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  ات األزمنةـمتييز عالم
Iاألمر مبعرفة عالمات األزمنة  

يعطينا.(28–12:7؛لو8–12:2مت)ثانباًكعالماتللجيلالذىسيأتىفيهتوجيه21أعطىيسوع -أ

.،وزالزلمسحاءكذبة،حروب،صراعاتعرقية،مشاكلإقتصادية،مجاعات،أوبئة:وهىتوجيهات7متى

،وأمواج،أزماتوضيقفىاألممعالماتعظيمةفىالسماء،مخاوف،إضطرابات:أخرى5ويصفلوقا

.عاتية

َوَسْوَف تَْسَمُعوَن بُِحُروٍب َوأَْخبَاِر . أَنَا ُهَو اْلَمِسيُح َويُِضلُّوَن َكثِيِرينَ : فَإِنَّ َكثِيِريَن َسيَأْتُوَن بِاْسِمي قَائِلِينَ "

ةٌ َعلى أُمَّةٍ . َولِكْن لَْيَس اْلُمْنتََهى بَْعدُ . ِِلَنَّهُ الَ بُدَّ أَْن تَُكوَن َهِذِه ُكلَُّها .اُْنظُُروا الَ تَْرتَاُعوا. ُحُروبٍ  ِِلَنَّهُ تَقُوُم أُمَّ

خاضم ) ْوَجاعِ ُمْبتََدأُ اِلَ َولَِكنَّ َهِذِه ُكلََّها . َوَمْملََكةٌ َعلى َمْملََكٍة َوتَُكوُن َمَجاَعاٌت َوأَْوبِئَةٌ َوَزالَِزُل فِي أََماِكنَ 

8–12:2مت".(الوالدة

الً َولَِكْن الَ  َوقاَلَقِلٍ فَإَِذا َسِمْعتُْم بُِحُروٍب "  ... يَُكوُن اْلُمْنتََهى َسِريعاً  فاَلَ تَْجَزُعوا ِلَنَّهُ الَ بُدَّ أَْن يَُكوَن َهَذا أَوَّ

َماءِ وَ َمَخاِوُف َوتَُكوُن  َوتَُكوُن َعالََماٌت فِي ...َعلَى اِلَْرِض  ِضيٌق َعِظيمٌ يَُكوُن . ..عالََماٌت َعِظيَمةٌ ِمَن السَّ

َوالنَّاُس يُْغَشى َعلَْيِهْم ِمْن  َواِلَْمَواُج تَِضجُّ اَْلبَْحُر . بَِحْيَرةٍ  َكْرُب أَُممٍ الشَّْمِس َواْلقََمِر َوالنُُّجوِم َوَعلَى اِلَْرِض 

12–22،12–12:9لو"...َخْوٍف 

تحدثفى12عالماتمتكلأنيعرفواأنهقريبعندمايروايسوعالناسفىالجيلالذىسيأتىخاللهيأمر -ب

.فىوقتواحدوعلىمستوىالعالمكلهكلالعالماتهناكجيلواحدفقطتحدثفيه.وقتواحد

 َهَذا اْلِجيلُ الَ يَْمِضي : اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ . ِريٌب َعلَى اِلَْبَوابِ أَنَّهُ قَ  فَاْعلَُموا ُكلَّهُ َهَكَذا أَْنتُْم أَْيضاً َمتَى َرأَْيتُْم َهَذا  "

 (22–12:22مت)."َحتَّى يَُكوَن َهَذا ُكلُّهُ 

25:22تك)سنة244إلى24هوطولالجيلفىالكتابالمقدس؟يتراوحالجيلفىالكتابالمقدسبينما -ج

تحدثموسىعنفترةالعبوديةفىمصرعلى.(7:2؛أع2:27؛مت94:24؛مز21:22؛عد22–

فإنالجيليمكنأنيستغرق(.25:22تك)أجيال2سنةأو244أنهاقدإستغرقت من.سنة244وهكذا

.سنة74لذاففىالمتوسطيستغرقالجيلهناحوالى(2:27مت)جيل22إبراهيملداود

و -د الموجود علىاألرضهقتوجودإنتهريسوعالجيل البالجسد عالألنهم ماتالزمانيعرفونأنيميزوا

طلبعالمةأوآيةكانشيئاًكتابياًألنيوئيليقولأنالمسياسيعطىعجائبفىالسماء.الخاصةبمجيئهاألول

ن عفىأنهميطلبونمنهآيات(.1:24يؤ) .صنعهبالفعللماباإلضافةكانالرياءوالتصَّ

يِسيُّوَن " بُوهُ ... اْلفَرِّ َماءِ فََسأَلُوهُ أَْن يُِريَُهْم  لِيَُجرِّ َماِء ! يَا ُمَراُؤونَ ... آيَةً ِمَن السَّ تَْعِرفُوَن أَْن تَُميُِّزوا َوْجهَ السَّ

ا َعالََماُت اِلَْزِمنَِة فاَلَ تَْستَِطيُعونَ  يٌر فَاِسٌق يَْلتَِمُس آيَةً ! َوأَمَّ (2-22:2تم)..."ِجيٌل ِشرِّ

إسرائيلهللت -ه إستجابة -رجععدم تعرف-جزئياً لم زمنإفتقادهالكونها البشرإن. إستجابة لألحداثحجم

.النبوىعماهوقادمقريباًتناسبمعحجماإلعالنالنبويةي
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فَإِنَّهُ . َولَِكِن اآلَن قَْد أُْخفَِي َعْن َعْينَْيكِ . الَِمكِ أَْنِت أَْيضاً َحتَّى فِي يَْوِمِك َهَذا َما ُهَو لِسَ  لَْو َعلِْمتِ إِنَِّك »: قَائاِلً "

ِك َوبَنِيِك فِيِك َوالَ َستَأْتِي أَيَّاٌم َويُِحيطُ بِِك أَْعَداُؤِك بِِمْتَرَسٍة َويُْحِدقُوَن بِِك َويَُحاِصُرونَِك ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة َويَْهِدُمونَ 

(22-29:21لو)."«ِلَنَِّك لَْم تَْعِرفِي َزَماَن اْفتِقَاِدكِ يَْتُرُكوَن فِيِك َحَجراً َعلَى َحَجٍر 

.ئالمسيحعرفاألوقاتواألزمنةالخاصةبمجيعلمبولسأنالكنيسةالبدأنت -و

ا " ْم أَْنتُْم تَْعلَُموَن بِالتَّْحقِيِق أَنَّ يَْوَم لَُكْم أَيَُّها اإِلْخَوةُ أَْن أَْكتَُب إِلَْيُكْم َعْنَها، ِلَنَّكُ  فاَلَ َحاَجةَ  اِلَْزِمنَةُ َواِلَْوقَاتُ َوأَمَّ

بِّ َكلِصٍّ فِي اللَّْيِل َهَكَذا يَِجيءُ  ا أَْنتُْم أَيَُّها اإِلْخَوةُ فَلَْستُْم فِي ... (المستعدينسيعانونخسارةكبيرةغير)الرَّ َوأَمَّ

(2-5:2تس2)".َونَْصحُ  لِنَْسَهرْ نَنَْم إِذاً َكاْلبَاقِيَن، بَْل  فاَلَ .. .َذلَِك اْليَْوُم َكلَصٍّ  يُْدِرَكُكمْ َحتَّى  ظُْلَمةٍ 

فاللصهومصدرمعاناةوخسارةألشياء.ظلمةحتىيأتىيومالرببالنسبةلناكلصقالبولسأننالسنافى -ز

وسهرناو لوإحترسنا شحصم.يمكنتجنبهذا التىيعانيها اللصتنطوىعلىعنصرالخسارة اإنفكرة

.ئالمفاجئبسببالمج

مج -ح ليوم محددة مواعيد رفوضئالمسيحفهومخطئومأىشخصيضع أننعرفالجيل. ،يسوعيخبرنا

.وبولسيحثناأننعرفاألزمنةواألوقات

ا َذلَِك " اَعةُ َوتِْلَك  اْليَْومُ َوأَمَّ َماَواِت إاِلَّ  السَّ (12:22مت)." أَبِي َوْحَدهُ فاَلَ يَْعلَُم بِِهَما أََحٌد َوالَ َمالَئَِكةُ السَّ

IIالمات النبويةأربع أنواع من الع 
.ئالربابالمقدسستنبهالكنيسةلوقتمجعنهاالكتالعالماتالتىتنبأ:أحداث -أ

.شيرللجيلاألخيرستحدثفىالمجتمعوالخليقةوستزدادفىالشدةوهكذات : توجهات -ب

.دثفىالسماء،وهذايشملطبيعةالطقسظواهرخارقةللطبيعةستح: عالمات كونية -ج

األخيرة: عالمات شخصية -د األيام فى أنهم المؤمنين ستنبه عملية نبوية ال) إختبارات هذهنحن على نركز

(.ختالفطبيعةالشخصماتألنهاشخصيةومرنةفتختلفبإالعال

III إمكانية معرفة العالمات واألوقاتإدعاءات شائعة ضد 
الوحىالمقدسك تب.اإلصحاحاتالخاصةباألياماألخيرةأوعالماتاألزمنةيمكنناأننفهمال:اإلدعاء اِلول -أ

.كانتاألغلبيةالعظمىمنالناسعلىمرالتاريخمنغيرالمتعلمين.ليفهمهالجميع

.منعململكوتهللاقللي يعتقدالبعضأنفهماألياماألخيرةسوف:اإلدعاء الثانى -ب

ال:لثاإلدعاء الثا -ج أننا بما الربلألرض، فيها التىسيعود أننعرفاليوموالالساعة فاليجبأنيمكننا

الحقيقةأنالوحى.أوالعالماتالخاصةبالجيلالذىسيجئخاللةالرباألزمنةأوالمواسمنحاولأننعرف

المعرفة علىهذه المجئبناءاً الجيلأنيعرفويستعدلهذا يطلبمنهذا ضكلمنيسوعوالرسولتعر.

؛19–12:15؛لو22–12:21مت)بولسلنقطةالقدرةعلىمعرفةالعالماتالنبويةلألياماألخيرة

(.22–1:2تس1؛2–5:2تس2
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أقل)ربمايكونصحيحاًأنعددقليل.مناألجيالالماضيةأنهمالجيلاألخيرإعتقدكلجيل:اإلدعاء الرابع -د

دائمعبهللابشكلفيهغالبيةشلكنهناكجيلواحدسيؤمن.منكلجيلسابقإعتقدهذااإلعتقاد(%2من

الزمن)ومستمر من لعقود المسيح( سنرىمجئ أننا عندما. األخيرة األيام تحدثالبعضعن الماضى فى

لملكاأللفىقبلعامكانهناكتثقلمؤقتبا(.لكنتناوللهذاالموضعكانبشكلمؤقت)تحدثأزماتضخمة

.غيردائمأومستمربعدالميالدلكن2444

السؤالهوكيفسيتمبنجاحمعكأنت؟.كلشئسيتمفىالنهايةبنجاح:اإلدعاء الخامس -ه

IV رؤية الصورة بالكامل: فترات نبويةثالثة 
تنقسمالسبعسنين.(9:17دا)يصفالوحىثالثةأ ط رزمنيةنبويةتختصبآخرسبعسنواتمنهذاالزمن -أ

.األخيرةإلىفترتينمحددتين،تستمركٍلمنهاثالثسنواتونصف

12؛لو8–12:2مت)ضطرابات فى اِلممبإ((الوالدة)بدايةآالمم خاض)بتدأاألوجاعم :أول إطار زمنى -ب

:12،15.)

 (.ثالثسنواتونصفأول)سالم عالمى زائف(الوالدة)زيادةآالمم خاض:ثانى إطار زمنى

 (.آخرثالثسنواتونصف)ضيقة عظيمةآالموالدةشديدة:ثالث إطار زمنى

V(8 – 2: 12مت )إضطرابات ىف األمم : فهم اإلطار الزمىن األول  
فأمةإسرائيلهى.ت مثلإسرائيلالجدولالزمنىلخطةهللاالنبوية.تحدثقبلبدايةالسبعسنواتبتدأ اِلوجاعمٌ  -أ

أنبدايةلذافرأيىالشخصى.فىالماضىوالمستقبلمنالخطيةوالفداءقطةالمرجعيةلفهمتاريخالتحريرالن

عندماأصبحت2927عندماتمإعالندولةإسرائيلأو2928فىعامبدأت(مبتدأاألوجاع)آالمالمخاض

.أورشليمتحتالسلطةاإلسرائيلية

(م خاض)ت ترجمالكلمةاليونانية.أوبدايةالم خاض(بتدأاألوجاعم )ىتحدثيسوععنفترةزمنيةمحددةت سم -ب

وسينتجعنهذهاآلالموالدةنظامعالمى.؛هذامقارنةباألالمالتىتعانيهاالمرأةعندالوالدة(أحزان)باللفظ

.لكاأللفىىالم تحدثالرسولبولسعنإنتظارالخليقةوأنينهالألرضالجديدةف.لكاأللفىجديدفىالم 

–12:2مت)شكللألحداثيمكنأنتؤخذكعالماتلت جهزوت عدالكنيسةلألعوامالقادمة21أعطىيسوع -ج
22؛مر8 12؛لو8–5: لقدأعطىيسوععالماتفىكلنواحىالحياةوتشمل.(28–7: روحياً:

(.عالماتفىالسماءواألرض)عياً،إجتماعياً،سياسياً،تكنولوجياً،طبي(إيجابيةوسلبية)

VIسالم عاملى زائف: فهم اإلطار الزمىن الثاىن

المسيحكرجل.يحدثاإلطارالزمنىالثانىفىخاللالثالثسنواتونصفاألولى -أ بظهورضد وهىتبدأ

:5تس2)ومنثميؤسسسالمعالمىزائف(8–12:2مت)"إلضطراباتاألمم"سالميقومبإيجادحل
:2تى(2فيرتدكثيرونعناإليمان(2–27:1رؤ)فىهذاالوقتتضطهدديانةبابلالزانيةالكنيسة(.2
2.)
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ثالثسنوات -ب لمدة يستمر لسالم األمم من وكثير المسيح بينضد معاهدة بقطع سنواتاألخيرة السبع تبدأ

.(9:17دا)وبعدهاينقضهوالمعاهدةوتبدأالضيقةالعظيمة.ونصف

عظيمة) َكاْلَمَخاضِ ، َهالٌَك بَْغتَةً ِحينَئٍِذ يُفَاِجئُُهْم  «َسالٌَم َوأََمانٌ »:ِلَنَّهُ ِحينََما يَقُولُونَ " فاَلَ لِْلُحْبلَى،  (ضيقة

 5:2تس2".يَْنُجونَ 

بِيَحةَ َوفِ  (سنوات7)فِي أُْسبُوٍع َواِحٍد (أمم)َمَع َكثِيِريَن  َعْهداً (ضدالمسيح)َويُثَبُِّت " ي َوَسِط اِلُْسبُوِع يُبَطُِّل الذَّ

 (9:17دا)."(فىهيكلأورشليم)َوالتَّْقِدَمةَ 

سي قيم:أوالً  .(22:8رؤ)غرضهاأنتعبدهكلاألمملألياماألخيرةوالتىهناكمرحلتينفىخطةالشيطان -ج

سيقيم:ثانياً .لمسيحيينيرتدونعناإليمانكوسيلةلخداعاألمموجعلا(الديانةالعالمية)ويثبتبابلالزانية

.ويؤسسديانةضدالمسيح

فىاألرضحيثتخدعالجميع -د الحلللظلم تتنكروتدعىأنها زائفةوديانة ست مثلبابلالزانيةحركةعدالة

ا وتعظيم والمحبة، السالم حركة اإلحتياجاتاإلنسانية، تسديد الجياعوالفقراء، إطعام لكرامةبأعمالالخير،

الديانة ونسبية اِلخالق:الصفتيناألساسيتينلسياسةوأسلوببابلالزانيةهما.اإلنسانيةبدونمبادئأخالقية

.الجامعة للكل

يصفبشكلحى(2–27:2رؤ).دةضدالمسيحاإلعداداألمملعب"كمعدللطريق"تعملديانةبابلالزانية -ه

.الذىي حدثهنظامالديانةالعالميةالموحدةلبابلالزانيةقوةالخداع،وعنفاإلضطهاد،والدمار

ستسكراألمممنخمرالخداعالعظيمللزانيةحيثأنهيعودعليهمبالفائدةمنمعوناتإنسانية،وديانةموحدة -و

ف،،والتعاطبوعودبابلبالخيروالرخاءأوت دمنفرحاًستسكراألمم.ت نهىالحروب،واقتصادعالمىمزدهر

.وديانةالتسامح

27:1رؤ".ُسكَّاُن اِلَْرِض ِمْن َخْمِر ِزنَاَها َوَسِكرَ "

كبيرين -ز وتميز بقبول الزانية ديانة ب.ستحظى متسربلة ستكون مالبسالملوك)األرجوان بإ( حتراموتحظى

.ووالءالصفوةمنقادةالمالواإلقتصادعلىاألرض

لك) بِأُْرُجواٍن َوقِْرِمزٍ  ةً ُمتََسْربِلَ َواْلَمْرأَةُ َكانَْت " َكأٌْس ِمْن بَِذَهٍب َوِحَجاَرٍة َكِريَمٍة َولُْؤلٍُؤ، َوَمَعَها  َوُمتََحلِّيَةً ، (الم 

ةٌ َرَجاَساٍت َونََجاَساِت ِزنَاَها َذَهبٍ  27:2رؤ".فِي يَِدَها َمْملُوَّ

.ستجعلالزانيةالجموعتسكرمندمالقديسينالذينيكشفونخداعها -ح

يِسينَ (بابلالزانية)َوَرأَْيُت اْلَمْرأَةَ " 27:2رؤ."َوِمْن َدِم ُشَهَداِء يَُسوعَ  َسْكَرى ِمْن َدِم اْلقِدِّ

العشرملوكالذينيخدمونضدالمسيحبدافع -ط يثيرالدهشة،أنالديانةالعالميةللزانيةسيكرههاويدمرها مما

الضدالمسيح.(أىفىمنتصفالسبعسنوات)يةالضيقةالعظيمةوسيحرقونهافىبدا.(27:22رؤ)الغيرة

 الخاصةبهسيستبدلها بالديانة للزانيةطوعاًوستتميز. العالمية الناسللديانة لتسامحباسينصم ديانةضد. أما

.عنفوشدةالجميععلىعبادتهبكلفست جبرالمسيح

ا اْلَعَشَرةُ اْلقُُروُن الَّتِي َرأَْيَت َعلَى اْلَوْحِش فََهُؤالَِء  ... َعَشَرةُ ُملُوكٍ َواْلَعَشَرةُ اْلقُُروُن الَّتِي َرأَْيَت ِهَي " َوأَمَّ

انِيَةَ  27:21،22رؤ."َويُْحِرقُونََها بِالنَّارِ ، َوَسيَْجَعلُونََها َخِربَةً َوُعْريَانَةً، َويَأُْكلُوَن لَْحَمَها َسيُْبِغُضوَن الزَّ
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اإلرتدادعناإليمانمقترناً:لإلشارةلوقتمجئالمسيحالثانىوهمامالنابولسالرسولهناكعالمتينأعطاه -ي

(.5:2تس2.)بإعالنوظهورضدالمسيحعلىمستوىالعالمإلقامةالسالم

الً ِت إِْن لَْم يَأْ  (مجئالمسيحالثانى) يَأْتِيالَ يَْخَدَعنَُّكْم أََحٌد َعلَى طَِريقٍَة َما، ِلَنَّهُ الَ " إِْنَساُن  َويُْستَْعلَنَ ، ااِلْرتَِداُد أَوَّ

1:2تس1."(ضدالمسيح) اْلَخِطيَّةِ 

:2تى1؛1–2:2تى2؛1:2تس1؛22–12:9مت)سيكونهناكإرتدادعناإليمانفىآخراأليام -ك
.الشياطينتعاليمشياطينوهىتعاليمتوحىبها(.2-1:2بط1؛5–2:2تى1؛7–2

وَح يَقُوُل َصِريحاً " ، تَابِِعيَن أَْرَواحاً ُمِضلَّةً َوتََعالِيَم يَْرتَدُّ قَْوٌم َعِن اإِليَمانِ إِنَّهُ فِي اِلَْزِمنَِة اِلَِخيَرِة : َولَِكنَّ الرُّ

(2-2:2تى2" )... َواجِ َمانِِعيَن َعِن الزِّ َشيَاِطيَن،فِي ِريَاِء أَْقَواٍل َكاِذبٍَة، َمْوُسوَمةً َضَمائُِرُهْم،

VIIإجتاهات روحية إجيابية ُتشري للجيل الذى يأتى فيه املسيح  
فىالجيل-كثفوعلىمستوىالعالمكلهبشكلم -بحدوثهاهناكإتجاهاتروحيةإيجابيةتنبأالوحىالمقدس -أ

.الذىسيأتىفيهالمسيح

يُكرز ببشارة اإلنجيل لكل اِلمم -ب : توقيت يسوع األممربط لكل باإلنجيل بالتبشير إحصائيات.مجيئه ت ظهر

 لكل ستصل اإلنجيل رسالة أن التبشيرية األرضالمنظمات على ولغة مرة)أمة ألول العام( غضون فى

1415.

مت)."ثُمَّ يَأْتِي اْلُمْنتََهى .(كلاألعراق) َشَهاَدةً لَِجِميِع اِلَُممِ  ُكلِّ اْلَمْسُكونَةِ َويُْكَرُز بِبَِشاَرِة اْلَملَُكوِت َهِذِه فِي "

12:22)

.إنأعظمحصادللنفوسفىالتاريخيحدثاآلن.أمةوقبيلةعلىوجهاألرض121ـتوجدكنائسفىكلال -ج

وهناكخطةتهدفإلى.(منسكانالعالم%98يستعملها)لغة1444تمتترجمةالكتابالمقدسألكثرمن

.1424تالعالمبحلولعامترجمةالكتابالمقدسلكللغا

عدداًكبيراًمن(الماسونية)خلصئالمسياالم اتاليهوديةالتىتؤمنوتنتظرمجترىالجماعخالص إسرائيل -د

جماعةماسونيةفى214هناكأكثرمن.اليهوديعودللمسيحأكثرمنأىوقتآخرمنذالقرناألولالميالدى

.سنين24فىآخر%544وهذايمثلزيادةبنسبة.مؤمن24444إسرائيلبتعدادأكثرمن

بِّ : َحتَّى تَقُولُوانَُّكْم الَ تََرْونَنِي ِمَن اآلَن " ِ (12:29مت). "«!ُمبَاَرٌك اآلتِي بِاْسِم الرَّ

(22:12رو)"َكَما هَُو َمْكتُوبٌ . َسيَْخلُُص َجِميُع إِْسَرائِيلَ َوَهَكَذا "

ئالمسيحوإدراكالكنيسةعلىمستوىالعالمكلهلهويتهايوحناالرائىبينمجيربطالعروسالكنيسة كهوية  -ه

.كعروسللمسيح

وُح َواْلَعُروُس يَقُوالَنِ " (11:27رؤ)."«تََعالَ »: َوالرُّ

تنبأ.28فىلوقااًنهاروبينالصالةليال27ًيسوعبينمجيئهالثانىلألرضفىلوقايربطحركة صالة عالمية -و

والتىتقوىبهؤالءالذين(7–21:2إش)ئالمسيحالمستمرةحتىمج12/7ةالصالةءعنخدمإشعيا

(فىستادات)وتجمعاتالصالة12/7وماظهرحديثاًمنصلوات(.5–21:2إش)لهمهويةالعروس
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؛11:27رؤ)ماألخيرةي قيمالروحالقدسحركاتصالةفىاأليا.علىمستوىالعالملهوعالمةآلخراأليام

:15؛إش22–12:22؛إش7–21:2؛إش22–15:2؛مت8–28:7؛لو8:2؛رؤ5:8رؤ

؛إش22:12؛إش22–21:24؛إش29–24:28؛إش5،22–17:1؛إش9–12:8؛إش9

:241؛مز2–1:2؛صف2–5:2؛مى22:7؛إر27،21–1:21؛يؤ51:8؛إش52:22

(.21:24؛زك211:2؛مز14–27

بالعدل)أَفاَلَ يُْنِصُف  " اِرِخيَن إِلَْيِه نََهاراً َولَْيالً هللاُ ُمْختَاِريِه  (يحكم َوُهَو ُمتََمهٌِّل َعلَْيِهْم؟ أَقُوُل لَُكْم إِنَّهُ  الصَّ

لو)".َعلَى اِلَْرِض؟(إتفاقفىالصالة) أَلََعلَّهُ يَِجُد اإِليَمانَ  ى َجاَء اْبُن اإِلْنَسانِ َمتَ َولَِكْن  (ضيقة) َسِريعاً يُْنِصفُُهْم 

28:7-8)

بَّ يَُسرُّ بِكِ ... « َحْفِصيبَةَ »تُْدَعْيَن " َعلَى أَْسَواِرِك يَا . َوَكفََرحِ اْلَعِريِس بِاْلَعُروِس يَْفَرُح بِِك إِلَُهكِ .. .ِلَنَّ الرَّ

اساً َشلِيُم أُورُ  َوامِ الَ يَْسُكتُوَن ُكلَّ النََّهاِر َوُكلَّ اللَّْيِل  (متشفعين) أَقَْمُت ُحرَّ يُثَبَِّت  َحتَّىيَْسُكُت  َوالَ تََدُعوهُ ... َعلَى الدَّ

(7-21:2إش)".أُوُرَشلِيَم تَْسبِيَحةً فِي اِلَْرضِ  َويَْجَعلَ 

إن.يأتىيسوعثانيةفىسياقأعظمحركةعبادةفىالتاريخس:(22 – 24:  21إش )حركة عبادة عالمية -ز

م  والموسيقى للعبادة الحالى اإلنفجار قترناً عالماتاألزمنةفبالشفاعة من عالمة هو تمي . عن إشعياء زتنبأ

–21:2)؛(9:2)؛(2:2)؛(7-5:2):إشعياءإقرأ(.أكثرمنمئةآية)فىآخراأليامالترنيموالتسبيح
(19:29)؛(5،22–17:1)؛(2–12:2)؛(15:2)؛(22–12:22)؛(17–22:2)؛(2

؛(22:12؛22:12)؛(27–21:24)؛(28:29،14)؛(24–25:2)؛(24:19،24)؛

–52:7)؛(55:21)؛(52:2)؛(24–51:8)؛(52:2،22)؛(29:22)؛(28:14،12)
(.22،12–22:24)؛(22–25:22)؛(22:7)؛(7،9–21:2)؛(22:2)؛(24:28)؛(8

إزدادعدد(22–1:18يؤ)كلالمؤمنينسيرونأحالماًورؤىنبوية:إنسكاب الروح القدس فى آخر اِليام -ح

المؤمنينالخمسينيينوالكارزماتيينبشكل مليون544إلىأكثرمن2944كبيرمنحوالىمليونفىعام

–22:22دا)؛(12:14إر)؛(22:9إر)؛(1:27أع)إنأعظماللحظاتالنبويةلمتأتىبعد.اليوم

(.2:2مال)؛(27:22مت)؛(28:14رؤ)؛(2–22:2رؤ)؛(12:9إش)؛(25

(1:27أع)"... بََشٍر فَيَتَنَبَّأُ بَنُوُكْم َوبَنَاتُُكمْ  ُكلِّ اِم اِلَِخيَرِة أَنِّي أَْسُكُب ِمْن ُروِحي َعلَى َويَُكوُن فِي اِلَيَّ " 

مالك(:21:24دا)؛(22:22دا)؛(24:12إر)؛(12:14إر):سبوق لنبوات اِليام اِلخيرةفهم غير مُ  -ط

 (21:2،9124دا)مختومةفىزمانهلكنست كشففىوقتالنهايةيخبردانيالأنمعلوماتاألياماألخيرة

تَِمتحتى.هذايتحدثعنكشفأسرارإعالناتاألياماألخيرة يوحناكتبعننبواتالرعودالسبعةوهىخ 

.(24يارؤ) وقتالنهاية

بِّ الَ يَْرتَدُّ َغَضُب " (12:14إر)."فِي آِخِر اِلَيَّاِم تَْفَهُموَن فَْهماً . َحتَّى يُْجِرَي َويُقِيَم َمقَاِصَد قَْلبِهِ  الرَّ

تنبأمالخىعنوقتفريدسيوجهفيهاألباءفىاإليمانقلوبهم:الشباب حول العالم يركزون على ملكوت هللا -ي

ضحايا–األيتام)وسيشملهذاردورجوعضخملقلبالكنيسةنحومنالأبله.لمحبةوخدمةاألجيالالشابة

دثالطرقحوا آبائهم(. نحو جيلكاملمنالشبابقلوبهم سيرد فىهذا عنإطارزمنىمرتبط. تنبأ وهذا

.ئالمسيحمباشرةقبلمج(روحوقوةإيليا)بإطالقإرتباطوثيق

بِّ اْليَْوِم اْلَعِظيِم وَ " فَيَُردُّ قَْلَب اآلبَاِء َعلَى اِلَْبنَاِء َوقَْلَب اْلَمُخوِف َهئَنََذا أُْرِسُل إِلَْيُكْم إِيلِيَّا النَّبِيَّ قَْبَل َمِجيِء يَْوِم الرَّ

(2:5،2مال)".اِلَْبنَاِء َعلَى آبَائِِهمْ 
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VIII إجتاهات روحية سلبية ُتشري للجيل الذى يأتى فيه املسيح

َعالِِميَن ".يؤكدالرسولبطرسعلىأننانحتاجأولكلشيئأننهيئأنفسناللسخرية:مستهزئين وشهوانيين -أ

الً َهَذا  أَْيَن ُهَو »: ، َسالِِكيَن بَِحَسِب َشَهَواِت أَْنفُِسِهْم، َوقَائِلِينَ ُمْستَْهِزئُونَ أَنَّهُ َسيَأْتِي فِي آِخِر اِلَيَّاِم قَْوٌم : أَوَّ

(2:2،2بط1)."َمْوِعُد َمِجيئِِه؟

بابل الزانية الديانة العالمية -ب 27رؤ): :1–2 ديانةبابلالزانيةهىديانةتسامحوستكونبمثابةحركة(:

.أنهاهىالحلللظلمالموجودبتسديداإلحتياجاتاإلنسانيةدعيةًعدالةزائفةم 

2:2تى1()7–2:2تى1()1–2:2تى2()1:2تس1()22–12:9مت:)اإلرتداد عن اإليمان -ج
ت نكرالكثيرمنالكنائساليومعصمةالكتابالمقدسمنالخطأوبالتالىيأتىاإلنهيار(.2–1:2بط1()5–

.األخالقى

:22دا()8:12دا()7:12،15دا)سيكونفريداًفىالجيلالذىسيأتىفيهالمسيح:إضطهاد المؤمنين -د

،22:7رؤ()22:7رؤ()9:12رؤ()7:9،22رؤ()22–2:9رؤ()21:7،24دا()25–22
:12مت()24:12،11،18مت()29:1رؤ()28:12رؤ()27:2رؤ()7–22:5رؤ()25

مليونشهيد،فى15سنةكان2944عددالشهداءعلىمدار(.29–12:22لو()7–21:2لو()9

.مليونشهيد54القرنالعشرينوحده؛كانهناكحوالى

IX(زىن)وأيام لوط  (عنف)أيام نوح  :اإلمث

.(22:28رؤ()12:21مت)ستصلالخطيةألقصىدرجاتها:كثرة اإلثم -أ

(12:21مت)."تَْبُرُد َمَحبَّةُ اْلَكثِيِرينَ  اإِلْثمِ َولَِكْثَرِة "

(8:12دا)."اْلَمَعاِصي تََمامِ َوفِي آِخِر َمْملََكتِِهْم ِعْنَد "

(9:12رؤ)."ِسْرقَتِِهمْ َوالَ َعْن  ِزنَاُهمْ َوالَ َعْن  ِسْحِرِهمْ َوالَ َعْن  قَْتلِِهمْ ابُوا َعْن َوالَ تَ "

،22:7رؤ()9:12رؤ()7:22،22رؤ()22–2:9رؤ)الخطيةاألولىعلىاألرض:قتل .2
(27:2رؤ()22:2رؤ()24

(22:22رؤ()25-2،8،21–22:2رؤ)عبادةخفيةوشيطانيةتمألاألرض:سحر .1

رؤ()27:1رؤ()22:22رؤ()12–9:14رؤ)مماراساتخاطئةبدافعمنالشيطان:زنى .2

(29:1رؤ()28:2

(مثل معاداة النازى للسامية)قوانينفاسدةواضطهادبدافعالسرقة:سرقة .2

عنفشديديظهرفىأعمالإرهابية،تفرقة(:2تى1؛22–2:22؛تك12:27مت)عنف:أيام نوح -ب

.عنصرية،قتالشوارع،زيادةمعدالتالقتلعلىمستوىالعالمكله
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نَِهايَةُ ُكلِّ »: لِنُوحٍ فَقَاَل هللاُ  .طَِريقَهُ َعلَى االْرضِ  ُكلُّ بََشٍر قَْد اْفَسدَ َوَراى هللاُ االْرَض فَاَذا ِهَي قَْد فََسَدْت اْذ َكاَن "

(22–2:21تك)."فََها انَا ُمْهلُِكُهْم َمَع االْرضِ . ِمْنُهمْ  االْرَض اْمتاََلْت ظُْلماٍر قَْد اتَْت اَماِمي النَّ بَشَ 

حاالتالحمل2/2مليونحالةإجهاضتتمكلسنةعلىمستوىالعالمكله،أو54حوالى:إجهاض .2

(يوميا244,444ًأكثرمن)كلها

إنقسام العائلة .1 : معدل العالم كل فى بشدة يتزايد الطالق ( إلى يصل المتحدة الواليات %(54فى

(22:21مر)للموتيسلمهلووصلاألمرأنسيخوناألخأخاهحتى

رؤ؛9:12رؤ).سيزدادالزنىفىاألياماألخيرة(:18–29:2؛تك24-27:18لو)زنى :أيام لوط -ج

وسيظهرهذابأكثرمن(12:8؛رؤ29:1؛رؤ24-2،9–28:1؛رؤ2–27:2؛رؤ22:8

:صورة

اإلتجار بالبشر .2 الجنسيةالتى%84أكثرمن: ي جبرونعلىالفسقوالتجارة التجارة هذه منضحايا

تنبأالكتابالمقدسبأنالعبوديةستكونالخطيةالسائدةوالمنتشرةفى.بليوندوالرسنويا24ًتجنى

وهذاالعدديزدادبمعدل.مليونعبدعلىاألرض25يوجداآلن.(2:2؛يؤ28:22رؤ)آخراأليام

.مليونكلعام5حوالى

اِلفالم اإلباحية .1 اإلباحيةبليوندوالر244ي نفقحوالى: علىاألفالم كله فىالعالم كلعام يوجد.

.صفحةتحتوىعلىموادإباحيةمليون544اأكثرمنهتبمليونموقعإباحىعلىاإلنترن5حوالى

تزدادهذهاألرقامبشدة.ستخدملإلنترنتهذهالمواداإلباحيةم 24,444فىكلثانيةمنكليوميشاهد

.فىكلالعالم

الشذوذ الجنسى .2 الجنسىفى: الشذوذ العالم الجنسىالعالمحيثتقبلأمم رجالالدينيجتاحالشذوذ

.نالزواجسيكونخروجعلىالقانونفىبعضاألماكنتنبأبولسالرسولأ.والزواج

وَح يَقُوُل َصِريحاً " َمانِِعيَن ... إِنَّهُ فِي اِلَْزِمنَِة اِلَِخيَرِة يَْرتَدُّ قَْوٌم َعِن اإِليَماِن، تَابِِعيَن أَْرَواحاً : َولَِكنَّ الرُّ

َواجِ  (2–2:2تى2)..."َعِن الزِّ

Xكنولوجيا على أننا ىف األيام األخريةيدل اإلجتاه للعوملة والت

العولمة -أ : بالمالحظة والجديرة المنذرة األمور العولمة)من والتجارة،( المال، بها يتحول التى والطريقة

27رؤ)إلىصورةموحدةفىكلالعالم،واإلتصاالت،والدين،والسياسةمنكونهاتختلفباختالفالشعوب

ستتشارك.تعاونإقتصادىوسياسى،سياحةومعلومات.موحدةفىكلالعالمستكونهناكتكنولوجيا.(28-

.األمموالدياناتفىالمعلوماتفيمابينها

المعرفة والسفر -ب :( 21دا :2)  المعرفة فى كبيرة زيادة عن دانيال اإلتصاالت)تنبأ ) وسائل)والسفر

.ليحصلواعلىالمعرفة"يروحونهناوهناكس"حيث(المواصالت

َمنِ " ، َواْغلِِق اْلِكتَاَب إِلَى آِخِر الزَّ رِّ َكثِيُروَن يَُروُحوَن ُهنَا َوهُنَاَك . أََما أَْنَت يَا َدانِيَاُل، فَاْحفَِظ اْلَكالَم فِي السِّ

 يفرترجمةالكتابالش(21:2دا)(."عصرالمعلومات) لِيَِزيُدوا َمْعِرفَةً  (حركةسفرغيرمسبوقة)

.1414تريليوندوالرفى25،و1449تريليوندوالرفىعام8عالميةتجنىالسياحةال .2



ONETHING CONFERENCE 2008 – MIKE BICKLE 
Knowing the Signs of the Times  PAGE 9 
 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
Free Teaching Library    mikebickle.org 

1.  يتضاعفكل المعلوماتالمطبوعة سنوات2المجموعالكلىلكل تتضاعفالمعلوماتفىالعلوم.

كل شهور2الحيوية العلماءعلىمرالتاريخ%84يعيشاآلنأكثرمن. منعدد فىكلدقيقة.

.كتابجديدكلعام544,444ي نشرأكثرمن.تناالعلميةصفحةلمعلوما1,444يضيفون

اإلتصاالت الفورية -ج كلهمع: اإلتصالالفورىبينالعالم الليزر، أشعة إستخدام تكنولوجيا األقمارالصناعية،

(28–22:22رؤ)...إستخدامتكنولوجياالشرائحالدقيقةلتسهيلاإلتصاالت،إلخ

ُعوِب َواْلقَبَائِِل َواِلَْلِسنَِة َواِلَُمِم ُجثَّتَْيِهَما ثاَلَثَةَ أَيَّاٍم َونِْصفاً، (لاإلعالممنخاللوسائ)َويَْنظُرُ " أُنَاٌس ِمَن الشُّ

(22:9رؤ)."َوالَ يََدُعوَن ُجثَّتَْيِهَما تُوَضَعاِن فِي قُبُورٍ 

اإلنترنت -د للمعلوماتوتأتاح: غيرمسبوقة الوحش.المعرفةزيادة الذكيةالدقيقةرائحالتكنولوجياشإنسمة

.يستخدمنظامالدفعالنقدىتتعاملمعنظامإقتصادىعالمىإل

َغاَر َواْلِكبَاَر، َواِلَْغنِيَاَء َواْلفُقََراَء، َواِلَْحَراَر َواْلَعبِيَد، تُْصنَُع لَُهْم : َويَْجَعَل اْلَجِميعَ " َعلَى يَِدِهِم اْليُْمنَى  ِسَمةٌ الصِّ

َمةُ أَِو اْسُم اْلَوْحِش أَْو َعَدُد اْسِمهِ  يَْشتَِرَي أَْو يَبِيعَ َوأَْن الَ يَْقِدَر أََحٌد أَْن ى ِجْبَهتِِهْم،أَْو َعلَ  رؤ)."إاِلَّ َمْن لَهُ السِّ

22:22-27)

22رؤ)ي شجععلىالحصولعلىسمةالوحشما -ه الحديثة،ومجتمعاتال(28–22: وجودالتكنولوجيا

ن إقتصادىعالمىواحدتعتمد ونظام النقدى، الدفع ظام . إن الذكية الدقيقة التكنولوجيا هذاشرائح تجعلكل

ويمكنقراءتهابسهولةبواسطةأىشريحةكمبيوترتوضعتحتالجلدفىالذراع.ممكناًألولمرةفىالتاريخ

جهازمسحإليكترونى م . العملية اآلنعنطريقالحصولعلىإنهذه حبةتاحة فىحجم شريحةصغيرة

.ثوانىلحقنهابواسطةمحقنتحتالجلد24دوالرتحتاجفقط144وتكلففقط.األرز

يضغطالكثيرونفىإلحاحهمألنتكونالعملةموحدةفىالعالمكلهوأنيكونهناكلغةواحدةللتجارةفىكل -و

يجالعالم الدفعالنقدىعلوجودعالمالباستخدامشرائحدقيقةفىكروتبالستيكيةذكية،مما يتعاملبنظام

.ممكناًللمرةاألولىفىالتاريخ

IXأحداث ترتبط باألمة اإلسرائيلية عالمات سياسية أو

كانت.فىالوحىالمقدس،تقومإسرائيلبدورمحورىوأساسىفىتحديداإلطارالزمنىلنبواتاألياماألخيرة -أ

امالمذكورةفىالوحىكلأحداثآخراألي.جدولهللالتحقيقالنبواتلفىإسرائيلدائماًعنصرالتوقيتاألو

.كرتفىسياقأحداثخاصةبإسرائيلالمقدس،ذ 

وهىتشمل.كثيرمننبواتاألياماألخيرةالمتصلةبإسرائيل،مرتبطةببعضهاكماأنهاتتداخلمعاًبشكلكبير -ب

أورشلي على وسيطرتها أرضها فى إسرائيل ذبائحوجود وتقديم بنائه إعادة بعد الهيكل فى العبادة تقديم م،

وتؤكدالنبواتعلىكونإسرائيلمحورجدلعالمى.السبت،والتحدثباللغةالعبريةتفديسحيوانية،شريعة

.جيشهاوإعادةبناءوتقويةومحاطةبمعاداةشديدةللسامية

،9:12دا)تممالكثيرمنالنبواتي مدينة أورشليملىوتولىالسلطةوالسيطرةعدولة إسرائيلإعادةتأسيس -ج

فىأمةإسرائيلأصبحت،2928فىمايو.(12:12؛لو22:1؛زك21:2؛زك2:1،21؛يؤ17

.2927،وسيطرتعلىأورشليمبعدحرباأليامالستةفىيونيويومواحد
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نِيَن اِلَِخيَرةِ فِي "  ْيِف اْلَمْجُموَعِة ِمْن ُشُعوٍب َكثِيَرةٍ (إسرائيل)اِلَْرضِ  إِلَى(جوج)تَأْتِي  السِّ ِة ِمَن السَّ اْلُمْستََردَّ

ُعوِب َوَسَكنُوا آِمنِيَن ُكلُُّهمْ , َدائَِمةً َخِربَةً َعلَى ِجبَاِل إِْسَرائِيَل الَّتِي َكانَْت  (28:8حز).".. لِلَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمَن الشُّ

ةٌ َدْفَعةً َواِحَدةً أَْو  يَْوٍم َواِحدٍ َل َهَذا؟ َمْن َرأَى ِمْثَل َهِذِه؟ َهْل تَْمَخُض باِلٌَد فِي َمْن َسِمَع ِمثْ "  بَْل َولََدْت ... ؟ تُولَُد أُمَّ

(22:8إش)!"بَنِيَها

(21:2زك)."بِأُوُرَشلِيمَ  فَتَْثبُُت أُوُرَشلِيُم أَْيضاً فِي َمَكانَِها... فِي َذلَِك اْليَْوِم " 

منأكثراألحداثصداماً.إنميالدأمةإسرائيلمنجديدهوعالمةمذهلةوفريدةللجيلالذىسيأتىفيهالرب -د

عن النبوة الكتابالمقدسهى إسرائيلفى دولة واقامة األم إلىوطنهم اليهود عودة لأليامال. توجدعالمة

ولكن.م.ق74لقدتشتتتإسرائيلبيناألمممنذعام.لةاألخيرةأكثرتأثيراًوإقناعاًمنأنتصبحإسرائيلدو

.عامنرىإسرائيلوقدصارتلهاحكومةوتسيطرعلىالقدس1444ألولمرةخالل

إنعالمةالهيكلهىفىقلب.م.ق74،لميعدلهوجودمنذأند مرفىعامالهيكلالذىكانفىجبلصهيون -ه

.خاصةبأمةإسرائيلفتاحيةالكلالعالماتالنبويةالم 

؛1:2تس1؛22:22؛مر12:25مت)والذبائحالتىبحسبشريعةموسى:إعادة بناء الهيكل .2
رجسةالخراب(21:22؛دا22:22؛دا9:12،17؛دا28–22:21؛رؤ1–22:2رؤ

توجداليومحركة.شليميمكنأنتحدثدونبناءالهيكلفىأورال(عبادةعالميةلنظامضدالمسيح)

.قويةتدعوإلعادةبناءالهيكل

–12:25مت)إعادةوتثبيتشريعةيومالسبتفىالقانونالمدنىوالمجتمعككلهىأيضاًعالمة .1

14)

َوَصلُّوا لَِكْي الَ ...  الِ فَِحينَئٍِذ لِيَْهُرِب الَِّذيَن فِي اْليَُهوِديَِّة إِلَى اْلِجبَ ... « ِرْجَسةَ اْلَخَرابِ »فََمتَى نَظَْرتُْم "

(14–12:25مت)".َسْبتيَُكوَن َهَربُُكْم فِي ِشتَاٍء َوالَ فِي 

 -و إستخدام اللغة العبريةإعادة عنالوطناألم: بعيداً األصلية تتمكنأمةفىالتاريخمنالحفاظعلىلغتها لم

تتمكنإسرائيلمنإعادةاللغةالعبريةالقديمةلذا؛فهذاأمرغيرمسبوقفىالتاريخأن.ألكثرمنجيلواحد

.عامعليها1444بعدمرور

ُعوَب إِلَى َشفٍَة نَقِيَّةٍ ِلَنِّي ِحينَئٍِذ  " ُل الشُّ بِّ  ُكلُُّهمْ لِيَْدُعوا (لغة) أَُحوِّ :2صف)".بَِكتٍِف َواِحَدةٍ لِيَْعبُُدوهُ  ،بِاْسِم الرَّ
9)

عالمى -ز سياسى مركز أورشليم كبيرستكون جدل ومثار أورشليم. أن عن وأخبروا القديم العهد أنبياء سبق

؛2:8؛صف2:1،21؛يؤ2–22:2؛زك21:2زك)ستكونمحطأنظاركلاألرضفىآخراأليام
.يحدثاآلنوهذاهوما(.12–12:14لو

بِّ يَأْتِي" َويَْخُرُج نِْصُف اْلَمِدينَةِ ... فَتُْؤَخُذ اْلَمِدينَةُ  َعلَى أُوُرَشلِيَم لِْلُمَحاَربَةِ  ُكلَّ اِلَُممِ َوأَْجَمُع ...  ُهَوَذا يَْوٌم لِلرَّ

(1-22:2زك)."إِلَى السَّْبيِ 

(.9–21:2؛24:5زك)إعادةتكوينجيشقوىفىإسرائيلفىآخراألياموهذهأيضاًعالمة -ح
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تنبأحزقيالعنزيادة.نيسوعيطلبمنالكنيسةأنتقفمعإسرائيللك.ستزدادمعاداةالساميةفىالعالمكله -ط

.(7–2:2؛يؤ25–25:2حز)كبيرةفىالعداءبينإسرائيلوالعرب

IXIات سياسية أو أحداث ترتبط باألممعالم

مت)لمخاضسيقدمضدالمسيححلولهلإلضطراباتفىاألممالتىستظهرفىبدايةآالما:سالم وأمان عالمى -أ

آخرسبعسنواتفىالتاريخالبشرىتبدأعندمايظهرضدالمسيحقاطعاًعهداًمعأممكثيرة.(8–12:2

سالمعالمىيدوملمدةثالثسنواتونصف 5تس2)وموجداً :2 9؛دا :17 إعالنضدالمسيح(. سيبدأ

.بسالم عالمىللعالمكرجلسالمإستطاعأنيأتى

عظيمة) َكاْلَمَخاضِ ، َهالٌَك بَْغتَةً ِحينَئٍِذ يُفَاِجئُُهْم  «َسالٌَم َوأََمانٌ »:نََما يَقُولُونَ ِلَنَّهُ ِحي" فاَلَ لِْلُحْبلَى،  (ضيقة

(5:2تس2) ."يَْنُجونَ 

اإلمبراطورية)ابستظهرحكومةعالميةتعتمدعلىتعاونواتحادبينالشرقاألوسطوأورو:حكومة عالمية -ب

،7:7؛دا21–1:22دا)أممتحتقيادةضدالمسيح24وتشملإتحادفيدرالىبين(نتعشةالرومانيةالم
هذااإلتحادالحكومى(.27:2،7،21،22رؤ؛22:2؛رؤ21:2رؤ؛17–9:12؛دا14،12

دا)ودينياًفىالتاريخوستكونهذهأكبرحربسياسياًواقتصادياً،."أرمجدون"العالمىسيقودالعالمإلىحملة

.تعاونحكومىواحدلإننظامالعولمةالمتنامىيقودالعالمسريعاً(.27دا؛22رؤ()28حز()7دا؛1

:22رؤ)انالقانونىالذىنراهفىإنتعاونعالمىفىمجالالسياسةواإلقتصادسيكونضرورةلتحقيقالكي -ج

22–27 تص(. يتم أن البد األنظمة هذه الشريرةكل حقيقته المسيحعن يعلنضد أن قبل وتنقيتها .فيتها

تشمل والتى بسياساتها يختص ما فى المسيح ضد مع عميق بتعاون األمم أغلب ستتعامل اإلقتصاد،:

إلخ...كنولوجيا،األمن،المجالالعسكرىالت

األم -د تواجه التى التحديات وتشملمعظم بطبيعتها عالمية هى م حرارةارىباس الحرتحاإل: درجة وارتفاع

فىاألزمةاإلقتصاديةالعالميةيأتىالتوتر.اِلزمة اإلقتصادية العالمية،الحرب العالمية ضد اإلرهاباألرض،

إنتزايداألزماتفىالمجاالتالثالثةالسابقة.منوجودأسواقماليةعالميةولكنبدونقوانينوقواعدعالمية

.لحلهذهاألمور"حكومةعالمية"لحلاألكثرجاذبيةأالوهوإيجاديغيرالمناخالسياسىنحوا

ست ردمدينةبابلوتستخدمكأحدالمراكزالرئيسيةلضد(.ميلجنوببغداد54)العراقب:إعادة بناء مدينة بابل -ه

المسيح والشبكاتاإلقتصادية. العالمية الشيطانية للديانة مركز ستكون .( 27رؤ رؤ ،28 ست(. خرجوكما

كذلكستخرجبابل منجديد، بنائها وي عاد الدمارفجأة منوسطرماد العراق)أورشليم بنائها( وي عاد .فجأة

.عنأنبابلستخربفجأةولألبدلمتحدثبعد54،52النبواتفىإرمياأصحاح

سكريةقويةفىالشرق،بقواتع(الصين،كوريا،اليابان،الهند)مصحوباًبقيادةعالمية:تقدم وارتفاع آسيا -و

(.22:21؛رؤ22:22دا)سببمتاعبإلمبراطوريةضدالمسيحالضخمةمماي 

IIXIهذه العالمات البد أن حتدث مجيعها ىف نفس اجليل : لخصُم

.ظهورنظاممالىعالمى:راقبوا -أ
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راقبوا -ب ع: بنظام تتسم جديدة سياسية هوية إلى داعيةً المتحدة، األمم فى الحدودعولمة ليقلل موحد، المى

.إلخ...دالعملة،الجيوشوالنظامالعسكرى،والعمليةالسياسية،يوحتوالفواصلبيناألمم،و

.ضيقفىاألممينتجعنهسالموأمانعالمىزائف:راقبوا -ج

راقبوا -د بيناألديان: كبير،وتحملكظهورشبكةدينيةعالميةتدعوللتسامحوالوحدة راهية،معغنىوثروة

(.،وعصمةالكتابالمقدسعنالخطأالخالصهوفقطبيسوع)ةللمسيحيةالحقيقيةشديد

.إعادةبناءبابلفىالعراقكمركزلديانةالزانية:راقبوا -ه

.إسرائيلتبنىالهيكلفىأورشليموتعيدتقديمالذبائحالحيوانية:راقبوا -و

.العالمكلهيعةفىمعاداةالساميةعلىمستوىرزيادةس:راقبوا -ز

فىموقعاإلمبراطوريةالرومانيةالقديمة،وسيقود(الشرقاألوسط/أوروبا)كبيرقيامإتحادأوروبى:راقبوا -ح

.أمم24العالمكمركزقوةكبيريضمإتحاداًفيدرالياًبين

ثم.أمم2يةعتادويتبعهفىالبدا،لهأسلوبدبلوماسىغيرم (كقائدسياسى)رجليظهربشكلغامض:راقبوا -ط

.أمم،وي قيمسالممعإسرائيلوالشرقاألوسط24منيإتحادفيدرالسيقود

.تحادفيدرالىبينأممآسياظهورملكالشرقكإ:راقبوا -ي

(.ضدالمسيح)ظهورأمممسلمةغنيةبسببالبترولت قيمإتحادمعقائدعالمى:راقبوا -ك

.الحربيةحيثتجتمعاألممضدإسرائيل"أرمجدون"المسرحالعالمىي عدلحملة:راقبوا -ل

VXIاإلطار الزمىن النبوى األول

فتتوقفعنالقيام.بحيثيؤكدللمرأةأنهاخاللساعاتستمربالوالدةالصعبةبدايةآالمالمخاضهىأمرمؤلم -أ

المعتادة بأعمالها األوجهغيرمسبوقةفىالتاري. فىأزماتمتعددة خستتسببآالمالمخاضهذه لمتكن. إذا

إنحلالمشاكلالناشئةعنهاستتطلبإتخاذإجراءات.تكونعالماتنبويةملحوظةيمكنتمييزهابوضوحال

.إنبدايةآالمالمخاضستكونفىشكلصراعاتإجتماعيةواضطراباتكونية.ق صوى

أكثر)دموىفىالتاريخماجعلهأكثروقتإزديادغيرمسبوقفىالحروبحدثتفىالقرنالعشرينب:حرب -ب

حربكبيرةبمعدلوفياتفاق254،حدثتأكثرمنمنذالحربالعالميةالثانية(.مليونشخصق تل244من

مليونقتيل15ـال أجبرتالصراعات. سقوطسوربرلين، على54ومنذ مليونشخصعلىتركمنازلهم

(.2989ضعفالعددالذىحدثمنذ)حرب74حدثتأكثرمن،وحده2995فىعام.مستوىالعالم

هى12:7عناألممفىمتإنالكلمةاليونانيةالتىت عبر.إضطراباتإجتماعيةوعنصرية:صراعات عرقية -ج

ِعرق(إثنو) أو كقبيلة تترجم والتى هىأمة. أمة عرقية"ضد مجموعة ضد عرقية مجموعة اصراعات".

ال رواندا، ألبانيا، كمبوديا، فى العرقية ظهور كذلك والسودان وكوسوفو، ستالين"بوسنة، الثقافية" والثورة

قتلىالحروبخارجحدودهم القتلىيفوقعدد جعلعدد الصينية مليون254بمجموعإجمالىأكثرمن)ا

وفاة واإلتحاد(. األمريكية، المتحدة الواليات إسرائيل، خاص بشكل إستهدفوا المسلمين العسكريين القادة

.األوربى
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شخصحولالعالم150444يموتأكثرمن.يعانىحوالىبليونشخصحولالعالممنسوءالتغذية:مجاعة -د

يومياًألسبابتتعلقبالجوع مليونكلعاممنجراءالمجاعات5يموتحوالى. قللمخزونالماءكميات.

تتوفرلديهممليونشخصال544أكثرمن.يزدادعددالسكانبينماتقلالمواردالزراعية%.24الغذاءبنسبة

(.أعظممجاعةفىالتاريخ)1415بليونبحلولعام1وستزداداألرقاملتصلإلى.مياهللشرب

خيةالشوكية،،أنفلونزاالطيور،اإللتهابالرئوى،الحمىالم إرتفاعمعدالتاألمراضكالدرن(مرض:)أوبئة -ه

أ بعضها حيثأن السيطرة عن أصبحتخارجة منهصبحوقد لقاحاتللوقاية إلنتاج قابل غير أمم. تطور

اإلتحادالسوفيتىالسابقبكتيرياوفيروساتمعدلةوراثياًممايجعلهاغيرقابلةللسيطرةأوالعالجبالمضادات

لميتمتلقيحهم(حتىفىالوالياتالمتحدة)يهدداإلرهابيينباستخدامميكروبالجدرىألنالكثيرين.الحيوية

الجدرىض د وروسيا. الهند فى مناطق والدفتيريا التيفويد مثل األوبئة أصابات من. مميتة جديدة فصائل

وتقتلالماليين المضاداتالحيوية أصبحتتقاوم وقد والكوليرا والدرن، المالريا، تزايدتاألمراضبشكل.

الفيروساتالقاتلةمثلاأليدزوفيروس إليبوالا"غيرمسبوقفىكلالعالمخاصة حوالى". مليون25يحيا

22يوجدفىأفريقياأكثرمن.2982مليونمريضأيدزمنذعام15ماتأكثرمن(.1447)مريضباأليدز

.مليونشخصكلعام2مليونطفليتيمبسبباأليدز،كمايصاببالعدوىحوالى

وقدأصبحنانرى.اةفىالبحاروالمحيطاترارىالجليدالقطبى،رافعاًمنسوبالميي ذيباإلحتباسالح:الطقس -و

ي حذر.معدالتقياسيةمنالفيضانات،والحرائق،األعاصيرالمدمرة،والبراكين،والكوارثالطبيعيةالمختلفة

الحرارة فى شديد إرتفاع إلى ستؤدى األرض على الطقس طبيعة فى التغير معدالت أن من الخبراء

القادمة244ـلواضطراباتفىالمناخعلىمدارا عاماً الماضيةعانى24ـفىال. كوارث5العالممنعاماً

مدمرة طبيعية ،2 عام حدثتمنذ 2989منها يشملإعصار أندرو"حتىاآلنوهذا هوجو"و" أكثر". إن

.الزالزل،واألعاصير،العواصف،والفيضاناتالمدمرةتحدثاآلن


