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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ�ا��َ
12: 16 ِسْفر االرُّؤؤيیا -21 Revelation 16:12–21 

 Pt.2_3755# 478م: االحلقة ااإلذذااعيیَّة ررق
 Pastor Chuck Smith ثسميی َشْكت لرَّااعياا

 
 
 

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

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

". وممذاا االيَیَهِل  
 

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

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

 
ِمْن  َعَشر االسَّادِدسسااألْصحاحِح َ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 

- َعَشر االثَّانيوَواالَعَددِد  َعَشَر سسدِداسَّاالباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا��ِ�َ�]  
(�ا����ا�� "�ْ�َ�ْ �����")  

 
:12: 16َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�ُ�� �َ�َ�َ �ا��َ�َ�كُ �ا�����دِ�سُ �َ��َ��ُ �َ�َ� �ا�����ْ�ِ �ا��َ�ِ���ِ �ا��ُ�َ�ا�ت٬ِ، �َ�َ�ِ�َ �َ��ؤُ�هُ 

. �ِ�َ�ْ ��ُ�َ�� �َ�ِ���ُ �ا��ُ�ُ��كِ �ا���ِ���َ �ِ�ْ �َ�ْ�ِ�قِ �ا����ْ�ِ  
 

االفاِصُل َبيْیَن االَحدُّ أأننَّ َنْهَر االُفرااتِت ُهَو أأِحبَّاَءنا االُمستِمعيیَن، في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة  َلَقْد ذَذَكْرنا، 
بالرَّْغِم ِمْن َعَظَمِة . وَو"االفاِصُل االَعظيیُم"َقديیًما: كانَن َنْهُر االُفرااتِت يُیَسمَّى ِلذلَك  االشَّْرقِق وَواالَغْربِب.

َجاَمُه َعَلى َنْهِر االُفَرااتِت، َفَنِشَف  َسَكَب االسَّادِدسَس االَمَالكَكَنْقَرأأ ُهنا أأننَّ ِنْهِر االُفرااتِت االَكبيیر، فإنَّنا 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس ال . َماؤُؤهُه ِلَكْي يُیَعدَّ َطِريیُق االُمُلوكِك االَِّذيیَن ِمْن َمْشِرقِق االشَّْمِس

َنتيیَجَة ااْشِتداادِد َحراارَرةِة أأِشعَِّة االشَّْمِس  . َفَقْد يَیكونُن ذَذِلَكْهُر االُفرااتِتَنيُیْخِبُرنا َكيْیَف َسيیقومُم ااُهللا ِبَتْنشيیِف 
وَوَلِكْن ِمَن االوااِضِح أأننَّ َنْهِر االُفرااتِت أأوْو رُربَّما ِبَسَبِب ااْنِقطاعِع االَمَطِر ُمدَّةًة َطويیَلًة. َسْبَعِة أأْضعافٍف. 

االشَّْرقَق َعِن االَغْربِب، ال ُبدَّ ِمْن إإززااَلِة َهذاا االعاِئِق ِمْن  َسيَیِجفُّ ُمْعِجِزيیا. َفما دَداامَم ُهَو االذيي يَیْفِصُل
أأْجِل االسَّماحِح للُجيیوشِش االقادِدَمِة ِمَن االشَّْرقِق أأنْن َتْعُبَر إإلى االَمْوِقِع االذيي َسَتْجريي فيیِه َمْعَرَكِة 

االَعاَلِم َمًعا ِمْن أأْجِل َهِذهِه االَمْعَرَكِة  وَوَسْوفَف َنْقَرأأ َبْعَد َقليیٍل كيیَف أأننَّ ااَهللا َسيَیْجَمُع أأَمَم َهْرَمَجدُّوونن.
ااألخيیَرةِة.   

 
وَوَنْقرأأ في ِسْفِر دَداانيیالل َعْن ِضدِّ االَمسيیِح، وَوَعْن ِسيیادَدِتِه على ااُألَمِم االَغْرِبيیَِّة، وَوعلى 

لِل َهِذهِه االقاررَّةِة االَعظيیَمِة ُجيیوُشُه إإلى إإفريیقيیا الْحتالَتَتَوجَُّه . َفَسْوفَف ةفريیقيیَّاالقاررَّةِة ااإلَتَحرُِّكِه باتِّجاهِه 
ووااتِّجاِهِه َنْحَو إإْثيیوبيیا  . وَوَبْعَد ُمروورِرهِه ِبِمْصَر َمَع ُجيیوِشِهوَوَخيْیرااِتها َنْهِب َمواارِردِدها االطَّبيیعيیَِّةوَو

َنقرأأ في  فإنَُّه يَیْسَمُع أأننَّ َجيْیًشا َهاِئًلا قادِدمٌم َعَليْیِه ِمَن االشَّْرقِق وَوِمَن االشَّمالِل. َفَنْحُن (أأيِي: االَحَبَشة)،
...". حيینئٍذ، َسيَیَتَوقَُّف َعِن  وَوُتْفِزُعُه أَأْخَبارٌر ِمَن االشَّْرقِق وَوِمَن االشَِّمالِل: "44: 11ِسْفِر دداانيیالل 

يیوَشُه بالرُّجوعِع ِلموااَجَهِة االُجيیوشِش االقادِدَمِة ِضدَّهُه ِمَن االشَّمالِل إإثيیوبيیا وَويیأُمُر ُجاالزَّْحِف َنْحَو 
وَواالشَّْرقِق. وَوَسْوفَف َتْلَتقي َجميیُع ُهِذهِه االُجيیوشُش في َسْهِل َمِجدُّوو َحيْیُث َسيَیْجَمُع ااُهللا ااُألَمَم َمًعا 

ِلَخْوضِض َهِذهِه االَمْعَرَكِة االنِّهائيیَِّة االفاِصَلة.   
 

: 13: 16أأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا وَوااآلنْن، َنْقَر  
 

�وَ�رَ�أَ��ْ�ُ �ِ�ْ �َ�ِ �ا��������٬ِ، �وَ�ِ�ْ �َ�ِ �ا�٬ِ�ْ�َ�ْ، �وَ�ِ�ْ �َ�ِ �ا����ِ�� �ا�ْ�َ���ا�ب٬ِ، �َ�َ�َ�َ 
�أَ�رْ�وَ�ا�حٍ �َ�ِ�َ�ٍ �ِ�ْ��َ �َ�َ��دِ�ع٬َ،   

 
ِبيَّ االَكذَّاابَب. وَوَسْوفَف وَوَنِجُد ُهنا، َمرَّةًة أأخرىى، االثَّالوثَث ااألْنَجِس: االتِّنِّيیَن، وواالَوْحَش، وواالنَّ 

وَويَیقولُل ُمَفسِّروونَن َتْخُرجُج ِمْن َفِم االتِّنِّيیِن وَواالَوْحِش وَواالنَِّبيِّ االَكذَّاابِب َثالَثُة أأرْرووااحٍح َنِجَسٍة ِشْبُه َضفادِدعَع. 
ْسَتْنَقعاتِت إإننَّ َسَبَب َتْشبيیِه ِتْلَك ااألررووااحِح االنَِّجَسِة بالضَّفادِدعِع ُهَو أأننَّ االضَّفادِدعَع َتعيیُش في االُم

وَواالطِّيیِن. ِلذلَك َفِهَي ُتَمثُِّل ااألررووااحَح االنَِّجَسَة االخارِرَجَة على ُملوكِك االَعاَلِم االذيیَن يَیعيیشونَن في ُمْسَتْنَقِع 
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االَخِطيیَِّة وَوأأوْوحالِل االنَّجاَسِة. وَوألننَّ االضَّفادِدعَع َتَتَحرَّكُك َكثيیًراا في االظَّالمِم، فإنَّها َتْرِمُز أأيْیًضا إإلى 
ووااحِح االنَِّجَسِة االتي ُتْبِغُض االنُّورَر. ااألرْر  

 
:14ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    

 
�َ�ِ����ُ�ْ �أَ�رْ�وَ�ا�حُ �َ��َ��ِ���َ �َ��ِ�َ�ٌ �آ��َ��ت٬ٍ، �َ�ْ�ُ�جُ �َ�َ� �ُ�ُ��كِ �ا�ْ�َ��َ�ِ �وَ�ُ�� 

��َ�ْ�مِ �ا1ِ �ا�ْ�َ��دِ�رِ �َ�َ� �ُ��  �ا�٬ِ�َ��ُ�ْ�َ�ْ، �ِ�َ�ْ�َ�َ��ُ�ْ �ِ�ِ�َ��لِ �ذ�ِ�َ �ا�ْ��َ�ْ�مِ �ا�٬ِ���ِ�َ�ْ،
 . �َ�ْءٍ  

 
َتْجَمَعُهْم ِلِقتالِل االنَِّجَسَة َسُتَهيْیِمُن على ُملوكِك االَعاَلِم ِل وَوَهذاا يَیْعني أأننَّ َهِذهِه ااألررووااحَح االثَّالَثَة 

. ذَذِلَك االيیومِم االَعظيیِم االذيي يَیِصُفُه يُیوَحنَّا أأنَُّه يَیْومُم ااِهللا االقادِدرِر على ُكلِّ َشيٍء  
 

: 15ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددد    
 

! �ُ��َ� �ِ�َ�ْ ��َ�ْ��َ�ُ �وَ��َ�ْ�َ�ُ �ِ��َ��َ��ُ �ِ�َّ�َ ��َ�ْ�ِ�َ �ُ�ْ��َ��ً� « ���ھَ� �أَ�َ� �آ�ِ� �َ�ِ��
�َ�َ�َ�َ��ُ�ْ �إِ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�ِ�ِ �ا���ِ�ي ��ُ�ْ�َ� �ِ��ْ�ِ�ْ�َ�ا�ِ����ِ ». �َ��َ�َ�وْ�ا �ُ�ْ��َ�َ��ُ

».���ھَ�ْ�َ�َ���و�نَ«  
 

ااْعِترااِضيیَّة. وَوُكنَّا َقْد رَرأأيینا ُجَمًلا  ُجْمَلٌةُهَو  االَعَددِدأأننَّ االُجْزَء ااألووَّلَل ِمْن َهذاا ااِضِح وَوِمَن االَو 
اماتت. َفَقْد رَرأأيْینا ُجْمَلًة ااْعِترااِضيیًَّة بيیَن االَخْتِم ااْعِترااِضيیًَّة أأخرىى في ُكلِّ االُختومِم وَوااألبوااقِق وَواالَج

َبيْیَن االُبوقِق االسَّادِدسِس وواالُبوقِق االسَّاِبِع. وَوها َنْحُن َنِجُد ُهنا َهِذهِه االُجْمَلَة االسَّادِدسِس وَواالَخْتِم االسَّاِبِع، وَو
االجامِم االسَّادِدسِس وَواالجامِم االسَّاِبِع.  َبيْیَن ِرااِضيیََّةااالعت  

 
َتفوقُق ااْستيیعاَبنا َنْحُن االَبَشر. َفِمَن االصَّْعِب َعليینا أأنْن َنَتَخيیََّل  هِه االَمْعَرَكَةوَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهِذ 

َها ِمْليیاررااتِت االُجنودِد يَیَتَجمَّعونَن للِقتالِل. وَوفي وَوَسِط َهذاا االَخْوفِف وَوَهذاا االرُّْعِب، فإننَّ االرَّببَّ يَیقولُل: "
". وَوال َشكَّ أأننَّ ئََّال يَیْمِشَي ُعْريَیاًنا َفيَیَروْواا ُعْريَیَتُهأَأَنا آآِتي َكِلصٍّ! ُطوَبى ِلَمْن يَیْسَهُر وَويَیْحَفُظ ِثيَیاَبُه ِل

َهِذهِه االَكِلماتِت َسيَیكونُن َلها تأثيیٌر ُمْزدَدوِوجٌج. َفِمْن ِجَهٍة، فإنَّها َسُتْعطي َتْعِزيَیًة للَبقيیَِّة االُمؤِمَنِة االتي 
ااِئِهم. وَوِمْن ِجَهٍة أأخرىى فإننَّ َهِذهِه االَكِلماتِت َتْنَتِظُر َمجيَء االرَّببِّ وَوُظهورَرهُه إلنزاالِل دَديْینوَنِتِه على أأْعد

.َتْبَعُث االرُّْعَب في ُنفوسِس ااألشرااررس  
 

ِمْن إإْنجيیل َمتَّى  24َما قاَلُه يَیسوعُع في ااألْصحاحح فإنَّنا َنَتَذكَُّر َهِذهِه االَكِلماتِت ِعْنَدما َنْقَرأأ وَو 
االَهيْیَكِل، َفَتَقدَّمَم َتَالِميیُذهُه ِلَكْي يُیُرووهُه أَأْبِنيَیَة االَهيْیَكِل. َفَقالَل َلُهْم وَوَمَضى ِمَن  َخَرجَج يَیُسوعَعإإننَّ إإذْذ َنْقَرأأ 
أَأَما َتْنُظُروونَن َجِميیَع هِذهِه؟ اَاْلَحقَّ أَأُقولُل َلُكْم: إِإنَُّه َال يُیْتَركُك هُهَنا َحَجٌر َعَلى َحَجٍر َال " يَیُسوعُع:
ااْسَتْعَصْت على أأذْذهانِن االتَّالميیذ. ِلذلَك، ِعْنَدما ررأأىى االتَّالميیُذ  " وَوال َشكَّ أأننَّ َهِذهِه االنُّبوَءةَةيُیْنَقُض!

ُقْل َلــَنا َمَتى يَیُكونُن هَذاا؟ وَوَما ِهَي َعَالَمُة يَیسوعَع َجاِلًسا على َجَبِل االزَّيیتونِن، َسألوهُه قاِئليین: "
الماتِت َمجيیِئِه وَوِنهايَیِة االدَّْهِر قالَل َلُهْم " وَوَبْعَد أأنْن أَأْخَبَرُهْم يَیسوعُع َعْن َعَمِجيیِئَك وَوااْنِقَضاِء االدَّْهِر؟

وَوَهذاا ُهَو ". ِضيیٌق َعِظيیٌم َلْم يَیُكْن ِمْثُلُه ُمْنُذ ااْبِتَدااِء ااْلَعاَلِم إِإَلى ااآلنَن وَوَلْن يَیُكونَن"يیَنِئٍذ إإنَُّه سيیكونُن ِح
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دااًء ِمَن ااألْصحاحِح االسَّادِدسِس َفَصاِعًداا. َما َنْقَرأأ َعْنُه، يیا أأِحبَّائي، في َهذاا االُجْزِء ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا ااْبِت
وَوَلْن  َفَقْد ُكنَّا، وَوما َنزاالُل، َنْقَرأأ َعْن َفْتَرةِة االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة االتي َلْم يَیُكْن ِمْثُلها ُمْنُذ ااْبِتدااِء االَعاَلِم

يَیكونن.   
 

وَوَبْعَد أأنْن أأْخَبَر يَیسوعُع َتالميیَذهُه َعْن َعالماتِت َمجيیِئِه وَوِنهايَیِة االدَّْهِر، َقالَل َلُهْم في إإْنجيیل َمتَّى  
َفِمْن َشَجَرةِة االتِّيیِن َتَعلَُّمواا ااْلَمَثَل: َمَتى َصارَر ُغْصُنَها رَرْخًصا وَوأَأْخَرَجْت : "33وو  32: 24

يْیَف َقِريیٌب. هَكَذاا أَأْنُتْم أَأيْیًضا، َمَتى رَرأَأيْیُتْم هَذاا ُكلَُّه َفاْعَلُمواا أَأنَُّه َقِريیٌب أَأوْورَرااَقَها، َتْعَلُمونَن أَأننَّ االصَّ
". َعَلى ااَألْبَواابِب  

 
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ااألرْرضَض َتْشَهُد َتَدْهُورًراا ُمْسَتِمراا وَوَتْسَتِعدُّ أأْكَثَر فأْكَثر ِلَديْینوَنِة ااِهللا. وَوال  

َلُم إإلى َمتى َسيَیْحُجُب ااُهللا َغَضَبُه َعِن ااألرْرضِض. وَوَلِكنَّ االشَّيَء االُمؤكََّد ُهَو أأننَّ َمجيَء أأَحَد ِمنَّا يَیْع
االرَّببِّ يَیْقَتِربُب ُكلَّ يَیْومٍم. وَوااإلْنسانُن االَحكيیُم ُهَو االذيي يُیْدرِركُك َهِذهِه االَحقيیَقَة وَويَیكونُن ُمْسَتِعداا ِلَمجيِء 

َها أَأَنا آآِتي َكِلصٍّ! ُطوَبى ِلَمْن يَیْسَهُر وَويَیْحَفُظ ِثيَیاَبُه َو االرَّببُّ يَیقولُل: "االرَّببِّ في أأييِّ وَوْقٍت. َفها ُه
". َفالُمؤِمُن االَحقيیقيُّ ُمَطوَّبٌب ألنَُّه يَیْسَهُر ُمْسَتِعداا، وَويَیْحَفُظ َنْفَسُه ِلئََّال يَیْمِشَي ُعْريَیاًنا َفيَیَروْواا ُعْريَیَتُه

ِة في َهذاا االَعاَلِم. وَوَكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ ااَهللا َسيَیْجَمُع َجميیَع ِتْلَك االُجيیوشِش ِمَن االنَّجاَسِة االُمَتَفشِّيَی
."َهْرَمَجدُّوونَن"إإلى االَمْوِضِع االَِّذيي يُیْدَعى ِبالِعْبَرااِنيیَِّة   

 
:17: 16ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�َ�َ� �ا�ْ��َ�َ�اء٬ِ، �َ�َ�َ�جَ �َ�ْ�تٌ �َ�ِ���ٌ �ِ�ْ ���ھَ��ْ�َ�ِ  �ُ�� �َ�َ�َ �ا�ْ�َ�َ�كُ �ا������ُ �َ��َ��ُ

: !« �ا����َ�ءِ �ِ�َ �ا�ْ�َ�ْ�شِ �َ��ِ�ً ��َ� ْ�َ� «  
 

وَوِمَن االُمَرجَِّح، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ َهذاا االصَّْوتَت االَعظيیَم االذيي َخَرجَج ِمْن َهيْیَكِل االسَّماِء  
لَمسيیِح قاِئًلا: "َقْد َتمَّ". َفَقِد َتمَِّت االدَّيْینوَنُة. وَوَقِد ااْنَتهى وَوْقُت ِمَن االَعْرشِش ُهَو َصْوتُت االرَّببِّ يَیسوعَع اا

َتَمرُّدِد ااإلْنسانِن على ااِهللا وَوااْنَتهى وَوْقُت َمْمَلَكِة االظُّْلَمِة. وَوَقْد َجاَء وَوْقُت َمجيِء االرَّببِّ لتأسيیِس 
َمَلكوتِت ااِهللا على ااألرْرضض.   

 
؟ َهذاا ُهَو َما االَمَالكُك االسَّابُع َجاَمُه َعَلى االَهَوااِء ُبُكْسيَیِعْنَدما  َسيَیْحُدثُثوَوَلِكْن َما االذيي  

إإذْذ َنْقَرأأ:  18يُیجيیُب َعْنُه االَعَددد   
 

. �وَ�َ�َ�َ�ْ �زَ�ْ�َ�َ�ٌ �٬ٌ�َ���ِ�َ، �َ�ْ ��َ�ْ�ُ�ثْ �ِ�ْ�ُ��َ�  �َ�َ�َ�َ�ْ �أَ�ْ�َ�ا�تٌ �وَ�رُ�ُ��دٌ �وَ�ُ�ُ�و�قٌ
�زَ�ْ�َ�َ�ٌ �ِ�ِ�ْ�َ�ا�رِ���ھَ� �َ�ِ���َ�ٌ ���ھ�َ�َ�ا.  �ُ�ْ�ُ �َ��رَ �ا�����سُ �َ�َ� �ا�َ�رْ�ض٬ِ،  

 
إإذًذاا، َسْوفَف َتكونُن ُهناكَك أأْصوااتٌت وَورُرعودٌد وَوُبرووقٌق. وَوااألَهمُّ ِمْن ذَذِلَك ُهَو أأنَُّه َسَتْحُدثُث  

اَء في َجزَزْلَزَلٌة َعظيیَمٌة َلْم يَیْسِبْق َلها َمثيیل َطواالَل َتارريیِخ االَبَشِر على ااألرْرضِض. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما 
إِإذَذنْن َحَذاارِر أَأنْن َتْرُفُضواا االَِّذيي يَیَتَكلَُّم! "ِمَن االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيیَن إإذْذ َنْقَرأأ:  12ِنهايَیِة ااألْصحاحح 

َلْم يُیْفِلُتواا (ِمَن ااْلِعَقابِب)  دَداامَم أُأوولِئَك االَِّذيیَن رَرَفُضواا ااالْسِتَماعَع ِلَمْن َكلََّمُهْم َعَلى َهِذهِه ااَألرْرضِض، َفَما
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يْیِنَها! وَوإِإذْذ َتَكلََّم َقطُّ، َفَكْم ِباَألْحَرىى َال ُنْفِلُت َنْحُن أَأَبداًا إِإنْن َتَحوَّْلَنا َعِن االَِّذيي يَیَتَكلَُّم إِإَليْیَنا ِمَن االسََّماِء َع
إِإنِّي َمرَّةًة أأْخَرىى، َسْوفَف أأزَزْلِزلُل َال «ِئًال: ااُهللا َقِديیمًا، زَزْلَزلَل َصْوُتُه ااَألرْرضَض، أَأمَّا ااآلنَن، َفيَیِعُد َقا

، يُیِشيیُر إِإَلى أَأنَُّه َسْوفَف يُیِزيیُل ُكلَّ َما »أأْخَرىى َمرَّةًة«وَوِبَقْوِلِه: » ا!ااَألرْرضَض وَوْحَدَها، َبِل االسََّماَء أَأيْیًض
". الَّ ِتْلَك ااَألْشيَیاُء االثَّاِبَتُة ااَألَساسِسَليْیَس َلُه أَأَساسٌس َمِتيیٌن ِباْعِتَبارِرهِه َمْخُلوقًا، َحتَّى َال َتْبَقى إِإ  

 
َلْم يَیْحُدثْث َسَتْحُدثُث. وَوِهَي زَزْلَزَلٌة  َعِظيیَمًة زَزْلَزَلًةِلذلَك، فإننَّ يُیوَحنَّا االرَّاائي يَیقولُل ُهنا إإننَّ  

ْحِدثُث َحاَلًة ِمَن االرُّْعِب بيیَن وَوال َشكَّ أأننَّ َهِذهِه االزَّْلَزَلَة َسُت !ِمْثُلَها ُمْنُذ َصارَر االنَّاسُس َعَلى ااَألرْرضِض
االنَّاسِس َلْم يَیْسِبْق َلها َمثيیل.  

 
:19: 16ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�وَ�َ��ِ�ُ  �وَ�َ��رَ�تِ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �َ�َ�َ�َ �أَ�ْ�َ��م٬ٍ، �وَ�ُ�ُ�نُ �ا�ُ�َ�ِ �٬ْ�َ�َ�َ،

 . �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �ذُ�ِ�َ�تْ �أَ�َ��مَ �ا8ِ �ِ��ُ�ْ�ِ��َ��َ� �َ�ْ�سَ �َ�ْ�ِ �َ�َ�ِ �َ�َ�ِ��ِ  
 

َسْوفَف ُتؤددِّيي االزَّْلَزَلُة االَعظيیَمُة إإلى ااْنِقسامِم االَمديیَنِة االَعظيیَمِة إإلى َثالَثِة أأْقسامٍم. وَويَیقولُل  إإذًذاا، 
أأوورُرَشليیم.ُمَفسِّروونَن إإننَّ َهِذهِه االَمديیَنَة االَعظيیَمَة ِهَي رُرووما. وَويَیقولُل ُمَفسِّروونَن آآَخروونَن إإنَّها   

 
. َفبالرَّْغِم ِمَن االتََّقدُّمِم االذيي َتَتباهى ِبِه َهِذهِه االدُّوَولُل، فإنَّها َكَذِلَك فإننَّ ُمُدنَن ااُألَمِم َسَتْسُقُط 

َسَتْسُقُط وَوَتزوولُل إإلى ااألَبد. أأمَّا باِبُل فإنَّها ُتشيیُر َعادَدةًة إإلى االنِّظامِم االدِّيیِنيِّ االفاِسِد وَوإإلى ُكلِّ ما ُهَو 
ُهَو َليْیَس َعْن باِبل االَقديیَمة. َفباِبُل االَقديیَمُة ُقِضَي  ُمعارِرضٌض ِهللا وَوَمسيیِحِه. وَوال َشكَّ أأننَّ االَحديیَث ُهنا

هَكَذاا َقالَل االرَّببُّ: هَأَنَذاا أأووِقُظ َعَلى ِسْفِر إإرْرميیا: "ِمْن  51ااألْصحاحح َعَليْیها بالَخراابِب إإذْذ َنْقَرأأ في 
. وَوأأرْرِسُل إِإَلى َباِبَل ُمَذررِّيیَن َفيُیَذررُّووَنَها َباِبَل وَوَعَلى االسَّاِكِنيیَن ِفي وَوْسِط ااْلَقاِئِميیَن َعَليَّ رِريیًحا ُمْهِلَكًة

َفَلْو َصِعَدتْت َباِبُل إِإَلى ...  .وَويُیَفرُِّغونَن أَأرْرَضَها، َألنَُّهْم يَیُكوُنونَن َعَليْیَها ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة ِفي يَیْومِم االشَّرِّ
َصْوتُت  ي َعَليْیَها االنَّاِهُبونَن، يَیُقولُل االرَّببُّ.االسََّماوَوااتِت، وَوَلْو َحصََّنْت َعْليَیاَء ِعزَِّها، َفِمْن ِعْنِديي يَیأِت

َها ُصَرااخٍخ ِمْن َباِبَل وَوااْنِحَطامٌم َعِظيیٌم ِمْن أَأرْرضِض ااْلَكْلَدااِنيیِّيیَن، َألننَّ االرَّببَّ ُمْخِربٌب َباِبَل وَوَقْد أَأَبادَد ِمْن
أأْطِلَق َضِجيیُج َصْوِتِهْم. َألنَُّه َجاَء َعَليْیَها، االصَّْوتَت ااْلَعِظيیَم، وَوَقْد َعجَّْت أَأْمَوااُجُهْم َكِميَیاهٍه َكِثيیَرةٍة وَو

َكاَفَأةًة. َعَلى َباِبَل، ااْلُمْخِربُب، وَوأأِخَذ َجَباِبَرُتَها، وَوَتَحطََّمْت ِقِسيیُُّهْم، َألننَّ االرَّببَّ إِإلُه ُمَجازَزااةٍة يُیَكاِفُئ ُم
وَوأَأْبَطاَلَها َفيَیَناُمونَن َنْوًما أَأَبِديیا، وَوَال يَیْسَتيْیِقُظونَن،  وَوأأْسِكُر رُرؤَؤَساَءَها وَوُحَكَماَءَها وَووُوَالَتَها وَوُحكَّاَمَها

ِميیًراا، يَیُقولُل ااْلَمِلُك رَرببُّ ااْلُجُنودِد ااْسُمُه. هَكَذاا َقالَل رَرببُّ ااْلُجُنودِد: إِإننَّ أَأْسَواارَر َباِبَل ااْلَعِريیَضَة ُتَدمَُّر َتْد
". وَوأَأْبَوااُبَها االشَّاِمَخَة ُتْحَرقُق ِبالنَّارِر  

 
:20: 16ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
.   �وَ�ُ�� �َ�ِ���َ�ةٍ ���ھ٬ْ�َ�َ�َ، �وَ�ِ�َ��لٌ �َ�ْ �ُ��َ�ْ

 
–وَوَهذاا يُیشيیُر إإلى ُحدووثِث َتْغيیيیرااتٍت َجْذرِريیٍَّة في ااألرْرضِض   رُربَّما ِبَسَبِب ِتْلَك االزَّْلَزَلِة  

االَعظيیَمِة االتي َقَرأأنا َعْنها َقْبَل َقليیل.   
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:21: 16وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ، َعزيیزيي االُمستِمع، في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
. �َ�َ���فَ �ا�����سُ  �وَ�َ�َ�دٌ �٬ٌ���ِ�َ، �َ�ْ�ُ �ِ�َ�ِ �وَ�ز٬ٍ�َ�ْ، �َ�َ�لَ �ِ�َ �ا����َ�ءِ �َ�َ� �ا�����سِ

�َ�َ� �ا=ِ �ِ�ْ �َ�ْ�َ�ِ �ا�ْ�َ�َ�د٬ِ، �َ�ن� �َ�ْ�َ�َ��ُ �َ�ِ���َ�ٌ �ِ�"�ا.  
 

كغم. وَوُهناكَك  11وَوَقِد ااْخَتَلَف االُمَفسِّروونَن في َتْقديیِر االَوزْزَنِة. َفُهناكَك َمْن يُیَقدِّرُر وَوزْزَنها ِبَنْحِو  
كلغم. ِلذلَك، يُیْمِكُنَك، َصديیقي  50كغم. وَوُهناكَك َمْن َقدَّرَر وَوزْزَنها ِبَنْحِو  25َمْن َقدَّرَر وَوزْزَنها ِبَنْحِو 
ِبَهذاا االَوزْزنِن االهاِئِل على ِمَن االسَّماِء االدَّمارَر االذيي َسيَیْنُجُم َعْن ُنزوولٍل َبَردٍد االُمستِمع، أأنْن َتَتَخيیََّل 

االنَّاسِس! وَوَقْد يُیَخيیَُّل إإليینا أأننَّ ُنزوولَل َهذاا االَبَردِد االَعظيیِم َسيَیْجَعُل االنَّاسَس يَیْرَكعونَن على ااألرْرضِض 
 ِمْن ِسْفِر 16وَويَیْصُرخونَن إإلى االرَّببِّ َطَلًبا للُغْفراانِن وَواالرَّْحَمِة. وَوَلِكنَّنا َنْقَرأُأ في ِنهايَیِة ااألْصحاحح 

"!َفَجدَّفَف االنَّاسُس َعَلى ااِهللا ِمْن َضْرَبِة ااْلَبَردِد، َألننَّ َضْرَبَتُه َعِظيیَمٌة ِجداااالرُّؤؤيیا: "  
 

َما االذيي َسيُیَحوِّلُل َقْلَب ااإلْنسانِن َعِن االَخِطيیَّة؟ وَوَقْد قالَل وَوَهذاا يَیْجَعُلنا َنَتساَءلُل، يیا أأِحبَّائي:  
أَأمْم َتْسَتِهيیُن ِبِغَنى ُلْطِفِه وَوإِإْمَهاِلِه وَوُطولِل : "5وو  4: 2رُرووميیة  بولُس االرَّسولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل

ِبَك َغيْیِر أَأَناِتِه، َغيْیَر َعاِلٍم أَأننَّ ُلْطَف ااِهللا إِإنََّما يَیْقَتادُدكَك إِإَلى االتَّْوَبِة؟ وَولِكنََّك ِمْن أَأْجِل َقَساوَوِتَك وَوَقْل
". َكَذِلَك، َنْقَرأأ في ي يَیْومِم ااْلَغَضِب وَوااْسِتْعَالنِن دَديْیُنوَنِة ااِهللا ااْلَعادِدَلِةاالتَّاِئِب، َتْذَخُر ِلَنْفِسَك َغَضًبا ِف

ااْنُظُروواا أَأيیَُّها ااِإلْخَوةُة أَأنْن َال يَیُكونَن ِفي أَأَحِدُكْم َقْلٌب ِشرِّيیٌر : "13وو  12: 3االرِّسالِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین 
ااْلَحيِّ. َبْل ِعُظواا أَأْنُفَسُكْم ُكلَّ يَیْومٍم، َما دَداامَم ااْلَوْقُت يُیْدَعى ااْليَیْومَم،  ِبَعَدمِم إِإيیَمانٍن ِفي ااالرْرِتَداادِد َعِن ااِهللا

ِلذلَك، فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يَیْدعونا إإلى ااالْسِتْعداادِد  ".ِلَكْي َال يُیَقسَّى أَأَحٌد ِمْنُكْم ِبُغُروورِر ااْلَخِطيیَِّة
-1: 25وعُع َمَثَل االَعذااررىى االَعْشِر َفقالَل في إإْنجيیل َمتَّى ددااِئًما ِلَمجيِء االرَّببِّ. وَوَقْد َضَربَب يَیس 13 :

يُیْشِبُه َمَلُكوتُت االسََّماوَوااتِت َعْشَر َعَذاارَرىى، أَأَخْذنَن َمَصاِبيیَحُهنَّ وَوَخَرْجَن ِلِلَقاِء ااْلَعِريیِس. وَوَكانَن "
وَوَخْمٌس َجاِهَالتٍت. أَأمَّا ااْلَجاِهَالتُت َفَأَخْذنَن َمَصاِبيیَحُهنَّ وَوَلْم يَیْأُخْذنَن َمَعُهنَّ  َخْمٌس ِمْنُهنَّ َحِكيیَماتٍت،

َن زَزيْیًتا، وَوأَأمَّا ااْلَحِكيیَماتُت َفَأَخْذنَن زَزيْیًتا ِفي آآِنيَیِتِهنَّ َمَع َمَصاِبيیِحِهنَّ. وَوِفيیَما أَأْبَطَأ ااْلَعِريیُس َنَعْس
ْصِف االلَّيْیِل َصارَر ُصَرااخٌخ: ُهَوذَذاا ااْلَعِريیُس ُمْقِبٌل، َفاْخُرْجَن ِلِلَقاِئِه! َفَقاَمْت َجِميیُعُهنَّ وَوِنْمَن. َفِفي ِن

نَّ َجِميیُع أأوولِئَك ااْلَعَذاارَرىى وَوأَأْصَلْحَن َمَصاِبيیَحُهنَّ. َفَقاَلِت ااْلَجاِهَالتُت ِلْلَحِكيیَماتِت: أَأْعِطيیَنَنا ِمْن زَزيْیِتُك
. َفَأَجاَبِت ااْلَحِكيیَماتُت َقاِئالتٍت: َلَعلَُّه َال يَیْكِفي َلــَنا وَوَلُكنَّ، َبِل ااذْذَهْبَن إِإَلى َفِإننَّ َمَصاِبيیَحَنا َتْنَطِفُئ

إِإَلى ااْلَباَعِة وَوااْبَتْعَن َلُكنَّ. وَوِفيیَما ُهنَّ ذَذااِهَباتٌت ِليَیْبَتْعَن َجاَء ااْلَعِريیُس، وَوااْلُمْسَتِعدَّااتُت دَدَخْلَن َمَعُه 
َبابُب. أَأِخيیًراا َجاَءتْت َبِقيیَُّة ااْلَعَذاارَرىى أَأيْیًضا َقاِئَالتٍت: يَیا َسيیُِّد، يَیا َسيیُِّد، ااْفَتْح َلَنا! ااْلُعْرسِس، وَوأأْغِلَق ااْل

وَوَال  َفَأَجابَب وَوَقالَل: ااْلَحقَّ أَأُقولُل َلُكنَّ: إِإنِّي َما أَأْعِرُفُكنَّ. َفاْسَهُروواا إِإذًذاا َألنَُّكْم َال َتْعِرُفونَن ااْليَیْومَم
."ــي يَیأِتــي ِفيیَها ااْبُن ااِإلْنَسانِناالسَّاَعَة االَِّت  

 
اِاْسَهُروواا إِإذًذاا َألنَُّكْم َال َتْعَلُمونَن ِفي : "43وو  42: 24وَوَقْد قالَل يَیسوعُع أأيْیًضا في إإْنجيیل َمتَّى  

يَیأِتــي االسَّارِرقُق،  أَأيیَِّة َساَعٍة يَیْأِتــي رَربُُّكْم. وَوااْعَلُمواا هَذاا: أَأنَُّه َلْو َعَرفَف رَرببُّ ااْلَبيْیِت ِفي أَأييِّ َهِزيیٍع
ونَن يَیأِتــي ااْبُن َلَسِهَر وَوَلْم يَیَدعْع َبيْیَتُه يُیْنَقُب. ِلذِلَك ُكوُنواا أَأْنُتْم أَأيْیًضا ُمْسَتِعدِّيیَن، َألنَُّه ِفي َساَعٍة َال َتُظنُّ

".ااِإلْنَسانِن  
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أأنْن َنكونَن ُمْسَتِعدِّيیَن  وَوَما دُدْمنا، َعزيیزيي االُمستِمع، َنعيیُش في ااأليیَّامِم ااألخيیَرةِة، يَیْنَبغي َلنا 
ِلَمجيِء االرَّببِّ يَیسوعَع في أأييِّ وَوْقٍت. وَوَكْم ُهَو ُمؤِسٌف أأنْن َنرىى أأناًسا َكثيیريیَن َغيْیَر ُمْسَتِعدِّيیَن 
ِلَمجيیِئِه االثَّاني! وَوَلِكْن يَیِجُب على َهؤالِء أأنْن يَیْعَلمواا أأننَّ ُهناكَك َمصيیَريْیَن ال ثاِلَث َلُهما لإلْنسانِن. 

يَیْمضي إإلى االَعذاابِب أأوو سانُن إإمَّا أأنْن يَیْمضي إإلى االَحيیاةِة ااألبديیَِّة االتي أأَعدَّها ااُهللا للُمؤِمنيیَن ِبِه، َفاإلْن
ااألبدييِّ االذيي أأَعدَّهُه ااُهللا للشَّيْیطانِن وَوأأْعوااِنِه. وَوصالُتنا ألْجِلَك، يیا َصديیقي، ِهَي أأنْن َتْعِرفَف يَیسوعَع 

وَوأأنْن َتكونَن ُمْسَتِعداا ِلَمجيیِئِه ثاِنيَیًة في أأييِّ وَوْقٍت. آآميین! رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك،  
 

[�ا������]   
(�ُ�َ���م �ا�������)  

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

ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  
 

وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  
 

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

ُكوُنواا أَأْنُتْم أَأيْیًضا ُمْسَتِعدِّيیَن، َألنَُّه ِفي َساَعٍة َال َتُظنُّونَن يَیأِتــي ااْبُن َلَقْد قالَل يَیسوعع: " 
؟ ااُمْسَتِعدَسَتكونُن ". وَوُسؤاالي َلَك، َصديیقي االُمستِمع، ُهَو: ماذذاا َلو جاَء يَیسوعُع االيیومَم؟ َهْل ااِإلْنَسانِن

" ِلذلَك، إإذذاا ِلِلَقاِئِه! وااَفاْخُرج. ُهَوذَذاا االَعِريیُس ُمْقِبٌل"يُیَدووِّيي االصُّرااخُخ: َفال أأَحَد ِمنَّا يَیْعَلُم َمتى َس
ُكْنَت، َعزيیزيي االُمستِمع، َغيْیَر ُمْسَتِعدٍّ ِلِلقاِئِه، فإننَّ بابَب االَخالصِص َما يَیزاالُل َمْفتوًحا. وَوَصالُتنا 

ِمْن ِخاللِل َمْوتِت يَیسوعَع االَمسيیِح  ذيي أأَعدَّهُه ااُهللا َلَكألْجِلَك في َهِذهِه االلَّْحَظِة ِهَي أأنْن َتْقَبَل االَخالصَص اال
  .ألْجِلَك على االصَّليیب

 
أأمَّا دَدوْورُركَك أأْنَت َفيَیَتلََّخُص في أأنْن َتقولَل ِهللا ااآلنن ِبرووحِح االصَّالةِة: "أأْعَتِرفُف يیا رَرببُّ أأنِّي 

ني وَوأأنْن َتْغِفَر ِلي َخطايیايَي ال ألنِّي إإْنسانٌن َخاِطٌئ وَوأأْسَتِحقُّ االَمْوتَت. وَوَلِكنِّي أأْسأُلَك أأنْن ُتساِمَح
أأْسَتِحقُّ االُغْفراانَن في ذذااتي، َبْل ألننَّ يَیسوعَع َماتَت َعنِّي وَودَدَفَع أأْجَرةَة َخطايیايَي بالَكاِمل. وَوأأنا أأْقَبُل 

يَیسوعَع ُمَخلًِّصا ِلَحيیاتي وَورَربا على َحيیاِتي. آآميین!"  
 


