


14-1، 5رؤيا يوحنا 27/11/22مقدمة القراءة 

هناك .  يعيش يوحنا في المنفى في جزيرة بطمس اليونانية✓

كل .  يرى كتاب الحياة هناك.  يلمح السماء في رؤيا

.  األشخاص المسموح لهم بالعيش إلى األبد مكتوبون هناك

وع ، يس: ويرى يوحنا من يُسمح له بفتح سفر الحياة هذا

يين ثم يسمع يوحنا المال.  حمل هللا ، الذي يحمل خطية العالم

.   يمن المالئكة وهم يغنون التسبيح ليسوع وأبيه السماو

دير "ة من الخطاب: نسمع أيًضا ترنيمة الثناء هذه بعد القراءة

.لجورج فريدريك هاندل" المسيح



ْفًرا ِس َعلَى ٱْلعَْرِش سِ َوَرأَْيُت َعلَى يَِميِن ٱْلَجالِ .1

ِة ، َمْختُوًما بَِسْبعَ َمْكتُوبًا ِمْن َداِخٍل َوِمْن َوَراءٍ 
.ُختُومٍ 

َمْن »: ِدي بَِصْوٍت َعِظيمٍ َوَرأَْيُت َماَلًكا قَِويًّا يُنَا.2

ْفَر َويَفُكَّ ُختُ ُهَو ُمْستَِحقٌّ أَْن يَْفتََح ٱل .  «وَمهُ س ِ



ْحَت َوََل َعلَى ٱأْلَْرِض َوََل تَ فَلَْم يَْستَِطْع أََحٌد فِي ٱلسََّماءِ .3

ْفَر َوََل أَ  . ْن يَْنُظَر إِلَْيهِ ٱأْلَْرِض أَْن يَْفتََح ٱلس ِ

قًّا أَْن يَْفتََح هُ لَْم يُوَجْد أََحٌد ُمْستَحِ فَِصْرُت أَنَا أَْبِكي َكثِيًرا، أِلَنَّ .4

ْفَر َويَْقَرأَهُ َوََل أَْن يَْنُظَر إِ  .لَْيهِ ٱلس ِ

 ٱأْلََسُد ُهَوَذا قَْد َغلَبَ . ْبكِ ََل تَ »: فَقَاَل ِلي َواِحٌد ِمَن ٱلشُّيُوخِ .5

ْفَر َويَ ٱلَِّذي ِمْن ِسْبِط يَُهوَذا، أَْصُل َداُودَ  فُكَّ ُختُوَمهُ ، ِليَْفتََح ٱلس ِ
..«ٱلسَّْبعَةَ 



ي َوَسِط َحيََوانَاِت ٱأْلَْربَعَِة َوفِ َوَرأَْيُت فَِإذَا فِي َوَسِط ٱْلعَْرِش َوٱلْ .6

 أَْعيٍُن، ، لَهُ َسْبعَةُ قُُروٍن َوَسْبعُ ٱلشُّيُوخِ َخُروٌف قَائٌِم َكأَنَّهُ َمْذبُوحٌ 

.ُكل ِ ٱأْلَْرِض ِهَي َسْبعَةُ أَْرَواحِ ٱهلِل ٱْلُمْرَسلَةُ إِلَى

ْفَر ِمْن يَِميِن ٱْلجَ .7 .اِلِس َعلَى ٱْلعَْرِش فَأَتَى َوأََخذَ ٱلس ِ

ِت ٱأْلَْربَعَةُ .8 ْفَر َخرَّ ا أََخذَ ٱلس ِ َوٱْلِعْشُروَن  ٱْلَحيََوانَاُت َوٱأْلَْربَعَةُ َولَمَّ

ٍب قِيثَاَراٌت َوَجاَماٌت ِمْن ذَهَ َشْيًخا أََماَم ٱْلَخروِف، َولَُهْم ُكل ِ َواِحدٍ 

يسِ  ةٌ بَُخوًرا ِهَي َصلََواُت ٱْلِقد ِ .  ينَ َمْملُوَّ



ُمْستَِحقٌّ »:  َجِديَدةً قَائِِلينَ َوُهْم يَتََرنَُّموَن تَْرنِيَمةً .9

ْفَر َوتَ  َك ذُبِْحَت ْفتََح ُختُوَمهُ، أِلَنَّ أَْنَت أَْن تَأُْخَذ ٱلس ِ

اٍن َوَشْعٍب ْن ُكل ِ قَبِيلٍَة َوِلسَ َوٱْشتََرْيتَنَا لِِلِ بَِدِمَك مِ 
ٍة، َوأُمَّ

لَِهنَا ُملُوكً .10 ُك َعلَى ا َوَكَهنَةً، فََسنَْملِ َوَجعَْلتَنَا ِِلِ

.«ٱأْلَْرِض 



َل ئَِكٍة َكثِيِريَن َحوْ َونََظْرُت َوَسِمْعُت َصْوَت َمالَ .11

اِت خِ، َوَكاَن َعَدُدُهْم َربَوَ ٱْلعَْرِش َوٱْلَحيََوانَاِت َوٱلشُّيُو
َربََواٍت َوأُلُوَف أُلُوٍف،

تَِحقٌّ ُهَو ٱْلَخرُوفُ ُمسْ »: قَائِِليَن بَِصْوٍت َعِظيمٍ .12

ةَ ٱْلِغنَى َوٱْلِحْكَمةَ َوٱْلقُ ٱْلَمْذبُوُح أَْن يَأُْخَذ ٱْلقُْدَرةَ وَ  وَّ
. «!َوٱْلَكَراَمةَ َوٱْلَمْجَد َوٱْلبََرَكةَ 



ا فِي ٱلسََّماِء وَ .13 َعلَى ٱأْلَْرِض َوتَْحتَ َوُكلُّ َخِليقٍَة ِممَّ

: ةً يَها، َسِمْعتَُها قَائِلَ ٱأْلَْرِض، َوَما َعلَى ٱْلبَْحِر، ُكلُّ َما فِ 

َوٱْلَمْجُد  ٱْلبََرَكةُ َوٱْلَكَراَمةُ ِلْلَجاِلِس َعلَى ٱْلعَْرِش َوِلْلَخُروفِ »
.«َوٱلسُّْلَطاُن إِلَى أَبَِد ٱْْلبِِدينَ 

وُخ َوٱلشُّيُ . «آِمينَ »: قُولُ َوَكانَِت ٱْلَحيََوانَاُت ٱأْلَْربَعَةُ تَ .14

وا َوَسجَ  ِ إِلَى أَبَِد ٱٱأْلَْربَعَةُ َوٱْلِعْشُروَن َخرُّ .ْْلبِِدينَ ُدوا ِلْلَحي 





(  المجيء األول)2022( نوفمبر)تشرين الثاني 27عظة يوم 
نقطة تحول مزدوجة: 8:23أش / 14-1: 5في رؤيا 

!عزيزي المجتمع

ختلف المزاج السائد في بلدنا في هذه األسابيع قبل عيد الميالد م-1
الحرب سنوات كورونا التي خلفتنا ،.  عما كان عليه قبل بضع سنوات

ضد أوكرانيا مع تداعياتها على بلدنا ، أزمة المناخ ، التي أدركها 
ل تغير الغالبية العظمى من الناس مؤخًرا ، كل هذا َل يتعلق بنا فقط ، ب

ي نقطة تحول ف"يتحدث المستشار شولتز عن .  في داخلنا أيًضا
.، وأعتقد أن هذه الكلمة تصف وضعنا بشكل جيد" الزمن



آه ، قريبًا سيكون كما كان من قبل ، : يعتقد البعض-2

وبعد .  كما كان قبل الوباء ، كما كان قبل كل هذه األزمات

أعتقد أن هؤَلء .  ذلك يمكننا اَلستمرار كما كان من قبل

أنا مقتنع بأن عقود اَلزدهار الهادئ في .  الناس مخطئون

لقد بدأت حقبة .  قد ولت2020إلى 1960ألمانيا من 

جديدة ، وبالنسبة للعديد من األشخاص الذين كانوا يعملون

بشكل جيد من قبل ، أصبحت األمور أكثر صعوبة وغير 

.مؤكدة



إن هذه األزمات والكوارث : لذلك يقول بعض المسيحيين-3

بدأت .  التي نمر بها قد أعلن عنها الكتاب المقدس بالفعل

وبعد ذلك .  سيكون كل شيء أسوأ بكثير.  أوقات النهاية

أعتقد أنه َل يمكن .  سينتهي عالمنا وسيأتي يسوع مرة أخرى

لكنني َل أعتقد أن هللا قد انتهى من عالمنا .  استبعاد حدوث ذلك

ألم تكن هناك أوقات عصيبة وخطيرة في كل .  حتى اْلن

العصور   وألسنا نحن أبناء القرن الحادي والعشرين أفضل 

حاًَل من الناس في العصور الوسطى ، على سبيل المثال ، على 

الرغم من كل ما قد يأتي 



لن يكون األمر كما كان من قبل ، .  نقطة تحول-4

أي شيء بين هذين .  لكن الجحيم لن ينفجر أيًضا

سنوات وربما عقود (.  قبوله)الطرفين يصعب هضمه 

.  السبب الرئيسي هو تغير المناخ.  من األزمة قد بدأت

ما هو واضح هو أنه يتعين علينا تغيير الطريقة التي 

أعتقد أن هذا .  نؤدي بها أعمالنا وطريقتنا في الحياة

.   سيحدث أيًضا في السنوات العشر أو العشرين القادمة

لكن ذلك سيأتي بعد فوات األوان ِلنقاذنا من أزمات 

.المناخ الكبرى



سيأتي ماليين األشخاص الذين أصبحت أوطانهم حارة -5

هناك شيء .  بشكل َل يطاق بسبب تغير المناخ عبر حدودنا

نحن ، شعوب الدول الغربية الغنية ، تسببنا : واحد واضح

أكلنا الكثير من .  في تغير المناخ من خالل أسلوب حياتنا

اللحوم ، وكنا نقود أكثر من الالزم ، وأخذنا الكثير من 

في وقت قصير ، استنفدنا تقريبًا الوقود .  الطائرات

.  األحفوري الذي تم تخزينه في األرض على مر العصور

.اْلن يجب أن نتحمل العواقب المريرة ألفعالنا



يؤثر تغير المناخ علينا هنا في وسط وشمال أوروبا -6

لكن كل هذا َل يعني أن كل شيء .  على أقل تقدير

ن في الصراع بي.  سيصبح ميؤوًسا منه من اْلن فصاعًدا

الدكتاتوريات والديمقراطيات ، يمكن أن تنتصر 

.   الديمقراطية ويمكن لحكام إيران وروسيا أن يسقطوا

وبالنسبة لالجئين القادرين على البقاء في ألمانيا ، َل

سيحصل أطفالنا في يوم من األيام : يزال ما يلي ساريًا

.على حالة أفضل مما نتمتع به



لكن بالنسبة ألبناء وأحفاد أولئك الذين هم أنفسهم -7

:  أبناء الثروة ، فإن العكس هو الصحيح على األرجح

أطفالنا وأحفادنا سيكونون في يوم من األيام أسوأ مما 

لكن .  يؤلمني أن أقول هذا عندما أفكر في عائلتي.  نعانيه

.  من الصواب أيًضا مواجهة الواقع والتكيف معه

:وكمسيحي َل يفهم ما هو دنيوي فحسب ، بل يعرف أيًضا

:  شخص واحد يتحكم في كل شيء ويتوقع اْلن كل هذا منا

.هللا الذي يحبنا



تبدأ سنة الكنيسة .  وقت األزمة.  نقطة تحول-8

سمعنا منذ .  الجديدة مع عيد المجيء األول اليوم

أسبوع في يوم األحد األبدي أن يسوع كان يفتح لنا 

مع المجيء األول ، كل شيء يعود .  باب الفردوس

لقد عدنا إلى الوقت الذي سبق وَلدة .  إلى البداية

ولكن هنا أيًضا ، في البداية ، ينطبق الوعد.  يسوع

: 8إشعياء " )َل يبقى ظالم على الخائفين: "علينا

(أ23



لكننا في القراءة من سفر الرؤيا -9

يوحنا لم نكن في البداية بل في هدف 

هنا يسوع ، حمل هللا ، .  تاريخ الخالص

من فيه كل.  يفتح سفر الحياة في األبدية

.يؤمن به وتكون له بالتالي الحياة األبدية



هذا هو الطريق الذي سيسلكه يسوع ، الذي -10

سيكبر الطفل : ننتظر وَلدته اْلن في زمن المجيء

.  ، وسيعمل المعجزات ويتحدث عن محبة هللا

كحمل هللا ، سيموت ويقوم من أجلنا نحن الخطاة 

.  ، وفي النهاية سيفتح لنا كتاب الحياة في السماء

هذا يسوع ، حمل هللا ، الذي له كل المجد ، ولد 

.في هذا العالم كطفل



ا بالنسبة إلينا نحن كائنات ضعيفة وهشة غالبً -11

ما تكون مليئة بالقلق والخوف تأتي طفل السماء 

إنه يجلب لمعان .  هذا ، إلهنا نفسه ككائن ضعيف

ا وقوة األبدية إلى حياتنا غير المؤكدة ويجعلنا أناسً 

لن يكون "وهكذا .  موجودين بالفعل في كتاب الحياة

هذه ( 8:23إشعياء ." )هناك ظلمة على الخائفين

.هي نقطة التحول في الكتاب المقدس



.  كمسيحيين نحن نقف في كال نقطتي التحول-12

نحن نعيش في زمن أصبح أكثر خطورة وصعوبة 

عيش لكننا ن.  وسنفقد فيه الكثير من اليقينات السابقة

إن هللا َل يرسل لنا أوقاتًا.  أيًضا في مجيء يسوع

كما يرسل إلينا .  مضطربة فقط ، وبالتالي يتحدىنا

.  ابنه ويجعلنا أبناء الحزن والخوف أبناء السماء

لذلك نحن ضعفاء وغير آمنين وفي نفس الوقت 

.نحمل ونحمى وندخل في كتاب الحياة



لذلك يمكنني قبول الوضع في العالم ، في بلدنا ، في-13

َل داعي لليأس ، لست مضطًرا للشكوى .  حياتي كما هو

األشخاص الذين يأتون من بلدان كانت الحياة فيها .  واألنين

دائًما أقل أمانًا مما هي عليه هنا في ألمانيا والذين يسيرون 

.  اْلن في طريق الهجرة الشاق يعرفون ذلك على أي حال

َل أستطيع أن أمنح : نحن أبناء الرخاء يمكن أن نتعلم منهم

ما زلت أعتمد على عون هللا كل .  حياتي األمان المطلق

.يجب أن أستمر في الصالة من أجل ما أحتاجه تماًما.  يوم



َل .  يعد فقدان الثروة بسبب تغير المناخ فرصة أيًضا-14

.  يحتاج قلبي إلى الرخاء واألمن الدنيوي وأسلوب الحياة المريح

ربما يجب علي التخلي عن بعض األشياء التي كانت جزًءا من 

يمكن للمرء أن يمنح .  لكن هناك نقطة تحول أخرى.  حياتي

واحد يعطي األمن من خالل كل .  حياتي األمان المطلق

حتى أتمكن من الحفاظ على .  المخاوف والهموم واألزمات

هدوئي ، وممارسة الصبر ، والحصول على قوة جديدة من 

.أعلى ، واَلسترخاء على الرغم من كل المشاكل



.  لذذذلك أذهذذب إلذذى نقطذذة التحذذول دون خذذوف-15
لود أنتظر المو.  أعلم أنني في نقطة تحول أخرى

آمذذل فذذي.  مذذن أجلنذذا فذذي عيذذد المذذيالد ، ابذذن هللا
ك أنا متمس.  حمل هللا الذي حمل وغفر كل ذنوبنا

مذع .بالطفل الذي يجلذب قذوة األبديذة إلذى حيذاتي
هذذذو أملذذذي فذذذي .  يسذذذوع سذذذأجتاز األزمذذذة جيذذذًدا

.األوقات العصيبة ، آمين




