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 المتكهن به
عما  اءلوايتس منا إال أن ثيريسع الك لن ديد،الج لفياأل صرإلى الع تقالنابان

 عشجا دجدي معال منظا ةنحن على عتب . هلوكبهملهم ولك ستقبلالم بؤهسيخ
 أم كوارث؟وال وضىالف ةعلى حاف طوسنخ اأنن أم ميع؟للج سعويت المالس دهيسو 
 ؟مريناألكال  كهنا ون سيك
 ائعةالر  ميزاتومن الم. آت لما هو كتعد   باتإجا قاالتهذه الم لك وفروست
 بكت قد امما كتب فيه راكثي أن قاالتضمن هذه الم ومالي معال فبوص تصلةالم
 ينبين ألف ما هاعمر  نةمعي ؤات وتكهناتتنب صبفح قوم. وسننينالس فبل آالق

 دثستح يالت أو تحدث يالت حداثواأل روفالظ ةبدق رعام تصو   فآال ثةإلى ثال
 .تناحيا اءثنأ – باقري

 ريعالس ديثالح قلالن مةتصف أنظ يتلك الت هاإلي ظرسنن يالت نبؤاتومن بين الت
 لكوكذ المي،الع فرالس في دهانشه يالت سبوقةغير الم زيادةوال ومالي هنرا  يالذ
ض .اعهاأنو  يعبجم عرفةالم جارانف  كنولوجية،الت نجازاتاإل كإلى ذلك هنا افةوا 
 بقسيط ما انسرع يالذ ئتماناال قةبطا امونظ لكترونيةاإل صرفيةالم عملياتكال
 .بةغري ةبدق به نبؤمما جرى الت ميا،عال

 يدزكاإل مزمنة ثةحدي اضأمر  وروظه ميا،عال رارةالح دةزيا اربآث نبؤكما جرى الت
 .سرطانوال



 لقيتع افيم دةجدي رةبنظ ودكسيز  قاالتهذه الم يهاتغط يالت ؤاتتنببال لماماإل إن
 فاجئةالم غييراتللت يئك. كما سيهياحال المالع دهايشه يالت ذريةالج تغييراتبال
 .ادمةالق

 بيرالك ؤالسلا
 ةخاص ذةناف رةبصي ظامالع دينال علميم من داك لعدنكان ه صور،الع على مر
 كثرواأل عمقاأل هابأن ديدينقبل الع من برتعت ة،خطب اك. وهنستقبلإلى الم

 دسالق نةمدي جخار  عام على تل يقبل ألف يتألق قد تكان ها،نوع من يالتفص
م همحول معل معون يتج قيقةالح ديناش من رعدد صغي كحيث كان هنا ديمة،الق

 دتامت بةإجا رأثا همقبل من هعلي هجرى طرح يالذ سؤال. والسيحالم عيسو  السيد
 :اأنت وأن شهانعي يالت يامإلى هذه األ للتص رون على مدى الق

راد وقالوا على انف الميذالت هإلي متقد يتون،على جبل الز  ساجالكان  "وبينما
 يل" )إنجوانتهاء الزمان؟ رجوعك مةعال وما هي له: "أخبرنا متى يحدث هذا.

 (3:24متى 
 ودة. وهي العانيالث مجيءبال ةعاد هإلي رعنه يشا سيحالم ميذتال لكان يسأ ما إن
على وجه  هللا وتملك يمويق المالع مزما ولىليت سيحللم راماتيكيةالد خصيةالش
 يةنها بل وكبالك يةعلى نها للتد " هنا الهرالد ضاء"انق رةعبا تخدم. وتسرضاأل
 .شرللب نسانيغير اإل حكموال ليحالا لمالظ



على  للتد امنه راتبعش بل دة،واح مةليس فقط بعال لهمعلى سؤا سيحالم ابهموأج
 قدسالم تابالك من ى أخر  طعمقا من زةممي ءاتنبو  اعد". وتسهاية"الن راباقت
ن هذه "العورةهذه الص ضاحإلي  .ناآل هعلي كزسنر  ما بها هي تنبأ" المالمات. وا 

 كبرال  جاباتإلا
وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب...فسوف "( سيحالم عيسو  لو)يق

كة على مملكة، وتحدث مجاعات وزالزل في عدة تنقلب أمة على أمة، وممل
 (8-6: 24متى  يل)إنج أماكن. ولكن هذه كلها ليست إال أول المخاض."

 

 زالزلوال مراضواأل مجاعاتوال روبالح من ىقاس قد المالع منا أن كل رفويع
 هشستد قاالتالم من لسلةهذه الس رأستق دمافعن ،حال كل ى. وعلنينالس فالآل

. خيرةاأل عواماأل لخال ري حاد وجذ لبشك شياءهذه األ تيف زادك متعل ماعند
 متى: يلإنج من قطعهذا الم من ولاأل زءالج الهذ مثال نظرفلن

 روبالح ملاع
ب...فسوف تنقلب أمة على أمة، حرو  باروأخ وببحر  عون تسم فو "وس

 (8-6: 24متى  يل)إنج ومملكة على مملكة."
 
 دتشه لم نولك وقات،األ وقت من في ربالح تويال من ماتما ياخال الميكن الع لم
 كما حدث في روبعدد الح في صاعدمثل هذا الت قط اريخالت اتفتر  من ةفتر 



 ون ملي( 100) من ربأن أكث وليالد حمراأل ليبالص در. ويقشرينالع رن الق
 .شرينالع رن الق في روبالح في واقتل دق صشخ
 الميتينالع ربينالح لالخ نولك مية،عال روبتكن الح مل ،1914عام  لوقب
 كتكن هنا لم انيةالث الميةالع رب. وفي الحونيةالك روبشنت الح ثانيةوال ولىاأل

 يا،تقن أو رياعسك افيه ركةغير مشت رضعلى هذه األ رةصغي ة( دول12سوى )
( 25) ممات منه انبين،كال الج شخص من ون ( ملي93) ربلك الحي تف تركواش
 تحادففي اإل ،قبل من ليكن لها مثي لم دنيينين المب صاباتاإل . كما إنوناملي
. وقد ربالح كلتل جةنتي يامدن ون ملي( 20) من رفقط قتل أكث ابقالس وفياتيالس
 يلي: ما "تبوس اشنطن"الو  ظتالح
على  مدنيينوال تحاربينالم " ضد لةشام بحرو " هي شرينالع رن الق بحرو  إن
 طةبسي ركسوى معا ابقةالس ون ر الق في ربريةالب روبولم تكن الح …واءالس
 .مقارنةبال
 عجمي هيستن يالت رب"الح هابأن رضكان يفت يالت انيةالث الميةالع ربالح ذومن
 1000 ةوفا ا)نجم عنه سيةرئي احرب( 150) من رأكث ك" حدث هناروبالح

 سلحالم صيانالع مالوأع احجم قلاأل زاعاتالن من ات( ومئياشخص سنو 
 من رأكث انيةالث الميةالع ربالح يةمنذ نها فياتالو  لةحصي غت. وبلثوراتوال
 .اخص( ش000،142،23)



 دارالج طذ سقو نم
فقط  ن يكو  لن 1989 انيالث ينتشر  في ينبرل رجدا طبأن سقو  ليأم المكان الع

 ةحقب مإلى قدو  ريشي نولك ظمىالع وى بين الق اردةالب ربالح يةعلى نها لةدال
 غتفقد أبل ا،هكذ اليكن الح لم ظ،الح وء. ولسالميالع المالس من دةجدي
 انيالث ينتشر  لها في يرتقر  في تحدةالم مملأل ابعةالت جئينلال لياالع فوضيةالم

( 50هروب ) رامؤخ رأجب قد ضطهادواال دائيةالع عمالواأل روبالح أن 1995
 :مةقات رةبنظ قريرالت افوأض زلهم،منا من اشخص ون ليم

 جئينحول وضع الال تفاؤلبال اقوي راشعو  تدول قد اردةالب ربالح يةنها"إن 
 راكثي لسيح ظمىالع وى بين الق نافسيةالت راعاتالص يةيظن بأن نها نوكا ولي،الد
 ."يباتقر  ما،تما كسالع حدث هو ما نولك زاعات،الن من
 يرهاتقر  في بحاث،باأل متهت مةوهي منظ طني،الو  فاعالد سمجل سةؤسمت صوأح
 تهاحال عن نظمةالم تهأحص هو ضعف ماو  ،1995عام  في ا( حرب71) نوي الس
 .1989عام  في ولىاأل حصائيةاال
 ئيسيةالر  خطاراأل أن تقاعد،الم اصةالخ وى الق طضاب نغ،ميس رواند رهامدي لوقا
 بيولوجيةوال وويةالن سلحةاأل يدتزا هي اردةالب رببعد الح ما ةحقب في ثقتانب يالت
 .خدراتالم ويجبتر  تصلالم نفالع تشاروان سكري الع ينالص وضونه

 بليالق رعب" والرقيالع طهير"الت
 وم"ستق بوءة،هذه الن في صلباأل خدمتاست " قدوسنثأ ،أمة" لـ ونانيةالي لمةالك إن

 سيحكان الم ى،أخر  لمات". وبكبيلةالق" وأ" ق "عر  قيقةالد جمتهاتر و  أمة على أمة"،



 لبشك قتحق ما اوهذ. عضالب هابعض ضد هضستن رقيةالع جموعاتالم أن ليقو 
 يتزربول ئزةبجا ائزالف يسنجرشيل رارث ؤرخالم ذر. ويحديثةالح زمنةاأل في اوي مأس
 اديالح رن فإن الق يدولوجيات،قرن حرب اال هو شرينالع رن : "إذا كان القالقائ
 ."جناسحرب األ ن كقر  دأسيب عشرينوال
 رن الق لخال مماأل اكبتهارت يالت رائمالج لها أن يرتقر  يس فيسوشيتدبر اال كروتذ
 جخار  ينآخر  اءأعد مع روبالح تهاسبب يالت فياتالو  ق تفو  طنيهاموا ضد شرينالع
 ثورةوال لين،قام بها ستا يالت طهيراتالت ياقهذا الس في كر. وتذممتلك األ دحدو 
 في رقيالع تطهيربال فوما يعر  وديا،كمب " فيتلالق ول"وحق ين،الص في قافيةالث

 :مرعلى ذلك األ اتمالق كمالح ييأت االخ. وهن …نداروا يف رعبوال البوسنة،
 يكاأمر  تثناءباس ة،قار  . ففي كلدمبال ولمغس شرينالع رن فإن الق روب،الح فبخال
ممن  اليينالم بل الفعلى قتل اآل ةنميهالم كوماتالح تقام تراليا،وأس ماليةالش
ذكر  ارةوحض ةيمدن رون الق رأكث بريعت يالذ رن . وفي هذا القهاتحت حكم هم
 يالذ هو رن شخص. وأن هذا الق ون يمل( 170) كأهل قد تلبأن عنف الق يرتقر 

 ".ماعيةالج بادة"اإل ةفيه لفظ تصيغ
ذلك  بقري مإال أنه ليو  عالم،الم حةغير واض وتبد قد ارجيةالخ ظرةالن ومع أن

. بدإلى األ روبحدا للح عليض نيفالع المهذا الع في سهبنف هللافيه  دخلسيت يالذ
 ممبين األ ضي"فيق رض،إلى األ سيحالم ديعو  ماعند هبأن قدسالم تابالك برناويخ
أمة  عترف الو  جل،منا احهمورم محاريث فهمسيو  بعون فيط رينكثي وبلشع صفوين

 (4:2 ياءبعد." )إشع فيما ربالحعلى  دربون وال يت اعلى أمة سيف



 في قوم. وسنقوقت الح هذا فياإللهية  المالس وتحكم ملك عن زيدالم تيكمسيأ
 .لحةالمالحاضر  قائقإلى ح رجوعبال ادمةالق التنامقا
 
 !"عأمي أنا جائ "يا
 (7:24متى  يل)إنج "…عاتمجا حدث"وت
 

 له يرتقر  في وليالد نكلقد ذكر الب ت؟اعاجفيه الم ايدزمن تتز  في شنحن نعي هل
 اجوع ورون شخص يتض ون ملي( 800) من راكث أن 1996 مبر/سبتولأيل في
 عامالط من يهميكف ما ون يجد شخص ال ون ملي( 500) عن ديزي وأن ما ،يوم كل

 جوعبال لتتص ةفا( و 000،40. وأن نحو )بدنيةوال قليةالع اتهمقدر  روالكي يطو 
 جسرا اعيلإسم نكالب رمدي ئبلنا اوفق يفية،الر  ناطقالم في ةخاص يا،يوم ثتحد
 .ينالد
عصر  أنه في يبةالر  رمما يثي "إن: شتوو  لدوور  سةمؤس سرئي ون برا ترليس لوقا
 اعةوزر  الميةالع علوماتالم كةوشب ضاءالف تكشافواس الميةالع كنولوجياالت
ال أ – حدياتالت مأقد من دواح مع 1996عام  في نسانيةاإل ارعتتص عضاء،األ

 تزايدالم خفاقإلى اإل هامنب عوقد تاب ."ادمالق حصولللم عداداإل يةوهو كيف
 . ذاءالغ من المالع ياطاحت اجعوتر  1995عام  في حاصيلللم
 والج رةحرا يادازد براء،الخ من رذلك مثل كثي في هامثل ش،ووت لدوور  وموتل
 ماتعال" قرير المنظمة،ت كر. ويذالمالع في وعالج ابأسب من يرلكث مياعال

سوء  ارأضر  عن ويضكتع أمينالت عةصنا تهدفع ما نأ "،ميزةالم 1996



( 16) بلمقا ردوال ون ( بلي48) سعيناتالت من ولاأل صفالن بلغ في حاصيلالم
 .مانيناتالث اتسنو  يعفقط لجم ردوال ون بلي
 نيةاطير الب لكيةالم جنةالل يسورئ ناخيالم بيرالخ ون،جون هوت يرالس ذرويح
موت " بـ تمثلةالم الميالع فءالد ارأضر  قاالح ى سنر  اأنن من يئي،الب لوثللت
 دودعبر الح ههمعلى وجو  جئينالال اموهي مالرياكال اضأمر  تشاروان شجاراأل

 ".وةضرا قسالط تدحيث سيش
ذا كنت تقرأ بطريقة عادية، فبعد قراءتك لبعض الصفحات فقط، فإن  من  200وا 

 كهنا ذيتخ لم أنه ما تحفظةالم قديراتالت ولوتق .الناس قد يكونوا ماتوا من الجوع
 .ياسنو  وتون شخص سيم يينمال ةبعر أ عن ديزي فإن ما موراأل سينلتح ما اءإجر 
 المالع ادتعد لليص 1830عام  ىكله وحت  شريةالب يختار  مراأل غرق است نماوبي

 (،1920آخر ) ونابلي افةعام فقط إلض ةمائ مراأل غرق است ة،نسم ون إلى بلي
( 1976) ابعالر  ليون للب اعشر عام ة( وست1960) الثالث ليون للب اعام ثينثالو 

 نسكا اديصل تعد أن توقع(. ومن الم1987) امسالخ ليون للب اعشر عام دوأح
 قصتنا اكلم كانعدد الس ادازد ما. وكل2030 امالع ولبحل ون بلي 8.5إلى  المالع
 .راعةللز  الحةالص راضياأل رتوف

 سيطالب لحلا
 عامإلط ذاءالغ من ييكف ما جينت أن فعال المالع كانبإم أن ظيعةالف سخريةوال
 وارثالك أو حطإلى الق هاسبب ديعو  جاعاتبعض الم أن نمابيف. نتزايديالم نهسكا
هذا كان  نايوم في المهذا الع دتسو  يالت جاعاتالم مفإن معظ خرى،األ بيعيةالط



 ادوفس طرالخ واعوأن روب. وأن الحنسانيةاإل عداموان شرالب نيةأنا لوال بهاتجن نيمك
 اجوع ريئينالب طفالاأل رضو تي نما. فبيقيقيةالح شكلةللم اضأعر  اكله كوماتالح
 حافظةأجل الم من ذاءالغ من طناناأل يينمال الفبإت نيةالغ ممبعض األ متقو 

 .سعاراأل فاععلى ارت
 دق "،تتيوتإنس لدور و " المية،الع ؤسسةالم أن سوشيتدبرساال من لةمقا برناوتخ
 :امسالخ يرهاتقر  في شاعرمثل هذه الم عن تعبر 
 قريرذلك الت رف." ويعنسانيةاإل يمالق يارانه في رجذمت المالع في وعالج"إن 
 اعلى أنه يئيةالب جهاداتواإل نصري الع تمييزوال فقروال ياسيالس عجزوال نفالع
  ".غذيةالت ءلسو  ساسياأل صدرالم

 ما خريناآل مع لبأن نفع لبناتطا يالت هبيةالذ اعدةفقط الق عنتب أن مناتعل افلو أنن
 شاكلعلى مثل تلك الم ضاءالق مكانباإل ون سيك هانف معنا لوهيفع أن ممنه نىنتم
 . الميةالع جاعةالم هاومن روعةالم

 رب: الح ظمىالع بددةملا
 من دمزي ييعن روبالح من يدفمز  حروب،لها صلة بال ةعاد جاعاتالم إن
. دي يتدوا نرالالج سبق،األ تحدةالم الياتالو  س. وقد بين رئيجاعاتالم
 يةحرب نةوكل سفي عتصن قيةبند كل "أنصرح:  ماعند ددبملا ربأثر الح نهاويرأيز 

 ةسرق هائيالن فهومالم في ليمث اإنم ق،يطل وخوكل صار  حر،إلى الب الهايتم إنز 
 سون يقا ينالذ ئكومن أول هم،رمق به ون يسد ما ون يجد ال ينالذ وعىالج ئكأول من
 ،فقط ماال سليحلتا قينف ال المالع . إنيابالث من دونهيرت ما ون وال يجد ردالب من



 ديوج أفال …الهأطف الوآم ائهعلم قريةفيه وعب لون يعم عرق من ككذل قينف بل
 "؟بها شيعي أن المالع طيعيست ى أخر  قةطري
ل  حقنظر تست ةوجه نهاورأيز  همما ذكر  لتجع عاصرةالم قائقبعض الح يكموا 
 :أملالت

 ردوال ون بلينصف  ارهمقد ما لفاءالح 1991جرت عام  يالت ليجحرب الخ تكلف
نحو  قاتلةالم ائرةالط لف. وتكقيقةالد في روالد 000،350 ليحوا أو وم،الي في
 قذيفةوال ر،دوال ون ( ملي1.3ز )هوك كرو  اتوم يفةوقذ ر،دوال ون ( ملي25)

 .روال( د000،800) وإلى الج والج من وجهةالم
 ئفذاق من دةواح فةقذي ننرى أنه بثم ،ذات صلة اتهذا إلى نفق مةترج دوعن
 بةبوج وعىالج من لةكام سةمدر  الأطف يدتزو  نيمك راداربال وجهة" المرو"سبا
 .اليةمتت اتسنو  سلخم يايوم ءغذا

 ءشرا لسبي في قتنف يالت باليينبال مقارنةبال ريذك اشيئ رقامهذه األ لوال تمث
 حاثألب كهولمستو  دمعه كر.ويذالمالع اءأرج في روبالح تلزماتومس سلحةاأل
 ون ( بلي900)بين  اوحيتر  ربيةالح مورعلى األ المالع اقإنف أن وليةلدا المالس
ذياسنو  ردوال يليون وتر   كهنا أن ييعن افهذ ردوال ريليون رقم الت ناأخذ ما ا. وا 
ن خطة لتز المالع في ربيةالح مورعلى األ قةدقي كل في قتنف ردوال ونيملي  ويد. وا 

 اتعلى مدى عشر سنو  ردوال ون ليب( 30غ )لبمب اميالن المالع راءلفق فماء نظي
على  اعشر يوم نيةثما اق. وأن إنفربيالح نفاقاإل فقط من مأيا ةعشر  لتشك
. ميعال قعلى نطا غذيةعلى سوء الت ييقض أن له نيمك ياسنو  سكريةالع موراأل
 نفاقاإل من اتساع ثثال ليحوا أو ردوال ون ملي( 200) أن براءالخ تقدويع



 حصبةلوا تيتانوسوال يكيالد سعالوال دفتيرياكال اضأمر  ليزي أن له نيمك ربيالح
 .ياطفل سنو  يينمال عةأرب معةمتج لتقت يالت طفالاأل لوشل
 
 أفون الم وكبكلا

 (7:24متى  يل)إنج "…ئةأوب ون "وتك
 

 في تكررةالم اودتهاومع مراضاأل وةفإن ضرا مجاعةوال ربالح مع الالح كما هو
 .احق عةمفز  يامهذه األ

 من رعلى عدد كبي صرتانت اأنه بيةالط هنةالم تزعم اعام ينعشر  منقبل أقل 
 أن وارتستي يامويل راحالج نأعل 1979. ففي عام اسعةالو  فيروساتوال كتيرياالب
 ".عديةالم مراضباأل تعلقةالم تبالك القحان "إلغ قد قتالو 

 عديةلماض مراطبي بأن األ بذكر كتا 1983إلى عام  ديعو  بوفي وقت قري
 .ى أخر  اضأية أمر  من ر" أكثؤهاشفا هلويس امنه قايةالو  له"يس
 وخيةصار  عةبسر  هاعدد ادازد عدية،الم مراضاأل تتقل حاال أن من الوبد ن،ولك
)كيف  عا،مبي هكتب لأفض في ند،نوال وينشير  كتورالد فجع. ويتسعيناتالت لخال
 اوهم حبأص قد عديةالم مراضعلى األ زعومالم بالط صارانت أن ن"م ، (تنمو 
 ."وهاماأل من
 دجدي من قاقيرللع قاومةالم كتيرياالب التسال عاثانب أن من ناآل طباءاأل ذرويح
 :يرهاتقر  في سوشيتدبرساال كر. وتذيدزمرض األ من افتك رأكث ن يكو  قد



 حتصب يويةالح ضاداتالم من اليةالح رسانةالت لهاتقت ال يالت كتيرياالب رظهو "إن 
 ."براءالخ ركما يحذ يدز،األ من أأسو  اعاما ديتهد
 تهابوال ئوي الر  لتهابواال ل_الس تقهر  قد هابأن عتقادجرى اال يالت مراضاأل إن
 عروفةالم كتيرياالب . إنافهاإيق عبالص من حاصب _ قدنقوديةالع عدوى وال حاياالس
 ي قدو الرئ لتهابإلى اال غارالص طفاللأل ذناأل اضأمر  شيء من كل بتسب يالت

 .  خرى األ عقاقيروال انكومايسينالف وم" تقايةفوق ثيم"جرا حتأصب
 نةمدي في فلرروك عةجام من اس،توم سندرألك كتورذر الدح ،1994وفي عام 

شيء  من أنه ما من لميةالع نجازاتلإل مريكيةاأل معيةللج ماعاجت في يورك،نيو 
 .ةطبي ثةكار  ثحدو  نعسيم

 يويةت الحادضاللم رغوبةغير الم تائجنلا
 يوم من في برتاعت يالت مراضباأل ليتص اهذا فيم هورالظ ةسبب عود يالذ ما
 رظهو  ون يعز  براءالخ أن خريةالس عيدوا  من يبا؟تقر  هتانت أو تضعف اأنه ياماأل
 قاقيرللع طاقالن واسعوال اطئالخ نتشارإلى اال ديدةالج ارقةالخ الالتالس
 .ادتهاإلب خصصةالم
 عةواس يةحيو  اداتبمض اهممرض دون و يز  ينالذ طباءاأل من قادالن تكيويش
 براء. كما يشك الخراضهمبأم قعلى علم دقي ادةالع في نون يكو  ال ماعند طاقالن
 يالذ هو يواناتالح امإطع في يويةالح ضاداتللم اسعالو  ستخداماال أن من ككذل
 .قاومةتلك الم في هميسا



 اتلةالق يروساتفلا
 افيةالط هي كتيريةالب مراضاأل فقط تأنه ليس من ناآل بيالط جتمعالم ريحذ

 من رأكب لبشك ث" تحدواليب"ا" ويدزمثل "اال اتلةالق يروساتالف نولك طحعلى الس
 .قةمرة ساب أي

 من ى أخر  دةعدي واعألن ئيةوقا يراتتحذ دمجر  يبوالواال يدزاال ن وقد يكو 
 أو ةينيالج غيراتللت جةنتي كانبين الس ولةبسه شرتنت قد يالت اتلةالق يروساتالف
 .براءالخ لكما يقو  رض،الم ئمتال يالت جتماعيةاال غييراتالت

 وال،مرض ايب في روهو خبي س،مور  كتورالد لكما يقو  غلب،على األ هنرا  ما"إن 
 ل." وقاشربين الب اجدتتو  أن نيمك يالت يروساتعدد الف في شكلةطرف الم هو
 رظهو  أن" هو ديدالج موذجالن أن فانياسلنب يةوال عةجام من نتيكور  شاردريت
 ".ابقالس من ولم يعد أقل ررامتك اأمر  حأصب قد يروسيةالف مراضاأل

 يدزاال جارفنا
 ديرات. فتقترنحبال حصائياتاإل تأخذ المللع ياحهاجت مالبإك يدزاال ميقو  مابين
 يةنها في ز/ ايد كتسبةالم ناعةالم وسفير  عن تحدةالم مملأل شتركالم رنامجبال

 أن تذكر  1996أول  ون كان يف منشورةوال نةالس

 5،1وأن  نة،تلك الس في تحدثقد  يدزاال روسبفي دةجدي ى عدو  ون ليم 1،3 
 تصلةالم فياتالو  لمما يجع 1996عام  يدزمرض اال من واتوف قد اشخص ون ليم

 ون ملي 24 من ركثأ شيعي ين،ذلك الح ذشخص. ومن ون ملي  6,4 يدزباال



 بهمأصا قد اشخص ون ملي 30 نم رأكث أن يمما يعن زدياال ضبمر  اشخص
 .1981مرة عام  لألو  شفاكت منذ أن رضالم
( 6000) من رأكث المحول الع به "يصاأن الميةالع حةالص مةمنظ ولوتق

ن العاسوء اديزد باءوأن الو  يدزيوم باال شخص كل  غايرةالم نسيةالج القات. وا 
 ." يدزاال ى عدو  تحاال % من75 ليحوا عن ولةمسؤ 
 من بريعت يالذ رطانمرض الس طبعبال اكفهن هأعال نتشرةالم مراضعدا األ ماوفي
 رطانيةالس مراضاأل % من80 ليحوا أن لماءالع رر. ويقعديةغير الم مراضاأل
 تنشاق( واساسلب أم اباإيج ستنشق)الم بغالت انكدخ يئية،الب واملالع هاسبب
 نوع من ةمائ كهنا اقع،. وفي الو صريةالع ةيئاذالغ ردناموا في ارةالض يماوياتالك
 يينمال( 6) عن ديزي ما لتقت ادنا،أجد به عيسم لم يالذ رطان،الس اضأمر 

 بإلى نضو  اتلالق لدالج انسرط في بيرالك رتفاعاال زي عام. ويع شخص كل
فوق  مسالش ةأشع ذنفا من ثيرالك عتمن يالت رضعلى سطح األ وزون األ ةطبق
 .نفسجيةالب
 رامؤش برتعت يالت مراضاأل من ديدالع كهنا ون أنه سيك سيح )ع(الم عيسو ال وق

 رنايخب تية،اآل ياماأل في ايدمتز  لبشك تشرستن شياءهذه األ . ومع أنتهعلى عود
 ككذل يوأن يشف بل يتهحما ناعلي غيسب أن نهيمك هللا أن ككذل قدسالم تابالك
 م أيهاأنت أما .نكمسك من"فلن يصيبك شر ولن تقترب بلية : به ون يثق ينالذ ئكأول
." شفاءالحاملة في أجنحتها  رشمس البعليكم  ق تشر ف ياسم تقون الم
 (2:4 خيالم ،10:91زامير)الم
 



 برى الك زةهلا
 (7:24متى  يلنج" )إ…كنأماعدة  في زلزال  "وتحدث

 
 ترةالف في سيةرئي ةفقط بقو  اال( زلز 21) ككان هنا هبأن الميالع قويمالت رنايخب
بين  سيارئي االزلز  18 ككان هنا ه. وأن1800 موعا 1000بين عام  متدةالم

هو و  1950 و 1900بين  سيارئي اال( زلز 33) كهنا نكا. و 1900 و 1800
 .ابقة( الس850الـ ) نواتالس في الزلعدد الز  يباتقر  دليعا ما
 ثةثال يباتقر  دليعا وهو ما سيارئي اال( زلز 93) كان هناك 1991و 1950 نوبي

 اروح ون ملي 1,3 قتأزه تيوال اضي،الم رن لقنصف ا في الزلعدد الز  افأضع
 من يربكث اسيةالق الزلللز  فاجئةالم يادة. وقد أدت هذه الز المحول الع يةبشر 
 .لزاليةالز  ضطراباتاال من دةجدي لةمرح لندخ نابأن بؤاألن يتن لماءالع
 لز الالز  ماءوعل يولوجيينللج وى مست ىعلى أعل 1995عقد عام  ماعاجت روحذ
 رثكوا ببستس لزاليالز  صدعالت طعلى طول خطو  بيرةالك دنالم ءنشو  أن من

 .ريبالق ستقبلالم في وقةغير مسب
أنه  تأكيد"بال: جيوفيزيقياوال يولوجياللج وليالد تحادلال ماعااجت امبله رروج بروأخ
 بعوتا قبل." لها من النرى مثي مما لم ادمة،الق قودالع يفث ر كوا كهنا ون سيك
 ."دواح الزلز  في ولةمأه قةمنط نسكا % من50 ليقت أن مكنالم من نإ": القائ
  ."الطوي ميدو  لن دنالم كزمرا عن اسالن عادابت" أن ككذل امبله ولويق

: لهبقو  يرةخألا ياماأل في حشامتو  االزلز  ياءإشع بيالن لتخي قدس،الم تابوفي الك
رى األرض كالسكا حت. ترنفاألرض متصدعة. وتتزلزل األرض تحت أقدامكم"



: 24 ياء." )إشعبراجاأل نهارت ماحين المجزرةيوم  في وتمايلت كخيمة الناطور...
18-20، 25:30.) 
 
 نيفالع منالاع
أال وهو  يلبقل تهقبل عود داسائ ون سيك هبأن سيحالم عوضع آخر ذكر يسو  كهنا
ن كوست ككذل ،نوحالحال في زمن  تكان امكو : "يطرةالس اوزيتج يالذ نفالع

 (.37:24متى  يل)إنجوع المسيح(. عند رجوع )يس
ذ ساد الشر األرض " قدسالم تابالك رنا" يخب؟نوح زمن" شياءاأل تكيف كان وا 

هذه  وينعنا أن منعي بأل نا. وأن(11:6 كوينفر التس." )الظلم عم هاأمام هللا و
 .ىمعن ليس له يالذ لعنفوبا أساويةالم قصصبال ئةمليم اياأل

 تبلمك قا. فطبنفالع ئمجرا اءاتإحص لناتذه ادهلوح تحدةالم الياتوفي الو 
شخص  تصبويغ قة،دقي( 22) شخص كل عدلالم في لتيق يدراليالف حقيقاتالت
 .يةثان( 26) سطو كل تكبوير  ئق،دقا عأرب كل
 الياتالو  في ريمةالج وياتمست أن ريمة،الج ءرابخ من نةللج اوفق تر،روي كروتذ
 ذلك. من ىأعل هي تحدةالم
 ت( بقيريمةالج وياتبأن )مست ولاأل يرهتقر  في يكاأمر  في ريمةلجا سمجل روذك
 :قريرالت ابع. ويتيخياتار  فاعاارت فعةمرت
." نفجارلال ريبق سوى وقت قصي لم هوأن وتةموق فةعني ئمجرا لةقنب يكاأمر "إن 
 .افعينالي ئمجرا في فاعاارت قريرظ التحوال



ل حو  دراليالف حقيقاتالت تبلمك سميةالر  حصاءاتبأن اإل ككذل قريرالت لوقا
 اوفق ريمة،الج لوأن معد ،كله سولي اقعالو  من طابسي اجزء تكان ريمةالج
 رطةالش غإبال تم يالت رائمفقط الج سولي حاياعلى مسح للض بنيةالم قاريرللت

 عتداءواال غتصابواال تلذلك الق بما في -نيفةالع رائمالج أن رتظه اعنه
 . اعنه غأبل يتلك الت من مرة 5,6 بـ ىأعل تكان سرقة،وال

 ": تبوس اشنطن"الو  يفوتض
 عن ديزي دل( بمعتحدةالم الياتالو  )في ناآل نتحاراال ادثوحو  رائمالج ثتحد

فقط  اضيةالم الثينالث تاو . وفي السنيادازد في عدلالم اوهذ وم،الي مرة في 145
 عن ديزي وهو ما اشخص 1,200,000 عن ديزي اسالن قتل من فإن عدد ما

 ير. وكثتحدةالم الياتالو  يختار  في روبالح عجمي في اصأشخ قتل من ما عجمي
 .طفالاأل من بل نساءوال جالالر  من واليس ددالج حاياالض من
 طن،بوس في يرن است ثنور ة جامع في جتماععلم اال اذأست ين،جاك ليف ذرويح
 ابعةالر  سن بين حداثاأل كبهايرت يالت تلالق ئمجرا في اليةالح يادةالز  أن من
 .اسوء كثراأل تيةاآل شياءباأل رنذي هي ةعشر  خامسةوال
 نهو السو  ،24-18 سن واولم يصل انية،الث الميةالع رببعد الح ما الأطف مه"إن
 ".ةعاد رائمالج بيةفيه أغل كبترت يالذ
. رائمالج كبون ذلك يرت مع نهمولك ،بعد نإلى ذلك الس وايصل لم م"إنه: ينليف ابعويت
 "؟بعد ذلك علون سيف ذافما



 سلية؟الت هذه هيل ه
 لتوص يام؟هذه األ ببين شبا نفالع في سبوقةغير الم يادةسبب الز  هو ما

ر صو ال ةخاص تسلية،بال ىيدع ما هو سبابأحد هذه األ إلى أن لوكالس اءعلم
 أن ككان علي اضية،الم يامشخص. ففي األ كل شةمعي ةغرف ازتلف في وجودةالم
 ن. ولكياشخص هدهتشا أن طيعحتى تست نيفالع علالف كابرتا نمكا في اجدتتو 
 هديشا أن هعمر  من ةعشر  امسةالخ في ياعاد ىفت طفل أو كل دوربمق ن،اآل
إلى  فةإضاز الفالت ةعلى شاش اخصش 000،35 من ثرألك نيفالع مارالد

 سلنف اسالن رضيتع " لم)ع(نوح ميا"أ في ىآخر. وحت شنيعا عالف 000،200
 .ناآل له رضنتع يالذ فنالع ارمقد
. دلالج لتقب ال ازلناومن رعناشوا في عنفوال فالماأل في نفبين الع القةالع إن
ضو ع 000،40قام بها  سةدرا عن رناشونالانت ايتدبرسيون كةبشر  يرتقر  صلوتو 
مما كان  شاراانت ركثأ نيفةالع ادةالم يرتأث "أن: طانيابري في علمينالم ةعيمج في

 راسةالد دت. ووجمعيةللج امالع كرتيرالس بةنائ ر،ميل يجاك لتقو  " كماقايظن ساب
 حساساإل فو"ضعي طفالاأل أن اظنو  انويةالث دارسالم ميمعل من% 77 أن
 .لعبالم ةساح في فيعنال شاطالن ليدوتق يدتمج ارون يخت هم" وأنعنفبال
 يف نوي ألي عةجام في فسعلم الن اذأست رون،ايف دي ناردوليو  كتورالد موقا
 ا،عام 22 ةلمد لفازالت هديمشا من( 400) من رأكث اتعاد اسةبدر  اغو،شيك
أحد  هو تلفزالم نفالع من ثيرللك عرضالت أن شك من كيعد هنا "لمأنه:  حظوال
 خان من ولدارن يف". ويضجتمعالم في عنفوالة مجريوال دوانيالع لوكالس ابأسب



مثل  لفزيون على الت نفالع يرثحول تأ جادلةالم" أن مريكيةاأل فسيةالن معيةالج
 " .رطانعلى الس جائرالس ينتدخ يرحول تأث جادلةالم
" عةبسر  يريتغ يالذ مهمحول عال اسالن من افعينالي رشعو  يةإلى "كيف وصولولل
شمل  راعاقت راء" بإجطفالاأل عن فاعالد وق ند"ص " وزويك"نيو  ةمجل تقام
 تائج" النزويك"نيو  صت. ولخةعشر  سابعةوال اشرةبين الع يكياأمر  ( طفال785)

 :اليالت حوعلى الن
 ورهيتص قلق لم هملدي ممنه يرفكث ،خوف في شجيل يعي ةصور  لهم هو ريظه ما
 نفالع كيف أن التباالمق كد. وتؤ فقروال طالقوال مخدراتوال سلحةاأل من ئهمآبا
 بل اخلية،الد دنالم ليس فقط في طفالاأل ةإلى حيا ذمنه ينف خوفوال ميقالع
 .يكاعبر أمر  دتمت يالت ضواحيوال غيرةالص لدانالب في ككذل
 دويع خوفبال ليءالم المهذا الع حتى في ،خوف في يشللع رينمضط السن اإنن
لكم.  كأتر  ما"سال: الائه قب همثقت عون ويض هللا ون يحب من عجمي قدسالم تابالك
وال  كمبقلو  ربتضط الفأنا.  يكمأعط المالع ي. ليس كما يعطيكمأعط ميسال
 (27:14 نايوح يل." )إنجتعبتر 
 
 ل الـ"أنا"يج
ذ يعم "و   (12:24متى  يل)إنج."ثيرينالكلدى  ةمحبال دتبر  ثم،اإل ا 
 

 يالت ياماأل في اسالن بقلو  وةوقس بةصال سيحالم عوصف يسو  المالك ابهذ
واعلم هذا ": ليقو  الم،الك اصلة بهذ آخر له طفمقت اك. وهنيلبقل تهق عودسبست



ن أمنة صعبة ستعم في األيام األخيرة، إذ يكون الناس محببين ألنفسهم، األمر: أ
محبين للمال، متكبرين، مباهين بأنفسهم، شتامين، غير مطيعين لوالديهم، ناكرين 

...محبين للذات أكثر من محبتهم هلل. متحجري العواطفللجميل،  دنسين، 
 (4-1: 3 وثاوسإلى تيم انيةالث سالة)الر 
 نمكا وفي كل زدياداال في تانآخذ لوبالق ودةوبر  نانيةاأل أن وبدي ظ،الح وءولس
" وريتيأوث سبري" من أخوذةالم اليةالت صاصةالق كس. وتعيباتقر  ه،إلي رننظ
 :لدانالب من ديدالع في ثيحد يالذ ما ريطانيةالب
 عورالش هموقل لدي نيةأنا اسالن ادحيث ازد لقيالخ دهورالت في ةآخذ طانيابري إن
 (.ثة)حدي اسةلدر  اوفق ماعة،الج حبرو 
 من نكما تبي ات،قبل عشر سنو  الالح همما كان علي وانينللق ثاالأقل امت لدالب إن
 ماينب "،وبغال" لـ ماعيةاجت سةدرا في لهمجرى سؤا ينالذ شخاصاأل من% 77
 .اضعف رأكث حأصب خالقباأل عور% بأن الش65قال 

 ات،قبل عشر سنو  هعلي وامما كان شاركةالم مبعد ةرغب رأكث اسالن حكما أصب
 .نيةأنا رأكث حتأصب لدالب % أن72 قداعت ماينب %،70 للقو  اوفق

  فقودون الم طفاللا
 عجمي في تقلصأخذ بال ائلةحجم الع" إلى أن تحدةالم مماأل تهاأجر  سةدرا تخلص
 ابأحد أسب ودقل". ويعأ االأطف دتري لدانالب ممعظ في ءانسألن ال المالع اءأنح
 تمت في يالت جهاضاإل تعدد حاال في بيرةالك يادةإلى الز  ائلةحجم الع صقلت

 شريةالب ياةالح بين أن قد ديثالح لمالع أن قةحقي من لرغم. وباخيرةاأل نواتالس



 ولعام. ويق كل دتهمقبل وال تون طفل يمو  ون ( ملي30)فإن  ملعند الح أتبد
 نقببال . الزكياءاأل ساكينمال سنفو  وجد دم الكأذي في ا"أيض: قدسالم تابالك
 (34:2 ياهذه." )إرم على كل بل تهوجد

 في ترروي كر. وتذيعينقي وطب ءكشي وامعلى الد لهالطف ماأل حب برلقد اعت
 عرب من رأكث قدنويف اأقل عدد فالبأط حنأصب المحول الع ساءالن" أن يرهاتقر 
 ."جهاضباإل هنحمل تاالح
 يمما يعن ،عام كل تحدةالم الياتالو  في اضإجه ةحال ون ليم 6،1 ياحال اكوهن
 ءنسا من% 46 من ربأن أكث در. ويقالدةقبل الو  طفال 4300 من رأكث ةوفا
 .ربعينواأل امسةالخ سن وغهنببل اضإجه لةبحا رستم يكاأمر 
كن ليس األمر ول ابقة،السل اجيلأل عرالذ ببتس تكانل حصاءاتاإل مثل تلك إن

ن يالناألجبذلك  حيث  تجاء بها قد نبؤجرى الت يالت ياماأل أن دأكي رألم هوا 
 .ذبولبال بالح ابويص برودةبال لوبالق بتصا
 
 ورةوعم وملسد دةجدي رةايز 

"وكذلك، كما حدث في زمان لوط: كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون 
ويغرسون ويبنون، ولكن في اليوم الذي خرج فيه لوط من سدوم، أمطر 

را وكبريتا، فأهلك الجميع. هكذا سيحدث في ظهور )هللا( من السماء نا
 (.30-28: 17 الوق يل)إنج )يسوع المسيح(.

 



"دون  المالع كيف أن يةثان نيبي سيحالم عيسو  به أآخر تنب ثحدي اهاتج اكوهن
 ككذل فيعر  وهو مان )الدالب من ركثي في واطالل ولوقب شار" وهو انتقيحقي حب
بعض  في واطإلى الل جتمعالم رة(. ونظديمةالق مو سد نةإلى مدي ةنسب سادومية،بال
 لوط". "أيام في مسدو  تساد يالت ظرةالن ايدمتز  لبشك هتشب لدانالب
عبر  واطالل أال وهي انتشار خيرة،األ زمنةاأل ماتعال من مة أخرى عال هوهذ
أنه حتى  بل يامهذه األ في نادبعض البل في موحليس فقط بمس لواطوال المالع
 ائلووس تسجيالتوال فالماأل من ركثي متقو  مابين دة،عدي كنأما في عايتشج قييال
 .له ترويجوال به تباهيبال سليةالت

 تحدةالم الياتالو  في نسيةالج تربيةوال عرفةالم سمجل لوصت ،1992وفي عام 
هذه  ين. وتبامةالع يكيةر ماأل دارسالم في نسيةالج ربيةللت يةقوم اديةإرش وطبخط
 احيةالن من خرى األ ق تفو  يةجنس قةطري من نه "ماأ ن،تبي مابين  من طوط،الخ
 سميةالر  وافقةالم تتلق لواطبال بولالق يكاأمر  الأطف ليملتع طوة". هذه الخلقيةالخ
 .مريكيةاأل بيةالط معيةللج
 ثلتما يامذه األن هكيف أ حتوض لةقلي لةأمث دإال مجر  هي ما اليةالت قصاصاتوال
 زمن لوط":" في دةسائ تكان يالت ياماأل
 زةإجا واطيينالل من هالدي ل( لمن يعمBBC) ريطانيةالب ذاعةاإل ةهيئ يف تعطسو 
. بتيوم الس يرسم قكما ذكر ناط ،شهر عسل في هابللذ وعأسب ةلمد وعةمدف
 .اطيينللو  جزوا ية( كهدراتدوال 110) هاجني 75 ككذل عطيوست

*** 



 ما اوهذ مل،الع عن اطلينالع ينواطيالل مللتش بيةالط اتهاخدم من سافرن توسع
 .يرسم لبشك واطيةالل جمعياتبال عترافاال في ةهام ةنقط بريعت

*** 
 من زواجبال اطيينللو  وروبياأل تحاداال حبأن يسم وروبياأل رلمانقضى الب

 أن وروبياأل تحادعلى دول اال ين. كما يتعاالأطف ون يرب أو نواوأن يتب همبعض
 تضادينالم أو تماثلينالم نسينبين الج نسيةالج نشطةلأل وافقةنفس عمر الم دتحد
 فعالبين األ يزوتم متجر  يالت وانينالق عجمي اءإلى إلغ ويدع رقرا في روذك
 .نسنفس الج من اسبين الن نسيةالج
 

 رحالون وال والون جلا
 (4:12 يال)دان ."طوفون في الرضي رون كثي "و
 
 ممبين األ نباءنشر األ مكانباإل تعلج يالت ديثةالح نتقالواال تصالاال ئلوسا إن
. ففي خيرةاأل ياماأل ضاعبأو  لقتتع ى أخر  نةمعي وءةبنب رتذك ودةمعد ئقدقا لخال
 بعد بأال افيم هللا بره. وأخزوحي ممي يالدان بيصل إلى الن. م و ق 534سنة 
 همولم ُيف. تكن له لم هاله، فإن يتأعط ةبو الن . فمع أنحيالو  كلذل هفهم ملعد قيقل

 :يالدان هللا برفقط. وأخ ديثةالح نواتالس إال في رأكب لبشك يالسفر دان
. هايةالن ميعادإلى  على الكتاب تمواخ الم،الكاكتم ف يالدان "أما أنت يا

 (4:12 يال)دان ."معرفةالتزداد و  طوفون في الرضي رون كثيو 



 شرالب نقل ئلبأن وسا رتفك ما.عندركبي لبشك دادسيز  فرالس  ذلك أن ىمعن إن
 منستث كفإن نينالس من فآلال ري جوه لبشك يرتتغ الخ لم …جملوال حصانكال
 .بؤةهذه الن يةأهم

  رعةالس ئبار غ
 نإلى مكا لهمنز  ميل من 200 نطنواش جسفر جور  غرق است 1789عام  في

 ا. فمميةأهم ذو ولمدل اولم يكن لهذ م،أيا نيةثما يوركنيو  نةمدي في سائير ه يبتنص
 سبنف حلةالر  سبنف ميقو  أن كانهكان بإم رقيص يوسيول أن ةالحظالم ريجد
 قلالن معال في رةكبي ازاتإنج ققتتح أنه لم نىبمع ي. م. أق 50عام  في رعةالس

 لخال جالهذا الم في ناآل نساناإل زهأحر  مدى ما لتأم ن،. ولكن على مدى قرو 
 فقط! اضيالم رن الق
 سطتهابوا عةشاس فاتمسا طيونغ قةفائ عةبسر  راتناسيا دنقو  ال يامهذه األ في اإنن

( 24) ن غضو  في ملهبأك المحول الع رتطي أن فاثةالن ائرةالط كانبإم بل ب،فحس
 .قةدقي نينثما في ملهبأك وكبحول الك ضاءالف بةمرك وروتد ،فقط ةساع

 فرجنون الس
. وفي  مرةبال لمثي له قيسب لم يامهذه األ في شخاصاأل من فريسا عدد من إن
 اعةلصن نفيذيينالت دراءللم افورةسنغ في 1995عقد عام  يالذ نوي الس ماعجتاال
 بيت،نيسن كد جو أ (،WTTC) سياحةوال فرللس الميالع جلسالم الممث فرالس
 المالع في عةصنا رأكب يف أنك "،2000 اتريندز"ميغ لفومؤ  قتصادياال حللالم
 :راءالو  ىلا  و  مامإلى األ ويعد أن من نساناإل نتمك يتلك الت هي ياحال



هذه  صبح. وستالمالع في يةحيو  ثرهاوأك ناعاتالص رهما أكب سياحةوال فرالس"إن 
 احدالو  رن الق في الميالع قتصاداال دتقو  عاتصنا ثثال رأكب من دةواح ناعةالص
 .سلكيةالال تصاالتواال علوماتالم ولوجياتكن بإلى جان عشرينوال
 وهو ما لهمجم في ردوال ليون تري 3,4 سياحةوال فرالس عقطا يدر   أن وقعويت
 ."الميالع قتصاداال قعلى نطا ستهلكالم ثماراست اقإنف لمجم % من10 ليشك
( IATA( )تا)أيا الميالع وي الج قلالن ظمةلمن امالع ديرالم يوتجين ربيي لوقا
 قد نظمةالم كلتل ةنضم  المُ  ركاتالش أن مسين،الخ دها( بعيتا)أيا فالاحت اءأثن
هو و  – 1995عام  في طوطالخ ععلى جمي باراك ون بلي 1,2 هانعلى مت تحمل
 .المالع نسكا ادخمس تعد دليعا ما
 اليينالح ياحبأن عدد الس يدمدر  في هامقر  ائنالك الميةالع ياحةالس مةمنظ وقعوتت
 ونيوأنط نظمة،للم امالع كرتيرالس ل. وقا2010عام  ولبحل مياالع فضاعسيت
 برهذا يعت نولك 2010شخص عام  ون بلي ليحوا لوصو  بنرق اإنن: "يجناكساف

 ن يكو  قد دهم،ضمن بال اسسفر الن أي اخلية،الد ياحةالس فقط. إن يثأول الغ
 ." قمذلك الر  افأضع ةعشر 

 ذهوبه سافاتالم كلتل شخاصاأل كله عدد من المالع يخعبر تار  فرولم يسا
 قا،. وصديامذه األه في سافرينالم يينبال مع ثيحد مامثل كرارالت ذاوبه رعاتالس
ل  مامإلى األ ضون يرك اسالن من ديدالع إن عما  كما قال هللا ماتما راء،الو  ىوا 
 ".هايةزمن الن"في هعلي ونون سيك
 
 علوماتللم ائدالز  ملحلا



 

 ( 4:12 يال)دان ."معرفةالتزداد و "
 
طيب.  علدا  خيرةاأل نواتالس في تصيغ "  قدعلوماتللم ائدالز  مل"الح ةلفظ إن
ليالالخ ق يفو  لبشك يلهذا الج لخال عرفةالم تزادلقد   يالت قائقبعض الح يك. وا 
 :أنالش ابهذ قولالع في عرالذ رتثي
 
 .ناآل ياةعلى قيد الح لون يزا ال واظهر  ينالذ لماءالع عجمي من% 80 إن-
ن الم لمية،الع عرفةإلى الم ةصفح 2000 قةدقي كل في فون يضي مإنه-  يالت ادةوا 

 .أهالكي يقر  اتخمس سنو  احدالو  خصالش غرق تست ةساع 24 كل مونهايقد
 .ةصفح ون ملي 300 عن ديزي " مانترنتيوم عبر "اال كل ليرس-
وقت  في يكيةر ماأل بيةالط معيةللج ساكان رئي يالذ ،تود كوممال كتورللد اوفق-

 .هافات علي منت، بأن الز اعشر سنو  كل حتصب بيةالط عرفةنصف الم ما، أن
وأن  يا،سنو  رتنش يةعلم فةصحي 1500 من رأكث كبأن هنا يراتتقد كهنا-

 .يايوم رينش بكتا 1000 عن ديزي ما المالع اءأنح في كهنا
 ادتهاإلع قةطري ادأمر إيج غرق ستا ،13 لوأبو  ضائيةالف ركبةالم تفقد ماعند-

 ازإنج تغرق . ويسقةدقي ين( تسعNASA) مريكيةاأل ضاءالف لةوكا وبعبر حاس
 عام. ون ملي من رأكث ورقةوال قلمبال ليعم دواح معال من ائعالر  ملنفس هذا الع

وفي  .1948بيل عام  براتمخت في اسوب،الح يةتقن سأسا رانزستور،الت رعاخت-
 دوهو يزي نزيستور،ترا ون يمل3,1 بعتو تس أن ريحةالش طاعتاست 1994عام 



 يثةدالح قنيةالت تكنم ،1996لها. وفي عام  ابقةالس نةعدد الس افأضع عن
 أقل من امنه قطر كل غيبل نزستورترا ون ملي 125 يعاباست من ريحةالش

 . دةواح حةعلى شري يفهاتصن ي يجر  نساناإل ةشعر  من 600/1
 ضمعر  في ريطانية،الب يكومتيل براتمخت من رين،كوش ربيت روفسورالب لوقا
 رفتو  ممعص اتساع ناآل ك"هنا اسوب،الح نيةلتق ديثةالح نجازاتعلى اإل يقهتعل
 في ودةموج تكان يالت ئيسيةالر  جهزةبعض األ من رأكث وبيةحاس يةتقن
 مريةالق ركبةكان للم ما ق "يفو  ءذكا يامهذه األ في اديةالع سيارات. وللبعيناتالس
 ."ولىاأل
 اتسنو  نيثما كل ياحال اعفتتض نسانيةاإل عرفةالم إلى أن راساتالد صلتوتو 
 فيه طفل ما ديول يالذ قتالو  في هفإن غتون منويل. اتش. ال ؤلفللم قا. ووفيباتقر 
 ما افأضع عةإلى أرب توصل قد عرفةالم ن تكو  لية،الك من خرجويت يامهذه األ في
 ن تكو  مسينالخ إلى سن فليصل فيه ذلك الط يالذ قت. وفي الو ناآل هعلي هي
 هو ما عجمي % من97 ون ويك ن،اآل هعما علي اضعف 32إلى  توصل قد

 ولد فيه." كان قد يالذ قتمنذ الو  مهجرى تعل قد المالع في وفمعر 
 تكنولوجية،وال لميةالع احيةالن من ناهاقطع يالت ائلةاله طواتالخ من غمالر  ىوعل

 من راكثي نولك راكثي فتنامعر  ادتلقد ازد فنا؟أسال من حاال دأسع نفهل نحن اآل
 ولويةاأل يناعطأ  د. ولقاملالش مارالد لحةوأس سليحعلى الت يتقض   لميةالع ريتناعبق
 عون جائ شرالب من انناأقر  مابين رفيهالت ائلووس اليةالع قنيةذات الت التلآل

 .رومون ومح
 ":أسالي ر"تطو  1995عام  فقصة غال في إلى الموضوع  "م"تاي ةمجل رقتوتط



تمر  نولك ئلها،فضا كنولوجيةالت نجازاتاإل من رهاوغي يكروويفالم رانألف"إن 
 ماومه …قبعم ما اشيئ قدنفت نابأن افيه رهذه نشع ترفةالم ناتحيا في اتاأوق ناعلي

 لنا. ئمةمال تة ليسير صالع ياةالح أن اناأحي رنشع نافإن يقكان سبب الض
 كل مرة في دلبمع ناعيةالص لدانبعض الب في كتئاباال التمعد عفتلقد تضا

 يكار أم في الغينبين الب فاةللو  الثالث نتحاراال كل. ويشيباتقر  اتعشر سنو 
 من مريكاناأل % من15 اني. ويعتلالق ادثوحو  ياراتالس مبعد تحط ماليةالش

 ."لقالق من عةناب يةنفس راباتاضط
 الالب ةإلى راح تقروتف يةخاو  لوبالق تكان إن فةمعر  متلئةالم ؤوسالر  دةفما فائ

 ياة؟هذه الح في فوهد
 
 يطانالش مع عاطفتلا

 عن دون يرتسوف  خيرةال زمنةال  في "إال أن الروح يعلن صراحة أن قوما
 ولىال  وثاوس." ) تيمطانيةشي اليموتع لةمضل احأرو منساقين وراء  يمان،اإل

1:4) 
 
 من غامضبال هتماماإل يادازد ةيصف بدق مانالز  ايةبنه تعلقالم بؤتنلهذا ا إن
 .ومالي مناعال دهكما يشه سحر،وال ريرةالش رواحاأل موعل مور،األ
 سلسير  هفإن هللا قةعمد حقي عن اسإذا رفض الن هبأن قدسمال تابالك برناويخ
 (11-10: 2 انيةالث الونيكي." )تيسذبالك قواحتى يصد الل"عمل الض همإلي
 رافإن كثي ببالس ذا. ولهكاذيباأل يقلنا سوى تصد ىيبق ال قيقةالح ضنرف دمافعن



 حيحالص نيمااإل عن رتداداال قيسب دةوعا .اعيهعلى مصر  وحمفت المهذا الع من
 ."يطانيةالش تعاليموال ضللةالم رواحاأل ءورا نسياق"اال
 قيضعلى الن بل ة،ر مالمد حهورو  ريرةالش قتهحقي يطانالش ريظه ال لطبع،وبا
"وال : رحمةوال وررسل الن معلى أنه ةعاد سهمأنف رون يصو  انيتهفهو وزب ما،تما

 أن يظهر ا إذنس كثير نور. فلي كمال ظهر نفسه بمظهري يطان نفسهالشفعجب 
ن (15-14: 11 انيةالث نثس." )كور رلبا امخدرون بمظهر يغي نفسهمأ مهخدا  هوا 
 .خادعينالم يملزع
 عخدا  كشرا في ون يقع ينالذ اسالن من ديدا فقط على العدمقصو  مراأل سولي
 بتهمبرغ اقون ينس ككذل شخاصاأل من ايدامتز  اعدد إلى أن داهيتع بل يطان،الش
قرب  اقعالو  يلينبرا شفىمست رمدي فيلد،ريك هات ول. ويقيطانيةالش زاعاتالن ءورا
 جهيوا يدتهدظم أع ليمث يطانالش ءورا نسياقاال "إن: رامحذ يورك،نيو  الو،باف
 من الجالع امجبرن عمل في يالذ فيلد،هات ابعويتهذا."  نايوم في طفالاأل
 خيرةاأل تاسنو  تالس لخال ظأنه الح ةتحدالم الياتالو  اءأرج في خدراتالم
 .يطانية(الش) اءإغر  في ون يقع ينالذ راهقينعدد الم في راكبي فاعاارت
" ظلمالم انب"الج كشرا س فيناال من رعدد كبي عوقو  ابأحد أسب أن ظالح وءولس
 همحول من وحانيةالر  قيقةللح اهري الظ غياببال طواأحي قد مأنه وحالر  معال من
 .يمإلى الق الفتقاروبا

 "ليويك ديانجار  شسترمان "ذي ةمجل ولوتق هارازد في شعوذةوال حرالس كما أن
 في دوجيكان  خيرةاأل اتسنو  مسالخ أنه في قد"كان يعتلها:  يرتقر  في نجليزيةاإل
". 80.000إلى  ومالي فعارت ددالع نولك حرة،وسا رساح  60,000 طانيابري



 ليملتع وحةمفت رسمدا ناآل اكهنو  "،حرالس ةنهض" بـ ددالع في موهذا الن يوسم
 .حرالس ريخ" وتافسيالن اتيالذ فاعلد"او حرالس
 الياتلو ي اف ككذل يادازد " فيثنيةالو  وى الق" أن سوشيتدبرساال ريرتقا ولوتق
 : تحدةالم
 ثنيةالو  عتقداتألن الم كوذل فون يخا أو بون يها سعيناتالت في حرةيعد السلم 
 .قلةمست نةديا لتشك حتأصب
ليو  لكما يقو  ثنية،الو  الأشك نحو شكل من اقون منس يكيأمر  ونينحو ملي اكوهن
 في هايقع مقر  تيوال حرة،الس ضد مييزللت ناهضينالم سةمؤس رديم ، يتلومار 
 في معوالكي يتج ثنيينللو  ق نيل حقو  لسبي في ربتحا سة. وهي مؤسيوركنيو 
 (.الووينمثل )اله مأيا في سميةالر  عطلبال متعواويت امةالع ماكناأل

 والياتبال امةالع دارسالم من يارسم امنع قد اكان صالةوال قدسالم تابكال ومع أن
 اتدور  ميذهالتال ما تقيتهذا دارسهذه الم من راإن كثيف ،1962عام  تحدةالم
 .شعوذةوال حرالس في مدةمعت
تجارة  هو يطانالش ءورا نسياقواال حردخل فيه الس يالذ خراآل مجالوال
 رطةوأش لبوماتاأل فةأغل من ائلاله ددك العإلى ذل ظر. وانبوبال وسيقىالم
 تعلقةالم طقوسوال يحاءاتواإل موزالر  ى لتر  وكالر  نيأغا منتتض يالت يديوالف

 عالموال يطانالش ادةلعب وحةمفت ةدعو  منيتض امنه ير. وكثشعوذةر والحبالس
 معال في يشواليع اسالن من ىتحص ال اداأعد مجهن اتأصو  ت. وقد جذبفليالس
 جديفيةالت عمالاأل رأكث بحت. وأصنتحاراال ىوحت عنفوال ضاللوال تخدراالم



 – معيالس رفيهالت مباس لدانبعض الب في ناآل ماعيااجت ولةمقب قدساتالم تهاكوان
 ".عبيرالت ةري"حو رئي،لما

 
 يصل بعد لم حشو لا
 (18:2 ولىال  نا)يوح .سوف يأتي أخيرا "مسيح دجال""
 
 ءنشو  عدة هي الفصو  قدسالم تابلها الك ديفر  يالت هايةالن ماتعال ىإحد إن

". حشالو " أو جالالد مسيحبال فيعر  يطانالش لكهيتم يةطاغ سهايرأ دةواح مةحكو 
 بدسيع المالع إن ليقو  قدسالم تابالك في ؤياسفر الر  عشر من الثلثال صالف إن
نين للت د الناس. "وسجتوحشالم المالع دقائ صبشخ مثلالم يطانالش يافعل
 (.4:13 ؤيا)الر ألنه وهب الوحش سلطته، وعبدوا الوحش."  (يطانش)ال
 طانييبر ال ؤرخالم ن. وكاميةعال امةبزع المالع للكي يقب نمعد اآل سرحالم إن
 مماأل "إنقال:  ماعند ب( على صوا1975-1889) نبيتوي ولدأرن هيرالش
 لحلو  ادعلى إيج راقاد ن ألي رجل كان يكو  المالع لكمما يألن تعط عدةمست
 مملأل امةالع معيةللج سأول رئي ك،سبا ي وقد أكد بول هنر  ."المهذا الع اكللمش
 وق للس وائلاأل خططينالم دوأح يكابلج اءوزر  سرئي ككان كذل ذيوال تحدةالم
 دهنري ما . إنفعال امنه ثيرالك دنافعن ى أخر  ةلجن دنري ال ا"إنن: شتركةالم وروبيةاأل
 وضىالف من لناينش يولك اسالن يعلجم والءن باللكي يك يةكاف نةمكا رجل ذو هو
ن كان خص،لنا هذا الش لوا. أرسقون غار  انحن فيه يالت قتصاديةاال  أو اإله وا 

 ."قبلهستنس اناشيط



 ديدالج الميالع ظامنلا
". وقد الميالع جتمعالم" " أوديدالج الميالع ظامالن" عن ثروأك رأكث عنسم اإنن

 مأما له ةخطب قال في ماعند فظةهذه اللبوش  ججور  ابقالس ئيسعمم الر 
 روغي دةفري ةعند لحظ ننقف اآل ا"إنن: ليجحرب الخ اءأثن مريكياأل ونغرسالك
وفي  …دجدي ميعال منظا ريظه أن نيمك ضطربةلمات وقاومن هذه األ …يةعاد

 ."دلكي يول ديدالج الميالع ظامالن فحيكا ومهذا الي

 المالس اقق اتفرخ
 الميةالع الفرحة من ةفوق موج لطةالس تقيهذا سير  ادمالق المالع مزعي أن ريظه

س ئاليا صادهاقت من المالع قاذبإن تامؤق ملكي يقو  حداثاأل حإلى مسر  لهحال وصو 
 ريظه يالذ ه،نفس يطانالش مع الالح هو ا. وكمسياسيةوال سكريةالع كوارثوال

 الما العهذ نسكا ممعظ جلهذا الر  دعسيخ ،نور من كعلى شكل مال رامحر 
 سيحالم" عن يالدان بيالن ب. وكتلوبط م،عظي مرجل سال هبأن قدون يعت لهمبجع
، ويتولى فجأةو"إنما يحرز العرش " طمأنينة، فييهلك الكثيرين وهم ": "و جالالد

 (21:11 ،25:8 يال." )دانبالمداهنةزمام المملكة 
 غبال ون يكعهد" س" أو اتسبع سنو  من مسال اقإلى اتف قدسالم تابالك يرويش
 ةأزم تمؤق لبشك هد. وقد يحل هذا الع المالع امةبزع البتهلمط نسبةبال هميةاأل
 قدسبال لقيتع افيم عربوال هودبين الي يةتسو  ادعلى إيج ملويع وسطاأل رق الش
 سوهو مقد دسلقاب ريفالش رمالح امةاله قطةالن كون . وستافيه قدسةالم ماكنواأل
 . هودللي نسبةبال سكما أنه مقد سلمينللم نسبةبال



 ياروس لخاد
 يالروش" )حزق سرئي وججوج أرض ماج" جالالد سيحالم يالحزق بيالن ويدع

 بلد قوي أو جوجبما عروفةالم ديمةالق رضاأل على أن لماءالع تقد. ويع(2:38
 رتشي هابأن تقد. أما "روش" فيعائيلإسر  من ماليقع إلى الش سكانبال ولمأه يمإقل

 أن قدسالم تابالك ميذتال من بيةأغل قديعت سباباأل ذه. ولهوسالر  كانإلى الس
 .قاساب وفياتيالس تحاداال في اليةالح وضىالف من هض" سينجالالد سيحالم"

 بون يلع قد مإلى أنه نامبي وباأور  في ياديةالق مماأل ىلإ قدسالم تابالك يرويش
 ئه،ورا من ائهامزع وحدسيت ي" الذجالالد سيح"الم معال مةحكو  في سيةرئي اراأدو 
 ؤيا" )سفر الر "يتفقون فيها برأي واحد أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم.و

13:17) 

 كسإلى مشا وليتح خلصملا
 تبارهباع وحشبال مراأل يةبدا فين و حبسير  المالع نسكا ممعظ أن من لرغموبا
 عن خلىسيت يثاقالم يلتفع من فونص اتسنو  ثبعد ثال هفإن سياسيا صامخل
 .قيقيالح هوجه عن شفويك المالس اقيةاتف
 لمتتك ما فيةبكي لهاه يجعل رةوصو  هذات دةعدا عبا افيم ياناتالد عجمي منعوسي
: 13 ؤيا" )سفر الر "أن يمد يده فيقتل كل من يرفض السجود لتمثال الوحش.و

فعندما ترون رجاسة الخراب، التي قيل عنها بلسان " سيحالم عيسو  لوقا (14-15
لم  ضيقة عظيمةقائمة في المكان المقدس...فسوف تحدث عندئذ النبي دانيال، 

 (21 ،15:24متى  يل)إنج يحدث مثلها منذ بدء العالم إلى اآلن، ولن يحدث."



 حشقبل الو  من باهلل نينممؤ ال يعبجم ضطهادواال بتذلك زمن الك كون سيو 
 . امهونظ

 ".666" الميلعا ئتمانياال مهنظا مة" عالجالالد سيح"الم ضيفر  قتوفي ذلك الو 
 
 حشالو  مةالع

"وأن يأمر الجميع، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يوسموا 
بشارة على أيديهم اليمنى أو على جباههم، فال يستطيع أحد أن يبيع أو 
يشتري إال إذا كانت عليه شارة الوحش، أو الرقم الذي يرمز السمه. وال بد 

المعرفة أن يحسبوا عدد اسم الوحش. إنه عدد  هنا من الفطنة: فعلى أهل
 (18-16:13 ؤيا)الر االنسان، وهو الرقم "ست مئة وستة وستون". 

 سولالر  أعام تنب 2000 لفقب لها،حقا. تأم مالحظةبال يرةلجد بوءةهذه الن إن
يوم  في هبأن ط،سمك بسي دصيا دمجر  سيحالم وعبيس قائهكان قبل الت يالذ نا،يوح
 ارقم لميتس شخص على أن فيه كل ريجب ميعال صاديقتانظام  كهنا امسيق ما
إال  المهذا الك يقتحق مقدور. ولم يكن بالعيبي أو ري يشت أن هدون طيعيست ال

 .لكترونيةاإل صرفيةالم عملياتوال واسيبالح وربظه
 خداماست مكانك. فبإلعالس ءشرا في ةعاد تبعةالم رق الط عدد من ياحال اكوهن
 قةبطا خداماست نكيمك أو مانائت قةبطا خداماست شيك أو بةتاو كأ يةقدالن موالاأل

 مصرفبال لهايوص نمعي زجها في حاسبقبل الم من الهاعند إدخ مسحب تقد
 تجرالم بإلى حسا خلليد بكحسا من طلوبالم بلغالم تطعمعه فيق املتتع يالذ
 .انيةالث جزء من ذلك في منه كل عتابت يالذ



 طاقةالب" بـ فيعر  ما هي قودالن يلتحو  في دمةختالمس خرى األ سائلومن الو 
 الفاخت كهنا نولك مان،ائت اقةكبط اهرالظ في و. وهي تبددكار  رتماس "،كيةالذ
 بكإلى حسا صيلكفقط بتو  متقو  " الكيةالذ طاقةالب" أال وهو أن همابين ركبي
ن صرفيالم  بك اصالخ فرالس زجوا لوماتكمع ى أخر  ناتبيا ككذل منتتض ماوا 
 اك. وهنلها، وغيرها من المعلوماتتحم يالت يادةالق ةرخص مورق بيك الطجلوس
 مانياوأل داوكن سافرن في ومالي خدمتست ةذكي ةصحي قةبطا ون ملي 90 عن ديزي ما
 .يطانياوبر 
 مالتهممعا في قدندون  جتمعمفكرة  مؤيدي. ولقدالن اءنحو إلغ طىنعد الخ اإنن
 خدراتالم ربيلمه لوبالح قرةالب هو قدالن أن هاأهم ذلك. من ريرلتب ةقوي ابأسب
 قدالن دوجو  دم. وبعمادائ قديةالن موالباأل وءةممل ائببحق ةعاد املون يتع ينالذ
 التوكا ديتنا اقعجمة. وفي الو  باتصعو  انونيغير الق خدراتبيع الم بهيجا
 . ميةجرااإل نشطةاأل اعأنو  عجمي اءإلغ ءورا اسعي قدالن غاءبإل انون الق يذتنف

 خصيةالش طاقةالب ةبقع
 يرتطو  ينيتع ،كلي لبشك ئتماناال اقاتوبط شيكاتوال قدالن لةمرح اءقبل إنه

 لحام أن من حققالت من جزئةالت عبائ نيمك   ون مضم يةشخص قةبطا منظا فيذوتن
 .فعال هتخص عاملالت قةبطا

ة مبصك خصيةالش طاقةالب نةضما سينلتح لفةمخت مةأنظ يرتطو  فعلوقد جرى بال
 التمثل تلك اآل في مشكلةالخ. وال …يون الع يةشبك صوفح دالي اءةوقر  صابعألا

ن  ندكا عند كل امنه دةواح كهنا ن يكو  أن عين. ويتايةللغ منالث فعةمرت اأنه وا 



 ويخل معمجت امةإلق كوذل تجزئة،بال يعالب فذمنا من ذمنف كل دوعن را،كان صغي
 .كاملبال قدالن خداماست من

 ال هافإن والرات،الد فآال ياحال فهذه تكل لكترونيةاإل حصالف تآال نوفي حين أ
 .اتسنت ةسوى بضع كيةالذ طاقاتالب في غرالص ائقةالف رائحالش فتكل

 بك اصةالخ غيرةالص ريحةع الشر ز 
 في ستخدمةالم كلتل ثلةمما حةأخذ شري ن يكو  قد عمليةوال خيصةالر  لولومن الح

 ةبآل ءتهاقرا نيمك ك،هنا عتهازرا  جردوبمدك. لتحت ج عهاووض كيةالذ طاقاتالب
. امعه املتتع يالت حليةالم قالةالب في وجودةتلك الم يباتقر  بهتشا صةرخي صةفاح
 .طاقةالب بصاح من أكدالت لةمشك لوتح كيةالذ قتكبطا كأنت نفس حتصب دئذوعن
ن بل ب،فحس ودةغير موج راعةمثل تلك الز  في تبعةالم قنيةالت إن  ى ر ج قد هوا 
 رةدائ لتقو  ثال،الم لسبي ى. فعلالمحول الع يبيةتجر  مجبرا في فعال بارهااخت
 روعبمش تعلقةالم غيرةالص قطةالن عةزرا  أن مريكيةاأل نسانيةاإل خدماتوال حةالص
 باريةوفي عدة مدن اخت اصمة،الع نطنواش في نفيذقيد الت هو خصيةالش قةبطا
وال  بوسرأس الد عن دتزي ياحال ةمدخستالم اسوبالح حة. فلم يعد حجم شريى أخر 
تحت  يباتقر  ةعلى بعد ربع بوص ن. وهي تحقاسنت 25 من رأكث امنه كل فيكل
. سبابةوال سطىالو  اربين أوت لدالج من يتالم زءالج في ةهذا عاد ون ويك لدالج
 خصذلك الش ةهوي ةبصح يداتأك طيويع يايدو  لفحص يحم ازبجه ةعاد اروتد
 فيه. غروسةالم



 ينةالل صرياتالب أن إذ نع،قيد الص هو نقدبال امليتع ال يالذ الميالع تمعمجلا إن
 يقةبطر  عالمبال حكمعلى الت درةلها الق اسوبيةالح بياناتوال ناعيةالص قمارواأل
س رالياأست ماتحكو  . إن يالالخ لتذه  ءورا ون يسع يالندوتا غافورةوسن رائيلوا 
طرق  تبارباخ دةعدي ى أخر  انبلد متقو  مابين شيكات،وال قدالن غاءإلل ساتسيا
 يةذات التقن سائلالو  أن ويبد ،مرة ول. وأليةنقد الدون أمو  ملالع مامإلت وعةمتن
 بدانلها األ عرتقش تيوال نايوح سولالر  اهاتلق يالت ؤياالر  قيقلتح زمةالال اليةالع
 .ودةموج حتأصب قد

 رشخلف الع امنةالك وةقلا
 نييعا هليس فقط ألن دوهيعب أن ميعالج من لبيطس مادالق المالع مزعي أن رتذك
. هذات يطانالش ون ممسوسا منسيك ككذل هألن بل ة،حاد يذات رغرو  لةمشك من
 (2:13 ؤيا." )الر مةعظي طةوسل شهوعر  تهقدر  نينالت طاه"وأع

 قامالم في طهسبب سقو  اوهذ مور،األ مزما له ن يكو  أن ادوم يطانالش دلقد أرا
 قد. بحبنت الص رةُزه يا ماءالس من هويت"كيف : ياءأشع يبتب النك. و ولاأل

على  لسوأج ،هللا كبفوق كوا ع عرشيأرفو  ماءإلى السك: "إني أرتقي قلب قلت في
 طرحت كلكنو . لي" مثل العحاب، وأصبح الس أعاليفوق  أرتقي…جتماعجبل اال
 (15-12:14 ياء." )أشعبالج أعماقإلى  اوية،إلى اله

" جالالد سيح"الم وبتهألع ريأم ماحقا عند يطانالش هى إليعسي ما هذا هو إن
 له نحناءعلى اال اسالن باركله إلج هو مركما واأل المتعم الع مانائت قةبطا امةإلق
 .ادتهوعب



 666 رذحا
 وللقب صادياقت اربقر  تعلقةتلك الم دغير مجر  ى أخر  راتمبر  كهنا ون سيك
ن قبو حشالو  مة"عال  اميةالر  قنيةالت نجازاتاإل اعبقن خفيةمتل)ا المةتلك الع ل". وا 

" جالالد سيح"الم ادةوعب بلبتق ياروح راقرا ون ( سيكمجتمعبال هوضإلى الن
 .يطانيالش
جميع الذين سجدوا للوحش ولتمثاله، وقبلوا شارته ": قدسالم تابالك رنايحذ ذاوله

راحة  على أيديهم أو على جباههم، فال بد لهم من أن يشربوا من غضب هللا...ال
في النهار وال في الليل للذين عبدوا الوحش وسجدوا لتمثاله وقبلوا شارة 

 قةبطا لقبو  ردلمج اسيالق قابهذا الع لينز  لن هللا إن (11-9:14 ؤياالر اسمه.")
 .ياتكحاج اءبشر  لك حتسم مانائت رةوشا يةشخص

خ ئكمنك وال مهازعي لبويط ميةعال مةحكو  ءترى نشو  دمافعن لك،ولذ  الصكوا 
 قتصادية" االوافعالد" عن ظرالن رف. وبصعكيخدتدع ذلك  له، لن دتكعبا ىوحت
أعط حبك  مه،ورق تهلسم افضينالر  ئكأول ديهد يالذ قابالع أو طروحة،الم
 تيةاآل ياماأل في ساندكوسي عاك،وير  كيحب يالذ قكخال قيقي،الح لهلإل ادتكوعب
 فيه. كثقت توضع إن
 
 
 
 انيالث جيءملا



الضيقة في تلك اليام، تظلم الشمس، ويحجب القمر ضوءه، وحاال بعد "
وتتهاوى النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماوات. وعندئذ تظهر آية 
)يسوع المسيح( في السماء، فتنتحب قبائل الرض، كلها ويرون ابن اإلنسان 
آتيا على سحب السماء بقدرة ومجد عظيم. ويرسل مالئكته بصوت بوق عظيم 

 ا مختاريه من الجهات الربع، من أقاصي السماوات إلى أقاصيها."ليجمعو 
 (31-29:24متى  يل)انج
 
 يختار  في ةظلم شداأل فزعوال حنةالم ةبان فتر  رناهنا يخب ها سيحالم عيسو  إن
. قيهساب من اضوء ق فجر يوم أشر  بثاقبان جىءعلى نحو مفا تهيستن المالع
 .هحول من ؤمنينالم معليج سيحالم عيسو  عودوسي
 راضألم نانالع هللا لقسيط عيسو  ةعود من لقبل قلي هبأنا يؤ سفر الر  برناويخ
 من عجمي ادةبإب قتذلك الو  في متقو  ي" التحش"الو  تعلى قوا لطهاويس عةمفز 
 3- 1/2": ظيمالع يق"الض ةأمد فتر  ضبطبال فرالس ضح. ويو تهاخذ شار  ضيرف
 المالع مفيه زعي ميقو  يالذ ومففي الي ذا.وهكايوم 1260 أو ا،شهر  42أو ،سنة
 دته،عبا المالع من لبويط تهفيه صور  ليويع به دتعه يالذ المالس اقاتف ق بخر 
 .سيحالم ةعود غرقهاتست يالت دةالم ضبطبال رفسنع
 
 جنة ! يا حباومر  ،وحش يا عاادو 
 عيسو  دةبعو  رابشي ن تكو  عةمفز  واتوأص بةرهي ظرمنا بما يرى من المالع دمصسيُ 
 سيح )ع(الم عيسو  دةبعو  الماتالع مأعظ عن املثلا طيما دما. وعنانيةالث سيحالم



 هرفض من ركسيد الم،حول الع  ارقةالخ هللا ةيشع بقو  حابالس يابين ثنا من
حاب! ستراه عيون الس مع ها هو آت" هم" مدى خطأحش"الو  دةعبا لواوفض

 (7:1 ؤيا." )الر هارض كلاأل ئلقبا وح بسببهنتو الجميع، حتى أولئك الذين طعنوه، 
 رحالف مأعظ تهلنا عود لبستج به،ونح باهلل نن نؤمذيلنا نحن ال نسبةبال نولك
 هللا دعبا عجمي جزةبمع ياةإلى الح بعث. وسيناهوقت عرف أي من رأكث حريةوال
 رهمقبو  من رجون ويخ بيعةللط قةخار  دةجدي سامبأج صورالع على مر وامات ينالذ

 هذعلى ه احيا من ن يكو  . أما منواءاله في سيح )ع(الم عيسو  قاةلمال عدواويص
 حبالس في قاشاه حلقوسن ك،كذل دإلى جسد جدي ورعلى الف تحولفسي رضاأل
 من هديهمقبة مضط عن دابعي هشعب عيسو  أخذ. وسيسيح )ع(الم عيسو  قاةلمال
هذا  رفيعو  – قط مأقي صارحفل انت مبهم إلى أعظ سل" وير الدجال المسيح" اعأتب
 !ماءالس في رسالع اءبعش دثالح

 اوقت كون سيو  "،حش"الو  تعلى قوا هجام غضب هللا بسيص ثناء،وفي تلك األ
أثناء تلك الشهور يحاول الناس أن "وفي : قدسالم تابعنه الك ليقو  عافظي

" يتخلصوا من حياتهم فال يقدرون! ويتمنون أن يموتوا، لكن الموت يهرب منهم.
 (6:9 ؤيا)الر 
 هارأس ىوعل رضإلى األ ماءالس في اطنةالق ارقةالخ شريةالب تجموعاالم عودوست
محش"الو  مرويدزم لكي يه سيح )ع(الم عيسو   في ريرةالش حيدةالو  براطوريته" وا 
 كون (. وستدوقمة جبل مجي رفيالح اهامعن)ب وأ" اجيدون ارم" بـ فتعر  كةمعر 
 هللا يطرحيث سيس رض،على وجه األ اسيالق نسانحكم اإل يةعلى نها رةإشا
يقم  لم لو كمالح ن يكو  أن يجبكما  كمهليح المعلى الع ماويةالس تهقوا مع سهبنف



 فيةبأل ىتسم دةجدي ةحقب أتبد ذا. وهكانيتهألن لتفاتربه واال يانبعص ساننإلا
 .رضعلى وجه األ جنةوال خيروال المالس
 
 الخوف اجهةلمو  زمالال  يمانإلا

بعض  ةعلى عتب نناوبأ رةمثي نةأزم في شنعي نابأن لفقد نقو  منا،كال تملنخ
 .ائلةاله غييراتالت
 ةبدق تصور  قد نينالس فجرت قبل آال يالت بوءاتالن نرى كيف أن دماوعن
 أن هاأهم ،طرق  ةبعدفهي تشجع من إيماننا  ومالي المالع شهايعي يالت روفالظ
ها قد ")ع(  سيحالم عيسو  ليقو  ا. وكم ددون حدو  انايرع نهوبأ هللا بيد مستقبلال

 (29:14 نايوح يل" )إنج .تؤمنون حدوثه، حتى متى حدث  قبلأخبرتكم باألمر 
 ةبها بدق نبؤجرى الت قد ناآل هانرا  يالت المالع ةبأن حال كندر  دمافعن لك،وكذ
 ظهر. وستككذل حققبعد ستت ققتتح لم يالت قدسالم تابالك ؤاتبأن تنب رفسنع
 هدوسيضط .ئتمانياال مهنظا ضيفر  حشمتو  ئدبقا دةواح ميةعال مةحكو  كهنا
 ةعند عود ئذعند دخلسيت هللا نولك ،"الدجلا سيححكم "الم مع عاون الت ضيرف من
على  ائمةالق بديةاأل كتهممل يمويق رقوى الش زمويه  ؤمنينالم قاذإلن سيحالم عيسو 
 .رضعلى وجه األ بالح
 



 وفللخ ةحاج ال
 أو عألن نفز  يداع ال مان،الز  ةايبنه نبأةالم رعبةالم حداثهذه األ شفتتك ماعند
 أنه في حذر من قد سيحالم عيسو  . فمع أن ي عما يجر  اءلنتس أن أو بكنرت
ويغمى على الناس من الرعب ومن توقع ما سوف يجتاح " خيرةاأل ياماأل

 كإال أنه قال كذل (26:21 الوق يل)إنجالمسكونة، إذ تتزعزع قوات السماوات." 
 .نتصاروبا جابيةبإي حداثتلك األ نفس اجهسيو  يحب هللا من أن

 ؤمنينالم قاذإلن تهعود ون ستك هايةالن ماتالع رآخ ورأنه بظه ءبجال حوقد أوض
ولكن عندما تبدأ هذه األمور تحدث، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم ألن ". يربكث بأقر 

 قد ضهوبع ثيحد ما نحب كل ال قد اإنن (28:21 الوق يل)إنجفداءكم يقترب." 
 .عيدةالس هايةالن هعلي ون ستك اماذ فنعر  قلعلى األ ننالكو  ، اسيئ ويبد

 بحرو  كهنا ن يكو  أن رنافلن يضي ،منه ربتقنو وعندما نؤمن باهلل وبكلمته 
 …داخلبال سكينةبال متنع أن كاننابإم أن إذ ارج،الخ في ضىوفو  طراباتواض
 .وبنابقل
 

 
 
 : تابالك فى مغللع
 
 اأنن لم هأ ميع؟للج سالموال فرةيث الو ح عشجا دجدي معال ةنحن على عتب هل
  ثنين؟اال  أو للها مثي قيسب لم ثةكار  ةعلى حاف نحنتر 



 مع ديمةالق نبؤاتالت ميث تقدح ، سئلةإلى هذه ال" به تكهن"الم بكتا رق يتط
 يامبال ىيسم ما في شنعي احجة أنن رمةمحت اريةأخب درمصا من ثةحدي ئقوثا
 .زمنةآخر ال  أو خيرةال

 ذري الج غيرعلى الت دةجدي ةنظر  تيبهذا الك في نبؤاتالت هبهذ عيالو  يكطسيع
 .تيةاآل فاجئةالم غيراتللت ككما يعد   ياحال المللع ثيحد يالذ



فهذا مستحيل، فمثله في ذلك قانون الفيزياء الذي ينص أنه ال يمكن لجسمين أن يحتال نفس المكان في نفس الوقت. 
 الروحي أيضا. وهذا المبدأ صحيح في الجانب 

يمكن أن يملك الحرية المطلقة من الخوف عندما نعرف ونثق بمحبة هللا ورعايته لنا لمستقبلنا وعائالتنا وأطفالنا وكل 
 شيء. وهكذا فإن جميع المخاوف تتالشى.

 
 هو الذي يقينا من الخوف. فاإليمان هو ضد الخوف وعندما نتحَلى باإليمان، ال 

القلق  أحيانا على المستقبل، فيمكننا أن نستعين باهلل تعالى في التغلب عليها بأن ندعو: "يا عندما تمتلكنا المخاوف و 
رب السماوات، أنا خائف وقلق بسبب األضطرابات التي تجري حولي، أو التي لم تحدث بعد. وأنا بحاجة إلى راحة 

ريق االيمان بك ووعود كلمتك ولتمأل البال والثقة برعايتك أنك ستعتني بي مهما كان األمر. فلتزل مخاوفي عن ط
قلبي بثقة محبتك ورعايتك. أرجو أن ترشدني عبر هذه األحداث التي ستأتي وزودني بالشجاعة لمواجهة المستقبل 

 بااليمان. ساعدني أن ال أفقد البصيرة للنهاية السعيدة وأن أتطلع الى ذلك الوقت عندما يعم السالم األرض."
 

 األوقات التي ستأتي ويباركنا بالحرية من الخوف عن طريق االيمان. ليرعانا هللا عبر هذه
 
 

 



 


