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" لقد أطاح المتشددون الشيوعيون بـ غورباتشوف" ،هذا ما تم بثه من أخبار بتاريخ
 ١٩آب ،١٩٩١ولكن ،بعد مرور يومين إستعاد ميخائيل غورباتشوف السلطة.
قبل نحو ثالث سنوات ،ومن خالل دراستي للنبوءات ،توقعت أن تتم تنحية ميخائيل غورباتشوف
عن الرئاسة بحلول العام  ،١٩٩٢وبأنه لن يمر العام  ،١٩٩٣قبل أن تتحقق كامل نبوءة حزقيال اإلصحاح
 38و  .39حسنا ،ان غورباتشوف ما زال في السلطة ( ولو لفترة قصيرة ) ،أما بالنسبة للمتشددين ،فانهم
قد أُقيلوا من المناصب الحكومية العليا ،كما أن الغالبية العظمى من مواطني االتحاد السوفياتي ،طالبوا
بالحصول على الحد األدنى من الديمقراطية .ما هي احتماالت تحقيق تلك النبوءة في العصر الحالي؟
[مالحظة  :لقد تم طباعة هذه الرسالة في شهر تشرين الثاني  ،١٩٩١وقد جاءت توقعاتي قبل الوقت
المرتقب .ففي الخامس والعشرين من شهر كانون األول ،إستقال السيد غورباتشوف من منصبه كرئيس
سوفياتي ،وزال اإلتحاد السوفياتي من الوجود .ومنذ ذلك الحين تولى السيد بوريس يلتسين رئاسة
روسيا ،وأصبحت تلك المرحلة مهيأة لكي تكتمل فصول نبوءة حزقيال  38و  ،39ولن يستغرق األمر
وقتا طويال قبل أن يتولى المتشددون الشيوعيون السلطة مرة أخرى].
في إحدى الرؤى التي أراها هللا لألخ وليام برانهام في حزيران من العام  ،١٩٣٣قال هللا" :راقب
روسيا ،راقب روسيا .ابق عينك على ملك الشمال! " إذا ما نظرنا إلى الماضي ،يمكننا أن نالحظ بصورة
نبوية ،بأن هللا كان يُعد (يحضر) اإلتحاد السوفياتي .ففي العام  ،١٩٨٦أدخل السيد غورباتشوف البيريسترويكا
(إعادة الهيكلة) ،والجالسنوست (سياسة اإلنفتاح) .وقد بدا بعدئذ ،بأن أمة المطرقة والمنجل الكبيرة قد بدأت
بالتحول من الشيوعية ،إلى شكل ما من أشكال الديمقراطية .وكان الشعب يتطلع إلى حياة أفضل .ومع ذلك،
فان الدولة كانت تعاني من إضطرابات داخلية ،كما أن اإلقتصاد لم يتحسن .لذا ،كان ال بد من محاولة
االطاحة بالرئيس .ولكن ،اإلنقالب باء بالفشل ،وقد فقد اإلتحاد السوفياتي حاليا ،السيطرة على الشعب.
هل يمكن لروح المطرقة والمنجل الشيوعية ،أن تتخلّى حقا عن الشيوعية لصالح أي حكومة أخرى؟
كثرٌ هم ،الذين يتمنون موتها .ولكن ،ال يغربن عن بالنا أبدا ،بأنه ما زال هنالك قوة ال يستهان بها – وهناك
أقلية من الشعب ممن قد يلجأون الى استخدام القوة ،إذا ما لزم األمر ،في سبيل إستعادة اإلتحاد السوفياتي
سابق عهده .ومع ذلك ،ففي حال غيرت روسيا نظامها السياسي أم لم تغيره ،فانني على يقين ،بصفتي دارسا
للنبوة ،بأن أإلصحاحين  38و  39من حزقيال ،يشيران بوضوح إلى روح تلك األمة الملحدة ،أي روسيا،
وهنالك إحتمال كبير بأن تنشب المعركة المتنبأ عنها خالل هذا القرن .من شأن سوء األحوال اإلقتصادية في

روسيا أن تدفع بها إلى غزو إسرائيل لنهبها ( ،حزقيال  )39:2بسبب وجود النفط والرواسب المعدنية
الغنية في البحر الميت (تبلغ قيمتها أكثر من كوادريليون<  > ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠دوالرأميركي وفقا للتقرير
الذي ُنشر في مجلة الكيمياء ".)"Chemicals Magazine
من الواضح بأن التفاصيل الواردة في نبوءة حزقيال ،اإلصحاحين  38و  ، 39تشير بوضوح إلى
روسيا ومثيالتها .فروسيا ،هي الدولة الوحيدة العظمى ،الواقعة شمال إسرائيل ،التي ُتظهر روح اإللحاد،
والتي تجرؤ على معارضة وتحدي الرب إله إسرائيل ،خالق السماء واألرض ،وباألخص ،عندما غزا
روادها الفضاء الخارجي .ان سواعد هذا الدب الروسي ،قد احتضت لسنوات عديدة ،الكثير من الدول
وقدمت لهم الدعم العسكري من أجل قتال دولة إسرائيل ،المعروفة بـ"شعب هللا املختار".
قد يبدو وكأن الروح الشيوعية في االتحاد السوفياتي ،أصبحت بحكم الميتة ،انما هل هي ميتة حقا؟
انها تشبه الروح البابلية " ،"Babylonismالقادرة على ٳبتكار وسائل جديدة من أجل السيطرة على
الروحين هما بالطبيعة أرواح شيطانية .هدفهما الرئيسي هو السيطرة على العالم
شعبها .ان هذين
َ
وإخضاعه .إن االتحاد السوفياتي ،سوف يلقى نهايته ،كقوة عالمية ،بمجرد عودة اإلنجيل إلى إسرائيل،
وذلك ،خالل األسبوع السبعين من نبوءة دانيال (دانيال اإلصحاح .)9
لقد أقام هللا الواليات المتحدة األميركية كدولة قوية ،من أجل مواجهة الخطرالشيوعي ولمعالجة
ٳهتزاز اإلستقرار العالمي .ففي عهد الرؤساء الذين يهابون هللا ،كانت الواليات المتحدة األميركيةَ ،ب َركة
لشعوب العالم .لقد أفاضت بركات هللا ،لحظة قدمت روح "جرس الحرية" ،الحرية والحقيقة للناس في كل
مكان .لقد أضحى إنجيل يسوع المسيح ،الجوهر األساسي من ضمن نظام الحكومة .ومع ذلك ،فان حالة
الدولة عادت فتدهورت ،وخاصة خالل األربعة أو الخمسة عقود األخيرة -نتيجة لرفضهم وتخليهم عن القيم
المسيحية التي تمسك بها أجدادهم .وبناء عليه فٳنها قد نالت دينونتها من هللا.
إن الدوالر األميركي ،سوف يتراجع حتما مقابل العمالت الرئيسية األخرى .والسؤال هو ،متى
سيكون هذا؟ في كل مرة تحدث كارث ُة ما في العالم ويثبت تورط الواليات المتحدة األميركية فيها ،تنخفض
بعدها قيمة الدوالر األميركي .انما يعود الخبراء اإلقتصاديون ،ويدعمونها ثانية .فهل ستنهار أسواق األسهم
قريبا ،وخاصة أسهم طوكيو؟ -من جهتي ،أنا أعتقد بأن ك ٌل من الدوالر األميركي والين الياباني ،سوف
يتدهوران بالتوازي مع تحرك روح هللا باتجاه تحقيق كامل نبوءات الكتاب المقدس المتعلقة بالوحش ذي
ان -رمزا 'إلعادة احياء' اإلمبراطورية
ُونَ ،والذي يحمل َعلَى قُرُونه َع َش َرةُ ت َ
يج ٍ
وس َوال َع َش َرةُ قُر ٍ
ال َسب َْع ُة رُؤُ ٍ
الرومانية القديمة (رؤيا 13:1-10؛رؤيا  – )17المجموعة اإلقتصادية األوروبية (أواإلتحاد األوروبي)
التي تأسست في عام  ،1957بموجب معاهدة وقعت في روما .ينبغي على العالم اليوم ،التركيز على هذه
المنطقة ومنطقة الشرق األوسط .تلك هي المناطق ،التي تتمحور حولها كافة نبؤات الكتاب المقدس -
الماضي والحاضر والمستقبل.
لقد وُ جد اإلنسان أوال ،في منطقة عدن – والتي ُع ٍرفت فيما بعد بإسم كنعان ،فلسطين
وإسرائيل .ان كل أنظار العالم تتركز باتجاه هذا المكان .كانت مصر القوة العظمى األولى ،التي غزت تلك
المنطقة .فاألمبراطورية المصرية هي اذن الرأس األول للوحش ذي السبعة رؤوس ،ذاك الذي رآه الرسول
يوحنا في العديد من الرؤى في جزيرة بطمس .أما الرأس الثاني ،فلقد كان النظام اآلشوري من الشمال .لقد
تخلى المصريون عن المنطقة لصالح اآلشوريين ،ذاك الوحش المتعطش لألرض .وفيما بعد انهارت

األمبراطورية اآلشورية ،عندما سقطت عاصمتها نينوى ،في يد البابليين سنة  612قبل الميالد .ولكن
األمبراطورية البابلية ،لم تعمر طويال .ففي العام  539قبل الميالد ،استولى قورش ملك فارس على
األمبراطورية دون مقاومة تذكر .تلك األمبراطورية الفارسية كانت أكبر من كل سابقاتها .وفي العام 331
قبل الميالد ،إجتاحها اإلسكندر األكبر ،وبالتالي ،توسع وتضخم حجم األمبراطورية اليونانية .عندما قال
المالك للقديس يوحنا بأن " خمسة سقطوا " ،فانه كان يشيرآنذاك ،الى تلك الممالك أو اإلمبراطوريات
الخمس ،التي تجسد فيها الوحش .ان اإلمبراطورية الرومانية كانت قد سيطرت فعليا على العالم ،ومن
ضمنه الممالك الخمس .فكانت هي الرأس السادس ،هو " الَ َواح ٌد ال َم ْوجُو ٌد"  ،في زمن يوحناَ " .و َ
اآلخ ُر لَ ْم
َيأْت َبعْ ُدَ .و َم َتى أَ َتىَ ،ي ْن َبغي أَنْ َي ْب َقى َقليال .ٳن " – الرأس السابع واألخير – كان ،األمبراطورية البابوية
الرومانية .الرؤوس الثالث ،الرابع ،الخامس والسادس ،تتوافق مع الوحوش األربعة المدونة في رؤيا
دانيال ،اإلصحاح السابع .لم يرى دانيال في "رؤيا الوحش"  ،سوى أربع أمبراطوريات .ولقد كانت تشيرإلى
أمبراطوريات المستقبل ،على مثال الحيوانات الهائلة التي رآها الملك نبوخذ نصر في حلمه .ولكن،
رُون ال ُم َتو َجة" للوحش ،ٳنما ،كانت تشير إلى الماضي والمستقبل – بدايته و
وس َوال َع َش َرةُ قُ ٍ
الـ " َسب َْع ُة رُؤُ ٍ
نهايته.
إن" ،القرن"" ،الرأس" و "الوحش" يشيرون على التوالي ،إلى اإلنسان بصفته حاكما ،والى
الحكومة ،واألمبراطورية (أي نظامها ) .ٳنها عناصر مترابطة بعضها ببعض ،وال يمكن فصلها .مع أنه،
من الممكن َأال يحمل الوحش ( أي األمبراطورية ) قرنا (أي حاكم ،ملك ،أمبراطور ،الخ ) ،ولكنه بكل
تأكيد ،ال يستطيع العمل من دون الرأس ( أي الحكومة ) ،ألن الرأس يتحكم بكامل الوحش .ان اإلنسان
الموجود من ضمن الرأس (أي الهيئة اإلدارية ،الحكومة ) ،يستطيع أن يتقدَم ليصبح حاكما ،أو ديكتاتورا.
وبهذه الطريقة ،فإنه يتحكم ،ليس فقط بالرأس ،إنما بالوحش كله .لذلك ،فانه يعتبر الرأس والوحش على حد
سواء .ٳن الرأس هو الذي يمنح الوحش خصائصه ،إنها الـ ( ISMالتبعية) .فعلى سبيل المثال ،لقد كان
الرئيس ماو تسي تونغ رأس األمبراطورية الصينية الحديثة والديكتاتور في آن معا ،الى حين وفاته في العام
 .1976والتنين كان رمز الصين "( .التنين" في سفر الرؤيا  ،13:2ليس له عالقة بالصين ) .لقد كانت
الشيوعية أيديولوجية ماو ،وقد فرضها على الشعب ،وهكذا ،يكون الوحش أي -األمبراطورية – قد اتخذ
صفات الشيوعية .وكونه حاكم األمبراطورية ،فٳنه كان يمثل الوحش ،ونظامه وكل شيء في البلد.
قبل عودة الرب يسوع المسيح ثانية ،سوف يتحول إهتمام العالم مجددا باتجاه منطقة الكتاب المقدس.
كما أن روما البابوية ،سوف تعود هي أيضا ،ٳلى لعب دورا هاما من ضمن هذا الوحش'المنتعش والمعدل"،
قرن على رأس الوحش الرابع ،في رؤيا
تماما ،كما حصل في الماضي .ٳن ذاك الرأس السابع ،الذي ظهر ك ٍ
ْ
ْ
دانيال (راجع دانيال  ; 7:7-8رؤيا  ،)13:1-3لم يمت ،على الرغم من كونه " َمذبُو ٌح لل َم ْوت" ،من قبل
يت َق ْد ُ
مارتن لوثر ،في زمن اإلصالح" ،ٳذ ٳن "جُ رْ حُ ُه ْالمُم ُ
شف َي" (رؤيا  .)13:3أما الوحش الثاني ،الذي
تنين ،فٳنه يرمز الى الواليات المتحدة األميركية
خرج من األرض ،وله قرنان وهو شبه خروف ،ويتكلم كـ ٍ
(رؤيا  ،)13:11وهو الذي شفى جرح الوحش األولَ ،ع ْبر َخ ْلقه صورة لذلك الوحش ،أال وهي - ،الحركة
المسكونية.
نعم ،ٳن روما البابوية قد شف َيت ،واسترد البابا إحترامه ،وسرعان ما سوف يُحْ كم سيطرته على
الوحش " المنتعش والمعدل" ،من خالل السلطة الرومانية الكاثوليكية ،وبدعم من الحركة المسكونية .فكما
سبق له أن أخضع في الماضي قرونا أخرى( ،دانيال  ،)7:24فٳنه ،سوف يعود ثانية ٳلخضاع اآلخرين،

في سبيل ٳمتطاء الوحشَ ..." .و َم َتى أَ َتى َي ْن َبغي أَنْ َي ْب َقى َقليال" (فترة ½ 3سنوات ،من النصف الثاني
اآلنَ ،فه َُو َثامنٌ َ ،وه َُو م َن السب َْعةَ ،و َيمْضي
ْس َ
ان َولَي َ
لألسبوع الـسبعين من نبوءة دانيال)َ " .و ْال َوحْ شُ الذي َك َ
إلَى ْال َهالَك" (رؤيا  .)17:11نعم ،حقا سوف تتربع تلك الكنيسة األم ،الزانية ،على ظهر الوحش ،تماما
كما رآها يوحنا في رؤياه (رؤيا . )17:3
حقا ،إن الشرق األوسط هو برميل السلطة .والدولة الوحيدة التي تملك القوة والتي لها من الشراسة
ما يكفي لمحاربة إسرائيل وهزمها ،هي تلك البالد الواقعة عن شمال إسرائيل ،صاحبة الجيش العظيم،
ك َو ُتو َبا َل – "،أي اإلتحاد السوفياتي .إن هللا بحسب المفهوم
ُوش َماش َ
جُوج ،أَرْ ض َماجُو َج َرئيس ر ٍ
" ٍالنبوي ،يحضر روح جوج الملحدة تلك ،لكي يأتي بها إلى أرض إسرائيل من أجل محاربة شعبه ،اليهود.
والسبب من وراء ذلك ،واضح جدا :فاهلل يريد أن يتقدس إسمه الذي نجسته روح جوج ،خاصة حين وصل
رواد الفضاء التابعين له إلى السماء (حزقيال .)38:16,23; 39:27
إن كلمتي"جوج" و "ماجوج" المذكورتان في حزقيال ،ال تشيران مباشرة إلى الرأوبيين (1أخبار
األيام  )5:4أو إلى نسل ماجوج ،أحد أبناء يافث (تك  .)10:2ٳن تلك الكلمات نراها مذكورة في كتاب
الرؤيا أيضا ،لإلشارة إلى المعركة النهائية (رؤيا  .)20:8-15فكلمة "جوج" تصف الشخص المفتخر
بنفسه ،القوي ،الكبير ،الضخم ،المتمرد ،والمعادي في طبيعته هلل؛ أما كلمة "ماجوج" فٳنها ترمز إلى العدد
الكبير من الناس والذين ينتمون ٳلى نفس األرض.
وروسيا هي الدولة الواقعة في شمال إسرائيل ،والتي تنطبق عليها أوصاف جوج وماجوج في
نبوءات حزقيال.
حسنا ،ما الجديد ٳذا؟ ٳننا بالتأكيد ،على قاب قوسين من موعد مجيء المسيح الثاني .وبحسب
الروزنامة الزمنية ،نحن نعيش في الوقت الضائع لعصراإلنجيل ،الذي ،ووفقا لجدول التوقيت النبوي ،قد
انقضى منه الكثير .و ُيقال أن اليوبيل السبعين للسبت ( (Sabbathسوف يوافق خالل هذا العقد .لذا ،فٳن
السؤال ،هل سيلج العالم ٳلى القرن الواحد والعشرين؟ ،ام سوف يستمرلمدة  25سنة أخرى؟ العلم عند هللا
وحده ،ولكن كلمته قد بينت لنا وقت وزمن مجيء المسيح ليغير عروسه ويصطحبها إلى منزل أبيه.
ٳن الوقت أقرب مما نعتقد!
~~~~~~~

أزيـــــاء الــــــمرأة
لقد حان الوقت لكي نضطلع بجدية على اآلثار السلبية التي ُتخلفها الموضة النسائية اليوم،
وباألخص ،على اإلناث المسيحيات .فالتحول باتجاه المزيد من إبراز جسد المرأة وتعريها ،يؤثر بشكل كبير
على الفتيات ،اللواتي تبنين نظريات التحرر فيما يتعلق بالحشمة واستسهال عدم ٳحترام أجسادهن.ٳن األطفال
الصغار والذين ما يزالون في سن المراهقة المبكرة ،نراهم يحصرون اهتمامهم بالجنس والتعري،
علم منهم ،في ورطة كبيرة – وعليهم تحمُّل العواقب طيلة أيام حياتهم.
فيصبحون ودون ٍ
ٳن "التنانير القصيرة "" ،السراويل الضيقة" و "الجينز" ،هي المالبس األكثر شعبية التي ترتديها
نساء اليوم .منذ عقود مضت ،لم تكن المرأة حتى الساقطة منهن تتجرأ على ٳظهار نفسها في الشارع (أو في
أي مكان عام) مثلما تفعل عشرات ،ال بل آالف النساء والفتيات اليوم ،اللواتي يُظهرن أجسادهن علنا دونما
أدنى وجل أو حياء أو إحراج.
إنه ألمر مروع أن تسمع في هذا المجتمع المتطور ،بأنه يجب على اإلمرأة الشابة ،أن تواكب
عصرها ،فتتزين وتتجمل بطريقة مغرية ،فتصبح بذلك سبب تجربة للرجال .ٳنما ،ماذا عنك أيتها الفتاة
المسيحية؟ هل ستتأنقين بأسلوب غير محتشم كما هي موضة العالم اليوم؟ أم أنك سوف ترتدين األلبسة التي
تليق بكلمة هللا القدوس؟ ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس ،ومن الواجب عليكم أن تمجدوا هللا
في أجسادكم ،ال أن تنجسوه؟ لذا ،أنت كمسيحي ،كل الذي تعمله أو ترتديه ،واألمكنة التي ترتادها ،هي أمور
مهمة جدا( .اقرأ 1كورنثوس.)3:16,17; 6:19,20.
فكروا مليا بهذا ! إلى أين سيقودكم كل هذا التركيز على الجنس في ارتداء المالبس المثيرة وأسلوب
تسريح الشعر والماكياج؟ إلى أين سيودي بأصدقائكم؟ إن كنت شابة مسيحية ،في المدرسة الثانوية ،أو
الجامعة أو قد دخلت في ميدان العمل ،فأنت مسؤولة بشكل كبير في المساهمة بقلب المفاهيم وتصويب
االتجاهات في البيئة االمحيطة بك.
ٳن إلهنا معني بالزينة المناسبة ألوالده ،وقد أرسل لنا كلمته لتوجيهنا في هذا الموضوع .فمن خالل
االضطالع على ما يقوله الكتاب المقدس ،يمكن تسوية العديد من المشاكل .لقد وضع هللا في الكتاب المقدس،
كافة المعايير لشعبه ال َم ْفدي .وهو يتوقع منا أن نعيش حياة نظيفة والئقة .يجب على الفتيات الشابات أن
يتخذن القرار ،فإما أن يتبعن تعاليم كلمة هللا ،أو يتبعن موضة العالم .فهل ستسمي نفسك مسيحيا وتعيش
مثل شعوب العالم ،أم أنك سوف تكون مسيحيا حقيقيا ،وشاهدا أمينا هلل في وجه الفجار؟ ٳن السيدات
المسيحيات ينتمين إلى هللا الق ُّدوس.ال وعليهن بالتالي ،أن َيعشن كما يليق بالشعب المقدس ويرتدين ثيابا
مناسبة لهويتهن المقدسة .كم هو مؤسف بالنسبة لشعب هللا أن يتطلع الى الموضة الرائجة في العالم ،ويقرر
ٳذاك أن يحذو حذو الخطأة .لألسف ،هذا بالضبط ،ما هو حاصل .لقد تبخرت البساطة والتواضع ،حتى في
األوساط المسيحية.
ٳن المشكلة في ارتداء األزياء الغير محتشمة واللجوء ٳلى وضع المساحيق واستخدام أدوات التجميل
بين العديد من شبان اليوم تعود ٳلى عدم قدرتهم على مقاومة الضغوط السائدة في مدارسهم ،وفي العالم من
حولهم أيضا .ونتيجة لذلك ،نراهم يسعون راضين وفرحين ٳلى اتباع الموضة المنتشرة عالميا .هل تعلم أن

المسيحي الذي يرتدي المالبس المخصصة للجنس اآلخر هو رجس عند هللا؟ ٳن هللا قد عمل الرجل مختلفا
ب امْ َرأَةٍ ،ألَن ُكل َمنْ َيعْ َم ُل
عن المرأة .لقد كتب موسى " :الَ َي ُكنْ َم َتاعُ َرجُ ٍل َعلَى امْ َرأَةٍَ ،والَ َي ْل َبسْ َرجُ ٌل َث ْو َ
ذل َك َم ْكرُ وهٌ لَدَ ى الرب إله َك" (التثنية  .)22:5نرى اآلن ،العديد من النساء المسيحيات يرتدين "الجينز"
ويدافعن عن أنفسهن بالقول أن "هذا جينز نسائي ،مصمم للنساء ".ٳنهن ال ُيدركن بأن الشيطان قد عمد ٳلى
خداعهن عن طريق العمل على تلبية رغباتهن بالحصول على الحقوق المتساوية مع الرجل .فأعاد تصميم
العديد من األشياء العائدة حصرا إلى الرجل ،خصيصا لتلك النساء السخيفات اللواتي يُر ْد َن التشبه بالرجال.
ب لَ َنا ْال َم َواعي َد ْالع ْ
ُظ َمى َوالثمي َن َة ،ل َكيْ َتصيرُ وا ب َها ُ
ش َر َكا َء
2بطرس  1:4يقول :الل َذيْن به َما َق ْد َو َه َ
سا ِد الذِي فِي ا ْل َعالَ ِم بالشه َْوة.
يعة اإللهيةَ ،هارب َ
الطب َ
ين م َن ا ْل َف َ
تعج صحفنا بتقارير عن نساء وفتيات تعرضن لإلغتصاب والضرب ،وأحيانا للقتل .لدى جلب
أحدهم ٳلى المحكمة بتهمة خدش حياء إحدى النساء ،من الجيد معرفة إلى أي مدى كانت مالبس تلك المرأة
الئقة ،وقت إرتكاب الجريمة .قد يرفض البعض هذا اإلقتراح كونه هذا األمر ال عالقة له بالقضية
المطروحة أمامنا .في كل األحوال ،إن كانت المرأة ال تبيع جسدها على مذبح الشهوة ،فلتنزع عنها صفة
السلع المعروضة.
ٳن العالم ال يود أن يرى في الحياة المسيحية ،ٳنعكاسا لحالته ولنفسه ،ٳنما هو بحاجة لرؤية الجمال
الحقيقي الظاهر في شخصيتها ،ولها قداسة القلب و"زينة الرُّ وح ال َوديع وال َهادئ ،الذي هو قدام هللا َكثي ُر
الث َمن1("...بطرس .)3:3-5

~~~~~~~

ألـــــزالزل والــــــوقت
[ٳن هذه الرسالة التبشيرية ،التي تم تنقيحها كانت قد نشرت للمرة األولى في
مجلة مسيحية محلية في أيار وحزيران].1971

ل في أَ َماك َن -"...،مرقس13:8
نبوءة الكتاب المقدسَ ..." :و َت ُكونُ َزالَز ُ
في  4شباط  ،1971حصلت هزة أرضية في بعض مناطق جزيرة سنغافورة .و ُتعْ َت َبر الزالزل في
هذا البلد ظاهرة نادرة ،فكان الزلزال تجربة مخيفة لبضعة آالف من الناس .ولكن بالنسبة للذين يعيشون
داخل أحزمة الزالزل أو حولها ،فالزلزال القادم قد يعني الموت لآلالف منهم.

شدة الزالزل
منذ بداية تاريخ البشرية ،حصدت الزالزل أعدادا ضخمة من البشر .ففي القرن العشرين ،تبين أن
المالحظ أن الزالزل تتكاثر
نسبة ضحايا الزالزل ،تفوق نسب أي من الكوارث الطبيعية األخرى .من
َ
وتتضاعف قوتها عاما بعد عام .ٳن البعض من هذه الزالزل قد أودى بحياة ما ال يقل عن 70،000
شخص ،كما حصل في ليما ،البيرو ،في  31أيار  ،1970باالضافة ٳلى تشريد حوالي  80،000شخص
من السكان ،من أصل  13مليون نسمة ،وقد سُج َل ٳنهيار كافة المباني تقريبا في منطقة
شيمبوتي( ،)Chimboteثاني أكبرميناء في البيرو .و ُتعْ َت َبر مدينة يونغاي ( )Yungayالجبلية خير دليل
على غضب الزلزال الجارف ،حيث قد تم محوها فعليا من الخريطة .كان عدد قتلى الزلزال مخيفا جدا؛ ٳذ
ُذكر ان أكثر من ٪80من عدد السكان قد القوا حتفهم ،أما األضرارالمادية ،فلقد قُدرت بنحو ثالثة أرباع
مليار دوالر .فكان هذا أسوأ وأعنف زلزال ضرب أمريكا الالتينية.

نموذج نبؤة الزمن األخير
لقد قال يسوع بأنه في األيام األخيرة سوف يكون زالزل في أماكن مختلفة .وقد تنبأ بأن الزالزل
ستصبح ظاهرة شائعة في نهاية األزمنة ،وستكون عالمة الفتة( .ها شيء أكيد ال شك فيه ،على الرغم من
حدوث الزالزل على الدوام ) فانه قال" :و َت ُكونُ َزالَ ِزل َعظي َم ٌة و َعني َفة( "...لوقا  .)21:11لقد تفوه يسوع
المسيح بهذه األقوال ،لعلمه بأنه مع مرورالوقت سوف تستمر حركة ّ
الزالزل بالتصعيد وسوف تصبح أكثر
شدة وعنفا .ٳنه لمن الطبيعي أن يعلن هذا األمر ،كونه خالق هذه األرض (يوحنا  ،)1:1-3فٳنه يفهم التركيبة
ال ُب ْن َيوية لجيولوجية األرض .فلقد قي َل في الكتاب المقدس ،بأنه ثبت أحشاء األرض على النار.
"إن ُه َقد ا ْ
س
ار ب َغ َ
ض َو َغل َت َهاَ ،وت ْح ِرق أس َ
ضبي َف َتتق ُد إلَى ْال َهاو َية ال ُّس ْفلَىَ ،و َتأْكل األَ ْر َ
ش َت َعلَ ْت َن ٌ
ال"– تثنية .32:22
ا ْل ِج َب ِ
نظرا لهذا اإلشتعال الدائم في باطن األرض ،فإن التشكيلة الصخرية الضعيفة ،هي في تغير مستمر،
األمرالذي ،مع مرور الزمن ،سوف يؤدي إلى وقوع الزالزل في الجانب العلوي من األرض.

زيادة الزالزل المد ِّمرة
نعم ،إن عدد الزالزل في تزايد مستمر في جميع أنحاء العالم ،وتشتد وتيرتها سنة بعد أخرى.
وإحدى أهم الظواهر البارزة التي حصلت خالل السنوات الماضية ،هي الزيادة الملحوظة في المعدل العام
للزالزل المدمرة ،كما هو مب َين في اإلحصاءات التالية:
القرن السادس عشر ٢( ٢٥٣ :زالزل كبرى)
القرن السابع عشر ٢( ٣٧٨ :زالزل كبرى)
القرن الثامن عشر:

٥( ٦٤٠زالزل كبرى)

القرن التاسع عشر:

٩( ٢١١٩زالزل كبرى)

من أسوأ الزالزل الكارثية التي ضربت األرض ،كان زلزال في شنسي ( ،)Shensiالصين ،في
العام  ،١٥٥٦حيث خسر  ٨٣٠،٠٠٠شخص حياتهم.
كثيرا ما سعى اإلنسان لوضع حد لهذه المجزرة ولكن دون جدوى.
لقد شهد القرن العشرون ،أكبر عدد من الزالزل التي هزت األرض .فلقد أ ُحْ ص َي حوالي ٩١،٠٠٠
زلزال (التي تتراوح قوتها من  ٠،٣إلى ٦،٩٩على مقياس ريختر) و ١٩٨زلزال مدمر (من  ٧،٠٠إلى .)٩،٩٩
وقد قُتل أكثر من مليوني شخص نتيجة الزالزل والفيضانات المصاحبة لها ،والحرائق والمجاعات .هذه
بعض النماذج ألسوأ الزالزل التي ضربت األرض خالل القرن العشرين ،والتي أودت بحياة العديد من
السكان :
 -١٩٠١المارتينيك ،جزر األنتيل :مدينة سانتبيير أزيلت عن الوجود ٤٠،٠٠٠ .قتيال.
 -١٩٠۸مسينا،صقلية :دمرت المدينة بالكامل ۸٥،٠٠٠ - ٧٥،٠٠٠ .قتيال.
 -١٩٢٠قانسو ،الصين  ١٨٠،٠٠٠ -١٠٠،٠٠٠ :قتيل.
 -١٩٢٣اليابان :دمرت مدينة يوكوهاما بالكامل باالضافة ٳلى تدمير نصف مدينة طوكيوتقريبا .لقد
مات  ٩٠،٠٠٠شخص ،وقُدرت األضرار التي لحقت بالممتلكات بحوالي  ٧،٢٠٠مليون دوالر.
 -١٩٣٥كويتا ،الهند ٥٠،٠٠٠ :قتيل.
 -١٩٣٩تشيلي ٣٠،٠٠٠ :قتيل.
 -١٩٣٩شمالي تركيا :زلزال عنيف دمر مدينة أرزنجان متسببا بحوالي  ١٠٠،٠٠٠إصابة
 - ١٩٥٠الهند :حوالي  ٢٥،٠٠٠قتيل.

 - ١٩٦٠أغادير ،المغرب :زالزل وموجات مد و َج ْزر ونيران دمرت  ٪80من المدينة ١٢،٠٠٠ .قتيل.
 -١٩٦٢إيران :الزلزال األكثر تدميرا في تاريخ إيران وقد أودى بحياة أكثر من  ١٢،٠٠٠شخص.
 –١٩٦٦تاشكنت ،اإلتحاد السوفياتي ٪20 :من المباني ُدمرت ٢٠٠،٠٠٠ .دون مأوى.
 -١٩٦۸إيران:حوالي  ١١،٦٠٠قتيل.
مشرد و  ٧٠،٠٠٠قتيل.
 -١٩٧٠بيرو :شيمبوتي دمار شديد مع ما يقارب ۸٠،٠٠٠
َ
 -١٩٧٦المكسيك ٢٣،٠٠٠ :قتيل.
 -١٩٧٦شمال الصين :حوالي  ٢٤٠،٠٠٠قتيل.
 -١٩٧۸إيران ١٥،٠٠٠ :قتيل.
 -١٩۸٥المكسيك ٧،٠٠٠ :قتيل.
 -١٩۸٧اإلكوادور ٣٠٠ :قتيل؛  ٤،٠٠٠مفقود.
 -١٩۸۸أرمينيا :حوالي ٢٥،٠٠٠
 -١٩٩٠شمال إيران٥٠،٠٠٠ :
 -١٩٩٥اليابان٥،٥٠٠ :
 -١٩٩۸أفغانستان٥،٠٠٠ :
 - ١٩٩۸اليابان٥،٠٠٠:
 -١٩٩٩تركيا١٥،٠٠٠ :
 -٢٠٠١الهند٢٠،٠٢٣ :
 - ٢٠٠٢أفغانستان١،٠٠٠ :

قتيل.

الـــــوقت
لقد تركزت معظم الزالزل في منطقتين رئيسيتين .المنطقة األولى ،تمتد من نيوزيلندا ٳلى أالسكا
مرورا بالفليبين واليابان ،ومن ثم إلى أسفل ساحل المحيط الهادئ في األميركيتين .والمنطقة األخرى تمتد
من المغرب عبر اليونان وايران ،على طول الجانب الهندي من جبال الهيمااليا وجنوب جافا" ."Javaومع
ذلك ،فٳنه قد حان الوقت حيث سوف نشهد حدوث زالزل في أي مكان ،وأي زمان ،ال في المناطق
الموجودة في الحلقات النارية حصرا .من الممكن مثال ،أن تتعرض سنغافورة لزلزال عنيف ،والزلزال
التالي قد يصيب ماليزيا.
ال أحد يستطيع التنبؤ بحدوث الزالزل .بٳمكان بعض العلماء أن يعلموا بقدوم الزالزل ،من خالل
السيسموغراف ،ٳنما يبقى العلم عاجزا كليا عن منع الحركة المدمرة لإلختالجات األرضية.

النار اآلكلة
دوي الزالزل بمثابة رسالة ،التي من شأنها تبليغنا بأن هللا ال يزال على عرشه .فهو خالق
يُعْ َت َبر ِّ
السماء واألرض ،وما يزال حاكما على خالئقه.
ٳن النارالمتقدة التي أججها هللا في األصل في باطن األرض ،من جراء غضبه تجاه المالئكة الذين
تمردوا ،فسقطوا ،وبسبب خطايا البشر ،ما برحت تنهش أسس الجبال باستمرار .ولقد ُسجل في الكتاب
المقدس بأنه سيأتي الوقت ،عندما سوف تضعف أسس الجبال لدرجة ،تنفصل حينها أجزاء هائلة من قشرة
األرض ،وتنزلق باتجاه البحار والمحيطات .ذاك هو ،الزلزال الذي لم يسبق للعالم أن شه َد مثيال له منذ بدء
الزمان.
ت َز ْل َزلَ ٌة َعظِ ي َم ٌة ،لَ ْم َيحْ ُد ْ
"َ ...و َحدَ َث ْ
دَارهَا َعظِ ي َم ٌة
ص َ
ث م ْثلُ َها ُم ْن ُذ َ
ار الناسُ َعلَى األَرْ ضَ ،ز ْل َز َل ٌة بِ ِم ْق ِ
وجدْ  –.رؤيا 16:18-20.
ير ٍة ه ََر َب ْتَ ،و ِج َبال ٌ لَ ْم ت َ
س َق َط ْتَ ...:وكل ُّ َج ِز َ
ه َك َذاَ ...ومدن األ ُ َمم َ
والكارثة المستقبلية تلك ،سوف تتم قبل مجيء ربنا يسوع المسيح الثاني ،مباشرة .ٳن ملك الملوك
ورب األرباب سوف يعود إلى هذه األرض ،من أجل إقامة سلطته وملكه الذي هو حكم البر ،ٳنما لن يبني
على أي شيء قد أنشأه االنسان سابقا .لذا فٳنه ينبغي أن كل إبداعات اإلنسان تسقط – فهي سوف تنهارعلى
أثر ذاك الزلزال العنيف الضخم!
نعم ،إن النار التي اشتعلت بسبب غضب هللا ،سوف تدمراألرض .ليس منشآت اإلنسان فحسب ،إنما
كل جزيرة أيضا ،المنفصلة عن البر ،سوف تنزلق إلى البحر وتختفي ،والجبال ستسقط ،ولن توجد بعد ذلك.

إعالن هللا المرسل
يا صديقي ،هل يمكنك فهم كل هذا؟ قد يبدو هذا رائعا .ٳنما سوف يتم كل ما يقوله الكتاب المقدس .لم
ولن تفشل أية نبوءة من عند هللا .فإن الزلزال سوف يحدث ،ويكون اإلعالن الفوري لوحي هللا -ٳنه إعالن
يسوع المسيح لمعركة هرمجدون .ولكن ،قبل حدوث هذا الزلزال األخير المد ِّمر ،فٳن كل مسيحي حقيقي
مولود ثانية ،ويحب المخلص الواحد والوحيد ،يسوع المسيح ،ويكون مستعدا وفقا للكلمة المقدسة ،فٳنه سوف

يُختطف ( 1تس  .).4:16-17وبالتالي ،ينجو من هذه الفوضى العالمية الضخمة ،ومن غضب هللا الذي
سوف ُيسْ َكب على العالم!

عالمات األزمنة
لقد أعطانا يسوع المسيح ،من خالل تالميذه ،العديد من العالمات لهذا الزمن األخير .ولقد انتهر
ووبخ الفريسيين والصدوقيين من أجل عدم قدرتهم على تمييزعالمات األزمنة.
اب َو َقا َل لَ ُه ْم«:إ َذا
ُّون لي َُجربُوهَُ ،ف َسأَلُوهُ أَنْ يُر َي ُه ْم آ َية م َن الس َماءَ .فأ َ َج َ
ُّون َوالص ُّدوقي َ
" َو َجا َء إلَيْه ْال َفريسي َ
ُوسةٍَ .يا
صحْ وٌ ألَن الس َما َء مُحْ َمرةٌَ .وفي الص َباحْ :ال َي ْو َم ش َتا ٌء ألَن الس َما َء مُحْ َمرةٌ ب ُعب َ
ان ْال َم َسا ُء قُ ْل ُت ْمَ :
َك َ
ون أَنْ ُت َمي ُزوا َوجْ َه الس َماءَ ،وأَما َعالَ َم ُ
ُون? -متى 16:1-3
ات األَ ْزم َنة َفالَ َتسْ َتطيع َ
ون! َتعْ رفُ َ
م َُراؤُ َ
ٳن يسوع المسيح كان يحثنا على تمييز عالمات األزمنة .وإحدى تلك العالمات ،ٳزدياد عدد الزالزل!
التي سوف يأتي معها حتما ،مبتدأ األحزان.
اع ٌ
ات
"ألَن ُه َتقُو ُم أُم ٌة َعلَى أُمةٍَ ،و َممْ لَ َك ٌة َعلَى َممْ لَ َكةٍَ ،و َتكون َزالَ ِزل فِي أَ َماكِنَ َ ،و َت ُكونُ َم َج َ
َ
َواضْ ط َرا َب ٌ
اع" –.مرقس 13:8
ات .ه ِذ ِه م ْب َتدَأ األ ْو َج ِ
إن نسبة األعداد المتزايدة للزالزل ودرجات قوتها المرتفعة جدا ،باتت تشكل المصدر الرئيسي للقلق
والهلع ،بالنسبة للعالم أجمع ،خاصة في هذه األيام المتقلقلة .هذا بالضبط ما تؤكده كافة االصدارات اليومية
تقريبا ،من صحف وغيرها من المطبوعات ،حيث يرد العديد من التقارير عن الزالزل .وما زالت أرقام
الزالزل في ارتفاع مستمر!
[مالحظة  :قبل حوالي سبع سنوات ،وفي رؤيا ليال ،شاهدت نفسي واقفا في ساحة تطل على البحر
باتجاه الشرق .وفجأة ،إندفعت موجة مد نحو اليابسة واصطدمت بالسد .فعرفت بان كارثة ما ،قد ضربت
األرض .وبعد ثوان قليلة ،ظهرت موجة أخرى ،أكبر من األولى .تيقنت عندها بأنها سوف تصدمني ،في
حال لم أترك ذلك المكان على الفور .ففي نفس الدقيقة التي اندفعت فيها تلك الموجة ،أسرعت راكضا في
االتجاه المعاكس ،عبر حقل كبير صوب مبنى المحكمة العليا ،في الوقت ،الذي كانت فيه تلك الموجة،
تضرب المتنزه والحقل بقوة .وفيما كنت مسرعا قاصدا ذلك المبنى الكبير باتجاه مدخله ،هبت موجة أخرى
أكبرمن السابقتين .ولكنني وفي الوقت المناسب ،كنت أخطو الخطوة األخيرة في رحلة فراري من هذا المد
الجارف ،فنجحت بالتمسك بأحد األعمدة الضخمة في ذلك المبنى ،طلبا للحماية من جنون األمواج العاتية.
عندما استيقظت من ذاك الحلم ،تبادر إلى ذهني فورا ،نبوة األخ وليام برانهام ،بشأن غرق كاليفورنيا .من
المؤكد أن حدثا كهذا ،ال بد وأن يرتبط بزالزل بركانية عنيفة من تحت المحيط .وبالتالي ،فال مفر من
التسونامي .لقد طال إنتظار زلزال والية كاليفورنيا " الكبير "] .

الساعات األخيرة للنعمة
ٳننا نعيش في أيام بداية األحزان  -ٳنها األيام التي تسبق نهاية هذا العصر.هذه هي األيام األخيرة من
الحضارة!

نحن نعيش في الساعات األخيرة لعصر النعمة .ٳن األلفي سنة من عمر الكنيسة ،قد شارفت على
اإلنتهاء .لقد جاء الخالق منذ حوالي العشرين قرنا ،وسلم حياته طوعا على صليب العار ،ليخلص االنسان
من خطاياه .ومنذ ذلك الوقت وٳلى يومنا هذا ،أنهت الزالزل حياة الماليين من الناس ،بغتة ،من دون أي
ٳنذار .ولقد هلك العديد من األنفس الذين لم يتعرفوا على للمسيح ،ولم يكن له وجود في حياتهم .ويا صديقي،
"إنْ لَ ْم َت ُتوبُوا َف َجمي ُع ُك ْم َكذل َك َتهْل ُكو َن" .أليوم يوم خالص! يا صديقي الغير ُم َخلص ،فهل تقبل الرب يسوع
المسيح ،وتنال الخالص اليوم؟ إفعل ذلك اآلن! ال تتأخر!
ماذا عنك يا صديقي المسيحي؟ هل أنت شاهد لإلنجيل ،على مثال المسيح ،تهتم بصنع الخير أو
بتحذير الناس من دينونة هللا العتيدة؟ أو أنك جعلت حياتك الروحية في حالة ركود ؟ فكر لحظة واحدة بجدية
ْف َن ْنجُو َنحْ نُ إنْ أَهْ َم ْل َنا َخالَصا َ
هذا م ْقدَ ارُ هُ؟" (عبرانيين.)2:3
َ "...ف َكي َ

صرخة منتصف الليل
لقد بلغت نبوءات الكتاب المقدس ذروتها ،وهي تومض إحدى عالمات األزمنة  -الزيادة في عدد
الزالزل! بالفعل ،فٳن أعداد الزالزل آخذة في التزايد مع مرور الوقت ،وهي سائرة حتما نحو صرخة
منتصف الليل -وصوال ٳلى معركة هرمجدون!

الصراع في الشرق األوسط –
من سينتصر؟
[ٳن هذه الرسالة النبوية ،التي تم تنقيحها ،قد ُكت َبت و ُنش َرت سنة ].١٩٧٠
نبوءة الكتاب المقدسَ " :و َقا َل
َت ْن ُ
ُون منْ أَ ْنفُس ُك ْم أَن
ُون َو َتعْ لَم َ
ظر َ
َفاعْ لَمُوا أَن َملَ ُك َ
وت هللا َقريبٌ " .

لَ ُه ْم َم َثال«:ا ُ ْن ُ
ظرُ وا إلَى َش َج َرة التين َو ُكل األَ ْش َجارَ .م َتى أَ ْف َر َخ ْ
ت
صائ َرة،
رُب .ه َك َذا أَ ْن ُت ْم أَيْضاَ ،م َتى َرأَ ْي ُت ْم هذه األَ ْش َيا َء َ
ْف َق ْد َق َ
الصي َ
 -لوقا21:29-31

في أعقاب االنتصار الذي حققته إسرائيل في حرب األيام الستة الشهيرة ضد مصر واألردن
وسوريا ،في شهر حزيران من العام  ،١٩٦٧وتوقيعها معاهدة السالم مع مصرعام  ،١٩٧٩بعد الحرب التي
اندلعت في تشرين االول من العام  ،١٩٧٣وٳثر تفجيرها للمفاعل النووي العراقي في العام  ،١٩٨١وازدياد
النزاعات بينها وبين الدول العربية المحيطة بها ،أكثر من أي وقت مضى ،مما زاد التكهنات السائدة بين
العديد من األوساط السياسية حول مستقبل إسرائيل .فالبعض منهم يشعر بأن إسرائيل لن تدوم طويال ،في
أجل غير ُم َسمى.
حين أن البعض اآلخر يعتقد بأن هذه األمة الصغيرة سوف تبقى على قيد الحياة ٳلى َ
ال يستطيع اإلنسان سوى التكهن بما سيحصل ،ٳنما هنالك مصدر واضح وحيد ،ومحدد ،وهو الذي
يوفر المعلومات الصحيحة والدقيقة عن األحداث المستقبلية ،ٳنه – كلمة هللا المقدسة.
قبل قرابة األلفي سنة ،لم يكن لدولة إسرائيل أي وجود ،سوى في أذهان اليهود فقط .وخالل تلك
الفترة ،كان اليهود المنتشرين في العالم أجمع ،يتمسكون بالفصح التقليدي ،ولسان حالهم يعلن" ،العام القادم
في القدس!"
ونجد اليوم ،بأن الماليين من اليهود قد عادوا إلى وطنهم ،ابتداء من العام  ،١٩٤۸بعد أن أصبحت
إسرائيل ،دولة .لقد استطاع ذلك الوطن ،الصمود في وجه العالم العربي ،المعادي له ،حتى في ظل أحلك
الظروف المحيطة به .لم تنجح دولة ٳسرائيل في ٳثبات قدرتها فحسب ،إنما استطاعت أن تظهر قوتها أيضا،
أثناء " أسرع حرب " ،في العالم ،وذلك ،في حزيران العام  .١٩٦٧ومنذ إنشاء دولة إسرائيل (في العام
 ،)١٩٤۸والعرب يتوقون ٳلى ذلك اليوم ،حين سوف يتمكنون من تدميرها.

اليهود
على مدى تاريخ الكتاب المقدس ،ومنذ الخروج من مصر إلى أرض كنعان ،نجد أن هللا قد تغاضى
عن عصيان بني إسرائيل مرة تلو األخرى ،ٳنما ،وفي الوقت عينه ،لم يتوانى عن تنبيههم مرارا وتكرارا،
من عواقب وتبعيات عصيانهم تجاهه .إن اإلحتفاظ بأرض كنعان ،هو مشروط بالتزامهم بٳطاعة شريعة هللا.

والفصل  ٢٨من سفر التثنية ،يدون ويفند كافة بنود عهد هللا مع إسرائيل .لقد وعد هللا بني إسرائيل بالبركة،
في حال أطاعوه ،وبالمقابل ،هناك ،اللعنة – حتى التش ُّتت  –،في حال العصيان.
ك إلَى أُم ٍة لَ ْم َتعْ ر ْف َها أَ ْن َ
اك آل َهة أ ُ ْخ َرى
ت َوالَ آ َباؤُ َكَ ،و َتعْ ُب ُد ُه َن َ
ك الربُّ َوب َملك َك الذي ُتقي ُم ُه َعلَ ْي َ
َي ْذ َهبُ ب َ
ب فِي
منْ َخ َش ٍ
ب َو َح َج ٍرَ .و َت ُكونُ دَ َهشا َو َم َثال َوه ُْزأَة في َجميع ال ُّشعُوب الذ َ
ين َيسُوقُ َك الربُّ إلَيْه ْمَ .وي َبدِّ د َك الر ُّ
ُ
ِيع ال ُّ
ك آل َهة أ ْخ َرى لَ ْم َتعْ ر ْف َها أَ ْن َ
ت َوالَ آ َباؤُ َك ،منْ
شعو ِ
ب مِنْ أَ ْقصَاءِ األَ ْر ِ
صائِ َهاَ ،و َتعْ ُب ُد ُه َنا َ
ض إِلَى أَ ْق َ
َجم ِ
ُ
ْ
ْ
ُ
اك َق ْلبا مُرْ َتجفا َو َكال َلَ
َ
َ
َخ َش ٍ
يك الربُّ ُه َن َ
ب َو َح َج ٍرَ .وفي تل َك األ َمم ال َتط َمئنُّ َوال َيكونُ َق َرارٌ ل َقدَ م َكَ ،ب ْل يُعْ ط َ
ُ
ْال َع ْي َنيْن َوذبُو َل الن ْفس -.تثنية 28:36,37,64,65
أراض
وسماح منه ،وأصبحوا أسرى في
لقد سُب َي اإلسرائيليون العصاة مرارا وتكرارا ،بإرادة هللا
ٍ
ٍ
أخرى ،ولكن الرب ،الذي ال ينسى أبدا وعده األبدي مع إبراهيم ،كان في كل مرة ،يعيدهم إلى أرض
كنعان( .فلسطين هو إسمها الروماني).
ك
ُك َبعْ ُد أَب َْرا َم َب ْل َي ُكونُ اسْ ُم َ
ُور م َن األ ُ َممَ ،فالَ ي ُْد َعى اسْ م َ
«أَما أَ َنا َفه َو َذا َع ْهدِي َم َع َكَ ،و َت ُكونُ أَبا لجُ مْ ه ٍ
ور مِنَ األ َم ِمَ .وأ ْثمِر َك َكثِيرا ِجدّ اَ ،وأَجْ َعلُ َك أ ُ َمماَ ،و ُملُو ٌ
ُونَ .وأقِيم
ك م ْن َك َي ْخرُ ج َ
إب َْراهي َم ،ألَني أَجْ َعلُ َ
ك أَبا لِج ْمه ٍ
ك َول َنسْ ل َك منْ َبعْ د َكَ .وأ ْعطِ ي
ون إلها لَ َ
َع ْهدِي َب ْينِي َو َب ْي َن َكَ ،و َب ْينَ َن ْسلِ َك مِنْ َب ْع ِد َك في أَجْ َياله ْمَ ،عهْدا أَ َبديا ،ألَ ُك َ
ض َك ْن َعانَ م ْلكا أَ َب ِد ّياَ .وأَ ُكونُ إل َه ُه ْم» –.تكوين 17:4-8
ض ُغرْ َبت َك ،كل أَ ْر ِ
لَ َك َول َنسْ ل َك منْ َبعْ د َك أَرْ َ
ب مختار في
وهذا هو الدليل الملموس األقوى الذي ال لُبْس فيه ،إلثبات أزلية هللا في تجذير شع ٍ
أرض الميعاد.

تش ُّتت البذور
ٳنما ،عندما أصبحوا شديدي التمرد ،لم يعد بٳمكان روح هللا أن يجاهد أكثر معهم ،فتشتتوا مرة
أخرى ونهائيا في أقصاع العالم أجمع( .ألم يجلبوا ذلك على أنفسهم عندما رفضوا يسوع المسيح ،على أنه
مسيحهم المنتظر؟ اقرأ متى  .)27:22,23,25لقد حصل التشتت في العام  ٧٠م ،عندما استولى الجيش
الروماني بقيادة األمير تيتوس،على القدس بعد حصار قاس ودموي.
ُ
ُون ب َفم السيْف،
ب َخ َرا ُب َها… َو َي َقع َ
ُوشَ ،فحي َنئ ٍذ اعْ لَمُوا أَن ُه َقد ا ْق َت َر َ
َو َم َتى َرأَ ْي ُت ْم أورُ َشلي َم م َُحا َطة ب ُجي ٍ
وسة م َن األ ُ َمم (من غير اليهود) َحتى ُت َكم َل أَ ْزم َن ُة األ ُ َمم – .لوقا
َويُسْ َب ْو َن إلَى َجميع األ ُ َممَ :و َت ُكونُ أُورُ َشلي ُم َم ُد َ
( 21:20,24قارن مع الويين )26:32,33
لقد تحقق كالم المسيح :ووجد اليهود أنفسهم منتشرين في كل أنحاء العالم ،وال وطن أصلي لهم .ٳن
ٳنتشار اليهود حول العالم ،يسمى عادة تشتتا ،أل ّ
شتات (  Diasporaالكلمة اليونانية لـ "التشتت ،التشرُّ د").
لقد أصبحت أرض إسرائيل مقفرة مثل صحراء ال يهطل عليها المطر ،ووقعت القدس في أيدي األعداء.
منذ العام ٧٠م ،تحولت سيرة اليهود ٳلى تاريخ حافل بالعذابات واالضطهادات .لقد دفعوا لقرون عدة
ثمن عصيانهم ،ورفضهم للمسيح .فكانوا ،محت َقرين من شعوب العالم أجمع ،وما زالوا حتى اليوم .

تجميع البذور
منذ أكثر من نصف قرن مضى ،أعاد هللا اإلسرائيلين ،إلى وطنهم ،وذلك بفضل رحمته ،ووفاء
لوعوده .لقد تم ذلك في أعقاب الحرب العالمية األولى ،في شهر كانون االول من العام  ،١٩١٧عندما استولى
الجيش البريطاني ،بقيادة الجنرال أللنبي ،على مدينة القدس التي كانت تخضع للحكم التركي ،وقاموا بالتالي،
بتحرير فلسطين من الظلم المحمدي ،الذي استمر لقرون عدة .لقد تمت السيطرة على مدينة القدس ،من دون
الحاجة ٳلى ٳطالق نار وال إراقة دماء .والسر الكامن وراء هذا االنتصار آنذاك ،هو تحليق الطائرات
البريطانية فوق المدينة ،األمر الذي أشاع الذعر بين األتراك ،من تلك "الطيورالغريبة"  ،التي ،لم يسبق لهم
أبدا ،أن رأومثيال لها ،فكان اإلستسالم المفاجئ.
ار َبة َعنْ َج َبل ص ْه َي ْو َن َو َعنْ أَ َك َمت َهاَ .ك ُ
ُور مُرف ٍة ه َك َذا ي َُحامي َربُّ
" ...ه َك َذا َي ْنز ُل َربُّ ْالجُ ُنود ل ْلم َُح َ
طي ٍ
ْالجُ ُنود َعنْ أُو ُر َشلي َم .ي َُحامي َف ُي ْنق ُذَ .يعْ فُو َف ُي َنجي -".إشعيا 31:4,5
ٳن دخول الجنرال البريطاني أللنبي ٳلى الساحة ،أثار التفاعل المتسلسل لألحداث ،التي وضعت
إسرائيل في صلب نبؤة الكتاب المقدس ،مباشرة أمام أعيننا .إن إسم "اللنبي" ،هو اتحاد متناغم لكلمتين في
اللغة العربية" Allah" ،والتي تعني "هللا" و ” “Nebiأي "نبي" .فكلمة " ،،"Allah-Nebiتعني " هللا
نبي" .هل يُعْ َت َبر هذا األمر ،مجرد صدفة في نبوءة الكتاب المقدس؟
س في األ ُ َممَ ...و ُ
آخ ُذ ُك ْم منْ َبيْن األ ُ َمم َوأَجْ َم ُع ُك ْم منْ َجميع األَ َراضي
" َفأ ُ َقدسُ اسْ مي ْال َعظي َم ْال ُم َنج َ
ون :هذه
َوآتي ب ُك ْم إ َلى أَرْ ض ُك ْمَ .و ُت ْفلَ ُح األَرْ ضُ ْال َخر َب ُة ع َوضا َعنْ َك ْون َها َخر َبة أَ َما َم َع ْي َنيْ ُكل َعاب ٍرَ .ف َي ُقول ُ َ
ار ْ
ين
ُورةَ .ف َتعْ لَ ُم األ ُ َم ُم الذ َ
ت َك َجنة َع ْد ٍنَ ،و ْال ُم ُدنُ ْال َخر َب ُة َو ْال ُم ْقف َرةُ َو ْال ُم ْن َهد َم ُة م َُحص َنة َمعْ م َ
ص َ
األَرْ ضُ ْال َخر َب ُة َ
ت ْال ُم ْقف َر َة .أَ َنا الربُّ َت َكلم ُ
ْت ْال ُم ْن َهد َم َة َو َغ َرسْ ُ
ُتر ُكوا َح ْولَ ُك ْم أَني أَ َنا الربُّ َ ،ب َني ُ
ْت َو َسأ َ ْف َعلُ – ".حزقيال
36:23,24, 34-36
هذا هو تماما ،ما فعله الرب ! ال بل ٳ ّنه قد ذهب ٳلى أبعد من ذلك ،ٳذ قد جمع اليهود من شتى بقاع
األرض ،وأتى بهم إلى وطنهم .وهكذا ،يكون الرب ،قد أنجز النبوة التالية حرفيا:
ُك .أَقُو ُل للش َمال :أَعْ طَ ،ول ْل َج ُنوب :الَ
" الَ َت َخفْ َفإني َم َع َك .م َن ْال َم ْشرق آتي ب َنسْ ل َكَ ،وم َن ْال َم ْغرب أَجْ َمع َ
صى األَرْ ض -" .إشعيا 43:5,6
َتمْ َنعْ  .ايت ب َبني منْ َبعيدٍَ ،وب َب َناتي منْ أَ ْق َ
لقد بدأت رحلة عودة اليهود من الشرق ،وأول ُدفعة ،كانت من العراق ودوائر مناطق السبي البابلي
القديم ،ثم من الهند ،الصين وغيرها من اراضي المشرق ،حيث بُن َيت المستوطنات اليهودية واستمرت
لقرون عدة .لذلك ،هكذا قال الرب للشرق" ،آتي"" ،سأحضر" .أما بالنسبة ليهود الغرب ،فلقد كانت عودتهم
أبطأ من اآلخرين ،مقارنة مع اوالئك القادمين من الشرق ،ٳن "لم الشمل" في النص العبري ،يسمى
" "acabtsechaالتي تعني "الجمع" .لقد كانت أحوال يهود الشمال مختلفة ،فاهلل قد أمر بـ"التسليم" (في
العبرية "" - "Tainiأعطني") وهكذا ،فٳن اليهود الموجودون في بولندا ،روسيا ،فرنسا ،بلغاريا ،وغيرها
من األراضي الشمالية األخرى ،هموا أيضا بالعودة .بالنسبة للعائدين من الجنوب ،فلقد أتوا على أجنحة
النسر(أشعيا  )40:31وخاصة القادمين من اليمن ،فلقد ُ
ب آنذاك من اليهود عدم التردد( .الترجمة
طل َ
األصلية" - "Altichlahi" :ال تقييد أو كبح") وبحلول العام  ، ١٩٥٠أصبحت اليمن خالية تماما من اليهود.

واألمر نفسه ينطبق اليوم على إثيوبيا .ولقد أُحْ ص َي عدد اليهود العائدين إلى ديارهم ،من كل أنحاء العالم،
بمعدل  ١،٠٠٠شخص يوميا .
ما ٳن عاد اليهود إلى ديارهم ،حتى شرعوا بالعمل في تلك األرض المهجورة على مدى القرون
الثمانية عشر والنصف الماضية .وعلى الفور ،تغير وجه األرض .فبفضل العمل الدؤوب والشاق
(وبمساعدة هللا طبعا) أعادوا الحياة ٳلى تلك األرض الخربة منذ سنين عديدة .لقد صرح العلماء بأنه في العام
 ، ١٩٤٨قد طرأ تغير في التيارات الهوائية في تلك المنطقة ،وعاد المطر ليهطل في أجزاء متعددة من
إسرائيل ،حيث كانت األمطار قد انحسرت لقرون عديدة .يمكنك أن تقرأ هذه النبؤة الرائعة التي كملت ،في
حزقيال الفصل .٣٦

أإلسترداد
بينما بدأت إسرائيل تتقبُّل مصيرها الذي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم ،شرع اآلالف من اليهود
ينسحبون يوميا "من بين االمم" ،قاصدين أرض أجدادهم .وبعد ثالثين سنة ونصف ،في  ١٤أيار،١٩٤۸
أعلنت األمم المتحدة ،دولة إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي ،بموجب وعد بلفور.
" ه َك َذا َقا َل السي ُد الربُّ  :هأ َ َن َذا ُ
آخ ُذ َبني إسْ َرائي َل منْ َبيْن األ ُ َمم التي َذ َهبُوا إلَ ْي َهاَ ،وأَجْ َم ُع ُه ْم منْ ُكل
– حزقيال
صيرُ ُه ْم أمة َواحِدَ ة في األَرْ ض َع َلى ج َبال إسْ َرائي َل".
َناح َيةٍَ ،وآتي به ْم إ َلى أَرْ ضه ْمَ :وأ ُ َ
37:21-22
لقد عاد اليهود أخيرا إلى إسرائيل ولكن مع نوع من الكفر .ومع ذلك ،فٳن هللا قد وعد بإزالة العمى
من عيونهم.
ضرُّ َعاتَ ،ف َي ْن ُ
ُون إلَي ،الذي
" َوأُفيضُ َعلَى َبيْت دَ اوُ دَ َو َعلَى سُكان أُو ُر َشلي َم
ظر َ
رُوح النعْ َمة َوالت َ
َ
ار ٍة َع َلى ب ْكره– ".
َط َع ُنوهَُ ،و َي ُن
ار ٍة َع َليْه َك َمنْ ه َُو في َم َر َ
ون في َم َر َ
وحُون َعلَيْه َك َنائ ٍح َع َلى َوحي ٍد َلهَُ ،و َي ُكو ُن َ
َ
زكريا 12:10

العرب
اآلن وبعد أن استعاد اإلسرائيليون أرض الميعاد ،ابتدأت سلسلة من النزاعات المستمرة في الشرق
األوسط ،بين نسل إسحاق (اليهود ) ،ونسل إسماعيل (العرب ) .لقد كان كل من إسحاق وإسماعيل متحدرين
من نسل إبراهيم( .تذ َكروا بأن ثمرة غير طبيعية كهذه للشخصيات المتناقضة ،ومشاعرالغيرة تعود إلى أيام
التوراة القديمة ).لقد كان بينهما العديد من المواجهات ،على مر العصور .لقد كانت حرب األيام الستة في
حزيران  ،١٩٦٧المواجهة األسرع التي جرت بينهما .ٳن إنتصار اإلسرائيليين قد تجلى وتثبت ،من خالل
إحتاللهم لسيناء ولجزء من األردن .لقد كانت حرب األيام الستة ،ولسنوات عدة ،محور دراسة ونقاش بين
العديد من الخبراء العسكريين والسياسيين .فعلى الرغم من ت ُّفوق أعدادهم ،لم يتمكن العرب من هزم اليهود.
ففي اليومين األولين من األيام الستة العنيفة ،أصبحت مدينة أورشليم التوراتية بحوزتهم ،بعد أن مكثت في
أيدي األمم ،لمدة ١۸٩٧سنة .لقد عادت المدينة القديمة إلى حضن إسرائيل ! فابتهج اليهود ! وصرح وزير

الدفاع ،الجنرال موشيه ديان ،آنذاك قائال " :لقد عدنا إلى أقدس األماكن المقدسة ،ال للرحيل مرة أخرى "
حقا ،لقد أحسن القول ،فٳن أورشليم ،لم تعد مطوقة وال مدوسة من األمم ،لقد أخذت " أزمنة األمم " مجراها.
« َها أَيا ٌم َتأْتيَ ،يقُو ُل الربُّ َ ،و ُت ْب َنى ْال َمدي َن ُة للرب  - » ...إرميا 31:38
"...هذه أُورُ َشلي ُم .في َوسْ ط ال ُّشعُوب َق ْد أَ َقمْ ُت َها َو َح َوالَ ْي َها األَ َراضي – ".حزقيال 5:5
منذ ذلك الحين ،تجلت قدرة اإلسرائيليين في الدفاع عن أرض الميعاد خاصتهم ،ضد هجمة العالم
العربي .بعدئ ٍذ ،ٳتفقت الدول العربية الغنية فيما بينها ،من أجل تضافر القوى في سبيل ٳجبار إسرائيل على
التخلي عن األراضي المحتلة التي كسبتها في الحرب العربية  -اإلسرائيلية ،ٳنما كل هذه الجهود قد باءت
بالفشل.

السوفيات
ومن َثم فجأة ،تحول ذاك الوهم العربي ،المتمثل باستعدادات الهجمات العربية المضادة ،التي طالما
وُ عدوا بها ،إلى واقع محتمل الحدوث ،في هذا القرن .فمنذ خسارة العرب ،في حرب  ،١٩٦٧والروس يعملون
على تحقيق هذا الوهم المحتمل .فراح االتحاد السوفياتي يدعم بعض الدول العربية ،ومصر باألسلحة
والخبرات العسكرية .فتم ٳستبدال  ٪٨٠من معدات الجيش المصري التي دمرت في الحرب ،بأخرى روسية
الصنع .لقد أفادت وسائل اإلعالم ،بأن الروس يبسطون اآلن ،سيطرتهم على الدول العربية بكلفة تتجاوز الـ
 ١٥مليار دوالر ،ووجودهم الفعال هذا ،وقوة انتشارهم ،قد مكنتهم من الهيمنة على الجيش المصري،
واالشراف أيضا على الخطط اإلقتصادية والصناعية وتنظيمها .مما جعل الرئيس المصري عاجزا عن
ممارسة حقه في االشراف على العمليات العسكرية في بلده؛ ففقد بالتالي قبضته وسيطرته على البالد ،بسبب
وجود اآلالف من الفنيين الروس الممسكين بزمام السلطة العسكرية من خالل االشراف على عمليات القوات
العسكرية المصرية وتوجيهها .كما أن أسطولها الموجود حاليا في منطقة البحر األبيض المتوسط ،ما زال
يتعاظم أكثر فأكثر ،من خالل تزويده باستمرار ،بمعدات اضافية ال مثيل لها " .وأكثر من هذا ،فمن
المحتمل ،أن يحاول الروس ،في المدى المنظور ،تثبيت صواريخ سام (صاروخ أرض -جو) على طول
القناة نفسها ،وتوسيع المظلة الجوية للخط المائي - ،وهذا تطور قد يؤدي إلى مواجهة إسرائيلية  -روسية،
وخلق أزمة ذات أبعاد خطيرة في جميع أنحاء العالم(" .نقال عن مقالة في نيوزويك ١٥ ،حزيران " :)١٩٧٠من
الواضح أن السوفيات متأكدون ،بالرغم من التدريب من عدم قدرة المصريين ،بالرغم من التدريب الكامل
الذين تلقوه ،على التعامل مع المبتكرات المعقدة لشبكة الدفاع الجوي الحديث .فيما يلي ما يشرحه أحد
الروس" :ٳن أي من خريجي الجامعات المصرية بحاجة ٳلى سنتين من التدريب في االتحاد السوفياتي ،لكي
يتمكن من اإلنخراط في النظام' ."،وليس هناك وقت!'" (نقال عن مقالة في نيوزويك ١ ،حزيران.)١٩٧٠
ربما هذا هو السبب الذي دفع بالسيدة غولدا مائير ،رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك للتصريح ،بأن
إسرائيل تخوض النضال األصعب واألخطر على اإلطالق.
وبعد عام واحد ،أرسل االتحاد السوفياتي ،حسبما ذكرت وسائل اإلعالم ،وفدا كبيرا من المسؤولين
إلى القاهرة ،من أجل المطالبة باتفاق مماثل لذاك االتفاق المعقود بين روسيا ودول الستار الحديدي .أيا تكن

المعاهدة ال ُمب َْر َمة ،ال يهم ،ٳذ ٳن روسيا اليوم ،باتت تملك سندا قانونيا ،يتيح لها التدخل في الشؤون المصرية.
وهذه خطوة متقدمة باتجاه الهيمنة على الشرق األوسط بحسب مخططها ،كما هو مدون في حزقيال الفصل
٣٨و .٣٩
ب سوف يحققون؟
ولكن ما هو سبب التواجد الروسي هناك ،وأي كس ٍ
على الصعيد السياسي ،يعتقد الخبراء بان أهدافهم تتجه نحو الحد من النفوذ الغربي والرغبة في
السيطرة على قناة السويس .ويبدو بأن الروس ،يراقبون بدقة البحر المتوسط ،وعينهم أيضا على نفط الشرق
األوسط والرواسب المعدنية الغنية.

أألميرك ُّيون
ماذا عن أميركا؟ فهل من باب المصلحة الوطنية على األقل ،سوف تقف النجوم والخطوط مكتوفة
األيدي ،وهي تراقب إسرائيل وهي تدافع عن نفسها ضد الدول العربية المتحدة بمساعد ٍة روسية؟ من
الواضح ،أن الواليات المتحدة ،لن تسمح بذلك .إقرأحزقيال  .38:13أعتقد بان الواليات المتحدة  ،سوف يتم
تدميرها بواسطة القوة النووية الروسية.

الحدث التالي الكبير  -أإلجتياح
ٳن هذا الوضع الحساس ،لن يبدو ذو أهمية بالغة في ضوء نبوءة الكتاب المقدس ،بالنسبة لقارئ
عادي لصحف الصباح.
بغض النظرعما قد يبدو عليه الوضع السياسي السائد في االتحاد السوفياتي والشرق
األوسط ،فٳن ظروفا غير إعتيادية تختمر ،والتي من شأنها ٳشعال فتيل نهاية هذا العصر .هذا هو ما تنبأ به
الكتاب المقدس!
ٳن رغبتي الصادقة في اإلضاءة على هذا الموضوع بالذات ،ٳنما هو من أجل تنبيهكم ٳلى األحداث
العالمية ،التي تحصل في أجزاء كثيرة من األرضُ ،م َحققة بالضبط ،بعضا من النبوءات المحددة ،وفقا
لمخطط هللا النبوي الشامل .وإحدى تلك النبوءات القديمة ،تتم اآلن أمام أعيننا؛ إنه غزو جوج ألرض
إسرائيل ،رئيس ماشك وتوبال.
ك َو ُتو َبا َل ".حزقيال 38:3
وش َماش َ
" ...ه َك َذا َقا َل السي ُد الربُّ  :هأ َ َن َذا َعلَي َ
ْك َيا جُو ُج َرئيسُ رُ ٍ
كثيرا ما اختلف الالهوتيون والمؤرخون حول المواقع الفعلية لماشك وتوبال .فهل هي أسماء قديمة
للمناطق التي تدعى اليوم ،موسكو وتوبولسك؟ أم ،ٳنها تشير ٳلى تركيا وبعض أجزاء من شمال سوريا،
باالضافة ٳلى مناطق في شمال العراق؟ ( )chief princeعبارة "األمير الرئيس" ،في اللغة العبرية ،هي:
"روش" أو"دب"  ،الذي يرمز ٳلى روسيا .بينما ،كلمة "جوج" ،تشيرتحديدا إلى روح ضد-هللا المتمردة
والتي تسعى للسيطرة على العالم .و"ماجوج" تشير إلى عدد السكان الكبيرالموجودين تحت سلطة "جوج".
من الواضح ان هللا ضدهم ،ألنهم شعب شيوعي ،ينكرون هللا ،ولطالما سخروا من االله الحي.
فروسيا تنسجم مع تلك الروح التي لوحت بقبضتها باتجاه هللا في السماء ،وذلك ،عندما أرسلت رجالها إلى
الفضاء ،الذين حملوا معهم رسالة إلى العالم تقول "،:لقد بحثنا عن ٳلهكم المسيحي ،ولكننا لم نره ".وقفلوا

راجعين ،وهم مشحونين بالسخرية ،واالستهزاء ،والمهانة تجاه هللا .فروسيا ،هي رمز اإللحاد من حيث
نكران وجود هللا والتمرد عليه.
ال يظنن أحد ما ،بأن الوجود الروسي في الشرق األوسط ،الذي عنوانه" :مساعدة الدول العربية " ال
يعدو كونه ،مجرد حدث عابر ،ال بل ،ٳنه أمر إلهي م َُخطط له من أجل هدف ما.
ْكَ ،فصرْ َ
" اسْ َتعد َو َهيئْ ل َن ْفس َك أَ ْن َ
ت لَ ُه ْم م َُوقرا – ".حزقيال
اعات َك ْالمُجْ َتم َعة إلَي َ
ت (جوج) َو ُك ُّل َج َم َ
38:7
لقد بات غزو إسرائيل وشيكا ،ومن الممكن أن يحدث اليوم؛ أو غدا ،و من المؤكد أنه سيكون من
أعظم وأعنف الصراعات ،التي سوف يشهدها العالم على اإلطالق.
يرة َتأْتي إلَى األَرْ ض ْالمُسْ َت َردة م َن السيْف ْال َمجْ مُو َعة
ين األَخ َ
ير ٍة ُت ْف َت َق ُد (جوج) .في السن َ
" َبعْ َد أَي ٍام َكث َ
منْ ُ
ير ٍة َعلَى ج َبال إسْ َرائي َل التي َكا َن ْ
ين
شعُو ٍ
ين أ ُ ْخرجُوا م َن ال ُّشعُوب َو َس َك ُنوا آمن َ
ت دَ ائ َمة َخر َبة ،للذ َ
ب َكث َ
ت َو ُك ُّل جُ يُوش َك َو ُ
ض أَ ْن َ
يرُون َم َع َك .ه َك َذا
شعُوبٌ َكث
َ
ُكلُّ ُه ْمَ .و َتصْ َع ُد َو َتأْتي َك َز ْو َب َعةٍَ ،و َت ُكونُ َك َس َحا َب ٍة ُت َغشي األَرْ َ
َقا َل السي ُد الربُّ َ :و َي ُكونُ في ذل َك ْال َي ْوم أَن أُمُورا َت ْخ ُ
طرُ ب َبال َك َف ُت َفك ُر ف ْكرا َرديئا – ".حزقيال 38:8-10

التدمير
في اليوم الذي يأتي فيه الروس وجحافلهم (إيران،العراق،إثيوبيا ،ليبيا ،أوروبا الشرقية ،جنوب شرق
أوروبا ،ألمانيا ،النمسا وغيرها من الدول الحليفة لروسيا ،لمهاجمة إسرائيل ،سوف يحمو آنذاك ،غضب هللا،
ويحل دمار كبير على هذا التحالف الضخم ،إقرأ حزقيال  .)38:1-6فالكتاب المقدس يذكر ،بأن زلزاال
كبيرا سيضرب أرض إسرائيل ،ويشعر بارتجاجه األسماك ،الطيور ،الوحوش ،الزحافات وجميع من يقف
على هذه األرض .وكل ما هو مستقيم ،سوف ي ُْط َرح إلى أسفل .ستتفشى األوبئة و ُتسْ فك الدماء ،ويكون هناك
أمطار غزيرة و َب َرد ،نار وكبريت .فأن هللا تعبيرا عن غضبه ،سوف يستخدم كل أنواع الترهيب ضد
مضطهدي إسرائيل ،بحيث لن يبقى أحد منهم على قيد الحياة ،في أرض إسرائيل(.اقرأ حزقيال من الفصل
 38اآلية  18إلى الفصل  39اآلية .)2
ُون أَني أَ َنا الربُّ  –".حزقيال 38:23
يرةٍَ ،ف َيعْ لَم َ
" َفأ َ َت َعظم َوأَ َت َقدس َوأُعْ َرفُ في ُعيُون أ ُ َم ٍم َكث َ
بعد هذه المحرقة ،سوف يلزمهم سبع سنوات لتنقية ٳسرائيل من األسلحة (حزقيال )39:2-9وسبعة
أشهر من أجل دفن الموتى (حزقيال .)39:12نحن نعيش في الساعات األخيرة ،التي تفصلنا عن تلك
األحداث الممكنة الحصول ،في غضون أيام.
ٳن العالم والشرق األوسط ،ينادون ويصرخون" ،سالم ! سالم" ولكن ،الكتاب المقدس يقول "،ألَن ُه
ونَ «:سالَ ٌم َوأَ َمانٌ » ،حي َنئ ٍذ ُي َفاج ُئ ُه ْم َهالَ ٌ
جُون1 (" .تسالونيكي
ك َب ْغ َتةَ ،ك ْال َم َخاض ل ْلحُ ْبلَىَ ،فالَ َي ْن َ
حي َن َما َيقُول ُ َ
.)5:3

مفترق طريق األبدية
نحن على مفترق طريق األبدية ،ٳذ ٳن العدد الكبير من النبوءات المتعلقة باألحداث التي تسبق
المجيء الثاني للمسيح ،قد تح َقق .باالضافة ٳلى بعض العالمات ،مثل الحروب ،الزالزل ،المجاعات،األوبئة،

الفوضى واإلرتدادُ .تعْ َت َبر هذه العالمات المميزة ،بمثابة الفتات أو بطاقات ٳرشاد ،من أجل أن نكون
حذرين ،ساهرين ومستعدين .ٳنما العالمة األكبر التي علينا مراقبتها عن كثب ،هي ،الشعب اليهودي نفسه،
فٳنهم يمثلون توقيت هللا المؤشر لعودة يسوع المسيح قريبا .ففي حوزتهم مفتاح نبؤات الكتاب المقدس
المختصة بنهاية األزمنة ،بمعنى آخر ،مفتاح إنتهاء هذا العصر .نعم ،يجب علينا أن نكون يقظين،
ومستعدين ،ونودع قلوبنا منذ اآلن في حضرة هللا!

الجيل األخير
لقد ذكر يسوع ،على جبل الزيتون( ،متى 24؛ لوقا  )21العديد من عالمات نهاية األزمنة .فتحدث
عن مثل شجرة التين وغيرها من األشجار ،األمر الذي يشير ٳلى إنشاء دولة إسرائيل في المستقبل ،ودول
أخرى جديدة ،كمملكة األمم .ثم قال في اآلية  " ،34اَ ْل َحق أَقُو ُل لَ ُك ْم :الَ َيمْ ضي َ
ون ه َذا
هذا ْالجي ُل َحتى َي ُك َ
ُكلُّهُ ".ماذا كان يعني بقوله ،أنه في "هذا الجيل"  ،ال بد وأن يتحقق ،كل ما تحدث به (في فترة وجوده)؟
كلمة "الجيل" هو " "geneaفي اليونانية .وهي تعني"عصر – الفترة أو األشخاص" .وبالتالي ،فإن
اآلية تشير ،إلى جيل الذين وُ لدوا في ١٤أيار ، ١٩٤٨فهؤالء جميعهم ،لن يموتوا قبل أن تكتمل كل تلك
العالمات التي تكلم عنها يسوع .من هنا ،يمكننا القول بأن فترة الجيل تستمر حوالي  ٧٠إلى  ٨٠سنة (راجع
مزامير  .)90:10إذا ،إن كان "هذا الجيل" ينطبق مع متوسط جيل الكتاب المقدس ،فكم هنالك من الوقت
بعد؟
ب يتماشى مع الحساب الوارد أعاله ،فٳن متى ،1:17يعطينا
حسنا ،سعيا في الحصول على جوا ٍ
بعض التلميحات .فهنالك أربعة عشر جيال  :من إبراهيم إلى داود ،والعدد نفسه من داود إلى سبي إسرائيل
إلى بابل ،وأيضا من سبي إسرائيل إلى بابل حتى والدة يسوع المسيح .فمجموع هذه األجيال،هو ٤٢جيال،
يغطون حوالي٢،٠٠٠إلى ٢،٠٥٨سنة( .ٳن وجهة نظر المؤرخين تختلف حول العدد الدقيق للسنوات ،بسبب
ٳستخدام تقويمات مختلفة في التاريخ ).إذا اعتمدنا هذا كمؤشر ،فٳن جيل الكتاب المقدس يجب أن يتراوح ما
بين ٤٦و٤٩سنة ،على وجه التقريب( .يعتمد دارسوا الكتاب المقدس فترة ٤٠عاما للجيل الواحد ،نسبة ٳلى
عدد السنوات التي جال فيها بنو إسرائيل في البرية .تعرف القواميس فترة الجيل بـحوالي ٣٠إلى٣٣سنة،
وهو متوسط عمرالرجل حين يتزوج وينجب ولدا ).وهكذا ،إن كانت شجرة التين في المثل الذي رواه
يسوع ،في إنجيل متى٢٤ولوقا  ،٢١تشيرفعال إلى إعادة بناء أمة إسرائيل التي ستتحقق ،جنبا إلى جنب مع
كل تلك العالمات األخرى ،في غضون فترة جيل واحد ،فتكون ٳذن سنة  ،١٩٤٨بداية الحقبة .ولكن ،هل
سيعود المسيح ٳلى"هذا الجيل" قبل سنوات قليلة من ٳنتهائه ،عند وفاة معظم"الناس من هذا "genea
(الجيل) ،وأما العدد الباقي منهم هم من كبار السن ؟ ال اعتقد أن هذا ما سوف يكون عليه .إنما أؤكد على
هذا األمر من أجل الحث على التفكير ،ٳذ ٳن تاريخ  ١٤أيار  ، ١٩٤٨هو المؤشر نحو انطالقة ٳكتمال سلسلة
من نبوءات الكتاب المقدس ،والعالمات التي تشير إلى مجيء المبارك  -ملك الملوك!

مصيرك
ٳبتهجوا أيها األصدقاء المسيحيون ،ألن هذه األيام ،هي األعظم في التاريخ! هذه هي األيام التى كان
أنبياء العهد القديم ،كانوا يتوقون لرؤيتها ،ٳنما لم يحصلوا على هذا اإلمتياز .ٳنما أنت وأنا ،قد خظينا بهذا
اإلمتياز العظيم .دعونا إذا ،نستفيد من كل فرصة للتبشير "بالخبر السار"  ،لكيما ينال العدد األكبر من
الناس ،فرصة معرفة رسالة هللا لهذا العالم الضائع والمائت .لقد مُنحْ نا هذا االمتيازالعظيم ،من أجل مساعدة
البشرية لكي يصبحوا على استعداد لمواجهة المصير األبدي!
دعونا نبقى متنبهين لألحداث التي تجري حول العالم .فالعديد من األشياء التي تتكشف أمام أعيننا،
من خالل وسائل اإلعالم ،ليست سوى تتميم للكتابات القديمة المستريحة داخل صفحات الكتاب المقدس منذ
عقود من الزمن .ٳن العالم مُقبل على كارثة ،ٳتساع نطاق الهزات األرضية ،األمر الذي سوف يثبت من
دون أدنى شك ،بأن اإلنسان قد تحرك اآلن ،باتجاه المرحلة النبوية النهائية.
ت أَحْ سبُ َن ْفسي أَني َق ْد أَ ْد َر ْك ُ
" أَ ُّي َها اإل ْخ َوةُ ،أَ َنا لَسْ ُ
تَ .ولكني أَ ْف َع ُل َشيْئا َواحدا :إ ْذ أَ َنا أَ ْن َسى َما ه َُو
ُوعَ .ف ْل َي ْف َتكرْ َ
هذا
َو َرا ُء َوأَمْ َت ُّد إلَى َما ه َُو قُدا ُم ،أَسْ َعى َنحْ َو ْال َغ َرض ألَجْ ل َج َعالَة دَ عْ َوة هللا ْالع ُْل َيا في ْال َمسيح َيس َ
ين مناَ ،وإن ا ْف َت َكرْ ُت ْم َشيْئا بخالَفه َفاهلل ُ َسيُعْ لنُ لَ ُك ْم َ
هذا أَيْضاَ .وأَما َما َق ْد أَ ْد َر ْك َناهَُ ،ف ْل َنسْ لُكْ ب َح َسب
َجمي ُع ْال َكامل َ
ذل َك ْال َقا ُنون َعيْنهَ ،و َن ْف َتكرْ ذل َك َع ْي َنهُ – ".فيليبي 3:13-16
ليكن هللا في عوننا جميعا ،من أجل مواجهة وقائع ومصاعب الحياة ،فنصبح بجهوزية تامة ٳستعدادا
لمجيء الرب الثاني.
ماذا عنكم ،يا أصدقائي الغير مسيحيين ؟ قلبك ،هل هو مستقي ُم مع هللا ؟ ٳنتبه إلى ما يقوله لك هللا لك
ك الَ َتعْ لَ ُم َم َاذا َيل ُدهُ
ك" (الجامعة  .)12:1و" الَ َت ْف َتخرْ ب ْال َغد ألَن َ
محذراَ " :ف ْاذ ُكرْ َخال َق َك في أَيام َش َباب َ
َي ْو ٌم(".أمثال .)27:1كن صادقا مع هللا ،ٳبتداء من هذه اللحظة .ال تهلك في خطاياك .لقد مات يسوع على
الصليب من أجل خطاياك .ٳقبله اآلن ،كمخلص شخصي لحياتك ،وهو سوف يغفر لك ويطهرك من كل
خطاياك.
" اَ ْل َحق ْال َحق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إن َمنْ َيسْ َم ُع َكالَمي َوي ُْؤمنُ بالذي أَرْ َسلَني َفلَ ُه َح َياةٌ أَ َبدي ٌةَ ،والَ َيأْتي إلَى
دَ ْي ُنو َنةٍَ ،ب ْل َقد ا ْن َت َق َل م َن ْال َم ْوت إ َلى ْال َح َياة – ".يوحنا 5:24

أألزل
إن نبؤة الرعود البعيدة التحقيق في الكتاب المقدس ،تهدر صارخة" :هوذا يأتي " والزمن يسير
قُ ُدما صوب األزل .كما أن أمة إسرائيل والزمن يتحركان أيضا باتجاه "صرخة منتصف الليل".

.

موت الرب
إقرألوقا :22:19
طوعي (إختياري)"-أخذ خبزا "...
عنيف ..."-كسره"...
باإلنابه ..."-بالنسبة لك".
العنف ظاهر من خالل المعاناة الجسدية.
خمسة أنواع من الجروح:
[ ]١مرضوض(مضروب) "-ضربوه" (لوقا)22:64
[ ]٢مخترق"-شوك على رأسه" (متى)27:29
[ ]٣ممزق"-جلده" (يوحنا)19:01
س ِّمره" لوقا)23:21
[ ]٤مرتكب"-إصلبه" (أي " َ
[ ]٥مشقوق"-طعن جنبه بحربة" (يوحنا)19:34
هذه هي مجموع الجروح الجسدية التي يمكن أن تصيب الجسد.

الفلك والزمان
[هذه الرسالة التبشيرية ،والتي تم تنقيحها ،قد نشرت أوال ،في تشرين الثاني -كانون األول ١٩٧٠
في مجلة مسيحية محلية].
نبؤة الكتاب المقدسَ " :و َك َما َكا َن ْ َ
وح َكذل َك َي ُكونُ أَيْضا َمجي ُء ابْن اإل ْن َسان .ألَن ُه َك َما
ت أيا ُم ُن ٍ
َكا ُنوا في األَيام التي َق ْب َل ُّ
ُون ،إلَى ْال َي ْوم الذي
جُون َوي َُزوج َ
ُون َو َي َت َزو َ
ون َو َي ْش َرب َ
الطو َفان َيأْ ُكلُ َ
دَ َخ َل فيه ُنو ٌح ْالفُ ْل َكَ ،ولَ ْم َيعْ لَمُوا َحتى َجا َء ُّ
يعَ ،كذل َك َي ُكونُ أَيْضا َمجي ُء
الطو َفانُ َوأَ َخ َذ ْال َجم َ
 متى 24:37-39ابْن اإل ْن َسان".

أدلة (إثباتات) الطوفان
جهدت البشرية ،على مدى عصور متعددة ،من أجل اكتشاف السفينة الكبيرة التي أبحر بها السيد
نوح في الطوفان العظيم ،الذي غمر األرض في أيامه .ٳنما ،وفي الوقت نفسه ،هنالك العديد من المشككين
في حقيقة الكتاب المقدس الذي ذكر ،بأن السيد نوح قد بنى سفينة ضخمة وفرت له وألسرته األمان
والحماية أثناء الطوفان العظيم ،الذي نجم عن االمطار الغزيرة التي دامت مدة أربعين نهارا وأربعين ليلة،
وقد غطت سطح هذه األرض.
ومع ذلك ،فإن شكوك اإلنسان ،وباألخص تلك العائدة لجيل نوح الشرير ،قد آلت كلها الى العدم –
منذ ما يقارب العشرين عاما مضت .ٳذ ٳن العلوم ،ومنها علم اآلثار والتاريخ المتعاونة مع بعضها البعض،
قد سلطت الضوء على األدلة التي تثبت حدوث طوفان نوح ،منذ نحو  ٤،٥٠٠سنة ،طبقا لما ُذكر في الكتاب
المقدس.

الفلك في األنباء (األخبار)
ولكن ماذا حدث لفلك السيد نوح ؟ أين هو؟
حسنا ،دعونا نقول ببساطة ،إنه موجود في األنباء (في األخبار المتداولة).
وفقا للعديد من التقارير الصحفية في أميركا وكندا ،فٳنه منذ العام  ،١٩٦٩قرر فريق مؤلف من ستة
رجال ،من العلماء والمستكشفين ،البحث عن الفلك ،ولقد صرفوا الماليين من الدوالرات في عمليات الحفر
في منطقة جليدية ،على جبل أرارات ،في شمال شرق تركيا بالقرب من الحدود الروسية ،حيث يعتقدون بأن
الفلك التوراتي مدفون هناك (راجع تكوين  .)8:4لقد أشار مديرالعمليات الميدانية ،هاري كراوفورد ،في
مؤتمر صحفي ،بأن فريقه سيحاول إستخراج "شيئا داكنا " من كتلة جليدية يبلغ ارتفاعها حوالي١٣،٥٠٠
قدم ،على جبل يعلو  ١٧،٠٠٠قدم ،والذي يبدو كظل سفينة ،عند ذوبان الثلج عن السطح .ومع ذلك ،فإن هذا
"الشيء الداكن" ليس بشيء جديد ،فلقد استمرت التقارير على مدى قرون عدة ،عن وجود سفينة كبيرةعلى
جبل أرارات

في العام  ،١۸٤٠أفاد فريق من األخصائيين في اإلنهيارات الثلجية ،بأنهم أبصروا مقدمة سفينة
بارزة من كتلة جليدية .ٳلى جانب قائدي الطائرات الذين أبلغوا عن مشاهدة شيئا شبيها بسفينة موجودة في
الجليد بالقرب من قمة الجبل ،فٳن كروفورد قال ،بأنه هو ايضا باالضافة ٳلى مستكشف آخر ،قد رأيا شيئا
مماثال من الجرف فوق الموقع .ولقد قدربأن طوله بنحو ٤٥٠قدم( .مالحظة :يبلغ طول فلك نوح  ٣٠٠ذراع
أي ما يعادل حوالي ٤٥٠قدم ،إذا اعتبرنا بأن القياس المذكور في سفر التكوين  6:15هو "مقدس" ).فهل
يمكن اعتباره الجزء المتبقي من فلك نوح؟ ٳن جيمس لي ،أحد أعضاء الفريق قد صرح باآلتي " :يوجد
هنالك على جبل أرارات ،شيء ما تحت الجليد ،ليس هناك أي مبررمنطقي لوجوده .فإن لم يكن الفلك ،فما
هو إذا؟" من المثير لالهتمام ،بأن المستكشف ماركو بولو ،أفي ثناء ٳحدى رحالته االستكشافية الشهيرة ،قد
أفاد عن وجود فلك بالقرب من قمة جبل أرارات في العام ١٣٠٠م.
لقد كان يقوم فريق البعثة ،بالبحث عن سبل من أجل إذابة  ١٠٠قدم بـ  ٤٥٠قدم من الجليد
ذلك ،استعادة اإلكتشاف بحلول منتصف العام  .١٩٧١لقد تم العثور على أخشاب على كال الجانبين من الكتلة
الجليدية .لقد كان الخشب مزخرفا ،وأما القطع فلقد أرسلت للفحص .ٳن رالف كروفورد ،رئيس SEARCH
 ،FOUNDATION, INC.,قد قام باستخدام أساليب معينة لقياس معدل ٳضمحالل الكربون المشع في الخشب،
واستنتج بأن قطع الخشب المصنعة يدويا ،تعود ٳلى  ٤،٠٠٠أو  ٥،٠٠٠سنة مضت( .ولكن ،هنالك بعض
المختبرات المحترمة األخرى ،لم يوافقوا على هذا االدعاء ).هنالك دراسات علمية أخرى ،تدعم إكتشاف
كروفورد .ٳنما ،روبرت فايلور ،عضو آخر في الفريق،قد أعلن قائال " :ال أستطيع شرح ٳمكانية وصول
ب بهذا الحجم والعمر ،إلى هذا االرتفاع .ولكن مهما يكن من أمر ،فٳنه سوف يكون له أهمية أثرية
خش ٍ
كبرى".
متوقعا بعد

لألسف ،إن عملية البحث عن سفينة نوح ،قد توقفت على أثر الزلزال القاتل الذي ضرب جبل
أرارات شرقي تركيا بتاريخ  ٢٤تشرين الثاني ،١٩٧٦والذي أسفر عن مقتل  ٥،٠٠٠شخص .ومنذ ذلك
الوقت ،حظرت الحكومة التركية على األجانب الذهاب إلى الجبل .وقد ذكرت بعض التقاريربأن الزلزال قد
أظهرالفلك لكي يراه العالم .ٳنما الحظر الموضوع ،قد أقيم بسبب الوضع السياسي المتوترفي تلك المنطقة ،ٳذ ٳن
الحدود السوفياتية كانت إلى الشمال والحدود اإليرانية إلى الجنوب.
ٳن المستكشفين لم يتخلوا عن رغبتهم في البحث عن الفلك على جبل أرارات .فالعديد منهم قد طلبوا
من الحكومة التركية ،الحصول على إذن للقيام برحلة أخرى.
منذ أواخر التسعينات ،قامت مجموعة من الباحثين بالتركيز على استخدام أحدث تكنولوجيا
االستشعار عن ُبعد ،من أجل البحث عن بقايا فلك نوح وغيرها من المعالم المثيرة لالهتمام.

َك َما َكانَ َ ...كذلِ َك َيكون أَ ْيضا!
والوقت يمر ،ولكن ما هي عالقة الفلك بذلك؟
الكثير على هذا الصعيد! ٳن البحث عن الفلك ال يقتصر فقط ،على مسألة تنويرالمسيحيين ،وغيرهم
الموجودين في العالم اليوم ،ممن يؤمنون بهذه الحقيقة التاريخية فحسب ،أي ،وجود"سفينة" السيد نوح ،بل
يمنحنا أيضا ،نظرة نبوية وتحذيرا من هذه األيام األخيرة.
" َو َرأَى الربُّ أَن َ
ص ُّور أَ ْف َكار َق ْلبه إن َما ه َُو شري ٌر ُكل
شر اإل ْن َسان َق ْد َك ُث َر في األَرْ ضَ ،وأَن ُكل َت َ
سدَ ِ
ت األَ ْرض أَ َما َم هللاَ ،وا ْم َتألَت األَرْ ضُ ظ ْلما – ".تكوين 6:5,11
َي ْو ٍمَ ...و َف َ
تمرد نفوس الرجال
وكان ذلك تقريبا بعد  ١،٦٠٠سنة من آدم .ثم قضى هللا بطوفان ،بسبب إنحطاط و ّ
والنساء المفعمة بالخطايا .ولقد أوصى أيضا بفلك للسيد نوح وعائلته– ،ألن الكتاب المقدس يقول " َوأَما ُنو ٌح
َف َو َجدَ ن ِْع َمة في َع ْي َني الرب" (تكوين .)6:8
ٳن هذا الحدث التاريخي الهائل (وهوأحد اإلشارات النبوية) قد برزفي كلمة هللا ،ولقرون عدة،
َ
وح َكذل َك َي ُكونُ
كتحذير وتذكير للبشرية ،إلعداد أنفسهم للعودة القريبة ليسوع المسيحَ " .و َك َما َك َ
ان في أيام ُن ٍ
أَيْضا في أَيام ابْن اإل ْن َسان"(لوقا .)17:26
نعم ،ٳن حالة وظروف العالم الحاضر اليوم ،هي مشابهة جدا للحالة التي كانت سائدة في أيام نوح،
قبل دينونة الطوفان .ففي زمن نوح ،كان العالم ملوثا بجميع أنواع الخطايا  -عنف ،شر ،فجور ،شذوذ
جنسي ،شهوة ،وثنية ،أنانية ،إفتخار ،تجديف ،إثم -وهذا ما هوعليه العالم اليوم! كل ما تبتغيه ،أيا يكن ،سمه
فقط ،فأنك سوف تحصل عليه حتما ،فالعالم لديه كل ما تشاء!
ثمة ٳعتقا ٍد سائ ٍد ،بأن هللا قد أعطى الناس في زمن نوح ،مدة مائة وعشرين عاما للتوبة ،ٳنما جيلنا
ان أَنْ َي ُتوبُواُ ،م َت َغاضيا َعنْ أَ ْزم َنة
اآلن َيأْمُرُ َجم َ
الصغير هذا ،لن يدوم جيال آخرَ " .فاهللُ َ
يع الناس في ُكل َم َك ٍ
ين ْال َمسْ ُكو َن َة("...أعمال الرسل .)17:30-31
ْال َجهْل .ألَن ُه أَ َقا َم َي ْوما ه َُو فيه م ُْزم ٌع أَنْ َيد َ

يجب أن تأتي الدينونة!
هل هي مجرد صدفة أن يجري البحث عن الفلك المفقود في خضم هذا الجيل المشبه بجيل نوح
()Noahic؟ لماذا نرى أن بعض المستكشفين متشددا جدا حيال تدمير جميع األدلة التي تثبت وجود الفلك؟
َ
وح َكذل َك َي ُكونُ
يمرر الوقت بغية تحقيق النبوءة الواردة في لوقا َ "-17:26و َك َما َك َ
أم أن هللا ِّ
ان في أيام ُن ٍ
أَيْضا في أَيام ابْن اإل ْن َسان؟" لقد بنى نوح الفلك في زمانه ،وأنهى العمل قبل حدوث الطوفان .يبحث اإلنسان
حاليا عن الفلك ،ومن الممكن جدا أن يجده قبل أن تأتي الدينونة .ولكن الدينونة ،يجب أن تأتي!

تدمير النار
قد يسمح هللا بالعثور على الفلك المفقود ،بهدف استخدامه كدليل ملموس إلثبات حقيقته للعالم الغير
مؤمن .ٳن اإلعالن عن وجود الفلك ،سوف يكون خبرا مثيرا بالنسبة للعالم أجمع ،في كافة أنحاء زوايا
األرض األربعة ،الذين سوف يعتبرونه جرس ٳنذار وعنصر تحذير من مواجهة قضاء مماثال في القريب

اض َعلَيْه ْال َما ُء َف َهلَ َك:
العاجل ،ولكن هذه المرة لن يكون بالماء بل بالنار " ،الل َواتي بهن ْال َعالَ ُم ْال َكائنُ حي َنئ ٍذ َف َ
اآلنَ ،فه َي َم ْخ ُزو َن ٌة بت ْل َك ْال َكل َمة َعيْن َهاَ ،محْ فُ َ
َوأَما الس َم َاو ُ
وظة للنار إلَى َي ْوم الدين َو َهالَك
ات َواألَرْ ضُ ْال َكائ َن ُة َ
الناس ْالفُجار2(".بطرس  – )3:6,7وهذا األمر سوف يتم بعد األلفية السبتية.

الفلك اآلمن
في الوقت الذي يبحث فيه اإلنسان بكل حماس ٍة عن الفلك القديم ،الذي كان نوح قبطانه ،نجد اليوم أن
العدد الكبير من الناس لم يعلموا بعد بأن خالق الحياة الرحيم ،قد أعد فلكا آخرغير مصنوع بيد البشر،
ولكنه ،أفضل بغير قياس من السابق -ٳنه فلك يسوع المسيح اآلمن.
تشهد البشرية حاليا تكرارا أليام نوح ،والتي سوف يليها حتما ،مجيء المسيح الثاني ودينونة هللا
الرهيبة .فماذا ستفعلون عندئ ٍذ؟ لحظة يحين الوقت ،ويتم إغالق باب فلك هللا اآلمن ،ذاك الذي ربانه (قائد
السفينة) يسوع ،فهل س ُتبحرمعه باتجاه حيا ٍة سماوية؟ فأين سوف تكون ،حينها ،عندما يبدأ هللا بإدانة العالم؟
وماذا عنك ،أيها الصديق المسيحي؟ ما الذي أنت فاعله ،قبل انصباب غضب هللا على هذاالجيل
الشرير ،الذي "ال منفذ" له ؟ فهل حياتك هي شاهدة لإلنجيل ،وهل ٳنك على استعداد لٳلجابة بـ "نعم ،نعم ،يا
سيدي!" تلبية لدعوة قائد السفينة يسوع لإلبحار؟ هل تسعى جاهدا كما هو متوجب عليك فعله ،في سبيل
ٳدخال الرجال ،النساء ،الفتيان والفتيات من كل عرق ،إلى داخل الفلك اآلمن ،كما فعل األخ نوح بالحيوانات
التي كان يجب ٳنقاذها ؟ أم ،تكتفي بلعب دور المسيحي الملتزم بيوم األحد فقط ؟ ٳن القديس نوح ،كان يجاهد
يوميا قبل الطوفان ،وهذا ما يجب أن تفعله أنت أيضا!

صرخة منتصف الليل!
ٳن سُحُب اكتمال نبوءات الكتاب المقدس ،قد بلغت ذروتها ،وفي هذه الساعات االختامية من آخر
األيام ،قد بدأت تلوح في األفق ،وذلك ،من أجل اقتياد حضارات هذا العالم الشرير باتجاه ٳلغاء المواسم
المناخية .فٳن الفلك وال ّزمن ،يسيران قُ ُدما جنبا ٳلى جنب ،صوب "صرخة منتصف الليل".

