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بانتقالنا إلى العصر األلفي الجديد ،لن يسع الكثير منا إال أن يتساءلوا عما
سيخبؤه المستقبل لهم ولكوكبهم .هل نحن على عتبة نظام عالم جديد شجاع

يسوده السالم ويتسع للجميع؟ أم أننا سنخطو على حافة الفوضى والكوارث؟ أم

سيكون هناك كال األمرين؟

وستوفر لك هذه المقاالت إجابات تعدك لما هو آت .ومن المميزات الرائعة
المتصلة بوصف عالم اليوم ضمن هذه المقاالت أن كثي ار مما كتب فيها قد كتب

قبل آالف السنين .وسنقوم بفحص تنبؤات وتكهنات معينة عمرها ما بين ألفين
إلى ثالثة آالف عام تصور بدقة الظروف واألحداث التي حدثت أو التي ستحدث

قريبا – أثناء حياتنا.

ومن بين التنبؤات التي سننظر إليها تلك التي تصف أنظمة النقل الحديث السريع

الذي ن اره اليوم والزيادة غير المسبوقة التي نشهدها في السفر العالمي ،وكذلك
انفجار المعرفة بجميع أنواعها .واضافة إلى ذلك هناك اإلنجازات التكنولوجية،

كالعمليات المصرفية اإللكترونية ونظام بطاقة االئتمان الذي سرعان ما سيطبق

عالميا ،مما جرى التنبؤ به بدقة غريبة.

كما جرى التنبؤ بآثار زيادة الح اررة عالميا ،وظهور أمراض حديثة مزمنة كاإليدز

والسرطان.

إن اإللمام بالتنبؤات التي تغطيها هذه المقاالت سيزودك بنظرة جديدة فيما يتعلق
بالتغييرات الجذرية التي يشهدها العالم حاليا .كما سيهيئك للتغييرات المفاجئة
القادمة.

السؤال الكبير
على مر العصور ،كان هناك لعدد من معلمي الدين العظام بصيرة نافذة خاصة
إلى المستقبل .وهناك خطبة ،تعتبر من قبل العديدين بأنها األعمق واألكثر

تفصيال من نوعها ،كانت قد ألقيت قبل ألفي عام على تل خارج مدينة القدس
القديمة ،حيث كان هناك عدد صغير من ناشدي الحقيقة يتجمعون حول معلمهم

السيد يسوع المسيح .والسؤال الذي جرى طرحه عليه من قبلهم أثار إجابة امتدت
على مدى القرون لتصل إلى هذه األيام التي نعيشها أنت وأنا:

"وبينما كان جالسا على جبل الزيتون ،تقدم إليه التالميذ على انفراد وقالوا

له" :أخبرنا متى يحدث هذا .وما هي عالمة رجوعك وانتهاء الزمان؟" (إنجيل

متى )3:24

إن ما كان يسأل تالميذ المسيح عنه يشار إليه عادة بالمجيء الثاني .وهي العودة

الشخصية الدراماتيكية للمسيح ليتولى زمام العالم ويقيم ملكوت هللا على وجه
األرض .وتستخدم عبارة "انقضاء الدهر" هنا ال لتدل على نهاية الكوكب بل نهاية
الظلم الحالي والحكم غير اإلنساني للبشر.

وأجابهم المسيح على سؤالهم ليس فقط بعالمة واحدة ،بل بعشرات منها لتدل على
اقتراب "النهاية" .وتساعد نبوءات مميزة من مقاطع أخرى من الكتاب المقدس

إليضاح هذه الصورة .وان هذه "العالمات" المتنبأ بها هي ما سنركز عليه اآلن.
اإلجابات ال كبر

(يقول يسوع المسيح) "وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب...فسوف

تنقلب أمة على أمة ،ومملكة على مملكة ،وتحدث مجاعات وزالزل في عدة

أماكن .ولكن هذه كلها ليست إال أول المخاض( ".إنجيل متى )8-6 :24

ويعرف كل منا أن العالم قد قاسى من الحروب والمجاعات واألمراض والزالزل
آلالف السنين .وعلى كل حال ،فعندما ستق أر هذه السلسلة من المقاالت ستدهش

عندما تعلم كيف زادت هذه األشياء بشكل حاد وجذري خالل األعوام األخيرة.
فلننظر مثال لهذا الجزء األول من هذا المقطع من إنجيل متى:
عالم الحروب

"وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب...فسوف تنقلب أمة على أمة،
ومملكة على مملكة( ".إنجيل متى )8-6 :24

لم يكن العالم خاليا تماما من ويالت الحرب في وقت من األوقات ،ولكن لم تشهد

فترة من فترات التاريخ قط مثل هذا التصاعد في عدد الحروب كما حدث في

القرن العشرين .ويقدر الصليب األحمر الدولي بأن أكثر من ( )100مليون

شخص قد قتلوا في الحروب في القرن العشرين.

وقبل عام  ،1914لم تكن الحروب عالمية ،ولكن خالل الحربين العالميتين
األولى والثانية شنت الحروب الكونية .وفي الحرب العالمية الثانية لم تكن هناك

سوى ( )12دولة صغيرة على هذه األرض غير مشتركة فيها عسكريا أو تقنيا،

واشترك في تلك الحرب ( )93مليون شخص من كال الجانبين ،مات منهم ()25

مليونا .كما إن اإلصابات بين المدنيين لم يكن لها مثيل من قبل ،ففي اإلتحاد

السوفياتي السابق فقط قتل أكثر من ( )20مليون مدنيا نتيجة لتلك الحرب .وقد

الحظت "الواشنطن بوست" ما يلي:

إن حروب القرن العشرين هي "حروب شاملة " ضد المتحاربين والمدنيين على

السواء… ولم تكن الحروب البربرية في القرون السابقة سوى معارك بسيطة
بالمقارنة.

ومنذ الحرب العالمية الثانية التي كان يفترض بأنها "الحرب التي ستنهي جميع
الحروب" حدث هناك أكثر من ( )150حربا رئيسية (نجم عنها وفاة 1000

شخص سنويا) ومئات من النزاعات األقل حجما وأعمال العصيان المسلح

والثورات .وبلغت حصيلة الوفيات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أكثر من

( )142،23،000شخصا.

منذ سقوط الجدار
كان العالم يأمل بأن سقوط جدار برلين في تشرين الثاني  1989لن يكون فقط

داللة على نهاية الحرب الباردة بين القوى العظمى ولكن يشير إلى قدوم حقبة

جديدة من السالم العالمي .ولسوء الحظ ،لم يكن الحال هكذا ،فقد أبلغت
المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة في تقرير لها في تشرين الثاني

 1995أن الحروب واألعمال العدائية واالضطهاد قد أجبر مؤخ ار هروب ()50
مليون شخصا من منازلهم ،وأضاف التقرير بنظرة قاتمة:

"إن نهاية الحرب الباردة قد ولدت شعو ار قويا بالتفاؤل حول وضع الالجئين

الدولي ،وكان يظن بأن نهاية الصراعات التنافسية بين القوى العظمى سيحل كثي ار

من النزاعات ،ولكن ما حدث هو العكس تماما ،تقريبا".

وأحصت مؤسسة مجلس الدفاع الوطني ،وهي منظمة تهتم باألبحاث ،في تقريرها
السنوي ( )71حربا في عام  ،1995وهو ضعف ما أحصته المنظمة عن حالتها
االحصائية األولى في عام .1989

وقال مديرها اندرو ميسنغ ،ضابط القوى الخاصة المتقاعد ،أن األخطار الرئيسية
التي انبثقت في حقبة ما بعد الحرب الباردة هي ت ازيد األسلحة النووية والبيولوجية

ونهوض الصين العسكري وانتشار العنف المتصل بترويج المخدرات.
"التطهير العرقي" والرعب القبلي

إن الكلمة اليونانية لـ "أمة ،أثنوس" قد استخدمت باألصل في هذه النبوءة" ،ستقوم
أمة على أمة" ،وترجمتها الدقيقة "عرق" أو "القبيلة" .وبكلمات أخرى ،كان المسيح

يقول أن المجموعات العرقية ستنهض ضد بعضها البعض .وهذا ما تحقق بشكل

مأساوي في األزمنة الحديثة .ويحذر المؤرخ ارثر شيليسنجر الفائز بجائزة بوليتزر

قائال" :إذا كان القرن العشرين هو قرن حرب االيدولوجيات ،فإن القرن الحادي

والعشرين سيبدأ كقرن حرب األجناس".

وتذكر االسوشيتدبريس في تقرير لها أن الجرائم التي ارتكبتها األمم خالل القرن
العشرين ضد مواطنيها تفوق الوفيات التي سببتها الحروب مع أعداء آخرين خارج

حدود تلك األمم .وتذكر في هذا السياق التطهيرات التي قام بها ستالين ،والثورة
الثقافية في الصين" ،وحقول القتل" في كمبوديا ،وما يعرف بالتطهير العرقي في

البوسنة ،والرعب في رواندا… الخ .وهنا يأتي الحكم القاتم على ذلك األمر:

بخالف الحروب ،فإن القرن العشرين مغسول بالدم .ففي كل قارة ،باستثناء أمريكا

الشمالية وأستراليا ،قامت الحكومات المهيمنة على قتل اآلالف بل الماليين ممن

هم تحت حكمها .وفي هذا القرن الذي يعتبر أكثر القرون مدنية وحضارة ذكر
تقرير بأن عنف القتل قد أهلك ( )170مليون شخص .وأن هذا القرن هو الذي

صيغت فيه لفظة "اإلبادة الجماعية".

ومع أن النظرة الخارجية قد تبدو غير واضحة المعالم ،إال أنه ليوم قريب ذلك
الذي سيتدخل فيه هللا بنفسه في هذا العالم العنيف ليضع حدا للحروب إلى األبد.

ويخبرنا الكتاب المقدس بأنه عندما يعود المسيح إلى األرض" ،فيقضي بين األمم

وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم محاريث ورماحهم مناجل ،وال ترفع أمة
على أمة سيفا وال يتدربون على الحرب فيما بعد( ".إشعياء )4:2

سيأتيكم المزيد عن حكم ملكوت السالم اإللهية هذا في وقت الحق .وسنقوم في
مقاالتنا القادمة بالرجوع إلى حقائق الحاضر الملحة.
"يا أمي أنا جائع!"

"وتحدث مجاعات…" (إنجيل متى )7:24
هل نحن نعيش في زمن تتزايد فيه المجاعات؟ لقد ذكر البنك الدولي في تقرير له
في أيلول/سبتمبر  1996أن اكثر من ( )800مليون شخص يتضورون جوعا

كل يوم ،وأن ما يزيد عن ( )500مليون شخص ال يجدون ما يكفيهم من الطعام
لكي يطوروا قدراتهم العقلية والبدنية .وأن نحو ( )40،000وفاة تتصل بالجوع

تحدث يوميا ،خاصة في المناطق الريفية ،وفقا لنائب مدير البنك إسماعيل س ارج
الدين.

وقال ليستر ب ارون رئيس مؤسسة وورلد ووتش" :إن مما يثير الريبة أنه في عصر
التكنولوجيا العالمية واستكشاف الفضاء وشبكة المعلومات العالمية وزراعة

األعضاء ،تتصارع اإلنسانية في عام  1996مع واحد من أقدم التحديات – أال

وهو كيفية اإلعداد للمحصول القادم ".وقد تابع منبها إلى اإلخفاق المتزايد
للمحاصيل في عام  1995وتراجع احتياط العالم من الغذاء.

وتلوم وورلد ووتش ،مثلها في ذلك مثل كثير من الخبراء ،ازدياد ح اررة الجو
عالميا لكثير من أسباب الجوع في العالم .ويذكر تقرير المنظمة" ،عالمات

 1996المميزة" ،أن ما دفعته صناعة التأمين كتعويض عن أضرار سوء

المحاصيل بلغ في النصف األول من التسعينات ( )48بليون دوالر مقابل ()16

بليون دوالر فقط لجميع سنوات الثمانينات.

ويحذر السير جون هوتون ،الخبير المناخي ورئيس اللجنة الملكية البريطانية

للتلوث البيئي ،من أننا سنرى الحقا أضرار الدفء العالمي المتمثلة بـ "موت

األشجار وانتشار أمراض كالمالريا وهيام الالجئين على وجوههم عبر الحدود

حيث سيشتد الطقس ض اروة".

واذا كنت تق أر بطريقة عادية ،فبعد قراءتك لبعض الصفحات فقط ،فإن  200من
الناس قد يكونوا ماتوا من الجوع .وتقول التقديرات المتحفظة أنه ما لم يتخذ هناك

إجراء ما لتحسين األمور فإن ما يزيد عن أربعة ماليين شخص سيموتون سنويا.

وبينما استغرق األمر تاريخ البشرية كله وحتى عام  1830ليصل تعداد العالم
إلى بليون نسمة ،استغرق األمر مائة عام فقط إلضافة بليونا آخر (،)1920

وثالثين عاما للبليون الثالث ( )1960وستة عشر عاما للبليون الرابع ()1976

وأحد عشر عاما للبليون الخامس ( .)1987ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان
العالم إلى  8.5بليون بحلول العام  .2030وكلما ازداد عدد السكان كلما تناقص

توفر األراضي الصالحة للزراعة.
الحل البسيط
والسخرية الفظيعة أن بإمكان العالم فعال أن ينتج ما يكفي من الغذاء إلطعام
سكانه المتزايدين .فبينما أن بعض المجاعات يعود سببها إلى القحط أو الكوارث

الطبيعية األخرى ،فإن معظم المجاعات التي تسود هذا العالم في يومنا هذا كان

يمكن تجنبها لوال أنانية البشر وانعدام اإلنسانية .وأن الحروب وأنواع الخطر وفساد
الحكومات كلها أعراض للمشكلة الحقيقية .فبينما يتضور األطفال البريئين جوعا

تقوم بعض األمم الغنية بإتالف ماليين األطنان من الغذاء من أجل المحافظة

على ارتفاع األسعار.

وتخبرنا مقالة من االسوشيتدبرس أن المؤسسة العالمية" ،وورلد إنستتيوت" ،قد
عبرت عن مثل هذه المشاعر في تقريرها الخامس:

"إن الجوع في العالم متجذر في انهيار القيم اإلنسانية ".ويعرف ذلك التقرير
العنف والعجز السياسي والفقر والتمييز العنصري واإلجهادات البيئية على أنها

المصدر األساسي لسوء التغذية".

فلو أننا تعلمنا أن نتبع فقط القاعدة الذهبية التي تطالبنا بأن نفعل مع اآلخرين ما

نتمنى منهم أن يفعلوه معنا فانه سيكون باإلمكان القضاء على مثل تلك المشاكل
المروعة ومنها المجاعة العالمية.
المبددة العظمى  :الحرب
إن المجاعات عادة لها صلة بالحروب ،فمزيد من الحروب يعني مزيد من
المجاعات .وقد بين رئيس الواليات المتحدة األسبق ،الجنرال دوايت دي.

أيزنهاوير أثر الحرب المبدد عندما صرح" :أن كل بندقية تصنع وكل سفينة حربية

يتم إنزالها إلى البحر ،وكل صاروخ يطلق ،إنما يمثل في المفهوم النهائي سرقة

من أولئك الجوعى الذين ال يجدون ما يسدون به رمقهم ،ومن أولئك الذين يقاسون
من البرد وال يجدون ما يرتدونه من الثياب .إن العالم ال ينفق التسليح ماال فقط،

بل ينفق كذلك عرق من يعملون فيه وعبقرية علمائه وآمال أطفاله… أفال يوجد

طريقة أخرى يستطيع العالم أن يعيش بها؟"

واليكم بعض الحقائق المعاصرة تجعل مما ذكره أيزنهاور وجهة نظر تستحق
التأمل:

كلفت حرب الخليج التي جرت عام  1991الحلفاء ما مقداره نصف بليون دوالر

في اليوم ،أو حوالي  350،000دوالر في الدقيقة .وتكلف الطائرة المقاتلة نحو

( )25مليون دوالر ،وقذيفة توما هوك كروز ( )1.3مليون دوالر ،والقذيفة
الموجهة من الجو إلى الجو ( )800،000دوالر.

وعند ترجمة هذا إلى نفقات ذات صلة ،نرى أنه بثمن قذيفة واحدة من قذائف
"سبارو" الموجهة بالرادار يمكن تزويد أطفال مدرسة كاملة من الجوعى بوجبة
غذاء يوميا لخمس سنوات متتالية.

وال تمثل هذه األرقام شيئا يذكر بالمقارنة بالباليين التي تنفق في سبيل ش ارء
األسلحة ومستلزمات الحروب في أرجاء العالم.ويذكر معهد ستوكهولم ألبحاث

السالم الدولية أن إنفاق العالم على األمور الحربية يتراوح بين ( )900بليون

وتريليون دوالر سنويا .واذا ما أخذنا رقم التريليون دوالر فهذا يعني أن هناك
مليوني دوالر تنفق في كل دقيقة على األمور الحربية في العالم .وان خطة لتزويد

ماء نظيف لفقراء العالم النامي بمبلغ ( )30بليون دوالر على مدى عشر سنوات

تشكل عشرة أيام فقط من اإلنفاق الحربي .وأن إنفاق ثمانية عشر يوما على

األمور العسكرية سنويا يمكن له أن يقضي على سوء التغذية على نطاق عالمي.

ويعتقد الخبراء أن ( )200مليون دوالر أو حوالي ثالث ساعات من اإلنفاق

الحربي يمكن له أن يزيل أمراض كالدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة
وشلل األطفال التي تقتل متجمعة أربعة ماليين طفل سنويا.
الكوكب المأفون

"وتكون أوبئة…" (إنجيل متى )7:24

كما هو الحال مع الحرب والمجاعة فإن ض اروة األمراض ومعاودتها المتكررة في

هذه األيام مفزعة حقا.

قبل أقل من عشرين عاما زعمت المهنة الطبية أنها انتصرت على عدد كبير من

البكتيريا والفيروسات الواسعة .ففي عام  1979أعلن الجراح ويليام ستيوارت أن

الوقت قد حان "إلغالق الكتب المتعلقة باألمراض المعدية".

وفي وقت قريب يعود إلى عام  1983ذكر كتاب طبي بأن األم ارض المعدية

"يسهل الوقاية منها ويسهل شفاؤها" أكثر من أية أمراض أخرى.

ولكن ،وبدال من أن تقل حاالت األمراض المعدية ،ازداد عددها بسرعة صاروخية

خالل التسعينات .ويتفجع الدكتور شيروين نوالند ،في أفضل كتبه مبيعا( ،كيف
نموت) " ،من أن انتصار الطب المزعوم على األمراض المعدية قد أصبح وهما

من األوهام".

ويحذر األطباء اآلن من أن انبعاث سالالت البكتيريا المقاومة للعقاقير من جديد
قد يكون أكثر فتكا من مرض األيدز .وتذكر االسوشيتدبرس في تقريرها:

"إن ظهور البكتيريا التي ال تقتلها الترسانة الحالية من المضادات الحيوية تصبح
تهديدا عاما أسوأ من األيدز ،كما يحذر الخبراء".

إن األمراض التي جرى االعتقاد بأنها قد قهرت _السل وااللتهاب الرئوي والتهاب

السحايا والعدوى العنقودية_ قد اصبح من الصعب إيقافها .إن البكتيريا المعروفة
التي تسبب كل شيء من أمراض األذن لألطفال الصغار إلى االلتهاب الرئوي قد

أصبحت "ج ارثيم فوقية" تقاوم الفانكومايسين والعقاقير األخرى.

وفي عام  ،1994حذر الدكتور ألكسندر توماس ،من جامعة روكفلر في مدينة

نيويورك ،في اجتماع للجمعية األمريكية لإلنجازات العلمية من أنه ما من شيء

سيمنع حدوث كارثة طبية.

النتائج غير المرغوبة للمضادات الحيوية
ما الذي سبب عودة الظهور هذا فيما يتصل باألمراض التي اعتبرت في يوم من
األيام أنها ضعفت أو انتهت تقريبا؟ من دواعي السخرية أن الخبراء يعزون ظهور

السالالت الخارقة الجديدة إلى االنتشار الخاطئ والواسع النطاق للعقاقير
المخصصة إلبادتها.

ويشتكي النقاد من األطباء الذين يزودون مرضاهم بمضادات حيوية واسعة
النطاق عندما ال يكونون في العادة على علم دقيق بأمراضهم .كما يشك الخبراء

كذلك من أن االستخدام الواسع للمضادات الحيوية في إطعام الحيوانات هو الذي

يساهم في تلك المقاومة.

الفيروسات القاتلة
يحذر المجتمع الطبي اآلن من أنه ليست فقط األمراض البكتيرية هي الطافية
على السطح ولكن الفيروسات القاتلة مثل "االيدز" و"ايبوال" تحدث بشكل أكبر من

أي مرة سابقة.

وقد يكون االيدز وااليبوال مجرد تحذيرات وقائية ألنواع عديدة أخرى من
الفيروسات القاتلة التي قد تنتشر بسهولة بين السكان نتيجة للتغيرات الجينية أو

التغييرات االجتماعية التي تالئم المرض ،كما يقول الخبراء.

"إن ما ن اره على األغلب ،كما يقول الدكتور مورس ،وهو خبير في مرض ايبوال،
هو طرف المشكلة في عدد الفيروسات التي يمكن أن تتواجد بين البشر ".وقال
ريتشارد كورنتي من جامعة والية بنسلفانيا أن النموذج الجديد هو "أن ظهور
أمر متكر ار ولم يعد أقل من السابق".
األمراض الفيروسية قد أصبح ا

انفجار االيدز
بينما يقوم االيدز بإكمال اجتياحه للعالم أخذت اإلحصائيات بالترنح .فتقديرات
البرنامج المشترك لألمم المتحدة عن فيروس المناعة المكتسبة  /ايدز في نهاية

السنة والمنشورة في كانون أول  1996ذكرت أن

 3،1مليون عدوى جديدة بفيروس االيدز قد حدثت في تلك السنة ،وأن 1،5

مليون شخصا قد توفوا من مرض االيدز عام  1996مما يجعل الوفيات المتصلة

بااليدز  6,4مليون شخص .ومنذ ذلك الحين ،يعيش أكثر من  24مليون

شخصا بمرض االيدز مما يعني أن أكثر من  30مليون شخصا قد أصابهم
المرض منذ أن اكتشف ألول مرة عام .1981

وتقول منظمة الصحة العالمية أنه "يصاب حول العالم أكثر من ()6000

شخص كل يوم بااليدز وأن الوباء يزداد سوءا .وان العالقات الجنسية المغايرة

مسؤولة عن حوالي  %75من حاالت عدوى االيدز".

وفيما عدا األمراض المنتشرة أعاله فهناك بالطبع مرض السرطان الذي يعتبر من
األمراض غير المعدية .ويقرر العلماء أن حوالي  %80من األمراض السرطانية

سببها العوامل البيئية ،كدخان التبغ (المستنشق إيجابا أم سلبا) واستنشاق
الكيماويات الضارة في مواردنا الغذائية العصرية .وفي الواقع ،هناك مائة نوع من

أمراض السرطان ،الذي لم يسمع به أجدادنا ،تقتل ما يزيد عن ( )6ماليين

شخص كل عام .ويعزي االرتفاع الكبير في سرطان الجلد القاتل إلى نضوب

طبقة األوزون على سطح األرض التي تمنع الكثير من نفاذ أشعة الشمس فوق
البنفسجية.

وقال يسوع المسيح (ع) أنه سيكون هناك العديد من األمراض التي تعتبر مؤش ار
على عودته .ومع أن هذه األشياء ستنتشر بشكل متزايد في األيام اآلتية ،يخبرنا
الكتاب المقدس كذلك أن هللا يمكنه أن يسبغ علينا حمايته بل وأن يشفي كذلك

أولئك الذين يثقون به" :فلن يصيبك شر ولن تقترب بلية من مسكنك .أما أنتم أيها

المتقون اسمي فتشرق عليكم شمس البر حاملة في أجنحتها الشفاء".

(المزامير ،10:91مالخي )2:4

الهزة الكبرى
"وتحدث زال زل في عدة أماكن…" (إنجيل متى )7:24
يخبرنا التقويم العالمي بأنه كان هناك ( )21زلزاال فقط بقوة رئيسية في الفترة

الممتدة بين عام  1000وعام  .1800وأنه كان هناك  18زلزاال رئيسيا بين

 1800و  .1900وكان هناك ( )33زلزاال رئيسيا بين  1900و  1950وهو
ما يعادل تقريبا عدد الزالزل في السنوات الـ ( )850السابقة.

وبين  1950و 1991كان هناك ( )93زلزاال رئيسيا وهو ما يعادل تقريبا ثالثة
أضعاف عدد الزالزل في نصف القرن الماضي ،والتي أزهقت  1,3مليون روحا
بشرية حول العالم .وقد أدت هذه الزيادة المفاجئة للزالزل القاسية بكثير من
العلماء ألن يتنبؤا بأننا ندخل مرحلة جديدة من االضطرابات الزلزالية.

وحذر اجتماع عقد عام  1995على أعلى مستوى للجيولوجيين وعلماء الزالزل
من أن نشوء المدن الكبيرة على طول خطوط التصدع الزلزالي ستسبب كوارث
غير مسبوقة في المستقبل القريب.

وأخبر روجر بلهام اجتماعا لالتحاد الدولي للجيولوجيا والجيوفيزيقيا" :بالتأكيد أنه
سيكون هناك كوارث في العقود القادمة ،مما لم نرى مثيال لها من قبل ".وتابع

قائال" :إن من الممكن أن يقتل  %50من سكان منطقة مأهولة في زلزال واحد".

ويقول بلهام كذلك أن "ابتعاد الناس عن م اركز المدن لن يدوم طويال".

وفي الكتاب المقدس ،تخيل النبي إشعياء زلزاال متوحشا في األيام األخيرة بقوله:

"وتتزلزل األرض تحت أقدامكم .فاألرض متصدعة .ترنحت األرض كالسكارى

وتمايلت كخيمة الناطور ...في يوم المجزرة حينما تنهار األبراج( ".إشعياء :24
.)25:30 ،20-18
عالمنا العنيف

هناك وضع آخر ذكر يسوع المسيح بأنه سيكون سائدا قبل عودته بقليل أال وهو
العنف الذي يتجاوز السيطرة" :وكما كانت الحال في زمن نوح ،كذلك ستكون

عند رجوع (يسوع المسيح)( .إنجيل متى .)37:24

كيف كانت األشياء "زمن نوح؟" يخبرنا الكتاب المقدس "واذ ساد الشر األرض

أمام هللا وعمها الظلم( ".سفر التكوين  .)11:6وأننا نعي بألم أن عناوين هذه

األيام مليئة بالقصص المأساوية وبالعنف الذي ليس له معنى.

وفي الواليات المتحدة لوحدها تذهلنا إحصاءات ج ارئم العنف .فطبقا لمكتب

التحقيقات الفيدرالي يقتل في المعدل شخص كل ( )22دقيقة ،ويغتصب شخص

كل أربع دقائق ،ويرتكب سطو كل ( )26ثانية.

وتذكر رويتر ،وفقا للجنة من خب ارء الجريمة ،أن مستويات الجريمة في الواليات
المتحدة هي أعلى من ذلك.

وذكر مجلس الجريمة في أمريكا في تقريره األول بأن (مستويات الجريمة) بقيت
مرتفعة ارتفاعا تاريخيا .ويتابع التقرير:

"إن أمريكا قنبلة ج ارئم عنيفة موقوتة وأنه لم يبق سوى وقت قصير لالنفجار".

والحظ التقرير ارتفاعا في ج ارئم اليافعين.

وقال التقرير كذلك بأن اإلحصاءات الرسمية لمكتب التحقيقات الفدرالي حول
الجريمة كانت جزءا بسيطا من الواقع وليس كله ،وأن معدل الجريمة ،وفقا

للتقارير المبنية على مسح للضحايا وليس فقط الجرائم التي تم إبالغ الشرطة

عنها تظهر أن الجرائم العنيفة -بما في ذلك القتل واالغتصاب واالعتداء

والسرقة ،كانت أعلى بـ  5,6مرة من تلك التي أبلغ عنها.
وتضيف "الواشنطن بوست":

تحدث الجرائم وحوادث االنتحار اآلن (في الواليات المتحدة) بمعدل يزيد عن

 145مرة في اليوم ،وهذا المعدل في ازدياد .وفي السنوات الثالثين الماضية فقط
فإن عدد ما قتل من الناس يزيد عن  1,200,000شخصا وهو ما يزيد عن

جميع ما قتل من أشخاص في جميع الحروب في تاريخ الواليات المتحدة .وكثير
من الضحايا الجدد ليسوا من الرجال والنساء بل من األطفال.

ويحذر جاك ليفين ،أستاذ علم االجتماع في جامعة نورث استيرن في بوسطن،
من أن الزيادة الحالية في ج ارئم القتل التي يرتكبها األحداث بين سن الرابعة

والخامسة عشرة هي نذير باألشياء اآلتية األكثر سوءا.

"إنهم أطفال ما بعد الحرب العالمية الثانية ،ولم يصلوا سن  ،24-18وهو السن
الذي ترتكب فيه أغلبية الجرائم عادة".

ويتابع ليفين" :إنهم لم يصلوا إلى ذلك السن بعد ،ولكنهم مع ذلك يرتكبون الجرائم.
فماذا سيفعلون بعد ذلك؟"

هل هذه هي التسلية؟
ما هو سبب الزيادة غير المسبوقة في العنف بين شباب هذه األيام؟ توصل

علماء السلوك إلى أن أحد هذه األسباب هو ما يدعى بالتسلية ،خاصة الصور
الموجودة في تلفاز غرفة معيشة كل شخص .ففي األيام الماضية ،كان عليك أن

تتواجد في مكان ارتكاب الفعل العنيف حتى تستطيع أن تشاهده شخصيا .ولكن
اآلن ،بمقدور كل طفل أو فتى عاديا في الخامسة عشرة من عمره أن يشاهد

الدمار العنيف ألكثر من  35،000شخصا على شاشة التلفاز إضافة إلى

 200،000فعال شنيعا آخر .وحتى في "أيام نوح(ع)" لم يتعرض الناس لنفس
مقدار العنف الذي نتعرض له اآلن.

إن العالقة بين العنف في األفالم والعنف في شوارعنا ومنازلنا ال تقبل الجدل.

وتوصل تقرير بشركة يونايتدبرس انترناشونال عن د ارسة قام بها  40،000عضو

في جمعية المعلمين في بريطانيا" :أن تأثير المادة العنيفة أكثر انتشا ار مما كان
يظن سابقا" كما تقول جاكي ميلر ،نائبة السكرتير العام للجمعية .ووجدت الدراسة

أن  %77من معلمي المدارس الثانوية ظنوا أن األطفال "ضعيفو اإلحساس

بالعنف" وأنهم يختارون تمجيد وتقليد النشاط العنيف في ساحة الملعب.

وقام الدكتور ليوناردو دي ايفرون ،أستاذ علم النفس في جامعة ألينوي في
شيكاغو ،بدراسة عادات أكثر من ( )400من مشاهدي التلفاز لمدة  22عاما،

والحظ أنه" :لم يعد هناك من شك أن التعرض للكثير من العنف المتلفز هو أحد
أسباب السلوك العدواني والجريمة والعنف في المجتمع" .ويضيف ارنولد خان من

الجمعية النفسية األمريكية أن "المجادلة حول تأثير العنف على التلفزيون مثل
المجادلة حول تأثير تدخين السجائر على السرطان" .

وللوصول إلى "كيفية شعور اليافعين من الناس حول عالمهم الذي يتغير بسرعة"

قامت مجلة "نيوزويك" و "صندوق الدفاع عن األطفال" بإجراء اقتراع شمل

( )785طفال أمريكيا بين العاشرة والسابعة عشرة .ولخصت "نيوزويك" النتائج
على النحو التالي:

ما يظهر لهم هو صورة جيل يعيش في خوف ،فكثير منهم لديهم قلق لم يتصوره
آبائهم من األسلحة والمخدرات والطالق والفقر .وتؤكد المقابالت كيف أن العنف
العميق والخوف منه ينفذ إلى حياة األطفال ليس فقط في المدن الداخلية ،بل

كذلك في البلدان الصغيرة والضواحي التي تمتد عبر أمريكا.

إننا لسنا مضطرين للعيش في خوف ،حتى في هذا العالم المليء بالخوف ويعد

الكتاب المقدس جميع من يحبون هللا ويضعون ثقتهم به قائال" :سالما أترك لكم.

سالمي أعطيكم .ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا .فال تضطرب قلوبكم وال
ترتعب( ".إنجيل يوحنا )27:14
جيل الـ"أنا"

"واذ يعم اإل ثم ،تبرد المحبة لدى الكثيرين(".إنجيل متى )12:24
بهذا الكالم وصف يسوع المسيح صالبة وقسوة قلوب الناس في األيام التي
ستسبق عودته بقليل .وهناك مقتطف آخر له صلة بهذا الكالم ،يقول" :واعلم هذا

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

للجميل،

دنسين ،متحجري العواطف...محبين للذات أكثر من محبتهم هلل.

(الرسالة الثانية إلى تيموثاوس )4-1 :3

ولسوء الحظ ،يبدو أن األنانية وبرودة القلوب آخذتان في االزدياد وفي كل مكان
ننظر إليه ،تقريبا .وتعكس القصاصة التالية المأخوذة من "بريس أوثوريتي"
البريطانية ما الذي يحدث في العديد من البلدان:

إن بريطانيا آخذة في التدهور الخلقي حيث ازداد الناس أنانية وقل لديهم الشعور
بروح الجماعة ،وفقا لدراسة (حديثة).

إن البلد أقل امتثاال للقوانين مما كان عليه الحال قبل عشر سنوات ،كما تبين من

 %77من األشخاص الذين جرى سؤالهم في د ارسة اجتماعية لـ "غالوب" ،بينما
قال  %65بأن الشعور باألخالق أصبح أكثر ضعفا.

كما أصبح الناس أكثر رغبة بعدم المشاركة مما كانوا عليه قبل عشر سنوات،

وفقا لقول  ،%70بينما اعتقد  %72أن البلد أصبحت أكثر أنانية.
الطفال المفقودون

خلصت د ارسة أجرتها األمم المتحدة إلى أن "حجم العائلة أخذ بالتقلص في جميع
أنحاء العالم ألن النساء في معظم البلدان تريد أطفاال أقل" .ويعود أحد أسباب

تقلص حجم العائلة إلى الزيادة الكبيرة في عدد حاالت اإلجهاض التي تمت في

السنوات األخيرة .وبالرغم من حقيقة أن العلم الحديث قد بين أن الحياة البشرية

تبدأ عند الحمل فإن ( )30مليون طفل يموتون قبل والدتهم كل عام .ويقول
الكتاب المقدس" :أيضا في أذيالك وجد دم نفوس المساكين األزكياء .ال بالنقب

وجدته بل على كل هذه( ".إرميا )34:2

لقد اعتبر حب األم لطفلها على الدوام كشيء نقي وطبيعي .وتذكر رويتر في
تقريرها أن "النساء حول العالم أصبحن بأطفال أقل عددا ويفقدن أكثر من ربع

حاالت حملهن باإلجهاض".

وهناك حاليا  1،6مليون حالة إجهاض في الواليات المتحدة كل عام ،مما يعني
وفاة أكثر من  4300طفال قبل الوالدة .ويقدر بأن أكثر من  %46من نساء
أمريكا ستمر بحالة إجهاض ببلوغهن سن الخامسة واألربعين.

إن مثل تلك اإلحصاءات لكانت تسبب الذعر لألجيال السابقة ،ولكن ليس األمر

بذلك ألجيالنا وانه ألمر أكيد أن األيام التي جرى التنبؤ بها قد جاءت حيث
تصاب القلوب بالبرودة ويصاب الحب بالذبول.
زيارة جديدة لسدوم وعمورة

"وكذلك ،كما حدث في زمان لوط :كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبيعون

ويغرسون ويبنون ،ولكن في اليوم الذي خرج فيه لوط من سدوم ،أمطر

(هللا) من السماء نا ار وكبريتا ،فأهلك الجميع .هكذا سيحدث في ظهور

(يسوع المسيح)( .إنجيل لوقا .)30-28 :17

وهناك اتجاه حديث آخر تنبأ به يسوع المسيح يبين ثانية كيف أن العالم "دون
حب حقيقي" وهو انتشار وقبول اللواط في كثير من البلدان (وهو ما يعرف كذلك

بالسادومية ،نسبة إلى مدينة سدوم القديمة) .ونظرة المجتمع إلى اللواط في بعض
البلدان تشبه بشكل متزايد النظرة التي سادت سدوم في "أيام لوط".

وهذه عالمة أخرى من عالمات األزمنة األخيرة ،أال وهي انتشار اللواط عبر
العالم واللواط ليس فقط بمسموح في بعض البلدان في هذه األيام بل أنه حتى

يالقي تشجيعا في أماكن عديدة ،بينما تقوم كثير من األفالم والتسجيالت ووسائل
التسلية بالتباهي به والترويج له.

وفي عام  ،1992توصل مجلس المعرفة والتربية الجنسية في الواليات المتحدة

بخطوط إرشادية قومية للتربية الجنسية في المدارس األمريكية العامة .وتبين هذه
الخطوط ،من بين ما تبين ،أنه "ما من طريقة جنسية تفوق األخرى من الناحية
الخلقية" .هذه الخطوة لتعليم أطفال أمريكا القبول باللواط تلقت الموافقة الرسمية
للجمعية الطبية األمريكية.

والقصاصات التالية ما هي إال مجرد أمثلة قليلة توضح كيف أن هذه األيام تماثل
األيام التي كانت سائدة في "زمن لوط":

سوف تعطي هيئة اإلذاعة البريطانية ( )BBCلمن يعمل لديها من اللواطيين إجازة

مدفوعة لمدة أسبوع للذهاب في شهر عسل ،كما ذكر ناطق رسمي يوم السبت.

وستعطي كذلك  75جنيها ( 110دوالرات) كهدية زواج للواطيين.
***

وسعت فرنسا من خدماتها الطبية لتشمل اللواطيين العاطلين عن العمل ،وهذا ما
يعتبر نقطة هامة في االعتراف بالجمعيات اللواطية بشكل رسمي.
***

قضى البرلمان األوروبي بأن يسمح االتحاد األوروبي للواطيين بالزواج من

بعضهم وأن يتبنوا أو يربون أطفاال .كما يتعين على دول االتحاد األوروبي أن

تحدد نفس عمر الموافقة لألنشطة الجنسية بين الجنسين المتماثلين أو المتضادين

وذكر في ق ارر يدعو إلى إلغاء جميع القوانين التي تجرم وتميز بين األفعال
الجنسية بين الناس من نفس الجنس.
الجوالون والرحالون

"و كثيرون يطوفون في الرض( ".دانيال )4:12

إن وسائل االتصال واالنتقال الحديثة التي جعلت باإلمكان نشر األنباء بين األمم

خالل دقائق معدودة تذكر بنبوءة معينة أخرى تتعلق بأوضاع األيام األخيرة .ففي
سنة  534ق .م وصل إلى النبي دانيال وحي مميز .وأخبره هللا فيما بعد بأال

يقلق لعدم فهمه لذلك الوحي .فمع أن النبوة أعطيت له ،فإنها لم تكن له .ولم ُيفهم
سفر دانيال بشكل أكبر إال في السنوات الحديثة فقط .وأخبر هللا دانيال:

"أما أنت يا دانيال فاكتم الكالم ،واختم على الكتاب إلى ميعاد النهاية.

وكثيرون يطوفون في الرض وتزداد المعرفة( ".دانيال )4:12

إن معنى ذلك أن السفر سيزداد بشكل كبير.عندما تفكر بأن وسائل نقل البشر

كالحصان والجمل… الخ لم تتغير بشكل جوهري آلالف من السنين فإنك ستثمن
أهمية هذه النبؤة.

غارئب السرعة
في عام  1789استغرق سفر جورج واشنطن  200ميل من منزله إلى مكان
تنصيبه رئيسا في مدينة نيويورك ثمانية أيام ،ولم يكن لهذا مدلول ذو أهمية .فمما
يجدر المالحظة أن يوليوس قيصر كان بإمكانه أن يقوم بنفس الرحلة بنفس

السرعة في عام  50ق .م .أي بمعنى أنه لم تتحقق إنجازات كبيرة في عالم النقل
على مدى قرون .ولكن ،تأمل مدى ما أحرزه اإلنسان اآلن في هذا المجال خالل
القرن الماضي فقط!

إننا في هذه األيام ال نقود سياراتنا بسرعة فائقة ونغطي مسافات شاسعة بواسطتها

فحسب ،بل بإمكان الطائرة النفاثة أن تطير حول العالم بأكمله في غضون ()24
ساعة فقط ،وتدور مركبة الفضاء حول الكوكب بأكمله في ثمانين دقيقة.
جنون السفر

إن عدد من يسافر من األشخاص في هذه األيام لم يسبق له مثيل بالمرة  .وفي
االجتماع السنوي الذي عقد عام  1995في سنغافورة للمدراء التنفيذيين لصناعة

السفر ممثال المجلس العالمي للسفر والسياحة ( ،)WTTCأكد جون نيسبيت،
المحلل االقتصادي ومؤلف "ميغاتريندز  ،"2000كيف أن أكبر صناعة في العالم

حاليا هي تلك التي تمكن اإلنسان من أن يعدو إلى األمام والى الوراء:

"إن السفر والسياحة هما أكبر الصناعات وأكثرها حيوية في العالم .وستصبح هذه
الصناعة واحدة من أكبر ثالث صناعات تقود االقتصاد العالمي في القرن الواحد

والعشرين إلى جانب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالسلكية.

ويتوقع أن يدر قطاع السفر والسياحة  3,4تريليون دوالر في مجمله وهو ما
يشكل  %10من مجمل إنفاق استثمار المستهلك على نطاق االقتصاد العالمي".

وقال بيير جينيوت المدير العام لمنظمة النقل الجوي العالمي (أياتا) ()IATA

المنضمة لتلك المنظمة قد
أثناء احتفال (أياتا) بعيدها الخمسين ،أن الشركات ُ

حملت على متنها  1,2بليون راكبا على جميع الخطوط في عام  – 1995وهو
ما يعادل خمس تعداد سكان العالم.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية الكائن مقرها في مدريد بأن عدد السياح الحاليين
سيتضاعف عالميا بحلول عام  .2010وقال السكرتير العام للمنظمة ،أنطونيو

سافيجناك" :إننا نرقب وصول حوالي بليون شخص عام  2010ولكن هذا يعتبر
أول الغيث فقط .إن السياحة الداخلية ،أي سفر الناس ضمن بالدهم ،قد يكون

عشرة أضعاف ذلك الرقم".

ولم يسافر عبر تاريخ العالم كله عدد من األشخاص لتلك المسافات وبهذه
السرعات وبهذا التكرار مثلما يحدث مع باليين المسافرين في هذه األيام .وصدقا،

إن العديد من الناس يركضون إلى األمام والى الوراء ،تماما كما قال هللا عما

سيكونون عليه في"زمن النهاية".
الحمل الزائد للمعلومات

"وتزداد المعرفة( ".دانيال )4:12
إن لفظة "الحمل الزائد للمعلومات" قد صيغت في السنوات األخيرة لداع طيب.
لقد زادت المعرفة خالل هذا الجيل بشكل يفوق الخيال .واليك بعض الحقائق التي

تثير الذعر في العقول بهذا الشأن:
-إن  %80من جميع العلماء الذين ظهروا ال ي ازلون على قيد الحياة اآلن.

إنهم يضيفون في كل دقيقة  2000صفحة إلى المعرفة العلمية ،وان المادة التييقدمونها كل  24ساعة تستغرق الشخص الواحد خمس سنوات لكي يقرأها.

-يرسل كل يوم عبر "االنترنت" ما يزيد عن  300مليون صفحة.

وفقا للدكتور مالكوم تود ،الذي كان رئيسا للجمعية الطبية األمريكية في وقتما ،أن نصف المعرفة الطبية تصبح كل عشر سنوات ،بأن الزمن فات عليها.

هناك تقديرات بأن هناك أكثر من  1500صحيفة علمية تنشر سنويا ،وأنهناك في أنحاء العالم ما يزيد عن  1000كتاب ينشر يوميا.

عندما فقدت المركبة الفضائية أبولو  ،13استغرق أمر إيجاد طريقة إلعادتهاعبر حاسوب وكالة الفضاء األمريكية ( )NASAتسعين دقيقة .ويستغرق إنجاز
نفس هذا العمل الرائع من عالم واحد يعمل بالقلم والورقة أكثر من مليون عام.

اخترع الترانزستور ،أساس تقنية الحاسوب ،في مختبرات بيل عام  .1948وفيعام  1994استطاعت الشريحة أن تستوعب 3,1مليون ت ارنزيستور ،وهو يزيد

عن أضعاف عدد السنة السابقة لها .وفي عام  ،1996مكنت التقنية الحديثة
الشريحة من استيعاب  125مليون ت ارنزستور يبلغ قطر كل منها أقل من

 1/600من شعرة اإلنسان يجري تصنيفها على شريحة واحدة.

وقال البروفسور بيتر كوشرين ،من مختبرات تيليكوم البريطانية ،في معرض
تعليقه على اإلنجازات الحديثة لتقنية الحاسوب" ،هناك اآلن ساعات معصم توفر
تقنية حاسوبية أكثر من بعض األجهزة الرئيسية التي كانت موجودة في

السبعينات .وللسيارات العادية في هذه األيام ذكاء "يفوق ما كان للمركبة القمرية
األولى".

وتوصلت الدراسات إلى أن المعرفة اإلنسانية تتضاعف حاليا كل ثماني سنوات
تقريبا .ووفقا للمؤلف اتش .ال .ويلمنغتون فإنه في الوقت الذي يولد فيه طفل ما

في هذه األيام ويتخرج من الكلية ،تكون المعرفة قد وصلت إلى أربعة أضعاف ما

هي عليه اآلن .وفي الوقت الذي يصل فيه ذلك الطفل إلى سن الخمسين تكون
قد وصلت إلى  32ضعفا عما عليه اآلن ،ويكون  %97من جميع ما هو

معروف في العالم قد جرى تعلمه منذ الوقت الذي كان قد ولد فيه".

وعلى الرغم من الخطوات الهائلة التي قطعناها من الناحية العلمية والتكنولوجية،
فهل نحن اآلن أسعد حاال من أسالفنا؟ لقد ازدادت معرفتنا كثي ار ولكن كثي ار من

عبقريتنا العلمية قضيت على التسليح وأسلحة الدمار الشامل .ولقد أعطينا األولوية

لآلالت ذات التقنية العالية ووسائل الترفيه بينما أقراننا من البشر جائعون

ومحرومون.

وتطرقت مجلة "تايم" إلى الموضوع في قصة غالف عام " 1995تطور اليأس":

"إن ألفران الميكروويف وغيرها من اإلنجازات التكنولوجية فضائلها ،ولكن تمر
علينا أوقاتا في حياتنا المترفة هذه نشعر فيها بأننا نفتقد شيئا ما بعمق… ومهما

كان سبب الضيق فإننا نشعر أحيانا أن الحياة العصرية ليست مالئمة لنا.

لقد تضاعفت معدالت االكتئاب في بعض البلدان الصناعية بمعدل مرة في كل
عشر سنوات تقريبا .ويشكل االنتحار الثالث للوفاة بين البالغين في أمريكا

الشمالية بعد تحطم السيارات وحوادث القتل .ويعاني  %15من األمريكان من

اضطرابات نفسية نابعة من القلق".

فما فائدة الرؤوس الممتلئة معرفة إن كانت القلوب خاوية وتفتقر إلى راحة البال

وهدف في هذه الحياة؟
التعاطف مع الشيطان

"إال أن الروح يعلن صراحة أن قوما في ال زمنة الخيرة سوف يرتدون عن

اإليمان ،منساقين وراء أرواح مضللة وتعاليم شيطانية ( ".تيموثاوس الولى

)1:4

إن هذا التنبؤ المتعلق بنهاية الزمان يصف بدقة ازدياد اإلهتمام بالغامض من
األمور ،وعلم األرواح الشريرة والسحر ،كما يشهده عالمنا اليوم.

ويخبرنا الكتاب المقدس بأنه إذا رفض الناس عن عمد حقيقة هللا فإنه سيرسل
إليهم "عمل الضالل حتى يصدقوا الكذب( ".تيسالونيكي الثانية )11-10 :2

فعندما نرفض الحقيقة ال يبقى لنا سوى تصديق األكاذيب .ولهذا السبب فإن كثي ار

من هذا العالم مفتوح على مصراعيه .وعادة يسبق االرتداد عن اإليمان الصحيح
"االنسياق و ارء األرواح المضللة والتعاليم الشيطانية".

وبالطبع ،ال يظهر الشيطان حقيقته الشريرة وروحه المدمرة ،بل على النقيض

تماما ،فهو وزبانيته يصورون أنفسهم عادة على أنهم رسل النور والرحمة" :وال
كثير إذن أن يظهر
عجب فالشيطان نفسه يظهر نفسه بمظهر مالك نور .فليس ا

خدامه أنفسهم يغيرون بمظهر خدام البر( ".كورنثس الثانية  )15-14 :11وانه
لزعيم المخادعين.

وليس األمر مقصودا فقط على العديد من الناس الذين يقعون في ش ارك خداع
الشيطان ،بل يتعداه إلى أن عددا متزايدا من األشخاص كذلك ينساقون برغبتهم

و ارء النزاعات الشيطانية .ويقول ريك هاتفيلد ،مدير مستشفى ب اريلين الواقع قرب
بافالو ،نيويورك ،محذ ار" :إن االنسياق و ارء الشيطان يمثل أعظم تهديد يواجه
األطفال في يومنا هذا ".ويتابع هاتفيلد ،الذي عمل في برنامج العالج من
المخدرات في أرجاء الواليات المتحدة أنه الحظ خالل الست سنوات األخيرة
ارتفاعا كبي ار في عدد المراهقين الذين يقعون في إغراء (الشيطانية).

ولسوء الحظ أن أحد أسباب وقوع عدد كبير من الناس في ش ارك "الجانب المظلم"

من عالم الروح أنهم قد أحيطوا بالغياب الظاهري للحقيقة الروحانية من حولهم

وباالفتقار إلى القيم.

كما أن السحر والشعوذة في ازدهار وتقول مجلة "ذي مانشستر جارديان ويكلي"
اإلنجليزية في تقرير لها" :كان يعتقد أنه في الخمس سنوات األخيرة كان يوجد في

بريطانيا  60,000ساحر وساحرة ،ولكن العدد ارتفع اليوم إلى ."80.000

وسمي هذا النمو في العدد بـ "نهضة السحر" ،وهناك اآلن مدارس مفتوحة لتعليم
السحر و"الدفاع الذاتي النفسي" وتاريخ السحر.

وتقول تقارير االسوشيتدبرس أن "القوى الوثنية" في ازدياد كذلك في الواليات
المتحدة:

لم يعد السحرة في التسعينات يهابون أو يخافون وذلك ألن المعتقدات الوثنية
أصبحت تشكل ديانة مستقلة.

وهناك نحو مليوني أمريكي منساقون نحو شكل من أشكال الوثنية ،كما يقول ليو
ماريتلو  ،مدير مؤسسة المناهضين للتمييز ضد السحرة ،والتي يقع مقرها في
نيويورك .وهي مؤسسة تحارب في سبيل نيل حقوق للوثنيين لكي يتجمعوا في
األماكن العامة ويتمتعوا بالعطل الرسمية في أيام مثل (الهالووين).

ومع أن الكتاب المقدس والصالة كانا قد منعا رسميا من المدارس العامة بالواليات
المتحدة عام  ،1962فإن كثي ار من هذه المدارس ذاتها تقيم لتالميذها دورات

معتمدة في السحر والشعوذة.

والمجال اآلخر الذي دخل فيه السحر واالنسياق و ارء الشيطان هو تجارة
الموسيقى البوب .وانظر إلى ذلك العدد الهائل من أغلفة األلبومات وأشرطة

الفيديو التي تتضمن أغاني الروك لترى الرموز واإليحاءات والطقوس المتعلقة

بالسحر والشعوذة .وكثير منها يتضمن دعوة مفتوحة لعبادة الشيطان والعالم

السفلي .وقد جذبت أصوات جهنم أعدادا ال تحصى من الناس ليعيشوا في عالم
المخد ارت والضالل والعنف وحتى االنتحار .وأصبحت أكثر األعمال التجديفية

وانتهاك المقدسات مقبولة اجتماعيا اآلن في بعض البلدان باسم الترفيه السمعي –
المرئي ،و"حرية التعبير".
الوحش لم يصل بعد

"سوف يأتي أخي ار "مسيح دجال"( .يوحنا الولى )18:2
إن إحدى عالمات النهاية التي يفرد لها الكتاب المقدس فصوال عدة هي نشوء

حكومة واحدة ي أرسها طاغية يتملكه الشيطان يعرف بالمسيح الدجال أو "الوحش".
إن الفصل الثالث عشر من سفر الرؤيا في الكتاب المقدس يقول إن العالم سيعبد

فعليا الشيطان الممثل بشخص قائد العالم المتوحش" .وسجد الناس للتنين

(الشيطان) ألنه وهب الوحش سلطته ،وعبدوا الوحش( ".الرؤيا .)4:13

إن المسرح معد اآلن لكي يقبل العالم بزعامة عالمية .وكان المؤرخ البريطاني

الشهير أرنولد توينبي ( )1975-1889على صواب عندما قال" :إن األمم
مستعدة ألن تعطي ممالك العالم ألي رجل كان يكون قاد ار على إيجاد حلول
لمشاكل هذا العالم ".وقد أكد بول هنري سباك ،أول رئيس للجمعية العامة لألمم
المتحدة والذي كان كذلك رئيس وزراء بلجيكا وأحد المخططين األوائل للسوق

األوروبية المشتركة" :إننا ال نريد لجنة أخرى فعندنا الكثير منها فعال .إن ما نريده

هو رجل ذو مكانة كافية لكي يكن بالوالء لجميع الناس ولكي ينشلنا من الفوضى
االقتصادية التي نحن فيها غارقون .أرسلوا لنا هذا الشخص ،وان كان إلها أو

شيطانا سنستقبله".

النظام العالمي الجديد
إننا نسمع أكثر وأكثر عن "النظام العالمي الجديد" أو "المجتمع العالمي" .وقد

عمم الرئيس السابق جورج بوش هذه اللفظة عندما قال في خطبة له أمام
الكونغرس األمريكي أثناء حرب الخليج" :إننا نقف اآلن عند لحظة فريدة وغير

عادية… ومن هذه األوقات المضطربة يمكن أن يظهر نظام عالمي جديد… وفي
هذا اليوم يكافح النظام العالمي الجديد لكي يولد".
خرق اتفاق السالم
يظهر أن زعيم العالم القادم هذا سيرتقي السلطة فوق موجة من الفرحة العالمية

حال وصوله إلى مسرح األحداث لكي يقوم مؤقتا بإنقاذ العالم من اقتصاده اليائس
والكوارث العسكرية والسياسية .وكما هو الحال مع الشيطان نفسه ،الذي يظهر
محر ار على شكل مالك من نور ،سيخدع هذا الرجل معظم سكان هذا العالم

بجعلهم يعتقدون بأنه رجل سالم عظيم ،وبطل .وكتب النبي دانيال عن "المسيح

الدجال"" :ويهلك الكثيرين وهم في طمأنينة "،و"إنما يحرز العرش فجأة ،ويتولى
زمام المملكة بالمداهنة( ".دانيال )21:11 ،25:8

ويشير الكتاب المقدس إلى اتفاق سالم من سبع سنوات أو "عهد" سيكون بالغ
األهمية بالنسبة لمطالبته بزعامة العالم  .وقد يحل هذا العهد بشكل مؤقت أزمة

الشرق األوسط ويعمل على إيجاد تسوية بين اليهود والعرب فيما يتعلق بالقدس

واألماكن المقدسة فيها .وستكون النقطة الهامة الحرم الشريف بالقدس وهو مقدس
بالنسبة للمسلمين كما أنه مقدس بالنسبة لليهود.

داخل روسيا
يدعو النبي حزقيال المسيح الدجال "جوج أرض ماجوج رئيس روش" (حزقيال

 .)2:38ويعتقد العلماء على أن األرض القديمة المعروفة بماجوج بلد قوي أو
إقليم مأهول بالسكان يقع إلى الشمال من إسرائيل .أما "روش" فيعتقد بأنها تشير
إلى السكان الروس .ولهذه األسباب يعتقد أغلبية من تالميذ الكتاب المقدس أن

"المسيح الدجال" سينهض من الفوضى الحالية في االتحاد السوفياتي سابقا.

ويشير الكتاب المقدس إلى األمم القيادية في أوروبا مبينا إلى أنهم قد يلعبون
أدوا ار رئيسية في حكومة عالم "المسيح الدجال" الذي سيتوحد زعمائها من و ارئه،

و"يتفقون فيها برأي واحد أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم( ".سفر الرؤيا
)13:17

المخلص يتحول إلى مشاكس
وبالرغم من أن معظم سكان العالم سيرحبون في بداية األمر بالوحش باعتباره
مخلصا سياسيا فإنه بعد ثالث سنوات ونصف من تفعيل الميثاق سيتخلى عن
اتفاقية السالم ويكشف عن وجهه الحقيقي.

وسيمنع جميع الديانات فيما عدا عبادة ذاته وصورة له يجعلها بكيفية ما تتكلم
و"أن يمد يده فيقتل كل من يرفض السجود لتمثال الوحش( ".سفر الرؤيا :13

 )15-14وقال يسوع المسيح "فعندما ترون رجاسة الخراب ،التي قيل عنها بلسان

النبي دانيال ،قائمة في المكان المقدس...فسوف تحدث عندئذ ضيقة عظيمة لم
يحدث مثلها منذ بدء العالم إلى اآلن ،ولن يحدث( ".إنجيل متى )21 ،15:24

وسيكون ذلك زمن الكبت واالضطهاد بجميع المؤمنين باهلل من قبل الوحش
ونظامه.

وفي ذلك الوقت يفرض "المسيح الدجال" عالمة نظامه االئتماني العالمي "."666

عالمة الوحش

"وأن يأمر الجميع ،كبا ار وصغارا ،أغنياء وفقراء ،أح ار ار 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

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

إن هذه النبوءة لجديرة بالمالحظة حقا .تأملها ،فقبل  2000عام تنبأ الرسول
يوحنا ،الذي كان قبل التقائه بيسوع المسيح مجرد صياد سمك بسيط ،بأنه في يوم
ما سيقام هناك نظام اقتصادي عالمي يجبر فيه كل شخص على أن يتسلم رقما

ال يستطيع دونه أن يشتري أو يبيع .ولم يكن بالمقدور تحقيق هذا الكالم إال
بظهور الحواسيب والعمليات المصرفية اإللكترونية.

وهناك حاليا عدد من الطرق المتبعة عادة في ش ارء السلع .فبإمكانك استخدام
األموال النقدية أو كتابة شيك أو استخدام بطاقة ائتمان أو يمكنك استخدام بطاقة
سحب تقدم عند إدخالها من قبل المحاسب في جهاز معين يوصلها بالمصرف
الذي تتعامل معه فيقتطع المبلغ المطلوب من حسابك ليدخل إلى حساب المتجر
الذي ابتعت منه كل ذلك في جزء من الثانية.

ومن الوسائل األخرى المستخدمة في تحويل النقود هي ما يعرف بـ "البطاقة
الذكية" ،سمارت كارد .وهي تبدو في الظاهر كبطاقة ائتمان ،ولكن هناك اختالف

كبير بينهما أال وهو أن "البطاقة الذكية" ال تقوم فقط بتوصيلك إلى حسابك
المصرفي وانما تتضمن كذلك بيانات أخرى كمعلومات جواز السفر الخاص بك

وسجلك الطبي ورقم رخصة القيادة التي تحملها ،وغيرها من المعلومات .وهناك
ما يزيد عن  90مليون بطاقة صحية ذكية تستخدم اليوم في فرنسا وكندا وألمانيا

وبريطانيا.

إننا نعد الخطى نحو إلغاء النقد .ولمؤيدي فكرة مجتمع دون نقد في معامالتهم
أسباب قوية لتبرير ذلك .من أهمها أن النقد هو البقرة الحلوب لمهربي المخدرات
الذين يتعاملون عادة بحقائب مملوءة باألموال النقدية دائما .وبعدم وجود النقد

يجابه بيع المخدرات غير القانوني صعوبات جمة .وفي الواقع تنادي وكاالت
تنفيذ القانون بإلغاء النقد سعيا و ارء إلغاء جميع أنواع األنشطة اإلج ارمية.

عقبة البطاقة الشخصية
قبل إنهاء مرحلة النقد والشيكات وبطاقات االئتمان بشكل كلي ،يتعين تطوير

وتنفيذ نظام بطاقة شخصية مضمون يمكن بائع التجزئة من التحقق من أن حامل
بطاقة التعامل تخصه فعال.

وقد جرى بالفعل تطوير أنظمة مختلفة لتحسين ضمانة البطاقة الشخصية كبصمة
األصابع وقراءة اليد وفحص شبكية العيون… الخ .والمشكلة في مثل تلك اآلالت
أنها مرتفعة الثمن للغاية .ويتعين أن يكون هناك واحدة منها عند كل دكان وان

كان صغيرا ،وعند كل منفذ من منافذ البيع بالتجزئة ،وذلك إلقامة مجتمع يخلو
من استخدام النقد بالكامل.

وفي حين أن آالت الفحص اإللكترونية هذه تكلف حاليا آالف الدوالرات ،فإنها ال
تكلف الشرائح الفائقة الصغر في البطاقات الذكية سوى بضعة سنتات.

زرع الشريحة الصغيرة الخاصة بك
ومن الحلول الرخيصة والعملية قد يكون أخذ شريحة مماثلة لتلك المستخدمة في
البطاقات الذكية ووضعها تحت جلدك .وبمجرد ز ارعتها هناك ،يمكن ق ارءتها بآلة

فاحصة رخيصة تشابه تقريبا تلك الموجودة في البقالة المحلية التي تتعامل معها.
وعندئذ تصبح أنت نفسك بطاقتك الذكية وتحل مشكلة التأكد من صاحب البطاقة.

إن التقنية المتبعة في مثل تلك الزراعة غير موجودة فحسب ،بل وانه قد جرى

اختبارها فعال في ب ارمج تجريبية حول العالم .فعلى سبيل المثال ،تقول دائرة
الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية أن ز ارعة النقطة الصغيرة المتعلقة بمشروع

بطاقة الشخصية هو قيد التنفيذ في واشنطن العاصمة ،وفي عدة مدن اختبارية

أخرى .فلم يعد حجم شريحة الحاسوب المستخدمة حاليا تزيد عن رأس الدبوس وال
يكلف كل منها أكثر من  25سنتا .وهي تحقن على بعد ربع بوصة تقريبا تحت
الجلد ويكون هذا عادة في الجزء الميت من الجلد بين أوتار الوسطى والسبابة.

وتدار عادة بجهاز فحص يحمل يدويا ويعطي تأكيدا بصحة هوية ذلك الشخص
المغروسة فيه.

إن المجتمع العالمي الذي ال يتعامل بالنقد هو قيد الصنع ،إذ أن البصريات اللينة
واألقمار الصناعية والبيانات الحاسوبية لها القدرة على التحكم بالعالم بطريقة
تذهل الخيال  .إن حكومات أستراليا واسرائيل وسنغافورة وتايالند يسعون و ارء
سياسات إللغاء النقد والشيكات ،بينما تقوم بلدان أخرى عديدة باختبار طرق

متنوعة إلتمام العمل دون أموال نقدية .وألول مرة ،يبدو أن الوسائل ذات التقنية
العالية الالزمة لتحقيق الرؤيا التي تلقاها الرسول يوحنا والتي تقشعر لها األبدان

قد أصبحت موجودة.

القوة الكامنة خلف العرش
تذكر أن زعيم العالم القادم سيطلب من الجميع أن يعبدوه ليس فقط ألنه يعاني
من مشكلة غرور ذاتي حادة ،بل ألنه كذلك سيكون ممسوسا من الشيطان ذاته.

"وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة( ".الرؤيا )2:13

لقد أ ارد الشيطان دوما أن يكون له زمام األمور ،وهذا سبب سقوطه في المقام

األول .وكتب النبي أشعياء" :كيف هويت من السماء يا ُزهرة بنت الصبح .قد
قلت في قلبك" :إني أرتقي إلى السماء وأرفع عرشي فوق كواكب هللا ،وأجلس على

جبل االجتماع…أرتقي فوق أعالي السحاب ،وأصبح مثل العلي"  .ولكنك طرحت
إلى الهاوية ،إلى أعماق الجب( ".أشعياء )15-12:14

إن هذا هو ما يسعى إليه الشيطان حقا عندما يأمر ألعوبته "المسيح الدجال"

إلقامة بطاقة ائتمان تعم العالم كما واألمر هو كله إلجبار الناس على االنحناء له

وعبادته.

احذر 666
سيكون هناك مبررات أخرى غير مجرد تلك المتعلقة بقرار اقتصادي لقبول

"عالمة الوحش" .وان قبول تلك العالمة (المتخفية بقناع اإلنجازات التقنية الرامية
إلى النهوض بالمجتمع) سيكون ق ار ار روحيا بتقبل وعبادة "المسيح الدجال"

الشيطاني.

ولهذا يحذرنا الكتاب المقدس" :جميع الذين سجدوا للوحش ولتمثاله ،وقبلوا شارته
على أيديهم أو على جباههم ،فال بد لهم من أن يشربوا من غضب هللا...ال راحة

في النهار وال في الليل للذين عبدوا الوحش وسجدوا لتمثاله وقبلوا شارة
اسمه(".الرؤيا  )11-9:14إن هللا لن ينزل هذا العقاب القاسي لمجرد قبول بطاقة

شخصية وشارة ائتمان تسمح لك بشراء حاجياتك.

ولذلك ،فعندما ترى نشوء حكومة عالمية ويطلب زعيمها منك والئك واخالصك

وحتى عبادتك له ،لن تدع ذلك يخدعك .وبصرف النظر عن "الدوافع" االقتصادية
المطروحة ،أو العقاب الذي يهدد أولئك الرافضين لسمته ورقمه ،أعط حبك

وعبادتك لإلله الحقيقي ،خالقك الذي يحبك ويرعاك ،وسيساندك في األيام اآلتية
إن وضعت ثقتك فيه.

المجيء الثاني

"وحاال بعد الضيقة في تلك اليام ،تظلم الشمس ،ويحجب القمر ضوءه،
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

ليجمعوا مختاريه من الجهات الربع ،من أقاصي السماوات إلى أقاصيها".

(انجيل متى )31-29:24

إن يسوع المسيح ها هنا يخبرنا بان فترة المحنة والفزع األشد ظلمة في تاريخ

العالم ستنتهي على نحو مفاجىء بانبثاق فجر يوم أشرق ضوءا من سابقيه.

وسيعود يسوع المسيح ليجمع المؤمنين من حوله.

ويخبرنا سفر الرؤيا بأنه قبل قليل من عودة يسوع سيطلق هللا العنان ألمراض
مفزعة ويسلطها على قوات "الوحش" التي تقوم في ذلك الوقت بإبادة جميع من

يرفض اخذ شارته .ويوضح السفر بالضبط أمد فترة "الضيق العظيم"3- 2/1 :

سنة ،أو 42شهرا ،أو  1260يوما.وهكذا ففي اليوم الذي يقوم فيه زعيم العالم

بخرق اتفاق السالم الذي تعهد به ويعلي فيه صورته ويطلب من العالم عبادته،
سنعرف بالضبط المدة التي تستغرقها عودة المسيح.
وداعا يا وحش ،ومرحبا يا جنة !

سيصدم العالم بما يرى من مناظر رهيبة وأصوات مفزعة تكون بشي ار بعودة يسوع
ُ
المسيح الثانية .وعندما يماط اللثام عن أعظم العالمات بعودة يسوع المسيح (ع)

من بين ثنايا السحاب يشع بقوة هللا الخارقة حول العالم ،سيدرك من رفضه

وفضلوا عبادة "الوحش" مدى خطأهم "ها هو آت مع السحاب! ستراه عيون
الجميع ،حتى أولئك الذين طعنوه ،وتنوح بسببه قبائل األرض كلها( ".الرؤيا )7:1

ولكن بالنسبة لنا نحن الذين نؤمن باهلل ونحبه ،ستجلب لنا عودته أعظم الفرح
والحرية أكثر من أي وقت عرفناه .وسيبعث إلى الحياة بمعجزة جميع عباد هللا
الذين ماتوا على مر العصور بأجسام جديدة خارقة للطبيعة ويخرجون من قبورهم

ويصعدوا لمالقاة يسوع المسيح (ع) في الهواء .أما من يكون حيا منا على هذه
األرض فسيتحول على الفور إلى جسد جديد كذلك ،وسنحلق شاهقا في السحب

لمالقاة يسوع المسيح (ع) .وسيأخذ يسوع شعبه بعيدا عن قبة مضطهديهم من

أتباع "الدجال المسيح" ويرسل بهم إلى أعظم حفل انتصار أقيم قط – ويعرف هذا
الحدث بعشاء العرس في السماء!

وفي تلك األثناء ،سيصب هللا جام غضبه على قوات "الوحش" ،وسيكون وقتا

فظيعا يقول عنه الكتاب المقدس" :وفي أثناء تلك الشهور يحاول الناس أن
يتخلصوا من حياتهم فال يقدرون! ويتمنون أن يموتوا ،لكن الموت يهرب منهم".

(الرؤيا )6:9

وستعود المجموعات البشرية الخارقة القاطنة في السماء إلى األرض وعلى رأسها
يسوع المسيح (ع) لكي يهزم ويدمر "الوحش" وامبراطوريته الوحيدة الشريرة في

معركة تعرف بـ "ارماجيدون" أو (بمعناها الحرفي قمة جبل مجيدو) .وستكون

إشارة على نهاية حكم اإلنسان القاسي على وجه األرض ،حيث سيسيطر هللا

بنفسه مع قواته السماوية على العالم ليحكمه كما يجب أن يكون الحكم لو لم يقم

اإلنسان بعصيان ربه وااللتفات ألنانيته .وهكذا تبدأ حقبة جديدة تسمى بألفية

السالم والخير والجنة على وجه األرض.
اإليمان الال زم لمواجهة الخوف

لنختم كالمنا ،فقد نقول بأننا نعيش في أزمنة مثيرة وبأننا على عتبة بعض
التغييرات الهائلة.

وعندما نرى كيف أن النبوءات التي جرت قبل آالف السنين قد صورت بدقة
الظروف التي يعيشها العالم اليوم فهي تشجع من إيماننا بعدة طرق ،أهمها أن

المستقبل بيد هللا وبأنه يرعانا دون حدود  .وكما يقول يسوع المسيح (ع) "ها قد
أخبرتكم باألمر قبل حدوثه ،حتى متى حدث تؤمنون( " .إنجيل يوحنا )29:14

وكذلك ،فعندما ندرك بأن حالة العالم التي ن ارها اآلن قد جرى التنبؤ بها بدقة
سنعرف بأن تنبؤات الكتاب المقدس التي لم تتحقق بعد ستتحقق كذلك .وستظهر

هناك حكومة عالمية واحدة بقائد متوحش يفرض نظامه االئتماني .وسيضطهد
من يرفض التعاون مع حكم "المسيح الدجال" ،ولكن هللا سيتدخل عندئذ عند عودة

يسوع المسيح إلنقاذ المؤمنين ويهزم قوى الشر ويقيم مملكته األبدية القائمة على
الحب على وجه األرض.

ال حاجة للخوف
عندما تتكشف هذه األحداث المرعبة المنبأة بنهاية الزمان ،ال داعي ألن نفزع أو
نرتبك أو أن نتساءل عما يجري  .فمع أن يسوع المسيح قد حذر من أنه في

األيام األخيرة "ويغمى على الناس من الرعب ومن توقع ما سوف يجتاح
المسكونة ،إذ تتزعزع قوات السماوات( ".إنجيل لوقا  )26:21إال أنه قال كذلك

أن من يحب هللا سيواجه نفس تلك األحداث بإيجابية وبانتصار.

وقد أوضح بجالء أنه بظهور آخر عالمات النهاية ستكون عودته إلنقاذ المؤمنين

أقرب بكثير" .ولكن عندما تبدأ هذه األمور تحدث ،فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم ألن
فداءكم يقترب( ".إنجيل لوقا  )28:21إننا قد ال نحب كل ما يحدث وبعضه قد

يبدو سيئا  ،ولكننا على األقل نعرف ماذا ستكون عليه النهاية السعيدة.

وعندما نؤمن باهلل وبكلمته ونتقرب منه ،فلن يضيرنا أن يكون هناك حروب

واضطرابات وفوضى في الخارج ،إذ أن بإمكاننا أن تنعم بالسكينة بالداخل…
بقلوبنا.

على مغلف الكتاب:
هل نحن على عتبة عالم جديد شجاع حيث الوفرة والسالم للجميع؟ أم هل أننا
نترنح على حافة كارثة لم يسبق لها مثيل أو اال ثنين؟

يتطرق كتاب "المتكهن به" إلى هذه السئلة  ،حيث تقدم التنبؤات القديمة مع
وثائق حديثة من مصادر أخبارية محترمة حجة أننا نعيش في ما يسمى باليام
الخيرة أو آخر ال زمنة.

سيعطيك الوعي بهذه التنبؤات في هذا الكتيب نظرة جديدة على التغير الجذري

الذي يحدث للعالم حاليا كما يعدك للتغيرات المفاجئة اآلتية.

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

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

عندما تمتلكنا المخاوف والقلق أحيانا على المستقبل ،فيمكننا أن نستعين باهلل تعالى في التغلب عليها بأن ندعو" :يا

رب السماوات ،أنا خائف وقلق بسبب األضطرابات التي تجري حولي ،أو التي لم تحدث بعد .وأنا بحاجة إلى راحة
البال والثقة برعايتك أنك ستعتني بي مهما كان األمر .فلتزل مخاوفي عن طريق االيمان بك ووعود كلمتك ولتمأل

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

