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مةاالمقدِّ   

)االبرنامج مممقدِّ (  
ااَءنا  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االكلمةُ ’’ ااإلذذااعيِّ  االبرنامجِ  من ديیدةةٍ جَ  قةٍ حلَ  في بُكمْ  أأهھھھًال  االمستَمعيیَن٬، أأعزَّ
 االقسِّ  إإعدااددِ  من ِحْزقيِیاللَ  ِسفرِ  في ددررااستَنا االمبارَرككِ  هللاِ  بنعمةِ  االَحلَقةِ  هھھھذهه في سنتابِعُ  حيیث
.سميیث تَشك  

 
 ضوااغمِ يیُ  أأنن االيیهھوددُ  طيیعَ يیستَ  لن حيیث قطةِ االنُّ  إإلى نالْ ووصَ  برناَمِجنا٬، من االسابقةِ  االَحلَقةِ  في
.هھروونَ ظِ يینتَ  كانواا االذيي ايیَّ سِ االمَ  بالفعلِ  هھھھو االنَّاِصرييَّ  يیسوععَ  أأننَّ  قيیقةِ حَ  عن نهَھمأأعيیُ   

 
 ااألحدااثثِ  عَ تتابُ  كتشَ  االقسُّ  يیُتابِعُ  وففس ٬،‘‘االيیومم لهھذاا لكلمةاا’’ برناَمجِ  من االيیومم قةِ حلَ  ووفي
.االمسيیح بضدِّ  أأيیًضا وواالمعرووففِ  ة٬،االخطيیَّ  إإنساننِ  هھوررِ ظظُ  ىلإإ تقودُدنا سوفف االتي  

 
 وواالعدددِ  وواالثالثيین٬، االتاسعِ  ااألصحاححِ  على تَْفتََحهھُ  أأننْ  نَْرجو ُمقَدَّسٌس٬، ِكتاببٌ  لََديْیكَ  َكاننَ  فَإننْ 

ا. منهھ وواالِعشريینَ  االتاِسعِ   عزيیزيي ِمْنَك٬، نَْرجوف ٬،ااآلننَ  ُمقَدَّسسٌ  ِكتاببٌ  لََديْیكَ  يیَُكنْ  لَمْ  إإننْ  أأمَّ
الةة بِرووححِ  تُْصغي أأننْ  ٬،االمستَِمع .االُخشوععِ وو االصَّ  

 
ااَءنا نَْتُرُكُكْم٬، وَوااآلنن  االقسِّ  إإعدااددِ  من ِحزقيِیاللَ  ِسْفرِ  ِمنْ  آآَخرَ  قيَیِّمٍ  دَدرْرسسٍ  َمعَ  االُمْستَِمعيین٬، أأِعزَّ
.سميیث تشك  

 
-االعظة متن[ ]تشك االقسُّ   

ااَءنا نبدأأُ   االتاِسعِ  ااألصحاححِ  من ِحْزقيِیالَل٬، ِسفرِ  في ددررااستَنا االيیَوممِ  حلَقةِ  في االمستَِمعيین٬، أأعزَّ
:فيیهھ وونقرأأُ  منهھ٬، وواالِعشريینَ  االتاِسعِ  االعدددِ  على االيیوممِ  حلَقةَ  ووسنُركِّزُ  وواالثالثيیَن٬،  

 
يیِّدُ  يیَقُوللُ  إإِْسَراائيِیَل٬، بيَْیتِ  َعلَى رُرووِحي َسَكْبتُ  ألَنِّي بَْعُد٬، َعْنهُھمْ  وَوْجهِھي أأَْحُجبُ  وَوال’’  االسَّ

ببُّ  ‘‘.االرَّ  
 

لُ  االرببَّ  أأننَّ  االسابقةِ  االحلَقة في ررأأيینا  بُ سكُ سيیَ  ووعنَدهھھھا االغاززيي٬، االجيیش على للقضاء سيیتدخَّ
 ررووَحهھ يیسكبُ  االرببَّ  ألننَّ  ؛ةقويیَّ  تطبيیقاتتٍ  ىلإإ هھھھذاا وويیقودُدنا. االعبراانيِّ  االشعبِ  ىعل ررووَحهھ
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 في ررووِحهھِ  ووعملِ  هھووسلطانِ  هللاِ  ةةِ بقوَّ وو. لمسيیحاا عرووسسَ  االكنيیسة٬َ، ليیهُھيیِّئَ  ااألمم ىعل ااآلننَ 
.إإبليیس قُوىى كلُّ  قوَّضضُ تُ  وففَ س ٬،ووبوااسطتهِھا االكنيیسة  

 
رااعع٬، ططََرفَيِ  من ااآلَخرِ  االجانبِ  ووعلى  وولكنْ . ةةبشدَّ  االكنيیسةَ  كرهھھھوننَ يیَ  االيیوممَ  أأناسسٌ  ناككَ هھھھُ  االصِّ
 في االعاملِ  االقُُدسسِ  االرووححِ  سلطاننُ  واللَ  هھألنَّ  ؛االكنيیسة لَ ضْ فَ  االعالَمُ  فيیهھ يیعِرففُ  ووقتٌ  سيیأتي
 فَعَملُ . كامًال  ُحْكًما االمسيیحِ  ضدُّ  وولََحَكمَ  ٬،يیرلشرِّ اا دِ يیَ  في تامَّةٍ  بصوررةةٍ  االعالمُ  صاررَ ل االكنيیسة٬،

ووححِ   ىعل هھيیطرتِ سَ  ددووننَ  حوللُ يیَ وو ٬،االمسيیح ضدِّ  يءَ جمَ  عُ منَ يیَ  ما االوااقِعِ  في هھھھو االكنيیسةِ  في االرُّ
 من االكنيیسةُ  رفَعَ تُ  أأنن إإلى بِحهھكَ  في االكنيیسة في االموجوددُ  هللاِ  ررووححُ  مرُّ ستَ يیَ  وففسوو م٬،االعالَ 

 دااععوواالخِ  ببِ ذِ االكَ  أأنوااععِ  بكلِّ  ووسيیأتي ٬،االهھالكك اابنُ  ة٬،االخطيیَّ  إإنساننُ  نُ سيیُعلَ  ووعنَدهھھھا. ااألررضض
 ٬،االشرِّ  دووددُ سُ  ستُفتحُ  ااألثناء٬، تلك فيوو. يیطرتهِھووسَ  تأثيیِرهه تحت االعالَمَ  ووااضًعا ٬،مِ االعالَ  في
 االرببُّ  عُ يیرفَ  ووعندما. فَتِحهھا ددووننَ  يیَحوللُ  فيیهھا ووححِ االرُّ  ووعَملُ  االكنيیسةِ  وُوجوددُ  كاننَ  االتيوو

٬، االشعبِ  ىعل ررووَحهھ بُ سكُ سيیَ  االكنيیسة٬َ،  االسبع االسنوااتتِ  في مَعهھُم ووسيیتعاملُ  االعبراانيِّ
يیقةِ  بِاْسمِ  ووااِسعٍ  نِطاققٍ  على وواالمعرووفةِ  ٬،ااألخيیرةة .االَعظيیمةِ  االضِّ  

 
 تسعةٌ  منهھا تمَّ  ووقد ٬،أأسبوًعا نَ يیسبع هھھھناكك أأننَّ  االتاسع ااألصحاححِ  دداانيیاللَ  فرِ سِ  في وونقرأأُ 
 هھھھناكك ٬،االرئيیس االمسيیح ىإإل ووبنائهھا ليیمشَ أأووررُ  جديیدلتَ  ااألمر رووججخُ  منف. بالفعل وننٌ ووستُّ 

. يیقاالضِّ  ةِ نَ أأززمِ  في ثانيیةً  االجدرراانن ىووستُبن ٬،)أأسبوًعا ننوووأأرربع سعةٌ تِ  أأيي( أأسابيیعَ  سبعةُ 
ججَ  لن أأنَّهھ أأيي ٬،َسيیُقطع هھلكنَّ  ٬،االمسيیح سيیأتي ااألحدااثِث٬، تلك ضمنِ  وومن  يیأتي ثمَّ  ٬،اكً لَ مَ  يیُتوَّ

 خِرببُ يیُ وو نيیروونن٬، بأمر يأتيی االذيي االروومانيِّ  تيیطس االرئيیس هھذااب يیُقَصدُ وو ٬،آآتتٍ  ررئيیسٍ  شعبُ 
 هھھھذاا ىإإل احرفيیًّ  ةةُ االنبوَّ  هھھھذهه تَمَّت ووقد .االعالَمِ  في االيیهھودد تُ تَّ شَ تَ يیَ  ذذلك ووبعدَ . وواالقُدسسَ  االمديینةَ 
.االيیومم  

 
 عامم ماررسس/آآذذاارر من عشر االراابع في أأمرَ  أأررتحَشْستا االملكَ  أأننَّ  نجدُ  االتارريیخ٬، إإلى ووبالعوددةةِ 
 االبابليِّ  للتقويیمِ  ططبقًا ووذذلك هھھھا٬،ووتجديیدِ  شليیمأأووررُ  مديینةِ  عاددةةِ استِ ب ووأأرربعيین ووخمس مئة أأرربع
 من االساددسس في أأيي ٬،سنةً  ووثمانيین ووثالثثٍ  مئة أأرربع ووبعد .للسنة يیوًما يینووستِّ  مئة لثالثث
 أأيي ٬،قُِطعَ  هھوولكنَّ . غالبًا أأوورُرَشليیمَ  يیسوععُ  ددخلَ  ٬،االميیالدد بعد ووثالثيین ااثنيین عاممَ  أأبريیل/نيیسانن
 عامم في ذذلك بعدوو. االملموسسِ  االحرفيِّ  بالمعنى مملكتهَھ يیُقِم وولم نفسهھ٬، ااألسبوعع في ُصلِبَ 
 تَ تشتَّ ف ٬،ليیمشَ أأووررُ  مديینةَ  ووددمرَّ  ة٬،االروومانيیَّ  ااتتِ االقوَّ  مع تيیطسُ  ىأأت للميیالدد٬، َسبعيینَ 

.االعالم أأررجاء مختلفِ  في االعبراانيیُّوننَ   
 

 لنوو. بعدُ  يیتمَّ  لم أأسبوععٌ  هھھھناكك ووبقي أأسبوًعا٬، ووستُّوننَ  تسعةٌ  االسبعيین ااألسابيیع من مرَّ  ووهھھھكذاا
 االنقطة٬، هھھھذهه عندوو .االعبراانيیِّيین ىعل ررووَحهھ يُّ االعل هللاُ  بُ يیسكُ  عندما إإالَّ  ااألسبوععُ  هھھھذاا يیبدأأُ 

٬، كوننَ ليیَ  ًال أأووَّ  االعالم هھھھذاا ررئيیسُ  سيیأتي  لهھم نُ ضمَ ووسيیَ . االعبراانيیِّيینَ  مع عهھًداا قيیمَ وويیُ  ُمِضّالً
 االثاني إإلى ااألرربعيین من اتتِ ااألصحاح في ذذلك ىإإل ووسنأتي. يیكلِ هھَ االْ  ناءِ بِ  إإعاددةةَ  االعهھدُ 

 وولكنْ . ليیمشَ أأووررُ  في ىسيیُبنَ  االذيي االجديیدَ  يیكلَ هھَ االْ  فُ صِ يیَ  حيیثُ  ٬،يیاللقِ زْ حِ  فرِ سِ  من ووااألرربَعيینَ 
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-االرئيیس هھھھذاا أتيسيیَ  ااألخيیرةة٬، االسبعِ  االسنوااتتِ  منتصف يف  مهھھھُ ووساعدَ  االعهھدَ  مهھُ معَ  أأقاممَ  االذيي 
-االهھيیكل بناءِ  على ِعيیًا يیكلِ هھَ االْ  أأقدااسسِ  دسسِ قُ  في فَ قِ يیَ لِ    أأنن هھمإإليی طلبُ ووسيیَ  ٬،ااإللهھ هھأأنَّ  ُمدَّ
.راابباالخَ  سةِ جْ ررِ  اْسمِ ب يیُعَرففُ  ما هھھھذااوو. يیعبُدووهه  

 
:سوللُ االرَّ  بولسُ  قاللَ  االشأنِن٬، هھھھذاا ووفي  

 
٬،‘‘إإلهھ هھأأنَّ  نفَسهھ ُمظهھًراا كإلهھ٬، هللاِ  هھھھيیكلِ  في يیجلسُ  هھأأنَّ  حتَّى ة٬،االخطيیَّ  إإنساننُ  وويیُستعلنُ ’’  

 
:ااألمر هھھھذاا عن االمسيیح يیسوععُ  أأيیًضا ووقالل  

 
-ااْلُمقَدَّسسِ  ااْلَمَكاننِ  فِي قَائَِمةً  االنَّبِيُّ  دَداانيِیآللُ  َعْنهَھا قَاللَ  االَّتِي "ااْلَخَرااببِ  رِرْجَسةَ " نَظَْرتُمْ  فََمتَى’’  

-ااْلقَارِرئئُ  ليِیَْفهَھمِ   ِضيیقٌ  ِحيینَئِذٍ  يیَُكوننُ  ألَنَّهھُ  ااْلِجبَالِل٬، إإِلَى ااْليیهَُھودِديیَّةِ  فِي االَِّذيینَ  ليِیهَْھُرببِ  فَِحيینَئِذٍ  
.‘‘يیَُكوننَ  وَولَنْ  ااآلننَ  إإِلَى ااْلَعالَمِ  ااْبتَِدااءِ  ُمْنذُ  ِمْثلهُھُ  يیَُكنْ  لَمْ  َعِظيیمٌ   

 
 قعُ ستَ  ٬،االُمضلِّ  هھھھذاا بعد يیوًما ووتسعيین وومئتيین أألف يِّ ُمضِ  بعد أنَّهھب االنبيُّ  للآدداانيی نايیخبرُ وو
 ااأليیَّاممِ  تلكَ  بعد يیسوععُ  يووسيیأت وواالذبائح٬، االصلوااتتُ  ووستنقطعُ  ٬،االهھيیكل في االخراابب جسةُ ررِ 

.ااألررضض على ملكوتهَھ قيیمُ وويیُ  االرببُّ  سيیأتي أأوو ٬،سعيینووتِ  يینمئتَ االوو ااأللف  
 

ااء٬، مستَِمعيَّ  سأوواافيیُكم٬، كلِّهھ٬، االكالممِ  هھھھذاا ووبعدَ   هھھھذاا يیرىى ما وَوفقَ  ٬،ااألحدااثث تتابُعب ااألعزَّ
 تَشك االقسُّ  ووهھھھو االَحلَقِة٬، ُمعدِّ  ررأأيي عن قبُل٬، من قُْلنا كما يیُعبُِّر٬، وواالذيي ٬،االتفسيیرييُّ  االرأأييُ 
رووررةةِ  يیُعبِّرُ  ووال سميیث٬،  وونقوللُ ‘‘. االيیومم لهِھذاا االكلمةُ ’’ برناَمجِ  على االقائميینَ  ررأأيي عن بالضَّ

 ستُدمَّرُ  ثمَّ  ٬،االكنيیسةُ  فَعُ ستُر ذذلك أأثناء ووفي ٬،االعبراانيیِّيینَ  غزووتَ  وففس أأَُمِميیَّةً  اجيیوشً  إإننَّ  بداايیةً 
 ٬،ذذااتهھ االوقت ووفي عليیهھم٬، رووححُ اال بُ سكَ يیُ وو ٬،االعبراانيیِّيینَ  أأعيینُ  ووتنفتح ٬،االغاززيیة االجيیوششُ  تلك

 أأنَّهھ ووااددِّعائهھ ٬،هھورِرههظظُ  أأثناء ووفي. االعشرِ  ااألووررووبيیَّة ااألممِ  حاددِ تِّ اا من ةاالخطيیَّ  إإنساننُ  يیظهھَرُ 
يیقةِ  سنوااتتُ  ووهھھھو ٬،ااألخيیر ااألسبوععِ  في االعبراانيیِّيینَ  مع برووِحهھ لُ يیتعامَ  االحيُّ  هللاُ  يیبدأأ ٬،هھٌ إإل  االضِّ

.االعظيیمة  
 

ُ وويیتنبَّ  مُ يیتكلَّ  يیوئيیلَ  أأننَّ  نجدُ  حيیث االثاني٬، ااألصحاححِ  يیوئيیل٬، فرِ سِ  ىلإإ ااآلننَ  لننتقلِ   األموررِ ب أ
 عن االقدُّووسسُ  هللاُ  مُ يیتكلَّ  ٬،ياالثان ااألصحاححِ  من شريینعِ اال االعدددِ  فيف. ةيیَ وااززِ مُ  ااتتٍ نبوَّ  في اهھنفسِ 
 من ااألررضض تلك على هھھھائلٌ  غزووٌ  يیحُدثثُ  حيیث ٬،ااألررضضِ  في االشعبُ  يیجتمعَ  أأننْ  بعد االيیومم

 في نقرأأُ  كما مَعهھ٬، االرببُّ  تعاَمل ووكيیف ٬،االعظيیمِ  االغزووِ  هھھھذاا نع االرببُّ  مُ يیتكلَّ وو. ظيیمٍ عَ  يیشٍ جَ 
:االثاني ااألصحاححِ  يیوئيیلَ  ِسفرِ  من عشر االحادديي االعدددِ   

 
ببُّ ’’ اا َكثيِیرٌ  َعْسَكَرههُ  إإنِنَّ . َجيْیِشهھِ  أأََماممَ  َصْوتهَھُ  يیُْعِطي وَواالرَّ ٬، قَْولهِھِ  َصانِعَ  فَإنِنَّ . ِجّدً  يیَْوممَ  ألنَنَّ  قَِوييٌّ

ببِّ  اا٬، وَوَمُخوففٌ  َعِظيیمٌ  االرَّ ‘‘.يیُِطيیقهُھُ؟ فََمنْ  ِجّدً  
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:قائًال  ذذااتهِھ ااألصحاححِ  من شريیناالعِ  االعدددِ  في االرببُّ  علنُ يیُ  ثمَّ   

 
.‘‘...َعْنُكمْ  أأُْبِعُدههُ  يُّ لاوَواالشِّمَ ’’  

 
 سفرِ  في يیقوللُ  االرببَّ  نَّ لك. ماللاالشَّ  من آآتوننَ  ااةةَ زاالغُ  ننَّ إإ االنبيُّ  يیاللُ قِ زْ حِ  يیقولهُھ ماب نارُ ذكِّ يی ووهھھھذاا
:وواالعشريین االثاني إإلى االعشريین من ددِ ااعدووااأل ياالثان ااألصحاححِ  يیوئيیلَ   

 
. ااألرَْرضضُ  أأيَیَّتهَُھا تََخافِي َال . وَوُمْقفَِرةة نَاِشفَةٍ  أأرَْرضضٍ  إإِلَى وَوأأطَْطُردُدههُ  َعْنُكْم٬، أأُْبِعُدههُ  يُّ لاوَواالشِّمَ ’’

ببَّ  ألنَنَّ  وَوااْفَرِحي ااْبتهَِھِجي .‘‘َعَملهَھُ  يیَُعظِّمُ  االرَّ  
 

: يیوئيیل ِسفرِ  من االثاني ااألصحاححِ  من وواالعشريین االخامسِ  االعدددِ  في أأيیًضا للُ وقيی ثمَّ   
 

نيِینَ  َعنِ  لَُكمْ  وَوأأَُعوِّضضُ ’’  َجيْیِشي وَوااْلقََمُص٬، وَواالطَّيیَّاررُ  ااْلَغْوَغاءُ  ااْلَجَراادُد٬، أأََكلهََھا االَّتِي االسِّ
.‘‘َعليَْیُكمْ  أأرَْرَسْلتهُھُ  االَِّذيي ااْلَعِظيیمُ   

 
 االعدددِ  في نقرأأُ  ذذلكَ  ووبعدَ . االُغزااةةَ  رُ دمِّ يیُ  حيین االعليِّ  ا"ِ ب ااعتراافًا هھھھناكك أأننَّ  هھھھنا ننسَ  ووال

:يیوئيیلَ  ِسفرِ  من االثاني ااألصحاححِ  من شريینَ وواالعِ  االسابعِ   
 

ببُّ  أأَنَا وَوأأَنِّي إإِْسَراائيِیَل٬، وَوْسطِ  فِي أأَنَا أأَنِّي وَوتَْعلَُموننَ ’’  يیَْخَزىى وَوَال . َغيْیِريي وَوليَْیسَ  إإِلهُھُكمْ  االرَّ
.‘‘ااألَبَدِ  إإِلَى َشْعبِي  

 
 من وواالعشريین وواالتاسعِ  وواالعشريین االثامنِ  االعددَديینَ  في االمبارَرككُ  االرببُّ  للُ وقيی ذذلك؟ بعدَ  ووماذذاا

:يیوئيیلَ  ِسفرِ  من االثاني ااألصحاححِ   
 

ُ  بََشٍر٬، ُكلِّ  َعلَى رُرووِحي أأَْسُكبُ  أأَنِّي ذذلِكَ  بَْعدَ  وويیَكوننُ ’’  وَويیَْحلَمُ  وَوبَنَاتُُكْم٬، بَنُوُكمْ  فيَیَتَنَبَّأ
 فِي رُرووِحي أأَْسُكبُ  ااِإلَماءِ  وَوَعلَى أأيَْیًضا ااْلَعبيِیدِ  وَوَعلَى. رُرؤًؤىى َشبَابُُكمْ  وَويیََرىى أأَْحالًَما٬، ُشيیُوُخُكمْ 

.‘‘ااأليَیَّامم تِْلكَ   
 

 ثثُ حدُ يیَ  كانن ما اسسللنَّ  حَ ليیوضِ  هھاسَ ااقتبَ  االرسوللَ  بطرسسَ  أأننَّ  يهھھھ قرةةاالفِ  هھھھذهه مع االمشكلة ااآلنن٬،
يیاققِ  هھھھذاا بَِحَسبِ  االَكالممَ  ناقرأأ إإذذاا وولكنْ . سيینمْ خَ االْ  وممِ يیَ  في  سيیكونن هھأنَّ ب ُرناخبِ يیُ  االرببَّ  إننَّ ف ٬،االسِّ
 وواالعدددِ  ياالثان ااألصحاححِ  يیوئيیلَ  سفرِ  في مكتوببٌ  ووهھھھذاا ٬،رمتأخِّ  وومطرٌ  رٌ مبكِّ  طرٌ مَ  هھھھناكك
: وواالعشريین االثالث  
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ًراا َمطًَراا َعليَْیُكمْ  وَويیُْنِزللُ  َحقِّهِھ٬، َعلَى ااْلُمبَكِّرَ  ااْلَمطَرَ  يیُْعِطيیُكمُ  ألَنَّهھُ ...’’ ًراا ُمبَكِّ للِ  فِي وَوُمتَأَخِّ  أأوَوَّ
.‘‘ااْلَوْقتِ   

 
٬، شعبِ اال على اانسكابهِھ عن ةةٌ نبوَّ  هھھھي هللا ررووحح نسكاببِ اا عنِ  يیوئيیلَ  ةةُ نبوَّ ف ووهھھھكذاا  االعبراانيِّ
 ررووَحهھ االرببُّ  سكبَ  لقد. وواالثالثيین االتاسع ااألصحاححِ  يیاللَ قِ زْ حِ  يف هھھھنا االرببُّ  هھأأعلنَ  ما ووهھھھذاا
: االرسوللُ  بطرسسُ  قالل حيیث االخمسيین٬، يیوممِ  في مًعا االمؤمنونن ااجتمعَ  عندما كنيیستهِھ على  

 
.‘‘هھھھَذاا؟ يیَُكوننَ  أأنَنْ  َعَسى َما’’  

 
 حدثثَ  ما إإلى يیشيیرُ  هھأأنَّ  غمَ ررُ  لكنْ . ررووَحهھ بُ يیسكُ  االعليَّ  هللاَ  إإننَّ  يیوئيیل يِّ بالنب قيیل ما هھھھذاا

 االعبراانيیُّوننَ  رُ يیتذكَّ  عندما ااألخيیرةةِ  اممِ لأليیَّ  تلك يیوئيیلَ  فنبوءةةُ  هللا٬، ررووححِ  اانسكاببَ  إإيیَّاهه حاسبًا
:يیقوللُ  حيیثُ  ٬،االضيیقة أأحدااثثِ  فِ صْ ووَ  ىلإإ االحاللِ  في اانتقَلَ  يیوئيیلَ  ألننَّ  ؛للرببِّ  هھمأأنَّ   

 
للُ . دُدَخاننٍ  وَوأأَْعِمَدةةَ  وَونَارًراا دَدًما وَوااألرَْرضِض٬، االسََّماءِ  فِي َعَجائِبَ  وَوأأُْعِطي’’  إإِلَى االشَّْمسُ  تَتََحوَّ

ببِّ  يیَْوممُ  يیَِجيءَ  أأنَنْ  قَْبلَ  دَدممٍ  إإِلَى وَوااْلقََمرُ  ظظُْلَمٍة٬، .‘‘ااْلَمُخوففُ  ااْلَعِظيیمُ  االرَّ  
 

.هھملكوتِ  لتأسيیسِ  يینعظيیمَ  وومجدٍ  ةةٍ بقوَّ  يیسوععُ  جيءُ يیَ  عندما هھوببُ وواالمَ  االعظيیمُ  االيیوممُ  هھھھو هھھھذااوو  
 يیسوعع أتنبَّ  ووقد. ااألررضض على قاسيیةٌ  أأحكاممٌ  هھھھناكك ستكوننُ  االيیومم٬، هھھھذاا جيءَ يیَ  أأنن قبلَ  ووهھھھكذاا

للِ  عن تكلَّمَ  حيیث ٬،وواالعشريین االراابع ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  في عنهھا االمسيیحُ   إإلى االقمرِ  تََحوُّ
.االعظيیمة يیقةِ االضِّ  في ستحدثثُ  االتي ااألموررِ  ضمنِ  من ووهھھھذهه ٬،لمةٍ ظظُ  إإلى وواالشمسِ  ٬،ددممٍ   

 
 تِحلُّ  حيیثُ  ٬،االساددسسِ  مِ تْ االخَ  حِ تْ فَ  عن االرؤؤيیا تتكلَّمُ  االساددسس٬، ااألصحاححِ  يیوحنَّا ررؤؤيیا سفرِ  فيوو

 تسقطُ وو وَءهه٬،ضَ  االقمرُ  يیُعطي الوو ٬،االشمسُ  تُظلِمَ  أأنن ذذلك في بما األررضض٬،ب االكوااررثثُ  تلكَ 
.ااألنبيیاءُ  بهھ جاءَ  لما تأكيیدٌ  ووهھھھو. جوممُ نُّ اال  

 
 ااألَُمميُّ  غزووُ اال حيیثُ  نفسهھ٬، االوقتِ  في ستَقعُ  ااألحدااثثِ  بعضَ  أأننَّ  نرىى قرأأناهه٬، ما َضوءِ  ووفي
 على االمسيیح لُمقابلةِ  االكنيیسةُ  تُختَطفُ  ثمَّ  ٬،االقديیرِ  هللا ةةِ بقوَّ  سيیُحبَطُ  االذييوو االعبراانيیِّيین على
 معَ  ذذلك وويیتزااَمنُ  هللا٬، هھھھو االرببَّ  أأننَّ  ننيیدرركو عندما االيیهھوددِ  على هللاِ  ررووححُ  يیُسَكبُ وو حابب٬،االسَّ 
 نصفهھا في ُمزدَدهھھِھرةةً  تكوننُ  وواالتي ٬،ااألخيیرةة سبعاال االسنوااتتِ  مدىى على االمسيیح ضدِّ  هھوررِ ظظُ 

لل  يیعطيیناوو. هھھھائلة ووضيیقةٍ  ٬،رعبٍ مُ  ممٍ ددَ  اممِ مَّ حَ  في االثاني نِصفهِھا في ااألررضض لُ دخُ ت ثمَّ  ٬،ااألووَّ
 فترةةِ  عن ةً حيیَّ  تفاصيیلَ  عشرَ  االثامنَ  االعدددِ  من وواابتدااءً  االساددسس ااألصحاحح االرؤؤيیا فرسِ 

ههَ  أأنن ووأأووددُّ . ااألخيیرةة وواالنصف االثالثثِ  االسنوااتتِ  ااء٬، مستِمعيَّ  هھھھنا٬، أأُنوِّ  هھھھناكك ليیَستْ  أأنَّهھ ااألعزَّ
 االسنوااتتِ  تلك فترةة من سساالمقدَّ  االكتاببِ  يف باهھھھتماممٍ  توثيیقًا أأكثر ااألررضض تارريیخِ  يف فترةةٌ 

 تارريیخِ  في خرىىأأُ  مدَّةةٍ  ةِ أأيیَّ  من أأكثرَ  سنوااتتٍ اال هھھھذهه عن االعليُّ  هللا كتب ووقد. وواالنصف االثالثثِ 
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 ااألموررَ  عشرَ  االثامنَ  االعدددِ  من االساددسسُ  ااألصحاححُ  االرؤؤيیا سفرُ  لنا ييروووويیَ . ااإلنسانن
.صيیبةِ االعَ  االفترةةِ  تلك يف ستقعُ  ياالت ووااألحدااثثَ   

 
 مع عظيیمٍ  بمجدٍ  حاببِ االسَّ  على نفُسهھ االرببُّ  سيیأتي ٬،ااألخيیرةة االسبعِ  االسنوااتتِ  نهھايیة يفوو
 االرببُّ  سيیدخلُ وو. االوسط من سيینشقُّ  االذيي االزيیتونن جبلِ  على قدَمهھ عُ ضَ ووسيیَ  ٬،يیسيیهھقدِّ 

 االثالثِ  ااألصحاححِ  في هھاَعن ندرُرسسُ  وففسوو ٬،لهھ ستُفتَح ياالت ةِ االشرقيیَّ  االبواابةِ  من أأووررشليیمَ 
 كُ ووسنملِ  ٬،ااألررضضِ  على ووسيیملكُ  هھ٬،كمَ ووحُ  مملكتهَھ سُ ؤسِّ ووسيیُ . االسِّفرِ  هھھھذاا من ووااألرربعيین

.سنةٍ  أألفَ  أأيیًضا معهھ  
 

 أأنَّنا مُ يیعلَ  ووحَدهه ووهللا ااألحدااثث٬، تلك دووددِ حُ  على ااآلنن وونحن ااألحدااثث٬، عُ تتابُ  هھھھو هھھھذااوو
 رققِ للشَّ  غزوَوهھھھا ااألممُ  بدأأتتِ  حيیثُ  ٬،االكنيیسة ااختطاففِ  قبل االمهھمَّة االمرحلةِ  تلك من قريیبوننَ 
.ااألووسط  

 
 عاددةةِ باستِ  ااألوواامرُ  رَرتتِ دَ صَ  عندما بدأأ وواالذيي ٬،االنهھائيِّ  االتناززليِّ  االعدِّ  لبدءِ  ااستعدااددٍ  على وونحن

دد االميیعاددِ  في ااالمسيیَّ  جاءَ  ثمَّ . ئهھاووبنا أأووررشليیمَ   االيیهھوددَ  لكنَّ . أأسبوًعا ووستِّيینَ  ااثنيَینِ  بعدَ  االمحدِّ
٬، تيیطُسُ  أأتى ثمَّ . لهھ ووليیس االرئيیسُ  االمسيیحُ  ووقُِطعُ  حيینهھا٬، االمسيیحَ  ررفَضواا  تَ ووتشتَّ  االروومانيُّ

 من باتتَ  ااآلننَ وو. حالهِھ على ووظظلَّ  ٬،االتناززليُّ  االعدُّ  فَ ووتوقَّ  ااألررضض٬، في االعبراانيیُّوننَ 
 على وواالخرااببِ  بالتشتُّتِ  عبِ للشَّ  هللاُ  َسَمحَ  فقد ؛ااألمورر ترتيیبِ  إإعاددةةِ  يف االبدءُ  االضرووررييِّ 

 هللاُ  يیسكبُ  بعِدهھھھا وومن االعبراانيیِّيیَن٬، على ااألَُمميُّ  االغزووُ  هھھھو يیُنتَظَرُ  ماوو. سنة يلفَ أأ مدىى
 االسبعُ  االسَّنوااتتُ  تأتي ثمَّ . جديیدٍ  من يُّ االتناززل االعدُّ  ليینطَلِقَ  االعبراانيیَّة٬، ااألُمَّةِ  على ررووَحهھ االعليُّ 
.ؤؤيیااالرُّ  ِسفرُ  عنهھا تكلَّمَ  وواالتي ٬،ااألخيیرةة  

 
 من فُ تتكشَّ  ااألموررَ  إإننَّ  ووهھھھا .هھجُ برنامَ  هھھھو هھھھذااوو االِكراامم٬، مستَِمعيَّ  ٬،االعليِّ  هللا ةطَّ خُ  يهھھھ هھھھذهه
 ألننَّ  ؛يیسوعع بالمسيیحِ  ةُ االشخصيیَّ  عالقتُنا هھھھو بهھ نهھتمَّ  ننأل نحتاججُ  االذيي االوحيیدُ  ووااألمرُ  ٬،حولِنا
 َمثَلِ  في ووااألرربعيین االراابعِ  وواالعدددِ  وواالعشريین االراابعِ  ااألصحاححِ  متَّى إإنجيیلِ  في قالل يیسوععَ 
: االجاهھھھالتت وواالعذااررىى االحكيیماتت االعذااررىى  

 
.‘‘ااإلنساننِ  اابنُ  يیَأْتِي تَظُنُّوننَ  ال ساعةٍ  في ألنَّهھ ٬،ُمْستَِعدِّيینَ  أأيَْیًضا أأَْنتُمْ  ُكونُواا لِذلِكَ ’’  

 
 أأنَّهھ هھھھو باختصاررٍ  وواالمثلُ . كنيیستهِھ ىلإإ مجيیئهِھ عند اممِ ااأليیَّ  تلك بشأنن هھھھو هھھھنا يیسوععَ  ووحديیثُ 
 االعريیِس٬، بانتظاررِ  كنَّ  ٬،جاهھھھالتت ووخمسٌ  حكيیماتت٬، خمسٌ  عذااررىى٬، عشرُ  هھھھناكك تكان
: صاعًداا صرااخخٌ  ووصارر. نَ مْ وونِ  جميیَعهھُنَّ  نسْ عِ نَ ف  

 
.‘‘ُمْقبِلٌ  ااْلَعِريیسُ  هھھُھَوذَذاا’’  

 



 7  

 االعذااررىى ططلبَتِ  ذذلك٬، أأثناء ووفي. االكنيیسة نهھضةِ  بداايیةِ  إإلى إإشاررةةٌ  ووهھھھذاا ٬،كلُّهھنَّ  نَ ظْ يیقَ استَ ف
. تَْنطَفِئُ  كانَتْ  االجاهھھھالتتِ  َمَصابيِیحَ  ألننَّ  هِھنَّ زَزيْیتِ  ِمنْ  يیُعِطيیهَھُنَّ  أأنن االحكيیماتتِ  إإلى االجاهھھھالتت

  :بالقَوللِ  أأَجْبنَ  االحكيیماتتِ  لكنَّ 
 

٬، لَنَا يیَْكفِي الَ  لََعلَّهھُ ’’ ‘‘.لَُكنَّ  وَوااْبتَْعنَ  ااْلبَاَعةِ  إإِلَى ااذْذهھھَھْبنَ  بَلِ  وَولَُكنَّ  
 

 بعضُ  ززاالل ماوو. معهھ ااتتاالُمستعدَّ  ددخلَتِ وو االعريیسُ  جاءَ  ٬،ذذااهھھھباتتٌ  االجاهھھِھالتتُ  ووفيیما
 ااألشخاصصِ  بعضُ  ززاالل ماوو نُعاسس٬، حالةِ  يف نناالويیز ووال ٬،يینُمستعدِّ  غيیرَ  ااألشخاصصِ 

 الوقتُ ف ؛االجسد حسبِ ب ال ووحح٬،االرُّ  يف كَ لُ سْ لنَ  االوقتُ  حانن لقد. االقراارر خاذذِ ااتِّ  يف ووننَ ريیفكِّ 
.فقط للمستعدِّيین هھھھو خوللوواالدُّ  قريیٌب٬،  

 
 "ِ  قلبَك فتحَ ت بأنن ٬،االرببِّ  جيءِ لمَ  ااُمستعدًّ  تكوننَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ٬،ااآلنن أأُحثُّك ووأأنا

 من جزًءااوو االمسيیح٬، عرووسسِ  عائلتهِھ٬، من جزًءاا تكوننَ  أأنن ككَ ريیدُ يیُ  فالرببُّ  ؛رووِحهھلوو االمحبِّ 
مَ  ووقتٌ  هھھھناكك ززاالل ما ٬،ييٍّ برِّ  يیتوننٍ ززَ  صنُ غُ  أنتَ ف. أأيیًضا هھملكوتِ   يیسوععَ  ااألصِل٬، يف لتُطَعَّ

 رووسسِ عَ  إإلى ليیَُضمَّكَ  االيیوممَ  االعالم يف االعاملِ  هللاِ  ررووححِ  مع تشترككَ  أأنن وويیمكنُك. االمسيیحِ 
.يیسوعع لمسيیحِ اا  

 
 ووقد. ةاالنبويیَّ  لصوررةةِ اا لتَحقيیقِ  ااستعدااددٍ  ززمنُ  ووفيیهھا ة٬،اانتقاليیَّ  مرحلةٍ  في نعيیش إإنَّنا هھھھنا ووأأقوللُ 

 وواالعدددِ  وواالعشريین االحادديي ااألصحاححِ  لوقا إإنجيیلِ  في متَّصلٍ  ِسيیاققٍ  في االمسيیحُ  يیسوععُ  قاللَ 
: وواالعشريین االراابعِ   

 
.‘‘ااألَُممِ  أأزَْزِمنَةُ  تَُكمَّلَ  َحتَّى ااألَُمِم٬، ِمنَ  َمُدووَسةً  أأوُورُرَشليِیمُ  وَوتَُكوننُ ...’’  

 
 أأييِّ  خاذذَ ااتِّ  تريیدُ  كنتَ  إإذذااوو. ويیًال ططَ  يیستمرُّ  َعهھيیدَ  لن هللاوو ااالنتهھاِء٬، وَوَشكِ  على ااألَُممِ  ووززمنُ 
 بموتتِ  االصليیبِ  على ناايیاطخَ  ثمنَ  االمحبُّ  هللاُ  دَدفَعَ  حيیثُ  ؛ااآلنن خاذُذههااتِّ  ااألفضل منَ ف قراارر٬،
رَرنا ااألموااتِت٬، بيینِ  من يیسوععُ  قاممَ  ثمَّ . االباررِّ  االمسيیح يیسوععَ   وواالمطلوببُ . خطايیانا وويیَغفِرَ  ليیُبرِّ
 االمسيیحَ  يیسوععَ  بأننَّ  بلِسانِكَ  وومعترفًا بخطيیَّتِك٬، معتِرفًا حيیمِ االرَّ  هللاِ  أأماممَ  قلبَك ترفَعَ  أأنن هھھھو

.تبريیرنا ألجل ووأأُقيیمَ  خطايیانا ألجل ماتتَ   
 

ددِ  على هھھھنا ااألمرُ  يیقتِصرُ  الوو  فالكتاببُ  المسيیِح؛ب مؤمنٌ  كأأنَّ  باللِّساننِ  كلماتتٍ  ردديیدِ تَ  مجرَّ
 حيیاتَك َسلِّمتُ  أأنن هھھھو إإذًذاا فالمطلوببُ . ووننرُّ عِ شَ قْ وويیَ  ؤمنوننيی االشيیاططيینَ  أننَّ ب يیُخبُرنا االمقدَّسسُ 
 عترففَ ن أأنن: يیلي ما في ْكُمنُ يیَ  كلَّهھ ااألمرَ  أننَّ ب نُ أأوومِ  أأناوو .ًدااووسيیِّ  رربًّا ههتدعوَ وو يیسوعَع٬، لسيیاددةةِ 

:االعاشر ااألصحاححِ  ررووميیة أأهھھھلِ  إإلى ررسالتهِھ في االرسوللُ  بولسُ  قالل كما ٬،ارربًّ  سوععَ بيیَ   
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ببِّ  بِفَِمكَ  ااْعتََرْفتَ  إإنِنِ  ألَنَّكَ ’’  ااألَْمَوااتِت٬، ِمنَ  أأَقَاَمهھُ  هللاَ  أأنَنَّ  بِقَْلبِكَ  وَوآآَمْنتَ  يیَُسوعَع٬، بِالرَّ
.‘‘َخلَْصتَ   

 
االخاتمة  

مم( )االبرنامج مقدِّ  
 عائلتهِھ من جزًءاا جميیًعا كوننَ ن أأنن يیريیدُ  االمحبُّ  هللاَ  أأننَّ  برناَمِجنا٬، من االيیوممِ  حلَقةِ  في ررأأيینا

 متاًحا وقتُ اال ززاالل ماف لهھ٬، قلبَكَ  ووتسلِّمَ  بََعهھ٬،تتْ  أأنن قرااررَ اال خذتتَ ااتَّ  قدِ  نْ تكُ  لم إذذااف. ووملكوتهِھ
.ااآلننَ   

 
 مثيیرٍ  لجزءٍ  ددررااستهَھُ  كتشَ  االقسُّ  سيیُتابِعُ  ٬،‘‘االيیَومم لهِھَذاا االَكلَِمةُ ’’ جِ برنامَ  من االمقبِلةِ  االحلقةِ  في
 على هللاِ  ملكوتتِ  ووإإقامةَ  ٬،يیقةِ االضِّ  بعدَ  ما ِحقبةَ  للُ ناووَ يیتَ  ييوواالذ ٬،سساالمقدَّ  االكتاببِ  من للِ دَ للجَ 

.ااألررضض  
 

ختاميیَّة كلمةٌ   
ااعي( )سميیث تَشك االرَّ  

اا تكوننَ  أأنن االمستمع٬، عزيیزيي ألجلك٬، صالتُنا  ٬،االمسيیحِ  َمجيء اانتظاررِ  في ووَحكيیًما مستَِعّدً
ووحح تَسلُكَ  أأنن أأيیًضا وونصلِّي. االكنيیسة ريیسِ عَ  مَ تَ تُ  أأنن ددووننَ  بالرُّ دَ  لَجَسِد٬،اا ةةَ وَ هھْ شَ  مِّ  هللاُ  فيیتمجَّ

 أأمرااَضكَ  وويیَشفي بك٬، يیَعتَني االرببَّ  بأننَّ  ثقتُكَ  تزددااددَ  أأنن أأخيیًراا وونصلِّي. َحيیاتِك في ااألميینُ 
حمة وويیُكلِّلُك حيیاتَك٬، االُحفرةةِ  من وويیُنقِذُ  أأفة بالرَّ !آآميین. نصلِّي االمسيیحِ  يیسوععَ  بِاْسمِ . وواالرَّ  


