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 الفصل الثاني 
 صراع الفناء الصغير 

 2015 أیلول 17 – 2011 آانون االول 21
 

 ما هو صراع الفناء الصغير في مواجهة صراع الفناء الكبير ؟
 لماذا هناك صراع فناء في السماء ؟

 لماذا یخرج وحش من االرض وآخر من البحر ؟ آيف سنعرف 
 زودیاك الصينية؟ أین تتقاطع تقویمات االزتيك وال. هذین الوحشين 

 لماذا النظام االلفبائي العبري الرقمي مهم الى هذا الحد؟ 
 من هما شاهدا اهللا ؟

 
 الصفحة  المقطع 

 1 مقدمة عن خروج الوحش من االرض
 2 الفترتان السادسة والسابعة من صراع الفناء 

 3 االنفجار الكبير لصراع الفناء الصغير 
 5  اغتيال رئيس االتحاد االوروبي

 6 لغز القرون المختفية 
 6 تأآيد من النظام االلفبائي العبري الرقمي 

 7 تقویم االزتيك 
 7 التقویم الصيني 
 8 التقویم العبري 

 9 ترابط مذهل 
 10 الوحش الخارج من االرض 

 12 فترات صراع الفناء الثامنة والتاسعة 
 12 صراع الفناء في السماء 

 14 الشاهدین 
 15 رة العاشرة لصراع الفناء الفت

 
 
 

 مقدمة عن الوحش الخارج من االرض 
 .تتالزمان آما تتالزم الفترتان الثامنة والتاسعة آما سنشاهد الحقًا. الفترتان السادسة والسابعة تحتالن وسط صراع الفناء العظيم

 
آما آتب یوحنا سيكون لصراع الفناء ) 11: 13رؤیا (صراع الفناء الصغير یبدأ مع خروج وحش من االرض في بدایة الفترة السادسة 

والثانية تراآب خروج وحش من ) 13:1رؤیا (الفترة االولى تواآب خروج وحش من البحر . دورتان منفصلتان خالل سنواته السبعة
 .االرض

 
. اك عالقة حميمة له مع سفر دانيال هن. سفر الرؤیا آتاب صعب ، أحد االسباب هو نص عبري الحداث تاریخية لم یسمع بها الناس من قبل

هناك خلفيات تصویریة ومعاني شبه شعریة ترمز الى مبادئ ورؤیا آتابية غالبًا ال نالحظها حتى نقوم بدراسة تفصيلية على امور تماثل 
 یتطابق هذا الحدث هنا وليس من أین یأتي هذا ؟ أو لماذا: قد یطرأ سؤال . النظام االلفبائي العبري الرقمي في مجالي النبؤات والتواریخ

 . هناك
 

سأتبع تدرج االحداث قدر االمكان ، لكن آي اشرح فكرتي على أن ُأظهر مراجع لقطع ضمن اطار الصورة تأتي من اصحاحات اخرى حيث 
 .هذه الضرورة انتجت اضافات واحيان جداول غریبة المظهر مع توضيحات لها. یظهر البرهان بشكل تفصيلي اآبر
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التلخيص . اؤآد لكم بانه في نهایة الكتاب ستتم الدائرة في شرح ملخص لفكرة صراع الفناء. الحتمال ان بدا النص معقدًا أحيانًاارجو ا

 .سيضع آل احداث النبؤة في تدرجها التأریخي الصحيح
 

  الفترتان السادسة والسابعة لصراع الفناء 
 ) 2013 آانون الثاني 21 – 2012ران  حزی23) ( 2012 حزیران 22 – 2011 تشرین الثاني 23(
 

 وفي آخر مملكتهم عند اتمام المعاصي یقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل 
 وتعظم قوته ولكن ليس بقوته یهلك عجبًا وینجح ویبيد العظماء 
 وشعب القدیسين وبحذاقته ینجح أیضا المكر في یده ویتعظم بقلبه

 ئيس الرؤساء وبال ید ینكسر وفي االطمئنان یهلك آثيرین ویقوم على ر
 ) 25-23: 8  دانيال( 

 
 آانون االول 4صراع الفناء الصغير یبدأ في أوائل الفترة السادسة في . هناك نظرة قصيرة لما سيحدث في الفترتين السادسة والسابعة 

 نبؤة 12معا آتبا . من یوحنا ودانيال خاصًا هذه الفترة ضمن صراع الفناء تنال اهتمامًا. 2015 أیلول 17 في 12 وینتهي خالل الفترة 2011
 . الخمسي لحجر روزیتا الكتابي–هنا االحظ االتجاه السبعي .  نبؤات ویوحنا آتب خمسة7دانيال آتب . تهتم بهذه الفترة

 
بائي العبري  سنة ما بين یوحنا ودانيال مع ذلك النبؤات التي اعطيت لهما بشأن صراع الفناء تتناغم مع النظام االلف500هناك  

حين ندرس النظام االلفبائي العبري الرقمي تصبح هذه الحقائق ضروریة وال تعود مجرد غير . هذه ليست مجرد صدفة. الرقمي
 .عادیة

 
ت ُاآتشف. االیام الصعبة تتناغم مع ایام االعياد االولى الثانية والثالثة للتقویم العبري.  وسط ونهایة صراع الفناء–هنا سأناقش بدایة 

أنا متأآد بان نقاط اخرى مهمة لـ تموز ستنكشف في . وطابقت مع بعضها البعض آل الجداول التي تمثل دوائر التوقيت االلهي في النبؤات
 .12الفترات السادسة ، السابعة والـ :  منها فقط3 لكن في هذا الفصل سأرآز على 12الفترات الـ 

 
 ) . التوضيح الخامس في الفصل التاسعالحظ( بعض النقاط الرئيسية للفترة السادسة 

 
سيث ، المحنة االقسى  ( 1260 نهار نبدأ عد الـ 30بعد )  یومًا1900( یبدأ عند نبؤة دانيال 2011 آانون االول 4  : الشهر االول 

ال تهتم بتعداد یوم  ( 2012  آانون الثاني 5 -4 -3، للنبؤات الثمانية المذآورة في سفر دانيال من )  یومًا مسّيج1260محددة بـ 
 یظهر رؤوس الوقائع التي ستحدث في هذه – تافت – العيد اليهودي 5772 تافت 10 -9 -8أو یومين هنا ، هذه االیام تقع في 

 .التواریخ النبویة
 
 .العبادة وتقدیم الذبيحة في الهيكل اليهودي یمنعها ضد المسيح او القوات العربية: الحدث 

 
 . تموز مع أعياد التقویم اليهودي4أوجدته بتطابق .  تأریخ استوائي2012ر  آذا12 : الشهر الرابع 

 
 سنوات سالم وحمایة السرائيل مع اجتياح قوات الناتو حلف شمال 7ضد المسيح ینقض امام االتحاد االوروبي تعهده بـ  : الحدث 

یكالية العربية االسالمية وعصاباتهم الذین سيقتلون وسبب هذا هو نهوض الراد.  لينهي تواصل اسرائيل مع النظام العالمي–االطلسي 
  . العدید من اليهود الذین سكنوا االراضي المتنازع عليها

 .االحداث الظاهرة في الفترة السابعة . الفترة السابعة متصلة بالفترة السادسة
 

 . أیام قبل أطول أو أقصر یوم3 – 2012 آانون االول 18 : الشهر السادس 
    
 . وحدوث انهيار اقتصادي سياسي في العالم وخاصة الشرق االوسط.  ضد المسيح –اغتيال رئيس االتحاد االوروبي  : دث الح   
 

 . یوم انقالب شتائي آخر2012األول   آانون21اليوم االول  : بعالشهر السا 
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 ویحييه ویقویه الذي سيبدو یدخل جسد رئيس االتحاد االوروبي الميت. یطرد الشيطان من السماء الى االرض:  الحدث 
 .ضد المسيح لم یعد رجال مسكونًا بل هو الشيطان المتجسد. وآانه قام

 
حين . المقام ليس انسانا بل مالئكي رئيس االبالسة بنفسه . سيشاهد العالم جسدا مقاما وآانه عاد للحياة وسينخدع العالم به

= هيه ( المالئكة فعلت هذا قبل الطوفان تارآين حالتهم االولى . ات مرةیطرد الشيطان من السماء یدخل بقایا ما آان انسانًا ذ
 . في أرضنا وزمننا- ُبعد الدایلث–ليحيوا في الوسط االقل شأنًا ) السماء

 
 االنفجار الكبير لصراع الفناء الصغير

 . 2011 آانون االول 4الفناء الصغير في  یذآر بان الذبيحة في هيكل القدس ستمنع مع بدایة صراع 1: 12دانيال . آما ذآرنا سابقًا 
هذا .  یوما حسب النبؤة1260 دورات لـ 8 یوما مع عيد تافت والتي نعد من عندها 30 یوما التي تتبع الـ 1290هذا الحدث یبدأ فترة الـ 

 .سيشير الى احداث ستجري في آواخر صراع الفناء الصغير
 

مع مقتل الشاهدین ) 2015 تموز 4 ( 5775 تموز 17د المسيح یدنس الهيكل في  یومًا حسب نبؤة دانيال نجد ض1260عند نهایة  .1
 ).10 -1: 11رؤیا (

 
 ).4: 2تسالونيكي الثانية . (سيدخل الشيطان الهيكل في هذا اليوم معلنًا انه اهللا .2

 
 الذي قام به على مر سيدمر االسالميون الهيكل وهكذا سيعيد الشيطان العمل) 2015 تموز 25 (5775 آف 9 أسابيع في 3بعد  .3

 ).تدمير الهيكل( ميالدیة 70التاریخ وفي زمن الجنرال تيطس الروماني في العام 
 

ضد المسيح او الشيطان لن یستطيع دخول قدس االقداس في الهيكل من . تاریخيا یدنس الشيطان الهيكل قبل تدميره ، حتى مقتل الشاهدین 
 في الهيكل ليحفظا قداسته ویقدما البشارة واالنجيل للعالم مع مقتلهما لن توجد – رسوال اهللا –  سيقيم هذین الشاهدین2013 آانون الثاني 4

ویدنسه ) 2015 تموز 4( تموز 17بعد ان یعلن نفسه الها هذا المسيا الكاذب سيدخل الهيكل في . قوة على االرض لمقاومة ابليس
 ).2015 تموز 25( آف 9 عيد  یومًا سيحل دمار في21بممارسات نجسة غریبة بعدها وبعد 

 
آما حدث لهم على ید الجنرال تيطس لكن نبؤة . خالل حياته بالجسد على االرض حذر المسيح اتباعه من ایام المحن التي ستحيق بهم

م ایضا عن تحذیر المسيح عن المحن التي سيطلقها یهود الروماني تتكل. المسيح ایضا نظرت الى محن صراع الفناء الذي سيحدث في ایامنا
 .االیام التي نحياها االن

 
االب سينكر . تنبأ المسيح ایضا بان االخ سيسلم اخاه حتى للموت. تحذیراته تنطبق على اسرائيل یومنا هذا آما انطبقت على البالد في زمنه 

 .ىالجار سينقلب ضدك آائنا من آنت وحيثما آنت متى بدأت هذه الفوض. بنيه وسيثور االبناء على والدیهم
 

 .معلنا االولویات الضروریة للخالص االبدي في مملكة اهللا.  یعطي قارئيه تحذیرا واضحًا آي ینقذ المرء نفسه الكتاب المقدس
 

حين ترون تدنيس ودمار الهيكل الذي  " 21 ميالدیة والقرن 70 والـ 30دانيال یحذر من خالل النص ویكرر المسيح معنى التحذیر ليهود الـ 
 ).21 -9: 24متى " (نيال تحدث عنه دا

 
في ایام الرومان ) 14 -6: 12رؤیا  / 5 -1: 16اشعياء  / 41: 11دانيال ( سيفرون الى البریة في اليهودیة حتى عّمون ، موآب ، و أدوم 

ج جيوش ضد في وقتنا الحاضر ستنجو منطقة مملكة االردن الحدیثة من نتائ.  اليهود من القدس الى شرق نهر االردن–فر المسيحيون 
 .  ال یتكلم عن ذلكالكتاب المقدسهل ستبقى مملكة االردن حينها ؟ . المسيح

 
نرى القمم وال . حين ننظر خالل النبؤة بالكاد نرى حدثا قریبا أو بعيد. دمار الهيكل في القدس یعطي مثاال آالسيكيًا عن تكرار تطبيق النبؤات

سيبلغ ذروته عند تدنيس الهيكل المحاط بما یدعى المناطق ) الحدث البعيد عن ایام المسيح ( في حالتنا ان صراع الفناء الصغير. نر الوهاد 
 .المحتلة 
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  صراع الفنا ءالعظيم  
2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 

  صراع الفناء الصغير *       
2016 2017 2018 

*     
2019 

 -------------------- یومًا 2300 حسب دانيال ------------------                                            
 

هذه االمور المحتقنة المشاعر ستنفجر . هذه المناطق ستبقى عصب االضطرابات خالل صراع الفناء والتي سيثيرها بناء الهيكل من جدید
باقي انحاء العالم المجموعات االرهابية وارباب الحروب سيتحدون في . بالقتل الجماعي لليهود الساآنين من قبل جيرانهم المسلمين

هذه االوضاع العنيفة موجودة االن في انحاء افریقيا وستزداد . في فترة الصراع المتنامي هذه سيموت المئات یوميا. للسيطرة على مناطقهم
 .الم للسالم بأي ثمناالسوأ سيحدث مع بدایة صراع الفناء الصغير حينها سيتوق الع. حدة مع الوقت

 
انهيار . اميرآا العسكریة سترد بشكل دراماتيكي بعد دمار نيویورك لكن اقتصادها سينهار. لن یكون هناك عون السرائيل من اميرآا حينها

لى ادنى مستوى االقتصاد االميرآي سيخلق حرآة قویة لالتحاد مع القيادة االوروبية مع انهيار القوة العسكریة واالقتصادیة االميرآية ا
 .رهيب

 
في هذه الظروف الحالكة ستنتج اميرآا . سينهار الدوالر االميرآي وستنهار البالد تحت وطأة دیونها الدولية الوطنية واالستهالآية العدیدة

 .السالح للدائنين االوروبيين واالسيویين محاولة دفع دیونها بهذه الطریقة
 

رآا وسُينتج آميات هائلة من االسلحة لم نر مثلها منذ الحرب العالمية الثانية لكن قيادتها العالمية هكذا االنتاج االميرآي سيظهر قدرة امي
هذا التحول في مجال القوة العالمية سيكون سبب دخول اسرائيل بمعاهدة سالم . ستتحول الى اوروبا بسبب دیونها واقتصادها المنهار

ادسة لصراع الفناء وفي منتصف تاریخ المعاهدة سيخون االتحاد االوروبي اسرائيل التي وتحالف مع االتحاد االوروبي خالل الفترة الس
 .ستصبح بال دفاع وال حليف

 
ملك " ستطلب اسرائيل العون من الرئيس االوروبي " ملك الجنوب" بسبب الهجمات المتزایدة من القاطنين العرب والجيران بما فيهم 

بطلب من اسرائيل حلف شمال ) . المسيا المسلم " ( بالمهدي"حاآم مصر سيصف نفسه " جنوبملك ال. " ضمانة للحمایة " الشمال 
لكن جنود حلف شمال االطلسي القادمة العادة الهدوء ستتحول الى . االطلسي سيرسل جنودًا لحمایة اسرائيل والقدس وایقافًا للقتال والقتل

 ).45 -40: 11دانيال (  سنوات 7سلم مدتها قوة احتالل للدولة العبریة ناقضة معاهدة 
 

ضعفها بعد فوات االوان ، العمل العسكري لحلف شمالي االطلسي سيثير عدم استقرار هائل وستندلع حرب " اسرائيل " سترى هذه الدولة 
ل حلفائها الى شوارع ما بين قوات حلف شمال االطلسي والفلسطينيين والجيش االسرائيلي حين تتجه اسرائيل للدفاع عن نفسها بعد تحو

اعداء سترى ان ذلك شبه مستحيل النها ستكون قد تنازلت عن معظم قدرتها العسكریة مقابل الوعد بالحمایة آجزء من المعاهدة االمنية مع 
في حلف شمال االطلسي سيحتاج الى معظم اسرائيل وستنهار هذه الدولة الصغيرة . االتحاد االوروبي الذي سمح لهم باعادة بناء الهيكل

 .وسط صراع عالمي واسع بين الدیكتاتوریات التي نشأت
 

 . تموز17 ، هذا التأریخ وسطي وله عالقة بمبدأ 2012 آذار 21هذه االحداث ستتم خالل الشهر الرابع من الفترة السادسة في 
 

 .رئيسية في تاریخ الشعب اليهوديالحقًا ستتعلم الكثير عن اهمية عيد المحن اليهودي الذي یتطابق تاریخيًا مع آثيرمن الحوادث ال
 

مجمع الكنائس العالمي سيزید من حماس المتشددین االسالميين وسيضطهدون . في هذه االثناء یتزاید االضطهاد الدیني خالل صراع الفناء
 .رانيين وشعبه المختاراله العب من اجل السالم العالمي ومع من ال ینكر ویكون - ضد المسيح–الجدید آل من ال یتجاوب مع نظام العالم 

 
في . الكتاب المقدسعدم االهتمام الدیني للثقافة الغربية سيزداد آونهم شعب مادي النزعة وسيضطر الناس لالختيار ما بين اله عالمي واله 

م ومعظم الدیانات االخرى هذه المؤسسة الدینية العالمية الجدیدة ستضم االسال. النظام الدیني الجدید لن یكون هناك آنائس تعبد اله اسرائيل
 .لخلق قوة جبارة قادرة على سحق اي معارضة یقوم بها المسيحيون او شعب اسرائيل
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مشاهدة التلفزیون واخباره . ان ثلث موظفي االمم المتحدة عرب ومسلمون معادون السرائيل. لوال وعود اهللا ، ليس هناك سوى الظالم
مجلس االمن دائم االدانة السرائيل بشكل ظالم بينما یمجد الهجمات االرهابية . اد السرائيلتظهر بان مجلس االمم المتحدة العمومي مض

 . 2012هذا المنحى سينتج احتالًال اوروبيًا للقدس العام . والقرارات الحربية التي یصدرها دیكتاتوري البلدان العربية
 

 اغتيال رئيس االتحاد االوروبي العالمي 
 

 واذا بقرن آخر صغير طلع بينها وقلعت آنت متأمًال بالقرون 
 ثالثة من القرون االولى من قدامه واذا بعيون آعيون االنسان في هذا القرن 

 آنت انظر حينئذ من اجل صوت الكلمات العظيمة التي .... وفم متكلم بعظائم 
 تكلم بها القرن ، آنت ارى الى ان قتل الحيوان وهلك جسمه وُدفع لوقيد النار

 .ي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن اعطوا طول حياة الى زمن ووقتاما باق
   )12  -11 -8: 7 دانيال (      

 
 هذه المصادر المستقلة المختلفة آل منها تتفق 2012 آانون االول 21التقویمات العبریة ، الصينية واالزتيك آل منها تعطي اهمية مميزة لـ 

 . وهذا ليس محض صدفةعلى اهمية هذا اليوم في المستقبل
 

النصف االخير من هذا .  نبؤي تعطي تـأآيدًا دراماتيكيًا لتحليلي ورؤیاي– الحضارات المختلفة تتفق على یوم مستقبلي –هذه التقویمات 
 . الكتاب المقدسالكتاب سيعطي برهانا اضافيًا یؤآد هذه التواریخ آأحداث تفصيلية من نبؤات 

 
 آانون 21 أیام قبل 3 ، 2018 آانون االول 18مستقبًال للقدس له عالقة باغتيال رئيس االتحاد االوروبي في احتالل حلف شمال االطلسي 

 . بان جسد الرئيس االوروبي المفتول سيعرض تلفازیًا ليراه آل العالمالكتاب المقدسفي هذه االیام الثالثة یقول  . 2018االول 
 

ستصرخ آل االنباء . ن في االمم المتحدة سيبكون القائد المقتول وهم یرون آمالهم لسالم عالمي تتبددفي هذه االیام الثالثة القادة االوروبيو
 .نائحة وستنهار االسواق المالية وستوضع القيادة العسكریة باقصى حاالت التأهب حين یواجه العالم شبح الدمار النووي

 
. قادة العالم احتراماتهم للقائد العظيم الذي انقذهم من آارثة في وقت قصير ستستمر الشعوب المصدومة امام وسائل االعالم بينما یقدم 

 .آانت االعمال مزدهرة ثانية ، اسواق البورصة انتعشت واالرهاب ُحصر في بقع محلية من البلدان النامية
 

ن یراقبون عبر وسائل االعالم وهم یرون سيذهل الحاضرون وم. مع انهيار السالم بين البلدان ستبدأ جثة الرئيس الُمغتال بالتحرك وتحيا
قدوم " لذلك سيصلونها بها وسيصفونها بـ . هذه المعجزة ال تقارن سوى بقيامة المسيح . شخصًا ميتًا ینتفض واقفًا ومصافحًا الباآين عليه

 ".المسيح الثاني 
 

ل آثيرون بان المسيح قد جاء ليؤسس مملكته على سيقو.  سيثير البلبلة في العالم2012األول   آانون12قيامة الرئيس االوروبي في 
 .االرض

 
 . مع احداث القدس واسرائيل الحاليةالكتاب المقدسآثير من وسائل االعالم سترآز على صراع الفناء ونبؤة 

 
 الهيكل العالن سيتحرك سریعًا ليستغل تشبيهه بالمسيح محاوًال دخول. التأثير السياسي والدیني لن یضيع مع قيامة الرئيس االوروبي

 .االدیان بعبادتهسيكرم االسالم ویزور مسجد الصخرة والمسجد االقصى معلنًا ذاته الهًا عالميًا لكل االمم مطالبًا بان تتحد آل . الوهيته
 

رآون سيد. لمنقذ البشریة العالمي هذاسيرفض الشاهدان دخوله الى قدس اقداس الهيكل ، بعض اليهود والمسيحيون سيرفضون الخضوع 
سيدرآون بان اضطهادًا مرعبًا . بان الشيطان أتى الى االرض ليسكن جسد الرئيس االوروبي الميت المدعو ضد المسيح في العهد الجدید

 .ضدهم وضد اليهود سيبدأ من جدید
 

یة واالزتيك ویتطابق مع  یتماش مع التقویمات الصينية والعبر2012األول   آانون21اليوم االول من الشهر السابع في الفترة السابعة 
هذا اليوم ذآرى سفري دانيال ورؤیا .  سنة5125تقویم االزتيك یقول بان هذا اليوم هو نهایة العالم بعد . النظام االلفبائي العبري الرقمي

 .آمحور صراع الفناء
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انه اليوم الذي . وبي ایام من اغتيال الرئيس العالمي االور3 یتبع بعد 2012األول   آانون21هذا التاریخ الوسطي 

الرئيس العالمي المقام ، الشيطان الساعي في جسد ارضي یعلن بانه . تنتهي فيه الحرب في السماء مع طرد الشيطان من السماء
رب قادة العالم خاصة في الغ. متأثرین بقدراته الخارقة. المسيا المنتظر وبانه اهللا المتجسد القادم ليعطي سالمًا لكل االمم على االرض

 . ن امًال یائسًا بانه سيفي بوعودهسيجددون تحالفهم معه مجددی
 

 سينشر قوانين جدیدة للسيطرة التامة على العالم - ضد المسيح–الشيطان . بسلطات غير محدودة وهبها االتحاد االوروبي واالمم المتحدة
ار لكل الشعوب لكن آل الكلمات االعالمية الجيدة لن تخفي السالم العالمي واالزده. سيكون له هدف واحد فقط. وحكومته المتحدة الجدیدة

 .الثمن الباهظ والعذابات التي ستتحملها آل البشریة باسم السالم واالزدهار
 

 لغز القرون المفقودة 
 وظهرت آیة اخرى في السماء هو ذا تنين عظيم احمر 

  قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان 10رؤوس وله سبعة 
 م السماء فطرحها الى االرضوذنبه یجر ثلث نجو

 )4 -3: 12رؤیا  (
 

رؤوس الشيطان السبعة عليها سبعة .  القرن یرمز الى قوة الهية الكتاب المقدسفي .  تيجان7 قرون و10 رؤوس ، 7هذا تصویر لتنين بـ 
 .تيجان ترمز الى مرآز عال في السماء

 
اليه  ترمز 12 من رؤوس الشيطان السبعة في رؤیا 5 فقط ، أظن ان 10اك  قرنًا لكن هن14آان یجب ان یكون للتنين قرنين لكل رأس أي 

 . قرون10 تيجان و5 رؤوس و 5وجوده في ُبعد هيه یرمز اليه بـ . في السماء الثانية آاله هذا العصر وامير سلطان الهواء
 

لى حين یسكن جثة الرئيس االوروبي ثانيًا حين صراع الفناء یقسم الى فترتين ، االو.  قرون مختفية 4 رؤوس یبدو ان هناك 7وهكذا مع 
 .ُیعلن قيامته الزائفة تقليدًا للمسيح االله المتجسد

 
أثناء حياة الرئيس ). هيه ، الجانب االخر = 5( خالل النصف االول لصراع الفناء سيسيطر الشيطان على ضد المسيح من الجانب االخر 

 اليوم االخير للشهر السادس في 2012 آانون االول 18في . بنسبة خضوع ذلك الشخصالعالمي االول ستكون سيطرة الشيطان محدودة 
 ایام ، سيدخل الشيطان جثة الرئيس العالمي مقلدًا 3سيقتل الرئيس االوروبي بعد عرض جثته علنًا لمدة : الفترة السابعة من صراع الفناء 

 .ه للبشریةقيامة المسيح معلنًا للكل بانه اهللا المخلص الذي وهب حيات
 

) ُبعد دایلث( یجب ان یصبح االن فانيًا آي یتابع الثورة ضد اهللا في عالمنا الحّسي .  سيطرد الشيطان من السماء2012األول   آانون21في 
الشيطان طرد من . سيصل الى اسفل درك تصل اليه المالئكة" أصبح واحدًا منا"الحقًا حين یظهر الشيطان في الهاویة سيقول الناس 

 .هذه االحداث تتم في وسط صراع الفناء. السماء الى االرض بينما على االرض سيبدو ميتًا وقد عاد للحياة
 

الجدول الزمني الكتابي لهذا الحدث یتطابق مع النظام االلفبائي العبري الرقمي والتقویم العبري وتقویمان آخران یستخدمهما بشكل منفصل 
لنراجع هذه االحداث غير العادیة وهي .  النظام االلفبائي العبري الرقمي تلقي ضوًء على اللغز شعوب متباعدة منذ الف سنة ، رمزیة

 .تتطابق مع تقویمات حضارات أخرى
 

 تأآيد من النظام االلفبائي العددي العبري 
ت لهذا فان الشهر الرابع للسنة اليهودیة یرمز الى دایلث الذي یعني باب او العالم في هذا الوق) 4(في النظام االلفبائي العبري الرقمي الرقم 

أیضًا طوفان نوح حدث في الدورة  . 7 هو الرقم الوسطي للرقم 4تموز یكون منطقيًا لبدایة حساب باب او بدایة صراع الفناء والرقم .. 
 . دورات تمت منذ الخليقة الى تدمير الهيكل في القدس7 من أصل - سنة490 آل منها –الرابعة 

 
المفتاح هو :  من الوسط عددت لالمام ألقرر تاریخ البدایة وعددت للوراء الآتشف یوم النهایة . باتي بدأت من نقطة وسطية معظم حسا

 7 ونقط الوسط في 6 بدًال من 5 و 7 منقسم الى 12هنا یأتي دور حجر روزیتا الذي اآتشفته ، الرقم . معرفة نقطة الوسط لنستعملها
 .3 ½  ند وليس ع4موجودة في الرقم 



 الفصل الثاني 

  Chapter 2,  Page 7  الصفحة
7/6 /2005 

© 2006 Copyright Faith in the Future Foundation  
www.apocalypse2008-2015.com 

 
طوفان نوح حدث في . وهذا یشير الى الشيطان آالعب اساسي في صراع الفناء . تموز له عالقة بمعبود بابلي وثني من العالم السفلي

 Xیومًا  X 1715 2 سنة أو 9.6(  یومًا 3480ان عددنا للوراء . الدورة الرابعة وهذا یتطابق مع حدوث صراع الفناء وتوقيته تمامًا 
 ، بدایة 2008األول   آانون21نصل الى التاریخ ) 2018 حزیران 30 ( 5778 تموز 17 من ] یومًا365معامل التحویل  [ 1.0145

 .صراع الفناء
 

 ).أشرح ذلك بشكل تفصيلي أآبر الحقًا(یوم آوني متميز عالميًا . هو یوم تقویم شمسي
دایة صراع الفناء ، الباب المقفل في وسط جدول صراع الفناء یتماش مع الباب المفتوح یرمز الى ب. یمكن فتحه أو اغالقه) دایلث(الباب 

هذا هو التاریخ الذي . 2012األول   آانون21تواریخ نهایة تقویم االزتيك حين یقفل اهللا الباب على الشيطان عند طرده من السماء في 
تذآروا لقد سبق وطرد من مرآزه في . انية في ذلك التاریخسينتهي وجود الشيطان في السماء الث. تحدده تقویم االزتيك لنهایة العالم 

 مع ان 2015األول   آانون21 سنوات في 3سينتهي سلطان الشيطان على االرض بعد . السماء الثالثة حيث محضر االب حين ثار وعصاه 
ستحل شمس البر في االفق . مي للكونتأریخ أیلول وسطي أیضًا ینت.  اشهر في أیلول3رعب ، دمار ، ومذابح صراع الفناء ستقصر لمدة 

ستمتد الى ) 8(وسيث ) 7(مع ذوبان سلطان الشيطان بنور المسيح فان الدورة الكونية لـ زین .  أطول ليل سينتهي لالبد-وليل الشيطان
 .وهذا هو وعد اهللا بعصر جدید من السالم على االرض والخير لبني البشر). 9(الدورة الشمسية تيث 

 
هذا التاریخ یقع في اليوم .  في خطة اهللا االصلية2012األول   آانون21آيف ان تقویما االزتيك والصيني یؤآدان تميز أشرح هنا أود أن 

 .هذا الرقم مميز في النظام االلفبائي العبري الرقمي X 7 = 49 7رقميًا نرى ان لدینا . االول للشهر السابع للفترة السابعة من صراع الفناء
 

 يكتقویم االزت
 

في المكسيك اآتشف مؤخرًا علماء االثار حجرًا مستدیرًا یعود لحضارة االزتيك قطره . طور شعب االزتيك معرفة عالمية معقدة في علم الفلك
 . تقریبًا3114التقویم أبتدأ في العام .  سنة5125 طنًا ، یحتوي على تقویم لـ 20 أمتار ویزن 4
 

تكهنوا بان االرض ستزول حين یتطابق الوقت الحاضر مع وسط درب .  درب اللبانة آمرجعقاس شعب االزتيك الوقت مستعملين افالك
 .ولقد أنهوا تقویمهم في ذلك التاریخ. 2012األول   آانون21اللبانة في 

 
خلق "  ناآويتالوك"حين االله االعظم " التولتيك" بدأ عهد . تقویم االزتيك أتى على االرجح من شعوب التولتيك الذین سبقوا االزتيك

 سنة من التاریخ البشري التي تظهر 7000شاهد جدول (  سنة بروق وطوفان دمر العالم 1716بعد . هذا هو العصر االول.  مائية –شمس 
 ). زمن وتوقيت متالئمين – سنة منذ طرد آدم وحواء من جنة عدن الى طوفان نوح 1716

 
ولقد بادوا بهزات أرضية ، بالمقابل نرى مراجع آتابية مماثلة عن . لقة على االرضحين عاش العما.  االرض –الفترة التالية دعيت شمس 

 ).4: 6تكوین ( مالئكة تواجدوا قبل الطوفان وتزاوجوا من بنات البشر –عمالقة 
 

. كتاب المقدسالهؤالء یماثلون نسل نوح في . على االرض) اولميك (  الریح ، حينها عاشت قبائل بشریة تدعى –بعدها أتت فترة شمس 
 . نرى مثاًال لذلك بصراع الفناءالكتاب المقدس النار ، النبؤة تقول بأنه سينتهي بنيران ودمار في –العصر الرابع دعي شمس 

 
 . ملكوت اهللا على االرض–لم یعرفوا بقدوم عصر خامس . تقویم االزتيك ینتهي في العصر الرابع الن أفعى تحكم العالم

 
الظل ینتهي على حجر ضخم منحوت . ليشاهدوا ظال یمتد من أعلى الى اسفل الهرم " مكسيكو سيتي " یأتون الى آل سنة االف السياح 
حسب اسطورة . 2012األول   آانون21دیانة االزتيك تقول بان افعى ستأتي من السماء وتظهر على االرض في . على مثال رأس أفعى

 بأن أفعى ستطرد من السماء الى االرض وسُيقام الكتاب المقدسهذا مماثل جدًا لنبؤة . عىاالزتيك سيصعد البشر الى السماء حين تنزل االف
 .ارتفاع القدیسيين الى السماء" باالختطاف " في الدوائر المسيحية یصفون القيامة .  البشر

 
  التقویم الصيني  

 
حتى هنا النظام االلفبائي . وقت لوالدة شخص هو سنة التنينحسب التقليد الصيني ، ان أسوأ . التقویم الصيني ایضًا بدأ قبل طوفان نوح

 .العبري الرقمي یقدم ادراآًا عميقًا لفهم معاني هيكلية التقویم الصيني
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 .هذه فكرة غریبة عن الشعب الصيني الذي لن یعترف بها أبدًا

آل تنين له . التراب ، المعدن ، الماء ، الخشب والنار:  سنة حسب الترتيبات التالية60 وحوش تنين مختلفة ، آل تنين یظهر مرة آل 5هناك 
 X 4 و 140= ميم " ( الماء " من الجانب االخر باالضافة لدینا ) هيه( یعني 5في النظام االلفبائي العبري الرقمي الرقم . مكانه الكوني

 .ي هذا الوقتفي هذا العالم ف) 4(=الذي یصلها بـ ُبعد دایلث . یعني هذه الحياة مع هدف وصراع) 10
 

 یصل ما بين الرقم الكتاب المقدس.  ، االفعى هي السادسة في الترتيب مع عنصر النار2013 هي سنة تنين الماء تتبعها سنة االفعى 2012
. ي لهما ال أستطيع أن أجول بكل التفاصيل الرمزیة الموجودة بالتقویم الصيني آما أفعل بتقویم االزتيك والنظام الدین.  ونار الجحيم 666

 .تفاصيل اآبر موجودة بالفصل التاسع
 

  عصر سيث – سنوات 7جدول تواریخ 
 عصر زیــن 

  سنة6000
 عصر سيــث 

  سنوات 7
 عصر تيــث 

  سنة1000
 التقویم العبري 
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 دب آلب دیك قردخروفحصان  أفعى  تنين أرنب نمر ثور  جرذ  

 التقویم الصيني 
 2012 آانون االول 21تقویم االزتيك ینتهي في 

 
یستطيع أحدهم بسهولة ان . لفبائي العبري الرقمي خالصة القول آلها تشير الى ذات الفترة المستقبلية لصراع الفناء آما أآدها النظام اال

 .یؤلف آتابًا عن ترابط هذه العالقات
 

 التقویم العبري
 

باستعمال . التقویم العبري یعتمد على الدورتين الشمسية والقمریة وهكذا تختلف ببضعة اسابيع عن تقویمنا الغریغوري الحدیث في اي سنة
 .2015 تموز 4 یتطابق مع تاریخنا 5775لسنة اليهودیة للعام  تموز في ا17آلة حاسبة اآتشفت بان 

 شهرًا أو زمانين ، زمان 42 یومًا أو 1260حين تطابق هذا التأریخ مع النظام االلفبائي العبري الرقمي یؤآد بان هذا اليوم هو آخر أیام الـ 
النصف االخير من هذا الكتاب سيغطي . في نبؤة دانيال یومًا 1290 نبؤات مختلفة آما انه آخر الـ  8و نصف زمان ، فترة ذآرت في 

 .الحسابات التي استعملت لتحدید هذه التواریخ
 

في هذا الفصل أرید أن أریكم بان الفترة السابعة لصراع الفناء قد تضمنت معلومات مهمة عن امور تاریخية ونبؤیة ليست موجودة في 
 .ا التنبؤیة ومع ذلك وبشكل عام تالئم رسالتهالكتاب المقدس

 
 آانون 21في هذا العالم في هذا الوقت اي في آوآبنا في " دایلث"وسيتجسد في البعد السبعي " التنين" ُیدعى الشيطان الكتاب المقدسفي 

 .  سيفعل الشيطان بجسد ضد المسيح ما فعلته المالئكة قبل الطوفان حين أخلت نفسها وسكنت في أجساد البشر2022االول 
 

اقل الطاقة  خاصة القانون الثاني للحرآة الحراریة یقول بان طاقة عليا بامكانها فقط ان تنتقل الى مستوى –رض الفيزیائية قوانين اال
 .الضئيلة ، السفلى لن تستطيع ابدا االنطالق باالتجاه المعاآس نحو مستوى اعلى ، القنبلة الذریة تؤآد هذا المبدأ
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هذا یرغمه على أن یحل في جسد ضد المسيح . لسماء الثانية وبدخوله عالمنا تضعف قدرته وطاقته من ا– حسب النبؤة –ان طرد الشيطان 
الحقًا سيضيف الى جيشه ربوات من الرجال المسكونين باالرواح ليقاتل في ُبعدي هيه ودایلث في نفس . ليقود الجيوش البشریة المتواجدة

 .الوقت
 

انه اليوم الوسطي الذي سيكون اليوم االول للشهر . 2012 آانون االول 21ان سقوط الشيطان من السماء وحجزه في هذا الكوآب سيتم في 
 .السابع للفترة السابعة لصراع الفناء

 
 ن تحددهما التقویم العبري؟ في ذات اليوم والشهر اللذا2012 آانون االول 21 سنة یتوقف تقویم االزتيك في 5000هل من الصدفة انه بعد 

 
في هذا اليوم یتكهن تقویم االزتيك الدیني بان أفعى عظيمة ستأتي لالرض وهكذا یتطابق سقوط الشيطان مع نهایة تقویم االزتيك والتقویم 

ترة السابعة لصراع في ذات الشهر في الف.  من السماء یطابق نهایة سنة التنين الصينية2012 آانون االول 21طرد الشيطان في . الصيني
 . بالتالئم مع اسطورة االفعى العظيمة في تقویم االزتيك2013" سنة االفعى" الفناء ینتقل التقویم الصيني للسنة الفلكية التالية 

 
رقمية مجيء الشيطان لالرض یتالئم بشكل دقيق مع تطابق التقویمات الصينية ، العبریة واالزتيك آلها في ذات الشهر الذي یمتلك قيمة 

هكذا فان وسط السنوات السبع لصراع الفناء العظيم . آما یظهر في النظام االلفبائي الرقمي العبري ) 49 = 7 الشهر X 7الفترة ) ( 49(
 من 3 ½ فترة لصراع الفناء العظيم وليس بالتدقيق اليوم الذي یؤرخ 12هذا سيتم في الفترة السابعة من . 2012 آانون االول 21هو 

آلها تتالقى في اليوم المحدد وال تتالقى ابدا في ) التقویم العبري ، التقویم الصيني ، تقویم االزتيك (  مصادر آتابية اضافية اخرى 3. البدایة
 .اي توقيت آخر ماضيًا حاضرًا ومستقبًال

 
اي الشهر ) تموز(رابع من التقویم العبري أو الشهر ال" دایلث) " 4( هو دائمًا الرقم 7للرقم ) موقع تموز (ان الوسط في الدائرة العبریة 

 .23الرابع من االشهر السبعة التي تحتوي على االعياد التي منحت لموسى آما ذآرت في الویين 
 

النها یجب ان ) 6(هي الوسط وليس نهایة الفترة " زین" أو عصر 7تكون الفترة ) 12(في هذه الحالة حيث علينا ان نتعامل مع الفترات 
 .7شرح اآتشاف حجر روزیتا سيكشف المزید عن هذا المبدأ الكتابي في الفصل .  الخمسي الكتابي –ترميز السبعي یؤآدها ال

 
النصف الثاني لصراع الفناء سيبدأ بدمار ورعب مفاجئين تحت حكم شيطاني في ُبعد دایلث فالشيطان ُیطرد من السماء آما یرمز هكذا فان 

مطرودًا من السماء الثانية في بعد هيه یرآز الشيطان غضبه المدمر وآل جهده لتدمير الحضارة . روناليه تنين رؤیا ذو الرأسين دون ق
 ).17 -7: 12رؤیا (االخيرة على االرض وخاصة ابادة شعب اهللا المؤمن اليهود منهم والمسيحيين على السواء 

 
خطته ستصل ذروتها حين یجمع . هایة یناضل الشيطان الفساد خطة اهللایرید الشيطان االنتقام لهزیمته المهينة على ید مالئكة اهللا ، حتى الن

 .هذه المعرآة االخيرة یدعونها همرجدون. الجنود الناجين لمهاجمة المقاومة اليهودیة المتبقية في أجزاء من القدس
 

لكوني وتالئمه سيشرح بالتفصيل في الفصل الحقا ساذآر ما یظنه الصينيون عن الشيطان آونه التنين الذي یتحول الى أفعى ، هذا التقویم ا
 .7التاسع في مقطع المالحظة رقم 

 
 الترابط المذهل 

 
ترابط االحداث وتتطابق التقاویم تأآيد مقنع في شأن تواریخ . الن وصف التقاویم والرموز المختلفة صعب الفهم سالخص المواد مرة اخرى 

 .صراع الفناء آما ذآرت في آتبي
 

تواجدت على قارات مختلفة ، طورت بشكل مستقل على مدى االف السنين . ية والعبریة واالزتيك یفصل ما بينها االف االميال التقاليد الصين
، مع ذلك آل منها یتالئم مع نبؤة آتابية بشأن تاریخ واحد في المستقبل والذي یتالئم بدقة مع النظام االلفبائي وال تجمع اي لغة ما بينها 

 .2012العبري الرقمي 
 

لكنه . التقویم الصيني یعتمد الدورة القمریة لتحدید بدایة ونهایة الشهر.  سنة5000تقاویم االزتيك والصين شمسية آليهما یعودان الى 
 یماثل العام 2012 سنة العام 5000التقویم العبري عمره اآثرمن .  سنة19 مرات آل دورة 7یعتمد الدورة الشمسية الدخال شهر آذار 

 . ي التقویم العبري  ف5773
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التقویم الصيني یعطي اسم حيوان لكل سنة ، آل حيوان ُیظهر خصائص معينة ، حين قارنت اسماء الحيوانات السنویة مع السنوات التي 

ي سنة سنوات حكم الشيطان االخيرة بطرده من السماء وحكمه على االرض ستتم ف.  اآتشفت امرا آخر متواز مذهل الكتاب المقدستنبأ بها 
 .الكتاب المقدسبدراسة خصائص هذین الحيوانين لم اجد وصفًا افضل للشيطان آما وصف في . التنين واالفعى

 
آل هذه المصادر المختلفة تشير الى ذات التوقيت صدفه أم تصميم ؟ قرروا . هذه الخصائص تتالئم تمامًا مع نبؤة تبدل شخصية ضد المسيح

 .أنتم
 
 الوحش الخارج من االرض  

 ثم رأیت وحشًا آخر طالعًا من االرض وآان له قرنان شبه خروف 
 وآان یتكلم آتنين ویعمل بكل سلطان الوحش االول امامه ویجعل االرض

 والساآنين فيها یسجدون للوحش الذي شفي جرحه المميت ویصنع 
 آیات عظيمة حتى انه یجعل نارًا تنزل من السماء على االرض قدام الناس 

 )13 -11: 13رؤیا (     
 

صراع الفناء الصغير سينتهي .وصف یوحنا النصف االول لصراع الفناء آوحش طالع من االرض ، النصف االخر للوحش الطالع من البحر
 .لاليوم االستوائي هو الذي یتساوى فيه النهار واللي.  ، هذا یتم قبل عيد الكفارة الذي یتم في نهار استوائي تلك السنة 2015 أیلول 17في 

 
النصف االخير . النمط المتكرر سيظهر استمراریة الوسيلة . 2015األول   آانون21 سنوات لصراع الفناء العظيم ستنتهي في 7فترة 

سيستخدم الشيطان آل قدراته ليعبر عن . لصراع الفناء سيكون وقتًا مریرًا صعبًا للمسيحيين الكتابيين واليهود الذین سُيضطهدون بشدة
 .معظم الذین تحت سلطانه لن یجرؤوا على معارضته. ب اهللا حقده تجاه شع

 
سيتكلم دینيًا وسيعلن الشعائر المسيحية وآأنها للمسيا الزائف الذي سيبدو وآانه حمل . االسفار تصف ضد المسيح بانه تنين یتكلم آخروف

ان غير موجود ، انه ميت ، جسده ليس سوى اداة لكن االنس) الوحش االول (سيظهر آانه الرجل المقام . اهللا الحقيقي لكنه ليس آذلك
 .آي یخفي شخصيته العدوة یتنكر بحضور مقدس في الهيكل. للشيطان

 
 صراع الفناء الصغير 

 2015 أیلول 17 – 2011األول   آانون4
 2012 حزیران 21   آذار21      2011 تشرین الثاني 22 6

 

 2013ثاني  آانون ال21  آانون االول21 2012 حزیران 22 7
 

 2013 آب 21 2013 آانون الثاني 22 8
 2014 آذار 21 2013 آب 22 9
 2014 تشرین االول 21 2014 آذار 22 10
 2015 آیار 21 2014 تشرین االول 22 11

  2015 أیار 22
 12 2015 أیلول 17 نهایة صراع الفناء الصغير 
 2015 آانون الثاني 21 نهایة صراع الفناء العظيم 

 
  

 ویضل الساآنين على االرض باالیات التي اعطي ان یصنعها امام الوحش 
 قائًال للساآنين على االرض ان یصنعوا صورة للوحش الذي آان به جرح

 وأعطي أن ُیعطي روحًا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش. السيف وعاش
 بيد تضع لهم السمة ویجعل الجميع الصغار والكبار االغنياء والفقراء واالحرار والع

 .أو اسم الوحش أو عدد اسمه
 ستمئة وستة وستون هنا الحكمة من له الفهم فليحسب عدد الوحش فانه عدد انسان وعدده 

 )18 -14: 13رؤیا             (
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حقده على اهللا وسلطانه . ه سيدخل ضد المسيح الى الهيكل ليدنسه اوًال ثم ليدمر) 12خالل الفترة (في نهایة السنة السابعة لصراع الفناء 

ال یستطيع الشيطان منع طرده من السماء لذلك سيترك دربًا من الدمار . الذي ُأخذ منه ستجعله یقوم بآخر عمل غير عقالني ضد اهللا وشعبه
 .ارواح القدیسيين تنتظر استقباال ممجدا في السماء . حتى ابواب الجحيم لكن ليس للشيطان سلطان سوى على الجسد

 
لنا مكتوب علينا الموت والشيطان یستطيع فقط تقصير االعمار ، والذین نالوا الحياة االبدیة باالیمان ، موت مبكر ینهي االمهم باآرًا آ

لن نخاف الننا سنلتقي الرب . عابرون ُبعد دایلث الفاني" انا معكم " یشجعنا المسيح دومًا بقوله . ومحنهم التي سيضربهم بها الشيطان 
 .  من ینتظرنا في الجانب االخرالرائع

 
 . یومًا ُیحّذر اليهود لالنطالق الى البریة 13حين ینطلق البوق االخير في السماء سينهمر غضب اهللا لمدة 

 
ان المكافأة ال یمكن مقارنتها . على المسيحيين أن یبقوا أمناء ویكرزوا باالنجيل حتى الموت. یختبئون في الكهوف وفي الصحراء لينجوا

 : المسيح ینذر جيلنا. شيء من هذا العالمب
 

 فاحترزوا النفسكم لئال تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة 
 فيصادفكم ذلك اليوم بغتة النه آالفخ یاتي على جميع الجالسين على وجه
 آل االرض ، اسهروا اذا وتضرعوا في آل حين آي تحسبوا أهًال للنجاة 

 . ن وتقفوا قدام ابن االنسانمن جميع هذا المزمع ان یكو
 ) 36 -34: 21لوقا (

 
 فأجاب یسوع وقال لهم انظروا ال یضلكم أحد فان آثيرین سيأتون باسمي

 قائلين أنا هو المسيح ویضلون آثيرین وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب
 لكن ليس المنتهى بعد النه تقوم. انظروا ال ترتاعوا النه ال بد ان تكون هذه آلها

 ة على امة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزالزل في اماآن ولكنام
 .هذه آلها مبتدأ االوجاع

 
 حينئذ یسلمونكم الى ضيق ویقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع االمم الجل اسمي 
 وحينئذ یعثر آثيرون ویسلمون بعضهم بعضًا ویبغضون بعضهم بعضًا ویقوم أنبياء 

 ولكثرة االثم تبرد محبة الكثيرین ولكن الذي یصبر الى . ن آثيرینآذبة آثيرون ویضلو
 ویكرز ببشارة الملكوت هذه في آل المسكونة شهادة لجميع االمم . المنتهى فهذا یخلص

 .ثم یأتي المنتهى
 )14 -4: 24متى  ( 

 
، سيستخدم قدرته الشيطانية الظهار آیات  االخيرة من صراع الفناء 13ضد المسيح سيحاول السيطرة على البشریة خالل السنوات الـ 

عبد یستخدم أحدث التقنيات ليظهر صورة شبحية عنه ذات ابعاد ثالثية من اجل االعالم ولكن ُی. روحية زائفة ویجترح معجزات آبيرة
سيفعل ذلك آي . عبادة صورتهتقول االسفار بانهم سيأمر الجميع ب. ذلك سيتم بواسطة الحاسوب على اعلى مستوى ليبدو حيًا فعًال. التلفازي

 .یكتشف من هو وفي له ومن یرفض سلطانه
 

. آما ان الملك البابلي القدیم اعدم آل من لم یسجد لتمثاله هكذا سيفعل ضد المسيح. هذه صورة رمزیة لما فعله نبوخذنصر في زمن دانيال
 .لكن آل من یخضع لضد المسيح سيواجه دینونة اهللا االبدیة

 
 ان آان أحد یسجد للوحش . ك ثالث قائًال بصوت عظيمثم تبعهما مال

 ولصورته ویقبل سمته على جبهته أو یده فهو أیضًا سيشرب من خمر 
 غضب اهللا المصبوب في آأس غضبه ویعذب بنار وآبریت امام المالئكة 

 .القدیسيين وامام الخروف ویصعد دخان عذابهم الى ابد االبدین
 

  للذین یسجدون للوحش ولصورته ولكل من یقبل وال تكون راحة نهارًا وليًال
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 سمة اسمه ، هنا صبر القدیسين ، هنا الذین یحفظون وصایا اهللا وایمان یسوع 
 الذین یموتون في الّربوسمعت صوتًا من السماء قائًال لي اآتب طوبى لالموات 

 .منذ االن ، نعم یقول الروح لكي یستریحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم
 )13 – 9: 14رؤیا    (

 
الهول في الشرق االوسط سيعيق امدادات النفط سيقتل الكثيرین من المسيحيين . سيقل سكان العالم الى النصف معظمهم سيموت جوعًا

 .واليهود النهم سيرفضون عالمة الوحش
 

  لصراع الفناء 9 و 8الفترات 
 )2014 الى آذار 2013آانون الثاني ( 
 

مع معاناة البشر على االرض في .  النهما تذآراننا بان علينا ان نوجه انظارنا الى السماء وسط هذه االحزان الهائلة متصلتان9 و 8الفترات 
 .ُبعد دایلث ستتم أحداث أآثر أهمية في السماء

ا البشر امام اهللا منذ أن عصي لوسيفيروس وأصبح ابليسا سمح له ولمالئكته الساقطين بالحضور امام عرش الرب في السماء الثالثة جربو
 یعطينا فقط وصفًا قصيرًا عن هذا الجزء من ُبعد الكتاب المقدس. احتمل االب ومالئكته حضور هذه المخلوقات الروحية الساقطة. منذ حينها 

فعل ذلك على سيزیل اهللا اي حضور شيطاني من السماء قبل ان ی. منذ قيامة االبن اصبحت ایام الشيطان معدودة ودانت نهایتها االن. هيه
 .االرض سُتّطهر السماء قبل نهایة الضيقة العظيمة على االرض

 
 صراع الفناء في السماء 

 .منذ الفي سنة شاهد یوحنا رؤیا عما سيحدث قریبًا في السماء 
 .وحدثت حرب في السماء ، ميخائيل ومالئكته حاربوا التنين وحارب التنين ومالئكته

  ذلك في السماء، فطرح التنين العظيم الحية القدیمة ولم یقووا فلم یوجد مكانهم بعد
 .المدعو ابليس والشيطان الذي یضل العالم آله طرح الى االرض وطرحت معه مالئكته

 
 وسمعت صوتًا قائًال في السماء ، االن صار خالص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه 

 .امام الهنا نهارًا وليًالالنه قد طرح المشتكي على اخوتنا الذي آان یشتكي عليهم 
 

 وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم یحبوا حياتهم حتى الموت ، من اجل هذا 
 افرحي ایتها السموات والساآنون فيها ویل لساآني االرض والبحر الن ابليس نزل اليكم 

 . وبه غضب عظيم عالمًا ان له زمانًا قليًال
 )12 -7: 12رؤیا     (

 
رئيس المالئكة ميخائيل وجيوشه سَيطردون آل االرواح النجسة من .  ستفرح السماء بنهایة سلطان الشيطان 2012نون الثاني  آا21في 

 .الكون ویطرحونهم في بحيرة النار حيث سيبادون من الوجود لالبد
 

 آيف سقطت من السماء یا زهرة بنت الصبح آيف قطعت الى االرض یا قاهر االمم
 )14:12عياء اش           (

 
حيث سيواجه معارضة ، سيكون االنجيل قد آرز به لكثيرین حول العالم .  سنوات لينتهي عصيانه3سيطرح الشيطان لالرض وُیعطى 

سيدرك الشيطان بانه قد خسر معرآة السماء وسيخسر معرآة . والمسيحييون االقویاء سيختارون الموت على الخضوع لرغبات الشيطان
 . ظهر قوة اهللا حتى في أسوأ ازمنة سلطان الشيطان ومحنهست. االرض أیضًا

 
بعد ذلك ستفتح الهاویة سيطلق ليثير مرة اخرى عصيانه االخير ضد .  سنة1000عند نهایة عصر سيث سيسحب الشيطان في الهاویة لمدة 
 الشيطان دینونته االخيرة حين یطرح الى في یومه االخير على االرض سيواجه. اهللا محاوًال تدمير البشر من عاشوا دون أغوانه وخداعه

 .ه علىمخلوقات االرض والسماءسيزول لالبد تأثير. بحيرة النار
 

 ".حياة جدیدة" والفترة التاسعة تعني " بدایة جدیدة"  حسب النظام االلفبائي العبري الرقميالفترة الثامنة تعني 
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 لذي سمعته بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء والصوت االول ا

 آبوق یتكلم معي قائًال اصعد الى هنا فأریك ما البد ان یصير بعد هذا 
 . وللوقت صرت في الروح واذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس
 وآان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في

 .المنظر شبه الزمرد
 

 ورأیت على العروش أربعة وعشرون شيخًا وحول العرش أربعة وعشرون عرشًا 
 جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أآاليل من ذهب ومن العرش یخرج 
 بروق ورعود وأصوات ، وامام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح 

 .اهللا وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور
 

 ة عيونًا من قدام ومن وراء وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملؤ
 والحيوان االول شبه اسد والحيوان الثاني شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مثل 

 وجه انسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر واالربعة حيوانات لكل منها ستة أجنحة 
 ...حولها ومن داخل مملؤة عيونًا وال تزال نهارًا وليًال قائلة

  
 .لرب االله القادر على آل شيء الذي آان والكائن والذي یأتيقدوس قدوس قدوس ا

 وحيثما تعطي الحيوانات مجدًا وآرامة وشكرا للجالس على العرش الحي الى أبد االبدین 
 یخر االربعة وعشرون شيخًا قدام الجالس على العرش ویسجدون للحي الى ابد االبدین 

 :ویطرحون اآاليلهم امام العرش قائلين 
 

 مستحق أیها االب أن تاخذ المجد والكرامة والقدرة النك أنتانت 
 . وخلقتخلقت آل االشياء وهي بارادتك آائنة

 )11 -1: 4رؤیا      (
 

هذا الحدث یمثل قمة خطة اهللا لالبدیة . مالیين القدیسيين والمالئكة المكرّسين. احتفال السماء سيعلن ببوق عظيم وأصوات قدیسين مخلصين
 .مستقبًال

 
هذا ليس آالحياة الفانية التي نفخها . یرمز الى والدة حياة جدیدة آوالدة جنين من امراة) تيث (9في النظام االلفبائي العبري الرقمي العدد 

 8-7-6هذا هو الهدف النهائي الخفي الذي ینضج خالل الدورات . لخليقة اهللا)  جود– 10(مره اهللا في آدم بل حياة أبدیة في المرحلة الثانية 
ستحل على ) مملكة اهللا(الوليد . التي نمت مع الجنين قبل الوالدة ستباد) سلطان الشيطان(المشيمة . حتى یصبح مرئيًا لكل حي. للكون
 .االرض

 
 بعد هذا نظرت واذا جمع آثير لم یستطع احد أن یعده من آل االمم
 والقبائل والشعوب وااللسنة واقفون امام العرش وامام الخروف

 وهم یصرخونبيض وفي ایدیهم سعف النخل ، بلين بثياب  متسر
 الجالس على العرش والخروفاللهنا  الخالص عظيم قائلين بصوت

 وجميع المالئكة آانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات االربعة 
 خروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا هللا قائلين آمين البرآة والمجد 

 امة والقدرة والقوة اللهنا الى أبد االبدین ، امينوالحكمة والشكر والكر
 )12 -9: 7رؤیا      (

 
سيكون . ستكون قمة االتحاد ما بين السماء االلهية والمملكة االرضية. سيكون هناك مناخ جدید في السماء یتصف بغياب العصيان والشر

 :البوق سيعلن الحدث وأصوات آثيرة تصرخ متحدة . زمن مكافاة القدیسين
 

 ونظرت وسمعت صوت مالئكة آثيرین حول العرش 
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 والحيوانات والشيوخ وآان عددهم ربوات وربوات 
 والوف الوف قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف 

 المذبوح ان یأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة 
 والمجد والبرآة

 
  البحروآل خليقة مما في السماء وعلى االرض وتحت االرض وما على

 :                             آل ما فيها سمعتها قائلة 
  

 للجالس على العرش وللخروف البرآة والكرامة والمجد والسلطان 
 وآانت الحيوانات االربعة تقول آمين والشيوخ االربعة . الى أبد االبدین

 .والعشرون خروا وسجدوا للحي الى ابد االبدین
 )14 -11: 5رؤیا (

 
مالیين المالئكة والبشر تحلقوا حول عرش منير احاط به . ًا هذه االحداث في السماء آتب یوحنا عن لحظة مهمة تسببت بصمٍت تاممشاهد

 ). مرجعًا للمسيا24 بعدد 72 یعني آهنوت وله صلة بالعبادة ، مزامير 24الرقم . (  عرشًا مماثًال24
 

 مالئكة أبواقًا للعد 7ازداد توترا حين تسلم ) سماویة ؟( آان صمت لنصف ساعة . طتوقف آل نشا. مالئكة ومخلوقات اخرى احاطت بيوحنا
التحضير والتخطيط سيظهران القسم الرائع . بعد فترة الصمت التام ، صوت البوق اعطى االشارة لبدء ما استعد له جيش السماء. النهائي

عرفان الجميل تضمنه سرد االسماء . لبخور رمزًا لصلوات القدیسينمن خطة اهللا التي سبق وأعدها من أجل االرض بعدها جاء تقدیم ا
هذا جعل المالئكة یسكبون النار . والخوف والرعب من اضطهاد االشرار في بخور الصلوات تجلت طلبات العدل للذین تألموا من أجل ایمانهم

 .نحو االرض یرافق ذلك رعود وبروق وزالزل
 

 ي السماء نحو نصف ساعة ولما فتح الختم السابع حدث سكون ف
 ورأیت السبعة مالئكة الذین یقفون امام اهللا وقد اعطوا سبعة ابواق 
 وجاء مالك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب واعطي 

 بخورًا آثيرًا ليقدمه مع صلوات القدیسين جميعهم على مذبح الذهب 
 المالك امام العرش فصعد دخان البخور مع صلوات القدیسين من ید 

 امام اهللا ثم اخذ المالك المبخرة ومالها من نار المذبح والقاها الى 
 .االرض فحدثت اصوات ورعود وبروق وزلزلة

 )5 -1: 8رؤیا   (
 

 الشاهدان 
يقظون خالل سنوات صراع الفناء االخيرة آثيرین من اليهود سيست.  بان االنجيل سيكرز به في زوایا االرض االربعةالكتاب المقدسیقول 

 .سيدرآون بانهم سيدخلون زمن اضطهاد مریع. سيدرسون تعاليم التوراة ، المزامير واالنبياء. على واقع ان دینونة اهللا قد اقتربت
 

قوانين طواريء ستحول اميرآا الى دولة بوليسية . هنا في اميرآا آثيرین سيتبعون نداء البشارة للعالم اجمع وسط معارضة حكومية قویة
 .عات الدینية ستتهم بایواء ارهابيين وستكتم الحقيقةواالجتما

 
.  یوحنا یدعوهما بالشاهدین3: 11في رؤیا . عند بدایة الفترة السادسة سيظهر فردان مميزان . یغلبوا اهللا في هذا الوقت العصيبلن 

سيبث التلفاز آل خطبهما وقدراتهما . والنهوستنقل وسائل االعالم آل ما یق" الكنيسة العالمية المتحدة " سيعيشان في القدس وسيدینان 
سيكون لهما قدرة النبي ایليا الهائلة الذي اوقف . الروحية الخارقة ، سيسيطران على الطقس حين یمنعان المطر في اماآن آثيرة حول العالم

 . سنوات ونصف3المطر عن اسرائيل لمدة 
 

 ن مسوحًا وسأعطي لشاهدي فيتنبآن الفا ومئتين وستين یومًا ال بسي
 .هذان هما الزیتونتان والمنارتان القائمتان امام رب االرض

 وان آان احد یرید أن یؤذیهما تخرج نار من فمهما وتقتل اعدائهما 
 .وان آان أحد یرید أن یؤذیهما فهكذا ال بد أن ُیقتل
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 هذان لهما السلطان ان یغلقا السماء حتى ال تمطر مطرًا في ایام 
 ان على المياه ان یحوالها الى دم وان یضربا نبوتهما ولهما سلط

 .االرض بكل ضربة آلما ارادا
 )6 -3: 11رؤیا (

 
سيتهمون بالتسبب بعدم االستقرار بسبب تعاليمهم الهرطوقية . تصرف الشاهدین سيصبح عائقًا سياسيًا للحكومة وآثيرین من قادة الكنيسة

 . الناس الن یطلبوا الغفران عن اعمالهم الشریرةلكنهما سيتكلمان بقوة ضد الفساد في زمنهم دافعين
 

یقول یوحنا بانهما سيعدمان بعد . 2015 تموز 14 تموز أو 17 وسينتهي عملهم في عيد 2012 آانون الثاني 4سيبدأن خطبهما العلنية في 
.  ضد المسيح–رئيس االتحاد االوروبي .  یوما من البشارة الجریئة عن دینونة اهللا على النظام االقتصادي السياسي العالمي الخاطيء1260

 أیام ، یشاهدها مالیين الناس عبر التلفاز على مدار 3جثتهما في شوارع القدس لمدة ستطرح . سيقوى عليهما بقدرته الشيطانية الخارقة
لسماء امام عدسات وامام دهشة الجميع ستصعد جثتا الشاهدین الى ا" اصعدا الى هنا"الساعة ، ثم یأتي صوت صارخ من االعالي 

 .الكاميرات
 

 . شخص تحت انقاض المباني المنهارة7000بعدها ستعلن االنباء عن موت . حينها زلزلة عظيمة ستهز مدینة القدس
 

 ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاویة سيصنع معهما حربًا
 عىوتكون جثتهما على شارع المدینة العظيمة التي تد. ویغلبهما ویقتلهما

 وینظر اناس من الشعوب والقبائل. روحيًا سدوم ومصرحيث صلب ربنا أیضًا
  أیام ونصف وال یدعون جثتيهما توضعان في قبور،3وااللسنة واالمم جثتيهما 

 ویشمت بهما الساآنون على االرض ویتهللون ویرسلون هدایا بعضهم لبعض الن
 .هذین النبيين آانا قد عذبا الساآنين على االرض

 
  بعد الثالثة ایام ونصف دخل فيهما روح حياة من اهللا فوقفا على ارجلهما ووقع ثم

 خوف عظيم على الذین آانوا ینظرونهما وسمعوا صوتًا عظيمًا من السماء قائًال 
 .لهما اصعدا الى ههنا فصعدا الى السماء في السحابة ونظرهما اعدائهما

 
 لمدینة وقتل في الزلزلة وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسقط عشر ا

 . وصار الباقون في رعبة واعطوا مجدًا الله السماء7000اسماء من الناس 
 ) 13 -7: 11رؤیا         (

 
  من صراع الفناء 10الفترة 

 )2014 تشرین االول – 2014آذار ( 
 

االفالم . ها لكل االرض عبر التلفاز واالنترنتلكن البشارة سيكرز ب. هذه الفترة ستكون فترة دمار شامل على االرض وتطهير عرقي وموت
 .والكرازة الشخصية ، سيصبح المؤمنون الحقيقيون شجعانًا جدًا معلنين الوهية المسيح وعودته آملك الملوك

 
 ویكرز ببشارة الملكوت هذه في آل المسكونة شهادة لجميع

 االمم ثم یأتي المنتهى 
 )14: 24متى ( 

 
 رًا في وسط السماء معه بشارة ابدیة ثم رأیت مالآا آخرًا طائ

 ليبشر الساآنين على االرض وآل امة وقبيلة ولسان وشعب 
 قائًال بصوت عظيم خافوا اهللا واعطوه مجدًا النه قد جاءت ساعة 
 .دینونته واسجدوا لصانع السماء واالرض والبحر وینابيع المياه

 )7 -6: 14رؤیا             (
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 . من صراع الفناء سنرى ثانية دینونة اهللا ضد عالم اضطهد شعب اهللا10في الفترة . بات العشر في مصر یذآرني بالضر10الرقم 
 

في الشهر االخير لصراع الفناء سنجد البشریة وقد انغمست بصراعات اججها عداء سياسي وتعصب دیني ، الحكم الدیكتاتوري سيعتقل 
رفض المباديء المسيحية الكتابية سينتج . قة والرعب الدائم سيدمران ما تبقى من حضارةالبطالة ، الجوع ، الجریمة ، السر. الناس یوميًا

 ان الناس سيكرهون بعضهم بعضًا ، ستنقسم العائالت السباب روحية لدرجة ان البعض الكتاب المقدسیقول . خروج عن القانون فظيع 
 .سيسلم افراد عائلته لالعدام

 
 معمودیة الكتاب المقدسننسى ما یفعله اهللا النقاذ البشریة ، في بدایة تاریخ الكنيسة المسيحية یذآر حين نرآز على دمار صراع الفناء 

 .الروح القدس آشهادة روحية لعالم غير مهتم ، معلنة قوة اهللا
 

سيشعر . االرضفي نهایة عصر الكنيسة قبل قدوم یوم الرب العظيم سيسكب اهللا ثانية قوة الروح القدس ليواجه اشر االوقات على 
 .المؤمنون االحياء حينها بالفخر الن اهللا عينهم الظهار قدرة اهللا ليهب الحياة االبدیة وليكونوا نورًا لعالم في احلك الساعات

 
  آل من یدعو باسم الربالكتاب المقدسوهكذا آما یشهد ) 23: 2أعمال الرسل ( آما سبق فأعد اهللا صلب المسيح وقام آاسرًا شوآة الموت 

حتى في احلك االوقات القادمة آل ما على المرء هو ان یدعو باسم الرب یسوع ، ليخلص ومن یفعل هذا ینال الروح ) 21: 2اعمال (یخلص 
 .في احلك اوقات البشریة سيشع نور محبة اهللا. القدس 

 
واهللا بدوره سيسكب طوفانًا .  لمعرفة اهللاآليهما قاال بانه سيكون هناك شوق) 21: 17اعمال (والرسول بولس ) 32 -28: 2(النبي یوئيل 

 سنة في بدایة عصر الكنيسة ، 2000ظاهرة شوهدت مرة واحدة فقط من قبل في یوم الخمسين منذ . من الروح القدس ليسكن االف البشر
 .هذا سيعطي المؤمنين تأآيد اضافي بان اهللا یحبهم وسيعطيهم الحياة االبدیة

 
 رب ینجو النه في جبل ویكون ان آل من یدعو باسم ال

 صهيون وفي اورشليم تكون نجاة آما قال الرب وبين 
 الباقين من یدعوه الرب

 ) 2:32یوئيل  (
 

 یقول اهللا اني في االیام االخيرة اسكب من روحي على آل بشر 
 فيتنبأ بنوآم وبناتكم ویرى شبابكم رؤى ویحلم شيوخكم احالمًا

 ق وآیات على االرض وعلى عبيدي ایضًا وأحبائي اسكب من فو
 تتحول الشمس الى ظلمة و. من اسفل دمًا ونارًا وبخار ودخان

 الى  دم قبل أن یجيء یوم الرب العظيم الشهير ویكون آل القمر 
 من یدعو باسم الرب یخلص

 ).21 -17: 2اعمال  ( 
 

هذه ستكون شبيهة بایام اتت . رون سيحلون محلهمشهادة ایمانهم ستجذب اضطهادًا اآبر من الحكومات الغربية ، آثيرون سيعدمون لكن آخ
 . سنة حين ذبح المسيحيين للترفيه بعد ادانتهم من قبل دوائر دینية فاسدة2000منذ 

 
واآتب ما " اصعد الى هنا" سنة 2000لينال هؤالء القدیسيين الذین ماتوا على االرض من اجل ایمانهم وشهادتهم تأآيدًا قال اهللا ليوحنا قبل 

 تراه 
 

 آنت في الروح في یوم الرب وسمعت صوتًا عظيمًا آصوت البوق
 اآتب في آتاب وارسل الى السبع آنائس  

 ) 10: 1رؤیا (
 

 بعد هذا نظرت واذا باب مفتوح في السماء والصوت االول الذي 
 سمعته آبوق یتكلم معي قائًال اصعد الى هنا فاریك ما البد ان 

 )1: 4رؤیا (یصير بعد هذا 
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سبحوه . وحنا الى السماء ، حيث رأى القدیسيين المقامين بثياب بيضاء مجتمعين باعداد ال تحصى حول العرش مرآز سلطان اهللا صعد ی
ذهل . الحظ یوحنا بانهم اقوام من شعوب آثيرة ناطقين بلغات متعددة لكنهم آلهم متحدین رنموا ترنيمة تمجيد اهللا.  في ایدیهم نخيلبسعف 

 .والمحبة التي ظهرت في هؤالء الذین ادعوهم القدیسيين االممينیوحنا من الوحدة 
 

  واذا جمع آثير لم یستطع احد أن یعده من آل االمم ، بعد هذا نظرت
 واقفون امام العرش وامام الخروف ،  والقبائل والشعوب وااللسنة

 وهم یصرخون  ،   متسربلين بثياب بيض وفي ایدیهم سعف النخل
 الخالص اللهنا الجالس على العرش والخروفبصوت عظيم قائلين 

 وجميع المالئكة آانوا واقفين أمام العرش والشيوخ والحيوانات االربعة 
 خروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا هللا قائلين آمين البرآة والمجد 
 والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة اللهنا الى أبد االبدین ، امين

 شيوخ قائًال لي هؤالء المتسربلين بالثياب البيض من وأجاب واحد من ال
 هم ومن این اتوا ، فقلت له یا سيد أنت تعلم فقال لي هؤالء الذین اتوا من 

 .الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف
 )14 -9: 7رؤیا         (

 
 ونظرت وسمعت صوت مالئكة آثيرین حول العرش 

 ت والشيوخ وآان عددهم ربوات وربوات والحيوانا
 والوف الوف قائلين بصوت عظيم  مستحق هو الخروف 
 المذبوح ان یأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة 

 .والمجد والبرآة
 

 وآل خليقة مما في السماء وعلى االرض وتحت االرض وما على البحر
 :  ها قائلة                             آل ما فيها سمعت

 للجالس على العرش وللخروف البرآة والكرامة والمجد والسلطان 
 آمين .                                الى أبد االبدین

 وآانت الحيوانات االربعة تقول آمين والشيوخ االربعة 
 .والعشرون خروا وسجدوا للحي الى ابد االبدین

 )14 -11: 5رؤیا  (
 

لكن اهللا قد صمم منذ البدء . ن یؤمنون بان العذاب لن ینالهم ، معتقدین بان االختطاف سينقذهم من عذابات نهایة االیامآثيرون من المسيحيي
لن ینكر على اطفاله فوائد التضحية واالالم وسط الشر . ان یغذي ارواح البشر ليكسبوا ما یحتاجونه في ملكوت اهللا القادم التي ستدوم لالبد

 .ة مشاهدة الحدث العظيم ذو االبعاد الكونية ما لم یشهده البشر من قبلالعظيم ، وال فرص
 

واقفين أمام العرش سيوافقون مع اهللا بانه مستحق ان یواجهوا العذاب من اجله على االرض سيمجدونه بوالئهم ویشكرونه لما نالوه على 
 .االرض ولحياة المجد القادمة امامهم


