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 الفصل السابع
 صراع الفناء

 ")سيف، جهاد"دورة العالم السابعة، زين، (
 لما يجعلنا اهللا نعاني من العذاب االليم والموت؟
 اال يكفي صراع فناء واحد لماذا هناك أثنان؟

 بدمار نيويورك؟ذلك ولماذا يبدأ آل 
 

 
 الصفحة الجزء 

 1 حرب في السماء=الدورة السابعة في السماء
 2 ع الفناءلماذا صرا

 3 خطة بناء بيت الرب
 4 واحد على االرض واآلخر في السماء. صراعي فناء

 5 نيویورك واالنفجار الكبير
 6  سنوات صراع فناء على االرض7لماذا 

 12 آتابة اليد على الحائط
 13 الشيطان الالعب االول

 14 نظام العالم السياسي الالعب الثاني
 17 اسرائيل الالعب الثالث

 19 التوقيت المحتمل لدمار الهيكل الثالث
 21 فكرة نهائية عن سبب صراع الفناء القادم

 
 صراع الفناء اآلآبر في الكون لن يكون على االرض

 
في هذا الفصل لن أشرح باختصار . البشریة هي محور خطة اهللا للخليقة لذلك لنا عالقة بصراع الفناء ذلك أیضا 

آتابي . ولكن آيف ان لنا أیضا عالقة بصراع الفناء الذي سيحدث في الكون.  على االرض أآيدفقط لماذا صراع الفناء
 سيعطي تفصيال عم أحداث صراع الفناء الناریة وسأشرح آيف ان حسبت وتوصلت الى توقيت  تموز17لغز الثاني،

 .وتأریخ حدوثها
 

 !ان یغضب على البشر اعرف لما یحق هللا عدال . هنا انا أظهر فقط الالعبون وتصرفاتهم
 

 الحرب في السماء= الدورة السابعة في السماء
 

هور الملموس للشيطان بالظسيسمح .  سيدانون ویطرحون لالرض,قریبا ستعلن الحرب على آل المالئكة العصاة 
 للشيطان  خطة اهللا تقضي بان یسمح.االخير على االرض القناع أآثر الملحدین الحادا بوجود مخلوقات أخرى في الكون

االرضي في عصر الزین ) الدایلث(آونه اله بعد . صانع الدمار ان یصبح المسبب االول لتطبيق دینونته على االعالم
الذي سيتم . زمن المحنة هذا سيدعى صراع الفناء. سيدمر الشيطان مملكته بمعارضته العنيفة لقداسة اهللا ومحبته) الحالي(

 .2015 ایلول 21 و2008 ایلول 21ما بين 
  فصل تطابق العصر_لوالاالكتاب 
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   القصل التاسع الفصل السابع  الفصل الرابع الفصل الثاني 
 م3018ما بعد  3018-2018 2015-2008م2008م.ق4004 م. ق4068قبل 

 عصر جود عصر تيث عصر سيث عصر زین  غصر واو 
 

. السماء سيرون نظاما عالميا جدیداورض بعد صراع الفناء سيسمح اهللا بفترة راحة للكون وآل مخلوقات اال 
 القيامة االولى الذین تعلموا الكثير من تجاربهم اقدیسو. سبة للعالم لكن بادارة جدیدةسيتابع اهللا برنامجه بالن. ملكوت اهللا

 .ومحنهم في االرض سيكونون في المناصب المهمة ليحكموا االرض وفيما بعد الكون
 

لكن خالل سنوات صراع الفناء السبع سيباد . ت سلطان الشيطان وفلسفته االلحادیةمنذ بدایة الزمن والعالم تح 
سيباد النظام العالمي الحالي بعد قرون من التاریخ سيقع حدث . سلطانه وآل اعماله الشریرة على االرض وفي السماء 

 .االلفي  سنة سالم، الحكم1000سيتبع القيامة : القيامة االولى: آوني
 

تتوج سلكن هزیمته التامة . الحكم االلفي سيطلق سراح الشيطان مرة اخرى ليجمع آل العصاة ضد اهللافي نهایة  
طان ومالئكته نها آل من عصى اهللا بما فيهم الشيحي. بالقيامة الثانية للبشر اجمعين آي یقفوا امام عرش اهللا االبيض العظيم

 )21: 8رؤیا . ( بحيرة النار تدعى الموت الثاني. ستبيدهم لألبدالساقطين االشرار سيدانون ویلقون في بحيرة النار التي
 

آنت أرى انه وضعت عروش وجلس القدیم االیام لباسه ابيض آالثلج وشعر رأسه آالصوف النقي 
ن افجلس الدیتخدمه وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدمة، نهر نار جار وخرج من قدامه الوف الوف 

 10-9: 7دانيال . (فارـت اسـوفتح
 اقلت ویل لي هلكت ألني انسان نجس الشفتين وأنا ساآن بين شعب نجس الشفتين ألن عيني قد رات

 )5: 6أشعياء . (الملك رب الجنود
 

 لماذا صراع الفناء
ع المعروف یاآلن نصل من الكتاب الى حيث اشرح لماذا على البشر ان یجتازوا أزمنة المحن ووقت الضيقة المر 

والجواب یكون " ما هو الهدف:"أوال نسأل لهذا آيبهحين نزور بيتا آبيرا نود ان نعرف هندسة تر. اءباسم صراع الفن
 .المقصد من بناء ذلك البيت ونراجع الخرائط آي نفهم التصميم الهندسي للبيت

 
أ عن أو محاط ومحمّي في هذا الفصل ستقر" بدایة جدیدة"الذي یعني ) سيث(عنوان الفصل التالي یتضمن الحرف 

السماء هي المكان الذي یتصادم فيه . في السماء، هذه االحداث هي محور خطة اهللا للكون االحداث الرئيسية التي ستقع
 .ذلك یماثل وعينا الحاضر الموجود فقط في مخيلتنا) المستقبل االبدي(مع االبد ) الماضي االزلي(االزل 

 
الثانية التالية من ضمن المستقبل بها آل . مكن تغييرها ال ینمضى ثانية تصبح ماضيان حاضرنا شاسع وحين  

 .االمال التي یرجوها الفرد لكننا لن نصل الى هناك أبدا وهكذا یصبح الحاضر قصيرا جدا
 

" یصعد الى هنا"حين طلب من یوحنا ان . وهكذا یكون صراع الفناء فترة قصيرة جدا بالنسبة لمالیين السنين 
 .ألن الزمن موجود فقط في العالم المادي) الجانب اآلخر= هه.(ى السماءانتقل ال" هنا"حيثما آانت 

 
ؤیا آان ذلك اعلى درجات الر. الم بعدما رآه لم یكف قد حدث في الع. طلب من یوحنا ان یكتب ما یراه ولقد فعل 
ث وقعت في السماء حيث اظن ان هذا االحدا. هل اراه اهللا شریطا سينمائيا یظهر احداث المستقبل؟ ال اظن ذلك. والخيال

 .استطيع ان اشرح هذه الفكرة فقط عبر قصة وضعتها آما یلي. الزمن آما نعرفه غير موجود
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قليل بعد ذلك االنفجار تموت . حين تولد نجمة في الكون ینطلق نورها من ذلك المكان الى البعد الالمتناهي للكون 
لقد انطفأ النور أیضا ذلك الجزء من الكون عاد . من النجمة المنطفأةبعد هناك طاقة تنبع منها والنور ینطلق لم . النجمة

 .مظلما من جدید
 

اآتشاف نجم جدید لربما آان ذلك النجم  1*بما ان النور یتطلب وقتا ليصل الى االرض، حين یعلن مجهار ارضي 
 .ات منذ مالیين السنينالنجم قد میظن انه قد اآتشف نجما لكن في الواقع ان ذلك  2*الفلكي. قد مات وانطفأ

 
نحن نعيش في بعد . تبدو االحداث ثابته وآأنها لن تتغير ابدا آتلك الثانية التي مرت لتوها) هه(من الجانب االخر  

هو بعد آخر رغم انهما یعكسان واحدهما االخر لكنهما ) الجانب االخر) (هه(لكن الـ) هذا العالم في هذا الوقت) (الدایلث(
 .مختلفين تماما

 
لكنه ) الدایلث االرضي(بالكتابة عن صراع الفناء ادعوآم ألن تشاهدوا عرضا آونيا غير مسجل في التاریخ بعد  

صراع الفناء سيحدث، ليس ألني من یقول ذلك، بل النه مسّجل في االسفار القدیمة ). السماء) (هه(تام وواقع في بعد الـ
ادعوآم ألن تقرأوا خطة اهللا لصراع الفناء . هر لنا شرائع الكون التي ال تتبدلاهللا یظ. التي آتبها رجال امناء اوحى اهللا لهم

 . الفصل الثاني هذا الفصل وفيفي
 

 خطة بناء بيت الرب
رغم . حين نزور بيتا آبيرا، نرید ان نعرف تصميم المنزل، وضع الغرف وهندستها، این الحمامات والمراحيض 

 .ضي وقتا طویال هناك مهم نحن ال ترید ان نم 3*ان المرحاض
 

اني ". صراع الفناء " 4*ان آانت خطة اهللا للبشر شبيهة بالمنزل الكبير، نستطيع االن ان نصل الى المرحاض 
 . سنوات فقط، هناك غرف اخرى في المنزل تثير االهتمام اآثر الآتشافها7مسرور بان صراع الفناء سيدوم 

 
المقطع الثاني .  یجب ان یكون هناك صراع فناءلماذا؟ الول یشرح المقطع ا. لقد قسمت هذا الجزء الى مقطعين 
ینقلنا الى الحكم . في النص الثاني نفاصيل عن یوم الرب الذي ینهي صراع الفناء  سيحدث في صراع الفناءماذا سيشرح 
 .سأحاول ان انهي شرح خطة اهللا دون ان افرض نظریاتي او تعليقاتي. األلفي

 
آي نجيب على ذلك السؤال، ارید ان اریكم الغرف . ا یجب ان یكون هناك صراع فناءآثيرون یتساءلون لم 

 .النها تظهر خطة اهللا للبشر. االخرى المختلفة للبيت
 

 .لخطة اهللا 5*صراع الفناء لوحده یمكن ان یصبح مربكا ألننا اخرجناه من الحدود الكتابية 
 

 .صغيرة تحقق عمال مهما في التصميم الهندسي للمهمة الكبرىصراع الفناء ليس البيت الكبير بل هو مجرد غرفة  
 

في ذاك . ضمن البعد السبعي) االرضي(حين نتعرف الى البيت بأسره سندرك بشكل افضل آلية بعد الدایلث  
 .المجال یجب ان ننال ادراآا اعمق وتقدیرا اّجل لما اوحى اهللا بكتابته منذ االف السنين فيما یختص بجيلنا الحالي

 
.  سيزور بضعة غرف في المنزل الذي سيصف االحداث ونظام العالم الجدید الذي یلي صراع الفناء8الفصل  

، صراع الفناء، من ضمن تصميم  1*حين نتعرف الى البيت بأسره نستطيع حينها ان نلقي نظرة افظل على المرحاض
 .غرف المنزل االخرى
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یشرح تأریخ وتفاصيل احداث  . 2015-2008صراع الفناء الكتابي  تموز، اآتشاف وتأريخ 17لغز آتابي الثاتي  

 آمل أن یقنعك هذا التسلسل بان هذه االحداث المستقبلسة ستحدث آما یراها صانع الساعات هذا. صراع الفناء
بل تكلم ة الكتاب ليست من تفسير خاص النه لم تأت نبوة قط بمشيئة انسان عالمين هذا اوال ان آل نبؤ

 )21-20: 1بطرس الثانية ( القدیسون مسوقين من الروح القدس اناس اهللا
 

 صراعي فناء واحد على االرض واالخر في السماء
 سنوات من المحن والضيقات العالمية والتي ستحدث ما بين 7عبارة عن فترة انتقالية حرجة مدتها  صراع الفناء 

فصل االخير من خطة اهللا  صراع الفناء سيظهر ال.كل االممحضارتنا الحالية وحضارة اهللا الجالبة للسالم واالزدهار ل
مع ذلك ان احداث صراع الفناء تتمحور بشكل خاص حول شعب اسرائيل . لمصلحة عالم مخدوع باسره مع ذات اهللا

 .بسبب وعود اهللا لهموارض اسرائيل 
 

. ن ترى االحداث من خاللهاحين ندرس نصا من الكتاب المقدس یجب ان نقرر وجهة النظر الروحية التي یجب ا 
آال دانيال ویوحنا نطقا بنبؤات تتكلم . الذین یعيشون لالبد في السماء واالمور المادیة على االرض عرضة لمرور الزمن

علينا ان نفصل ما بين . واحد في السماء واالخر على االرض. لقد وصفا صراعين للفناء مختلفين. عن صراع الفناء
 لسماءاحداث االرض واحداث ا

 
. آالحيوان االسير" محاط"احدهما یعني . في نظام الترقيم العبري حرف سيث له معنيين یبدو انهما متناقضين 

 .، آاالمر الجدید بشيء غال یتعارض وان یكون اسير مكان ضّيق"بدایة جدیدة"األخر یعني 
 

 احداث معينة ستقع على االرض ).بدایة جدیدة(وآخر في السماء ) محاط(سيكون هناك صراع فناء على االرض  
وقت قصير بالنسبة .  سنوات7سيستمر صراع فناء االرض . بينما احداث اخرى ستحدث في ذات الوقت في السماء

  .لكن خالل سنة سماویة واحدة قد تمر مالیين السنين االرضية. للتاریخ البشري
 

 نيويورك واالنفجار الكبير
سبق وعين نهایة ذاك . سلطان الشيطان قد بدأ منذ االف السنين.  اهللا للكونصراع الفناء هو نقطة الفصل في خطة 

ان . ان جيلنا سيشهد امورا مأسویة آبيرة حين یتصادم جباران عاتيان في الكون. السلطان اثناء صراع الفناء فيما بعد
 .نتيجة هذا الصراع االخير سوف یجرح االرض جرحا مميتا

 
 آبير، موجات ذهول وخوف عاتية ستجتاح العالم تطلق احداثا لن یستطيع البشر بدأ صراع الفناء بانفجاريس 

 .السيطرة عليها
 

بعد مطابقة آثير من ایات الكتاب المقدس مع النظام الرقمي العبري یتوجب علي ان اؤآد بأن صراع الفناء سيبدأ  
القنبلة "االخبار العالمية اليوم تشير الى ان . يالد وربما خالل اعياد الم2008 في نهایة العام بدمار نووي لمدینة نيویورك

لن یرتاح االرهابيون حتى ینهوا العمل . واقع موجود والذین باعوا المواد واالسرار الذریة معروفون" النوویة االسالمية
  .2001 ایلول 11الذي بدأوه في نيویورك بتاریخ 

 
نيویورك تمثل عاصمة العالم آونها .  لن تشفى منهاالدمار النووي لنيویورك سيسّجل ضربة رهيبة المریكا 

آل شبكات العالم االعالمية عبر االنترنت واالقمار . العصب الرئيسي لقدرات اميرآا االقتصادیة، المالية والعسكریة
 .الصناعية المسيطرة على االتصاالت تمر عبر مصادر نيویورك االلكترونية المتعددة والمتشعبة
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غضب هائل ضد البلدان بزع اساسات حضارتنا وسترد امریكا اتلة ستصدم وتهز امریكا وتزعهذه الضربة الق 
لكي تظهر امریكا بانها جادة ولهل حق الوجود في هذا العالم سيستعمل الرئيس االمریكي القوة النوویة . االسالمية والعربية

 .م المضاد سينشر الرعب في العالمهذا الهجوم والهجو. البادة هذه الحكومات التي لها صلة بذلك الهجوم
 

وتحت هذه الظروف السياسية، االقتصادیة الخطرة والمتزعزعة ستنتخب اوروبا . الفوضى العالمية ستلي تدمير نيویورك
 آي .دول عربية10 سيعلن اتحادا مع. سيكون لهذا الرجل الالمع سلطات غير محدودة. رئيسا یقود االتحاد االوروبي

 .ووي العالميیوقف الدمار الن
 

ين نواالمم المتحدة ضام سيرغم االسرائيليين والفلسطينيين على تسویة خالفاتهم بمعاهدات ثالث ویكون االتحاد االوروبي 
 .لهذه االتفاقات

 
لكن اهللا . الفلسطينية سيبنى هيكل سليمان الثالث بالقرب من المسجد االقصى-آجزء من معاهدة السالم االسرائيلية 
الى جانب ان ذلك المكان صغير جدا لبناء هيكل حسب التعليمات والقياسات ) 12-1: 43حزقيال (ي ذلك المبنىلن یقيم ف

 ).48-40حزقيال (المعطاة في 
 

سيغتالون رئيس االتحاد االوروبي وسيالم ) 2012(حينها لكن سالم اتفاق السبع سنوات لن یدوم اآثر من ثالث سنوات 
الحاجة لسالم وامن عالمي سيجبر الكثير من االمم الدیموقراطية على . ة هائلة ضد اليهودهذا سيؤدي الى مذبح. اليهود

 .اعالن حاالت الطواريء العسكریة والعمل بقوانين طواريء تجعل الحریة الفردیة جزء من الماضي
 

هين تجربة يين ستحتل قوات حلف شمال االطلسي اسرائيل منسرائيل والقتل الجماعي ضد االالیقاف هذا العنف
سيتوقف . السنوات الثالث التالية ستشهد مجاعات عالمية حول العالم لفقدان المال قيمته الشرائية . الدیموقراطيةاسرائيل 

 .ضخ النفط ویصبح الطعام نادرا
 
فرسان هذه الخيول االربعة سيبيدون ربع سكـان .  توا بوقت قصيرتأتي) خيول(  حيوانات4الكتاب المقدس یذآر  
 . )8: 6رؤیا (عـالـم الـ

 
 ثانية وبشكل اعجازي یعود سيبعث) رئيس االتحاد االوروبي( ایام 3 جثمان الرئيس المقتول لمدة  جىبعد ان یس 

سيثّبت قاعدة سلطانه ویعلن السالم العالمي تحت حكومة اتحادیة . المقام الموعود به) المخلص(للحياة معلنا ذاته المسيا 
سيعرفون بأن الشيطان )وربما لقرائتهم هذا الكتاب... الذین یفهمون نبؤات الكتاب المقدس (ا بذلك الذین لن یخدعو. واحدة

 .قد دخل جسد الرئيس االوروبي المقتول
 

الشيطان آونه ضد المسيح على االرض سيثير حكما ارهابيا لم تره البشریة من قبل وبما ان الناس رفضوا  
سيعاقب اهللا هذا العالم العاصي بأن یسمح . ن سيكون عليهم األن التعامل مع قوى الشرالخضوع والتوبة الى اهللا خالق الكو

لن یستطيع احد ان یختبيء بعيدا عن لعنات صراخ وموت صراع . لسلطان الخطية والموت ان یحكم العالم لبضعة سنوات
 .الفناء

 
التي اخفاها بحرص بالخداع . يقيةوالعذابات ستظهر طبيعة الشيطان تاحقسنوات الشر الكبير القصيرة هذه  

 .والكذب عبر االف السنين من التاریخ البشري
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من الفضاء الخارجي، سببه هزات ارضية شدیدة لم یسمع بها من  1*صراع الفناء سينتهي مع سقوط واسع لنيازك 
عرآة في معرآة یجتمعون في ارض الم مليون جندي 200قبل، صراع الفناء سينتهي بصراع عسكري هائل یشترك فيه 

 . 2*هرمجدون
 

ستباد الجيوش وتكبل االرواح الشریرة في الظلمة الخارجية للهاویة . بعدها سينقذ الخالق خليقته من دمار الشریر 
 .لتشهد االرض حكم اهللا ومحبته بحریة وال معوقات من اآاذیب الشيطان

 
ليم الحروب واالسلحة ال تصنع فيما بعد، بعد المعرآة العظيمة سنرى العصر الذهبي للبشریة حين تزول تعا 
 .المسيح وسيبدو للبعض بانه یحكم بقبضة من حدیدسيحكم 

 
رغم ان الشيطان وبطانته سيكونون مقيدین بعيدا ، ستجاهد البشریة لتتغلب على طبيعة البشر التي ورثت مزیجا  

 .من الخير والشر
 

  سنوات على االرض7لما صراع فناء لمدة 
 

ایام نوح آذلك یكون ایضا مجيء ابن االنسان النه آما آانوا في االیام التي قبل الطوفان وآما آانت 
یأآلون ویشربون ویتزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم یعلموا حتى جاء الطوفان واخذ 

 )39-37: 24متى (الجميع آذلك یكون ایضا مجيء ابن االنسان
 

لماذا یود اهللا ان یضع نهایة للبشر؟ هل ذلك بسبب حروبنا؟ هل . بدمار عالميلمنا سينتهي آتب دانيال متكهنا بان نظام عا
 ؟ هل حكوماتنا جميعها فاسدة؟ هل العلوم هي المشكلة؟وثنا االرض بشكل جائرمجتمعنا سيء الى هذا الحد؟ هل ل

 
 أیضا انتج القنبلة الذریة والكيميائية لكن العلم. بما فيها اختراعات تفيد العاملين. صنع العلم فوائد جمة للبشریة 

 ومن یدري ما التالي؟. مل، اسلحة دمار شا1*والبيولوجية
 

بيد  قبل الميالد ان ی2288اهللا خالق البشر وبسبب آبریاء وخطية االنسان اضطر اهللا في العام  تحدى البشر دوما 
تكوین . (عوب االرض آي یبطيء التقدم التقني للحضارةبلبل اهللا السنة شبعد ذلك .  االرضتماما الحضارة االولى آي ینقذ

11: 5-9( 
 

محة في تدمير البشریة وابادة مع االنقياد التام لرغبة الشيطان الجا. آما في ایام نوح العالم بأسره تقریبا یتحدى اهللا 
ادي ر والعصيان االرجشع البش. تي وضعها اهللا بشكل جديفان تقدمنا التقني یدمر االسس المتناسقة ال. ة اهللا باسرهاخليق

فقط صراع فناء . ابدیةد االنفجار العلمي في وقتنا الحاضر وتلویت االرض بشكل نتائجه الرشاد اهللا معا یتحدان الفسا
 .سيوقف هذا الجنون

 
ياه آما نعرفها  یلوح في االفق مهددا بتدمير آل حیبدو شيء في منتهى الشر. دون صراع فناء. دون تدخل اهللا 

بعد التآمل ستفهمون لما یجب . من وجهة نظر اهللا" تقدمنا"اتحداآم ان تلتقطوا اي مجلة علمية وتحللوا . ى االرضعل
 . ان یتخد اجراءات قویة النقاذ االرض ولكي ال تصبح آوآبنا ميتا آالقمراهللاعلى

 
عنوانه شيء ) دان فرید(لـ نشرت مقاال " مجلة العلم الحدیث"اليكم مثال واحد ضروري عن تقدمنا العلمي الخطر 

الحصاد "لقد ربحت مواد 2*لقد انتهت معرآة الطعام المعّدل جينيا:"  في مقاله یكتب فرید1*غریب في المزرعة
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حد یعرف ما اذا ال أ. ومنتجاتهالحصاد الذي ستتضمنه العقاقير واالمصال المضادة قد بدأ یتسرب الى طعامنا 3"*الضخم
 .ل من له دور في هذه العملية یبدو وآأن لدیه ما یخفيهآانت هذه المنتجات آمنة وآ

 
 :بعض االحصائيات من هذا المقال تعطيكم فكرة بسيطة الى این یتجه هذا العالم

 . في متاجر اميرآا یتضمن مكونات معّدلة الهندسة الوراثيةفورفمن الطعام المنتج الموضوع على ال% 70 •
العقاقير االمصال المضادة . الذي سينتج بشكل هائل" صاد الصيدالنيالح"العلماء یطورون نباتا عمالقا یدعى  •

 .ومواد آيميائية صناعية
 مزجت بالذرة 1*كي عليها التجارب دعيت باسم ستارلن حبوب ذرة مرآبة آيميائية لم تجر2000في العام  •

 .ةتخلصة من الذرساخرى مومنتجات رقائق الذرة ومعجنات  وتدمير الطبيعية تسببت باستعادة
رئيس ادارة هذه الشرآة " توني لویس. "انتجت ذرة مرآبة لوثت مخازن حبوب الصویا" برودجين"شرآة تدعى  •

امضى اتفاق تسویة خارج المحكمة ما بين شرآته وادارة مراقبة المنتجات الزراعية االميرآية وافق على اساسها 
 طن من حبوب 500000وان یعيد شراء  دوالر 250000ان تراقب مؤسسة صارمة اعمال الشرآة، دفع غرامة 

 .الصویا الملوثة
 364من النتجات الصيدالنية والتي تساوي اآلن ما یقارب % 20سينتج " التعدیل الزراعي"بان " لویس"یقول  •

 .بليون دوالر
 

یا النتاج ق وحبوب الصوتلنباتات والحبوب أمثال الذرة والفسیة وحيوانية في ادیل الزراعي یتم بحقن هرمونات بشرالتع
هذه المنتجات المعدلة زراعيا لم تخضع الختبارات االمان وسالمة تناولها النها لم تصنع . عقاقير بيولوجية أآثر تعقيدا
 غریبة انتقلت من الحصاد المعدل زراعيا مفلته من المختبرات المحمية ولوثت 2*لكن بروتينات. اصال لالستهالك البشري

ان امكانية عبور هذه المواد الكيمائية الخطرة الى سلسلة الطعام البشري عبر اللحم ). واناتأعالف الحي(الطعام الحيواني 
 .آطعام بشري لم تحدد بعد لكنها واقعية3*الحيواني

 
الحصاد الذي . البراعم تنتج الطلع من اجل التلقيح والتكاثر. آثير من الحصاد یأتي من براعم او نباتات ذات براعم 

لقاح ) عبر الهواء(اثر عبر التلقيح الذاتي او باستعمال لقاح نبات آخر الذي یمكنه ان ینتقل لمسافات بعيدة ینتج طعامنا یتك
الحصاد المعّدل زراعيا والذي قد یحتوي على مواد آيميائية معّدلة قاتلة، عقاقير صيدالنية، او حتى مواد آيمائية صناعية 

بوب حور، الحيوانات،مياه االمطار التي تفيض االنهار آلها یمكن ان تنقل اليالریح، الط. هذا اللقاح یستحيل السيطرة عليه
 .ومع الوقت ستشوه آل حصاد ینتج طعاما تحت الشمس. الملوثة لمئات االميال

 
آجنسة بزره فيه على االرض ثمرا وقال اهللا لتنبت االرض عشبا وبقال یبزر بزرا وشجرا ذا تمر یعمل 

 بزره فيه آجنسه ورأى اهللا ذلك  یعمل ثمرا آجنسه وشجراشبا وبقال یبرزوآان آذلك فاخرجت االرض ع
 )13-11: 1تكوین ( .ثالثا حسن، وآان مساء وآان صباح یوما هان

 
الكاتب یصف .  اوقعتنا بها2* اليكم آارثة تقنيات حية1*"الجينات المبيدة"لقد قرأت في مجلة اآتشافات علمية مقاال بعنوان 

 .قصة مرعبة اخرى
 

" جينات مبيدة" .صفه بقنبلة موقوته في عالم الزراعة قد تتعمل على... ان شرآة دلتا وباین الند
لن یستطيع المزراعين . ى مع استثناء شدید مهمـجينات مبيدة تنمو آالنبات االخرالنباتات الملقحة ب

. رت ضجة عالميةالهندسة الوراثية البارعة للجينات هذه أثا. زراعة اي من البذار التي سينتجونها
هي اما حمایة هائلة ضد مخاطر ممكنة في " نظام حمایة تقني"الجينات المبيدة التي یسميها صانعوها 
 .جات العالم الغذائيةتعالم التقنيات الحية أو انها تهدید لمن
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نة اآثر من بليون شخص في البلدان النامية یعتمدون على الحبوب اآلم. ان افق المشكلة واسع بال حدود
یقول النقاد انه متى انتشرت تقنية الجينات . جات مزارع صغيرةاثلثي سكان افریقيا تعتمد على انت

تنمية وانتاج في عالم النبات، لذلك حين ال یستطيع الفالحون دفع ثمن آل المبيدة ستكون مسيطرةعلى 
 .حبوب جدیدة لن یكون لهم سوى خيارات قلييلة عفا عليها الزمن

 
حتى لو :"مؤسسة قانونية في آندا یقول) سأ ت ( في شرآة مجموعة لمسؤولالمدیر او ه) بات موني(

مجرد االعتماد على  سيكون ساهمت الحكومات وساعدت بدفع من اثمان الحبوب ذات الجينات المبيدة
هذه الحبوب نذیر آارثة حين تنقطع هذه المساهمات وتنسحب الشرآات المصنعة لهذه الحبوب وال 

 . حصادیعود هناك
 

منعوا من بذر بذور مختلفة في ذات الحقل، او . مختلفين من الماشيةنع شعب اهللا من ان ینّز جنسين م. في العهد القدیم 
ان شطر ودمج الجينات والتحكم بها مضر لصحتنا على االقل ان لم ) 19:19ن يالوی.(ياب صنعت من مواد مختلفةارتداء ث

 .یكن اآثر من ذلك
 

ان التالعب . التي خلقها اهللا ووصفها بأنها حسنةتنتج طعاما للبشریة وویحّول آل بذار اصلية االنسان یشوه  
جينات قد اطلق سلسلة تفاعالت تقنية قد تبدل وتشوه لآلبد التصميم الجيني المتوازن الدقيق النواع آثيرة من الحشرات لبا

ون االهتمام للمجتمع وسالمته هي عالمة فلسفة الشيطان الجشع وحب الربح د. باالضافة الى حيوانات اخرى وعالم النبات
 .المميزة

 
آثير من . ان النظام البيني العالمي یسير نحو الدمار الذاتي قطعا. ارضنا على مفترق خراب تام للطبيعة الحيةان  
لبقاء هذا یظهر احيانا  آثير من صراع ا.اء والطاقة لكثير من ساآني العالمضل للبقاء مع تقلص او انعدام الغذاالمم تنا

 .ضمن الصراعات الدینية بين اعراف مختلفة
 

یجب ان یحل صراع الفناء الیقاف هذا الجنون قبل ان . یبدو انه ال سبيل لعكس مسار الدمار الذي یتجه اليه آوآبنا 
 . االرض هذهیشوه ویبدل عالم النبات الذي خلقه اهللا على

 
وأود ان أدلي باحصائيات نشرت في بحث . يئية التي یتجه اليها آوآبناآي اعطي نظرة سریعة على الحالة الب 

 ."العالية الجغرافيا" ،ل جيوغرافيكفي مجلة عالية مشهورة، اسمها ناشيو "العالم یتحول"علمي یدعى 
 

تنزفت من ثروتنا السميكة قد اس% 70 مهددة بسبب االعمال البشریة، 1*من أجرافنا المرجانية% 60: المحيطات في خطر
 .الى حد ال یمكن تعویضه

 
ية سنتمترات من الطبقة الترابية الصالحة للزراعة فقط هو ما یقف حائال دون من سبعة الى ثمان :ربة االرض الضعيفة  ت

لح او انواع لتمراف التربة وا الزراعية نخسرها آل سنة بسبب انجمع ذلك مساحات هائلة من االراضي. مجاعة عالمية
 .منذ الحرب العالمية الثانية% 13فساد التربة قد قلل من انتاج الطعام في آل العالم بنسبة . التربة اخرى من فساد

 
فهي تستهلك آميات هائلة من ثاني اوآسيد الكربون وتنتج االوآسجين تحمي .  الغابات هي رئة الكوآب:اختفاء الغابات

 . سنة قد أبيدت8000غابات التي آانت موجودة منذ من الكائنات االرضية، نصف ال% 90التربة، المياه العذبة، و
 

مع ذلك ثلث . والماء ضروري آالهواء للحياة. المياه هي القاسم المشترك الذي یجمع ما بين آل االحياء :االزمة المائية
 . من مياه االرضالمياه المتجددة هي اقل من عشر من واحدة بالمئة. شعوب العالم تحيا في بلدان ال تكتفي بما لدیها من مياه

 .معظم الواجهات المائية العالمية تعاني اليوم من التلوث، االستغالل المتزاید والصراعات السياسية العسكریة
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 مالیين شخص یمویون 3بقدر بان . لكثير من مالیين العالم اليوم اصبح مجرد التنفس مخاطرة مميتة :الهواء الذي نتنفسه

أطفال المدن الضخمة في العالم النامي هم االآثر . الغاز الناتج عن المحروقات النفطيةسنویا بسبب التلوث الناتج عن 
 . مرات الكمية التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية سامة8، 2تضررا غالبا ما یستنشقون ما بين 

 
 التي عن او بدون قصد یسيطر على االرض وبشكل سریع جدا مئات االصناف من النباتات القاسية العدائية :الغزو الغريب

في  بليون دوالر خسائر زراعية، حرجية و140 اميرآا لوحدها ما یوازي باتات المؤذیة تكلفهذه الن. ینشرها االنسان
 الثاني للنباتات المحلية، الصالحة والحيوانات بعد راالدهىیة تعتبر الخطاقتصادیة اخرى هذه النباتات المؤذقطاعات 

 مرة اآثر من المعدل 1000 الى 100 التي تصل تسبتها من 1* واالراضي الخصبة وغازات العوادمالتدمير البيئي للغابات
 .الطبيعي

 
اق احر. ة تسير على الطاقة النفطية المصنّعةن الواحد والعشرین ال تزال المدنينهایة القر في :االفراط باستهالك الطاقة

من انبعاث ثاني اوآسيد % 80وتنتج .صناعية التجاریة في العالممن الطاقة ال% 80ؤمن النفط، الغاز الطبيعي والفحم ت
یتضاعف  قد تضاعف في العقود الثالثة الماضية ویتوقع ان  الطلب على واستخدام الطاقة2*الكربون الذي یطلقه البشر

 .2020في العام % 60بنسبة 
 
شعوب االرض فان عصر الرأسمالية األن بالرغم من آل التحرآات االقتصادیة في العالم والدعوة للسالم من آل    

سلسلة التحوالت االقتصادیة المتتالية هذه تبرز تمحور المباديء . مستعد لهاهو یتسبب بتحوالت مرغمة ليس هناك من 
القدیمة التي تسير بالعالم نحو االنهيار االقتصادي، االجتماعي التام نحن ندخل عصر فوضى اقتصادیة سياسية روحية 

 .النجاة من نتائج مثل هذا االنهيارلن تستطيع اي أمة . لها من قبل نشهد مثلمعالمية 
 

العالم معظم . العالم الغربي بحضارته المسيحية القدیمة تنظر اليه معظم االمم على انه محكوم بقيم مادیة 
العالم الثالث ینظرون الى معظم امم . االميرآيين یحيون حياة مریحة، عالية االستهالك، عالية المدخول سهلة المدیونية

 .اميرآا آاستعمار اقتصادي، عسكري یحكمه الطمع واالنحالل األخالقي
 

، مستوى معيشي منخفض وتخلف ثقافي لم  اقتصاديتخّلف في الجانب االقصى األخر یعاني العالم االسالمي من 
مع ان االسالم یعلم ضد . وتهن صت غير متعلمات مكبوتات یمنع سماعمن االناث المسلما% 90. یتبدل منذ عصور

 .احتكار الثروات مع ذلك فهو ال یقدم سوى القليل للتقليل من مستوى الفقر الذي یعانيه معظم سكان البلدان االسالمية
 

بسبب انتشار االنترنت، التلفاز، االقمار . یا العالمية الغریبة عنه خارج حدود االسالماالسالم اآلن یتصادم مع الرؤ 
ثيرات الخارجية مسلمون آثيرون هاجروا الى اوروبا عزل عن التأیعد المسلمون بملم ، السياحة العالمية، الصناعية

 .واميرآا بحثا عن حياة آریمة وفرص عمل أفضل وحریة سياسية ال یجدونها في بلدانهم
 

. في البلدان المسلمةهذا االنفتاح المستمر على المجتمع الغربي خلق صداما مع التيارات االسالمية االصولية  
المضادة لالسالم هذه التنظمات االسالمية االصولية تثير الغرب تؤججهم الحقد ضد الصهيونية واسرائيل وأیضا تعاليم 

 .حربا شعواء ضد المجتمع الغربي المنغمس بالرأسمالية العالمية
 

 شرحه مجتمع قانوني فاسد یحاول دستورنا یعيد. ان عالمات انهيار المدنية االميرآية تحوط بنا من آل جانب 
شعب في قوانين صالحة تحكم ال مباديء -آتابة-جاهد أباء الدستور لوضعهم. طمس اي ذآر الرثنا الدیني الصحيح
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تي مزعزعة أسس المباديء المسيحية التي آتبها ووضعها المؤسسون في أميرآا تسير األن درب الدمار اّلذا. المستقبل
 .عملتنامن " باهللا نثق"لمقدس اآلن في دور التعليم، یحتقر علمنا علنا، ویحاولون جاهدا أزالة جملة یمنع الكتاب ا. الدستور

 
وافق  .في المستعمرات االميرآية التي استقلت.الكتاب المقدس آان هناك نقص في اعداد 1782في العام  

الكونغرس اصدر .  فشل ذلك المجهودحين.  آتاب مقدس باللغة االنكليزیة20000الكونغرس االميرآي على استيراد 
وآرّم الكونغرس . یسمح للمواطن المشهود له بوطنيته روبرت اتكن بطباعة آتاب مقدس باللغة االنكليزیة االميرآي قانونا

 نسخة من 10000 حينها وزعت .يرآاملعمله العظيم وجهده منوها بذلك الكتاب المقدس لكل ساآني ا" روبرت اتكن"
 منها 40 او 30اليوم فقط ". الكتاب المقدس في عهد الثورة"الذي طبعه اتكن والمعروف ایضا باسم الكتاب المقدس 

 .آانوا یخافون اهللا ویخضعون لشریعته االسمىماتزال باقية لتبرهن بان مؤسسي االمة 
 

و قاعة آان موضوعا في به1* حفرت عليه الوصایا العشر الكتابية، حجر من الغرانيت2003في بدایة العام  
 .محكمة في مدینة مونتغمري والیة االباما

 
في طریقهم الى عملهم هذا النصب آان تذآارا یوم  مكان عام یمر به المحامون، القضاة والقانونيون آل البهو 

 ال"، "ال تسرق"، "التشهد بالزور"شرائع ظلت حية االف السنين مثاال . ة منذ بدایتهاحفظت المدینة الغربيللشریعة التي 
 نزع هذا 2003 آب 27مع ذلك في . آانت اساسية للدستور االميرآي هذه الشرائع".ال تقتل"، "ال تشتهي"، "تكذب

 .النصب من مكانه بأمر من المحكمة
 

الى مجموعة " ن الشعبنح"لوا الدستور االميرآي من مبدأ بعض المحامين والقضاة الملحدین استطاعوا ان یبد 
 .وم االميرآيين ولو قليال هذه التعاليم الهدامةمع ذلك قا. مع من اجل مصالح خاصةطقوانين تخدم الفساد وال

 
 خلقت اإلتحاد السوفياتي الشيوعي ونصبت حكومة یحكمها ملحدون   سنة حكومة روسية بلشفية100منذ اقل من  

ت الفيتوات العمل القسري والتطهير الحكومة النازیة خلق. الحكومة الفاشية  حكمت ایطاليا فاتحة الطریق لقيام ادولف هتلر 
 مالیين یهود في معسكرات التجمع  الفاشي هم من بدأ الحرب العالمية الثانية التي 6 مليون نسمة بما فيهم 14العرقي ل 

  الفساد االخالقي الجيالنامجددا تحتضن هذه القوانين الاللهية آي تشّرع الفساد اليوم اميرآا  .دمرت مغظم اوروبا وآسيا 
 .اليوم

 
عدم احترام . نحن نسمح بقتل مالیين االرواح خاصة االجنة النها تسبب ضيقا وتتعارض مع اسلوب حياة األخرین 

لقد قتلت امریكا مالیين العلماء، . الحياة البارز في هذه االعمال المجرمة ضد االجنة تضع هتلر وستالين في المرتبة الثانية
لقد ابدنا من لربما استطاعوا حل  1*ین ربما آانوا لينبغوا من هؤالء االجنة المقتولينالموسيقيين والقادة السياسين الذ

  .مشاآل امریكا وربما العالم في المستقبل
 

السخریة . بجزاء اجساد بشریة اخذت من طواحين االجهاض الستعمالها في التجارایراقب المسيحيون بال اهتمام  
في االمر بأن قتل هؤالء االجنة یتم دون ان یدفع اي من الجناة الثمن بينما نصرف مالیين الدوالرات ثمن خدمات قانونية 

افالمنا، جریمتنا المنظمة واالباحية ضد االطفال تشعل نار الحقد حولنا في آل . اتلين آي نمنع عنهم دخولهم السجنلجناة ق
یعيشون عند حد المجاعة بينما المدراء االمریكيين یزیفون ارقام حساباتهم ليخفوا ارباحا مشينة نالوها مالیين الناس . العالم

 .النفسهم
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الحروب تدّمر البنية .  بعتادها الحربي الى افقر البلدانال تزال امریكا اآبر تاجر سالح في العالم وبانتظام تلقي 
تعمل على اعادة   الفاسدةللعالم الثالث آي تأتي الشرآات الضخمة) سورالمياه، الصرف الصحي، الكهرباء والج(التحتية

 .البنية التحتية باسعار خيالية، وهكذا تسيطر على االنة ومواردها
 

البنوك العالمية تعطي الدول الفقيرة قروضا ألن ليس لهذه البلدان وسيلة أخرى للدفع والنتيجة تقع الدول المتقدمة  
. ولن تكون اميرآا استثناء. یتعامل اهللا مع آل امة ومجتمع حسب مباديء قداسته .المية الثریة تحت سيطرة النخبة الع

. سيضمد المجروحين وینقذنا لمستقبل افضل. لكن على مستوى الفرد، اهللا ازلي الرحمة. سيعاقب الشر على مستوى االمم
 .  افضلیریحني ان اعلم بان اهللا في عظم رحمته یغفر آل ذنوبنا لننال حياة

 
اهللا یدعو الجميع اليه . یبقى قرارك الشخصي ان ترفض او تقبل المسيح في حياتك لتصبح آامال في نظر اهللا 

لن . سيقبلنا اهللا ویلغي ذنوبنا ألن دم ابنه یصالحنا معه. ألن المسيح حمل آل تعدیاتنا على الصليب. ليطهر ویصبح آامال
 ).1: 8 رومية(یدان الذین یحبون اهللا بعد األن 

 
 .بذار مستقبل جدید على االرضآثير من المسيحين سينتهون، آثيرون سينجون، آما في ایام نوح، بقية ستكون  

 
 آتابة اليد على الحائط

 : یحكي قصة آتلبة باصبع اهللا ، آتبت30-5: 5دانيال  
 )منا، منا، تقبل، فرسين ( 1" *ارزینمينه، مينه، تيكل، أوف"

 )منا(الحظ تكرار اللفظ " معدودة"مينه تعني 
 )تقبل" (موزون"تيكل تعني 

 جمع فرس) فرسين" (مقسوم"اوفارزین تعني 
 

: فرس . ل وزنت فوجدت ناقصاثقي. احصى اهللا ایام ملكك وانهاها) منا(فسر دانيال للملك بيلشاصر معنى هذه الكلمات     
 )28-26: 5دانيال (مملكتك قسمت 

 
النظام العالمي االخير سيدان حسب المباديء التي طبقت على المدینة في ایام .  ایضاهذه الرسالة تنطبق على جيلنا 

الشمس تعطينا حرارة مجانا، عملت الفصول بال انقطاع، . الف السنين تحدى االنسان شرائع اهللا رافضا وجودهأل .نوح
 .هللا على ما قدمه اهللا لهومع ذلك یمضي االنسان دون ان یشكر ا. تعطي طعاما للجميعالالف السنين واالرض 

 
ن درسا مهما یكون له تأثيرا قویا على  غضبه ليتعلم االنساان الهنا المحب الصبور سبق فعين زمنا ینطلق فيه 

بسبب .  سنوات7سيزیل حمایته االلهية تارآا االنسان وحيدا سامحا للشيطان بان یحكم االرض آليا لمدة . االجيال القادمة
  . اطاعة خالقهم المحبر الذي اطاعوه وسمحوا به بدال منيدرك االنسان مدى الشمر المرعب سهذا اال

 
 هذه السنوات ستكون زمن محنة .ستحّضر المسرح للفارس االول في سفر الرؤیاهذه سنوات المحنة السبع  

 .عظيمة لكل االمم
 

ول هو اال. ق فعينها الخالق العبيين رئيسيين سيقومون بادوارهم آما سب3أثناء صراع الفناء سيكون هناك  
.  اسرائيل ستكون الشرارة التي ستشعل النار.لعالمي والثالث هو الشعب اليهودي السياسي االثاني هو نظامنا. الشيطان

 .هؤالء الالعبيين یجب النظر اليهم من وجهة نظر اهللا آي نفهم آليا صراع الفناء
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 الشيطان الالعب االول
بدأت خطة اهللا بطرد الشيطان . ن، سبق وآتب في السماء بان سلطان الشيطان سينتهيطویال قبل ان یظهر االنسا 

 ).الخمسي(من مرآزه السامي في السماء لكن ليس من البعد السماوي 
 

وضع عليها االنسان واعطى . بعد طرد هذا المالك الساقط من مرآزه السامي في السماء خلق اهللا االرض 
 . بها أمام اهللا الخالق القويبق أقواله وأفكاره التي جاهرآي یطالشيطان سلطانا عليها 

 
أت وا جوفك ظلما فأخطم خلقت متى وجد فيك أثم بكثرة تجارتك مألانت آامل في طرقك من یو

 )16-15: 28حزقيال. (فاطرحك من جبل اهللا وابيدك ایها الكروب المظلل من بين حجارة النار
 

رئيس المالئكة ميخائيل . ستكون تلك آخر معارك الشيطان. لع حرب في السماءوسط صراع الفناء على االرض ستند    
صراع الفناء السماوي هذا . وجيوشه سيطردون آل االرواح النجسة الشریرة، الشياطين والمالئكة الساقطين من السماء

 . سنوات من الصراع7 آما یظهر في جدول .اثناء النصف االخير من صراع الفناء على االرض
 

فلم یقووا ولم یوجد . وحدثت حرب في السماء، ميخائيل ومالئكته حاربوا التنين وحارب التنين ومالئكته
مكانهم بعد ذلك في السماء فطرح التنين العظيم الحية القدیمة المدعو أبليس والشيطان الذي یضل العالم 

 )9-7: 12رؤیا. (آله طرح الى االرض وطرحت معه مالئكته
 

 سنوات خالل 3ولكن سيسمح للشيطان باالستمرار على االرض ناشرا عصيانه لمدة . ن آل ما هو شریر السماء مستطهر
 .صراع الفناء

 
فقبض على التنين الحية . ورأیت مالآا نازال من السماء معه مفتاح الهاویة وسلسلة عظيمة على یده
غلق عليه وختم عليه لكي ال القدیمة الذي هو ابليس والشيطان وقيده الف سنة وطرحه في الهاویة وا

 )3-1: 20رؤیا.(سنة وبعد ذلك البد ان یحل زمنا یسيرا االمم في ما بعد حتى تتم االلف یضل
 

ي نهایة ذلك الوقت  سنة ف1000سيقيد الشيطان في الهاویة لمدة ) 2015 ایلول21(قبل نهایة الفترة الزمنة الثانية عشر 
ألن شریحة آبيرة من البشر الذین لم یتوقعوا ذلك لم یكونوا قد تعلموا آيف ار البشر ثانية وسينجح سيسمح له باختب
رض سيكون هناك ا. لكن اهللا سينهي تأثير الشيطان على البشر بتدمير آل ما هو حي على االرض. یقاومون الشریر

 .ستمر الحياة في بعد آخروست. جدیدة
 

ي الكذاب وسيعذبون نهارا يث الوحش والنبت حوابليس الذي آان یضلهم طرح في بحيرة النار والكبری
 )10: 20رؤیا.(وليال الى أبد اآلبدین

 
يبادوا ویزولون لآلبد من لثقب أسود في الكون . في نهایة االزمنة سيطرح الشيطان ومالئكته الساقطين الى بحيرة النار

 .الوجود
 

 الالعب الثاني: النظام السياسي العالمي
حسب الكتاب المقدس رأى . طوریة على االرضتب التاریخ ملك اعظم اول أمبراي آیعتبر الملك نبوخدنصر ف 

لدانيين الحاآمة النخبة المتعلمة، العلماء طبقة الك. عى آل الحكماء الى قصرهدهذا الملك حلما اثر به لدرجة انه است
 .والفلكيين
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علموا بان الملك . فسير حلم الملكآثيرون منهم قطعوا مئات االميال وحين اجتمعوا واجهوا مهمة مستحيلة، ت 
 .نبوخدنصر وبأشارة من اصبعه یمكنه ان یقطع رأس احدهم او یرسل الى دّن االسود لتبتلعه

 
أحد . لكن قبل ان یأمر نبوخدنصر باعدامهم جميعا. لم یستطع أحد من المجتمعين الخائفين تفسير حلم الملك 

شليم وهو شاب صغير وأحضر الى بابل حيث اعّد لعمل اداري في الحاضرین في قصر تذآر رجال آان قد اسر في اور
بلطشاصّر اسم االله مملكة نبوخدنصر الشاسعة بما ان معاصریه ادعوا بان روح الرب حالة فيه بّدل اسم دانيال الى 

 .دانيال اآلآبر سنا اآلن قد اصبح اداریا متسلطا وقادرا. لي المفضل لدى الملكبالبا
 

روح االله االقدس ليروا ان آان ليناجي . بلطشاصر/في القصر اقترح ان یستدعي الملك دانيالآل المتواجدین  
التي وصفت  سنة و500روح القدس التي حلت بعد الروح الساآنة في دانيال هي ال.(یستطيع اخبار الملك بما یرید معرفته

 ).عمال الرسل ورسائل العهد الجدیدفي سفر ا
 

 : قال نبوخدنصر لدانيال.صغاء الى وتفسير حلم الملك وطلب منه اال دانيال الى الملكاستدعي
 

 :وأنا نائم هذا ما شاهدته
 
فقویت الشجرة وقویت فبلغ علوها الى السماء ومنظرها . ذا بشجرة في وسط االرض وطولها عظيمإف

 .الى أقصى االرض واوراقها جميلة وثمرها آثير
 

 البر وفي اغصانها سكنت طيور السماء وطعم منها آل  وفيها طعام للجميع وتحتها استظل حيوان
آنت ارى في رؤى رأس على فراشي واذا بساهر وقدوس نزل من السماء فصرخ بشدة وقال . البشر

 .هكذا اقطعوا الشجرة واقضبوا اغصانها وانتروا اوراقها وانذروا ثمرها
 

لها في االرض وبقيد من حدید ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من اغصانها لكن اترآوا ساق اص
 .ونحاس في عشب الحقل

 
صيبه مع الحيوان في عشب الحقل، ليتغير قلبه عن االنسانية وليعط قلب وليبتل بنوى السماء وليكن ن

حيوان ولتمض عليه سبعة ازمنة هذا االمر بقضاء الساهرین والحكم بكلمة القدیسين لكي تعلم االحياء 
 .نصب عليها ادنى الناسیلناس فيعطيها من یشاء وان العلي متسلط في مملكة ا

 
حكماء مملكتي ال ا بلطشاصر فبّين تعبيره ألن آل م رأیته أنا نبوخدنصر الملك اما انت یهذا الحل

 )18-10 :4دانيال.(عبير اما انت فتستطيع ألن فيك روح اآللهة القدوسينیستطيعون ان یعرفوني بالت
 

دانيال ما اماله  مخاطرا بحياته قال.  ما غمضخبار السيئة فسر دانيالقل للملك االد ان ینولم یررغم انه ذهل في البدایة 
 .عليه الروح القدس

 
اليف  سنوات، سيصبح آحيوان البر، یعيش آحيوان 7بأن الحلم نبؤة تخبر بان الملك یسيفقد عقله لمدة قال دانيال  

بسلسلة من وبجذعها الباقي وجذورها ستقيد لالرض " كبيرةستقطع الشجرة ال. في حدائق قصر مبعدا عن عيون الناس
حين یعترف الملك بالذي یقيم ویسقط . هذا سيكون اشارة لحكم السماء وتاآيد التفسير لذلك الحلم. حدید ونحاس لحفظها

 . وبهائه وآرامته الملكيالممالك االرضية سيستعيد عقالنيته وسيعود اليه مرآزه
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لكن لم تتم رؤیا وها وتصرف آحيوان لمدة سبع سنوات الملك معتأصبح . ل من نبؤة دانيالبعد سنة تم الجزء االو 
هذا یعني ان الجزء الخاص . الشجرة الكبيرة رمزت المبراطوریة الملك التي لم تنته بل استمرت. دانيال رمزیا او حرفيا

 .بالشجرة لم یتم بعد بل سيتم الحقا
 

مقاال آتبه خبير تحليل االدارة العالمية " نداء منتصف الليل"رت مجلة  نش2004في عددها الصادر في شباط  
 .18-1: 4هذا المقال یعطي نظرة مذهلة عن النبؤات المكتوبة في دانيال "ولفرد هان"السيد 

 
مثل شجرة الملك في حلمه، ممتدة . اسمالي العالميية یظهر آيف ان نظامنا الرالكاتب الخبير باالسواق العالم 
یقول الكاتب بان نبؤة دانيال تشير بان نظامنا االقتصادي الحالي سينهار تماما في .  في االمبراطوریة البابلية القدیمةجذوره
ليس و. قتصاد العالمي یتطوع بعدم االتزان والمخاطر العالميةان اال:"االسواق المالية هوسية ومتقلبة یقول هان. المستقبل
 ."ليس بعيدا ابداقلنا بان زمن الدینونة  جنونا ان

 
النظام حين نطبقها على . ر  قادم في سنوات صراع الفناء السبعهان یرى بأن الجزء الذي لم یتم من حلم نبوخذنّص 

جذور الشجرة المقيده . نرى بأن الشجرة في الحلم ترمز الى سلطان الشيطان الذي سيقطع  1*االلفبائي الرقمي العبري
منذ ) عصر االمبراطوریة البابلية التي اخترعت النقود(االقتصادي في العصر البرونزي بالحدید والنحاس تمثل النظام 

 ).رقائق السليكون، الطائرات، الصواریخ(القدیم حتى عصرنا الحدیدي 
 

سبقى النظام .  تخبر عن مالك سيأتي من السماء بسلسلة حدیدیة ویقيد الشيطان في الهاویة3-1: 20رؤیا  
 ممتدا بجذوره في االرض، لكن االرباح المستخرجة من هذا النظام الشيطاني لن تكون بعد ذلك االقتصادي الشيطاني

 .حصرا على بعض االفراد والمؤسسات
 

مثل الشجرة الممتدة الى . المؤسسات والشرآات المرآبة والمتعددة الجنسيات اصبحت أقوى من آثير من االمم 
ستقيد جذور الشجرة آي ال . في حكم المسيح االلفي. لعمال في آل انحاء العالمجذورها االقتصادیة تكبل وتستعبد ا. السماء

 .تنمو وتصبح قوة علمية تدّمر االرض
 

التشكيل السلطوي في مدینتنا . الملك نبوخدنّصر یرمز الى نظام اعمال عالمي ونظام تعليمي على اعلى مستوى 
 خال من اي  اي ان ما یجري سيكون بيهه بالحيوان البري وصل الى مرحلة تش قریبا الحاضرة والتي سيتالش تماما

 .ر تمامانبوخدنّص سنوات مثل 7وسيبقى آذلك لمدة .  والعنف والشر آلّي الجنون  على األرضمنطق او تعاطف بشري
 

 سنوات من 7الذین انكروا وجود اهللا على االرض زمنا طویال ولم یعطوا الخالق التمجيد الذي یستحقه سيواجهون  
االثریاء والمتعلمون سيتوسلون من اجل . تفترس بعضها البعض من اجل تفاهات .الحياة المضطربة الشائكة آالحيوانات

 .آوب ماء دون فائدة
 

شاهدت بأم العين آيف یمكن ان تكون هذه االزمنة الصعبة . آوني عشت فوض الحرب العالمية الثانية ونتائجها 
 .ضعافلكن هذه المرة ستكون اسوأ بعشرة ا

 
الحظوا . النص التالي قبل االف السنين واصفا صراع الفناء متكلما عن تفاصيل ما سيحدث خالل السبع سنوات 

 ).التمار تعني الناس(مثال الشجرة التي جردت من اوراقها ونذرت ثمارها 
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آما یخلي االرض ویفرغها ویقلب وجهها ویبدد سكانها وآما یكون الشعب هكذا الكاهن، هوذا الرب 
يده، آما االمة، هكذا سيدتها آما الشاري ، هكذا البائع آما المقرض هكذا المقترض وآما ا سالعبد هكذ

 .الدائن هكذا المدیون تفرغ االرض افراغا وتنهب نهبا
 

ذا القول، ناحت ذبلت االرض، حزنت ذبلت المسكونة حزن مرتفعو شعب االرض  تكلم به قدألن الرب
نها النهم تعدوا الشرائع، غيروا الفریضة نكثوا العهد االبدي لذلك لعنة واالرض تدنست  تحت سكا

 اآلت االرض وعوقب الساآنون فيها
 

ذبلت الكرمة أّن آل مسروري القلوب، . ناح المسطار. لذلك احترق سكان االرض وبقي سكان قالئل
ر مّر كاء، یكون المسغنلالدفوف انقطع ضجيج المبتهجين بطل فرح العود ال یشربون خمرا بافرح بطل 

رب آل  في االزقة ضصراخ على الخمر. دمرت قریة الخراب اغلق آل بيت عن الدخول. لشاربيه
ه هكذا یكون في وسط ان. المدینة خراب وضرب الباب ردعاالباقي في . فرح انتهى سرور االرض

 .االرض بين الشعوب آنفاضة زیتونة، آالخصاصة اذ انتهى القطاف
 

. اتهم ویترنمون الجل عظمة الرب یصوتون من البحر لذلك في المشارق مجدوا الربهم یرفعون اصو
 . للبارمن اطراف االرض سمعنا ترنيمة مجدافي جزائر البحر مجدوا اسم الرب اله اسرائيل 

 
ة وفخ یا ساآن لناهبون نهبوا نهبا عليك رعب وحفرالناهبون نهبوا ا. فقلت یا تلفي یا تلفي ویل لي

والصاعد من وسط الحفرة یؤخد . كون ان الهارب من صوت الرعب یسقط في الحفرةوی. االرض
 .بالفخ

 من العالء تفتحت وأسس االرض تزلزلت وانسحقت االرض انسحاقا، تشققت االرض ألن ميازیب
ا آالسكران وتدلدلت آالعرزال وثقل عليها رض ترنحتشققا تزعزعت االرض تزعزعا ترنحت اال

 .ود تقومذنبها فسقطت وال تع
 

 وملوك االرض على االرض  العالءیطالب جند العالء في) الفترة السابعة(ویكون في ذلك اليوم 
 .هدونایام آثيرة یتعبعد  في سحب ویغلق عليهم في حبس ثم  جمعا آأسارىویجمعون

 
وقدام شيوخه . ل صهيون وفي اورشليمد ملك في جبویخجل القمر وتخزى الشمس ألن رب الجنود ق

 )23-1: 24اشعياء(.مجد
 

. النبي اشعياء آتب بارشاد من الروح القدس، حين اراه اهللا ان مالیين البشر سيموتون ویبادرون البد انه بكى آثيرا
 .لكن حين یآمرك اهللا تعمل ما تقوم به. آتابة مثل هذه الرسالة لشخص ما في المستقبلالاظنني سأستطيع 

 
طالبامنهم ترك انذر وشجع شعب اسرائيل . طى ایضا امال في وسط الدمارحين تنبأ اشعيا بأمور ضد اسرائيل اع 

حين عاد شعب اسرائيل من الرض بابل آما قالت ) م.ق538في العام(قبل سنوات من النفي ) 20: 48اشعياء( االض بابل
. ة في النبؤة لم تحدث بعدلكن آوارت العالم المذآور. حفظت آتابات اشعياءایمان وآمال المنفيين العائدین) م.ق538( النبؤة

 .لقد آتبت هذه النبؤة الجلنا النها ستتم في عصرنا الحالي
 

آتابات اشعياء تبدو وآأنها مصممة لتكون .  سفرا في الكتاب المقدس66 اصحاحا تتطابق مع 66آتب اشعياء  
ن اصافحه واقول له آل ما تنبأ به اود ا. اني اتشوق لمقابلة هذا الرجل المميز حين اصل الى السماء. آتابا مقدسا مصخرا

 .على االرض حدث بعد االف السنين
 

 اسرائيل الالعب الثالث
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یرینا الكتاب المقدس ان هناك ميثاقا وعهدا وعالقة خاصة ما بين اهللا وشعب اسرائيل لقد عين اهللا شعب اسرائيل  
يل مرات عدیدة وتأرجح ما بين عب اسرائمواقيت هذا العالم فشل شناقال لشرائعه من جيل الى آخر لكي یكون حافظ 

 .البرآات واللعنات حسب عهد اهللا معهم آتب النبي ارميا عن واحد من مواثيق اهللا مع شعب اسرائيل
 

هكذا قال الرب الجاعل الشمس لالضاءة نهارا وفرائض القمر والنجوم لالضاءة ليال الزاخر البحر حين تعج امواجه رب الجنود 
 .ه القرائض تزول من امامي یقول الرب فان نسل اسرائيل ایضا یكف من ان یكون امة امامي آل االیامان آانت هذ. اسمه

 
ضا ارفض آل نسل اسرائيل من اجل ات االرض من اسفل فاني انا ایهكذا قال الرب ان آانت السموات تقاس من فوق وتفحص اساس

 )37-35: 31ارميا( .ما عملوا یقول الرب
 

آي یتالزم ) ق م588(ار الهيكل االول في اورشليم ینتهى مع دم سنة من التاريخ البشري 7000دول من جالجزء االول 
 یجب ان ینتهي ایضا مع دمار الجزء االول من جدول السبع سنوات لصراع الفناءالجدولين الزمنيين عند مفصل اساسي 

 .الهيكل لكن ال یوجد هيكل اآلن في اورشليم
 

أرضية من وجهة  ا نحاول رؤیة احداثنلنبؤة النمهم لفهم ذاك . ية مهمة للنبؤة الكتابيةدمار الهيكل عالمة زمن 
 ان  یؤلف مفصل آل ما یحدث في العالم لنعد الى الماضي ونحاول1*بما ان الهيكل هو مكان اهللا القادر فذلك. نظر سماویة

 .نتعلم من التاریخ فيما یختص بالهيكل
 

عمود ظهر اهللا على االرض على صورة ) م.ق1545(صر وتيههم في الصحراءاثناء خروج شعب اسرائيل من م 
 بنى سليمان هيكل الرب اله اسرائيل في اوروشليم لم یكن الهيكل مجرد 1004من نار حام حول خيمة االجتماع في العام 

 .اء الهيكلومألت السكينة وجود مجد اهللا ارج. مكان عبادة وتقدمة ذبائح آان الهيكل عرش اهللا على االرض
 

ولما انتهى سليمان من صالة، نزلت نار من السماء والحلق المحرقة والذبائح ومأل مجد الرب البيت 
 .ولم یستطع الكهنة ان یدخلوا بيت الرب ألن مجد الرب مأل بيت الرب

 
وآان جميع بني اسرائيل ینظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت وخروا على وجوههم الى 

اخبار االیام .( على البالط المجترع وسجدوا وحمدوا الرب النه صالح والى االبد رحمتهاالرض
 )4-7:1الثني

 
توقف اهللا . غادر مجد اهللا الهيكل من الباب الشرقي وعاد الى السماءبسبب تاریخ اسرائيل الطوسل بالخطيئة وعصيان  اهللا 

 سنة من التاريخ 7000جدول  سنة من 490رة السابعة في نهایة الدو(ق م 588عن حمایة شعب اسرائيل في العام 
 .ن قتلوا وبيع الناجين عبيدايتوقفت العبادة، االف االسرائيلي.  غزا نبوخدنصر مدینة اورشليم ودمّر الهيكل.)البشري

 
فارسل الرب اله ابائهم اليهم عن ید رسله مبكرا ومرسال النه شفق على شعبه وعلى مسكنه فكانوا 

.  شقاءثار غضب الرب على شعبه حتى لم یكنه حتى  ورذلوا آالمه وتهاونوا بانبيائ اهللایهزأون برسل
فاصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاریهم بالسيف في بيت مقدسهم ولم یشفق على فتى او عذراء وال 

 )نبوخدنصر.(على شيخ او اشيب بل دفع الجميع ليده
 

وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه اتى بها جميعا الى وجميع آنية بيت اهللا الكبيرة والصغيرة 
واحرقوا بيت اهللا وهدموا سور اورشليم واحرقوا جميع قصورها بالنار واهلكوا جميع آنيتها . بابل

 .الثمينة
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لكت مملكة فارس الآمال آالم  فكانوا له ولبنيه عبيدا الى ان مسبى الذین بقوا من السيف الى بابلو
 ةـنـن سـال سبعيـمـها الآـرابـام خـل ایـبتت في آـرميا حتى استوفت االرض سبوتها النها سالرب بفم ا

 )21-15: 36أخبار ایام الثاني (
 

 .االعتبار هذه المواعظ لم تؤخد بعين لكن. قبل ان یتدخل في أمور البشروانذارات آثيرة لشعب اسرائيل رسال أرسل اهللا 
 

 عبدوا اهللا ثانية، لقد اصبح لليهود استنارة جدیدة لشرائع اهللا وعهده معهم حين عاد شعب اسرائيل من السبي،
 .وعلى االقل حافظ بعضهم على السبت منذ حينها

 
ارة لصوص ، هيكله اصبح مغغضب ألن بيته. فيما بعد دخل المسيح اورشليم وانذر قادتها بشأن الدینونة القادمة 

 . سنة40ك تماما بعد تنبأ بدمار الهيكل وحدث ذل. وباعة فاسدین
 

ء وراجمة المرسلين اليها آم اردت ان اجمع اوالدك آما تجمع شليم یا اورشليم یا قاتلة االنبيایا اور
الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تریدوا هوذا بيتكم یترك لكم خرابا الني اقول لكم ال ترونني من االن 

 ).39-37: 23متى (حتى تقولوا مبارك اآلتي بأسم الرب 
 

ثم خرج یسوع ومضى من الهيكل فتقدم تالميذه لكي یروه ابنية الهيكل فقال لهم یسوع اما تنظرون 
 .جميع هذه الحق اقول لكم انه ال یترك ههنا حجر عـلـى حـجـر ال یـنـقـض

 )6-5: 21 ولوقا2-1: 31ایضا مرقس ) (2-1: 24متى ( 
 

حينئذ ) ليفهم القاريء(بي قائمة في المكان المقدس رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النفمن نظرتم 
ليهرب الذین في اليهودیة الى الجبال ألنه یكون حينئذ ضيق عظيم لم یكن مثله منذ ابتداء العالم الى األن 

: 24متى . (ولن یكون ولو لم تقّصر تلك االیام لم یخلص جسد لكن الجل المختارین تقّصر تلك االیام
15-16 / 21-22( 

 
االحداث التي ادت الى تتميم النبوة آانت مجرد صورة رمزیة . حت قيادة تيطس اقتحم الرومان المدینة اثناء عصيان یهودي واحرقوا الهيكلت 

ي بما ان نبوة دانيال عن الدمار لم تتم بعد فان انذارات المسيح الكتابية لما سيحدث ما زالت في رحم المستقبل ف .لالحداث الهائلة التي ستأتي
 . ميالدیة لكن محتوى النبؤات سيتم بالكامل ودون استثناء70الوقت المحدد سيتبع صراع الفناء ذات النمط الذي تم في الـ

 
 تاريخ محتمل لدمار الهيكل الثالث

ستشهد دمار الهيكل الثالث الذي سيبنى ) 2015ول ایل21 الى2015نيسان22(لثانية عشر لصراع الفناءالفترة ا 
حتى حينه آي یستأصل اسرائيل لكن هذا الجيش سيدمره عودة بعد ذلك سيأتي اعظم جسش جمع . اورشليمفيما بعد في 

 .المدینة العالمية الثانية حينها ستنتهي وتزول بعد نفير البوق السابع حين یقيد ابليس في الهاویة. یسوع
 

 2015 آانون اول 21 الى 2008آانون اول 21 سنوات من صراع الفناء  من  7ل 

 نصق + زمنين + زمن 0 7 : 12 دانيال 14 3018 م3500
 سنة7000جدول . محطة 14.  أسبوعا70 =24: 9دانيال 

 5778تموز 17 – 2018 حزیران 30              ایام10 شهرا 16 سنوات 10 یوما 3480
 آانون اول 21اسبوع واحد 

 2015 آانون اول 21سنة7000-13 المحطة 27: 9دانيال 13 5769آيسلف 2011-24
 1290-11: 2دانيال12 2011آانون اول 4

  یوما1335- 12: 12دانيال 11 
  یوما2300- 14: 8دانيال 10 
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  نم ز5 : 20 رؤیا 12: 7دانيال  9
 2+7نبؤات دانيال 
  زمن، زمانين ، نصف زمن7: 12دانيال  8 
  نصف اسبوع27: 9دانيال  7 
  زمن ، زمنين ، نصف زمن5:27دانيال 6 
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 دب آلب دیك قرد خروف حصان افعى تنين ارنب نمر ثور جرذ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

12 
 اذار

1 
 نيسان

2 
 ایار

3 
 سيفان

4 
 تموز

5 
 اف

6 
 ایلول

7 
 تشري

8 
 ةشفان

9 
 آيسلف

10 
 تيفرت

11 
 شيفات

 فم24، شاهدین ،3: 11رؤیا  5 2012ىانون ثانآ4
 فم24 ،2: 11رؤیا  4 5772 تفيث 9

  فم24، 13:4رؤیا  3 نبؤات5
  یوما1260 اسرائيل 6: 12رؤیا  2 یوحنا
  زمانين ونصف زمانمن ز4: 12رؤیا :  1 
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1 2 3 4 5 6 78 910 11 12 
 5773 تيفرت 8 2012 آانون اول 21ان  یطرح الشيط–حياة جدیدة ملكوت اهللا 

 
  
ولمزید من المصف . فيما یلي تلخيص بسيط.اعتقد انه باالمكان تحديد المواقيت الصحيحة لتتمة هذه االحداث 

تموز اآتشاف وتحديد وقت صراع الفناء حسب الكتاب 17 لغز ارجو ان تقرأوا آتابي الثاني. التفصيلي لنتائج بحثي
 .2015-2008المقدس 

 
 في الفترة  حسب رزنامتنا ثقویمنا الحالي آب-ویأتي في تموز) أن(الشهر الخامس من الروزنامة اليهودیة هو  

م التاسع من وفي الي. عبر العصور) آف(اجع حصلت في شهر وآثير من الف. الثانية عشر حسب المخطوطات االشوریة
 ).آفتيشابي (هناك یوم حزن وحداد وطني السرائيل یدعى ) آف(شهر 

 
ميالدیة 70اي العام  )آف(الهيكل الثاني دمر في التاسع من ) ق م588(عام ) آف(الهيكل االول دمر في التاسع من  

 .جدول السنوات السبع لصراع الفناءهذا التاریخ یطابق الفترة الثانية عشر من . تموز25وبالتحدید في 
 

تموز التاسع من شهر 25اریخ نهایة صراع الفناء، ت2015ایلول 21یعين جدول السنوات السبع لصراع الفناء  
 یظهر بان اهللا سيقّصر الوقت آي ینّجي 23-15: 24هل یعني ان اهللا یقّصر الوقت؟ متى. یسبق بخمسة أشهر) آف(

 .مختاریه
 

الذین في اليهودیة الى فليهرب حينئد . فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارىء
 .الجبال والذي على السطح ال ینزل الى بيته ليأخد منه شيئا والذي في الحقل ال یرجع الى ورائه ليأخد ثيابه

 
ویل للحبالى والمرضعات في تلك االیام وصلوا لكي یكون هربكم في شتاء وال في سبت النه حينئذ ضيق عظيم لم یكن مثله منذ ابتدأ 

حينئذ ان قال لكم آحد هوذا  .ب ولن یكون ولو لم تقصر تلك االیام لم یخلص جسد لكن الجل المختارین تقصر تلك االیامالعالم الى اآل
 .المسيح هنا او هناك فال تصدقوا

 
ليكن دمه علينا " :لقد اقسموا حينها . الشعب اليهودي ما زال تحت اللعنة التي جلبوها على انفسهم حين صلبوا المسيح مخلصهم 

 )"25: 27متى(وعلى اوالدنا 
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لقد تجتهلوا آل االنذارات ولهذا لم . رفض اليهود ما قاله االنبياء بوضوح فرفضهم اهللا وترآهم یضطهدون لقرون 

 .لم یتعذب آحد آما تعذب الشعب اليهودي. دوا یتمتعون ببرآات اهللایعو
سيكون عليهم ان یختاروا اما ان یتابعوا تحدیهم هللا او ان . الكتاب المقدس یتنبأبأن صراع الفناء سيكون زمنا مرعبا لليخود 
 .یتوبوا ویعودوا الى ميثاقهم وعهدهم مع اهللا خالقهم ومخلصهم

 
سينجو ) یوما في وقتنا1278( حسب النبؤة1260مع ان شعب اسرائيل سيجتاز زمن دمار ارضهم وذبحهم یدوم  

حينها سيسكب اهللا ) الثوراة(ن مهتدین آشعب یتبع آتابه المقدس بقية منهم سيندمون ویتوبون عن رفضهم للمسيح ویعودو
 .برآات عظيمة آثيرة، محبة وتعاطف مع الناجين بسبب الوعد الذي قطعه البراهيم وآثير من انبياء وقدیسي الماضي

 
جزات التي سيحارب اهللا عن شعبه وستشهد اسرائيل احد اعظم المع. الجيوش التي تجمعت لدمار اسرائيل ستهزم وتدمر

 .ظهرت على االرض
 

أي حلول اهللا -"السكينة"االقدس العلي . سيضع شعب اسرائيل اساسات الهيكل الرابع2018بعد صراع الفناء العام 
آما قال النبي الملك -سيدخل الهيكل ثانية بشخص یسوع المسيح ليحكم من العرش بصورة ابن االنسان)اهللا(-بين البشر

 .43-40ذا سيبنى تماما آما وصف في حزقيال بيت اله الجدید ه. داوود
 

سيكرس في العام ) هذا العالم في هذا الوقت. دایلث=4(اساسات هذا الهيكل الرابع )  یوما2300(حسب نبؤة دانيال 
بعد ذلك سنفهم تماما مدى تأثير . الذي سيتم وصف وشرح خطة اهللا.  هذا الحدث سيتم وصفه في المقطع التالي2018

 . تموز17 لغز ء آما هو مشروح بالتفصيل في آتاب،صراع الفنا
 

. مرة أخرى سيكون شعب اسرائيل حامي شرائع اهللا. سيكون هناك نظام حكم عالمي جدید. بعد نهایة صراع الفناء 
 .وسيظهرون لكل المالئكة والبشر بان شرائع اهللا فّعاله

 
 الفكرة االخيرة النهائية عن سبب صراع الفناء

اآلن یجب ان تزور الغرفة االخيرة في بيت خطة اهللا . سيكون هناك صراع فناء" لماذا"یكفي عن لقد آتبت ما  
اعود بتفصيل موسع عن قصة . وهذا سيجهلنا على معرفة بالنبؤات الكتابية المختصة بنهایة االیام على االرض. للبشر

تي تكلمي عنها النبؤات في المتاب المقدس آما  هناك سأشرح سلسلة االحاث التموز17صراع الفناء في آتابي الثاني لغز 
اني ساسير بكم خطوة خطوة في آيفية وصولي الى مواعيد االحداث المهمة التي تبرز تتابع العملية خالل وبعد صراع 

 .الفناء الذي سيستمر سبع سنوات
 

 6000 الزمن االولى  تظهر فترة زمنية قصيرة جدا مضغوطة ما بين فترتين ضخمتين منساعة الكوآو العالمية 
الكتاب المقدس یحتوي على مراجع آثيرة للسنوات السبع هذه النها ) تيث(1000واالخرى ) زین(سنة من التاریخ البشري 

 .تشير الى نقطة التحول في الكون
 

ناء لكن صراع الف. الطاعون االسود في العصور الوسطى قضى على معظم سكان اوروبا ومع ذلك استمر النظام العالمي
اي في البعد الخمسي آما هو مشروح . النه یتزامن مع ما یحدث في البعد الروحي في السماء. القادم سيكون مختلفا تماما

 .في آتابي الثاني: حجر روزیتا"فصل في تحليل 
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ث لكن حين تقع تلك االحدا. عبر االلفي سنة الماضيين ناقش سفر رؤیا االف الالهوتيين وخبراء الكتاب المقدس 
هذه الفكرة . سينتهي سلطان الشيطان وتاثير الشریر على االرض. فعال سيكون واقعها اضخم من اي ادراك او تقدیر لنا

 .ستأخد وقتا آي تغوص في وعينا للواقع النها ستخالف آل ما تعلمناه
 

 ليس مجرد سبع سنوات صراع الفناء. البشر ليسوا ولن یكونوا ابدا مستعدین لهذه التحوالت الثوریة في آل العالم 
 .سيكون صراع الفناء نهایة الشيطان في السماء لالبد. من الطبقة للعالم والتطهير للمؤمنيين

 
انتبهوا ال یمكنني ان اشدد آفایة او اآثر سينتهي . لكن هذا الكتاب مختلف. آتبت آتب آثير عن صراع الفناء 

 .سلطان الشيطان مع صراع الفناء
 

لماذا؟ . ما رغم انه سيطلق مرة اخرى لفترة قصيرة في نهایة الحكم االلفي ليسوع على االرضسينتهي سلطانه تما 
 .ستؤآد النهایة التامة ألي حضور للشيطان في السماء-صراع الفناء-الن هذه السنوات السبع

 
تنا العلمية ان ذلك بسبب ثقاف. اآرر مرة أخرى. ما سيصيب العالم ليس مجرد دینونة بسيطة بسبب خطایا البشر 

صراع الفناء ليس مجرد سبع سنوات محنة وطبقة للعالم وتطهير روحي . واالجتماعية وهذا ما لم یشرحه أحد قبلي
 .انه النهایة التامة الي حضور للشيطان في السماء آما انها نهایة تسلطه على البشر في االرض-للمؤمنيين

 
 .دة اليوممملكة السماء التي تكلمت عنها النبؤات ليست موجو

 
ستبدا المملكة حين یتطهر آل الكون من آل الشر بابادة المالئكة الساقطين الذین عصوا مع الشيطان هذا هو  

 .حينها سينتقل الكون من الجانب المظلم الى الجتنب المنير. محور خطة اله منذ خلق السماء
 

ما لم تره عين . كون لها مدینة وحضارة مختلفينالمملكة التي ستحل على االرض سي. ستنتهي-فترة الضيقة والسيف-زین
 .لن نستطيع حتى ان نتصور آيف ستكون وآيف سنحيا في عالم لن یؤثر فيه الشيطان بالبشر وافعالهم. من قبل

 
 .نبؤات المسيح جاهزة آي تتم وتتجسد امام اعيننا. الشر الذي تراآم منذ عصور طویلة سينتهي اخيرا ویضمحل 

 
بان العلماء -لالسف-مع ذلك یشير الكتاب بوضوح. قد قدّم هذه الحقيقة في تاریخنا الحدیث- ادريعلى ما-ال احد 

 اهللا ان وعود. المسيحين الالهوتيين لم یكتبوا شيئا عن تبدل المدینة والحضارة الماسوي التام آونه محور خطة اهللا للكون
 . الفاسدة حين یصبح اليأس، االلم،الضيقة والرعب ال یحتملونهي االمل الوحيد للبشر في هذه الفترة االنتقالية لخليقتنا

 
مع . آي انذر أخواني البشر آي یحترسوا لما هو قادم فيصغون ویبدلون طرقهم) ليس نقودا فقط(لقد آلفني الكثير   

نا طوق النجاة فهو من سيعطي. نثق برب الكتلب المقدسارید للجميع ان یعرفوا باننا نستطيع ان . ذلك انني شاآر وسعيد
اآلن لنرى عبر عيون مّالح فضائي یراقب ما یجري على االرض حين یسرع التاریخ خطاه  .حين نعبر النفق المشتعل

 .عبر نفق صراع البقاء لينبثق مستقبال زاهرا ینتظر آل الخليقة في الجانب اآلخر


