِھنَا َعلَى ِجبَاِھِھمْ   

في السنوات ا�ن نحن نعرف انه خ"ل الضيقة العظيمة او خ"ل السنوات السبع , التي 
الث"ث والنصف ا�ولى محصصة للضيقة العظيمة . ا�ن خ"ل السنوات الث"ث والنصف 

لھذه الفترة, عندما يعد ضد المسيح   سلطانه , مملكته, يكون � شاھدين , سنتعرف اليھم 
في ا�صحاح الحادي عشر , اللذان سيشھدان لمدة اثنان واربعون شھرا اي ث"ث سنوات 

ل فترة شھادتھم , يغلقان السماوات ف" تمطر . نقص المطر ھذا ,بالطبع ونصف . خ"
سيكون على ا�رجح احد ادواة التحضير للمجاعة التي رأيناھا في الختم الثالث . قد يكون 

 امساك الريح من قبل الم"ئكة ا�ربعة ھو ما يسبب ايقاف المطر . 

وثم تحمل الى الجو خر مياه المحيطات كما ترون , لدينا الدورة الھايدروليكية حيث تتب
بواسطة الريح الى سطح اليابسة . حيث تبدأ الغيوم بالبرودة, و كثافة الغازات تتحول الى 

مطر يسقط على ا�رض , وھكذا تزود اليابسة بالماء من خ"ل الدورة الھايدروليكية . انھا 
ن ان لم تھب الرياح , عندھا الماء خطة ھندسية جميلة جدا من هللا لتزويد اليابسة بالماء . لك

الذي يتبخر في الجور لن يُحَمَل الى اليابسة و على ا�رجح لن يعلق في الجو , مرة اخرى 
 ھذا سيخلق ظاھرة عجيبة , حيث سيبقى الماء في الجو بتراكيز عالية .   

ح ترجمة ھا ھنا اربعة م"ئكة يقفون في الزوايا ا�ربع ل"رض . وكلمة زوايا على ا�رج
ضعيفة جدا . الكلمة اليونانية تقول ا�رباع . وقد تحدثنا عن ا�رباع ا�ربعة ل"رض.  

والتي ھي الشمال و الشرق والغرب والجنوب . لذا لديك الرياح الشمالية , والشرقية 
رياح ا�رباع ا�ربعة ل"رض.والغربية والجنوبية ,   

في الكتاب المقدس , ويقولون ان الكتاب  الى ايجاد غلطة الناس الذين دائما يتطلعون
المقدس كان يعرض فقط خرافات او تفكير تلك ا�يام , �نھم يقولون الزوايا ا�ربع 

ل"رض .من الواضح ان يوحنا امن بأن ا�رض كانت مسطحة , ولذلك قال اربع زوايا 
ب المقدس ل"رض وكان مخطئا بنظرية ا�رض المسطحة . � يمكنك ا�عتماد على الكتا

 �نه مليء با�خطاء , مثل الزوايا ا�ربع ل"رض . 
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حسنا , لقد رأيت �فتة تقول ان المارينز كانوا في الزوايا ا�ربع ل"رض, لذا �يمكنك ان 
 تثق بقسم الدفاع , �نھم � يدركون ان ا�رض مدورة . يظنون ان لھا اربع زوايا . 

لشرق والجنوب والغرب . لكن ما يھم بشكل مثير ك" . الفكرة ھي ا�رباع , الشمال وا
ل"ھتمام ان الفيزيائيون يقولون ان ھناك اربع زوايا ل"رض . ا�رض ليست حقا مدورة . 

النتوء على خط ا�ستواء . اذا , ا�رض على ا�كثر ا�قطاب مسطحة بشكل بحيث يجعل 
رض . وذلك ھو احد ذو شكل بيضوي , لكن النتوء في الواقع يخلق اربعة زوايا ل"

 ا�ع"نات الحديثة من قبل العلماء الذين يدرسون ھذه ا�شياء . 

لكنه يتحدث عن الزوايا ا�ربع , اربعة رياح , الشمال والشرق والجنوب والغرب . ومثير 
ل"ھتمام لي ان ھؤ�ء الم"ئكة , و�بد ان يكونوا مخلوقات مذھلة , لديھم القوة �مساك 

. ھا ھم يمسكون الريح , لكن قيل لھم من قبل ھذا الم"ك ا�خر الذي نزل  الريح ف" تھب
من الشرق , والذب لديه ختم هللا الحي , مناديا بصوت عالي الم"ئكة ا�ربعة , للذين 

وا اvَْرَض َو�َ اْلبَْحَر َو�َ اvَْشَجاَر، اعطوا ان يضروا ا�رض و البحر يقول " �َ تَُضرُّ
" َعبِيَد إِلِھنَا َعلَى ِجبَاِھِھمْ  َحتَّى نَْختِمَ   

َوَسِمْعُت َعَدَد اْلَمْختُوِميَن ِمئَةً َوأَْربََعةً َوأَْربَِعيَن أَْلفًا، َمْختُوِميَن ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن بَنِي 4" 
) 4: 7" ( إِْسَرائِيلَ   

 ا�ن ذلك صريح وواضح جدا , 

بعون الف.  من ھم ؟ كلھم من اسباط اليس كذلك؟ كم عدد المختومين ؟ مئة وواربعة وار
 بني اسرائيل . مالذي يمكن ان يكون اوضح من ذلك؟  

ا�ن الكثير من الناس لديھم مشكلة مع سفر الرؤيا , �نھم يقولون " حسنا , � يمكن فھمه " 
فكما ترى المئة وا�ربعة وا�ربعون الف � تعني حقا مئة واربعة واربعون الف . والعدد 

ر ھو عدد الحكومة البشرية . ويبدأون با�بتعاد اكثر واكثر ويقولون , انه يعني اثنا عش
شخص واحد سيحكم شھرا خ"ل ا�لف سنة من زمن الملكوت ,وما الى ذلك من 

 التخمينات الغريبة ا�طوار . 

وبالطبع , شھود يھوة يعتقدون انھم ھم المئة وا�ربعة وا�ربعون الف . و ھيربرت .و. 
ونغ ,في حقيقته الواضحة في وورلد تمورو يقول "ك" نحن المئة وا�ربعة ارمستر

وا�ربعون الف " و ان ضاعفت عشور الرب الى الضعف او الى ث"ثة اضعاف لكنيسة 
وا�ربعة وا�ربعون الف ,تصبح فردا من تلك الدائرة . الرب , يمكن ان تصبح احد المئة 

لغراف ايقول لك انه يمكنك ان تھرب الى البرية وعندما يحين الوقت المحدد سنرسل لك ت
 حيث جھزنا ما يكفي لمساعدة المئة وا�ربعة وا�ربعون الف على البقاء .
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ھكذا يحاولون ان يصبحوا واحدا من ا�ربعة وا�ربعون الف , وكما يحاول شھود يھوة ان 
ت اخذ ھذه يصبحوا واحدا من المئة و ا�ربعة وا�ربعون الف , مجاميع اخرى حاول

الھوية لنفسھم . لكن من الواضح بفعل ذلك عليك ان تتجاھل ا�ية نفسھا و عليك ان تقرأ 
في ا�ية , وتقول" حسنا , هللا لم يقصد ما قاله . كل ذلك لغة رمزية ذات معنى روحاني , 
ا ونحن ا�سرائيل الروحانية , وانا من احد ا�سباط بنيامين او اي سبط اخر " فقط ليحتفظو

 بھذا التفسير ل"ية حيث ان هللا يعيد تسمية ا�سباط ا�ثني عشر . 

ا�ن, انتم مألوفون لحقيقة ان ھناك ث"ثة عشر سبط , الستم ؟ تذكرون عندما اتى يعقوب 
منذ سنين , وا�ن وبعد ان اكتشفوا انه الى يوسف في مصر , كانوا مفتكرين انه ميت 

وب, ھذا الرجل المسن ذھب الى يوسف وسكن عنده , مازال حيا وھو احد قادة مصر , يعق
و�حقا عندما اتى يوسف الى اباه مع ولديه افرايم ومنسى . قال يعقوب ليوسف " ھذان 

الولدان ھما ولدي كل ما تنجبه من او�د بعد ھذين ھما لك, لكن ھذين ھما لي " وبذلك دعا 
ل من منسى وافرايم سبطين من ھذين الولدين بأبنين له افرايم ومنسى . ولذلك اصبح ك

 اسرائيل .

لذلك سبط يوسف مقسم الى سبطين , سبط افرايم وسبط منسى . لذا سبط ال"وي اصبح 
السبط الثالث عشر , لكنه ما كان يعد احد ا�سباط . مث" , عند تقسيم ا�رض لم يكن ھناك 

ا عشر سفر , كل نصيب لسبط �وي , �ن الرب كان نصيبھم . اذا ا�رض قسمت على اثن
 نصيبه . و افرايم ومنسى تسلما نصيبھما. 

 ا�ن كقانون , � تقرأ عن سبط يوسف �نه قُِسَم الى سبطين . 

ھا ھنا نجد سبط يھوذا و سبط منسى . لذا عندما يشير الى سبط يوسف , ب" شك يقصد 
لف ھنا في سبط افرايم , �ن منسى ايضا ُضِمَن الى �ئحة المختومين, ا�ثنا عشر ا

 ا�صحاح السابع . 

اذا ا�مر المثير ل"ھتمام ھو ان سبط �وي مدرج ھنا ايضا , بينما حذف سبط دان . سبط 
دان كان السبط ا�ول بين ا�سباط الذي سلك في الوثنية . اذا ما اتبعت نسل دان ستجده في 

ث كان سبط دان السبط شمال اسرائيل اليوم , لقد حفروا منطقة كبيرة للعبادة الوثنية , حي
القيادي الى الوثنية . وقد يكون ذلك ھو السبب الذي جعل الرب � يختمھم ويحفظھم من 

بعض ا�مور التي ستظھر خ"ل فترة الضيقة العظيمة . ستجدون ونحن نتقدم في السفر ان 
ير المئة وا�ربعون الف شخصا قد ختموا و ستتم حمايتھم بشكل رائع من قبل هللا من الكث

 من الدينونات التي ستحدث على ا�رض . 

من كل قبيلة , قبيلة يھوذا درجت او� �ن رأوبين خسرحق البنوية . اذا ا�ثنا عشر الف 
�نه دخل على جارية ابيه بذلك خسر حق البنوية و سلمت الى يھوذا . واعطي يھوذا 
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من سبط يھوذا و ثم منه اتى سلطان ان يكون القبيلة الحاكمة . وبالتاكيد نعرف ان داود اتى 
يسوع , الذي كان من فرع يھوذا من س"لة يسى , من فرع يسى من سبط يھوذا يجب ان 

ياتي اسد يھوذا . اذا سبط يھوذا درج او� , ثم رأوبين الذي كان ا�كبر فقََد بنويته وتسلسله 
.  9العدد , وثم جاد و الى اخره , حيث كل ابن اثنا عشر الف منه , بعد ھذا نقرأ   

اذا اولئك ھم المئة وا�ربعة وا�ربعون الف . ھم مختومون ا�ن . �حقا سنقرأ عنھم 
 مجددا وسنراھم محميون من مختلف الدينونات التي ستاتي . 

هُ، ِمْن ُكلِّ اvَُمِم َواْلقَ 9"  ُعوِب بَْعَد ھَذا نَظَْرُت َوإَِذا َجْمٌع َكثِيٌر لَْم يَْستَِطْع أََحٌد أَْن يَُعدَّ بَائِِل َوالشُّ
َواvَْلِسنَِة، َواقِفُوَن أََماَم اْلَعْرِش َوأََماَم اْلَخُروِف، ُمتََسْربِلِيَن بِثِيَاٍب بِيٍض َوفِي أَْيِديِھْم َسَعُف 

اْلَخ"َُص ِ�لِھنَا اْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش «َوھُْم يَْصُرُخوَن بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائِلِيَن:10النَّْخِل 
) 10-9: 7" (».لِْلَخُروفِ وَ   

ا�ن مثير ل"ھتمام انھم متسربلون لثياب بيضاء وفي يدھم اسعاف نخيل,و مالذي يقولونه 
صارخين ؟ الخ"ص ا�ن ھذا يذكرنا بجمع اخر في يده   اسعاف نخيل ويصرخ بنفس 

الشيء . اوشعنا يعني الخ"ص, او " خلص ا�ن" حرفيا . كانوا يصرخون بالخ"ص الى 
لرب . اذا ھناك الكثير من التشابه بين ھذا الجمع والجمع الذي خرج على طريق بيت عنيا ا

الى اورشليم في اليوم الذي نزل فيه يسوع من جبل الزيتون على ظھر جحش و الت"ميذ 
لوحوا باسعاف النخيل قائلين " اوشعنا اوشعنا مبارك ا�تي باسم الرب " خ"ص خ"ص 

.  مبارك ا�تي باسم الرب  

العالم , من كل اذا ھنا الجمع موجود في السماء , عدد كبير منھم , لكن ھؤ�ء من كل 
ا�عراق , جماعات غريبة . صراخھم ھو نفسه " الخ"ص للرب , الجالس على العرش و 

 للخروف" 

يُوِخ َواْلَحيَوَ 11"  وا أََماَم َوَجِميُع اْلَم"َئَِكِة َكانُوا َواقِفِيَن َحْوَل اْلَعْرِش، َوالشُّ انَاِت اvَْربََعِة، َوَخرُّ
ْكُر «قَائِلِيَن:12اْلَعْرِش َعلَى ُوُجوِھِھْم َوَسَجُدوا ِ�ِ  آِميَن! اْلبََرَكةُ َواْلَمْجُد َواْلِحْكَمةُ َوالشُّ

ةُ ِ�لِھنَا إِلَى أَبَِد ا{بِِديَن. آِميَن! ) 12-11: 7" ( »َواْلَكَراَمةُ َواْلقُْدَرةُ َواْلقُوَّ  

عندما تغني الكنيسة ترنيمة خ"صھا , العدد تسعة من ا�صحاح الخامس , غنوا ترنيمة 
ھَُو  ُمْستَِحقجديدة تقول " مستحق " الم"ئكة ردوا على تلك الترنيمة في تعبد وقالوا " 

ةَ َوالْ  " ھا ».َكَراَمَة َواْلَمْجَد َواْلبََرَكةَ!اْلَخرُوُف اْلَمْذبُوُح أَْن يَأُْخَذ اْلقُْدَرةَ َواْلِغنَى َواْلِحْكَمةَ َواْلقُوَّ
ھنا نفس ا�مور مع بعض ا�خت"فات القليلة . في ترنيمة الكنيسة ما يشيرون اليه ھو 

الغنى  , �نه بشكل مثير ل"ھتمام جدا , هللا يحسبنا كنزه .بولس صلى من اجل ا�فسسيين 
لقديسين, او ليعرفوا كم انتم غالين ان ينالوا روح الحكمة و الفھم . لكي يعرفوا غناه في ا

 على الرب .   
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تذكروا المثل الذي قاله يسوع عن ملكوت السماوات , قال انه مثل رجل ذھب الى حقل و 
وجد فيه كنزا , ولكثرة فرحه , ذھب وباع كل شيء ليشتري ذلك الحقل حتى يحصل على 

انه ھو الذي ضحى بكل ). ا�ن الحقل قال يسوع " ھو العالم " و44: 13الكنز( متى 
شيء . ضحى بحياته ليشتري العالم حتى يحصل على الكنز " لو انكم فقط تعرفون " وقال 
بولس " كم يحسبكم هللا غالين او كم يقدركم عاليا " و في كتابات بطرس قال " نحن كنزه 

,نحن المميز " حسنا المميز بالنسبة لي ھو ان هللا يرى في ھذه القيمة, ان هللا يقدرني 
 ورثته . 

 

اذا عندما ترتل الكنيسة ترنيمتھا , نحن ورثة له , نحن غناه . عندما ترنم ھذه المجموعة , 
ذلك ھو الفرق في رد فعل المجموعتين. عندما يتجاوب الشكر يحل محل الغنى , و 

الم"ئكة مع المجموعة الثانية , التجاوب � يتحدث عن الغنى , وانما عن الشكر . اخت"ف 
غير مثير ل"ھتمام . انھما مجموعتان مختلفتان .   ص  

� نرى الكنيسة ھنا في ا�صحاح السابع, لكننا نرى الذين كانوا في ا�صحاح السادس 
تحت الختم الخامس , وھم الذين استشھدوا في زمن الضيقة العظيمة بسبب ايمانھم . الذين 

اعطوا ثيابا بيضاء وقيل لھم ان صرخوا من اجل ا�نتقام من الساكنين ا�رض , الذين 
ينتظروا زمنا قصيرا حتى يكتمل العدد . كانوا يقولون "متى يارب متى ايھا القدوس 

والحق , متى ندخل الى الملكوت " اعطاھم هللا ثيابا بيض و قال " انتظروا حتى يكتمل 
 العدد عندھا تدخلون " . 

وت . وھذا حقا ياخذنا الى النھاية . ا�ن نرى ان عددھم اكتمل ونراھم يدخلون الى الملك
الصورة في ا�صحاح السابع , نجد ھذا الوصف الموجز , وھو وصف يأخذنا و يرينا 

الكاملة و ثم يعيدنا الى الى ا�ختام مرة اخرى حين نصل الى ا�صحاح الثامن . لذا فھذه 
ھاية . مجرد نظرة جانبية , رحلة جانبية و نظرة الى ھذا الجزء الصغير من الن  

اذا الم"ئكة يجيبون بترنيمة الخ"ص, متعبدين هللا و مباركين اياه , وممجدين اياه و 
 معزين اليه الحكمة والشكر و الكرامة و القوة والقدرة الى ابد ا�بدين . ليكن كذلك . 

 ا�ن , احد الشيوخ سال يوحنا سؤا� افتراضيا , وقال : 

يُ 13"  ھُؤ�َِء اْلُمتََسْربِلُوَن بِالثِّيَاِب اْلبِيِض، َمْن ھُْم؟ َوِمْن «وِخ قَائِ"ً لِي:َوأَجاَب َواِحٌد ِمَن الشُّ
) 13: 7" ( »أَْيَن أَتَْوا؟  

من ھم يا يوحنا , ومن اين اتوا ؟ كان نوعا من ا�سئلة الب"غية سؤا� صمم ليفتح بابا 
سؤا� طرح ليفتح بابا  للجواب . لم يكن حقا يسعى الى اجابة من يوحنا  وانما كان فقط

 ليعطي ھو الجواب ليوحنا. 
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يقَِة اْلَعِظيَمِة، َوقَْد «فَقَاَل لِي:». يَا َسيُِّد، أَْنَت تَْعلَمُ «فَقُْلُت لَهُ:14"  ھُؤ�َِء ھُُم الَِّذيَن أَتَْوا ِمَن الضِّ
لُوا ثِيَابَھُْم َوبَيَُّضوا ثِيَابَھُْم فِي َدِم اْلَخُروِف  ِل ذلَِك ھُْم أََماَم َعْرِش هللاِ، َويَْخِدُمونَهُ ِمْن أَجْ 15َغسَّ

) 15-14: 7" (نَھَاًرا َولَْي"ً فِي ھَْيَكلِِه، َواْلَجالُِس َعلَى اْلَعْرِش يَِحلُّ فَْوقَھُْم.  

ا�ن نجد في النھاية ان ھؤ�ء يتلقون الحقوق و ا�متيازات التي لشعب هللا المفدى ,اي 
, لم يكن مسموح لھم ان يدخلوا في المشھد الذي في ا�صحاح الكنيسة . في الوقت الحاضر

السادس , الختم الخامس . ا�ن يدخلون , يدخلون بقابلية خدمية , خادمين اياه في ھيكله ليل 
نھار. حيث الكنيسة صارت تحكم معه و الوعد للكنيسة ھو انھا ستحكم معه . " الذي احبنا 

ھنا يحكمون معه في ھيكل الرب و الجالس على  و اشترانا بدمه , سنحكم معه " ھؤ�ء
 العرش يسكن بينھم . 

استشھدوا خ"ل ھذه الفترة من ا�ن يخرجون من الضيقة العظيمة , ما يعني وب" شك انھم 
الضيقة العظيمة . وسنقرأ حين يتولى ضد المسيح ا�مور , سوف يأتي بنظام اقتصادي 

, ولن يتمكن احد من شراء اي شيء من دون جديد والذي سيتطلب ان يصبح للكل ع"مة 
الع"مة. ا� ان كل شخص يحمل الع"مة سيَُسلَم الى مستقبل ابدي ميؤوس منه , � رجاء 
بالخ"ص لكل من يحمل ع"مة الوحش . اذا لديھم سلطان ان يقتلوا كل من يرفض حمل 

لنتيجة تموت جوعا الع"مة . بالطبع عدم القدرة على شراء او بيع اي شيء , سيجعلك با
 بسھولة . اذا , عدد كبيرمن الناس سوف يخلصون بعد ان تخطف الكنيسة .  

ھناك اشارة الى ان الذين سيخلصون بعد اختطاف الكنيسة ھم الذين لم يسمعوا ابدا عن 
بشارة ا�نجيل. تلك ا�شارة جاءت من بولس في رسالته الى تسالونيكي , رسالته الثانية , 

قُوا 11د المسيح, قال " متحدثا عن ض "َِل، َحتَّى يَُصدِّ َوvَْجِل ھَذا َسيُْرِسُل إِلَْيِھُم هللاُ َعَمَل الضَّ
)  اذا الذين بوعي و بكامل ضميرھم رفضوا الحق الذي في 11: 2تسالونيكي  2"(  اْلَكِذبَ 

 يسوع المسيح , عندما ياتي ضد المسيح , سيجلب الكثير من الض"ل و سيسمح هللا ان
 يضلوا , �نھم رفضوا ان يصدقوا . 

لكن ھناك على ا�رجح ملياري نسمة على ا�رض اليوم لم يسمعوا قط برسالة الخ"ص 
بيسوع المسيح . خ"ل ھذه الفترة , رسالة الخ"ص سوف تعلن بواسطة المئة وا�ربعة و 

اء . و بين ا�ربعون الف المختومين , كذلك سيعلن من خ"ل م"ئكة طائرة في وسط السم
الملياري نسمة الذي لم يسمعوا قط عن رسالة النعمة المخلصة � خ"ل يسوع المسيح , 

سيكون ھناك الكثير ممن سيقبلون الشھادة و الرسالة من المئة وا�ربعة وا�ربعون الف و 
الم"ئكة و سينالون الخ"ص , ويستشھدون , ويدخلون الى الملكوت . عدد كبير من الناس 

حصى , قيل لنا من كل انحاء العالم , من كل امة و شعب ولسان .� ي  
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اذا مجموعة مثيرة ل"ھتمام فس السماء. يوحنا لم يتعرف عليھم . ھل ھم الكنيسة سأل 
الشيخ" من ھم ومن اين جاءوا؟ " لو عرف يوحنا لقال " حسنا انھم الكنيسة , انا اعرفھم . 

فھم , �نھم كانوا شعبا كثيرا حفظ من قبل الرب انا جزء من تلك المجموعة" لكنه لم يعر
من غير الكنيسة . لذلك بالنسبة الى يوحنا فذلك لغز , لكن اللغز تم توضحيه من قبل الشيخ 
. لقد خرجوا من الضيقة العظيمة . لقد استشھدوا خ"ل الضيقة العظيمة و غسلت اثوابھم 

 البيضاء وطھرت بدم الحمل .  

) 16: 7" (وُعوا بَْعُد، َولَْن يَْعَطُشوا بَْعُد، لَْن يَجُ 16" ا�ن ,   

حين نتقدم اكثر في دينونات هللا التي ستحدث على ا�رض نجد ان المصادر النقية للمياه 
ان المطر لن يھطل ستتلوث و لذلك ستعاني البشرية من شحة حقيقية في المياه , ليس فقط 

ك كبير في المياه ايضا . تخيل مالذي لمدة ث"ث سنوات ونصف , بل سيكون ھناك استھ"
سيحدث في جنوب كاليفورنيا اذا مرت ث"ث سنوات من دون مطر . لن يكفي المخزون 

الكثير من الوقت. ستكون ھناك مجاعة كبيرة من دون المطر , الجفاف . المحاصيل 
ظيمة ستفشل . لكنه يقول لن يكون ھناك جوع بعد . لقد مروا بالجوع في فترة الضيقة الع

 على ا�رض , لقد مروا بالعطش. 

ْمُس َو�َ َشْيٌء ِمَن اْلَحرِّ  ) 16: 7" ( َو�َ تَقَُع َعلَْيِھِم الشَّ  

 هللا سيھب قوة للشمس لتحرق الساكنين على ا�رض. 

َحيٍَّة، َويَْمَسُح  vَنَّ اْلَخُروَف الَِّذي فِي َوَسِط اْلَعْرِش يَْرَعاھُْم، َويَْقتَاُدھُْم إِلَى يَنَابِيِع َماءٍ 17" 
 ) 17: 7" (».هللاُ ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعيُونِِھمْ 

ا�ن , الصورة الجانبية الصغيرة تنتھي ھنا و نعوج الى السفر مع ا�ختام السبعة, صك 
 دين ا�رض الذي يفتحه يسوع ليثبت حقه في الفداء . 

 

8ا�صحاح   

ابَِع َحَدثَ 1"  ا فَتََح اْلَخْتَم السَّ َماِء نَْحَو نِْصِف َساَعٍة. َولَمَّ ) 1: 8" (ُسُكوٌت فِي السَّ  

يمكن للصمت احيانا ان يكون شيئا رائعا, با�خص في جمع كبير من الناس . اذ ترى 
بوضوح مالذي قد يفعله الصمت لخمسة عشر ثانية . يبدو وكأنه دھر , ھدوء . انه لشيء 

جدا والمتعبد ورؤية كل الحركة ھناك , رائع . وھناك في السماء مع الجمع المرنم الكبير 
 وفجأة ھناك صمت كبير حينما فتح الختم السابع. انه لشيء رائع . 

ا�ن من الختم السابع سيخرج سبعة ابواق للدينونة . في عروض ا�لعاب النارية للرابع 
من تموز, ترى الطلقات النارية تنطلق في السماء على شكل ومضة كبيرة, لكن من ھذه 
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مضة تنبثق ومضات ثانوية . في اللحظة التي تبھت فيھا الومضة الكبيرة تبدأ الثانوية الو
بالظھور . حسنا , ذلك ما لدينا ھنا . الختم السابع فُتِح و فجأة انفجار , تأتي السلسلة الثانية 

الدينونات . من الختم السابع , سبعة ابواق تنفجر . حين تصل الى البوق السابع , تخرج من 
لسبعة كؤوس الغضب �, التي تاتي با�وبئة , تخرج منھا وتنبثق. ا  

 اذا صمت كبير لمدة نصف ساعة في السماء , وثم السلسلة الثانية للدينونة . 

ْبَعةَ اْلَم"َئَِكةَ الَِّذيَن يَقِفُوَن أََماَم هللاِ، َوقَْد أُْعطُوا َسْبَعةَ أَْبَواق.2"  ) 2: 8" (َوَرأَْيُت السَّ  

ن نحن نعرف ان الكروبيم واقفة امام عرش الرب . ھناك اربعة منھم . ابليس كان ا�
واحدا من الكروبيم . ويظھر انھم من اعلى الرتب الم"ئكية . المرتبة الم"ئكية الثانية ھي 

الم"ئكة الرئيسية والكتاب المقدس تحدث عن اثنين , ميخائيل , دعي با�مير العظيم , 
جبرائيل , حين اعلن عن نفسه امام والد يوحنا المعمدان , زكريا قال الم"ك الرئيسي . 

اَم هللاِ «" ) ھناك سبعة م"ئكة يقفون قدام هللا , 19: 1" (لوقا  أَنَا ِجْبَرائِيُل اْلَواقُِف قُدَّ
 المصممين من قبل هللا لينجزوا مھمات خاصة .

ر (توباك ) , رافائيل ايضا ا�ن ذكر في احد اسفار ابو كريفا سفر (اينوك) و ايضا سف
كأحد الم"ئكة السبعة الرئيسيين . ايضا في سفر اينوك ذكر اسم اورايل و ساكرال و يذكر 

 اخرين ايضا , لكن ھنا لدينا سبعة م"ئكة يقفون قدام هللا و اعطي لھم سبعة ابواق . 

َرةٌ ِمْن َذھٍَب، َوأُْعِطَي بَُخوًرا َكثِيًرا لَِكْي َوَجاَء َم"ٌَك آَخُر َوَوقََف ِعْنَد اْلَمْذبَِح، َوَمَعهُ ِمْبخَ 3" 
يِسيَن َجِميِعِھْم َعلَى َمْذبَِح الذَّھَِب الَِّذي أََماَم اْلَعْرِش. َمهُ َمَع َصلََواِت اْلقِدِّ ) . 3: 8" (يُقَدِّ  

اؤمن ان ھذا الم"ك ا�خر ھو يسوع المسيح و نراه ا�ن في عمله كوسيط ھناك في 
ھننا ا�عظم جدا جدا. السماء ككا  

ا�ن , تذكر على ا�رض كان الكاھن ا�عظم يدخل الى محضر الرب ليقدم الذبائح عن 
الناس . و في الھيكل كان الكاھن ا�عظم يدخل يوميا ويأخذ معه ھذه المبخرات الصغيرة 

 دعي مع الجمر من المذبح و يقدمھا كذبيحة , فيتصاعد عطر البخور امام المذبح , الذي
بكرسي الرحمة الموجود في خارج قدس ا�قداس . كانوا يدخلون يوميا ليقدموا ھذه 

 البخور. 

الخيمة ا�ضية كانت مثا� لما في السماء, كما قلنا لكم سابقا . لذا مرة اخرى ا�ن نرى 
المشھد الحقيقي في السماء الذي مثلته الخيمة ا�رضية . لكننا نرى ھذا الم"ك الذي اقول 

ؤمن انه يسوع , مع مبخرة ذھبية مقدما ببخور كثيرة صلوات كل القديسين الى اني ا
المذبح , الذي ھو قدام العرش , كما في الخيمة حيث كان كرسي الرحمة مثال على ذلك في 

 الخيمة . 
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يِسيَن ِمْن يَِد اْلَم"َِك أََماَم هللاِ 4. "  ). 4: 8" (.فََصِعَد ُدَخاُن اْلبَُخوِر َمَع َصلََواِت اْلقِدِّ  

 اذا ھا ھنا صلوات القديسين مرة اخرى تقدم كذبيحة امام الرب كبخور. 

ا� وجدنا ھذا يحدث في ا�صحاح الخامس , عندما اتى الحمل و اخذ السفر من يمين 
الجالس على العرش . اخذ الشيوخ المباخر الذھبية المليئة بالبخور , الذي ھو صلوات 

الرب . عندھا انفجرت الكنيسة تغني " مستحق الحمل ان  القديسين ,قدموھا امام عرش
يأخذ السفر " , يشار الى صلواتنا على انھا عطر طيب يصل الى الرب , كبخور يصعد 
 الى هللا كعطر طيب . اذا مرة اخرى ھنا صلوات القديسين قُِدَمت كبخور امام العرش . 

سفل المذبح في ا�صحاح ھذه الصلوات على ا�رجح ھي صلوت ا�رواح التي كانت ا
الخامس الذين قالوا " الى متى يارب تنتظر لتنتقم �جل دمائنا" ا�ن هللا سوف يصب 

السلسلة الثانية من الدينونات, ھذه الصلوات للقديسين الذي طلبوا من الرب ان ينتقم لدمائھم 
تي تُقََدم من الذين على ا�رض الذين ذبحوھم , من الممكن ان تكون ھذه الصلوات ھي ال

 في ھذا الوقت . 

في ا�صحاح الخامس , عندما اخذ يسوع السفر , الصلوات التي ُرفَِعت في ذلك الوقت ھي 
الصلوات التي حين تقول " ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على ا�رض 

وت . ذلك �نه حين ياخذ السفر , فذلك ھو مجيء الملك" ستُرفع صلواتنا في ذلك الوقت , 
ھو تجھيز ل"رض لتصبح حاضرة لتأسيس الملكوت . لذا في ذلك الوقت ھذه ھي الصلوت 

التي ستُرفع. ا�ن , ونحن نتحضر لرؤية الدينونات , الصلوات التي رفعھا القديسون ھي 
 صلوات طلب ا�نتقام من الذين ذبحوھم . 

ذي في العالم , الناس غالبا اصلي " يارب متى يارب تنظف ھذه الفوضى؟" الفساد ال
الفاسدين في العالم , ا�خ"ق الفاسدة . عندما يختطف رجال فتاة صغيرة في الثالثة او 

الرابعة , ويعتدون عليھا ويقتلوھا , اقول " يارب متى سوف تنتقم منھم , متى تجلب دينونة 
ذلك اليوم عليھم ؟" اتأثر جدا واصلي " الى متى يارب تسمح لھذا الفساد با�ستمرار؟" 

 قادم . هللا سوف يدين ا�رض . لن يفلت ا�نسان باثمه . 

 اذا صلوات القديسين على المذبح الذھبي امام العرش . 

ثُمَّ أََخَذ اْلَم"َُك اْلِمْبَخَرةَ َوَم�َھَا ِمْن نَاِر اْلَمْذبَحِ َوأَْلقَاھَا إِلَى اvَْرِض، فََحَدثَْت أَْصَواٌت 5" 
 وٌق َوَزْلَزلَةٌ.َوُرُعوٌد َوبُرُ 

قُوا.6 ْبَعةُ اvَْبَواُق تَھَيَّأُوا لَِكْي يُبَوِّ ْبَعةَ اْلَم"َئَِكةَ الَِّذيَن َمَعھُُم السَّ ) 6-5: 8" (ثُمَّ إِنَّ السَّ  

 اذا نرى رعودا عجيبة تظھر, برقا وزلزا� سبقت صوت ا�بواق السبعة . 
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ُل، فََحَدَث بَ 7"  َق اْلَم"َُك اvَوَّ َرٌد َونَاٌر َمْخلُوطَاِن بَِدٍم، َوأُْلقِيَا إِلَى اvَْرِض، فَاْحتََرَق ثُْلُث فَبَوَّ
 ) . 7: 8" (اvَْشَجاِر، َواْحتََرَق ُكلُّ ُعْشٍب أَْخَضَر.

في نظامنا الشمسي , حزام من الكويكبات يعتبر من احد اكثر ا�مور المقلقة للكثيرمن 
زونا , وضعو تلسكوب كيت . في الواقع , انھا العلماء والفلكيين . خارج توكسون , اري

مجموعة من التلسكوبات موجودة على جبل كيت . واحد البحوث الرئيسية ھي رسم و 
وبحث عن الكويكبات التي تشكل تھديدا على ا�رض . ھناك ما يقارب ا�لفي تخطيط 

في احتكاك مع كويكب قد تم رؤيتھا والتي قد تاتي بھا مداراتھا في النھاية الى الدخول 
 ا�رض . ھناك الفان اخران لھم احتمالية ا�صطدام با�رض . 

العلماء في الحقيقة يناقشون ا�جراءات الوقائية التي يجب ان نتخذھا من ھذه الكويكبات 
ذات المسار المنحني كالقذيفة نحو ا�رض اذ علينا اعتبارھا تھديدا فوريا , مث" لنقل السنة 

مث" ارسال سفينة فضائية باي شكل الى الفضاء ومحاولة تغيير اتجاھھا القادمة .يناقشون 
باي شكل ومنعھا من ا�صطدام با�رض , �ن كويكب واحد بقطر الكيلومتر سيكون 
تأثيره على ا�رض اكثر من اية قنبلة نووية . الفرق الوحيد سيكون انه � اشعاع بعد 

 ا�صطدام . 

رھا القطبي . نعرف ان المنطقة الشمالية من القطب نعرف ان ا�رض قد زاحت عن محو
دوما . لم تكن دوما منطقة متجمدة . لم تكن دوما مغطاة الشمالي لم تكن دائرة قطبية شمالية 

بالجليد . �نه وجد في الجليد اثار متحجرات المستودون(حيوان منقرض يشبه الفيل ) 
ھا . يُصدق الكثير من العلماء ان ازاحة محفوظة بشكل كامل . مع نباتات استوائية في امعائ

المحور القطبي قد حدث نتيجة �صطدام كويكب با�رض . يصدقون ان التجويف 
الصخري الذي في اريزونا , في الخارج من وينسلو , الذي طول قطره ث"ثة اميال,وعمقه 

خمسمائة واثنان وعشرون قدما , يصدقون ان ذلك التجويف قد تكون بسبب اصطدام 
 الكويكب . وان ذلك كان كبيرا بما يكفي وفي ا�تجاه المناسب مما جعل ا�رض تھتز . 

خذ كرة وھي تدور و فجاة اضربھا بضربة قوية . ذلك يمكن ان يوقف الكرة من الدوران 
او قد يجعلھا تنقلب . كويكب يضرب ا�رض قد يسبب قلبھا و فجأة حيوان المستودون 

القطب الجليدية ھذه فجأة ائة ميل بعيدا عن كل دائرة  الذي كان يعيش في الف وستم
تجمدت . اھتوت ا�رض في لحظة الف وستمائة ميل , وفجأ ة ھذه المنطقة من القطب 
تھب عليھا موجة انجماد من كتلة الھواء البارد وفي الحال تجمدت  بدرجة الخمسين او 

اء القطب الشمالي ھذه . الثمانين تحت الصفر , انجماد لحظي حين تتعرض لكتلة الھو
 المحور ينحرف وياخذ مكانه في الحال , البعض يقول ان كل ھذا نتيجة اصطدام كويكب . 
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البعض يتكلم عن تفكيك كويكب بقنبلة ذرية . اذا راينا واحدا قد يصطدم با�رض , نفعل 
بح ذلك . لكن تكلموا عن مشكلة , وھي انھم اذا فجروا الكويكب الى اجزاء عندھا سيص

لدينا عدة كويكبات مصغرة تصطدم با�رض .ذلك سيفاقم المشكلة � اكثر . لكنھم في 
الواقع يدرسون النظريات التي بھا يمكن دفع الكويكب عن مساره الذي قد يؤدي به الى 
ا�صطدام با�رض . انھا مسالة مثيرة للقلق جدا بالنسبة للعلماء اليوم . ونحن نصرف 

و�رات في البحث والدراسة لحماية ا�رض من ھذا النوع من مئات الم"يين من الد
 ا�خطار الموجودة .  

فرص اصطدام كويكب با�رض ھذه السنة تقارب ث"ثة بالمليون . ليست ا� باحتمالية 
صغيرة , لكن مع ذلك فھي موجودة . انھا موجودة . لقد اصطدمت من قبل . العلماء 

رة التي حدثت في سيبيريا التي جعلت ا�شجار تتسطح, الكارثة الكبي 1906يقولون ان في 
وجعلتھا تقع على ا�رض كانھا اعواد اسنان لمئات ا�ميال , يؤمنون ان ذلك حدث بسبب  

 اصطدام كويكب . انه تھديد و شيء مقلق . 

ا�ن بدراسة الظواھر التي تحدث عند دينونات البوق , انھا تحدث كنتيجة �صطدام 
. كنا سنصاب 1937كويكب اقترب من ا�صطدام با�رض كان في كويكب . فأخر 

بكارثة . اقترب الكويكب خمسة مئة الف ميل من ا�رض . وبالطبع , في ذلك الوقت راقبنا 
لكننا لم نعرف مالذي يحدث . لم نكن بعد نملك الكومبيوترات لرسم المسار بما يكفي 

.  1937ين ظنوا انه سيصطدم في عام لنعرف فيما اذا كان سيصطدم او � . لكن الكثير
ذلك كان اخر اقرب تسجيل لكويكب من اي حجم. بالطبع , نجد النيازك بكمية الف 
 وثمانمائة في الثانية يقتربون من جونا في مكان ما من ا�رض . فذلك شائع جدا . 

ھذه السنة سيعود مذنب ھالي . خلف مذنب ھالي ھناك ذلك الذنب الذي ھو عبارة عن 
جموعة مما يسمى بزبالة الفضاء , حطام , لكنھا كلھا نيازك . وكل شھر آب لدينا مظھر م

من كل آب , حيث نمر بحطام ذنب مذنب ھالي  21جميل مشھد سماوي عادة في ال
المتروك من اخر مرور له في مداره من ھذا ا�تجاه . وھذه الحطام الموجودة ھناك في 

الدوران . عندما تدور ا�رض في مدارھا حول  الفضاء , كل سنة نمر بھا من خ"ل
الشمس عندما نصل الى تلك النقطة حيث توجد كل الحطام , نرى ما نسميه النجوم الساقطة 

 او النيازك . وفي الكثير من الليالي بقيت في الخارج اشاھدھا . انھا حقا تجربة رائعة . 

نا ھذه السنة �نه سوف يدور ا�ن مذنب ھالي لن يصبح مرئيا على ا�رجح مرة اخرى ل
في الجھة الثانية من الشمس. قد نكون قادرين ان نرى قلي" من حركة ذنبه بعيدا عنا . حين 

يبدأ با�بتعاد , قوة الجذب لجاذبية الشمس ستسحب الذنب اكثر فأكثر وتجذبه الى نظامنا 
ليلة القادمة . عندما الشمسي فنقدر ان نراه بشكل جيد و نختبر رؤية نيازك في السنوات الق

تسحب الشمس الكثير من الحطام مذنب ھالي وھو يدور ويبدأ بالھروب, لكن كل ذنبه لن 
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يتمكن من ذلك . الكثير من تلك الحطام ستسحب بقوة الجاذبية للشمس. حزام ھذا الكويكب 
القوي قريب من كوكب المشتري , لكن احيانا يُسحب من خارج مساره  و يدخل في  

بطبيعة الحال مع ا�رض , وھذا شيء تمت دراسته و� زالت, و ھو شيء مثير تصادم 
 ل"ھتمام جدا للعلماء . 

ا�ن نجد يسوع يقول ان نجوم السماء سوف تسقط كأوراق شجرة التين لتعطي ثمرھا قبل 
اوانه . بتعبير اخر , بعض ھذه النيازك التي رأيناھا � تعتبر شيئا مقارنة بما سيحدث 

من الضيقة العظيمة . كذلك بعض ھذه ا�شياء التي تظھر انھا حدثت نتيجة خ"ل و
اصطدام كويكب و نتيجة تأثيرھا . لذا يبدو ان ما تبع الم"ك ا�ول مثل وابل , ونار , 

 مختلطة بالدم , ھطل على ا�رض . 

 

د ا�ن تذكروا ان ا�رض قد مرت بفترة جفاف لث"ث سنوات ونصف , لذا فكل ا�شجار ق
جفت . ومع ھذا الوابل من النيازك والنيران تضرب ا�رض , ا�شجار وا�عشاب كلھا 

 ستكون مادة سريعة ا�لتھاب و ثلثھا سوف يحترق .  

َق اْلَم"َُك الثَّانِي، فََكأَنَّ َجبَ"ً َعِظيًما 8"  ) . 8:8" (ثُمَّ بَوَّ  

 ا�ن ھذا يبدو كويكب بالفعل . 

) 8:8" (أُْلقَِي إِلَى اْلبَْحرِ  ُمتَّقًِدا بِالنَّارِ "   

ھذا محظوظين . لو انه ضرب اليابسة لسبب انحراف اخر في المحور ل"رض . لكن 
 الجبل المحترق , كويكب ضخم يسقط في البحر . 

) . 8:8" ( ، فََصاَر ثُْلُث اْلبَْحِر َدًما."   

محو� لونه الى َحمار  ذلك على ا�رجح انفجار الكويكب . التفكك الى غبار ملونا البحر و
الدم  مثل الناجم من المد والجزر الذي نراه غالبا . وتاثيره ايضا مثل احمرار المد والجزر 

 سيكون قات" ل"سماك . 

فُِن.9"  ) 9: 8" (َوَماَت ثُْلُث اْلَخ"َئِِق الَّتِي فِي اْلبَْحِر الَّتِي لَھَا َحيَاةٌ، َوأُْھلَِك ثُْلُث السُّ  

�رجح دمرت بموجة تكونت باصطدام كھذا . والبحر على ا�رجح ھو البحر السفن على ا
المتوسط  وان كان يختك في مكان ما فيه على ا�رجح ستخسره. ثلثھا سيدمر بھذا البوق 

 الثاني للدينونة . 
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َماِء َكْوَكٌب َعِظيٌم ُمتَّقٌِد 10"  َق اْلَم"َُك الثَّالُِث، فََسقََط ِمَن السَّ َكِمْصبَاٍح، َوَوقََع َعلَى ثُْلِث ثُمَّ بَوَّ
فََصاَر ثُْلُث اْلِميَاِه أَْفَسْنتِينًا، ». اvَْفَسْنتِينُ «َواْسُم اْلَكْوَكِب يُْدَعى 11اvَْنھَاِر َوَعلَى يَنَابِيع اْلِميَاِه. 

ةً.  . ) 11-10: 8" (َوَماَت َكثِيُروَن ِمَن النَّاِس ِمَن اْلِميَاِه vَنَّھَا َصاَرْت ُمرَّ

 الكلمة ايضا مترجمة الى "ھيملوك". انھا مادة سامة مرة . 

فََصاَر ثُْلُث اْلِميَاِه أَْفَسْنتِينًا، َوَماَت َكثِيُروَن ِمَن النَّاِس ». اvَْفَسْنتِينُ «َواْسُم اْلَكْوَكِب يُْدَعى 11"
ةً.  ِمَن اْلِميَاِه vَنَّھَا َصاَرْت ُمرَّ

َق اْلَم"َُك الرَّ 12 ، ثُمَّ بَوَّ ابُِع، فَُضِرَب ثُْلُث الشَّْمِس َوثُْلُث اْلقََمِر َوثُْلُث النُُّجوِم، َحتَّى يُْظلَِم ثُْلثُھُنَّ
) . 12-11: 8" (َوالنَّھَاُر �َ يُِضيُء ثُْلثُهُ، َواللَّْيُل َكذلَِك.  

اذا , انه �حتمال وارد جدا ان يكون كل ھذا بسبب تساقط نيازك , و عندما تصل النيازك 
الى جونا تتفكك , و تتحول الى غبار . وقد يكون تساقطا كبيرا للكثير من النيازك بحيث 

نور الشمس . مثل ما حدث عندما ثار يسبب الكثير من الغبار في جونا لدرجة تسبب خفت 
بركان جبل سنت ھيلين و صار ظ"ما في الظھر . في العديد من المدن في واشنطن حول 

ار يتفكك الى غبار , حقا اظلمت السماء . جبل سنت ھيلين , حين ص  

اذا تساقط كبير جدا للنيازك , انه مثل اوراق شجرة التين وھي تتساقط في رياح شديدة , 
انه تساقط كبير حقا للنيازك على ا�رض , متفككة الى غبار يجعل الشمس تظلم لبعض 

س كلھاوانما فقط ثلثھا الوقت مع كل الحطام في الغ"ف الجوي . اذا الشمس اشرقت لكن لي
 , والقمر بالطبع انعكاس فقط للشمس و النجوم . 

َماِء قَائِ"ً بَِصْوٍت َعِظيٍم:13"  َوْيٌل! َوْيٌل! َوْيٌل «ثُمَّ نَظَْرُت َوَسِمْعُت َم"ًَكا طَائًِرا فِي َوَسِط السَّ
اِكنِيَن َعلَى اvَْرِض ِمْن أَْجِل بَقِيَِّة أَْصَواِت أَْبَوا ِق الثَّ"َثَِة اْلَم"َئَِكِة اْلُمْزِمِعيَن أَْن لِلسَّ

قُوا!  ) . 13: 8" (».يُبَوِّ

ا�ن كلمة "م"ك " ھنا ليست نفس الكلمة التي سمعناھا قب" .ليس "انجلوس"التي تعني 
 المرسال , وانما "اييتوس " 

والتي تترجم الى نسر .    

سط السماء . لكن تذكروا وفي بعض الترجمات ستجد كلمة نسر. النسر طائرا في و
الكروبيم , احد الوجوه كان وجه النسر . اذا قد يكون ھذا المخلوق نسرا وم"كا في نفس 
الوقت . او انه احد الكروبيم . بالتأكيد ليس كالنسر الذي نعرفه . فھي � تستطيع التكلم . 

ب" شك ,  ھذا يطير في السماء و يحذر كل ساكني ا�رض . اذا , انه يدور في ا�رض
اِكنِيَن َعلَى اvَْرِض ِمْن أَْجِل بَقِيَِّة أَْصَواِت أَْبَواِق الثَّ"َثَِة اْلَم"َئَِكِة  قائ" " َوْيٌل! َوْيٌل! َوْيٌل لِلسَّ

قُوا " بتعبير اخر لم تروا شيئا بعد . اربعة م"ئكة بوقوا وقد رأينا كوارث , اْلُمْزِمِعيَن أَْن يُبَوِّ
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َوْيٌل! َوْيٌل! َوْيٌل لِلسَّاِكنِيَن َعلَى اvَْرِض ِمْن أَْجِل بَقِيَِّة أَْصَواِت بكثير. " لكن ا�تي اسوأ 
قُوا " أَْبَواِق الثَّ"َثَِة اْلَم"َئَِكِة اْلُمْزِمِعيَن أَْن يُبَوِّ  

كان لدي ببغاءا دربته على نطق قول " ويل ويل " سميته بجورج وكان عجوزا . احتفظت 
عندما كنت في اجازة . وقت طويل الى ان مل منه سكرتيري و وھبه به في مكتبي ل

 وعندما عدت لم اجد جورج . لكنه كان ينطق " ويل ويل ويل للخطاة " كان طائرا لطيفا . 

 

9ا�صحاح   

 

َماِء إِلَى اvَْرضِ 1"  َق اْلَم"َُك اْلَخاِمُس، فََرأَْيُت َكْوَكبًا قَْد َسقََط ِمَن السَّ ) . 1: 9( "ثُمَّ بَوَّ  

مثير ل"ھتمام , جب" ناريا عظيما محترقا , او نجما ساقطا , اي النجوم الساقطة . لذلك 
اقول انھا بنيازك او احجار نيزكية . قد اكون مخطئا بالكامل . بتعبير اخر , ھناك الكثير 

تعتبر  من الناس قد يحبوا ان يُفسروا بشكل ما , وكظاھرة معروفة او قد تم رؤيتھا قب" ,�
غير عق"نية . نعرف الظاھرة التي يمكن ان تسبب ھذه ا�مور , مثل ا�صطدام بكويكب 

 او نيزك او ما الى ذلك . 

 اذا بوق الم"ك الخامس , و رأيت كوكبا ساقطا من السماء على ا�رض او نجما ساقطا . 

)1: 9" ( ، َوأُْعِطَي ِمْفتَاَح بِْئِر اْلھَاِويَِة."   

وية , او (ابوسوس) باليونانية, التي تترجم الحفرة التي ليس لھا قاع . الترجمة تلك ھي الھا
الحفرة التي ليس لھا قاع ھي الترجمة الصحيحة ل(ابوسوس). وھي على ا�رجح في قلب 

او وسط مركز ا�رض بالضبط . �نك في وسط مركز ا�رض ستسقط ب" توقف . لن 
تدور ا�رض ستكون باستمرار في حالة سقوط ,  يكون ھناك نھاية لسقوطك , �نه عندما

حفرة � قاع لھا . �نك لن تصل ابدا الى قاع اي شيء , ستكون في الوسط . ان كان 
الوسط دائما في دوران فستكون في سقوط مستمر وانت ھناك في وسط قلب ا�رض 

 بالضبط . 

احد حجيرات  نحن نعلم ان الجحيم في وسط قلب ا�رض , لذا على ا�رجح ان ھذا
الجحيم. في ھذا الجزء بالذات يحجز هللا ا�رواح الشريرة . انه المكان الذي حجز فيه ضد 
المسيح.  انه المكان الذي سيتم حجز ابليس فيه �لف عام . انه المكان الذي ا�ن ا�رواح 
و الشريرة محجوزة فيه , لكنھا ستطلق على ا�رض خ"ل الضيقة العظيمة . ھذا المكان ھ

 المكان الذي ستُحَجز فيه ا�رواح الشريرة �حقا.  
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عندما اتى يسوع الى جدرة و ھناك كان الرجل الملبوس بالشياطين , ارواح شريرة , قال 
يسوع " ما اسمك ؟ فاجابوا "لجئون" �نھم كانوا كثيرين . فقالوا له � ترسلنا الى 

را لفترة اطول . ا�ن , علموا انه سياتي (ابوسوس) , الھاوية , قبل اواننا . دعنا نكون احرا
وقت ويلقون في ا�بوسوس , حجرة في الجحيم . اذ ان ھناك حجرة احرى تسمى 

بال(تارتاروس) , وھي حجرة في الجحيم, ھذه ھي للم"ئكة الساقطين او ا�رواح الشريرة 
 حيث الجحيم نفسه ھو ل"نسان المتمرد . 

ء ,الذي ھو ب" شك ابليس . لديه مفتاح ا�بوسوس.  اذا انه يرى نجما ساقطا من السما  

ْمُس َواْلَجوُّ مِ 2" ْن فَفَتََح بِْئَر اْلھَاِويَِة، فََصِعَد ُدَخاٌن ِمَن اْلبِْئِر َكُدَخاِن أَتُوٍن َعِظيٍم، فَأَْظلََمِت الشَّ
) . 2: 9" (ُدَخاِن اْلبِْئرِ   

الى عمق قلب ا�رض اذا في مكان ما على ا�رض ھناك على ا�رجح شق يصل 
وسينفتح,  وھو مثل الفرن , وسيتصاعد منه دخان من قلب ا�رض جاع" السماء تظلم. 

 مثلما اظلمت السماء من تھيج بركان كارتووا و بعد ثوران بركان جبل سانت ھيلين . 

َخاِن َخَرَج َجَراٌد َعلَى اvَْرِض، فَأُْعِطَي ُسْلطَانًا َكَما لَِعقَ 3 " " اِرِب اvَْرِض ُسْلطَاٌن.َوِمَن الدُّ
)9 :3 (  

كما يراھم يوحنا , و�نھم احتشدوا كغيمة فھم يشبھون الجراد , كانت كثيرة لدرجة انھا 
غطت السماوات واصبحت مظلمة . وبالطبع , في مكان ما من ا�رض عانت  منطقة ما 

انھا مثل الجراد . من وباء الجراد حيث كان ھناك الم"يين منھا بحيث اظلمت السماء . اذا   

َوقِيَل لَهُ أَْن �َ يَُضرَّ ُعْشَب اvَْرِض، َو�َ َشْيئًا أَْخَضَر َو�َ َشَجَرةً َما، إِ�َّ النَّاَس فَقَِط الَِّذيَن 4" 
) 4-3: 9" (لَْيَس لَھُْم َخْتُم هللاِ َعلَى ِجبَاِھِھْم.  

 وبالطبع فذلك ھو الطعام الطبيعي للجراد.

أَْن �َ يَُضرَّ ُعْشَب اvَْرِض، َو�َ َشْيئًا أَْخَضَر َو�َ َشَجَرةً َما، إِ�َّ النَّاَس فَقَِط الَِّذيَن  َوقِيَل لَهُ 4 "
) 4: 9" (لَْيَس لَھُْم َخْتُم هللاِ َعلَى ِجبَاِھِھْم.  

عند ھذه المرحلة سوف يبدأ هللا بفصل الذين لھم ختمه على جباھھم من الذين ليس لھم , 
 في ا�وبئة على مصر . حيث كان ھناك ظ"م في مصر , بينما لم يكن ظ"م كما فعل هللا

في اسرائيل . ضفادع في مصر لكن في مخيمات اسرائيل لم يكن ھناك اية ضفادع , في 
مصركان ھناك ضفادع في اسرتھم و في عجينھم و في كل شيء . تراھم يعجنون عجينھم 

ي اسرائيل .قام هللا بفصل و فرز , وسيفعل وفجاة خرج ضفدع , ضفدع في كل مكان ا� ف
 مرة اخرى .  
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بُوا َخْمَسةَ أَْشھٍُر. َوَعَذابُهُ َكَعَذاِب َعْقَرٍب إَِذا لََدَغ إِْنسَ 5"  " انًا.َوأُْعِطَي أَْن �َ يَْقتُلَھُْم بَْل أَْن يَتََعذَّ
)9 :5 (  

ن العقارب , لكن انواع مختلفة مھناك في الشرق ا�وسط , بالطبع على ا�رض ھناك 
ھناك في الشرق ا�وسط العقارب لھا لھا لسعة تم تسجيلھا على انھا ا�كثر الما في العالم . 

 ھذا الجراد له لسعة تشبه لسعة العقارب ولمدة خمسة اشھر . 

وتُوا فَيَْھُرُب اْلَمْوُت َوفِي تِْلَك اvَيَّاِم َسيَْطلُُب النَّاُس اْلَمْوَت َو�َ يَِجُدونَهُ، َويَْرَغبُوَن أَْن يَمُ 6" 
) 6: 9" ( ِمْنھُْم.  

 مثير ل"ھتمام ان ياخذ الموت اجازة لمدة خمسة اشھر . 

ا�ن الموت ظاھرة مثيرة ل"ھتمام . انه شيء � نفھمه بالكامل , أليته . ماذا يحدث للروح 
اشة و عندما تغادر الجسد ؟ حسنا, نحن نقول انه موت . لديھم تخطيط القلب موص" بش

يراقبونھا و يراقبون نشاط العقل وعندما يصبح خطا مستقيما � يسحبون القابس ا� بعد ان 
وعندنا � يتم التزويد با�وكسجين , ان كان يراقبونه و عادة لمدة اربعة وعشرون ساعة 

ھناك اية حياة باقية , سيبدأ الدماغ بالبحث عن ا�وكسجين و سترى ارتعاشا صغيرا في 
فيعيدون القابس مرة اخرى . لكن ان لم يحدث اي ارتعاش وبقي التخطيط خطا  التخطيط

مستقيما , يقولون " حسنا لقد مات " الروح رحلت , النفس رحلت . الضمير رحل . لقد 
 مات . 

مالذي ينتج الضمير ؟ مالذي يطلق روح ا�نسان من جسده ؟ نرى اناسا يعيشون لسنوات 
. ومع ان الجسد موجود ھناك , لكن ليس لديھم القدرة على في غيبوبة . الروح � ترحل 

 اي شيء . انھم فقط في حالة غيبوبة . لم لم ترحل الروح ؟ بالتأكيد � نعرف . 

يسوع على الصليب اطلق روحه . قال " � احد يستطيع اخذ حياتي . انا اضعھا . لي 
مرة اخرى . � احد  سلطان ان اھبھا ولي سلطان ان اضعھا , ولي سلطان ان اخذھا

يستطيع اخذھا مني " وعلى الصليب قالھا , احنى رأسه و اطلق روحه . اسلم روحه . 
 احنى راسه و قال " حسنا يمكني الذھاب" كان لديه السلطان للقيام بذلك . 

سياتي وقت حين ترفض الروح الرحيل عن جسدك . و سيتكون ھذه الفترة من اسوأ 
يل شخصا يسحب الزناد و يطلق على راسه طلقة من مسدس الفترات في التاريخ . تخ

فينفجر دماغه في ارجاء الغرفة ومع ذلك � يموت , � ترحل الروح . و يتجول  45عيار 
 في ا�رجاء مع فتحة في رأسه , وما زال حيا . الروح � ترحل . ذلك سيكون مريعا . 

هللا لي التي بھا اعبر عن نفسي .  الحقيقي مني ھي الروح . الجسد ھو ا�داة التي اعطاھا
لكن الجسد ھو واسطة التعبير لي ,لكن الحقيقي مني ليس جسدا وانما حقيقتي ھي الروح . 

من خ"ل الجسد تتمكن الروح من التعبير . ولذلك صممه هللا . لقد صمم الجسد ليكون 
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. انه واتواصل معھم وھم معي واسطة بھا اتمكن من التعبير عن نفسي ل"خرين و 
الواسطة التي بھا نتعرف على بعضنا البعض , نحن نحب ونقدر بعضنا البعض , بھذه 

 الواسطة من جسدنا تعبر ارواحنا تعبر عن نفسھا لبعضنا البعض . 

ا�ن بشكل عام , التقدم في السن الحوادث المرض والخ , بشكل عام �يعود الجسد قادرا 
له , عندما � يعود الجسد يعبر عني , عندما يعطيني على اتمام الفعاليات التي صممھا هللا 

الجسد الما ومعاناة اكثر من الفرح , وضعف لدرجة انه � يعبر عني بعد , عندھا هللا يطلق 
روحي من ھذا الجسد . وروحي عندھا تنتقل الى جسدي الجديد , بناء هللا الغير مصنوع 

 بأيادي , ابدي في السماويات .  

لن يسمح هللا للروح بان تنطلق لمدة خمسة اشھر و الناس سيسعون الى  لكنه سيأتي وقت
الموت , على ا�رجح ستتشوه اجسادھم و في الظروف العادية لكانت الروح رحلت , لكن 

 هللا سوف يجعلھم يستمرون في ھذه الوضعية لمدة خمسة اشھر . 

لتاريخ . عندما � يستطيع كما قلت , ستكون ھذه الفترة على ا�رجح من اسوأ الفترات في ا
 الناس الموت لمدة خمسة اشھر . 

الموت بركة �و�د هللا . عزيز على الرب موت قديسيه . انه بركة �و�د هللا. � اريد ان 
استمر بالعيش في الجسد بعد ان � يتمكن بعد من تحقيق فعالياته التي صمم �جلھا . � 

مع أبر في اوردتي مربوطة با�وكسجين و  اريد ان استلقي فحسب و احدق في السقف
الناس ياتون الي وانا فقط ھناك ب" حراك . وان اكون ھناك شھر  بعد شھر و سنة , او 

خمسين او مئة سنة فقط ھناك مستلقيا و محدقا في السقف غير قادر على قول شيء او فعل 
 اي شيء . ذلك سيكون مريعا . سيكون ذلك جحيما , الموت بركة . 

ندما يصل خذا الجسد المسن الى مرحلة انه � يقدر على العمل بعد , عندھا سوف يطلق ع
� . هللا روحي منه وذلك سيكون حقا بركة , وليس لعنة . ستكون لعنة فقط اذا لم اكن ابنا 

�نه حينھا كم سيكون اشد اي"ما , الذي سيحسبه جديرا , الذي قد حسب الدم عھدا له , 
ا , نحن ا�ثمين و ذلك من خ"ل روحه القدوس ونعمته . �ننا نعلم انه قال الذي به تطھرن

" ا�نتقام لي , انا من سينتقم " انه لشيء مخيف الوقوع في يدي الرب الحي . اذا الموت 
 ياخذ اجازة . الناس في عذاب . 

تطاع فقط ان ا�ن , يوحنا أُخذ بالروح الى يوم في المستقبل وفيه رأى اشياء لم يفھمھا . اس
يصفھا بالطريقة التي يعرفھا .تخيل نبيا يؤخذ الى , الى وسط معركة من حرب العالمية 

الثانية , نبيا من ايام يوحنا , يؤخذ بالروح الى المستقبل و يرمى في وسط معركة من 
الحرب العالمية الثانية . يرى دبابات و مدافع . ويرى طائرات , نفاثات حربية تأتي وتقذف 
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ابل . كيف ستصف شيئا كذلك في حين انك � تعرف ما ھي الطائرات و� الدبابات و � قن
 الذخائر الحربية , و� المتفجرات ؟ كيف ستصف ما تراه ؟ 

 ستكون محدودا في كلماتك و اللغة التي ھي من زمنك و ا�مور التي رأيتھا . 

ائنات شريرو مرة اخرى, يوحنا يبذل كل ما في وسعه في وصف ما رأه , ان نظرت الى ك
ستستخدم اللغة لتمثلھا , لكنھا لن تكون كافية �عطاء وصف كامل . لذا فھو يحاول القيام 

 بوصف بشكل ما. 

َوَشْكُل اْلَجَراِد ِشْبهُ َخْيل ُمھَيَّأٍَة لِْلَحْرِب، َوَعلَى ُرُؤوِسھَا َكأََكالِيَل ِشْبِه الذَّھَِب، َوُوُجوھُھَا 7" 
َوَكاَن لَھَا 9َوَكاَن لَھَا َشْعٌر َكَشْعِر النَِّساِء، َوَكانَْت أَْسنَانُھَا َكأَْسنَاِن اvُُسوِد، 8اِس. َكُوُجوِه النَّ 

" ُدُروٌع َكُدُروٍع ِمْن َحِديٍد، َوَصْوُت أَْجنَِحتِھَا َكَصْوِت َمْرَكبَاِت َخْيل َكثِيَرٍة تَْجِري إِلَى قِتَال.
)9 :7-9(  

ا ,لو انك حاولت وصف غواصة ملغومة , الضجة من اجنحتھا انت تبلي حسنا يا يوحن
وكل شيء , مثل مركبات خيل كثيرة تسير الى حرب. من يدري مالذي يراه حقا . انه 

 يصف بقدر ما يستطيع بلغة ھي ما توفرت لديه .  

طَانُھَا أَْن تُْؤِذَي النَّاَس َخْمَسةَ َولَھَا أَْذنَاٌب ِشْبهُ اْلَعقَاِرِب، َوَكانَْت فِي أَْذنَابِھَا ُحَماٌت، َوُسلْ 10 " 
ونَ «َولَھَا َم"َُك اْلھَاِويَِة َملًِكا َعلَْيھَا، اْسُمهُ بِاْلِعْبَرانِيَِّة 11أَْشھٍُر.  ، َولَهُ بِاْليُونَانِيَِّة اْسُم »أَبَدُّ

) 11-10: 9" ( ».أَبُولِّيُّونَ «  

واه ياله من مدمر . انظر الى ھذا الكلمات تعني المدمرة. اسم اخر �بليس , المدمر , 
 العالم.  انظروا الى الناس الذين دمروا بقوة ابليس . " ويل ويل للساكنين على ا�رض " . 

اِدُس، فََسِمْعُت 13اْلَوْيُل اْلَواِحُد َمَضى ھَُوَذا يَأْتِي َوْي"َِن أَْيًضا بَْعَد ھَذا.12" َق اْلَم"َُك السَّ ثُمَّ بَوَّ
 ) . 13-12: 9" (ًدا ِمْن أَْربََعِة قُُروِن َمْذبَحِ الذَّھَِب الَِّذي أََماَم هللاِ َصْوتًا َواحِ 

 ھذا المذبح ھو كرسي الرحمة الذي كان نموذجا عنه . 

اِدِس الَِّذي َمَعهُ اْلبُوُق:14"  ْھِر اْلَعِظيِم فُكَّ اvَْربََعةَ اْلَم"َئَِكةَ اْلُمقَيَِّديَن ِعْنَد النَّ «قَائِ"ً لِْلَم"َِك السَّ
اَعِة وَ 15». اْلفَُراتِ  وَن لِلسَّ نَِة، لَِكْي يَْقتُلُوا  فَاْنفَكَّ اvَْربََعةُ اْلَم"َئَِكةُ اْلُمَعدُّ ْھِر َوالسَّ اْليَْوِم َوالشَّ

) 15-14: 9" (ثُْلَث النَّاِس.  

نة ھذه المخلوقات الساقطة , م"ئكة ابليسية, مخلوقات عنيفة جدا حجزھا الرب  مسجو
خ"ل ا�لفيات الستة لتاريخ ا�نسان , لكن في ساعة معينة سيطلقه . احتجزوا من اجل ھذه 

الساعة التي فيھا سيدخلوا الى العالم لينجزوا مھمتھم . انھم مستعدون من اجل ساعة 
 خاصة في يوم معين , من شھر معين , من سنة معينة ليذبحوا ثلث البشر . 
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بعة لسفر الرؤيا, ا�ختام ا�ربعة ا�ولى , ربع سكان ا�رض ا�ن, بھذه المخلوقات ا�ر
 ُدمرت . وا�ن بھذه الم"ئكة العنيفة الذين اطلقوا من نھر الفرات قُتل ثلث سكان ا�رض . 

فِي  َوھَكَذا َرأَْيُت اْلَخْيلَ 17َوَعَدُد ُجيُوِش اْلفُْرَساِن ِمئَتَا أَْلِف أَْلٍف َوأَنَا َسِمْعُت َعَدَدھُْم. 16" 
ْؤيَا َواْلَجالِِسيَن َعلَْيھَا، لَھُْم ُدُروٌع نَاِريَّةٌ َوأَْسَماْنُجونِيَّةٌ َوِكْبِريتِيَّةٌ، َوُرُؤوُس اْلَخْيِل كَ  ُرُؤوِس الرُّ

، ِمَن ِمْن ھِذِه الثَّ"َثَِة قُتَِل ثُْلُث النَّاسِ 18اvُُسوِد، َوِمْن أَْفَواِھھَا يَْخُرُج نَاٌر َوُدَخاٌن َوِكْبِريٌت. 
َخاِن َواْلِكْبِريِت اْلَخاِرَجِة ِمْن أَْفَواِھھَا،  فَإِنَّ ُسْلطَانَھَا ھَُو فِي أَْفَواِھھَا َوفِي أَْذنَابِھَا، 19النَّاِر َوالدُّ

 . ا بَقِيَّةُ النَّاِس الَِّذيَن لَ v20َنَّ أَْذنَابَھَا ِشْبهُ اْلَحيَّاِت، َولَھَا ُرُؤوٌس َوبِھَا تَُضرُّ ْم يُْقتَلُوا بِھِذِه َوأَمَّ
يَاِطيِن َوأَْصنَاِم الذَّھَِب َواْلفِ  َربَاِت، فَلَْم يَتُوبُوا َعْن أَْعَماِل أَْيِديِھْم، َحتَّى �َ يَْسُجُدوا لِلشَّ ةِ الضَّ ضَّ

َو�َ تَابُوا َعْن 21َي، َوالنَُّحاِس َواْلَحَجِر َواْلَخَشِب الَّتِي �َ تَْستَِطيُع أَْن تُْبِصَر َو�َ تَْسَمَع َو�َ تَْمشِ 
) 21-16: 9" (قَْتلِِھْم َو�َ َعْن ِسْحِرِھْم َو�َ َعْن ِزنَاھُْم َو�َ َعْن َسِرقَتِِھْم.  

قال بولس اذا دينونات الرب لم تجعل الناس يتوبون. ا�نسان قسى قلبه ضد دينونات الرب 
لذلك السبب انا اسعى في " ا� تدركون ان ص"ح هللا ھو ما يقود ا�نسان الى التوبة " 

رسالتي التبشير يص"ح هللا و التأكيد على نعمة هللا . ان ص"ح هللا ھو ما يجلب الناس الى 
التوبة. انا اتكلم عن دينونات هللا ا�تية , �نني سأنبذ مسؤؤولياتي ان لم افعل , �نھا حقيقة 

 يجب مواجھتھا . 

. و� افعل , �ن دينونات هللا ستقسي قلوب  ا� انني � احب التركيز على ذلك في خدمتي
الناس اكثر و � يتوبون عن كل شرورھم التي يقومون بھا , حتى في وسط زمن الضيقة 

 العظيمة . استمروا في عبادة ابليس و تماثيله و اوثانه . 

ا�سبوع القادم سنأخذ ا�صحاحات الث"ثة التالية . انتھى وي"ن . الويل الثالث سيحدث 
ريبا , البوق السابع الذي سيخرج منه الوي"ت السبع , لكن الى ذلك الحين سوف يكون ق

استطراد صغير . في ا�صحاح العاشر, سوف يكون لدينا خروج صغير عن لدينا 
الموضوع وھو عودة يسوع المسيح . في ا�صحاح الحادي عشر , سوف نتعرف على 

ر سنتعرف على عدة شخصيات بارزة , الشاھدين و كرازتھم . في ا�صحاح الثاني عش
المرأة التي تمثل اسرائيل , ابليس كتنين عظيم , و الحرب بين المرأة وابليس . اذا تلك ھي 

 �ئحتنا لمساء ا�حد القادم . 

ليكن الرب معكم و يحميكم و يحفظكم في محبته . فلتختبروا لمسة هللا على حياتكم , قوته , 
مته . سلموا ا�سبوع للرب , اعرفه في كل شيء حتى يقود مساعدته , و قيادته , و حك

 دربك في طرقه البارة وانت تعيش حياة مسرة للرب و مقبولة لديه . 
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12-10رؤيا   

 

لقد كنا ندرس عن دينونات ا�بواق , والكوارث التي جلبتھا على ا�رض. ا� للحظة 
رأ عن السابع , يعطينا يوحنا لمحة سنترك دينونات ا�بواق بعد البوق السادس , وقبل ان نق

 عن المستقبل , الخاص بقدوم يسوع المسيح الى ا�رض ليطالب بما اشتراه . 

دفع يسوع ثمن الفداء . افتدى العالم ليصبح � مرة اخرى . لقد كان في ا�صل � بالخلق . 
" بأمير ھذا  هللا اعطاه ل"نسان . ا�نسان اعطاه �بليس . لذلك دعى الرب يسوع ابليس

العالم " و من قبل بولس سمي " اله ھذا العالم " . ابليس عرض العالم ليسوع , ان فقط 
انحنى و سجد له . لكن يسوع اتى ليفتدي العالم , لكن الثمن كان حياته , واراقة دمه. لذا 

لكن فنحن لسنا مفتدين بامور فاسدة مثل الفضة والذھب , وانما بدم يسوع المسيح الثمين . 
 لم يأخذ ما ھو ملكه الذي اشتراه بعد .  

ُض َمًعا إِلَى ا{َن., يقول لنا بولس ان "  8في رومية  نَْحُن الَِّذيَن  أَنَّ ُكلَّ اْلَخلِيقَِة تَئِنُّ َوتَتََمخَّ
وِح، نَْحُن أَْنفُُسنَا أَْيًضا نَئِنُّ فِي أَْنفُِسنَا" ا�فتداء لم يكتمل ب عد . لكن الى ذلك لَنَا بَاُكوَرةُ الرُّ

الحين , قال بولس ل"فسسيين ان هللا قد ختمنا بالروح القدس, الذي ھو عربون ميراثنا , 
 الى ان يفتدى ما قد اشتري كملكية خاصة . 

في العبرانيين , قال الكاتب ان هللا قد وضع كل ا�شياء في خضوع له , لكننا لم نرى بعد 
الم في تمرد ضده . لم يؤتى بعد الى تحت سلطانه و ان كل ا�شياء خاضعة له . مازال الع

حكمه . هللا قد وضع كل شيء تحت يده , لكن لم نرى بعد الكل شيء في تلك النقطة , لكننا 
نرى يسوع الذي وضع اقل من الم"ئكة بقليل من اجل معاناة الموت , وثم توج بالمجد و 

 الكرامة . 

متشوقين لذلك اليوم الممجد حينما ياتي الرب و اذا نحن وكل الخليقة نئن معا منتظرين و
يطالب بما قد اشتراه , بما ينتمي اليه . نعم نفرح في الروح القدس ا�ن و في قوة الروح 

القدس في حياتنا , الذي يبقينا ويحفظنا الى يوم مجيئه . لكننا ننتظر بشوق الفداء الكامل و 
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على للرب ليحكم. تلك ھي ص"تنا . "ليأتي ملكوتك 

 ا�رض"  
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يعطينا نظرة صغيرة على مجي الرب لتأسيس حقيقة ان ا�رض  10ا�ن ا�صحاح 
ملك له و لبدء حكمه . ا�رض للرب وكل ملئھا و كل من يسكنھا . وقد قال الرب له " 

8 َvَُمَم ِميَراثًا لََك، َوأَقَاِصَي اvاذا ھا ھو يأتي 2ْرِض ُمْلًكا لََك." مزمور اْسأَْلنِي فَأُْعِطيََك ا .
 ليمتلك ما قد اشتراه . 

) . 1: 10ثُمَّ َرأَْيُت َم"ًَكا أخر " (1  

 كلمة م"ك ھي مرسال . 

َماِء" (1" ) 1: 10ثُمَّ َرأَْيُت َم"ًَكا آَخَر قَِويًّا نَاِز�ً ِمَن السَّ  

 الوصف ھو ليسوع المسيح . 

ٍة " " ُمتََسْربِ"ً بَِسَحابَ   

ھَُوَذا يَأْتِي َمَع السََّحاِب، َوَستَْنظُُرهُ ُكلُّ َعْيٍن، َوالَِّذيَن َطَعنُوهُ، َويَنُوُح َعلَْيِه َجِميُع قَبَائِِل 7" 
) . اذا فھو قادم في سحاب . 7: 1اvَْرِض. " (  

) 1: 10" ُمتََسْربِ"ً بَِسَحابٍَة، َوَعلَى َرْأِسِه قَْوُس قَُزَح " (  

ح ھو ع"مة العھد الذي اقامه الرب , الذي عند عرش الرب, وا�ن انه على القوس قز
 الرأس. 

) 1: 10" َوَوْجھُهُ َكالشَّْمِس " (  

 ونقرأ في ا�صحاح ا�ول من الرؤيا , وصف يوحنا ليسوع , 

) 2-1: 10َوَمَعهُ فِي يَِدِه ِسْفٌر َصِغيٌر َمْفتُوٌح. " (2" ، َوِرْج"َهُ َكَعُموَدْي نَاٍر،   

تذكر ان ھذا السفر كان في السماء , او السفر بسبعة اختام . لم يكن ھناك احد مستحق vخذ 
السفر وفتح اختامه وقد فھمنا ان ذلك ھو صك ديون ا�رض. وا�ن بعد فتح ا�ختام السبعة 
, السفر مفتوح . يأتي مع السفر مفتوحا في يده , سفر السلطان , حق و صك دين ا�رض, 

د اشتراه بدمه .  الذي ق  

 السفر الصغير الذي كان مفتوحا: 

َوَصَرَخ بَِصْوٍت َعِظيٍم َكَما 3" فََوَضَع ِرْجلَهُ اْليُْمنَى َعلَى اْلبَْحِر َواْليُْسَرى َعلَى اvَْرِض، 
ْبَعةُ بِأَْصَواتِھَا." ( ُعوُد السَّ ) 3-2: 10يَُزْمِجُر اvََسُد. َوبَْعَد َما َصَرَخ تََكلََّمِت الرُّ  
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ا�ن , صرخة الرب العظيمة , صرخة النجاح , صرخة ا�نتصار . � استطيع ا�نتظار . 
ياتي مع صرخة ا�نتصار , وھذا مسجل في الواقع في الكثير من نبوات العھد القديم ,  ھذا 

بُّ ِمَن اْلَع"َِء يَُزْمِجُر، َوِمْن  " 30, في العدد 25المجيء بھذه الصرخة , ارميا  َمْسَكِن الرَّ
اِن  ائِِسيَن يَْصُرُخ ِضدَّ ُكلِّ ُسكَّ قُْدِسِه يُْطلُِق َصْوتَهُ، يَْزأَُر َزئِيًرا َعلَى َمْسَكنِِه، بِھُتَاٍف َكالدَّ

  اvَْرِض." . 

بِّ يَْمُشوَن. َكأََسٍد يَُزْمِجُر. فَإِنَّهُ يَُزْمِجُر «في ھوشع ,يشير ھوشع الى ذلك "  َوَراَء الرَّ
بُّ ِمْن ِصْھيَْوَن 16, يقول لنا " 16: 3ْلبَنُوَن ِمَن اْلبَْحِر." وفي سفر يوئيل فَيُْسِرُع ا َوالرَّ

بَّ َمْلَجأٌ لَِشْعبِِه،  َماُء َواvَْرُض. َولِكنَّ الرَّ يَُزْمِجُر، َوِمْن أُوُرَشلِيَم يُْعِطي َصْوتَهُ، فَتَْرُجُف السَّ
ذكر ذلك ويقول " وصرخ بصوت عظيم كما َوِحْصٌن لِبَنِي إِْسَرائِيَل." وعاموس ايضا ي

 يزأر ا�سد " . 

ْبَعةُ بِأَْصَواتِھَا،(ھنا قال يوحنا حينما سمع الرعود السبعة )  4"  ُعوُد السَّ َوبَْعَد َما تََكلََّمِت الرُّ
 ُكْنُت ُمْزِمًعا أَْن أَْكتَُب" 

 ذلك ما قالته ا�صوات . 

َماِء قَ  "  ْبَعةُ َو�َ «ائِ"ً لَِي: فََسِمْعُت َصْوتًا ِمَن السَّ ُعوُد السَّ اْختِْم َعلَى َما تََكلََّمْت بِِه الرُّ
) 4: 10»." (تَْكتُْبهُ   

لذلك � نعرف ماذا قالت الرعود السبعة. علينا ان ننتظر حتى نعرف ذلك . اذا هللا قد ترك 
حاولة المستقبل مخفية . وما قالته ا�صوات السبعة شيء � نعرفه , واية مبعض امور

لتوضيح ما قيل و حتى تخمينه خطأ . سواء كانت دينونات ام بركات او اي شيء , � 
يمكننا حتى ان نخمن. � نعرف فحسب . حيثما يكون الكتاب المقدس صامتا , فمن ا�فض 

لنا ان نبقى صامتين وان � نحاول التخمين . قال الرب ليوحنا ان يختم على ذلك وان � 
شف ما كان ذلك في يوم من ا�يام . يكتبه . اذا سنكت  

َماِء، 5" ».  َوأَْقَسَم 6َواْلَم"َُك الَِّذي َرأَْيتُهُ َواقِفًا َعلَى اْلبَْحِر َوَعلَى اvَْرِض، َرفََع يََدهُ إِلَى السَّ
َماَء َوَما فِيھَا َواvَْرَض َوَما فِيھَ  ا َواْلبَْحَر َوَما فِيِه: أَْن �َ بِاْلَحيِّ إِلَى أَبَِد ا{بِِديَن، الَِّذي َخلََق السَّ

) . 6-5: 10يَُكوَن َزَماٌن بَْعُد!" (  

� زمان بعد حرفيا يقصد � تأخير بعد . لقد كنا ننتظر , الكنيسة كانت تنتظر الرب ليأتي 
في انتظارنا . " فاصبروا ايھا ا�خوة " ويؤسس ملكوته . الكتاب المقدس شجعنا ان نصبر 

وا انفسكم . �ن الرب ينتظر الثمر الكامل او الذي ب" عيب للحصاد" . قال يعقوب . " ثبت  
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أَْيَن ھَُو َمْوِعُد «يقول بطرس ان ھذا التأخير لمجيء الرب سيجعل الكثيرين يھزأون . ": 
) . 4: 3طرس ب2»." (َمِجيئِِه؟ vَنَّهُ ِمْن ِحيَن َرقََد ا{بَاُء ُكلُّ َشْيٍء بَاق ھَكَذا ِمْن بَْدِء اْلَخلِيقَةِ 

Pلكن ايضا قال بطرس, " 

9
P بُّ َعْن َوْعِدِه َكَما يَْحِسُب قَْوٌم التَّبَاطَُؤ، لِكنَّهُ يَتَأَنَّى �َ يَتَبَاطَأُ الرَّ

) . 9: 3بطرس 2َعلَْينَا، َوھَُو �َ يََشاُء أَْن يَْھلَِك أُنَاٌس، بَْل أَْن يُْقبَِل اْلَجِميُع إِلَى التَّْوبَِة." (  

رب , سيبدو لنا انه متباطيء في مجيئه . لكن لديه ھدف من ذلك . لكن كما انتظر اذا ال
الرب بصبر في ايام نوح لمئات السنوات قبل ان يرسل الطوفان , ھكذا ايضا يصبر ا�ن . 

" آٍت" يمكنك ان تكون متأكدا من ذلك . اذا في ھذه المرحلة لكن يوم الرب , قال بطرس , 
د ھناك تباطؤ. ھناك اع"ن انه لم يع  

ا�ن , ھناك بعض من الناس يعارضون على قول ان الم"ك ھو يسوع المسيح بسبب ھذا 
َماَء َوَما فِيھَا َواvَْرَض َوَما فِيھَا  العدد , حقيقة انه اقسم بالحي إِلَى أَبَِد ا{بِِديَن، الَِّذي َخلََق السَّ

ا�على شأنا . وكون المسيح ھو الخالق , لماذا َواْلبَْحَر َوَما فِيِه, حيث ان ا�قل شأنا يقسم ب
يقسم اذا بالخالق ؟ حسنا , يقول لنا في العبرانيين ان هللا �نه اراد ان يتمم وعوده , و�نه لم 

»." إِنِّي vُبَاِرَكنََّك بََرَكةً َوأَُكثَِّرنََّك تَْكثِيًرا«قَائِ"ً:14يقدر ان يقسم بما ھو اعظم اقسم بنفسه " 
) . 14: 6ين (عبراني  

ا�ن ا�نسان في كثير من ا�حيان , ليظھر مصداقية كلمته , يقسم " اقسم بشرف امي " 
"اقسم بالكتاب المقدس " . فيتعھد ا�نسان لكي يظھر مصداقية ك"مه , ويقسم بشيء اعلى 

بشيء اعلى منه . لن يقول " اقسم بكلبي ا�ليف " قد يكون كلبك كذابا . لذا , انت تقسم 
نك . م  

ا�ن , عندما يرغب الرب ان يقوم بتعھد, � يمكنه ان يتعھد ب شيء اعلى منه , لذا فھو 
يقسم بنفسه , ذلك ما يقوله لنا في العبرانيين . � اجد صعوبة في انه يقسم بنفسه , �ن كونه 

ھناك الرب , � يمكنه ان يقسم بما ھو اعلى , لذا يقسم بنفسه , ان ھذا ھو ا�مر . لن يكون 
تباطؤ . ان الوقت قد حان لتأسيس الملكوت ولن يكون ھناك تاخير بعد . ھذا � يعني انه � 

وجود للوقت بعد , كالساعات , و ا�وقات , وا�يام وا�شھر و التقويم , والخ . انه يعني 
 انه لن يكون ھناك تأخير بعد لتأسيس الملكوت .  

َق، يَتِمُّ أَْيًضا ِسرُّ هللاِ، َكَما بَشََّر بَْل فِي أَيَّاِم َصْوِت اْلَم"َ 7" !  ابعِ َمتَى أَْزَمَع أَْن يُبَوِّ ِك السَّ
 ) . 7: 10َعبِيَدهُ اvَْنبِيَاَء." (
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ا�ن , نعود الى اع"نات الرب للخدام , ا�نبياء , نجد ان هللا قد وعد ان الملكوت الممجد 
ْئُب َمَع  ذلك الملكوتملكوت هللا على ا�رض ,وعجائب و امجاد سيأتي ,  فَيَْسُكُن الذِّ

) . ھناك 7-6: 11اْلَخُروِف َوَصبِيٌّ َصِغيٌر يَُسوقُھَا " َواvََسُد َكاْلبَقَِر يَأُْكُل تِْبنًا." (اشعياء 
الكثير فحسب . سيرقص الحمل فرحا. سيرى ا�عمى مجدا , وا�خرس سيرنم مسبحا 

 الرب. اعادة احياء ل"رض. 

ن � ترى العالم  كما خلقه هللا , و� ترى العالم الذي نواه هللا ان يكون. فكما ترى ,ا�
السماوات تسبح بمجد الرب , وا�رض تظھر عمل يديه . يوما بعد يوم تتحدث لي" بعد ليل 

يخرج صوتھا . ليس ھناك لغة او صوت ,� وجود لصوت مسموع منھا . هللا نوى ان 
  يعرفه ا�نسان من خ"ل الطبيعة .

ا�نسان المنطقي ناظرا الى الطبيعة يصل الى وعي و احساس با� . ا�نسان الغير منطقي 
يعبد الطبيعة, بد� من خالق تلك الطبيعة . لكن ا�نسان المنطقي بالنظر الى الطبيعة يصل  

ادراك � . لكن العيش في المدن , الحقول كلھا مغطاة بالبنايات او با�سفلت ا�سود او الى 
بطرق , والشجار وا�زھار مدمرة , يجعلھم وسط عمل يد ا�نسان . اصبحت السماوات 
ملوثة و ممتلئة بعيوم الغازات من صناعة ا�نسان , الملوثات م�ت الجو , لدرجة اننا � 

 نرى السماء الزرقاء الصافية بعد , ا� بعد مطر قوي او رياح قوية . 

نفھم هللا حقا , كما كنا سنفھمه من خ"ل الطبيعة .  لذا رسالة هللا ل"نسان تعكرت . �
ا�نسان صار يخسر فھم واحساس هللا , لقد صار مشبعا باعمال  يد ا�نسان . نخسر ذلك 

الوعي و ا�حساس بروعة الخالق . لذلك يصبح اخذ اجازة ضروريا جدا . انه امر مساعد 
لج . انه امر مساعد جدا لك . ان لم جدا الذھاب الى الشاطيء  او الى الجبال او الى التز

يفعل ذلك شيئا لك فعلى ا�قل سيسمح لك ان ترى الطبيعة بشكل اصفى. وعندما تراھا, 
 يمكن � ان يتكلم اليك عن وجوده . 

� اجادل اي انسان يقول " اجد هللا في الطبيعة " انا ايضا اراه في الطبيعة . لقد اظھر هللا 
علينا ان ندرك انه حتى الطبيعة نفسھا ليست ما نواھا هللا ان تكونه نفسه في الطبيعة . لكن 

. لم ينوي هللا ان تكون مصادر المياه عندنا ملوثة . لم ينوي هللا ان يكون جونا ملوثا لھذه 
الدرجة . كل ذلك نتيجة ا�نسان وعمله . لذا � نجد صورة صافية عن شكل الطبييعة التي 

عادة احياءھا . سترى العالم كما نواه هللا ان يكون . ارادھا هللا , لكن سيتم ا  

ا�نسان ساقط . ا�نسان في ا�ساس منقاد بالجشع , ليس مھتما بقريبه . ليس قلقا على 
وضع ا�خرين المادي . انه فقط قلق على وضعه الخاص , ولھذا , � نرى ا�نسان كما 

حين يسعى الى ا�دخار لنفسه و  نوى هللا له ان يكون و ان يعيش . نرى جشع ا�نسان
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ا�خذ من ا�خرين . ثم نرى اخرين محرومين بسب جشع اخرين . الذين يمتلكون ا�موال 
دو�ر او على بعض ويبذرونھا ببذخ على انفسھم و يشترون فساتينا بث"ثة عشرون الف 

ثير ا�ساء السخيفة . يلبسون جواھر تكلف مئات ا��ف من الدو�رات . انه امر م
للسخرية حين يكون الناس في احتياج كھذا . لذا � ترى ا�نسان كما نوى هللا له ان يعيش , 
مشاركة الموارد , لكننا سنفعل عندما يأتي الملكوت . سنرى ما نواه هللا ل"رض ان تكون 

 و كيف نوى هللا ا�نسان ان يعيش . 

ابِع مَ 7"  َق، يَتِمُّ أَْيًضا ِسرُّ هللاِ، َكَما بَشََّر َعبِيَدهُ بَْل فِي أَيَّاِم َصْوِت اْلَم"َِك السَّ تَى أَْزَمَع أَْن يُبَوِّ
 اvَْنبِيَاَء."

َماِء َكلََّمنِي أَْيًضا َوقَاَل:8"  ْوُت الَِّذي ُكْنُت قَْد َسِمْعتُهُ ِمَن السَّ ِغيَر «َوالصَّ ْفَر الصَّ اْذھَْب ُخِذ السِّ
فََذھَْبُت إِلَى اْلَم"َِك قَائِ"ً لَهُ: 9». ْلَواقِِف َعلَى اْلبَْحِر َوَعلَى اvَْرضِ اْلَمْفتُوَح فِي يَِد اْلَم"َِك ا

ِغيرَ « ْفَر الصَّ ا، َولِكنَّهُ فِي فَِمَك يَُكوُن «فَقَاَل لِي:». أَْعِطنِي السِّ ُخْذهُ َوُكْلهُ، فََسيَْجَعُل َجْوفََك ُمّرً
ْفرَ 10». ُحْلًوا َكاْلَعَسلِ  ِغيَر ِمْن يَِد اْلَم"َِك َوأََكْلتُهُ، فََكاَن فِي فَِمي ُحْلًوا  فَأََخْذُت السِّ الصَّ

 َكاْلَعَسِل. 

ا"( ) 10-8: 10َوبَْعَد َما أََكْلتُهُ َصاَر َجْوفِي ُمّرً  

الفكرة ھي ان يھضم السفر , ان يھضم المحتوى . غالبا نستخدم ذلك المصطلح "لقد 
ا سيحدث , عظيم حين يأتي ملكوت هللا , عظيم ھضمت ذلك الكتاب حقا " بقراءته, غظيم م

حين يطالب المسيح بما قد اشتراه , لكن المرارة  ھي التشنجات الفظيعة التي على ا�رض 
ان تمر بھا قبل ان ياتي الملكوت .لذا عندما تقرأ ھذه ا�مور التي حدثت عندما فتحت 

لكن الح"وة بالطبع ھي  ا�ختام , الدينونات التي صارت على ا�رض , ذلك قرص مر ,
 في الرجاء بمجيء الملكوت عندما يتأسس . حقيقة انه اخذ سلطانه و صار يحكم . 

يَِجُب أَنََّك تَتَنَبَّأُ أَْيًضا َعلَى ُشُعوٍب َوأَُمٍم َوأَْلِسنٍَة َوُملُوٍك «فَقَاَل لِي: (  اي يوحنا ) 11"
 »" َكثِيِرينَ 

 

11ا�صحاح   

) 1: 11بَةً ِشْبهَ َعًصا " (ثُمَّ أُْعِطيُت قَصَ 1"   

 تلك ھي عصا قياس طولھا تقريبا طول مسطرة . 
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اِجِديَن فِيِه." («" َوَوقََف اْلَم"َُك قَائِ"ً لِي: ) 1: 11قُْم َوقِْس ھَْيَكَل هللاِ َواْلَمْذبََح َوالسَّ  

في الحقيقة ,  ا�ن , ھذا يقول لنا الكثير . او� وقبل كل شيء , ھو ان الھيكل سيعاد بناءه .
ھذا الحدث سيقع في اواسط فترة الضيقة العظيمة , �ننا لم نصل بعد الى البوق السابع و� 

وصلنا الى كؤوس الغضب السبعة � التي ستصب . اذا خ"ل فترة الضيقة العظيمة 
ي سيكون الھيكل موجودا في اورشليم . اذا , سيعاد بناء الھيكل وسيتم اعادة القيام بالتعبد ف

 اورشليم . 

في الوقت الحالي ما موجود منه جزء صغير , لكن جماعة ملتزمة من اليھود المتعصبين 
دينيا , راغبون في اعادة بناء الھيكل . ھناك اثنان او ث"ثة منظمات في اورشليم قد كرست 

لھدف اعادة بناء الھيكل . بعض منھم متعصبون الى اقصى حد لدرجة يشعرون ان نفسھا 
ان يجندوا قوى �خراج المسلمين من جبل الھيكل و يطالبون به ليعيدوا بناء الھيكل عليھم 

. وھناك بعض اخر منھم اتخذوا موقفا متوسطا و يشعرون انه يجب تقسيم جبل الھيكل . 
حتى � تنشب حرب مقدسة , عليھم ان يقسموا جبل الھيكل بجدار فقط من الجء الشمالي 

م اعادة بناء ھيكلھم في ذلك النصف الشمالي من منطقة جبل من قبة الصخرة مما يسمح لھ
 الھيكل . 

انھم اناس ميقفون , مثل الدكتور (اشر كوفمان) الذي قام بدراسة لعدة سنوات على جبل 
الھيكل . وفي دراساته لكل السج"ت القديمة التي استطاع ان يجدھا, و من كل الرسومات 

ان يقع شمال قبة الصخرة للمسجد . ث"ثمائة و اثنان لتلك المنطقة , اقتنع ان ھيكل سليم
وعشرون قدما شمال قبة الصخرة لھذا المسجد , من مكان الذي تبرز فيه ا�حجار 

المسطحة المدعوة " قبة ا�رواح او قبة ا�لواح " وذلك ھو مكان قدس ا�قداس لھيكل 
ظرك الى البوابة الشرقية سليمان . حقيقة ان النظر من ھناك مباشرة الى الشرق , يصبح ن

الى جبل الزيتون يساعد على تأكيد مكان ھيكل سليمان . ولھذا , ھو و يھود اخرين  
يتخذون موقفا متوسطا مؤمنين انھم يستطيعون اعادة بناء الھيكل على موقع ھيكل سليمان 

 من دون ازعاج قبة الصخرة , وبذلك � يتم ازعاج المسلمين. 

ور اشر كوفمان ستنتصر. �نه ھنا قيل ليوحنا ان يقوم و يقيس اؤمن ان مجموعة الدكت
 الھيكل و المذبح و المتعبدين و ثم : 

اُر الَّتِي ِھَي َخاِرَج اْلھَْيَكِل، فَاْطَرْحھَا َخاِرًجا َو�َ تَقِْسھَا، vَنَّھَا قَْد أُْعِطيَْت لِ�َُممِ 2"  ا الدَّ ، َوأَمَّ
َسةَ اْثنَْيِن َوأَْربَِعيَن َشْھًرا " (َوَسيَُدوُسوَن اْلَمِدينَةَ اْلمُ  )2: 11قَدَّ  
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اذا ھذه الدار الخارجية , المنطقة التي تقع عليھا قبة الصخرة , لن تقاس �نھا اعطيت 
 ل"مم .

في حزقيال توجد نبوة اخرى عن الھيكل الذي سيبنى . حزقيال ايضا قيل له ان يقيسه , و 
قول انه قاس جدارا حوله و ان الجدار كان ليفصل قام بتسجيل القياسات . لكن حزقيال ي

 قدس ا�قداس من التدنس . 

لذا انا مقتنع ان الھيكل سيعاد بناءه , لكنني ايضا مقتنع ان الحل سيكون في الجدار شمال 
قبة الصخرة مقسما جبل الھيكل , معطيا لليھود عشرة الى خمسة عشر أكر (مقياس 

التاكيد سيعاد بناءه . واتوقع ان ذلك لن يحدث في الوقت المساحة ) ھناك على الھيكل , وب
الذي سأكون فيھا ھنا على ھذه ا�رض . اؤمن ان كل الترتيبات ستحدث من قبل ضد 

المسيح ما ان تخطف الكنيسة . �نه يقيم عھدا مع الناس , لكن في منتصف السنوات السبع 
قدس ا�قداس و يعلن انه ھو هللا سوف ينقض ذلك العھد . و سياتي الى الھيكل و يقف في 

الھيكل بعاد بناءه . اعتقد ان ذلك سيحدث و يطالب الناس بعبادته . لذلك � اتوقع ان ارى 
 بعد ان اختطف مع الباقي من الكنيسة , وعندما يتولى ضد المسيح الحكم . 

, وھي اذا , مثير ل"ھتمام رؤية حركة قوية تنمو في اورشليم . ھناك احد ال(يوشيفا) 
مدرسة لتدريب ال(راباي ) في المدينة القديمة , التي تقوم بتدريب الشباب كيف يذبحون 
الحيوانات للذبيحة بحسب الوصية في  الناموس ال"وي. انھم في الحقيقة يدربونھم على 

الذبيحة ا�ن , وطريقة تقديم الذبيحة . انه شيء يظھر كم ھم مكرسون بحيث يقدرون القيام 
�ن . با�مر ا  

في الحقيقة ,توجھت مجموعة في العام الماضي و ھم مدججون بالمفخخات ليفجروا مسجد 
قبة الصخرة . تم ا�مساك بھم من قبل الشرطة ا�سرائيلية و مازالوا في المحاكمات . لكن 

في وقت الرب سيتم ا�مر , لكنني � ؤمن انه سيحدث ا� بعد ان نكون قد رحلنا .لم يعرفوا 
نت ما ازال موجودا ھنا عندما قاموا بتلك الھجمة في العام الماضي .يمكنھم القيام انني ك

 بأي شيء يريدونه بعد ان ارحل .

 �نھا ستكون ملكا لھم .

 ا�ن قال الرب ليوحنا  , 

، فَيَتَنَبَّآِن أَْلفًا َوِمئَتَْيِن َوِستِّيَن يَْوًما، �َبَِسْيِن ُمسُ 3"   ھَذاِن ھَُما 4». وًحاَوَسأُْعِطي لَِشاِھَديَّ
ْيتُونَتَاِن َواْلَمنَاَرتَاِن اْلقَائَِمتَاِن أََماَم َربِّ اvَْرِض.  َوإِْن َكاَن أََحٌد يُِريُد أَْن يُْؤِذيَھَُما، تَْخُرُج 5الزَّ
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َذا �َ بُدَّ أَنَّهُ يُْقتَُل. " نَاٌر ِمْن فَِمِھَما َوتَأُْكُل أَْعَداَءھَُما. َوإِْن َكاَن أََحٌد يُِريُد أَْن يُْؤِذيَھَُما، فَھكَ 
)11 :3-5 . (  

سيرسل هللا شاھدين ليشھدا لليھود . زمن ا�مم في ذلك الحين سيكون قد اكتمل . ا�ن, 
سيتعامل هللا مع اسرائيل لفترة سبع سنوات اخرى . سبعين سبعة حددت على شعب 

بناء اورشليم لمجيء  اسرائيل . تسعة وستون حققت منذ زمن الوصايا �رجاع و �عادة
المسيا ا�مير . حدث ذلك بعد اربعمائة و ث"ثة وثمانون سنة بعد ان اعطى 

بناء اورشليم , بعد ذلك اتى يسوع . (اتاكسيركسس) ا�مر بأرجاع و اعادة   

ا�ن, مازال بقي ھناك فترة اخرى من السبع السنوات �سرائيل فيھا سيتعامل هللا معھم . 
سنوات ھذه سيرسل هللا شاھدين. واحد منھم سيكون ايليا . وفي بداية السبع   

في السفر ا�خير من العھد القديم , سفر م"خي , في ا�صحاح ا�خير وفي ا�عداد القليلة 
ا�خيرة , حيث هللا مستعد ا�ن لغلق الباب على اسرائيل , سيفتح بابا اخر ل"مم و سوف 

كوين جسد المسيح . اذا كلمة هللا ا�خيرة يرسل اليھم الروح القدس والى وسطھم لت
ھأَنََذا «�سرائيل بالطبع , اتت من خ"ل يسوع المسيح . لكن ھناك في العھد القديم , " 

، اْليَْوِم اْلَعِظيِم َواْلَمُخوِف،  بِّ  فَيَُردُّ قَْلَب ا{بَاءِ 6أُْرِسُل إِلَْيُكْم إِيلِيَّا النَّبِيَّ قَْبَل َمِجيِء يَْوِم الرَّ
»."َعلَى اvَْبنَاِء، َوقَْلَب اvَْبنَاِء َعلَى آبَائِِھْم. لِئَ"َّ آتَِي َوأَْضِرَب اvَْرَض بِلَْعنٍ   

اذا , وعد بمجيء ايليا مرة اخرى . اذا سيكون وب" شك احد الشاھدين . حقيقة انھما 
ملك كابتنا مع سينز�ن بنار من السماء ضد اعداءھم تذكرنا بأيليا عندما كان ھنا و ارسل ال

خمسين رجل ليلقوا القبض عليه حيث كان في الت"ل , وحين اتوا " يا رجل هللا تعال انزل 
لقد اتيت �لقي القبض عليك " فأجاب " ان كنت رجل هللا , فلتنزل نار من السماء و تأكلك 

انت ورجالك الخمسون " ونزلت نار من السماء و التھمت الكابتن مع رجاله الخمسين . 
فأرسل الملك كابتنا اخر مع خمسين رجل اخر ليلقوا القبض عليه  فأتى وقال " يا رجل هللا 

انزل انا ھنا �لقي القبض عليك " فقال " ان كنت رجل هللا لتنزل نار من السماء وتلتھك 
انت ورجالك الخمسون " فنزلت نار من السماء اكلته ھو ورجاله . فأرسل الملك كابتنا 

ل اخر , فقال ھذا ا�خير " سيدي , انا رجل متزوج . لدي زوجة و اخر وخمسون رج
اطفال وھم يحبونني , اعطف علي . انا فقط اتبع ا�وامر . ارجوك ان تأتي معي, يريد 

 الملك رؤيتك" فذھب ايليا معه . 

في طلب نزول نار من السماء �لتھام اعداءھم , معناھا ان ايليا سيعود الى القدرة لھذين 
به القديمة . انھما شجرتا الزيتون ا�ثنتين . سفر زكريا , و المنارتان المذكورتان على العا

انھما واقفتان امام رب ا�رض , رأى زكريا ھذه الرؤيا . فكما تعلمون زكريا كان كاھنا . 
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واحد اعمال الكاھن كانت ملء كؤوس صغيرة بالزيت في ھذه المنارة التي تقف امام مكان 
للھيكل . ھذه المنارة التي بسبع اذرع التي بناھا موسى . وكان الكاھن يم�ھا  قدس ا�قداس

بالزيت كل يوم , نوع خاص جدا من الزيت أُِعَد لھذه المنارة , وتعليمات مكون ھذا الزيت 
اعطاه الرب لھم .وكان ھذا الزيت يحترق فينتج النور في قدس ا�قداس من الھيكل . 

لم تكن النار تخمد قط .    وكانت تحترق بأستمرار .   

كان واجب الكاھن ان تبقى ھذه الكؤوس ممتلئة باستمرار بالزيت . واي عمل يقام به 
مرارا وتكرارا يصبح مم" ,مثل غسل الم"بس وا�طباق والخ . وزكريا كونه كاھنا و ب" 

ھا , يدخل ويخرج وبالطبع كل ذلك بطقوس كان عليه ان يقوم بشك في كثير من ا�حيان 
اذا � يمكن ان يتم اي شيء بسھولة . � يمكنك ان تسكب الزيت فحسب . عليك ان تقوم 

بذلك بطريقة طقسية. عليك ان تغتسل قبل ان تدخل و تقوم بكل الروتين , و�بد ان زكريا 
 مل من ھذا الروتين لذلك شاھد ھذه الرؤيا . 

اك انابيب تخرج منھا , وكانت والرؤيا كانت انه رأى شجرتي الزيتون ھاتين . وكان ھن
ا�نابيب تصل الى الكؤوس . لذا زيت الزيتون كان يأتي مباشرة من ھاتين الشجرتين من 

خ"ل ھذين ا�نبوبين و ذلك نجاه من الدخول والقيام بالروتين كل يوم . فكانت كلمة هللا 
عي يقول الرب " لزكريا " ھذه ھي كلمة هللا لزربابل , ليس بالقدرة و� بالقوة بل بذرا

الزيت رمزا للروح القدس . وان كان ھناك اية قوة فھي قوة من الروح القدس , و المد 
 المستمر بالروح القدس الذي ھو لنا . 

 اذا ھذان ھما شجرتا الزيتون . المنارتان الواقفتان امام رب ا�رض. 

َماَء َحتَّ 6"  ْلطَاُن أَْن يُْغلِقَا السَّ تِِھَما" (ھَذاِن لَھَُما السُّ ) 6: 11ى �َ تُْمِطَر َمطًَرا فِي أَيَّاِم نُبُوَّ  

اذا لمدة ث"ثة سنوات ونصف لن تمطر السماوات على ا�رض كلھا . تخيل الجفاف الذي 
 سينتج . 

ا�ن , تذكرون عندما صلى ايليا فلم تمطر لمدة ث"ثة سنوات ونصف . حدث  جفاف قوي 
م اخاب . ا�ن ھنا مرة اخرى يقفل الماء عن ا�رض. في اسرائيل , في زمن ايليا خ" حك  

�َھَا إِلَى َدٍم، َوأَْن يَْضِربَا اvَْرَض بُِكلِّ َضْربٍَة ُكلََّما أَرَ  اَدا " َولَھَُما ُسْلطَاٌن َعلَى اْلِميَاِه أَْن يَُحوِّ
) "11 :6 . (  

مؤكدة على ا�ط"ق .  نعلم بالتأكيد ان احد الشاھدين ھو ايليا . ھوية الشاھد الثاني غير
يقدم معلمون مختلفون للكتاب المقدس أراء مختلفة . البعض منھم متأكد انه سيكون موسى 
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للناموس وايليا ممث" ل"نبياء . حقيقة ان موسى ظھر مع ايليا على جبل التجلي , ممث" 
احد ا�وبئة تُظِھر انھم اصدقاء و انھم يعملون معا. حقيقة انھم حولوا الماء الى دم ,وھي 

التي ضربت مصر من قبل موسى , وحقيقة ان لديھم السلطان بضرب ا�رض با�وبئة 
 بالقدر الذي يريدونه , تشير الى موسى  . 

اخرون يؤمنون انه سيكون اخنوخ الذي لم يمت وانما مقل مباشرة الى السماء . "لكل 
وعد اخنوخ وايليا . ولھذا عادا انسان موعد للموت " وفي العھد القديم اثنان افتقدا ذلك الم

حتى يص" الى موعد مع الموت , �نه قيل لنا ھنا انه بعد ان يتمما نبوتھما لث"ثة سنوات 
ونصف عندھا الوحش او ضد المسيح سيكون له سلطان ان يقتلھما . لذا فاخيرا يص"ن 

 الى موعد الموت صحيح وص" بتأخير ا� انھما قد وص" . 

ر من النقاشات فيما اذا كان موسى ام اخنوخ . انا حقا � اعرف و ذلك � لذا ھناك الكثي
 يھم.

اِعُد ِمَن اْلھَاِويَِة َسيَْصنَُع َمَعھَُما َحْربًا َويَْغلِبُھَُما 7"  َما َشھَاَدتَھَُما، فَاْلَوْحُش الصَّ َوَمتَى تَمَّ
) . 7: 11َويَْقتُلُھَُما. " (  

شھادتھما . لديھم وقت محدد , الف و مئتان و ستون يوما � يمكنه فعل ذلك حتى ينتھيا من 
, ذلك ھو زمن شھادتھم . ما ان ينھوه عندھا يكون للوحش سلطان . لكن ليس له سلطان 

 حتى ينتھيا من شھادتھما . 

بمعنى معين , اؤمن ان � كامل السيطرة على حياتنا عندما نكرسھا له . ولديه مھمة 
ھا وانه سيحفظنا الى ان ننھي تلك المھمة . ھناك اوقات كثيرة خاصة لكل واحد منا ليحقق

عندما يصبح بين الواحد و الموت خطوة , عندما يتعرض لحادث و كان عليه ان يموت . 
تنظر الى كل المسألة تجد انه كان من المستحيل ان تخرج من ذلك الحادث سالما , لكنك 

ذلك صحيح. اؤمن ان ھناك حماية الھية  ينتھي منك بعد . واؤمن انخرجت . لكن هللا لم 
علينا ونحن نخدم الرب وتلك الحماية ستجعلنا نستمر الى ان ينتھي الرب منا . لكنني اعتقد 
انه ما ان ننتھي من شھادتنا , عندھا الرب سوف ياخذنا لنكون معه . لماذا سيتركنا ھنا بعد 

 ؟ اذا انھيا شھادتھما . 

 � مھمة لكل واحد منا . 

لَْيَس أَنِّي قَْد نِْلُت أَْو ِصْرُت َكاِم"ً، َولِكنِّي أَْسَعى لََعلِّي أُْدِرُك الَِّذي vَْجلِِه 12ل بولس " قا
) . مدركا ان الرب ادركه, وان للرب كرازة 12: 3أَْدَرَكنِي أَْيًضا اْلَمِسيُح يَُسوُع." (فيليبي 
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�مور التي سينجزھا و التي خاصة في فكره. في الحقيقة  ان هللا اظھرلبولس حتى ا
 سيتعذب بسببھا من اجل مجده . وفي كثير من المرات حاولوا قتله . 

ما ان رجموه با�حجار اعتقدوا انه مات حقا . جروه الى خارج المدينة و بالنسبة للجميع 
َع َعْشَرةَ َسنَةً. أَْعِرُف إِْنَسانًا فِي اْلَمِسيِح قَْبَل أَْربَ 2كان قد مات . حتى بولس نفسه لم يعرف " 

أَفِي اْلَجَسِد؟ لَْسُت أَْعلَُم، أَْم َخاِرَج اْلَجَسِد؟ لَْسُت أَْعلَُم. هللاُ يَْعلَُم. "  سواء كنت في الجسد ام 
 � انا � اعرف . 

َماِء الثَّالِثَِة.  َج اْلَجَسِد؟ لَْسُت َوأَْعِرُف ھَذا اِ�ْنَساَن: أَفِي اْلَجَسِد أَْم َخارِ 3" اْختُِطَف ھَذا إِلَى السَّ
أَنَّهُ اْختُِطَف إِلَى اْلفِْرَدْوِس، َوَسِمَع َكلَِماٍت �َ يُْنطَُق بِھَا، َو�َ يَُسوُغ ِ�ْنَساٍن 4أَْعلَُم. هللاُ يَْعلَُم. 
فَإِنِّي إِْن 6بَِضَعفَاتِي. ِمْن ِجھَِة ھَذا أَْفتَِخُر. َولِكْن ِمْن ِجھَِة نَْفِسي �َ أَْفتَِخُر إِ�َّ 5أَْن يَتََكلََّم بِھَا. 

. َولِكنِّي أَتََحاَشى لِئَ"َّ يَظُنَّ أََحٌد ِمْن جِ  ھَتِي أََرْدُت أَْن أَْفتَِخَر �َ أَُكوُن َغبِيًّا، vَنِّي أَقُوُل اْلَحقَّ
يُت َشْوَكةً فِي اْلَجَسِد، َولِئَ"َّ أَْرتَفَِع بِفَْرِط اِ�ْع"َنَاِت، أُْعطِ 7فَْوَق َما يََرانِي أَْو يَْسَمُع ِمنِّي. 

ْيطَاِن لِيَْلِطَمنِي، لِئَ"َّ أَْرتَفَِع.  ) . 7- 2: 12كورنثوس  2"  (َم"ََك الشَّ  

اذا , ظنوا انھم قد قتلوه . اصدقاءه ظنوا انه مات . وقفوا حوله ينوحون عليه طوال الصباح 
ثر" و فجأة ھز نفسه و وقف و قال " دعونا نعود الى المدينة لنبشر اك  

 " � بد انك تمزح يا رجل لقد رجموك للتو" 

 لكن هللا لم يكن قد انتھى منه بعد , لذا حفظه هللا . وهللا يحفظنا الى ان ننھي شھادتنا . 

 عندما انھيا شھادتھما , يخرج الوحش من

الھاوية , وسنصل الى ذلك عندما نصل الى ا�صحاح السابع عشر , ويدخل في حرب 
و يقتلھم . معھم و يغلبھم   

َوتَُكوُن ُجثَّتَاھَُما َعلَى َشاِرِع اْلَمِدينَِة اْلَعِظيَمِة الَّتِي تُْدَعى ُروِحيًّا َسُدوَم َوِمْصَر، َحْيُث 8" 
) . 8: 11ُصلَِب َربُّنَا أَْيًضا." (  

 اذا , انه يُعرفھا بأورشليم . 

 "9 َvُعوِب َواْلقَبَائِِل َوا ْلِسنَِة َواvَُمِم ُجثَّتَْيِھَما ثَ"َثَةَ أَيَّاٍم َونِْصفًا، َو�َ َويَْنظُُر أُنَاٌس ِمَن الشُّ
) . 9: 11يََدُعوَن ُجثَّتَْيِھَما تُوَضَعاِن فِي قُبُوٍر." (  

كيف سيتمكن العالم كله من رؤيتھم ؟" ببساطة السات"يت في التلفزيون " . كيف كان للعالم 
وعشرون عاما مضت ؟ لما استطاعوا . كما  ان يتمكن من رؤيتھم لو انھم اتوا قبل خمسة
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ترون ھذه النبوة بالذات ما كانت ستتحقق ا� ھذا الزمن , ا� بضغ سنوات خلت , حين 
الو�يات وضعوا السات"يت الذي به يمكن نقل الحدث مباشرة من اورشليم نق" حيا الى 

اورشليم ببث  المتحدة . يمكنك الجلوس في غرفتك و مشاھدة ا�حداث التي تحدث في
مباشر .فكل من سي بي اس و ان بي شي و اي بي سي ستقدم تقاريرھا . انا متامكد انھم 

سيكونون متواجدين اكثر من اي شخص اخر , سيذھبون الى ھناك لتغطية ھذا الحدث 
المميز .ھذين الشخصين اللذان جلبا كل ھذا الرعب . صاحبي القوى الخارقة . الرجلين 

لة ل"رض بايقاف المطر وانزال نار من السماء وھذا النوع من ا�مور . اللذان سببا مشك
 سيذھبون ھناك مع طواقمھم ليقدموا حدثا مميزا . 

بشكل مثير ل"ھتمام , سي بي اس ستأتي الى اسرائيل معنا ھذه السنة لتقدم حدثا مميزة . 
ى التلفاز بعد من يدري كيف سيقدمونھا ؟ �نك تحس انك قلت شيئا , وحين تشاھده عل

 تنقيحه فيكون رد فعلك   " ماذا؟ّ" مدھش ما يمكنھم القيام به . أنا دائما حذر . 

لكن حين تكون الكاميرا ھناك وتسجل ھذين الرجلين , كل العالم سيشاھد جثتھما ملقية 
في الشارع . سيكون الناس مرعوبين جدا منھما ومتخذين موقفا معاديا منھما, بسبب ھناك 

التي تسببا فيھا , لدرجة انھم لن يدفنوھما دفنا �ئقا . سيدعون جثتمھما ھناك ملقية  ا�وبئة
 في الشارع . سيمرون منھما ويبصقون و يركلونھا و يقومون بحركات شائنة . 

اِكنُوَن َعلَى اvَْرِض َويَتَھَلَّلُوَن، َويُْرِسلُوَن ھََدايَا بَْعُضھُْم لِبَ 10" ْعٍض vَنَّ َويَْشَمُت بِِھَما السَّ
اِكنِيَن َعلَى اvَْرِض. " ( بَا السَّ ) . 10: 11ھَذْيِن النَّبِيَّْيِن َكانَا قَْد َعذَّ  

اذا سيكون ھناك احتفا� عالميا , وحف"ت و الخ , �ن ھذين الرجلين سببا كل المشاكل قد 
 ماتا واصبح  ضد المسيح بط" في عيون اھل ا�رض . 

ثَِة اvَيَّاِم َوالنِّْصِف، َدَخَل فِيِھَما ُروُح َحيَاٍة ِمَن هللاِ، فََوقَفَا َعلَى أَْرُجلِِھَما. ثُمَّ بَْعَد الثَّ"َ 11" 
َماِء قَائِ"ً 12َوَوقََع َخْوٌف َعِظيٌم َعلَى الَِّذيَن َكانُوا يَْنظُُرونَھَُما.  َوَسِمُعوا َصْوتًا َعِظيًما ِمَن السَّ

َحابَِة، َونَظََرھَُما أَْعَداُؤھَُما. " ( ».اْصَعَدا إِلَى ھھُنَا«لَھَُما: َماِء فِي السَّ  -11فََصِعَدا إِلَى السَّ
11-12 (  

ھل يمكنك تخيل طاقم الكاميرا و اندھاشھم عندما فجاة يقف ھذين الرجلين و يصعدا الى 
 السماء ؟ 

اَعِة َحَدثَْت َزْلَزلَةٌ َعِظيَمةٌ " (13"  ) . 13: 11َوفِي تِْلَك السَّ  

عندما كان يسوع مصلوبا حدث زلزال عظيم .  تذكر  
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ْلَزلَِة أَْسَماٌء ِمَن النَّاِس: َسْبَعةُ آ�ٍَف. َوَصاَر اْلبَاقُوَن فِي  " ، فََسقََط ُعْشُر اْلَمِدينَِة، َوقُتَِل بِالزَّ
َماِء.  َوْيُل الثَّالُِث يَأْتِي اْلَوْيُل الثَّانِي َمَضى َوھَُوَذا الْ 14َرْعبٍَة، َوأَْعَطْوا َمْجًدا ِ�لِه السَّ

ابُِع." (15َسِريًعا َق اْلَم"َُك السَّ ) . 15-13: 11ثُمَّ بَوَّ  

ا�ن نعود الى القصة مرة اخرى . لقد كنا نقرأ عن ا�بواق السبعة و الدينونات التي حدثت 
 نتيجة صوت ھذه ا�بواق , وا�ن نعود مرة اخرى الى ا�بواق . 

َق اْلَم"َ 15 َماِء قَائِلَةً:ثُمَّ بَوَّ ابُِع، فََحَدثَْت أَْصَواٌت َعِظيَمةٌ فِي السَّ قَْد َصاَرتْ «ُك السَّ  

) . 15: 11»" (َمَمالُِك اْلَعالَِم لَِربِّنَا َوَمِسيِحِه، فََسيَْملُِك إِلَى أَبَِد ا{بِِدينَ   

,  الدينونات قادمة حتى تھيء ا�رض من اجل عودة يسوع المسيح و تأسيس ملكوته . اذا
 حين يبوق البوق السابع سيتم اع"ن ملكه و ملكوته و مع ھذا ا�ع"ن : 

وا َعلَى ُوُجوِھِھْم 16"  َواvَْربََعةُ َواْلِعْشُروَن َشْيًخا اْلَجالُِسوَن أََماَم هللاِ َعلَى ُعُروِشِھْم، َخرُّ
بُّ اِ�لهُ اْلقَ «قَائِلِيَن:17َوَسَجُدوا ِ�  اِدُر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء، اْلَكائُِن َوالَِّذي َكاَن نَْشُكُرَك أَيُّھَا الرَّ

) . 17-16-: 11َوالَِّذي يَأْتِي، vَنََّك أََخْذَت قُْدَرتََك اْلَعِظيَمةَ َوَملَْكَت." (  

 اخيرا , ا�نتظار انتھى . نحن ھناك نعطي مجدا � , �ن زمان حكمه حان . 

َوَزَماُن اvَْمَواِت لِيَُدانُوا، َولِتُْعطَى اvُْجَرةُ لَِعبِيِدَك اvَْنبِيَاِء  َوَغِضبَِت اvَُمُم، فَأَتَى َغَضبُكَ 18" 
َغاِر َواْلِكبَاِر، َولِيُْھلََك الَِّذيَن َكانُوا يُْھلُِكوَن اvَْرضَ  يِسيَن َواْلَخائِفِيَن اْسَمَك، الصِّ : 11»."(َواْلقِدِّ

18-19  .(  

موذجا للھيكل الذي في السماوات . الھيكل ا�رضي او الخيمة التي كانت ن  

َماِء، َوَظھََر تَابُوُت َعْھِدِه فِي ھَْيَكلِِه" (19"  ) 19: 11َواْنفَتََح ھَْيَكُل هللاِ فِي السَّ  

 التابوت الذي بناه موسى , الذي ھو نموذٌج ھنا على ا�رض . 

) . 19: 11"  َوَحَدثَْت بُُروٌق َوأَْصَواٌت َوُرُعوٌد َوَزْلَزلَةٌ َوبََرٌد َعِظيٌم. "(  

ا�ن , حين نصل الى ا�صحاح الثاني عشر , نستطرد من تطور القصة مرة اخرى , 
الخروج من موضوع الكؤوس السبعة التي ستَُصب . ا�ن سنرى صورا اكبر عن مشاھد 

 اخرى . 
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12ا�صحاح   

 

ْمِس، َواْلقََمرُ 1"  َماِء: اْمَرأَةٌ ُمتََسْربِلَةٌ بِالشَّ َوَظھََرْت آيَةٌ َعِظيَمةٌ فِي السَّ  

) . 1: 12تَْحَت ِرْجلَْيھَا، َوَعلَى َرْأِسھَا إِْكلِيٌل ِمِن اْثنَْي َعَشَر َكْوَكبًا" (  

ر و ھوية المرأة موجودة في سفر التكوين حين نقرأ حلم يوسف , كيف ان الشمس والقم
ا�حد عشر كوكبا انحنوا امامه.  نفس الصورة موجودة ھنا . ھوية المرأة ھو شعب 

 اسرائيل , ا�ثنا عشر سبطا الذين خرجوا من صلب يعقوب . 

َعةً لِتَلَِد." (2"  َضةً َوُمتََوجِّ ) . 2: 12َوِھَي ُحْبلَى تَْصُرُخ ُمتََمخِّ  

 اذا انھا جاھزة لتضع مولودا . 

 �سرائيل كان لتنجب المسيا للعالم . ليكون من نسل ابراھيم و داود . كما ترون ھدف هللا
وھكذا كان هللا يعمل في ھذه ا�مة محضرا ا�داة , ا�مة , التي بھا سيولد ابنه ويأتي الى 

ھم الشعب المختار . ھذا العالم . كان على هللا ان يختار امة , فأختار اسرائيل . و لذلك 
تارون ليكونوا ا�داة , الشعب , الذي من خ"له سيجلب هللا ابنه الى مختارون لماذا ؟ مخ

 ھذا العالم . 

ا�ن , الشيء المأساوي ھو انه عندما استخدمھم هللا لھذا الھدف , رفضوا ابنه الذي ارسله  
لكنھم رفضوا ا�نبياء قبل ان يرفضوا ابنه . في الحقيقة , اغضبھم يسوع مرة بمثل عن 

الى بلد بعيد و ترك حقله في يد عبيده . وارسل عبده ليجمع غلة الحقل ,  رجل ذھب بعيدا
لكنھم ضربوه , و اھانوه . فأرسل عبيدا اخرين, فضربوھم و اھانوھم ايضا , فقال " 

سأرسل ابني بالتأكيد سيحترموه " وعندما رأوا ابنه قادما , قالوا " ھا ھو الوارث , فلنقتله 
يد عندما ياتي ؟ " قالوا " سيبيدھم ابادة " فقال الرب "ذلك " وقال " مالذي سيفعله الس

أَيُّ اvَْنبِيَاِء لَْم يَْضطَِھْدهُ 52صحيح " لكنه كان مث" ضد اليھود الذين اضطھدوا ا�نبياء . " 
) .52: 7آبَاُؤُكْم؟ وايھم لم تقتلوا " قال استفانوس في ( اعمال   

 ھكذا اختار هللا امة لتنجب المسيا . 

َعةً لِتَلَِد. 2"  َضةً َوُمتََوجِّ َماِء: ھَُوَذا تِنِّيٌن 3َوِھَي ُحْبلَى تَْصُرُخ ُمتََمخِّ َوَظھََرْت آيَةٌ أُْخَرى فِي السَّ
َوَذنَبُهُ يَُجرُّ ثُْلَث 4َعِظيٌم أَْحَمُر، لَهُ َسْبَعةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُروٍن، َوَعلَى ُرُؤوِسِه َسْبَعةُ تِيَجاٍن. 
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َماِء فَطََرَحھَا إِلَى اvَْرِض. َوالتِّنِّيُن َوقََف أََماَم اْلَمْرأَِة اْلَعتِيَدِة أَْن تَلَِد، َحتَّى يَْبتَلَِع نُُجوِم  السَّ
) . 4-2: 12َولََدھَا َمتَى َولََدْت." (  

اذا , اعجوبتين , المرأة اسرائيل جاھزة لتلد المسيا , المسيح , وابليس جاھز ليدمره ما ان 
 يلد . 

تذكرون ھيرودس , عندما اتى المجوس اليه متسائلين اين ولد الملك . سال ھيرودس 
بيت لحم , لكنه قال , " عندما معلمي الكتاب . فقالوا له " بيت لحم " وجھھم ھيرودس الى 

تجدون المولود , عودوا واخبروني بمكانه , حتى اذھب انا ايضا و اسجد له " كان  
فا ان يأتي احد ما ويأخذ العرش منه . قتل زوجته , وابنائه ھيرودس مرتابا . كان خائ

بسبب ذلك ا�رتياب . في الحقيقة, كان يقال ان تكون خنزيرا لدى ھيرودس افضل من ان 
تكون احد ابناءه . �نه كان شديد ا�رتياب . كان يشعر ان الناس يخططون , ويحاولون 

 اخذ عرشه .  

صار مھددا . فطلب من المجوس ان يعودوا اليه ليقولوا له  لذا عندما سمع ان ملكا قد ولد ,
, لكنه نوى ان يذھب ليقتل المولود . و عندما لم يعود المجوس , امر ان يقتل كل صبي 

 دون سن الثانية في بيت لحم . التنين كان جاھزا ليبتلع المولود فور و�دته . 

ء , الم"ئكة عادة يشار اليھم على ا�ن , ھنا شيء مثير ل"ھتمام عن ابليس. نجوم السما
انھم نجوم و ھذا العدد يشير الى تمرد ابليس , ثلث الم"ئكة تمردوا معه على هللا . لذلك 

على ا�رجح كان ھناك ث"ثة م"ئكة خلقوا كاعلى مراتب م"ئكية , السبب اؤمن انه 
مميزين جدا , وھؤ�ء مدعوين م"ئكة الرئيسيين . كانوا مرتبة الكروبيم من الم"ئكة , و 

الث"ثة ھم جبرائيل , و لوسيفر و ميخائيل. و على ا�رجح كل واحد منھم كان تحت امرته 
ثلث جيش الم"ئكة . والذين كانوا تحت امرة لوسيفر , عندما تمرد ھم ايضا تمردوا معه . 

 جر في ذنبه ثلث نجوم السماء . 

اريخ قد حدث ھذا � نعرف . حدث ھذا متى حدث ھذا , � نعرف .في جزء من ما قبل الت
التمرد لھؤ�ء الم"ئكة قبل وجود العالم , ب" شك . قبل تمرده , ابليس كان مثا� كام" . 

حزقيال يقول انه كان كام" في الحكمة و كام" في الجمال و كام" في كل طرقه , الى اْن 
) .  17:  28يوما ُوجد اثما فيه . "( حزقيال   

َوأَْنَت قُْلَت فِي قَْلبَِك: أَْصَعُد 13بعة عشر يقول لنا انه امت� قلبه بالكبرياء . قال " اشعياء ار
َماَواِت. أَْرفَُع ُكْرِسيِّي فَْوَق َكَواِكِب هللاِ، َوأَْجلُِس َعلَى َجبَِل ا�ْجتَِماِع فِي أَقَاِصي  إِلَى السَّ

َماِل.  اِب.أَْصَعُد فَْوَق ُمْرتَفََعاِت السَّحَ 14الشَّ  
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.لكنك انحدرت الى الھاوية " (اشعياء   ) . سيأتي وقت يترى 14-13: 14أَِصيُر ِمْثَل اْلَعلِيِّ
فيه ابليس و ستندھش. ستقول " اھذا ھو المزعج الذي سبب كل ھذه المشاكل " اشعياء 

 اربعة عشر يقول لنا ذلك .  

ر الذي بسبعة رؤوس و اذا ظھرت ھذه ا�عجوبة الثانية في السماء , ھذا التنين ا�حم
عشرة قرون وسبعة تيجان على رأسه . ھنا يذكرنا بوصف ضد المسيح الذي ھو في 

 ا�ساس تجسيد �بليس . ذنبه جر ثلث النجوم . 

) . 5: 12فََولََدِت اْبنًا َذَكًرا َعتِيًدا أَْن يَْرَعى َجِميَع اvَُمِم بَِعًصا ِمْن َحِديٍد." (5"   

س ملكوته سيحكم العالم بعصا من حديد. عندما ياتي يسوع ليؤس  

) . 5: 12" َواْختُِطَف َولَُدھَا إِلَى هللاِ َوإِلَى َعْرِشِه " (  

وذلك ھو مكانه ا�ن . اختطف يسوع الى السماء . صعد الى السماء . لوقا يسجل ذلك في 
 انجيله , كما في ا�ناجيل ا�خرى. 

خِضَع كل شيء له . اذا المرأة ولدت ابنا , وھو ھناك جالس على عرشه منتظرا ا�ب ان يُ 
 واختطف الى هللا و الى عرشه . 

 اذا نذھب الى المستقبل . 

يَِّة، َحْيُث لَھَا َمْوِضٌع ُمَعدٌّ ِمَن هللاِ لَِكْي يَُعولُوھَا ھُنَاَك أَْلفًا َوِمئَ 6"  تَْيِن َواْلَمْرأَةُ ھََربَْت إِلَى اْلبَرِّ
) . 6: 12َوِستِّيَن يَْوًما. " (  

سألوا يسوع ما ھي الع"مة على مجيئه ,و على نھاية العالم . وبدأ يسوع يعطيھم ع"مات 
الَّتِي قَاَل َعْنھَا َدانِيآُل » ِرْجَسةَ اْلَخَرابِ «فََمتَى نَظَْرتُْم «15على مجيئه و نھاية العالم . فقال " 

فَِحينَئٍِذ لِيَْھُرب الَِّذيَن فِي اْليَھُوِديَِّة إِلَى اْلِجبَاِل، 16ھَِم اْلقَاِرئُ لِيَفْ النَّبِيُّ قَائَِمةً فِي اْلَمَكاِن اْلُمقَدَِّس 
َوالَِّذي فِي اْلَحْقِل فَ"َ يَْرجْع إِلَى َوَرائِِه 18َوالَِّذي َعلَى السَّْطحِ فَ"َ يَْنِزْل لِيَأُْخَذ ِمْن بَْيتِِه َشْيئًا، 17

) . 15: 24الجبال " (متى لِيَأُْخَذ ثِيَابَهُ.بل اھربوا الى   

النبي , ما ھي ؟ عندما يعاد بناء الھيكل و يعود التعبد رجسة الخراب التي قال عنھا دانيال 
فيه , بعد ث"ثة سنوات ونصف من السنوات السبع , او منتصف السنوات السبع . ليس بعد 

ترة قصيرة من ث"ثة سنوات ونصف من بناء الھيكل و عودة العبادة فيه . قد تكون بعد ف
عودة العبادة فيه . قد يستغرقھم ث"ثة سنوات ونصف على بناءه . سياتي ضد المسيح الى 
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اورشليم و سيدخل الى قدس ا�قداس لھيكله المعاد بناءه و يدعي انه هللا و يطلب منھم ان 
 يعبدوه كا� . ھذه ھي رجسة الخراب التي تكلم عنھا دانيال . 

ما ترون رجسة الخراب ھذه التي قال عنھا دانيال النبي واقفة في ا�ن قال يسوع , " عند
المكان المقدس , فليفھم القاريء" ذلك كا ما في الموضوع . ضد المسيح واقفا في الھيكل 

موقفا التعبد , واقفا في قدس ا�قداس مدعيا انه ھو هللا . عند تلك النقطة قال يسوع اھربوا 
اخرجوا من ھناك .تتوقفوا من اجل اي شيء . و�   

اذا المرأة تھرب الى البرية حيث يتم ا�ھتمام بھا ھناك , المكان معد من هللا , حيث ستتم 
 اعالتھا ل"ف ومئتان و ستون يوما او لث"ثة سنة ونصف من السنوات السبع . 

ا�ن ھذه البرية ھي على ا�رجح ھي المدينة الصخرية البتراء , جنوب وشرق البحر 
�ن في اشعياء في ا�صحاح السادس عشر , يقول هللا لموآب , التي ھي اردن الميت . 

اليوم "افتحي حدودكي و استقبلي شعبي . احميھم في البتراء الى ان ينتھي زمن الضيقة 
العظيمة "اذا الى ان تنتھي النقمة , "ألنقمة " في العھد القديم استخدمت لتشير الى  الضيقة 

الى مدينة الصخرة بتراء حيث هللا سيھتم بھم لث"ثة سنوات  العظيمة . اذا سيھربون
 ونصف .  

ا�ن , كيف سيھتم هللا بھم ؟ حسنا , لقد اھتم بھم �ربعين سنة في البرية مسبقا ؟ اطعمھم 
مرة اخرى . ليس � مشكلة في اطعام الناس . اطعم ايليا المن . يستطيع اطعامھم المن 

ه . اذا هللا سيھتم بھم لث"ثة سنوات ونصف . بالغراب . احضر الغراب طعام  

َماِء: ِميَخائِيُل َوَم"َئَِكتُهُ َحاَربُوا التِّنِّيَن، َوَحاَرَب التِّنِّيُن َوَم"َئَِكتُهُ" 7"  َوَحَدثَْت َحْرٌب فِي السَّ
)12 :7 . (  

 كما ترون التنين ايضا له م"ئكة . الثلث . لذا لديه قوة كبيرة من الم"ئكة . 

َماِء.8"  َولَْم يَْقَوْوا (التنين وم"ئكته ) ، فَلَْم يُوَجْد َمَكانُھُْم بَْعَد ذلَِك فِي السَّ  

ا�ن في الوقت الحالي , يمكن �بليس الدخول والخروج من السماء . حيث يصعد الى 
ھناك فقط ليشكينا امام الرب " انظر الى ذلك الشخص في ا�سفل ھناك . المفروض انه 

. ھل رأيت ما فعل ا�سبوع الماضي" ليس جيدا . متھما اياك امام الرب .  يا له خادمك 
 من وضيع . 

لدينا صورة عن ذلك في سفر ايوب . ابناء هللا كانوا يقدمون انفسھم � و ابليس ايضا اتى 
 معھم , فقال هللا له " اين كنت ؟" 



83 
 

 " لقد كنت اجول ا�رض صعودا ونزو� ذھابا وايابا " . 

ھل رأيت عبدي ايوب ؟ ھل راقبت عبدي ايوب ؟ انه رجل صالح . انه يحبني ويكره  "
 الشر. " 

" لقد رأيت ذلك الشخص . ولقد رايت ايضا كم باركته . لقد اعطيت ذلك الرجل كل شيء 
اي شخص يود امت"كه . من لن يعبدك اذا كان مباركا لھذه الدرجة . سيكون غباءا ان � 

منه ھذه ا�شياء التي وھبتھا و سيلعنك في وجھك " . يعبدك . دعني اخذ   

 اتھم ايوب انه مرتزقة , يعبد هللا للمنفعة. 

 قال هللا " حسنا , افعل لكن � تلمسه . جرده  ان اردت " 

فبدأ ابليس يجرد ايوب الى ان اباد كل ملكه تماما . ماديا اباده تماما . فخر ايوب على 
اخذ . يت الى العالم عريانا و عريانا اخرج . هللا اعطى و هللا وجھه و عبد الرب و قال " ات

 مبارك اسم الرب " في كل ما حدث لم يلعن ايوب الرب او اتھمه بشكل احمق.

ثم ابناء هللا مرة اخرى قدموا انفسھم الى الرب فدخل ابليس معھم وقال الرب " اين كنت ؟ 
با " " قال " كنت جوب ا�رض صعودا ونزو� ذھابا وايا  

 " ھل رأيت عبدي ايوب ؟ انه رجل صالح . بالرغم من كل ما فعلت , بقي امينا " 

" اه نعم , لكنك لم تسمح لي ان المسه . دعني المسه , الجلد للجلد , فكل ما يمكله ا�نسان 
 يعطيه فداءا لنفسه. " 

 فقال الرب " حسنا , يمكنك ضربه , لكن � تقلته." 

اعطاھا الرب له .ضرب ايوب بتقرحات . لقد كان مغطًى بھا بحيث كانت تلك الحدود التي 
جلس في الرماد . رات زوجته حالته المزرية وقالت " عزيزي لما � تلعن الرب فحسب و 
تموت ؟ "ك"م فظيع. اتى اصدقاءه ولم يفھموا ما ھي مشكلته . فصاروا يتھمونه خطأً بكل 

 انواع الخطايا الخفية .   

م ا�خوة . ذلك ما يفعله ھناك فوق . لديه اماكنية الدخول الى السماء , لكن لكن ابليس اتھ
 بعد قليل سيطرد منھا . ميخائيل وم"ئكته سيحاربونه و سيعلبونه و سوف يطرد خارجا . 

ْيطَاَن، الَّذِ 9"  ي يُِضلُّ اْلَعالََم ُكلَّهُ " فَطُِرَح التِّنِّيُن اْلَعِظيُم، اْلَحيَّةُ اْلقَِديَمةُ اْلَمْدُعوُّ إِْبلِيَس َوالشَّ
)12 :9 . (  
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 وياله من مضل . 

�ن ا�نسان � يريد الحق , يسمح هللا له ان يُخَدع . هللا يسمح بالخداع . � تريد ان تصدق 
الحق , � تفعل . هللا سيسمح لك بأن تصدق قصة خرافية ان اردت . ان لم ترد ان تصدق 

د ان تصدق ان هللا خلقك . � تريد ان تصدق ان هللا صمم ان هللا لم يخلق ا�رض . � تري
عينيك بھذه الطريقة العظيمة, العصب البصري و كل نظام الرؤيا . � تريد ان تصدق ان 

من مستنقع احترقت ذلك خليقة . فذلك حسن , آمن بتلك الحكايا الجامحة . ان دودة ستخرج 
ت ,  فقط كانت جزءا علويا من خلقتھا و جبھتھا بالشمس , لم تكن حقا جبھة في ذلك الوق

وكون ذلك الحرق ندبة , او تشوھا , و بعد مرور م"يين السنين على تلك العملية تحولت 
الندبة الى عين مع كل المفاھيم و ا�جزاء العامة للعين . ا�عصاب الناقلة لرسالة الترددات 

. قصة خرافية ضللت الناس  الى المخ حيث تترجم , الى حركة و الخ . العين شيء عجيب
, تسمى بالنظرية العلمية . قص تلك القصة على او�دك ولن يصدقوھا . اذا , ان لم يؤمن 

 الشخص بالحقيقة , هللا يدعه يصدق كذبة مھما كانت تبدو الكذبة منافية للعقل . 

لِذلَِك أَْسلََمھُُم هللاُ 26ى اvَبَِد. آِميَن. �نھم ََعبَُدوا اْلَمْخلُوَق ُدوَن اْلَخالِِق، الَِّذي ھَُو ُمبَاَرٌك إِلَ "
) . يصدقون الكذبة بد� من الحق. � تريد ان تصد 25,26: 1إِلَى أَْھَواِء اْلھََواِن" (رومية 

هللا في عقلك .�نه سيسلمك الى عقل فاسد . � تريد ان تصدق الحق , هللا سيدعك تصدق 
من الض"ل للناس الذين لم يريدوا ان يصدقوا كذبة نقرأ ان  ضد المسيح سيسبب الكثير 

 الحق , وسوف يصدقون الكذب الكبير لضد المسيح . 

" أَنَا قَْد أَتَْيُت بِاْسِم أَبِي َولَْستُْم تَْقبَلُونَنِي. إِْن أَتَى آَخُر بِاْسِم نَْفِسِه فَذلَِك تَْقبَلُونَهُ. 43قال يسوع " 
عندھا ستقبل كذبة المخادع الذي خدع العالم . تأكد ) � تريد قبول الحق ,  43: 5(يوحنا 

من انك لم تخدع من قبل ابليس . تأكد من ان ابليس لم يخدعك بتحويل طريقك عن الرب 
 والحق و محبة هللا التي لك في المسيح . 

"ً فِي َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما قَائِ 10" طُِرَح إِلَى اvَْرِض، َوطُِرَحْت َمَعهُ َم"َئَِكتُهُ. 
َماِء: ا{َن َصاَر َخ"َُص إِلِھنَا َوقُْدَرتُهُ َوُمْلُكهُ َوُسْلطَاُن َمِسيِحِه، vَنَّهُ قَْد طُِرَح اْلُمْشتَِكي «السَّ

) . 10-9: 12َعلَى إِْخَوتِنَا، الَِّذي َكاَن يَْشتَِكي َعلَْيِھْم أََماَم إِلِھنَا نَھَاًرا َولَْي"ً. " (  

ارا ولي" . انه يشتكي علينا نھ  

َوھُْم َغلَبُوهُ ( ا�خوة الذين يشتكي عليھم ) بَِدِم اْلَخُروِف َوبَِكلَِمِة َشھَاَدتِِھْم، َولَْم يُِحبُّوا 11" 
) . 11: 12َحيَاتَھُْم َحتَّى اْلَمْوِت." (  
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ن " اذا , لدينا غلبة على ابليس بدم يسوع المسيح . حقيقة اننا افتدينا , ودفع ثمننا. "انا مديو
قال بولس , " لكي � احيا بحسب الجسد بعد ا�ن , ليس للجسد �حيا �جله وانما مديون 

وِح اْلقُُدِس الَِّذي فِيُكُم، الَِّذي 19للروح القدس " "  أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َجَسَدُكْم ھَُو ھَْيَكٌل لِلرُّ
) . الطبيعة القديمة , الحياة القديمة 19: 6كورنثوس  1ْم؟" (لَُكْم ِمَن هللاِ، َوأَنَُّكْم لَْستُْم vَْنفُِسكُ 

لم تكن ذات قيمة . انھا ميتة . نحسبھا ميتة . نحسيھا ميتة حتى نحيا ھذه الحياة الجديدة 
بحسب المسيح في الروح . شھادتنا ھي عن الفداء من خ"ل دم يسوع , الحياة الجديدة , 

مفديين بدم الحمل , و بشھادة ذلك الفداء , نغلب ابليس . الطبيعة الجديدة التي لنا فيه . اذا   

اِكنُوَن فِيھَا. َوْيٌل لَِساِكنِي اvَْرِض َواْلبَْحِر، 12" َماَواُت َوالسَّ ِمْن أَْجِل ھَذا، اْفَرِحي أَيَّتُھَا السَّ
  ) .12: 12»." (انًا قَلِي"ً vَنَّ إِْبلِيَس نََزَل إِلَْيُكْم َوبِِه َغَضٌب َعِظيٌم! َعالًِما أَنَّ لَهُ َزمَ 

فقط لث"ثة سنوات ونصف سوف يقيد في الجحيم , لذا فھو غاضب و منزعج. انه مھزوم 
 لذا سيخرج كل ذلك الغضب على الساكنين ا�رض في ذلك الوقت .  

ا�ن , عندما راى التنين انه طرح الى ا�رض , اضطھد المرأة او اسرائيل . اذا, اسرائيل 
اضطھاد مرة اخرى . ھؤ�ء مروا بأضطھاد كبير تاريخيا , محكمة ستواجه زمن 

ا�ستجواب في اسبانيا. ذبح ھتلر و ا�ن ا�ضطھاد الروسي , لھذا الشعب نصيب كبير من 
ا�ضطھاد . ھناك اناس يكرھونھم و� يعرفون لماذا . السامية شيء شيطاني , شيء 

ه شرير,  لكنه متفٍش جدا  .الشيء المأساوي ھو ان  

مازال ھناك اضطھاد عليھم المرور به . ابليس يسعى الى اضطھاد المرأة التي انجبت 
 الطفل . 

َكَر،  فَأُْعِطيَِت اْلَمْرأَةُ َجنَاَحِي النَّْسِر اْلَعِظيِم لَِكْي تَِطيَر 14"اْضَطھََد اْلَمْرأَةَ الَّتِي َولََدْت ا�ْبَن الذَّ
يَِّة إِلَى َمْوِضِعھَ  : 12ا، َحْيُث تَُعاُل َزَمانًا َوَزَمانَْيِن َونِْصَف َزَماٍن، ِمْن َوْجِه اْلَحيَِّة." (إِلَى اْلبَرِّ

13-14 . (  

الزمن ھو سنة , زمانين يعني سنتين , نصف زمان يعني نصف سنة بالطبع , اذا ث"ثة 
 سنوات ونصف , الف وما ئتين و ستون يوما من وجه الحية . 

فَأََعانَِت اvَْرُض 16ْن َفِمھَا َوَراَء اْلَمْرأَِة َماًء َكنَْھٍر لِتَْجَعلَھَا تُْحَمُل بِالنَّْھِر. فَأَْلقَِت اْلَحيَّةُ مِ 15" 
) . 16-15: 12اْلَمْرأَةَ، َوفَتََحِت اvَْرُض فََمھَا َواْبتَلََعِت النَّْھَر الَِّذي أَْلقَاهُ التِّنِّيُن ِمْن فَِمِه." (  

رائيل سوف يدمر حين تفتح ا�رض فمھا . اذا الجيش الذي يسعى خلف اس  
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وانه جعل اخوته من في زمن موسى عندما اتى قورح و قال انه اخذ اكثر من ال"زم لنفسه 
يقدمون الذبائح , نحن �وييون و لنا الحق تماما مثل الذي لھارون , فأخذ موسى العصي 

ل " حسنا يا قورح ووضعھما امام الرب . وفي اليوم الثاني حين برعمت عصا قورح قا
انت واتباعك قفوا ھناك . ان كان هللا في ھذا الموضوع فلتنفتح ا�رض و تبتلعكم الى 

 الجحيم " فأنشقت ا�رض  وابتلعت قورح ورفاقه . اذا ھنا ا�رض ستنفتح مرة اخرى . 

في الواقع ھذا الصدع الكبير الذي يدعونه وادي ا�ردن الذي البحر الميت جزء منه, 
بع مدينة البتراء في الجانب ا�خر , ھذا الصدع العظيم يؤمنون انه حدث بسبب وبالط

زلزا� كبير , تحرك طبقات بالزلزلة , بالتاكيد انه   الصدع ا�كبر في العالم .  البحر 
الميت يقع الف وث"ثمائة قدم تحت سطح البحر و يدعى بالصد ا�فريقي العظيم . يبدا من 

الحجر المحترق اذا , انه مكان تاريخي , ز�ز� عنيفة و نيران و سوريا الى افريقيا . 
لسدوم وعمورة . اذا مرة اخرى , حتى جبل سانت ھيلين كان الى حد ما مسطحا منذ مئة 

وسبعة وث"ثون سنة وثم فجأة برز , ھذه المنطقة ستنفتح وتنغلق مرة اخرى , والجيش 
 الذي سيسعى خلف اسرائيل سوف يُبتلع . 

فََغِضَب التِّنِّيُن َعلَى اْلَمْرأَِة، َوَذھََب لِيَْصنََع َحْربًا َمَع بَاقِي نَْسلِھَا الَِّذيَن يَْحفَظُوَن َوَصايَا 17" 
) . 17: 12هللاِ، َوِعْنَدھُْم َشھَاَدةُ يَُسوَع اْلَمِسيِح" (  

 اذا ا�صحاح الثاني عشر تكلم عن ھذه الصور الموجزة عن الماضي والمستقبل.  

ندما ندخل الى ا�صحاح الثالث عشر ا�سبوع القادم , نصل الى ضد المسيح و بعض ع
من الخلفية التاريخية عنه , حيث سنلقي نظرة على ھذا الرجل , الذي اصدق انه مستعد 
ليحكم , لكن الشيء الوحيد الذي يمنعه من ا�ستي"ء ھو وجود الكنيسة . لكنني اؤمن ان 

انه جاھز ليؤسس مملكته , وحكمه على ا�رض . �ستقباله و ا�رض جاھزة له و جاھزة 
وانه بالتأكيد ضمن سياسيين العالم اص" . � اعلم من ھو. ولن اخمن حتى من ھو . لكنني 
اؤمن اننا في ھذا الزمن , الذي ھو موجود فيه وعلى ا�رجح موجود بفاعلية في سياسات 

 العالم و سيستولي ما ان تخطف الكنيسة . 

تعامل مع كل ذلك ا�سبوع القادم حين نصل الى ا�صحاح الثالث عشر . سن  

فليكن الرب معكم و يھبكم اسبوعا جمي". فلتستمتعوا بحضور الرب و شركته وانتم 
سالكين معه . فليقويكم روح هللا القدوس و يشددكم في انسانكم الداخلي . وليساعدكم ان 

بكل واحد منكم . فلتصلوا الى معرفة جديدة غنية  تبدأوا بفھم كم يحبكم هللا , وكم يھتم
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لع"قة محبة مع يسوع المسيح حيث يشتعل قلبكم بالحب له و ل"مور الروحية . فلتغتنوا 
 الى ملئه . فليحميكم الرب و يحفظكم باسم يسوع . 
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15-13رؤيا   

 

) . 1: 13ثُمَّ َوقَْفُت َعلَى َرْمِل اْلبَْحِر" (قال يوحنا :   

رجح البحر المتوسط . على ا�  

" فََرأَْيُت َوْحًشا طَالًِعا ِمَن اْلبَْحِر لَهُ َسْبَعةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُروٍن، َوَعلَى قُُرونِِه َعَشَرةُ 
) .1: 13تِيَجاٍن، َوَعلَى ُرُؤوِسِه اْسُم تَْجِديٍف." (  

يحيا حول البحر البحر يمثل بالطبع جمھور الناس , البحر المتوسط , جمھور الناس الذي 
المتوسط . رأى انه يخرج منه ھذا الوحش المائي ذو السبعة الرؤوس وعشرة قرون . 
يقول لنا سفر الرؤيا ان السبعة الرؤوس ھي السبعة جبال التي يجلس عليھا الوحش . 

 والعشرة قرون ھي الملوك العشرة.   

 يوصف , له عشرة دانيال ھو ايضا يصف الوحش الذي � يستطيع وصفه بدقة , وحش �
قرون .مرة ثانية  قال الرب لدانيال ان القرون العشرة ھي الملوك العشرة الذين سيھبون 

 السلطة للوحش . 

اذا ,ستنھض عشرة امم فدرالية على ا�رض , عشرة ممالك متحدة مع بعضھا البعض . 
سيقوم الحادي حلم نبوخذنصر و تفسيره " وستقوم " قال دانيال " وسيقوم " و 2في دانيال 

عشرر ويقول التجاديف الث"ثة , وسيتولى السيطرة و السلطام "  اذا قيام الوحش , ضد 
المسيح , الذي قام ليسيطر على ا�رض ويتكلم كما قال بولس , بتجاديف على هللا . دانيال 

 يشير الى التجديف " سيتكلم بعظائم " قال " ضد العلي و سيمحي قدوسي العلي " .  

، َوفَُمهُ َكفَِم أََسٍد. َوأَْعطَاهُ التِّنِّ وَ 2"  يُن اْلَوْحُش الَِّذي َرأَْيتُهُ َكاَن ِشْبهَ نَِمٍر، َوقََوائُِمهُ َكقََوائِِم ُدبٍّ
) . 2: 13قُْدَرتَهُ َوَعْرَشهُ َوُسْلطَانًا َعِظيًما." (  

رب, وكل ا�ن , اين عرش ابليس ؟ انه على ھذه ا�رض ؟ نقول ان ا�رض و ملؤھا  لل
الساكنين فيھا . ذلك نبوة . ا�رض ا�ن تحت سيطرة ابليس . انھا ارض خاضعة لسلطته.  
انه الحاكم . اتى يسوع ليفتدي العالم ويعيده الى هللا . ابليس اخذ يسوع الى قمة جبل واراه 

يَع َمَمالِِك اْلَمْسُكونَِة فِي ثُمَّ أَْصَعَدھُإِْبلِيُس إِلَى َجبَل َعال َوأََراهُ َجمِ 5كل ممالك العالم وقال " 
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َماِن.  ، vَنَّهُ إِلَيَّ قَْد ُدفَِع، «َوقَاَل لَهُ إِْبلِيُس:6لَْحظٍَة ِمَن الزَّ ْلطَاَن ُكلَّهُ َوَمْجَدھُنَّ لََك أُْعِطي ھَذا السُّ
) . 6-5: 4" (لوقا َوأَنَا أُْعِطيِه لَِمْن أُِريُد.  

يقة انھضد المسيح سيظھر, الذي سيأتي في ا�ن , حقيقة انھا مازالت �بليس و حق
المستقبل, سيتلقى كل سلطته من ابليس , وكل سلطانه و عرشه . اذا ابليس سوف يستثمر 

 في انسان , كل قوته , و كل سلطانه . سيكون تجسيدا �بليس . 

بَْت ُكلُّ َوَرأَْيُت َواِحًدا ِمْن ُرُؤوِسِه َكأَنَّهُ َمْذبُوٌح لِْلَمْوِت، َوُجْرُحهُ ا3"  ْلُمِميُت قَْد ُشفَِي. َوتََعجَّ
) . 3: 13اvَْرِض َوَراَء اْلَوْحِش" (  

,  14ا�ن , لقد قيل لنا اكثر من ذلك بقليل في العدد   

ھو ان النبي الكذاب سياتي ويقول للناس الساكنين على ا�رض ان عليھم ان يرسموا 
يكون قائدا للعالم . سيكون ھناك صورة للوحش الذي جرح  بالسيف و عاش . ھذا الرجل س

محاولة اغتيال , ومن الواضح انھا محاولة ناجحة , لكنه سينجو باعجوبة من الجرح 
المميت . مع انه بحسب زكريا ان ھذه المحاولة ستتركه اعمى بعينه اليمنى ومشلو� 

ما يجعله بذراعه ا�يمن . مع ذلك النجاة من عملية ا�غتيال ھذه ستجعل الناس يستعجبون م
َواِحًدا ِمْن بارزا جدا في اعين الكثير من الناس . �نه باعجوبة حقيقية نجا ھذا الرجل ." 

بَْت ُكلُّ اvَْرِض َوَراَء اْلَوْحِش"   ُرُؤوِسِه َكأَنَّهُ َمْذبُوٌح لِْلَمْوِت، َوُجْرُحهُ اْلُمِميُت قَْد ُشفَِي. َوتََعجَّ

ْلطَاَن لِْلَوْحِش" ( َوَسَجُدوا لِلتِّنِّيِن الَِّذي4"  ) 4: 13أَْعطَى السُّ  

عبادة الشيطان . اوه , لن يعبد الناس الشيطان . فذلك سخيف . كنا نظن ذلك . اليس كذلك ؟ 
يعبدون الشيطان . وھا ھنا ا�ن , توجد الكنيسة الشيطانية و الناس بكل وعي , و معرفة 

 يعبدون التنين اي شخصه المتجسد ضد المسيح .  

) . 4: 13»"(َمْن ھَُو ِمْثُل اْلَوْحِش؟ َمْن يَْستَِطيُع أَْن يَُحاِربَهُ؟«َسَجُدوا لِْلَوْحِش قَائِلِيَن:" وَ   

سيكون لديه قوة عظيمة , وسلطان عظيم. سيُخضع على ا�رجح ث"ث من اكبر الممالك 
.  قوة ليحكم على العالم . وسيقتل الشاھدين الذين ظھرا الى ا�ن انھما � يقھران  

, الشاھدين . كل من حاول ايذائھم كانا 11نتذكر من ا�سبوع الماضي , في ا�صحاح 
يطلبان نارا من السماء فتنزل و تلتھمھم .كانا � يقھران الى ھذه المرحلة حيث دمرھم 

الوحش . يقتلھم . ولھذا العالم سيتعجب من قوة ھذا الرجل و سيقولون " من يستطيع ان 
 يحاربه؟" . 
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) . 5: 13أُْعِطَي فًَما يَتََكلَُّم بَِعظَائَِم َوتََجاِديَف" (وَ 5"   

 مرة اخرى ھذا الك"م ذكر في دانيال في ا�صحاحين السابع والحادي عشر . 

َف َعلَى فَفَتََح فََمهُ بِالتَّْجِديِف َعلَى هللاِ، لِيَُجدِّ 6 َوأُْعِطَي ُسْلطَانًا أَْن يَْفَعَل اْثنَْيِن َوأَْربَِعيَن َشْھًرا.
َماِء." ( اِكنِيَن فِي السَّ ) . 6-5: 13اْسِمِه، َوَعلَى َمْسَكنِِه، َوَعلَى السَّ  

ا�ن , ھذا ا�نسان انسان تجديف . مرة اخرى , يقوم بولس بذكر ذلك في تسالونيكي الثانية 
ا�صحاح الثاني , حيث يسميه بأنسان الخطيئة , ابن الھ"ك . اذا, يعرض و يرفع نفسه 

كل ما يتعلق با� , و العبادة , وانه ھو هللا و يجلس في الھيكل داعيا نفسه هللا و معلنا ضد 
 نفسه انه ھو هللا , متكلما بتجاديف على هللا .  

يِسيَن َويَْغلِبَھُْم، َوأُْعِطَي ُسْلطَانًا َعلَى ُكلِّ قَبِيلٍَة َولَِسا7"  ٍن َوأُْعِطَي أَْن يَْصنََع َحْربًا َمَع اْلقِدِّ
ٍة." ( ) . 7: 13َوأُمَّ  

ا�ن , ھذه الحرب مع القديسين و الغلبة عليھم مذكورة في دانيال . سيقوم بمحاربة 
كنيسة يسوع القديسين و دانيال يقول انه ينتصر عليھم . القديسين � يمكن ان يكونوا 

المسيح . عندما قال يسوع لبطرس ان يستلم كنيسته قال " على ھذه الصخرة سأبني 
نيستي و ابواب الجحيم لن تقوى عليھا " من المستحيل ان يغلب ابليس على كنيسة يسوع ك

 المسيح . 

لكن ھؤ�ء الناس ھم الذين قبلوا المسيح خ"ل فترة السنوات السبع ا�خيرة بعد اختطاف 
الكنيسة . كنتيجة لشھادة الشاھدين , او شھادة المئة واربعة واربعون الفا , قبلوا يسوع 

يِسيَن 7يح كرب. واعترفوا به كرب لھم . لكن "المس َوأُْعِطَي أَْن يَْصنََع َحْربًا َمَع اْلقِدِّ
َويَْغلِبَھُْم" لديه القدرة على قتل الذين يؤمنون بيسوع المسيح . لكن ا�ستشھاد افضل من 

الخضوع الى سلطته او عبادته , �ننا سنرى في ا�صحاح القادم ان ايا من يعبده يخسرون 
 فرصة الخ"ص الى ا�بد. 

 ويقول لنا يوحنا ھنا عن حكمه على كل قبائل ا�رض , 

 وكل لسان وكل امة .

اِكنِيَن َعلَى اvَْرِض، الَِّذيَن لَْيَسْت أَْسَماُؤھُْم َمْكتُوبَةً ُمْنُذ تَأِْسيِس 8"  فََسيَْسُجُد لَهُ َجِميُع السَّ
) . 8: 13لَِّذي ُذبَِح." (اْلَعالَِم فِي ِسْفِر َحيَاِة اْلَخُروِف ا  
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اذا , اذا ھناك كتاب حياة بشكل مثير ل"ھتمام . و قد ذكر موسى ھذا عندما كان يصلي الى 
هللا و يترجاه من اجل بني اسرائيل . " اغفر لھم يارب " قال " ان لم تفعل فامحو اسمي 

) 32: 32من كتاب الحياة. " (خروج   

سفر الرؤيا . بولس ذكره ايضا . ويقول بولس لنا ان كتاب الحياة ذكر مرة اخرى ھنا في 
اسماءنا مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم . ا�ن , ھنا اسمه كتاب الحياة للحمل , 

 الحمل الذي ذبح منذ تأسيس العالم . 

ا�ن , ھناك تعليم اشعر يتخطى الحدود الى التجديف على شخص هللا حيث يتكلم عن 
كلي المعرفة , وانه يعرف كل شيء . و  . بتعبير اخر , انه ينكر ان هللا محدودية معرفة هللا

ھذا التعليم في ا�ساس يقول ان ادم خيب ظن هللا و فاجأه عندما اخطأ .بعدھا تم التفكير في 
خطة الفداء. ا�ن بعد ان فشل ادم ماذا سنفعل ؟ عندھا  تدبر خطة فداء. لكن ھنا يقول لنا 

لعالم كانت قبل تأسيس العالم , قبل ان يخلق ا�نسان اص" . هللا كان يعلم . ان خطة الفداء ل  

لماذا سيخلق هللا ا�نسان ان كان يعلم انه سيخطيء ؟ �ن هللا شاء شركة . هللا شاء شركة 
بكل معنى الكلمة مع ا�نسان . انه كون كبير . ستشعر بوحدة كبيرة في الكون . لكن 

قيين , للحصول على ع"قة حقيقية معه كان يجب ان يكون للحصول على اصدقاء حقي
 ھناك حرية . 

كان يمكن ان يخلق هللا انسان الي . لكن عبادة ا�نسان ا�لي ستكون ب" معنى . يقول 
ا�نسان ا�لي " انا احبك " لكن كيف تعرف ؟ انه مبرمج في حاسبته . يمكنك ايضا ان 

ستعود الى ذلك لن يؤثر كثيرا عليك . ما كنت  تبرمجه ليقول " انا اكرھك" مرة اخرى
المنزل محطما �ن انسانا اليا قال لك " انا اكرھك " �نك تعرف انه مجرد الة . ليس له 

ارادة خاصة به . انه فقط لفظ لما برمج عليه . ما امكن هللا ان يخلقنا كالة نلفظ ما برمجنا 
ن ان تطور ع"قة ذات معنى حقيقي مع عليه, حيث لن يكون ھناك ع"قة حقيقية . ما يمك

انسان الي . سيكون لك ع"قة ذو معنى اكبر مع كلبك اكثر من سيكون لديك مع انسان الي. 
�ن كلبك لن يطيعك في بعض ا�حيان . لديه ا�رادة . ادة تجعله يخضع لمشيئتك , لكن 

كون قادرا ابدا على لديه مشيئته الخاصة به . يمكنك ان تكون ع"قة مع كلب , لكنك لن ت
 تكوين ع"قة مع انسان الي . 

اذا , هللا صنعنا حري ا�رداة حتى تكون ع"قتي معه ع"قة لھا معنى حقيقي . ليس مجبرا 
على ان اتواصل مع هللا . يمكنني ان اجدف عليه ان اردت . يمكنني ان ادير ظھري على 

اختياري من جانبي , انا اريد ھي شيء  هللا . و�ن ھناك ھذه القدرة , و�ن ع"قتي مع هللا
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ان اتواصل معه . انا ارغب واشتاق لھذه الع"قة . احبه و اعتراف مھذا مني له قيمة , �نه 
 تعبير عن ارادتي . فكما ترون لست مجبرا , او مضطرا . 

منذ تاسيس العالم , عرف هللا ان ا�نسان سوف يخطي .وكان مستعدا �فتداء ا�نسان 
ا حافزا قويا بحق لياتي الى هللا معترفا محبة هللا ل"نسان . ما اعنيه ھو , كيف مستخدم

امكن هللا ان يظھر لك محبته اكثر من ارسال ابنه ليموت بد� عنك ؟ "محبة اعظم " قال 
: 15" (يوحنالَْيَس vََحٍد ُحبٌّ أَْعَظُم ِمْن ھَذا: أَْن يََضَع أََحٌد نَْفَسهُ vَْجِل أَِحبَّائِِه.13يسوع " 

). اقصى تضحية تظھر اقصى حب . 13  

� يمكن �نسان ان يشكك بمحبة هللا حين ينظر الى الصليب . ومثير ل"ھتمام ان هللا � 
يسعى ابدا �ثبات محبته لك بعيدا عن الصليب . ليس ھناك اية واحدة يحاول فيھا هللا ان 

ا احب هللا العالم حتى بذل ابنه يثبت محبته لك ا� التي لھا ع"قة بالصليب . " ھكذ
فِي ھَذا ِھَي اْلَمَحبَّةُ: لَْيَس أَنَّنَا نَْحُن أَْحبَْبنَا هللاَ، بَْل أَنَّهُ ھَُو أََحبَّنَا، َوأَْرَسَل اْبنَهُ 10 ".الحبيب

هُ َونَْحُن بَْعُد ُخطَاةٌ َولِكنَّ هللاَ بَيََّن َمَحبَّتَهُ لَنَا، vَنَّ 8) . " 10: 4يوحنا  1َكفَّاَرةً لَِخطَايَانَا." (
) . وهللا باذ� ابنه �جلك ھي الطريقة الوحيدة التي 8: 5َماَت اْلَمِسيُح vَْجلِنَا." (رومية 
 سعى بھا هللا �ثبات انه يحبك . 

في بعض ا�حيان في ع"قاتنا , بخطورتھا , نقول أثبت حبك لي ؟ حلويات اتريد ؟ او في 
يس . اثبت انك تحبني . حسنا , ان قلت للرب " اثبت انك كالفري , حلويات ھيلين كر

تحبني " سيشير الى الصليب فحسب . ھناك ا�ثبات . انه ا�ثبات الوحيد الذي ستحتاجه 
قط . مات يسوع لخطاياك . و ذلك كان جزءا من خطة هللا منذ تأسيس العالم . ا�ن , �نه 

ب عارفا ردة فعلي لنعمته و محبته , كتب يعلم كل ا�شياء عندما كتب اسمك في ذلك الكتا
 اسمي في كتاب الحياة من تأسيس العالم . 

يرفضون قبول نعمته , تمسح ا�ن , البعض يقول ان هللا كتب اسماء الجميع فيه , وثم الذين 
اسماءھم منه . � اعلم , لكنه قيل لنا " الساكنين ا�رض الذين لم تكتب اسماءھم " لذا ھناك 

قول ان اسماء الجميع مكتوبة , ثم قول اسماءھم غير مكتوبة , او لم تكتب في  تناقض في
 كتاب الحياة ,او  الذين نفوا منذ تاسيس العالم. 

) . 9: 13َمْن لَهُ أُُذٌن فَْليَْسَمْع!" (9"   

 كلما كان ھناك شيء مھم يقوله , يستخدم عبارة " من له اذن فليسمع " 

ْبِي يَْذھَُب." (إِْن َكاَن أََحٌد يَجْ 10"  ) . 10: 13َمُع َسْبيًا، فَإِلَى السَّ  
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ا�ن , ضد المسيح سينِشب حربا مع القديسين سابيا اياھم , مدمرا اياھم , لكن الذين يحيون 
بالسيف فبالسيف يموتون . الذي سياخذون المؤمنين سبايا ھم انفسھم قريبا سوف يُأَخذون 

 سبايا . 

يِسيَن َوإِيَمانُھُْم." (" َوإِْن َكاَن أََحٌد يَقْ  ْيِف. ھُنَا َصْبُر اْلقِدِّ ْيِف، فَيَْنبَِغي أَْن يُْقتََل بِالسَّ  13تُُل بِالسَّ
 :10. ( 

 اذا , انھا كلمة تشجيع للقديسين الذين سيختبرون ھذا ا�ضطھاد الفظيع من ضد المسيح . 

) . 11: 13اَن لَهُ قَْرنَاِن ِشْبهُ َخُروٍف، " (ثُمَّ َرأَْيُت َوْحًشا آَخَر طَالًِعا ِمَن اvَْرِض، َوكَ 11"   

 بتعبير اخر , بدى مثل حمل . 

) .11: 13" َوَكاَن يَتََكلَُّم َكتِنِّيٍن " (  

اِْحتَِرُزوا ِمَن اvَْنبِيَاِء اْلَكَذبَِة الَِّذيَن يَأْتُونَُكْم بِثِيَاب اْلُحْم"َِن، َولِكنَّھُْم ِمْن َداِخل «قال يسوع " 
) .ھناك شيء في ا�نبياء الكذبة ھو انھم � يبدون كأنبياء كذبة 15: 7اٌب َخاِطفَةٌ!" متى(ِذئَ 

. ابليس � يظھر ابدا كشخصيته . ليس لديه قرون , و ذنب يشبه الشوكة و شوكة في يده و 
� يرتدي م"بس حمراء . يريدك ان تظن ذلك . يريدك ان تظن انه يبدو منفرا وانه سيكون 

ا لك , اذا ما رايته . يريدك ان تظن ذلك , �نه بتلك الطريقة يمكنه ا�لتفاف بذكاء مخيفا جد
والظھور بشكل م"ك نور , جمي" , ذا ك"م لطيف للجسد . " لما � تفعل و تروح عن 

نفسك . اشرب من الملذات الى ان تشبع " فتقول " اوه , � يمكن ان يكون ذاك ابليس . انه 
بليس قبيح .انا � ارى اية اشواك " ولذلك انه قادر للخداع . رائع , و مغر . ا  

 اذا النبي الكذاب لديه قرون مثل الخروف, لكن اسمع الى ما يقوله . 

اِكنِيَن فِيھَا يَْسُجُدوَن 12"  ِل أََماَمهُ، َويَْجَعُل اvَْرَض َوالسَّ َويَْعَمُل بُِكلِّ ُسْلطَاِن اْلَوْحِش اvَوَّ
 َvِل الَِّذي ُشفَِي ُجْرُحهُ اْلُمِميُت" (لِْلَوْحِش ا ) . 12: 13وَّ  

اذا ھناك مرات كثيرة ذكر فيھا ھذا الجرح المميت الذي شفي . وھذه النقطة خي حقا نقطة 
 قوة يمكن النبي الكذاب من خ"لھا جذب الناس لعبادة الوحش .  

اَم النَّاِس" َويَْصنَُع آيَاٍت َعِظيَمةً، َحتَّى إِنَّهُ يَْجَعُل نَارً 13"  َماِء َعلَى اvَْرِض قُدَّ ا تَْنِزُل ِمَن السَّ
)13 :13 . (  
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السماء . انه ا�ن , تذكرون الشاھدين كانا يقومان بنفس الشيء . كانوا ينزلون نارا من 
 ا�ن يقلد نفس الشيء .

قام تذكروا عندما وقف موسى امام فرعون كيف قام سحرة ب"طه بالتقليد لدرجة القيام بما 
به موسى من امور عجائبية. القى موسى بعصاه على ا�رض فصارت حية . القوا 

 بعصيھم فحولوه الى حيايا ايضا , تقليد لمعجزات الھية . 

ا�ن ابليس قادر على القيام بامور تشبه الكثير من امور هللا . � يمكنه القيام  بكلھا , لكن 
. وھا ھنا تشبه بالشاھدين اللذان انز� نارا من يمكنه التشبه بالكثير منھا , وھو يفعل حقا

 السماء .و ا�ن , ھذا الرجل يأتي وينزل نارا من السماء امام اعين الناس . 

اِكنِيَن َعلَى اvَْرِض بِا{يَاِت الَّتِي أُْعِطَي أَْن يَْصنََعھَا أََماَم اْلَوْحِش، قَائِ"ً 14" ،  َويُِضلُّ السَّ
اِكنِيَن َعلَى ْيِف َوَعاَش."  لِلسَّ اvَْرِض أَْن يَْصنَُعوا ُصوَرةً لِْلَوْحِش الَِّذي َكاَن بِِه ُجْرُح السَّ

)13  :14 . (  

ا�ن مرة اخرى في تسالونيكي الثانية لديك مقطع اشبه بمثل في ا�صحاح الثاني في 
ٍة، وَ 9وصف ضد المسيح "  بِآيَاٍت َوَعَجائَِب َكاِذبٍَة، الَِّذي َمِجيئُهُ بَِعَمِل الشَّْيطَاِن، بُِكلِّ قُوَّ

و�جل ھذا " َوبُِكلِّ َخِديَعِة اِ�ْثِم، فِي اْلھَالِِكيَن، vَنَّھُْم لَْم يَْقبَلُوا َمَحبَّةَ اْلَحقِّ َحتَّى يَْخلُُصوا.10
) . �جل ماذا؟ �ن الناس لم يحبوا الحق , حق هللا . قال يسوع 11و10-9: 2تسالونيكي2(

َوvَْجِل ھَذا َسيُْرِسُل إِلَْيِھُم هللاُ َعَمَل 11حياة , لكن الناس � يحبون الحق. " انا ھو الحق وال
قُوا اْلَكِذَب،  "َِل، َحتَّى يَُصدِّ وا بِاِ�ْثِم.12الضَّ ، بَْل ُسرُّ قُوا اْلَحقَّ " لَِكْي يَُداَن َجِميُع الَِّذيَن لَْم يَُصدِّ

) . 12- 11: 2تسالونيكي 2(  

ھمھم جدا ليصدقوا . في اللغة اليونانية انھا كلمة مع اداة معرفة " الكذبة " اذا هللا سوف يو
 كذبة ابليس الكبيرة , ضد المسيح , النبي الكذاب . اذا يخدعھم . 

 � تريدون تصديق الحق.فيسلمھم هللا للوھم. هللا يسمح بأن يتم خداعھم . 

يسوع المسيح . عندما ترفض  تدرون انا مندھش ل"مور التي يصدقھا الناس الذين رفضوا
معرفة الحق في المسيح , انت معرض لتصديق كل انواع الغباء . اندھش من ا�شياء 

الحمقاء التي يفعلھا الذين يرفضون حق يسوع المسيح . يلبسون اردية بيضاء و يقفون في 
ني زوايا الشوارع يحلقون رؤوسھم و يقومون بحركة ا�صابع, ملقين تعويذاتھم , و التغ

والقيام ب ال"امممم" الخاصة بھم.  مشاھدة الناس في اوريغون وھم يعبدون معلمھم , 
رؤية ما يقودھم للقيام به من امور غريبة . و الھستريا الجماعية ,  تمارين قوية في التنفس 
تقود الى صراخ ھارج عن السيطرة . كم يصبح ا�نسان سھ" حين يرفض الحق . � تريد 
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و تقبل نعمة هللا ثم تصبح غبيا . والناس الذين يرفضون حق هللا يصدقون  ان تكون حكيما
 و يقومون باكثر ا�مور غباءا . 

اندھش جدا من بروفيسورات الجامعات الذين يدعون التفوق الذكائي لبعض ا�مور 
الغريبة التي يقومون بھا المفروض انھم اذكياء . لكن �نھم � يحبون الحق , هللا يسلمھم 

لوھم بقوة . وفي اقرب وقت يصدقون كذبة . ل  

في عدة سنوات مضت كنت مدعوا الى اجتماع المثقفين في اورانج كاونتي . كان ھناك 
عدد من اساتذة الجامعة بدرجة بروفسور ودكتور المفروض انھم كريما المثقفين . وانا 

نني امنت با� الحي ُجلِبت �كون عينة من الجھل حتى يتمكنوا للعب و يستعجبوا بحقيقة ا
الذي خلق السماوات وا�رض . لذا , جلبوني من اجل تسليتھم وليستطيعوا اكلي . وعندما 

جلست ھناك خ"ك مقدماتھم , و الشخص الذي بدا انه قائد لمجموعة ا�كثر ذكاءا جلس 
على ا�رض جلسة نبتة اللوتس وبدأ باخباري عن كل انجازاته و ذكائه و كل شيء . 

با�سى . كان حكيما جدا , لكن في نفس الوقت مخدوعا و احمقا جدا. شعرت   

قالوا " حسنا, مالذي لديك لتجلبه لنا الليلة"اخيرا بعد فترة وجيزة من الوقت ,   

�نھم اخبروني انھم قد تلقوا دورات ا�ل سي دي . ھؤ�ء الناس ا�ذكياء جدا, دعوا 
الحق , وتلقوا ال سي دي . كان ھناك كوكايين  انفسھم بأل"الباحثين " . كانوا يبحثون عن

وكل شيء . فبعد كل شيء تعذر اي شيء تريده في سبيل البحث عن الحق . الذي كان 
 جالسا جلسة نبتة اللوتس اعلن انه كاھن بوذي .كان قد درس البوذية . 

يدل  فقلت " حسنا يبدو انك بحثت في كل شيء, لكن حقيقة انكم اسميتم انفسكم بالباحثين
بشكل واضح انكم مازلتم تبحثون " قلت " ربما في كل بحوثكم التي قمتم بھا شيء قد 

بحثتم فيه مسبقا " قلت " لما � نبدأ با�ساسيات . في البدء خلق هللا السماوات وا�رض" 
مفھوم مجسم احد الرجال قاطعني في الحال و قال " ا�ن عندما تقول هللا , ھل تتكلم عن 

" عن هللا ؟   

ثم شخص اخر بدأ يتحداه و دخ" في نقاش كبير . وھم يتناقشون , احنيت راسي و صليت 
. قلت " يارب ان اخرجتني من ھذا المكان اعدك انني لن اعود اليه ابدا . لقد اھملت 

زوجتي . ولم امضي معھا ما يكفي من امسيات . يارب اغفر لي . انا اسف . كان علي ان 
ي البيت و مع عائلتي. او�دي بحاجة الي يارب و ھا انا ھنا في اكوت مع زوجتي ا�ن ف

ھذه الفوضى .يارب اخرجني من ھنا او افعل شيئا " �نني عرفت انه كان مستحي" ان 
 اصل معھم الى نتيجة وكنت في غنى عن المشاحنات . 
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في و اخيرا قالت سيدة " ھ" سكتم , نسمعكم طوال الوقت . كل اسبوع نسمعكم تدخلون 
نفس نقاشاتكم التافھة . ا�ن , عزمنا ھذا الرجل ليتكلم لنا , اقل ما يجب فعله ھو ا�ستماع 

في س"م " فاعتذروا و قالوا " حسنا, تفضل بالك"م " نظرت اليھم وقلت " نفسي وروحي 
تام . انا راٍض بالكامل " جلسوا كلھم بانتباه و صاروا يستمعون بانتباه شديد , �ن ذلك 

لم يستطع احدھم قوله . بكل نقاشاتھم , بكل ذكاءھم , بكل خلفيتھم , و� واحد منھم شيء 
امكنه قول " نفسي وروحي في س"م وانا راٍض" و الرب سمح لي ان اشارك لمدة ساعة 

 بغنى و بمليء يسوع المسيح الذي يمكن �ي احد ان يسمع . وثم اخرجني الرب من ھناك . 

زارني واتصل بي عدد منھم و قبلوا يسوع المسيح . �ن ھناك  لكن في ا�سابيع ال"حقة
طريقة واحدة فقط ليجد ا�نسان فيھا الس"م و الراحة , وذلك من خ"ل يسوع المسيح . قد 

تبحث في العالم كله و قد تكون مررت باختبارات غريبة , لكنك لن تجد الراحة الى ان 
  تجده . لكن من يرفض الحق يتعرضون للخداع .

 اذا , يقوم يمعجزات خادعة و يرسمون له صورة . 

). 15: 13َوأُْعِطَي أَْن يُْعِطَي ُروًحا لُِصوَرِة اْلَوْحِش" (15 "  

ا�ن , ھناك الكثير من الك"م مؤخرا من قبل علماء فيزيائيين عن صنع كومبيوتر يمكنه ان 
ة. تم كتابة الكثير يتصل بيولوجيا بنوع معين من ا�عضاء و سوف يصبح فيه حياة خاص

من المقا�ت عن ھذا النوع البايولوجي من الكومبيوتر . ھناك مجموعة بحث في كندا 
تعمل على ھذا الشيء .الفكرة نوعا ما ھي انه سيكون قادرا على التفكير بنفسه . نوعا � 

نسان تستطيع اطفاءه . ويقولون انھا الخطوة التالية في عملية التطور . سيكون اعلى من ا�
و سيكون قادرا على ادارة ا�نسان و يعطينا اجابات عن الحياة و مشاكلھا و الخ , �نھم 

 يستطيعون صنعه بذكاء اكب بكثير من ا�نسان . ھذا ھو ك"م علماء الفيزياء . 

مثير ل"ھتمام , سيقومون بصنع صورة لضد المسيح و يضعونھا في قدس اقداس الھيكل 
روحا . ا�ن , ھذا تجديف �قصى الحدود . ھذا تشويه , و طونھا المعاد بناءه و ثم سيع

سيسبب الخراب او الضيقة العظيمة . ھذه ھي القشة ا�خيرة . في ھذه المرحلة غضب و 
حنق هللا سوف يصب على ا�رض . و ستمر ا�رض بوقت الضيقة العظيمة كما لم تمر به 

ھيكل في اورشليم و يعلن نفسه الھا و يقف من قبل . عندما ياتي ضد المسيح و يعيد بناء ال
في قدس ا�قداس , المكان المقدس معلنا نفسه الھا . ذلك ھو اقصى تجديف . يضعون ھذه 

 الصورة في الھيكل و يمنحوھا قوة . 
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يُْقتَلُوَن."  " َحتَّى تَتََكلََّم ُصوَرةُ اْلَوْحِش، َويَْجَعَل َجِميَع الَِّذيَن �َ يَْسُجُدوَن لُِصوَرِة اْلَوْحشِ 
)13 :15 . (  

لدينا نوعا ما قصة مشابھة في التاريخ عندما قام نبوخنصر بصنع تمثال من ذھب في سھل 
بلدة دورا و جعل الجميع ينحني و يعبده , وان لم ينحي احد ويعبد يرمى حيا في اتون النار 

 , ا�ن التمثال كان له مغزى . 

. كان تمثا� عظيما . كان له راس ذھب و  حلم نبوخنصر بحلم ازعجه و فسره دانيال
صدر من الفضة , و بطن من النحاس , و ساقان من الحديد , و قدمان من الحديد والطين 

بعشرة اصابع . تفسير ھذا الحلم كان ان التمثال و امم ستحكم العالم , ترأسھا بابل , الراس 
, الصدر من الفضة , والتي ستليھا من الحديد , والتي ستليھا ا�مبراطورية الميدو فارسية  

ا�مبراطورية ا�غريقية , البطن من النحاس , والتي ستدمر من قبل ا�مبراطورية 
الرومانية , ا�رجل من الحديد , و ا�مبراطورية ا�خيرة التي ستحكم العالم ستكون لھا 

و في فترة حكم  ع"قة با�مبراطورية الرومانية , عشرة امم , العشرة اصابع متحدة معا .
 ھذه ا�مم العشرة , رب المجد سوف ياتي و يؤسس ملكوته الذي لن ينتھي ابدا. 

ا�ن كان لنبوخذنصر قصدا بھذا التمثال . لماذا ؟ �نه صنعه كله من الذھب " وانت يا 
نبوخذنصر , الرأس , هللا اعطاك مملكة تحكم على كل ا�رض , لكنك ستستبدل "  

نه يقول انا لن استبدل . بابل ستبقى الى ا�بد . كان ھناك مقصد . و امر ) . ا38: 2(دانيال
الناس ان يقدموا الطاعة , ويقروا ان بابل ابدية . وانھا لن تدمر . ولن يتم استبدالھا . كان 
يقول ك"ما من خ"ل ھذا التمثال مضادا لكلمة هللا التي اعلنت ان بابل سيطاح بھا . كانت 

ى هللا . وامر الناس ان يوافقوا على ھذا الك"م بالركوع و عبادة التمثال . ك"ما متمردا عل
ولدينا نفس الصورة ھنا حيث توضع الصورة و يُأَمُر الكل بعبادة الصورة و ا� سيموت 

 كل من رفض عبادة الصورة. 

تذكرون كيف انه بعد فترة قصيرة ان نبوخنصر جَن و قضى سبعة سنوات مجنونا الى ان 
؟ الى ان اعترف ان هللا ھو من يحكم ممالك ا�نسان و انه يضع من يشاء على الحكم .  ماذا

في النھاية تغير . ك"مه المجدف ضد هللا   

َغاَر َواْلِكبَاَر، َواvَْغنِيَاَء َواْلفُقََراَء، َواvَْحَراَر َواْلَعبِيَد، تُْصنَُع لَھُْم 16"  َويَْجَعَل اْلَجِميَع: الصِّ
) . 16:  13لَى يَِدِھِم اْليُْمنَى أَْو َعلَى َجْبھَتِِھْم" (ِسَمةٌ عَ   

ا�ن , في فرنسا طوروا تجربة لبطاقات بيع وشراء ذكية .بطاقة ذكية تبدو كثيرا كبطاقة 
الفيزا و او بطاقة الماستر جارج بفارق ان البطاقة الذكية زرع فيھا رقاقة كومبيوتر تتعقب 
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طاقة اكثر من الحد الذي فيھا � تعمل . بطاقتك تعرف رصيدك و ان حاولت استخدام الب
 حدودك . تحتفظ بمراقبة ثابتة لرصيدك و � يمكنك تجاوز حدودك . 

ا�ن البنك ا�مريكي و سيتي بانك في نيويورك مھتمون جدا بالنظر في موضوع ھذه 
د لدينا . في البطاقة الذكية و يفكرون في القيام بنفس الشيء لبطاقت الفيزا والماستر كار

الواقع ھناك مقالة في مجلة توداي عن ذلك . كانت في سانتا انا ريجستر بعنوان البطاقة 
البنوك مھتمون جدا و يشجعون الناس على عدم كتابة شيكات . الذكية . بحسب ھذا المقال 

 انھم يندفنون في ا�وراق و يريدونك ان تبدأ باستخدام البطاقة الذكية . 

الطبع حديث مسبق عن زرع رقاقات الكومبيوتر تحت الجلد في يد الشخص ا�ن , ھناك ب
للتعريف على الھوية . تشبه البطاقة الذكية . ستكون محتوية على نفس رقاقة الكومبيوتر 

التي فيھا وتزرع تحت جلد يدك , وستقوم بنفس الشيء . ستترقب حسابك حتى � تتخطاه 
النقدي تماما . حيث سيتمكن الكومبيوتر من كل ابدا . قد تستبدل تلك الرقاقة المال 

 الحسابات . الرقاقة ستضع لك الحدود و ستقوم بكل الشراء و البيع بع"مة في يدك اليمنى . 

انه يجعل الكبير والصغير , الغني والفقير, الحر و ا�سير باخذ الع"مة في يدھم اليمنى او 
ه البطاقات الذكية مستخدمة ا�ن و سيقومون جباھھم . ھذه التكنولوجيا موجودة اليوم . ھذ

المتحدة . لقد جربوھا اص" في فرنسا و بتجربتھا في ا�سواق في عدة مدن في الو�يات 
كانت ناجحة الى حد كبير . ھناك بعض المشاكل , لكنھا الغت الكثير من الخدع التي تحدث 

 بسبب بطاقات الدفع . 

وريتي الحديثة ؟ التي عليھا الرسم البياني لحمامة . ما ھل �ي منكم بطاقات الباسيفيك سيكي
ھي ا�رقام الث"ثة ا�خيرة من السيكيوريتي كارد ؟ القوا نظرة . ا�رقام التي تظھر فوق 

. انه خائف من استخدامھا . كنت  666الرسم البياني للحمامة . احد قساننا لديه رقم 
تبين انھا ليست كذلك . ذلك مثير ل"ھتمام. لكن  666فضوليا فيما اذا كانت كلھا تحمل ال

لديھم رسم للحمامة على البطاقة. انھا بطاقة جميلة جدا . لكن يفي بالغرض القول ان 
التكنلوجيا موجودة اص" كنظام مراقبة و تتبع مصممة للبيع والشراء او كبطاقة تعريفية 

اب . كرقاقة كومبيوتر . سيتم تعميم ھذا العمل من قبل النبي الكذ  

َمةُ أَِو اْسُم اْلَوْحِش أَْو َعَدُد اْسِمهِ 17"  . َوأَْن �َ يَْقِدَر أََحٌد أَْن يَْشتَِرَي أَْو يَبِيَع، إِّ�َّ َمْن لَهُ السِّ
َوِستَّةٌ  ھُنَا اْلِحْكَمةُ! َمْن لَهُ فَْھٌم فَْليَْحُسْب َعَدَد اْلَوْحِش، فَإِنَّهُ َعَدُد إِْنَساٍن، َوَعَدُدهُ: ِستُِّمئَةٍ 18

) . 18-17: 13َوِستُّوَن." (  
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" . وتدركون ان لكل رقم في الكتاب المقدس 6ا�ن عدد ا�نسان في الكتاب المقدس ھو "
معنى . الرقم سبعة يعني الكمال. الرقم ستة يرمز للنقصان او عدم الكمال , انسان غير 

ابليس . وفي العبرية ھو عدد  13انه رقم حكومة ا�نسان , والعدد  12كامل . العدد 
واليونانية له معنى اكبر من الذي في ا�نكليزية , �نه في اليونانية والعبرية يعدون 

بحروفھم . بتعبير اخر ا�لفا والبيتا والكاما و الدلتا ھي واحد اثنان ث"ثة اربعة اي تقابلھا 
نفسھا في العبرية, ال اب بي سي دي في ا�نكليزية . و ا�لف والبيت و الكمل و الدلث ھي 

تعني الواحد وا�ثنان والث"ثة وا�ربعو كما تعني ا�ي والبي والسي والدي . وفي نفس 
 الوقت ھذه الحروف لديھم تستخدم أرقام ايضا . 

اذا يمكنك القيام بأمور مضحكة بالكلمات اليونانية , مث" يمكنك ان تجمع حروف كلمة ما , 
ما يكفي من ا�ھتمام الرقم ثمانية , ھو رقم يسوع , انه رقم وبجمع ا�رقام التي فيھا . او 

البدايات الجديدة . رقم سبعة ھو رقم الكمال . سبعة نوتات في السلم الموسيقي , سبعة ايام 
 في ا�سبوع , لذا الرقم ثمانية يصبح البداية الجديدة . 

ة الثامنة , يكون لديك عندما تصل الى اليوم الثامن , لديك اسبوع جديد . تصل الى النوت
لحن اخر .لذا الرقم ثمانية ھو رقم البدايات الجديدة . وبشكل له مغزى الرقم ثمانية ھو رقم 

. وكل اسم  888يسوع . انه البداية الجديدة . و عندما تجمع حروف اسم يسوع تجد انھا 
كل اسماء  ليسوع , اذا جمعت حروفه , دائما يقبل القسمة على ثمانية . اذا جمعت حروف

. وھكا ھناك الكثير من ا�شياء الطريفة التي  13ابليس دائما تجد انه قابل للقسمة على رقم 
 يمكن القيام بھا بھذه ا�رقام , �ن في تلك الحروف ھناك قيم رقمية .  

اذا ھناك الكثير من ا�مور التي يمكن ان تتوصل اليھا والمتكلم عنھا بشكل خفي في 
تتبعت نظام ا�رقام ھذا . في الحقيقة جوك ميسلر يحاول برمجة ذا ما الكتاب المقدس ا

حاسبة للقيام بھذا , �يجاد الرسائل الخفية التي يمكن ان توجد في الكتاب المقدس بضبط 
 البرنامج بحيث يقوم بأيجاد ا�نماط الموجودة في ھذه ا�رقام . 

ْن لَهُ فَْھم فَْليَْحُسْب َعَدَد اْلَوْحِش، فَإِنَّهُ َعَدُد ھُنَا اْلِحْكَمةُ! مَ 18ا�ن , ھذا عقل فيه حكمة . 
. 666. على ا�رجح انه المجموع العددي �سم ھذا ا�نسان , 666 إِْنَساٍن، َوَعَدُدهُ:  

 ا�ن حين نصل الى ا�صحاح السابع عشر , ساعطيكم فكرة اخرى . 

 

14ا�صحاح   
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ٌف َعلَى َجبَِل ِصْھيَْوَن، َوَمَعهُ ِمئَةٌ َوأَْربََعةٌ َوأَْربَُعوَن أَْلفًا، لَھُُم ثُمَّ نَظَْرُت َوإَِذا َخُروٌف َواقِ 1" 
) . 1: 14اْسُم أَبِيِه َمْكتُوبًا َعلَى ِجبَاِھِھْم." (  

ا�ن بالعودة الى ا�صحاح السابع , نذكر ان ھؤ�ء المئة و ا�ربعة وا�ربعون الفا كانوا 
. وقد أِمَر الم"ك ان � يؤذي ا�رض الى ان تختتم. مختومين باسم هللا على جباھھم  

 

ورأھم يختتمون على جباھھم , المئة وا�ربعة وا�ربعون الف .  وذلك العدد ھو اثنا عشر 
الفا من كل سبط . اذا , � يمكن �حد ان � يصدق ان ھؤ�ء المئة وا�ربعة وا�ربعون الفا 

المختومين في جباھھم . ا�ن ھنا قيل لنا ان  ھم نفسھم المذكورين في ا�صحاح السابع
 الختم ھو اسم ا�ب مكتوبا على جباھھم . 

َماِء َكَصْوِت ِميَاٍه َكثِيَرٍة " (2"  ) . 2:  14َوَسِمْعُت َصْوتًا ِمَن السَّ  

 انه يسوع كما في ا�صحاح ا�ول , حين تكلم , صوته كان كمياه غزيرة . 

َوَسِمْعُت َصْوتًا َكَصْوِت َضاِربِيَن بِاْلقِيثَاَرِة يَْضِربُوَن بِقِيثَاَراتِِھْم،  " َوَكَصْوِت َرْعٍد َعِظيٍم.
يُوخِ. َولَْم يَ 3 ْستَِطْع َوھُْم يَتََرنَُّموَن َكتَْرنِيَمٍة َجِديَدٍة أََماَم اْلَعْرِش َوأََماَم اvَْربََعِة اْلَحيََوانَاِت َوالشُّ

: 14يَمةَ إِّ�َّ اْلِمئَةُ َواvَْربََعةُ َواvَْربَُعوَن أَْلفًا الَِّذيَن اْشتُُروا ِمَن اvَْرِض." (أََحٌد أَْن يَتََعلََّم التَّْرنِ 
2-3 . (  

 ا�ن انھم ھناك ويرنمون ترنيمة حصرية . 

لھم ع"قة حصرية مع الرب . ختموا و حفظوا خ"ل فترة الضيقة العظيمة . ولھذا لديھم 
  و يمكنھم ترنيم تلك الع"قة المميزة. الع"قة المميزة ھذه مع هللا

بنفس ذلك الشكل , نحن الكنيسة لدينا ع"قة مميزة و لدينا ترنيمتنا الخاصة التي � يمكن 
�حد ترنيمھا , ما عدا الكنيسة . ترنيمتنا ھي ترنيمة الفداء من خ"ل دم يسوع المسيح , 

ھَُو  ُمْستَِحق:«نيمة جديدة "ونجدھا في ا�صحاح الخامس الذي مررنا به . ورنموا تر
ان يفك ا�ختام , �نه ذبح , و افتدانا بدمه من بين كل امة ولسان و عشيرة و اْلَخرُوُف 

) , تلك 13: 5شعب و جعلنا �لھنا ملوكا وكھنة وسنحكم معه على ا�رض "( رؤيا 
رنيم تلك الترنيمة حصرية على ا�كنيسة . المئة وا�ربعة وا�ربعون الف � يمكنھم ت

 الترنيمة . لديھم ترنيمة خاصة بھم . 
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نجد ان القديسين المستشھدين لديھم ترنيمة خاصة بھم في ا�صحاح السابع . الم"ئكة 
المساكين خرجوا من كل ھذا ب" ترنيمة .يمكنھم فقط ان ينضموا الى الكورس " مستحق 

كنھم ا�نضمام الى الكورس , ھو الحمل كل المجد و الكرامة و القدرة القوة والسلطان " يم
لكن � يمكنھم ترنيم العدد . فذلك لنا , استحقاق الحمل الذي افتدانا بدمه . انھا ترنيمة 

 ا�فتداء تتعلق بالكنيسة .  

ا�ن , ھؤ�ء لديھم الترنيمة الخاصة بھم . � يمكننا ا�نضمام اليھم فيھا , لكن يمكننا ان 
حمايته خ"ل فترة الضيقة العظيمة .  نسمعھم وھم يعلنون عظمة هللا و  

ُسوا َمَع النَِّساِء vَنَّھُْم أَْطھَاٌر. ھُؤ�َِء ھُُم الَِّذيَن يَْتبَُعوَن اْلَخُرو4"  َف ھُؤ�َِء ھُُم الَِّذيَن لَْم يَتَنَجَّ
) . 4: 14" (َحْيثَُما َذھََب. ھُؤ�َِء اْشتُُروا ِمْن بَْيِن النَّاِس بَاُكوَرةً ِ�ِ َولِْلَخُروِف.  

ا�ن ھناك عدد من المجاميع التي تسعة الى تعريف انفسھم على انھم ھم المئة وا�ربعة 
وا�ربعون الفا . شھود يھوة سعوا الى تعريف انفسھم على انھم ھم المئة وا�ربعة 

 وا�ربعون الفا . 

�ربعون ھاربرت و. ارمسترونغ يسعى الى تعريف نفسه على انه احد المئة وا�ربعة وا
الف ھو و اتباعه . و عدد كبير من المجاميع سعوا الى تعريف انفسھم , لكنه من الصعب 

 جدا القيام بذلك وجعله ممكنا لھاربرت ارمستورنغ . 

كما انه يعتنق مبدأ اسرائيل ا�نجلو , اسرائيل البريطانية , على اساس ان ا�سباط الضائعة 
دان اتو من دانمارك , حيث دانمارك ھي حرفيان ھي اسباط اوروبية . و الذين من سبط 

دان مارك . لذا , يسمى شعبھا بالدانماركيين او با�نكليزية (دانيش) حيث ( يش) في 
العبرية تعني شخص . لذا شخص دان . الدانماركيين ھم من سبط دان . ما كنت سارتاح 

مئة وا�ربعة وا�ربعون كثيرا لذلك لو كنت دانماركيا , �نھم السبط الغير مختوم من ال
الف . و ھناك با�نكليزية ( ا�نجلش) و ( السويدش) . ا�ن � اعرف اي سبط ھي السويد 
. يقولون (يش) في نھاية الكلمة تعني شخص في العبرية , وذلك يجعلھم قبائل اسرائيلية . 

 اعتقد انه من قبيلة الحمقى . 

جاء بھذا الك"م من مثل العذارى حيث يمكن اينما يذھب " قد يكون " عذارى يتبعن الحمل 
 ان يطبقھا على ھنا , تبعن الحمل اينما ذھب . 

في ا�عراس الشرقية , حيث يسمون الشرقي بالشرق ا�وسط , تكون عادة ذات احتفال 
كبير . عادة وليمة العرس تستمر �يام , وفي النھاية يذھب العريس �جل احضار عروسه 

ي كل المدينة . ما كانت العروس تعرف ابدا متى سياتي العريس و يدوران في عربة ف
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بالتحديد , لذا كان يجب ان تكون دائما مستعدة . وكانت مع كل الفتيات العازبات تنتظر 
الشباب على رأس الشارع مع العريس . اتى ا�ن من اجل عروسه . نعلم انه اٍت . � 

س والعروس و يطوفون في الشوارع .و نعرف بالتحديد متى . وحين ياتي ياخذون العري
العذراوات , اي ا�شبينات , يتبعنھم . كان ذلك جزءا من الطقس كله . ما كن العروس بل 

 ھن كن فقط يتبعن العريس .  

اذا ھؤ�ء المئة وا�ربعة وا�ربعون الف ليسوا العروس . الكنيسة ھي عروس يسوع 
اسع عشر . لكن ھؤ�ء ھم العذارى , ال"ئي المسيح وذلك واضح بما يكفي في ا�صحاح الت

 يتبعن الموكب . يتبعون الحمل وھم الثمر ا�ول � و الحمل من فترة الضيقة العظيمة . 

اَم َعْرِش هللاِ." (5"  ، vَنَّھُْم بِ"َ َعْيٍب قُدَّ  ) . 5: 14َوفِي أَْفَواِھِھْم لَْم يُوَجْد ِغشٌّ

ضا محظوظ . القادر ان يحفظكم من السقوط لتتقدموا تقول " اوه محظوظين " ك", انت اي
ب" عيب امام مجده بفرح كبير. عندما يقدمك الرب امام ا�ب سيقدمك ب" عيب . تقول " 
مستحيل" نعم , ذلك ما قاله يسوع " ل"نسان مستحيل , لكن مع هللا كل ا�شياء ممكنة " 

) . عظيم ادراك ان الرب 25: 19). قال بطرس " من يخلص اذا ؟"(متى 26: 19(متى
ب" عيب �نني سأقََدم في يسوع سيقدمني ل"ب ب" عيب . امام عرش الرب , سأكون 

 المسيح . 

ا�ن , ھؤ�ء يظھرون ب" عيب امام عرش الرب ايضا بالتكلم عن عمل فداء يسوع في 
 حياتھم . 

َماءِ 6"  اِكنِيَن َعلَى  ثُمَّ َرأَْيُت َم"ًَكا آَخَر طَائًِرا فِي َوَسِط السَّ َر السَّ َمَعهُ بَِشاَرةٌ أَبَِديَّةٌ، لِيُبَشِّ
ٍة َوقَبِيلٍَة َولَِساٍن َوَشْعٍب " ( ) . 6: 14اvَْرِض َوُكلَّ أُمَّ  

تلفزيون محلي حديثا قام بنشر اع"ن انھم سيضعون م"كا في السماء . وقمرھم الصناعي 
م" ا�نجيل ا�بدي . قمرھم الصناعي الذي قد جمعوا الكثير من المال �جله سيطير حا

ھناك .  لكن ل"سف خرج القمر من مساره . و لم يتمكنوا من رؤية ذلك الم"ك .لنتمنى ان 
 � يكون م"كا ساقطا .  

اعتقد ان ھذا ليس قمرا صناعيا اطلق من محطة فضائية , مصنوعا من قبل ار سي اي او 
  ھوفس , لكنني اؤمن ان ھذا كائن م"ئكي .

الشيء المثير ل"ھمية لي انه حامل ل"نجيل ا�بدي ليبشر للساكنين على ا�رض , لكل امة 
 وقبيلة ولسان وشعب.  
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ماذا قال يسوع انه سيحدث قبل مجيء النھاية ؟ " انجيل الملكوت يجب ان يبشر به في كل 
وع كان ) . ومثير ل"ھتمام بما يكفي ان يس14: 24ا�مم بعدھا مجيء النھاية " (متى

يتحدث عن نفس ھذا الوقت من الزمن , الفترة ا�خيرة من الضيقة العظيمة . الك"م كله في 
 سياق النص عن الضيقة العظيمة . وسيُبَشر با�نجيل في كل ا�مم . 

ا�ن , الكنيسة اتخذت ذلك كتحٍد وقالت ان يسوع � يستطيع المجيء الى ان يتم التبشير 
�ن , اؤمن ان علينا ان نسعى الى التبشير في كل امة , لكنني � با�نجيل في كل امة . ا

اؤمن ان فشلنا في القيام بذلك يمكن ان يعيق مجيء يسوع المسيح . �نني اؤمن جدا 
الذي ھو مرجع لھذا الم"ك الطائر في السماء بالعدد" سيبشر با�نجيل كشھادة لكل ا�مم " 

ة وشعب . معلنا ا�نجيل ا�بدي لكل امة و قبيل  

َخافُوا هللاَ َوأَْعطُوهُ َمْجًدا، vَنَّهُ قَْد َجاَءْت َساَعةُ َدْينُونَتِِه، َواْسُجُدوا «قَائِ"ً بَِصْوٍت َعِظيٍم:7" 
َماِء َواvَْرِض َواْلبَْحِر َويَنَابِيِع اْلِميَاهِ   ) 7: 14»" (لَِصانِِع السَّ

�رض .يعبدون كما قال بولس " الخليقة ا�ن , الناس بغباء يعبدون السماوات . يعبدون ا
). اعبدوا الرب الذب خلق السماوات. ذلك تصرف 23: 1بد� من الخالق " (رومية

عق"ني . انه �مر غير عق"ني ان تعبد الخليقة . الخليقة تشھد للخالق . اتباع النظرية 
لذلك يسلمھم هللا الى  التطورية يعبدون الخليفة �نھم � يريدون ان يتبنوا هللا في عقولھم .

) . �نھم 22: 1" (رومية  َوبَْينََما ھُْم يَْزُعُموَن أَنَّھُْم ُحَكَماُء َصاُروا ُجھَ"َءَ 22فكرفاسد. " 
 يعبدون ويخدمون الخليقة بد� من الخالق المبارك الى ا�بد .  

وا�رض.   اذا , الذين ينشرون ا�نجيل ا�بدي يعطون حكمة ليعبدوا الذي صنع السماوات  

َسقََطْت! َسقََطْت بَابُِل اْلَمِدينَةُ اْلَعِظيَمةُ، «ثُمَّ تَبَِعهُ َم"ٌَك آَخُر قَائِ"ً:8». " َواْلبَْحِر َويَنَابِيعِ اْلِميَاهِ 
 ) v) ".«14 :7-8َنَّھَا َسقَْت َجِميَع اvَُمِم ِمْن َخْمِر َغَضِب ِزنَاھَا!

السابع عشر عن سقوط بابل , كما نقرأ عنه ھنا . وسندخل في تفاصيل كاملة في ا�صحاح 
 ويعطينا تفاصيل عن سقوط نظام بابل الديني . 

إِْن َكاَن أََحٌد يَْسُجُد لِْلَوْحِش َولُِصوَرتِِه، «ثُمَّ تَبَِعھَُما َم"ٌَك ثَالٌِث قَائِ"ً بَِصْوٍت َعِظيٍم: 9" 
فَھَُو أَْيًضا َسيَْشَرُب ِمْن َخْمِر َغَضِب هللاِ، اْلَمْصبُوِب 10ِدِه، َويَْقبَُل ِسَمتَهُ َعلَى َجْبھَتِِه أَْو َعلَى يَ 

يِسيَن َوأََماَم اْلَخُروِف. "  ِصْرفًا فِي َكأِْس َغَضبِِه، َويَُعذَُّب بِنَاٍر َوِكْبِريٍت أََماَم اْلَم"َئَِكِة اْلقِدِّ
)14 :9-10  . (  
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الم"ك ا�ول سيبشر با�نجيل ا�بدي ا�ن , ھذا يعني ان هللا سيعطي فرصة لكل شخص . 
. ا�ن , ھذا الم"ك يحذر الناس من عبادة الوحش او اخذ ع"مته , ويقول ان اخذ انسان 

ع"مة الوحش عبده او عبد صورته , فانه يفعل ذلك بمعرفة . انه يفعل ذلك بكامل ارادته , 
صراع ا�خير الذي سيحدث ارادة متمردة ضد هللا , �نه خدع في تفكيره لدرجة انه في ال

 قريبا , بحيث ان ابليس و قوات الظ"م ستتمكن من ھزم قوات النور . 

اسمعوا جيدا المتورطون في جماعات العبادات الشيطانية اليوم يقولون انھم يغلبون . 
انظروا حولنا فحسب و ترقبوا . يظنون ان المسيحية � فرصة لھا . يظنون انھم في 

وھم يروجون لنصرتھم . الجانب الرابح ,   

سمعت فتًى على ال(دونو ) في اليوم الفائت . كان عابدا للشيطان , وكان يعلن انھم يغلبون. 
قال " انظروا الى العالم الذي تعيشون فيه فحسب , نحن نغلب . االشر سيغلب الخير " 

تصار . مخدوعون بتصديقھم انھم قادرون على ا�نيعلنون انتصارھم . انھم في الحقيقة 
لھذا , عندما يطير الم"ك في السماء محذرا الناس من اخذ ع"مة الوحش , بعد ذلك اذا 

 فعلوا فھم يتمردون بكل ارادة ضد هللا . 

لذلك السبب ھذه ستكون الفرصة ا�خيرة للتبشير با�نجيل . وهللا لن يبشر ما لم يكن ھناك 
انفسھم بالتمرد ضد هللا . لذلك  فرصة للخ"ص. وھناك ذلك الرفض ا�خير حيث يحددون

سيَُصب غضب هللا , كأس  نقمته . النقمة كلمة من العھد القديم ل" الضيقة العظيمة " تراھا 
 تستخدم اكثر من مرة في العھد القديم كأشارة للضيقة. 

يِسيَن َوأََماَم اْلَخرُ  َويَْصَعُد ُدَخاُن َعَذابِِھْم إِلَى 11وِف. " َويَُعذَُّب بِنَاٍر َوِكْبِريٍت أََماَم اْلَم"َئَِكِة اْلقِدِّ
ْقبَُل أَبَِد ا{بِِديَن. َو�َ تَُكوُن َراَحةٌ نَھَاًرا َولَْي"ً لِلَِّذيَن يَْسُجُدوَن لِْلَوْحِش َولُِصوَرتِِه َولُِكلِّ َمْن يَ 

يِسيَن" (12». ِسَمةَ اْسِمهِ   ) . 12-10: 14ھُنَا َصْبُر اْلقِدِّ

ان صبر القديسين ھو معرفة ان من حجزوھم سيحجزون و الخ. ان من  كما قيل لنا سابقا
 يقتلون بالسيف سيقتلون بالسيف . ھا ھنا صبر القديسين . 

َماِء قَائِ"ً لِي: 13" ھُنَا الَِّذيَن يَْحفَظُوَن َوَصايَا هللاِ َوإِيَماَن يَُسوَع .  َوَسِمْعُت َصْوتًا ِمَن السَّ
) . 13-12: 14اْكتُْب" («  

 الم"ئكة الث"ثة يطيرون في وسط السماء, لكن ا�ن ھذا صوت اخر من السماء . 

بِّ ُمْنُذ ا{نَ  ) . 13: 14». " (" طُوبَى لِ�َْمَواِت الَِّذيَن يَُموتُوَن فِي الرَّ  
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عند ھذه المرحلة بسبب الضيقة العظيمة التي ستحدث على ا�رض من سيستشھد لرفضه , 
تون من اجل شھادتھم للرب . طوبة ل"موات الذين يمو  

وُح: » نََعمْ " «  ) . 13: 14»." (لَِكْي يَْستَِريُحوا ِمْن أَْتَعابِِھْم، َوأَْعَمالُھُْم تَْتبَُعھُمْ «يَقُوُل الرُّ

 ا�ن , ھذا تأكيد من الروح . " نعم يقول الروح ." 

َحابَ 14"  ِة َجالٌِس ِشْبهُ اْبِن إِْنَساٍن، لَهُ َعلَى َرْأِسِه ثُمَّ نَظَْرُت َوإَِذا َسَحابَةٌ بَْيَضاُء، َوَعلَى السَّ
 . َوَخَرَج َم"ٌَك آَخُر ِمَن اْلھَْيَكِل، يَْصُرُخ بَِصْوٍت 15إِْكلِيٌل ِمْن َذھٍَب، َوفِي يَِدِه ِمْنَجٌل َحادٌّ

َحابَِة:  اَعةُ لِْلَحَصاِد، أَْرِسْل ِمْنَجلََك َواْحُصْد، vَنَّهُ «َعِظيٍم إِلَى اْلَجالِِس َعلَى السَّ قَْد َجاَءِت السَّ
َحابَِة ِمْنَجلَهُ َعلَى اvَْرِض، فَُحِصَدِت 16». إِْذ قَْد يَبَِس َحِصيُد اvَْرضِ  فَأَْلقَى اْلَجاِلُس َعلَى السَّ

 ) . 16-14: 14اvَْرُض." (

من مقطع مثير ل"ھتمام مجدا , مقطع َمثَلي في سفر اشعياء عن ا�تي ,  رداءه سيكون ك
سار في معصرة العنب . حينما ياتي يسوع سيأتي لينظف ا�رض و يؤسس ملكوته . وھنا 

 تم اع"ن مجيئه " أرسل منجلك و احصد ا�رض " 

َوَخَرَج َم"ٌَك آَخُر ِمَن اْلَمْذبَِح لَهُ ُسْلطَاٌن َعلَى النَّاِر، َوَصَرَخ ُصَراًخا َعِظيًما إِلَى الَِّذي 18" 
، قَائِ"ً: َمَعهُ اْلِمْنَجلُ  أَْرِسْل ِمْنَجلََك اْلَحادَّ َواْقِطْف َعنَاقِيَد َكْرِم اvَْرِض، vَنَّ ِعنَبَھَا قَْد «اْلَحادُّ

) . 18: 14»." (نَِضجَ   

اوصل ا�نسان الى مليء التمرد ضد هللا و وقت دينونة هللا  ا�خيرة قد حان حتى يمسك 
 بالمنجل . 

لَهُ إِلَى اvَْرِض َوقَطََف َكْرَم اvَْرِض، فَأَْلقَاهُ إِلَى َمْعَصَرِة َغَضِب هللاِ فَأَْلقَى اْلَم"َُك ِمْنجَ 19" 
َوِديَسِت اْلَمْعَصَرةُ َخاِرَج اْلَمِدينَِة، فََخَرَج َدٌم ِمَن اْلَمْعَصَرِة َحتَّى إِلَى لُُجِم اْلَخْيِل، 20اْلَعِظيَمِة. 

 ) . 20-19: 14( َمَسافَةَ أَْلٍف َوِستِِّمئَِة َغْلَوٍة."

ا�تي من ماجيدو الى ادوم . ونقرأ في نبوة اشعياء انه سوف ياتي من ادوم و رداءه ملطخا 
) من ذا ا�تي برداء ملطخ بالدماء , ذلك  الذي في نبوة اشعياء . 1: 63بالدماء . (أشعياء

العالم تأتي الدينونة , جيوش و قوات من ادوم الى ارمجدون الف وستمئة غلوة . وعندما 
 ستكون قد اجتمعت للصدام ا�خير ساعين بكل جدية ان يقلبوا الرب على عقبه 

ُعوُب فِي اْلبَاِطِل؟في مزمور اثنين , قال الرب "  َر الشُّ ِت اvَُمُم، َوتَفَكَّ قَاَم ُملُوُك   2لَِماَذا اْرتَجَّ
بِّ َوَعلَى َمسِ  َؤَساُء َمًعا َعلَى الرَّ ) . المسيا , مسيحه 1: 2" (مزمور يِحهِ اvَْرِض، َوتَآَمَر الرُّ
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. الناس يفكرون باط" حين يظنون انھم قادرون على التغلب على يسوع المسيح و منعه 
من المجيء وتأسيس ملكوته مرة اخرى , عالمين انه اٍت الى تلك المنطقة لذا يجتمعون 

�نھم اجتمعوا معا  ھناك, ويعتقدون حقا انھم يمكنھم التغلب عليه . لقد فكر الناس باط"
" اْسأَْلنِي فَأُْعِطيََك اvَُمَم ِميَراثًا لََك، َوأَقَاِصَي اvَْرِض ُمْلًكا لََك.8ضد هللا ومسيحه . " 

) . �ن الرب في السماء سيضحك عليھم بسخرية .  8: 2(مزمور  

على ھذه غباوة ان ابليس و ا�نسان يفكرون انه يمكنھم ان يتغلبوا على هللا . سيضحك هللا 
 الفكرة . 

 

15ا�صحاح   

 

وا�ن نصل الى مقدمة الضربات السبعة ا�خيرة , التي بھا ستكتمل دينونة هللا على 
 ا�رض و ستصبح جاھزة لحكم يسوع المسيح . 

بْ 1"  َماِء، َعِظيَمةً َوَعِجيبَةً: َسْبَعةَ َم"َئَِكٍة َمَعھُُم السَّ َربَاُت ثُمَّ َرأَْيُت آيَةً أُْخَرى فِي السَّ ُع الضَّ
) . 2-1: 15َوَرأَْيُت َكبَْحٍر ِمْن ُزَجاٍج ُمْختَلٍِط بِنَاٍر " (2اvَِخيَرةُ، vَْن بِھَا أُْكِمَل َغَضُب هللاِ.   

 بحر الزجاج الذي امام عرش الرب مختلط ا�ن بالنار نار الدينونات القادمة . 

، " َواْلَغالِبِيَن َعلَى اْلَوْحِش َوُصوَرتِِه َوَعلَ  َجاِجيِّ ى ِسَمتِِه َوَعَدِد اْسِمِه، َواقِفِيَن َعلَى اْلبَْحِر الزُّ
) . 3-2: 15َوھُْم يَُرتِّلُوَن تَْرنِيَمةَ ُموَسى َعْبِد هللاِ،" (3َمَعھُْم قِيثَاَراُت هللاِ،   

ھؤ�ء ھم اسرائيل المفدية الذي نالوا الخ"ص في فترة الضيقة العظيمة الذين قبلوا يسوع 
ح نتيجة لشھادة الشاھدين و المئة وا�ربعة وا�ربعون الف الذين سيشھدون ھم ايضا المسي

 لھم في ذلك الوقت . لذا يرنمون ترنيمة موسى خادم الرب و ترنيمة الحمل . 

بُّ اِ�لهُ الْ «" ، َوتَْرنِيَمةَ اْلَخُروِف قَائِلِيَن: قَاِدُر َعلَى ُكلِّ َعِظيَمةٌ َوَعِجيبَةٌ ِھَي أَْعَمالَُك أَيُّھَا الرَّ
يِسيَن!" ( ) . 3: 15َشْيٍء! َعاِدلَةٌ َوَحق ِھَي طُُرقَُك يَا َملَِك اْلقِدِّ  

ھا ھنا ترنيمة تتقدم الدينونة ا�خيرة � قبل ان تصب على ا�رض و مرة اخرى عدالة 
الرب تُعلن . طوال الوقت في الضيقة العظيمة اصوات من العرش من تحت العرش 

ة و حق طرق الرب , بارة وحق دينونته " . تصرخ "عادل  
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لن يكون ھناك تساؤل او شك في بر هللا . ا�نسان يفعل ذلك ا�ن . كيف يمكن لمحبة هللا ان 
في ا�زمان ا�خيرة في تقوم بھذا او ذاك ؟ و ا�نسان يتحدى عدالة وبر الرب ا�ن , لكن 

دينونته . سيكون ھناك دائم ذلك ا�بدية لن يكون ھناك اي تشكيك في بر الرب  او في 
 ا�عتراف الذي يقول " عادلة و حق طرقك و دينونتك يارب " . 

 

كما سعى الرب لحماية براءة  يسوع في موته , بشھادات كثيرة , فبي"طس تفحصه بالجلد 
) , شھادة 4: 19. و بعد ذلك الرومان بمحكمة , قال بي"طس " � اجد فيه علة" (يوحنا 

يسوع . يھوذا , الذي خانه . عندما رمى النقود على ا�رض وقال " لقد خنت  على براءة
) . شھادة على براءة يسوع . و اخيرا وھو معلق ھناك على 4: 27دما بريئا " (متى 

الصليب , احد اللصوص قال ل"خر " نحن �ننا نستحق ان نكون ھنا, لكن ھذا الرجل لم 
هللا قام بحماية تسجيل كل ذلك . يسوع كان بريئا . لقد  ) .43: 23يفعل شيئا خاطئا " (لوقا 

 كان الحق الذي مات من اجل ا�ثمة.  

انصاف هللا يُبََرر و يعلن بشكل مستمر . حق ا�ن في فترة الضيقة العظيمة , عدالة هللا 
 وعدل طرقك يا ملك القديسين . 

ُد اْسَمَك؟ vَنَّ 4"  وٌس، vَنَّ َجِميَع اvَُمِم َسيَأْتُوَن َمْن �َ يََخافَُك يَاَربُّ َويَُمجِّ َك َوْحَدَك قُدُّ
 ».َويَْسُجُدوَن أََماَمَك، vَنَّ أَْحَكاَمَك قَْد أُْظِھَرتْ 

َماِء، 5 ْبَعةُ 6ثُمَّ بَْعَد ھَذا نَظَْرُت َوإَِذا قَِد اْنفَتََح ھَْيَكُل َخْيَمِة الشَّھَاَدِة فِي السَّ َوَخَرَجِت السَّ
، َوُمتََمْنِطقُونَ اْلَم"َئِكَ  َربَاِت ِمَن اْلھَْيَكِل، َوھُْم ُمتََسْربِلُوَن بَِكتَّاٍن نَقِيٍّ َوبَِھيٍّ ْبُع الضَّ  ةُ َوَمَعھُُم السَّ

) . 6-4: 15ِعْنَد ُصُدوِرِھْم بَِمنَاِطَق ِمْن َذھٍَب." (  

ستكتمل  اذا, ھناك سبعة م"ئكة سيحضرون السبع ضربات ا�خيرة , دينونة هللا , و بھذا
 الدينونة . 

ٍة ِمنْ 7"  ْبَعةَ اْلَم"َئَِكِة َسْبَعةَ َجاَماٍت ِمْن َذھٍَب، َمْملُوَّ  َوَواِحٌد ِمَن اvَْربََعِة اْلَحيََوانَاِت أَْعطَى السَّ
ْدَرتِِه، َولَْم يَُكْن َواْمتَ�َ اْلھَْيَكُل ُدَخانًا ِمْن َمْجِد هللاِ َوِمْن قُ 8َغَضِب هللاِ اْلَحيِّ إِلَى أَبَِد ا{بِِديَن. 

ْبَعِة اْلَم"َئَِكِة." (  ) . 8-7: 15أََحٌد يَْقِدُر أَْن يَْدُخَل اْلھَْيَكَل َحتَّى َكِملَْت َسْبُع َضَربَاِت السَّ

ا�ن يوجد ھيكل في السماء الذي كانت خيمة ا�جتماع على ا�رض نسخة منه, حضور 
حيث بنى موسى خيمة ا�جتماع و نزل حضور هللا و سكناه في قدس ا�قداس فيه. ا�ن , 
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هللا كغيمة , و ھارون وا�خرين لم يستطيعوا ان يقفوا ليُعلموا �ن قوة حضور هللا كان في 
 ھذه الغيمة . 

ا�ن في السماء حين نرى ھيكل هللا , نرى ھذه الغيمة تغطيه في فترة ھذا الغضب 
خل في ھذه الفترة . المنصب لدينونته . و غير مسموح �ي انسان ان يد  

تذكرون عندما قال يسوع لت"ميذه " الذي راني قد راى ا�ب لماذا تقولون ارنا ا�ب" 
يَا «37وصار يبكي . " ) . تذكرون عندما نظريسوع الى اورشليم , 9: 14(يوحنا 

ٍة أََرْدُت أَْن أَْجَمَع  أُوُرَشلِيُم، يَا أُوُرَشلِيُم! يَا قَاتِلَةَ اvَْنبِيَاِء َوَراِجَمةَ اْلُمْرَسلِينَ  إِلَْيھَا، َكْم َمرَّ
) . سيذبح 37: 23" (متىأَْو�ََدِك َكَما تَْجَمُع الدََّجاَجةُ فَِراَخھَا تَْحَت َجنَاَحْيھَا، َولَْم تُِريُدوا!

او�دك في الشوارع . سيسيجون حولك . كان يصف الكرب , و الدينونة التي ستاتي على 
في معرفة زمن افتقادھم . " لو انكي فقط عرفتي ھذا اليوم لس"مك , اورشليم بسبب فشلھم 

لكنه مخفي عن عينيك وا�ن بسبب ھذا ستاتي دينونتك " كان يسوع يبكي �نه استطاع 
 رؤية الدينونة القادمة عليھم . فقال يسوع " من راني فقد راى ا�ب " . 

. اِْرِجُعوا، ي حزقيال , قال هللا "هللا � يفرح بموت الشرير . في الحقيقة بواسطة النب
ِديئَِة! فَلَِماَذا تَُموتُوَن يَا بَْيَت إِْسَرائِيَل؟ يِر، بَْل " اْرِجُعوا َعْن طُُرقُِكُم الرَّ رِّ �َ أَُسرُّ بَِمْوِت الشِّ

يُر َعْن طَِريقِِه َويَْحيَا رِّ ر ) . اؤمن ان هللا يبكي على ش11: 33" (حزقيال بِأَْن يَْرجَع الشِّ
 ا�نسان و الذين يبقون قساة القلوب في تمردھم ضد هللا الى الموت . 

وھكذا عندما عندما تصب ضربات هللا ا�خيرة , الھيكل يقفل على ا�نسان و يغطة 
بالدخان , حيث اؤمن ان هللا جالس فيه يبكي على نتيجة التمرد . و هللا مجبر على ابعاد 

بنه لزمن الملكوت . رائع . الشر حتى يحضر ا�رض للحكم البار �  

وا�ن نصل ا�صحاح السادس عشر , و السابع عشر و الثامن عشر , نحتاج الى اسبوعين 
 اخرين وننھي السفر كله. 

ابانا , نشكرك على عطية الخ"ص لنا و بالمجان جدا ھكذا من خ"ل يسوع المسيح . شكرا 
ى موت البار من اجل ا�ثم , مشتريا لك على محبتك , وارسال ابنك , و حمل ذنوبنا , وعل

فدائنا , وجاع" ايانا او�دا � , جاع" يارب السكنى معك ممكنة . ا�ن ايھا ا�ب في اسم 
قلوبنا . ليشدد الروح القدس قلوبنا في حق كلمتك و يسوع دعنا نخفي كلمتك عميقا في 

 لنحيا بحسب الحق . باسم يسوع امين . 

م اسبوعا لطيفا . امور نارية و رائعة قادمة على ا�رض. تكلم ليكن الرب معكم و يھبك
ُعوا فِي ُكلِّ ِحيٍن، لَِكْي تُْحَسبُوا أَْھ"ً لِلنََّجاِة ِمْن 36يسوع عنھا وقال " اِْسھَُروا إًِذا َوتََضرَّ
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اَم اْبِن اِ�ْنَسانِ  ) . تلك ھي ص"تي 36: 21"(لوقا ».َجِميِع ھَذا اْلُمْزِمِع أَْن يَُكوَن، َوتَقِفُوا قُدَّ
. اريد ان اسلك في شركة مع يسوع المسيح . � اتجرأ ان اسلك طريقا اخر في ھذه 

المرحلة . انا مقتنع ان يوم رب على ا�بواب . في نفس المكان الذي قال فيه يسوع " صلوا 
لتحسبوا اھ" للنجاة " كما قال " متى ما صارت ھذه ا�مور انظروا و ارفعوا رؤؤسكم 

  ن خ"صكم قريب. "  �

عندما يبدأون بتطوير رقاقة الكترونية و الكارتات الذكية و يضعوھا في ا�سواق , ارفعوا 
خ"صكم قريب . لسنا بعيدين جدا من ذلك الوقت حينما نظركم , و ارفعوا رؤوسكم , 

لوجيا يطلبون من الكل ان ياخذوا ھذه الع"مة على يدھم اليمنى او على جباھھم . ھذه التكن
موجودة . انھا تستخدم بصيغة متغيرة منذ ا�ن . نفس النظام مستخدم مسبقا من ا�ن النظام 
الذي به سيتم اخذ الع"مة و تسلم الھوية ." انظروا الى اعلى و ارفعوا رؤؤسكم , خ"صكم 

 قريب ." 

ن الرب قادم عن قريب  وكلمات يسوع لنا لھذا اليوم ھي ان " احذروا وكونوا مستعدي
�نكم � تعلمون متى الساعة و � اليوم لمجيء ابن ا�نسان " ترقبوا و ارفعوا رؤوسكم 

 خ"صكم قريب" اسلكوا معھم . ليباركم الرب في مسيرتك مع يسوع ھذا ا�سبوع .
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16سفر الرؤيا   

 

,  16وجدنا في ا�صحاح الخامس عشر من سفر الرؤيا نوعا من المقدمات ل"صحاح 
م"ئكة السبع في السماء وقد اعطيت لھم الضربات السبع التي اكملت دينونة حيث رأينا ال

هللا على ا�رض . و ھؤ�ء الم"ئكة السبع خرجوا من الھيكل و ھم �بسين كتان ابض . و 
احد الكروبيم اعطى الم"ئكة جامات الغضب ليصبوھا على ا�رض . و امت� ھيكل هللا 

لقا على ا�نسان . لم يكن مسموحا �ي انسان ان يدخل من دخان مجد هللا و ھنا صار مغ
 في ھذه الفترة من صب الضربات السبع على ا�رض . 

 قال يوحنا : 

ْبَعِة اْلَم"َئَِكِة: 1 اْمُضوا َواْسُكبُوا َجاَماِت َغَضِب «َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما ِمَن اْلھَْيَكِل قَائِ"ً لِلسَّ
) . 1: 16"(».هللاِ َعلَى اvَْرضِ   

اذا ا�مر العظيم قد اعطي ا�ن من ھيكل هللا , و ھؤ�ء الم"ئكة رحلوا مع الجامات السبع 
حيث بھا سيضرب الرب ا�رض قبل ارسال ابنه ليسيطر و يستلم القيادة و يحكم ا�خيرة 

 على ا�رض . 

ُل َوَسَكَب َجاَمهُ َعلَى اvَْرِض، فََحَدثَْت َدَمامِ 2"  ُل َخبِيثَةٌ َوَرِديَّةٌ َعلَى النَّاِس الَِّذيَن فََمَضى اvَوَّ
 ) . 2: 16" (بِِھْم ِسَمةُ اْلَوْحِش َوالَِّذيَن يَْسُجُدوَن لُِصوَرتِِه.

يبدو ان هللا بھذه الدمامل المؤذية , التي ھي حرفيا قرح مؤلم , من النوع المتقرح المؤلم 
تراق با�شعاعات , يبدو منھا ان هللا يقوم الذي � يشفى , يشبه كثيرا التقرح الناجم من ا�ح

بتمييز بين ا�مناء له و الذين عبدوا الوحش واخذوا ع"مته . �ن حقيقة ان ھذا حدث للذين 
 لھم ع"مة الوحش و والذين عبدوا صورته , تظھر ان هللا يقوم بتمييز . 

, حيث وقعت  نذكر عندما ضرب هللا ضرباته على المصريين قام بتمييز في ذلك الوقت
ا�سرائيليين من ھذه الدينونات . بالرغم من وجود اللعنات على شعب مصر , و لكنه حمى 

ظلمة على كل ارض مصر , ا� انه كان ھناك نور في مخيم اسرائيل. قام هللا باحكام 
لحماية شعبه . جعلھم يضعون الدم على اعتاب ابوابھم و بيوتھم حتى � يحزنوا على فقدان 

, كما حدث للمصريين عندما مر الرب في مصر تلك الليلة وقتل كل بكر في كل تلك البكر 
 ا�رض . كان هللا يقوم بتمييز لين الذين له و الذين ليسوا له . 
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 بنفس الطريقة عندما يصب الم"ك ا�ول جامه يصاب الناس بتقرحات فظيعة .  

) 3: 16" (اْلبَْحرثَّانِي َجاَمهُ َعلَى ثُمَّ َسَكَب اْلَم"َُك ال3"   

 �حظ ان الم"ك ا�ول لمس ا�رض و الثاني لمس البحر . 

) 3: 16"(، فََصاَر َدًما َكَدِم َميٍِّت. َوُكلُّ نَْفٍس َحيٍَّة َماتَْت فِي اْلبَْحِر."  

 فقط التفكير في كيفية ان هللا سوف يحقق ھذا ھي مسألة تخمين � اكثر . و حين ندرس 

عية للماضي , ندرك ان ھناك طرق كثيرة يمكن بواسطتھا حدوث ھذه بعض الظواھر الطبي
 ا�شياء .

كتاب ايمانويل في"كوفسكي , " عوالم في تصادم " في مقدمته يسعى �ثبات ان كوكب 
الزھرة دخل الى مجرتنا قبل عشرة الف سنة , خ"ل فترة التاريخ المسجل . و بحسب 

نتيجة تقارب خاطيء من كوكب الزھرة , مقدمته , الضربات التي ضربت مصر كانت 
حيث كان اتيا بمدار غير منتظم الى النظام الشمسي. ومر بشكل قريب من ا�رض , 

 وتحركت ا�رض من مدارھا الذي كانت فيه في ذلك الوقت .  

فكما ترون , كانوا يحددون السنة بث"ث مائة وستون يوما , و عندھا فجأة اصبحنا نتحرك 
و خمسة و ستون يوما و ربع يوم . �ننا ادركنا انه ذلك ھو الوقت ال"زم لنا من لث"ثمائة 

لنكمل دوراننا حول الشمس . في تلك المقدمة ھذه الث"ثمائة و ستون يوما للسنة كانت ھي 
الصحيحة . وبالطبع , بحسب ذلك ,لث"ثمائة, لذا الث"ثمائة و ستون يوما كانت حسابا دقيقا 

وخمسة وستون و ربع يوم , يؤمن انھا نتيجة ان  ا�رض كانت تدور في . لكن الث"ثمائة 
 ا�تجاه المعاكس للدوران الحالي . 

ھناك الكثير من ا�مور المثيرة ل"ھتمام يقدمھا في ذلك الكتاب تتحدى تفكير الواحد ,لكنه 
 يظن ان التقارب الخاطيء سبب جلب الكثيرمن الحطام الة جو ا�رض . و ذلك كما ھو
ملحوظ في جونا, حين نرى الشھب , يتحولون الى الى تراب احمر و تناثر على وجه 

ا�رض . و حين وقع في الماء , تحولت المياه الى لون الدم , كما تحولت مياه مصر الى 
 الدم و جعلتھا غير قابلة للشرب . 

ا العلماء اليوم ھي مقدمة مثيرة ل"ھتمام . مثير ل"ھتمام ايضا ان احد المقلقات التي يواجھھ
قد تدخل في مدار جاذبية ا�رض فتجذبھا اليھا , كان سيحدث دمار عظيم الشھب الكبيرة , 

اذا حدث تصادم مع نيزك او شھب لنقل قطره  يقارب خمسة اميال او اكثر . وحاليا 
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العلماء يتابعون بحسب حساباتھم نيزكا يقترب مداره من مدارنا . و قطره خمسة وسبعون 
  , سيسبب دمارا كبيرا على ا�رض , اذا ما اصطدمنا به . مي"

ھناك ا�ف النيازك في نظامنا الشمسي , ومعظمھا حول كوكب المشتري . يوجد حزام من 
النيازك حوله . و قد قام العلماء بحساب الكثير من مدارات ھذه النيازك . الفان منھا تمتلك 

لذا ھناك مليون احتمال في السنة ان يحدث  مدارا يميل الى التقاطع مع مدار ا�رض .
 التصادم . 

 حدث في الماضي تصادم شھاب مع ا�رض . الشق الموجود بالقرب من وينسلو , 

اريزونا والذي قطره ث"ثة اميال , يعتقدون ان ذلك الشق ھو اثر لنيزك . كما انھم يظنون 
يراخر اذا اصطدم بالزاوية ان نيزكا بذلك الحجم قادر على لف ا�رض او دفعھا . بتعب

 الصحيحة يمكنه ان يقلب ا�رض . 

وھناك الكثير من ا�عتقادات ا�ن لعلماء الفيزياء ان نيزكا , مثل الذي ضرب صحراء 
اريزونا , قادر ان يدفع ا�رض. بحيث فجأة , لنقل اننا نعيش في ھذا المناخ الجنوبي 

في الزاوية المناسبة , لوقعنا تحت الجميل من كاليفورنيا ,وفجأة ضرب نيزك ا�رض 
ضغط كتلة ھواء قطبي في دقيقة . ولتجمد كل شيء لحظيا. بد� من الجلوس في ھذا الجو 

المعتدل ذو الخمسين درجة فھرنھايتية , والذي سيھبط الليلة . �صبحنا فجاة خمسين درجة 
 تحت الصفر و لتجمد كل شيء . 

ث في الماضي اذ يفسر تجمد الماموث في ويعتقدون ان ذلك ھو على ا�رجح ما حد
سايبيريا , الذي من الواضح في ذلك الوقت الذي حدثت فيه ھذه الكارثة كانت ترعى ھناك 

على النباتات ا�ستوائية . �نھم عندما فتحوا معدتھا وجدوا نباتات استوائية , ولكن فجأة 
ع ا�رض لدرجة انھا تجمدت في مكانھا. و يعتقدون انه على ا�رجح نيزك ضرب و دف

لفت و المنطقة التي كانت قب" استوائية دفعت فجاة تحت ضغط كلتة ھواء قطبي فتجمدت 
 في مكانھا .  لذا فالتغيير لم يكن تغييرا تدريجيا , وانما مفاجئا و كارثي . 

لذا بأي وسيلة سيجلب هللا ھذه الدينونات تبقى مجرد تخمينات , بأي نوع من الظواھر , 
بنيزك ام � , ذلك شيء � نعرفه . وبالطبع , علمائنا قلقون من ذلك بحيث حكومتنا و سواء 

روسيا يصرفون الم"يين من الدو�رات في البحث عن ھذا البرنامج . انھم يضعون 
وھدفه سيكون فقط تتبع النيازك لينبه العالم تيليسكوبا على جبل كيت بالقرب من توسكان , 

"م انه اذا ما برز خطر كبير من نيزك معين في مدار جاذبيتنا , من اخطارھا . و ھناك ك
 انھم سيرسلون مركبة الى الفضاء �بعاد النيزك عن مساره. 
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او انھم سيفجرونه بقنبلة نووية , لكن بعد دراسات متطورة لذلك ادركوا انھم سوف 
كرة غير يجعلون النيزك ينقسم الى عدة نيازك او الى حطام لتصطدم با�رض وتلك ف

محببة . لذا ھذه ا�بحاث مشاريع علمية مھمة جدا ,مشاريع حماية ا�رض من احتمال 
ا�صطدام بالنيازك الموجودة في نظامنا الشمسي , ا��ف منھا . ھناك ما يفوق الفا نيزك 
قد تم تحديدھما على انھا خطر محدق , حيث في نقطة ما تتقاطع مع كوكب ا�رض . من 

 يدري ؟ 

سنة القادمة سنمر بتجربة مثيرة ل"ھتمام حيث سيعود مذنب ھالي ول"سف ھذه المرة في ال
 لن نتمكن من رؤيته , بخصوص رؤية ذنبه وھو يدور في مساره. 

يخمنون ا�ن ان السار سوف يكون خارج الشمس , او قبل ان يصل الى الشمس , وھو 
بية للشمس وھو يتحرك مبتعدا. يتحرك مبتعدا لن يظھر ل"رض . الذنب سببه ھو جر الجاذ

الكثير من الحطام . لديه مليون ميل من الحطام تسير خلفه طاشرة في السماء . سنراه ذلك 
الحطام في ذنب مذنب ھالي حين يدخل الى المدار , سنختبر تساقط شھب . بعد السنة 
 القادمة , قد � نرى ذنب المذنب الحقيقي , على ا�رجح سنحصل على بعض الصور

 المخمنة لما يسمى بالعامية تساقط النجوم , انما ھي حطام من الفضاء تدخل الى جونا . 

ھناك ثمانية الف شھاب تدخل الى جونا كل دقيقة و تحترق حين تدخل . اجزاء صغيرة من 
حطام الفضاء صممھا هللا لتتحلل , حيث ترتفع حرارتھا حين تحتك نتيجة سرعتھا في 

افة كا�رض . وبالطبع ذلك يجعل معظمھا تشتعل و تحترق و كثالدخول الى جو اكثر 
تتحلل الى اجزاء في الجو حتى قبل ان تقع على ا�رض . بعضھا يصطدم با�رض وعلى 

 ا�رجح قد رايت بعض الشھب التي وقعت على ا�رض . 

يره لكن هللا سوف يجلب دينوناته , باية ظاھرة طبيعية , � نعرف . قد يجلب هللا شيئا لم 
ا�نسان بعد الى اليوم , لكن يمكنك ان تكون متاكدا انھا ستحدث . مالذي سيكون المسبب 

�حمرار البحر كالدم ؟ لقد رأينا ھنا خ"ل السنوات الماضية ما يسمى بالمد ا�حمر , 
العوالق وھي تتكاثر تعطي لونا احمر للماء . ھذا نتيجة العوالق وھي تاخذ ا�وكسجين من 

ي مميتة جدا للسمك , حيث يستنزف ا�وكسجين من الماء من قبل المد ا�حمر . الماء و ھ
 منظر رائع . 

كلما كان ھناك مد احمر , احب ان اذھب الى الشاطيء في الليل و اراقب الموج , �نه 
 يبدو مثل ضوء النيون . عندما تنكسر الموجة 
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, وحين تتدحرج الموجة تبدو على العوالق , والتي فيھا الكثير من المواد الفسفورية 
ا�ضواء الفسفورية كنيون تنير المحيط . مظھر رائع للمشاھدة , لكن فظيع للسباحة . 

الركمجة سيئة في المد ا�حمر . طعم الماء يكون فظيعا اذا ما ابتلعته و العينان تحترق اذا 
 ما دخلت فيھا المياه , لكن اوه يا لھا من ليلة جميلة . 

ن مدا احمر كبير يستنزف ا�وكسجين من الماء مسببا الموت ل"حياء الموجودة اذا , قد يكو
 في المياه. 

) 4: 16" (ثُمَّ َسَكَب اْلَم"َُك الثَّالُِث َجاَمهُ َعلَى اvَْنھَاِر َوَعلَى يَنَابِيِع اْلِميَاِه، فََصاَرْت َدًما.4"  

نابيع ايضا . نفس الشيء حدث في اذا , ليس فقط البحر سيتحول الى دم وانما ا�نھار والي
مصر , وان تذكرت قال ان المياه صارت غير قابلة للشرب . لذا عندما يحدث شيء كھذا 

في العالم كله , تصور ماذا سيفعل ا�نسان حينما فجأة تتلوث المياه العذبة . انھا نصف 
لناس . ملوثة ا�ن . بھذه اللعنة بالذات , تلوث موارد المياه , ستكون مدمرة ل  

 بعد ان تحولت المياه الى الدم و اصبحت غير قابلة للشرب يقول, 

) 5: 16" (َوَسِمْعُت َم"ََك اْلِميَاِه يَقُولُ 5"  

�حقا سنقرأ عن م"ك يقف في الشمس . ھنا م"ك جعله هللا م"ك مسؤو� عن المياه 
 العذبة . 

اللقاء بھم .  انا متحمس ان ھؤ�ء الم"ئكة مثيرون جدا ل"ھتام. اشخاص مثيرين جدا 
vَنَّهُ يُوِصي 11التقي بشخص الم"ك الذي جعله مسؤو� عني . يقول الكتاب المقدس " 

َعلَى اvَْيِدي يَْحِملُونََك لِئَ"َّ تَْصِدَم بَِحَجٍر 12َم"َئَِكتَهُ بَِك لَِكْي يَْحفَظُوَك فِي ُكلِّ طُُرقَِك. 
لذا مثير جدا ل"ھتمام ان التقي بالم"ك الذي يرعاني . ) . 12-11: 91" (مزامير ِرْجلََك.

اريد ان اعرف مالذي حدث له في بعض المناسبات . كان نائما في وقت عمله ام ماذا . 
 لكن � بأس بذلك . انا اسامحه . 

اريده ان يعرف قبل ان اصل الى ھناك انني � احمل عليه شيئا . لكن سيكون شيئا مرحا 
 اللقاء به . 

ن ھناك م"ك وضعه هللا مسؤو� عن المياه . و م"ك المياه يقول . ا�  

) 5: 16" (َعاِدٌل أَْنَت أَيُّھَا اْلَكائُِن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي يَُكوُن، vَنََّك َحَكْمَت ھَكَذا.:«"   
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انه حق � . يا لھا من دينونة عادلة ! شيء بخصوص هللا ھو ان دينوناته عادلة. وھناك 
ع"ن لبر دينونة هللا و كل ھذه الفترة من الدينونات حيث سنرى صوتا يعلن ان دينونة هللا ا

 بارة . 

مثير ل"ھتمام انه من السماء تخرج شھادة عن بر دينونة هللا . ھذا الشيء كثيرون قلقون 
د منه و مرتابون ھل سيكون هللا عاد�. ھل سيكون عاد� من هللا ان يدين ا�نسان الى ا�ب

المسيح . ھل سيكون عد� من هللا ان يدين ا�نسان الذي لم تكت لديه فرصة لمعرفة يسوع 
طف" الى ا�بد مات قبل ان يعرف او يسمع او يقرر او الى اخره ؟ ايا كان ما سيفعله هللا 

 سيكون عاد� . لن يكون غير عادل . ليس عليك ان تقلق بشان ذلك. 

م , يقول الم"ك " هللا البار " ذلك صحيح . ھنا , حين يحول الماء الى الد  

يِسيَن َوأَْنبِيَاَء، فَأَْعَطْيتَھُْم َدًما لِيَْشَربُوا. vَنَّھُْم ُمْستَِحقُّوَن!6"  ) v«) "16 :6َنَّھُْم َسفَُكوا َدَم قِدِّ  

لدم لقد سفكوا الكثير من الدماء . يا لھا من دينونة بارة . انھم يحبون الدم جدا , اعطاھم ا
 ليشربوا . 

بُّ اِ�لهُ الْ «َوَسِمْعُت آَخَر ِمَن اْلَمْذبَِح قَائِ"ً:7"  َوَعاِدلَةٌ  قَاِدُر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء! َحقنََعْم أَيُّھَا الرَّ
 ).7: 16" (».ِھَي أَْحَكاُمكَ 

 اذا , تاكيد اخر في فترة الدينونة على بر دينونة هللا . 

سيدمر مدن سدوم وعمورة , قال ابراھيم " الن يعدل رب نه ابراھيم , عندما اعلن هللا له ا
َم إِْبَراِھيُم َوقَاَل: ا�رض ؟ " الن يكون هللا عاد� ؟  َعَسى أَْن 24أَفَتُْھلُِك اْلبَارَّ َمَع اvَثِيِم؟ «فَتَقَدَّ

ا فِي اْلَمِدينَِة. أَفَتُْھلُِك اْلَمَكاَن َو�َ تَْصفَُح عَ  ا الَِّذيَن يَُكوَن َخْمُسوَن بَاّرً ْنهُ ِمْن أَْجِل اْلَخْمِسيَن بَاّرً
َحاَشا لََك أَْن تَْفَعَل ِمْثَل ھَذا اvَْمِر، أَْن تُِميَت اْلبَارَّ َمَع اvَثِيِم، فَيَُكوُن اْلبَارُّ َكاvَثِيِم. 25فِيِه؟ 

بُّ 26» َحاَشا لََك! أََديَّاُن ُكلِّ اvَْرِض �َ يَْصنَُع َعْد�ً؟ إِْن َوَجْدُت فِي َسُدوَم َخْمِسيَن : «فَقَاَل الرَّ
ا فِي اْلَمِدينَِة، فَإِنِّي أَْصفَُح َعِن اْلَمَكاِن ُكلِِّه ِمْن أَْجلِِھمْ  إِنِّي قَْد «فَأََجاَب إِْبَراِھيُم َوقَاَل: 27». بَاّرً

ا َخْمَسةً. أَتُْھلُِك ُكلَّ ُربََّما نَقََص اْلَخمْ 28َشَرْعُت أَُكلُِّم اْلَمْولَى َوأَنَا تَُراٌب َوَرَماٌد.  ُسوَن بَاّرً
فََعاَد يَُكلُِّمهُ أَْيًضا 29». �َ أُْھلُِك إِْن َوَجْدُت ھُنَاَك َخْمَسةً َوأَْربَِعينَ «فَقَاَل: » اْلَمِدينَِة بِاْلَخْمَسِة؟

�َ «فَقَاَل: 30». اvَْربَِعينَ �َ أَْفَعُل ِمْن أَْجِل «فَقَاَل: ». َعَسى أَْن يُوَجَد ھُنَاَك أَْربَُعونَ «َوقَاَل: 
�َ أَْفَعُل إِْن َوَجْدُت ھُنَاَك «فَقَاَل: ». يَْسَخِط اْلَمْولَى فَأَتََكلََّم. َعَسى أَْن يُوَجَد ھُنَاَك ثَ"َثُونَ 

�َ «فَقَاَل: ». إِنِّي قَْد َشَرْعُت أَُكلُِّم اْلَمْولَى. َعَسى أَْن يُوَجَد ھُنَاَك ِعْشُرونَ «فَقَاَل: 31». ثَ"َثِينَ 
ةَ فَقَْط. َعَسى أَْن يُوَجَد «فَقَاَل: 32». أُْھلُِك ِمْن أَْجِل اْلِعْشِرينَ  �َ يَْسَخِط اْلَمْولَى فَأَتََكلََّم ھِذِه اْلَمرَّ

) ذھب الم"ئكة 23-22: 18" (تكوين ».�َ أُْھلُِك ِمْن أَْجِل اْلَعَشَرةِ «فَقَاَل: ». ھُنَاَك َعَشَرةٌ 
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نة و وجدوا شخصا بارا واحدا . فماذا فع"؟ قادوه الى خارج المدينة وقالوا له " الى المدي
 اسرع بالخروج من ھنا � يمكننا تدمير المدينة الى بعد ان نخرجك من ھنا " 

 هللا بار ,هللا عادل . دينونات هللا عادلة وحق . يمكنك ا�عتماد على ذلك . 

ابعُ 8"  فَاْحتََرَق 9َجاَمهُ َعلَى الشَّْمِس، فَأُْعِطيَْت أَْن تُْحِرَق النَّاَس بِنَاٍر،  ثُمَّ َسَكَب اْلَم"َُك الرَّ
فُوا َعلَى اْسِم هللاِ  ) . 9-8: 16" (النَّاُس اْحتَِراقًا َعِظيًما، َوَجدَّ  

في كثير من ا�حيان لدينا مفھوم ان هللا اذا ما ارسل دينونة على الناس سيتوبون و 
لك بشكل عام ليس صحيحا . عندما يرسل هللا دينوناته, البار, او يرجعون عن شرھم . ذ

ا�شخاص الذين تحولوا عن برھم , يعودون الى هللا . ونقرأ في العھد القديم كيف كانت 
دينونات هللا تجعل البار يعود اليه  . لكن دينونات هللا غالبا تَُصلِب قلب الغير صبور . وھذه 

. بد� من العودة الى الرب, يجدفون على هللا . الوعاظ الذين  ھي القضية في فترة الدينونة
التي عن الجحيم , الدينونة , الكبريت , والخ من تلك ا�مور ستعيد يظنون ان خدماتھم 

 الناس الى هللا ليسوا حقا مدرجين في الكتاب المقدس . 

). 4: 2" (رومية ا يَْقتَاُدَك إِلَى التَّْوبَِة؟َغْيَر َعالٍِم أَنَّ لُْطَف هللاِ إِنَّمَ �ن الكتاب المقدس يقول " 
ذلك ھو ما يلمسني . اعلم ما استحق . لست بحاجة لتقول لي ذلك. لكن اخباري ان هللا 

يحبني و يشاء ان يسامحني , يشاء ان يغفر لي , يشاء ان يجعلني ابنا له و اشاركه ا�بدية 
وب الى هللا و اتغير . ص"ح هللا ھو ما في الملكوت , ذلك ھو ما يلمسني . ذلك يجعلني ات

 يقتاد الناس الى التوبة . 

لذا عندما تقع دينونة هللا , وتحرق الشمس الناس . ا�ن مرة اخرى كيف سيحدث ھذا فھي 
مسألة تخمينية . نعلم ان الشمس سوف تظلم قبل مجيء يوم الرب . وان القمر سيتحول الى 

انه قبل ان تظلم الشمس انھا ستدخل في حالة اشتعال الدم و ان الشم ستظلم. من الممكن 
�حظناھا في الكون , حيث حين تدخل النجوم شديد ( حالة النجم المستعر)  . ھذه ظاھرة 

في حالة ا�شتعال ( يصبح النجم مستعرا) تستعر لعدة ايام و تزداد في شدة ضوئھا , 
 وكأنھا تتأكل محترقة , وثم تبدو وكأنھا تذوي و تموت. 

موت النجوم ھو حالة اشتعال شديد . تبدو مثل مصباح منير عندما ينكسر زجاجه فجأة . 
يصبح منيرا جدا في البداية �ن ا�وكسجين يضرب اللھيب . لكن �ن الضوء الشديد 

يصبح حارا لدرجة ا�حتراق و الخروج . مع النجوم المبدأ مختلف . � نعلم مالذي يسبب 
منيرة جدا و يبدو انھا تحترق , لكنھا حالة اشتعال شديدة . تخيل  ا�شتعال الشديد . تصبح

مالذي يمكن ان يفعل ذلك للناس على ا�رض . اذا ما دخلت الشمس في حالة ا�شتعال 



117 
 

خ"ل فترة الضيقة الشديد . نعلم ان ذلك سيسبب حالة خمود . وسيشع ثلث الشمس 
ديد . العظيمة. لذا قد يكون كل ھذا نتيجة ا�شتعال الش  

قد يكون ذلك ما سيحدث في الضربات السبع , وقد يكون نتيجة ابادة نووية على ا�رض . 
روسيا والو�يات المتحدة و الجميع سيزولون باسلحتھم النووية . و نحن نعلم اثار ا�سلحة 

النووية على جونا فقد تسببت بخرق طبقة ا�وزون التي اص" استنزفت بغازات 
ي استخدمت لتضغيط مساحيق الح"قة و غيرھا , الموجودة في قناني . و لفلوروكاربون الت

غازات الفلوروكاربون ھذه صعدت الى الجو , و تجمعت مع ا�وزون , الذي ھو غاز 
غير مستقر , وعندما تجمعت معه كسرته . لذلك يحظر استخدام القناني التي تحتوي على 

 غاز الفلوروكاربون المضغوط . 

القنابل النووية لديھا نفس التأثير على طبقة ا�وزون , التي ھي طبقة حماية ,  نعلم ايضا ان
تحصننا من ا�شعاعات الفوق بنفسجية القادمة من الشمس  . ويبدو انه لذلك السبب والتي 

وضع هللا طبقة ا�وزون لحماية ا�رض من ا�شعة الفوق بنفسجية , �ن التعرض لھا 
ما تعرضت �شعة فوق بنفسجية تصاب بتقرحات مؤذية حقا ,  يسبب تقرحات دامية . اذا 

انھا تسبب حروقا و سرطان . لذا ما لدينا ھنا ھو انفجار نووي و ھذه ا�ثار ھي ناتج لذلك 
 ا�نفجار النووي .

هللا يعلم غباء ا�نسان بخصوص ا�جواء الطبيعية . مثير ل"ھتمام ان هللا تنبأ في أشعياء 
شر ببناء سد اسوان . لم يتنبأ فقط ببناءه بل ايضا كل الدمار البيئي الذي ا�صحاح التاسع ع

سنيجم من بناءه , الدمار في الثروة السمكية , خسارة ا�راضي الزراعية و المحاصيل 
كانوا اغبياء والى اخره , و المشاكل البيئية من بناء سد اسوان , يقول ان المستشارين  

في الحقيقة كان ھناك حديث عن تفجير السد الدمار البيئي  �نھم لم يأخذوا في الحسبان
لع"ج الدمار البيئي الذي سببوه نتيجة بناءه . بالطبع , لقد خسروا الثروة السمكية بالكامل . 

لقد كان ھناك تجارة سمكية ضخمة حول مدخل البحر المتوسط , وذلك بسبب كل 
ا ا�سماك . بوجود السد ا�ن , كل ھذه الفض"ت التي يجلبھا نھر النيل التي تتغذى عليھ

 المغذيات لم تعد تأتي من نھر النيل الى البحر المتوسط بعد.  

كنتيجة للسد , لم يعد ھناك اي تجمع للطمى , لذا ما يحدث ھو اقتحام الماء المالح لكل 
 الحقول المطلة التي كانت موجودة ھناك على فتحة نھر النيل المكان الذي يصب في البحر
المتوسط . �ن اطنانا من الرمال كانت تأتي من نھر النيل في كل سنة الى البحر المتوسط 

مكونة ھذه الحقول الزراعية الجميلة , لكن ذلك لم يحدث بعد , في الواقع , ما يحدث ھو 
اقتحام للمياه المالحة . بذلك خسروا المساحة الزراعية با�كرات اكثر مما حصلوا عليه من 

�ن على الري, لقد خسروا الكثير . خسروا اكثر المساحات خصوبة . قدرتھم ا  
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اذا هللا يعلم الدمار الذي سيحدث. و قد يكون ھنا ان هللا يصف الدمار الذي سيكون نتيجة 
 انفجار نووي . 

َربَاِت، َولَْم يَتُوبُوا لِيُْعطُوهُ َمْجًدا. "  َسَكَب اْلَم"َُك الَخاِمُس  ثُمَّ 10الَِّذي لَهُ ُسْلطَاٌن َعلَى ھِذِه الضَّ
وَن َعلَى أَْلِسنَتِِھْم ِمَن  َجاَمهُ َعلَى َعْرِش اْلَوْحِش، فََصاَرْت َمْملََكتُهُ ُمْظلَِمةً. َوَكانُوا يََعضُّ

) .  10 -9: 16" (اْلَوَجِع.  

اذا مثلما جلب هللا ظلمة على مصر , ھكذا سيجلب هللا ظلمة على مملكة الوحش . ومرة 
قد يتضمن ھذا حالة النجم المستعر للشمس حيث تصبح شديدة السطوع لعدة ايام اخرى , 

 ثم تظلم . 

َماءِ 11"  فُوا َعلَى إِلِه السَّ ). 11: 16" ( َوَجدَّ  

 استمر ا�نسان على التجديف على هللا.

َماِء ِمْن أَْوَجاِعِھْم َوِمْن قُُروِحِھْم، َولَْم يَتُوبُوا َعْن أَْعَمالِِھمْ "  اِدُس 12. السَّ ثُمَّ َسَكَب اْلَم"َُك السَّ
 َجاَمهُ َعلَى النَّْھِر اْلَكبِيِر اْلفَُراِت، فَنَِشَف َماُؤهُ لَِكْي 

ْمِس. ) . 12-11: 16" ( يَُعدَّ طَِريُق اْلُملُوِك الَِّذيَن ِمْن َمْشِرِق الشَّ  

م . اذا هللا ا�ن اذا هللا سوف يجمع ا�مم معا في منطقة اسرائيل من وادي مجيدو الى ادو
يجفف نھر فرات ليحضر طريقا للملوك الى الشرق , الصين وكل شعبھا الكبير و الھند 

 وباكستان و اليابان ستتحرك الى الشرق . 

اِب، ثَ"َثَةَ أَْرَواٍح نَ 13"  ٍة ِشْبهَ ِجسَ َوَرأَْيُت ِمْن فَِم التِّنِّيِن، َوِمْن فَِم اْلَوْحِش، َوِمْن فَِم النَّبِيِّ اْلَكذَّ
) . 13: 16" ( َضفَاِدعَ   

صورة مثيرة ل"ھتمام ھنا . الذين مروا بتجربة خارج الجسد , الذين خرجت ارواحھم من 
اجسادھم , واعتبروا امواتا . والذي احسوا باحساس حالة ما خارج الجسد حيث نظروا في 

,اكثر جزء مثير المكان ورأوا ا�حداث الجارية في المكان , وھم يراقبون خارج الجسد 
 ل"ھتمام ان الذي مروا بھذا الشيء يدركون ان روحھم تركت اجسادھم من افواھھم .  

مثير ل"ھتمام حين تعود الى العھد القديم وتقرأ ان هللا نفخ في ا�نسان  و صار روحا حية , 
و الذين يمرون بتجربة الروح خارج الجسد عادة يشھدون انھم ادركوا ان الروح تركت 

سدھم من خ" افواھھم , وانه عندما عادت ارواحھم عادت من خ"ل افواھھم ايضا . انه ج
 ك"م شائع جدا يقوله كل من مر بتجربة الروح خارج الجسد ان الروح خرجت من الفم . 
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ا�ن , مثير ل"ھتمام ان ا�رواح الشريرة تدخل من الفم . ايضا مثير ل"ھتمام انه عندما 
من ا�رواح الشريرة , كان ھناك صراخا عاليا يخرج من افواه الذين  اخرج يسوع الكثير

كانت تخرج منھم . � اظن انه كان سيفيد ان يغلق الفم. انھا فقط م"حظة مثيرة ل"ھتمام . 
انه سيخرج من فم ضد المسيح و نبيه الكذاب و من ابليس , ان من افواھھم ستخرج ارواح 

 تشبه الضفادع . ارواح شريرة . 

فَإِنَّھُْم أَْرَواُح َشيَاِطيَن َصانَِعةٌ آيَاٍت، تَْخُرُج َعلَى ُملُوِك اْلَعالَِم َوُكلِّ اْلَمْسُكونَِة، لِتَْجَمَعھُْم 14" 
) . 14: 16" ( لِقِتَاِل ذلَِك اْليَْوِم اْلَعِظيِم، يَْوِم هللاِ اْلقَاِدِر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء.  

مع كل ملوك ا�رض في منطقة ارمجدون حيث سيسعون اذا بھذه القوى الشريرة , سيتم ج
الى خوض معركة ضد يسوع المسيح بعد عودته , سيسعون الى احباط حكم هللا على 

 ا�رض . 

مثير ل"ھتمام ان الناس في المناصب العالية في الحكومة اليوم محكومون بارواح شريرة . 
واح شريرة . ا�مور التي قام بھا ھتلر غير انھا من ار� اعتقد انه يمكنك ان تفسر افعالھم 

و الذين كانوا في السلطة مع ھتلر � يمكن تفسيرھا ا� انھا قوى شريرة مسيطرة على 
عقولھم . ما كانوا يقدروا ان يقوموا بأمور غير انسانية التي فعلوھا بالناس ما لم يكونوا 

يوَجه من قبل اناس كانوا  منقادين بقوى ارواح شريرة . وشائع جدا ان ھتلر كان يُقاد و
يعرفون باسم السحر ا�بيض . اناس اسياد لحركات ا�رواح تقود ھتلر وتوجھه . ذلك حقا 
التفسير الوحيد ل"عمال الشريرة الفظيعة التي مكنت ھؤ�ء الرجال من اقترافھا ضد اخيھم 

 ا�نسان . 

في كثير من ا�حيان ا� وحينما ننظر الى ما يحدث ا�ن في العالم نرى افعال � تفسر 
بانھا من قوى شريرة . ذبح الناس شيء � يمكن لعقولنا وھي في حالتھا الصحيحة حتى 

التفكير به . كيف امكنكم القيام بذلك ؟ لكن حقيقة انھم منقادون بقوى ا�رواح الشريرة ھو 
 ا�جابة . 

 ا�ن قال يسوع , 

! طُوبَى لَِمْن يَ «"  ». ْسھَُر َويَْحفَظُ ثِيَابَهُ لِئَّ"َ يَْمِشَي ُعْريَانًا فَيََرْوا ُعْريَتَهُ ھَا أَنَا آتِي َكلِصٍّ
ونَ «فََجَمَعھُْم إِلَى اْلَمْوِضِع الَِّذي يُْدَعى بِاْلِعْبَرانِيَِّة 16  ) . 16-15: 16" (»ھَْرَمَجدُّ

حنا " اذا , الرب يعلن مجيئه , اٍت بسرعة كلص. راقبوا واحفظوا ثيابكم كلص . يقول يو
) .  28: 2يوحنا  1حتى � نخجل منه متى ما جاء " (  
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َماِء ِمَن 17"  ابُع َجاَمهُ َعلَى اْلھََواِء، فََخَرَج َصْوٌت َعِظيٌم ِمْن ھَْيَكِل السَّ ثُمَّ َسَكَب اْلَم"َُك السَّ
!«اْلَعْرِش قَائِ"ً: ) . 17: 16" (»قَْد تَمَّ  

لضيقة العظيمة , الدينونة ا�خيرة للرب على انتھى ا�مر , الضربة ا�خيرة من زمن ا
 ا�رض. لقد انتھت ا�ن . ا�ن حان الوقت ليسوع ليعود بمجد و يؤسس ملكوت هللا . 

فََحَدثَْت أَْصَواٌت َوُرُعوٌد َوبُُروٌق. َوَحَدثَْت َزْلَزلَةٌ َعِظيَمةٌ، لَْم يَْحُدْث ِمْثلُھَا ُمْنُذ َصاَر 18" 
َوَصاَرِت اْلَمِدينَةُ اْلَعِظيَمةُ ثَ"َثَةَ 19ِض، َزْلَزلَةٌ بِِمْقَداِرھَا َعِظيَمةٌ ھَكَذا. النَّاُس َعلَى اvَرْ 

أَْقَساٍم، َوُمُدُن اvَُمِم َسقََطْت، َوبَابُِل اْلَعِظيَمةُ ُذِكَرْت أََماَم هللاِ لِيُْعِطيَھَا َكأَْس َخْمِر َسَخِط 
َوبََرٌد َعِظيٌم،21َوِجبَاٌل لَْم تُوَجْد. َوُكلُّ َجِزيَرٍة ھََربَْت، 20َغَضبِِه.   

َماِء َعلَى النَّاِس. فََجدََّف النَّاُس َعلَى هللاِ ِمْن َضْربَِة اْلبََرِد، vَنَّ   نَْحُو ثِقَِل َوْزنٍَة، نََزَل ِمَن السَّ
ا. ) . 21-18: 16" ( َضْربَتَهُ َعِظيَمةٌ ِجّدً  

, على ا�رجح انحراف لمحور ھذا الجزء يصف اضطرابات كارثية على ا�رض 
 ا�قطاب. و مرة اخرى تصادم مع نيزك قد يكون ھو السبب المحتمل . 

نعلم انه على مر ا�زمنة الماضية كان ھناك تغييرات جغرافية كبيرة , والتي �ي سبب 
كانت , حدثت نتيجة انحراف لمحور ا�قطاب , المياه تتغير , ارضية المحيطات تتغير . 

ن اودية عظيمة و تصب المياه بوزنھا كاسرة قشرة ا�رض و مسببة دفعا وفجأة تتكو
الخارج . جبال جديدة تتكون و يتكون تسلسل جديد للجبال.لبعض المساحات المقحمة الى   

في كتابه "ا�رض في اضطرابات" ايمانويل في"كوفسكي , مرة اخرى يذكر ظاھرة 
خية عظيمة في تاريخ البشرية تسببت غريبة من حول ا�رض تظھر تغييرات كارثية منا

في دفع  كبير في الجبال. ھناك شيء مثير ل"ھتمام انه يذكر بحيرة تيتيكاكا في البيرو في 
ا�على في ا�ندس, يذكر كيف ان ھناك التواءا و كل ا�مور التي حدثت في وقت ما من 

الرجل مليء تاريخ البشرية على ا�رض . "ا�رض في اضطرابات" كتاب مدھش لھذا 
ببحوث مثيرة ل"ھتمام . مع انني � اتوافق مع ا�ستنتجات التي يصل اليھا بالضرورة , 

 اجد فقط ان البحث الذي قام به مدھش بحق . واستمتع بقراءة كتبه �ن فيھا بحوثا عظيمة . 

رعود و برق و ز�زل عظيمة , ھذه ليست احداث محلية . ا�ن لدينا ز�زل كثيرة من 
ا . حولن  

نحن ساكنون في خطوك صدعية . ھناك خط ز�زل نيوبورت . و نحن قريبون بما يكفي 
لخط سان اندرس  بحيث اي انحراف ھناك نتأثر به ھنا . لكن ھذه مجرد ز�زل محلية . 
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المركز السطحي يبعد عشرة اميال من شاطيء نيوبورت او المركز السطحي اسفل وادي 
لمركز السطحي في الز�زل المحلية . اما ھنا في ھذا العدد ا�مبيريال, يمكنھم التقاط ا

 ستحدث ھزات على مستوى كل العالم . ا�رض نفسھا ستھتز . 

ا�ن ,وصف اشعياء النبي ايضا ھذه الھزة نفسھا في ا�صحاح الرابع والعشرون  بدءا من 
" ث"ثة اشياء . اِكَن اvَْرِض. َعلَْيَك ُرْعٌب َوُحْفَرةٌ َوفَخٌّ يَا سَ 17العدد السابع عشر . قال " 

اِعَد 18رعب وحفرة وفخ "  ْعِب يَْسقُطُ فِي اْلُحْفَرِة، َوالصَّ َويَُكوُن أَنَّ اْلھَاِرَب ِمْن َصْوِت الرُّ
. vَنَّ َميَاِزيَب ِمَن اْلَع"َِء اْنفَتََحْت، َوأُُسَس اvَرْ  " لَْت.ِض تََزْلزَ ِمْن َوَسِط اْلُحْفَرِة يُْؤَخُذ بِاْلفَخِّ

ھذه ليست مجرد حركات لصفيحات في مناطق محلية , وانما اساسات ا�رض سوف 
 تھتز.  

اِْنَسَحقَِت اvَْرُض اْنِسَحاقًا. تََشقَّقَِت اvَْرُض تََشقُّقًا. تََزْعَزَعِت اvَْرُض تََزْعُزًعا. 19"
ْكَراِن، َوتََدْلَدلَْت كَ 20 اْلِعْرَزاِل، َوثَقَُل َعلَْيھَا َذْنبُھَا، فََسقََطْت َو�َ تََرنََّحِت اvَْرُض تََرنًُّحا َكالسَّ

 تَُعوُد تَقُوُم.

بَّ يُطَالُِب ُجْنَد اْلَع"َِء فِي اْلَع"َِء، َوُملُوَك اvَْرِض َعلَى 21 َويَُكوُن فِي ذلَِك اْليَْوِم أَنَّ الرَّ
ْغلَُق َعلَْيِھْم فِي َحْبٍس، ثُمَّ بَْعَد أَيَّاٍم َكثِيَرٍة َويُْجَمُعوَن َجْمًعا َكأََساَرى فِي ِسْجٍن، َويُ 22اvَْرِض. 
" وبالطبع سيقفون امام الرب لدينونة العرش ا�بيض العظيمة . اشعياء ھنا يَتََعھَُّدوَن.

 يصف الوضع . 

ا�ن مرة اخرى كم"حظة علمية , ھذا الحدث يشبه كثيرا انحراف محور القطبي ل"رض 
ككوخ صغير . يقولون ان ھذه ز كسكير و ثم تتحرك حيث تترنح ا�رض و تھت

ا�نحرافات في المحاور القطبية تعود تقريبا الى خمسة ا�ف سنة تقريبا . انھا ظاھرة 
معروفة علميا . ما نعرفه اليوم كقطب شمالي في يوم من ا�يام لم يكن كذلك . انحرفت 

محاور يسبب اضطرابات ا�رض وانقلبت على محورھا في الماضي . ھذا ا�نحراف لل
مناخية فظيعة على كل ا�رض , كما ذكرناھا لكم من تغييرات مختلفة �رضيات 

المحيطات . لقد عثروا على متحجرات في اعلى جبال الھيم"يا , التي يُظن انھا كانت في 
يوم من ا�يام مغطاة بالماء . عندما تذھب الى حافة وادي (غراند كانيون ) السفلية على 

سبعة ا�ف قدم تجد متحجرات المحار و الرخويات , ھناك طبقات تشير الى ان ھذا  علو
المكان كان ارضا لمحيط . انھا كانت في يوم من ا�يام تحت سطح البحر , �ن المياه 

 كانت تغطيه . 

اذا حدثت تغييرات كارثية . وستحدث مرة اخرى . ا�رض سوف تدخل في ما يسمونه 
ا�رض طوال الوقت . اعتقد انكم تعرفون ذلك . ب" تذبذب" ستتذبذب   
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تعرفون ما يسمى بتأثير التذبذب الذي يحدث كل سبع سنوات . يبدو انه يتصاعد ليصل 
اعلى نقطة ثم ينزل لبعض الوقت , و يصبح تذبذبا خفيفا , ثم يعود مرة اخرى يتصاعد لكل 

بذب مرات يصل لدرجة سبع سنوات و تصل الى القمة في التذبذب . يعتقدون ان التذب
 متطرفة كانق"ب قمة راسا على عقب . وثم تنتج التغييرات عنيفة , كاختفاء الجزر . 

قلت مرارا ان ھاواي على ا�رجح لن تكون موجودة في الملكوت , لذا ان اعطاني ھاواي 
�حكم عليھا , قد تكون اعشرة ا�ف قدم تحت الماء . لذا لست مصرا جدا على ان احصل 

ھاواي في الملكوت كمنطقة للحكم .  على  

نظرا �ن ا�رض ستعاد الى الحالة الجيدة ل"ستيطان , ستكون ا�سكا على ا�رجح 
خضراء و جميلة واستوائية كما ھي ھاواي . لذا اينما كنت سيكون المكان جمي" ب" 

حدود. " ستمتليء كل ا�رض من مجده " سيكون ھناك جداول في وسط صحراء سھارى 
انھار و ش"�ت و غابات , كل الصحراء ستتفتح كوردة و سيكون ھناك انھار في و 

 ا�ماكن الجافة و الى اخره حيث سيعيد هللا ا�رض الى اصلھا . 

لذا انا مستعد �ي مكان يضعني فيه . سيكون جمي" التواجد ھنا في ذلك اليوم حينما يحكم 
كان هللا ينويھا ان تكون ل"نسان عندما الرب و يغطي بره ا�رض ؟ فنرى ا�رض التي 

 وضعه فيھا و قال له ان يرعاھا ويحفظھا .ليزدھر ويزداد . 

 لكن دينونات هللا قادمة قبل ھذا اليوم العظيم للرب . 
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18 -17رؤيا   

 

. لدينا دينونة محددة من هللا على النظام الديني الكاذب الذي دمر ارواح  17في ا�صحاح 
اِْحتَِرُزوا ِمَن اvَْنبِيَاِء اْلَكَذبَِة الَِّذيَن يَأْتُونَُكْم بِثِيَاب «داع . حذرھم يسوع قائ" " الكثيرين بالخ

) . والنظام الديني الكاذب , الذي 15: 7اْلُحْم"َِن، َولِكنَّھُْم ِمْن َداِخل ِذئَاٌب َخاِطفَةٌ!" (متى 
شر يخبرنا عن ھذه الدينونة . يوقع الكثير من ا�رواح و دينونته . ا�صحاح السابع ع  

اسم بابل استخدم في النصوص كرمز للتشويش , �نه في بابل قرر ا�نسان المتمرد على 
هللا الحي ان يبني برجا ليتواصل مع الكون . ا�نسان القديم لم يكن جاھ" وبدائيا كما نظن. 

د�ئل انھم طوروا  كان لھم وسائل اتصال رائعة . ربما احسن من التي لدينا , �ن ھناك
 نظريات بواسطتھا استطاعوا التواصل مع مخلوقات خارج ا�رض . 

انجلترا ستونھينج مثير ل"ھتمام , اذ انه احد مراكز ا�تصال , نصب ليكون على اتصال 
مع دائرة ا�براج . و الھنديين كان لديھم ابراج لدراسة النمنمات في كل اميركا , والتي 

بير للنمنمات التي سمعت في انجلترا , حيث كانوا يجلسون في وسط كانت ا�كتشاف الك
حوار مع ا�رواح . كانوا في خط مباشر مع  ا�حجار الكبيرة الموضوعة في قمة السيليكا, 

الم يكن  –نعلم انھا وضعت لعمل ُمستَقبِل فما يقومون به ھو اخذ كريستالة و فقط بوضعھا 
ال حيث تضبط الموجة عليھا فتسمع الراديو ؟ عندما كنا لديكم يوما ما يسمى بعدة الكريست

صغارا كنا دائما نعد عدة الكريستال و كان مثيرا ل"ھتمام دائما سماع الراديو من خ"لھا . 
و فقط بتحريك الكريستال قلي" امكننا سماع مختلف المحطات الراديوية . نعلم انه يوجد 

ايضا ان طاقة تنتج من الضغط على الكرستال او تلك ا�مكانية في مادة الكريستال. نعلم 
ا�حجار كانت موجودة على الكريستال , ضاغطة عليھا مولدة قوة السيليكا , ولھذا ھذه 

طاقة . ثم القدرة على النقل و السماع و التواصل . يَُظن ايضا ان ذلك ھو الھدف من 
 ا�ھرامات العظيمة , التي ھي ايضا تقع على خط زودياك . 

ا في بابل , صاروا يبنون برجا ليتواصلوا مع السماء , و �نھم كانوا متطورين ومتقدمين لذ
جدا في علمھم و امكانياتھم , قال الرب " انظر الى ا�نسان الى ماذا يسعى ا�ن . ان لم 
نوقفه سوف ينقب في امور ليست من شأنه " فشوشھم الرب بتعدد اللغات , ولھذا كلمة 

ة لكلمة  بلبلة , اي صوت غير مفھوم للعقل . انه يبلبل . مالذي قاله ؟ � بابل جاءت مرادف
اعلم انه يبلبل . لذا بابل اصبحت مرادفا لصوت غير مفھوم للعقل. جلب هللا تشويشا في 
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اللغات بشكل مفاجيء . صاروا غير قادرين على التواصل مع بعضھم البعض بعد . 
صاروا يجتمعون كمجاميع و كل ھم بالكامل , والتشويش الذي حدث غير كل انماط لغات

 مجموعة رحلت بعيدا الي حيث مجاميع من لغتھم .

ا�ن , نجد تلك اللغات مبنية على اساس المجاميع , لكن في الكثير من اللغات �يوجد اي 
صلة على ا�ط"ق , بما يخص ا�صوات . في الكثير من اللغات تجد انھا ا�ساسية . 

نسية حيث فيھا تغييرات اساسية . ھناك لغات تم اشتقاقھا من لغات وھناك لغات روم
اخرى. لكن هللا سبب تشويشا في بابل و لھذا ذكر بابل في الكتاب المقدس داما اشارة على 

 حالة التشويش .

ا�ن , توجد حالة دينية مشتته , حيث قام ا�نسان با�مساك بزمام ا�مور و تاسيس نظام 
رس في ھذا النظام �صل الى مرتبة رجل دين . ثم اصبح الوسيط  �نني ديني له . حيث اد

اكثر برا منك و لدي تواصل اكبر منك مع هللا . عندھا اصبح كاھنا و انا من سيساعدك 
لست اكثر برا منك . ليس لدي لتصل الى هللا , ليس ذلك بشيء صحيح . في الحقيقة , لست 

حقيقة هللا ينظر الى احد على انه اكثر برا واكتما� من مدخل الى هللا � تملكه انت . في ال
ا�خر . يرانا جميعا سواسية . انه يرانا جميعا في المسيح . انه يرانا جميعا ابرار في 

المسيح بسبب ايماننا و ثقتنا في يسوع المسيح . ونحن كلنا سواسية في عيني هللا. و � 
ع . و ھو الوسيط الوحيد بين هللا وا�نسان . توجد مراتب عنده . نحن واحد في المسيح يسو  

ا�ن , يستطيع هللا ان يضع ترتيبا مثاليا . كل ما تحتاجه شخصا يخلق تشويشا على ذلك . 
لقد وضع هللا ترتيبا مثاليا في الكنيسة . لكن ا�نسان افسد ذلك الترتيب قبل ان يصل عمر 

اجل السلطة , و القوة , المكانة و التملك و السنة الى العشرين . كان ھناك الذين تقاتلوا من 
أَْنتُْم «فََدَعاھُْم يَُسوُع َوقَاَل لَھُْم: 42القيادة على ا�خرين , مع ان ذلك منعه يسوع . قال " 

فَ"َ 43ْيِھْم. تَْعلَُموَن أَنَّ الَِّذيَن يُْحَسبُوَن ُرَؤَساَء اvَُمِم يَُسوُدونَھُْم، َوأَنَّ ُعَظَماَءھُْم يَتََسلَّطُوَن َعلَ 
: 10(مرقس " يَُكوُن ھَكَذا فِيُكْم. بَْل َمْن أََراَد أَْن يَِصيَر فِيُكْم َعِظيًما، يَُكوُن لَُكْم َخاِدًما

) . و انتھركنيسة برغامس �نھم جاؤوا بنظام الكھنوت . الكاھن على راس 43و42
" اكره ذلك " لماذا؟  جمھور الناس . النيقو�ويين حكموا على جمھور الناس . ويسوع قال

�نه مات ليمحي ذلك . مات ليفتح الباب حتى يتمكن كل انسان من الدخول بحرية من 
  خ"ل النعمة التي ھي لنا ا�ن في ومن خ"ل يسوع المسيح . 

اذا ا�نسان جلب التشويش , وتطور ذلك على مر السنين الى منظمة و نظام كبر الى درجة 
يحكم على ا�مم و الملوك , لكن هللا سيضعه تحت دينونة خاصة كبيرة و قوة كبيرة . صار 

 و تلك الدينونة معلنة ھنا في ا�صحاح السابع عشر من سفر الرؤيا . 
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ْبَعِة اْلَم"َئَِكِة " ( " ) 1: 17ثُمَّ َجاَء َواِحٌد ِمَن السَّ  

نا و اذا ا�ن , رأى يوحنا الم"ئكة السبعة وھم يصبون جاماتھم . احدھم جاء الى يوح
تذكرون في احد الجامات السادس منھا , ُجلبت بابل الى الدينونة . لقد كان الكأس الخامس, 

حيث كان عرش الوحش و المملكة مليئا بالظلمة و وثم في العدد التاسع عشر , في الجام 
ة السابع ذكر الرب بابل و ادانھا . لذا وب" شك الم"ك السابع , الذي بالتحديد قام بدينون

مدينة بابل و اتى الى دانيال ليعطيه توضحات اكثر عن دمار النظام الديني الذي صنعه 
 ا�نسان و اوقع الكثير من ارواح الناس في شباكه . 

ْبَعةُ اْلَجاَماُت َوتََكلََّم َمِعي قَائِ"ً لِ 1" ْبَعِة اْلَم"َئَِكِة الَِّذيَن َمَعھُُم السَّ ھَلُمَّ «ي:ثُمَّ َجاَء َواِحٌد ِمَن السَّ
انِيَِة اْلَعِظيَمِة اْلَجالَِسِة َعلَى اْلِميَاِه اْلَكثِيَرِة،" ( ) . 1: 17فَأُِريََك َدْينُونَةَ الزَّ  

روحيا  ھذا الك"م يمثل النظام الديني الخاطيء الذي قاد الناس الى الثقة باي شيء غير 
حھم او اي شيء غير يسوع يسوع المسيح من اجل ع"قتھم مع هللا , الثقة باعمالھم , وص"

 المسيح . 

في الكتاب المقدس , بالمعنى الروحي , الزنا ھن عبادة غير هللا . و لھذا قال الرب ان امة 
تزني . لقد زادوا في اسرائيل بعبادة بعل , مامون و موليك و غيرھم من ا�لھة فھي 

د زنا روحي . عظيمة زناھم. لذا عبادة هللا بالشكل الخاطيء و عبادة الھة اخرى ذلك يع
الزانية التي قادت الناس الى رجاء خاطيء �نھم � يعبدون هللا بالروح و الحق بحسب 

 كلمة هللا . 

اُن اvَْرِض ِمْن 2" اْلَجالَِسِة َعلَى اْلِميَاِه اْلَكثِيَرِة،  الَّتِي َزنَى َمَعھَا ُملُوُك اvَْرِض، َوَسِكَر ُسكَّ
يٍَّة، فََرأَْيُت اْمَرأَةً َجالَِسةً َعلَى َوْحٍش قِْرِمِزيٍّ "  فََمَضى3». َخْمِر ِزنَاھَا وِح إِلَى بَرِّ بِي بِالرُّ

)17 :1-3 . (  

 الوحش القرمزي بالطبع ھو ضد المسيح. 

) . 3: 17" َمْملُوٍء أَْسَماَء تَْجِديٍف، لَهُ َسْبَعةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُروٍن." (  

نعود الى ا�صحاح الثاني عشر من الرؤيا و الثالث ھذا وصف للوحش . مرة اخرى ,, 
 عشر ايضا حيث يعيد نفس الوصف . 

َعھَا َواْلَمْرأَةُ َكانَْت ُمتََسْربِلَةً بِأُْرُجواٍن َوقِْرِمٍز، َوُمتََحلِّيَةً بَِذھٍَب َوِحَجاَرٍة َكِريَمٍة َولُْؤلٍُؤ، َومَ 4" 
ةٌ رَ  َوَعلَى َجْبھَتِھَا اْسٌم 5َجاَساٍت َونََجاَساِت ِزنَاھَا، َكأٌْس ِمْن َذھٍَب فِي يَِدھَا َمْملُوَّ

َوانِي َوَرَجاَساِت اvَْرضِ «َمْكتُوٌب: . بَابُِل اْلَعِظيَمةُ أُمُّ الزَّ ) 5-4: 17»." (ِسرٌّ  



126 
 

تلك ھي نظرة هللا عنھا , "سر بابل" لماذا؟ �نھا ادخلت الى الكنيسة الكثير من الممارسات 
ابل التي لعنھا هللا قب". الدينية القديمة لب  

الوقت � يسمح لنا ان دخل في امثلة عن ممارسات موجودة اليوم في الكنيسة , و التي 
تعود الى ممارسات بابل القديمة . ما يكفي للقول , ھو ان في بابل القديمة كان ھناك عبادة 

د كانوا فقط النمرود الذي دعي ايضا بتموز , وامه سميراميس التي دعيت عشتاروت . لق
ا�م وا�بن , ولد من بتول . وقد عبده الناس .كان صيادا قويا معاديا � بحسب النصوص , 

 دعي " الصياد القدير" قبل الرب . في الواقع بالعبرية كانت " ضد هللا " .   

بحسب القصص , نطح من قبل خنزير و مات , وجسده بقي ھناك لث"ثة ايام في الخارج 
ولھذا صار الناس يحتفلون بقيامته بتلوين البيوض و بعبادة ا�رنب ,  وبعدھا قام .

المعروف بالطبع بمدى انتاجيته. وكان لھم احتفال كبير يدعى باحتفال عشتاروت الذي فيه 
احتفلوا برجوعه الى الحياة بالبيوض الملونة . كان احتفا� سنويا معروفا بعشتاروت, التي 

فصح . مثير ل"ھتمام اننا تبنينا عادة تلوين البيض .  بالطبع حصلنا منه على كلمة   

يفترض انه ولد في الخامس والعشرين من كانون الثاني . و�دته كان يحتفل بھا بتلوين 
ا�شجار و ادخالھا الى المنزل و تزيينھا بالفضة والذھب و مختلف الزينات , �ن الشجرة, 

من الى المنزل و يزينوھا , مصاحبة بالكثير  الشجرة الخضراء , رمز للحياة لھذا يدخلونھا
 ا�حتفال , و تبادل الھدايا والسكر والعربدة . 

ا�ن , بالطبع ليس لدينا شيء في الكنيسة يشبه ذلك . ھذه ا�شياء كلھا جاءت من بابل . 
السيدة العذراء و الطفل والھالة حولھما , ذلك النوع من الفن وجد قبل ا�ف السنين قبل 

ة يسوع حيث كانوا يعبدون سميراميس , ا�م وا�بن الذي ولد منھا وھي بتول تموز . و�د
َوانِي "  . بَابُِل اْلَعِظيَمةُ أُمُّ الزَّ ".ِسرٌّ  

 اذا , هللا يَُعِرف المرأة الجالسة على الوحش . 

يِسيَن" (6"  ) . 6: 17َوَرأَْيُت اْلَمْرأَةَ َسْكَرى ِمْن َدِم اْلقِدِّ  

ب فوكس عن الشھداء . اقرأوا كتا  

بًا َعِظيًما! ا َرأَْيتُھَا تََعجُّ ْبُت لَمَّ  " َوِمْن َدِم ُشھََداِء يَُسوَع. فَتََعجَّ

ْبَت؟ أَنَا أَقُوُل لََك ِسرَّ اْلَمْرأَِة َواْلَوْحِش اْلَحاِمِل لَھَا، الَِّذي لَهُ «ثُمَّ قَاَل لِي اْلَم"َُك:7 لَِماَذا تََعجَّ
ْبَعةُ الرُّ  ) 7-6: 17ُؤوِس َواْلَعَشَرةُ اْلقُُروِن:" (السَّ  
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 سأشرح لك قال الرب . 

اْلَوْحُش الَِّذي َرأَْيَت، َكاَن َولَْيَس ا{َن، َوھَُو َعتِيٌد أَْن يَْصَعَد ِمَن اْلھَاِويَِة َويَْمِضَي إِلَى 8" 
ُب السَّاِكنُوَن َعلَى اvَْرِض، الَِّذيَن لَْيسَ  ْت أَْسَماُؤھُْم َمْكتُوبَةً فِي ِسْفِر اْلَحيَاِة اْلھَ"َِك. َوَسيَتََعجَّ

ْھُن الَِّذي 9ُمْنُذ تَأِْسيِس اْلَعالَِم، ِحينََما يََرْوَن اْلَوْحَش أَنَّهُ َكاَن َولَْيَس ا{َن، َمَع أَنَّهُ َكائٌِن.  ھُنَا الذِّ
ُؤوِس ِھَي َسْبَعةُ ِجبَال َعلَْيھَا ا ْبَعةُ الرُّ ) . 9-8: 17ْلَمْرأَةُ َجالَِسةً." (لَهُ ِحْكَمةٌ! اَلسَّ  

 او مدينة روما , مدينة السبع ت"ل . 

) . 10: 17َوَسْبَعةُ ُملُوٍك" (10"    

 سبع امبراطوريات تحكم ا�مبراطورية الرومانية . 

) . 10: 17" : َخْمَسةٌ َسقَطُوا" (  

 او ميتين اص" في الوقت الذي يكتب فيه يوحنا . 

َواْلَوْحُش الَِّذي 11وٌد، َوا{َخُر لَْم يَأِْت بَْعُد. َوَمتَى أَتَى يَْنبَِغي أَْن يَْبقَى قَلِي"ً. " ، َوَواِحٌد َمْوجُ 
ْبَعِة،" ( ) . 11-10: 17َكاَن َولَْيَس ا{َن فَھَُو ثَاِمٌن، َوھَُو ِمَن السَّ  

 اذا الوحش بحسب 

ا من قبل يوحنا . في الوقت ھذا , ھو احد ا�مبراطوريات الخمس السابقة لكتابة سفر الرؤي
الذي كان يوحنا يكتب , لم يكن حيا . كان في الجحيم . صعد من الجحيم.  لكن العالم في 

ھذا الوقت سيتعجب من ھذا الرجل الذي مات قب" و ھو ا�ن حي مرة اخرى . من 
ا�مبراطوريات السبعة لروما , الذي يطابق ھذا الوصف بالطبع ھو القيصر نيرون الذي 

 مجموع حروف اسمه العددي بالعبرية يساوي ستمائة وست وستون . 

القيصر نيرون دعي من قبل الكنيسة ا�ولى بالوحش . ذلك كان ا�سم الشائع , �نه سبب 
دمارا كبيرا للكنيسة . من الواضح جدا انه كان ملبوسا بارواح شريرة . ا�شياء التي قام 

ان فكره قد انحرف بواسطة ابليس . ا�عمال الشريرة بھا � يمكن ان يعملھا احد ا� اذا ك
الفظيعة التي قام بھا ھذا ا�نسان ضد المسيحين و الكنيسة � يمكن ان يقوم بھا انسان مالم 

 يكن اجنته ا�رواح الشريرة بالكامل . 

 و لھذا الوحش الذي كان و ليس ا�ن , 
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ْبَعِة، َويَْمِضي إِلَى اْلھَ"َِك. " َولَْيَس ا{َن فَھَُو ثَاِمٌن، َوھَُو ِمَن ال 12سَّ  

انَھُْم َواْلَعَشَرةُ اْلقُُروِن الَّتِي َرأَْيَت ِھَي َعَشَرةُ ُملُوٍك لَْم يَأُْخُذوا ُمْلًكا بَْعُد، لِكنَّھُْم يَأُْخُذوَن ُسْلَط 
) . 12-11: 17َكُملُوٍك َساَعةً َواِحَدةً َمَع اْلَوْحِش." (  

لوكا حقيقيين , لكنھم تلقوا نفس السلطان الذي لملوك . ذلك يعني انھم ليسوا م  

) . 13: 17ھُؤ�َِء لَھُْم َرْأٌي َواِحٌد" (13"   

وذلك الرأي الواحد ھو اقامة حرب مع المسيح و تدميره عندما يعود لتأسيس حكمه على 
ا�رض. ذلك ھو راي الملوك. لذلك يسلمون سلطانھم و قوتھم لضد المسيح . يصبح قائدا 

 ليحبط تأسيس حكم هللا على ا�رض . 

ا�ن , كما قال يوحنا حينما كتب ھذه الرسالة , قال " ُروُح ِضدِّ اْلَمِسيِح الَِّذي َسِمْعتُْم أَنَّهُ 
) . روح ضد المسيح يعمل اص" في العالم 3: 4يوحنا  1يَأْتِي، َوا{َن ھَُو فِي اْلَعالَِم." (

سوا انفسھم لتدمير هللا , التجرد ا�نساني في مفھومھم اليوم . ھناك رجال مقتدرون قد كر
الدنيوي . و الكثير من رجال الكونغرس الرئيسيين و القادة اناس دنيويون و اقروا بمعاداة 

 الدين . 

و ھؤ�ء الرجال , مثل نورمان لير , لديھم قوة عظيمة للتاثير على ا�مة . لقد كرسوا 
ا�حساس با� من عقول الناس . انھم ھناك ليدمروا هللا . ذكائھم و قواھم ليستأصل فكرة او 

فبرامجه تضع الذين يؤمنون با� في فئة مضحكة غريبة ا�طوار . ھناك محاولة في 
برامجه للسخرية من المعتقدات القوية , او ا�يمان , او الدينونة , لتجعل الواحد يبدو 

او اي شيء معين يخص ذلك . والفكرة  كأحمق , كغبي يثرثر ايا كان يمتلك ايمانا قويا
العامة ھي التدمير بالتسفيه . �نه في مفھوم التجرد من الفكر الديني , مصرون على ابادة 

كل المعتقدات الخيالية الى ا�بد عن سمو كينونة هللا او هللا في الناس . انھم موجودون 
انھا فكرة قديمة و التي يقولون , لتدمير هللا . ھدفھم ھو تدمير هللا و فكرة ومفھوم هللا , 

 تعود الى عصور الجھل . 

الھدف من تدمير هللا ه تحرير ا�نسان  حتى يستطيع ان يحيا بحسب جسده من دون اي 
شيء ينغص عليھم او يزعجھم ان من دون اي ضمير . ھكذا يريدون ان يتخلصوا من اي 

اب المقدس . بحيث اية نوع من القواعد ا�خ"قية التي جذورھا متاصلة في الكت
محضورات موجودة في الكتاب المقدس , زنا , دعارة , و الى اخره ,  مطموسة في فكرك 
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لدرجة انك تستطيع القيام بھذه ا�مور من دون اي تأنيب للضمير يزعجك او يجعلك 
مضطربا . �نه كما تعلمون ان تانيب الضمير اساسه القاعدة الكتابية و ھم يحاولون تدمير 

 و التخلص من مشاعر الذنب التي يمكن ل"نسان ان يشعر بھا , و ا�تية من معتقداته هللا
القديمة الخيالية عن وجود قوى عظمى , و الكتاب المقدس ھو كلمته ل"نسان . ذلك ھو 

الھدف من مفھوم التجرد من الدين. يمكنك الحصول على نسخة من ذلك المفھوم و قراءته 
قطة في كيفية التخطيط لتنفيذ خطة تدمير هللا . كما يمكنك رؤية كل ن  

من القادة ا�قوياء قد اذا , روح ضد العالم موجودة ا�ن في العالم و ھي تعمل و الكثير 
اعتنقوا فكرة تدمير هللا . و نرى انھم ناجحون الى اقصى الحدود . و عملھم في اوروربا قد 

تصبح في منطقة ما بعد المسيحية . تجد قارب على ا�نتھاء . تذھب الى اوروبا اليوم ف
كيف سيصبح عليه العالم بعد حدوث ا�ختطاف . و يمكنك رؤية ال" رجاء في عيون 

 الناس , اليأس . و بالطبع ترى اشياء اخرى تحدث في ھذا المجتمع . 

ترى مھانة المراة حين ترى فتيات مسكينات يقفن في النوافذ يومئن للرجال بالدخول اليھم 
معروضات كمشتريات , واقفات ھناك كلعب عرض غير انھم يقمن بحركات �ثارة . 

الرجال المارين من ھناك . ويمكنك انت تسير على طول الشارع الحالة المتدنية للنساء من 
النوافذ من قبل الرجال الذين عقولھم منحرفة جدا بسبب غياب الضمير و الوعي بوجود 

مجيء المسيحية لمكانة التي كانت عليھا من قبل الفي سنة قبل هللا, لقد اعادوا المرأة الى ا
الى المشھد حين رفعتھا الى مكانة جميلة و وقورة و محترمة . يستغلون كما ترى الصور 
العارية , كما ترى المج"ت الخ"عية و كل ھذه ا�شياء التي تلذ للجسد , حيث تجد اناسا 

تجد السكر و اليأس و تدرك ان ھؤ�ء الناس  سلموا انفسھم بالكامل الى رغبات الجسد,
 كانوا ناجحين في محاولتھم لتدمير هللا وازالته من عقولھم و ضمائرھم . 

انھم يعملون بجھد في الو�يات المتحدة و قد وصلوا الى مراحل متقدمة ھنا . لقد قدموا 
ت النسائية عرائض طلب في المحاكم , لتسمح لھم بنشر ھذه الوساخة , حيث نجد المج"

المتاحة ل"طفال ليأخذوھا ويتصفحوھا في زوايا المح"ت. لقد تمكنوا من ازاحة هللا من 
الصفوف في المدارس . المحكمة العليا حكمت بأنه سيكون فع" غير قانوني اذا ما كتبت 

حوائط الوصايا العشر على السبورة في المدارس في لويزيانا , مع انھا مكتوبة على 
لعليا نفسھا . لقد اعلنوا انه غير قانوني ان يغني ا�طفال كورس عيد المي"د في المحكمة ا

 المدارس العامة . 

اشكر الرب ان لدينا معلمون شجعان الذين ھم ملح ا�رض , و في نظام المدارس العامة 
مازالوا يشعون كنور عظيم في مكان مظلم . و اشكر هللا على كل واحد منكم موجود في 

العامة و ويتعامل مع حطام النظام ا�جتماعي المكسور و ھؤ�ء ا�طفال الذين  المدارس
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اتوا الى ھذا الوضع الفوضوي , اذ انكم تتحملونه حتى تاتوا بالنور اليھم . و مصرون على 
التقدم و كل ما سنحت لكم الفرصة تشاركون النور الحقيقي � . اشكر هللا عليكم ايھا 

انتم نور ھذا العالم . استمروا في السطوع الى ان يطردوكم . المعلمون المسيحيون.   

اذا ھؤ�ء الملوك العشرة اعطوا سلطانھم للوحش حتى من خ"ل قواھم المتحدة يتمكنوا من 
تدمير اللع مرة اخرى ليقيموا حربا ضد المسيح حين يعود , ليوقفوا تأسيس ناموس هللا و 

  عليھم .ا�رض . � يريدون ان يحكم هللاحكمه على 

) . 14: 17ھُؤ�َِء َسيَُحاِربُوَن اْلَخُروَف، َواْلَخُروُف يَْغلِبُھُْم، " (14"   

احب ذلك . � حرب كبيرة . ليسوا بمعضلة . سيحاربون الخروف , وھو سيغلبھم . في 
الواقع فقط بالكلمات التي ستخرج من فمه سيتدمرون . � اعلم ما ستكون ھذه الكلمات , 

ه سيقول لقد انتھيتم . وبذلك يدمرھم . اتخيل ان  

وَن َوُمْختَاُروَن َوُمْؤِمنُونَ  : v ") ".«17َنَّهُ َربُّ اvَْربَاِب َوَملُِك اْلُملُوِك، َوالَِّذيَن َمَعهُ َمْدُعوُّ
14 . (  

هللا دعاك لتكون ابنه . ان استجبت لتلك الدعوة , لقد اختارك لتكون جزءا من ذلك الملكوت 
وحين نسلك في امانة معه , لدينا الوعد �نه ان كنا امناء , و حفظنا وصاياه , ھو  ا�بدي .

 ايضا سيحفظنا من ساعة الدينونة ,التي ستاتي على ا�رض. 

انِيَةُ َجالَِسةٌ، ِھَي ُشُعوٌب َوُجُموٌع َوأَُمٌم َوأَْلِسنَةٌ «ثُمَّ قَاَل لَِي:15"  . اْلِميَاهُ الَّتِي َرأَْيَت َحْيُث الزَّ
انِيَةَ، " (16 ا اْلَعَشَرةُ اْلقُُروِن الَّتِي َرأَْيَت َعلَى اْلَوْحِش فَھُؤ�َِء َسيُْبِغُضوَن الزَّ -15: 17َوأَمَّ

16 . (  

ھؤ�ء الملوك سيعطون سلطانھم لضد المسيح , ويستغلون الكنيسة , لكنھم ا�ن ينقلبون 
 على ھذا النظام الديني .  

vَنَّ هللاَ َوَضَع فِي 17بَةً َوُعْريَانَةً، َويَأُْكلُوَن لَْحَمھَا َويُْحِرقُونَھَا بِالنَّاِر. " َوَسيَْجَعلُونَھَا َخرِ 
) . 17-16: 17قُلُوبِِھْم أَْن يَْصنَُعوا َرْأيَهُ" (  

ذلك مثير ل"ھتمام , تلك ھي ارادة هللا ضد ھذا النظام الديني . و لھذا يفعلونھا , لكنھم فقط 
هللا في قلوبھم لحققوا مشيئته . انه �مر مثير ل"ھتمام لي ان هللا يستخدم يفعلون ما وضعه 

في الكثير من ا�حيان اناسا خطاة جدا لتحقيق مشيئته. يستطيع زرع مشيئته في قلب 
ا�نسان الشرير . تلك كانت مشكلة حبقوق انه كان سيستخدم البابليين ليعاقب شعبه بأخذھم 

يارب ارجوك , ذلك ليس عد� . نحن سيئون . اعلم ذلك , الى ا�سر . وقال حبقوق " 
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لكنھم اسوأ منھا. ھل ستسمح �مة اكثر شرا منا ان تقھرنا ؟" فقال الرب لحبقوق " لقد قلت 
 لك انك لن تفھم ما انا بفاعل " اذا هللا يضع في قلوبھم ان يفعلوا مشيئته. 

َواْلَمْرأَةُ الَّتِي 18اْلَوْحَش ُمْلَكھُْم َحتَّى تُْكَمَل أَْقَواُل هللاِ. " َوأَْن يَْصنَُعوا َرْأيًا َواِحًدا، َويُْعطُوا 
) . 18-17: 17»." (َرأَْيَت ِھَي اْلَمِدينَةُ اْلَعِظيَمةُ الَّتِي لَھَا ُمْلٌك َعلَى ُملُوِك اvَْرضِ   

 

18ا�صحاح   

 

) . 1: 18ثُمَّ بَْعَد ھَذا َرأَْيُت َم"ًَكا آَخَر" (1"   

ن احد الم"ئكة السبع . � يقول ذلك في الحقيقة و قد يكون من خارج السماء . انه قد يكو
 م"ك اخر فحسب بحسب ا نعرف . 

َماِء، لَهُ ُسْلطَاٌن َعِظيٌم. َواْستَنَاَرِت اvَْرُض ِمْن بَھَائِِه.  ٍة بَِصْوٍت 2" نَاِز�ً ِمَن السَّ َوَصَرَخ بِِشدَّ
قََطْت بَابُِل اْلَعِظيَمةُ! َوَصاَرْت َمْسَكنًا لَِشيَاِطيَن، َوَمْحَرًسا لُِكلِّ ُروٍح َسقََطْت! سَ «َعِظيٍم قَائِ"ً:

) . 2-1: 18نَِجٍس، َوَمْحَرًسا لُِكلِّ طَائٍِر نَِجٍس َوَمْمقُوٍت" (  

اذا كل ھذا النظام ا�بليسي الذي يبدو انه الوسط من مدينة بابل ھذه في ھذا الوقت, والتي 
لتجارة للعالم . نظام البنك العالمي و التجارة قد اصبح ا�ن وسط ھذه اصبحت مركز ا
 المدينة . بابل . 

ا�ن , اي مدينة ستكون وفي اي مكان ستقع مسألة تخمين � اكثر . ھناك الكثير من باحثي 
الكتاب المقدس الذي يعتقدون ان مدينة بابل القديمة ھي التي سيختاره ضد المسيح لتكون 

انه سيعيد بناءھا و يصرف عليھا الكثير , �نھم سيبنونھا في وقت قصير . عاصمته و 
ھناك د�ئل على ان ھذه المدينة ستبنى بسرعة فائقة. حيث سيدفع لكل ذوي ا�ختصاص 

من كل العالم , وسيأتي ا��ف الى ھذه المنطقة التي ستكون ميزانيتھا غير محدودة للبناؤ 
ك و التجارة العالمية . حتى تصبح مركزا للعالم وللبنو  

ا�ن , قيل لنا في سفر دانيال انه عندما يؤسس ضد المسيح حكمه سيزدھر الحرفيون جدا . 
يفتتح الكثير من مشاريع كثيرة ستحتاج الى المئات وا��ف من بتعبير اخر , سوف 

ا�يادي العاملة . ولھذا , سيتمكن الناس من الحصول على وظائف بمعاشات عالية , 
واتب عالية . وسيزدھرون كثيرا تحت حكمه . ممكن جدا ان مدينة بابل المذكورة ھنا ر
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غير موجودة بعد , ا� انھا ستبنى من قبل ضد المسيح لتكون عاصمة له و مركزا لتجارة 
العالم . حيث سيجلبون المواد بالسفن الى ھذه المدينة والخ , سيكون ھناك ازدھار 

 اقتصادي عظيم . 

َماِء، لَهُ ُسْلطَاٌن َعِظيٌم. َواْستَنَاَرِت اvَْرُض ِمْن ثُمَّ 1"  بَْعَد ھَذا َرأَْيُت َم"ًَكا آَخَر نَاِز�ً ِمَن السَّ
ٍة بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائِ"ً:2بَھَائِِه.  َسقََطْت! َسقََطْت بَابُِل اْلَعِظيَمةُ! َوَصاَرْت َمْسَكنًا «َوَصَرَخ بِِشدَّ

vَنَّهُ ِمْن َخْمِر 3ًسا لُِكلِّ ُروٍح نَِجٍس، َوَمْحَرًسا لُِكلِّ طَائٍِر نَِجٍس َوَمْمقُوٍت، لَِشيَاِطيَن، َوَمْحرَ 
اُر اvَْرِض اْستَْغنَْوا  َغَضِب ِزنَاھَا قَْد َشِرَب َجِميُع اvَُمِم، َوُملُوُك اvَْرِض َزنَْوا َمَعھَا، َوتُجَّ

 ».ِمْن َوْفَرِة نَِعيِمھَا

َماِء قَائِ"ً: ثُمَّ َسِمْعُت صَ 4 اْخُرُجوا ِمْنھَا يَا َشْعبِي لِئَ"َّ تَْشتَِرُكوا فِي «ْوتًا آَخَر ِمَن السَّ
َماَء، َوتََذكََّر هللاُ آثَاَمھَا. 5َخطَايَاھَا، َولِئَ"َّ تَأُْخُذوا ِمْن َضَربَاتِھَا.  vَنَّ َخطَايَاھَا لَِحقَِت السَّ

) 6-1:  18ُكْم" (َجاُزوھَا َكَما ِھَي أَْيًضا َجاَزتْ 6  

 اذا مرة اخرى , ھنا فكرة العين بالعين , والسن بالسن , عدالة دينونة هللا . 

بِقَْدِر 7" َوَضاِعفُوا لَھَا ِضْعفًا نَِظيَر أَْعَمالِھَا. فِي اْلَكأِْس الَّتِي َمَزَجْت فِيھَا اْمُزُجوا لَھَا ِضْعفًا. 
َمْت، بِ  َدْت نَْفَسھَا َوتَنَعَّ قَْدِر ذلَِك أَْعطُوھَا َعَذابًا َوُحْزنًا. vَنَّھَا تَقُوُل فِي قَْلبِھَا: أَنَا َجالَِسةٌ َما َمجَّ

ِمْن أَْجِل ذلَِك فِي يَْوٍم َواِحٍد َستَأْتِي َضَربَاتُھَا: َمْوٌت 8 َملَِكةً، َولَْسُت أَْرَملَةً، َولَْن أََرى َحَزنًا.
." (َوُحْزٌن َوُجوٌع، َوتَْحتَِرُق بِالنَّارِ  بَّ اِ�لهَ الَِّذي يَِدينُھَا قَِويٌّ  ) . v ،18 :6-8َنَّ الرَّ

غنى العالم , مركز تجارة العالم , وفي يوم واحد اذا ھذه المدينة التي اصبحت مركز 
 يدمرھا الرب . 

ُموا َمَعھَا، حِ " « ينََما يَْنظُُروَن ُدَخاَن َوَسيَْبِكي َويَنُوُح َعلَْيھَا ُملُوُك اvَْرِض، الَِّذيَن َزنَْوا َوتَنَعَّ
) 10-9: 18َواقِفِيَن ِمْن بَِعيٍد vَْجِل َخْوِف َعَذابِھَا" (10َحِريقِھَا،   

يبدو بشكل ما ان تدميرھا قد تم بقنبلة ذرية, ھناك اشعاع ثقيل , ما يجعلھم يخافون من 
اب , مما يجعل ا�قتراب من المدينة على اية حال , انھم واقفون بعيدا و خائفون من ا�قتر

ا�مر يبدو على ان ھناك اشعاع كبير حول دمار ھذه المدينة. حقيقة انھا قد دمرت في 
 لحظات , يبدو ان السبب ھو انفجار قنبلة ذرية مع اشعاع �حق . 

 اذا الملوك واقفون بعيدا , خائفون من ا�قتراب , ينوحون , 
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اُر اvَْرِض َويَنُوُحوَن عَ 11"  لَْيھَا، vَنَّ بََضائَِعھُْم �َ يَْشتَِريھَا أََحٌد فِي َما بَْعُد، َويَْبِكي تُجَّ
ِة َواْلَحَجِر اْلَكِريِم َواللُّْؤلُِؤ َواْلبَزِّ َواvُْرُجواِن َواْلَحِريِر َواْلقِْرمِ 12 ِز، بََضائَِع ِمَن الذَّھَِب َواْلفِضَّ

، َوُكلَّ إِنَاٍء ِمَن اْلَعاِج،  َوُكلَّ إِنَاٍء ِمْن أَْثَمِن اْلَخَشِب َوالنَُّحاِس َواْلَحِديِد َوُكلَّ ُعوٍد ثِينِيٍّ
َوقِْرفَةً َوبَُخوًرا َوِطيبًا َولُبَانًا َوَخْمًرا َوَزْيتًا َوَسِميًذا َوِحْنطَةً َوبَھَائَِم َوَغنًَما 13َواْلَمْرَمِر، 

). 13-11: 18َوَخْي"ً، َوَمْرَكبَاٍت، َوأَْجَساًدا، َونُفُوَس النَّاِس." (  

 كل انواع التجارة متمركزة في ھذه المنطقة . 

، َولَْن تَِجِديِه فِي َما 14"  َوَذھََب َعْنِك َجنَى َشْھَوِة نَْفِسِك، َوَذھََب َعْنِك ُكلُّ َما ھَُو ُمْشِحٌم َوبَِھيٌّ
اُر ھِذِه اvَْشيَاِء الَِّذيَن اْستَْغنَْوا ِمْنھَا، َسيَقِفُوَن ِمنْ 15بَْعدُ.  بَِعيٍد، ِمْن أَْجِل َخْوِف َعَذابِھَا،  تُجَّ

). 15-14: 18يَْبُكوَن َويَنُوُحوَن " (  

 اذا , الملوك يقفون بعيدا خائفين . التجار يقفون بعيدا خائفين . 

اْلُمتََحلِّيَةُ َويَقُولُوَن: َوْيٌل! َوْيٌل! اْلَمِدينَةُ اْلَعِظيَمةُ اْلُمتََسْربِلَةُ بِبَّز َوأُْرُجواٍن َوقِْرِمٍز، وَ 16" 
) . v18 :16-17َنَّهُ فِي َساَعٍة َواِحَدٍة َخِرَب ِغنًى ِمْثُل ھَذا" (17بَِذھٍَب َوَحَجٍر َكِريٍم َولُْؤلٍُؤ!   

 كل الغنى أمحَي في ساعة واحدة . 

اِل الْ  فُِن، َواْلمَّ"َُحوَن َوَجِميُع ُعمَّ بَْحِر، َوقَفُوا ِمْن بَِعيٍد، " َوُكلُّ ُربَّاٍن، َوُكلُّ اْلَجَماَعِة فِي السُّ
َوأَْلقَْوا تَُرابًا 19َوَصَرُخوا إِْذ نَظَُروا ُدَخاَن َحِريقِھَا، قَائِلِيَن: أَيَّةُ َمِدينٍَة ِمْثُل اْلَمِدينَِة اْلَعِظيَمِة؟ 18

اْلَعِظيَمةُ، الَّتِي فِيھَا  َعلَى ُرُؤوِسِھْم، َوَصَرُخوا بَاِكيَن َونَائِِحيَن قَائِلِيَن: َوْيٌل! َوْيٌل! اْلَمِدينَةُ 
: 18اْستَْغنَى َجِميُع الَِّذيَن لَھُْم ُسفٌُن فِي اْلبَْحِر ِمْن نَفَائِِسھَا! vَنَّھَا فِي َساَعٍة َواِحَدٍة َخِربَْت!" (

17-19 . (  

كل الغنى الذي بُنَي وُجلَِب  الى ھذه المدينة , كل ذلك الغنى تمركز في ھذه المدينة قد دمر 
العالم في نواح , الملوك والتجار و كل ربان احضر سفنه ببضائعھا الثمينة كلھم  , و

 صاروا ينوحون وھو يراقبون دمارھا . 

 في السماء يوجد مشھد مختلف . 

بَّ قَْد َدانَھَا 20" يُسوَن َواvَْنبِيَاُء، vَنَّ الرَّ ُسُل اْلقِدِّ َماُء َوالرُّ اِْفَرِحي لَھَا أَيَّتُھَا السَّ
 ) . 21-20: 18َوَرفََع َم"ٌَك َواِحٌد قَِويٌّ َحَجًرا َكَرحًى َعِظيَمٍة" (21».ْينُونَتَُكمْ دَ 

ا�ن ,حجم حجر الرحى قد يكون تقريبا مثل ھذا المنبر , بعرض ھذا المنبر و الفتحة 
موجودة في وسطه . وھو مستدير. لقد رأيت حجار رحى بكبر ھذا المنبر . قد يصل وزنھا 
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ارب ا�ثنا عشر او خمسة عشر باوندا . قال يسوع " من يعثر ايمان صغير بكل الى ما يق
وعي , فخير له ان يربط عنقه بحجر رحى ويرمى في البحر من ان يعثر ايمان اخ اصغر 
" احيانا اتسأل عن ھؤ�ء المعليمن الدنيويين , الذي يسعون الى تدمير ايمان ا�و�د الذين 

لھي , اقول لكم , � ارغب ابدا ان اكون في مكانھم في لحظة يدخلون الى صفوفھم . يا ا
 مواجھة هللا الحي السرمدي . 

ھَكَذا بَِدْفٍع َستُْرَمى بَابُِل اْلَمِدينَةُ «" ، َوَرَماهُ فِي اْلبَْحِر قَائِ"ً:الم"ك ياخذ حجر الرحى ھذا , 
) . 21: 18اْلَعِظيَمةُ، َولَْن تُوَجَد فِي َما بَْعُد." (  

ن الممكن ان هللا سيغطي ھذه المنطقة حيث كانت قبل ھذه المدينة بالمحيظ مرة اخرى . م
ذلك في زمن الملكوت , ھذه المنطقة الجغرافية سوف تكون تحت البحر كما وقع حجر 
الرحى الى القاع . من الممكن حين تحدث التغييرات البيئية الكارثية على سطح قشرة 

بالماء . لن توجد بعد . لن يكون لھا ذكر بعد .   ا�رض ان ھذه المنطقة ستغطى  

ِريَن َوالنَّافِِخيَن بِاْلبُوِق، لَْن يُْسَمَع فِيِك فِي 22"  اِربِيَن بِاْلقِيثَاَرِة َواْلُمَغنِّيَن َواْلُمَزمِّ َوَصْوُت الضَّ
ُت َرحًى لَْن يُْسَمَع فِيِك فِي َما َما بَْعُد. َوُكلُّ َصانٍِع ِصنَاَعةً لَْن يُوَجَد فِيِك فِي َما بَْعُد. َوَصوْ 

َونُوُر ِسَراٍج لَْن يُِضيَء فِيِك فِي َما بَْعُد. َوَصْوُت َعِريٍس َوَعُروٍس لَْن يُْسَمَع فِيِك فِي 23بَْعدُ. 
اَرِك َكانُوا ُعَظَماَء اvَْرِض. إِْذ بِِسْحِرِك َضلَّْت َجِميُع اvَُمِم.  ھَا ُوِجَد َدُم َوفِي24َما بَْعُد. vَنَّ تُجَّ

يِسيَن، َوَجِميِع َمْن قُتَِل َعلَى اvَْرضِ  ) . 24-22: 18»." (أَْنبِيَاَء َوقِدِّ  

 اذا نرى دينونة هللا في مركز النظام التجاري العالمي و ا�نظمة الدينية الزائفة . 

. ا�سبوع القادم سننھي سفر الرؤيا بانھاء ا�صحاح التاسع عشر الى الثاني والعشرين 
ا�سبوع القادم , و سوف نخرج من مشھد الدينونة ھذا و ننتقل الى شيء مثير و عظيم 

حيث سنرى السماوات الجديدة و ا�رض الجديدة التي خطط هللا ان يصنعھا لشعبه و 
 ابناءه. 

ايھا ا�ب , نشكرك انك دعيتنا , واخترتنا و كرستنا لنكون ت"ميذا لك و لنأتي بثمر, ثمر 
ن يارب , ساعدنا لنخضع ذواتنا لقيادتك , لقيادة روحك القدوس و لسيطرته على ثابت . ا�

حياتنا . اجعلنا مثلك يارب , في كل شيء , طاھرين كما انت طاھر , بارين كما انت بار , 
قدوسين يارب كما انت قدوس . لنكون شعبا سالكا بقداسة امامك يارب ,  وبحذر و خوف 

مستحقين حين نقف معك في ملكوتك و لنشارك المجد حتََسَب امامك , نعم يارب , حتى نُ 
ا�بدي الذي سبق وان اعده ا�ب لك وللذين يحبونك و يسلكون معك . باسم يسوع نصلي 

 امين . 
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20 – 19رؤيا   

 

"َوبَْعَد ھَذا1"   

.  18و  17بعد دمار بابل و الدين و التجارة , في ا�صحاح   

َماِء قَائِ"ً: َسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما"  ھَلِّلُويَا! اْلَخ"َُص َواْلَمْجُد َواْلَكَراَمةُ «ِمْن َجْمٍع َكثِيٍر فِي السَّ
بِّ إِلِھنَا ) 1: 19" (َواْلقُْدَرةُ لِلرَّ  

دينونة ا�رض , حيث غضب هللا اكتمل وسيصب . بقي لدينا حرب صغيرة ستحدث ھنا 
ونته قد تم صبھا على ا�رض . ا�ن , في ا�صحاح التاسع عشر.  جامات غضب هللا و دين

حان وقت عودة الرب يسوع المسيح نفسه بالسلطان و المجد ليؤسس ملكوت هللا على 
ا�رض . وبسبب ذلك ھناك فرح كبير في السماء. ذلك الجمع العظيم , انا اتوقع ان اكون 

" شخصيا ضمن ذلك الجمع . اتوقع ان اكون ھناك في ذلك المشھد السماوي اصرخ 
بِّ إِلِھنَا "ھَلِّلُويَا! اْلَخ"َُص َواْلَمْجُد َواْلَكَراَمةُ َواْلقُْدَرةُ لِلرَّ  

).2: 19" ( َوَعاِدلَةٌ  vَنَّ أَْحَكاَمهُ َحق2"  

طوال الوقت يذكر لنا التأكيد على ان دينونة هللا حق وعادلة . و اعتقد ان ذلك تم اع"نه 
حد النقاط التي يتحداھا ابليس باستمرار , يشكك على طول ا�حداث , �ن ھذه النقطة ھي ا

في عدالة دينونة هللا عندما يتعامل و يقيم دينونته على ا�نسان. ھناك دائما من يشكك في 
عدالة هللا . ھناك دائما من يقولون " ماذا عن الناس الذين لم يسمعوا؟ ماذا عن ا�طفال؟ " 

الشھادة اعطيت طوال فترة  الدينونة , " عادلة والى اخره . هللا سيكون عاد� و حقا . ھذه 
 و حق دينونتك ايھا الرب " 

المفھوم الذي جلبه ابليس لحواء في جنة عدن كان ان هللا ليس عاد� , ان هللا كان يحاول ان 
بطريقة ما يحاول ان يحمي نفسه . كان له مصلحة خاصة يمنعھا من شيء مفيد , ان هللا 

لحواء ان � تأكل من الشجرة . ان هللا يخفي شيء جيد و انه ليس  اخفاھا في قلبه حين قال
عاد� حقا معك ذلك كان تلميح ابليس في ك"مه .لطالما كان ھناك تشكيك دائم بخصوص 

 عدالة هللا . 
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� اعلم مالذي سيفعله هللا في الكثير من الحا�ت . ا� انني اعلم جيدا ان هللا مھما فعل فھو 
. " عادلة وحق دينونتك ايھا الرب " � تقلق ابدا بخصوص بر دينونة عادل بشكل قاطع 

هللا . يمكنك ان تقلق بخصوص بر دينونتي انا . احيانا ادين بعنف . احيانا ادين من دون 
معرفة كل الحقائق , ولھذا غالبا ما تكون اداناتي خاطئة . ويكون علي ان اعتذر في الكثير 

عتذار  شيء لن يضطر هللا القيام به ابدا . ذلك لن يحدث ابدا . من ا�حيان على ادانتي . ا�
 "عادلة وحق احكامك يا هللا" 

انِيَةَ اْلَعِظيَمةَ الَّتِي "  ) . 2: 19" (أَْفَسَدِت اvَْرَض بِِزنَاھَاإِْذ قَْد َداَن الزَّ  

ض . من ذلك روحيا في ا�صحاح السابع عشر , النظام الديني العظيم الذي افسد على ا�ر
كان الذي قال اعتقد ماركس قال " الدين افيون الشعوب ؟ " انا اتفق معه مئة بالمئة . اؤمن 

ان الدين لعنة كبيرة على ا�رض . لدي صعوبة في ھضم الناس المتدينين . اؤمن الدين 
مختلف بشكل كبير جدا عن المسيحية . ااؤمن ان الدين ھو محاولة الناس للوصول الى هللا. 

مختلف الطرق التي يحاول الناس بھا الوصول الى هللا . المسيحية تعلم ان هللا ھو من وھو 
 وصل الى الناس , العكس بالضبط عن فكرة الدين , محاولة ا�نسان الوصول الى هللا . 

في المسيحية لديك اله يصل الى الناس . لذلك يفشل الدين . � يمكنك ان تبدأ من اساس 
متناھي  . لذلك المسيحية ناجحة . ليست مشكلة ان يصل هللا فاني وتصل الى ال"

ن يقول لك ان عليك ان تقوم بأشياء معينة حتى تسعد هللا. يال"متناھي ا�نسان المتناھي . الد  

عمال معينة حتى تصبح مقبو� لدى هللا . المسيحية تقول لك ان برك مثل اعليك ان تحقق 
أتي على اساس نعمة هللا و محبته لك و تلقي بنفسك على اسمال بالية قذرة . عليك فقط ان ت

رحمته , � شيء غير ان هللا رحيم  . لكن ليس ھناك حقا اعمال صالحة يمكنك ان تقدمھا 
قبلك فقط كما انت اذا ما فقط القيت بنفسك على رحمته ي� وتكون مقبولة في عينيه , لكنه س

). 37: 6" (يوحنا إِلَيَّ �َ أُْخِرْجهُ َخاِرًجا.  َمْن يُْقبِلْ و طلبت فقط رحمته ونعمته ."   

اذا النظام الديني العظيم , الزنا الروحي ھو تلك المحاولة لعبادة هللا بطريقة غير الموحاة 
في الكتاب المقدس . كيف يقول هللا ان علينا ان نعبده ؟ " هللا روح وحق كل من يعبده عليه 

) . وان حاولت عبادة هللا بغير ذلك , بوضع الھة 24: 4ان يعبده بالروح والحق " (يوحنا 
صغيرة او اي شيء , التي حرمھا هللا , فذلك يعد زنا روحي . فذلك عبادة هللا بغير ما 

اوصي الكتاب المقدس . ذلك تدين . ذلك سماح للتدين بالدخول . هللا يريد ع"قة محبة , 
تكون في ع"قة معه , ع"قة محبة , وليس دين . � يريدك ان تكون متدينا. يريدك ان 

 وليس ع"قة ناموسية .  
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 اذا هللا يدين النظام الديني الزائف الذي افسد ا�رض بزناه الروحي . 

) 2: 19" (».َواْنتَقََم لَِدِم َعبِيِدِه ِمْن يَِدھَا"   

وجد يسوع نفسه في موقف مع القوى الدينية في يوم صلبه حيث كان اھل الدين من طالب 
بصلبه . لقد كان قادة الدين ھم من اصروا على الحكومة الرومانية ان يقتلوه . يسوع 

المسيح كان تھديدا على القادة الدينيين . انه تھديد لھم , �نه يقول لك انه ليس عليك ان 
تكون متدينا لتُقبََل من هللا . هللا يحبك و يقبلك كما انت على اساس نعمته , ومحبته و 

, يسوع كان في موقف الغريب مع القادة الدينين الذين تسببوا في صلبه . لقد  رحمته. اذا
من حث على اضطھاد الكنيسة في بدايتھا و خ"ل التاريخ . كان القادة الدينين   

يوجد حتى في الوقت الحالي , احد القادة ل مؤسسة واي وام اتُِھَم في اليونان بجمع 
شاب يوناني بعمر السادسة عشر , اتھم في المحاكم ا�نصار , �نه اعطى كتابا مقدسا ل

بتھمة جمع ا�نصار . وبالطبع , قانون جمع ا�نصار ھذا كان قانونا حثت عليه الكنيسة 
ا�ورثوذكسية اليونانية , وحكم عليه بالسجن ث"ثة اعوام ونصف في اليونان . انه مواطن 

ل عن سفينة انستاسيوس . ا� انه امريكي اصله من سن"ند من كاليفورنيا . وھو المسؤو
ا�ن يقضي فترة الحكم ا� وھي ث"ثة سنوات ونصف في اليونان �نه اعطى كتابا مقدسا 

لشاب يوناني في السادسة عشر من عمره , والشاب قبل يسوع المسيح مخلصا. ا�ن , ھذا 
رثوذكسية اليونانية القانون اسندته الكنيسة ا�ورثوذكسية , او انه أسس من قبل الكنيسة ا�و

 ضد جمع ا�نصار , انه القانون الذي به حكموا عليه . 

في مصر تعتبر جريمة عظمى ان تقود مسلما الى ا�يمان بيسوع المسيح . احد القسان , 
اسمع عماد , قضى بعض الوقت في سجن مصري . كان طبيبا ھناك. كان له رغبة كبيرة 

وع المسيح . كتب عدة كراسات و كانت فعالة في في جلب اخوته المصريين الى معرفة يس
قيادة عدد من المسلمين الى ع"قة مع هللا في يسوع المسيح . وكنتيجة لذلك القي به في 
سجن مصري و ثم اطلقوا صراحه بوساطة عائلته ,ا� انه قيل له ان يخرج من الب"د 

ھنا , لكن ذلك ما يفعله الدين لخيره وا� سيقتل ان بقي في مصر . لذا ھو احد القسان لدينا 
 . الدين مھدد بالحياة الروحية . 

لذا , هللا دان النظام الديني و انتقم لدماء خدامه من يدھا . الكثير من ا�ضطھاد ضد 
 المسيحين اتى من الدين , والقادة الدينيين .  

)  19:3" (»ِد ا{بِِدينَ ھَلِّلُويَا! َوُدَخانُھَا يَْصَعُد إِلَى أَبَ «َوقَالُوا ثَانِيَةً:3"   

 تلك ھي دينونة بابل . 
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َوَخرَّ اvَْربََعةُ َواْلِعْشُروَن َشْيًخا َواvَْربََعةُ اْلَحيََوانَاِت َوَسَجُدوا ِ�ِ اْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش 4" 
) . 4: 19" (».آِميَن! ھَلِّلُويَا!«قَائِلِيَن:  

رة في العھد الجديد و استخدم ھنا �ربعة ھنا نجد مصطلح " ھلليلويا " يستخدم �ول م
مرات . انھا كلمة عبرانية وصارت عالمية تنطق ب"ھاليل " "و"  "ياه" , والتي تعني " 

 مجدا ليھوا " . 

َغاِر «َوَخَرَج ِمَن اْلَعْرِش َصْوٌت قَائِ"ً:5"  َسبُِّحوا ِ�لِھنَا يَا َجِميَع َعبِيِدِه، اْلَخائِفِيِه، الصِّ
). 5: 19" (».اِر!َواْلِكبَ   

 اذا ھنا يعطى تسبيح �  , والتشجيع على التسبيح اٍت من عرش الرب . 

َوَسِمْعُت َكَصْوِت َجْمٍع َكثِيٍر، َوَكَصْوِت ِميَاٍه َكثِيَرٍة، َوَكَصْوِت ُرُعوٍد َشِديَدٍة 6" 
بُّ اِ�لهُ اْلقَاِدُر «قَائِلَةً: ) 6: 19" (َعلَى ُكلِّ َشْيٍء.ھَلِّلُويَا! فَإِنَّهُ قَْد َملََك الرَّ  

من المسيحيين يجتمعون في تجمع سماوي و حينما يخرج صوت تخيل الم"يين و الم"يين 
هللا مشجعا ايانا على تسبيحه و تمجيده , ونحن نرد بتسبيح عظيم ,  تصاعد في التسبيح 

 يعلو ويعلو . سمعه يوحنا على انه صوت مياه كثيرة صوت مئات من الشعوب . 

 مجدا . متشوق جدا وبالكاد استطيع ا�نتظار. 

: 19" (لِنَْفَرْح َونَتَھَلَّْل َونُْعِطِه اْلَمْجَد! vَنَّ ُعْرَس اْلَخُروِف قَْد َجاَء، َواْمَرأَتُهُ ھَيَّأَْت نَْفَسھَا.7" 
7 . (  

اذا وليمة عرس الحمل ستحدث ھنا على ا�رض . لكنه ا�ن  مستعد للعودة لتأسيس 
و لياخذنا لنفسه و ل"حتفال بوليمة عرس الحمل , و بزوجته, اي العروس , التي  ملكوته

 اعدت نفسھا. 

ا نَقِيًّا بَِھيًّا، vَنَّ اْلبَزَّ (و يقصد بھا عروس المسيح , اي الكنيسة ) َوأُْعِطيَْت 8"  أَْن تَْلبََس بَّزً
يِسينَ  َراُت اْلقِدِّ  ) . 8: 19( ».ھَُو تَبَرُّ

ِمْن 5ديسين ؟ بولس الرسول قال وھو يتكلم الة الفليبيين ان ماضيه كيھودي, " ما ھو بر الق
ِجھَِة اْلِختَاِن َمْختُوٌن فِي اْليَْوِم الثَّاِمِن، ِمْن ِجْنِس إِْسَرائِيَل، ِمْن ِسْبِط بِْنيَاِميَن، ِعْبَرانِيٌّ ِمَن 

 . يِسيٌّ لِكْن " لكنه قال "  ْن ِجھَِة اْلَغْيَرِة ُمْضَطِھُد اْلَكنِيَسةِ مِ 6اْلِعْبَرانِيِّيَن. ِمْن ِجھَِة النَّاُموِس فَرِّ
فَھَذا قَْد َحِسْبتُهُ ِمْن أَْجِل " الميزات التي كانت لدي ھذه النقاط المربحة " َما َكاَن لِي ِرْبًحا
،  ھَا نُفَايَةً لَِكْي أَْربََح اْلَمِسيحَ الَِّذي ِمْن أَْجلِِه َخِسْرُت ُكلَّ اvَْشيَاِء، َوأَنَا أَْحِسبُ " اْلَمِسيِح َخَساَرةً.
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ي الَِّذي ِمَن النَّاُموِس، بَِل الَِّذي بِإِيَماِن اْلَمِسيِح، اْلبِرُّ الَِّذي ِمَن هللاِ 9  َوأُوَجَد فِيِه، َولَْيَس لِي بِرِّ
) .  9-5: 3"(فيليبي  بِاِ�يَمانِ   

ي بيسوع المسيح . هللا يحسب اذا , انه بر يسوع المسيح الذي صدر الي من خ"ل ايمان
والبز ھو بر القديسين . ذلك ايماني برا . لذا , سوف البس بزا نقيا و ابيض و طاھر. و 

البر الذي يحتسبه هللا لي ھو بسبب ايماني بيسوع المسيح . انه بر موھوب لك بسبب 
ك , و �نك ايمانك بيسوع المسيح . انه ليس برا با�عمال . ليس �نك كنت امينا في تكريس

سھدت للكثير من الناس , و قرأت الكثير من ا�صحاحات من الكتاب المقدس , وقضيت 
ساعات كثيرة في الص"ة , و �نك قمت بكل ا�عمال الدينية , ليس بسبب ذلك على 

ا�ط"ق. لقد حسبُت بارا من قبل هللا �نني اؤمن واثق بيسوع المسيح . ھناك اساس لبري. 
كان بري يعتمد علي في حظ الناموس , او حفظ الوصايا او القوانين ... وھو هللا . ان  

لنقل علينا ان نقرأ من الكتاب المقدس كل يوم خمسة اصحاحات . و عليك ان تقضي 
عشرين دقيقة على الركبتين في الص"ة , وكل يوم عليك ان تشھد لشخصين على ا�قل . 

طوال ا�سبوع , ووضعت نجمة جيدا جدا وكل يوم نضع ھذه القوانين للبر . وثم كنت 
تحت كل خانة من التي ذكرناھا . نعم , كل نجماتي الذھبية , لكن في يوم الجمعة اخطأت و 

لم تقضي وقت ص"تك . برك في يوم الجمعة سيء جدا . فقط تمنى ان � ياتي الرب يوم 
تكرسي او اعمالي . الجمعة . �نه قد تبقى . ك" . بري ليس ضعيفا ھكذا مثل امانتي و 

 بري شيء يحستبه هللا و ينسبه الي بسبب ايماني بيسوع المسيح . اشكر الرب . 

يَن إِلَى َعَشاِء ُعْرِس اْلَخُروِف!«َوقَاَل لَِي:9"  ھِذِه ِھَي أَْقَواُل «َوقَاَل:». اْكتُْب: طُوبَى لِْلَمْدُعوِّ
اِدقَةُ  ) . 9: 19" (».هللاِ الصَّ  

ية ھنا يؤكد كثيرا وبحق على حقيقة انه كل ھذا الك"م حق . مرارا ا�ن الرب في النھا
وتكرارا سوف نجد ان ھذا التوكيد يتكرر حين نصل الى نھاية السفر , ھذه اقوال هللا 
 الصادقة . يمكنك ان تصدقھا. يمكنك ان تثق ان ھذه ا�مور ھي ك"م صادق من هللا . 

ا�ما كثيرة  ليحمي براءة يسوع المسيح على مثير ل"ھتمام لي كيف ان هللا كلف نفسه 
 الصليب . اعاد يھوذا المال الى الكھنة قائ" " لقد خنت  دما بريئا " (متى

: 23) . قال بي"طس , " � اجد فيه علة . لقد تفحصته , � اجد فيه علة " (لوقا 4: 27
سان لم يفعل شرا قط" ) . قال اللص " نحن ھنا �ننا نستحق ان نكون ھنا , لكن ھذا ا�ن14

). هللا يؤكد على ان تعرف ان يسوع المسيح كان حينما علق على الصليب . 41: 23(لوقا
 ليس لجريمة اقترفھا او ذنبا فيه . بل �جل خطيتك مات ھو . 
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ا�ن , حيث الرب ينھي رؤياه ل"نسان , و يبدأ بالحديث لنا عن المجد القادم , ھشاء ھرس 
مدعوون ليكونوا جزءا من ھذا الحدث . ھذه ا�قوال صادقة � . الحمل . مباركون ال

 يمكنك ان تؤمن بھا . يمكنك ان تثق فيھا . 

اْنظُْر! �َ تَْفَعْل! أَنَا َعْبٌد َمَعَك َوَمَع إِْخَوتَِك «فََخَرْرُت أََماَم ِرْجلَْيِه vَْسُجَد لَهُ، فَقَاَل لَِي:10" 
 ) .10: 19(."يَُسوَع. اْسُجْد ِ�ِ!الَِّذيَن ِعْنَدھُْم َشھَاَدةُ 

ا�ن , يوحنا مثل الكثير من الناس , نريد ان نعبد ا�داة التي يستخدمھا هللا لجلب المعرفة 
او المحبة او النعمة الينا . احد اعظم المخاطر بالتواجد في اي نوع من الخدمة حيث 

ن الناس غالبا ما ينظرون يستخدمك هللا , احد اخطر استخدام �ية موھبة روحية , ھي ا
الى ا�داة التي يستخدمھا هللا . يبدأون با�عجاب با�داة . يبدأون بعبادتھا بطريقة او 

باخرى , عبادة ا�داة التي استخدمھا هللا . وھنا يوحنا يركع على ركبيته امام الم"ك الذي 
لرب له لذلك يخر يعطيه كل ھذه الرؤيا و ھو في رھبة و حماس لكل ما موجود في جعبة ا

على قدمي الم"ك ويعبده . لكن الم"ك قال له ان � يفعل ذلك �نه ھو ايضا اخ وعبد � 
 يعبد ا� هللا . 

كما ترى جزء من طبيعة ا�نسان الحاجة الى عبادة شيء , ويبدو ان ا�نسان يجد من 
ا�نسان مشكلة ا�سھل عبادة شيء يمكنه رؤيته من شيء � يستطيع رؤيته . لذا ھذه ھي 

كما قال بولس في رومية ا�صحاح ا�ول " عبدوا و خدموا الخليقة اكثر من الخالق " 
بد� من الخالق .  ’ يخطيء ا�نسان و يقع. يرى الخليقة العظيمة � و يعبد الخليقة   

ولھذا يوحنا يقوم بنفس الخطأ و الم"ك يصححه و يقول له � تفعل ھذا . انا عبد للرب 
بالضبط , اعبد هللا . و ان كنت حكيما و جزءا من اية خدمة من اي نوع حينما تجذب  مثلك

ا�نتباه و التملق واي شيء من ھذا النوع , ستكون حكيما مثل الم"ك وتقول " � تعبدني 
 بل اعبد هللا " � يريدك هللا ان تأخذ الفضل للعمل الذي يعمله ھو , تلقي المجد لعمله ھو .  

ةِ  فَإِنَّ "   ) .  10: 19" (».َشھَاَدةَ يَُسوَع ِھَي ُروُح النُّبُوَّ

تلك النبوة تتمركز ھو شخص يسوع المسيح . تلك ما تدور النبوة حوله من ا�ساس . ذلك 
ما يدور حوله التاريخ كله. التاريخ في الحقيقة ھو " قصته " انه المركز له . كله يركز 

للتاريخ . انھا " قصته " . اذا يسوع ھو ز , البؤرة على ما قبل المسيح وبعده , انه المرك
روح النبوة . كلھا تتمحور حوله . هللا ليس مھتما ان يقول لك من ستتزوج و ماذا سيحدث 

لك في ا�سبوع القادم , روح يسوع ھو روح النبوة . النبوة تتمحور حول شخص يسوع 
  المسيح . شھادة يسوع ھي روح النبوة , الشاھدة ليسوع .
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َماَء َمْفتُوَحةً، َوإَِذا فََرٌس أَْبيَُض َواْلَجالُِس َعلَْيِه يُْدَعى أَِمينًا َوَصاِدقًا11"  : 19" (ثُمَّ َرأَْيُت السَّ
11 . (  

نجد ان يسوع دعي بالشاھد ا�مين . ومدعو بالشاھد الصادق . ايضا دعي ب"الشاھد 
اذا ھنا جالٌس على حصان ابيض. ا�مين والصادق " في ا�صحاح الثالث من سفر الرؤيا.   

).11: 19" ( َوبِاْلَعْدِل يَْحُكُم َويَُحاِرُب."   

 مرة اخرى عدالة دينونته تذكر . 

) . 12: 19" ( َوَعْينَاهُ َكلَِھيِب نَارٍ 12"  

 مرة اخرى يتكلم عن تلك الدينونة الملتھبة . 

َوھَُو ُمتََسْربٌِل بِثَْوٍب 13وٌب لَْيَس أََحٌد يَْعِرفُهُ إِّ�َ ھَُو. َوَعلَى َرْأِسِه تِيَجاٌن َكثِيَرةٌ، َولَهُ اْسٌم َمْكتُ " 
) . 13-12: 19" (».َكلَِمةَ هللاِ «َمْغُموٍس بَِدٍم، َويُْدَعى اْسُمهُ   

ْلبَْدِء ِعْنَد هللاِ. ھَذا َكاَن فِي ا2فِي اْلبَْدِء َكاَن اْلَكلَِمةُ، َواْلَكلَِمةُ َكاَن ِعْنَد هللاِ، َوَكاَن اْلَكلَِمةُ هللاَ. 1
ا َكاَن. 3 فِيِه َكانَِت اْلَحيَاةُ، َواْلَحيَاةُ َكانَْت نُوَر 4ُكلُّ َشْيٍء بِِه َكاَن، َوبَِغْيِرِه لَْم يَُكْن َشْيٌء ِممَّ

، َمْملُوًءا ا{بِ  َواْلَكلَِمةُ َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بَْينَنَا، َوَرأَْينَا َمْجَدهُ، َمْجًدا َكَما لَِوِحيٍد ِمنَ 14النَّاِس،
 .) وا�ن مرة اخرى يأتي ككلمة هللا 14- 1: 1"(يوحنا نِْعَمةً َوَحقًّا

َماِء َكانُوا يَْتبَُعونَهُ َعلَى َخْيل بِيضٍ 14" ). 14: 19" ( َواvَْجنَاُد الَِّذيَن فِي السَّ  

طاھر, ساكون جزءا من ذلك الجيش, كما ستكون انت ايضا , �ننا �بسون بزا نقيا ابيض و
 الذي ھو بر القديسين . 

) . 15: 19"(َوِمْن فَِمِه يَْخُرُج َسْيٌف َماضٍ 15 "  

 كلمة هللا حية وقوية, اشد حدة من سيف ذو حدين . من فمه يخرج سيف ماض , اي كلمته . 

َصَرةَ َخْمِر َسَخِط لَِكْي يَْضِرَب بِِه اvَُمَم. َوھَُو َسيَْرَعاھُْم بَِعًصا ِمْن َحِديٍد، َوھَُو يَُدوُس َمعْ " 
َملُِك اْلُملُوِك «َولَهُ َعلَى ثَْوبِِه َوَعلَى فَْخِذِه اْسٌم َمْكتُوٌب:16َوَغَضِب هللاِ اْلقَاِدِر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء. 

). 16-15: 19" (».َوَربُّ اvَْربَابِ   

,  ھذه الثوب المغموس بالدم على ا�رجح اشارة الى اشعياء ا�صحاح السادس والث"ثين
ليس دمه , انما دم اعدائه الذين يرتعدون خوفا منه في التمرد . اشعياء ا�صحاح السادس 
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َمْن َذا ا{تِي ِمْن أَُدوَم، بِثِيَاٍب ُحْمٍر ِمْن بُْصَرةَ؟ ھَذا اْلبَِھيُّ بَِم"َبِِسِه، 1والث"ثين يقول " 
تِِه. أَنَا اْلُمتََكلُِّم «حه النبي و يسوع يجيبه " " ذلك ھو السؤال الذي يطراْلُمتََعظُِّم بَِكْثَرِة قُوَّ

، اْلَعِظيُم لِْلَخ"َصِ  ٌر، َوثِيَابَُك َكَدائِِس اْلِمْعَصَرِة؟2" يسأل النبي " ».بِاْلبِرِّ َما بَاُل لِبَاِسَك ُمَحمَّ  

لقد كانوا عادة يضعون العنب في معصرة و ثم يعصرونھا بأرجلھم . كانت عادة كأحتفالية 
قصون , وھم يعصرون العنب , كانوا يستخرجون العصير منھا . ويمكنك تخيل و كانوا ير

بقع عصير العنب على الم"بس بعد قضاء يوم كامل تعصر لتستخلص النبيذ في المعصرة. 
 يمكنك تخيل شكل م"بسك . 

ٌر، َوثِيَابَُك َكَدائِِس اْلِمْعَصَرِة؟2" ْسُت اْلِمْعَصَرةَ َوْحِدي، قَْد دُ «3" يجيب " َما بَاُل لِبَاِسَك ُمَحمَّ
ُعوِب لَْم يَُكْن َمِعي أََحٌد. فَُدْستُھُْم بَِغَضبِي، َوَوِطْئتُھُْم بَِغْيِظي. فَُرشَّ َعِصيُرھُْم َعلَى  َوِمَن الشُّ

: 63" (اشعياءْت.vَنَّ يَْوَم النَّْقَمِة فِي قَْلبِي، َوَسنَةَ َمْفِديِّيَّ قَْد أَتَ 4ثِيَابِي، فَلَطَْخُت ُكلَّ َم"َبِِسي
3-4 . (  

 اذا , سوف يضع حدا لتمرد ا�نسان . 

سوف ياتي ليدعس المعصرة . سيكون ھناك الم"يين من الناس ھنا على ا�رض مجتمعين 
ليحاربوه عند مجيئه . كل منطقة الشرق ا�وسط واسرائيل و كل وادي مجدون الى ادوم و 

م بمئات الم"يين . ھناك أية تشير الى ستعج بجيوش العالم . وعلى ا�رجح سيكون عددھ
 ربما بمئتي مليون . 

انذاك ستتطاير الدماء وتلطخ  لجام ا�حصنة في كل وادي مجدون الى ادوم و وادي 
ِت 1يھوشافاط حيث اجتمعوا ضد الرب ومسيحه . ھنا يتحقق المزمور الثاني "  لَِماَذا اْرتَجَّ

ُعوُب فِي الْ  َر الشُّ بِّ 2بَاِطِل؟ اvَُمُم، َوتَفَكَّ َؤَساُء َمًعا َعلَى الرَّ قَاَم ُملُوُك اvَْرِض، َوتَآَمَر الرُّ
 ».لِنَْقَطْع قُيُوَدھَُما، َوْلنَْطَرْح َعنَّا ُربَُطھَُما«3َوَعلَى َمِسيِحِه، قَائِلِيَن: 

بُّ يَْستَْھِزُئ بِِھْم. 4 َماَواِت يَْضَحُك. الرَّ اِكُن فِي السَّ َكلَُّم َعلَْيِھْم بَِغَضبِِه، َويَْرُجفُھُْم ِحينَئٍِذ يَتَ 5اَلسَّ
" بَِغْيِظِه.  

رداءا ملطخا بالدماء . و من فمه يخرج سيف ماض به يدمر ھذه اذا ھنا نجده , �بسا 
 الجيوش المتمردة . حقا يدمرھم بسيفه . 

واسع ا�ن , قيل لنا انه كان في البدء مع هللا و به خلقت كل ا�شياء . ننظر الى الكون ال
الذي نعيش فيه , الكون المادي , وندرك ما خلقه . كيف خلقه ؟ لقد نطق به الى الوجود . 

يعرف بالكينونة السماوية �ھوتيا . ما يعني القدرة على نظق ا�شياء فتوجد . كانت الظلمة 
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تخيم على وجه ا�رض وقال الرب " ليكن نور " فكان نور . فقط نطق بھا " ليكن نور " 
لنور . فوجد ا  

"ليكن نور فكان نور " قال الرب " ليكن نور " فكان  برانيين انھا حتى اكثر شدة . وفي ع
النور . احب ذلك , هللا نطق فكان الكون الذي نحيا فيه . و قال الرب " لتكن المياه فوق 

َماِء لِتَْجتَِمِع اْلِميَاهُ تَ الجلد منفصلة عن المياه تحت الجلد " فكان ذلك . وقال الرب "  ْحَت السَّ
" فكان ذلك . نطق بھذه ا�شياء الى الوجود . قوة كلمة هللا إِلَى َمَكاٍن َواِحٍد، َوْلتَْظھَِر اْليَابَِسةُ 

 . 

لو اننا فقط ادركنا قوة كلمة هللا . كلمة هللا حية و قوية , لو اننا فقط ادركنا قوى كلمة هللا . 
ا�مم معا لتدميره , وھو فقط سينطق كلمة سندرك في يوم عودته يوم اجتماع كل جيوش 

فينتھي كل شيء. انتھت الحرب . اوه , قوة كلمة يسوع , سيف ماض يخرج من فمه . 
يدمر جموع المتمردين الذين اجتمعوا معا ضده . � اعلم مالذي سيقوله بالضبط . سيكون 

" مثل ھذا الشاب الذي  مثيرا ل"ھتمام معرفة ذلك . اعتقد انه سيقول فقط "انتم لقد انتھيتم
 كان ينفصل عن حبيبته حيث قال " ھل لي بقبلة اخيرة ؟ " فقالت " لقد انتھيت " . 

 على رداءه و فخذه اسم مكتوب , ملك الملوك , ورب ا�رباب . 

). 17: 19" (َوَرأَْيُت َم"ًَكا َواِحًدا َواقِفًا فِي الشَّْمسِ 17"   

كا .سيكون امرا مثيرا ل"ھتمام ا�لتقاء بھؤ�ء � يمكنك ان تفعل ذلك مالم تكن م"
الم"ئكة, اليس كذلك ؟ لديھم القدرة على الوقوف على الشمس . كم ھي درجة الحرارة 

 ھناك, مئة و خمسون مليون درجة فھرنھايتية او ما شابه ؟ 

َماِء:فََصَرَخ بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائِ"ً لَِجِميِع الطُّيُوِر الطَّائَِرِة فِي َوسَ "  ھَلُمَّ اْجتَِمِعي إِلَى «ِط السَّ
). 17: 19"(َعَشاِء اِ�لِه اْلَعِظيمِ   

ا�ن , نحن في فرح فحسب �ننا سنحضر عشاء عرس الحمل . وسيكون ھناك عشاء اخر, 
 عشاء معد من هللا لكل الطيور , 

اٍد، َولُُحوَم أَْقوِ 18" يَاَء، َولُُحوَم َخْيل َواْلَجالِِسيَن َعلَْيھَا، لَِكْي تَأُْكلِي لُُحوَم ُملُوٍك، َولُُحوَم قُوَّ
ا َوَعْبًدا، َصِغيًرا َوَكبِيًرا : ُحّرً  ».َولُُحوَم اْلُكلِّ

َوُملُوَك اvَْرِض َوأَْجنَاَدھُْم ُمْجتَِمِعيَن لِيَْصنَُعوا َحْربًا َمَع ( ضد المسيح ) َوَرأَْيُت اْلَوْحَش 19
) . 19-18: 19" (ُجْنِدِه.اْلَجالِِس َعلَى اْلفََرِس َوَمَع   
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التفكير الغبي �بليس انه سيتمكن من محاربة الرب . حسنا , حماقة حين يفكر الناس اليوم 
انھم قادرون على محاربة الرب و التغلب عليه . ھناك الكثير من الناس اليوم يحاربون هللا. 

 ھناك من بكل اختيارھم و بوعي يحاربون هللا . 

العلماني اعلن نيتھم في تدمير هللا في فكر و ضمائر الناس . لتحرير  العلمانية و نظامھم
الناس من القيود التي يشعرون بھا بسبب ا�ساس الكتابي , حتى � يشعروا بالذنب بسبب 

ا�مور التي يحرمھا الكتاب المقدس . وانما يمكنك التقدم و القيام بھذه ا�مور من دون 
  و اخراجه من المجتمع , اخراجه من حياتنا.ضمير او حس . يحاولون تدمير هللا

 سيجتمعون معا بوحي من ابليس. 

اَمهُ ا{يَاِت الَّتِي بِھَا أََضلَّ الَِّذيَن 20"  انِعِ قُدَّ اِب َمَعهُ، الصَّ فَقُبَِض َعلَى اْلَوْحِش َوالنَّبِيِّ اْلَكذَّ
َوطُِرَح ا�ْثنَاِن َحيَّْيِن إِلَى بَُحْيَرِة النَّاِر اْلُمتَّقَِدِة  قَبِلُوا ِسَمةَ اْلَوْحِش َوالَِّذيَن َسَجُدوا لُِصوَرتِِه.

) . 20: 19" (بِاْلِكْبِريِت.  

بتعبير اخر يطلق عليھا في الكتاب المقدس , (كيھانا) الذي ھي المقام ا�خير للموتى 
ول ساكني ا�ثمين . انھا المكان الذي قال يسوع عنه ان الرب اعده �بليس وم"ئكته . اذا ا

الكيھانا سيكونان ضد المسيح ونبيه و سيكونان الساكنين الوحيدين كما يبدو �لف سنة . 
وبعد الف سنة سينضم اليھما ابليس و باقي الكائنات الشيطانية او الم"ئكة الذين انضموا 
الى ابليس في عصيانه ضد هللا . وثم الذين اختاروا  نصيبھم مع ابليس في عصيانه على 

مكانه في الخارج في الظلمة حيث يكون النواح و البكاء وصرير . يصف يسوع  هللا
 ا�سنان . 

الجحيم او مثوى ا�موات يقع في مركز ا�رض . الھاوية او جھنم على ا�رجح تقع في 
مركز ا�رض , �نھا تلفظ و تترجم حرفيا ب" ادنى القاع "  وعلى ا�رجح يوجد منطقة 

غة و بسبب دوران ا�رض و الجاذبية  ستكون في سقوط في وسط مركز ا�رض فار
مستمر . لن تصطدم بالقاع ابدا . سيكون سقوطا مستمرا . لن يتواجب ان يكون القطر اكثر 

من عشرة اميال ليسع ا�ثمة من زمن ادم الى ا�ن . و بالطبع بكل اجھزتنا العلمية 
�رض. المتطورة �يمكنھا ان تحدد موقع ھذا المكان في قلب ا  

) . 21: 19" (َواْلبَاقُوَن قُتِلُوا بَِسْيِف اْلَجالِِس َعلَى اْلفََرِس 21"  

 ما ھو السيف؟ السيف يخرج من فمه . 

اْلَخاِرِج ِمْن فَِمِه، َوَجِميُع الطُّيُوِر َشبَِعتْ "   
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) . 21: 19" (ِمْن لُُحوِمِھْم.   

العشاء الذي اعده الرب.  اذا كل الطيور الجارحة مدعوة من كل ا�رض لتأتي وتأكل  

 

20ا�صحاح   

 

َماِء َمَعهُ ِمْفتَاُح اْلھَاِويَِة، َوِسلْ 1"           "ِسلَةٌ َعِظيَمةٌ َعلَى يَِدهِ َوَرأَْيُت َم"ًَكا نَاِز�ً ِمَن السَّ
)20  :1 . (  

ى ا�ن , سابقا في البوق الخامس كان ھناك م"كا ساقطا الذي كان لديه مفتاح الھاوية, ادن
القاع , و فتحه و اطلق منه الى ا�رض حشدا من الكائنات الشريرة. ا�ن, ياتي الم"ك مع 

 المفتاح و الھدف ليس اط"ق الموجودين في الھاوية ,بل ليحجزھم ا�ن .

ْيطَاُن، َوقَيََّدهُ 2"  : 20. " (أَْلَف َسنَةٍ  فَقَبََض َعلَى التِّنِّيِن، اْلَحيَِّة اْلقَِديَمِة، الَِّذي ھَُو إِْبلِيُس َوالشَّ
2  (  

اذا ابليس � يلقى في الكيھانا , وانما وضع في الھاوية �لف سنة . و�حقا سيلقى به في 
 الكيھانا , لكن ھنا في ھذه المرحلة قُيََّد و وضع في الھاوية . 

 ا�سماء المختلفة �بليس , التنين , الحية, ھو الذي اتى الى حواء في جنة عدن على ھيئة
حية , و الشيطان . كلمة شيطان تعني الذي يشوه السمعة او الذي يتھم , وابليس كلمة تعني 

 العدو . 

 َوطََرَحهُ فِي اْلھَاِويَِة َوأَْغلََق َعلَْيِه، َوَختََم َعلَْيِه لَِكْي �َ يُِضلَّ اvَُمَم فِي َما بَْعُد، َحتَّى تَتِمَّ 3" 
نَِة. َوبَْعَد ذلِكَ  ) . 3:  20" (�َبُدَّ أَْن يَُحلَّ َزَمانًا يَِسيًرا. اvَْلُف السَّ  

الَّتِي َسلَْكتُْم فِيھَا 2ابليس في الوقت الحالي مسيطٌر على نظام العالم . قال بولس الرسول " 
وِح الَِّذي يَْعَمُل ا{َن فِ  ي أَْبنَاِء قَْب"ً َحَسَب َدْھِر ھَذا اْلَعالَِم، َحَسَب َرئِيِس ُسْلطَاِن اْلھََواِء، الرُّ

ْفنَا قَْب"ً بَْينَھُْم 3 اْلَمْعِصيَةِ  ) . دعا ابليس 3-2: 2" (افسسالَِّذيَن نَْحُن أَْيًضا َجِميًعا تََصرَّ
برئيس سلطان ھذا العالم . يسوع اشار اليه بھذا ا�سم ايضا . ابليس مسيطر . العالم ينتمي 

 اليه . 
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الى هللا . ابليس عرض عليه صفقة. " اسجد لي عندما اتى يسوع , اتى ليفتدي العالم ليعيده 
بِّ إِلِھَك تَْسُجُد َوإِيَّاهُ وانا اعطيك كل ممالك العالم و المجد " فقال يسوع "  َمْكتُوٌب: لِلرَّ

" ابليس كان يعرض تسوية . كان يعرض مفرا من الصليب . لكن يسوع دفع ».َوْحَدهُ تَْعبُدُ 
مرة اخرى . و عندما يأتي , سيأتي ليطالب بما افتداه ,  الثمن و افتدى العالم حتى يعود �

بما اشتراه وما ھو ملكيته . اذا العالم مازال في يدي ابليس . تكنيكيا , انه ا�ن ينتمي الى 
يسوع . �نه دفع الثمن ليفتديه. ا� انه لم يأخذ ملكيته التي اشتراھا , سيفعل في المستقبل 

 القريب . 

"ھتمام ان العالم بقي تحت سلطة ابليس لستة ا�ف سنة . اذا عدت بالنسبة الي مثير ل
بالوقت الى زمن عصيان ادم � و تسليمه العالم الى ابليس و طرده من الجنة, كان ذلك قبل 

مدة قيرة مجرد عدة سنوات . اؤمن ان هللا سيسمح �بليس ان يسيطر فقط سنة ا�ف سنة , 
ا�نسان الى العبودية كان يبقى عبدا لستة سنوات و مدة لستة ا�ف سنة . عندما كان يباع 

قيدنا و العبودية للخطية قاربت النھاية . لقد انتھى وقت ابليس تقريبا , مملكته شارفت على 
 النھاية . يوم ا�فتداء على ا�بواب . 

ھنا ا�ن  كل الخليقة تئن و تتخبط في انتظار التحول الى ابناء هللا لنوال افتداء اجسادنا. اذا
حان الوقت وابليس طرد الى الھاوية �لف سنة التي سيحكم فيھا يسوع على ا�رض مع 

كنيسته . ابليس سيقيد . لن يخدع ا�مم بعد , وانما سيحكم يسوع. ستكون مملكته ھنا على 
 ا�رض و مشيئته ھي التي ستتحقق ھنا على ا�رض كما في السماوات . 

) . 4: 20" (َجلَُسوا َعلَْيھَا، َوأُْعطُوا ُحْكًماَوَرأَْيُت ُعُروًشا فَ 4"   

اذا , ھذه العروش التي يراھا ھي العروش التي تجلس عليھا الكنيسة . قال يسوع لكنيسة 
َمْن يَْغلُِب فََسأُْعِطيِه أَْن يَْجلَِس َمِعي فِي َعْرِشي، َكَما َغلَْبُت أَنَا أَْيًضا �21ودكية " الى 
) . اذا  وعد بالجلوس على عروشھم و يعطي لھم ان 21: 3"(ي فِي َعْرِشِه.َوَجلَْسُت َمَع أَبِ 

) . 3: 6كورنثوس  1" ( أَنَّنَا َسنَِديُن َم"َئَِكةً؟" قال بولس "  أَلَْستُْم تَْعلَُمونَ 3يحكموا . "   

لَِمِة هللاِ، َوالَِّذيَن لَْم يَْسُجُدوا َوَرأَْيُت نُفُوَس الَِّذيَن قُتِلُوا ِمْن أَْجِل َشھَاَدِة يَُسوَع َوِمْن أَْجِل كَ "
َمةَ َعلَى ِجبَاِھِھْم َوَعلَى أَْيِديِھْم، فََعاُشوا َوَملَُكوا َمَع  لِْلَوْحِش َو�َ لُِصوَرتِِه، َولَْم يَْقبَلُوا السِّ

) . 4: 20" (اْلَمِسيِح أَْلَف َسنٍَة.  

جھوا ضد المسيح و قتلوا من قبله اذا, الذين استشھدوا خ"ل فترة الضيقة العظيمة الذين وا
لرفضھم قبول الع"مة , ھم ايضا سيكونون ضمن الجماعة التي ستحكم مع المسيح في 

 حكمه على ا�رض �لف سنة . 
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نَِة. ھِذِه ِھَي اْلقِيَاَمةُ اvُولَى.5"  ا بَقِيَّةُ اvَْمَواِت فَلَْم تَِعْش َحتَّى تَتِمَّ اvَْلُف السَّ ) . 5: 20" (َوأَمَّ  

ا�ن اول قيامة بدات بيسوع . انه اول الثمر من بين القائمين من بين ا�موات . عندما قام 
يسوع المسيح من بين ا�موات, قاد ا�سرى من اسرھم , قديسي العھد القديم الذين كانوا 

ينتظرون با�يمان مع ابراھيم لكي تتم وعود هللا . ذھب يسوع الى السجن , بشر ل"رواح 
إِْذ َصِعَد إِلَى «كانت في السجن و عندما خرج منه قادھم الى الخارج و حررھم . "  التي

ا أَنَّهُ 9». َسبَى َسْبيًا َوأَْعطَى النَّاَس َعطَايَا" قال بولس الرسول " اْلَع"َِء  ، فََما »َصِعدَ «َوأَمَّ
�ً إِلَى أَْقَساِم اvَْرضِ  ْفلَى. ھَُو إِ�َّ إِنَّهُ نََزَل أَْيًضا أَوَّ ) .  9-8: 4" (افسس السُّ  

وفك اسر المقيدين . و اطلق المأسورين احرارا بحسب نبوة اشعيائ ا�صحاح الحادي 
والستين . القيامة ا�ولى ستتم حينما يستشھد اخر شخص , الذي يجب ان يموت على يد 

ى . ضد المسيح خ"ل فترة الضيقة العظيمة . ذلك سيكمل المجموعة في القيامة ا�ول
بالعودة الى زمن ادم و ھابيل , ابرار العھد القديم الذين انتظروا وعد هللا , و الى الذين من 
الكنيسة و الذين ما بعد الكنيسة , القديسين الذين استشھدوا في وقت زمن الضيقة العظيمة 

 كلھم سيكونون القيامة ا�ولى . 

قِيَاَمِة اvُولَى. ھُؤ�َِء لَْيَس لِْلَمْوِت الثَّانِي ُسْلطَاٌن ُمبَاَرٌك َوُمقَدٌَّس َمْن لَهُ نَِصيٌب فِي الْ 6"
 ) . 6:  20" (َعلَْيِھْم، بَْل َسيَُكونُوَن َكھَنَةً ِ�ِ َواْلَمِسيحِ، َوَسيَْملُِكوَن َمَعهُ أَْلَف َسنٍَة.

رب اذا , فترة ا�لفية لحكم يسوع التي فيھا سنحكم معه على ا�رض �لف سنة , انظروا ال
أٍت مع عشرة ا�ف من قديسيه لينفذوا دينونة هللا على ا�رض كانت نبوة انوك مقتبسة من 

َمتَى أُْظِھَر اْلَمِسيُح َحيَاتُنَا، فَِحينَئٍِذ تُْظھَُروَن أَْنتُْم أَْيًضا َمَعهُ فِي 4سفر يھوذا . قال بولس " 
 ه على ا�رض. ) . اذا سيأتي م قديسيه ليؤسس ملكوت4: 3" (كولسي اْلَمْجِد.

 ا�ن , ھناك فرق من اختطاف الكنيسة. 

انه اٍت من اجل قديسيه . عندما ياتي في مجيئه الثاني سيأتي بسلطان ومجد , سيأتي مع 
 قديسيه . اتوقع ان لي دور في ا�ثنين .  

ْيطَاُن ِمْن ِسْجنِِه، 7"  نَِة يَُحلُّ الشَّ ِت اvَْلُف السَّ ُج لِيُِضلَّ اvَُمَم الَِّذيَن فِي أَْربَِع َويَْخرُ 8ثُمَّ َمتَى تَمَّ
)  8-7: 20" (َزَوايَا اvَْرِض: ُجوَج َوَماُجوَج.  

ھذه ا�سماء مرادفات للمتمردين على هللا. نجد ھذه ا�سماء مستخدمة في حزقيال لتعريف 
مذكورة روسيا كقادة للمتمردين على هللا في ا�يام ا�خيرة . لكن � يجب الغلط بين ھذه وال

 في حزقيال الثامن والث"ثين و التاسع والث"ثين . 
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). 8: 20" (لِيَْجَمَعھُْم لِْلَحْرِب، الَِّذيَن َعَدُدھُْم ِمْثُل َرْمِل اْلبَْحِر.  

مدھش ان بعد ا�لف سنة من حكم يسوع على ا�رض ان الناس الذين سيحيون في حكم 
ويحاولوا تدمير يسوع المسيح  مرة  المسيح سينخدعون و سيتحولون ليكونوا مع ابليس

 اخرى . اعداد كبيرة منھم سيحاولون , كثيرون جدا كرمل البحر . 

 ذلك حشد � يعد . 

تقول كيف يمكن ان يحدث ذلك ؟ � اعرف ؟ كيف يحدث ان ا�نسان يتمرد في ذلك اليوم؟ 
في موقع ضد هللا � افھم كيف ان انسانا منطقي التفكير و عق"ني يمكنه حقا ان يضع نفسه 

و يتمرد عليه . � افھم كيف يفعل انسان ذلك . يمكن ل"نسان ان يفعل ذلك اذا ما كانت 
َولِكنَّ اِ�ْنَساَن 14اعينھم معمية و � تستطيع رؤية الحق .  انھم حقا عميان روحيا . " 

: 2كورنثوس  1" (َو�َ يَْقِدُر أَْن يَْعِرفَهُ  الطَّبِيِعيَّ �َ يَْقبَُل َما لُِروِح هللاِ vَنَّهُ ِعْنَدهُ َجھَالَةٌ،
) . وذلك ھو التفسير الوحيد الذي يمكنني ان اعطيه . 14  

لھم اعين ترى , لكنھم لن يفھموا. ليس ھناك عميان مثل الذين � يفھمون. ھناك انسا 
يقولون " � اريد ان ارى و� اريد ان اسمع . � تشوشني بالحقائق . لقد وصلت الى 

قناعاتي . فقط دعني وشأني" انھم يقررون ان يكونوا ضده فحسب . لماذا و �ي سبب ؟ � 
اعلم . �ن ليس في قلب هللا لك غير الخير . لماذا تحارب ذلك ؟ انت تحارب ضد خيرك و 

ومصلحتك انت , و مصيرك الخاص. لماذا يريد شخص القيام بذلك � افھم . لكن ھذا ما 
.  يحدث وھذه ھي القضية  

ا�ن , ذه ا�رواح التي يخدعھا ابليس المولودين خ"ل ا�لف سنة من حكم يسوع . سنكون 
ا{َن نَْحُن أَْو�َُد  في اجسادنا الممجدة . ا�ن , ماذا ستكون قدرات ھذه ا�جساد , � اعلم . "

"  vَنَّنَا َسنََراهُ َكَما ھَُو.ا أُْظِھَر نَُكوُن ِمْثلَهُ، هللاِ، َولَْم يُْظھَْر بَْعُد َماَذا َسنَُكوُن. َولِكْن نَْعلَُم أَنَّهُ إِذَ 
  ) . انا متأكد انه سيكون لديناقدرات مدھشة في اجسادنا الممجدة .   2: 3يوحنا  1(

�صل الى اسرائيل و استغرق سبعة عشر  747مث" لن يكون علي ان احجز على خطوط 
غير الوقت . اؤمن انه في جسدي الجديد ساعة في الجو �صل ھناك متعبا و اعاني من ت

سأكون قادرا على الوصول ھناك في لحظة , " دعنا نطوف الى اورشليم و نرى كيف 
يسير الوضع ھناك " وفجأة , نحن ھناك . اعتقد انه سيكون ھناك قدرات عديد ة في 

كننا قول " اجسادنا المتجددة  التي سيھبھا هللا لنا .  نوعا ما ستكون اجسادا كونية . سيم
دعنا نذھب الى القمر و نرى ماذا يحدث ھناك " انھا م"ئمة �ي مكان . ھذا الجسد م"ئم 

فقط لكوكب ا�رض. خلق من ا�رض و ل"رض . سيكون لدي جسد جديد , جسد من 
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السماوات و كوني. نحن مولودين على صورة ا�رض , ارضيون , سنلبس صورة من 
 السماوات.  

ا متحمس للجسد الجديد. اعلم انه لن يكون فيه ركبا مقوسة و اسنان مھترئة و لذا انا نوعا م
عيون ضعيفة . في الواقع , وعلى ا�رجح سيكون لدينا عيونا تلسكوبية النوع نرى من 
خ"ل الجدران . اعتقد سيكون لدينا بعد نظر كبير. اعتقد سنكون قادرين على المعرفة 

.فجأة,  ما نفكر فيه صحيح فيمكننا القول " � � � " و  مقدما اذا ما سيقوم شخص بخطأ ما
ان اصروا نراھم " بوم !" يتدحرجون مع انبوبة حديدية . ستكون ا�مور مثيرة ل"ھتمام 

 جدا ھذا اقل ما يمكنه القول . 

ا�لف سنة من حكم المسيح , الذين لم يجدوا فرصة اذا ابليس خدعھم اي الذين ولدوا خ"ل 
ن امرھم ضد هللا. لقد اجبروا على خدمة يسوع المسيح . لقد اجبروا على العيش للتعبير ع

بحسب قوانين هللا . وا�نسان سيظھر �خر مرة عدالة دينونة هللا في التخلص من العالم و 
من الكون المتمرد ھكذا . حقيقة العيش �لف سنة في بيئة مثالية لملكوت هللا و مع ذلك 

 يتمردون .  

حظ ان ابليس حقا اداة في يد الرب و تحت سيطرة الرب . و عندما يرغب الرب ا�ن, �
يستطيع ان يقيده و سيفعل, و ثم يطلقه مرة اخرى لفترة قصيرة و ثم يحجزه الى ا�بد . انه 

يخدم ھدف هللا فحسب.  لكن ا�مر انه يظھر او يشير الى مدى المغالطة التي يظھرھا 
المغالطة ھي , الرب يقول ان الكل خطاة . اذا بخطيتي, انا بعض الناس ا�غبياء , وتلك 

فقط اثبت ان هللا يقول الحق . لذا كيف سيدينني هللا لخطيتي في حين انني فقط اثبت ان هللا 
يِّآتِ :«حق ؟ تفكير كھذا بحد ذاته له دينونة خاصة . "  لَِكْي تَأْتَِي  لِنَْفَعِل السَّ

سنا, اذا دعونا نفعل السيئات , حتى يظھر هللا نعمته .). ح8: 3"(رومية ؟»اْلَخْيَراتُ   

َوإِْبلِيُس الَِّذي َكاَن يُِضلُّھُْم طُِرَح فِي بَُحْيَرِة النَّاِر َواْلِكْبِريِت، َحْيُث اْلَوْحُش َوالنَّبِيُّ 10" 
اُب. ) 10: 20" (اْلَكذَّ  

ا بل حيث ھم . ليس حيث كانوا , ليس حيث دمروا , ليس حيث افنوا , ليس حيث ابيدو  

بُوَن نَھَاًرا َولَْي"ً إِلَى أَبَِد ا{بِِديَن."   ) . 10: 20" (َوَسيَُعذَّ

" ايونيوس ايروس ايونوس " �بد ا�بدين . انھا كلمة يونانية ل"بدية . ھل الكيھانا مكان 
 التعذيب ا�بدي و مكان العقاب؟ ھل ذلك عدل من هللا ؟ لن امس تلك المسألة مساً حتى .

ذلك ما يقوله ھنا. ا�ن , قد تفعل ما تريده بھذه ا�ية و تفسرھا بطريقة او باخرى , ا� انني 
 لن افعل ( �نھا واضحة وصريحة ) . 
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َوإِْن َكاَن أََحٌد يَْحِذُف ِمْن أَْقَواِل ِكتَاِب ھِذِه �19نه في ا�صحاح الثاني والعشرون اقرأ " 
ِة، يَْحِذُف هللاُ نَصِ  يبَهُ ِمْن ِسْفِر اْلَحيَاِة، َوِمَن اْلَمِدينَِة اْلُمقَدََّسِة، َوِمَن اْلَمْكتُوِب فِي ھَذا النُّبُوَّ

َربَاِت اْلَمْكتُوبَةَ فِي ھَذا اْلِكتَاِب. " اْلِكتَاِب. إِْن َكاَن أََحٌد يَِزيُد َعلَى ھَذا، يَِزيُد هللاُ َعلَْيِه الضَّ
ا ما تشاء . لمنني لن اقبلھا ا� كما ھي . قد تقول ) . لذا لن امسھا مساً . افعل بھ19: 22(

 " حسنا , � افھم ا�مر؟ " � افھمه انا ايضا , لكنني سأتركھا كما ھي . 

ثُمَّ َرأَْيُت َعْرًشا َعِظيًما أَْبيََض، َواْلَجالَِس َعلَْيِه، الَِّذي ِمْن َوْجِھِه ھََربَِت اvَْرُض 11" 
َماُء، َولَْم يُوَجدْ  ) . 11: 20"(لَھَُما َمْوِضٌع! َوالسَّ  

 دينونة عرش هللا ا�بيض العظيم الذي سمعنا عنه الكثير . 

َوَرأَْيُت اvَْمَواَت ِصَغاًرا َوِكبَاًرا َواقِفِيَن أََماَم هللاِ، َواْنفَتََحْت أَْسفَاٌر، َواْنفَتََح ِسْفٌر آَخُر ھَُو 12" 
) . 12: 20" (ا ھَُو َمْكتُوٌب فِي اvَْسفَاِر بَِحَسِب أَْعَمالِِھْم.ِسْفُر اْلَحيَاِة، َوِديَن اvَْمَواُت ِممَّ   

الحياة في العھد القديم كما انه ذكر ا�ن , ھناك عدة اسفار . ھناك سفر للحياة . ذكر سفر 
 في العھد الجديد . 

) . 13: 20"( َوَسلََّم اْلبَْحُر اvَْمَواَت الَِّذيَن فِيهِ 13"   

موات الذين في البحر ؟ � اعلم . ربما غطى البحر حضارة سابقة تمردت ا�ن , من ھم ا�
على هللا ايضا . ھناك د�ئل ان سفر التكوين ا�صحاح الواحد ليس بداية الخليقة , ما عدا 

ا�ية ا�ولى . " في البدء خلق هللا السماوات و ا�رض " "بارا" , من � شيء احضر شيئا 
رض خربة و خالية " هللا � يخلق شيئا خربا و خالي كقاعدة الى الوجود . " وكانت ا�

 عامة . في كل يوم من ايام الخليقة , رأى هللا ما خلقه وقال " حسٌن " . 

قيل لنا في اشعياء ا�صحاح الثامن وا�ربعون ان هللا لم يخلق ا�رض خربة وخالية . 
العبرانية ھي طال التفكير  روح هللا كانت تطوف على وجع المياه . كلمة " تطوف " في

كأن في غضب . يبدو انه ربما كان ھناك حضارة وجدت على كوكب ا�رض قبل ا�نسان 
في ھيئته الجديدة ُدمرت بغضب و نقمة هللا فغطيت بالماء. عندھا غطيت ا�رض بالماء , 

 العصر الجليدي العظيم , و الحضارة القديمة دفنت .

). 20:13"(اِويَةُ اvَْمَواَت الَِّذيَن فِيِھَما.َوَسلََّم اْلَمْوُت َواْلھَ "   

قد يكون ھناك شيء من اساطير القارات الضائعة �ت"نتس . من يدري؟ انا � ادري . لكن 
ھنا مثير ل"ھتمام , قد يقصد الذين كانوا مدفونين ھناك في البحر او الذي رفاتھم قد نثرت 

سدك عندما مت, ان كنت غير بار فروحك في على البحر , �نه �يھم في اي مكان كان ج
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الجحيم . لذا , الجحيم سيلفظ ساكنيه من الذين من البحر . البحر يتخلى عن ھؤ�ء الذين 
 فيه. 

" اذا , الھاوية ليست ابدية . ليست مكان َوَسلََّم اْلَمْوُت َواْلھَاِويَةُ اvَْمَواَت الَِّذيَن فِيِھَما." 
حين تخرج من فيھا حتى يقفوا امام عرش دينونة هللا ا�بيض العقاب ا�بدي . ستنتھي 

العظيم . ثم عندما يعلن الحكم عليھم في تلك المرحلة, يرسلون الى كيھانا الذي ھو مكان 
َوَسلََّم اْلَمْوُت َواْلھَاِويَةُ " َوَسلََّم اْلبَْحُر اvَْمَواَت الَِّذيَن فِيهِ 13الموت الثاني و ھو ابدي . اذا " 

 َvْمَواَت الَِّذيَن فِيِھَما.ا  "  

َوطُِرَح اْلَمْوُت َواْلھَاِويَةُ فِي بَُحْيَرِة النَّاِر. ھَذا ھَُو اْلَمْوُت 14َوِدينُوا ُكلُّ َواِحٍد بَِحَسِب أَْعَمالِِه. "
 )  15-13: 20" (لنَّاِر.َوُكلُّ َمْن لَْم يُوَجْد َمْكتُوبًا فِي ِسْفِر اْلَحيَاِة طُِرَح فِي بَُحْيَرِة ا15الثَّانِي. 

َماَذا نَْفَعُل َحتَّى :«دين الناس بحسب اعمالھم , اعمالھم الشريرة . قيل ليسوع في يوم " 
: 6" (يوحنا ». ھَذا ھَُو َعَمُل هللاِ: أَْن تُْؤِمنُوا بِالَِّذي ھَُو أَْرَسلَهُ :«" قال " » نَْعَمَل أَْعَماَل هللاِ؟

28-29 . (  
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22 -21رؤيا   

 

َماَء اvُولَى َواvَْرَض اvُولَى َمَضتَاثُ 1    ".مَّ َرأَْيُت َسَماًء َجِديَدةً َوأَْرًضا َجِديَدةً، vَنَّ السَّ
)21 :1 (  

ا�ن , نحن في ما بعد ا�لفية . السماء ا�ولى مضت . يقول لنا بطرس انھا تمضي بصوت 
 عظيم مع حرارة قوية �ن العتاصر تتحلل . 

الكون بكلمة فوجد .و باحضاره الى الوجود بكلمة , خلق حزورة علمية .  ا�ن , خلق هللا
�نه بالتكلم بالشيء اوجد الشيء , احضر البروتونات وا�لكترونات و جمعھا معا . و 

بخلق الذرات , و احضرھا الى قلب الذرة , حيث البروتونات تترابط معا في نواة الذرة , 
كولومبوس ,الذي يقول ان القوى المتشابھة تتنافر . تنافر  لقد انتھك قانون الكھرباء ,قانون

اقطاب القوى المتشابھة . حاول ان تضعھا معا ستجد انھا تقاوم بعضھا البعض . يوجد 
 تنافر في  قوى الشحنات الموجبة , قوة تنافرقوية بشكل مدھش .  

واة الذرة تقذف بوابل القنبلة الذرية تعطينا مث" على طبيعة الذرة . �ن ما يحدث ھو ان ن
مع نيوترونات بطيئة الحركة التي تسبب اضطرابا في التوازن ا�نيق للبروتونات في قلب 

النواة و يطلقھا . وحينما يطلقھا , تحصل على تلك الطاقة و القوة , فترى قوى عظيمة 
وى . تتحرر عندنا تتحرر البروتونات من الذرة . ما يمسكھا معا ھي قوى موازية لتلك الق

تحتاج الى نفس المقدار من القوى لتجمع النواة لذرة معا للتي تحررھا عندما تكون غير 
 متوازنة . 

ا�ن , هللا يجعل الكون كله متماسكا معا بكلمة من قوته , و قد قيل لنا ھذا في كلمة, لقد 
رخي خلقه كله بكلمة من قوته و به كان كل شيء متماسكا معا . كل ما سيفعله ھو انه سي

ھذه القوى ويدعھا تت"شى , فتنفجر كل مواد الكون بانفجار ضخم . ستتحلل العناصر و 
ستتبع قوانين الطبيعة تنصھر بحرارة قوية . ستشتعل السماوات . كل مواد الكون 

 للبروتونات المتنافرة مع بعضھا و سيمحى كل الكون ومواده في لحظة زمن . 

. سيكون ھناك سماء 66نع كل شيء جديدا" اشعياء ثم قال الرب " انظروا , ھا أنا اص
جديدة و القديمة لن تذكر او تمر على البال بعد ؟ لن نجلس في جلسة و نقول " اتذكر كيف 
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كنا على ا�رض " سيمسح هللا كل خ"يا الدي ان اي التي تحمل ذكريات ا�رض , لن 
 تذكر او تمر على البال بعد ؟ 

َماَء اvُولَ "  ).1: 21"(ى َواvَْرَض اvُولَى َمَضتَا، َواْلبَْحُر �َ يُوَجُد فِي َما بَْعُد.vَنَّ السَّ  

 ل"سف يا راكبي ا�مواج , لكنني متأكد ان هللا سيخلق شيئا اعظم . 

َماِء مِ 2"  َسةَ أُوُرَشلِيَم اْلَجِديَدةَ نَاِزلَةً ِمَن السَّ ْن ِعْنِد هللاِ ُمھَيَّأَةً َوأَنَا يُوَحنَّا َرأَْيُت اْلَمِدينَةَ اْلُمقَدَّ
). 2: 21" (َكَعُروٍس ُمَزيَّنٍَة لَِرُجلِھَا.  

 ا�ن , ھذه ا�رض الجديدة ستدور حول اورشليم الجديدة . 

اؤمن ان اورشليم الجديدة في الحقيقة ستكون مدارا حول ا�رض الجديدة . ستكون تقريبا 
, ستكون الف و اربعمئة مي" . بحجم القمر . مع انھا ستكون مكعبة بد� من مدورة   

ا�ن , ان عشنا بعديا في ذلك الوقت , تعلمون اننا نحيا على ارض مدورة , لكن ان كان 
لديك مكعبا وعشت عليه بُعديا , مثير ل"ھتمام كيف ستخرج قلمك و دفترك وتحاول ايجاد 

يل . ستندھش كم كم مي" مربعا يمكنك ادخاله الى مكعب كل بعد له طوله الف واربعمائة م
حجم ا�لف واربعمائة الف مكعب . � حاجة الى قول , ان جميعكم يمكنه ان يملك ميل 

مربع و ان احتجنا الى مساحة اكبر كل ما عليك فعله ھو ان تحرك سقفك الى ا�سفل 
 لنصف ميل و بذلك تضاعف المساحة . 

َماِء قَائِ"ً:3"  ھَُوَذا َمْسَكُن هللاِ َمَع النَّاِس، َوھَُو َسيَْسُكُن َمَعھُْم، «َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما ِمَن السَّ
َوَسيَْمَسُح هللاُ ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعيُونِِھْم، 4َوھُْم يَُكونُوَن لَهُ َشْعبًا، َوهللاُ نَْفُسهُ يَُكوُن َمَعھُْم إِلھًا لَھُْم. 

ْزٌن َو�َ ُصَراٌخ َو�َ َوَجٌع فِي َما بَْعُد، vَنَّ اvُُموَر َواْلَمْوُت �َ يَُكوُن فِي َما بَْعُد، َو�َ يَُكوُن حُ 
). 4-3: 21"(».اvُولَى قَْد َمَضتْ   

 � عجز جسدي ,� ضعف , و� تعب , و� وھن . 

ھِذِه  اْكتُْب: فَإِنَّ «َوقَاَل لَِي: ». ھَا أَنَا أَْصنَُع ُكلَّ َشْيٍء َجِديًدا!«َوقَاَل اْلَجالُِس َعلَى اْلَعْرِش:5" 
)  5: 21"(».اvَْقَواَل َصاِدقَةٌ َوأَِمينَةٌ   

يبدو ا�مر مثل حلم , اليس كذلك ؟ يبدو كقصة خرافية . يبدو انھا جيدة اكثر من ال"زم 
لتكون حقيقة . و�نھا جيدة جدا لھذه الدرجة , صعب علينا ان ندركھا لذلك يضع هللا ھذه 

" هللا يؤكد ھنا على ان ما يقوله كله ِه اvَْقَواَل َصاِدقَةٌ َوأَِمينَةٌ اْكتُْب: فَإِنَّ ھذِ العبارة المميزة " 
 حق . يمكنك تصديقه . يمكنك ان تثق به . 
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! أَنَا ھَُو اvَلُِف َواْليَاُء،، اْلبَِدايَةُ َوالنِّھَايَةُ «ثُمَّ قَاَل لِي:6 " ) . 6: 21" ( قَْد تَمَّ  

والنھاية .  دعي يسوع مؤلف ومتمم ايماننا , البداية   

انًا. " ) .6: 21"(أَنَا أُْعِطي اْلَعْطَشاَن ِمْن يَْنبُوعِ َماِء اْلَحيَاِة َمجَّ  

صرخ يسوع على جبل الھيكل " كل من يعطش فليأتي الي ويشرب " قال للمرأة على البئر 
ِمَن اْلَماِء الَِّذي أُْعِطيِه  َولِكْن َمْن يَْشَربُ 14ُكلُّ َمْن يَْشَرُب ِمْن ھَذا اْلَماِء يَْعَطُش أَْيًضا. :«" 

" ».بَِديَّةٍ أَنَا فَلَْن يَْعَطَش إِلَى اvَبَِد، بَِل اْلَماُء الَِّذي أُْعِطيِه يَِصيُر فِيِه يَْنبُوَع َماٍء يَْنبَُع إِلَى َحيَاٍة أَ 
بُوِع . أَنَا أُْعِطي اْلَعْطَشاَن ِمْن يَنْ ) . ومرة اخرى دعوة لكل العطاش " 14-13: 4(يوحنا 

انًا. " َماِء اْلَحيَاِة َمجَّ  

) 7: 21" (َمْن يَْغلِْب يَِرْث ُكلَّ َشْيءٍ 7"  

" تعالوا يا مباركي ابي ورثوا " قال يسوع " ا�مور التي لكم منذ تأسيس العالم "   (متى 
فَإِْن 17). قيل لنا عن الميراث العظيم للقديسين في النور . ذلك الميراث الذي " 34: 25
). سنرث 17: 8" (روميةأَْو�ًَدا فَإِنَّنَا َوَرثَةٌ أَْيًضا، َوَرثَةُ هللاِ َوَواِرثُوَن َمَع اْلَمِسيحِ. ُكنَّا 

 الكون الجديد الذي سيخلقه هللا . سيكون كله لنا لنستمتع به الى المليء معه . 

) . 7: 21" (، َوأَُكوُن لَهُ إِلھًا َوھَُو يَُكوُن لَِي اْبنًا."   

�ن نحن ابناء هللا . يا له من امتياز وبركة . محبوبيه ا  

َحَرةُ َوَعبََدةُ اvَْوثَا8"  نَاةُ َوالسَّ ِجُسوَن َواْلقَاتِلُوَن َوالزُّ ا اْلَخائِفُوَن َوَغْيُر اْلُمْؤِمنِيَن َوالرَّ ِن َوأَمَّ
( لقد  »ِذي ھَُو اْلَمْوُت الثَّانِيِكْبِريٍت، الَّ َوَجِميُع اْلَكَذبَِة، فَنَِصيبُھُْم فِي اْلبَُحْيَرِة اْلُمتَّقَِدِة بِنَاٍر وَ 

 القينا نظرة على ذلك سابقا ) . 

ْبَعِة اْلَم"َئَِكِة 9 ). 9-8: 21"(ثُمَّ َجاَء إِلَيَّ َواِحٌد ِمَن السَّ  

ا�ن , الم"ئكة الذين كانوا يحملون الجامات السبعة ا�خيرة . احدھم اراه دمار نظام  بابل 
صحاح السابع عشر . ا�ن مرة اخرى احد الم"ئكة , الديني في ا�  

َربَاِت اvَِخيَرِة، َوتََكلََّم َمِعي قَائِ"ً "  ْبعِ الضَّ ِة ِمَن السَّ ْبَعةُ اْلَجاَماِت اْلَمْملُوَّ ھَلُمَّ : «الَِّذيَن َمَعھُُم السَّ
وحِ 10». فَأُِريََك اْلَعُروَس اْمَرأَةَ اْلَخُروفِ  إِلَى َجبَل َعِظيٍم َعال، َوأََرانِي  َوَذھََب بِي بِالرُّ

َماِء ِمْن ِعْنِد هللاِ، َسةَ نَاِزلَةً ِمَن السَّ لَھَا َمْجُد هللاِ، َولََمَعانُھَا ِشْبهُ 11اْلَمِدينَةَ اْلَعِظيَمةَ أُوُرَشلِيَم اْلُمقَدَّ
. ) . 11-9: 21" (أَْكَرِم َحَجٍر َكَحَجِر يَْشٍب بَلُّوِريٍّ  
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شع ككريستال و لمعة او انعكاس النور في حجر كريم , ا�لوان الرائعة اذا ترى النور ي
ا�تية من اورشليم الجديدة وھي تنزل من السماء لتأخذ مكانھا في المدار حول ا�رض 

 الجديدة . 

َعَشَر َم"ًَكا،  َوَكاَن لَھَا ُسوٌر َعِظيٌم َوَعال، َوَكاَن لَھَا اْثنَا َعَشَر بَابًا، َوَعلَى اvَْبَواِب اْثنَا12" 
). 12: 21"(َوأَْسَماٌء َمْكتُوبَةٌ ِھَي أَْسَماُء أَْسبَاِط بَنِي إِْسَرائِيَل ا�ْثنَْي َعَشرَ   

اذا , الشركة تضم المؤمنين من العھد القديم , ابراھيم و كل الذين دعاھم هللا ابرارا 
. �يمانھم, وا�ساسات ايضا عليھا اسماء الرسل التي تمثل الكنائس   

َماِل ثَ"َثَةُ أَْبَواٍب، َوِمَن اْلَجنُوِب ثَ"َثَةُ أَْبَواٍب، َوِمَن 13"  ْرِق ثَ"َثَةُ أَْبَواٍب، َوِمَن الشِّ ِمَن الشَّ
َوُسوُر اْلَمِدينَِة َكاَن لَهُ اْثنَا َعَشَر أََساًسا، َوَعلَْيھَا أَْسَماُء ُرُسِل 14اْلَغْرِب ثَ"َثَةُ أَْبَواٍب. 

َوالَِّذي َكاَن يَتََكلَُّم َمِعي َكاَن َمَعهُ قََصبَةٌ ِمْن َذھٍَب لَِكْي يَقِيَس اْلَمِدينَةَ 15ا�ْثنَْي َعَشَر.  اْلَخُروفِ 
َواْلَمِدينَةُ َكانَْت َمْوُضوَعةً ُمَربََّعةً، طُولُھَا بِقَْدِر اْلَعْرِض. فَقَاَس اْلَمِدينَةَ 16َوأَْبَوابَھَا َوُسوَرھَا. 

الطُّوُل  ( اي ما يقارب ا�لف وا�ربعمئة ميل) َمَسافَةَ اْثنَْي َعَشَر أَْلَف َغْلَوٍة. بِاْلقََصبَةِ 
َوقَاَس ُسوَرھَا: ِمئَةً َوأَْربًَعا َوأَْربَِعيَن ِذَراًعا، ِذَراَع إِْنَساٍن 17َواْلَعْرُض َوا�ْرتِفَاُع ُمتََساِويَةٌ. 

) 17-13: 21" (أَِي اْلَم"َُك.  

تقريبا ثمانية عشر اونصة. اذا ارتفاع الجدار يقارب مئتي قدم .  الذراع يساوي   

 "18 . َوأََساَساُت ُسوِر 19َوَكاَن بِنَاُء ُسوِرھَا ِمْن يَْشٍب، َواْلَمِدينَةُ َذھٌَب نَقِيٌّ ِشْبهُ ُزَجاٍج نَقِيٍّ
ُل يَْشٌب.  الثَّانِي يَاقُوٌت أَْزَرُق. الثَّالُِث َعقِيٌق اْلَمِدينَِة ُمَزيَّنَةٌ بُِكلِّ َحَجٍر َكِريٍم. اvََساُس اvَوَّ

ٌد ُذبَابِيٌّ  ابُِع ُزُمرُّ ابُِع َزبَْرَجٌد. 20أَْبيَُض. الرَّ اِدُس َعقِيٌق أَْحَمُر. السَّ . السَّ اْلَخاِمُس َجَزٌع َعقِيقِيٌّ
. التَّاِسُع يَاقُوٌت أَْصفَُر. اْلَعاِشُر َعقِيٌق أَ  ٌد ِسْلقِيٌّ . الثَّاِمُن ُزُمرُّ ْخَضُر. اْلَحاِدي َعَشَر أَْسَماْنُجونِيٌّ

َوا�ْثنَا َعَشَر بَابًا اْثنَتَا َعَشَرةَ لُْؤلَُؤةً، ُكلُّ َواِحٍد ِمَن اvَْبَواِب َكاَن ِمْن 21الثَّانِي َعَشَر َجَمْشٌت. 
) 21-18: 21" (لُْؤلَُؤٍة َواِحَدٍة. َوُسوُق اْلَمِدينَِة َذھٌَب نَقِيٌّ َكُزَجاٍج َشفَّاٍف.  

اعتقد ان هللا يفعل ذلك ليظھر لنا ان نظام القيمة مختلف تماما في السماء عن الموجود ھنا . 
ا�شياء التي نقدرھا ھنا جدا , التي يقتل الناس �جلھا و يكذبون �جلھا ويسرقون �جلھا 

 لن يكون لھا قيمة ھناك . انھا مجرد اسفلت . 

 "22 َv ،ً"بَّ هللاَ اْلقَاِدَر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء، ھَُو َواْلَخُروُف ھَْيَكلُھَا.َولَْم أََر فِيھَا ھَْيَك : 21"(نَّ الرَّ
22 .(  
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� حاجة لھيكل �ننا سنرى هللا في كل مكان . انه ساكن مع شعبه . لن تحتاج الى مكان 
 ل"جتماع به . انه ساكن بين شعبه . 

َو�َ إِلَى اْلقََمِر لِيُِضيئَا فِيھَا، vَنَّ َمْجَد هللاِ قَْد أَنَاَرھَا،  َواْلَمِدينَةُ �َ تَْحتَاُج إِلَى الشَّْمسِ 23" 
). 23: 21" (َواْلَخُروُف ِسَراُجھَا.  

 النور العظيم المتوھج , سراج هللا , مجد هللا . 

َوَكَراَمتِِھْم إِلَْيھَا.  َوتَْمِشي ُشُعوُب اْلُمَخلَِّصيَن بِنُوِرھَا، َوُملُوُك اvَْرِض يَِجيئُوَن بَِمْجِدِھمْ 24" 
َويَِجيئُوَن بَِمْجِد اvَُمِم َوَكَراَمتِِھْم إِلَْيھَا. 26َوأَْبَوابُھَا لَْن تُْغلََق نَھَاًرا، vَنَّ لَْي"ً �َ يَُكوُن ھُنَاَك. 25
بِيَن فِي ِسْفِر َحيَاِة َولَْن يَْدُخلَھَا َشْيٌء َدنٌِس َو�َ َما يَْصنَُع َرِجًسا َوَكِذبًا، إِّ�َّ اْلَمْكتُو27

) . 27-24: 21" (اْلَخُروِف.  

 اذا , سيكون الدخول محدودا . 

ا�ن , قد يخلق هللا جنسا اخر على ا�رض ترتيبا جديدا على ا�رض الجديدة. وارد جدا . 
� يمكنك ان تحدَّ من هللا . ليس ھناك دليل حقيقي على ان ا�نسان كان الجنس ا�ول على 

دم كان اول الخ"ئق  من نوعه , لكن اي نوع من الناس او الكائنات او كائنات ا�رض . ا
هللا قبل ا�نسان ؟ من يدري ؟ واي نوع قد يخلق هللا بعدنا , من يدري ؟ � ذكية خلق 

اسرار كثيرة لم يخبرنا بھا بعد . سيكون وقتا عظيما في ا�بدية في اكتشاف اسرار هللا,  
لم تظھر بعد . اكتشاف الحقائق التي   

ا�ن , الكنيسة كانت سرا . لم يعلن هللا حقيقة الكنيسة ا� بعد العھد الجديد . وقال بولس " 
يِسيهِ 26 ھُوِر َوُمْنُذ اvَْجيَاِل، لِكنَّهُ ا{َن قَْد أُْظِھَر لِقِدِّ رِّ اْلَمْكتُوِم ُمْنُذ الدُّ ). 26: 1" (كولوسيالسِّ

 سر الكنيسة . 

يمة . ھناك امم و الدخول الى ھذه المدينة السماوية سيكون للملوك . اذا ھناك امور عظ
سنحكم معه كملوك جالبين مجد ا�مم له . لذا , اي نوع من الترتيب او انه مجرد تخمين و 
� اھمية له , لكن سيكون مثيرا ل"ھتمام ان نعلم عندما نصل الى ھناك . لن اضيف على 

 ھذا الموضوع . 

 

22ا�صحاح   

) . 1: 22" ( َوأََرانِي نَْھًرا َصافِيًا1"   
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 تعلم انه سيكون جديدا , �نھا لن توجد بعد. 

فِي َوَسِط ُسوقِھَا َوَعلَى 2ِمْن َماِء َحيَاٍة �َِمًعا َكبَلُّوٍر، َخاِرًجا ِمْن َعْرِش هللاِ َواْلَخُروِف. " 
" ُع اْثنَتَْي َعْشَرةَ ثََمَرةً، َوتُْعِطي ُكلَّ َشْھٍر ثََمَرھَا.النَّْھِر ِمْن ھُنَا َوِمْن ھُنَاَك، َشَجَرةُ َحيَاٍة تَْصنَ 

)22 :1-2 .(  

اذا, لديك شجرة من نوع مثير ل"ھتمام . وبالطبع , لقد كنا نتحامق جينيا في ا�شجار و 
النباتات وتمكنا من القيام بالكثير من ا�مور المثيرة ل"ھتمام بالت"عب الجيني للنباتات 

. لقد خلقنا انواع مختلفة من الھجائن و انواع مختلفة من المقاومات و الى اخره. وا�شجار   

في الواقع , لقد كونوا نبتة طماطم ا�ن في اسرائيل في جامعة بيرشيبا , نبتة طماطم يمكنك 
ان تسقيھا بماء البحر . � تحصل على طماطم مالحة . لكن من يعلم ربما سيتمكنون من 

الطماطم مملحة اص" . انھم يسقون الطماطم بماء البحر المتوسط فتصبح تطوير ذلك 
ا�ن. و يقومون بالكثير من ا�مور في الشفرات الجينية . الشيء الجديد ھنا ھو العنب من 
غير البذور . عظيم كيف امكن ا�نسان القيام بالت"عب ببعض الشفرات الجينية لنباتات و 

 اشجار . 

نا في شارع برودواي الشمالي ھنا في سانتا انا , كان لدينا عندنا كنت ولدا صغيرا عش
شجرة تنمو عليھا برتقال النافال والفا�نسيا و عنب و ليمون . لذا خ"ل فترة من السنة كان 

يمكننا ان نلتقط برتقال الفا�نسيا , وخ"ل اشھر الشتاء نلتقط برتقال النافال , وفي ما بين 
الليمون . كانت مجرد عملية تطعيم الجذر �نواع من ثمار  الفترتين , نأكل من العنب و

الليمون . وا�ن يمكنك شراء بعض ا�شجار التي عليھا خوخ و ترقية ( نوع من الخوخ ). 
 امر مثير ل"ھتمام . 

سيقوم هللا بعمل شجرة تعطي اثنا عشر ثمرا لكل شھر ستعطي ثمرا ناضجا . سيكون امرا 
يمكنني ان احصل على عدد منھا �زرعھا في حديقتي . جمي" جدا. سأرى ان كان   

َجَرِة لِِشفَاِء اvَُمِم."  ). 2: 22" ( َوَوَرُق الشَّ  

 اذا, سيكون �وراقھا قيمة شفائية . 

). 3: 22" (َو�َ تَُكوُن لَْعنَةٌ َما فِي َما بَْعُد.3"   

َوَشْوًكا v 18َْرُض بَِسبَبِكَ َمْلُعونَةٌ اا�رض , تذكرون , كانت ملعونة نتجية للخطيئة . " 
) . 19-18: 3" (تكوين بَِعَرِق َوْجِھَك تَأُْكُل ُخْبًزا19(ملعون ا�نسان) َوَحَسًكا تُْنبُِت لََك،

 ولھذا, لن يكون ھناك لعنة بعد . 
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ْجھَهُ، َواْسُمهُ َعلَى َوھُْم َسيَْنظُُروَن وَ 4َوَعْرُش هللاِ َواْلَخُروِف يَُكوُن فِيھَا، َوَعبِيُدهُ يَْخِدُمونَهُ. " 
) . 4- 3: 22" (ِجبَاِھِھْم.  

) . "سينظرون 8: 5" (متىvَنَّھُْم يَُعايِنُوَن هللاَ. " قال يسوع طُوبَى لِ�َْنقِيَاِء اْلقَْلِب،8. " 
 وجھه " 

أَْو نُوِر َشْمٍس، vَنَّ  َو�َ يَُكوُن لَْيٌل ھُنَاَك، َو�َ يَْحتَاُجوَن إِلَى ِسَراجٍ 5َواْسُمهُ َعلَى ِجبَاِھِھْم. " 
بَّ اِ�لهَ يُنِيُر َعلَْيِھْم، َوھُْم َسيَْملُِكوَن إِلَى أَبَِد ا{بِِديَن.  ) . 5-3: 22" (الرَّ

 صعب التصديق . اليس كذلك؟ لذلك قال مباشرة : 

) . 6: 22" (ھِذِه اvَْقَواُل أَِمينَةٌ َوَصاِدقَةٌ.«ثُمَّ قَاَل لِي:6"   

تكون حقيقة . تبدو , واو! لذلك يؤكد الرب ان ھذه ا�قوال صادقة  تبدو احسن من ان
وامينة . مرة اخرى , تأكيد على حقانية اع"ن هللا لعقلك الشكاك الذي يجد صعوبة في 

تصديق ان هللا سيفعل شيئا كھذا لنا . �ننا ب" قيمة و غير مستحقين ان نحكم معه الى ا�بد 
العظيم و العالم الجديد والعصر الجديد . اذا الرب يؤكد لك  ا�بدين معه في ملكوته الجديد

 ان ھذه ا�قوال اقوال صادقة وامينة . 

يِسيَن أَْرَسَل َم"ََكهُ لِيُِرَي َعبِيَدهُ َما يَْنبَِغي أَْن يَُكوَن َسِريًعا"  بُّ إِلهُ اvَْنبِيَاِء اْلقِدِّ ھَا «7».َوالرَّ
 ) . 7-6: 22" (أَنَا 

ليوحنا ھناك . لم الرب ھنا يتك  

ِة ھَذا اْلِكتَابِ "  َوأَنَا يُوَحنَّا الَِّذي َكاَن يَْنظُُر َويَْسَمُع 8».آتِي َسِريًعا. طُوبَى لَِمْن يَْحفَظُ أَْقَواَل نُبُوَّ
" ا.ھَذا. َوِحيَن َسِمْعُت َونَظَْرُت، َخَرْرُت vَْسُجَد أََماَم ِرْجلَِي اْلَم"َِك الَِّذي َكاَن يُِرينِي ھذَ 

)22 :7-8  . (  

فعل ھذا مسبقا وقال الم"ك له قف . "� تفعل ذلك " لكن يوحنا منبھر مرة اخرى, وقد 
 طغى عليه موقف ان الم"ك يخبره ذلك , لذلك وقع على قدميه مرة اخرى ليعبده ,  

بِيَاِء، َوالَِّذيَن يَْحفَظُوَن أَْقَواَل اْنظُْر �َ تَْفَعْل! vَنِّي َعْبٌد َمَعَك َوَمَع إِْخَوتَِك اvَنْ «فَقَاَل لَِي:9" 
) . 9: 22" (».ھَذا اْلِكتَاِب. اْسُجْد ِ�ِ!  

مرة اخرى يوحنا يخطيء نفس الخطأ الذي يقع فيه الناس غالبا عبادة اداة هللا " � تفعل 
 ذلك . اعبد هللا ." 
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ِة ھَذا الْ «َوقَاَل لِي:10"  ) . 10: 22" (ِكتَاِب، vَنَّ اْلَوْقَت قَِريٌب.�َ تَْختِْم َعلَى أَْقَواِل نُبُوَّ  

ا�ن , تذكر عندما تكلم مع دانيال , قال اختم ھذه ا�مور و� تكتبھا , �نھا للنھاية. في 
ا�يام ا�خيرة , ستتزايد المعرفة . لذا , اختمھا �نه سيكون ھناك وقت لتفھم , لكنھا لست 

ِة ھَذا اْلِكتَاِب، vَنَّ اْلَوْقَت " لك ,يا دانيال. ا�ن مع يوحنا , قال �َ تَْختِْم َعلَى أَْقَواِل نُبُوَّ
" ا�ن الشيء المثير ل"ھتمام ان الكثير من الناس ينظرون الى سفر الرؤيا على انه قَِريٌب.

سفر مختوم . " اوه انه سفر مختوم . � تريد ان تدخل فيه . � يمكن �حد فھمه " انه كذلك 
ون او �نھم نووا ان يجعلوا المعاني روحانية , وان فعلت ذلك يصبح السفر ب" �نھم � ينو

معنى . لذا , ان قراته وقلت " واو !" فحسب و قبلته كما ھو . دون اضافة او خذ شيء 
منه, لن يكون عندك مشكلة . فقط يصير عندك مشكلة عندما تحاول ان تجعل كل شيء فيه 

�َ تَْختِْم َعلَى انية غريبة , فيصبح سفرا صعبا � يفھم . " روحانيا , و تعطيھا معاني روح
ِة ھَذا اْلِكتَاِب، vَنَّ اْلَوْقَت قَِريٌب.   " أَْقَواِل نُبُوَّ

ْر بَْعُد. َومَ 11"  ْس بَْعُد. َوَمْن ھَُو بَارٌّ فَْليَتَبَرَّ ھَُو  نْ َمْن يَْظلِْم فَْليَْظلِْم بَْعُد. َوَمْن ھَُو نَِجٌس فَْليَتَنَجَّ
 ».ُمقَدٌَّس فَْليَتَقَدَّْس بَْعدُ 

ھَا أَنَا آتِي َسِريًعا َوأُْجَرتِي َمِعي vَُجاِزَي ُكلَّ َواِحٍد ( مرة اخرى الرب يتكلم ويقول ) وَ «12
). 12-11: 22" (َكَما يَُكوُن َعَملُهُ.  

حياة ا�بدية ا�ن, كأبن � لن ادان لخطاياي , كلھا غطيت بيسوع المسيح . كأبن � ھبة ال
ھي فقط ھبة , انھا ھبة هللا لي . � يمكنني ان اعمل �ستحقھا . � استحقھا . انھا عطية من 

لَْيَس ِمْن v9َنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاِ�يَماِن، َوذلَِك لَْيَس ِمْنُكْم. ھَُو َعِطيَّةُ هللاِ. 8. هللا " 
) . مع ذلك سيكافئني هللا بحسب اعمالب التي 9-8: 2" (افسس .أَْعَمال َكْي"َ يَْفتَِخَر أََحدٌ 

 اعملھا . سيكون ھناك درجات مكافئة في السماء . 

ا�ن, بخصوص الحياة ا�بدية , فتلك عطية هللا . � يمكنني ان ستحقھا او اعمل �ستحقھا . 
. ذلك ھو ا�ساس المسيح , ا�يمان وحده � استحقھا . انھا عطية هللا لي �يماني بيسوع 

الوحيد الذي بسببه وھبت لي ھذه الھبة وهللا اعطاني ا�يمان �ؤمن . مع ذلك �نني ا�ن 
اؤمن اريد ان اخدم هللا و ان اقدم له ذاتي �خدمه , وا�عمال التي اعملھا � , سوف 

 اجازى عليھا , ا�عمال التي عملت بدافع نقي . 

لتي يعملھا الناس و� يكون ھناك عليھا مكافأة. ان عملت ا�ن , ھناك الكثير من ا�عمال ا
فقط لتحصل على عرض كبير و لتكون فقط معروفا لدى الناس , وليقولوا " اوه , انه 
شخص مقدس " و تعمل اعما� فقط لتعطيھم ذلك النوع من ا�حساس , تتعلم ان تغلق 
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يقة معينة تظھر البر و عينيك و تطوي يديك في اللحظة المناسبة وتتعلم الك"م بطر
الروحانية , حتى يعرف الناس الذين يتكلمون اليك ان تسير بالقرب من الرب. ذلك النوع 

 من ا�مور تافھة و � مكافأة عليھا . 

اَم النَّاِس لَِكْي يَْنظُُروُكْم، َوإِ�َّ فَلَْيَس «قال يسوع "  لَُكْم اِْحتَِرُزوا ِمْن أَْن تَْصنَُعوا َصَدقَتَُكْم قُدَّ
َماَواِت. ). 1: 6"(متى أَْجٌر ِعْنَد أَبِيُكُم الَِّذي فِي السَّ  

اذا صليت � تخرج الى الشارع و تفعلھا بع"نية حتى يراك كل من يمر ويقول " مالذي 
ا أَْنَت فََمتَى َصلَّْيَت فَاْدُخْل إِلَى ِمْخَدِعَك َوأَْغلِْق 6يحدث ؟ " " اوه انه رجل روحاني" "  َوأَمَّ

"( متى ابََك، َوَصلِّ إِلَى أَبِيَك الَِّذي فِي اْلَخفَاِء. فَأَبُوَك الَِّذي يََرى فِي اْلَخفَاِء يَُجاِزيَك َع"َنِيَةً.بَ 
) . اذا اعطيت ف" تجعل من الموضوع قضية كبيرة , � تطبل و� تزمر . تعلم القيام 6:6

اَم النَّاِس، لَِكْي يََرْوا فَْليُِضْئ 16بامور من دون جذب ا�نتباه الى نفسك . "  نُوُرُكْم ھَكَذا قُدَّ
َماَواِت. ُدوا أَبَاُكُم الَِّذي فِي السَّ ). �ننا سنكافأ بحسب 16: 5"( متى أَْعَمالَُكُم اْلَحَسنَةَ، َويَُمجِّ

 ا�عمال التي لھا الدافع الصحيح . 

كافأتنا منھم" لذا كن ا�ن , يسوع قال " ان عملنا لترى اعمالنا من الناس عندھا ننال م
 حذرا بخصوص ذلك . ھناك خطر حقيقي في ذلك,خطر ماكر .  

تذكر الذي تلقى " ھَا أَنَا آتِي َسِريًعا َوأُْجَرتِي َمِعي vَُجاِزَي ُكلَّ َواِحٍد َكَما يَُكوُن َعَملُهُ  "
 الدراھم الخمس ؟ 

عشرة " "احسنت ,  احضرھا وقال " يارب اعطيتني خمس دراھم و انا زدتھا وا�ن لدي
سأجعلك تحكم على عشرة مدن . ادخل الى راحة سيدك " " يارب اعطيتني اربعة دراھم 

وذھبت و عملت بھا فأحضرت ثمانية " احسنت ,  ساجعلك حاكما على ثمانية مدن " " 
يارب , انت تحصد من حيث � تزرع , كما انني اعرف كيف انت بخصوص المال الذي 

لمال وا دفنته وھا ھو , اخرجته من المحرمة و ھو محفوظ , يمكنك ان وزعته , لذا اھذت ا
" . ھَا أَنَا آتِي َسِريًعا َوأُْجَرتِي َمِعي  تستعيده " ليس جيدا , � مكافأة . "  

ُل َوا{ِخرُ 13"  ). 13: 22" (».أَنَا اvَلُِف َواْليَاُء، اْلبَِدايَةُ َوالنِّھَايَةُ، اvَوَّ  

ت اعلنھا هللا ا�ب في ا�صحاح ا�ول . ھنا يسوع ھو من يتكلم الى يوحنا ا�ن , ھذه الكلما
 و يعلن نفس الشيء. 

طُوبَى لِلَِّذيَن يَْصنَُعوَن َوَصايَاهُ لَِكْي يَُكوَن ُسْلطَانُھُْم َعلَى َشَجَرِة اْلَحيَاِة، َويَْدُخلُوا ِمَن 14"   

). 14: 22" (اvَْبَواِب إِلَى اْلَمِدينَةِ   



162 
 

سوع " انا باب الحظيرة " قال ي  

نَاةَ َواْلقَتَلَةَ َوَعبََدةَ اvَْوثَاِن، َوُكلَّ َمْن يُِحبُّ َويَْصنَُع 15، "  َحَرةَ َوالزُّ vَنَّ َخاِرًجا اْلِك"ََب َوالسَّ
 ). 16-15: 22"(ِه اvُُموِر َعِن اْلَكنَائِِس.أَنَا يَُسوُع، أَْرَسْلُت َم"َِكي vَْشھََد لَُكْم بِھذِ «16َكِذبًا.

 اذا, ھذا الك"م للكنائس .الرب ارسل للكنائس. 

ْبحِ اْلُمنِيرُ  " يَّةُ َداُوَد. َكْوَكُب الصُّ وُح َواْلَعُروُس يَقُو�َِن:17».أَنَا أَْصُل َوُذرِّ "  ».تََعاَل!«َوالرُّ
)22 :16-17 . ( 

 دعوة هللا لك لتأتي و تشاركه في المجد مجد ملكوته ا�بدي. 

َوَمْن يَْعَطْش فَْليَأِْت.  (تعال يارب يسوع و أسس ملكوتك ) ».تََعاَل!«يَْسَمْع فَْليَقُْل: َوَمنْ " 
انًا.  ) . 17: 22" (َوَمْن يُِرْد فَْليَأُْخْذ َماَء َحيَاٍة َمجَّ

 انه مفتوح و متاح , ساعد نفسك . 

ِة ھذَ 18"  ا اْلِكتَاِب: إِْن َكاَن أََحٌد يَِزيُد َعلَى ھَذا، يَِزيُد هللاُ vَنِّي أَْشھَُد لُِكلِّ َمْن يَْسَمُع أَْقَواَل نُبُوَّ
َربَاِت اْلَمْكتُوبَةَ فِي ھَذا اْلِكتَاِب.  ِة، 19َعلَْيِه الضَّ َوإِْن َكاَن أََحٌد يَْحِذُف ِمْن أَْقَواِل ِكتَاِب ھِذِه النُّبُوَّ

َسِة، َوِمَن اْلَمْكتُوِب فِي ھَذا اْلِكتَاِب.يَْحِذُف هللاُ نَِصيبَهُ ِمْن ِسْفِر اْلَحيَاِة، َوِمَن الْ  " َمِدينَِة اْلُمقَدَّ
)22 :18-19 . ( 

� استطيع ان اتخيل جرأة انسان يلعب بسفر الرؤيا مع تحذير كھذا . او ان يحاول خلق  
شيء منه او فيه . � اتخيل تھورا كھذا . لھذا اخذ سفر الرؤيا حرفيا مع انني � افھمه كله . 

حرفيا و اعلمه حرفيا , �نني � اريد ان اكون مذنبا بأضافة او اخذ شيء منه . افضل  اخذه
ان اكون مخطئا في تفسيري الحرفي للسفر من اكون مخطئا باvضافة الى السفر, بجعله 

 روحانيا , او ا�خذ منه �جعله روحانيا . 

 بتعبير اخر , ھذا السفر 

به و ممارسته . " طوبى لمن يقرأ و يسمع و يعمل � يجب اللعب به , يجب فقط ا�يمان 
ك"م ھذه النبوة , طوبى للعاملين بھا في حياتھم " اذا , ذلك ھو الھدف من السفر , ليقرأ و 

 يسمع و يُفَعل , ليس ليناقش , او يتجادل عليه . او ما الى ھنالك . 

اِھُد بِھَذا:20"  بُّ يَُسوُع. ».نََعْم! أَنَا آتِي َسِريًعا«يَقُوُل الشَّ  ) . 20: 22" (آِميَن. تََعاَل أَيُّھَا الرَّ
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حسنا , لقد كان ذلك قبل الف و تسعمائة سنة تقريبا حين قال " ھا ان اتي سريعا " يارب 
 لقد مر الف وتسعمائة سنة . قال بطرس : 

�ً: أَنَّهُ َسيَأْتِي فِي آِخِر اvَيَّاِم قَْوٌم ُمْستَ "  ْھِزئُوَن، َسالِِكيَن بَِحَسِب َشھََواِت َعالِِميَن ھَذا أَوَّ
vَنَّهُ ِمْن ِحيَن َرقََد ا{بَاُء ُكلُّ َشْيٍء بَاق ھَكَذا أَْيَن ھَُو َمْوِعُد َمِجيئِِه؟«َوقَائِلِيَن:   ِسِھمْ أَْنفُ   

 ،P

4
P ) . تدري هللا لم يعد يتدخل . حماقة . يسوع قادم مرة 3:3بطرس2"(».ِمْن بَْدِء اْلَخلِيقَةِ  

اخرى , حماقة . اين الوعد ؟ ا�مور كما ھي  ومستمرة . لن يكون ھناك اية مقاطعات في 
 التاريخ . 

لكن بطرس قال " هللا � بطيء في وعوده " ذلك وعد بمجيئه " كما يحسبه البعض تباطأً " 
بِّ َكأَْلِف َسنٍَة، َوأَْلَف َسنٍَة َكيَ بل قال "  ) . 8: 3بطرس 2"( ْوٍم َواِحٍد.أَنَّ يَْوًما َواِحًدا ِعْنَد الرَّ

نقول انه مر تقريبا الفي سنة . حسنا , يقول الرب " لقد مر يومان فحسب . اعتقد انه � بد 
 ان اعود" "ھا انا أتي سريعا " 

كيف , سريعا سيأتي �جلك ؟ � نعلم , اليس كذلك ؟ لكنني اؤمن ان وقت عودة يسوع 
في ھوشع ان اسرائيل ليومين ستكون كميتة , لكن في المسيح قريبة جدا جدا . ھناك د�ئل 

اليوم الثالث , سيحيھا هللا وسيعيشون قدام الرب . مرة اخرى اليوم الواحد يساوي الف 
سنة. �لفي سنة كانت اسرائيل شبه ميتة , لكنھم ا�ن انتعشوا . نبوة ھوشع تحققت. لھذا 

" امين تعال يارب يسوع" .  اؤمن ان يوم الرب قد اقترب . و انا مع يوحنا اجيب  

اوه , كم يشتاق قلبي الى الرب ليأتي و يؤسس ملكوته . كم ارغب ان ارى العالم الجديد , 
 العصر الجديد مع يسوع حاكما كملك و كرب . 

 اخر كلمات يوحنا و اخر الكلمات الختامية للكتاب المقدس .كم ھي مناسبة .  

 ). 21: 22" (ِسيِح َمَع َجِميِعُكْم. آِميَن.نِْعَمةُ َربِّنَا يَُسوَع اْلمَ 21" 

اليس ذلك جمي" . يا لھا من طريقة جميلة �نھاء ھذا الكتاب العظيم . فقط طلب نعمة الرب 
او توريث نعمة الرب يسوع المسيح عليك . لتكن نعمة الرب يسوع المسيح معكم او عليكم 

 جميعا " آمين " . 

 ھ" صلينا. 



164 
 

عمتك و بالنعمة سنكون قادرين على ا�شتراك في ا�رث الممجد يارب نشكرك من اجل ن
للقديسين في النور . نشكرك يارب , انك انقذتنا من قوى الظ"م , اخذا التمرد من قلوبنا , و 

 معطيا ايانا قلب محبة , قلب التزام , قلب ايمان . يا رب نريد ان نخدمك �ننا نحبك . 

ي اعطيتنا بخصوص العالم الجديد , والعصر الجديد ونشكرك يا الرب لذلك الرجاء الذ
 حيث البر سيحكم و يسوع سيحكم ھنا حيث ھذه الشمس تظلم. لذا يارب تعال بشرعة . 

 

لم تعتقدوا انني سأفعلھا (انھي الكتاب المقدس ) , الم تعتقدوا ذلك؟ و� انا . اشكر الرب من 
وى في حياتنا تحفظنا من الخطيئة . الحياة اجل كلمته . منارة �قدامنا , منارة لطريقنا , ق

 نفسھا " �ن مدخل الكلمة يعطي حياةً" كم نحتاج الى السلوك في نور كلمة هللا . 

انا نوعا متحمس لفكرة البدء من جديد , العودة الى سفر التكوين حيث بداية كل شيء و 
ا�مر. لقد دخلنا الى دھور  رؤية كيف ان هللا عمل منذ البداية الى النھاية . ا�ن وقد ختمنا

ا�بدية والمستقبل . حيث اختفت الشمس , تبددت , اختفت . و في العصور ا�تية سيظھر 
هللا لنا غنى بالغ من محبته و رحمته في المسيح , الى ابد ا�بدين مع ربنا . لذا سنعود ا�ن 

شرية و صبر هللا في متابعة تمرد ا�نسان منذ البداية , وتأثيره على ا�نسان والبالى 
التعامل معه بمحبة , و صبر و ھو ينفذ خطته لجذب ا�نسان اليھا حتى نتشارك معه في 

 النھاية ا�بدية في ملكوته من المحبة والنعمة .

ليكن الرب معكم و ليباركم و يھيء قلوبكم ونحن نتحضر للبدء مرة اخرى بالدراسة منذ 
خر مرة . مغامرتنا العظيمة للتعرف عليه . البداية . اؤمن ان ھذه المرة ستكون ا  

 


