
1 
 

 The Word for Today ��م ��ا �ا���َ��َ�ِ� �َ�ِ�ا��َ
6: 17 ِسْفر االرُّؤؤيیا -18 Revelation 17:6–18 

 Pt.3_3756# 481م: 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
َقِتَك بالرببِّ يَیسوعَع االَمسيیح ِمْن ِخاللِل االُمْسَتِمع، َقْد َتبارَرْكَت، ووااْسَتَفْدتَت، وَوَحقَّْقَت ُنْضًجا في َعال

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

 
ِمْن  َعَشر ِبعاالسَّاااألْصحاحِح َ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 

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

 
:(على ِلسانِن يُیوَحنَّا االرَّاائي) 6: 17َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   

 
 ُ�ْ���َ�َ�َ� . �وَ�رَ�أَ��ْ�ُ �ا�ْ�َ�ْ�أَ�ةَ �َ�ْ�َ�ى �ِ�ْ �دَ�مِ �ا�ْ�ِ�����ِ���َ �وَ�ِ�ْ �دَ�مِ �ُ��َ�َ�اءِ ��َ�ُ��عَ

�َ��� �رَ�أَ��ْ�ُ��َ� �َ�َ���ً� �َ�ِ���ً�!  
 

:8وو  7االَعَددَديْین َمْعنى َما رَرأأىى إإذْذ َنْقَرأأ في وَوَقْد رَرأأيْینا أأننَّ االَمالكَك َفسََّر ِليُیوَحنَّا    
 

: �ِ�َ��ذَ�ا �َ�َ���ْ�َ؟ �أَ�َ� �أَ�ُ��لُ �َ�َ �ِ�� �ا�ْ�َ�ْ�أَ�ةِ �وَ�ا�ْ�َ�ْ�ِ « �ُ�� �َ��لَ �ِ� �ا�ْ�َ�َ�كُ
: �ا�ْ�َ�ْ�ُ �ا���ِ�ي  �ا�ْ�َ��ِ�ِ �٬�َ��َ، �ا���ِ�ي �َ��ُ �ا����ْ�َ�ُ �ا����ؤُ�و�سِ �وَ�ا�ْ�َ�َ�َ�ةُ �ا�ْ�ُ�ُ�و�نِ

�َ �إِ�َ� �رَ�أ٬َ�ْ��َ، �َ��نَ �وَ�َ��ْ�َ �ا��ن٬َ، �وَ���ھُ�َ �َ�ِ���ٌ �أَ�نْ ��َ�ْ�َ�َ �ِ�َ �ا�ْ��َ��وِ��َ�ِ �وَ��َ�ْ�ِ
. �وَ�َ��َ�َ�َ���ُ �ا�����ِ�ُ��نَ �َ�َ� �ا�َ�رْ�ض٬ِ، �ا���ِ���َ �َ��ْ�َ�ْ �أَ�ْ�َ��ؤُ���ھُ�ْ  �ا�ْ��َ�َ�كِ

�َ�ْ�ُ��َ�ً �ِ� �ِ�ْ�ِ �ا�ْ�َ��َ��ةِ �ُ�ْ�ُ �َ��ِ���ِ �ا�٬ِ�َ��َ�ْ، �ِ���َ�َ� ��َ�َ�وْ�نَ �ا�ْ�َ�ْ�َ �أَ����ُ �َ��نَ 
 . �وَ�َ��ْ�َ �ا��ن٬َ، �َ�َ �أَ����ُ �َ��ِ�ٌ  

 
-9: 17ِسْفِر االرُّؤؤيیا االَمالكُك َحديیَثُه قاِئًلا ليیوَحنَّا في  وَويُیتاِبُع  11:  

 
! �اَ����ْ�َ�ُ �ا����ؤُ�و�سِ ���ھِ�َ �َ�ْ�َ�ُ �ِ�َ��ل �َ�َ��ْ��َ� �ا�ْ�َ�ْ�أَ�ةُ  ���ھُ�َ� �ا������ھْ�ُ �ا���ِ�ي �َ��ُ �ِ�ْ�َ�ٌ

. : �َ�ْ�َ�ٌ �َ�َ�ُ��ا٬، �وَ�وَ�ا�ِ�ٌ �َ�ْ�ُ��د٬ٌ، �وَ�ا��َ�ُ  �َ��ِ�َ�ً �َ�ْ ��َ��تِ �وَ�َ�ْ�َ�ُ �ُ�ُ��كٍ
. �وَ�َ�َ� �أَ�َ� ��َ�ْ�َ�ِ� �أَ�نْ ��َ�ْ�َ� �َ�ِ���ً �وَ�ا�ْ�َ�ْ�ُ �ا���ِ�ي �َ��نَ �وَ�َ��ْ�َ �ا��نَ �َ��ُ�َ  .�َ�ْ�ُ

.�٬ٌ�ِ��َ، �وَ���ھُ�َ �ِ�َ �ا����٬ِ�َ�ْ، �وَ��َ�ْ�ِ� �إِ�َ� �ا�ْ��َ�َ�كِ  
 

اللِل االسَّْبَعة. ِلذاا فإننَّ وَوَقْد ذَذَكْرنا، َصديیقي االُمستِمع، أأننَّ رُرووما كاَنْت ُتْعَرفُف ِبَمديیَنِة االتِّ 
ُمَفسِّريیَن َكثيیريیَن يَیَروْونَن أأننَّ االَكالمَم ُهنا ُهَو َعْن رُرووما وَوَعْن ااإلمبرااطورر ِنيْیروونن. َفأثناَء ُحْكِمِه، 
ننَّ كانَن االَمسيیحيیُّونَن يُیِلقِّبوَنُه بالَوْحِش ِبَسَبِب ِعدااِئِه االشَّديیِد للَمسيیحيیِّيین. وَوُتْخِبُرنا ُكُتُب االتَّارريیِخ أأ

في ِبداايَیِة ُحْكِمِه. وَوَلِكنَّ َشيیًئا َما َجَعَلُه يَیْفِقُد َصوااَبُه وَوَعْقالِنيیا ِنيْیروونن كانَن إإمبرااطورًراا َجيیًِّداا 
وَويَیصيیُر َمْجنوًنا.   

 
. َفَنْحُن َنقرأأ االرَّسولُل بيیسوعَع االَمسيیح بوُلُسأأنْن َبشََّرهُه ذَذِلَك َحَدثَث َبْعَد وَويَیرىى ُمَفسِّروونَن أأننَّ 

ُبوُلَس ِفي رَرأأوواا يَیُهودِد ُمَقاَطَعِة أَأِسيیَّا َبْعًضا ِمْن أأننَّ ِمْن ِسْفِر أأْعمالِل االرُُّسل  21ألْصحاحح في اا
َعِقيیَدةٍة ُتَشكُِّل َخَطراًا َعَلى إإلى  االنَّاسَسقاِئليیَن إإنَُّه يَیْدعو  َفَحرَُّضواا االَجْمَع ُكلَُّه في أأوورُرَشليیم االَهيْیَكِل

 اَهاجَج أَأْهُل االَمِديیَنِة َجِميیًعوَوَقْد االُمَقدَّسس.  االَهيْیَكِلأأيْیًضا ِبَتْدنيیِس . وَوَقِد ااتََّهموهُه االشَّْعِب وَواالشَّريیَعِة
َعَلى ُبوُلَس وَوَجرُّووهُه إِإَلى َخارِرجِج االَهيْیَكِل. وَوَبيْیَنَما ُهْم يُیَحاوِوُلونَن أَأنْن يَیْقُتُلوهُه َسِمَع َقاِئُد االَكِتيیَبِة  وااوَوَهَجُم

َفَأَخَذ في االَحالِل َجَماَعًة ِمَن االُجُنودِد وَوُقوَّاادِد االِمَئاتِت  ،أأوورُرَشِليیَمفي  ااْضِطَراابٍبُحدووثِث ِباالرُّووَماِنيیَِّة 
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َفاْقَتَربَب االَقاِئُد وَوأَأْلَقى  .االيَیُهودُد االَقاِئَد وَوُجُنودَدهُه َكفُّواا َعْن َضْربِب ُبوُلَس ا. وَوَلمَّا رَرأَأىىوَوَحَضَر ُمْسِرًع
. االَقْبَض َعَليْیِه  

 
وَوَبْعَد ِسْلِسَلٍة ِمَن ااألْحدااثِث االُمَشوَِّقِة، َتمَّ َتْرحيیُل بولَس إإلى رُرووما ألنَُّه َطَلَب ااْسِتئنافَف  

 َعِنَشِهَد أأماَمُه ِبُقوَّةة وَووَوَقَف أأمامَم ااإلمبرااطورر نيیروونن َقِضيیَِّتِه أأمامَم االَقيْیَصر. وَويُیقالُل إإننَّ بولَس 
ِنيیروونن َسرااحَح بوُلس آآَنذااكك. َلِكنَّ ُمَفسِّريیَن َكثيیريیَن يَیقولونَن إإننَّ  يَیسوعَع االَمسيیح. وَوَقْد أَأْطَلَقاالرَّببِّ 

ااإلمبرااطورر ِنيْیروونن أأصيیَب بالُجنونِن ِبَسَبِب رَرْفِضِه االَحقَّ االذيي َسِمَعُه ِمَن االرَّسولِل بوُلس َعْن 
رااِقِهْم أأْحيیاء. وَوَقْد َبَلَغ يَیسوعَع االَمسيیح. ِلذلَك، َفَقِد ااْبَتَدأَأ ِنيیروونن بالَقْبِض على االَمسيیحيیِّيیَن وَوإإْح

االُجنونُن باإلمبرااطورِر ِنيیُروونن َحداا َخطيیًراا َحتَّى إإنَُّه أَأْحَرقَق َمديیَنَة رُرووما ووااتََّهَم االَمسيیحيیِّيیَن 
بإْحرااِقها. وَوَقْد أأددَّىى ذَذِلَك إإلى َمزيیٍد ِمَن ااالْضِطهادِد للَمسيیحيیِّيیَن في َعْصِر ِنيیروونن. ِلذلَك َفَقْد كانَن 

يیُّونَن يُیِلقِّبونَن ااإلمبرااطورر ِنيْیروونن بالَوْحش. وَوَقْد كانَن ِنيْیروونن ووااِحًداا ِمَن ااألباِطَرةِة االَخْمَسِة االَمسيیح
االذيیَن َماُتواا َقْبَل أأنْن يَیْكُتَب يُیوَحنَّا ِسْفَر االرُّؤؤيیا.   

 
ِتيیٌد أَأنْن يَیْصَعَد ِمَن َوْحُش االَِّذيي رَرأَأيْیَت، َكانَن وَوَليْیَس ااآلنَن، وَوُهَو َعلاا: "لوَوَقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليی

االَهاوِويَیِة وَويَیْمِضَي إِإَلى االَهَالكِك. وَوَسيَیَتَعجَُّب االسَّاِكُنونَن َعَلى ااَألرْرضِض، االَِّذيیَن َليْیَسْت أَأْسَماؤُؤُهْم 
نَن، َمَع أَأنَُّه َمْكُتوَبًة ِفي ِسْفِر االَحيَیاةِة ُمْنُذ َتأِسيیِس االَعاَلِم، ِحيیَنَما يَیَروْونَن االَوْحَش أَأنَُّه َكانَن وَوَليْیَس ااآل

". وَوَقْد كانَن ُهناكَك ااْعِتقادٌد بأننَّ ِنيْیروونن َسيُیْبَعُث ِمْن َجديید وَويَیْحُكُم ِمْن َجديید في يَیْومٍم َما. وَوَمَع َكاِئٌن
وًنا فإنَّنا ُنؤِمُن أأننَّ االرُّووحَح االشِّرِّيیَر االذيي َتَلبََّس نيیروونن وَوَجَعَلُه َمْجنِبَتناُسِخ ااألرْرووااحِح، أأنَّنا ال ُنؤِمُن 

.َسيَیَتَلبَُّس ِضدَّ االَمسيیِح في ااأليیَّامِم ااألخيیَرةِة وَويَیْجَعُلُه َسفَّاًحا ِمْثَلُه  
 

:12: 17ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   
 

�وَ�ا�ْ�َ�َ�َ�ةُ �ا�ْ�ُ�ُ�و�نِ �ا���ِ� �رَ�أَ��ْ�َ ���ھِ�َ �َ�َ�َ�ةُ �ُ�ُ��كٍ �َ�ْ ��َ�ْ�ُ�ُ�و�ا �ُ�ْ�ً� �٬ُ�ْ�َ، ��ِ����ُ�ْ 
 . ��َ�ْ�ُ�ُ�و�نَ �ُ�ْ�َ��َ��ُ�ْ �َ�ُ�ُ��كٍ �َ��َ�ً �وَ�ا�ِ�َ�ةً �َ�َ �ا�ْ�َ�ْ�ِ  

 
وَوَلِكنَُّهْم َلْن يَیْحُكمواا إإذًذاا، َسْوفَف يَیصيیُر َهؤالِء االُملوكك قادَدةَة ااُألَمِم االتي َسَتتَِّحُد َمًعا.  

َكُملوكٍك، َبْل يیأُخذوونَن ُسْلطاَنُهْم َكُملوكٍك َساَعًة وَوااِحَدةًة َمَع االَوْحِش. ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، َفإننَّ َهؤالِء 
. َفَقط َسيیأُخذوونَن ُسْلطاًنا ِلَفْتَرةٍة َقصيیَرةٍة  

 
:14وو  13ُثمَّ َنْقَرأأ في االَعَددَديْین    

 
. ���ھ�ُ�َءِ ���ھ�ُ�َءِ �َ��ُ�ْ �رَ�أْ�يٌ �وَ �ا�٬ٌ�ِ، �وَ��ُ�ْ�ُ��نَ �ا�ْ�َ�ْ�َ �ُ�ْ�رَ�َ��ُ�ْ �وَ�ُ�ْ�َ��َ��ُ�ْ

�َ��ُ�َ��رِ�ُ��نَ �ا�ْ�َ�ُ�و�ف٬َ، �وَ�ا�ْ�َ�ُ�و�فُ ��٬ْ�ُ��ُ�ِ�ْ�َ، �َ����ُ �رَ�ب� �ا�َ�رْ�َ��بِ �وَ�َ�ِ�ُ �ا�ْ�ُ�ُ��ك٬ِ، 
». �وَ�ا���ِ���َ �َ�َ��ُ �َ�ْ�ُ���و�نَ �وَ�ُ�ْ�َ��رُ�و�نَ �وَ�ُ�ْ�ِ�ُ��نَ  

 
ُثمَّ َسَكَب االَمَالكُك االسَّادِدسُس َجاَمُه َعَلى مْن ِسْفر االرُّؤؤيیا: " 16نا في ااألْصحاحح وَوُكنَّا َقْد َقَرأأ 

 االنَّْهِر االَكِبيیِر االُفَرااتِت، َفَنِشَف َماؤُؤهُه ِلَكْي يُیَعدَّ َطِريیُق االُمُلوكِك االَِّذيیَن ِمْن َمْشِرقِق االشَّْمِس. وَورَرأَأيْیُت
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، وَوِمْن َفِم االنَِّبيِّ ااْلَكذَّاابِب، َثَالَثَة أَأرْروَوااحٍح َنِجَسٍة ِشْبَه َضَفادِدعَع، َفِإنَُّهْم ِمْن َفِم االتِّنِّيیِن، وَوِمْن َفِم االَوْحِش
 أَأرْروَوااحُح َشيَیاِطيیَن َصاِنَعٌة آآيَیاتٍت، َتْخُرجُج َعَلى ُمُلوكِك االَعاَلِم وَوُكلِّ االَمْسُكوَنِة، ِلَتْجَمَعُهْم ِلِقَتالِل ذذِلَك

َفَجَمَعُهْم إِإَلى االَمْوِضِع االَِّذيي يُیْدَعى ِبالِعْبَرااِنيیَِّة ... االَقادِدرِر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء.  االيَیْومِم االَعِظيیِم، يَیْومِم ااِهللا
". »َهْرَمَجدُّوونَن«  

 
ااألرْرضِض ِمْن ِخاللِل  إإلىَسْوفَف يَیْسعى َهؤالِء َجميیًعا إإلى َمْنِع َمَلكوتِت ااِهللا ِمَن االَمجيِء 

ُثمَّ رَرأَأيْیُت االسََّماَء ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا: " 19ُمحارَرَبِة يَیُسوعَع االَمسيیح. وَوَنْحُن َنقرأُأ في ااألْصحاحح 
َمْفُتوَحًة، وَوإِإذَذاا َفَرسٌس أَأْبيَیُض وَوااْلَجاِلُس َعَليْیِه يُیْدَعى أَأِميیًنا وَوَصادِدًقا، وَوِباْلَعْدلِل يَیْحُكُم وَويُیَحارِربُب. 

َو يْیَناهُه َكَلِهيیِب َنارٍر، وَوَعَلى رَرأأِسِه ِتيیَجانٌن َكِثيیَرةٌة، وَوَلُه ااْسٌم َمْكُتوبٌب َليْیَس أَأَحٌد يَیْعِرُفُه إإَِّال ُهَو. وَوُهوَوَع
وَوااَألْجَنادُد االَِّذيیَن ِفي االسََّماِء َكاُنواا ». َكِلَمَة ااِهللا«ُمَتَسْرِبٌل ِبَثْوبٍب َمْغُموسٍس ِبَدمٍم، وَويُیْدَعى ااْسُمُه 

َبُعوَنُه َعَلى َخيْیل ِبيیٍض، َالِبِسيیَن َبزاا أَأْبيَیَض وَوَنِقيیا. وَوِمْن َفِمِه يَیْخُرجُج َسيْیٌف َماضٍض ِلَكْي يَیْضِربَب يَیْت
ِبِه ااُألَمَم. وَوُهَو َسيَیْرَعاُهْم ِبَعًصا ِمْن َحِديیٍد، وَوُهَو يَیُدووسُس َمْعَصَرةَة َخْمِر َسَخِط وَوَغَضِب ااِهللا ااْلَقادِدرِر 

". ال »َمِلُك ااْلُمُلوكِك وَورَرببُّ ااَألرْرَبابِب« وَوَلُه َعَلى َثْوِبِه وَوَعَلى َفْخِذهِه ااْسٌم َمْكُتوبٌب:. َشْيٍء َعَلى ُكلِّ
َشكَّ، يیا َصديیقي، أأننَّ االَحديیَث ُهنا ُهَو َعْن يَیسوعَع االَمسيیِح االذيي َسيیأتي ِلتأسيیِس َمَلكوِتِه على 

ااألرْرضِض.   
 

وَورَرأَأيْیُت َمَالًكا : "(على ِلسانِن يُیوَحنَّا) االرؤؤيیاِسْفِر  ِمْن 19وَوَنْقَرأأ أأيْیًضا في ااألْصحاحح 
 وَوااِحًداا وَوااِقًفا ِفي االشَّْمِس، َفَصَرخَخ ِبَصْوتٍت َعِظيیٍم َقاِئًال ِلَجِميیِع االطُّيُیورِر االطَّاِئَرةِة ِفي وَوَسِط االسََّماِء:

ُلُحومَم ُمُلوكٍك، وَوُلُحومَم ُقوَّاادٍد، وَوُلُحومَم أَأْقِويَیاَء،  َهُلمَّ ااْجَتِمِعي إِإَلى َعَشاِء ااِإللِه ااْلَعِظيیِم، ِلَكْي َتْأُكِلي«
وَورَرأَأيْیُت ااْلَوْحَش  ».وَوُلُحومَم َخيْیل وَوااْلَجاِلِسيیَن َعَليْیَها، وَوُلُحومَم ااْلُكلِّ: ُحراا وَوَعْبًداا، َصِغيیًراا وَوَكِبيیًراا

َع ااْلَجاِلِس َعَلى ااْلَفَرسِس وَوَمَع ُجْنِدهِه. َفُقِبَض وَوُمُلوكَك ااَألرْرضِض وَوأَأْجَنادَدُهْم ُمْجَتِمِعيیَن ِليَیْصَنُعواا َحْرًبا َم
َة َعَلى ااْلَوْحِش وَواالنَِّبيِّ ااْلَكذَّاابِب َمَعُه، االصَّاِنِع ُقدَّااَمُه ااآليَیاتِت االَِّتي ِبَها أَأَضلَّ االَِّذيیَن َقِبُلواا ِسَم

ِن إِإَلى ُبَحيْیَرةِة االنَّارِر ااْلُمتَِّقَدةِة ِباْلِكْبِريیِت. ااْلَوْحِش وَواالَِّذيیَن َسَجُدوواا ِلُصورَرِتِه. وَوُطِرحَح ااالْثَنانِن َحيیَّيْی
وَوااْلَباُقونَن ُقِتُلواا ِبَسيْیِف ااْلَجاِلِس َعَلى ااْلَفَرسِس ااْلَخارِرجِج ِمْن َفِمِه، وَوَجِميیُع االطُّيُیورِر َشِبَعْت ِمْن 

  ".ُلُحوِمِهْم
 

لَوْحَش، وَواالنَّبيَّ االَكذَّاابَب، وَوَهذاا يُیريینا، يیا َصديیقي، االَمصيیَر االَمشؤوومَم االذيي يَیْنَتِظُر اا
وَوَجميیَع ااألشخاصِص االذيیَن َسَجُدوواا ِلُصورَرةِة االَوْحِش وَوَقِبلواا ِسَمَتُه على ِجباِهِهْم أأوْو أأيْیديیِهم. وَوَلِكنَّ 

َقْد قالَل بولُس االرَّسولُل في رِرساَلِتِه إإلى االَحالَل ُمْخَتِلَفة بالنِّْسَبِة إإلى االُمؤِمنيیَن بيیسوعَع االَمسيیح. َف
". َمَتى أأْظِهَر ااْلَمِسيیُح َحيَیاُتَنا، َفِحيیَنِئٍذ ُتْظَهُروونَن أَأْنُتْم أَأيْیًضا َمَعُه ِفي ااْلَمْجِد: "4: 3ْهِل ُكولوسي أأ
 وَوَتَنبََّأ َعْن هُؤَالِء أَأيْیًضا أَأْخُنوخُخ االسَّابُع ِمْن آآدَدمَم َقاِئًال:ِمْن رِرساَلِة يَیهوذذاا: " 14َنْقَرأأ في االَعَددد وَو

َقْد َجاَء االرَّببُّ ِفي رَرَبَوااتِت ِقدِّيیِسيیِه، ِليَیْصَنَع دَديْیُنوَنًة َعَلى ااْلَجِميیِع، وَويُیَعاِقَب َجِميیَع ُفجَّارِرِهْم ُهَوذَذاا 
َليْیِه َعَلى َجِميیِع أَأْعَمالِل ُفُجورِرِهم االَِّتي َفَجُروواا ِبَها، وَوَعَلى َجِميیِع ااْلَكِلَماتِت االصَّْعَبِة االَِّتي َتَكلََّم ِبَها َع

".َطاةٌة ُفجَّارٌرُخ  
 

وَويیا َلُه ِمَن ااْمتيیازٍز َعظيیٍم ِلُكلِّ ُمؤِمٍن َحقيیقيٍّ أأنْن يَیأتي َمَع االرَّببِّ يَیسوعَع في ذَذِلَك االيیومم! وَويیا 
على  َلُه ِمَن ااْمتيیازٍز َعظيیٍم َلنا َجميیًعا أأنْن يَیْختارَرنا ااُهللا وَوأأنْن يَیْدعونا إإلى أأنْن َنعيیَش َحيیاةًة ُمْثِمَرةًة َلُه
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إإذْذ َنْقَرأأ:  16: 15ذاا يُیَذكُِّرنا، يیا أأِحبِّائي، ِبما قاَلُه يَیسوعُع ِلَتالميیِذهِه في إإْنجيیل يُیوَحنَّا . وَوَهااألرْرضِض
، ِلَكْي َليْیَس أَأْنُتُم ااْخَتْرُتُموِني َبْل أَأَنا ااْخَتْرُتُكْم، وَوأَأَقْمُتُكْم ِلَتْذَهُبواا وَوَتأُتواا ِبَثَمٍر، وَويَیُدوومَم َثَمُرُكْم"

".بُب ُكلَّ َما َطَلْبُتْم ِباْسِمييُیْعِطيَیُكُم ااآل  
 

وَوَقْد َتقولُل، َصديیقي االُمسَتِمع، إإنَُّه َليْیَس ِمَن االَعْدلِل أأنْن يَیْختارَر ااُهللا ااألشخاصَص االذيیَن  
وَوَلِكْن إإذذاا ُكْنَت، َعزيیزيي االُمستِمع، ُتَفكُِّر ِبَهِذهِه االطَّريیَقِة، فاْسَمْح َسيَیْحيَیْونَن َمَعُه إإلى أأَبِد ااآلِبديین. 

َهْل يَیِحقُّ وَوووااَفَق َشريیُك َحيیاِتَك على ذَذِلَك، أأنْن أأْسأَلَك: إإذذاا ُكْنَت َقِد ااْخَتْرتَت َشريیَك َحيیاِتَك،  لي
؟ ال يیا َصديیقي! فاُهللا أأوْو أأنْن يَیقولَل إإننَّ َهذاا َليْیَس َعْدًلا َهذاا االَقرااررعلى  ماألييِّ َشْخٍص أأنْن يَیلوَمُك

وَوِمْن َحقِّنا أأنْن ُنمارِرسَس َهِذهِه االُحرِّيیََّة َما دَدااَمْت ال َتَتعارَرضُض َمَع ُحرِّيیَِّة أأْعطانا ُحرِّيیََّة ااالْختيیارِر. 
. َهِذهِه االُحرِّيیَِّةعلى  ااَهللا االَحيَّ يَیِجُب عليینا أأنْن َنْشُكَرااآلَخريین. ِلذلَك   

 
ُه أَأمْم َسَتْشُكُرهُه على ذَذِلَك؟ َكَذِلَك، إإنْن كانَن ااُهللا َقِد ااْختارَركَك للَحيیاةِة ااألبديیَِّة َمَعُه، َهْل َسَتلوُم 

َقبوِلِه أأوْو انا االُحريیََّة االَكاِمَلَة في ْعَطَفاُهللا ال يُیْرِغُم أأَحًداا ِمنَّا على َقبوِلِه أأوِو ااإليیمانِن ِبِه. َبْل إإنَُّه أَأ
أأيْیًضا أأنْن َتَتَمرَّدَد على ااِهللا  . ِلذلَك، يُیْمِكُنَك أأنْن َتْقَبَل االَحيیاةَة ااألبديیََّة َمَع ااِهللا إإنْن ِشْئَت. وَويُیْمِكُنَكِهِضْفرَر

وَوأأنْن َتْرُفَض االَعْرضَض االذيي يُیَقدُِّمُه َلَك بأنْن َتْحيیا َمَعُه إإلى أأَبِد ااآلِبديین.   
 

ووَلِكنَّ َهذاا ال يَیْعني االَبتََّة أأننَّ َقراارَركَك ِبَرْفِض االرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیِح َلْن يَیكونَن ِبال َعوااِقَب. 
فاُهللا االَخاِلُق ااْختارَر َطريیًقا وَوااِحًداا َفَقْط للَخالصِص. وَوَهذاا االطَّريیُق ُهَو َشْخُص يَیسوعَع االَمسيیح. َفإنْن 

ى أأَبِد ااآلِبديین. وَوإإنْن رَرَفْضَتُه فإنََّك َسَتْذَهُب إإلى االَعذاابِب ااألَبِدييِّ. َقِبْلَتُه فإنََّك َسَتْحيیا َمَعُه إإل  
 

وَوَقْد َتْسألُل، َعزيیزيي االُمستِمع، االسُّؤاالَل االتَّالي: "َكيْیَف أأْعَلُم يَیقيیًنا أأنَّني ُمْختارٌر ِمَن ااِهللا  
نْن َتْعَلَم يَیقيیًنا أأنََّك َسَتْقضي ااألبديیََّة َمَع للَحيیاةِة ااألبديیَِّة؟" إإننَّ االَجواابَب َسْهٌل، يیا َصديیقي. فإنْن أأرَردْدتَت أأ
أنْن َتْقَبَل َتْدبيیَر االَخالصِص االذيي أأَعدَّهُه َلَك ااِهللا، َعَليْیَك أأنْن َتْقَبَل ُخطََّة ااِهللا ِلَحيیاِتَك. أأمَّا ُخطَُّتُه َفَتْقضي ِب

ِمْن ِخاللِل َمْوتِت االَمسيیِح على االصَّليیِب َبَدًلا َعْنَك.   
 

 ُكلِّيُّ االِعْلِم، فإنَُّه يَیْعَلُم ِمَن ااألزَزلِل ااألشخاصَص االذيیَن َسيَیْقَبلونَن يَیسوعَع ُمَخلًِّصا وَوألننَّ ااَهللا 
ِلَحيیاِتِهم. ِلذاا فإننَّ االِكتابَب االُمَقدَّسَس يُیْخِبُرنا أأننَّ ااَهللا ااْختارَرنا فيیِه َقْبَل تأسيیِس االَعاَلِم، وَوأأننَّ أأْسماَء 

. وَويَیْبقى االِخيیارُر َبيْیَن يَیَديْیَك أأْنَت، يیا َصديیقي. لَحيیاةِة َقْبَل َحتَّى أأنْن ُنْوَلداالُمْختارريیَن َمْكتوَبٌة في ِسْفِر اا
َفَهْل َسَتْرُفُض يَیسوعَع االذيي أأَحبََّك وَوماتَت ألْجِلَك؟ أَأمْم أأنََّك َسَتْقَبُلُه رَربا وَوُمَخلًِّصا ِلَحيیاِتَك؟  

 
:15: 17ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
: �ُ�� �َ��لَ �ا�ْ�ِ��َ��هُ �ا���ِ� �رَ�أَ��ْ�َ �َ��ْ�ُ �ا����ا�ِ��َ�ُ �٬ٌ�َ�ِ��َ، ���ھِ�َ �ُ�ُ��بٌ �وَ�ُ�ُ��عٌ « �ِ�َ

 . �وَ�أُ�َ�ٌ �وَ�أَ�ْ�ِ�َ�ٌ  
 

ُثمَّ َجاَء وَوااِحٌد وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا في االَعَددِد ااألووَّلِل ِمْن َهذاا ااألْصحاحِح (على ِلسانِن يُیوَحنَّا): " 
َهُلمَّ َفُأرِريَیَك دَديْیُنوَنَة « االَِّذيیَن َمَعُهُم االسَّْبَعُة ااْلَجاَماتُت وَوَتَكلََّم َمِعي َقاِئًال ِلي:ِمَن االسَّْبَعِة ااْلَمَالِئَكِة 
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نُن االزَّااِنيَیِة ااْلَعِظيیَمِة ااْلَجاِلَسِة َعَلى ااْلِميَیاهِه ااْلَكِثيیَرةِة، االَِّتي زَزَنى َمَعَها ُمُلوكُك ااَألرْرضِض، وَوَسِكَر ُسكَّا
ِهَي  عليیها َجاِلَسًةاالَعظيیَمُة االزَّااِنيَیُة كاَنِت االَِّتي  االِميَیاهَه". وَوَنقرأأ ُهنا أأننَّ »زِزَناَهاااَألرْرضِض ِمْن َخْمِر 

. ُشُعوبٌب وَوُجُموعٌع وَوأأَمٌم وَوأَأْلِسَنٌة  
 

-16: 17 االرؤؤيیاوَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر   18:  
 

�وَ�أَ��� �ا�ْ�َ�َ�َ�ةُ �ا�ْ�ُ�ُ�و�نِ �ا���ِ� �رَ�أَ��ْ�َ �َ�َ� �ا�ْ�َ�ْ�ِ �َ���ُ�َءِ �َ��ُ�ْ�ِ�ُ��نَ 
 . �ا����ا�٬َ�َ��ِ، �وَ�َ��َ�ْ�َ�ُ��َ��َ� �َ�ِ�َ�ً �و٬ً�َ��َ��ْ�ُ�َ، �وَ��َ�ْ�ُ�ُ��نَ �َ�ْ�َ��َ� �وَ��ُ�ْ�ِ�ُ��َ��َ� �ِ������رِ

��٬ُ��َ، �وَ�أَ�نْ ��َ�ْ�َ�ُ��ا �رَ�أْ��ً� �وَ�ا�ِ�ً�ا٬، �َ�ن� �ا8َ �وَ�َ�َ �ِ� �ُ�ُ��ِ��ِ�ْ �أَ�نْ ��َ�ْ�َ�ُ��ا �رَ�أْ
. �وَ�ا�ْ�َ�ْ�أَ�ةُ �ا���ِ� �رَ�أَ��ْ�َ ���ھِ�َ  �وَ��ُ�ْ�ُ��ا �ا�ْ�َ�ْ�َ �ُ�ْ�َ��ُ�ْ �َ��� �ُ�ْ�َ�َ �أَ�ْ�َ�ا�لُ �ا3ِ

».�ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �ا�ْ�َ�ِ���َ�ُ �ا���ِ� �َ��َ� �ُ�ْ�ٌ �َ�َ� �ُ�ُ��كِ �ا�َ�رْ�ضِ  
 

َفَمَع أأننَّ االَكنيیَسَة االُمْرَتدَّةَة ِهَي االتي َسُتساِعُد االَوْحَش وَوُتَرسُِّخ ُحْكَمُه، فإنَُّه َسيَیْنَقِلُب عليیها  
َحالَل ُحصوِلِه على ُسْلَطِتِه. وَوَقْد ذَذَكْرنا في َحْلقاتٍت َساِبَقٍة أأنَُّه ِعْنَد ُظهورِر االَوْحِش فإنَُّه َسيُیْبِرمُم 

َحتَّى إإنَُّهْم َسيَیْدعوَنُه االَمِسيیَّا. وَوَلِكْن ِعْنَدما يَیْنِزعُع االِقناعَع وَويَیْظَهُر على َحقيیَقِتِه فإننَّ َعْهًداا َمَع االيَیهودِد 
َكثيیريیَن َسيَیْرُفضوَنُه. ِلذلَك فإنَُّه َسيُیحاوِولُل االَقضاَء َعَليْیِهم. وَوَسْوفَف يَیْجتازُز االيَیهودُد في ِضيْیٍق َشديیٍد. 

ذاا االَوْقِت وَوقالَل لليیهودِد أأنْن يَیْهُربواا إإلى االَبرِّيیَِّة ِعْنَد ُحدووثِث ِتْلَك ااُألمورر. وَوَقْد َتَحدَّثَث يَیسوعُع َعْن َه
زَزَماًنا وَوزَزَماَنيْیِن وَوَقْد َقَرأأنا أأننَّ ااَهللا َسيُیَوفُِّر َمكاًنا آآِمًنا لهؤالِء االهارِربيیَن ِمَن االَوْحِش ووأأنَُّه َسيُیعيیُلُهْم 

االثَّاني ِمَن االضِّيیَقِة االَعظيیَمِة، وَوُهَو وَوْقٌت َسيَیدوومُم ثالثَث َسَنوااتٍت  (أأيْي َطواالَل االنِّْصِف وَوِنْصَف زَزَمانٍن
وَوِنْصِف االسََّنة).   

 
االتي َقَرأأناها َقْبَل َقليیٍل إإلى أأننَّ ااَهللا االَحيَّ َسيَیديیُن ااألْنِظَمَة االدِّيینيیََّة  وَوُتشيیُر َهِذهِه ااآليیاتت 

ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا َسَنرىى أأننَّ ااَهللا  18َنِصُل إإلى ااألْصحاحِح االزَّااِئَفَة في ااأليیَّامِم ااألخيیَرةِة. وَوِعْنَدما 
أأيْیًضا. وَوَقْد ذَذَكْرنا ساِبًقا أأننَّ باِبَل كاَنْت وَوررااَء ُظهورِر َهَذيْیِن  االفاِسَدةَة ااالْقِتصادِديیََّة ااألْنِظَمَةَسيَیديیُن 

. في االَعاَلِم ُكلِِّه االنِّظاَميْیِن االفاِسَديْیِن  
 

ِمْن ِسْفِر  19أأنَّنا َنتوقُق، أأِحبَّاَءنا االُمستِمعيین، إإلى االُوصولِل إإلى ااألْصحاحح وواالَحقيیَقُة ِهَي  
وَوَبْعَد هَذاا َسِمْعُت َصْوًتا َعِظيیًما ِمْن َجْمٍع االرُّؤؤيیا إإذْذ َسَنْقَرأُأ فيیِه (على ِلسانِن يُیوَحنَّا االرَّاائي): "

ااْلَمْجُد وَوااْلَكَرااَمُة وَوااْلُقْدرَرةُة ِللرَّببِّ إِإلِهَنا، َألننَّ أَأْحَكاَمُه َهلُِّلويَیا! ااْلَخَالصُص وَو« َكِثيیٍر ِفي االسََّماِء َقاِئًال:
ْن وَوَعادِدَلٌة، إِإذْذ َقْد دَداانَن االزَّااِنيَیَة ااْلَعِظيیَمَة االَِّتي أَأْفَسَدتِت ااَألرْرضَض ِبِزَناَها، وَوااْنَتَقَم ِلَدمِم َعِبيیِدهِه ِم َحٌق
  ."»يَیِدَها

 
اعَلْم ف، َصديیقي االُمستِمع، ُتحاوِولُل أأنْن َتعيیَش ِبدوونِن االَمسيیِح، في َضْوِء َما َسَبق، إإذذاا ُكْنَت

ُب أأننَّ َحيیاَتَك َلْن َتكونَن َمْرِضيیًَّة أأمامَم ااِهللا االَحيِّ. وَوإإنْن َلْم َتُكْن َحيیاُتَك َمْرِضيیًَّة أأمامَم ااِهللا االُقدُّووسِس، يَیِج
عليیَك أأنْن َتْشُعَر بالَقَلِق على ُمْسَتْقَبِلَك ااألَبِدييِّ. أأمَّا إإذذاا ُكْنَت َتْحيیا في االَمسيیِح يَیسوعَع، َلْن يَیكونَن 

ِلَحيیاِتَك. ِلذِلَك، إإذذاا َلْم َتُكْن َتْعِرفُف يَیسوعَع ُمَخلًِّصا  َعظيیَمًة كَك َما َتْخشاهُه ألننَّ َلدىى ااهللا ُخطًَّةُهنا
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ِلَحيیاِتَك، َتعالَل إإليیِه ااآلنَن، وَوُتْب َعْن َخطايیاكَك، ووااْسَمْح َلُه أأنْن يُیَغيیَِّر َحيیاَتَك وَوأأنْن يُیْعطيیَك َحيیاةًة أأبديیًَّة 
. آآميین!ِفي َما َبْعُد، وَوَال يَیُكونُن ُحْزنٌن وَوَال ُصَرااخٌخ وَوَال وَوَجٌع ِفي َما َبْعُداالَمْوتُت ونُن َال يَیُكَمَعُه َحيْیُث   

 
[�ا������]   

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
 �َ�ِ�َ�][�������ِ�  

(�ا����ا�� �ْ�َ� �����)  
َصلِّي، يیا أأبانا، أأنْن ُتْعطيینا ِحْكَمًة ِلَفْهِم َهِذهِه ااألشيیاِء االتي َنْقَرأأ َعْنها في ِسْفِر االرُّؤؤيیا. ُن

نا ِلذلَك، َنَتَضرَّعُع إإليیَك أأنْن ُتْعطيی َفَشْوقُق ُقلوِبنا، يیا رَرببُّ، ُهَو أأنْن َنْسُلَك أأماَمَك في االَقدااَسِة وواالَحقِّ.
ِل َجميیِع ُمْسَتِمعيینا وَوَصالُتنا ألْج وَواالَعَمِل ِبها دَدااِئًما. وَوأأنْن َتْفَتَح أأذْذهاَننا ِلَفْهِم َكِلَمِتَك رُروْوِحيیا، َفْهًما

 باْسِم. االَعجيیب وَوَخالِصَك وَوِنْعَمِتَك ِبَمَحبَِّتَك إإليیَك َتْجَتِذَبُهْمأأنْن وَو، َتْحَفَظُهْمأأنْن وَو، ُتبارِرَكُهْمِهَي أأنْن 
آآميین! االَمسيیح. يَیسوعَع َفادديینا وَوُمَخلِِّصنا  

 


