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مقدمة 
ــا الكتــاب املقــدس كثــراً عــن األزمنــة األخــرة، حيــث  حيدثن
بــدأ حديثــه عــن تلــك األيــام يف أوىل أســفاره، ســفر اتلكوين، واســتمر 
باحلديــث عنهــا، عــر لك الكتــاب يف عهديــه القديــم واجلديــد إىل أن 

وصــل إىل آخــر أســفاره، ســفر الرؤيــا.

ــات  ــض الفحوص ــري بع ج
ُ
ــة أ ــأة طبي ــت يف منش ــرة كن ذات م

الروتينيــة، وأثنــاء إجــرايئ لواحــدة مــن تلــك الفحوصــات اكن 
ــم يف  ــع العال ــك يف وض ــا رأي ــألوين: "م ــان، س ــب وممرض ــي طبي برفق

ــام؟"  ــذه األي ه

أجبتهم: "أنا أؤمن بأننا نعيش يف األيام األخرة."

وبــداًل مــن أن يُدهشــوا، ردوا عــَيّ معــاً قائلــن بأنَّهــم 
تمامــاً. أدهشــي  األمــر اذلي  أَنّ هــذا صحيــح.  يعتقــدون  

يف هــذا الكتــاب حنــن بصــدد اكتشــاف كيــف يقــرب العالــم 
ــار-  ــا لالختب ــيكون وقت ــه س ــد بان ــا أعتق ــرة، وان ــام األخ ــن األي م
اقــى أنــواع االختبــارات الــي قــد تشــهدها البرشيــة عــر لك 
ــات  ــن اتلرصحي ــد م ــدس العدي ــاب املق ــد يف الكت ــا. وتوج عصوره

ــرة. ــام االخ ــن األي ــدث ع ــي تتح ــة ال اهلام
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صعوبات األيام األخرية

ــه إىل  ــول كالم ــس الرس ــه بول ــة 1:3 يوج ــاوس اثلاني يف تيموث
ــَذا". أي ثــق أن هــذا  ــْم َه

َ
تلميــذه تيموثــاوس فيقــول: " َولِكــِن اْعل

األمــر مؤكــد للغايــة. بمعــى آخــر، عليــك أن تكــون متيقنــاً مــن 
أمــر واحــد، وأن ال تنســاه. 

ْزِمَنٌة َصْعَبٌة."
َ
ِت أ

ْ
ِخرَيةِ َسَتأ

َ
يَّاِم األ

َ
نَُّه ِف األ

َ
ْم هَذا أ

َ
"َولِكِن اْعل

dan�" إيبيكنيـدنوس" أو"  επικίνδυνος  اللكمــة ايلـونـــانية
ــا  ــت هن ــر" تُرمج ــة "خط ــي بالعربي ــي تع ــة، وال gerous" باإلجنلزيي

ــط  ــدة فق ــرة واح ــرت مل ــم ُذك ــٌة"، ث ــٌة َصْعَب ْزِمَن
َ
ِت أ

ْ
ــَتأ ــب "َس إىل صع

ــتُخدمت  ــث اس ــى 8، حي ــد، يف م ــد اجلدي ــر يف العه ــان آخ يف م
تلصــف رَُجلــن تســكنهما األرواح الرشيــرة جــاءا للقــاء يســوع إىل 

الضفــة الرشقيــة مــن حبــر اجلليــل . 

ا".  وهنــا تُرمجــت إىل "هيــاج" حيــث يقــول الــويح "َهاِئَــاِن ِجــدًّ
ــه  و قياســاً ىلع ذلــك، مــا يريــد الكتــاب املقــدس قــوهل نلــا هــو أنَّ
يف األيــام األخــرة ســتأيت أوقــات هائــة "رشســة". يف اعتقــادي أن 

هــذا الوصــف أفضــل بكثــر مــن تعبــر "أزمنــة صعبــة".
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ــدم  ــاوس يلق ــانية إىل تيموث ــاتله اثلـ ــس يف رس ــي بول ويم
ــخصية  ــور ش ــو تده ــة. وه ــات اهلائ ــك األوق ــيء تل ــبباً مل ــا س نل

اإلنســان واألخــالق واآلداب العامــة.

وهــو يضــع نلـــا قائمة حتــوي ثمانيـــة عــرش عيبــاً أخالقيــاً من 
ــك  ــن تل ــة م ــرة،  ثالث ــام األخ ــاً يف األي ــون واضح ــأنه أن يك ش

ــا انلــاس.  ــوب يه أمــور حيبه العي

ــَن  ــاين "ُمِبِّ ــِهْم"، واثل ْنُفِس
َ
ــَن أل ــوَن ُمِبِّ ــب األول "يَُكونُ العي

ــان 2، 4(. ــٍة هلِل" ) اآليت اِت ُدوَن َمَبَّ َّ ــذَّ ِ ــَن ل ــر "ُمِبِّ ــاِل"، واألخ َم
ْ
لِل

يف دقــة متناهيــة، يـُـرز الكتــاب املقــدس نلا املشــلكة األساســية 
الكــرى الــي تواجــه البرشيــة لكهــا. ناهيــك عــن الواليــات املتحدة 

األمريكيــة والعالــم الغــريب احلديث.

ــزواج،  ــار ال ــبب انهي ــو س ــب اذلات ه ــة اذلات. ح ــا مب إنَّه
ــائدة يف  ــرة الس ــل اعم.. الفك ــع بش ــس واملجتم ــالت، الكنائ العائ
أذهــان اجلميــع يه"هــذا مــا أريــده أنــا ، ومــا تريــده أنــت هــو أمــر 
ــرة  ــذه الفك ــه." ه ــأحصل علي ــد وس ــا أري ــرف م ــا أع ــوي. وأن ثان
املشــبَّعة باألنانيــة يه املســئولة عــن احلالــة املزريــة الــي وصلــت 
إيلهــا األرس احلديثــة. تفــكك األرسة هــو املقدمــة تلفــكك املجتمع. 
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لقـد حذرنـا الكتـاب املقـدس مـرة أخـرى، عمـا سـيحدث يف 
األيـام األخـرة يف مـى 24: 7ـ13. حيـث يتحـدث يسـوع عـن آالم 

املخـاض، الـي ستسـود ملكـوت اهلل ىلع األرض.

حقيقـة واحدة ال مفر منهـا تتعلق بملكـوت اهلل، ويه أنه يوجد 
طريـق واحـد فقـط تقود إيلـه. طريـق ال يمكنـك االنضمـام إيله، بل 
 

َ
َحٌد ال

َ
ـَك: إِْن َكَن أ

َ
ـوُل ل

ُ
ق
َ
َـقَّ أ َقَّ الْ جيـب أن تـودل فيه. قال يسـوع: " الْ

ـوَت اهللِ"  )يوحنا 3: 3، 5(.
ُ
ك

َ
ْن يَـَرى َمل

َ
 َيْقِدُر أ

َ
ـْوُق ال

َ
ُ ِمـْن ف

َ
يُـودل

و تلــك حقيقــة ليســت فقــط لأفــراد بــل ولــأرض لكهــا حتتــاج 
ادلخــول إىل ملكــوت اهلل.ومــن خــالل الــوالدة فقــط يُمكــن لــأرض 
ــد  ــه اتلجدي ــوع علي ــق يس ــى 19 يُطل ــوت اهلل. يف م ــل ملك أن تدخ
)اآليـــة 28(، ويه كأي والدة يســبقها خمــاض. يف مــى 7:24ـ13 وضــع نلا 

يســوع  قائمــة ببعــض آالم املخــاض الرئيســية  ويه:

ــٍة، َوتَُكــوُن 
َ
ك

َ
 َمْمل

َ
ــٌة َع

َ
ك

َ
ــٍة َوَمْمل َمّ

ُ
 أ

َ
ــٌة َع َمّ

ُ
ــوُم أ ــُه َتُق نَّ

َ
"أل

َهــا 
َّ
َماِكــَن. َولِكــَنّ هــِذهِ ُك

َ
ْوبَِئــٌة َوَزالَزُِل ِف أ

َ
َمَــاَعٌت وَأ

ونَُكــْم، 
ُ
 ِضيــٍق َويَْقُتل

َ
ُمونَُكْم إىِل

ّ
وَْجــاِع. ِحينَئِــٍذ يَُســلِ

َ
 األ

ُ
ُمْبَتــَدأ

ْجــِل اْســِي. وَِحينَئـِـٍذ 
َ
َمــِم أل

ُ
َوتَُكونـُـوَن ُمْبَغِضــَن ِمــْن َجِيــِع األ

ــْم  ــْم َبْعًضــا َويُْبِغُضــوَن َبْعُضُه ُموَن َبْعُضُه
ّ
ــلِ ثِــرُيوَن َويَُس

َ
ــُرُ ك َيْع

ــَن.  ثرِيِي
َ
ــوَن ك

ُّ
ــرُيوَن َويُِضل ثِ

َ
ــٌة ك َذبَ

َ
ــاُء ك نْبَِي

َ
ــوُم أ ــا. َويَُق َبْعًض
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َ

ِي يَْصــِرُ إىِل
َّ

ثرِيِيــَن. َولِكــِن اذل
َ
ك

ْ
ــُة ال ــِم َتــْرُُد َمََبّ

ْ
ةِ اإِلث َ ــرْ

َ
َولِك

ــُص. "
ُ
ــَذا َيْل ه

َ
ــَى ف ُمْنَت

ْ
ال

ــة.  ــة ىلع أم ــام أم ــو قي ــوت اهلل ه ــيء ملك ــؤرش األول مل امل
ــة يه  ــة أّم ــة ايلوناني ــأَنّ اللكم ــرف ب ــام، أن نع ــر لالهتم ــن املث وم
ــارة  ــتقت عب ــا اش ــة ومنه ــوس" أو "nation" باإلجنلزيي εθνος "إثن
ــة، وتعــي "عــريق".  εθνοτικές "إثنوتيجــس" أو "ethnic" اإلجنلزيي
ولكمــة συγκρούσεις "سيجروســس" أو "conflicts" اإلجنلزييــة 
وتعــي "رصااعت". ويه إحــدى الســمات الواضحــة للحالــة الراهنــة 

ــة". ــرصااعت العرقي ــم، "ال يف العال

ــا أود  ــو م ــة ". وه ــة ىلع مملك ــاًل: " ومملك ــوع قائ ــع يس ــم يتاب ث
تســميته باحلــروب السياســية. ومــا يليهــا مــن جمــااعت وأوبئــة وزالزل.

ــو اكنــت تلــك  ويذهــب يســوع إىل أبعــد مــن ذلــك - كمــا ل
ــل  ــا بش ــة، فيخاطبن ــه الكفاي ــا في ــة بم ــت صادم ــوادث ليس احل
ونَُكــْم، 

ُ
َويَْقُتل ِضيــق   

َ
إىِل ُمونَُكْم 

ِّ
يَُســل " ِحينَئِــٍذ  قائــاًل:  شــخيص 

ــِي". ــِل اْس ْج
َ
ــِم أل َم

ُ
ــِع األ ــْن َجِي ــَن ِم ــوَن ُمْبَغِض َوتَُكونُ

 وســتكون انلتيجــة الطبيعيــة ذللــك هــو إرتــداد الكثريــن عــن 
إيمانهــم  باملســيح. ويشــر يســوع هنــا إىل أَنّ انلــاس لــن يركوا تبعيتـــه 
بســهولة فقــط، بــل ســيذهبون إىل أبعــد مــن ذلــك إىل اخليانــة وكراهيــة 
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بعضهــم ابلعــض. وهــذا بالطبــع، ســيكون أرضــاً خصبــة مثايلــة لظهــور 
أنبيــاء كذبــة ذوي تأثــر كبــر.

ــام األخــرة هــو كــرة حتــدي انلــاس  املــؤرش اتلــايل ملــيء األي
ــل  ــخص اعش ىلع األق ــن ألي ش ــه. ويمك ــروجهم عن ــون وخ للقان
ــده  ــن يف ب ــر القوان ــة ىلع أَنّ ك ــد، املوافق ــس ابل ــنوات يف نف 10 س

ــتمر. ــد مس ــارت يف تزاي ص

ثــم يكمــل يســوع قائمتــه قائــاًل إن مبــة الكثــر مــن 
ــن  ــر ع ــتخدمة للتعب ــة املس ــة ايلوناني ــترد. اللكم ــيحين س املس
احلــب هنــا يه αγαπη "أاغيب" أو "love"  باإلجنلزييــة. وتنطبــق هــذه 

ــيحية. ــة املس ــاص للمحب ــوع اخل ــذا انل ــة اعدة ىلع ه اللكم

ــور  ــع ىلع الف ــأس، إذ يتاب ــن ايل ــوع ع ــد يس ــا أبع ــن م لك
ــن  ــة ع ــام، بموعظ ــة األي ــة بنهاي ــات اخلاص ــن العالم ــه ع حديث
 

َ
ــِرُ إىِل ِي يَْص

َّ
ــِن اذل ــول: " َولِك ــل ويق ــدرة ىلع اتلحم ــة إىل الق احلاج

ــر  ــة، يه أك ــذه اجلمل ــة هل ــة ايلوناني ــُص". الرمج
ُ
ــَذا َيْل ه

َ
ــَى ف ُمْنَت

ْ
ال

حتديــداً مــن الرمجــة الــي بــن أيدينــا. إذ تقــول: "مــن اكنــت دليــه 
ــص  ــت خُملّ ــص." أن ــذاك خيل ــة ف ــى انلهاي ــل ح ــدرة ىلع اتلحم الق

ــى. ــر إىل املنت ــب أن تص ــاً جي ــى خُملّص ــن يك تب اآلن، ولك
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دعونا نلخص تلك القائمة اهلامة جداً:
•  أمة ضد أمة.

• مملكة ضد مملكة.

• جمااعت وأوبئة وزالزل.

• اضطهاد املسيحين وكراهيتهم من لك األمم.
• إهانة املسيحين وخيانتهم بلعضهم ابلعض.

• الكثر من األنبياء الكذبة.
• انتشار الفوىض.

• برودة مبة الكثر من املسيحين.

• أخراً االحتياج إىل اتلحمل.

ال يشء مــن لك مــا ســبق، بالطبــع، يعتــر مفرحــاً، لكــي تعلمــت 
أمــراً واحــداً عــن الكتـــاب املقــدس وهــو أن أكــون موضوعيــاً. لقــد 
بــدأت بدراســة الكتــاب املقــدس كمؤمــن عندمــا كنــت يف اخلامســة 
والعرشيــن مــن عمــري. بعــد ذلــك حســمت أمــري وقــررت أين أريــد 
معرفــة مــا يقــوهل الكتــاب املقــدس حقــاً ــــ متجنبــاً اآلراء البشـــرية 
ــزيات  ــا حت ــا دلين ــخيص. فلكن ــازي الش ــانية واحني ــرات اإلنس واتلفسـ
ــات  ــة وتعصب ــزيات قومي ــة، حت ــزيات عنرصي ــبقة، حت ــخصية مس ش
مذهبيــة وحتــزيات الهوتيــة. ولكــن إن كنــَت حقــاً راغبــاً يف ســماع 
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مــا يقــوهل اهلل يف لكمتــه، عليــك وضــع لك تلــك األمــور جانبــاً وفتــح 
قلبــك وعقلــك يف تواضــع لتســمع حبــق مــا يقــوهل اهلل. لطاملــا كنــت 
ــدس، إذن  ــاب املق ــرأه يف الكت ــا تق ــش مم ــم تُدَه ــاس: "إن ل ــول للن أق

ــاب  مذهــل. ــه كت ــك املقــدس." ألنَّ ــاً كتاب ــم تقــرأ حق ــت ل فأن
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ــة الزمــان، يوجــب ىلع  ــوءة الســيد املســيح عــن نهاي ــا نلب إدراكن
ــش  ــد يعي ــا. ق ــتجيب به ــي سيس ــة ال ــار الطريق ــا اختي ــد من لك واح
ــن  ــع م ــذا املقط ــل ه ــة يف جتاه ــكار ورغب ــة  إن ــا حال ــض من ابلع
الكتــاب املقــدس ـ طبعــاً مــع غــره مــن اآليــات الالحقــة ـ فقــط ألَنّ 

ــاً. ــح تمام ــه غــر مري اتلفكــر ب

قــد يغــايل ابلعــض يف االهتمــام بعالمــات نهايــة الزمــان، فربــط 
بــن لك يشء وبينهــا، بــدءاً مــن نــرشة األخبــار ايلوميــة، ووصــواًل إىل 
اســتئصال إصبــع القــدم. أيــاً اكن، أنــا أؤمــن أن اهلل ذاتــه قــد كشــف 
ــعب هل،  ــا كش ــي علين ــة ال ــن الطريق ــديد ـ ع ــق ش ــه ـ بتدقي يف لكمت

ــام األخــرة.  العيــش بهــا يف األي

األصحاحــات األوىل مــن ســفر الرؤيــا يه مفتاح أســايس لالقراب 
مــن نهايــة الزمــان. إن كنــا ال نــأيت مــن خــالل هــذا االقــراب، ســوف 
تطــى علينــا القــوى الــي ســتطلق ضدنــا. ولكــن إن أدركنــا الصــورة 
الــي أظهرهــا اهلل هنــا يلوحنــا، ســنتمكن مــن مواجهــة األيــام األخرة 

دون خــوف. يقــول يوحنــا:
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ً
ــا ــِمْعُت َوَراِئ َصْوت ، َوَس ــرَّبِّ ــْوِم ال وِح ِف يَ ــرُّ ــُت ِف ال ْن

ُ
 "ك

ُل  وَّ
َ
ــاُء. األ َ ــُف َوايلْ ِ ل

َ
ــَو األ ــا ُه نَ

َ
ــاً: 'أ ِ ائ

َ
ــوٍق ق ــْوِت بُ َص

َ
 ك

ً
ــا َعِظيم

ــْبِع   السَّ
َ

ْرِســْل إىِل
َ
ُتــْب ِف كَِتــاٍب وَأ

ْ
ِي تَــَراهُ، اك

َّ
َواآلِخــُر. َواذل

 
َ

َوإىِل ِســِمرْينَا،   
َ

َوإىِل ُســَس، 
َ
ف
َ
أ  

َ
إىِل ِســيَّا: 

َ
أ ِف  ــِي 

َّ
ال َنائِــِس 

َ
ك

ْ
ال

 
َ

ِفَيــا، َوإىِل
ْ
َدل

َ
 فِيا

َ
 َســاْرِدَس، َوإىِل

َ
 َثَياتِــريَا، َوإىِل

َ
بَْرَغُمــَس، َوإىِل

ــا  مَّ
َ
ــِي. َول ــَم َم

َّ
ِي تََكل

َّ
ــْوَت اذل ــَر الصَّ ْنُظ

َ
ــتُّ أل ََف

ْ
ال

َ
ــَة'. ف ُوِدكِيَّ

َ
ال

ــا 1: 12-10(. ــٍب..." )رؤي ــْن َذَه ــَر ِم ِ ــْبَع َمَناي ــُت َس يْ
َ
ــتُّ َرأ ََف

ْ
ال

لقــد الحظــت يف ســفر الرؤيــا  أنــه عندمــا يكــون هنــاك إعــالن 
ــالن يف  ــى اإلع ــخص اذلي يتل ــاه الش ــز انتب ــن اهلل، ال يرّك ــخيص م ش
ابلدايــة ىلع شــخص الــرب. يبــدو األمـــر كمــا لــو كنــا غــر قادريــن 
ىلع مواجهتــه مبــارشة. ذللــك، أواًل وقبــل لك يشء يــرى يوحنــا املنايــر 

الســبع. ثــم يقــول:

ــاً  ِ ب ــاٍن، ُمتََسْ َس
ْ
ــِن إِن ــْبُه ابْ ــِر ِش ِ َمَناي

ْ
ــْبِع ال ــِط الَسّ "َوِف َوْس

ــْن  ــٍة ِم ــِه بِِمْنَطَق ْدَيْي
َ
ــَد ث ــا ِعْن ، َوُمَتَمْنِطًق ــْنِ

َ
 الرِّْجل

َ
ــْوٍب إىِل بَِث

ِج، 
ْ
ْبَيــِض َكثَلّل

َ
ــوِف األ ْبَيَضــاِن َكلُصّ

َ
أ
َ
ُســُه َوَشــْعرُهُ ف

ْ
ــا َرأ َمّ

َ
َذَهــٍب. وَأ

ــا  ُهَم َنّ
َ
أ
َ
، ك ّ ــِيِ ــاِس انلَّ ــْبُه انلَُّح هُ ِش

َ
ــا ــاٍر. َورِْج ــِب نَ ِهي

َ
ــاهُ َك وََعْيَن

ثـِـرَيٍة. َوَمَعــُه ِف يـَـِدهِ 
َ
َصــْوِت ِمَيــاهٍ ك

َ
تـُـوٍن. َوَصْوتـُـُه ك

َ
ِمَيَّتــاِن ِف أ َمْ

ــْن  ــُرُج ِم ــِن َيْ يْ ــاٍض ُذو َحَدّ َواكِــَب، َوَســْيٌف َم
َ
ــْبَعُة ك ــَى َس ُْم ايلْ

ْيُتــُه 
َ
ــا َرأ َمّ

َ
ل
َ
تَِهــا. ف َوّ

ُ
ــْمِس َوِهـــَي تُِضـــيُء ِف ق ِمـــِه، َووَْجُهــُه َكلشَّ

َ
ف
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ائـِـاً 
َ
ُْمــَى َعــَيَّ ق َوَضــَع يَــَدهُ ايلْ

َ
ــٍت، ف ّ

َميِ
َ
ْيــِه ك

َ
َســَقْطُت ِعْنــَد رِْجل

ــا 1: 13ـ17(. ــُر'"  )رؤي ُل َواآلِخ َوّ
َ
ــَو األ ــا ُه نَ

َ
ــْف، أ َ  تَ

َ
ِل: ' ال

مــن بــن لك الرســل، اكنــت ىلع األرجــح، عــــالقة يوحنا بيســوع 
يه األكـــر محيمية بينمـــا كــــان يسوع عـــــى األرض. اكن يوحنــا 
ــه  ــرب يف العشــاء األخــر وطــرح علي هــو اذلي اتــكأ ىلع صــدر ال
ــا 20:21(. وحــى  ُمَك؟" )يوحن

ِّ
ــل ِي يَُس

َّ
ــَو اذل ــْن ُه ــيُِّد، َم ــا َس الســؤال: " يَ

بعــد القيامــة شــارك يوحنــا يســوع اإلفطــار ىلع شــاطئ حبــر اجلليــل، 
ــا  ــن هن ــن. ولك ــذ اآلخري ــن اتلالمي ــدد م ــع ع ــب م ــاً إىل جن جنب
ــن  ــداً ع ــاً جدي ــا إعالن ــتقبل يوحن ــويح، اس ــن ال ــة م ــذه املرحل يف ه
يســوع، إعالنــاً قويــاً دلرجــة أنَّــه ســقط عنــد قدميــه كرجــل ميــت، 
فمــاذا اكن هــذا اإلعــالن؟ أعتقــد أّن يوحنــا تقابــل مــع يســوع ادليان.

نســمع القليــل يف الكنائــس ايلــوم حــول حقيقــة أَنّ يســوع ليــس 
فقــط خملصــاً لكنـــه أيضــاً  ديــان.  إنــه ســيدين مجيــع البرش، وســيدين 
ــم  ــن امله ــن. م ــوىت املقام ــيدين لك امل ــق س ــت الح ــس، ويف وق الكنائ

للغايــة أن نتواجــه مــع حقيقــة أَنّ يســوع هــو ادليــان.

بينمــا تقــرأ األصحــاح األول مــن ســفر الرؤيــا، يُمكنــك أن تــرى 
أنـَّـه اكن يف الواقــع مشــهداً مرعبــاً: عينــان لكهيــب نــار، صــوت كصوت 
ــاس  ــبه انلح ــالن ش ــه، رج ــن فم ــرج م ــاد خي ــيف ح ــرة، س ــاه كث مي
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املحــى يف اآلتــون. لك تلــك يه أنــواع مــن ادلينونــة. وعندمــا واجــه 
يــان ســقط عنــد قدميــه كميــت. قــد جُيــادل ابلعــض قائلــن  يوحنــا ادَلّ

بأنَّــه حــى يوحنــا اعــرف بفقدانــه  للــويع.

توجـد  ال  مـا.  يومـاً  يـان  ادَلّ يسـوع  سـنواجه  مجيعـاً  وحنـن 
اسـتثناءات. هـذا واقع مهم جداً بالنسـبة نلا يك ندركـه. يقول بولس:

َمِســيِح، يِلََناَل 
ْ
ــْرِسِّ ال

ُ
َمــاَم ك

َ
 ُنْظَهــُر أ

ً
َنــا َجِيعــا َنّ

َ
 بـُـَدّ أ

َ
نـَّـُه ال

َ
"أل

اً"    ْم َشًّ
َ
ََســِد ِبََســِب َمــا َصَنــَع، َخــرْياً َكَن أ ُكُّ َواِحــٍد َمــا َكَن بِالْ

)2كورنثوس 10:5(.

الحــظ أن هنــاك فئتــن اثنتــن فقــط: جيــدة وســيئة. لك مــا هــو 
ليــس جيــد هــو ســيئ. ال يوجــد يشء مايــد يف تصنيفــات اهلل. يتابــع 

بولــس قائــاًل:

َة الرَّبِّ ُنْقنُِع انلَّاَس" )اآلية 11(.
َ
ُْن َعلُِموَن َمَاف  نَ

ْ
إِذ

َ
" ف

أتســاءل، كــم واحــداً منــا أدرك "خمافــة الــرب"؟ وكــم قّســاً ســبق 
ـــ وطبــق مــا يعظــه  ـــ عــن خمافــة الــربـ  ووعـــظ بفهــم وإدراك اكمــلـ 
ــه  ــة أن ، دلرج

ً
ــرواع ــا م ــبة يلوحن ــوع بالنس ــهد يس ــه؟ اكن مش ىلع نفس

وقــع عنــد قدميــه كرجــل ميــت.
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ــَدهُ  ــَع يَ َوَض
َ
ــٍت، ف ّ

َميِ
َ
ــِه ك ْي

َ
ــَد رِْجل ــَقْطُت ِعْن ــُه َس ْيُت

َ
ــا َرأ َمّ

َ
ل
َ
"ف

 . ــَيُّ
ْ
ُل َواآلِخــُر، َوال َوّ

َ
نـَـا ُهــَو األ

َ
َــْف، أ

َ
 ت

َ
ائـِـاً ِل: ' ال

َ
ُْمــَى َعــَيَّ ق ايلْ

بـَـِد اآلبِِديــَن! آِمــَن. َوِل َمَفاتِيــُح 
َ
 أ

َ
نـَـا َحٌّ إىِل

َ
، َوَهــا أ

ً
ْنــُت َمْيتــا

ُ
َوك

َمــْوِت'"  )رؤيــا 17:1ـ18(.
ْ
ــِة َوال َهاوِيَ

ْ
ال

هنـــا يظهــر يســوع ليــس َكديّـــان فقــط، بــــل وكغــــالب عظيم 
لــل أشــال الــرش: اخلطيــة، املــوت، الشــيطان، واهلاويــة. يظهــر منترصاً 

بالامــل، ليــس هنــاك مــا هــو ناقــص أو مفقــود يف انتصــاره.

 تذّكــر، يســوع لــم يَعــُر املــوت والقيامــة ألجــل مصلحتــه ـ فهــو 
دائمــاً اكن اغبلــاً. بــداًل مــن ذلــك، قــال يســوع عــن نفســه إنــه ســيأخذ 

ماننــا وحيرضنــا إىل نرصتــه. وهــذا هــو جوهــر انلعمــة ورمحــة اهلل.

ــس  ــي يه الكنائ ــبع، ال ــر الس ــق إىل املناي ــر بتدقي ــا ننظ دعون
الســبع. رأى يوحنــا يســوع  واقفــاً يف وســط الكنائــس الســبع. فاهتمــام 
ــم أن اهلل  ــس 2 نعل ــة. يف تيط ــخ اكن الكنيس ــر اتلاري ــايس ع اهلل  األس

ــه، ــدم نلفس ــد أن يق يري

ْعَماٍل َحَسَنٍة" )اآلية 14(.
َ
 َغُيوراً ِف أ

ً
 َخاّصا

ً
"... َشْعبا

ــم  ــس ىلع األم ــزي اهلل، لي ــه ترك ــدأ في ــان اذلي يب ــو امل ــذا ه ه
وليــس عـــى السياســين، وليــس عـــى القـــادة العســكرين، ولكــن 
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ىلع كنيســته. حنــن أواًل يف قائمــة اهتمامــات اهلل. إن كنــت ال تمســــك 
بهــذا الفكــرـ  وتؤمـــن بــهـ  فسـيصـــيبك اذلعـــر بســهولة. 

املــان األول اذلي رآه فيــه يوحنــا اكن وســط الكنائــس، متجــواًل 
بينهــا، فاحصــاً لك كنيســة. ثــم يقــول يســوع يف نهايــة األصحــاح األول 

مــن ســفر الرؤيــا:

ــْبِع  ــِي، َوالَسّ  يَِمي
َ

ــَت َع يْ
َ
ــِي َرأ

َّ
ــِب ال َواكِ

َ
ك

ْ
ــْبَعِة ال "ِسَّ الَسّ

ــْبِع  ئَِكــُة الَسّ
َ

َواكِــُب ِهَ َما
َ
ك

ْ
ــْبَعُة ال َهبَِيّــِة: الَسّ َمَنايِــِر اذَلّ

ْ
ال

َنائـِـِس"      
َ
ك

ْ
ــْبُع ال ْيَتَهــا ِهَ الَسّ

َ
ــِي َرأ

َّ
ــْبُع ال َمَنايـِـُر الَسّ

ْ
َنائـِـِس، َوال

َ
ك

ْ
ال

ــة 20(. )اآلي

ــس  ــدام الكنائ ــون خ ــا يمثل ــورة هن ــة املذك ــد أن املالئك أعتق
السبع. حنن اذليـــن يف اخلدمـــة ــ قســــاوسة، مبرشون، رســل، معلمون، 
وأنبيــاء ـ حنتــاج أن نتذكــر بــأَنّ الــرب حيملنــا بيــده ايلمــى. يــا هلــذا 

الفكــر املهيــب.

يف األصحاحــن اتلايلــن مــن ســفر الرؤيــا، يُمــي يســوع رســائل 
ــظ  أن لك  ــم أن نالح ــن امله ــبع. م ــس الس ــليمها إىل الكنائ ــم تس يلت
رســالة قــد تــم إرســاهلا إىل كنيســة. تفكــري املنطــي يقــول يل إن أي 

ــم حيصــل ىلع رســالة. ــم يكــن يف الكنيســة ل شــخص ل
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ــرف ـ أَنّ اهلل  ــة اتلط ــتثناءات بالغــ ــض االس ــع بع ــد ـ م وأعتق
ــة . ــاً يف مجاع ــواً ملزتم ــن عض ــون لك مؤم ــع أن يك يتوق

رســلت رســالة ســفر الرؤيــا ايلــوم وأنــت غــر ملــزتم بأي 
ُ
 إذا أ

رســلت فقــط إىل الكنائــس 
ُ
مجاعــة، لــن حتصــل ىلع الرســالة. فقــد أ

َحــٌد َصــْوِت" تقــول 
َ
ـ إىل لك األفــراد يف الكنائــس. عبــارة " إِْن َســِمَع أ

يل إنــه ال يكــي أن تكــون يف الكنيســة، بــل عليــك أن تكــون 
قــادراً ىلع ســماع صــوت اهلل.

أود أن أشــر إىل مالحظتــن هامتــن تتعلقــان بالرســائل املرســلة 
إىل الكنائس، يف معظـــم الرمجـــات احلديثة، مخـــس مرات ـ إىل مخس 

ــَك". 
َ
ْعَمال

َ
 أ

ٌ
نـَـا َعرِف

َ
كنائــس ـ يســوع يقــول: " أ

وهــذا أمــر خطــر. هــو لــم يقــل: "أنــا أعــرف طائفتــك." هــو لــم 
يقــل: "أنــا أعــرف برنامــج كنيســتك." ولــم يقــل حــى: "أنــا أعــرف 
ترصحياتــك حــن شــهدت عــن إيمانــك." بــل قــال: "أنــا أعــرف مــا 
اذلي تفعلــه." وهــذا مــا يهــم. ليــس مــا نقــوهل، بــل مــا نفعلــه هــو 

مــا حيســب.

أيضــاً، مخــس مــرات ـ إىل مخــس مــن الكنائــس الســبع ـ اكنــت 
ــاج املســيحيون  ــة. ســألي انلــاس: "هــل حيت ــه األوىل يه اتلوب وصيت
ــة؟" جــوايب هــو أَنّ مخســة ىلع األقــل مــن ســبع كنائــس يف  إىل اتلوب
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ــس  ــي بالكنائ ــالل معرف ــن خ ــة. وم ــة إىل اتلوب ــا يه يف حاج الرؤي
ــه ال يوجــد أي اخنفــاض تللــك النســبة. املعــارصة، أود أن أقــول إن

ــر، اتلوبــة يه املفتــاح لــل يشء آخــر. فــإذا تغاضيــت عــن  تذَكّ
اتلوبــة، ال يمكــن أن يكــون دليــك إيمــان حقيــي. يمكنــك ســؤال 
ــرشط  ــل، ألن ال ــك بالفع ــن تأتي ــا ل ــن اهلل، لكنَّه ــراكت م ــب ال وطل

األول هــو اتلوبــة.

ــت  ــوع. اكن ــق ليس ــد الطري ــدان يلُع ــا املعم ــا أىت يوحن عندم
اتلوبــة يه العنــرص األول مــن رساتلـــه. عندما بـــدأ يســوع يعــظ ، اكن 

ــس 15:1(. ــِل" )مرق ِي
ْ

ــوا بِاإِلن ــوا َوآِمُن ــي هل، " َفُتوُب ــول عل أول ق

ــر  ــوع غ ــت اجلم ــا قال ــرصة" عندم ــن "العن ــوم اخلمس ويف ي
ــرس:             ــاهل بط ــر ق ــُع...؟" اكن أول أم ــاَذا نَْصَن ــرس: " َم ــة بلط املؤمن

َْعَتِمــْد ُكُّ َواِحــٍد ِمْنُكــْم" )أعمــال 38:2(.  " تُوُبــوا َويلْ

ويف أفسس، قال بولس:

تُُكــْم  ْخَرْ
َ
 وَأ

َّ
َفَوائِــِد إاِل

ْ
 ِمــَن ال

ً
ــْر َشــيْئا َؤِخّ

ُ
أ ــْم 

َ
ْيــَف ل

َ
"ك

ُونَانِيِّــَن  َيُهــوِد َوايلْ
ْ
ّ َبْيــٍت، َشــاِهداً لِل

ْمُتُكــْم بـِـِه َجْهــراً َوِف ُكِ
َّ
َوَعل

َمِســيِح" 
ْ
ال يَُســوَع  َّنــا 

ِ بَِرب ِي 
َّ

اذل َواإِليَمــاِن  اهللِ   
َ

إىِل بِالَّْوَبــِة 
)أعمــال 20:20ـ21(.
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م املشــورة للمســيحين يف  ــى أقــدِّ
ُ

لقــد أمضيــت ســااعت ال حت
مشــالكهم، ووصلــت إىل اســتنتاج مفــاده أَنّ هنــاك حــدوداً ملــا يُمكــن 

أن يتحقــق مــن خــالل تقديــم املشــورة.

ــالك  ــم مش ــن معظ ــل م ــة ىلع األق ــن باملائ ــأن مخس ــول ب أود الق
ــة. ــن اخلطي ــوا ع ــم يتوب ــم ل ــة أنَّه ــع إىل حقيق ــيحين ترج املس

أنــا أقــرح إن كنــت تعــاين مــن املشــالك يف خراتــك املســيحية، 
اســأل نفســك إن كنــت قــد تبــت حقــاً. تراجــع تمامــاً عــن لك مــا ال 

يــريض اهلل، اخضــع ذاتــك هل واستســلم دون رشوط.

الرســائل إىل الكنائــس يف ســفر الرؤيــا حتتــوي ىلع عنارص رئيســية 
متنوعــة ـ اكملــدح، اثلنــاء ىلع مــا هــو جيــد، اتلصحيــح حــن ال تســر 
األمــور ىلع مــا يــرام، اتلحذيــر مــن ادلينونــة الــي قــد تتبعهــا، والوعــد.

 لكـن الحـظ أن الوعـود ُمقدمـة نلـوع واحد من البـرش، لذي 
يغلـب. لـم أسـتطع إجياد أي وعـود يف العهـد اجلديد ألوئلـك اذلين لم 

رْيِ."
َ َّ بِالْ لِِب الـرَّ

ْ
ُّ بَـِل اغ  َيْغلَِبنَّـَك الرَّ

َ
يغلبـوا. يف روميـة 21:12 " ال

ــد  ــب. والــيء الوحي ــب أو أن نغِل ــاران فقــط، أن نُغلَ ــاك خي هن
ــه القــدرة الافيــة ىلع أن يغلــب الــرش هــو اخلــر. اذلي دلي
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يف نهاية سفر الرؤيا اهلل نفسه يتحدث ويقول: 

 َوُهــَو يَُكــوُن ِلَ 
ً
ُ إهِلــا

َ
ــوُن ل

ُ
ك

َ
ٍء، وَأ "َمــْن َيْغلـِـْب يـَـرِْث ُكَّ َشْ

ــا 7:21(. " )رؤي
ً
ابْنا
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ــا.  ــفر الرؤي ــل يف س ــد بقلي ــو أبع ــا ه ــب إىل م ــا نذه اآلن دعون
فاألصحــاح الرابــع حيــوي للغايــة ألنــه يضــع نلــا الطريــق الصحيــح 

ــة عــرش الكــون. ــه غرف لالقــراب إىل اهلل. إنَّ

ــْوُت  ــَماءِ، َوالَصّ "َبْعــَد هــَذا َنَظــْرُت َوإَِذا بَــاٌب َمْفُتــوٌح ِف الَسّ
 ُهَنــا 

َ
ائـِـاً: 'اْصَعــْد إىِل

َ
ــُم َمــِي ق

َّ
ُبــوق َيَتَك

َ
ِي َســِمْعُتُه ك

َّ
ُل اذل َوّ

َ
األ

ُت ِف  ــِت ِصْ
ْ
َوق

ْ
ــَذا'. َولِل ــَد ه ــرَي َبْع ْن يَِص

َ
ــَدّ أ  بُ

َ
ــا ال ــَك َم رِيَ

ُ
أ
َ
ف

َعــْرِش َجالـِـٌس" 
ْ
 ال

َ
ــَماءِ، َوَع وِح، َوإَِذا َعــْرٌش َمْوُضــوٌع ِف الَسّ الــُرّ

ــان 1ـ2(. )اآليت

ــن  ــم يك ــرى، ل ــرة أخ ــرش. م ــو الع ــا ه اكن أول يشء رآه يوحن
قــادراً ىلع انلظــر بشــل مبــارش إىل اجلالــس ىلع العــرش، مــع أَنّ 
موضــوع هــذا األصحــاح لكــه هــو لكمــة العــرش. يف هــذا األصحــاح 
القصــر ـ اذلي حيتــوي ىلع 11 آيــة فقــط ـ تــرد لكمــة عــرش  14 مــرة.

وال تنسـوا أن الفكـرة الرئيسـية هنـا يه: وجـود عـرش حيكم لك 
الكـون. لك يشء يف الكـون هو بالامل حتت سـيطرة اجلالس ىلع العرش.

يكشف األصحاح الرابع  عن أربعة جوانب من طبيعة اهلل.
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األول، أنـَّـه قــدوسـ  واحــد مــن أهــم اإلعالنــات الــي أعطيــت 
عــن اهلل يف الكتــاب املقــدس. لكمــة قــدوس يه اللكمــة الوحيــدة الي 
تكــررت ثــالث مــرات مرتبطــة باســم اهلل، مرة واحــدة يف إشــعياء 6 
وٌس، الــرَّبُّ اإِلُل  ــدُّ

ُ
وٌس، ق ــدُّ

ُ
وٌس، ق ــدُّ

ُ
ومــرة واحــدة هنــا يف رؤيــا 4: " ق

ِت" )اآليــة 8(. ومــن 
ْ
ــأ ِي يَ

َّ
َكئـِـُن َواذل

ْ
ِي َكَن َوال

َّ
ٍء، اذل  ُكِّ َشْ

َ
َقــاِدُر َع

ْ
ال

ــام ،  ــن اإلدراك أو االهتم ــداً م ــل ج ــاك القلي ــي، هن ــالل مالحظ خ
ــم  ــيحية يف العال ــس املس ــم الكنائ ــة يف معظ ــق بالقداس ــا يتعل فيم

الغــريب ايلــوم.

اإلعان اثلاين هو، أَنّ اهلل يلك القدرة.

واثلالث هو، أنَّه أبدي ــ اذلي اكن، والائن، والــذي يأيت.

واإلعان الرابع هو، أنه خالق ك األشياء.

ــة  ــن طبيع ــة ع ــات األربع ــك اإلعالن ــل يف تل ــاً للتأم ــذ وقت خ
اهلل: قــدوس، يلك القــدرة، أبــدي، خالــق. وبمجــرد حصولــك ىلع رؤيــة 
ــوراً  ــي ىلع األرض منظ ــكالت ال ــتأخذ املشـ ــن اهلل، س ــة ع واضح
 وضغوطـــاً 

ً
خمتلفـــاً. ولكــن مـــن دون تـــلك الرؤيــة، ســتواجه أوضااع

ــا. ــزاً ملواجهته ــت جمه ــت لس ــاراً، أن وأخط
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ســفر الرؤيــا

م الســفر اذلي هــو الكتــاب الفعــي للرؤيــا، اذلي  يف رؤيــا 5، يُقــدَّ
اكن خمتومــاً بســبعة ختــوم.

يف تلــك األيــام، لــم يكــن دليهــم كتــب مطبوعــة اكلــي نعرفهــا 
ايلــوم. بــل اكنــت دليهــم أوراق ملفوفــة، واكن لك كتــاب هــو يف األصــل 

ســفراً ملفوفــاً.

األصحــاح اخلامــس مــن الرؤيـــا، يُفتتــح برصخــات قويــة جــداً 
ــوت اعل: ــالك بص ــا م يطلقه

ــْم 
َ
ل
َ
ــْفَر َويَُفــكَّ ُخُتوَمــُه؟' ف ْن َيْفَتــَح السِّ

َ
"َمــْن ُهــَو ُمْســَتِحقٌّ أ

ْن 
َ
ْرِض أ

َ
ــَت األ ْ  تَ

َ
ْرِض َوال

َ
 األ

َ
 َع

َ
ــَماءِ َوال َحــٌد ِف السَّ

َ
ــَتِطْع أ يَْس

ــِه... َفَقــاَل ِل ]يلوحنــا[ َواِحــٌد  ْ ْن َيْنُظــَر إيِلَ
َ
 أ

َ
ــْفَر َوال ــَح السِّ َيْفَت

ــْن  ِي ِم
َّ

ــُد اذل َس
َ
ــَب األ

َ
ــْد َغل

َ
ــَوَذا ق ــِك. ُه  َتْب

َ
ــُيوِخ: ' ال ــَن الُشّ ِم

ــُه  ــَكّ ُخُتوَم ــْفَر َويَُف ــَح الِسّ ــُل َداُوَد، يِلَْفَت ْص
َ
ــوَذا، أ ــْبِط َيُه ِس

ــات 2ـ3، 5(. ــْبَعَة."  )اآلي الَسّ

أعتقــد أّن هــذا الســفر هــو خطــة اهلل نلهايــة العالــم. وقــد قيــل 
ــع  ــذ يتطل ــه أخ ــل أن ــب. أختّي ــد غل ــوذا ق ــبط يه ــد س ــا أن أس يلوحن
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حــوهل متوقعــاً رؤيــة أســد قــوي، عنيــف، ومــارب. لكــن مــاذا رأى؟ 
ــة 6(. ــوح )اآلي ــه مذب ــاً قائمــاً كأنَّ خروف

ــت  ــوة اهلل ليس ــورة. ق ــلك الص ــر يف تــ ــك وفك ــض عيني أغم
ــق  ــوة خال ــى ق ــة. تتج ــوة البرشي ــت يف الق ــة. يه ليس ــوة ابلدني يف الق

ــع. ــاة اتلواض ــرة. يف حي ــروح املنك ــون يف ال الك

إن أردت قــوة اهلل، ال تصعــد إىل األىلع، احنــِن إىل األســفل. املبــرش 
ــيحياً  ــت مس ــا كن ــرة: "عندم ــال ذات م ــودي ق ــت م ــم دواي العظي
يافعــاً،  ظننــت أن اهلل حيتفــظ بعطايــاه ىلع رفــوف وأَنّ أفضــل العطايــا 
ىلع الرفــوف العايلــة، وكنــت أود الوصــول إيلهــا. تعلمــت فيمــا بعــد 
أن أفضــل العطايــا يه يف أدىن الرفــوف، واكن عــّي أن أحنــي ألحصــل 

عليهــا."

يف 1كورنثوس 1: 25 بولس يقول:

ــَوى 
ْ
ق
َ
ــَف اهللِ أ ــاِس! َوَضْع ــَن انلَّ ــُم ِم ْحَك

َ
ــَة اهللِ أ

َ
َنّ َجَهال

َ
"أل

ــاِس!" ــَن انلَّ ِم

 األمــور الــي تبــدو محقــاء وضعيفــة بالنســبة للعقــل البــرشي 
ــال  ــس ب ــه. بول ــه وقوت ــا حكمت ــتثمر اهلل فيه ــي يس ــور ال يه األم
شــك، اكن يتحــدث عــن الصليــب عندمــا تكلــم عــن جهالــة اهلل 
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وضعــف اهلل. فمــا هــو أضعــف مــن رجــل مصلــوب؟ ومــا هــو أكــر 
ــة مــن أن تســمح البنــك أن يُصلــب أمــام مجهــور متهكــم؟ جهال

ــاع؟ يســوع  ــم يصحــح هــذا االنطب ــاً أن اهلل ل هــل الحظــت يوم
ــك، إال لشــهود اختارهــم اهلل. وبقــدر إهتمــام  ــاً بعــد ذل ــم يظهــر حي ل

ــب. ــة ىلع الصلي ــة معلق ــا رأوه ، جث ــر م ــا، اكن آخ ــوع وقته اجلم

اهلل لــم يفعــل شــيئاً تلصحيــح هــذا االنطبــاع. فضعــف اهلل أقــوى 
مــن البــرش، وجهالــة اهلل أحكــم مــن انلــاس.

ــديد  ــاً ش ــل درس ــاوس 2 حتم ــول يف 2تيموث ــس الرس ــة بول رسالـ
ــادة: ــة للق ــارصة ــــ خاص ــة املع ــة للكنيس األهمي

ْد ُمْتَنا َمَعُه 
َ
َنّا ق

ُ
نَُّه إِْن ك

َ
َكَِمُة: أ

ْ
ٌة ِهَ ال

َ
"َصاِدق

 َمَعُه."
ً
يْضا

َ
َسَنْحَيا أ

َ
 ف

 َمَعُه...." )اآليتان 11ـ 12(.
ً
يْضا

َ
َسَنْملُِك أ

َ
َنّا نَْصِرُ ف

ُ
"إِْن ك

ــه  ــق إىل األىلع متج ــة أَنّ الطري ــل حقيق ــم ونقب ــا أن نفه علين
إىل األســفل. األىلع اذلي تريــد اذلهــاب إيلــه، هــو األدىن اذلي عليــك 
ــه أن  ــه علي ــع نفس ــن أراد أن يرف ــوع، إن لك م ــال يس ــه. ق ــدء ب ابل

ــا 14:18(. ــع )لوق ــه يرتف ــع نفس ــن يض ــع، ولك م يتض
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يف فيلــي 2، بعــد أن حتــدث عــن أقــى درجــات اذلل الــي مــر 
بهــا يســوع، يســتخدم  بولــس لكمــة "ذللــك":

ّ اْسٍم" )اآلية 9(.
ْوَق ُكِ

َ
 ف

ً
ْعَطاهُ اْسما

َ
، وَأ

ً
يْضا

َ
َعُه اهلُل أ

ّ
"ذِللَِك َرَف

ــن  ــوب، ولك ــن  املحب ــه اكن االب ــس ألنَّ ــيح؟ لي ــع املس ــاذا ُرفِّ مل
ــرشوط.  ــد اســتوىف ال ــه ق ألن

ــك  ــا رفَّع ــر، لكم ــت أك ــا اتضع ــزل. لكم ــع، ان إن أردت أن ترتف
اهلل أكــر. ايلــوم أرى يف الكنيســة الكثــر مــن إعــالء اذلات املتصــف 
ــر  ــن أك ــدة م ــخيص. واح ــوح الش ــن الطم ــر م ــة، والكث بالعدواني
ــت  ــذه اكن ــخيص. ه ــوح الش ــوم يه الطم ــة ايل ــالك يف الكنيس املش
مشــلكة الشــيطان نفســه، "لوســيفر". لقــد أراد أن يســاوي نفســه بــاهلل، 
ذللــك رفــع مــن شــأن نفســه، فُطــرح إىل األســفل. يف انلهايــة لك مــن 

ــيُحتقر. ــه، س ــالء نفس ــى إلع يس
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يف رؤيا 5، يبدأ يوحنا بوصف الرد ىلع اخلروف املذبوح:

ــُة  ْرَبَع
َ
ــاُت َواأل ََيَوانَ ــُة الْ ْرَبَع

َ
ــَرِّت األ ــْفَر َخ ــَذ الِسّ َخ

َ
ــا أ َمّ

َ
"َول

ــاَراٌت  ــٍد قِيَث ّ َواِح
ــْم ُكِ ُه

َ
ــروِف، َول َ ــاَم الْ َم

َ
 أ
ً
ــْيخا وَن َش ــْرُ ِع

ْ
َوال

ــَن.  يِس ِقِدّ
ْ
ــَواُت ال

َ
ــوراً ِهَ َصل ٌة َبُ ــَوّ

ُ
ــٍب َمْمل ــْن َذَه ــاٌت ِم وََجاَم

ْن 
َ
ــَت أ نْ

َ
ــَتِحٌق أ ــَن: 'ُمْس ائِلِ

َ
ــَدةً ق ــًة َجِدي ــوَن تَْرنِيَم ُم َنّ ــْم َيَتَ َوُه

ْيتََنا هللِ  ــَتَ ــَت َواْش ــَك ُذِبْ نَّ
َ
ــُه، أل ــَح ُخُتوَم ــْفَر َوَتْفَت ــَذ الِسّ ُخ

ْ
تَأ

َتَنــا إِللِهَنــا 
ْ
ــٍة، وََجَعل َمّ

ُ
ــٍة َولَِســاٍن َوَشــْعٍب وَأ

َ
بِيل

َ
ّ ق

بَِدِمــَك ِمــْن ُكِ
ــا 5 :8 ـ10(. ْرِض" )رؤي

َ
 األ

َ
ــَنْملُِك َع َس

َ
ــًة، ف َهَن

َ
 َوك

ً
ــواك

ُ
ُمل

الحـظ أنـك عندما تصـي، صالتك تصعـد اكبلخور أمـام اهلل. 
والعبـادة تبدأ يف الوسـط بأوئلـك اذلين حول العرش. ثـم يقول يوحنا:

َعــْرِش 
ْ
ثرِيِيــَن َحــْوَل ال

َ
ئَِكــٍة ك

َ
"َوَنَظــْرُت َوَســِمْعُت َصــْوَت َما

 
َ

ــوف
ُ
ل
ُ
ــَواٍت وَأ ــَواِت َرَب ــْم َرَب ــُيوِخ، َواَكَن َعَدُدُه ــاِت َوالُشّ ََيَوانَ َوالْ

ــة 11(. ــوٍف" )اآلي
ُ
ل
ُ
أ

إذا ضــربنا عـرشة آالف يف عـرشة آالف سـيكون انلاتــج مائة 
مليـون، وإذا رضبنـا ألفـاً يف ألف سـيكون انلاتج  مليونـاً. هل يمكنك 
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أن تتصـور ما سـيكون عليه األمر عندما تنظـر إىل مالين املالئكة؟ 
بينمـا يمتد التسـبيح من العـرش اإلليه وصـواًل للمالئكة.

ثم يُكِمل يوحنا الصورة:

ــوُح  َمْذبُ
ْ
 ال

ُ
ــرُوف َ ــَو الْ ــْوٍت َعِظيــٍم: 'ُمْســَتِحٌق ُه ــَن بَِص ائِلِ

َ
"ق

َمْجــَد 
ْ
َراَمــَة َوال

َ
ك

ْ
َة َوال ُقــَوّ

ْ
َمــَة َوال

ْ
ِك

ْ
ِغــَى َوال

ْ
ُقــْدَرَة َوال

ْ
ُخــَذ ال

ْ
ْن يَأ

َ
أ

ْــَت 
َ

ْرِض َوت
َ
 األ

َ
ــَماءِ َوَع ــا ِف الَسّ ــَة!'.  َوُكُّ َخلِيَقــٍة ِمَمّ

َ
ك َرَ

ْ
َوال

ــًة: 
َ
ائِل

َ
َْحــِر، ُكُّ َمــا فِيَهــا، َســِمْعُتَها ق ْرِض، َوَمــا َعـــَى الْ

َ
األ

ــُد  َمْج
ْ
ــُة َوال َراَم

َ
ك

ْ
ــُة َوال

َ
ك َرَ

ْ
ــُروِف ال َخ

ْ
ــْرِش َولِل َع

ْ
 ال

َ
ــِس َع ِ َجال

ْ
'لِل

ــات 12ـ14(.  ــَن'" )  اآلي ــِد اآلبِِدي بَ
َ
 أ

َ
َطاُن إىِل

ْ
ــل َوالُسّ

ــم إىل لك  ــن ثـ ــة وم ــرش إىل املالئك ــن الع ــبيح مـ ــد التس امت
اخلليقــة يف العالــم. احتــد اجلميــع يف تســبيح اهلل.

وىلع هذا، الحظ اخلطوط العريضة ملا يعرضه اهلل هنا:

ــل لك يشء.  ــه األول قب ــة يه اهتمام ــان. الكنيس ــو ادليّ ــوع ه يس
ــبحن.  ــود املس ــأى حبش ــرش اهلل م ــة ع غرف

لـو واجهت املسـتقبل بدون هـذه الرؤية، سـيكون مـن الصعب 
عليـك حى يف أحسـن األحوال، احتمال  أي شـدائد قد تـأيت. أعتقد 

أنـه مـن الـرضورى أن نتذكـر دائماً رؤيـة األمور من هـذا املنظور.
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اهلل يبدأ النهاية

وبعــد أن فُتحــت اخلتــوم يف رؤيــا 6، نرى الصــورة األوىل للفرســان 
األربعة:

ــْبَعِة،  ُُتــوِم الَسّ  َواِحــداً ِمــَن الْ
ُ

ــُروف َ ــا َفَتــَح الْ َمّ
َ
"َوَنَظــْرُت ل

َصــْوِت َرْعــٍد: 
َ
ائـِـاً ك

َ
ََيَوانـَـاِت ق ْرَبَعــِة الْ

َ
َوَســِمْعُت َواِحــداً ِمــَن األ

ــَمّ َواْنُظــْر!" )اآليــة 1(.
ُ
'َهل

بينمـا نفحص هذه الصـورة، ضع يف فكـرك أن لك واحد من هؤالء 
الفرسـان قـد أخـذ أمراً مـن السـماء. فما حدث لـم يكن نتيجـة أمور 

َجـَرت ىلع األرض. مـن املهم نلـا أن نتذكر أن املبادرة جـاءت من اهلل.

ْوٌس، 
َ
ْيـِه َمَعُه ق

َ
َـــالُِس َعل ْبَيُض، َوالْ

َ
ـَرٌس أ

َ
ـَـْرُت، َوإَِذا ف "َفَنظ

 َولِـَيْ َيْغلِـَب" )اآلية 2(.
ً
ْعِطـَي إِْكِيـاً، وََخـَرَج َغِلا

ُ
ـْد أ

َ
َوق

اإللكيــل املذكــور هنــا ليــس تاجــاً ملكيــاً، ولكنَّــه إلكيــل 
ــاب  ــة يف األلع ــة اذلهبي ــه، اكمليدايل ــد معارضي ــرصاً ض ــب ن ــن َكس َم

ــايل. ــت احل ــة يف الوق األوملبي

لقــد أصبــح واضحــاً تمامــاً بالنســبة يل أن الفــرس األبيــض هــو 
يســوع املســيح اذلي يتقــدم وينــرش اإلجنيــل إىل أقــايص األرض.
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 َولـِـَيْ َيْغلِــَب" وال يُمكــن هزيمتــه. ال توجــد قــوة 
ً
" َخــَرَج َغِلــا

ىلع وجــه األرض، يمكنهــا اتلغلــب عليــه. املزمــور 45 يقــدم وصفــاً ملــا 
أتصــوره عــن ذلــك الفــرس األبيــض:

ــِك.  َملِ
ْ
َشــاِئ لِل

ْ
ــا بِإِن نَ

َ
ــٌم أ

ّ
ٍم َصالـِـٍح. ُمَتَكِ

َ
ــِي بـِـَكا

ْ
ل
َ
ــاَض ق

َ
"ف

 . ــَرِ بَ
ْ
ــاالً ِمــْن بَــِي ال ــَرُع َجَ بْ

َ
ــَت أ نْ

َ
ــُم َكتـِـٍب َماِهــٍر. أ

َ
ل
َ
لَِســايِن ق

ــِد"   بَ
َ
 األ

َ
َك اهلُل إىِل

َ
ــاَرك ِــَك بَ ــَفَتْيَك، ذِلل  َش

َ
ــُة َع َبِت انلِّْعَم

َ
ــك َس

ْ
ان

ــان 1ـ2(. )اآليت

الحــظ مــرة أخــرى لكمــة ذللــك. اكن هنــاك ســبب وراء مباركــة 
اآلب ليســوع: ألَنّ انلعمــة انســكبت ىلع شــفتيه. إن أردت أن يبــاركك 

اهلل ال بــد أن تكــون انلعمــة ىلع شــفتيك.

ــاَءَك.  ــَك َوَبَه
َ
ل

َ
ــاُر، َجا ََبّ ــا الْ َه ُيّ

َ
ْخــِذَك أ

َ
 ف

َ
ْ َســْيَفَك َع "َتَقــدَّ

 ، ــِرِّ
ْ
ــِة َوال َع ــِقّ َوادَلّ َ ــِل الْ ْج

َ
ــْن أ ــْب. ِم

َ
ــِم. اْرك َتِح

ْ
ــَك اق ِ ل

َ
َوِبَا

ــَداءِ  ْع
َ
ــِب أ

ْ
ل
َ
ــُنونَُة ِف ق َمْس

ْ
ــَك ال

ُ
. َنْبل

َ
ــاوِف ــَك َمَ ــَك يَِميُن َفُتِيَ

ــات 3ـ5(. ــُقُطوَن"  )اآلي ــَك يَْس َْت ــُعوٌب تَ ــِك. ُش َملِ
ْ
ال

ــة ال تتمــزي  ــاً. فالفتوحــات البرشي ــاً اعدي هــذا ليــس فتحــاً برشي
باحلــق وال باتلواضــع وال بالــر. هــذا فتــح إلــيه. يف اعتقــادي أَنّ 
الســهام "انلبــل" املذكــورة هنــا يه ســهام الــروح القــدس ـ الــي ختــرق 

ــه.        ــقطون أمام ــم يس ــرش وجتعله ــوب الب قل
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الدينونة الشديدة
ِــاً:  ائ

َ
ــايِنَ ق ــَواَن اثَلّ ََي ــِمْعُت الْ ، َس ــايِنَ ــَم اثَلّ َْت ــَح الْ ــا َفَت َمّ

َ
"َول

ــِه  ْي
َ
ــِس َعل ِ َجال

ْ
ــُر، َولِل ْحَ

َ
ــُر أ ــَرٌس آَخ

َ
ــَرَج ف َخ

َ
ــْر!' ف ــَمّ َواْنُظ

ُ
'َهل

ــُهْم  ــَل َبْعُضــ ْن َيْقُت
َ
ْرِض، وَأ

َ
ــَن األ َم ِم

َ
ــا ــْزَِع الَسّ ْن َي

َ
ــَي أ ْعِط

ُ
أ

" )رؤ 3:6ـ4(.
ً
ــا  َعِظيم

ً
ــْيفا ــَي َس ْعِط

ُ
، وَأ

ً
ــا َبْعض

أعتقــد أن هــذا الَفــَرس يمثــل الــرصااعت الِعرقيــة ــــ يشء مــا 
ــة،  ــدة أو جمموع ــة واح ــل أم ــاس داخ ــل انل ــق ىلع األرض وجيعـ يُطلَ

ــرى. ــواعت أخ ــر جمم ــعون تلدم ــون ويس يهامج

ــوب  ــوم ـ يف جن ــم ايل ــاء العال ــاً يف لك أحن ــدو واضح ــذا يب  وه
ــاد  ــن االحت ــرة م ــق كث ــل، ويف مناط ــا إرسائي ــمال إفريقي ــا، ش إفريقي
ــه  ــدة ىلع وج ــة واح ــو أم ــن تنج ــه ل ــي أن ــابق. ويف ظ ــوفيي الس الس
ــأنه  ــرس ـ ش ــذا الف ــر أن ه ــن تذك ــرصااعت. لك ــذه ال ــن ه األرض م
شــأن ابلاقــنـ  قــد تلــى األمــر مــن الســماء، وهــذا جــزء مــن ادلينونة.

ائـِـاً: 
َ
ََيــَواَن اثَلّالـِـَث ق َْتــَم اثَلّالـِـَث، َســِمْعُت الْ ــا َفَتــَح الْ َمّ

َ
"َول

ْيـــِه َمَعـــُه 
َ
َالُِس َعل

ْ
ْســَوُد، َوال

َ
َرٌس أ

َ
ــَمّ َواْنُظــْر!' َفَنَظــْرُت َوإَِذا ف

ُ
'َهل

ــاِت  ََيَوانَ ــِة الْ ْرَبَع
َ
 ِف َوَســِط األ

ً
ــا ــِدهِ. َوَســِمْعُت َصْوت ِمـــزَاٌن ِف يَ

ــاٍر.  ــِعرٍي بِِديَن ّ َش ــايِنِ ُث َثَم
َ

ــا
َ
ــاٍر، َو ث ــٍح بِِديَن ْم

َ
ــُة ق ــاً: 'ُثْمنَِيّ ِ ائ

َ
ق

ــان 5ـ6(. ــا'"   )اآليت ُهَم  تَُضَّ
َ

ــا
َ
ــُر ف َْم ــُت َوالْ ْي ــا الَزّ َمّ

َ
وَأ
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الَفَرس األسـود بالنسـبة يل، هو صورة واضحة عن العجز والشـح. 
اكن ادلينـار هـو األجـر ايلـويم لرجـل اعمـل، أي أن الرجـل العامل يف 

ذلـك الوقـت اكن حيصل بالـاد ىلع مـا يكفيه إلطعام نفسـه.

ُهَما ". أعتقـد أن الزيت   تَُضَّ
َ

ـا
َ
َْمُر ف ْيـُت َوالْ ا الَزّ َمّ

َ
ثـم يقـول: " وَأ

واخلمـر اكنـا مفوظـن لأغنيـاء. ويف وسـط اإلحتيـاج هنـاك مـن 
يعيشـون يف رفاهيـة. وهـذا ما حيدث يف اعملنـا ايلوم. الفقـراء يزدادون 
فقـراً واألغنيـاء يـزدادون غى. وإىل درجـة كبرة، األغنيـاء ال يهتمون 
بالفقـراء، لكنهـم يهتمون بذواتهم. وتسـيطر عليهـم روح مبة اذلات.

ــِع  ــَواِن الَرّاب ََي ــْوَت الْ ــِمْعُت َص ِــَع، َس ــَم الَرّاب َْت ــَح الْ ــا َفَت َمّ
َ
"َول

ــالُِس  ـَ ْ
، َوال ْخــَضُ

َ
ــــَرٌس أ

َ
ــَمّ َواْنُظــْر!' َفَنَظــْرُت َوإَِذا ف

ُ
ائـِـاً: 'َهل

َ
ق

 
َ

 َع
ً
َطانا

ْ
ْعِطَيــا ُســل

ُ
َهاوِيَــُة تَتَْبُعــُه، وَأ

ْ
َمــْوُت، َوال

ْ
ـُْمـــُه ال ْيــــِه اس

َ
َعل

ــوِش  ــْوِت َوبِوُُح َم
ْ
ــوِع َوال ُ ــْيِف َوالْ  بِالَسّ

َ
ــا ْن َيْقُت

َ
ْرِض أ

َ
ــِع األ ُرْب

ْرِض" )اآليتــان 7ـ 8(.
َ
األ

ــا مــن مــوت  ــا يليه ــة عــن املجاعــة  وم ــا هلــا مــن صــورة حي ي
ــع األرض. ــك ســيؤثر ىلع رب ــأَنّ ذل ــاً تقــول ب واســع انلطــاق. ويه فعلي

الراكــب، املــوت، واهلاويــة معــه. املــوت يطالــب بأجســاد البــرش؛ 
اهلاويــة تطـــالب بنفــوس البــرش. والحــظ أنهــم قــــد أعطوا الســلطة. 

فمــن أيــن أتتهــم هــذه الســلطة؟ مــن اهلل، مــن العــرش.
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الوصول إىل الذين مل 
نصل إليهم

ــا  ــة مفاده ــي قناع ــة، صدمت ــول األربع ــك اخلي ــل تل ــا أتأم وأن
أَنّ الفــرس األبيــض ال بــــد وأن يكـــون يف الصــدارة ســابقاً اخليــول 
ــة  ــن تقدم ــم، حامل ــول إىل العال ــن الوص ــا م ــد نل ــه ال ب ــرى. ألنَّ األخ
ــة  ــل أن تســقط عليهــم تلــك ادلينون ــل، قب الرمحــة مــن خــالل اإلجني

ــة. العظيم

لقد كــــان لـــي رشف أن أرى ذلـــــك حيدث يف بعـض احلاالت. 
عقــدت مؤتمــراً يف موســكو أللــف قائــد مــن قــادة الكنيســة ـ مجيعهــم 
ــن  ــيا أو م ــي اإلذايع يف روس ــالل برنام ــن خ ــم مـ ــال به ــم االتص تـ
ــول إىل  ــار للوص ــام بالقط ــتة أي ــم س ــافر بعضه ــد س ــي. وق ــالل كت خ
ذلــك املؤتمــر. ولــم أر محاســة أكــر مــن تلــك الــي رأيتهــا يف أوئلــك 

ــروس. الشــبان ال

إنــه أمــر مشــجع أن تقابــل انلــاس اجلــوىع والعطــى، اذليــن لــم 
ــق للتشــفع  ــا فري ــوا شــيئاً عــن يســوع. اكن دلين يســمعوا قــط أو يعرف
ــط  ــاءوا فق ــكو، ج ــر موس ــاً، يف مؤتم ــخصاً تقريب ــن 25 ش ــف م مؤل
ــدوا  ــكو وعق ــط موس ــراء يف وس ــاحة احلم ــوا إىل الس ــفع. خرج للتش
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 للصــالة. وبينمــا اكنــت اجلماهــر متشــدة، قــدم واحــد مــن 
ً
اجتمــااع

ــل. ــارة عــن رســالة مــن اإلجني اإلخــوة عظــة بســيطة، عب

عندمــا أنــى عظتــه، ركــض إيلــه أحــد الشــاب، وألــى بذراعيــه 
حــول عنقــه، وقــال: "أنــا لســت مســيحياً، أنــا لــم أســمع مــن قبــل بــأَنّ 

اهلل حيبــي".

ــن  ــول إىل  اذلي ــارك يف الوص ــت ال تش ــا، إن كن ــيئاً م ــتفقد ش س
لــم يتــم الوصــول إيلهــم. يمكنــــك اجللــوس يف كنيســة مرحيــة وقضــاء 
ــالل  ــن خ ــأيت م ــف ت ــآت ال توص ــاك ماف ــن هن ــع، ولك ــت رائ وق

ــوع. ــن يس ــمعوا ع ــم يس ــون أو ل ــن ال يعرف ــك اذلي ــع أوئل ــل م اتلعام

طموحنــا هــو الركــوب مــع الفــرس األبيــــض قبــل وصــول اخليول 
ــه  ــر ىلع وجـ ــرس األمحــ ــرى، الف ــول األخ ــم. أرى اخلي ــرى إيله األخ
ــد  ــن جت ــض األماك ــوياًل. يف بع ــوطاً طــ ــدم ش ــد تقــ ــوص، ق اخلص
ــرى الفــرس الشــاحب. ــاك. يف بعــض األماكــن ت الفــرس األســود هن

ــم.  ــن العال ــرة م ــزاء كث ــاعة يف أج ــن املجـ ــون م ــاس يموت انل
تذكــر مــا قــاهل يســوع للكنيســة:"أنا اعرف أعمالــك، وأنــا أعــرف مــا 

ــه." تفعلون

ــة.  ــرد ابلداي ــذا جم ــن ه ــرب، ولك ــبح ال ــع أن تس ــر رائ ــه ألم إن
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ــن  ــدف م ــو اهل ــا ه ــة؟ م ــى الكنيس ــرك مب ــا ت ــل عندم ــاذا تفع م
ــت  ــاً اكن ــاً هل أي ــون متاح ــوع ـ أن تك ــة يس ــو خلدم ــل ه ــك؟ ه حيات

ــت؟  ــان، ويف أي وق ــة، يف أي م اتللكف

ــة  ــت يف الكنيس ــة. وكن ــه الكفاي ــا في ــاًل بم ــت طوي ــد عش لق
زمانــاً اكفيــاً يك أالحــظ أنــه يف كثــر مـــن األحيــان ليــس األشــخاص 
ــخاص   ــل األش ــج، ب ــون ىلع انلتائ ــن حيصل ــم اذلي ــاً ه ــون حق املوهوب
ــدرة  ــن ق ــط ع ــأل فق ــرة: "اهلل يس ــم ذات م ــال أحده ــون. ق امللزتم

ــاح هل؟ ــت ُمت ــل أن ــة." فه ــدة:  اإلتاح واح
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مفتاح النصرة الشخصية

املفتــاح للعيــش بانتصــار يف األيــام األخــرة، هــو امتــالك صــورة 
ــة  ــع رؤي ــك م ــش ذل ــد أن نناق ــن دوره. ال ب ــوع وع ــن يس ــة ع واضح

واضحــة عــن يســوع، املنتــرص ىلع اخلطيــة واملــوت والقــر. 

ــي  ــد املع ــان. والوحي ــه ادلي ــار أنَّ ــن االعتب ــذ بع ــا أن نأخ علين
بفتــح ختــوم الســفر، لكونــه األســد اخلــارج مــن ســبط يهــوذا. إن لــم 
ــه  ــن قوت ــرش اهلل وع ــة ع ــن غرف ــة ع ــة الواضح ــك الرؤي ــن دلي تك
ــم،  ــوف عظي ــوع يف خ ــر الوق ــة خلط ــت عرض ــل، فأن ــلطانه الام وس

ــتقبل. ــينتظرك يف املس ــا س ــأس مم ــل وي ــة أم وخيب

ــر  ــبع املناي ــط الس ــوع اذلي يف وس ــورة يس ــذه الص ــر، يف ه تذك
ــارة أَنّ اذلي  ــار س ــا أخب ــرش اهلل. إنه ــط ع ــاً يف وس ــو أيض ــة، ه اذلهبي
يف وســط الكنيســة هــو أيضــاً يف وســط العــرش اإللــيه. هــو اتصانلــا 
ــة.  ــن إىل انلهاي ــو أم ــا، ه ــا أو يركن ــن يهملن ــه ل ــع اهلل. إن ــارش م املب
عندمــا يركــب فرســه األبيــض خارجــاً مــن الســماء، اســمه هــو األمــن 

ــه. ــك في ــع ثقت ــه وتض ــق ب ــك أن تث ــق. يُمكن واحل
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ــة  ــن. درس ايلوناني ــن بريطانيَّ ــد ألبوي ــس يف اهلن ُودل ديريــك برن
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد اتلعليمي ــهر املعاه ــن أش ــن م ــة يف إثن والالتيني
وجامعــة كمريــدج مــن 1940 إىل 1949. حصــل ىلع الزمالــة مــن جامعــة 
ــة  ــة. درس العري ــة واحلديث ــفة القديم ــص يف الفلس ــدج وختص KKKK كمري
ــة يف  ــة العري ــدج واجلامع ــة كمري ــن جامع ــاً يف لك م ــة أيض واآلرامي
ــات  ــن اللغ ــدداً م ــك ع ــدث ديري ــك يتح ــة إىل ذل ــدس. وباإلضاف الق

ــارصة. املع

ــع  ــدم م ــا اكن خي ــة، بينم ــة اثلاني ــرب العاملي ــنن احل ــل س يف أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــر ديري ــاين كمــرشف مستشــى، إخت ــش الريط اجلي

ــاة مــع يســوع املســيح.  مغــر للحي

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا جيعلــي أتغــر 
مــن جهتهمــا:

 . األوىل ىه أن يسوع املسيح يَحّ
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واثلانية ىه أن الكتاب املقدس صادق، عمي وعرصي.

هاتان انلتيجتان غرتا مسار حيايت جذرياً وبال رجعة.

ــس )حيــث  ــة، ظــل ديريــك برن ــة اثلاني ــة احلــرب العاملي  يف نهاي
ــه األوىل  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاين ( يف الق ــش الريط ــله اجلي أرس
يلديــا، أصبــح أبــاً باتلبــي ثلمــاين فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إاعدة 
ــا  ــا يف كيني ــك ويلدي ــا اكن ديري ــل يف 1948. وبينم ــة إرسائي ــام دول قي
ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــا اتلاســعة K طفل ــا إبنتهم يعمــالن كمعلمــن، تبني
يلديــا يف اعم 1975. ويف اعم 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر ملــدة 
20 ســنة . ســافرا معــاً اىل لك أحنــاء العالــم يعلمــان احلــق الكتــايب املعلــن 
ويشــاراكن الرؤيــة انلبويــة يف أحــداث العالــم يف ضــوء الكتــاب املقدس. 

ــمر 1998. ــت روث يف ديس توفي

إجتــاه ديريــك املتجــرد مــن الطائفيــة واتلحــزي فتــح أبوابــاً 
ــة خمتلفــة،  ــة وديني ــات عرقي ــاس مــن خلفي ــد أن لســماع تعايلمــه عن
وهــو معــروف دويلــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب املعارصيــن. يصــل 
برناجمــه اإلذايع ايلــويم، »مفاتيــح احليــاة انلاجحــة« إىل نصــف العالــم 

ــبانية. ــة واألس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم يف 13 لغ

بعــض الكتــب اخلمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد تُرمجــت 
ــا ودول  ــزي ىلع رشق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة خمتلف إىل 60 لغ
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اإلحتــاد املســتقلة )الكومنولــث واملعروفــة باإلحتــاد الســوفيي ســابقاً( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه ادلول. مدرســة 
الكتــاب املقــدس املســجلة ىلع الفيديــو دليريــك برنــس تشــل أساســاً 
ــم  ــدة يف هــذا اجلــزء مــن العال ــاب اجلدي لعــرشات مــن مــدارس الكت

اذلي لــم يكــن خمدومــاً مــن قبــل.

مــن خــالل الرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات األلــوف مــن الكتــب وأرشطــة الاســيت للــراعة والقــادة 
يف أكــر مــن 120 دولــة K لذيــن لــم يكــن دليهــم وســيلة للحصــول ىلع 

مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن دليهــم املقــدرة املاديــة لرشائهــا.

يوجــد املركــز الرئيــي ادلويل خلدمــة ديريــك برنــس يف شــارلوت 
بواليــة شــمال اكرويلنــا، ويوجــد فــروع للخدمــة يف اململكــة املتحــدة 
ــنغافورة  ــدا وس ــدا ونيوزيالن ــا وهونل ــا وأملاني ــدا وفرنس ــرايلا وكن و أس

وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون يف دول كثــرة أخــرى.
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