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 صراع الفناء العد النهائي ل
 سنوات من الدمار والموت سيبقى الناس رافضين 6 لصراع الفناء ، حتى بعد 7لقد وصلنا الى آخر شهرين في االشهر الـ 

العذاب لم يكف الطالق التوبة والتواضع ونبذ االنانية وحياة الشر ، حتى ونيازك ضخمة تقتل ماليين . اللجوء الى اهللا
سيتابع العالم عصيانه ضد اهللا وستزداد قساوة قلوبهم وعدم اعترافهم باهللا . اعمال الخطيئة البشر ستعيدهم للتوبة وتوقف 

 .ويبتعدون بعدائيتهم عن محبة اهللا
 

الفصل يحتاج الى مقدمة خاصة ، حين بدأت آتابي عن النبؤات هذه الحظت انها تتحد في نقطة زمنية محددة بدًال من 
بدأت اعيد ترتيب . مور المنظمة ، لكني اآتشف بان سفر الرؤيا مختلف الصفحات تراتبية منظمة ، غالبًا ما احب اال

دراسة آبيرة وتحليلها آان أبعد من نص هذا السفر لهذا اضفت مقدمة ألظهر صورة متكاملة ألحداث االحداث التي تطلبت 
 .وصفها الرسول يوحنا في سفر الرؤيا
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قد تجد بعض . ها تصف آم آان صعب على يوحنا ان يكتب ما رآه وسمعهان تجاوزت مقدمة هذا الكتاب عد واقرأها الن
آمل ان ال ترفض آل الكتاب الني لم انه . االختالفات في بعض المقاطع عن صلة بعض االحداث باالخرى بشكل تراتبي

لهذا لدينا موقع . بيبل اني ساقبل نظريات االخرين الذين سيستعملون في ابحاثهم اسالي. آل العمل بعد وقد ال أفعل أبدًا
 .للقراء في صفحتنا االلكترونية

 
حيث الواقع موجود في ُبعد هيه واالنعكاس هو .  بان يوحنا يصف مئات االحداث التنبؤية آمن يراها بانعكاس مرآةتذآروا

سادس هو اعالن الفكرة هنا هي أن الختم ال. ال أحد له صلة مباشرة بُبعد هيه ليصحح المصادر. ُبعد دايلث للزمن المادي
 .احداث في ُبعد هيه بينما الختم السابع هو الفعل الجانبي الذي يحدث هنا االن في ُبعد هيه

 
ستحدث زلزلة تستمر طوال الـ .  من ذلك الشهر17 وتنتهي في 2015 أيلول 4ستبدأ في " غضب اهللا " معظم االحداث 

 . ستظهر وتتم في ذلك الوقت7ود الـ   والرع7 ، االبواق الـ 7آل المالئكة الـ .  يوما هذه13
 

وهذا صعب .  درجة360 من وجهة نظر شخصي يقف في وسط مسرح بزاوية مثل يوحنا احاول ان انظر الى ما سيحدث
 .وصفه على الورق

 
في الوسط وعندما .  درجة360ان تجسد ملكوت اهللا االخير سيكون في عصر تيث المستقبلي وسيتم آفيلم يعرض بزاوية 

آل االفعال ، الحرآات واالصوات المعقدة سيكون من الصعب وصفها بوضوح .   المرء هنا وهناك ليرى ما يحدثيلتفت
. سيكون من الصعب شرح ما يسمعه المرء أو يراه ، والمشاهد الثاني سيرى قصة اخرى لذات الفيلم. على قطعة ورق

 .تفكير الشعب اليهودي في عصرهاليكم ما فهمته مما رآه الرسول يوحنا مع ما تعلمته عن طريقة 
 

عصر سيث حسب (أحداث لصراع الفناء ضمن اقصر عصر في تاريخ البشر ) 5(على مسرح عالمنا وصلنا الى آخر 
 . تعني ُمسّيج أو بداية جديدة) 8(في رمزية االلفباء العبرية ) . ساعة آوآو العالم 

 
 = 8. (بهم بدأ اهللا الحضارة البشرية من جديد) سيث = 8(ان ،  أشخاص نجوا من اول فناء عالمي ، الطوف8فقط عائلة من 

2 X 4 .( باللغة العبرية )هكذا . والتي تعني باب وأيضًا ُبعدنا المادي الزمني ، هذا العالم في هذا الوقت ) دايلث  = 4
ة اليه والسياج يمنع آل االمم متجه. ال يمكن تجنب القادم.. يمكن تصور صراع الفناء آبابين متصلين محاطين بسياج

 .من لن يتوبوا سيموتون متألمين ويواجهون الدينونة االبدية. الفرار منه 
 

آان ليختار وسيلة . وضع خطة تطهير الكون عبر صراع الفناء. حين خلق اهللا البشر بارادة حرة بسبب عصيان الشيطان 
رغم ان الشيطان طليق . تيار، الموت أو الخضوع هللاسُيبيد المالئكة الساقطين وسيكون على البشر االخ. أرحم لو ُوجدت

على االرض ، يدمر البشروالكوآب ويكون اهللا مازال هو المسيطر ، هو المنتصر حين يّطهر الكون من العصيان في 
وا لينزل" هيه " يطرد الشيطان والمالئكة الساقطين من السماء مسرح : أوًال . ُبعدي هيه ودايلث عبر فترتي صراع الفناء

 .الى االرض وَينضموا الى جيوش البشر في ُبعد دايلث حيث سيهزمهم المسيح ومالئكته
 

وقت الضيقة الفظيع هذا ضروري آي ال . عصر سيث في التاريخ البشري سيمثل نهاية فترة االنتقال من عصرنا الحالي
ة في العصر الجديد الموعود عند حكم يمر أي شر من الباب الثاني الذي يقود للنجاة من صراع الفناء الى بداية جديد

 .المسيح االلفي على االرض
 

الذي لن ينتهي قبل نهاية صراع الفناء العظيم . ساعة آوآو العالم تظهر عصر زين ، عصرسلطان الشيطان على البشر
سلطان مع نهاية عصر سيث ، ستنتهي فترة الحضارة البشرية الثانية التي عاشت تحت . 2015 آانون االول 21في 

 .الشيطان العاصي اله هذا الدهر
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ما يلي بعض االحداث الرئيسية التي سيؤدي الى نهاية صراع الفناء وآأنها االنطالقة االخيرة لسيمفونية وصلت الى 

 .نهايتها
 . مليون جندي يتسببون بابادة جزئية لليهود200احتالل جزئي للقدس من قبل جيش زهائه  .1
 ).5775 – آف 9 (2015 تموز 25حديثًا في اورشليم بتاريخ دمار الهيكل الثالث المبني  .2
 مليون جندي في معرآة هرمجدون في القدس 200أعظم زلزلة في التاريخ منذ طوفان نوح تتسبب بمقتل الـ  .3

 .والتي خيضت البادة اليهود والمسيحيين المؤمنين باهللا
رون في بداية الضربة الثانية سيزيلون آل االرواح عند أحداث النقطة الثالثة ، مالئكة الموت االربعة الذين سيظه .4

المالئكة االربعة . الشريرة والمالئكة الساقطين من سلطان الهواء واالرض والهاوية ويبيدهم لالبد في بحيرة النار
" و " الجداء " هم قادرون على التمييز ما بين . حفظوا لهذا العمل من قبل زمن الطوفان آما سبق وعين اهللا

مالئكة الموت ستنهي آل االنظمة ). 25متى (يحفظون الطائع ويبيدون العاصي آما عّلم المسيح في " افالخر
 . والحكومات البشرية الخاطئة وهكذا تنتهي بقايا الحضارة الماضية التي ربما نجت من ضربات دينونة اهللا

 .2015 آانون االول 21الحضارة الثانية تنتهي في  .5
 

 .ل نهاية االزمنة أريد أن أريكم آيف اآتشفت أنا تواريخ هذه االحداثقبل أن نعود الى أعما
 

  أعياد يهودية رئيسية 4تأآيد عبر 
 

ضمن هذه االعياد معرفة ترمز الى . االعياد اليهودية الرئيسية تصبح المفتاح الرئيسي لتحديد تواريخ صراع الفناء نهائيًا
 . عن ذلك الفترة االخيرة لصراع الفناءوال يفترق. التاريخ والنبؤات آما أظهرها اهللا

 
 أشهر 7أيام االعياد اليهودية الرئيسية االربعة تشير الى االحداث الرئيسية لفترة صراع الفناء االخيرة ، لقد طابقت آخر 

 .مع االعياد اليهودية واآتشفت بان بعض التواريخ المعينة تتبع تتابع ايام االعياد الرئيسية في التقويم اليهودي
 

أعياد الصوم ليست أعيادًا مرحة ، انها تشير الى أيام محن وضيقات اصابت شعب اهللا تاريخيًا ، هدفها هو تذآيرنا بجدية 
 .اسلوب الحياة والى أين نمضي ، آالبوصلة التي تمنعنا من الضياع

 
أفضل . حداث الرهيبة في ذات االيامسبب أهمية هذه االيام تحديد تواريخ أحداث النبؤات هو ان تاريخ اليهود تتكرر فيه اال

 . ميالدية70وسنة . م. ق588 آف 9مثال على ذلك هو دمار الهيكل االول والثاني في القدس بتاريخ 
حين فعلت ذلك وجدت معلومات مهمة . مع هذا المبدأ طابقت ايام االعياد االخيرة مع االشهر السبعة االخيرة لصراع الفناء

بما .  أعياد رئيسية4اريخ وتقاليد الشعب اليهودي ، خالل اي سنة اليهود المحافظين يقيمون ايام ضمن االسفار الكتابية وت
 .اني لست يهوديًا و ال أتكلم العبرية ساقتبس من مجلة تعلمت منها أوال امور ايام االعياد اليهودية

 
 رى االحزان هي االعياد اليهودية المحددة للنواح أو أيام ذآ) : تعانيون للجمع( تعانيت 

 حين عانى اليهود من االضطهاد ، أعلن الحاخامات ايام صوم وحزن في التلمود 
 . الذي يسجل ضوابط ودقائق واآمال هذه االعياد) الناموس المنطوق(

  أعياد صوم آتابية التي على آل االمة اليهودية احيائها4هناك 
 

عدد االعياد " . الكفارة " أو " مذلة "  حيث توصف بـ 27 :23 – 26: 16مستمدة من سفر الالويين " تعانيت " جذور 
 .الذي يعني بالعبرية دايلث في هذا العالم في هذا الوقت) 4(الرئيسية 
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هذا مطابق تمامًا الن أحداث النبؤات الخاصة بصراع الفناء تعطينا الكثير لكي نصوم الجله ، بينما العصر الجديد القادم 

 : يذآر ان هذه االعياد االربعة ستكون مبهجة 19: 8ت في زآريا سيكون عصر برآات واحتفاال
 

 هكذا قال ّرب الجنود ان صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع 
 .وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجًا وفرحًا وأعيادًا طيبة فاحبوا الحق والسالم

 )19: 8زآريا (       
 

السنة الدينية تبدأ بنيسان ، وقت الفصح والسنة المدنية تبدأ بالخريف في .  يبدأ بهما شهران مختلفانللتقويم اليهودي
اعياد وايام الصوم . هو التاريخ التقليدي لبداية الخلق يكون الشهر الذي تتبدل فيه السنة " روش هاشانا"بما أن . التشيري

 .يبدأ عّدها مع بداية السنة الدينية
 

انه يّذآر بسقوط القدس . ز ، هو أول أعياد ايام الصوم االربعة التي ذآرها االنبياء اليهود تمو17صوم الشهر الرابع ، 
 تموز توقفت تقديم 9بعد سقوط القدس امام البابليين في . م.  ق588 آف 9بقبضة البابليين قبل تدمير الهيكل االول في 

الهيكل .  تموز 17رق الرومان اسوار القدس في  ميالدية خ70في حصار سنة . الذبيحة في الهيكل لعدم وجود حيوانات
 .  تموز والذي يعتبر يوما للتوبة17االحداث التي تمت في تموز ُتذآر في صوم .  ميالدية70 آف في سنة 9الثاني دّمر في 

يكلين  آف ، الذي يَذآر بدمار اله9 – صوم الشهر الخامس – أسابيع من الحزن تؤدي الى عيد 3 تموز يبدأ بفترة 17صوم 
في آل مرة ُدّمر هذين الهيكلين مات ماليين اليهود بسبب الحروب والمجاعات واالمراض واالف منهم . االول والثاني

قاد ثورة  يهودية ضد الرومان واالمبراطور الروماني ) مسيا زائف ( ميالدية بارآوشيا 135في العام . ارسلوا الى المنفى
اخيرًا .  اندلعت الحرب العالمية االولى في مساء اليوم االول1914في العام . 1492 آف 9هدريان ، ُسحقت الثورة في 

 . يحدد تدمير الهيكل الثالث الذي سيبنى– حسب النبؤة –يوم الصوم هذا  . 1942 آف 9ترحيل ونفي يهود وارسو بدأ في 
 

 1 قد مات في - امبراطور بابل-ررغم ان حاآم اسرائيل هذا عيّنه الملك نبوخذنّص.  تشيري 3يكون في " جادليه"صوم 
 ) 25 -24: 23الويين (تشيري اليمكن ان يكون يوم صوم النه آان عيد االله االبدي 

 
 تشيري ، 10اقدس االعياد اليهودية يقع في " يوم الكفارة. " حدد نهاية عهد الكفارة اليهود في مملكة بابل " جادليه" مقتل 

نفخ " أيام النوح العشرة تبدأ في يوم . ليهود بقدوم صراع الفناء حين يدين اهللا العالميحدد ايام الحزن والنوح التي تذآر ا
يوم نفخ البوق ، انه اليوم الذي يجتمع فيه الشعب للعبادة أو الحرب ، تنفخ االبواق أيضًا لتحذير : تشيري ) 1"  (االبواق

 .الناس من خطر داهم
 
صوم الكفارة هذا يدعو ) 2: 59اشعياء ( الخطية تفصل اهللا عن الناس . تشيري اهم صوم في السنة10" يوم الكفارة"

للتوبة الوطنية لليهود في آل مكان ناظرين الى عهد اهللا الكفاري االخير حين يظهر الشعب اليهودي من خطاياهم آي ال 
 .ينفصلوا عنه فيما بعد

 
 9ر القدس والذي ادى الى دمار الهيكل االول في  تافت يشير الى اليوم الذي حاصر فيه نبوخذنّص10صوم الشهر العاشر 

 تافت هو اليوم الذي اجبر فيه بطليموس ملك مصر 8هذا التاريخ هو تاريخ موت النبي عزرا ، ) م. ق588 (3172آف 
 .  تافت10 تذآر بحزن في صوم 3هذه التواريخ الـ .  عالمًا يهوديًا على ترجمة الكتاب المقدس الى اليونانية70

سيكون المرة االولى التي يحتفل فيها بهذا الصوم آعيد الن عصر  ) 2015األول   آانون22(  تافت 10مكن ان من الم
 .سيث لصراع الفناء سيكون قد انتهى حينها 
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  يهودية أصوام) 5(تواريخ 
 

 

 عصر زين
  سنة6000

 

 عصر سيث
  سنوات7

 

 عصر تيث
  سنة1000

 
 – 12 الفترة الـ –صراع الفناء العظيم 

 )2015 آانون الثاني 21 – أيار 22(
 

 

 2015تموز 5 5775 تموز 17 الصوم االول
 

 2015 تموز 25 5775 آف 9 الصوم الثاني
 

 2015 أيلول 10 5776 تشيري 3 الصوم الثالث
 

 2015 أيلول 23 5776 تشيري 10 الصوم الرابع
 

 2015األول   آانون22 5776 تافت 10 الصوم الخامس
 
 

 : ، خالصة الهميتها النبوية وهكذا 
  تموز 17 –صوم الشهر الرابع   .1

 . يبدأ الزحف لمعرآة هرمجدون مع مقتل الشاهدين وتدنيس الهيكل الثالث2015 تموز 4      
 

  آف 9 –صوم الشهر الخامس  .2
 ) 2015 تموز 25(     دمار الهيكل الثالث 

 

  تشيري 3 -صوم الشهر السابع  .3
 2015 أيلول 4 العظيمة      يأتي بعد الزلزلة

 

  تشيري 10 –صوم الشهر السابع  .4
 2015 أيلول17 صراع الفناء الصغير في بعد نهاية) 2015 أيلول 23(     أول يوم لعيد الكفارة 

 

  تافت 10 –صوم الشهر العاشر  .5
 .2015 أيلول 21     يتبع نهاية صراع الفناء في 

 
 ؟"ما هو تموز"نظرة أخرى على 

نمرود " تموز آان ابن نمرود وسميراميس ، والذي ُعرف طقسيًا بـ .  اسم تموز مشتقًا من اله بابليتاريخيًا يأتي
تكوين (نمرود قاد العالم ما قبل الطوفان في عصيانهم ضد اهللا بانيًا برج بابل الى جانب امور اخرى ". المولود ثانية 

 . وابنها في حضارات قديمة اخرى في انحاء العالمسميراميس وتموز يظهران تحت اسماء متعددة آالهة) 12 -8: 10
 

اله العالم " تموز"االله . حسب االسطورة القديمة. البابلي صورة اخرى لـ ضد المسيح " المسيح الطفل" ان تموز هو 
. اء  االخيرة لصراع الفن12سيكون نشطًا جدًا في الفترة . نستطيع ان نعتبره الشيطان ساآنًا جسد ضد المسيح. السفلي
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تواريخ تموز المختلفة تشير الى االحداث الرئيسية التي سمح بها اهللا ولكن ينتجها ويقودها الشيطان لدمار آل 
 .مجتمعات البشر في العالم باسره

 
 .لماذا دائمًا أذآر تموز اوًال ولماذا أسمي الكتاب به ؟ بما اني اخترت هذا االسم البحاثي لنراجع فكرة تموز

نضع وتدًا في مكان مناسب ليصبح الزاوية االولى هذا .  أوتاد 4حديقة سنخرج للحقل ونأخذ مطرقة و اذا قررنا زرع 
 .وبعدها نضع االوتاد االخرى في الزوايا المناسبة لنحدد اضالع الحديقة" تموز"هو مرآز 

 
 أبعاد بما فيها الزمن 4 بما ان الحديقة التي نذآرها هنا لها. ان سألك أحدهم  أين حديقتك ؟ ستحتاج أن تشير له 

اننا ال نبحث عن . آل منها يلعب دور الوتد الخامس لتحديد الموقع. تحتاج الى وتدين مزدوجي المواقع ) دايلث(
الهيكل هو . نحن نبحث عن مكان مقدس يتطابق مع زمن وتوقيت مقدسين. موضع فقط بل عن موضع في زمن محدد

 .  يمتد ليشمل القدس وآل االرض الموعودة من اهللا في عهده مع ابراهيمالمكان المقدس الذي اختاره اهللا والذي
 

تواجد اهللا وانفصاله عن الهيكل مع تواجد ورحيل . الصوم واالعياد اليهودية تشير الى اوقات مقدسة في ُبعد دايلث
تدخل اهللا بشؤون االبدي حين ي" هيه"الشعب اليهودي عن ارض الموعد في اوقات محددة من التاريخ تتصل مع بعد 

 . سنة7000البشر حسب خطته لمدة 
 

االربعة االخرين لها . الطوفان آان احد تدخالت اهللا والذي شمل االرض باسرها دون صلة بالهيكل أو الشعب اليهودي
أظهر اهللا وجوده في الهيكل بقدوم أو رحيل . صلة بالهيكل في القدس ووجود اسرائيل أو غيابها عن ارض الموعد

 ).23 -21: 17 – 10: 14يوحنا (وبوجود ابن اهللا الوحيد يسوع المسيح الذي قال هو واالب واحد ) السكينة ( مجده
 

االن علينا أن نعرف ما " . تموز"  أضالع آل منها بطول 4ان سألك أحدهم عن حجم حديقتك ستقول انها مربعة ذات 
 .ة الحديقةلنقيس مساح) المسافة ما بين الوتد واالخر ( هو طول تموز 

 
وهكذا يصبح . بما اننا نستطيع ان نقيس مساحة الحديقة باالمتار نحتاج الى معلومة خاصة لندرك ما علينا استعماله

وهكذا فان تموز الخامس سيخبرنا آيف نؤرخ لصراع . تموز الخامس الوتد الخامس الذي يحدد المساحة الصحيحة
 سنة وضعها اهللا للبشرية واالحداث التي 7000ن علّي أن اآتشف خطة  سنوات لصراع الفناء آا7لنجد تاريخ . الفناء

 .تحيط بها
 

 سنة من التاريخ البشري االول ظهر في ايام نوح 7000تموز لـ جدول " وتَدي " استطعت ذلك ايضًا حين وجدت 
) مقياس تموز الكبير(ير الكب" الترس " م بينهما اآتشف .  ق588وطوفانه ، والثاني عند دمار الهيكل االول في العام 

 7 سنة تساوي يوم واحد لفتح دورة 1000 سنة مع مبدأ ان 7000داث لنطبق هذه المعادلة نقارن نمط اح.  سنة1715
 ).4 : 90 ، مزامير 8: 3بطرس الثانية (سنوات لصراع الفناء 

 

تواريخ تموز االربعة في .  هنا ُيطبق) 5 = 4 + 1(مبدأ اليد وأصابعها . تموز هذا أقصر النه يمثل الفترة االقصر
 .التاريخ البشري تظهر الهدف السماوي مع تحديد تموز الخامس من اجل شرح جميعها

 

هذا اليوم قد يصبح عطلة مميزة . نعود الى مثل الحديقة ، حين تزهر قد تحدد يوم احتفال تحتفل فيه بما صنعته يداك
ستطلب من ... بدأ فيه رغم انك تختبر برآات الّرب في وقتها الن آل شيء ) تموز( الوالدك ، فتسمي هذا العيد 

 .االوالد أن يّصلوا ويتذآروا التعب واالالم التي مررت بها حينها
 

في ذلك التقويم اآتشفت الحدود " تموز" الشعب اليهودي هم ابناء نوح ، نوح وبني اسرائيل آان لهم تقويم يتضمن 
 .انها ضمن االعياد اليهودية. ع الفناءاالربعة االخرى التي حددت تاريخ صرا
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  تموز 17 حدود  – أوتاد 5
 

 عصر زين 
  سنة 6000

 عصر سيث
  سنوات7

 عصر تيث
  سنة1000

 

1 +4 = 5 
 

 م. ق2288 1طوفان
 

 7000تقويم سنة  
  

 صراع الفناء العظيم 
  سنوات 7

 
2 

 
 م 2018حزيران  30

 
 
 

 

      
 

3
 

     
 

 2012ول األ  آانون21
 

      

4
 

       

 2012 آذار 21
 

 
 

 صراع الفناء الصغير
  سنوات4أقل من 

 

            

5
 

 
 2015 تموز 4

 
 
  صوم الشهر الرابع – 1

 )2015 تموز 4 ( 5775 تموز 17         
وهو وسط السنة . دية الدينيةتموز هو الشهر الرابع للسنة  اليهو.  هو دايلث وتموز دائمًا الشهر الرابع في السنة 4الرقم 

 17 سنة للتاريخ البشري نجد ان 7000في جدول  . 23 أشهر آما هو مذآور في سفر الالويين 7المقدسة الكتابية من 
هكذا نرى مبدا ) 4( مرات 4 سنوات لصراع الفناء نرى هذا التاريخ 7بينما في جدول ) 1(تموز مذآورة مرة واحدة فقط 

هذا يشير الى ان تموز هو المفتاح لتحديد تواريخ ). 5 = 4 + 1( االبهام باالضافة لالصابع . نية اليد اليهودي يعمل ثا
 . صراع الفناء واحداث اخرى

 
 م . ق2288تموز االول في العام 

 
انه االبهام الذي .  سنة من التاريخ البشري7000 سنة آما هو ظاهر في جدول X 490 7اول تموز نجده في مجموعة 

م آان ذلك فناء آل الخليقة الذي انهى الحضارة البشرية االولى آان دمار هذه .  ق2288 مع طوفان نوح في العام يتطابق
موضع تموز االول يشير .  لما عرفنا شيئًا عن ذلك العصرالكتاب المقدسولوال . الحضارة آليًا لدرجة لم يترك لها أي أثر

 .الى زوال الحضارة الثانيةالى نهاية الحضارة االولى ويصبح مرجعًا يدل 
 

  2018 تموز 30تموز الثاني في 
 

 7الفترة الـ )  أيام 10 أشهر ، 6 سنوات ، 9( يومًا  X 1715 2موضع تموز الثاني يعطينا النقطة التي نعد فيها للوراء 
 . زيتا الخمسي لحجر رو– لصراع الفناء حسب المبدأ السبعي 12موضع لـ تموز النها في وسط الفترات الـ 
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 لصراع 12وهكذا الفترة السابعة هي وسط الفترات الـ .  أشهر ، السنة اليهودية الدينية 7تموز هو الشهر الرابع لتقويم 
 أشهر لنستطيع أن نقارن 7 فترة آل منها 12 سنوات صراع الفناء العظيم الى 7سبب قسمتي ) 2015 – 2008(الفناء 

 .اخلة بعضها ببعض آالصندوق السحريأحداثها بجداول التواريخ االخرى المتد
 

آما ان الشهر مميز .  والتي ال يمكن ادخاله بتقويم دورة قمرية2012األول   آانون21الشهر السابع للفترة السابعة يبدأ في 
 .في تقويمات االزتيك والصين وذلك ليس مصادفة

 
 2012 آذار 21تموز الرابع في 

 

 تموز 22 – 2011 تشرين الثاني 23(ع في الفترة السادسة لصراع الفناء  يق2012 آذار 21موقع تموز الرابع في 
أحداث لـ ) 8( في هذه الفترة أيضًا تنبأ دانيال ويوحنا بـ 2011األول   آانون4صراع الفناء الصغير يبدأ في ). 2012
 .نشرحها الحقًا س. لهما عالقة بصراع الفناء الصغير)  يومًا أآبر30( يومًا 1290 يوما وحدث واحد لـ 1260

 
هذا . تموز الرابع يتطابق أيضًا مع جدول أعياد يهودية بطول سنة متداخلة بعضها ببعض ضمن االطار الذي يجمعها آلها

 .المبدأ آان حيويًا مفيدًا عامًال الآتشاف تواريخ صراع الفناء
 

 2015 تموز 4تموز الخامس في 
 

الفترة الـ . شهر السبعة االخيرة بها موقع لتموز حيث سيحدث أمر هامهذه اال. 12أجد موقع تموز الخامس ضمن الفترة 
 .نصفها بالتفصيل في الفصل التالي. 2015األول   آانون21 الى 2015 أيار 22 االخيرة لصراع الفناء تمتد من 12

 
 خريطة طريق لمعرآة هرمجدون

امور آثيرة تقود الى رؤية الدورة االخيرة لصراع لكن . حين بدأت الكتابة آل االحداث آانت ال تزال في مجال المستقبل
حين تقرأ الكتاب قد تكون التفاصيل قد اصبحت ماضيًا لكن االمور . الفناء بدأت تظهر في وسائل االعالم واالخبار اليومية

 .ستتقدم اآثر نحو معرآة هرمجدون
 

استقرار المنطقة المتفجر وآره العرب والدول الشرق االوسط مشحون باالسلحة التقليدية واسلحة الدمار الشامل مع عدم 
 . هذا الوضع العسكري السياسي سيقود الى الحدث النهائي في صراع الفناء. االسالمية لدولة اسرائيل

وصف التقرير التوسع الهائل في مجال . 2004مجال التسليح في الشرق االوسط وصفه تقرير مجلة متخصصة في العام 
ية ، مصر والسعودية واسرائيل وتقارير متخصصة مسؤولة آتبت أيضًا عن فشل روسيا في تدمير التسلح لـ ايران ، سور

 .آثيرمن اسلحتها النووية آنا اتفقوا عليه مع انهيار االتحاد السوفيتي
 

الحها التهديد االآبر ضد اسرائيل والغرب اتى من الدولة االيرانية الشيعية االصولية ، تلك الدولة قررت ان يكون لها س
. ايران التي تخصب اليورانيوم الخاص بها حصلت على المواد والقطع الخاصة لتجميع رؤوس نووية باليستية. النووي

المخابرات االميرآية واالسرائيلية ستستطيع ايران قريبا االنضمام الى باآستان بامتالك قوة نووية اسالمية ان لم يستطع 
 .دعم ايران وبرنامجها النووي تقنيًا وسياسيًا وهذا ال يدهشناان روسيا ت. احد ايقاف ذلك البرنامج 

أنا مقتنع ان نيويورك ستدمر بسالح نووي بيد ارهابيين تمولهم وتدعمهم منظمات اسالمية اصولية وذلك عند بداية صراع 
 محاوالت اميرآا لمنع ان امتالك االرهابيين االسالميين السالح النووي أو اسلحة دمار شاملة أخرى سيبرهن ان. الفناء 

حين تواجه بهذا الواقع ستحاول اميرآا ازالة احتمال عمل نووي ارهابي آخر بتدمير مدن اسالمية ترعى . ذلك فاشلة 
 .االرهابيين وتخزن اسلحة نووية أو تحاول انتاجها
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اغًا تماله حكومات مناطقية تدمير القدرات والقيادات الموجودة حينها لبعض الحكومات االسالمية في المنطقة سيخلق فر
.  بـ ضد المسيحالكتاب المقدسفي تلك البلدان االسالمية التي ستتعاون مع رئيس االتحاد االوروبي الجديد المعروف في 

 . سنوات ستتخلى اسرائيل عن قدراتها النووية وتزيلها7في الفترة االولى من معاهدة سالم شرق اوسطية مدتها 
لقد حول اتجاه سياسة تلك البالد . سيلعب دورًا في تلك المعاهدة ) ارييل شارون (11ائيل الـ أظن ان رئيس وزراء اسر

 .االقتصادية والخارجية ليرضى عنه الرأي العالمي
 

 االسرائيلي ستقود الى 11ان سياسات رئيس الوزراء الـ .  في النظام االلفبائي العبري الرقمي يعني فوضى 11الرقم 
 .خلص منها اسرائيل بقدرتها الذاتيةفوضى عسكرية لن ت

 
. ضد المسيح لصراع الفناء ستضطر لطلب عون 7حين تهاجم اسرائيل من قبل اتحاد دول عربية في منتصف الفترة الـ 

 .هذا سيكون قاتًال الستقاللها وآيانها وسيجبر الناجين على الوثوق باهللا والمسيا الحقيقي يسوع
 

 يطرة التامة للشيطان زمن الس–صراع الفناء الصغير 
 

في بداية صراع الفناء سيخشى العالم الغربي من ان بعض الدول العربية تبيع المكونات النووية حتى الصغر المجموعات 
جو الحقد والخوف سيخلق . سيتشوق العالم بيأس للسالم وستطبق جميع انواع السيطرة الجهاض االرهابيين . االرهابية

 . ادي فظيع في آل العالمعدم استقرار سياسي واقتص
 

الشيطان الساآن االن في جسد رئيس االتحاد االوروبي المسيطر على االمم ( ضد المسيح .. لمواجهة هذه المخاطر 
سيستخدم نظام آومبيوتر عالمي لتصنيف المواطنين لن . سيضع نظامًا حكوميًا ضاغطًا تحت شعار حماية السالم) المتحدة

قة ، طعاما ، سيارة أو يحصل على وظيفة دون ان يكون له رقم امني على يده او جبينه يستطيع احد ان يشتري طا
 .للتعريف عنه

 
 االخيرة لصراع الفناء منذ عهد 3سيشدد ضد المسيح سيطرته على اوروبا والشرق االوسط خالل السنوات الـ 

القوى الشيطانية العاملة في آل مستويات . العالماالمبراطورية الرومانية حتى يومنا لم يحكم احد هذه المسافة الشاسعة من 
وال حتى ارباب . المجتمع ستجعل سيطرته وارهابه يصالن حتى الى اصغر المستويات لتطبيق هذه الضوابط االمنية 

 .سيقيد البشر دون امل بالخالص.  الجريمة المنظمة سيقدرون على تزييف ارقام التعريف هذه او التملص من استعمالها
 
سيهدد بابادة اي بلد .  ضد المسيح سيضع آل القدرات النووية تحت سيطرته ويصلها جميعًا بنظام آومبيوتر خاضع لهان

ان باع احدهم اسلحة في السوق . هكذا سيبقى ضد المسيح آل البلدان رهينة لديه. يفكر حتى بمجرد التحرر من سلطته
 .آما فعل االميرآيون مع اعدائهمالسوداء او خرق اي اتفاق مع االمم المتحدة سيدمره 

 
ان اطلق ضد المسيح بضعة رؤوس نووية بعد الدمار نهائيًا ستتلوث التربة . خوفًا من الدمار ستخضع االمم تمامًا للشيطان

ادارته العدائية لالقتصاد العالمي عبر المعاهدات . هكذا سيحاول الشيطان آسب المواجهة االخيرة ضد اهللا. المنتجة للطعام
 .التجارية ستصيب الجميع 

 
 النه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى االن 

 ولن يكون ولو لم تقصر تلك االيام لم يخلص احد ولكن الجل المختارين 
 )22 – 21: 24متى (تقصر تلك االيام 
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 تتقدم بدقة مع الوقت مثل تروس ساعة آوآو .وقت ارهاب الشيطان سيقصر، خطة اهللا ال تتبدل. لكن اهللا يعطينا امًال
 الموضوعة ضمن دوائرها الكتاب المقدسلكن ان قصر اهللا هذه االيام آيف تتطابق ساعة آوآو العالم مع نبؤات . العالم

 .المحددة
 

 بقية اءةبقر" لماذا" لصراع الفناء وستود ان تكتشف  في االسفل سترى ان هناك نهايتان 12حين تنظر الى جدول الفترة 
 .هذا الكتاب

 
 عيد صوم الشهر الخامس -2

 ) 2015 تموز 25 (5775 آف 9                 
الجانب " هيه " تعني ) 5. (2015 تموز 25 في 12الشهرالخامس في تقويم االعياد اليهودية هو آف ، سيقع في الفترة الـ 

. صوم وطني ، تاريخيًا عدة مآسي حدثت في شهر آف  آف تحيي اسرائيل عيد 9االخر وهكذا يعطيه تمييزًا آونيًا في 
 . ميالدية70م وُدمر الهيكل الثاني في سنة . ق588حطم موسى الواح الوصايا العشرة ، ُدمر الهيكل االول في القدس العام 

ب االمر أبحاثًا تطل.  آف تشير الى ان دمار الهيكل الثالث سيتم حينها أيضًا9االحداث المأساوية التدميرية التي حصلت في 
 . لذلك االمر2015وادراآًا عميقًا مني الضع تاريخ 

 
التاريخ سيكون في آخر الفترة . 5775 آف 9 الواقع في 2015 تموز 25لذلك انني اتكهن بان دمار الهيكل الثالث سيتم في 

  سنوات لصراع الفناء 7 من جدول 12
 

 دمار الهيكل الثالث في القدس
  

 خراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس فمتى نظرتم رجسة ال
 والذي على السطح . فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال. ليفهم القارئ

 فال ينزل لياخذ من بيته شيئًا والذي في الحقل فال يرجع الى ورائه ليأخذ ثيابه 
  يكون هربكم في شتاء وويل للحبالى والمرضعات في تلك االيام وصلّوا لكي ال

 وال في سبت النه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى االن 
 ولن يكون ولو لم تقصر االيام لم يخلص جسد ، ولكن الجل المختارين تقصر تلك 

 النه سيقوم . االيام ،حينئذ ان قال لكم أحدهم هو ذا المسيح هنا أو هناك فال تصدقوا 
 آذبة وأنبياء آذبة ويعطون آ يات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو امكن مسحاء 

 المختارين أيضًا ها أنا قد سبقت وأخبرتكم فان قالوا لكم ها هو في البرية فال تخرجوا، 
 ها هو في المخادع فال تصدقوا النه آما ان البرق يخرج من المشارق ويظهر الى 

 سان النه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمعالمغارب هكذا يكون أيضًا مجيء ابن االن
 )28 – 15 : 24متى ( النسور

 
 ] 24 -20 : 21: / 37 ، 24 -23: 17 ولوقا 23 -14: 13أيضًا في مرقس [

 
آما ان هذه االيات تمت جزئيًا عند . هناك مضمون مهم جدًا في هذا النص لليهود القاطنين حول القدس في االيام االخيرة 

هكذا ستعني الموت او .  ميالدية تحضيرًا لما سيحدث في زمن صراع الفناء70لهيكل بيد الرومان سنة تدمير القدس وا
لنعد في التاريخ آي نضع ذلك في اطاره الصحيح الشعب اليهودي . الحياة للشعب االسرائيلي اليوم ان تجاهلوا هذا االنذار

متى (يا المنتظر في القرن االول ، وقالوا دمه علينا وعلى اوالدنا اليوم يعاني نتائج رفض قيادتهم الدينية للمسيح آونه المس
27 :25.( 
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معظم يهود القرن االول رفضوا النبؤات ، ابطل اهللا برآاته عليهم فخسروا أرضهم وتعرضوا للنفي واالضطهاد لقرون ،  

 .ظاهرة ندعوها الشتات
 

 وهربوا الى االردن قبل دخول الرومان القدس أما الباقون 24من االف المؤمنون اليهود نواة الكنيسة االولى تقبلوا تحذير 
الهجرة . فلقد ترآوا منطقة اليهوديةاما الناجون . فلقد تجاهلوا التحذير فذبح الجيش الروماني أآثر من مليون يهودي 
 .الجماعية هذه بدأت عهد الشتات ، فترة طويلة بعيدًا عن ارض الموعد

 
خ ، اليهودية الحاخامية الحديثة اوجدت عن رماد دمار الهيكل الثاني بقيادة الحاخام يوحنا بن زآاي في هذه الفترة من التاري

آثيرين رفضوا المسيا آمخلص . ، االن الديانة اليهودية لم تعد تتطلب ذبيحة حيوانية أو طقوس هيكل أو مسيا آتابي
طردوا ) ربع او ثلث اليهود حينها(وا بالمسيح انه المسيا المنتظر اليهود الذين آمن. وفصلوا التالزم ما بين آلمة اهللا والرؤيا 

 .من المجتمع اليهودي الحاخامي
 

في منطقة " ثورة بار آوشبا "الموجة الثانية من اليهود الناجين الذين غادروا موطنهم قامت سحق االمبراطور هدريان 
ووضع تمثال االله زوس .  آل اليهود الناجين من ارضهم طرد هارديان تقريبًا.  ميالدية 135اليهودية الرومانية العام 

أحرق هارديان . نسبة لقبائل الفلسطينيين" فلسطين " ودعى اسم المنطقة ) جبل الهيكل ( على انقاض الهيكل الثاني المدمر 
انية واالحتفال باالعياد الكتب المقدسة ومنع بالقوة اجراء الطقوس الدينية اليهودية من قطع الغرلة والصالة والذبيحة الحيو

 .الدينية والتقليدية واحياء السبت
 

لم تعاني امة آما عانى اليهود لكنهم مازالوا باقين ولقد عادوا الى ارضهم آشهادة لنعمة اهللا وتدخله في مصائر البشر على 
مال صراع الفناء مع بقية لكن الشعب اليهودي مازال مشتتًا وسيكون عليه احت. ان يوم خالصهم الكامل قريب. هذه االرض

 .العالم
 

عليهم ان يختاروا . سيكون زمنًا مريعًا لليهود في آل مكان" آضيقة يعقوب "  يذآر صراع الفناء 28 -27: 46في ارميا 
ما بين خداعهم الذاتي بدينهم التقليدي أو التوبة والعودة الى عهد اهللا الكتابي المتجدد بسكب روحه عليهم آما ذآر سفري 

 .ميا ويوئيل ار
 

سينجو ثلثهم )  يوما في عصرنا 1278( يومًا 1260رغم ان االسرائيليين سيعانون من دمار مخيف في أرضهم يستمر 
سيتوبون ويقبلون المسيح مخلصًا ليكونوا أول أمة تؤمن آاملة العدد وسيحل نهائيًا التناقض ما بين ) 9 -8: 13زآريا (

 .سيح حقًا بظهوره بالمجد شخصيًااليهود والمسيحيين بشأن من هو الم
 

سينذرهم ليعينهم على . سيسكب اهللا برآات عظيمة ومحبة وعطف للناجين بسبب وعده البراهيم ولكثير من المختارين
 . سيباد ، وهذا ما ستناله امم آثيرةالكتاب المقدسمن ال يتوب رافضًا ما جاء في . النجاة

 
 ميالدية والتي تكلمت عن 70 على االرض قبل تدنيس وتدمير الهيكل سنة أعطى المسيح انذارات عديدة أثناء وجوده

 -20: 21 / 24 -23: 17 ، لوقا 23 -14: 13 ، مرقس 28 -15: 24آما ذآرت في متى . صراع الفناء العظيم في زمننا
 جندي 200 000 000حين يرى جيوش آسيا المتقدمة يدرك ضد المسيح ان عليه مغادرة القدس لمهاجمة الـ   . 24

أي مسيحي أو يهودي يجده في  عالمًا ان نهايته وشيكة سيسعى البادة 45 -44: 11الغازين من الشرق والجنوب دانيال 
مع مغادرة جيوشه للمدينة سينشيء فرقًا لالعدام في آل زاوية آما فعل النازيين عام . محاولة أخيرة لتوجيه ضربة هللا

 . وبرلين تسقط في ايدي الروس1945



 الفصل الثالث 

  Chapter 3,  Page 12  الصفحة
1/1 / 2006 

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

 
ظهار احتقاره للدين وغضبه على الغزو القادم سيدخل ضد المسيح الهيكل ويدنسه بطريقة بشعة ، ستكون مهانة لكل ال

ستقتل بيد قوات ضد المسيح أو . ان لم تؤمن بنبؤات المسيح ستتجاهل االنذارات الكتابية وستكون النتيجة محزنة. يهودي
فقط . وهم للعالم باسره بقيادة مسيحهم الزائف الذي يدعونه المهديالرعاع المسلمون الحالمون بالنصر االخير في غز

 .ايمان آتابي صحيح ينقذك ، هكذا تعامل اهللا مع البشر منذ بداية الزمن
 

دمار الهيكل هو أهم .  صامت حيال ذلكالكتاب المقدس. ال أدري ما سيفعله ضد المسيح بمسجد الصخرة على جبل الهيكل
 وال عالقة لتواريخي بذلك ، فقط راقبوا االحداث واعادة بناء الكتاب المقدسقدس ليفروا مما ذآره ة للقاطنين حول العالم

 الهيكلز
 

. يقول المسيح لليهود بأن يفروا الى البرية وينضموا الى جيشهم ) الشيطان( حين يدنس الهيكل الثالث على يد ضد المسيح 
 . ، لن يكون السرائيل أمل بالخالص سوى بانقاذ المسيا لهملن يستطيع الجيش االسرائيلي المحطم حماية مدنه 

 
آصانع ساعات يفهم آيف تتالئم أسنان التروس مع فراغاتها ، أنضحك بأن تغادر انت وعائلتك القدس باسرع ما يمكن 

 آتاباتي ان لم تصدق. أهرب الى البرية الشرقية حيث يتجمع الجيش االسرائيلي المهزوم. حين ترى بداية هذه االحداث
 .فاني قد انذرتك وعليك ان تعمل النقاذ حياتك

 
وخاصة فيما يقوله العهد الجديد والقديم للكتاب . آثيرين من المثقفين اليهود احتاروا في مغزى المسارين المتالزمين

الذين ال رؤيا . ني هو انشغالهم بالعمل التق– آما هو للمسيحيين أيضًا –السبب الرئيسي . المقدس في آتاباتهما ونبؤاتهما
روحية عندهم تنبعث من آتب موحاة سيتبعون آل من يقدم رسالة دينية تجمّلها خياالت وأوهام دينية وعجائب وامور 

 .سحرية شيطانية
 

العهدين القديم والجديد يصفان المسيح القادم بمن ُيظهر نفسه بمجد سماوي لكل العالم ، لن . يحذرنا المسيح من أنبياء آذبة 
الشمس والقمر سيخبران عنه وحتى النجوم وآذلك . ن هناك أدنى شك بالمسيا القادم حين يأتي سيظهر بمجد عظيم باهريكو

 .االرض ليرى الناس نهاية غضب ودينونة اهللا وبداية حكم ملكوت اهللا السلمي على آل االمم
 

االشارة . اة ، اهللا سيعطينا ارشادًا لخطتهطوق نجآمن يرسل . اهللا برحمته دائمًا يرسل نبؤات تحذر شعبه قبل الضيقة 
حتى انني ال غادر قبل ذلك حين ارى . يوم تدنيس الهيكل هو يوم الهرب من القدس للنجاة. االبدية هي الهيكل في القدس

 .المعرآة ضد االتحاد االوروبي
 

ينصح المسيح . ذه النبؤات وسّجلها الحظ تفاصيل ه.  بشأن االيام االخيرةالكتاب المقدسلكن اوًال ادرس ما تقوله آيات 
النبؤة هذه ستتحقق . القاطنين في القدس ان ال يكون هربهم في شتاء بسبب البرد الذي سيجعل الهرب والنجاة صعبين

للهرب هناك حاجة لثياب . الطيور المهاجرة اشارة لقرب الشتاء. حين تفرون الى البرية سيكون هناك تباشير ثلوج. بالتأآيد
ستحفظ .  تذآر حياتك بخطر–ان آان سبت . بطانيات يجب تحضيرها ليكون الهرب سريعًا آما قال المسيح شتوية و

 . وآن مستعدًاالكتاب المقدسلذلك اقرا . السبت بحفظك لحياتك حين تفر بال تأخير
 

 مفتاح البوق الخامس 
منذ البداية اعطى اهللا . ده وقال ان اهللا اسطورةعبر التاريخ غضب جدًا ممن أنكروا وجو. لقد أّخر اهللا دينونته لزمن طويل

 . ومع الخيار تأتي البرآات أو الدينونة". أن يعرفوه أو أن ينكروه " البشر خياران 
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. الديانات الزائفة والفلسفات الهرطوقية التي ُتدرس في جامعات العالم: خدع الشيطان العالم بكذبة ان هناك وسيلة ثالثة 
الن البشرية قد أنكرت وجوده لفترة . ه قد حان الوقت ليتدخل بمصائر البشر ليظهر للكل بانه موجود االن يقرر اهللا ان

هذه االمور ال يمكن تفسيرها . يستخدم اهللا خالئق الجحيم التي تجبر الناس على قبول روح وسلطان هذا العالم . طويلة
 .حسب قوانين فيزياء الكون

 
هورة عالميًا واالنظمة التعليمية جعلت وجود سلطان اهللا أمر غير مهم حين درست بان  سنة الجامعات المش100ألآثر من 

الحياة تطورت من مواد غير موجودة أو غير محددة التي تطورت عبر باليين من التفاعالت المعقدة والتي بمجملها تنّجح 
 .يطر على قدرة الذآاء البشرية في العالم آلهوآأننا نقول بان آمبيوتر هائل خارق خرج من ال شيء ليس. الحياة البيولوجية

 
االف المسلمون " . هيه" المعلوماتي ، يحاول دومًا تدمير اي ايمان بالسماء أو ببعد –ان اعالمنا االجتماعي السياسي 

د بالرغم من المؤامرة ض" . هيه"واليهود والمسيحيون يضطهدون ويقتلون بسبب ايمانهم باله حقيقي وبالسماء في بعد 
العلوم ونقاش االصول ، آثير من الشبان االذآياء االن يشكون ويتساءلون بشأن النظام التعليمي الذي يؤيد نظرية التطور 

وبدل . ان الترآيبات المعقدة لكثير من انظمة الحياة الطبيعية تؤآد اسبوعيًا نتيجة االآتشافات الحديثة. والفلسفات االنسانية
الحرية االآاديمية رهينة اساتذة ُمعينين الذين بشكل اعمى يحاولون تثقيف . ال ُيسمح لهم بالتخرجتقديرهم لتفكيرهم المستقل 

 .تالمذتهم بتقديرات نظرية التطور غير الثابتة وغير المبرهنة والتي يطبقونها وآانها حقيقة ثابتة
 

 يقول بان مالآًا سيقود الكتاب المقدس. ستجبر البشرية على االعتراف بالحقيقة االلهية عبر ضربات النبؤة على االرض
قريبًا . الخالئق الخفية من ُبعد آخر لتصبح جيوش شيطانية مرئية تحل على االرض لتثبت للبشر حقيقة الُبعد الروحي 

 .سيواجه العالم عالمًا روحيًا شريرًا طالما رفضوا تصديق وجوده
 

لن تشبه اي .  التي ستصيب االرض ستدعى بالضربات مع بداية البوق الخامس والجامة الخامسة موجات الدينونة
 صوت 12: 12في رؤيا . الضربات الثالثة ستتم في ُبعدي هيه ودايلث. ضربات طبيعية او بشرية عرفها العالم من قبل

 سماوي سيفرح بطرد الشيطان ومالئكته العصاة من السماء صارخ 
 

 ويل لساآني االرض والبحر الن ابليس نزل اليكم 
 )12: 12رؤيا (  .وبه غضب عظيم عالمًا ان له زمانًا قليًال

 
للمرة االولى قوى الظالم من ُبعد هيه يحس بها الفانون في ُبعد دايلث ، اطالق القوى الطبيعية والخارقة للطبيعة على 

 . 7-6-5- الدينونة الثالثة التالية –الضربات االرض 
 

هذه هي المجموعة االولى من الضربات التي . لى انها الضربة االولى هذه الضربات يرمز اليها بالبوق الخامس ع
آقوة ظالمية محسوسة مع بداية هذه االحداث . ستستخدم قوى ُبعد هيه الصابة االرض والظهار وجودها في ُبعد دايلث 

يتوب ، آخرين بعضهم س. الكونية سيصحو ضمير االمم من هول هذه الخالئق الروحانية وآوارثها الخارقة للطبيعة 
 .سيلعنون اهللا ويعانون قبل موتهم

 
سيمكن شرحها ) 4(أختام واصابات البوق االول وهي . يعني الجانب االخر او العالم الخفي في الواقع الروحي ) 5(الرقم 

كوارث سيطالب المسؤولون بالهدوء ويعطون احصائيات تبرهن بان هذه ال. علميًا على انها آوارث طبيعية في بعد دايلث 
 .سيعذر الناس انفسهم آي ال يواجهوا واقع ان اهللا قد بدا يدين االرض وبانه يطالبهم بالتوبة. الطبيعية امر طبيعي وعادي 
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في الضربة االخيرة للبوق السابع والختم السابع سيضرب اهللا ليطهر االرض بازالة معارضي ملكوته سواء آانت 
العصر الجديد القادم سيكون خاليًا من تاثير الشيطان الكاذب الخادع المدمر . المعارضة جيوش ماليين او قوات ظالم 

 . الخالق المخّلصالعامل اليوم عبر سلطان الهواء الرباك البشر ولبث العصيان ضد اهللا 
 

ة ظهور هذا البعد الروحي للبشرالذين يعانون ويموتون سيفضح خداع هذا العصر المادي الذي يدعي بان االمور الروحي
مع تجسد االرواح الشريرة من الجحيم سيستيقظ البشر على واقع بان اهللا ليس مجرد وهم وفلسفة لكنه اله . وهم وفلسفة 

 .ابدي اليه يعود آل ما يهم في الحياة
 

. الضربات االن مرآزة جدًا زخمها للجميع بان قوى روحانية أصلية هي سبب الطروحات العلمية الخاطئة للخلود الزائف 
لنقرأ هذه ) 15 -14: 2عبرانيين (شياطين ليست خالئق وهمية في اساطير لكنها قوى ظالم حقيقية تنشر الخوف والموت ال

 االيات الكتابية غير العادية لنوسع ادراآنا لهذا الموضوع والتي ال ُيّدرس حتى في الكنائس 
 

 ثم نظرت وسمعت مالآًا طائرًا في وسط السماء قائل بصوت عظيم 
 يل للساآنين على االرض من اجل بقية اصوات ابواق الثالثة ويل و

 )13: 8رؤيا (مالئكة المزمعون ان يبّوقوا  
 

 ثم بّوق المالك الخامس فرأيت آوآبًا قد سقط من السماء الى االرض 
 واعطي مفتاح بئرالهاوية ، ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئرآدخان

 .ن دخان البئراتون عظيم فاظلمت الشمس والجو م
 

 ومن الدخان خرج جراد من االرض فاعطي سلطان آما لعقارب االرض 
 سلطان وقيل له ان ال يضر عشب االرض وال شيء أخضر وال شجرة ما 

 اال الناس فقط الذين ليس لهم ختم اهللا على جباههم 
 واعطي ان ال يقتلهم بل ان يتعذبوا خمسة اشهر وعذابه آعذاب عقرب اذا

 انًا وفي تلك االيام سيطلب الناس الموت وال يجدونه ويرغبون ان لدغ انس
 . يموتوا فيهرب الموت منهم

 
 وشكل الجراب شبه خيل مهيئة للحرب وعلى رؤوسها آأآليل شبه الذهب 

 ووجوهها آوجوه الناس وآان لها شعر آشعر النساء وآانت اسنانها آاسنان 
 اجنحتها آصوت مرآبات االسود وآان لها دروع آدروع من حديد وصوت 

 خيل آثيرة تجري الى قتال ولها اذناب شبه العقارب وآان في اذنابها حماة 
 وسلطانها ان تؤذي الناس خمسة اشهر ولها مالك الهاوية ملك عليها اسمه 

 )11-1: 9رؤيا (ة ابدون وله باليونانية اسم ابوليون بالعبراني
 

من هذاالظالم ظهرت مخلوقات سفلية تشبه العقارب ذات .  الشمس والجوفي هذه االيات يذآر يوحنا دخان وظالم حجب
فقط . سيصعب على اي مثقف شرح هذه المخلوقات وآأنها خالئق طبيعية متحولة او متطورة . أجنحة آثيرة طائرة 

 . مخرجي هوليوود يستطيعون صنع شيء مماثل لهذه الخالئق السفلية
 

حيث تسجن المخلوقات الشيطانية في لب آوآبنا " هيه" السجن المظلم الناري لُبعد الباب المظلم للهاوية يفتح ، ينفتح
بالنسبة ليومنا هذا الجراد يشبه مخلوقات اسطورية تجسمها دمى اطفال واالشكال الصورية في العاب . المنصهر المعادن 
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اي . يطانية باشكالها وتجسداتها المقامةآما يسكن الشيطان جسد ضد المسيح تنطلق هذه المخلوقات الش. الفيديو واالفالم 
شيء افضل من العذاب االبدي الذي عانوه االن هي فرصتهم ليسكنوا اجساد البشر العصاة ودفعهم الى عمليات انتحارية 

موت هؤالء الجنود المسكونين يعطي الفرصة لهؤالء الشياطين بانهاء عذابهم االبدي عبر رحمة . بامر من الشيطان 
 )شرح الفكرة بالتفصيل في الفصل السادس من آتاب نبؤة صراع الفناء ت( الموت 

 
هذا الهجوم من العالم السفلي سيتم في جو مظلم ودخان سببها الضربة التي سبقت والتي تسببت بكم هائل من الغبار في 

 آثيرين سيتألمون لدرجة .سيبث االعالم قصص غريبة عن هيستيريا جماعية ال تفسير لها. الهواء من جراء الجفاف القاتل
جنونهم سيزداد لدرجة عدم السيطرة تمامًا ستغص المستشفيات بالناس . االنتحار لكن لن يموتوا حتى لو حاولوا قتل انفسهم
. موجات الحر الهائلة وقلة مياه الشرب ستجعل النجاة أمرًا صعبًا. الذين يطلبون الراحة من االلم وامراض اخرى

 سنوات جفاف من جراء قدرات الشاهدين الخارقة التي 3مياه االخرى الى أقل مستوياتها بسبب ستنخفض البحيرات وال
المياه الجوفية لن  ) 18 -17: 5 ، يعقوب 1: 17 ملوك االول 5: 4ميخا (تظهر للعالم بانهما قادمان آايليا الموعود به 

 . تستخدم بسبب انقطاع الطاقة الكهربائية
 

أشهر ، ستطالب الجموع باجابات ، سيطلب من السياسيين والعلماء ) 5(هذه الهجمات ستستمر  ان الكتاب المقدسيذآر 
 . واساتذتهم لقرون وسيستمر العذابعقولهم سترفض االعتراف بما أنكروه. شرح ما يجري ولن يكون لديهم اجوبة

 
  الخاصة – ضد المسيح –جيوش 

 
  أيار21                     تشرين االول                                22

 2015               11الفترة                              2014
األول  آانون21                                                       أيار22

  2015                              12الفترة                     2015

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
 

 2015األول   آانون4    5 4 3 2 1  2015  نيسان 4              

  أشهر من جيوش ضد المسيح الخاصة5:  الضربة االولى –البوق الخامس 
 

فترة االشهر .  لصراع الفناء 12 – 11البوق الخامس هو الضربة االولى ، الجدول السابق يشير الى الصلة مع الفترات 
سيحدث نجمة ) هيه ، الجانب االخر = 5( آورة هنا يشير الى ان أمر من العالم السفلي الذي ندعوه الجحيم الخمسة المذ

لديه مفتاح يفتح بابا آان ) المالئكة ( أحد النجوم )  غالبًا ما ترمز الى المالئكةالكتاب المقدسالنجوم في ( تسقط من السماء 
 .مغلقًا

 
حين تفحصت النظام . لن يرى بشري الجحيم على االرض.  عن العالم السفلي للجحيم هذا الباب يفصل ما بين جو آوآبنا

. العبري االلفبائي الرقمي اندهشت حين وجدت تطابق ويالت البوق الخامس والجامة الخامسة مع ظواهر آتابية اخرى
لجراد البشر سينضمون عنوة الى ، حين تلسع مخلوقات اظهر لي بان شياطين الجحيم ستنال قيامة حين تسكن جسدًا بشريًا 

 ). 13: 1أفسس (آل من ليس له ختم اهللا على جبينه ، مولود بالروح القدس سيكون ضحية . قوة ظالمية معذبة 
 

بما ان ليس لهم القدرة على القيامة تستطيع هذه االرواح .  ستسكن االرواح الشريرة البشر باي ثمن حين تعطى االذن ،
 حين تسكن أجساد البشر ، حين تفتح أبواب الجحيم ستتنافس هذه االرواح الشريرة اليجاد من لهم العبور الى بعد دايلث

 بشدة الكتاب المقدس. عالمة الوحش على جباههم وايديهم اليمنى ، هؤالء الموسومون ملك للشيطان وهدف مفتوح لهم 
 .ينذر من قبول سمة الوحش
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ريرة ؟ االرواح الشريرة ال تستطيع امتالك جسد بشري يسكنه الروح القدس لماذا أصف لسعة الجراد بتملك االرواح الش
هؤالء المفديين مختومين بالروح القدس ) 13: 1آولوسي  (الن وجود الروح القدس اعتراف بملكوت اهللا في المؤمن 
 .محصنين ضد هجمات االرواح الشريرة من العالم السفلي

 
وسينال فقط ممن يقبلون سمة الوحش على جباههم . 9لبشر مذآور في رؤيا ان وصف تملك االرواح الشريرة ألجساد ا

. هذه السمة الظاهرة هي اعتراف بعهد يستطيع آمبيوتر أن يقرؤها لكنها ليست عامًال حيويًا بهذه الضربة . وأيديهم اليمنى
الحكومة . لية القيمة وبال حدودالسمة ستعطي حاملها امتيازات من قبل حكومة ضد المسيح ، وآأنها بطاقة دفع مسبقة عا

عند هذه النقطة من صراع الفناء ستسيطر على آل وسائل النقل ، المساآن ، المنتجعات والمالهي العامة مع السمة سيكون 
للمرء االولوية بالطعام عند مراآز التوزيع والوقود وآل ما يحتاجونه للحياة في عالمنا الحديث دون االنتظار في خطوط 

 ويلةزتموين ط
 

في نقيض لهذا الحلم المادي العالمي سيموت االالف يوميًا بسبب المجاعة ، منقطعين دون وقود لمواصالتهم االالف الذين 
آل هذا قد جرى من قبل ،  .لن يخضعوا لهذا النظام الذي يبشر بالسالم واالزدهار سيرسلون للسجون ومعتقالت العمل

لنظام الحزب سيعذب آعدو للوالية لغرض التوافق ، لن يكون هناك حرية لماذا يندهش أحدهم ان لم يخضع المرء 
 .انها فكرة ال يقدرونها أو يعرفونها على حقيقتها اليوم. شخصية الحد سوى الشيوخ ، لن يذآر أحدهم آيف آانت الحرية

 
اعمال عنف وتعذيب مريعة حين يتم تملك الروح الشريرة للجسد ستسيطر قوات الشيطان وتدفع االنسان للجنون آي يقوم ب

هؤالء المسكونون باالرواح سيصبحون القوات الخاصة والبوليس السري لـ ضد المسيح . غير انسانية ضد أخيه االنسان
 ، هذه النخبة الشريرة الذين ال يموتون بسبب - جيش ضمن جيش –مثل القوات الخاصة الهتلرية ذات البزة السوداء 

سيثيرون الحروب في بعدي دايلث وهيه في تماثل . ضد المسيح / دهم مباشرة الشيطان االرواح الشريرة داخلهم يقو
لم ير الناس شيئًا مثل هذا من قبل سيصمت المجتمع العلمي ، ستخونه .  ضد المسيح المزدوجة–لشخصية سيدهم الشيطان 

 .الكلمات مع االنهيار الشامل للحضارة
 

لن يكون هناك عمل شرير ال يستطيعون اقترافه . رض دون معارضةسيجول الشيطان وأرواحه الشريرة على اال
االجساد لن تتأثر بالخطية والموت . وسيطيعهم الجميع طاعة عمياء الن العذاب الداخلي سيزداد ان رفض احدهم االنصياع

شريرة في سنوات لن يقاموا ألن ارادتهم انمحت مع تدمير شخصيتهم عند الخضوع لالرواح ال. النهم يخدمون أمير الموت
 .عمرهم السابقة

 
 11 ضد المسيح هذه القوات الخاصة ، أوال يحتاج لقتل الشاهدين ليسيطر على الهيكل في رؤيا –لماذا يحتاج الشيطان 

السالم ، المحبة ، الخالص بالمسيح ) بشارة(طالما هما هناك يكرزان بانجيل . نرى الشاهدين يقفان في الهيكل في القدس
 .سيمنعان سيطرة ضد المسيح على الهيكل ويمنعان تدنيس واساءة تمثيل رمز اهللا الديني على االرض. ت اهللاوقدوم ملكو

 
المؤمنون . ثانية التغطية االعالمية اليومية ستعلن عن االف اختبارات االيمان بيسوع المسيح بسبب الشاهدين وحلفائهما 

باشرة هللا السماوي مؤمنون به ، سيفضلون الموت على تأييد حكم ضد الجدد هؤالء لن يذهبوا الى الكنيسة بل سيعترفون م
 .المسيح المسيطر باالضطهاد والحروب

 
. انهم أيضًا خسارة في تقنيات الصناعة والتجارة النهم سيعيشون خارج المجتمع الطبيعي بعد رفضهم سمة الوحش 

انهما يمثالن القدرة االلهية .  بالزيتونتان او المصباحان14 -3: 4رمز اليهما زآريا . الشاهدان انسانان حلت بهما روح اهللا
آونهما هيكال وجود اهللا يقدسان الهيكل في القدس الن وجودهما يرمز الى . في ُبعد هيه متجسدة في ُبعد دايلث لهذا العصر

تكرارًا سيرسل ضد المسيح قوة اهللا على االرض ، شهادتهما تعلن عن عودته بالمجد والقوة عبر ملكوته آما قالت النبؤة ، 
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جنودًا العتقالهما وسيدافعان عن نفسيهما بقوى خارقة آانزال نار من السماء سيكونان محصنان ضد هجمات الناس 
بعد محاوالت فاشلة عديدة سيستدعي الشيطان قواته الشيطانية من الهاوية عند البوق الخامس ) 5: 11رؤيا (العاديين 

 ) 7: 12رؤيا (الشيطانية ليحاربوا الشاهدين في بعد هيه ودايلث سويًا ذه الجيوش والجامة الخامسة ، سيرسل ه
 

لهذا أصبح . هذا هو هوسه االبدي الذي ينافي المنطق) . 14 -13: 14اشعياء (منذ البداية جاهد الشيطان ليأخذ عرش اهللا 
هللا بابادة المؤمنين باهللا ولهذا ال يستسلم ، نجح انه يومن بانه يستطيع هزيمة ا. المالك الساقط غير عقالني بتفكيره الحاقد

 .الشيطان دومًا بتنفيذ خططه الهدامة المجنونة
 

 يصبح الهيكل في القدس الرمز الوحيد لعرش الرب الذي يود العدو 2012األول   آانون21بعد طرده من السماويات في 
 بانه الكتاب المقدسليدخل الهيكل الثالث ، يقول احتالله عبر شخصية ضد المسيح الشيطانية سيهاجم الشاهدين بيأس 

لكن هذا النصر سيكون قصير الحياة .  الموضوع فوق قوس العهد– مقعد الرحمة –سينجح بانه سيجلس على العرش 
 ) 4: 2تسالونكي الثانية (
 

ضد المسيح حين تغتالهما قوى ) 2015 تموز 4 (5775 تموز 17 شهرًا في 24خدمة الشاهدين في الهيكل ستدوم 
بانتصار احتفالي عالمي يتبادلون فيه الهدايا آعيد الميالد ، الكل يظن ان الجفاف موتهما ينهي الضربة االولى . الشيطانية 

 .الذي تسبب به الشاهدين سيزول قريبًا خاصة حين يرون غيومًا تتجمع واعدة بمطر يحتاجونه جدًا
 

 ة سيضع معهما حربًا ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوي
 ويغلبهما ويقتلهما وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى 

 روحيًا سدوم ومصر حيث صلب ربنا أيضًا 
 وينظر أناس من الشعوب والقبائل وااللسنة واالمم جثتيهما ثالثة ايام ونصف 

 رض وال يدعون جثتيهما توضعان في قبور ويشمت بهما الساآنون على اال
 ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض الن هذين النبيين آانا قد عذبا الساآنين 

 .على االرض
 ثم بعد الثالثة أيام ونصف دخل فيهما روح حياة من اهللا فوقفا على ارجلهما ووقع 
 خوف عظيم على الذين آانوا ينظرونهما وسمعوا صوتًا عظيمًا من السماء قائًال 

 ا فصعدا الى السماء في سحابة ونظرهما اعدائهما لهما اصعدا الى ههن
 وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسقط عشر المدن وقتل بالزلزلة اسماء من 
 الناس سبعة االف منها وصار الباقون في رعبة واعطوا المجد الله السماء الويل 

  )14 -7: 11رؤيا  . (الثاني مضى وهوذا الويل الثالث يأتي سريعًا
 

ى  أيام فقط ، االخبار الجديدة ستقلقه ، أوًال ستحدث زلزلة عظيمة في القدس آرد فعل مباشر عل3تفال الشيطان سيدوم اح
 شخص تحت االنقاض وأآثر االمور درامية ستكون قيامة الشاهدين ، آل 7000قتل الشاهدين ، ستنقل االخبار موت 

أخيرًا سيصل لـ ضد المسيح اخبار زحف . امام عدسات الكاميرات العالم سيشاهد جسديهما يقومان منطلقين نحو السماء 
 .وسينهي لذلك احتفاالته ويتجه للقتال) 45 -4: 11دانيال (جيوش جرارة ضده من الشرق والشمال 

 
ة زلزلة القدس تتقدم الزلزلة العظيم. قيامة الشاهدين اظهار الى ان اهللا ال ُيغلب النه واهب الحياة المسيطر على الموت

 تتجاوز هذا الوقت بسرعة منتقلة من قيامة 14: 11القادمة بعد معرآة هرمجدون وهي الضربة الثانية وهكذا رؤيا 
 .الشاهدين المنتصرة الى اعالن البوق السابع بان مملكة العالم قد دخلت في ملكوت اهللا
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اضافة للترجمة وهذا قد يعني خطأها بعض الكتب المقدسة تضع عناوينا ليست موجودة للمساعدة لكنها ونصوصها تصبح 
 .  حين قارنت االية بالنظام االلفبائي العبري الرقمي 14: 11، شاهدت اخطاء آبيرة بالنسبة لرؤيا 

 
 مع نهاية القصة السابقة 14اعلن ملكوت اهللا ، المقصود اشراك االية " البوق السابع" في احداها يضع االية قبل العنوان 

" هذا " . هيه" في مكانها الصحيح في النص من وجهة نظر 15 الحقيقي هو وضع االية 14دف االية ان ه. عن الشاهدين 
 .سبب ارباك وسوء تفسير في السابق لمرات آان  ،المقصود منه االفادة" الوضع 

 
شرة بزمن قول ان الضربة الثانية مضت وستأتي الضربة الثالثة يجب ان يشترك مع اعالن المالك السابع دون ربطه مبا

 ال يقول ان موتهما يتبع تمامًا الكتاب المقدس.  آما تؤآد االسفار2015 تموز 4هكذا يكون يوم مقتل الشاهدين . الشاهدين 
 .  لمزيد من االيضاح12اقرأ الفترات الـ . 2015 أيلول 4البوق السابع وتاريخه 

 
 تأريخ البوق الخامس لالمتالك الشيطاني 

 
االطار االآبر مكرر في االطار االصغر . ًال الى اطار طوفان نوح ونرى ان آان هناك تطابقًالنجد التاريخ ننظر او

هكذا تجد تطابقًا تاريخيًا متدرج في توقيت الطوفان الذي ساعدني لتأريخ البوق الخامس والجامة الخامسة . لصراع الفناء 
 .واحداثهما في صراع الفناء

 
 انه في العام الكتاب المقدسيذآر . آتبت عن نوح والطوفان في الفصل الرابع  " نبؤة صراع الفناء"في آتابي االول 

 تواريخ تعطينا 14: 8 -3: 8 -11: 7في تكوين .  قبل الميالد انهارت الحضارة االولى واختفت السباب عديدة2228
ذي سأشرحه بتفصيل اآبر  الخمسي ال–معلومات عن توقيت احداث الطوفان الرئيسية وتؤآد مبدأ حجر روزيتا السبعي 

 .7في االصحاح 
 

 يوما من فترة الطوفان 375أخذت .  لصراع الفناء العظيم12 -11اآتشفت ان تواريخ الطوفان تتطابق تمامًا مع الفترات 
 الذي يتقاطع 2014 أيلول 10 تاريخ نهاية صراع الفناء ، ووصلت الى تاريخ 2015األول   آانون21وعددتها للوراء منذ 

  .11لشهر الثاني للفترة مع ا
 

 هذا مثال آخر لتطابق التتابع التاريخي والذي يعطيني – 6ذلك يجعل صراع الفناء الصغير يبدأ في الشهر الثاني من الفترة 
 .الثقة التامة بتحليلي 

 
 حين اهتزت  ايام7 مكتوب بانه انتظر بعد ذلك 10: 7في تكوين . دخل نوح الفلك في اليوم العاشر من الشهر الثاني 

 من الشهر الثاني ونتيجة لذلك ارتفعت المياه 17االرض بعنف فانشقت ينابيع الغمر وانسكبت طوفانات السماء في اليوم 
 .بشكل مريع

 
 أيام االنتظار لنصل الى اليوم 7 ونضيف اليها 2014 أيلول 10لمطابقة االطار الصغير لصراع الفناء مع الطوفان نبدأ بـ 

 يومًا استراح الفلك 150 بان المياه غمرت آل االمم واالرض وبعد الكتاب المقدسيقول . 11ثاني للفترة  من الشهر ال17
 .فوق جبل آرارات ، آان ذلك اعلى مستوى للمياه
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  يومًا150    جيوش الشيطان                                                                       

 

 
 2015األول   آانون21 يومًا          375 أيام                            10+ م                                 نوح سنة . ق2288 2 الشهر 7اليوم 

 
 

االحداث . البوق الخامس هو قمة صراع الفناء الصغير. الضربات تبدأ دينونة اهللا للشيطان والبشر والمالئكة الساقطين
ب على المجتمعات العلمانية فهم ُبعد هيه التالية يتوجها دمار الحضارة الثانية للجنس البشري بسبب معارضتهم هللا ، سيصع

عدم ارادتهم الخضوع لشريعة اهللا . دون عون اهللا والروح القدس لن يستطيعوا فهم وادراك المباديء والوقائع الروحية. 
انها بداية تراجع . البوق الخامس سيعلن قمة سيطرة الشيطان على االرض. وهدفه يجعلهم يصدقون اآاذيب هذا العصر

تدخل اهللا سيكون خالل صراع الفناء على عكس الطوفان النه يريد . الننا نعد للوراء منذ نهاية صراع الفناء الكبيرالشر 
 .الحفاظ على الحضارة الثالثة مبارآة وبارة بدل الحضارة االولى الشريرة المبادة

 
ان وابالسته سيكونون ارواح الدمار تهدد خالل صراع الفناء الشيط. أرسل اهللا الغمر ليدمر المجتمع الشرير في أيام نوح 

بقيت خطة اهللا .  يستعمل رمز الطوفان الذي يرسله اهللا الى الهاوية في طريقة الى بحيرة النار17 -5: 12خليقة اهللا رؤيا 
 صراع الفناء. للبشر صحيحة وذلك بان يحفظ خليقته مقامًا جميًال للبشر تحت ظل حكومة بارة تهب البرآات واالزدهار

 .م ليعيد نسل آدم وحواء الى جنة عدن جديدة. ق2288هذا النمط ابيد في طوفان نوح . يعكس نمط الشر البشري 
 

 يومًا حين نعد 150الجامة الخامسة ومدتها / متى تبدأ فترة البوق الخامس . االن لنعد الى تأريخ االحداث في صراع الفناء 
 هذا ذو صلة مع اعالن البوق االول الذي 2014األول   آانون10صل الى  ن2015األول   آانون21 يومًا من 375للوراء 
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الحرف العبري هيه يخبرنا ) هيه (مع مطابقة البوق الرابع مع ُبعد دايلث نصل الى البوق الخامس . يعلن افراغ الجامات 
 .بان هذا البوق مختلف وبان علينا ان ننظر الى ُبعد هيه

 
لهذا ُيذآر بالتدقيق بان الجامة الخامسة تستمر . لث صعب التدرج التوقيتي من جهة ُبعد هيه ان انفاذ الجامات في ُبعد داي

 درجة سيكون ابطأ لفصل 360 يومًا هذا يعني بان ما رآه يوحنا بشاشة 13 يومًا بينما االخريات ستبقى آل منها 150
 .واحد مع مرور الوقت

 
ظاهرة لم تعرفها االرض بعد ، أظن هناك مشاهد متعددة شاهدها  360مشاهدة أحداث متتابعة بتسارع مختلف بدرجة 

محاوًال متابعة ما يجري . من جانب أحداث ُبعد هيه ومن االخر استطاع أن يرى أحداث نبؤة دانيال تتحقق. يوحنا حوله 
لقد قام بعمل جيد . وهذا فقط ما استطاعه يوحنا . عن جانبيه وفي الوسط و وراءه اصبح من الصعب عليه آتابة ما يحدث 

سبب الخطأ انهم لم . لكن الهوتيًا اخترعوا نظريات خاطئة واوصلوها الى حد التعليم الزائف محاولين شرح ما آتبه يوحنا
 آيات آتابية البرر تعليمًا رئيسيًا ولهذا مهم أن نتعلم آيف يعمل 5يقدموا دعمًا آتابيًا آافيًا الفكارهم ، لهذا استخدم قاعدة 

 . اللفبائي العبري الرقميالنظام ا
 

 280 حسب ذلك المبدأ آان علي أن أعمل بـ 5 \ 7اذًا آيف وجدت تأريخ البوق الخامس ، باستعمال مبدأ حجر روزيتا 
 يومًا 280بعد ذلك قسمت الـ .  حين ينتهي صراع الفناء الصغير2015 أيلول 17 و2014األول   آانون10يومًا ما بين 

 23.33 يومًا و X 5 = 116.33 23.33 الخمسي –االن استعمل المبدأ السبعي . يومًا لكل منها ) 23.33 (  فترة12الى 
X 7 = 163.32014األول   آانون10 يومًا من 117االن نعد .  يومًا 280 = 163.3 + 116.33 وللتدقيق أضيف  يومًا 

) عطلة (هذا اليوم يقع في يوم سبت ) 5 -4: 23الويين (  اليوم المقدس االول لعيد الفصح 2015نيسان  4سنصل الى 
 .هذا يعني ان ما بين الخامس والسابع يقع تمامًا في ساعة موت المسيح بالصلب ذبيحة الفصح المطلق االبدي. اسبوعي 

 
 163ُيدان سلطان الشيطان وُيباد قريبًا حين نعد . بموته على الصليب  هزم المسيح الشر واستعاد ُملك االرض آآدم الثاني

لكنها لن .  ستكون جيوش الشيطان خفية حتى هذا التاريخ في صراع الفناء– 2015 أيلول 4يومًا من الفصح نصل الى 
 مالئكة 4 شرحت آيف انه سيكون هناك 5في الفصل . ُيطلق سراح مالئكة الموت االربعة من ُبعد هيه. ّدًا للقادم تكون ن

 ستنهزم آل ارواح الشر في االرض 12اقطين بعد صوت الرعد الـ موت يطلقون البادة المالئكة والبشر العصاة الس
 ينتهي صراع الفناء الصغير وُتزال آل قوى الشر البشرية والشيطانية من االرض ، تّدمر 2015 آانون االول 17بحلول 
 .لالبد

 
خطوة ) 5: 19رؤيا  (سيتوقف عذاب االبالسة حين يبادون حين يطرحون في بحيرة النار مع االشرار واالنبياء الكذبة

لن يكون على الحضارة التالية أي تأثير شرير يمنع برآات اهللا لكل االمم ، متحدين . تحّضر لعودة المسيح ملك الملوك
 .تحت حكم الخالق سيبتهجون بايمان واحد يجمع الكل

 
لم .  تبدأ البرآات2015 أيلول 17بعد .  يوم انتظار تنبأ بها دانيال ومعها تنتهي الضيقة1335برآات ننتظرها مع نهاية 

 . يعد هناك شيء ُينجز قبل عودة المسيح الى االرض بمجد وسلطان مطلقًا القيامة االولى لالموات
 

 يعني العصيان ، 13الرقم . 2015 أيلول 17 و 4 يومًا من صراع الفناء ما بين 13دينونة الضربة الثالثة تحدث في خالل 
 18منذ . هذه من أعظم اآتشافاتي.  والمجهولة –ي نهاية آل االرواح الشريرة المعروفة نهاية صراع الفناء الصغير يعن

 سنة سالم على االرض حيث لن 1000هكذا يضمن اهللا لنا .  لن يكون هناك شر على االرض او في الكون2015أيلول 
 . نذآر بعدها أي جريمة أو شر خاصة في االجيال المولودون في الحضارة الثالثة
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 الظاهر التكرار يشير الى دينونة الضربة 13الرقم .  سنة وحيدًا1000ُيقيد لمدة . قى الشيطان فقط الناجي الوحيد يب
 .االولى

 
دايلث و " ماذا نتعلم من الضربة االولى ، الول مرة في التاريخ المعرآة ما بين الخير والشر تحدث في البعدين المندمجين 

بعد ذلك مباشرة تبدأ الضربة الثالثة في الهواء مع . بة الثانية ستحدث في الُبعدين أيضًا ، معرآة هرمجدون أو الضر" هيه
هذه الضربة تنتهي في عمق االرض .  أصوات رعود تمتد بعدها الى سطح االرض حيث تضربها نيازك ضخمة 7

 .بحدوث اعظم زلزلة تعرفها هذه الحضارة
 

المخلوقات الروحانية غير المرئية .  ُتر من قبل وال نشاهدها بأعيننا هذه الضربات معارك ضارية لمخلوقات غريبة لم
االرض . ستتطهر من الشر حين يأمر اهللا بابادة االبالسة الذين عانوا في االرض حين امتلكوا أجساد جنود هرمجدون 

 .والسماء يجب أن تتطهرا قبل عودة المسيح
 

سنقوم لمجد وليس لقتال ، حين يحل زمن عرس . ن حين ُيباد الشرسيأتي ملك الملوك ليحكم بسلطان ومجد مع القديسي
 سنة لن تشوبه شائبة أو شر حين يعطي المسيح االشارة 1000عرس سيبقى . الخروف ستكون مناسبة احتفالية تليق بملك

ثث االموات من المالئكة الساقطين وجأثناء نزوله آل االرض ستتطهر . بقدومه بالمجد ستطهر مالئكته الجو من آل شر
 . الجنود ليتم استقباله باحتفال–
 

 .لفهم امتالك االبالسة الجساد البشر لنراجع آيات آتابية تلقي ضوًء على نبؤة الضربة االولى
 

   " لجئون" االسم 
 

 .رة انجيل مرقس يروي قصة شاب سكنته االرواح الشري. لنمضي الى العالم السفلي ونرى االرواح المكّبلة في ُبعد دايلث 
 

 وجاءوا الى عبر البحر الى آورة الجدريين ولما خرج من السفينة 
 للوقت استقبله من القبور انسان به روح نجس آان مسكنه في القبور

 ولم يقدر أحد أن يربطه وال بسالسل النه قد ربط آثيرًا بقيود وسالسل 
 ًال وآان دائمًا لي. فقطع السالسل وآسر القيود فلم يقدر أحد ان يذّله 

 .ونهارًا في الجبال وفي القبور يصيح ويّجرح نفسه بالحجارة 
 

 فلما رأى يسوع من بعيد رآض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال مالي ولك 
 النه قال له أخرج من االنسان يا يسوع يا ابن اهللا العلي ، استحلفك باهللا ان ال تعذبني 

  اسمي لجئون الننا آثيرون وطلب وسأله ما اسمك فأجاب قائًال. أيها الروح النجس 
 اليه آثيرًا أن ال يرسلهم الى خارج الكورة وآان هناك عند الجبل قطيع آبير من 

 يرعى فطلب اليه آل الشياطين قائلين ارسلنا الى الخنازير لندخل فيها الخنازير 
 فاذن لهم يسوع للوقت فخرجت االرواح النجسة ودخلت الخنازير فاندفع القطيع 

 ) 13 -1: 5مرقس ( لى الجرف الى البحر وآان نحو الفين فاختنق في البحر من ع
 

طلبت هذه االرواح أن ال تعذب )  جندي 6000في الجيش الروماني لجئون يساوي " ( لجئون " هنا نجد شابًا سكنه 
ما فعلته هذه االرواح .  خنزير جروا الى البحر وغرقوا 2000وُترسل الى العالم السفلي وسمح لهم يسوع بدخول أجساد 

  صفة 13يدرآه عقل البشر اذ نجد بها 
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 ) 7 االية –رغبة ( انها مخلوقات لها رغبات  .1
 )7 االية –تستحلف (انها واعية ولها مصدرية  .2
 )7 االية – عذاب(تشعر بااللم  .3
 )8 االية –تخرج (تستطيع السير والمضي الى حيث تشاء  .4
 )9 االية –مالنا ( تفكر بعقالنية  .5
 )9 االية –اسمك ( لم ولها شخصية تتك .6
 )9 االية –الننا آثيرون ( تعرف االرقام وتعد  .7
 )10 االية –توسلت ( لها ارادة وتتخذ القرار  .8
 ) 10 االية –ارسلنا ( تتبع االوامر  .9

 )12 االية –اسمح لنا ( تختار  .10
 )13 االية –اخرجوا ( تطيع السلطة االعلى  .11
 ) 13ية  اال–اندفعت ( خططت للخطوة التالية  .12
 )13 االية –غرقت ( تستطيع ابدال حالتها  .13

 
هذه االرواح تصرفت آالبشر ، في آخر االزمنة آثيرون سيرفضون وجود اهللا وهكذا تتعرض " العصيان"  يعني 13الرقم 

بعد قراءة قصة الشاب المسكون في انجيل مرقس نستطيع أن نتصور آيف يكون .  أشهر5االرواح الشريرة للبشر لمدة 
 .المر حين ينطلق االف االرواح الشريرة المتالك أجساد البشرا

 
حين يفيض غضب اهللا . مواجهة أمر ال يستطيع العلم تفسيره سيجبر غير المؤمنين على االعتراف باالرواح الشريرة

 .سيعرفون بان ذلك من اهللا وليس من الظواهر الطبيعية
 

  مملكة مظلمة وآانوا ثم سكب المالك الخامس جامة على عرش الوحش فصارت
 يعضون على السنتهم من الوجع وجدفوا على اله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم 

 )11 -10: 16رؤيا  . (ولم يتوبوا عن أعمالهم
 

 وأما بقية الناس الذين لم يقتتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن اعمال ايديهم حتى
 نحاس والحجر والخشب التي  ال يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة وال

 وال تابوا عن قتلهم وال عن سحرهم . ال تستطيع ان تبصر وال تسمع وال تمشي
 )21  -20: 9رؤيا ( .وال عن سرقتهم 

 
لن يتوبوا عن آرههم . بعد بداية الضربة االولى ، ظالم ، امتالك ارواح ، عدم توبة ، تجديف ، يتابع العالم معارضتهم هللا

. ستحيل ايقاف االعمال االرهابية وسيثور االتحاد الغربي ضد آل االديان سوى الذين يعبدون الوحشسي. للقديسيين
 .هجومهم سيتضمن تدمير المعابد والمساجد بما فيها مكة

 
االن آل امم . النتيجة حقد وغضب ضد الغرب الذي يمهد الطريق للضربة الثانية وهي البوق السادس والجامة السادسة

آل شيء يائس ومظلم " يوم الرب العظيم " انها الحرب االعظم ضد الخالق . د وتتجمع لمعرآة هرمجدوناالرض ستتح
 .وفي ذلك الزمن ال ُيعرف يوم وساعة عودة يسوع المسيح

 
هنا في نهاية الضربة ) 3: 5 -17: 4(المذآور في تسالونيكي االولى " االختطاف" هذا االقتباس يوضح اين سيحدث 

 .ب يوحنا عن توصية المسيح بان نبقى يقظين أقوياء بااليمان والحق واالعمال الجيدة حتى النهايةالثانية يكت
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 هذا ما يقوله ابن االنسان
 ها أنا آتي آلص طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئال يمشي عريانا فيروا عريه  

 ) 16 -15: 16رؤيا (فجمعهم الى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون 
 

 امة شيطانيةقي
 

حين بدأت أدرك ما هو . لن يصفه آتاب ولن تسمعه بوعظ . هنا سأصف أمرًا غير عادي مهم أرشدني اهللا الن اذآره 
بل . اذ اني ال اتبع االسلوب المسيحي التقليدي لهذا االمر. صراع الفناء بدأت أرى تراتبية سفر الرؤيا بطريقة غير مالوفة 

" آخر االزمنة " نتيجة بحثي تتحدى التفاسير التقليدية لـ .  سنة في اميرآا 100 المألوفة منذ تجاهلت التحليالت الالهوتية
 .وسفر الرؤيا وهذا ما يزعج بعض الناس

 
 سنوات من صراع 7 مسمارًا على حائط رامزًا الى 12لقد وضعت النظام االلفبائي الرقمي العبري وآاني وضعت افقيًا 

 12 حرف عبري وبدأت بعقالنية أعلق آل اصحاح آتبه يوحنا على مسمار من المسامير الـ آل مسمار يرمز الى. الفناء
بما اني لم اعرف ما ستكون النتيجة لهذا العمل لم يكن لي سوى أن أثق . أحداث أي قصة يجب أن تتبع مسارًا عقالنيًا

ي هذا لم احدد نمطًا معينًا فقط حين أثناء عمل. بارشاد الرب محددًا المسامر الصحيح لكل حدث موجود في آل اصحاح
 .انتهي من قراءة المقطع ادرك أهميته وأهمية نتائجه

 
االول تداخل أبدية ُبعد هيه وُبعد دايلث .. لم أجاري تتابع اصحاحات سفر الرؤيا آما هي في سفر الرؤيا ولهذا عدة أسباب

ولربما انتظر اهللا . تراتبية أم قد أعيد تنظيمه بطريقة ما ثم السؤال ما اذا آان سفر الرؤيا محافظًا على . المقيد بالزمن
والنني لست الهوتيًا لم أر الصلة ما . صانع ساعات يخاطر بازعاج الناس ليظهر للعالم تتابع االمور آما ارادها اهللا للناس

 .بين آيات سفر الرؤيا ومصادر العهد القديم المهمة أيضًا
 

 ًا قد سقط من السماء الى االرض وأعطي مفتاح ثم بوق المالك الخامس فرأيت آوآب
 بئر الهاوية ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر آدخان أتون عظيم فاظلمت الشمس 

 .والجو من دخان البئر
 

 ومن الدخان خرج جراد على االرض فاعطي سلطان آما لعقارب االرض سلطان وقيل 
 شجرة ما اال الناس فقط الذين ليس لهم له أن ال يضر عشب االرض وال شيئًا أخضر وال 

 ختم اهللا على جباههم واعطي ان ال يقتلهم بل أن يتعذبوا خمسة أشهر وعذابه آعذاب عقرب 
 اذا لدغ انسان وفي تلك االيام سيطلب الناس الموت وال يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب 

 )6 -1: 6رؤيا (الموت منهم 
 

 انت اسنانها آاسنان االسود وآان لها دروع آدروع وآان لها شعر آشعر النساء وآ
 من حديد وصوت أجنحتها آصوت مرآبات خيل آثيرة تجري الى قتال ولها أذناب 
 شبه العقارب وآانت في أذنابها حمات وسلطانها أن تؤذي الناس خمسة أشهر ولها 

 ليون ، الويل  بدون وله باليونانية اسم أبومالك الهاوية ملك عليها اسمه بالعبرانية 
 )12 -8: 9رؤيا (الواحد مضى ، هو ذا يأتي ويالن أيضًا بعد هذا  

 
يتبعون ابوليون المتالك أجساد البشر في . الضربة االولى يتم خالل خروج االرواح الشريرة من الجحيم بعد فتح الباب لها

بما ان عصيان االرواح والبشر منذ بدء ". هيه "أبوليون هو رئيس قسم الجحيم في ُبعد . ُبعد دايلث في عالمنا وزمننا
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البشر والمال ئكة . الخليقة رغبته هو العودة الى ُبعد هيه للهروب من العذاب والنتائج المميتة لعصيانهم وخطاياهم 
معظم من أعرفهم يودون الصعود الى السماء آثيرون يعتقدون . الساقطين يودون العودة الى ُبعد هيه وترك ُبعد دايلث

لكن يستحيل وصول المالئكة الساقطين الى " ليسوا أشرارًا الى هذا الحد" ئين بانهم في طريقهم الى هناك النهم خاط
 . المسيح لم يمت عن خطاياهم ولهذا لهم دينونة . السماء

 
ن بسالسل بعد عصيانهم اهللا ، لهذا يقيدوال سبيل الصالحهم . ال يمكن اصالحهم . المالئكة العصاة منسحقين ومبتورين 

سمح للشر أن يلمسنا آي نتحصن . البشر مختلفون عنهم ، اهللا بحكمته ورحمته وضع للناس والدة جديدة . في ظالم الهاوية
 .الكتاب المقدسوالدة االنسان الجديد أبدية في زمن القيامة آما يقول . من أجل حياتنا االبدية 

 
في جنة عدن نستطيع أن نصبح مثال بر اهللا عند توبتنا وايماننا رغم اننا نرث طبيعة ساقطة نتيجة خطيئة آدم وحواء 

في القيامة االولى ننال أجساد مجٍد . ان خضعنا لالب ننال الحياة االبدية بدل فناء ُبعد دايلث الذي ولدنا فيه. بالمسيح يسوع
 . وبر اهللاآاملة من ُبعد هيه ذات أآاليل تكون حسب أعمال تقوانا على االرض تعكس ذاتنا في آمال

 
بما انه .  والرحمة للموت الخاصة بالمدانين–في الفصل السادس من آتاب نبؤة صراع الفناء وضعت فكرة الرحمة للحياة 

ال أمل للمالئكة الساقطين والشياطين بالحياة االبدية ، سيحاولون نيل الراحة من عذابهم االبدي بامتالك أجساد البشر في 
 .لكنهم خدعهم الشيطان بأمل آاذب آما فعل حين أتبعوه عاصين. في هذا الوقت هذا العالم " دايلث"ُبعد 

 
حين يفتح باب الحجيم مع الضربة االولى بيد مالك اهللا القوي تغتنم االرواح الشريرة بقيادة الشيطان الفرصة للهرب من 

 .ُبعد هيه بقدرة وسرعة عظيمتينيهربون من ظالم ودخان جحيم . سجنها وعذابها
 
فهو المسيطر الوحيد على صراع الفناء . ناء نزولهم الى عالم ُبعد دايلث يبقون ملزمين بالخضوع لشريعة اهللا الكونية أث

يغتنم المالئكة الساقطون . الذي يدين البشر وهدفه فداء وخالص البشر وان عني ذلك ابادة آل االرواح الشريرة الساقطة 
هذه هي وسيلتهم الوحيدة للنجاة من الجحيم ، المسيح مات . البشر في ُبعد دايلثالفرصة للهرب من الجحيم ليدخلوا أجساد 
المالئكة الساقطون من ُبعد هيه ليس لهم هذا . وهذا ما يجعلهم قابلين للفداء . فقط من أجل البشر المخلوقين على مثال اهللا

 اهللا وابادتهم في بحيرة النار حين يطرحهم  اشهر سيواجهون دينونة5االمل يبحثون بيأس عن وسيلة تنهي عذابهم ، بعد 
 .هناك مالك موت قوي خلقه اهللا لهذا الهدف

 
حين يأتون من ُبعد هيه الى بعد دايلث سيجولون االرض باحثين عن أجساد بشرية . الدورة الكونية لُبعد دايلث ستنتهي 
 .يمتلكونها آما حدث في أيام المسيح

 
سيكون لهم اسم ورقم الشيطان على جباههم . سُيسلم غير التائبين للشياطين. ن انقاذهاهللا لن يريد من ال يتوب فال يمك

الشياطين سيدخلون بشوق الى أجساد العصاة من ليس لهم حماية الهية والذين االن لهم عالمة الدمار . وأيديهم اليمنى 
بانهم قد نجوا من ) ُبعد دايلث( هذا العالم االبدي بامتالك أجساد من لهم عالمة الوحش سيعلم الشياطين الذين نجوا الى 

انها فرصتهم الوحيدة الزالة عذابهم بزوالهم في بحيرة النار وسيغتنمون هذه الفرصة . عذابات الجحيم الى حين فقط
 . بطريقة شريرة

 
رب ويل لرافضي بابتهاج شرير هذه االرواح الشريرة ستعذب االجساد التي امتلكتها عذابات مرة ، لهذا يقول مالئكة ال

 .نعمة اهللا حاملي عالمة ضد المسيح لضمان امان وازدهار مادي حسب حكمة هذا العالم
 
 



 الفصل الثالث 

  Chapter 3,  Page 25  الصفحة
1/1 / 2006 

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

في هذا .  يوما آما تقول النبؤة 1260 أشهر ويقتلون الشاهدين بعد 5االرواح الشريرة بأجساد البشر ستنهب االرض لمدة 
خصائص االرواح . ئص البشرية منها وال يبقى سوى الشر الوقت ستتحد أجساد البشر باالرواح الساقطة ، ستزول الخصا

 .الشريرة ستتحول الى فراغ عاٍص يأتي نتيجة االمتالك الشرير وسيطرته على تلك االجساد
 

خروجهم مع أبوليون سيخلق جحيمًا على االرض . هذا سيكون مبهجًا للشياطين فذلك يعطيهم الحرية لفعل ما يريدون
 .الموت االربعة بانفاذ الدمار الموآلين به حسب مبدأ الرحمة للموتينتهي مع قيامة مالئكة 

 
 لصراع الفناء تتضمن 12آخر الفترات الـ . في الفصل التالي سأصف أحداث أخرى لها صلة باظهار خطة اهللا الرائعة

ته آي تعمق ادراآك حين تصل الى هذا الفصل االخير تذآر هذا المقطع ، قد تحتاج العادة قرائ. أيضًا الرعود السبعة 
ستنذهل من الرؤيا الجديدة للرعود السبعة الخاصة بعالم المالئكة والسماء خاصة وآيف انهم . أهمية هذه االحداث

 .يخضعون لقانون الفيزياء آما شرحه العالم أنشتاين
 

يزين يحملون سمة يجرون أحرارًا سفاحين يحميهم نظام حكومي الناس مم.  مليون مجرم قاتل200الضربة االولى تصف 
هذه الموجة االجرامية ستتسبب بانهيار الحضارة البشرية الثانية رغم انها ستقلل من سكان العالم . الوحش على جباههم

أضمن بانك لم تسمع هذا في عظة . تابع القراءة لتكتشف حل اهللا النهائي لهذه المشكلة . بسبب المجاعة والمحن االقتصادية 
 .من قبل


