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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ�ا��َ
9: 14 ِسْفر االرُّؤؤيیا -20 Revelation 14:9–20 

 Pt.2_3753# 474م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 
 

]�����ا��ُ�َ[  
�ُ�َ���م �ا�������)(  

 
-أأْهًلا وَوَمْرَحًبا ِبَك  - َصديیقي االُمسَتِمع  "االَكِلَمة ِمَن االَبْرناَمِج ااإلذذااعيِّ َجديیَدةٍة  َحْلَقٍةفي  

". وممذاا االيَیَهِل  
 

. وَوما َنأَمُلُه ُهَو أأنْن َتكونَن، َعزيیزيي ِسْفِر االرُّؤؤيیادِدررااَسَة  َساِبَقٍة ُكنَّا َقِد ااْبَتَدأأنا في َحْلَقٍة
االُمْسَتِمع، َقْد َتبارَرْكَت، ووااْسَتَفْدتَت، وَوَحقَّْقَت ُنْضًجا في َعالَقِتَك بالرببِّ يَیسوعَع االَمسيیح ِمْن ِخاللِل 

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

 
ِمْن  َعَشر االرَّااِبعااألْصحاحِح َكانَن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس، َنْرجو أأنْن َتْفَتَحُه على  نْنإإوَوااآلنْن، 

َما َلْم يَیُكْن َلَديْیَك ِكتابٌب ُمَقدَّسٌس في َهِذهِه االلَّْحَظِة، َف نْن. أأمَّا إإ)ِسْفِر االرُّؤؤيیا (أأيْي االنَّفيیِساالسِّْفِر  ااَهَذ
–هُه ِمْنَك َنْرجو - يیا َصديیقي  أأنْن ُتْصغي ِبرووحِح االُخشوعِع وَواالصَّالةة. ُهَو   

 
–ْتُرُكُكْم َنووااآلنْن،  – أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيین  ااْبِتدااًء  ِسْفِر االرُّؤؤيیا َمَع دَدرْرسٍس َجديیٍد ِمْن 

- االتَّاِسعوَواالَعَددِد  َعَشَر االرَّااِبعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

 
-6: 14ُكنَّا قد قرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   ُثمَّ رَرأَأيْیُت َمَالًكا  (على ِلسانِن يُیوَحنَّا االرَّسولل): " 8

االسََّماِء َمَعُه ِبَشارَرةٌة أَأَبِديیٌَّة، ِليُیَبشَِّر االسَّاِكِنيیَن َعَلى ااَألرْرضِض وَوُكلَّ أأمٍَّة وَوَقِبيیَلٍة آآَخَر َطاِئًراا ِفي وَوَسِط 
َخاُفواا ااَهللا وَوأَأْعُطوهُه َمْجًداا، َألنَُّه َقْد َجاَءتْت َساَعُة دَديْیُنوَنِتِه، « وَوِلَسانٍن وَوَشْعٍب، َقاِئًال ِبَصْوتٍت َعِظيیٍم:

َسَقَطْت! « ُثمَّ َتِبَعُه َمَالكٌك آآَخُر َقاِئًال: ».ِع االسََّماِء وَوااَألرْرضِض وَوااْلَبْحِر وَويَیَناِبيیِع ااْلِميَیاهِهوَوااْسُجُدوواا ِلَصاِن
".»َسَقَطْت َباِبُل ااْلَمِديیَنُة ااْلَعِظيیَمُة، َألنََّها َسَقْت َجِميیَع ااُألَمِم ِمْن َخْمِر َغَضِب زِزَناَها!  

 
-9ااألْعداادد في ُثمَّ َنْقَرأأ   11:  

 
 : �إِ�نْ �َ��نَ �أَ�َ�ٌ ��َ�ْ�ُ�ُ �ِ�ْ�َ�ْ�ِ «�ُ�� �َ�ِ�َ��ُ�َ� �َ�َ�كٌ �َ��ِ�ٌ �َ��ِ�ً �ِ�َ�ْ�تٍ �َ�ِ���ٍ

�وَ�ِ�ُ��ر٬ِ��ِ�َ، �وَ��َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ�َ��ُ �َ�َ� �َ�ْ��َ�ِ��ِ �أَ�وْ �َ�َ� ��َ�ِ�ه٬ِ، �َ��ُ�َ �أَ��ْ�ً� �َ��َ�ْ�َ�بُ 
�َ�ْ�سِ �٬ِ��ِ�َ�َ، �وَ��ُ�َ���بُ �ِ�َ��رٍ �ِ�ْ �َ�ْ�ِ �َ�َ�ِ �ا٬ِ3، �ا�ْ�َ�ْ�ُ��بِ �ِ�ْ�ً� �ِ� 

. �وَ��َ�ْ�َ�ُ �دُ�َ��نُ �َ�َ�ا�ِ��ِ�ْ  �وَ�ِ�ْ�ِ���ٍ �أَ�َ��مَ �ا�ْ�َ�َ�ِ�َ�ِ �ا�ْ�ِ�����ِ���َ �وَ�أَ�َ��مَ �ا�ْ�َ�ُ�و�فِ
. �وَ�َ �َ�ُ��نُ �رَ�ا�َ�ٌ �َ��َ��رً�ا �وَ�َ��ْ�ً �ِ���ِ���َ ��َ�ْ�ُ�ُ�و�نَ �ِ�ْ�َ�ْ�ِ  �إِ�َ� �أَ�َ�ِ �ا��ِ�ِ���َ

».�وَ�ِ�ُ�� �َ�ْ ��َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ�َ �ا�ْ�ِ��ِ�وَ�ِ�ُ��رَ�ِ��ِ   
 

وَوَقْد رَرأأيْینا أأننَّ إإذًذاا، َفَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا االرَّسولُل َمالًكا ثاِلًثا يیأتي َبْعَد االَمالَكيْیِن ااألووَّلِل وَواالثَّاني.  
وَوَقْد قالَل على ااألرْرضِض.  ْعٍبأأمٍَّة وَوَقِبيیَلٍة وَوِلَسانٍن وَوَشاالَمالكَك ااألووَّلَل َقْد َجاَء بالِبشارَرةِة ااألبديیَِّة ِلُكلِّ 

َخاُفواا ااَهللا وَوأَأْعُطوهُه َمْجًداا، َألنَُّه َقْد االَمالكُك ااألووَّلُل ِبَصْوتٍت َعظيیٍم ِلَجميیِع االسَّاِكنيیَن على ااألرْرضِض: "
َقْد َقَرأأنا ووُكنَّا ". هِهَجاَءتْت َساَعُة دَديْیُنوَنِتِه، وَوااْسُجُدوواا ِلَصاِنِع االسََّماِء وَوااَألرْرضِض وَواالَبْحِر وَويَیَناِبيیِع االِميَیا

أأْعِطَي أَأنْن يُیْعِطَي رُرووًحا ِلُصورَرةِة االَوْحِش، َحتَّى أأننَّ االنَِّبيَّ االَكذَّاابَب " 15: 13في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 
 ". ِلذلَك، فإننََّتَتَكلََّم ُصورَرةُة االَوْحِش، وَويَیْجَعَل َجِميیَع االَِّذيیَن َال يَیْسُجُدوونَن ِلُصورَرةِة االَوْحِش يُیْقَتُلونَن

االَمالكَك ااألووَّلَل يَیْدعو االنَّاسَس َجميیًعا إإلى االسُّجودِد ِهللا االَحيِّ االَحقيیقيِّ. ِلذلَك، َلْن يَیكونَن االسُّجودُد 
للَوْحِش أأْمًراا ناِجًما َعْن َجْهٍل، َبْل َسيَیكونُن َتَمرُّدًداا َمْقصودًداا على وَوصايیا ااِهللا االَخاِلِق. وَوَكما َنرىى 

ُهَو َخِطيیٌَّة َتْسَتْوِجُب دَديْینوَنَة ااِهللا االَحيِّ االذيي ال ُكلَّ َتَمرُّدٍد على ااِهللا ، فإننَّ َعزيیزيي االُمستِمعُهنا، 
يُیْعطي َمْجَدهُه آلَخر.   

 
َفال رَرجاَء في االِفدااِء أأوِو االَخالصِص للَّذيیَن يَیْسُجدوونَن للَوْحِش  :وَوَهذاا ُهَو َتْحذيیُر ااِهللا 

أأيْیديیِهم. فالذيي يَیْفَعُل ذَذِلَك يَیكونُن َقْد وَوقََّع َشهادَدةَة أَأوْو َعَلى ِجباِهِهْم ِسَمَتُه َعَلى  ونَنوَوِلُصورَرِتِه، وَويَیْقَبُل
َمْصُبوبِب ِصْرًفا ِفي َكأسِس َغَضِبِه، االَسيَیْشَربُب ِمْن َخْمِر َغَضِب ااِهللا، َمْوِتِه ااألبدييِّ ِبيَیِدهِه ألنَُّه 

. وَوَلَعلََّك ُتالِحُظ ُهنا، َعزيیزيي يیِسيیَن وَوأَأَمامَم االَخُرووفِفوَويُیَعذَّبُب ِبَنارٍر وَوِكْبِريیٍت أَأَمامَم االَمَالِئَكِة االِقدِّ
ُمؤِمنيین، َبْل أأمامَم االَمالِئَكِة االِقدِّيیسيیَن ووأأمامَم االَحَمل. فال االُمستِمع، أأننَّ َهؤالِء َلْن يُیَعذَُّبواا أأمامَم اال

ذِذْكَر ُهنا ألييِّ َشيٍء َعْن أأنَّنا َسَنرىى َعذاابَب َهؤالء.  
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َألنِّي هَأَنَذاا َخاِلٌق إإذْذ َنْقَرأُأ: " 17: 65في ِسْفِر إإَشْعيیاء وَورَردَدتْت  ٌةدهَشُمَكِلماتٌت ووهناكَك  
". فهناكَك أأشخاصٌص َسَماوَوااتٍت َجِديیَدةًة وَوأَأرْرًضا َجِديیَدةًة، َفَال ُتْذَكُر ااُألووَلى وَوَال َتْخُطُر َعَلى َبالل

أأنْن يَینالَل االَخالصَص االذيي بيیسوعَع االَمسيیح. كثيیروونَن يَیْشعروونَن بالضِّيیِق ألننَّ أأَحَد أأِحبَّاِئِهْم ماتَت دُدوْونَن 
 وَوال َشكَّ أأنَُّه أأْمٌر ُمْحِزنٌن أأنْن َنْعَلَم أأننَّ أأَحَد أأِحبَّاِئنا َسيَیكونُن ُمْنَفِصًلا َعِن ااِهللا إإلى ااألَبد. وَوَقْد َنقولُل

 َسيَیْمُحو أأْجزااَء ااَهللايَیْبدوو أأننَّ  ووَلِكْنيَیُكْن َبْعٌض ِمْن أأِحبَّاِئنا ُهناكك. َما َلْم إإنَّنا َلْن َنْسَتْمِتَع بالسَّماِء 
ااُألمورَر االُمْحِزَنَة وواالُمؤِلَمة.  َرِتنا آآَنذااكك َحتَّى ال َنْذُكَرِمْن ذذااِك  

 
-18: 65وَوُنتاِبُع االِقرااَءةَة في ِسْفِر إإَشْعيیاء  َبِل ااْفَرُحواا وَوااْبَتِهُجواا إِإَلى إإذْذ يَیقولُل االرَّببُّ: " 25

اِلٌق، َألنِّي هَأَنَذاا َخاِلٌق أأوورُرَشِليیَم َبْهَجًة وَوَشْعَبَها َفَرًحا. َفَأْبَتِهُج ِبُأوورُرَشِليیَم وَوأَأْفَرحُح ااَألَبِد ِفي َما أَأَنا َخ
 ِبَشْعِبي، وَوَال يُیْسَمُع َبْعُد ِفيیَها َصْوتُت ُبَكاٍء وَوَال َصْوتُت ُصَرااخٍخ. َال يَیُكونُن َبْعُد ُهَناكَك ِطْفُل أَأيیَّامٍم، وَوَال

ِمْل أَأيیَّاَمُه. َألننَّ االصَِّبيَّ يَیُموتُت ااْبَن ِمَئِة َسَنٍة، وَوااْلَخاِطُئ يُیْلَعُن ااْبَن ِمَئِة َسَنٍة. وَويَیْبُنونَن َشيْیٌخ َلْم يُیْك
 يَیْبُنونَن وَوآآَخُر يَیْسُكُن، وَوَال يَیْغِرُسونَن َال. ُبيُیوًتا وَويَیْسُكُنونَن ِفيیَها، وَويَیْغِرُسونَن ُكُرووًما وَويَیْأُكُلونَن أَأْثَمارَرَها

اِطًال ُر يَیْأُكُل. َألنَُّه َكَأيیَّامِم َشَجَرةٍة أَأيیَّامُم َشْعِبي، وَويَیْسَتْعِمُل ُمْخَتارِرييَّ َعَمَل أَأيْیِديیِهْم. َال يَیْتَعُبونَن َبوَوآآَخ
ْدُعونَن أَأَنا وَوَال يَیِلُدوونَن ِللرُّْعِب، َألنَُّهْم َنْسُل ُمَبارَرِكي االرَّببِّ، وَوذُذررِّيیَُّتُهْم َمَعُهْم. وَويَیُكونُن أَأنِّي َقْبَلَما يَی

ْبَن أأِجيیُب، وَوِفيیَما ُهْم يَیَتَكلَُّمونَن َبْعُد أَأَنا أَأْسَمُع. االذِّْئُب وَوااْلَحَمُل يَیْرَعيَیانِن َمًعا، وَوااَألَسُد يَیْأُكُل االتِّ
 ."»ِسي، َقالَل االرَّببَُّكاْلَبَقِر. أَأمَّا ااْلَحيیَُّة َفالتَُّراابُب َطَعاُمَها. َال يُیْؤذُذوونَن وَوَال يُیْهِلُكونَن ِفي ُكلِّ َجَبِل ُقْد

وَوَهذاا يُیريینا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ ُهناكَك ُمْسَتْقَبًلا رَرااِئًعا وَوَمجيیًداا يَیْنَتِظُر االُمؤِمنيیَن بيیسوعَع االَمسيیِح. أأمَّا 
 يَیَتَمرَّددوونَن على ااِهللا وَوال يَیْقَبلونَن َتْدبيیَر االَخالصِص االذيي أأَعدَّهُه َلُهْم في االَمسيیِح يَیسوعَع فإنَُّهْماالذيیَن 

َسيُیالقونَن َعذااًبا َشديیًداا.   
 

وَويَیْصَعُد دُدَخانُن َعَذااِبِهْم إِإَلى أَأَبِد ااآلِبِديیَن. ): "11: 14وَوَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل (في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  
". َبُل ِسَمَة ااْسِمِهوَوَال َتُكونُن رَرااَحٌة َنَهارًراا وَوَليْیًال ِللَِّذيیَن يَیْسُجُدوونَن ِلْلَوْحِش وَوِلُصورَرِتِه وَوِلُكلِّ َمْن يَیْق

وَوَلَعلََّك الَحْظَت، يیا َصديیقي، أأننَّ االِعبارَرةَة "إإلى أأَبِد ااآلِبديیَن" ال َتْتُركُك َمجاًلا للشَّكِّ في أأننَّ َعذاابَب 
َهؤالِء َسيَیدوومُم وَويَیدوومُم دُدوْونَن َتَوقٍُّف.   

 
االُمَتَمرِّدديیَن عليیِه إإلى أأَبِد ااآلِبديین. وَوُهناكَك أأْشخاصٌص يَیُشكُّونَن في أأننَّ ااَهللا االُمِحبَّ َسيُیَعذِّبُب  

 ِبَمْعًنى آآَخَر، فإنَُّهْم ال يُیؤِمنونَن بالَعذاابِب ااألبدييِّ. وَوَلِكنَّ َهذاا ُهو َما َتقوُلُه َكِلَمُة ااِهللا. فاُهللا يَیَتَوعَُّد
ااآلِبديین، ووبأنَُّه َلْن َتكونَن  االذيیَن يَیْسُجدوونَن للَوْحِش وَوِلُصورَرِتِه وَويَیْقَبلونَن ِسَمَة ااْسِمِه ِبَعذاابٍب إإلى أأَبِد

َلُهْم رَرااَحٌة َنهارًراا وَوليیًلا. ووِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ االِحْكَمَة َتْقَتضي ِمنَّا َجميیًعا أأنْن ُنَصدِّقَق ااَهللا وَوأأنْن َنأُخَذ 
-43: 9وعَع قالَل في إإْنجيیل َمْرُقس َكالَمُه على َمْحَمِل االِجدِّ. وَوال َنْنسى أأيْیًضا أأننَّ يَیس  وَوإِإنْن: "48

ى أَأْعَثَرْتَك يَیُدكَك َفاْقَطْعَها. َخيْیٌر َلَك أَأنْن َتْدُخَل ااْلَحيَیاةَة أَأْقَطَع ِمْن أَأنْن َتُكونَن َلَك يَیَداانِن وَوَتْمِضَي إِإَل
ُلَك َجَهنََّم، إِإَلى االنَّارِر االَِّتي َال ُتْطَفُأ. َحيْیُث دُدوودُدُهْم َال يَیُموتُت وَواالنَّارُر َال ُتْطَفُأ. وَوإِإنْن أَأْعَثَرْتَك رِرْج
ارِر َفاْقَطْعَها. َخيْیٌر َلَك أَأنْن َتْدُخَل ااْلَحيَیاةَة أَأْعَرجَج ِمْن أَأنْن َتُكونَن َلَك رِرْجَالنِن وَوُتْطَرحَح ِفي َجَهنََّم ِفي االنَّ

يْیٌر َلَك أَأنْن االَِّتي َال ُتْطَفُأ. َحيْیُث دُدوودُدُهْم َال يَیُموتُت وَواالنَّارُر َال ُتْطَفُأ. وَوإِإنْن أَأْعَثَرْتَك َعيْیُنَك َفاْقَلْعَها. َخ
ُموتُت َتْدُخَل َمَلُكوتَت ااِهللا أَأْعَورَر ِمْن أَأنْن َتُكونَن َلَك َعيْیَنانِن وَوُتْطَرحَح ِفي َجَهنََّم االنَّارِر. َحيْیُث دُدوودُدُهْم َال يَی

َبِدييَّ وَوَهذاا إإنْن دَدللَّ على َشيٍء، َعزيیزيي االُمستِمع، فإنَّما يَیُدللُّ على أأننَّ االَعذاابَب ااأل". وَواالنَّارُر َال ُتْطَفُأ
إإلى أأَبِد ااآلِبديیَن َحقا!َسيَیْسَتِمرُّ َعذاابٌب ااْسٌم على ُمَسَمى! َفُهَو ُهَو   
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: 13وو  12: 14ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
 . . ���ھُ�َ� �ا���ِ���َ ��َ�ْ�َ�ُ��نَ �وَ�َ���َ� �ا-ِ �وَ�إِ���َ��نَ ��َ�ُ��عَ  ���ھُ�َ� �َ�ْ�ُ �ا�ْ�ِ�����ِ���َ

: �ُ��َ� �ِ�َ�ْ�َ�ا�تِ �ا���ِ���َ «�وَ�َ�ِ�ْ�ُ �َ�ْ�ً� �ِ�َ �ا����َ�ءِ �َ��ِ�ً �ِ�:  �ا�ْ�ُ�ْ
: » �َ�َ�ْ». «��َ�ُ��ُ��نَ �ِ� �ا����ب� �ُ�ْ�ُ �ا��نَ �ِ�َ�ْ ��َ�ْ�َ�ِ���ُ��ا �ِ�ْ «��َ�ُ��لُ �ا����و�حُ

».�أ٬ْ�ِ��ِ��َ�ْ�َ، �وَ�أَ�ْ�َ��ُ��ُ�ْ �َ�ْ�َ�ُ��ُ�ْ  
 

َعْن َهذاا االَوْقِت َتْحديیًداا ِمَن االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. َففي َهذاا االَوْقت، انِن َهاتانِن ااآليَیتَتَحدَّثُث َت 
َسيُیْرَغُم االنَّاسُس على َقبولِل ِسَمِة االَوْحِش وواالسُّجودِد َلُه. وَوَسْوفَف يیكونُن االَمْوتُت ِعقابَب ُكلِّ َمْن 

َجِميیَع االَِّذيیَن َال يَیْسُجُدوونَن ِلُصورَرةِة "أأننَّ  15: 13َقَرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا َقْد يَیْرُفُض ذَذِلَك. وَوُكنَّا 
يُیؤِمنونَن إإيیماًنا يَیْحَفُظونَن وَوَصايَیا ااِهللا وَو". وَوَنْقَرأأ ُهنا َعْن َصْبِر االِقدِّيیسيیَن االذيیَن االَوْحِش يُیْقَتُلونَن

رَرااِسًخا بيیسوعَع االَمسيیح.   
 

ُطوَبى ِلَألْمَوااتِت االَِّذيیَن يَیُموُتونَن ِفي االرَّببِّ ُمْنُذ وَوَقْد َسِمَع يُیوَحنَّا َصْوًتا ِمَن االسَّماِء يَیقولُل: " 
". وَوَهذاا وَوْعٌد ألوولئَك االذيیَن يَیْرُفضونَن ِلَكْي يَیْسَتِريیُحواا ِمْن أَأْتَعاِبِهْم، وَوأَأْعَماُلُهْم َتْتَبُعُهْم... ااآلنَن 

أأيیديیِهم. َفُهْم َسيَیكونونَن ُمَطوَّبيیَن  االسُّجودَد للَوْحِش وَويَیْرُفضونَن َقبولَل ِسَمَة ااْسِمِه َعلى ِجباِهِهْم أأوْو
(أأيْي ُمبارَركيیَن) ألنَُّهْم َفضَّلواا االَمْوتَت على االسُّجودِد للَوْحِش.   

 
ووإإنَُّه ألْمٌر ُمبارَركٌك َحقا أأنْن يَیكونَن ُهناكَك ُشهودٌد أأمناُء للرَّببِّ في وَوَسِط االشَّرِّ وَواالظُّْلَمِة 

َسُه ِبال شاِهٍد. وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل فإننَّ َهؤالِء يَیْحَفظونَن وَوصايیا ااِهللا وَواالَوَثِنيیَِّة! فاُهللا ال يَیْتُركُك َنْف
وَويَیَتَمسَّكونَن بإيیماِنِهْم بيیسوعَع االَمسيیِح َمْهما كانَن االثََّمُن باِهًظا.   

 
لَوْحِش وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َعزيیزيي االُمستِمع، االتَّبايُیَن االَكبيیَر بيیَن َحالِل االذيیَن َسيَیْسُجدوونَن ل

ال َنَهارًراا وَوال رَرااَحٌة َلُهْم َال َتُكونُن وَوحالِل االذيیَن يَیْرُفضونَن االسُّجودَد َلُه. َفالذيیَن يَیْسُجدوونَن للَوْحِش 
. أأمَّا االذيیَن يَیْرُفضونَن االسُّجودَد للَوْحِش َفيَیْسَتريیحونَن ِمْن أأْتعاِبِهْم. وَوَقْد َقرأأنا أأيْیًضا أأننَّ أأْعمالَل َليْیًال

نيیَن َتْتَبُعُهم. فَتَعُب االُمؤِمِن ليیَس باِطًلا في االرَّببِّ، َبْل إإنَُّه سيیأُخُذ االُمكافأةَة االتي َهؤالِء االُمؤِم
يَیْسَتِحقُّها. أأمَّا االخاِطُئ فإننَّ َخطايیاهُه َسَتْتَبُعُه أأيْیًضا، وَوَسيُیجاززىى َعَليْیها. وواالطَّريیَقُة االَوحيیَدةُة للنَّجاةِة 

ِجَئ ااإلْنسانُن إإلى يَیسوعَع االَمسيیِح ألننَّ دَدَمُه يُیَطهُِّر ِمْن ُكلِّ َخَطيیَّة.ِمَن االَهالكِك ااألبدييِّ ُهَو أأنْن يَیْلَت  
 

:14: 14ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

�ُ�� �َ�َ�ْ�تُ �وَ�إِ�ذَ�ا �َ�َ��َ�ٌ �َ��ْ�َ�ء٬ُ، �وَ�َ�َ� �ا����َ��َ�ِ �َ��ِ�ٌ �ِ�ْ��ُ �ا�ْ�ِ �إِ�ْ�َ��ن٬ٍ، �َ��ُ 
 . �َ�َ� �رَ�أْ�ِ��ِ �إِ�ْ�ِ���ٌ �ِ�ْ �ذَ���ھ٬ٍ�َ، �وَ�ِ� ��َ�ِ�هِ �ِ�ْ�َ�ٌ �َ��د�  

 
َنقرأأ في  فنحُنوَوال َشكَّ، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ َهذاا االَوْصَف يَیُصحُّ على يَیسوعَع االَمسيیِح.  

أأنَُّه سيیأتي على َسحابِب االسَّماِء ِبُقوَّةٍة وَوَمْجٍد َكثيیٍر. وَوَنْقَرأأ في إإْنجيیل يُیوَحنَّا  30: 24إإْنجيیل َمتَّى 
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إإْكليیُل االذََّهِب االذيي على وَوأأننَّ ااآلبَب ال يَیديیُن أأَحًداا، َبْل َقْد أأْعطى ُكلَّ االدَّيْینوَنِة لالْبِن.  22: 5
هِه االَمَلِكيِّ. أأمَّا االِمْنَجُل االحاددُّ االذيي في يَیِدهِه فيُیشيیُر إإلى االَحصادِد وَوَفْصِل ررأأِسِه يُیشيیُر إإلى َمْجِد
االِحْنَطِة َعِن االزَّوواانن.   

 
:16وو  15: 14ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�وَ�َ�َ�جَ �َ�َ�كٌ �آ�َ�ُ �ِ�َ �ا�٬ِ�َ�ْ��َ��ْ، ��َ�ْ�ُ�خُ �ِ�َ�ْ�تٍ �َ�ِ���ٍ �إِ�َ� �ا�ْ�َ��ِ�ِ �َ�َ� 

: �ا� �أَ�رْ�ِ�ْ �ِ�ْ�َ�َ�َ �وَ�ا�٬ْ�ُ�ْ، �َ����ُ �َ�ْ �َ�ءَ�تِ �ا�����َ�ُ �ِ�ْ�َ�َ��د٬ِ، �إِ�ذْ �َ�ْ «���َ��َ�ِ
�َ�َ�ْ�َ� �ا�ْ�َ��ِ�ُ �َ�َ� �ا����َ��َ�ِ �ِ�ْ�َ�َ��ُ �َ�َ� �ا�َ�رْ�ض٬ِ، ». ��َ�ِ�َ �َ�ِ���ُ �ا�َ�رْ�ضِ

.   �َ�ُ�ِ�َ�تِ �ا�َ�رْ�ضُ
 

أأَجْل يیا َصديیقي! َفَسْوفَف َتكونُن ساَعُة االَحصادِد َقْد جاَءتْت إإذْذ إإننَّ َحصيیَد ااألرْرضِض َقْد يَیِبَس.  
ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، فإننَّ َساَعَة االدَّيْینوَنِة َقْد َحاَنْت.   

  
-17: 14وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  20:  

 
. �ُ�� �َ�َ�جَ �َ�َ�كٌ �آ�َ�ُ �ِ�َ �ا�ْ��َ��ْ�َ�ِ �ا ���ِ�ي �ِ� �ا����َ�ء٬ِ، �َ�َ��ُ �أَ��ْ�ً� �ِ�ْ�َ�ٌ �َ��د�

�وَ�َ�َ�جَ �َ�َ�كٌ �آ�َ�ُ �ِ�َ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ �َ��ُ �ُ�ْ�َ��نٌ �َ�َ� �ا�����ر٬ِ، �وَ�َ�َ�خَ �ُ�َ�ا�ً� 
: �أَ�رْ�ِ�ْ �ِ�ْ�َ�َ�َ �ا�ْ�َ��د� �وَ�ا�ْ�ِ�ْ « �َ�ِ���ً� �إِ�َ� �ا���ِ�ي �َ�َ��ُ �ا�ْ�ِ�ْ�َ�ُ �ا�ْ�َ��د�٬، �َ��ِ�ً

�َ�َ�ْ�َ� �ا�ْ�َ�َ�كُ �ِ�ْ�َ�َ��ُ �إِ�َ� ». �َ �َ�ْ�مِ �ا�َ�رْ�ض٬ِ، �َ�ن� �ِ�َ�َ��َ� �َ�ْ �َ�ِ�َ�َ�َ��ِ��
 . �ا�َ�رْ�ضِ �وَ�َ�َ�َ �َ�ْ�مَ �ا�َ�رْ�ض٬ِ، �َ�َ�ْ�َ��هُ �إِ�َ� �َ�ْ�َ�َ�ةِ �َ�َ�ِ �ا+ِ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ِ

�ةِ �َ��� �إِ�َ� �ُ�ُ�ِ �وَ�دِ���َ�ِ �ا�ْ�َ�ْ�َ�َ�ةُ �َ��رِ�جَ �ا�٬ِ�َ���ِ�َ�ْ، �َ�َ�َ�جَ �دَ�مٌ �ِ�َ �ا�ْ�َ�ْ�َ�َ
. �ا�٬ِ�ْ��َ�ْ، �َ�َ��َ�َ �أَ�ْ�ٍ �وَ�ِ���ِ�َ�ِ �َ�ْ�َ�ةٍ  

 
َشبيیٌه ِبَهذاا في  َهْرَمَجدُّوونن. وَوُهناكَك َمْقَطٌعَنِجُد ُهنا، َعزيیزيي االُمستِمع، وَوْصًفا ِلَمْعَرَكِة  

-1: 63ِسْفِر إإَشْعيیاء  ُحْمٍر ِمْن ُبْصَرةَة؟ هَذاا ااْلَبِهيُّ  َمْن ذَذاا ااآلِتي ِمْن أَأدُدوومَم، ِبِثيَیابٍبإإذْذ َنْقَرأُأ: " 6
َما َبالُل ِلَباِسَك ُمَحمٌَّر، ». أَأَنا ااْلُمَتَكلُِّم ِباْلِبرِّ، ااْلَعِظيیُم ِلْلَخَالصِص«ِبَمَالِبِسِه، ااْلُمَتَعظُِّم ِبَكْثَرةِة ُقوَِّتِه. 

ِمَن االشُُّعوبِب َلْم يَیُكْن َمِعي أَأَحٌد. َقْد دُدْسُت ااْلِمْعَصَرةَة وَوْحِديي، وَو«وَوِثيَیاُبَك َكَدااِئِس ااْلِمْعَصَرةِة؟ 
َألننَّ  َفُدْسُتُهْم ِبَغَضِبي، وَووَوِطْئُتُهْم ِبَغيْیِظي. َفُرششَّ َعِصيیُرُهْم َعَلى ِثيَیاِبي، َفَلَطْخُت ُكلَّ َمَالِبِسي.

ُمِعيیٌن، وَوَتَحيیَّْرتُت إِإذْذ َلْم يَیُكْن َعاِضٌد،  يَیْومَم االنَّْقَمِة ِفي َقْلِبي، وَوَسَنَة َمْفِديیِّيَّ َقْد أَأَتْت. َفَنَظْرتُت وَوَلْم يَیُكْن
ُت َفَخلََّصْت ِلي ذِذرَرااِعي، وَوَغيْیِظي َعَضَدِني. َفُدْسُت ُشُعوًبا ِبَغَضِبي وَوأَأْسَكْرُتُهْم ِبَغيْیِظي، وَوأَأْجَريْی

". »َعَلى ااَألرْرضِض َعِصيیَرُهْم  
 

ُهنا ِبرووحِح االنُّبوَءةِة َعِن االَفْتَرةِة االزََّمِنيیَِّة َنْفِسها االتي َنْقَرأأ َعْنها في  إإَشْعيیاُء االنَِّبيَُّقْد َتَحدَّثَث ل 
َفَنْحُن َنْقَرأأ في ِكال االَمْقَطَعيْیِن َعْن دَدوْوسِس َهذاا االُجْزِء ِمَن ااألْصحاحِح االرَّااِبع َعَشر ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا. 

–االَعناقيیِد  اِحَقة. إإشارَرةًة إإلى دَديْینوَنِة ااِهللا االسَّ   
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وَودِديیَسِت االَمْعَصَرةُة َخارِرجَج االَمِديیَنِة، َفَخَرجَج دَدمٌم ِمَن االَمْعَصَرةِة َحتَّى وَويَیقولُل يُیوَحنَّا ُهنا: "
–". إإذًذاا، َفَقْد دِديْیَست االَمْعَصَرةُة َخارِرجَج االَمديیَنِة إِإَلى ُلُجِم االَخيْیِل، َمَساَفَة أَأْلٍف وَوِستِِّمَئِة َغْلَوةٍة أأيْي أأننَّ  

لَمْعَرَكَة َسَتْحُدثُث َخارِرجَج َمديیَنِة أأوورُرَشليیم. َكَذِلَك، َفَقْد وَوَصَل اارْرِتفاعُع االدَّمِم إإلى ُلُجُم االَخيْیِل (أأيْي َهِذهِه اا
كيیلومتًراا)  320" (أأيْي َنْحَو أَأْلٍف وَوِستِِّمَئِة َغْلَوةٍةِمْتٍر وَورُرْبع). وَوَسْوفَف َتسيیُل االدِّماُء َمساَفَة "َنْحَو 

– االُمْمَتدَّةُة ِمْن دداانن في االشَّمالل إإلى بئر االسَّبع في االجنوبب. وَويَیقولُل ُمَفسِّروونَن االَمساَفُة وَوِهَي  
 320آآَخروونَن إإننَّ َهِذهِه االَمساَفَة ِهَي ِمساَحة. وَوُهْم يَیقولونَن إإننَّ ِمساَحَة وواادديي َمِجدُّوو ِهَي َنْحَو 

ْعنى االَمْقصودُد ُهَو أأننَّ وَواادديي َمِجدُّوو . َفإذذاا كانَن َهذاا االتَّفسيیُر َصحيیًحا يَیكونُن االَمُمَربًَّعا كيیلومتًراا
َسيَیْمَتلُئ بالدِّماِء على اارْرِتفاعِع ِمْتٍر وَورُرْبٍع َتْقريیًبا.   

 
ال َعَجَب أأننَّ االدِّماَء َسَتَصيیُر وَوإإذذاا تَخيیَّْلنا َمْعَرَكًة يُیشارِركُك فيیها ِمَئَتْي ِمْليیونِن َشْخٍص، 

َمسيیِح َسيَیْجَمُع ااُألَمَم. وَوِمْن ِجَهٍة أأخرىى فإننَّ َغَضَب ااِهللا َكِبَركِك االِميیاهِه. َفِمْن ِجَهة فإننَّ ِضدَّ اال
سيَیْنِزلُل على ااإلْنسانِن ِبَسَبِب َتَمرُّدِدهِه. وَوَسْوفَف َتكونُن َهِذهِه ِهَي االدَّيینوَنُة ااألخيیَرةُة في ِنهايَیِة َفْتَرةِة 

ِجداا إإذْذ إإننَّ َعَشرااتِت االَماليیيیَن  االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة. وَوَسْوفَف َتكونُن َمْعَرَكُة َهْرَمَجدُّوونن َفظيیَعًة
َسيُیْقَتلونَن فيیها!  

 
وَوَسْوفَف يُیْنهي يَیسوعُع االَمسيیُح َهِذهِه االَمْعَرَكَة ِبَمجيیِئِه االثَّاني. َففي وَوَسِط االَمْعَرَكِة، َسيیأتي 

يَیْخُرجُج االرَّببُّ َف: "4وو  3: 14يَیسوعُع على َسحابِب االَمْجِد لتأسيیِس َمَلكوِتِه. وَوَنْقَرأُأ في ِسْفِر زَزَكِريیَّا 
 وَويُیَحارِربُب ِتْلَك ااُألَمَم َكَما ِفي يَیْومِم َحْرِبِه، يَیْومَم ااْلِقَتالِل. وَوَتِقُف َقَدَماهُه ِفي ذذِلَك ااْليَیْومِم َعَلى َجَبِل

االشَّْرقِق وَوَنْحَو  االزَّيْیُتونِن االَِّذيي ُقدَّاامَم أأوورُرَشِليیَم ِمَن االشَّْرقِق، َفيَیْنَشقُّ َجَبُل االزَّيْیُتونِن ِمْن وَوَسِطِه َنْحَو
".ااْلَغْربِب وَواادِديًیا َعِظيیًما ِجداا، وَويَیْنَتِقُل ِنْصُف ااْلَجَبِل َنْحَو االشَِّمالِل، وَوِنْصُفُه َنْحَو ااْلَجُنوبِب  

 
َسيُیبيیُد ِضدَّ  االرَّببَّإإننَّ  8: 2وَوَنْقَرأُأ في رِرساَلِة بولَس االرَّسولِل االثَّانيیِة إإلى أأْهِل َتسالونيیكي  

. وَوَسْوفَف َنْقَرأأ االَمزيیَد َعْن َمْعَرَكِة َهْرَمَجدُّوونن في ِبَنْفَخِة َفِمِه، وَويُیْبِطُلُه ِبُظُهورِر َمِجيیِئِهاالَمسيیِح 
ااألْصحاحاتِت االقادِدَمِة ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا.   

 
ُهَو أأننَّ دَديْینوَنًة  َكثيیَرةًة يَیْصُعُب َتَخيیُُّلها، فإننَّ ااألْمَر االُمؤكََّدأُأمورًراا ِسْفَر االرُّؤؤيیا يَیْحويي َمَع أأننَّ  

رَرهيیَبًة َتْنَتِظُر َجميیَع االذيیَن يَیْرُفضونَن االَخالصَص االَمجَّاِنيَّ االذيي يُیَقدُِّمُه ااُهللا َلُهْم. ِلذلَك، يَیِجُب عليینا 
َجميیًعا أأنْن َنكونَن ُمْسَتِعدِّيیَن ِعْنَدما يیأتي االَمسيیُح ثاِنيَیًة ِمْن أأْجِل َكنيیَسِتِه.   

 
ْجَعْلَنا ِلْلَغَضِب، َبْل الْقِتَناِء االَخَالصِص َتَلْم ألنََّك ي: "َنْشُكُركَك، يیا أأبانا، ووااآلنْن، دَدُعونا ُنَصلِّ 

ِفي ُكلِّ االذيي َماتَت ألْجِلنا. وَوَنْشُكُركَك ألنََّك أأوْوَصيْیَتنا أأنْن ُنَصلِّي وَوَنَتَضرَّعَع  ِبَربَِّنا يَیُسوعَع االَمِسيیِح
. ِلذلَك فإنَّنا نَتَضرَّعُع إإليیَك أأنْن ْن َجِميیِع هَذاا االُمْزِمِع أَأنْن يَیُكونَنأَأْهًال ِللنََّجاةِة ِمُنْحَسَب ِحيیٍن، ِلَكْي 

–َتْحِسَبنا أأْهًلا للنَّجاةِة ِمَن االَغَضِب ااآلتي  ال ألنَّنا َنْسَتِحقُّ ذَذِلَك، َبْل ألننَّ ااْبَنَك يَیسوعَع ااْفَتداانا ِبَدِمِه  
–االَكريیم. وَوِكْم َتْشُكُركَك ُقلوُبنا، يیا إإَلَهنا االَحبيیب، على ُكلِّ َما َصَنْعَتُه ألْجِلنا  وَوال ِسيیَّما على  

لى االصَّليیب. ُنَصلِّي هذاا باْسِم ُغْفراانِن َخطايیانا وَوَتْطهيیِرنا ِمْن ِخاللِل َمْوتِت االَمسيیِح ألْجِلنا ع
يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  
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[�ا������]  
(�ُ�َ���م �ا�������)  

في االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَیومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" 
االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن  . ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقيِلِسْفِر االرُّؤؤيیا(ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  
(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  

َصديیقي االُمستِمع، وَوااِثًقا ِمَن ااْسِتْعداادِدكَك ِعْنَدما يیأتي االسيیُِّد االَمسيیُح ثاِنيَیًة، إإنْن َلْم َتُكْن،  
فإنَّني أأدْدعوكَك إإلى إإعادَدةِة االتَّْفكيیِر في َحيیاِتَك وَوَقرااررااِتَك. وَوإإنْن كاَنْت ُهناكَك َخطيیٌَّة في َحيیاِتَك أأوْو 

على ااإلْصغاِء إإلى َما قاَلُه االَمالكُك االذيي  َشجُِّعَك االيیومَمأأمورٌر ُتْبِعُدكَك َعِن ااِهللا االَحقيیقيِّ االَحيِّ، فإنِّي أأ
َخاُفواا ااَهللا وَوأَأْعُطوهُه َمْجًداا، َألنَُّه َقْد َجاَءتْت َساَعُة دَديْیُنوَنِتِه، وَوااْسُجُدوواا ِلَصاِنِع االسََّماِء قالَل: "

َجميیًعا في َحاَجٍة َماسٍَّة إإلى اااللتصاقِق ". أأَجْل يیا َصديیقي! َفَنْحُن وَوااَألرْرضِض وَوااْلَبْحِر وَويَیَناِبيیِع ااْلِميَیاهِه
باِهللا وَوااالتِّكالِل عليیِه وَوَتْسليیِم ُقلوِبنا وَوَحيیاِتنا َلُه بالتَّمامم. باْسِم يَیسوعَع االَمسيیِح ُنَصلِّي. آآميین!  


