
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROPHETIC 
REVELATION 

ْمِع فَ ْلَيْسَمعْ  !َمْن َلُه أُُذنَاِن لِلسَّ  

 

 الوقت 
 و 

 

 العالمات
 



١٩٩١ ،تشرين الثاني  

... من كلمات الواعظ  
 ريشارد ل.س غان

 

                  بتاريخأخبار من  هبث   تم   ما هذا، "غورباتشوفبـ  ونن الشيوعيوأطاح المتشددلقد  "           

 ميخائيل غورباتشوف السلطة. ستعادإيومين مرور ، بعد ، ولكن١٩٩١آب ١٩

 

ميخائيل غورباتشوف تم تنحية تعت أن ، توق  لنبوءاتل تيدراس من خاللوقبل نحو ثالث سنوات،           

 اإلصحاحة حزقيال وءنب حق ق كاملتت قبل أن ،١٩٩٣عام ال يمروبأن ه لن ، ١٩٩٢عام البحلول  ةرئاسالن ع

ا ،لفترة قصيرة ( ولوفي السلطة ) ما زال غورباتشوف ان   ،. حسنا  39و  38 ان هم ، فنيدلمتشد  بالنسبة ل أم 

 ، طالبواالغالبية العظمى من مواطني االتحاد السوفياتيكما أن  من المناصب الحكومية العليا،  أُقيلوا قد

؟ الحالي عصرة في الوءنبتلك ال تحقيقالديمقراطية. ما هي احتماالت  من األدنىالحد الحصول على ب

وقت قبل ال توقعاتي جاءتقد و ،١٩٩١تشرين الثاني  شهر رسالة فيال هذهطباعة  تم   لقد ]مالحظة :

كرئيس ه من منصبستقال السيد غورباتشوف إ، من شهر كانون األول الخامس والعشرين ففي. رتقبالم

 اسةالسيد بوريس يلتسين رئتول ى منذ ذلك الحين وتحاد السوفياتي من الوجود. اإل زالسوفياتي، و

 يستغرق األمر، ولن 39و  38حزقيال  نبوءة فصولكتمل تكي ل يأة وأصبحت تلك المرحلة مه ،روسيا

 [ن السلطة مرة أخرى.ون الشيوعيوالمتشدد ىتولأن يقبل  طويال   وقتا  

 راقب": قال هللا ،١٩٣٣عام من ال في حزيران برانهام وليام لألخ هللا راهاأ الرؤى التي إحدىفي          

 بصورةالحظ يمكننا أن ن ،نظرنا إلى الماضي ما إذا "! الشمال كمل ابق عينك علىروسيا.  راقب، روسيا

ر(  ُيعد   كانهللا  ن  أب، ةنبوي  البيريسترويكا غورباتشوف السيد أدخل ،١٩٨٦عام الفي ف .تحاد السوفياتياإل)يحض 

 قد بدأت ةبيركال المطرقة والمنجلة أم   أنب ئذ،بعدقد بدا ونفتاح(. سياسة اإل)الجالسنوست و، إعادة الهيكلة()

ل ومع ذلك، . إلى حياة أفضل عل  تطيكان الشعب و الديمقراطية. شكل ما من أشكال إلى ،الشيوعية نم بالتحو 

ن م لقتصاد اإلكما أن   ،داخلية ضطراباتإ من عانيت تكان الدولة فان   كان ال بد من محاولة ، الذ.يتحس 

 .الشعب على السيطرة حاليا ، تحاد السوفياتياإلد فقوقد ، لفشباء بال نقالباإل، لكنو. الرئيسب االطاحة

 ؟أخرىحكومة أي  لصالح الشيوعية عن حقا   تتخلّى أن، الشيوعية منجلالو مطرقةلاروح ل يمكنهل          

وهناك  – ال يستهان بها قوةهنالك  ما زال هأنب يغربن  عن بالنا أبدا ، ال، ولكن .هاموت تمن وني الذين، كثٌر هم

 تحاد السوفياتياإل ستعادةإفي سبيل ، لزم األمرما إذا  ،م القوةاستخدا لجأون الىي مم ن قد  شعبن الم أقلية

دارسا   بصفتي، على يقين ن ينفا، رهم تغي  ل مأ نظامها السياسي روسيا ترغي  ففي حال  ،مع ذلكو .سابق عهده

ة  أي روسيا، ،الملحدة مةتلك األ  روح ىإل بوضوح يشيران، زقيالحمن  39و  38أإلصحاحين  ن  بأ ،للنبو 

في  يةقتصاداإلسوء األحوال  من شأن. قرنالهذا  خاللعنها  أتنب  الم المعركة تنشب بأن حتمال كبيرإ هنالكو



الرواسب المعدنية النفط و بسبب وجود( 39:2حزقيال )،  نهبهال إسرائيل غزوإلى  هاتدفع ب أن روسيا 

 تقريرلل دوالرأميركي وفقا   < ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ >كوادريليون أكثر منقيمتها  تبلغ ) في البحر الميت الغنية

 (."Chemicals Magazine" الكيمياء مجلة ر فيش  نُ  الذي

 إلىبوضوح شير ت ، 39 و 38 صحاحيناإل ،حزقيال نبوءة الواردة في أن  التفاصيلبمن الواضح          

، اإللحاد روح رظه  التي تُ  ،شمال إسرائيل الواقعة، العظمى الوحيدة الدولة هي،روسيا ف. اهمثيالتروسيا و

ي معارضة جرؤ علىت والتي غزا عندما ، وباألخص، ماء واألرضالس   لقاخ ،إله إسرائيل الرب وتحد 

 الدول الكثير من، عديدة سنواتل ، قد احتضتالروسي بالد   هذاسواعد  ان   .الخارجي الفضاء هاادرو  

مت لهم الو  ".هللا املختارشعب "بـ المعروفة، قتال دولة إسرائيل من أجل عسكريالعم دقد 

؟ حقا   ةميت يهل ه ان ما، مي تةأصبحت بحكم ال، في االتحاد السوفياتي لشيوعيةا الروح يبدو وكأن  قد          

 رة علىمن أجل السيط جديدة وسائل بتكارٳقادرة على ال، "Babylonism" البابلية روحال تشبه  ان ها

 العالمعلى السيطرة هو  الرئيسي اهمهدف شيطانية.أرواح الطبيعة ب هما الروَحين . ان  هذينشعبها

د عودة كقوة عالمية، ،نهايته يلقىوف س ،تيااالتحاد السوفي. إن وإخضاعه ، إلى إسرائيل اإلنجيل بمجر 

 .(9اإلصحاح  دانيال) دانيال نبوءة من السبعين خالل األسبوع وذلك،

ولمعالجة  خطرالشيوعيال مواجهةمن أجل  ،قوية دولةك ركيةيالمتحدة األم الواليات هللاأقام  قدل         

 َبَركة ،كيةريالواليات المتحدة األم تكان، هللا هابونذين يال ؤساءهد الرفي عف العالمي. ستقراراإل هتزازٳ

مت لحظة ،هللاات برك فاضتألقد  العالم. بوشعل للناس في كل  الحقيقةالحرية و ،حرية"جرس الروح " قد 

حالة فان  ومع ذلك،  الحكومة. نظام ضمن من ياألساس جوهرال، المسيح يسوع إنجيل لقد أضحى .مكان

قيم لاوتخل يهم عن   مرفضهل نتيجة   -األخيرة خمسة عقودال ربعة أواأل خاصة خاللو ،تدهورتف عادت الدولة

ك بها أجدادهم المسيحية  هللا. نالت دينونتها من قدن ها ٳف  بناء عليهو. التي تمس 

 متى ،والسؤال هو. مقابل العمالت الرئيسية األخرى حتما يتراجعسوف  ،كيريالدوالر األم  إن         

ة تحدث  ط يثبتو في العالم ما  كارثةُ سيكون هذا؟ في كل  مر   نخفضت، فيها كيةريالواليات المتحدة األم تور 

 أسواق األسهم ستنهارهل ف .ثانية يدعمونهاو، قتصاديونإلا الخبراء ان ما يعود. كيرياألم الدوالر بعدها قيمة

ة  خو، قريبا    ، سوفالين اليابانيو كيريالدوالر األم من لٌ ك أن  ب أعتقدأنا  من جهتي، -طوكيو؟أسهم اص 

كتحمع يتدهوران بالت وازي   ذي الوحشب المتعل قة دسالكتاب المق نبوءات بات جاه تحقيق كامل روح هللا ر 

اإلمبراطورية حياء' عادة اإل'رمزا    -َعلَى قُُرون ه  َعَشَرةُ ت يَجانٍ ال ذي يحمل َعَشَرةُ قُُروٍن، وَ الَسْبَعُة ُرُؤوٍس وَ ال

تحاد األوروبي( اإلأو) قتصادية األوروبيةاإل المجموعة –( 17؛رؤيا 10-13:1رؤيا القديمة ) الرومانية

 هذه التركيز على ينبغي على العالم اليوم،. في روما عتوق   بموجب معاهدة ،1957عام في  تأسستالتي 

 -الكتاب المقدس  نبؤاتكاف ة  حولهاتتمحور  التي، المناطق هي تلك األوسط. منطقة الشرقو المنطقة

 .المستقبلالماضي والحاضر و

          فلسطين  ،سم كنعانإفيما بعد ب فترٍ عُ التي و – في منطقة عدن، ُوجد اإلنسان أوال  لقد          

كز بات جاه العالم كل أنظاران  إسرائيل. و  التي غزت تلك، القوة العظمى األولىمصر . كانت المكان هذا تتر 

الرسول  الذي رآه ، ذاكسورؤ السبعة للوحش ذياألول الرأس هي اذن  المصريةمبراطورية ألافالمنطقة. 

ا . في جزيرة بطمسالعديد من الرؤى في يوحنا  لقد من الشمال.  اآلشوري كان النظام ، فلقديالرأس الثانأم 

انهارت وفيما بعد . الوحش المتعطش لألرضذاك آلشوريين، عن المنطقة لصالح االمصريون تخل ى 



 ولكن   .قبل الميالد 612 سنةالبابليين  في يدعندما سقطت عاصمتها نينوى،  ،اآلشوريةمبراطورية ألا

ر لم  ،البابليةراطورية مبألا  علىقورش ملك فارس  ولىقبل الميالد، است 539 العام فيف. طويال  تعم 

 331 العام فيو. أكبر من كل سابقاتها كانت الفارسيةمبراطورية ألا تلك. مقاومة تذكر دونمبراطورية ألا

م، األكبر اإلسكندر هاجتاحإقبل الميالد،  ع وتضخ  عندما قال . اليونانيةطورية مبراألحجم ا وبالت الي، توس 

 أو اإلمبراطورياتالممالك  تلكالى آنذاك، كان يشير ، فان ه" خمسة سقطوا " ن  أبقديس يوحنا للالمالك 

، ومن العالم على فعليا  كانت قد سيطرت  الرومانيةاإلمبراطورية  ان   .الوحشفيها د تجس  ، التي الخمس

َواآلَخُر لَْم  . "يوحنا زمنَمْوُجوٌد" ، في الَواح ٌد الَ "  هو، دسس الساالرأهي  تكانفالممالك الخمس.  ضمنه

ي أَْن َيْبَقى َقل يال . ،َيأْت  َبْعُد. َوَمَتى أََتى البابوية مبراطورية ألا ، كان – واألخيرابع س  الالرأس  –" ن  ٳ َيْنَبغ 

نة  األربعة  تتوافق مع الوحوش ،الخامس والسادس ،الرابعالثالث،  سرؤوال الرومانية.  افي رؤيالمدو 

إلى تشير كانت ولقد .براطورياتأمسوى أربع " ، الوحش "رؤيا فيدانيال  ى. لم يرالسابع صحاحاإل ،دانيال

              ،ولكن  . في حلمه الملك نبوخذ نصرالتي رآها  الحيوانات الهائلةعلى مثال  ،مبراطوريات المستقبلأ

َجة َشَرةُ قُُرونٍ عَ الَسْبَعُة ُرُؤوٍس وَ "  الـ و   بدايته –الماضي والمستقبل  إلى كانت تشير، ن ماٳ للوحش،" الُمَتو 

 .نهايته

الى و، ا  حاكم صفتهب اإلنسانإلى ، على التوالي يشيرون" الوحش" و "الرأس، ""القرن، "ن  إ         

، مع أنهوال يمكن فصلها.  ن ها عناصر مترابطة بعضها ببعض،ٳ(.   هانظام أي) مبراطوريةألوا، الحكومة

بكل  هن  لك، ومبراطور، الخ (أ ،حاكم، ملك أي) ا  قرنمبراطورية ( ألاأي لوحش ) ا يحملمن الممكن أاَل 

 اإلنسانان  الوحش.  املبك تحك مس يأرن الأل، الحكومة (أي رأس ) المن دون العمل  ستطيعيال  تأكيد،

. ا  ، أو ديكتاتورا  حاكم يصبحل  يتقَدم يستطيع أن ،الحكومة ( ،ةاإلداري الهيئة أيالرأس ) الموجود من ضمن

على حد   الوحشوس أرال ان ه يعتبرف. لذلك، الوحش كلهب إنماالرأس، بليس فقط ، نه يتحكمفإ، وبهذه الطريقة

كان لقد على سبيل المثال، ف. )التبعية(ISM  إنها الـ، الوحش خصائصه منحيهو الذي  سأرالن  ٳ. سواء

عام الوفاته في  والديكتاتور في آن  معا ، الى حين ةمبراطورية الصينية الحديثألا سأريس ماو تسي تونغ الرئ

 لقد كانت. ( لصينباله عالقة ليس ، 13:2رمز الصين. )" التنين" في سفر الرؤيا كان التنين و. 1976

قد ات خذ  –مبراطورية األ -أيالوحش ، يكون وهكذاعلى الشعب،  افرضه ، وقدأيديولوجية ماو الشيوعية

 .في البلد كل شيءو مهنظاول الوحش، ث  يم كان ن هٳف، مبراطوريةألكم ااح كونهوالشيوعية.  صفات

لسوف ، ثانية   المسيح يسوع الرب قبل عودة          دا  العالم  هتمامإ يتحو   الكتاب المقدس. منطقة بات جاه مجد 

لو نتعشالمالوحش' هذا من ضمن ا  مها ا  لعب دور لىٳ ضا ،هي أي تعود سوف ،روما البابويةكما أن   ، "المعد 

 ارؤي في ،الرابع الوحش على رأس قرنٍ ك ظهر الذي، ابعالس   الرأسن  ذاك ٳ في الماضي.حصل كما ، تماما

ل من قب، "َمْذُبوٌح ل ْلَمْوت  " كونه على الرغم من ،لم يمت، (3-13:1رؤيا   8-7:7 ; راجع دانيال) دانيال

يُت َقْد ُشف َي"ن  ٳذ ٳ"، صالحاإلزمن في ، مارتن لوثر ا (. 13:3رؤيا ) "ُجْرُحُه اْلُمم   الثاني، الذي الوحشأم 

كية ريالواليات المتحدة األمالى  يرمز ن هٳف ،تنينٍ كـ  كل متيو ،خروف شبهوهو له قرنان و ،من األرض خرج

 الحركة - ،، أال وهيالوحش لكلذ صورة   هقلْ خَ  ر، َعبْ األول الوحش جرح شفىال ذي وهو (، 13:11رؤيا )

 .المسكونية

م سيطرته على ك  سوف ُيحْ  وسرعان ما، إحترامه البابااسترد  و ،قد شف َيتروما البابوية  ن  ٳ، نعم         

لو نتعشالمالوحش "   كماف. الحركة المسكونية من وبدعم   ،الكاثوليكية الرومانية سلطةال من خالل ،"المعد 

 ، اآلخرينخضاع يعود ثانية  ٳل سوف، ن هٳف(، 7:24دانيال ) ،أخرى في الماضي قرونا   أخضعأن  سبق له



ي أَْن َيْبَقى َقل يال  ... ". الوحش متطاءٳفي سبيل   النصف الثاني من ،سنوات½3 فترة ) "َوَمَتى أََتى َيْنَبغ 

ي َواْلَوحْ "(. دانيال نبوءةمن  سبعينالـ ألسبوعل ي ، َكاَن َولَْيَس اآلنَ ُش ال ذ  ْبَعة ، َوَيْمض  َن الس  ٌن، َوُهَو م  َفُهَو َثام 

تماما  ،الوحشظهر  على، الزانية، األم الكنيسة ترب ع تلك سوف ت ، حقا  نعم(. 17:11رؤيا )" إ لَى اْلَهالَك  

 ( .17:3رؤيا ) هرؤيا في يوحنا آهار كما

شراسة اللها من ال تي و قوةالال تي تملك الدولة الوحيدة و طة.السل برميل هو األوسط الشرقإن ، حقا         

        الجيش العظيم،، صاحبة إسرائيل شمالالواقعة عن البالد تلك  هيمها، وهزإسرائيل  لمحاربةما يكفي 

َك َوُتوَباَل،"- مفهوم الحسب بهللا  إن .تحاد السوفياتياإلأي  –" ُجوٍج، أَْرض  َماُجوَج َرئ يس  ُروٍش َماش 

ر الن بوي،  اليهود.، شعبهمحاربة من أجل أرض إسرائيل  يأتي بها إلىكي لتلك،  الملحدة جوج روح يحض 

ا   واضح، من وراء ذلكوالسبب  س يريد أناهلل ف :جد  سته سمهإ يتقد  ة  حين ، جوج روح الذي نج   وصلخاص 

 (.39:27 ;38:16,23حزقيال السماء ) إلى الت ابعين له الفضاء ادرو  

أخبار 1) نيرأوبيال إلى مباشرة   انال تشير ،حزقيال في نتاالمذكورجوج" امو "جوج" كلمتي" ن  إ         

كتاب  في نراها مذكورة   الكلماتتلك  ن  ٳ(. 10:2تك ) يافث أحد أبناء، ماجوج نسل إلى أو( 5:4األيام 

تصف الشخص المفتخر جوج" ة "كلمف (.15-20:8رؤيا ) المعركة النهائية شارة إلىلإل ،أيضا   رؤياال

عدد ال رمز إلىتن ها ٳفجوج" امكلمة "أما ؛ هللفي طبيعته  يمعادالومتمرد، ال، ضخمال، كبيرال، قويال ،بنفسه

  .نفس األرض لىٳن ذين ينتموالوالناس  كبير منال

 في وججاجوج وم أوصاف تنطبق عليها والتي ،شمال إسرائيل في الواقعة دولةال وروسيا هي         

 حزقيال. نبوءات

بحسب و. الثاني لمسيحا مجيء قاب قوسين من موعدعلى بالتأكيد،  ن ناٳ ؟ذا  ٳ الجديد، ما حسنا           

منية،  قد ، بويالن   وقيتالت   لجدول فقا  و  ، والذي ،لعصراإلنجيل في الوقت الضائعنعيش نحن الروزنامة الز 

ن  ٳف، اذل هذا العقد.خالل  وافقيوف سSabbath) ) سبتبعين للالس   اليوبيل أن  قال يُ و كثير.المنه انقضى 

العلم عند هللا ؟ أخرى ةسن 25ستمرلمدة ي سوف ام، ؟الواحد والعشرين لقرنا لىٳ العالم سيل ج هل، السؤال

 .أبيه منزلبها إلى صطحيو عروسهليغي ر   المسيح جيءم زمنوقت و لنا بي نتقد  كلمته ، ولكن  وحده

 !مما نعتقدأقرب وقت ال ن  ٳ         

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

 

 

 

 

 



مرأةــــــاء الـــــأزي  
 

ي ةكي حان الوقت للقد           لع بجد  ، اليوم النسائية ةالموض هال فختُ  التي سلبيةاآلثار ال على نضط 

ل بات جاه .المسيحي ات اإلناث على، باألخص  و يهاوجسد المرأة  إبراز مزيد منال فالت حو   بشكل كبير يؤث ر  ، تعر 

 األطفالن  ٳ.حترام أجسادهن  ٳفيما يتعل ق بالحشمة واستسهال عدم  ن ين نظري ات الت حررال لواتي تب ،الفتياتعلى 

عري، تالالجنس وب يحصرون اهتمامهم نراهم ،سن المراهقة المبكرةفي  ونيزال ما وال ذين الصغار

 حياتهم. طيلة أيام عواقبال م تحمُّلعليهو –كبيرة  في ورطة دون علٍم منهم،وفيصبحون 

 ترتديهاال تي  األكثر شعبية المالبس ، هيالجينز"و "" الضي قة السراويل""، القصيرة  "التنانيرن  ٳ         

أو في ) الشارعفي  نفسها راظهٳعلى تجرأ تمنهن   الساقطة حت ى المرأةلم تكن  ،مضت عقود منذ اليوم. نساء

 مادون علنان  هداسجأ الل واتي ُيظهرن ،اليوم فتياتالو نساءالآالف ، ال بل عشراتفعل ت مامثل( عام أي مكان

 ج.احرإ أو حياء أدنى وجل أو

عإنه ألمر           أن تواكب  ،شابةالمرأة إلا بأنه يجب على ،متطورالمجتمع ال سمع في هذاتأن  مرو 

 فتاةال هاتأي ماذا عنك، ن ماٳ رجال.جربة للفتصبح بذلك سبب ت مغرية، بطريقة وتتجم ل نتزي  تف ،عصرها

األلبسة التي ترتدين أن ك سوف  مأ ؟اليوم العالم ةموض كما هي غير محتشمبأسلوب  ستتأن قين هل؟ ةمسيحيال

هللا  واتمجد أن ومن الواجب عليكم ،القدس هيكل للروح جسدكم هو أن تعلمون ستملأ؟ هللا القدوس كلمةب تليق

وهأ ، المكادجسأ في  ي أموره ،واألمكنة ال تي ترتادها، تعمله أو ترتديه ال ذيكل  ، كمسيحيأنت  لذا، ؟ن تنجس 

ا   ةمهم  (..6:19,20 ;3:16,17كورنثوس 1)اقرأ. جد 

أسلوب و المثيرةالمالبس الجنس في ارتداء  على كل هذا الت ركيز يقودكمس إلى أين ملي ا  بهذا !  وارفك           

 أو ،في المدرسة الثانوية، مسيحيةشابة كنت  نإ؟ مأصدقائكب دييوس إلى أين؟ اكياجمالوالشعر  تسريح

في المساهمة بقلب المفاهيم وتصويب  كبيربشكل  مسؤولةفأنت ، العمل ميدان في قد دخلت أو الجامعة

 بك. المحيطةفي البيئة ااالتجاهات 

من خالل ف .هذا الموضوع في نالتوجيهكلمته  رسل لناأ، وقد والدهأل المناسبة الزينةب معني   إلهنا ن  ٳ         

 ،في الكتاب المقدس هللالقد وضع  العديد من المشاكل. يمكن تسوية ،ما يقوله الكتاب المقدس االضطالع على

أن  الشابات الفتيات يجب على. والئقة نظيفة عيش حياةنأن  ع مناتوق  وهو ي .ي  د  فْ المَ شعبه ل المعاييركاف ة 

تعيش مسيحيا و نفسك تسم يسهل فالعالم.  موضة يتبعنأو  ،كلمة هللا تعاليم  نيتبع إما أنف القرار، يت خذن

 السيداتن  ٳار؟ الفج  في وجه  هللشاهدا أمينا و ،تكون مسيحيا  حقيقيا   م أن ك سوفأ ،مثل شعوب العالم

يرتدين ثيابا  و مقدسالشعب بال يليق ماكعشن يَ  أن بالت الي، عليهن  وال .سوالقدُّ  هللا إلى ننتميي اتمسيحيال

سة مناسبة ائجة  الموضة الى يتطل ع كم هو مؤسف بالن سبة لشعب هللا أن. لهوي تهن  المقد   قرريو، في العالمالر 

اك ٳ رت .ما هو حاصل ،بالضبط هذا ،لألسف. ةالخطأ يحذو حذوأن ذ  في  حتى، التواضعالبساطة و لقد تبخ 

 المسيحية. األوساط

 لى وضع المساحيق واستخدام أدوات الت جميلٳالل جوء و غير محتشمةالارتداء األزياء  في مشكلةالن  ٳ         

من  العالمفي و ،في مدارسهم السائدة مقاومة الضغوط على معدم قدرته لىٳتعود  اليوم نمن شبا عديدال بين

 ن  أ لمهل تع. المنتشرة عالميا   ةموضع الات با لىٳونتيجة  لذلك، نراهم يسعون راضين وفرحين  .أيضا   حولهم



 مختلفا   الرجلعمل قد  هللان  ٳ؟ هللا رجس عند هو جنس اآلخرلل المخصصةالمالبس  يرتديالذي مسيحي ال

َمْن َيْعَمُل الَ َيُكْن َمَتاُع َرُجٍل َعلَى اْمَرأٍَة، َوالَ َيْلَبْس َرُجٌل َثْوَب اْمَرأٍَة، ألَن  ُكل   ": كتب موسىلقد . المرأة عن

ب  إ له كَ   "الجينز" يرتدين النساء المسيحيات اآلن، العديد من نرى(. 22:5التثنية )" ذل َك َمْكُروهٌ لََدى الر 

لى ٳعمد قد  الشيطان ن  أبن كدريُ ال  ن  هن  ٳ" للنساء. مصمم ،نسائي جينز هذان "أبالقول  نعن أنفسه يدافعنو

جل.  متساويةالحقوق الغباتهن  بالحصول على تلبية ر العمل على خداعهن  عن طريق  تصميم فأعاد  مع الر 

يصا  لتلك ،إلى الرجل األشياء العائدة حصرا  العديد من   .الرجالب الت شب ه نَ دْ ُير   لواتيال اتسخيفال النساء خص 

يَد اْلُعْظَمىيقول:   1:4بطرس2          َما َقْد َوَهَب لََنا اْلَمَواع  يُروا ب َها ُشَرَكاَء  الل َذْين  ب ه  يَنَة، ل َكْي َتص  م  َوالث 

َن  ب يَن م  ي ة ، َهار  ب يَعة  اإل له 
ْهَوة . اْلَفَساِد ال ِذي فِي اْلَعالَمِ الط   ب الش 

 جلبلدى . لقتلل ، وأحياناوالضرب غتصابضن لإلتعر   فتياتنساء و عن تقاريرب صحفناتعج           

 المرأةتلك  مالبس كانت مدىإلى أي معرفة جيد من ال، حدى الن ساءإخدش حياء بتهمة  محكمةال لىٳ أحدهم

هذا األمر ال عالقة له بالقضي ة  كونه قتراحهذا اإل بعضال يرفض قد الجريمة. ابرتكإوقت  ،الئقة

صفة  عنها نزعفلت، شهوةال على مذبح جسدها ال تبيعكانت المرأة  نإ، في كل األحوال .المطروحة أمامنا

 .ةضوعرمال لسلعا

لرؤية الجمال  بحاجة ن ما هوٳ ، نفسهللحالته ونعكاسا ٳ، ةحياة المسيحيالن  العالم ال يود  أن يرى في ٳ         

اهر في وح  زينة ال"و القلبقداسة لها و، شخصيتها الحقيقي الظ  يع  الرُّ ام هللا   ال ذي هو ،ئَهاد  الو َود  َكث يُر قد 

َمن  (.5-3:3بطرس 1...")الث 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وقت ــــــلاو زالزلـــــأل  
ة األولى نشرت  قدكانت   اي تم تنقيحهتال، التبشيريةهذه الرسالة ن  ٳ]  فيللمر   

      [.1971حزيرانو أيار محلية في مسيحية مجلة 
 

لُ َوَتُكوُن ... ": نبوءة الكتاب المقدس          َن،... َزالَز   13:8رقسم -"ف ي أََماك 

في  لزالزال ُتْعَتَبرو سنغافورة. مناطق جزيرة بعضفي  هزة أرضية حصلت ،1971 شباط 4في          

 ذين يعيشونل  لولكن بالن سبة  ف من الناس.آالبضعة ل مخيفة تجربة الزلزال كانف، ظاهرة نادرة هذا البلد

 منهم. آلالفل الموت قد يعني القادم الزلزالف، هاحول أو الزالزل أحزمة داخل

ة الزالزل شد   

أن  تبي ن ، العشرين في القرنف .عدادا   ضخمة من البشرأ الزالزل حصدت ،تاريخ البشرية منذ بداية         

الزل نسبة ضحايا تتكاثر  الزالزل من المالَحظ أن  . خرىاألطبيعية من الكوارث ال أيتفوق نسب  ،الز 

ف تها وتتضاع  الزل  منعض بال ن  ٳ. عاما  بعد عام قو    70،000 ما ال يقل عن أودى بحياة قدهذه الز 

شخص  80،000 حواليلى تشريد ٳباالضافة  ،1970 أيار 31، في بيروال ،في ليما كما حصل، شخص

َل و، نسمة مليون 13 أصل من، السكان من  منطقة  في تقريبا المبانينهيار كاف ة ٳقد ُسج 

دليل خير  الجبلية( Yungay) يونغاي مدينةُتْعَتَبر و. بيروال في ثاني أكبرميناء، (Chimbote)شيمبوتي

لزال  قتلىعدد كان  من الخريطة. فعليا   محوها تم  قد  الجارف، حيث  لزلزالا غضب على  ذٳ؛ جدا   مخيفا  الز 

ر ا ،قد القوا حتفهم سكانالعدد ٪ من 80أكثر منان   ُذك  رت بنحواألضرار أم  ية، فلقد قُد  رباع ثالثة أ الماد 

 .أمريكا الالتينية ضرب زلزالأعنف و كان هذا أسوأف .مليار دوالر

 نموذج نبؤة الزمن األخير

 الزالزل بأن   قد تنب أو. مختلفة في أماكن زالزل يكونوف س األيام األخيرة أنه فيب قال يسوعلقد          

على الرغم من ، يد ال شك فيهها شيء أك). الفتةعالمة  كونتسو، األزمنةفي نهاية  شائعة ظاهرة صبحتس

وام زالزلال حدوث يَمةٌ  َزالَِزل  َتُكوُن وقال: "فان ه (  على الد  ه(. 21:11لوقا )" ة...يفَ ن  وعَ  َعظ   يسوع لقد تفو 

وسوف تصبح أكثر  بالت صعيد الّزالزلسوف تستمر حركة  الوقتمرورمع  هأن  ب ، لعلمهه األقوالهذب المسيح

ة   ن ه يفهم الت ركيبة ٳف ،(3-1:1يوحنا ) هذه األرض خالق كونه، أن يعلن هذا األمرالطبيعي ن ه لمن ٳ. وعنفا  شد 

ي ة ل  على النار. األرض أحشاء تثب   هن  بأ الكتاب المقد س، في لقد قيلَ ف ألرض.ا جيولوجيةالُبْنَيو 

ُه َقد            ق ُد إ لَى اْلَهاو  اْشَتَعلَْت َناٌر  "إ ن  ْفلَى،ب َغَضب ي َفَتت  ل  األَْرَض  َية  السُّ  َوت ْحِرق  أ س سَ  َوَغل َتَها،َوَتأْك 

 .32:22تثنية  –"اْلِجَبالِ 

ائمال شتعالاإل لهذا ظرا  ن          ، مستم رر تغي  ، هي في الضعيفة الصخريةالتشكيلة إن ف، األرضباطن في  د 

مناألمر  األرض. العلوي من الجانب في لزالزالوقوع  إلى سوف يؤدي ،ال ذي، مع مرور الز 

 



ر الزالزل زيادة ةالمدمِّ  

 .ة بعد أخرىسن وتشتد  وتيرتها ،العالمفي جميع أنحاء في تزايد مستمر الزالزل  عدد إن، نعم         

ل الملحوظة الزيادة  هي، السنوات الماضية التي حصلت خالل البارزة هرواالظ أهم   إحدىو  العامفي المعد 

 :اإلحصاءات التالية في هو مبَينكما ، رةالمدم   زالزللل

 (زالزل كبرى٢)  ٢٥٣ : السادس عشر القرن        

 (زالزل كبرى٢) ٣٧٨ :   السابع عشر القرن        

 (زالزل كبرى٥) ٦٤٠:    الثامن عشر القرن        

 (زالزل كبرى٩) ٢١١٩:    التاسع عشر القرن        

  في ، الصين، (Shensi) يسشن في زلزال كان ،األرض تضرب ة ال تييرثكاالل ززالال أسوأمن          

 .شخص حياتهم ٨٣٠،٠٠٠ خسر حيث، ١٥٥٦عام ال           

 .جدوى ولكن دون جزرةالم هذهلوضع حد  ل نساناإل سعى كثيرا ما         

يَ لقد أُ ف األرض. تالتي هز   الزالزل أكبر عدد من، نالعشرو القرن شهدلقد            ٩١،٠٠٠ حوالي ْحص 
(. ٩،٩٩إلى  ٧،٠٠من ) مدم ر لازلز  ١٩٨و( مقياس ريختر على٦،٩٩إلى  ٠،٣قوتها من تراوح تال تي ) زلزال

هذه المجاعات. و، والحرائق المصاحبة لها والفيضانات الزالزل نتيجة مليوني شخص أكثر من لت  قُ قد و

من بحياة العديد  تأودوالتي  العشرين، القرن  خالل األرض ضربت التي الزالزل سوأأل نماذجال بعض

 : السكان

 .قتيال ٤٠،٠٠٠جزر األنتيل: مدينة سانتبيير أزيلت عن الوجود.  المارتينيك، -١٩٠١     

ينا -١٩٠۸           .قتيال ۸٥،٠٠٠ - ٧٥،٠٠٠. بالكاملمدينة دمرت ال: صقلية،مس 

 .قتيل ١٨٠،٠٠٠ -١٠٠،٠٠٠ : ، الصينقانسو -١٩٢٠     

       لقد . تقريبا  طوكيومدينة  نصف لى تدميرٳباالضافة  بالكامل يوكوهامامدينة دمرت : اليابان -١٩٢٣     

  مليون دوالر. ٧،٢٠٠ الممتلكات بحواليبت األضرار التي لحق رتد  قُ و ،شخص ٩٠،٠٠٠ مات            

 .قتيل ٥٠،٠٠٠  :الهند، كويتا -١٩٣٥     

 .ليتق ٣٠،٠٠٠ :تشيلي -١٩٣٩     

        إصابة ١٠٠،٠٠٠زلزال عنيف دم ر مدينة أرزنجان متسببا  بحوالي  :شمالي تركيا -١٩٣٩     

 .قتيل ٢٥،٠٠٠حوالي  :الهند - ١٩٥٠     



 .قتيل  ١٢،٠٠٠ المدينة.٪ من 80دمرت  نيرانر وزْ جَ و مد   موجاتو زالزل: أغادير، المغرب - ١٩٦٠     

 شخص. ١٢،٠٠٠  أكثر منأودى بحياة وقد  تاريخ إيران في األكثر تدميرا الزلزال إيران: -١٩٦٢     

 دون مأوى. ٢٠٠،٠٠٠من المباني ُدم رت.  ٪20اإلتحاد السوفياتي:  ،تاشكنت –١٩٦٦     

 .قتيل ١١،٦٠٠ حوالي إيران: -١٩٦۸     

 .يلقت ٧٠،٠٠٠ و دمشرَ  ۸٠،٠٠٠رب اما يق مع شديد دمار شيمبوتي: بيرو -١٩٧٠     

 قتيل.    ٢٣،٠٠٠: المكسيك -١٩٧٦     

 قتيل. ٢٤٠،٠٠٠شمال الصين: حوالي  -١٩٧٦     

 .قتيل  ١٥،٠٠٠ إيران: -١٩٧۸     

 قتيل.    ٧،٠٠٠المكسيك:  -١٩۸٥     

 مفقود.    ٤،٠٠٠قتيل؛  ٣٠٠اإلكوادور:   -١٩۸٧     

 .قتيل ٢٥،٠٠٠: حوالي أرمينيا -١٩۸۸     

     ٥٠،٠٠٠ ران:شمال إي -١٩٩٠     

  ٥،٥٠٠ :اليابان -١٩٩٥     

 ٥،٠٠٠ :أفغانستان -١٩٩۸     

  ٥،٠٠٠:اليابان - ١٩٩۸     

 ١٥،٠٠٠ :تركيا -١٩٩٩     

 ٢٠،٠٢٣ :الهند -٢٠٠١     

 ١،٠٠٠ :أفغانستان - ٢٠٠٢     

 

 

 

 

 

 



 الـــــوقت

 سكاأال لىٳ من نيوزيلندا تمتد  ، األولىمنطقة ال .تينرئيسي منطقتين في الزالزل معظم ترك زت قدل         

 تمتد خرىاأل منطقةوال تين.يكرياألم ساحل المحيط الهادئ في ثم إلى أسفل، ومن مرورا  بالفليبين واليابان

ومع . "Java"جنوب جافاو جبال الهيمااليا الجانب الهندي من على طول، وايران عبر اليونان من المغرب

المناطق ، ال في زمانأي و ،أي مكان في زالزل حدوثنشهد ث سوف حيالوقت قد حان  ن هٳف ذلك،

لزال و، زلزال عنيفل سنغافورة تتعر ض أن، مثال  من الممكن . حصرا   النارية الحلقاتالموجودة في  الز 

 .ماليزيايصيب قد التالي 

 من خالل الزالزل، مكان بعض العلماء أن يعلموا بقدومٳب. الزالزلحدوث ب الت نبؤ أحد يستطيع ال         

األرضية. إلختالجاتل المدم رة ةالحركمنع عن كليا  ا  عاجز العلم ن ما يبقىٳ ،سيسموغرافال  

 النار اآلكلة

ي  ُيْعَتَبر           خالق هوف. عرشه ال يزال على هللا ن  أب غنامن شأنها  تبليال تي ، رسالة بمثابة الزالزلدوِّ

 ئقه.خالعلى  ا  حاكميزال  ماو، واألرض السماء

قدة ن  ٳ          جها تيالالنارالمت  اء في  األصل في هللا أج  الذين المالئكة  تجاه غضبهباطن األرض، من جر 

دوا، فسقطوا في الكتاب  لج  سُ قد لو. باستمرار الجبال أسس تنهش ما برحت، البشرخطايا بسبب و، تمر 

قشرة  من هائلة أجزاء حينها، تنفصل لدرجة  الالجب أسس ضعفت سوف عندما ،الوقت سيأتيه أن  ب المقدس

دَ يسبق لم  الذي زلزالال ذاك هو، والمحيطات. البحار بات جاه، وتنزلق األرض  ءبد منذ  لهمثيال للعالم أن شه 

 ن.االزم

اُس َعلَى األَ َزْلَزلٌَة َعِظيَمةٌ َوَحَدَثْت  "...          ْثلَُها ُمْنُذ َصاَر الن  ،، لَْم َيْحُدْث م   َزْلَزلٌَة بِِمْقَداِرَها َعِظيَمةٌ  ْرض 

ن  وَ ..هَكَذا. د  لُّ َجِزيَرٍة َهَرَبتْ  :...َسَقَطتْ األَُمم   م   .20-16:18رؤيا  –.َوِجَبالٌ لَْم ت وَجدْ ، َوك 

ملك الملوك ن  ٳ .مباشرة   ،الثاني المسيح يسوع مجيء ربنا قبل متت سوف تلك، يةالمستقبلالكارثة و         

 يبني لن ن ماٳ ،البر   ال ذي هو حكمسلطته وملكه  إقامة ، من أجلإلى هذه األرض سوف يعود ربابورب األ

على تنهارسوف فهي   – تسقطاإلنسان  كل إبداعات ن  أ نبغيي ن هٳا فلذ قا.ساب   االنسان أنشأهقد  أي شيء على

خم العنيف الزلزال ذاك أثر  !الض 

إنما  ،نسان فحسباإل تآمنشليس  األرض.رم  دتسوف ، غضب هللاسبب ب تاشتعل يتال نارال نإ نعم،         

 .توجد بعد ذلكلن و ط،سقست والجبال ،وتختفيالبحر  إلىتنزلق  سوف، البر عنمنفصلة ال، أيضا   جزيرة كل

 إعالن  هللا المرسل

لم  الكتاب المقدس. ولهكل ما يقسوف يتم   ن ماٳ رائعا. هذا قد يبدو؟ هذاكل  فهم يمكنكهل  يا صديقي،         

 إعالنن ه ٳ -هللا لوحي اإلعالن الفورييكون و، يحدثوف س الزلزال فإن  . هللاعند  من نبوءة ةأي ولن تفشل

ر األخير الزلزالحدوث هذا قبل ، لكنو. هرمجدونمعركة المسيح ل يسوع مسيحي حقيقي  كلن  ٳف ،المدمِّ

سة كلمةلل وفقا   ا  ستعد  ميكون و، المسيح وعيس، الواحد والوحيد المخلص يحبو ،ثانية   دوولم  وفسن ه ٳ، فالمقد 



خمةال العالمية هذه الفوضىمن  ينجوبالت الي، و .(17-4:16.تس  1) ُيختطف  الذي غضب هللاومن  ،ض 

 !على العالم بكَ سْ يُ وف س

 عالمات األزمنة

 انتهرقد ول. الزمن األخير هذالت عالماال العديد من ،تالميذه من خالل، المسيح يسوع اناقد أعطل         

 .زمنةاأل تمييزعالماتعلى  تهمعدم قدرمن أجل الصدوقيين الفريسيين و ووب خ

. َفأَ "          َماء  َن الس  َيُهْم آَية  م  ُبوهُ، َفَسأَلُوهُ أَْن ُير  وق يُّوَن ل ُيَجر  دُّ يُّوَن َوالص  يس  إ َذا »ْم:َجاَب َوَقاَل لَهُ َوَجاَء إ لَْيه  اْلَفر 

َماَء ُمْحمَ  َتاٌء ألَن  الس  : اْلَيْوَم ش  َباح  ةٌ. َوف ي الص  َماَء ُمْحَمر  ةٌ ب ُعُبوَسٍة. َيا َكاَن اْلَمَساُء قُْلُتْم: َصْحٌو ألَن  الس  ر 

َنة  َفالَ  ا َعالََماُت األَْزم  ، َوأَم  َماء  فُوَن أَْن ُتَمي ُزوا َوْجَه الس  يُعونَ  ُمَراُؤوَن! َتْعر   3-16:1متى - ?َتْسَتط 

! الزالزل عددزدياد ٳ، تلك العالماتإحدى و. عالمات األزمنةتمييز على  اث نيحكان المسيح  يسوعن  ٳ         

 .األحزان مبتدأحتما ، معها  أتييال تي سوف 

ٍة، َوَمْملََكٌة َعلَى َمْملََكٍة، "          ٌة َعلَى أُم  ُه َتقُوُم أُم  ، َوَتُكوُن َمَجاَعاٌت َوَتك ون  َزالَِزل  فِي أََماِكنَ ألَن 

َراَباٌت.  ْبَتَدأ  األَْوَجاعِ َواْضط   13:8مرقس  –."هِذِه م 

 للقلق رئيسيال مصدرالباتت تشك ل ، جدا  ودرجات قوت ها المرتفعة  لزالزلل نسبة األعداد المتزايدة إن         

ة   ،بالن سبة للعالم أجمع، والهلع بط هذا. المتقلقلة هذه األيام في  خاص   اليومية االصدارات كاف ة ؤكدهتما  بالض 

وما زالت أرقام  الزالزل. تقارير عنالعديد من ال حيث يرد وغيرها من المطبوعات، صحفمن ، تقريبا  

 !مستمر في ارتفاعالزالزل 

ساحة تطل على البحر قفا في نفسي وا شاهدت، ليال   افي رؤيوسنوات،  سبع: قبل حوالي  ]مالحظة        

ضربت  قد، ما كارثة   ان  ب تعرفف. السدب اصطدمتو يابسةنحو ال مد  موجة  إندفعتفجأة، و. باتجاه الشرق

في ، تصدمنيوف س هاأنب ن األولى. تيق نت عندها، أكبر م، ظهرت موجة أخرىبعد ثوان قليلةواألرض. 

في  أسرعت راكضا  ، موجةقيقة ال تي اندفعت فيها تلك الالد  نفس ففي ذلك المكان على الفور.  تركألم حال 

 ،الموجةتلك  فيه كانت ال ذي ،، في الوقتمبنى المحكمة العليا صوبقل كبير عبر ح، اه المعاكساالتج

موجة أخرى  هب ت، بات جاه مدخله المبنى الكبير ذلك قاصدا   مسرعا  كنت  فيماو. بقوةحقل الالمتنزه وتضرب 

ابقأكبر في رحلة فراري من هذا المد   الخطوة األخيرة خطوولكن ني وفي الوقت المناسب، كنت أ. تينمن الس 

. للحماية من جنون األمواج العاتية طلبا   ،المبنىذلك في  ضخمةال أحد األعمدةبفنجحت بالت مسك الجارف، 

من . غرق كاليفورنيابشأن  ،وليام برانهاماألخ  ةو  نب ،تبادر إلى ذهني فورا  ، الحلمذاك عندما استيقظت من 

د أن   من ال مفر ، فوبالتالي .تحت المحيطمن عنيفة زالزل بركانية ب يرتبطأن ، ال بد  وا  كهذاحدث المؤك 

 ". [ الكبير" والية كاليفورنيا  طال إنتظار زلزاللقد . التسونامي

 الساعات األخيرة للنعمة

ناٳ           من األيام األخيرة هي هذا العصر.هذه نهاية تسبقالتي  األياما ن هٳ - األحزان بداية في أيام نعيش ن 

 !الحضارة



على  تشارفقد ، الكنيسةاأللفي سنة من عمر ن  ٳ .عصر النعمةل الساعات األخيرة في نحن نعيش         

 نساناال صل  خيل، العار صليب على طوعا   حياته سل مو، عشرين قرنا  حوالي ال منذ الخالق جاءلقد  نتهاء.اإل

، ، الناس الماليين منحياة  الزالزل أنهت ،لى يومنا هذاٳووقت ذلك المنذ و. خطاياه من من دون أي بغتة 

فوا على للمسيح، ولم عديد من األنفسال هلكولقد  .نذارٳ ، ويا صديقي. في حياتهموجود يكن له  ال ذين لم يتعر 

يُعُكْم َكذل َك َتْهل ُكو"  يسوع الرب تقبل هلف، ل صخَ الغير مُ  يصديقيا ! خالص يوم يومأل". نَ إ ْن لَْم َتُتوُبوا َفَجم 

ر! !ذلك اآلن إفعل ؟اليوم تنال الخالصو ،المسيح  ال تتأخ 

 تهتم بصنع الخير أو، المسيح على مثال، إلنجيلل شاهد هل أنت؟ المسيحي صديقي ك ياماذا عن         

بجدية واحدة  لحظة فك ر ؟ ركودفي حالة  ةحياتك الروحي   جعلت أن ك أو؟ العتيدة هللا دينونة منالناس  تحذيرب

ْقَداُرهُ؟..." ا هَذا م   (.2:3عبرانيين)" َفَكْيَف َنْنُجو َنْحُن إ ْن أَْهَمْلَنا َخالَص 

منتصف الليل ةخصر  

 دفي عد الزيادة - زمنةألا عالمات إحدى مضتووهي  ، ذروتها الكتاب المقدس نبوءات لقد بلغت         

 صرخة نحو وهي سائرة حتما   مع مرور الوقت، آخذة في التزايدل ززالالن  أعداد ٳف، بالفعل !الزالزل

 !هرمجدون معركة لىٳوصوال   -منتصف الليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– الشرق األوسط الصراع في  

؟سينتصرمن   

 [.١٩٧٠سنة ت رَ ش  ونُ  تبَ ت  قد كُ ، اتم تنقيحه تيال، النبويةهذه الرسالة ن  ٳ]                        

. َمَتى أَْفَرَخْت »" َوَقاَل لَُهْم َمَثال :: نبوءة الكتاب المقدس اُْنُظُروا إ لَى َشَجَرة  الت ين  َوُكل  األَْشَجار 

ا، َمَتى َرأَيْ  ْيَف َقْد َقُرَب. هَكَذا أَْنُتْم أَْيض  ُكْم أَن  الص  ْن أَْنفُس  ه  األَْشَياَء َصائ َرة ، َتْنُظُروَن َوَتْعلَُموَن م  ُتْم هذ 

يٌب. "  َفاْعلَُموا أَن  َملَُكوَت هللا  َقر 

 31-21:29لوقا -                                                                                     

واألردن  ضد مصر الشهيرة حرب األيام الستةفي  إسرائيل االنتصار ال ذي حق قته في أعقاب         

 الحرب التي بعد ،١٩٧٩مع مصرعام  الممعاهدة الس   هاتوقيعو ،١٩٦٧عام ال من حزيرانفي شهر ، وسوريا

ازدياد و ،١٩٨١عام الفي  لمفاعل النووي العراقيل هارتفجيثر ٳو ،١٩٧٣عام من ال في تشرين االول اندلعت

ا زاد ن أي وقت مضى،مأكثر  ،المحيطة بها الدول العربيةبينها وبين  نزاعاتال ائدة بين نات الس  التكه   مم 

في  ،طويال   دومت إسرائيل لن أنب يشعرمنهم البعض ف إسرائيل. مستقبل حول ياسيةالس   األوساطالعديد من 

 .ىم  سَ ل غير مُ أجَ لى ٳ بقى على قيد الحياةتوف س الصغيرة ةهذه األم   أن  ب يعتقد البعض اآلخر أن   حين

دو، ديوح واضح مصدرك لهنان ما ٳ، بما سيحصل كهنت  سوى الإلنسان ا ستطيعيال           وهو ال ذي ، محد 

سةهللا  كلمة – ن هٳ ،يةالمستقبل األحداثدقيقة عن الو صحيحةالمعلومات ال يوفر  .المقد 

خالل تلك و .فقط اليهود ناذهأ في سوى أي وجود، دولة إسرائيللم يكن ل، لفي سنةاألبل قرابة ق         

كون  ،أجمع في العالم المنتشرين  اليهودكان ، الفترة العام القادم " ولسان حالهم يعلن،، التقليدي الفصحبيتمس 

 !"في القدس

أصبحت بعد أن ، ١٩٤۸عام الابتداء  من  ،إلى وطنهمقد عادوا  اليهود الماليين منأن  ب ،اليوم نجدو         
 أحلك حتى في ظل ،له معاديال، العالم العربي في وجه مودالص ،ذلك الوطن استطاع لقد .دولة، إسرائيل

، أيضا   قوتهااستطاعت أن تظهر  إنما ،فحسب قدرتهاثبات ٳفي  سرائيلٳلم تنجح دولة  .بهالمحيطة الظروف 
عام في ال) إسرائيل دولة إنشاء منذو .١٩٦٧عام ال في حزيران ، وذلك،في العالم، " حرب سرعأ " أثناء

 ها.ميرتد من نيتمكنوسوف  حين، اليوم ذلك لىٳيتوقون  العربو (، ١٩٤۸

 

 اليهود

تغاضى قد  هللانجد أن  ، كنعان إلى أرض الخروج من مصر منذو، الكتاب المقدس تاريخعلى مدى          

ة  تلو األخرى،  بني إسرائيل عصيانعن  ، مرارا وتكرارا همهنبيت لم يتوانى عن ،في الوقت عينهو، ن ماٳمر 

شريعة هللا.  ةطاعٳب همالتزامهو مشروط ب ،كنعان أرضاإلحتفاظ ب ن  إ تجاهه. هموتبعي ات عصيان قبعوا من



ن ويفن د كاف ةي ،سفر التثنية من ٢٨ الفصلو ، بالبركة إسرائيل بني هللا وعدلقد  إسرائيل. عهد هللا مع بنود دو 

 .عصيانال الفي ح –، تالتشتُّ حتى  – لعنةال، بالمقابل، هناكو ،هوطاعأ حال في

ْفَها أَْنَت َوالَ آَباُؤَك، َوَتْعبُ          ٍة لَْم َتْعر  ي ُتق يُمُه َعلَْيَك إ لَى أُم  َك ال ذ  بُّ َوب َمل ك  ُد ُهَناَك آل َهة  أُْخَرى َيْذَهُب ب َك الر 

ْن َخَشٍب َوَحَجرٍ  يع  الشُُّعوب   .م   َوُهْزأَة  ف ي َجم 
ا َوَمَثال  ْم. َوَتُكوُن َدَهش  بُّ إ لَْيه  يَن َيُسوقَُك الر  بُّ فِي ال ذ  َك الر  د  َبدِّ َوي 

وِب ِمْن أَْقَصاِء األَْرِض إِلَى أَْقَصائَِها ع  ْن َجِميِع الشُّ ْفَها أَْنَت َوالَ آَباُؤَك، م   أُْخَرى لَْم َتْعر 
، َوَتْعُبُد ُهَناَك آل َهة 

ف ا َوَكالََل َخَشٍب َوَحَجٍر. َوف ي ت ْلَك األَُمم  الَ تَ  ا ُمْرَتج  بُّ ُهَناَك َقْلب  يَك الر  َك، َبْل ُيْعط  ْطَمئ نُّ َوالَ َيُكوُن َقَراٌر ل َقَدم 

.  28:36,37,64,65تثنية  -اْلَعْيَنْين  َوُذُبوَل الن ْفس 

 أراٍض  في ىأسر وأصبحوا، وسماٍح منههللا  إرادةب، مرارا  وتكرارا  العصاة  سرائيليونإلا لقد ُسب يَ          

 إلى أرض يعيدهم، في كل مرة كان ،مع إبراهيم األبديوعده ال ينسى أبدا   ال ذي، الرب ، ولكن  أخرى

 (الروماني. سمهاإهو  )فلسطين كنعان.

ا أََنا »          ، َفالَ ُيْدَعى اْسُمَك َبْعدُ َفه َوَذا َعْهِدي َمَعكَ أَم  َن األَُمم  ا ل ُجْمُهوٍر م  أَْبَراَم َبْل َيُكوُن اْسُمَك  ، َوَتُكوُن أَب 

يَم، ألَن ي أَْجَعلَُك  اإ ْبَراه  ا ِجّد  َك َكثِير  ْمه وٍر ِمَن األ َمِم. َوأ ْثِمر  ا لِج  ْنَك َيْخُرُجوَن. أَب  ا، َوُملُوٌك م  َوأ قِيم  ، َوأَْجَعلَُك أَُمم 

َك. ف ي أَ  َعْهِدي َبْينِي َوَبْيَنَك، َوَبْيَن َنْسلَِك ِمْن َبْعِدكَ  ْن َبْعد  ا لََك َول َنْسل َك م  ي  ا، ألَُكوَن إ له  ا أََبد  ْم، َعْهد  َوأ ْعِطي ْجَيال ه 

َك أَْرَض ُغْرَبت َك،  لَكَ  ْن َبْعد  اَول َنْسل َك م  ا أََبِدّي  ْلك  ل  أَْرِض َكْنَعاَن م   8-17:4تكوين  –«.. َوأَُكوُن إ لَهُهمْ ك 

في مختار  شعبٍ  تجذير هللا في أزلية ثباتإل، فيه لُْبسال الذي  األقوىالملموس الدليل هو هذا و         

 .أرض الميعاد

 

 تشتُّت البذور

ة  تشت توا فمعهم، أكثر  جاهدي أنروح هللا مكان ٳلم يعد بمرد، ت  ال شديدي واعندما أصبح، ن ماٳ          مر 

أن ه  على ،المسيح رفضوا يسوع عندما فسهمعلى أنذلك  يجلبوا ألم) .أخرى ونهائيا  في أقصاع العالم أجمع

الجيش  ىاستول عندما، م ٧٠العام في تشتت ال حصل لقد(. 27:22,23,25 اقرأ متى؟ المنتظر مسيحهم

  .دمويو قاس بعد حصار تيتوس،على القدس بقيادة األمير الروماني

ُه َقد  اْقَتَرَب َخَراُبَهاَوَمَتى َرأَْيُتْم أُوُرَشل يَم ُمَحاَطة  ب ُجُيوٍش، َفح ينَ           ،  …ئ ٍذ اْعلَُموا أَن  ْيف  َوَيَقُعوَن ب َفم  الس 

يع  األَُمم   َن األَُمم   :َوُيْسَبْوَن إ لَى َجم   م 
َنُة األَُمم   )من غير اليهود( َوَتُكوُن أُوُرَشل يُم َمُدوَسة  َل أَْزم  لوقا  –. َحت ى ُتَكم 

 (26:32,33الويين قارن مع ) 21:20,24

ن  ٳ . وطن أصلي لهم ، والالعالمكل أنحاء في  منتشرين اليهود أنفسهم جدوو: كالم المسيح تحق قلقد          

دالتشتت، " ـل الكلمة اليونانية Diaspora ) تاتلشّ أ ،تشتتا عادة   يسمىنتشار اليهود حول العالم، ٳ  "(.التشرُّ

 األعداء. في أيديالقدس وقعت و المطر، عليهاال يهطل  صحراء مثل ةمقفر أرض إسرائيل أصبحت لقد

لت سيرة، م٧٠ العام منذ           عدة لقرون دفعوا لقد .اتاالضطهادو بالعذاباتلى تاريخ حافل ٳ اليهود تحو 

 .أجمع، وما زالوا حتى اليوم  من شعوب العالم رينمحتقَ ، كانواف للمسيح. ورفضهم، عصيانهم ثمن



 تجميع البذور

 وفاء  و ،رحمته ، وذلك بفضلم، إلى وطنهأعاد هللا اإلسرائيلين، مضى نصف قرنأكثر من  ذنم         

 استولىعندما  ،١٩١٧عام من ال كانون االول في شهر ،الحرب العالمية األولىأعقاب في  لقد تم  ذلك. وعودهل

، تاليقاموا بالو ،تركيكم الللحتخضع ال تي كانت  مدينة القدس على، للنبيأالجنرال  بقيادة، البريطاني الجيش

 دونمن  ،مدينة القدس على سيطرةال تتم  لقد . ةقرون عد  ل ، الذي استمر  محمديال الظلم فلسطين منتحرير ب

 الطائرات تحليق ، هوآنذاكالكامن وراء هذا االنتصار  سر  الوإراقة دماء. طالق نار وال ٳلى ٳالحاجة 

عر بين األتر، األمر ال ذي أشالمدينة فوق البريطانية  لهملم يسبق ، تيال،  "ةالغريبالطيور" تلك من، اكاع الذ 

 .مفاجئال ستسالماإل فكان، مثيال  لهاأن رأو، أبدا  

ف ٍة هَكَذا ُيَحام   "...          ْهَيْوَن َوَعْن أََكَمت َها. َكُطُيوٍر ُمر  ُل َربُّ اْلُجُنود  ل ْلُمَحاَرَبة  َعْن َجَبل  ص  َربُّ  يهَكَذا َيْنز 

ي. ي َفُيْنق ُذ. َيْعفُو َفُيَنج   31:4,5إشعيا  -"اْلُجُنود  َعْن أُوُرَشل يَم. ُيَحام 

احة، أثار ال لىٳ للنبيأ الجنرال البريطاني دخول ن  ٳ           التي وضعت، لألحداث التفاعل المتسلسلس 

في  كلمتينل هو اتحاد متناغم"، لنبيل"اسم إ إن أمام أعيننا.مباشرة   ،الكتاب المقدسنبؤة  في صلب إسرائيل

 هللا " عنيت، ،"Allah-Nebi"فكلمة نبي". " أي  ”Nebi“هللا" و " يعنوال تي ت"Allah "، العربيةاللغة 

 ؟ة الكتاب المقدسوءنب في صدفة مجردهذا األمر،  ُيْعَتَبرهل ". نبي

َس ف ي األُمَ "           يَم اْلُمَنج  ي اْلَعظ  ُس اْسم  .َفأَُقد  ي  ..م  يع  األََراض  ْن َجم  ْن َبْين  األَُمم  َوأَْجَمُعُكْم م  َوآُخُذُكْم م 

َبة  أََماَم َعْيَنْي ُكل  َعاب رٍ  ا َعْن َكْون َها َخر  َوض  َبُة ع  ُكْم. َوُتْفلَُح األَْرُض اْلَخر  ه   .َوآت ي ب ُكْم إ لَى أَْرض  َفَيقُولُوَن: هذ 

َبُة َصاَرْت  َنة  َمْعُموَرة . َفَتْعلَُم األَُمُم ال  األَْرُض اْلَخر  َمُة ُمَحص  َبُة َواْلُمْقف َرةُ َواْلُمْنَهد  ة  َعْدٍن، َواْلُمُدُن اْلَخر  يَن َكَجن  ذ 

بُّ َتَكل ْمُت َوسَ  َمَة َوَغَرْسُت اْلُمْقف َرَة. أََنا الر  ، َبَنْيُت اْلُمْنَهد  بُّ ُكوا َحْولَُكْم أَن ي أََنا الر  حزقيال  – "أَْفَعُل.ُتر 

36:23,24, 34-36 

ب ، ماذا هو تماماه          من شتى بقاع اليهود ذ قد جمعٳذلك، من لى أبعد ٳذهب قد  ّنهٳال بل !  فعله الر 

ب، وهكذا. وطنهمإلى  بهم أتىو، األرض  : حرفياالتالية  ةو  النب قد أنجز، يكون الر 

َن اْلمَ  " : الَ الَ َتَخْف َفإ ن ي َمَعَك. م  ، َول ْلَجُنوب  : أَْعط  َمال  ب  أَْجَمُعَك. أَقُوُل ل لش  َن اْلَمْغر  ق  آت ي ب َنْسل َك، َوم  ْشر 

 . ْن أَْقَصى األَْرض  يٍد، َوب َبَنات ي م  ْن َبع   43:5,6إشعيا  -"َتْمَنْع. ا يت  ب َبن ي  م 

 السبي البابلي دوائر مناطقو من العراقت كان، ُدفعة أول، ومن الشرق اليهودرحلة عودة بدأت لقد          

ت  يهوديةالمستوطنات ال ُبن َيت حيث، شرقمال اراضيغيرها من الصين و ،من الهند، ثم القديم واستمر 

ا بالن سبة سأحضر"."ي"، تآ"، شرقللالرب  قالهكذا  ،لذلك .عدة قرونل ت عودتهم كان، فلقد الغرب يهودل أم 

 يسم ى، في النص العبري" لم  الشمل"ن  ٳ، الشرق من القادمينك ئاوالمع  مقارنة، من اآلخرين أبطأ

"acabtsecha " في )" سليمالت"ـقد أمر ب اهلل، فمختلفة شمالال يهود أحوال كانتلقد جمع". ال" يعنتال تي

ا غيرهبلغاريا، وفرنسا، روسيا، ، في بولندا الموجودون اليهود ن  ٳف ،هكذاوأعطني"( " -" Taini"العبرية 

وااألخرى الشمالية األراضيمن   على أجنحةأتوا  لقد، فالجنوب لعائدين منلبالن سبة . عودةبال أيضا   ، هم 

د. يهودلمن اآنذاك  فلقد ُطل بَ  ،من اليمنالقادمين  خاصةو( 40:31أشعيا النسر) الترجمة ) عدم الت رد 

. اليهود منتماما   خالية اليمن أصبحت،  ١٩٥٠عام البحلول و"( كبح أو تقييدال " -" Altichlahi"األصلية: 



يَ . إثيوبيا علىاليوم األمر نفسه ينطبق و  ،مالعال أنحاء كلمن  ،همرالعائدين إلى ديا اليهود عدد ولقد أُْحص 

 . يوميا   شخص ١،٠٠٠ بمعدل

ن القرو على مدى ةروهجمال األرض تلك العمل فيبحتى شرعوا ، ديارهمإلى  ن عاد اليهودٳما          

ؤوب والعمل  فبفضل .، تغي ر وجه األرضوعلى الفور. الماضية نصفالو ثمانية عشرال الشاق الد 

حلقد . عديدة ينسنمنذ  خربة  الألرض لى تلك اٳ الحياةأعادوا ( طبعا   هللا مساعدةبو) عام الفي  بأن هالعلماء  صر 

ة من دعد  متجزاء أفي  المطر ليهطلعاد و، المنطقةفي تلك الهوائية  تياراتال تغي ر  في قد طرأ،  ١٩٤٨

في  كملت، ال تي  رائعةال ةؤهذه النب يمكنك أن تقرأ .عديدة لقرونقد انحسرت  ، حيث كانت األمطاريلإسرائ

 .٣٦ الفصل حزقيال

ستردادأإل  

 اليهوداآلالف من  شرع، العهد القديم أنبياء هعن تنبأ الذي هامصير تقبُّلت بدأت إسرائيل نمايب         

 ،١٩٤۸أيار ١٤في  نصف،و ةسنثالثين بعد و. أرض أجدادهم ، قاصدين"بين االمممن "يوميا  ينسحبون

 ، بموجب وعد بلفور.اليهودي للشعب وطن قومي دولة إسرائيل ،المتحدة األمم أعلنت

ْن َبْين  األُ  "          : هأََنَذا آُخُذ َبن ي إ ْسَرائ يَل م  بُّ ي ُد الر  ْن ُكل  هَكَذا َقاَل الس  َمم  ال ت ي َذَهُبوا إ لَْيَها، َوأَْجَمُعُهْم م 

مْ  ه  ْم إ لَى أَْرض  َيٍة، َوآت ي ب ه  ة  َواِحَدة  َوأَُصي ُرُهْم  :َناح  َبال  إ ْسَرائ يلَ  أ م  حزقيال  –       ."ف ي األَْرض  َعلَى ج 

37:21-22 

 العمى إزالةبوعد  قد هللا ن  ٳفومع ذلك، . وع من الكفرنولكن مع  إلى إسرائيلأخيرا   اليهود قد عادل         

 من عيونهم.

، ال   "          ، َفَيْنُظُروَن إ لَي  َعات  ْعَمة  َوالت َضرُّ ان  أُوُرَشل يَم ُروَح الن  ي َوأُف يُض َعلَى َبْيت  َداُوَد َوَعلَى ُسك  ذ 

ه .َطَعُنوهُ، َوَيُنوُحوَن َعلَْيه  َكَنائ ٍح َعلَى َوح    –" يٍد لَُه، َوَيُكوُنوَن ف ي َمَراَرٍة َعلَْيه  َكَمْن ُهَو ف ي َمَراَرٍة َعلَى ب ْكر 

 12:10زكريا 

 العرب

ة  نزاعاتالابتدأت سلسلة من ن أرض الميعاد، واإلسرائيلي بعد أن استعادواآلن           في الشرق المستمر 

رين إسماعيل من إسحاق و كل   كانلقد لعرب (. نسل إسماعيل )ابين نسل إسحاق )اليهود (، و، األوسط متحد 

تعود إلى أيام  ةرغيمشاعرالو، متناقضةالشخصيات لل كهذه ثمرة غير طبيعية ن  أب وارمن نسل إبراهيم. )تذكَ 

حرب األيام الستة في كانت لقد  .على مر العصور، العديد من المواجهاتبينهما  كانلقد ( التوراة القديمة.

 من خالل ،تجل ى وتثب ت قد نياإلسرائيلي إنتصار ن  ٳ. بينهماالمواجهة األسرع ال تي جرت  ،١٩٦٧حزيران 

ة، ولسنوات حرب األيام الستة لقد كانتمن األردن.  جزءلسيناء ول همحتاللإ نقاش بين ، محور دراسة وعد 

. م اليهودهزمن العرب ن لم يتمك   ،همداعدأق فوُّ تعلى الرغم من ف. ينوالسياسي ينخبراء العسكريال العديد من

في  مكثتأن  بعد، محوزتهالتوراتية ب أورشليممدينة  أصبحتالعنيفة،  ستةالفي اليومين األولين من األيام ف

ة األممأيدي  حبتهج اليهود ! فاإسرائيل ! حضن لمدينة القديمة إلى ا تعادلقد . سنة١۸٩٧، لمد  وزير  وصر 



للرحيل مرة أخرى "  ال، أقدس األماكن المقدسةإلى  ناد: " لقد عال  قائ آنذاك ،الجنرال موشيه ديان،الدفاع 

قة م ، لم تعدأورشليمن  ٳف ،قد أحسن القوللحقا ،   .مجراها"  أزمنة األمم" لقد أخذت  ،من األمم سة  مدو والطو 

ب  »          يَنُة ل لر  ، َوُتْبَنى اْلَمد  بُّ اٌم َتأْت ي، َيقُوُل الر   31:38 إرميا - « ...َها أَي 

ي."...          ه  أُوُرَشل يُم. ف ي َوْسط  الشُُّعوب  َقْد أََقْمُتَها َوَحَوالَْيَها األََراض    5:5 حزقيال  –" هذ 

تهم الميعاد أرض الدفاع عن في نياإلسرائيليقدرة  تجل ت ،منذ ذلك الحين          العالم  هجمة ضد ،خاص 

 إسرائيل على جبارٳ، من أجل تضافر القوى في سبيل فيما بينها العربية الغنية الدول ت فقتٳ، بعدئذٍ  العربي.

ن ما كل هذه الجهود قد باءت ٳ، ةاإلسرائيلي - يةالعرب حربال في تي كسبتهاال األراضي المحتلة التخلي عن

 .بالفشل

 السوفيات

ل ذاك الفجأةومن َثم            طالما التي  ،ضادةالملهجمات العربية ااستعدادات ، المتمث ل بالعربي وهم، تحو 

يعملون الروس و ،١٩٦٧حرب في  ،العرب خسارةمنذ ففي هذا القرن.  الحدوث، لحتممواقع إلى  ،عدوا بهاوُ 

باألسلحة ومصر  ،بعض الدول العربية يدعماالتحاد السوفياتي  فراح. الوهم المحتمل هذاتحقيق  على

 روسية أخرىب، الجيش المصري التي دمرت في الحربن معدات ٪ م٨٠ستبدال ٳتم ف. العسكرية خبراتوال

نع  الـ تجاوزتكلفة على الدول العربية ب تهمسيطراآلن،  يبسطون الروس بأن   ،أفادت وسائل اإلعالملقد . الص 

ال هذا،وجودهم و ،مليار دوالر ١٥ ة و الفع  ن، قد همرانتشاقو  على الجيش المصري،  هم من الهيمنةتمك 

ا . وتنظيمها ةوالصناعي اإلقتصادية أيضا  على الخططواالشراف  عاجزا  عن الرئيس المصري  جعلمم 

بسبب على البالد،  تهقبضته وسيطر ففقد بالتالي؛ في بلدهالعمليات العسكرية  االشراف على فيحق ه ممارسة 

لقوات اعمليات ى االشراف عل الممسكين بزمام السلطة العسكرية من خاللآلالف من الفنيين الروس اوجود 

ما زال  ، بحر األبيض المتوسطفي منطقة ال حاليا  الموجود  هاأسطول كما أن  . وتوجيهها العسكرية المصرية

من ف، وأكثر من هذا . "ال مثيل لها اضافي ةمعدات ب يتعاظم أكثر فأكثر، من خالل تزويده باستمرار،

على طول ( جو -صاروخ أرضواريخ سام )تثبيت ص، في المدى المنظور، الروسيحاول أن ، المحتمل

ية ةمظلالوتوسيع ، القناة نفسها ، روسية -ة إسرائيليمواجهة يؤدي إلى قد تطور  ذاوه -، المائي للخط الجو 

" من : (١٩٧٠حزيران ١٥ ،نيوزويك عن مقالة في")نقال  .في جميع أنحاء العالمذات أبعاد خطيرة زمة أخلق و

غم من الت دريب الكامل ، من عدم قدرة المصريين تدريب، بالرغم من النمتأكدوت االواضح أن السوفي بالر 

أحد  هشرحي فيما يلي ما .الجوي الحديث دفاعال لشبكة معقدةالمبتكرات على الت عامل مع ال ،ال ذين تلقوه

، لكي يمن التدريب في االتحاد السوفياتسنتين لى ٳبحاجة الجامعات المصرية  ييجخر  أي من  ن  ٳ" :الروس

 (.١٩٧٠حزيران ١نيوزويك،  عن مقالة في)نقال  "وقت!' هناك ليس. 'و"النظام، في نخراطمن اإل يتمك ن

 ن  بأ للت صريح، آنذاك إسرائيل وزراء ةرئيس، ئيرام غولدا السيدةب ال ذي دفع سببالهذا هو  ربما         

 .على اإلطالقخطر األو صعباأل تخوض الن ضال إسرائيل

من المسؤولين  وفدا كبيرا ،حسبما ذكرت وسائل اإلعالم، تيااالتحاد السوفي أرسلبعد عام واحد، و         

أي ا  تكن . الستار الحديدي دولو روسيالذاك االت فاق المعقود بين مماثل  اتفاقب لمطالبة، من أجل االقاهرة إلى



. الشؤون المصرية لتدخل فيا ا ، يتيح لهاقانوني   ا  ندستملك ، باتت ن  روسيا اليومٳذ ٳال يهم ، ، الُمْبَرَمة المعاهدة

مة بات جاهخطوة  ههذو طها الشرق األوسط لهيمنة علىا متقد  نكما هو م ،بحسب مخط   الفصل في حزقيال دو 

 .٣٩و ٣٨

 ؟ونحق قيوف س أي  كسبٍ هناك، و يالروسما هو سبب الت واجد  ولكن         

عيد           غبة في و النفوذ الغربي من لحد  ا تت جه نحو أهدافهم ان  بقد الخبراء ، يعتالسياسيعلى الص  الر 

 نفط الشرق وعينهم أيضا  على، البحر المتوسط يراقبون بدق ة ،الروس أن  بيبدو و. قناة السويسالسيطرة على 

 الغنية.الرواسب المعدنية األوسط و

 أألميركيُّون

 ةمكتوف خطوطالنجوم والتقف ، سوف صلحة الوطني ة على األقل  باب الممن هل ف؟ ركايأم ماذا عن         

من ؟ ةروسي بمساعدةٍ  الدول العربية المتحدة ضد تدافع عن نفسها وهي إسرائيل ، وهي تراقباأليدي

 يتموف س،  الواليات المتحدة ان  بعتقد أ. 38:13 حزقيالإقرأ تسمح بذلك. لن، المتحدة الواليات أن  ، الواضح

 .الروسية النووية لقوةاسطة بوا هاتدمير

أإلجتياح -الحدث التالي الكبير   

قارئ ، بالنسبة لكتاب المقدسالنبوءة  في ضوءبالغة  أهمية ذو يبدو لن ،حساسال هذا الوضعن  ٳ         

 .الصباح لصحف عادي

ابغض النظر          ائد  الوضع السياسيقد يبدو عليه  عم                                                         قوالشر االتحاد السوفياتي فيالس 

 به تنب أما  هو هذا شعال فتيل نهاية هذا العصر.ٳال تي من شأنها وتختمر،  اديةتيعإ غير ا  ظروفن  ٳف، األوسط

 !الكتاب المقدس

ات، هذا ال على ضاءةفي اإل الصادقة رغبتين  ٳ           األحداثلى ٳ يهكمن ما هو من أجل تنبٳموضوع بالذ 

وفقا ، دةمحد  ال نبوءاتالبعضا  من  بالضبط،قة  ق  حَ مُ  ،األرض في أجزاء كثيرة منتحصل  التي، يةالعالم

رض ألجوج  غزو إنه ؛أمام أعيننا آلن، تتم  االقديمة النبوءاتتلك  إحدىو .النبوي الشامل هللالمخطط 

 .وتوبال ماشك رئيس، إسرائيل

َك َوُتوَباَل.هَكَذا "...           : هأََنَذا َعلَْيَك َيا ُجوُج َرئ يُس ُروٍش َماش  بُّ ي ُد الر   38:3" حزقيال َقاَل الس 

قديمة  سماءأ هيهل فتوبال. وماشك الفعلية ل المواقع حولن وخمؤر  الوون كثيرا  ما اختلف الال هوتي           

، شمال سورياأجزاء من بعض تركيا ولى ٳشير ت ن هاٳ، مأتوبولسك؟ موسكو و ،اليوم دعىالتي تمناطق لل

 ، هي:العبرية ، في الل غة"الرئيس "األميرعبارة ( chief prince) ؟شمال العراق لى مناطق فيٳباالضافة 

 متمردةالهللا -ضد روح إلى ا  تحديدشيرت ، جوج""كلمة  ،بينما روسيا. لىٳ رمزيالذي ،  "دب  أو" روش""

ان الكبير شير إلىتجوج" ام"و .المللسيطرة على الع التي تسعىو ك   جوج"."سلطة تحت  الموجودينعدد الس 

. الحياالله من  سخروا ، ولطالماهللا ، ينكرونشعب شيوعي ألن هم، ضدهم هللاان   من الواضح         

حت الروح التيتنسجم مع تلك  روسياف إلى  اهرجال أرسلت عندما، ، وذلكالسماء في بات جاه هللا   قبضتهاب لو 

وقفلوا  ".هرلم ن نا، ولكنمسيحياللهكم ٳلقد بحثنا عن  ،"تقول: العالم رسالة إلى حملوا معهم ال ذين، الفضاء



خرية،راجعين من حيث  لحاداإل هي رمز، روسياف .هللاتجاه  مهانةالو، ستهزاءاالو ، وهم مشحونين بالس 

 .عليه والتمردنكران وجود هللا 

" ال  الدول العربية مساعدةال ذي عنوانه: "، األوسط في الشرق الروسي الوجود بأن   ا،أحد م ظن ن  يال          

ط له من أجل أمر إلهي  هن  ٳال بل،  ،عابر حدث مجرد يعدو كونه،  .هدف ماُمَخط 

َك أَْنتَ  "          د  َوَهي ْئ ل َنْفس  َعة  إ لَْيكَ  )جوج( ا ْسَتع  ا.َوُكلُّ َجَماَعات َك اْلُمْجَتم  ْرَت لَُهْم ُمَوق ر  حزقيال  –" ، َفص 

38:7 

د أن ه س ا، وغد أو؛ اليوم يحدث من الممكن أنو، وشيكا إسرائيل غزولقد بات           من   يكونمن المؤك 

 .على اإلطالق العالم ايشهدهوف سال تي ، أعظم وأعنف الصراعات

اٍم َكث يَرٍة ُتْفَتَقدُ "          ْيف  اْلَمْجُموَعة  )جوج( َبْعَد أَي  َن الس  ة  م  ن يَن األَخ يَرة  َتأْت ي إ لَى األَْرض  اْلُمْسَتَرد  . ف ي الس 

َن الشُُّعوب  وَ  ُجوا م  يَن أُْخر  ، ل ل ذ 
َبة   َخر 

َبال  إ ْسَرائ يَل ال ت ي َكاَنْت َدائ َمة  ْن ُشُعوٍب َكث يَرٍة َعلَى ج  ن يَن م  َسَكُنوا آم 

َك َوُشُعوٌب َكث يُروَن َمَعكَ ُكلُُّهْم. وَ  . هَكَذا َتْصَعُد َوَتأْت ي َكَزْوَبَعٍة، َوَتُكوُن َكَسَحاَبٍة ُتَغش ي األَْرَض أَْنَت َوُكلُّ ُجُيوش 

ا يئ  ا َرد  ُر ف ْكر  ا َتْخُطُر ب َبال َك َفُتَفك  : َوَيُكوُن ف ي ذل َك اْلَيْوم  أَن  أُُمور  بُّ ي ُد الر   10-38:8حزقيال  –." َقاَل الس 

 التدمير

 جنوب شرق ليبيا، أوروبا الشرقية، )إيران،العراق،إثيوبيا، همالروس وجحافل فيهي يأتالذي في اليوم          

، غضب هللا آنذاك، يحمووف ، سإسرائيل لمهاجمة لروسيا، الحليفة وغيرها من الدول النمسا ألمانيا، أوروبا،

خم، فذا الت حاله على دمار كبير يحلو  زلزاال   يذكر، بأن  الكتاب المقدس ف (.6-38:1إقرأ حزقيال  الض 

من يقف جميع ووحوش، الزحافات ال ،الطيور ،األسماك يشعر بارتجاجه، وأرض إسرائيل سيضرب ا  كبير

ويكون هناك ، لدماءا فكسْ تُ و وبئةاأل ستتفش ى أسفل. إلى، سوف ُيْطَرح كل  ما هو مستقيمو. األرضعلى هذه 

 ضد الترهيبع انوأكل  وف يستخدمس، غضبهتعبيرا  عن  هللا أن  فكبريت. نار و ،درَ بَ و غزيرةار أمط

الفصل من  حزقيال .)اقرأأرض إسرائيل في، على قيد الحياةأحد منهم لن يبقى بحيث ، إسرائيل مضطهدي

 (.2 اآلية 39 الفصل إلى 18 اآلية 38

س  "          م  َوأََتَقد  بُّ َوأُعْ  َفأََتَعظ   38:23حزقيال  –."َرُف ف ي ُعُيون  أَُمٍم َكث يَرٍة، َفَيْعلَُموَن أَن ي أََنا الر 

وسبعة ( 9-39:2حزقيال) األسلحة من سرائيلٳ نقيةلت سبع سنواتسوف يلزمهم ، بعد هذه المحرقة         

فصلنا عن تلك ال تي ت ،األخيرة اتالساع في نعيش نحن .(39:12حزقيال) دفن الموتىمن أجل  أشهر

 .في غضون أيام الممكنة الحصول، األحداث 

،  سالم"!  "سالم، صرخونيينادون و، الشرق األوسطو العالمن  ٳ          ُه الكتاب المقدس يقول ولكن  ،" ألَن 

يَنَما َيقُولُوَن: ، َكاْلَمَخاض  ل ْلحُ «َسالٌَم َوأََمانٌ »ح  ُئُهْم َهالٌَك َبْغَتة  يَنئ ٍذ ُيَفاج  تسالونيكي  1)"ْبلَى، َفالَ َيْنُجوَن. ، ح 

5:3.) 

األبدي ةطريق مفترق   

 التي تسبق حداثاألب المتعلقة النبوءات من يرالكبالعدد ن  ٳ ذٳ، األبديةطريق  قمفتر على نحن         

 ،بئةواأل،مجاعاتال ،زالزلال ،حروبمثل ال، لى بعض العالماتٳباالضافة  .قد تحَقق ،المجيء الثاني للمسيح



نكون  من أجل أن ،رشادٳالفتات أو بطاقات  بمثابة ،المميزة هذه العالماتُتْعَتَبر . درتدااإلو فوضىال

 ي نفسه،اليهود ي، الش عب، هعن كثب مراقبتهاعلينا األكبر التي  عالمةال ن ماٳمستعدين. وين ساهر، حذرين

 الكتاب المقدس اتنبؤ مفتاح ففي حوزتهم .قريباالمسيح  يسوععودة لالمؤش ر  هللاتوقيت ن هم يمث لون ٳف

، يقظينأن نكون  علينايجب ، نعم. عصرإنتهاء هذا ال مفتاحبمعنى آخر، ، بنهاية األزمنة ةالمختص  

ع  ،مستعدينو  !هللافي حضرة  اآلنمنذ  قلوبناونود 

 الجيل األخير

ث تحد  ف. نهاية األزمنة عالمات نالعديد م( 21لوقا ؛ 24متى )، جبل الزيتون على، يسوع لقد ذكر         

دول و ،في المستقبل إسرائيل دولة إنشاءلى ٳ شيرياألمر ال ذي غيرها من األشجار، و مثل شجرة التين عن

يُل َحت ى َيُكوَن هَذا  " ،34 في اآلية قال ثم األمم. مملكةك، جديدةأخرى  ي هَذا اْلج  اَْلَحق  أَقُوُل لَُكْم: الَ َيْمض 

 ؟)في فترة وجوده( به تحدثما كل حق ق، أن يتوال بد ، هذا الجيل" "أن ه في ، بقولهيعني  كان ماذا" ُكلُُّه.

 وبالتالي، فإن". األشخاص أو الفترة –عصر عني"ي توه اليونانية. في" genea" هو ""الجيل كلمة         

 كل تلك كتملقبل أن تيموتوا ، لن جميعهمهؤالء ف،  ١٩٤٨أيار ١٤دوا فيل  وُ ن الذيجيل إلى ، تشير اآلية

 )راجع سنة ٨٠إلى  ٧٠حوالي  تستمر جيلال فترة ن  يمكننا القول بأ ،من هنا يسوع.عنها م تكل   التي العالمات

 الوقت منهنالك كم ف الكتاب المقدس، جيل نطبق مع متوسطي هذا الجيل""كان  ن، إإذا  (. 90:10مزامير 

 ؟بعد

 نايعطي، 1:17متىن  ٳف، أعاله الوارد الحساب مع يتماشى جوابٍ  لىا  في الحصول عسعي حسنا،        

إسرائيل  إلى سبياود من دالعدد نفسه و، إبراهيم إلى داود من:  أربعة عشر جيال كلهناف .بعض التلميحات

، جيال  ٤٢ هوفمجموع هذه األجيال، المسيح. يسوع والدة حتى بابل إسرائيل إلىسبي  منأيضا  و، بابل إلى

بسبب ، سنواتالعدد الدقيق لل حولتختلف ن يالمؤرخوجهة نظر ن  ٳ) سنة.٢،٠٥٨ إلى٢،٠٠٠حواليون يغط  

ما يجب أن يتراوح  الكتاب المقدس جيل ن  ٳف ،مؤش رك هذا عتمدنااإذا ( في التاريخ. مختلفة تقويمات ستخدامٳ

 لىٳنسبة   ، الواحد جيلللما عا٤٠فترة الكتاب المقدس  وادارسيعتمد ). ، على وجه الت قريبسنة٤٩و ٤٦بين

ف ال. في البرية إسرائيل وبنفيها  جال التي عدد السنوات سنة، ٣٣إلى٣٠ بـحوالي جيلال فترة سياموقتعر 

 ال ذي رواه مثلال في شجرة التين كانت نإ( وهكذا، .ولدا   نجبوي يتزوج حين الرجلعمر متوسطهو و

مع  جنبا إلى جنب ،ستتحق قالتي  إسرائيل ةأم   إعادة بناء ىشيرفعال إلت ،٢١ ولوقا٢٤في إنجيل متى، يسوع

هل ، ولكن .حقبةال بداية ،١٩٤٨ سنة ذنٳفتكون ، جيل واحدفترة ، في غضون خرىاألعالمات ال كل تلك

 "geneaهذا "الناس من معظموفاة ، عند نتهائهٳقليلة من  سنوات قبلهذا الجيل" "لىٳ المسيحيعود س

ا العدو، جيل(ال) على  أؤكدإنما  .ما سوف يكون عليه هذاأن  ال اعتقد ؟ كبار السن  من د الباقي منهم همأم 

سلسلة  كتمالٳنحو انطالقة هو المؤش ر  ، ١٩٤٨ أيار ١٤ن  تاريخ ٳذ ٳ ،األمر من أجل الحث على التفكير هذا

 !ملك الملوك -المبارك  مجيء تشير إلىالتي  عالماتالو ،الكتاب المقدس نبوءات من

 

 



 مصيرك

 كانالتى  ياماألهي  هذه في التاريخ!األعظم  هي، األيامهذه ألن ، مسيحيونالصدقاء أيها األبتهجوا ٳ         

هذا ب ، قد خظيناأنت وأنا ن ما ٳ متياز.اإل يحصلوا على هذالم  ن ماٳ ،تهالرؤي ، كانوا يتوقونالقديم العهداء نبيأ

ارب"ر يبشلت  كل فرصة ل من نستفيد، إذا   . دعوناالعظيم متيازاإل من  عدد األكبرال لكيما ينال ،" الخبر الس 

 مساعدة من أجل، العظيمهذا االمتياز ُمن ْحنالقد . مائتالو الضائع لعالمهذا ال هللا رسالة معرفة فرصة، الناس

 !المصير األبدي مواجهةلستعداد الكي يصبحوا على  البشرية

، أمام أعيننا تتكشف التي العديد من األشياءف العالم. حول تجريي التحداث أللين هنب  تم دعونا نبقى         

منذ  لكتاب المقدسا صفحات المستريحة داخلالقديمة  اتباكتلل تميمتليست سوى  ،وسائل اإلعالم من خالل

من  تثبيسوف  األمر ال ذي ،يةاألرضالهزات  ت ساع نطاقٳ ،ةكارثُمقب ل  على  العالمن  ٳ .عقود من الزمن

ك اإلنسان أنب ،دون أدنى شك  نهائية.الة النبوي   مرحلةال ، بات جاهاآلن قد تحر 

ا: إ ْذ أََنا أَ  "          ا َواح د  ن ي أَْفَعُل َشْيئ  ي أَن ي َقْد أَْدَرْكُت. َولك  ُب َنْفس  ْنَسى َما ُهَو أَيَُّها اإل ْخَوةُ، أََنا لَْسُت أَْحس 

اُم، َوَراُء َوأَْمَتدُّ إ لَى ْر هَذا  َما ُهَو قُد  يح  َيُسوَع. َفْلَيْفَتك  أَْسَعى َنْحَو اْلَغَرض  ألَْجل  َجَعالَة  َدْعَوة  هللا  اْلُعْلَيا ف ي اْلَمس 

ا َما ا. َوأَم  ا ب خ الَف ه  َفاهللُ َسُيْعل ُن لَُكْم هَذا أَْيض  ن ا، َوإ ن  اْفَتَكْرُتْم َشْيئ  ل يَن م  يُع اْلَكام  َقْد أَْدَرْكَناهُ، َفْلَنْسلُْك ب َحَسب   َجم 

ْر ذل َك َعْيَنُه.  16-3:13فيليبي  –" ذل َك اْلَقاُنون  َعْين ه ، َوَنْفَتك 

 ستعدادا  ٳبجهوزي ة تامة  فنصبح، الحياةومصاعب  وقائع مواجهةمن أجل  ،في عوننا جميعا  هللا ليكن          

 الثاني.الرب لمجيء 

لك هللا  نتبه إلى ما يقوله لكٳ ؟مع هللا  مستقيمُ هل هو ، قلبك؟  ينغير مسيحيال أصدقائييا ، مماذا عنك         

را   ام  َشَباب َك" " :محذ  الَ َتْفَتخ ْر ب اْلَغد  ألَن َك الَ َتْعلَُم َماَذا َيل ُدهُ  "و(. 12:1جامعة ال)َفاْذُكْر َخال َقَك ف ي أَي 

على  مات يسوعلقد . خطاياك في تهلك ال. هذه اللحظةبتداء  من ٳ، مع هللا كن صادقا  (. 27:1أمثال)"َيْوٌم.

كل  ك منرطهيولك يغفر سوف  هوو ،لحياتك شخصي كمخلصاآلن،  قبلهٳ. خطاياك الصليب من أجل

 .كخطايا

ي أَ  "          ُن ب ال ذ  ي َوُيْؤم  ٌة، َوالَ َيأْت ي إ لَى اَْلَحق  اْلَحق  أَقُوُل لَُكْم: إ ن  َمْن َيْسَمُع َكالَم  ي  ْرَسلَن ي َفلَُه َحَياةٌ أََبد 

َن اْلَمْوت  إ لَى اْلَحَياة    5:24يوحنا  –." َدْيُنوَنٍة، َبْل َقد  اْنَتَقَل م 

 

 أألزل

منالو"  يأتيهوذا : "تهدر صارخة  ، الكتاب المقدس فيالتحقيق البعيدة  الرعودإن نبؤة            يسير ز 

كان زمن الوإسرائيل  ةأم   ن  كما أ .زلاأل قُُدما  صوب  ".منتصف الليلصرخة " بات جاه أيضا  يتحر 
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   موت الرب                               
  : 22:19لوقا إقرأ                             

 " ...أخذ خبزا "-طوعي )إختياري(                                

 " كسره...... "-فيعن                                  

 ."بالنسبة لك... "-نابهباإل                                    

 

 الجسدية. المعاناة من خالل ظاهرالعنف 

 : الجروح خمسة أنواع من  

 ( 22:64)لوقا" هوربض"-ب( وضرم)مرضوض[ ١]   

 ( 27:29)متى" رأسه علىشوك "-مخترق[ ٢]      

ق[ ٣]           ( 19:01)يوحناجلده" "-ممز 

 ( 23:21لوقا" هرمِّ سَ "صلبه" )أي إ"-مرتكب[ ٤]            

 ( 19:34)يوحنا" بحربة جنبهطعن "-شقوقم[ ٥]                

 .دلجسا أن تصيب نيمكالتي  الجسدية مجموع الجروح هي هذه    



والزمانالفلك   

           ١٩٧٠ كانون األول -تشرين الثاني في ،أوال   قد نشرت ،اي تم تنقيحهتالو، التبشيريةهذه الرسالة ]
.[محليةمسيحية  مجلة في  

 

ُه َكَما  : "لمقدسنبؤة الكتاب ا . ألَن  ا َمج يُء اْبن  اإل ْنَسان  اُم ُنوٍح َكذل َك َيُكوُن أَْيض  َوَكَما َكاَنْت أَي 

ُجوَن، إ لَى اْلَيْوم   ُجوَن َوُيَزو  وَفان  َيأُْكلُوَن َوَيْشَرُبوَن َوَيَتَزو 
ام  ال ت ي َقْبَل الطُّ ي َكاُنوا ف ي األَي  ال ذ 

ا َمج يُء  َدَخَل ف يه  ُنوحٌ  يَع، َكذل َك َيُكوُن أَْيض  وَفاُن َوأََخَذ اْلَجم  اْلفُْلَك، َولَْم َيْعلَُموا َحت ى َجاَء الطُّ

.  39-24:37متى  -"                                                        اْبن  اإل ْنَسان 

 

 أدل ة )إثباتات( الطوفان

دة على مدى، يةالبشرجهدت            السيد بها أبحر التي ةالكبير السفينة كتشافمن أجل ا، عصور متعد 

كين شك  مال منالعديد ك لهنا، في الوقت نفسهو ،ن ماٳ. أيامه األرض في مرالذي غ، الطوفان العظيم في نوح

 األمان سرتهله وأل ف رتو ضخمة سفينة بنىقد  نوح السيد بأن   ،ال ذي ذكر الكتاب المقدس حقيقة في

ة  التي دامت االمطار الغزيرة جم عنذي نال، العظيم طوفانال أثناء حماية وال ، وأربعين ليلة نهارا  أربعين مد 

 هذه األرض. سطح تغط   قدو

 –العدم الى كل ها آلت قد ، نوح الشرير جيلتلك العائدة لوباألخص  ، اإلنسان شكوك ومع ذلك، فإن           

، المتعاونة مع بعضها البعض علم اآلثار والتاريخمنها و، لعلومان  ٳذ ٳ. ما يقارب العشرين عاما مضت منذ

الكتاب  في ُذكر ماطبقا  ل  ، سنة ٤،٥٠٠ منذ نحو، نوح طوفانتثبت حدوث  األدلة التيالضوء على  ل طتسقد 

 المقدس.

 الفلك في األنباء )األخبار(

 أين هو؟؟  نوحالسيد  فلكحدث ل ذاما ولكن         

 .)في األخبار المتداولة( في األنباء إنه موجود ،ببساطةنا نقول ودع سنا،ح         

ر١٩٦٩فٳن ه منذ العام كندا، و كايرفي أم التقارير الصحفية للعديد من وفقا           من ستةمؤل ف  فريق  ، قر 

حفر المليات عالدوالرات في من ماليين صرفوا ال، ولقد ، البحث عن الفلكمستكشفينالو علماء، من الرجال

 أن  بون يعتقد حيث، الحدود الروسية بالقرب من تركيا في شمال شرق ،أرارات على جبل، ةجليدي منطقة في

في ، كراوفورد هاري، مديرالعمليات الميدانيةلقد أشار (. 8:4راجع تكوين )هناك  الفلك التوراتي مدفون

 ١٣،٥٠٠حوالي يبلغ ارتفاعها كتلة جليدية نم" ا  داكنشيئا  " إستخراج سيحاول فريقه أن  ب، مؤتمر صحفي

هذا  فإنومع ذلك، . السطح عن الثلج ذوبان عند، ةنيسف ، وال ذي يبدو كظلقدم ١٧،٠٠٠يعلو  جبل على، قدم

ة،  تقاريرلقد استمرت الف، شيء جديدب ليس" الداكن الشيء" سفينة كبيرةعلى  وجود عنعلى مدى قرون عد 

  أرارات جبل



 مقدمة سفينة أبصروا، بأنهم اإلنهيارات الثلجية فريق من األخصائيين في، أفاد ١۸٤٠ام عالفي          

ائرات ال ذين ٳلى جانب. كتلة جليدية منبارزة  في موجودة  ةنيسفب ا  شبيه مشاهدة شيئا  عن  بلغواأ قائدي الط 

ا شيئ  قد رأيا ، خرمستكشف آهو ايضا  باالضافة ٳلى ، بأن ه قال فٳن  كروفورد، قمة الجبل بالقرب من الجليد

 ذراع ٣٠٠ نوح فلك يبلغ طولمالحظة: ) م.قد٤٥٠بنحو  طوله أن  برقد  لقد و الموقع. فوق الجرف من مماثال  

هل فمقدس".( "هو  6:15 في سفر التكوين المذكور قياسال اعتبرنا بأن  ، إذا قدم٤٥٠ حوالي أي ما يعادل

ح  أعضاء الفريق أحد، لي جيمس ٳن  ؟ نوح فلك من المتبق ي اعتباره الجزء يمكن يوجد  " باآلتي:قد صر 

رمنطقي هناك، ليس تحت الجليدما  شيءهنالك على جبل أرارات،  ما ف، الفلك يكنن لم إف .هدووجل أي مبر 

ثناء ٳحدى رحالته االستكشافي ة الشهيرة، قد في أ ،ماركو بولو المستكشف أن  ب، المثير لالهتماممن  ؟"إذا   هو

 م.١٣٠٠عام الفي  أرارات قمة جبل بالقرب من فلكوجود  عنأفاد 

بعد متوق عا   الجليدمن  قدم ٤٥٠ بـ قدم ١٠٠ إذابةمن أجل  سبل بالبحث عن، فريق البعثة يقوم لقد كان         

الكتلة  من الجانبينك ال  على باخشأ تم العثور علىلقد  .١٩٧١عام ال بحلول منتصفاإلكتشاف  استعادة، ذلك

ا القطع فلو زخرفا ،مالخشب كان لقد . جليديةال  SEARCHرئيس، كروفورد رالف ن  ٳ .للفحصأرسلت قد أم 

FOUNDATION, INC., ،  الخشب،  في المشع   الكربون ضمحاللٳ معدل اسيقمعي نة لأساليب باستخدام  قد قام

ا  المصن   الخشب قطع أن  ب استنتجو  هنالك بعض، لكنو). مضت سنة ٥،٠٠٠ أو ٤،٠٠٠ لىٳتعود  ،عة يدوي 

 إكتشاف تدعم ،أخرى دراسات علميةهنالك .( هذا االدعاء لم يوافقوا على، األخرىالمحترمة  المختبرات

مكاني ة وصول ٳ أستطيع شرحال ": قد أعلن قائال  الفريق، عضو آخر في ،فايلورروبرت  ،ن ماٳ. كروفورد

 أهمية أثريةله  كونيوف سن ه ٳف ،من أمر مهما يكن لكنو .هذا االرتفاع إلى ،والعمر بهذا الحجم خشبٍ 

 ."رىكب

 جبلال ذي ضرب  قاتلال زلزالال على أثر فتتوق  ، قد سفينة نوح عملية البحث عن إن  ، لألسف         

منذ ذلك و. شخص ٥،٠٠٠ أسفر عن مقتل وال ذي ،١٩٧٦تشرين الثاني ٢٤بتاريخ تركيا  يأرارات شرق

 قد الزلزال أن  بذكرت بعض التقاريرقد و. إلى الجبل األجانب الذهابعلى ركية الحكومة الت حظرت، وقتال

 ن  ٳذ ٳ السياسي المتوترفي تلك المنطقة، الوضعبسبب  أقيمقد  ،الموضوعالحظر  ن ماٳ عالم.ال اهير كيل فلكالأظهر

 إلى الجنوب.الحدود اإليرانية الشمال و إلى كانت تيةاالسوفيالحدود 

 طلبواقد منهم  العديدف. أرارات على جبلفلك ال لبحث عنا يتخل وا عن رغبتهم فيلم  نيمستكشفالن  ٳ         

 .أخرى رحلةللقيام ب الحصول على إذن، من الحكومة التركية

تكنولوجيا  استخدام أحدث التركيز علىب مجموعة من الباحثينقامت  ،التسعيناتأواخر  منذ         

 المثيرة لالهتمام. عالموغيرها من الم نوح فلك بقايا لبحث عنامن أجل  ،عداالستشعار عن بُ 

 

 

 

 

 



ا...َكَما َكانَ   !َكذلَِك َيك ون  أَْيض 

 ؟ذلكالفلك ب عالقةهي ، ولكن ما مر  ي الوقتو         

عيد           وغيرهم، تنويرالمسيحيين على مسألة، ال يقتصر فقط فلكلا البحث عن ن  ٳ !الكثير على هذا الص 

ن، اليومفي العالم وجودين الم  بل، نوح السيد" "سفينةوجود، أي، فحسب التاريخية بهذه الحقيقة يؤمنون مم 

 األخيرة. األيام هذهمن  ا  تحذيرو نبويةنظرة   أيضا ،  منحناي

بُّ أَن   "          ر  أَ  َشر  َوَرأَى الر  ، َوأَن  ُكل  َتَصوُّ يٌر ُكل  اإل ْنَسان  َقْد َكُثَر ف ي األَْرض  ر  َما ُهَو ش  ْفَكار  َقْلب ه  إ ن 

اأََماَم هللا ، َواْمَتألَت  األَْرُض  األَْرض   َفَسَدتِ وَ  ..َيْوٍم. ْلم   6:5,11تكوين  –" .ظ 

 الرجالنفوس  دتمرّ و إنحطاطبسبب ، طوفانب هللا قضى ثم آدم. من سنة ١،٦٠٠ بعدذلك تقريبا   وكان         

ا ُنوٌح " يقوللكتاب المقدس ان أل–، نوح وعائلته لسيدل بفلك أيضاأوصى ولقد  .اياخطلفعمة باملاوالنساء  َوأَم 

ب   نِْعَمة  َفَوَجَد   (.6:8تكوين )" ف ي َعْيَني  الر 

، ولقرون عدة، كلمة هللا فيبرز قد( النبوية شاراتإلا أحد)وهو الهائل التاريخي هذا الحدثن  ٳ         

ام  ُنوٍح َكذل َك َيُكوُن " المسيح. يسوعل ةقريبالعودة لل إلعداد أنفسهم ،يةللبشرتذكير و كتحذير َوَكَما َكاَن ف ي أَي 

ام  اْبن  اإل ْنَسان   ا ف ي أَي   (.17:26لوقا )"أَْيض 

، نوح في أيام كانت سائدة التي للحالةمشابهة جدا  هي، اليوم الحاضر العالم ظروفو ن  حالةٳ نعم،         

ثا  م العالم كان، نوح في زمنف .الطوفاننونة ديقبل  شذوذ  فجور،شر،  ،عنف - الخطايا جميع أنواعب لو 

ه  ،كل  ما تبتغيه، أي ا يكن اليوم! العالمعليه هوما  هذاو -إثم، تجديفر، اختفإأنانية، وثنية، ، شهوة، جنسي سم 

 !كل  ما تشاء ديهلالعالم ، فحتما   سوف تحصل عليهفأنك فقط، 

ة           ةنوح في زمن الناس أعطىقد  هللا أن  ، بعتقاٍد سائدٍ ٳثم  نا جيل ن ماٳ ،للتوبةعشرين عاما و مائة ، مد 

َنة  ". آخر جيال   مويد لن، هذاالصغير  ا َعْن أَْزم  ي  يَع الن اس  ف ي ُكل  َمَكاٍن أَْن َيُتوُبوا، ُمَتَغاض  َفاهللُ اآلَن َيأُْمُر َجم 

ُه  . ألَن  يَن اْلَمْسُكوَنةَ اْلَجْهل  ٌع أَْن َيد  ا ُهَو ف يه  ُمْزم   (.31-17:30أعمال الرسل )..."أََقاَم َيْوم 

!تأتي الدينونةأن  يجب  

 المشب ه بجيل نوح هذا الجيل في خضم المفقود فلكال بحث عناليجري  أن صدفةمجرد  هل هي         

(Noahic) دا   المستكشفين بعض نرى أن   لماذا؟ ؟ الفلكال تي تثبت وجود  دلةاألجميع  تدمير يالحجدا متشد 

ر هللا م أن  أ ام  ُنوٍح َكذل َك َيُكوُن  "-17:26 لوقا الواردة في النبوءة حقيقتبغية الوقت  يمرِّ َوَكَما َكاَن ف ي أَي 

ا ام  اْبن  اإل ْنَسان   أَْيض   يبحث اإلنسان ان.الطوف حدوثقبل  نهى العملأفي زمانه، و فلكال نوح ىبنلقد  ؟"ف ي أَي 

ا  أن فلكال عنحالي ا    !أتيتيجب أن  ،دينونةال ن  ولك .دينونةال أتيتقبل أن  يجده، ومن الممكن جد 

 تدمير النار

الغير  ته للعالمحقيقثبات إلدليل ملموس كستخدامه ، بهدف االمفقود بالعثور على الفلكهللا سمح يقد          

 زوايا أنحاء كاف ةفي  ا  مثيرا  بالن سبة للعالم أجمع،سوف يكون خبر، فلكالوجود عالن عن إلا ن  ٳ. مؤمن

مماثال  في القريب  قضاء مواجهةنذار وعنصر تحذير من ٳ، ال ذين سوف يعتبرونه جرس األربعةرض األ



ة لن يكون  لكنوالعاجل،  ن  اْلَعالَُم اْلَكائ ُن ح يَنئ  "  ،بل بالن ار بالماءهذه المر   :ٍذ َفاَض َعلَْيه  اْلَماُء َفَهلَكَ الل َوات ي ب ه 

ار    ل لن 
َي َمْخُزوَنٌة ب ت ْلَك اْلَكل َمة  َعْين َها، َمْحفُوَظة  َماَواُت َواألَْرُض اْلَكائ َنُة اآلَن، َفه  ا الس  ين  َوَهالَك  َوأَم   إ لَى َيْوم  الد 

ار    .سبتيةال األلفية دبع يتم هذا األمر سوفو –( 3:6,7بطرس 2)".الن اس  اْلفُج 

 نماآلفلك ال

 نجد اليوم أن  ، قبطانه نوح ال ذي كان ،الفلك القديم عن ةٍ حماسكل باإلنسان فيه يبحث  في الوقت ال ذي         

، البشر آخرغير مصنوع بيد فلكا   أعد   قد، يمالحياة الرح خالق أن  ب يعلموا بعدلم  العدد الكبير من الن اس

 .اآلمن المسيح يسوع فلك ن هٳ -من السابقياس غير قأفضل ب ،ن هولك

هللا  دينونةو الثاني مجيء المسيح، ليها حتما  يوف س تيالو، نوح يامألتكرارا   حاليا   البشرية تشهد         

هيبةال انه )قائد الذي ذاك ، اآلمن هللافلك  بابيتم إغالق و الوقت، يحينلحظة ؟ عندئذٍ  تفعلونس اماذف. ر  رب 

 ؟العالمبإدانة  هللا عندما يبدأ، حينها، تكونوف س أينف؟ سماوية حياةٍ  بات جاه رمعهبح  تُ سهل ف ،يسوع (السفينة

ديق المسيحيماذا عنكو          الجيل على هذا هللا انصباب غضب قبل ،ال ذي أنت فاعله ما؟ ، أي ها الص 

يا نعم، نعم، " ـجابة بلٳل على استعدادن ك ٳوهل  نجيل،لإل هي شاهدة حياتك لهف؟  له" منفذال "، ال ذي الشرير

ب  عليك فعلهكما  جاهدا   تسعى هل؟ رابحإلل يسوع قائد السفينة لدعوةتلبية  " سيدي! في سبيل  ،هو متوج 

الحيوانات ب نوح األخ كما فعل، إلى داخل الفلك اآلمن ،من كل عرق الفتيان والفتيات النساء، الرجال، دخالٳ

 جاهدي كان ،نوح قديسلان  ٳ؟ فقط بلعب دور المسيحي الملتزم بيوم األحد  تكتفي ،مأ؟ ا نقاذهٳيجب كان  التي

 !وهذا ما يجب أن تفعله أنت أيضا  ، قبل الطوفان يوميا  

!منتصف الليل صرخة  

االختامي ة من آخر  هذه الساعات، وفي ، قد بلغت ذروتهاالكتاب المقدس نبوءاتكتمال ُسُحب ا ن  ٳ         

لغاء المواسم ٳ بات جاه الشرير هذا العالم حضارات اقتيادمن أجل ، ، وذلكبدأت تلوح في األفق، قد ماأليا

 ".منتصف الليلصرخة "لى جنب، صوب ٳجنبا  قُُدما   انسيري، منزّ وال لكالف  ن  ٳف. المناخية


