تعليق على اإلعالن األمريكي
الورشليم عاصمة إسرائيل
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في البداية انا ال مع وال ضد أحد انا فقط أعلق على ما اراه كحقائق
هذا اإلعالن هل هو شيء غريب جدا او كارثة حقيقية؟
الحقيقة ال الن الكل يعرف ان إسرائيل عاصمتها اورشليم والرئاسة مقرها في اورشليم والكنيسيت
مقره في اورشليم وكل رئيس في العالم كان يذهب لزيارة إسرائيل كان يقابل رئيس وزراء إسرائيل
في اورشليم ويتم استقباله رسميا في اورشليم .ولم نسمع وال رئيس دولة ذهب إلسرائيل وأصر
على مقابلة رئيس الوزراء اإلسرائيلي في تل ابيب .ولكن هؤالء كانوا يخافون إعالنها عاصمة رغم
انها معروفة انها عاصمة إسرائيل من  3000سنة وال يوجد عالم اثار يستطيع ان ينكر تاريخها
اليهودي من وقت داود.

بل حتى رؤساء أمريكا نفس الموقف انهم يقروا ان اورشليم عاصمة إسرائيل في وقت الترشح
ولكن ال يتخذوا قرار رسمي بهذا بعد انتخابهم فيما عدا اثنين
هاري ترومان المسيحي رئيس أمريكا هو الذي أعلن دولة إسرائيل  70سنة مضت  1948م
واالن ترامب الذي أعلن ان اورشليم عاصمة إسرائيل  2017م
اعالن العاصمة هو امر معد من زمن طويل في أمريكا وتم التصويت عليه من أكثر من  20سنة
ومتوقف على امضاء الرئيس ولكن كان يؤجل كل  6شهور  waiverمع مالحظة ان جورج
دابليو بوش وعد بهذا ولم ينفذ أوباما الكذاب وعد بهذا ولم ينفذ ولكن ترامب وعد بهذا ونفذ وعده.
مالحظة هذه السنة هي سنة اليوبيل من وعد بلفورد  1917الى  1967الى 2017
اما عن موقف األمم المتحدة فنعرف ونرى ان األمم المتحدة هي ضد إسرائيل تحدث كوارث في
العالم وال تتحرك .يقتل المسيحيين بمأت األلوف كل سنة وال تتحرك بال ال تذكر هذا كوريا الصين
الهند نيجيريا وغيرها الكثير .كوريا الشمالية تقوم باختبارات نووية تسبب زالزل وتطلق صواريخ
ضد اليابان وال تجتمع األمم المتحدة اال مرة واعطت انزار ال يضر وال ينفع .وروسيا وإيران يتدخلوا
في سورية ويرسلوا أسلحة ممنوعة وينشؤا ترسانات وال تجتمع األمم المتحدة .والصين تغزو جزر
ليست من حقها وتقيم جزر صناعية حربية وال تجتمع األمم المتحدة
ولكن اورشليم عاصمة إسرائيل وبخاصة الجزء الغربي من اورشليم وهذا شيء معروف ومعترف به
وتم التصويت عليه من زمان في امريكا فقط يتم امضاء االعتراف رسميا بالشيء المعروف .فجأة
األمم المتحدة تستيقظ وتهرول لالجتماع لإلدانة وتتعالى االصوات.

فكما قلت لحضراتكم األمم المتحدة في هذه السنة أصدرت  6ادانات إلسرائيل لوحدها مساوي لكل
االدانات لباقي الدول واحدة لسورية وكوريا الشمالية وإيران وكريميا ومينامار وامريكا
أي األمم المتحدة أصدرت  12ادانة منهم  6ضد إسرائيل لوحدها رغم ما يحدث في العالم كله
فبالفعل اورشليم كأس ترنح
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ملحوظة السعودية تعلم بهذا القرار من أمريكا قبل حدوثه ووافقت عليه ولن تفعل أي شيء لمنع
نقل السفارة بل لن تشارك في أي مظاهرات وال اإلدانة .بل وشيوخ السعودية ممنوعين من التعليق
ضد القرار او التكلم عن أي شيء ضد إسرائيل.
وأيضا ملحوظة التوقيت مهم ألنه بالنسبة للشرق عندهم مشاكل تكفي فالسعودية عندها مشكلة
أكبر بكثير وهي إيران ،والفلسطينيين في هذا الموقف لن يساعدوا السعودية بل هم يرقصون ما
بين السعودية السلفيين واالخوان وإيران الشيعية من خالل حزب هللا .ومصر ولبنان يجاهدوا ان ال
ينهاروا اقتصاديا وعندهم من المشاكل ما يكفي وبالطبع سورية والعراق منهارين بالفعل فهم حطام
دول وليسوا دول.
وأيضا مالحظة هل تعرفون لماذا لم تقوم انتفاضة جديدة في فلسطين؟ الن في الثالث مرات
االنتفاضات اتعبت فلسطين جدا وارجعتهم عشرات السنين للوراء ولم يكسبوا شيء سوء بعض

التعاطف المؤقت .ففلسطين تعرف ان االنتفاضة هي خسارة وليست مكسب وبخاصة ان ليبرمان
العنيف لو قامت انتفاضة رابعة لن يبقي لهم بنية تحتية وهم يعرفون هذا.
أيضا امر اخر حدث ومر بدون تركيز شديد يوم الخميس وهو قرار يتعلق بالتمويل األمريكي الى
فلسطين الن فلسطين بكل صراحة تعلن ان جزء منه يذهب لإلرهابيين في اعمال العنف.
فصدر قرار باسم تيلور فورس الذي هو أصال من البحرية األمريكي الذي كان له نشاط سياسي
في عملية السالم اإلسرائيلي الفلسطيني وفي عملية إرهابية في اول فترة أوباما تم قتله بواسطة
اإلرهابيين الفلسطينيين في عملية إرهابية جرحت  11شخص وقتلته في تل ابيب وكان في إجازة
هناك .ووقتها إدارة أوباما اكتشفت ان اإلدارة الفلسطينية هي التي كانت مسؤولة عن تمويل هذه
العملية وتم اعالن هذا .ولم يفعل أوباما أي شيء .بل اإلدارة الفلسطينية لمدة  8سنين رغم
التهديد لم تتوقف عن تمويل هذه الجماعات اإلرهابية في العلن بل أعلنت انها لن تتوقف على
هذا بل كانت تستخدمها كتهديد وهذه كانت من االخبار التي قدمتها عدة مرات سابقا ونشرت في
وسائل اإلعالن عن إعالنات عباس باستمراره في هذا االمر .وكان يعتبرها ورقة ضغط .فهذا
القانون المقترح من فترة ولكنه كان مؤجل التصويت عليه ان يتوقف أي تدعيم مالي امريكي
لفلسطين حتى تتوقف بوضوح عن تمويل الجماعات اإلرهابية الفلسطينية وأخي ار األسبوع الماضي
تم الموافقة عليه .ومعناه ان اإلدارة الفلسطينية ستخسر  300مليون دوالر امريكي لو لن تتوقف
عن تدعيم اإلرهاب وهذه الموافقة كانت كارثة أخرى ولكن غطى عليها موضوع اعالن اورشليم
عاصمة .ففلسطين لن تستطيع ان تمول انتفاضة ألنها كانت تمولها بأموال أمريكية سابقا.

أيضا ترامب يعرف انه ليتقدم حل الواليتين ،إسرائيل لن تقبل أي نقاش اال باالعتراف باورشليم
عاصمتها الن هذا تاريخ إسرائيل الذي لن تتنازل عنه .فيجب عليه ان يفعل هذا ليتقدم حل
الواليتين ويطالب إسرائيل ببعض التنازالت في المقابل .ويتبقى ان تقبل فلسطين التي احتمال
ترفض كالعادة .وتضيع فرصة أخرى الن تصبح دولة مستقلة.
وبخاصة ان منذ سنة  1947صوتت األمم المتحدة على حل الواليتين وإسرائيل قبلت والعرب
رفضوا وبعدها بدأت ما تسمى القضية الفلسطينية .أي فلسطين كان عندها فرصة ان تكون دولة
من  1947م .وأيضا تكرر االمر في  1967وأيضا الذين رفضوا هم العرب والفلسطينيين وليس
إسرائيل .والسبب ان العرب ليس هدفهم السالم والتعايش فالمسلمين العرب فقط يريدوا قتل اليهود
وابادتهم حسب الفكر اإلسالمي وليس تقسيم أراضي وتعايش .فعباس ومن قبله ياسر عرفات
يذهبون لالجتماعات العالمية ويطالبوا بالسالم ويعودوا لفلسطين ويقولوا ال سالم مع اليهود
وسنبيدهم ونلقيهم في البحر .بل تعرفوا ان ياسر عرفات في معاهدة كامب ديفيد عندما اعترض
العرب بشدة رغم المكاسب الفلسطينية اجابهم ياسر بكلمة وهي حديبية .التي فيها الرسول مضى
اتفاقية سالم لمدة  10سنين مع قريش وهو يضمر الخيانة وبالفعل هم قرروا الراحة اما هو
استمر سنتين يعد جيشه ليكسر المعاهد ويخون االتفاق ويهجم عليهم .وبالفعل قامت االنتفاضة
في اقل من  8سنين اعتمادا على ما ربحوه من اتفاقية السالم في كامب ديفيد ولكن إسرائيل لم
تكن قريش.

الغريب في هذا الموقف ان كثير من اليهود سعداء جدا وأيضا نتنياهوا والسياسيين ولكن قد ال
يكون الحظ أن كثير من االعالم اليهودي يخيف اليهود ويقول لهم هذا القرار كارثي بل شبه يعتذر
عنه للعرب.
وفي نفس الوقت بعض اليهود يخافوا مما هو ملحق بهذا اإلعالن من محاولة لالتفاق على حل
الواليتين والتنازالت المطلوبة منهم كتعويض إلعالن اورشليم ونقل السفارة .ألنه البد ان يكون
هناك تنازالت في المقابل .فاعتراف بما هو معروف ان اورشليم عاصمة إسرائيل سيقابله تنازالت
كثيرة.
البعض يتوقع ويقول الدول العربية سينهض ضد إسرائيل كما قال مزمور 83

سفر المزامير 83
 5: 83النهم تامروا بالقلب معا عليك تعاهدوا عهدا
 6: 83خيام ادوم و االسمعيليين مواب و الهاجريون
 7: 83جبال و عمون و عماليق فلسطين مع سكان صور
 8: 83اشور ايضا اتفق معهم صاروا ذراعا لبني لوط ساله
 9: 83افعل بهم كما بمديان كما بسيس ار كما بيابين في وادي قيشون
كما قلت سابقا وال زلت اال اعتقد ان هذا تم بالفعل في  67وتحقق المزمور بدقة فال اري أي
تهديد حقيقي من العرب.

نصل للتهديد الحقيقي
تركيا وروسيا وإيران ومعهم الصين وكوريا الشمالية وقد يكون الهند وفيما بعد المانيا هذا بالفعل
يعد ليتحقق حزقيال 38
 2: 38يا ابن ادم اجعل وجهك على جوج ارض ما جوج رئيس روش ماشك و توبال و تنبا عليه
 3: 38و قل هكذا قال السيد الرب هانذا عليك يا جوج رئيس روش ماشك و توبال
 4: 38و ارجعك و اضع شكائم في فكيك و اخرجك انت و كل جيشك خيال و فرسانا كلهم البسين
افخر لباس جماعة عظيمة مع اتراس و مجان كلهم ممسكين السيوف

 5: 38فارس و كوش و فوط معهم كلهم بمجن و خوذة
 6: 38و جومر و كل جيوشه و بيت توجرمة من اقاصي الشمال مع كل جيشه شعوبا كثيرين
معك
 7: 38استعد و هيئ لنفسك انت و كل جماعاتك المجتمعة اليك فصرت لهم موق ار
 8: 38بعد ايام كثيرة تفتقد في السنين االخيرة تاتي الى االرض المستردة من السيف المجموعة
من شعوب كثيرة على جبال اسرائيل التي كانت دائما خربة للذين اخرجوا من الشعوب و سكنوا
امنين كلهم
 9: 38و تصعد و تاتي كزوبعة و تكون كسحابة تغشي االرض انت و كل جيوشك و شعوب
كثيرون معك
 10: 38هكذا قال السيد الرب و يكون في ذلك اليوم ان امو ار تخطر ببالك فتفكر فك ار رديئا
 11: 38و تقول اني اصعد على ارض اعراء اتي الهادئين الساكنين في امن كلهم ساكنون بغير
سور و ليس لهم عارضة و ال مصاريع
 12: 38لسلب السلب و لغنم الغنيمة لرد يدك على خرب معمورة و على شعب مجموع من االمم
المقتني ماشية و قنية الساكن في اعالي االرض
 13: 38شبا و ددان و تجار ترشيش و كل اشبالها يقولون لك هل لسلب سلب انت جاء هل
لغنم غنيمة جمعت جماعتك لحمل الفضة و الذهب الخذ الماشية و القنية لنهب نهب عظيم

 14: 38لذلك تنبا يا ابن ادم و قل لجوج هكذا قال السيد الرب في ذلك اليوم عند سكنى شعبي
اسرائيل امنين افال تعلم
 15: 38و تاتي من موضعك من اقاصي الشمال انت و شعوب كثيرون معك كلهم راكبون خيال
جماعة عظيمة و جيش كثير
 16: 38و تصعد على شعبي اسرائيل كسحابة تغشي االرض في االيام االخيرة يكون و اتي بك
على ارضي لكي تعرفني االمم حين اتقدس فيك امام اعينهم يا جوج
 17: 38هكذا قال السيد الرب هل انت هو الذي تكلمت عنه في االيام القديمة عن يد عبيدي
انبياء اسرائيل الذين تنباوا في تلك االيام سنينا ان اتي بك عليهم
 18: 38و يكون في ذلك اليوم يوم مجيء جوج على ارض اسرائيل يقول السيد الرب ان غضبي
يصعد في انفي
 19: 38و في غيرتي في نار سخطي تكلمت انه في ذلك اليوم يكون رعش عظيم في ارض
اسرائيل
 20: 38فترعش امامي سمك البحر و طيور السماء و وحوش الحقل و الدابات التي تدب على
االرض و كل الناس الذين على وجه االرض و تندك الجبال و تسقط المعاقل و تسقط كل االسوار
الى االرض
 21: 38و استدعي السيف عليه في كل جبالي يقول السيد الرب فيكون سيف كل واحد على
اخيه

 22: 38و اعاقبه بالوبا و بالدم و امطر عليه و على جيشه و على الشعوب الكثيرة الذين معه
مط ار جارفا و حجارة برد عظيمة و نا ار و كبريتا
 23: 38فاتعظم و اتقدس و اعرف في عيون امم كثيرة فيعلمون اني انا الرب

تركيا التي كانت من بضعة سنين حليفة إسرائيل وسابقا اول دولة إسالمية اعترفت بإسرائيل دولة
وكانت اول دولة في المنطقة تقيم عالقات تجارية مع إسرائيل وكان السياح اليهود يذهبون لتركيا
أكثر مكان امن لهم في المنطقة والعكس االتراك يذهبون إسرائيل بكثرة .اتى اوردغان بأجندة
االخوان وأسلم الدولة وبعد خدعة االنقالب األخير التي قام بها إلعدام اصوات كل المخالفين له
ونصب االخوان في أي مكان متبقي هو يحلم بان يكون خليفة المسلمين وان يكون السلطان
العثماني مرة أخرى للسلطنة العثمانية التي انهارت اقل من  100سنة فقط فالسلطنة العثمانية
انهارت سنة  1922م التي كان اخر شعار لها يا مسلمين العالم اتحدوا تحت علم السلطنة
العثمانية .فهو يستغل القضية الفلسطينية ويكرر نفس الشعار لتعود له السلطنة
تركيا التي تحولت بسرعة شديدة في أخر عدة شهور من السعي الن تكون عضو مهم في االتحاد
األوربي الى العكس  180درجة واتجهت الى الكتلة الشرقية روسيا وإيران والصين.
فهو سيحاول استخدام هذا الموقف لكسب تأييد شديد من المسلمين .فتركيا ستشعل نيران في
الموقف السياسي على قدر استطاعتها .هذا سيكون موقفها وال اعلم لما ستصل ولكن احتمال ان

تقطع عالقتها بإسرائيل رغم ان هناك عالقات تجارية قوية حتى االن .اإلشكالية ان هذا االمر
سيكون منتقد الن أمريكا أصدرت قرار فاردغان يعاقب إسرائيل على قرار أصدرته أمريكا!!!.
أيضا بالطبع أيضا لتركيا مطامع اقتصادية وبخاصة الغاز الطبيعي اإلسرائيلي الذي هو المستقبل
ألوروبا وبالطبع يطمع ان يستحوذ عليه وبخاصه انه في البحر المتوسط قرب سواحل تركيا الذي
بدا اكتشاف كميات من ابار الغاز الطبيعي منذ  2009حتى مارس  2013بكميات ضخمة جدا
تقريبا  8.5ترليون قدم مكعب  18 +ترليون قدم مكعب (في تامار ولفياثان)
http://www.americanthinker.com/2013/06/moses_was_right_after_all.html

وهي في البحر المتوسط كثير منها في المياه اإلقليمية تسيطر عليها اسرائيل
وتصديره الوربا التي تأخذ الغاز الطبيعي االن معظمه من روسيا هذا يضعف روسيا اقتصاديا
وروسيا التي أيضا تريد السيطرة على هذه االكتشافات الجديدة لذلك فهي مهددة اقتصاديا في
المستقبل بإسرائيل وبشدة .ومن هذا ندرك موقف روسيا
اول من تحرك عند معرفة هذا االمر هو روسيا (فالديمير بوتن) ففي يوليه  2012زار إسرائيل
لكي يحاول ان يعقد اتفاق خط انابيب الي روسيا وان يكون له االحقية األولى في هذا الغاز.
وقال موقع اويل ان إسرائيل عن جلوبال بيزنس اليوم  2013/ 6/ 10مقال بعنوان
Israel’s Gas – A Hook in Russia’s Jaw
غاز إسرائيل خطاف في فك روسيا (شكائم في فكيك)
وكانت روسيا تريد أن الخط يمر من إسرائيل الي روسيا من خالل سورية والعراق وإيران ومن
روسيا الي إيران الي لبنان او سورية الي تركيا الى أوروبا وكلهم االن حلفاء روسيا وسيستفادون
اقتصاديا وبشدة .فالخطة فقط متوقفة على قبول اسرائيل
ويتوقع خبراء ان قوة منظمة األوبك ستنهار بسبب هذا مع مالحظة ان روسيا التي ليست في
األوبك ولكنها االن شبه تسيطر على ق اررات االوبك .وتركيا تشجع لبنان ان تنازع إسرائيل في هذا
الن إسرائيل اشترت أيضا حق  %30من حق تصدير المنطقة قرب قبرص.
روسيا في حديثها مع إسرائيل في السنين الماضية قدمت عرض وهو اما ان تتخلى روسيا عن
إيران وتدعم إسرائيل ضد إيران لو يكون لها نصيب في هذا الغاز الطبيعي لكيال تصدره إسرائيل

الي اوربا وتصدره لروسيا فقط ولو رفضت إسرائيل فان روسيا ستدعم إيران ضد إسرائيل .والرد
كان رفض إسرائيلي وغضب شديد روسي .ومن وقتها بدأ التدعيم الروسي اإليراني يزيد جدا.
فأيضا روسيا ستحاول اشعال الموقف وستزيد تدخلها في سورية
مع مالحظة ان نتنياهو مستمر في لقاءاته مع بوتن واخرهم األسبوع الماضي أيضا عن موضوع
التهديد اإليراني ولكن ظهر تعبير جديد وهو حرب إقليمية متوقعة .مع مالحظة انه هناك رغم
الخالفات الشديدة بين إسرائيل وروسيا اال ان بسبب المباحثات المستمرة التي ال يريد نتنياهو
قطعها هناك شبه تفاهم او اتفاق شفوي ان إسرائيل لن تتدخل فيما تفعله روسيا في سورية وأيضا
روسيا لن تتدخل في منع إسرائيل لحزب هللا من الحصول على أي أسلحة حديثة من إيران او
سورية.
ولكن اإلشكالية ان روسيا بدأت تخالف االتفاق بسماحها إليران بالتواجد التي تستهدف إبادة
إسرائيل .وهذا يقرب حرب حزقيال 38
اتي الى كوريا الشمالية التي هي حليفة روسيا والصين وإيران بل أقدر أقول وبخاصة إيران .فإيران
تنقل تكنولوجيا األسلحة من كوريا الشمالية وتساعدها اقتصاديا في الوقت الذي فيه كوريا
الشمالية مضغوطة جدا اقتصاديا ولكن متقدمة في األسلحة ونوويا أيضا.
اال تعلموا انه من عشر سنوات إسرائيل ضربت مفاعل نووي بدأت تبنيه كوريا الشمالية في سورية
بمساعدة إيران؟

فالمشاكل كلها ستصدر من الشرق األقصى والشمال والتصعيد اعتقد سيستمر ولكن الشرق
األوسط سيستمر في الضعف حتى شبه االنهيار
وهذا قد يتم عن طريق
سفر زكريا 12
 1: 12وحي كالم الرب على اسرائيل يقول الرب باسط السماوات و مؤسس االرض و جابل روح
االنسان في داخله
 2: 12هانذا اجعل اورشليم كاس ترنح لجميع الشعوب حولها و ايضا على يهوذا تكون في
حصار اورشليم
 3: 12و يكون في ذلك اليوم اني اجعل اورشليم حج ار مشواال لجميع الشعوب و كل الذين
يشيلونه ينشقون شقا و يجتمع عليها كل امم االرض
 4: 12في ذلك اليوم يقول الرب اضرب كل فرس بالحيرة و راكبه بالجنون و افتح عيني على بيت
يهوذا و اضرب كل خيل الشعوب بالعمى
 5: 12فتقول امراء يهوذا في قلبهم ان سكان اورشليم قوة لي برب الجنود الههم
 6: 12في ذلك اليوم اجعل امراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب و كمشعل نار بين الحزم
فياكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين و عن اليسار فتثبت اورشليم ايضا في مكانها باورشليم

سواء اخذ هذا شهور او سنين حتى يصل االمر الى اكتمال االعداد لحزقيال  38التي ال اعرف
متى ولكن اشعر انها اقتربت والمواقف السياسية كلها تتجه لإلعداد لها .وهي ستعد للوحش
العالمي وأيضا ابن الهالك
امر اخر
البعض يقول ان اليهود سيبنون الهيكل الثالث سريعا فبالفعل ان الموقف كله أصبح معد لبناء
الهيكل الثالث ولكن الحقيقة رغم كل هذا وحتى لو ازيل المسجد هم ال يستطيعوا ان يبنوا الهيكل.
فهناك معلومة ال يعرفها الكثيرين وهي أن ما يعوق بناؤه ليس االمر كما يتخيل العرب هو هدم
المسجد األقصى او بناء الهيكل في المنتصف او في الجانب .ولكن الذي يمنع اليهود من بناء
الهيكل الذي يريدونه باي شكل ومستعدين للتضحية باي شيء لكي يبنى هو احتياجهم لنبي
يهودي يستعلن بوضوح وان يعلن هذا النبي كما يظنوا وحي من عند يهوه بمكان قدس االقداس
ليبنى الهيكل .وهذا في اعداد كثير بتعبير ِفي اْلم َك ِ
له َك فالبد ان يعلن الرب
ان َّال ِذي َي ْخ َت ُارُه َّ
الر ُّب ِإ ُ
َ
من خالل نبي هذا مفهومهم .مثلما حدث في الهيكل األول في زمن داود ومالك الرب فوق حقل
ارونة اليبوسي وانبياء زمانه وفي الهيكل الثاني شلتائيل وزربابل وعز ار ونحميا وحجي وزكريا
وكانوا يعرفوا بالفعل مكان قدس االقداس بدقة شديدة.
تخيلي من هو هذا النبي والمخلص الذي سيستعلن إلمكانية بناء الهيكل الثالث؟ اعتقد هو
ابن الهالك
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي :2

ِ
ِ
ان اْل َخ ِطَّي ِة،
َحٌد َعَلى َ
االرِت َد ُاد أ ََّوالًَ ،وُي ْس َت ْعَل ْن ِإْن َس ُ
 3الَ َي ْخ َد َعَّن ُك ْم أ َ
ط ِر َيقة َما ،أل ََّن ُه الَ َيأْتي ِإ ْن َل ْم َيأْت ْ
ْاب ُن اْل َهالَ ِك،
اوم واْلمرَت ِفع عَلى ُك ِل ما ي ْدعى ِإلها أَو معبودا ،ح َّتى ِإَّنه يجلِس ِفي هي َك ِل ِ
هللا َكِإلهُ ،م ْظ ِهًار
ً ْ َ ُْ ً َ
َ ُ َ
 4اْل ُمَق ِ ُ َ ُ ْ ُ َ
َْ
َُْ ُ
له.
َن ْف َس ُه أََّن ُه ِإ ٌ
ِ
ِ
ول َل ُك ْم ه َذا؟
َما َت ْذ ُكُرو َن أَني َوأََنا َب ْعُد عْن َد ُك ْمُ ،كْن ُت أَ ُق ُ
 5أَ
اآلن َت ْعَل ُمو َن َما َي ْح ِج ُز َح َّتى ُي ْس َت ْعَل َن ِفي َوْق ِت ِه.
َ 6و َ
ِ ِ
ِ
َن ِسَّر ِ
اآلن،
 7أل َّ
اإل ْثمِ اآل َن َي ْع َم ُل َفَق ْطِ ،إَلى أ ْ
َن ُيْرَف َع م َن اْل َو َسط َّالذي َي ْح ِج ُز َ
الر ُّب ي ِب ِ ِ ِ ِ
ِ
ظهو ِر م ِج ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يئ ِه.
يمَّ ،الذي َّ ُ ُ
َ 8وحيَنئذ َسُي ْس َت ْعَل ُن األَث ُ
يد ُه بَن ْف َخة َفمهَ ،وُيْبطُل ُه ب ُ ُ َ
طِ
َّ 9ال ِذي م ِج ُيئ ُه ِب َعم ِل َّ
ِآيات َو َع َج ِائ َب َك ِاذَبة،
الشْي َ
انِ ،ب ُك ِل ُق َّوةَ ،وب َ
َ
َ
ِ
ِِ
ِ
يع ِة ِ
ين ،أل ََّن ُه ْم َل ْم َي ْقَبُلوا َم َحَّب َة اْل َح ِق َح َّتى َي ْخُل ُصوا.
اإل ْثمِ ،في اْل َهالك َ
َ 10وب ُِك ِل َخد َ
َ 11وأل ْ ِ
ِ ِ ِ
هللا َعم َل َّ
الضالَ ِلَ ،ح َّتى ُي َص ِد ُقوا اْل َك ِذ َب،
َجل ه َذا َسُيْرس ُل إَلْيه ُم ُ َ
ِ
ِ
ِ
قَ ،ب ْل ُسُّروا ِب ِ
اإل ْثمِ.
ين َل ْم ُي َص ِد ُقوا اْل َح َّ
يع َّالذ َ
 12ل َك ْي ُي َد َ
ان َجم ُ
والعالمة ستكون؟
نار من السماء
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي :13
طالِ ًعا ِم َن األَْر ِ
ان َل ُه َقْرَن ِ
ان َي َت َكَّل ُم َك ِت ِنين،
آخَر َ
ُ 11ث َّم َأرَْي ُت َو ْح ًشا َ
ان ِشْب ُه َخُروفَ ،وَك َ
ضَ ،وَك َ
اك ِن ِ
ض و َّ ِ
ِ
يها َي ْس ُجُدو َن لِْل َو ْح ِ
ِ
َ 12وَي ْعم ُل ِب ُك ِل ُسْل َ ِ
ش
الس َ
ين ف َ
ام ُهَ ،وَي ْج َع ُل األَْر َ َ
َم َ
طان اْل َو ْحش األ ََّول أ َ
َ

ِ
يت،
األ ََّو ِل َّالذي ُش ِف َي ُجْر ُح ُه اْل ُم ِم ُ
ِ
ار َتْن ِزل ِمن َّ ِ
الن ِ
ِ
َّام َّ
اس،
يمةًَ ،ح َّتى ِإَّن ُه َي ْج َع ُل َن ًا ُ َ
َ 13وَي ْصَن ُع َ
الس َماء َعَلى األَْرض ُقد َ
آيات َعظ َ
ات َّال ِتي أ ِ
شَ ،ق ِائالً لِ َّ ِ ِ
ض ِباآلي ِ
 14وي ِض ُّل َّ ِ ِ
َن َي ْصَن َع َها أَمام اْل َو ْح ِ
ين َعَلى األَْر ِ
ين
ُعط َي أ ْ
لساكن َ
ْ
الساكن َ
َ
َُ
ََ

ِ
ض أَن يصَنعوا صورًة لِْلوح ِ ِ
السي ِ
اش.
ف َو َع َ
ش َّالذي َك َ
َعَلى األَْر ِ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ
ان ِبه ُجْر ُح َّ ْ

ِ
 15وأ ِ
ِ
َن يع ِطي ر ِ
َّ
ورُة اْل َو ْح ِ
ورِة اْل َو ْح ِ
ين الَ
يع َّالذ َ
َ ْ
ُعط َي أ ْ ُ ْ َ ُ ً
شَ ،وَي ْج َع َل َجم َ
شَ ،ح َّتى َت َت َكل َم ُص َ
وحا ل ُص َ
ِ
ورِة اْل َو ْح ِ
ش ُي ْقَتُلو َن.
َي ْس ُجُدو َن ل ُص َ
وبالفعل سيبني الهيكل ولكن بعد هذا سيتكبر على الهة اباؤه
سفر دانيال 11
ِ ِ ِِ
ِ
َّ
َّ ِ
ِ ِ
ُمور َع ِج َيبة َعَلى ِإل ِه اآللِ َه ِة،
َ « 36وَي ْف َع ُل اْل َمل ُك َكإَرَادتهَ ،وَيْرَتف ُع َوَي َت َعظ ُم َعَلى ُكل إلهَ ،وَي َت َكل ُم بأ ُ
َن اْل َم ْق ِض َّي ِب ِه ُي ْجَرى.
َوَيْن َج ُح ِإَلى ِإ ْت َما ِم اْل َغ َض ِب ،أل َّ
 37والَ يبالِي ِبآلِه ِة ِ ِ
ِ ِ
اء ،وب ُِك ِل ِإله الَ يبالِي أل ََّن ُه ي َتع َّ
ظ ُم َعَلى اْل ُك ِل.
َُ
َ َ
َ َُ
َ َ
آبائه َوالَ ِب َش ْه َوِة الن َس َ
وتبدأ االتعاب القصوى زمان وزمانين ونصف زمان.
ولكن ال اعرف متى سيحدث هذا .ما يهمني في كل هذا هو مجيء الرب الذي أتمنى ان يكون
اقترب.
امين تعال أيها الرب يسوع

والمجد هلل دائما

