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 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ�ا��َ
1: 16 ِسْفر االرُّؤؤيیا -12 Revelation 16:1–12 

 Pt.1_3755# 477م: 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 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 

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

 
ُثمَّ رَرأَأيْیُت آآيَیًة أأْخَرىى (على ِلسانِن يُیوَحنَّا االرَّسولل): " 1: 15ُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  

وَوَعِجيیَبًة: َسْبَعَة َمَالِئَكٍة َمَعُهُم االسَّْبُع االضََّرَباتُت ااَألِخيیَرةُة، َألنْن ِبَها أأْكِمَل ِفي االسََّماِء، َعِظيیَمًة 
". وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َهذاا االَعَددَد ُهَو ُمَقدَِّمٌة لألْصحاحِح االسَّادِدسس َعَشر. إإذًذاا َفَقْد وَوَصْلنا َغَضُب ااِهللا

ِهَي ذُذرْروَوةُة االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة أأيْیًضا. َفَبْعَد ااْنِسكابِب َهِذهِه االضََّرباتِت  إإلى ذُذرْروَوةِة َغَضِب ااِهللا. وَوَهِذهِهُهنا 
ااألخيیَرةِة، َسيَیكونُن ُحْكُم ااإلْنسانِن على ااألرْرضِض َقِد ااْنَتهى. ففي ذَذِلَك االوقت، َسيَیكونُن االحاِكُم االِفْعِليُّ 

َح َسيیأتي في َهذاا االوقِت لتأسيیِس ُمْلِكِه االذيي لألرْرضِض ُهَو ِضدُّ االَمسيیِح. وَوَلِكنَّ االرَّببَّ يَیسوعَع االَمسيی
. ووباْنِتهاِء َهِذهِه االضََّرباتِت إإلى ااألرْرضِض ال يَیْنَتهي. ِلذاا فإنَّنا على أأْعتابِب َعْودَدةِة االرَّببِّ االَمجيیَدةة

َستكونُن االضِّيیَقُة االَعظيیَمُة َقِد ااْنَتَهت، وَويَیكونُن َغَضُب ااِهللا َقْد أأْكِمل.   
 

ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا َمزيیًداا ِمَن االتَّفاصيیِل َعْن َهِذهِه  18وو  17في ااألْصحاَحيْین  وَوَسْوفَف َنِجُد 
، فإنَّنا َسَنْعِرفُف )االذيي َنْحُن ِبَصَددِد دِدررااَسِتِه( 16االَفْتَرةِة وَوَهِذهِه االدَّيینوناتِت. أأمَّا في ااألْصحاحح 

وَوفي َهْرَمَجدُّوونن).  (أأيْي: َمْعَرَكَة االَعظيیَمَة ااألخيیَرةَة االَمْعَرَكَةاالتَّحضيیرااتِت االتي َتْسِبُق االَمزيیَد َعِن 
َهذاا االَوْقِت، َسيیأتي يَیسوعُع االَمسيیُح ثاِنيَیًة، وَويَیَضُع َقَدَمُه على َجَبِل االزَّيْیتونِن، وَويُیؤسَِّس َمَلكوتَت ااِهللا 

َعلى ااألرْرضِض.   
 

يُیوَحنَّا):(على ِلسانِن االرَّسولِل  1: 16وَوااآلنْن، َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

 : �ا�ْ�ُ��ا «�وَ�َ�ِ�ْ�ُ �َ�ْ�ً� �َ�ِ���ً� �ِ�َ �ا�ْ��َ��ْ�َ�ِ �َ��ِ�ً �ِ����ْ�َ�ِ �ا�ْ�َ�َ�ِ�َ�ِ
». �وَ�ا�ْ�ُ�ُ��ا �َ��َ��تِ �َ�َ�ِ �ا+ِ �َ�َ� �ا�َ�رْ�ضِ  

 
اتت" (وَوُمْفَردُدها: "َجامم") ُتشيیُر إإلى آآِنيَیٍة وَوَقْد ذَذَكْرنا في االَحْلَقِة االسَّاِبَقِة أأننَّ االَكِلَمة "َجاَم 

ُطقوسِس االِعبادَدةِة أأْجزااٍء ِمْن . وَوَقْد كاَنْت َهِذهِه ااآلِنيَیة ُتْسَتْخَدمُم في َقليیَلُة االُعْمِقوَوااِسَعِة االُفوََّهِة وَوَلِكنَّها 
ُهنا ُهَو أأننَّ َغَضَب ااِهللا َسيَیْنَسِكُب في االَهيْیَكِل في االَعْهِد االَقديیِم. وَواالسََّبُب في ااْسِتْخداامِم َهِذهِه االَكِلَمة 

دُدْفَعًة وَوااِحَدةًة في َهذاا االَوْقِت. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، فإننَّ َغَضَب ااِهللا َسيُیْسَكُب ِبُقوَّةة على ااألرْرضض. 
ا َبْعَد إإلَّ َجاَماتِت َغَضِب ااِهللا على ااَألرْرضِضأأننَّ االَمالِئَكَة االسَّْبَعَة ال يَیْسُكبونَن في َهذاا االَعَددِد وَوُنالِحُظ 

ِبَذِلَك. يَیَتَلقَّْواا أأْمًراا أأنْن   
 

:2: 16ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   
 

�َ�َ�َ� �ا�َ�و��لُ �وَ�َ�َ�َ �َ��َ��ُ �َ�َ� �ا�َ�رْ�ض٬ِ، �َ�َ�َ�َ�ْ �دَ�َ��ِ�ُ �َ�ِ���َ�ٌ �وَ�رَ�دِ����ٌ 
.�َ�َ� �ا�����سِ �ا���ِ���َ �ِ��ِ�ْ �ِ�َ�ُ �ا�ْ�َ�ْ�ِ �وَ�ا���ِ���َ ��َ�ْ�ُ�ُ�و�نَ  �ِ�ُ��رَ�ِ��ِ  

 
َخِبيیَثٌة إإذًذاا، َفَقْد َمضى االَمالكُك ااألووَّلُل وَوَسَكَب َجاَمُه على ااألرْرضِض. وَوحيینئٍذ، َحَدَثْت دَدماِمُل  

وَوِمَن االُمؤكَِّد أأننَّ َهِذهِه ! وَورَردِديیٌَّة َعَلى االنَّاسِس االَِّذيیَن ِبِهْم ِسَمُة االَوْحِش وَواالَِّذيیَن يَیْسُجُدوونَن ِلُصورَرِتِه
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، وَوأأنَّها َسَتكونُن ُمؤِلَمًة ِجداا. وَويَیقولُل ُمَفسِّروونَن إإننَّ َهِذهِه االدَّماِمَل االدَّماِمَل َلْن يَیكونَن َلها ِعالجٌج
!َفيُیذيیُبُهَسَتْحُدثُث َنتيیَجَة َفايیرووسس يُیصيیُب االِجْلَد   

 
وَوهِذهِه َتُكونُن َرأُأ: "إإذْذ َنْق 12: 14وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبَّائي، ِبما َجاَء في ِسْفِر زَزَكِريیَّا  

ْم االضَّْرَبُة االَِّتي يَیْضِربُب ِبَها االرَّببُّ ُكلَّ االشُُّعوبِب االَِّذيیَن َتَجنَُّدوواا َعَلى أأوورُرَشِليیَم. َلْحُمُهْم يَیُذووبُب وَوُه
". ْموَوااِقُفونَن َعَلى أَأْقَدااِمِهْم، وَوُعيُیوُنُهْم َتُذووبُب ِفي أَأوْوَقاِبَها، وَوِلَساُنُهْم يَیُذووبُب ِفي َفِمِه  

 
َنَووِويیَّة. ووأأيیا كانَن ناِجَمٍة َعْن َحْربٍب وَوُهناكَك َمْن يَیقولُل إإننَّ ذَذِلَك َسيَیْحُدثُث َنتيیَجَة إإْشعاعاتٍت 

االسََّبُب فإنَّنا ُهنا أأمامَم َما َسيَیْحُدثُث ِعْنَد َسْكِب االَجامِم ااألووَّلِل على ااألرْرضِض في ِنهايَیِة َفْتَرةِة االضِّيیَقِة 
االَعظيیَمِة.   

 
:3: 16َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُثمَّ    

 
. �وَ�ُ�� �َ�ْ�ٍ  �ُ�� �َ�َ�َ �ا��َ�َ�كُ �ا�����ِ� �َ��َ��ُ �َ�َ� �ا��٬ِ�ْ�َ، �َ�َ��رَ �دَ�ً� �َ�َ�مِ �َ����ٍ

 . �َ����ٍ �َ��َ�ْ �ِ� �ا��َ�ْ�ِ  
 

إإذْذ يَیقولُل  9وو  8: 8االرُّؤؤيیا وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما َقَرأأناهُه َعْن دَديْینوَنِة االبُّوقِق االثَّاني في ِسْفِر  
ُثمَّ َبوَّقَق االَمَالكُك االثَّاِني، َفَكَأننَّ َجَبًال َعِظيیًما ُمتَِّقًداا ِبالنَّارِر أأْلِقَي إِإَلى االَبْحِر، َفَصارَر يُیوَحنَّا االرَّسولل: "

". وَوَلِكنَّنا اةٌة، وَوأأْهِلَك ُثْلُث االسُُّفِنُثْلُث االَبْحِر دَدًما. وَوَماتَت ُثْلُث االَخَالِئِق االَِّتي ِفي االَبْحِر االَِّتي َلَها َحيَی
َنْفٍس َحيیٍَّة َماَتْت في  ُكلَّأأننَّ وَو ، َصارَر دَدًما َكَدمِم َميیٍِّتُنالِحُظ ِعْنَد َسْكِب االَجامِم االثَّاني أأننَّ االَبْحَر ُكلَُّه 

. االَبْحِر  
 

هاِننا. َفال يُیْمِكُننا أأنْن َنَتَخيیََّل على أأذْذ وَوال َشكَّ، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ َهذاا ااألْمَر يَیْسَتْعصي 
 أأننَّ االَبْحَر َسيَیصيیُر دَدًما. َفَنْحُن َنْعَلُم أأننَّ االَبْحَر يَیْحويي ِمْلًحا ُمَطهًِّراا. وَوَلِكْن َسيیأتي وَوْقٌت يَیْفِقُد فيیِه

ٍة في االَبْحِر وَويَیصيیُر ِمْلُح االَبْحِر َخوااصَُّه االُمَطهَِّرةَة وَوفاعليیََّتُه. وَوحيینئٍذ، َستموتُت ُكلُّ َنْفٍس َحيیَّ
االَبْحُر َكَدمِم َميیٍِّت! وَويیا َلُه ِمْن َحَدثٍث ُمَرووِّعٍع َحقا!  

 
:4: 16ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�ُ�� �َ�َ�َ �ا��َ�َ�كُ �ا�����ِ�ُ �َ��َ��ُ �َ�َ� �ا�َ�ْ��َ��رِ �وَ�َ�َ� ��َ�َ��ِ���ِ �ا��ِ��َ��ه٬ِ، �َ�َ��رَ�تْ 

�دَ�ً�.   
 

يُیشيیُر إإلى َمصادِدرِر االِميیاهِه االَعْذَبِة على ااألرْرضِض. َفَسْوفَف َتصيیُر ااألْنهارُر وَوااليَینابيیُع وَوَهذاا  
، َعزيیزيي االُمستِمع، أأنْن َتَتَخيیََّل تأثيیَر ذَذِلَك على ُسكَّانِن ااألرْرضِض! يُیمِكُنَك. وَوأأيْیًضا وَواالَجدااوِولُل دَدًما

. وَوِعْنَدما َتصيیُر ُكلُّ َمصادِدرِر االِميیاهِه االَعْذَبِة دَدًما، َكاِئٍن َحيٍّأأساسيٌّ ِجداا ِلُكلِّ َفَنْحُن َنْعَلُم أأننَّ االَماَء 
َسيُیوااِجُه االَبَشُر َجميیًعا ُمْشِكَلًة َحقيیقيیًَّة ُكْبرىى!  
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وَوااآلنْن، َنْقَرأأ في االَعَددِد االخاِمِس ِعبارَرةًة ُتثيیُر االَعَجَب َحقا إإذْذ يَیقولُل يُیوَحنَّا االرَّسولل:   
 

: �وَ�َ�ِ�ْ�ُ �َ�َ�كَ �َ��دِ�لٌ �أَ�ْ�َ �أَ�����َ� �ا�ْ�َ��ِ�ُ �وَ�ا���ِ�ي �َ��نَ �وَ�ا���ِ�ي « �ا�ْ�ِ��َ��هِ ��َ�ُ��لُ
��َ�ُ��ن٬ُ، �َ���َ �َ�َ�ْ�َ ���ھ�َ�َ�ا.   

 
فإنَُّه يَیقولُل:  ااَألْنَهارِر وَويَیَناِبيیِع االِميَیاهِهَفِعْنَدما يَیرىى َمالكُك االِميیاهِه ااْنِسكابَب االَجامِم االثَّاِلِث على  
". أأَجْل يیا َصديیقي! َفَمالكُك أَأيیَُّها االَكاِئُن وَواالَِّذيي َكانَن وَواالَِّذيي يَیُكونُن، َألنََّك َحَكْمَت هَكَذااَعادِدلٌل أَأْنَت "

 االِميیاهِه يُیْعِلُن ِبرَّ ااِهللا وَوَعْدَلُه. وَوَلِكْن ِلماذذاا يیا ُترىى؟ َنِجُد ااإلجاَبَة َعْن َهذاا االسُّؤاالِل في االَعَددِد االسَّادِدسِس
َحديیَثُه قاِئًلا:إإذْذ يُیتاِبُع االَمالكُك   

 
�َ����ُ�ْ �َ�َ�ُ��ا �دَ�مَ �ِ�����ِ���َ �وَ�أَ�ْ�ِ��َ�ء٬َ، �َ�َ�ْ�َ��ْ�َ��ُ�ْ �دَ�ً� �ِ��َ�ْ�َ�ُ��ا. �َ����ُ�ْ 

! » �ُ�ْ�َ�ِ����نَ  
 

ااَألْنَهارِر وَويَیَناِبيیِع إإذًذاا َهذاا ُهَو االسََّبُب االذيي يَیْذُكُرهُه َمالكُك االِميیاهِه ِلَسْكِب االَجامِم االثَّاِلِث على  
. َفاُهللا يَیْسُكُب َجامَم َغَضِبِه على ااألرْرضِض االتي رَرَفَضِت ااْبَنُه يَیسوعَع االَمسيیِح. وَوُهَو يَیْسُكُب َجامَم يَیاهِهاالِم

َغَضِبِه على االذيیَن َطَردُدوواا أأْنبيیاَء ااِهللا وَوَقَتلوُهم. وَوُهَو يَیْسُكُب َجامَم َغَضِبِه أأيْیًضا على االذيیَن َسَفُكواا 
. االُمؤِمنيیندِدماَء   

 
االَمَالكُك االثَّاِلُث َجاَمُه وَوإإليیَك، َصديیقي االُمستِمع، َما َسيَیْحُدثُث َمرَّةًة أُأخرىى: َفِعْنَدما يَیْسُكُب 

َعادِدلٌل أَأْنَت أَأيیَُّها " َمَالكَك االِميَیاهِه يَیُقولُل:. وَوحيینئٍذ، َفإننَّ دَدًما فإنَّها َتصيیُر َعَلى ااَألْنَهارِر وَويَیَناِبيیِع االِميَیاهِه
َألنَُّهْم َسَفُكواا دَدمَم ِقدِّيیِسيیَن وَوأَأْنِبيَیاَء، َفَأْعَطيْیَتُهْم  وَواالَِّذيي َكانَن وَواالَِّذيي يَیُكونُن، َألنََّك َحَكْمَت هَكَذاا.االَكاِئُن 

"دَدًما ِليَیْشَرُبواا. َألنَُّهْم ُمْسَتِحقُّونَن!  
 

:7: 16ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

:�وَ�َ�ِ�ْ�ُ �آ�َ�َ �ِ�َ �ا�ْ�َ�ْ�َ�ِ  �َ�َ�ْ �أَ�����َ� �ا����ب� �ا�ِ���ُ �ا�ْ�َ��دِ�رُ �َ�َ� �ُ�� « �َ��ِ�ً
! �َ�� �وَ�َ��دِ�َ�ٌ ���ھِ�َ �أَ�ْ�َ��ُ�َ ».�َ�ْءٍ  

 
وَوَلمَّا َفَتَح االَخْتَم (على ِلسانِن يُیوَحنَّا): " 10وو  9: 6وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في ِسْفِر االرُّؤؤيیا  

وسَس االَِّذيیَن ُقِتُلواا ِمْن أَأْجِل َكِلَمِة ااِهللا، وَوِمْن أَأْجِل االشََّهادَدةِة االَِّتي االَخاِمَس، رَرأَأيْیُت َتْحَت االَمْذَبِح ُنُف
َحتَّى َمَتى أَأيیَُّها االسَّيیُِّد االُقدُّووسُس وَواالَحقُّ، َال « َكاَنْت ِعْنَدُهْم، وَوَصَرُخواا ِبَصْوتٍت َعِظيیٍم َقاِئِليیَن:

َفُأْعُطواا : "11: 6ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا " »يیَن َعَلى ااَألرْرضِض؟َتْقِضي وَوَتْنَتِقُم ِلِدَماِئَنا ِمَن االسَّاِكِن
ُهْم، ُكلُّ وَوااِحٍد ِثيَیاًبا ِبيیًضا، وَوِقيیَل َلُهْم أَأنْن يَیْسَتِريیُحواا زَزَماًنا يَیِسيیًراا أَأيْیًضا َحتَّى يَیْكَمَل االَعِبيیُد رُرَفَقاؤُؤ

". إإذًذاا َفَقْد كانَن َهؤالِء يَیْنَتِظروونَن ااْنِتقامِم ااِهللا ِلِدماِئِهم. يُیْقَتُلواا ِمْثَلُهْموَوإِإْخَوُتُهْم أَأيْیًضا، االَعِتيیُدوونَن أَأنْن 
وَوَلِكْن ِقيْیَل َلُهْم أأنْن يَیْسَتريیُحواا وَوأأنْن يَیْنَتِظروواا ألننَّ َمزيیًداا ِمَن ااإلْخَوةِة َسيُیْقَتلونَن أأيْیًضا. وَوال َشكَّ أأننَّ 

يیا رَربّب!"  َحقٌّ وَوَعادِدَلٌة ِهَي أَأْحَكاُمَك: "َهؤالِء االشُّهدااء َصاُحواا آآَنذااكَك قاِئليین  
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، أأننَّ أأْحكامَم ااِهللا َعادِدَلة. فاُهللا َلْم (وَوَلْن) يَیْظِلَم أأَحًدااَتِثَق وَويَیِجُب عليیَك، َعزيیزيي االُمستِمع، أأنْن  
 وَووَوصايیاهه بقيیادَدةِة َبْل ُهَو َسيُیجاززيي ُكلَّ إإْنسانٍن َحَسَب أأْعماِلِه. وَوفي َفْتَرةِة االَتَمرُّدِد االشَّديیِد على ااِهللا

ُكلِّ َمْن يَیْرُفُض االسُّجودَد َلُه أأوْو َسيَیْحُكُم بإْعداامِم إإْنسانِن االَخِطيیَِّة، َنرىى أأنَُّه (أأيْي: إإْنسانَن االَخِطيیَِّة) 
ِلذلَك، َسيَیكونُن ُهناكَك، على ااألرْرَجِح، َماليیيیُن االشَُّهدااِء في ِتْلَك االَفْتَرةِة. َفُهناكَك َقبولَل ِسَمِتِه. 

ْم وَويُیْدرِركونَن أأننَّ االِحْكَمَة َتْقَتضي ِمْنُهْم أأنْن ال ِهُعقوِلَسيَیْرِجعونَن إإلى صٌص َكثيیروونَن ِجداا أأْشخا
وَوأأنْن ال يَیْقَبلواا ِسَمَتُه. ِلذاا فإنَُّه َسيَیْسِفُك دَدماَء َهؤالِء االذيیَن رَرَفُضواا ااالْشِترااكَك َمَعُه للَوْحِش يَیْسُجدوواا 

، فإننَّ دَديْینوَنَتُه َحقٌّ وَوعادِدَلٌة. وَوحيینئٍذ، فإننَّ وَوِعْنَدما يَیْجَعُل ااُهللا االِميیاهَه االَعْذَبَة دَدًمافي َتَمرُّدِدهِه على ااِهللا. 
يیاهِه ُكلَّ َمِن ااْشَتَركَك في َقْتِل َهؤالِء االشَُّهدااِء َسيَیْشَربُب دَدًما ِعَوًضا َعِن االَماِء ألننَّ ُكلَّ َمواارِردِد االِم

االَعْذَبِة َسَتصيیُر دَدًما.  
 

:9وو  8: 16مَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا ُث   
 

�ُ�� �َ�َ�َ �ا�ْ�َ�َ�كُ �ا����ا��ُ �َ��َ��ُ �َ�َ� �ا����٬ِ�ْ، �َ�ُ�ْ�ِ��َ�ْ �أَ�نْ �ُ�ْ�ِ�قَ �ا�����سَ 
�ِ�َ��ر٬ٍ، �َ��ْ�َ�َ�قَ �ا�����سُ �ا�ْ�ِ�َ�ا�ً� �٬�ً���ِ�َ، �وَ�َ���ُ��ا �َ�َ� �ا�ْ�ِ �ا*ِ �ا���ِ�ي �َ��ُ 

�ا����َ�َ��ت٬ِ، �وَ�َ�ْ ��َ�ُ��ُ��ا �ِ��ُ�ْ�ُ��هُ �َ�ْ�ً�ا. �ُ�ْ�َ��نٌ �َ�َ� ���ھ�ِ�هِ   
 

وَوِمَن االوااِضِح، يیا َصديیقي، أأننَّ َحراارَرةَة االشَّْمِس َسَتْزدداادُد ِجداا. وَوُهناكَك آآيیاتٌت أأخرىى في  
ِكُس ُنْورَر االِكتابِب االُمَقدَّسِس ُتشيیُر إإلى أأننَّ َحراارَرةَة االشَّْمِس َسَتْزدداادُد َسْبَعَة أأْضعافٍف، ووَلأننَّ االَقَمَر يَیْع

االشَّْمِس فإننَّ ُنْورَرهُه َسيَیزيیُد َسْبَعَة أأْضعافٍف أأيْیًضا. وَوُهناكَك ااْحِتمالٌل َقِوييٌّ في أأنْن يُیَحرِّكَك ااُهللا ااألرْرضَض 
ْمِس لشََّقليیًلا باتِّجاهِه االشَّْمِس. وَوَسْوفَف يَیكونُن ذَذِلَك ِبِدقٍَّة ُمَتناِهيَیٍة. َفِمَن االَمعلومِم َلَديْینا أأننَّ ااْقِترااَبنا ِمَن اا

َقْد يُیَجمُِّد ااألرْرضَض بأْسِرها. ِلذلَك فإننَّ ااَهللا َسيَیْفَعُل ذَذِلَك  هاَقْد يَیْحِرقُق ااألرْرضَض ُكلَّها، وَوأأننَّ ااْبِتعادَدنا َعْن
َتقولُل إإننَّ  20: 24ِبِدقٍَّة ُمَتناِهيَیٍة ِلُتْعطي االنَّتيیَجَة االَمْطلوَبَة. وَوُهناكَك ُنبوَءةٌة ُمْدِهَشٌة في ِسْفِر إإَشْعيیاء 

َتَرنََّحِت َكالسَُّكارَرىى، وَوَتَمايَیَلْت َكَخيْیَمِة االنَّاُطورِر وَوَناَءتْت َتْحَت ِثَقِل إِإْثِمَها َفَتَهاوَوتْت وَوَلْم ااألرْرضَض 
َن . وَورُربَّما َسيَیكونُن االسََّبُب في ذَذِلَك ُهَو ُخرووجُج ااألرْرضِض َعْن َمداارِرها. ِلذاا فإنَّها َسَتْقَتِربُب ِمَتْنَهْض

. ِلذلَك يَیقولُل يُیوَحنَّا في ِسْفِر على ُسكَّانِن ااألرْرضِض االشَّْمِس َفَتصيیُر َحراارَرةُة االشَّْمِس َشديیَدةًة ِجداا
ُثمَّ َسَكَب االَمَالكُك االرَّاابُع َجاَمُه َعَلى االشَّْمِس، َفُأْعِطيَیْت أَأنْن ُتْحِرقَق االنَّاسَس : "9وو  8: 16االرُّؤؤيیا 

". ااْحِتَرااًقا َعِظيیًما ِبَنارٍر، َفاْحَتَرقَق االنَّاسُس  
 

َجدَُّفواا َعَلى ااْسِم ااِهللا االَِّذيي َلُه " وَوُهَو يَیقولُل أأيْیًضا إإننَّ َهؤالِء االذيیَن ااْحَتَرقواا ااْحِترااًقا َعظيیًما
". وَويیا َلُه ِمْن أأْمٍر َعجيیٍب ِحقا! َفَنْحُن ُسْلَطانٌن َعَلى هِذهِه االضََّرَباتِت، وَوَلْم يَیُتوُبواا ِليُیْعُطوهُه َمْجًداا

 َنَتَوقَُّع أأننَّ االنَّاسَس َسيَیتوبونَن ِبَسَبِب ااْحِترااِقِهْم بأِشعَِّة االشَّْمِس. وَوَلِكنَُّهْم َلْن يَیتوبواا وَوَلْن يُیْعطواا ااَهللا
وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ َرباتِت. َمْجًداا، َبْل َسيُیَجدِّفونَن على ااْسِم ااِهللا االذيي َلُه ُسْلطانٌن على َهِذهِه االضَّ

-3: 2االرَّسولَل بولَس قالَل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل رُرووميیة  أَأَفَتُظنُّ هَذاا أَأيیَُّها ااِإلْنَسانُن االَِّذيي َتِديیُن : "6
َتْسَتِهيیُن ِبِغَنى ُلْطِفِه وَوإِإْمَهاِلِه االَِّذيیَن يَیْفَعُلونَن ِمْثَل هِذهِه، وَوأَأْنَت َتْفَعُلَها، أَأنََّك َتْنُجو ِمْن دَديْیُنوَنِة ااِهللا؟ أَأمْم 

َك وَوَقْلِبَك وَوُطولِل أَأَناِتِه، َغيْیَر َعاِلٍم أَأننَّ ُلْطَف ااِهللا إِإنََّما يَیْقَتادُدكَك إِإَلى االتَّْوَبِة؟ وَولِكنََّك ِمْن أَأْجِل َقَساوَوِت
ْعَالنِن دَديْیُنوَنِة ااِهللا ااْلَعادِدَلِة، االَِّذيي َسيُیَجازِزيي َغيْیِر االتَّاِئِب، َتْذَخُر ِلَنْفِسَك َغَضًبا ِفي يَیْومِم ااْلَغَضِب وَوااْسِت

". ُكلَّ وَوااِحٍد َحَسَب أَأْعَماِلِه  
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ِلذلَك، إإنْن كانَن ااُهللا االَحيُّ َقِد ااْقتادَدكَك إإلى ااإليیمانِن بيَیسوعَع االَمسيیِح ِمْن ِخاللِل َتعاُمالِتِه َمَعَك،  

َسَتْجَعُل أأناًسا َكثيیريیَن َرأأنا َقْبَل َقليیٍل، فإننَّ دَديْینوناتِت ااِهللا يَیْنَبغي َلَك أأنْن َتْفَرحَح وَوَتَتَهلَّل. َفَكما َق
َبعيیًداا َعْنُه إإذْذ إإنَُّهْم َسيُیَجدِّفونَن َعَليْیِه، وَوَلْن يَیتوبواا، وَوَلْن يُیْعطوهُه َمْجًداا. وَوَكْم ُهَو  ُهْمُقلوَبيُیَحوِّلونَن 

) أأننَّ 16ااألْصحاحح  في ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا (أأيْيُمؤِسٌف أأنْن َنْقَرأَأ َثالثَث َمرَّااتٍت في َهذاا ااألْصحاحِح 
االنَّاسَس "َجدَُّفواا على ااِهللا".   

 
:11وو  10: 16ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   

 
�ُ�� �َ�َ�َ �ا�ْ�َ�َ�كُ �ا��َ��ِ�ُ �َ��َ��ُ �َ�َ� �َ�ْ�شِ �ا�٬ِ�ْ�َ�ْ، �َ�َ��رَ�تْ �َ�ْ�َ�َ�ُ��ُ 

. �وَ�َ��ُ��ا ��َ�َ����نَ �َ�َ� ً�َ�ِ�ْ�ُ� . �وَ�َ���ُ��ا �َ�َ� �إِ���ِ  �أَ�ْ�ِ�َ�ِ��ِ�ْ �ِ�َ �ا�ْ�َ�َ�ِ
 . �ا����َ�ءِ �ِ�ْ �أَ�وْ�َ��ِ��ِ�ْ �وَ�ِ�ْ �ُ�ُ�و�٬ْ�ِ��ِ، �وَ�َ�ْ ��َ�ُ��ُ��ا �َ�ْ �أَ�ْ�َ��ِ��ِ�ْ  

 
وَوِمَن االُمْدِهِش، أأِحبَّاَءنا االُمستِمعيین، أأننَّ االجاماتِت االسَّْبَعَة ااألخيیَرةَة ُتْشِبُه االضََّرباتِت االتي  
َزَلها ااُهللا على االِمْصِريیِّيیَن في االَعْهِد االَقديیم. وَوُهناكَك َتشاُبٌه أأيْیًضا َبيْیَن االجاماتِت االسَّْبَعِة وَودَديْینوناتِت أَأْن

 ااألْبوااقِق االسَّْبَعِة. وَوَلِكنَّ دَديْینوناتِت ااألْبوااقِق َلْم َتُكْن َشَديیَدةًة َكالجاماتت. َفَمَثًلا، ِعْنَدما َبوَّقَق االَمالكانِن
لثَّاِلِث، َصارَر ُثْلُث االَبْحِر دَدًما، وَوصارَر ُثْلُث االَماِء االَعْذبِب ُمراا. أأمَّا ِعْنَدما َسَكَب االَمالكانِن االثَّاني وواا
 يْیِهما فإننَّ االَبْحَر وَوااألْنهارَر وَويَینابيیَع االِميیاهِه ُكلَّها َصارَرتْت دَدًما. َفَسْوفَف َتْنَعِدمُم َمواارِردُد االِميیاهِه االَعْذَبةَجاَم
. َتماًما  

 
َكَذِلَك َفَقْد كاَنْت ووااِحَدةٌة ِمَن االضََّرباتِت االتي َنَزَلْت على ِمْصَر ِهَي االظَّالمم. َفَقْد َغِرَقْت 

-21: 10ِمْصُر في َظالمٍم دَدااِمٍس َحتَّى في االنَّهارِر. َفَنْحُن َنقرأُأ في ِسْفِر االُخرووجج  ُثمَّ َقالَل : "23
». اِء ِليَیُكونَن َظَالمٌم َعَلى أَأرْرضِض ِمْصَر، َحتَّى يُیْلَمُس االظََّالمُمُمدَّ يَیَدكَك َنْحَو االسََّم«االرَّببُّ ِلُموَسى: 

ٌد َفَمدَّ ُموَسى يَیَدهُه َنْحَو االسََّماِء َفَكانَن َظَالمٌم دَدااِمٌس ِفي ُكلِّ أَأرْرضِض ِمْصَر َثَالَثَة أَأيیَّامٍم. َلْم يُیْبِصْر أَأَح
". يیَّامٍم. وَولِكْن َجِميیُع َبِني إِإْسَرااِئيیَل َكانَن َلُهْم ُنورٌر ِفي َمَساِكِنِهْمأَأَخاهُه، وَوَال َقامَم أَأَحٌد ِمْن َمَكاِنِه َثَالَثَة أَأ

َجاَمُه َعَلى َعْرشِش االَوْحِش، َفَصارَرتْت َمْمَلَكُتُه َسَكَب  االَخاِمَس ااْلَمَالكَكوَوَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ 
ِبَسَبِب االظُّْلَمِة االتي  َعضُّونَن َعَلى أَأْلِسَنِتِهْم ِمَن االَوَجِعَكاُنواا يَیوَوَنْقَرأأ ُهنا أأيْیًضا أأننَّ االنَّاسَس ُمْظِلَمًة. 

على إِإلِه االسََّماِء ِمْن ِعَوًضا َعْن أأنْن يَیتوبَب َهؤالِء فإنَُّهْم يُیَجدِّفونَن وَو .ُتَغطِّي َمْمَلَكَة االَوْحِش
. َعْن أَأْعَماِلِهْم نَنيَیُتوُبو أَأوْوَجاِعِهْم وَوِمْن ُقُرووِحِهْم، وَوال  

 
:12: 16وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

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

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

االفاِصُل َبيْیَن االشَّْرقِق وَواالَغْربِب. فإلى االشَّْرقِق االَحدُّ ااتِت ُهَو وَوِمَن االَمعلومِم َلَديْینا أأننَّ َنْهَر االُفر 
اَلِم. ِمْن َنْهِر االُفرااتِت يَیَقُع االُجْزُء االشَّْرِقيُّ ِمَن االَعاَلِم. وَوإإلى االَغْربِب ِمْنُه يَیَقُع االُجْزُء االَغْرِبيُّ ِمَن االَع
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. وَويَیْنُبُع َنْهُر االُفرااتِت، يیا أأِحبَّائي، ِمْن ِجبالِل االَعظيیُم"كانَن َنْهُر االُفرااتِت يُیَسمَّى "االفاِصُل  ِلذلَك َفَقْد
كيیلومتًراا َتْقريیًبا ِمْن َمْنَبِعِه إإلى َمَصبِِّه. وَوَقْد كانَن َهذاا االنَّْهُر  2900ُتْرِكيیَّا. وَوُهَو يَیْجريي مساَفَة 

. ِخْصَبةاالسُّهولَل وَويَیْجَعُلها َمْصَدرَر َحيیاةِة االباِبِليیِّيیَن ألنَُّه كانَن يُیْروويي   
 

َجاَمُه َعَلى َنْهِر االُفَرااتِت، َفَنِشَف َماؤُؤهُه ِلَكْي يُیَعدَّ  َسَكَب االسَّادِدسَس االَمَالكَكوَوَلِكنَّنا َنْقَرأأ ُهنا أأننَّ 
. وَورُربَّما َسيَیْنَشُف َنْهُر االُفرااتِت َنتيیَجَة ااْشِتداادِد َحراارَرةِة َطِريیُق االُمُلوكِك االَِّذيیَن ِمْن َمْشِرقِق االشَّْمِس

ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا  11َقْد َقَرأأنا، َصديیقي االُمستِمع، في ااألْصحاحح أأِشعَِّة االشَّْمِس َسْبَعِة أأْضعافٍف. وَو
" (أأيْي أَأنْن يُیْغِلَقا االسََّماَء َحتَّى َال ُتْمِطَر َمَطًراا ِفي أَأيیَّامِم ُنُبوَِّتِهَما"أأننَّ االشَّاِهَديْیِن َقْد أأْعِطيیا ُسْلطاًنا 

نيیَن وَوِستَِّة أأْشُهر). وَورُربَّما َكانَن َهذاا َسَبًبا في َجفافِف َنْهِر االُفرااتت. َطواالَل َثالثِث ِس  
 

وَوَلِكْن ِمَن االوااِضِح أأننَّ َنْهِر االُفرااتِت َسيَیِجفُّ ُمْعِجِزيیا. َفما دَداامَم ُهَو االذيي يَیْفِصُل االشَّْرقَق َعِن 
ماحِح للُجيیوشِش االقادِدَمِة ِمَن االشَّْرقِق أأنْن َتْعُبَر إإلى االَغْربِب، ال ُبدَّ ِمْن إإززااَلِة َهذاا االعاِئِق ِمْن أأْجِل االسَّ

االَمْوِقِع االذيي َسَتْجريي فيیِه َمْعَرَكِة َهْرَمَجدُّوونن.  
 

–وَوَنْكَتفي، أأِعزَّااَءنا االُمستِمعيیَن، ِبَهذاا االَقْدرِر االيیومَم   على أأنْن ُنتاِبَع َمَعَكْم دِدررااَسَة االُجْزِء  
االُمَتَبقِّي ِمَن ااألْصحاحِح االسَّادِدسس َعَشر ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا في االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِبَمشيیَئِة االرَّببِّ. آآميین!  

 
[�ا������]   

(�ُ�َ���م �ا�������)  
ومم"، َسيُیتاِبُع االرَّااعي "ْتَشك سميیث" في االَحْلَقِة االقادِدَمِة ِمْن َبْرناَمج "االَكِلَمة ِلَهذاا االيَی

. ِلَذاا، أأرْرجو، َصديیقي االُمْسَتِمع، أأنْن َتكونَن ِبِرْفَقِتنا وَوأأنْن ِلِسْفِر االرُّؤؤيیا(ِبَمشيیَئِة االرببِّ) دِدررااَسَتُه 
ُتْصغي إإليینا في االَمرَّةِة االقادِدَمة َكْي َتنالَل ُكلَّ َبَرَكٍة وَوفاِئَدةة.  

 
أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم،   

 
[�������ِ� �َ�ِ�َ�]  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
االيیاِئَسِة ىى ُمحاووالتِت ااإلْنسانِن َنَر ، فإنَّناَنْقَتِربُب، يیا رَرببُّ، ِمْن ِنهايَیِة َفْتَرةِة االدَّيْینوَنِةإإذْذ  

للتَّجديیِف َعَليْیَك يیا إإَلَهنا االُمبارَركك. وَوَلِكنَّنا َنرااكَك آآِتيًیا ِبُقوَّةٍة إلْحباطِط َمَلكوتِت ااِهللا. َفالنَّاسُس يَیْجَتِمعونَن 
 ، ِمْن َفْضِلَك،. ِلذلَك فإنَّنا َنْسأُلَكوَوُتؤسَِّس َمَلكوَتَك وَوَمْجٍد َعظيیَميْیِن ِلُتْجريي َمشيیَئَتَك على ااألرْرضِض
يیا َحيیاةًة َمْرِضيیًَّة ُقدَّااَمَك ُتَمجُِّد ااْسَمَك االُقدُّووسس. باْسِم أأنْن ُتْعطيینا َفْهًما وَوَتْقديیًراا ِلَهِذهِه ااُألمورِر ِلَكْي َنْح

َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا يَیسوعَع االَمسيیح. آآميین!  
 


