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 Pt.3_3758# 486م: 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
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 االتَّاِسعااألْصحاحِح َ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 

- االَحادديي َعَشروَواالَعَددِد  َعَشَر االتَّاِسعباألْصحاحِح  دَدرْرًسا أأَعدَّهُه َلنا االرَّااعي "تشك سميیث":    
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[�ا�ِ��َ�]  
�ا�� "ْ�َ�ْ� �����") (�ا���  

 
: 12وو  11: 19ِسْفِر االرُّؤؤيیا َنْقَرأأ في   

 
َ��َء ٬��َ�ُ��ْ�ًَ، �َو�إ�َِذ�ا �ََ��ٌس �أَْ���َُ� �َو�اْ�َ���ُِ� َ���َْ��ِ� ��ُْ�َ�� �أَِ����ً�  �ُ�� �َر�أ�َْ�ُ� �ا���

�َوَ���ِد�٬�ً، �َو�ِ�ْ�َ�ْ��ِل ��َْ�ُ�ُ� �َو��َُ���ِر�ُب. �َوَ��ْ��َ��هُ َ���َِ���ِ� �َ��ٍر٬، �َوَ��َ� �َر�أِ��ِ� ��ِ�َ���ٌن 
ِ���ُ�ُ �إ��َ ���ُھَ�. َ���ِ�َ��ة٬ٌ، �َو��َ�ُ �اْ�ٌ� َ�ْ��ُ��ٌب ��َْ�َ� �أََ�ٌ� ��َ�ْ   

 
وَوَهذاا ُهَو االَحَدثُث ااألَهمُّ في االسِّْفِر ُكلِِّه، يیا َصديیقي! َفُهَو يُیَحدُِّثنا َعِن االَمجيِء االَمجيیِد  

للرَّببِّ يَیسوعَع إإلى ااألرْرضض. َفيُیوَحنَّا االرَّاائي رَرأأىى االسَّماَء َمْفتوَحًة. وَوَقْد رَرأأىى أأيْیًضا َفَرًسا أأْبيَیَض. 
إإلى االَحْربِب. وَوَكما َنْعَلُم فإننَّ االلَّْونَن ااألْبيَیَض ُهَو رَرْمُز في َهذاا االَعَددِد يَیُض يُیشيیُر وَواالَفَرسُس ااألْب

االَمسيیح.  يَیسوعُع االرَّببَُّفُهَو وَوةِة وَواالَقدااَسِة وَواالطَّهارَرةِة. أأمَّا االجاِلُس على االَفَرسِس االنَّقا  
 

وَوَقِد ااْسَتْخَدمَم ِبِصفاتٍت َعديیَدةٍة فيیقولُل إإنَُّه يُیْدعى أأميیًنا وَوصادِدًقا. يُیوَحنَّا االرَّببَّ يَیسوعَع وَويَیِصُف 
هَذاا يَیُقوُلُه االرَّببُّ َهِذهِه االَكِلماتِت َنْفِسها ِعْنَدما َقدَّمَم َنْفَسُه ِلَمالكِك َكنيیَسِة االلَّاوُودُدِكيیِّيیَن إإذْذ يَیقولُل: "

أأَجْل يیا . "ِباْلَعْدلِل يَیْحُكُم وَويُیَحارِربُبيُیوَحنَّا ُهنا إإنَُّه "يَیقولُل وَو". ااآلِميیُن، االشَّاِهُد ااَألِميیُن االصَّادِدقُق
–" َكَلِهيیِب َنارٍرَصديیقي! َفُهَو َعادِدلٌل وَوباررٌّ في ُكلِّ ُطُرِقِه. وَويَیقولُل يُیوحنَّا أأيْیًضا إإننَّ َعيْیَنيْیِه " إإشارَرةًة  

إإلى ِشدَّةِة االدِّيْینوَنِة االتي َسيُیْجريیها االرَّببُّ.   
 

". َفِعَوًضا َعْن إإْكليیِل االشَّْوكِك االذيي وَوَضعوهُه َلُه وَوَعَلى رَرأأِسِه ِتيیَجانٌن َكِثيیَرةٌةا: "وَوَنْقَرأأ أأيْیًض
– في َمجيیِئِه ااألووَّلِل، فإنَُّه َسيیأتي وَوعلى ررأأِسِه ِتيْیجانٌن َكثيیَرةٌة إإشارَرةًة إإلى ِسيیادَدِتِه االَكاِمَلِة على  

وَوَلمَّا كاَنْت َكِلَمُة ". َلُه ااْسٌم َمْكُتوبٌب َليْیَس أَأَحٌد يَیْعِرُفُه إإَِّال ُهَووَوَنْقَرأُأ ُهنا أأيْیًضا أأننَّ " االَخليیَقِة ِبأْسِرها.
ااِهللا ال ُتْطِلُعنا على َهذاا ااالْسِم، َفِمَن االَعَبِث أأنْن ُنحاوِولَل االتََّكهَُّن.   

 
:13: 19ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   

 
». َ��َِ��َ �ِ «٬، �َو��ُْ�َ�� �اْ�ُ���ُ �َو���ُھَ� ُ��ََ�ْ��ٌِ� �ِ�َْ��ٍب َ�ْ�ُ���ٍس �َِ��مٍ   

 
-1: 1وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا يیا أأِحبَّائي بما جاَء في إإْنجيیِل يُیوَحنَّا   ِفي ااْلَبْدِء َكانَن إإذْذ َنْقَرأُأ: " 3

ااِهللا. ُكلُّ َشْيٍء ِبِه َكانَن، ااْلَكِلَمُة، وَوااْلَكِلَمُة َكانَن ِعْنَد ااِهللا، وَوَكانَن ااْلَكِلَمُة ااَهللا. هَذاا َكانَن ِفي ااْلَبْدِء ِعْنَد 
". وَوِبَغيْیِرهِه َلْم يَیُكْن َشْيٌء ِممَّا َكانَن  

 
َمَالًكا َقِويیا يُیَنادِديي ِبَصْوتٍت أأننَّ يُیوَحنَّا رَرأأىى  ِسْفِر االرُّؤؤيیاااألْصحاحِح االخاِمِس ِمْن وَوَنْقَرأُأ في 

َفَلْم يَیْسَتِطْع أَأَحٌد ِفي االسََّماِء وَوَال َعَلى  "ُخُتوَمُه؟ أَأنْن يَیْفَتَح االسِّْفَر وَويَیُفكَّ َمْن ُهَو ُمْسَتِحقٌّ" َعِظيیٍم:
َكِثيیًراا َألنَُّه َلْم َفصارَر يُیوَحنَّا يَیْبكي ااَألرْرضِض وَوَال َتْحَت ااَألرْرضِض أَأنْن يَیْفَتَح االسِّْفَر وَوَال أَأنْن يَیْنُظَر إِإَليْیِه. 

َال " وَوااِحٌد ِمَن االشُّيُیوخِخ:َلُه أَأهُه وَوَال أَأنْن يَیْنُظَر إِإَليْیِه. َفَقالَل يُیوَجْد أَأَحٌد ُمْسَتِحقا أَأنْن يَیْفَتَح االسِّْفَر وَويَیْقَر
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َتْبِك. ُهَوذَذاا َقْد َغَلَب ااَألَسُد االَِّذيي ِمْن ِسْبِط يَیُهوذَذاا، أَأْصُل دَدااوُودَد، ِليَیْفَتَح االسِّْفَر وَويَیُفكَّ ُخُتوَمُه 
ْرشِش وَواالَحيَیَوااَناتِت ااَألرْرَبَعِة وَوِفي وَوَسِط االشُّيُیوخِخ َخُرووفٌف َفِإذَذاا ِفي وَوَسِط االَعوَورَرأأىى يُیوَحنَّا  ."االسَّْبَعَة

. ِبَثْوبٍب َمْغُموسٍس ِبَدمٍم ًلاُمَتَسْرِب. وَوَنْقَرأأ ُهنا أأيْیًضا أأننَّ يُیوَحنَّا رَرأأىى االرَّببَّ يَیسوعَع َقاِئٌم َكَأنَُّه َمْذُبوحٌح  
 

-1: 63ِسْفِر إإَشْعيیاء في رُربَّما يُیَذكُِّرنا َهذاا االَمْشَهُد ِبما َجاَء وَو َعْن َغَضِب االرَّببِّ االبارّر  6
َمْن ذَذاا ااآلِتي ِمْن أَأدُدوومَم، ِبِثيَیابٍب ُحْمٍر ِمْن ُبْصَرةَة؟ هَذاا ااْلَبِهيُّ وَواالعادِدلل إإذْذ َتقولُل َكِلَمُة ااِهللا: "

َما َبالُل ِلَباِسَك ُمَحمٌَّر، ». َعِظيیُم ِلْلَخَالصِصأَأَنا ااْلُمَتَكلُِّم ِباْلِبرِّ، ااْل«ِبَمَالِبِسِه، ااْلُمَتَعظُِّم ِبَكْثَرةِة ُقوَِّتِه. 
َقْد دُدْسُت ااْلِمْعَصَرةَة وَوْحِديي، وَوِمَن االشُُّعوبِب َلْم يَیُكْن َمِعي أَأَحٌد. «وَوِثيَیاُبَك َكَدااِئِس ااْلِمْعَصَرةِة؟ 

َفَلَطْخُت ُكلَّ َمَالِبِسي. َألننَّ  َفُدْسُتُهْم ِبَغَضِبي، وَووَوِطْئُتُهْم ِبَغيْیِظي. َفُرششَّ َعِصيیُرُهْم َعَلى ِثيَیاِبي،
يَیُكْن َعاِضٌد، يَیْومَم االنَّْقَمِة ِفي َقْلِبي، وَوَسَنَة َمْفِديیِّيَّ َقْد أَأَتْت. َفَنَظْرتُت وَوَلْم يَیُكْن ُمِعيیٌن، وَوَتَحيیَّْرتُت إِإذْذ َلْم 

ُت ْسَكْرُتُهْم ِبَغيْیِظي، وَوأَأْجَريْیَفَخلََّصْت ِلي ذِذرَرااِعي، وَوَغيْیِظي َعَضَدِني. َفُدْسُت ُشُعوًبا ِبَغَضِبي وَوأَأ
وَوَنرىى ُهنا، يیا أأِحبَّائي، أأننَّ االنَِّبيَّ إإَشْعيیاَء َتَنبََّأ َعِن االسَّيِیدِّ االَمسيیِح  ".»َعَلى ااَألرْرضِض َعِصيیَرُهْم

وَووَوَصَف دَديْینوَنَتُه االرَّهيیَبَة على ااألرْرضِض.   
 

َتى َجاَء ااْبُن ااِإلْنَسانِن ِفي َمْجِدهِه وَوَجِميیُع وَوَمِمْن إإْنجيیل َمتَّى: " 25وَوَنْقَرأأ في ااألْصحاحح 
، َفيُیَميیُِّز ااْلَمَالِئَكِة ااْلِقدِّيیِسيیَن َمَعُه، َفِحيیَنِئٍذ يَیْجِلُس َعَلى ُكْرِسيِّ َمْجِدهِه. وَويَیْجَتِمُع أَأَماَمُه َجِميیُع االشُُّعوبِب

ااْلِجَدااِء، َفيُیِقيیُم ااْلِخَراافَف َعْن يَیِميیِنِه وَوااْلِجَدااَء َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض َكَما يُیَميیُِّز االرَّااِعي ااْلِخَراافَف ِمَن 
ْلُمَعدَّ َلُكْم َعِن ااْليَیَسارِر. ُثمَّ يَیُقولُل ااْلَمِلُك ِللَِّذيیَن َعْن يَیِميیِنِه: َتَعاَلْواا يَیا ُمَبارَرِكي أَأِبـــي، رِرُثواا ااْلَمَلُكوتَت اا

ِللَِّذيیَن َعِن ااْليَیَسارِر: ااذْذَهُبواا َعنِّي يَیا َمَالِعيیُن إِإَلى االنَّارِر  ُثمَّ يَیُقولُل أَأيْیًضا... ُمْنُذ َتأِسيیِس ااْلَعاَلِم. 
". ااَألَبِديیَِّة ااْلُمَعدَّةِة ِإلْبِليیَس وَوَمَالِئَكِتِه  

 
". فالَمسيیُح ُهَو َكِلَمُة ااِهللا. وَوُهَو (َكما َجاَء »َكِلَمَة ااِهللا«وَويُیْدَعى ااْسُمُه وَويَیقولُل يُیوَحنَّا ُهنا: "

): "صْورَرةُة ااِهللا َغيْیِر االَمْنظورِر". وَوَنْقَرأأ َعْنُه أأيْیًضا في االرِّساَلِة إإلى 15: 1رِرساَلِة ُكولوسي في 
". َمْجِدهِه، وَورَرْسُم َجْوَهِرهِه َبَهاُءأأنَُّه: " 3: 1االِعبرااِنيیِّيیَن   

 
: 14: 19ُثمَّ يَیقولُل يُیوَحنَّا االرَُّسولُل في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�ا �َو�ا�َْ��َ��ُد �ا��  َ��ِء َ���ُ��ا ��َْ��َُ����َ�ُ َ��َ� َ��ْ�� ��٬�ٍ�ِ، �َ�ِِ���َ� �َّ�ً ِ���َ� �ِ� �ا���

�أَْ���ََ� �َو�َ��ِ�ًّ�.   
 

ُهَوذَذاا َقْد َجاَء االرَّببُّ ِفي إإذْذ َنْقَرأُأ: " 15وو  14: 1وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا ِبما َجاَء في رِرساَلِة يَیهوذذاا  
ًة َعَلى ااْلَجِميیِع، وَويُیَعاِقَب َجِميیَع ُفجَّارِرِهْم َعَلى َجِميیِع أَأْعَمالِل رَرَبَوااتِت ِقدِّيیِسيیِه، ِليَیْصَنَع دَديْیُنوَن

". ُفُجورِرِهم االَِّتي َفَجُروواا ِبَها، وَوَعَلى َجِميیِع ااْلَكِلَماتِت االصَّْعَبِة االَِّتي َتَكلََّم ِبَها َعَليْیِه ُخَطاةٌة ُفجَّارٌر
َمَتى أأْظِهَر ااْلَمِسيیُح َحيَیاُتَنا، َفِحيیَنِئٍذ : "4: 3ولوسي وَوَنْقَرأأ في رِرساَلِة بولَس االرَّسولِل إإلى أأْهِل ُك

". َفِعْنَدما يَیأتي يَیسوعُع ثاِنيَیًة ِلتأسيیِس َمَلكوِتِه، فإنَّنا َسَنْمِلُك ُتْظَهُروونَن أَأْنُتْم أَأيْیًضا َمَعُه ِفي ااْلَمْجِد
َمَعُه.   
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ااألْصحاحِح االخاِمِس ِمْن ِسْفِر االرُّؤؤيیا إإذْذ وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا، َصديیقي االُمستِمع، ِبما َجاَء في 
وَورَرأَأيْیُت َفِإذَذاا ِفي وَوَسِط ااْلَعْرشِش وَوااْلَحيَیَوااَناتِت ااَألرْرَبَعِة وَوِفي وَوَسِط االشُّيُیوخِخ َخُرووفٌف يَیقولُل يُیوَحنَّا: "

ااحِح ااِهللا ااْلُمْرَسَلُة إِإَلى ُكلِّ ااَألرْرضِض. َقاِئٌم َكَأنَُّه َمْذُبوحٌح، َلُه َسْبَعُة ُقُروونٍن وَوَسْبُع أَأْعيُیٍن، ِهَي َسْبَعُة أَأرْروَو
َناتُت َفَأَتى وَوأَأَخَذ االسِّْفَر ِمْن يَیِميیِن ااْلَجاِلِس َعَلى ااْلَعْرشِش. وَوَلمَّا أَأَخَذ االسِّْفَر َخرَّتِت ااَألرْرَبَعُة ااْلَحيَیَواا

ِقيیَثارَرااتٌت وَوَجاَماتٌت ِمْن ذَذَهٍب َمْمُلوَّةٌة  وَوااَألرْرَبَعُة وَوااْلِعْشُروونَن َشيْیًخا أَأَمامَم ااْلَخرووفِف، وَوَلُهْم ُكلِّ وَوااِحٍد
أَأْنَت أَأنْن َتْأُخَذ  ُمْسَتِحقٌّ« َبُخورًراا ِهَي َصَلَوااتُت ااْلِقدِّيیِسيیَن. وَوُهْم يَیَتَرنَُّمونَن َتْرِنيیَمًة َجِديیَدةًة َقاِئِليیَن:

َك ِمْن ُكلِّ َقِبيیَلٍة وَوِلَسانٍن وَوَشْعٍب وَوأأمٍَّة، االسِّْفَر وَوَتْفَتَح ُخُتوَمُه، َألنََّك ذُذِبْحَت وَوااْشَتَريْیَتَنا ِهللا ِبَدِم
".»وَوَجَعْلَتَنا ِإللِهَنا ُمُلوًكا وَوَكَهَنًة، َفَسَنْمِلُك َعَلى ااَألرْرضِض  

 
: 16وو  15: 19ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
��َْ�َ�����ُھْ� �َِ�ً�� �َوِ�ْ� �َِ��ِ� ��َْ�ُ��ُج َ��ْ�ٌ� َ���ٍض �َِ�ْ� ��َْ�ِ��َب ��ِِ� �ا�َُ�َ�. �َو���ُھَ� �َ 

ِ�ْ� ٬�ٍ���ِ�َ، �َو���ُھَ� ��َُ��و�ُس َ�ْ�َ�َ��ةَ َ�ْ�ِ� َ�َ�ِ� �َوَ�َ�ِ� �ِ �اْ��َ��ِد�ِر َ��َ� ُ��� 
َ��ُِ� �اْ�ُ��ُ��ِك �َو�َر�ب� « َ�ْ�ٍء. �َو��َ�ُ َ��َ� �َْ���ِِ� �َوَ��َ� �َْ�ِ��ِه �اْ�ٌ� َ�ْ��ُ��ٌب:

».�ا��َْر�َ��بِ   
 

". وَوَقْد َقرأأنا َمْكُتوبٌب َليْیَس أَأَحٌد يَیْعِرُفُه إإَِّال ُهَوااْسٌم "ننَّ ليیسوعَع وَوُكنَّا َقْد َقَرأأنا َقْبَل َقليیل إإ 
وَوَنْقَرأأ ُهنا أأنَُّه يُیْوَجُد على َثْوِبِه وَوعلى َفْخِذهِه ااْسٌم َمْكتوبٌب:  ."ااِهللا َكِلَمُةيُیْدعى "ُه ااْسَمأأيْیًضا أأننَّ 

"َمِلُك االُملوكِك وَورَرببُّ ااألرْربابِب".   
 

". وَوَنْقَرأأ في ِمْن َفِمِه يَیْخُرجُج َسيْیٌف َماضٍض ِلَكْي يَیْضِربَب ِبِه ااُألَمَميُیوَحنَّا إإنَُّه "وَويَیقولُل  
أأننَّ َكِلَمَة ااِهللا "َحيیٌَّة وَوَفعَّاَلٌة وَوأأْمضى ِمْن ُكلِّ َسيْیٍف ذِذيي َحدَّيْین".  12: 4االرِّساَلِة إإلى االِعبرااِنيیِّيین 
". وَويیا ِلُقْدرَرةِة ااِهللا يیا أأِحبَّائي! ، َفَكانَن ُنورٌر»ِليَیُكْن ُنورٌر«وَوَقالَل ااُهللا: : "3: 1وَوَنْقَرأأ في ِسْفِر االتَّكويین 

َسيْیٌف َفُهَو يَیقولُل للشَّيِء "ُكْن" َفيَیكونن. ِلذلَك َفَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا أأنَُّه يَیْخُرجُج ِمْن َفِم االرَّببِّ يَیسوعَع 
االرَّببَّ يَیسوعَع َليْیَس ُمْضَطراا ِلِقتالِل أأْعدااِئِه. َفيَیْكفي أأنْن  . وَوَهذاا يَیْعني أأننََّماضٍض ِلَكْي يَیْضِربَب ِبِه ااُألَمَم
يَیقولَل َكِلَمًة ِليَیبيیَدُهْم َجميیًعا.   

 
ِبَعًصا ِمْن َحِديیٍد، وَوُهَو يَیُدووسُس  ى ااُألَمَمَسيَیْرَعيَیقولُل يُیوَحنَّا أأيْیًضا إإننَّ االرَّببَّ يَیسوعَع وَو 

. وَوَهذاا يُیَذكُِّرنا بالَوْعِد االذيي َقَطَعُه ااآلبُب َقادِدرِر َعَلى ُكلِّ َشْيٍءَمْعَصَرةَة َخْمِر َسَخِط وَوَغَضِب ااِهللا ااْل
ااْسَأْلِني َفُأْعِطيَیَك ااُألَمَم ِميیَرااًثا َلَك، إإذْذ َنْقَرأُأ: " 9وو  8: 2لالْبِن َحْسَب َما َجاَء في االَمْزمورر 

". يیٍد. ِمْثَل إِإَناِء َخزَّاافٍف ُتَكسُِّرُهْمَحطُِّمُهْم ِبَقِضيیٍب ِمْن َحِدُتوَوأَأَقاِصَي ااَألرْرضِض ُمْلًكا َلَك.   
 

: 18وو  17: 19ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    
 

�َو�َر�أ�َْ�ُ� َ��ًَ�� �َو�اِ�ً��ا �َو�ا�ِ�ً� �ِ� �ا���٬�ِ�ْ، �ََ�َ��َخ �َِ�ْ��ٍت َ�ِ���ٍ� �َ��ِ�ً �َِ�ِ���ِ� 
َ��ِء:  �اْ��َِ�ِ�� �إِ�َ� َ�َ��ِء �اِ���ِ� �ا٬�ِ���ِ�َ�ْ،���َھ�ُ�� « �ا�����ُ��ِر �ا�����َِ��ِة �ِ� �َوَ�ِ� �ا���
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�ا�ٍد٬، �َو�ُُ���َم �أَْ�ِ���َ�َء٬، �َو�ُُ���َم َ��ْ��  �َِ�ْ� �َ�ُ��ِ� �ُُ���َم ُ��ُ��ٍك٬، �َو�ُُ���َم �ُ��
�ا �َوَ�ْ�ً��ا٬، َ�ِ���ً��ا �َوَ���ِ�ً��ا ً�ّ�ُ : ».�َو�اْ�َ���ِِ���َ� ٬��َ��َْ���َ، �َو�ُُ���َم �اْ�ُ���  

 
ًة، فإننَّ ِضدَّ االَمسيیِح َسيَیْجَمُع ااُألَمَم ِلُمحارَرَبِتِه وَوَمْنِعِه ِمْن َتأسيیِس َحيْیُث إإننَّ االَمسيیَح آآتٍت ثاِنيَی 

َمَلكوِتِه. وَواالَحقيیَقُة ِهَي أأننَّ ُجيیوًشا ُمؤلََّفًة ِمْن َماليیيیِن االُجنودِد وَواالُمقاِتليیَن َسيَیْجَتِمعونَن َمًعا َتْحَت 
ببِّ يَیسوعَع االَمسيیح. وَوَلِكنَّنا َنْعَلُم يَیقيیًنا أأننَّ االنَّْصَر َسيَیكونُن ِقيیادَدةِة ِضدِّ االَمسيیِح ِمْن أأْجِل ُمحارَرَبِة االرَّ

للرَّببِّ يَیسوعَع االَمسيیح.   
 

ألننَّ  َليْیَس في َحاَجٍة إإلى ُمحارَرَبِة ِتْلَك االُجيیوشِش االرَّببَّ يَیسوعَع وَوَقْد ذَذَكْرنا َقْبَل َقليیٍل أأننَّ
َصَرخَخ ِبَصْوتٍت َعِظيیٍم َقاِئًال . ِلذلَك فإننَّ االَمالكَك إلبادَدتِها َجميیًعاَتْكفي االَكِلَمَة االتي َتْخُرجُج ِمْن َفِمِه 

ِلَكْي َتأُكِلي  َهُلمَّ ااْجَتِمِعي إِإَلى َعَشاِء ااِإللِه ااْلَعِظيیِم،" ِلَجِميیِع االطُّيُیورِر االطَّاِئَرةِة ِفي وَوَسِط االسََّماِء:
اَء، وَوُلُحومَم َخيْیل وَوااْلَجاِلِسيیَن َعَليْیَها، وَوُلُحومَم ااْلُكلِّ: ُحراا ُلُحومَم ُمُلوكٍك، وَوُلُحومَم ُقوَّاادٍد، وَوُلُحومَم أَأْقِويَی

". ِبِعبارَرةٍة أأخرىى، فإننَّ االَمالكَك يَیْدعو االطُّيیورَر االَجارِرَحَة لالشِترااكِك في وَوَعْبًداا، َصِغيیًراا وَوَكِبيیًراا
ع، أأننَّ االدَّْعَوةَة َقْد وُوجَِّهْت إإلى االطُّيیورِر َعشاِء ااإلَلِه االَحيِّ االَعظيیم. وَوَلَعلََّك الَحْظَت، َصديیقي االُمْسَتِم

َقْبَل ااْبِتدااِء االَحْربِب. وَواالسََّبُب في ذَذِلَك ُهَو أأننَّ َنتيیَجَة االَحْربِب َمْعرووَفٌة َسَلًفا ألننَّ االنَّْصَر َسيَیكونُن 
للرَّببِّ يَیسوعَع َحْتًما.   

 
:19: 19ُثمَّ َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
ْ�َ� �َوُ��ُ��َك �ا��َْر�ِض �َو�أَْ��َ��َد���ُھْ� ُ�ْ��َِ�ِ���َ� ��ِ�َْ��َُ���ا َ�ْ��ً� َ�َ� �َو�َر�أ�َْ�ُ� �اْ��َ 

�اْ�َ���ِِ� َ��َ� �اْ��ََ��ِس �َوَ�َ� ُ�ْ�ِ��ِه.   
 

االَوْحَش وَوُمُلوكَك وَوَقْد رَرأأىى يُیوَحنَّا وَوااإلشارَرةُة ُهنا، يیا أأِحبَّائي، ِهَي إإلى َمْعَرَكِة َهْرَمَجدُّوونن. 
وَوَلِكْن َكما . ْم ُمْجَتِمِعيیَن ِليَیْصَنُعواا َحْرًبا َمَع االَجاِلِس َعَلى االَفَرسِس وَوَمَع ُجْنِدهِهااَألرْرضِض وَوأَأْجَنادَدُه

فالرَّببُّ يَیسوعُع ُهَو َمِلُك االُملوكِك وَورَرببُّ ذَذَكْرنا َقْبَل َلَحظاتٍت، فإننَّ َنتيیَجَة االَحْربِب َمْعرووَفٌة َسَلًفا. 
ِممَّْن ِفي االسََّماِء وَوَمْن َعَلى ااَألرْرضِض وَوَمْن َتْحَت ااألرْربابِب. وَوُهَو االذيي َسَتْجثو َلُه ُكلُّ رُرْكَبٍة 

َمِسيیَح ُهَو رَرببٌّ أَأننَّ يَیُسوعَع ااْلَسيَیْعَتِرفُف ِلَسانٍن  ُكلَّ. وَويُیْخِبُرنا االِكتابُب االُمَقدَّسُس أأيْیًضا أأننَّ ااَألرْرضِض
. ِلَمْجِد ااِهللا ااآلبِب  

 
. 21وو  20: 19وَويُیْمِكُنَك، َعزيیزيي االُمستِمع، أأنْن َتْقَرأَأ َنتيیَجَة االَمْعَرَكِة في ِسْفِر االرُّؤؤيیا 

: 20َفَنْحُن َنْقَرأأ في االَعَددد   
 

�اَ���ُ  ��ُ� �ِِ�� �ا���َ��ِت �ا���ِ� ��َِ��  �َ�ُ�َِ� َ��َ� �اْ�َ�ْ�ِ� �َو�ا����ِ�� �اْ�َ����ا�ِب ٬���َ�َُ، �ا���
�أََ��� �ا��ِ���َ� �َ�ِ�ُ��ا ِ�َ��َ �اْ�َ�ْ�ِ� �َو�ا��ِ���َ� َ�َ�ُ��و�ا �ُِ���َر��ِِ�. �َو�طُِ��َح �ا�ْ��َ��ِن 

َ�����ْ�ِ� �إِ�َ� �َُ��ْ�َ��ِة �ا�����ِر �اْ�ُ����َِ��ِة �ِ�ْ�ِ�ْ�ِ���ِ�.   
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سيیح، كانَن َهذاا االَمكانُن في َفُهناكَك، يیا َصديیقي، َمكانٌن يُیْدعى االهاوويیة. وَوَقْبَل َمْوتِت االَم 
ِجيیٌل ِشرِّيیٌر َجْوفِف ااألرْرضِض. ِلذلَك، ِعْنَدما َطَلَب َقادَدةُة االيَیهودِد آآيَیًة ِمْن يَیسوعَع، أأجاَبُهْم قاِئًلا: "

ِفي َبْطِن ااْلُحوتِت وَوَفاِسٌق يَیْطُلُب آآيَیًة، وَوَال ُتْعَطى َلُه آآيَیٌة إِإالَّ آآيَیَة يُیوَنانَن االنَِّبــيِّ. َألنَُّه َكَما َكانَن يُیوَنانُن 
". وَوَقْد َثَالَثَة أَأيیَّامٍم وَوَثَالثَث َليَیالل، هَكَذاا يَیُكونُن ااْبُن ااِإلْنَسانِن ِفي َقْلب ااَألرْرضِض َثَالَثَة أَأيیَّامٍم وَوَثَالثَث َليَیالل

-8: 4قالَل بولُس االرَّسولُل في رِرساَلِتِه إإلى أأْهِل أأَفُسس  إِإذْذ َصِعَد إِإَلى ااْلَعَالِء " :َعْن يَیسوعع 12
ْقَسامِم َسَبى َسْبيًیا وَوأَأْعَطى االنَّاسَس َعَطايَیا. وَوأَأمَّا أَأنَُّه َصِعَد، َفَما ُهَو إِإالَّ إِإنَُّه َنَزلَل أَأيْیًضا أَأووًَّال إِإَلى أَأ
ُهَو ااَألرْرضِض االسُّْفَلى. اَالَِّذيي َنَزلَل ُهَو االَِّذيي َصِعَد أَأيْیًضا َفْوقَق َجِميیِع االسََّماوَوااتِت، ِلَكْي يَیْمَأل ااْلُكلَّ. وَو

أَأْعَطى ااْلَبْعَض أَأنْن يَیُكوُنواا رُرُسًال، وَوااْلَبْعَض أَأْنِبيَیاَء، وَوااْلَبْعَض ُمَبشِِّريیَن، وَوااْلَبْعَض رُرَعاةًة 
". وَوُمَعلِِّميیَن، َألْجِل َتْكِميیِل ااْلِقدِّيیِسيیَن ِلَعَمِل ااْلِخْدَمِة، ِلُبْنيَیانِن َجَسِد ااْلَمِسيیِح  

 
َكانَن إِإْنَسانٌن َغِنيٌّ ِمْن إإْنجيیل لوقا إإذْذ َنْقَرأُأ: " 16في ااألْصحاحح  وَوَقْد وَوَصَف يَیسوعُع االَهاوِويَیَة 

لَِّذيي وَوَكانَن يَیْلَبُس ااَألرْرُجواانَن وَوااْلَبزَّ وَوُهَو يَیَتَنعَُّم ُكلَّ يَیْومٍم ُمَتَرفًِّها. وَوَكانَن ِمْسِكيیٌن ااْسُمُه ِلَعازَزرُر، اا
َتِهي أَأنْن يَیْشَبَع ِمَن ااْلُفَتاتِت االسَّاِقِط ِمْن َماِئَدةِة ااْلَغِنيِّ، َبْل ُطِرحَح ِعْنَد َباِبِه َمْضُرووًبا ِباْلُقُرووحِح، وَويَیْش

َكاَنِت ااْلِكَالبُب َتْأِتي وَوَتْلَحُس ُقُرووَحُه. َفَماتَت ااْلِمْسِكيیُن وَوَحَمَلْتُه ااْلَمَالِئَكُة إِإَلى ِحْضِن إِإْبَرااِهيیَم. 
يْیِه ِفي االَجِحيیِم وَوُهَو ِفي ااْلَعَذاابِب، وَورَرأَأىى إِإْبَرااِهيیَم ِمْن َبِعيیٍد وَوَماتَت ااْلَغِنيُّ أَأيْیًضا وَودُدِفَن، َفَرَفَع َعيْیَن

ِه وَوِلَعازَزرَر ِفي ِحْضِنِه، َفَنادَدىى وَوَقالَل: يَیا أَأِبي إِإْبَرااِهيیَم، اارْرَحْمِني، وَوأَأرْرِسْل ِلَعازَزرَر ِليَیُبلَّ َطَرفَف إِإْصَبِع
ي هَذاا االلَِّهيیِب. َفَقالَل إِإْبَرااِهيیُم: يَیا ااْبِني، ااذْذُكْر أَأنََّك ااْسَتْوَفيْیَت ِبَماٍء وَويُیَبرِّدَد ِلَساِني، َألنِّي ُمَعذَّبٌب ِف

ِه، َبيْیَنَنا َخيْیَرااِتَك ِفي َحيَیاِتَك، وَوَكذِلَك ِلَعازَزرُر ااْلَبَاليَیا. وَوااآلنَن ُهَو يَیَتَعزَّىى وَوأَأْنَت َتَتَعذَّبُب. وَوَفْوقَق هَذاا ُكلِّ
أأْثِبَتْت، َحتَّى إِإننَّ االَِّذيیَن يُیِريیُدوونَن ااْلُعُبورَر ِمْن هُهَنا إِإَليْیُكْم َال يَیْقِدرُروونَن، وَوَال  وَوَبيْیَنُكْم ُهوَّةٌة َعِظيیَمٌة َقْد

ننَّ ِلي االَِّذيیَن ِمْن ُهَناكَك يَیْجَتازُزوونَن إِإَليْیَنا. َفَقالَل: أَأْسَأُلَك إِإذًذاا، يَیا أَأَبِت، أَأنْن ُتْرِسَلُه إِإَلى َبيْیِت أَأِبي، َأل
َحتَّى يَیْشَهَد َلُهْم ِلَكيْیَال يَیْأُتواا ُهْم أَأيْیًضا إِإَلى َمْوِضِع ااْلَعَذاابِب هَذاا. َقالَل َلُه إِإْبَرااِهيیُم:  َخْمَسَة إِإْخَوةٍة،

ااِحٌد ِمَن ِعْنَدُهْم ُموَسى وَوااَألْنِبيَیاُء، ِليَیْسَمُعواا ِمْنُهْم. َفَقالَل: َال، يَیا أَأِبي إِإْبَرااِهيیَم، َبْل إِإذَذاا َمَضى إِإَليْیِهْم وَو
َوااتِت يَیُتوُبونَن. َفَقالَل َلُه: إِإنْن َكاُنواا َال يَیْسَمُعونَن ِمْن ُموَسى وَوااَألْنِبيَیاِء، وَوَال إِإنْن َقامَم وَوااِحٌد ِمَن ااَألْم

".ااَألْمَوااتِت يُیَصدُِّقونَن  
 

وَوَكَرزَز لألررووااحِح  َنَزلَل إِإَلى أَأْقَسامِم ااَألرْرضِض االسُّْفَلىوَوَلِكْن َكما َقَرأأنا َقْبَل َقليیل، فإننَّ يَیسوعَع  
 1: 61االَمْسجوَنِة. وَوِعْنَدما قامَم ِمَن ااألموااتِت، َحرَّرَر ااألْبراارَر ِمن ااألْسِر. وَوَنْقَرأُأ في ِسْفِر إإَشْعيیاء 

رُرووحُح االسَّيیِِّد االرَّببِّ َعَليَّ، َألننَّ االرَّببَّ َمَسَحِني ُألَبشَِّر ااْلَمَساِكيیَن، َهِذهِه االنُّبوَءةِة َعِن االَمِسيیح: "
". ِلذلَك َفَقْد َسَلِني َألْعِصَب ُمْنَكِسِريي ااْلَقْلِب، ُألَنادِديَي ِلْلَمْسِبيیِّيیَن ِباْلِعْتِق، وَوِلْلَمأُسورِريیَن ِباِإلْطَالقِقأَأرْر

َحرَّرَر يَیسوعُع ااألْبراارَر ِمَن أأْقسامِم ااألرْرضِض االسُّْفلى. أأمَّا ااألْشراارُر وَوَغيْیُر االُمؤِمنيیَن َفَما يَیزاالونَن ُهناكَك 
االدَّيْینوَنِة.  باْنِتظارِر  

 
-13: 20وَوَنْقَرأُأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا   وَوَسلََّم ااْلَبْحُر ااَألْمَوااتَت االَِّذيیَن ِفيیِه، وَوَسلََّم ااْلَمْوتُت :  "15

وَوُطِرحَح ااْلَمْوتُت وَوااْلَهاوِويَیُة ِفي . وَوااْلَهاوِويَیُة ااَألْمَوااتَت االَِّذيیَن ِفيیِهَما. وَودِديیُنواا ُكلُّ وَوااِحٍد ِبَحَسِب أَأْعَماِلِه
يْیَرةِة ُبَحيْیَرةِة االنَّارِر. هَذاا ُهَو ااْلَمْوتُت االثَّاِني. وَوُكلُّ َمْن َلْم يُیوَجْد َمْكُتوًبا ِفي ِسْفِر ااْلَحيَیاةِة ُطِرحَح ِفي ُبَح

. وَوَقْد كانَن َهذاا ااالْسُم يُیْطَلُق على ". وَوُبَحيْیَرةُة االنَّارِر ِهَي االتي يُیَسمِّيیها االِكتابُب االُمَقدَّسُس "َجَهنَّم"االنَّارِر
االَوْقِت االذيي َعَبَد فيیِه َبنو إإسراائيیَل وَواادٍد يَیَقُع َجنوبَب أأوورُرَشليیَم وَويُیْعَرفُف باْسِم وَواادديي ِهنُّومم. وَوفي 
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ااآلِلَهة في ذَذِلَك  االَبْعَل وَوااآلِلَهَة االزَّااِئَفَة، كاُنواا يُیْشِعلونَن االنَّارَر وَويُیَقدِّمونَن أأْطفاَلُهْم ُمْحَرقاتٍت ِلِتْلَك
َمديیَنِة أأوورُرَشليیم. وَوكاُنواا  االَواادديي. وَوفي وَوْقٍت الِحٍق، َصارَر َهذاا االواادديي َمكاًنا ُتْطَرحُح فيیِه ُقماَمُة

يَیْحِرقونَن االُقماَمَة في ذَذِلَك االَمكانن على َمداارِر االسَّاَعِة. ِلذلَك، َفَقْد َصارَر َهذاا ااالْسُم (أأيْي: َجَهنَّم) 
االَعذاابِب ااألَبِدييِّ وَواالنَّارِر االتي ال ُتْطَفُأ.  يُیشيیُر إإلى َمكانِن  

 
وَوَسْوفَف يَیكونُن االَوْحُش وَواالنَِّبيُّ االَكذَّاابُب أأووَّلَل َمْن يُیْطَرحُح في ُبَحيْیَرةِة االنَّارِر االُمتَِّقَدةِة بالِكْبريیت.  

أأ أأنَُّه َسيَیْبقى في ُبَحيْیَرةِة االنَّارِر َهِذهِه وَوال َنْقَرأأ في االِكتابِب االُمَقدَّسِس أأننَّ إإبليیَس َسيَیْفنى يَیْوًما َما، َبْل َنْقَر
إإلى أأَبِد ااآلِبديین.   

 
: 21: 19وَوأأخيیًراا، َنْقَرأأ في ِسْفِر االرُّؤؤيیا    

 
�َو�اْ��َ��ُ��َن �ُ�ِ�ُ��ا �َِ��ْ�ِ� �اْ�َ���ِِ� َ��َ� �اْ��ََ��ِس �اْ�َ���ِر�ِج ِ�ْ� �٬�ِ��َِ، �َوَ�ِ���ُ� 

�ا�����ُ��ِر َ��َِ�ْ� ِ�ْ� �ُُ��ِ��ِ�ْ�.  
 

هِه ِهَي، يیا َصديیقي، االنَّتيیَجُة االنِّهائيیَُّة االُمَتَرتَِّبُة على َمجيِء االَمسيیِح ثاِنيَیًة. َفُهَو سيُیْخِمُد َهِذ 
. آآميین!ِنهايَیَة َلُهُكلَّ َتَمرُّدٍد وَوِعْصيیانٍن، وَويُیؤسُِّس َمَلكوَتُه االذيي ال   

 
[�ا������]  

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

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

 
وَوااآلنْن، َنْتُرُكُكْم، أأِعزَّااَءنا االُمْسَتِمعيیَن، َمع َكِلَمٍة ِختاميیَّة.  

 
[��������ِ ��َِ��َ]  

�ا�� ْ�َ�� �����) (�ا���  
ألنََّك ُتَعلُِّمنا في َكِلَمِتَك االُمَقدََّسِة أأننَّ َنتيیَجَة االَمْعَرَكِة ااألخيیَرةِة َمْحسوَمٌة انا، ا أأَب، يَیَنْشُكُركُك

ألنََّك أأْعَطيْیَتنا أأنْن َنكونَن ُمْنَتِصريیَن ِبَك وَوَمَعَك. ُمبارَركٌك ااْسُمَك ِمَن ااآلنن أأيْیًضا ُمْنُذ ااآلنن. وَوَنْشُكُركَك 
آآميین! االَمسيیح. يَیسوعَع اَفادديینا وَوُمَخلِِّصن اْسِموَوإإلى ااألَبد. ب  

 


