
 
مار، فلنا اجلذوُر نفُسها وحنُن  ُنصلِّي كْي يعوَد الشعُب الروسيُّ إىل حالِتِه الطبيعيَِّة اليت كانْت قبَل الدَّ

 . متأثِّروَن بعمٍق باحلالِة اليت آَل إليها الشعُب الروسيُّ

 *  *  *

تؤوُل األموُر اآلَن إىل حالِة فساٍد تسوُد العاَمل بأسِرِه يف الوقِت احلاّيل.

. وما يلي هذه احلالَة بالذاِت هو حدٌّ حازٌم حيُث سيبدُأ العقاُب اإلهليُّ

لقد بلْغنا احلدَّ األقصى، وما سيحُدُث اآلَن هو أنَّ اَهللا، الذي أطاَل أناَتُه برمحِتِه، سيؤدُِّب اآلَن وفًقا 

لعدالِتِه، ألنَُّه قد حاَن الوقُت لذلك.

*  *  *
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ستحُدُث حرٌب، وحروٌب، وسنكابُد صعوباٍت كبرية. 

بأنَّ  هكذا  اِهللا  غضُب  سيأيت  املسيحيَّة.  ُيبيدوا  أْن  وهدُفهم  العامليَِّة  بالقوى  اآلَن  اليهوُد  ُم  يتحكَّ

األعداَء املتخفِّنيَ الذين يسبِّبوَن هذه املسائَل سُيدمَّروَن. ألجِل هذا بالتحديد، سيرتُل غضُب اِهللا كي 

ُيدمَِّرهم بطريقٍة أو بُأخرى. لكنَّ هذا األمَر جيُب أالَّ جيعَلنا ُنصاُب بالذعر، فعلينا أْن منِلَك الرجاَء باِهللا 

على الدوام. فاآلالُف واملاليُني من الشهداِء مبَْن فيهم شهداؤنا اجلدُد عانوا بالطريقِة ذاِتها متاًما. وعلينا 

أْن نستعدَّ هلذا األمِر وأْن ال نصاَب بالذعر. علينا بالصرب، والصالة، والرجاِء بالعنايِة اإلهليَِّة. فلُنِصلِّ من 

َة حقًّا كي نعوَِّض  أجِل ضِة مسيحيَِّتنا بعَد هذه احلرب، بعَد كلِّ ما ينتظُرنا، حتَّى ُيعطَينا الربُّ القوَّ

. اخلسارة. ولكْن علينا أْن حنتِمَل هذا الشرَّ

 *  *  *
بدَأ كلُّ شيء. 

سيحُدُث اآلَن انفجاٌر ضخٌم، تتَبُعُه والدٌة جديدة.

وهنا، يف اليونان أيًضا، العديُد من اإليقوناِت تنضُح طيًبا. فاملخلُِّص يبكي، ووالدُة اإللِه تبكي، 
واإليقوناُت تبكي.

*  *  *

هذه هي بدايُة تلَك األحداث، األحداِث املزعجة، وُأخرى عسكريَّة.

اليهوُد هم حمرِّكو ومثريو هذا الشّر.

هذه  روسيا.  ويف  اليونان  يف  األرثوذكسيَِّة  بذرِة  تدمِري  دِف  األموِر  هذه  فعَل  الشيطاُن  لقَّنهم 

ستكوُن احلاجَز األساسيَّ الرادَع لسيطرِتهم على العامل. ومع ذلك سُيجِبروَن األتراَك أْن يأتوا إىل اليونان، 

كي يبدأوا عمَلهم. وبالرغِم ِمْن أنَّ اليونان متلُك حكومًة يف الظاهر، لكْن يف احلقيقِة ليَس لديها حكومة. 

اِتها أيًضا،  ة. فاألتراُك سيأتوَن إىل هنا. هذه ستكوُن اللحظَة اليت فيها سُتحرُِّك روسيا قوَّ هي تفتقُد القوَّ

لَتُصدَّ األتراك.

*  *  *
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املتَّحدُة  الوالياُت  سُتحاوُل  اليونان،  ملساعدِة  روسيا  ستتحرَُّك  عندما  هكذا:  األحداُث  ُر  ستتطوَّ

وحلُف مشاِل األطلسيِّ منَع حدوِث ذلَك األمر، كْي ال تكوَن وحدٌة وال اندماٌج بَني أمََّتِني أرثوذكسيََّتني.   

سُيحرِّضاِن قوى ُأخرى كاليابان وآخريَن أيًضا. ستحدُث جمزرٌة كبريٌة فوَق أرِض اإلمرباطوريَِّة البيزنطيَِّة 

السابقة، ويهِلُك فيها ستُّ مئِة مليوِن شخص. ستشترُك الفاتيكان بشكٍل كبٍري يف هذا األمر، دِف إعاقِة 

َدوِر األرثوذكسيَِّة اُملتنامي ومنِع وحدٍة مماثِلة. هكذا سُتحقُِّق العنايُة اإلهليَُّة مبتغاها، حبسِب اعتقاِدهم.

*  *  *

رات. وسُيعمي  سيسَمُح اُهللا بدماِر َمْن يزرعوَن هذه التجارب، والصوَر اإلباحيََّة، واإلدماَن على املخدِّ

بصائَرهم، فُيدمُِّر أحُدهم اآلخَر دوَن أْن يكتفوا. سيسَمُح اُهللا بذِلَك كْي جيلَب تطهيـًرا كبيـًرا. 

*  *  *

«بوتني»، ستحدُث حرٌب مباشرٌة يف زمِن ُحكِمِه، ولْن يصُمَد طويًال. ولكن، بعَد هذا  فيما خيتصُّ بــــ

ستنتشُر  العامل.  كلِّ  يف  بل  روسيا  يف  فقط  ليَس  كبريًة  ضًة  األرثوذكسيَُّة  ستعرُف  املكثَّف،  التطهِري 

األرثوذكسيَُّة بشكٍل كبري.

*  *  *

سيبسُط اُهللا َبَركَتُه ونعمَته، كما حدَث يف القروِن اُألوىل، عندما اتَّجَه الناُس إليِه بقلوٍب نقيَّة... 

اِل بسرعة. هذه هي األحداُث  ُة ستدوُم ثالثَة أو أربعَة عقود، مثَّ سُتجهَُّز حكومُة املسيِح الدجَّ هذه املدَّ

َته. أجل، سُنكابُد صعوباٍت  اُملرعبُة اليت علينا أْن نتحمََّلها. دعونا ال خنْف منها، ألنَّ اَهللا سيحمي خاصَّ

َته. وعلى أولئَك الذين  كبريًة، ال حمالة، اجلوَع وحتَّى االضطهاَد وأموًرا ُأخرى، لكنَّ اَهللا لْن يهُجَر خاصَّ

على  الصالِة  يف  يثُبتوا  وأْن  باألكثر،  اِهللا  مع  يكونوا  أْن  هلم  اخلاضعَني  جيِبروا  أْن  السلطة،  موقِع  يف  هم 

َته. األكثر. واُهللا سَيحمي خاصَّ

*  *  *
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حنُن، كرعاٍة، علينا أْن منَنَع العديَد من الناِس من ارتكاِب اخلطيئة، وذلَك قدَر استطاعِتنا، حتَّى 

ال تغاِدَرنا النعمُة اإلهليَُّة مجيًعا، وكْي نقتِرَب أكثَر ما ميكُن من اهللا، من التوبِة والصالة. حينئذ، يكوُن 

اُهللا مَعنا دائًما، بغضِّ النظِر عمَّا ستؤوُل إليه الظروُف من صعوبات. لْن يتخلَّى اُهللا عنا. علينا أْن نضبَط 

أنفَسنا وحنفَظ شعَبنا ونصوَنه.
الشيخ يوسف 

س دير فاتوبيذي املقدَّ

س-آثوس، اليونان الجبل املقدَّ
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