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 الطريق الى هرمجدون - الختم السادس
 والتي تنهي 2015 أيلول 21 أيار الى 22 الممتدة من 12سنوات صراع الفناء السبعة تطلق االشهر السبعة االخيرة للفترة 

 .صراع الفناء
 

 يومًا لنصل الى 46نعد من حينها ) شافوت(  مع ثاني أآبر االعياد اليهودية عيد أسابيع الخمسين  يتطابق2015 أيار 22
 سيكون آترس في ساعة آوآو 64الرقم .  آف وهو أيام دمار الهياآل اليهودية السابقة9 الذي يطابق 2015 تموز 25

 ) سنشرح الحقًا(فناء هذه العالقة الرقمية تؤآد لنا صحة التوقيت وتواريخ صراع ال. العالم
 

  يومًا40بعد 
 ، نهاية الضربة الثانية ، أعظم زلزلة أرضية عرفها البشر 2015 أيلول 4 تموز نصل الى 25 يومًا لـ 40حين نضيف 
 .سأشرح ذلك تفصيليًا الحقًا. الكتاب المقدسطابقت هذا التاريخ بمواقيت هجرات الطيور التي ذآرها . ستحدث حينها

 
 ميم معناه محنة ، ألم أو ُبعد هذا الزمن في هذا العصر 40الرقم . طابق أيضًا مع النظام العبري الرقمي أيلول يت14

 سيذبح االف اليهود في مذابح تضاهي المذابح النازية لكن هذه المحاولة االخيرة البادة آل 4في هذه االيام الـ ). دايلث(
 .البشر ستفشل في النهاية بسبب تدخل اهللا

 
وستكون قوتها آقوة الزلزلة التي فتحت .  لغضب اهللا التي تتوجها زلزلة عظيمة7 والجامات الـ 7هنا االبواق الـ سنشرح 

.  مع نهاية صراع الفناء الصغير 2015 أيلول 17هذا يعني ان النظام العالمي سينتهي في . ينابيع الغمر في طوفان نوح
في أعماق االرض ولن يكون هناك أثر للمالئكة الساقطين على االرض سيخسر الشيطان سلطته ونفوذه على البشر وُيهيد 
 .، سيطرحون الى بحيرة النار ويبادون الى االبد

 
 ان أيام االالم والمحنة ستقصر النقاذ مزيد الكتاب المقدس يقول 2015 أيلول 21رغم ان صراع الفناء العظيم ينتهي في 

 .2015 آانون االول 21 أيلول وليس في 17الصغير المرعبة المريعة في لهذا ستتوقف أحداث صراع الفناء . من البشر
 
 سنوات مع اسرائيل وجيرانها العرب الحالل 7 سنوات قبل ذلك التاريخ عقدت االمم المتحدة واالتحاد االوروبي معاهدة 6

قيع على معاهدة السالم لكنهم قوات حلف شمال االطلسي المتفوقة لم تترك للعرب خيارًا سوى التو. سالم دائم في المنطقة
لم يوافقوا على بناء الهيكل اليهودي الثالث بالقرب من أماآنهم المقدسة المسجد االقصى بل اضطروا لقبول ذلك آجزء من 

 ).المسيح الدجال(برنامج السالم لـ ضد المسيح 
 

 سُيظن 2012 سُيلغى في  ، هذا االتفاقأجبر الفلسطينيون على قبول بناء الهيكل الثالث) 2015عودة من  (2009في العام 
ستتحد االمم العربية لغزو ) مسيا المسلمين " ( المهدي" خة الحرب الى جانب االسالم تحت قيادة وصره" اهللا"ان 

 المسيح الدجال سيتدخل لتطبيق معاهدة السالم ، أمم آثيرة سُتغزى لكن ليس الكل –اسرائيل واستعادة الجبل المقدس 
 ).43 -40 :11دانيال (
 

 سيكون المسلمون الجزء االآبر من الجيش الزاحف الى هرمجدون للقتال ضد القدس، سيدمرون الدفاع 2015في العام 
والقدس ] المسجد االقصى وقبة الصخرة " [ الحرم" هذه القوات العربية الحاقدة ستحاول تطهير . االسرائيلي حول القدس 

  . يومًا تندلع المعارك البادة آل اليهود حيثما وجدوا40بعد .  لالبديهودًا ومسيحيين" الكافرين " من آل 
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 )االطار االصغر في الصندوق السحري( الشهر الرابع  
 2015 أيلول 21 – 2015 آب 21  لصراع الفناء العظيم12الفترة 

 

1 
 2 -1نهاية الضربتين  

  الجامة السابعة– البوق السابع –الضربة الثالثة 
 معصرة الخمر والطيور – معرآة هرمجدون –مة زلزلة عظي
 .الجوارح

 5775ارف روش هاشانا   أيلول13 2
  تشيري السنة الجديدة اليهودية2 5776) 11(روش هاشانا   أيلول 15 3  تشيري راس السنة اليهودية1   5776). 1(روش هاشانا   أيلول14

  5776 تشيري 3العيد الثالث     أيلول 16 4
  السبعة ، مالئكة الموت االربعة وهالآهم الرعود

 3نهاية صراع الفناء الصغير     نهاية الضربة الـ   أيلول17 5
 )دانيال( يومًا 1335 برآات – 2012 آانون الثاني 4نعد من   أيلول18 6

 )التوبة( شافات تشوبا   أيلول19 7
 منتصف ايام الويالت

 20/9 الشهر الخامس
21/10 

  يوم آيبور يوم الكفارة –ع العيد الراب
 5776 تشيري 10 – أيلول 23

 20/10 الشهر السادس
21/11 

 

 20/11 الشهر السابع
21/12 

 )2015 أيلول 22 (5776 تافت 10 –العيد الخامس 
 نهاية صراع الفناء العظيم 

 
 

  االخير 200 000 000جيش الـ 
 

  جميع سكاناضربوا بالبوق في صهيون ، صوتوا في جبل قدسي ليرتعد
 االرض ألن يوم الّرب قادم النه قريب ، يوم ظالم وقتام ، يوم غيم وضباب

 مثل الفجر ممتدًا على الجبال شعب آثير وقوي لم يكن نظيره منذ االزل وال 
 يكون أيضًا بعده الى سنٍي دور فدور قدامه نار تاآل وخلفه لهيب يحرق

 ون منه نجاة آمنظر الخيل  االرض قدامه آجنة عدن وخلفه قفر خرب وال تك
 صريف المرآبات على رؤوس الجبال منظره ومثل االفراس يرآضون آ

 )5 -1: 2يوئيل  ( .يثبون آزفير لهيب نار تأآل قشًا آقوم أقوياء مصطفين للقتال
 

تقدمون  المقدسة ستتحد مع الروس والصينين وجيوش اسيوية اخرى وي تدمير اماآنهمبسبب الغاضبةالبلدان االسالمية 
العالم آله سيرسل جيوشًا للصدام الجبار . نحو القدس للضربة االخيرة ضد االتحاد االوروبي الذي يحتل اسرائيل حينها

 .االخير
 

 السيطرة على مصادر النفط ، الحقد القديم ضد اليهود والخطر ضد وجود االسالم سيدفعهم البادة الكفار بشكل أعمى 
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 على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه ثم سكب المالك السادس جامه 

 لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس ورأيت من فم التنين 
 ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلثة أرواح نجسة شبه ضفادع 

 فانهم ارواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وآل المسكونة 
 ها أنا أتي . هللا القادرعلى آل شيءلتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم ا

 آلص ، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئال يمشي عريانًا فيروا عورته 
 )16 -12: 16رؤيا (فجمعهم الى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون 

 
ستعماري الغربي آل جيوش العالم ستجتمع شمال اسرائيل لتدمير النظام اال. البعد دايلث يكون جزء من الضربة الثانية 

قوى ) 5(مالئكة الموت االربعة من ُبعد هيه جزء من هذه الضربة آما في الفصل . الذي بجشعه سيطر على العالم لقرون 
 مليون 200في االرض يتبعها ) دبابات(ستتجمع أآبر قوة آلية . الحقد الجبارة ستأتي بكل شعوب العالم الى مكان واحد

 .كريجندي مع االياتهم للدعم العس
 

من المذهل ان يوئيل قد وصفهم بالجراد ، سيكون الجنود من الكثرة لدرجة انهم لن يضطروا االن يميلوا يمينًا أو شماًال 
 .لقتل اليهود الباقين ، عبر النوافذ والجدران لن ينجوا أحد أو شيء من دمارهم

 
  اذ قد صعدت على أرضي امة قوية بال عدد ،  اسنانها أسنان االسد ولها

 أضراس اللبوة ، جعلت آرمتي خربة وتينتي مهمشة قد قشرتها وطرحتها 
 )7 -6: 1يوئيل (فابيضت قضبانها 
  

 أما انقطع . آه  على اليوم الن يوم الّرب قريب يأتي آخراب من القادر على آل شيء
 )16 -15: 1يوئيل (الطعام تجاه عيوننا ، الفرح واالبتهاج عن بيت الهنا 

 
 أصرخ ألّن نارًا قد أآلت مراعي البرية ولهيبها أحرق جميع اليك يا ّرب 

 أشجار الحقل حتى بهائم الصحراء تنظر اليك ألن جداول المياه قد جفت 
 )20 -19: 1يوئيل ( والنار أآلت مرعى البرية 
 

 منه ترتعد الشعوب آل الوجوه تجمع حمده ، يجرون آأبطال يصعدون السور 
 د في طريقه وال يغيرون سبلهم وال يزاحم آرجال الحرب ويمشون آل واح

 بعضهم بعضًا يمشون آل واحد في سبيله وبين االسلحة يقعون وال ينكسرون 
 يتراآضون في المدينة ، يجرون على السور يصعدوه الى البيوت ، يدخلون 

 )10 -6: 2يوئيل (من الكوى آاللص قدامه ترتعد االرض وترتجف السماء 
 

 تعكس آثيرمن التفاصيل بكلمات آتبت منذ االف السنين تتجسد اليوم باالت واسلحة حرب حديثة  مرآة الكتاب المقدس
 

 )16: 16رؤيا (فجمعهم الى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون 
 وعدد جيوش الفرسان مئتا الف الف وأنا سمعت عددهم وهكذا رأيت 

 ريتية ورؤوس الخيل في الرؤيا والجالسين عليها لهم دروع نارية وآب
 من . الخيل آرؤوس االسود ومن أفواهها يخرج نار ودخان وآبريت 

 هذه الثالثة قتل ثلث الناس ومن الناروالدخان والكبريت الخارجة من 



 الفصل الرابع 

   Chapter 4,  Page 5  الصفحة
2 / 19 /  2007 

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

 أفواهها فان سلطانها هو في أفواهها وفي اذنابها الن اذنابها شبه الحياة 
  بهذه الضربات ولها رؤوس وبها تضر وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا

 يتوبوا عن اعمال ايديهم حتى يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب فلم 
 والفضة والنحاس والحجر والخشب التي ال تستطيع ان تبصر وال تسمع 
 وال تمشي وال تابوا عن قتلهم وال عن سحرهم وال عن زناهم وال عن 

 )21 -16: 9رؤيا (سرقتهم 
 

 . بات واالت حربية اخرى لم يرها العالم بعدهذه االيات تصف الصواريخ ، الدبا
 

 ليهرب . ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا انه قد اقترب خرابها
 الذين في اليهودية الى الجبال والذين في وسطها فليفروا خارجًا والذين في الكور فال 

 لى والمرضعات في تلكألن هذه أيام انتقام ليتم آل ما هو مكتوب وويل للحبا. يدخلوها
 االيام النه يكون ضيق عظيم على االرض وسخط على هذا الشعب ويقعون بفم السيف 

 .ويسيئون الى جميع االمم وتبقى اورشليم تدوسها االمم الى ان تكتمل ازمنة االمم
 ) 24 -20: 21لوقا (

 
 : اسرائيل وابادة اليهود لكن اهللا يردهذا الجيش يتقدم الى اورشليم تارآًا الدمار وراءه بهدف واحد ، ابتالع 

 
 والشمالي ابعده عنكم واطرده الى ارض ناشفة ومقفرة ، مقدمته الى البحر

 الشرقي وساخته الى البحر الغربي فيصعد نتنه وتطلع همته النه قد تصلف 
 ) 20: 2يوئيل (في عمله 

 
 ي وتعلمون اني انا في وسط اسرائيل واني انا الّرب الهكم وليس غير

 )27: 2يوئيل (وال يخزى شعبي الى االبد 
 

 دينونة في وادي يهوشافاط 
 

 النه هو ذا في تلك االيام وفي ذلك الوقت عندما أرد سبي يهوذا و اورشليم 
 أجمع آل االمم وانزلهم الى وادي يهوشافاط وأحاآمهم هناك على شعبي 

 قوا القرعة وميراثي اسرائيل الذين بددوهم بين االمم وقسموا أرضي وال
 )3 -1: 3يوئيل ( على شعبي واعطوا الصبي بزانية وباعوا البنت بخمر ليشربوا 

 
 نادوا بهذا بين االمم ، قدسوا حربا ، انهضوا االبطال ليتقدم ويصعد آل رجال 

 .، اطرقوا سكككم سيوفًا ومناجلكم رماحًا ، ليقل الضعيف بطٌل أناالحرب 
 ن آل ناحية واجتمعوا الى هناك ، انزل يا رب ابطالك أسرعوا وهّلموا يا جميع االمم م

 تنهض وتصعد االمم الى وادي يهوشافاط الني هناك أجلس الحاآم جميع االمم من آل 
 ناحية ، أرسلوا المنجل ألن الحصيد قد نضج ، هلموا دوسوا النه امتالت الـمعصرة 

 فاضت الحياض الن شّرهم آثير 
 

 .اء الن يوم الرب قريب في وادي القضاء جماهير جماهير في وادي القض
 الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحتجز لمعانها والّرب من صهيون يزمجر
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 ومن اورشليم يعطي صوته فتزحف السماء واالرض ولكن الّرب ملجأ لشعبه 
 ومحصن لبني اسرائيل فتعرفون اني أنا الّرب الهكم ساآن في صهيون جبل 

 . ة وال يجتاز فيها االعاجم فيما بعدقدسي وتكون اورشليم مقدس
 

 ويكون في ذلك اليوم ان الجبال تقصر عصيرًا والتالل تفيض لبنًا وجميع ينابيع 
 مصر تصير . يهوذا تفيض ماًء ومن بيت الّرب يخرج ينبوع وُيسقي وادي السنط 

 يًا خرابًا وأدوم تصير قفرًا خربًا من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دمًا برئ
 لكن يهوذا تسكن الى االبد واورشليم الى دور فدور وأبرئ دمهم الذي . في أرضهم 

 )21 -9: 3يوئيل  (.لم أبرئه والّرب يسكن في صهيون
 

 انسكاب غضب اهللا 
  لصراع الفناء فترة انسكاب غضب اهللا ،12الفترة .  يعني الحكومة الفاضلة12في النظام االلفبائي العبري الرقمي الرقم 

 .)8: 8رؤيا (ستبدأ بنيران آونية وتنتهي بانفجار هائل يزلزل االرض بأسرها 
 

روسيا والصين باالتحاد مع امم اسالمية ستتحد . مع بداية حدث مهم في السماء ستندلع حرب مهولة آونية على االرض
 هزيمة اوروبا العسكرية سيتابع مع. ضد االتحاد االوروبي وحلفاؤه ، أميرآا وآندا من أجل معرآة السيطرة على العالم 

 .المسلمون حلمهم القديم بنشر تعاليم وطقوس دينهم في آل مكان
 

 أهُل القضاء فُينزع سلطانه وُيَدّمُر وُيباُد حتى المنتهى فيجلس 
 وُيعطى الملك والسلطان وعظمة الملك تحت السماء بأسرها 

 ميع لشعب قديسي العلّي وسيكون ملكه ملكًا أبديًا ويعبده ج
 ) 27 -26: 7دانيال . ( السالطين ويطيعونه 

 
 سيعرف الشيطان وأتباعه ان نهايتهم قد حّلت 

 
 ثم نظرت واذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن انسان له على رأسه 

 وخرج مالك آخر من الهيكل يصرخ بصوت . أآليل من ذهب وفي يده منجل حاد
 أرسل منجلك واحصد النه قد جاءت ساعة الحصاد عظيم الى الجالس على السحابة ، 

 اذ قد يبس حصيد االرض فالقى الجالس على السحابة منجله على االرض فحصدت 
 االرض ثم خرج مالك آخر من المذبح له سلطان على النار وصرخ صراخًا عظيمًا الى 

 الن عنبها الذي معه المنجل الحاد قائًال أرسل منجلك الحاد واقطف عناقيد آرم االرض 
 قد نضج فالقى المالك منجله الى االرض وقطف آرم االرض فالقاه الى معصرة غضب 

  ) 19 -14: 14رؤيا  ( .اهللا العظيمة
 

هذه الفترة تطابق شهر تشيري اليهودي أول اعياد تشيري هو عيد االبواق يتبعه عيد الكفارة وينتهي بعيد الحصاد والمظال 
 .هو الثامن االخير" هوشانا رابا " د الزيتون والعنب الى جانب المحاصيل االخرى  أيام حين يحص7الذي يستمر 
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 )2015 تشرين االول –أيلول  ( 5776تشيري 
 

 
  تشرين االول–ايلول  التفصيل والصفة الصوم العيد الشهر 

     
 

    7 

 4     تشيري 
 
 

    5 
 

    6 
     

      
     3   
     4 

 اق عيد نفخ االبو
  تشيري جيداليا 3) 3(العيد 
  تشيري،عيد الكفارة10) 4(العيد 

  عيد المظال 21 -15
  هوشانا رابا 21
  شيميني آزرت 22
  سيمهات توراه 23

           13 
16 
23 
28/9 – 4/10 

4 
5 
6 

  
 

هذه تنتهي " ام النوح العشرة أي. " أيام توبة نحو اهللا بعيدًا عن الخطية 10 تشيري ، عيد الخلق ، يبدأ 1" روش هاشانا"
سنة تقدم أعداد السنة ، تاريخيًا ملوك اسرائيل ويهوذا يبداون . هو أول أيام السنة المدنية " روش هاشانا"بعهد عيد الكفارة 

 .من بداية حكمهم" روخى هاشانا"ّعد سني حكمهم بعد أول 
 

في اسرائيل القديمة نفخت االبواق السباب . على شاآلتها أول تقاليد هذا العيد هو نفخ االبواق المصنوعة من القرون او 
في عيد ( أيام الدينونة العشرة . للصالة واالجتماع ، للتحذير من هجوم عدو ، بداية توقيت مقدس أو قدوم ملك . عديدة 

 ).16الويين ( تنتهي بتقديم ذبيحة خاصة مزدوجة ) الكفارة 
 

آثيرون من . اليهود المحافظون يذآرون فيه خروج اسرائيل من مصر . كبير عيد المظال عيد احتفالي لوقت الحصاد ال
هذا أيضًا يساعدنا .  اليهود يرون في هذه المناسبة فترة للتواضع تذآيرًا لسكن يسوع المسيح بالجسد فيما بيننا–المسيحيين 

 ) 21 -16 :14زآريا (في فهم عيد المظال سيظل الحصاد االلفي لمن سيكون تحت سلطان المسيح 
 

مياه الشتاء تنعش مصادر مياه اسرائيل . الذي يتوقع مطرًا بعد احتفال وصالة " هوشانا رابا" يتبع عيد " ساآوت" عيد 
في يوم هذا العيد االخير وقف المسيح في الهيكل وقال . االمطار تمأل االنهر الجافة التي تفيض . بعد صيف طويل حار

 .أن يأتوا اليه للخالص. ى مياه حيوة لكل العطاش بالروح أن ياتوا ال
 

 ان عطش أحد فليقبل الّي ويشرب من آمن بي آما قال الكتاب تجري 
 )37: 7يوحنا ( . من بطنه أنهار ماٍء حي
 

 اعالن الختم السادس 
 الجامات السبعة واالبواق السبعة لغضب اهللا 

 
 اسكبوا وسمعت صوتًا عظيمًا من الهيكل قائًال للسبعة مالئكة امضوا و

  )1: 16رؤيا  (.جامات غضب اهللا على االرض
 

 



 الفصل الرابع 

   Chapter 4,  Page 8  الصفحة
2 / 19 /  2007 

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

 
 
 

 ورأيت السبعة مالئكة الذين يقفون امام اهللا وقد اعطوا 
 )2: 8رؤيا  (.سبعة أبواق

 
آثيرون لن . االبواق والجامات المذآورة هنا ترمز الى أحداث صراع الفناء سيواجه البشر دينونة اهللا بسبب عصيانهم

 . حينها سيسمح اهللا بويالت آان قد حبسها آضربات نيازك من الفضاء. هم امام اهللا ودينونتهيتوبوا ويترآوا ضالل
 

سنالحظ ان اصحاحات متعددة من سفر الرؤيا تصف ذات االحداث لكن . حين نصل الى قمة هذه االحداث على االرض 
وفي مرات أخرى أحداث تتم . حداث جامات تصف ذات اال7 أبواق تصف أحداث و7مثًال ستقرأ عن . من زوايا مختلفة 

 .عكسيًا حين نقارنها بأحداث أخرى في فصول أخرى
 

لست عالمًا وُآتبًا آثيرة آتبت عن سفر الرؤيا وتفاسير آثيرة مختلفة وضعها . في البداية أرتبكت فطلبت ارشادًا من الّرب
رئيسية بالتدريج تقود القارئ الى ادراك أعمق ليس هدفي آتابة تفصيلية عن هذا السفر بل أن أظهر أحداثًا . مؤلفون آثر

 .ولقد أعطاني اهللا الجواب خالل ساعات
 

لنتصور أنفسنا نقف مع . البد ان يوحنا ارتبك حين وجد نفسه في الجانب االخر في ُبعد هيه حين قيل له اآتب ما تراه
لربما سمع صوتًا من .  في ذات الوقت  درجة ، نظر يوحنا الى االحداث من زوايا مختلفة360يوحنا في مسرح بزاوية 

خلفه فنظر الى الوراء ثم لفت انتباهه جانب ثم جانب آخر ، حتى نظر اخيرًا الى االمام وهكذا من هذه الزوايا المختلفة 
 .رأى أمورًا متعارضة بالنسبة لرؤياه

 
التي مرت من " هيه ودايلث " نسبة لبعّدي الحظ يوحنا ان المشاهد متعددة التنظيم بال. باالضافة الى متابعة ما يجري حوله

هكذا استطاع أن يشعر بالفارق في الوقت الحقيقي ويرى ما سيحدث في . شماله ويمينه تتحد لتكون حدثًا واحدًا في النهاية
 .السماء حين يشاهد الجانب االخر مالحظًا تأثير ذلك على االرض

 
حتى مع تقنية العصر الحديث ال أظننا آنا . ر الرؤيا مختلطة الننا غير موجودون في هذا الفلم نظن ان صفحات سف

 . سنستطيع أفضل مما فعله يوحنا حين سجل أحداثًا متعددة في ُبعدين وهي تحدث حوله
 

. هنا تكمن أهمية النظام االلفبائي العبري الرقمي ، انها االداة الوحيدة التي تستطيع تنظيم ما حاول يوحنا قوله وآتابته
ذلك لم يدرآوا آيف يطبقون الحسابات العبرية . ا يبدو مختلطًا في سفر الرؤيا تسبب بانقسامات ما بين الالهوتيينلالسف م

 .الكتاب المقدسضمن هذه المعلومات لتنسيق آخر اسفار 
 

فواصل قيل لي ان ال. في البداية ظننت ان سفر الرؤيا اختلط في الماضي حين لم يسجل الكتبة االوائل ارقام الصفحات
فقط باللغة االنكليزية ولغات حديثة اخرى ُقسم العلماء . والنقاط لم ُتسّجل في الكتابات االولى وهكذا لم ُيقّسم النص 

 .ومصادر االسفار الى اصحاحات ومقاطع الدراك أفضل
 

هناك اعالنات زاوية أخرى لالرتباك ، . صفات االسفار القديمة قد تكون سبب وصف ذات االحداث في اصحاحات مختلفة
 .مالئكية مختلفة منها ما ينفخ بالبوق ومنها ما يسكب جامات
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المالك االخر يسكب جامات . نوع من الرؤيا في مستوى أعلى. نافخ البوق يرمز الى ما سيحدث في رؤيا ثالثية االبعاد
ات تصبح آلمة اهللا أحداثًا حين تسكب الجام. مختلفة على االرض وهكذا تصبح اعالنات البوق واحداثه واقع على االرض

بالطبع اللغة الرمزية الثرية المستعملة . هكذا نرى ان هناك زوايا مختلفة متعددة لرؤية ذات الحدث. واقعية على االرض
 .ضرورية لوضعها بالنص التاريخي واالجتماعي الصحيح

 
داث االرضية لربما حدثت عكسيًا وليس ثالثًا الحظت ان االعالنات تتم حسب الضرورة بدل التدريج وهذا يعني ان االح

 الذي هو انعكاس لمرآة – بعد دايلث –ربما ألن االعالنات تمت في السماء وتتم في الزمن المادي . آما يصفها النص 
تي السماء ، مثًال حين اعلن قدوم المسيح بمجد اصبح هو الرؤيا الرئيسية أما الباقي فقد أصبح ثانويًا مثل الزلزلة العظيمة ال

 ).19 -17 ، 11: 19رؤيا (تدمر الجيوش وتترك الجثث الكثيرة التي تأآلها الجوارح 
 

تصف تأثير الضربة البوق يعلن سبب الضربة القادمة والجامة . أخيرًا الحظت صلة متوازية ما بين االبواق والجامات 
 .حين تحل باالرض

 
 .صراع الفناء بادراك هذا نأمل ان نتبع التدرج الصحيح في توقيت احداث 

 
  الجامة االولى –البوق االول 

 ، البوق االول يعلن سكب الجامة االولى ، صوت البوق االول سيطلق نيازك تخترق جونا 12في الشهر الرابع للفترة 
وتشعل حرائق في االرض سيحترق ثلث نبات وأشجار االرض ، َبرٌد ثقيل الوزن لونه آلون الدم سيضرب االرض من 

 وبسبب ذلك ستحدث دمامل خبيثة مؤلمة وستتأثر الحيوانات والنباتات بذلك . السماء 
 

 ثم ان السبعة مالئكة الذين معهم السبعة أبواق تهيأوا لكي يبوقوا
  فبوق المالك االول ، فحدث برد ونار مخلوطان بدم والقيا الى 

 ) 7 -6: 8رؤيا (االرض فاحترق ثلث االشجار واحترق آل عشب أخضر 
 

 الول وسكب جامه على االرض فحدثت دمامل خبيثة وردية على نهض ا
 )2: 16رؤيا (الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته 

 
االبواق السبعة التي تعلن عن الجامات السبعة في صراع الفناء ستكون رد اهللا على عصيان البشر ضد خليقته في االرض 

 .ك الصغيرة التي ستضرب االرض وتدمر ثلث الحياة النباتيةالجامة االولى ستلقي باالف النياز. 
 

لماذا يبدأ اهللا صراع الفناء باحراق ثلث الحياة النباتية على االرض . هذه االحداث توازي الدينونة العالمية في طوفان نوح 
 .؟ النه من الضروري تطهير آوآب مّلوث

 
اهللا سيحرق العضويات المشوهة ، المعّدلة . يد لالصالح هو الحرقمنذ بداية التعديل الجيني الوراثي فان السبيل الوح

التعديل الجيني الوراثي يهدد التناسق البيئي الحي لدرجة ان معظم الحياة النباتية الحشرية والحيوانية بدأت تواجه . جينيًا
 آلم لتطهير هذه القارة 2000ية بطول ال ترجم النبؤة ، أستطيع أن أرى أميرآا الشمالية وقد ابتلعتها عاصفة نار. االندثار 

 "لماذا تكهني هو االمل الوحيد للبشرية " دعني أعطيك مثًال عن . من النباتات المعّدلة الوراثة الجينية الملوثة للتربة
 

ت  أجيال من عائلة تلوثت بخاليا معّدلة الجينا3نشرت قصة مزارع آندي ، مزرعته التي امتلكتها " أخبار الوادي" مجلة 
 . وهذا ما جعله يشهر افالسه . الوراثية بسبب تطبيق ذلك النوع من الزراعة في الحقول المجاورة 
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  لصراع الفناء العظيم 12 -11الفترات 

 2015 آانون االول 21 – 2015 أيار 22
 11الفترة 

 )2015 نيسان 4 ( 5775 نيسان 15  الضربة االولى 21/4                 22/3  6الشهر 
  أشهر لجيوش القتال5 ، تبدأ 5 الجامة – 5البوق  –الفصح 

 11الفترة 
  21/5                 22/4 7الشهر 

 

 12تبدأ الفترة  21/6                 22/5 1
  الخمسين عيد– 2015 أيار 24

  )2015 تموز 4 ( 5775 تموز 17 –  االولالعيد 21/7                 22/6 2
  ] يومًا1290 + 1260[ نبؤات 9 نهاية–موت شاهدين 

3 22/7                 21/8 

 )2015 تموز 25 (5775 أف 9 -ثاني  الالعيد
  الجامة السادسة –البوق السادس / ثانية  الضربة ال

  مليون200ثالث ، تجمع وزحف جيش دمار الهيكل ال
 االربعة مالئكة الموت اطالق

 أيلول 4
 )لى والثانيةنهاية الضربتين االو(

  الجامة السابعة –البوق السابع  / الضربة الثالثة
 الجوارحالطيور  معرآة هرمجدون ، معصرة الخمر و– زلزلة عظيمة

 5776 تشري 3 –العيد الثالث  أيلول 16
  مالئكة الموت االربعة  رعود ،7

 نهاية صراع الفناء الصغير  أيلول 17
 )نهاية الضربة الثالثة(

4 

 2012 آانون الثاني 4 من نعد ولأيل 18
  يومًا من سفر دانيال 1335برآات 

 عيد الكفارة  –العيد الرابع  أيلول 23 5
 5776 تشري 10

6 2/10               21/11     
 ]1[آذار 

 )2015 آانون االول 22 ( 5776فت ا ت10 –العيد الخامس  21/12             21/11 7
 يم نهاية صراع الفناء العظ

 
 

قريبًا لن تجد نبتة واحدة صحيحة في أميرآا . انتقال هذه الخاليا بواسطة اللقاح والهواء والحيوانات ال يمكن صّده 
 .ان أردت أن تعرف المزيد عن هذا الموضوع اقرأ النشرات المكتوبة عنه. الشمالية

 
ي اوروبا التي قللت من عدد الشارين ، ثانيًا يصعب بيع المنتجات المعّدلة ف. تلقى المزارعون الضربات من الجانبين 

الصناعة الزراعية قد خدعت المزارعين بالقول ان استعمال البذار المعّدلة سيوفر عليهم العمل والمال ، أي ان المزارعين 
ت المعّدلة تراجعًا في محاصيل النباتا % 50 -10قد وعدوا بانتاج أآبر وبكلفة أقل لكن التقارير تشير الى ان هناك نسبة 

  سنوات من استعمال البذار المعّدلة  ، آيف حدث ذلك ؟3بعد 
 

التعديل الجيني الوراثي قد أنتج نباتات خارقة تقاوم السموم والمواد القاتلة لالعشاب الضارة ، هذه المواد الكيميائية انتجت 
 الكيميائية ترد الطبيعة بانتاج اعشاب ضارة لقتل االعشاب الضارة دون اذية النبتة ، آلما ازداد استعمالنا لهذه المواد

 .خارقة ال يمكن قتلها بالسموم وهكذا تمتد هذه االعشاب الضارة بسرعة على اآبر مساحة ممكنة 
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في هذه االثناء قّلة من المؤسسات الجبارة قد اشترت معظم شرآات الحبوب العالمية فأزالت المنافسة وأطبقت سلطتها على 
أعمالهم تنهار وال خيار لهم . ا يواجه المزارعون واقع ان هذه التعديالت الجينية ال يمكن اصالحهاوهكذ. سوق الحبوب

 .سوى متابعة استعمال الحبوب المعّدلة جينيًا بانتظار الجيل الثاني من االحتكار الجيني
 

ارغموا على تطبيق وسائل الغرب لقد . مع ازدياد نمو اعداد الفقراء آثيرمن مزارعي العالم الثالث قد اعلنوا افالسهم 
حيثما استعملت المزارع . بلدان العالم الثالث أمثال الهند ونيجريا وبنغالدش تاثرت آليًا . الزراعية ليتأقلموا عالميًا

الضخمة البذار المعّدلة تنتشر خالياها الى المزارع الصغيرة المحيطة بها والتي تؤلف العمود الفقري لزراعات العالم 
 .اللقاح الذي ينقل هذه الخاليا الخارقة عبر الريح او الحيوانات ال يمكن صّده. ثالثال

 
لمقاضاة أي من هذه المزارع الصغيرة ان " محامين"تستخدم هذه المؤسسات العمالقة ولجعل االمور أسوأ مما هي عليه 

اماة يجدون أنفسهم مرغمين على شراء المزارعون الفقراء من ال يستطيعون دفع أتعاب المح. ُوجد فيها أي نبتة معّدلة
 .اجازات لهذه الزراعة وهذا ما يدفعهم لالفالس

 
  الجامة الثانية –البوق الثاني 

 
 : ثلث الحياة في البحارعاصفة النيازك االولى ستجلب نيازك ضخمة تضرب المحيطات وتدمر السفن وتموت 

 ار ألقي الى البحر فصار ثلث ثم بّوق المالك الثاني فكأن جبًال عظيمًا مّتقدًا بالن
 )9 -8: 8رؤيا (البحر دمًا ومات ثلث الخالئق في البحر التي لها حياة وأهلك ثلث السفن 

 ثم سكب المالك الثاني جامه على البحر فصار دمًا آدم ميت وآل نفس حية ماتت
 )3: 16رؤيا  (.في البحر

 
   يصف هذه الحادثة بكارثة االرض أيام نوحالكتاب المقدس

 
 وللوقت بعد ضيق تلك االيام تظلم الشمس والقمر ال يعطي ضوءه والنجوم 

 )29: 24متى  ( .تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع
 

 البد ان العلماء ما قبل الطوفان قد فكروا آذلك أيضًا  قبل ان يموتوا . آثير من العلماء يعتقدون ان هذه النبؤات خيالية 
 سيأتي في آخر االيام قوم مستهزؤن سالكينعالمين هذا أوًال انه 

 بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه النه من حين 
 رقد االباء آل شيء باٍق هكذا من بدء الخليقة ألن هذا يخفى عليهم 
 بارادتهم ان السموات آانت منذ القديم واالرض بكلمة اهللا قائمة من 

 .الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلكالماء وبالماء اللواتي بهن العالم 
 وأما السماوات واالرض الكائنة اآلن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها 

 )7 -3: 3بطرس الثانية . (محفوظة للنار الى يوم الدين وهالك الناس الُفّجار
 

، الكاتب ) غبارًا(رآامًا هائًال المراصد الفضائية تسّجل " أنها تمطر نجومًا " تشرت مجلة العلوم االسبوعية مقاًال بعنوان 
 سنوات 6 أضعاف ما آان يحصل منذ 3رون آاون يكتب بأن رآامًا هائًال من بقايا النجوم يتسلل الى مجرتنا بـ 

 .هذا قد يكون اعالنًا لعاصفة نيازك آما وصف سفر الرؤيا . 2010وسيتضاعف ذلك بالعام 
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لكنه أمر . غالبًا ما يظن الناس الغبار أمر تافه:" ة واشنطن سياتل يقول المحقق في هذا المجال دونالد براونلي من جامع
ليس فقط انه يحجب ضوء النجوم ويبثه آحرارة لكنه يصهر العناصر آالحديد . عظيم في النظام الشمسي وعبر المّجرة
 .والكربون والسيليكون في نظامنا الشمسي

 
حسابيًا ان َضرب احداها االرض سيتسبب بامواج .  آلم 50ها قطره  نيزآًا في نظامنا الشمسي بعض1500عّدد العلماء 

 .وزلزلة عظيمة تكفي لتدمير االف المدن) تسونامي( عمالقة عاتية 
 

يقول فيه الكاتب لقد نسينا أفالم " اصابة"  تضمنت مقاًال بعنوان 2003مجلة العلوم العامة في عددها الصادر في ايلول 
 .ر حقيقيالنيازك القاتلة لكن الخط

 
 بما ان مساحة –بحجم جبل صغير متجه نحو االرض ، حسب سيناريو آئيب سيضرب النيزك البحر )  د أ1950(اسمه 

 20، حيث سينفجر فاتحًا شقًا بعرض  وسيصيب أرض القعر في أقل من ثانية –المياه أآبر من مساحة اليابسة في أرضنا 
 بعدها ستندفع االمواج الناطحات – الى علو مسار طائرة نفاثة – الجو آلم ستندفع المياه والرآام بعلو بضعة آلم في

 . 1998لعام " الضربة العميقة " السحاب الى اليابسة وتغمر الشواطيء ، الباقي تعرفونه ان شاهدتم الفيلم 
 

 مليون سنة ، 65 آلم قد ابادت الديناصورات قبل 20لربما حدثت أمور أسوأ ، نظرية واحدة فقط تقول بان نيازك بطول 
زخم الضربة ارسل الرآام طائرًا الى الفضاء بعضها . م. ق2288 حدث أيام طوفان نوح في العام أنا أقول بان ذلك قد

 .وصل نصف الطريق الى القمر
 

الحياة النباتية والحيوانية على .. حين عادت أجزاء النيزك الى الّجو االرضي ، أصابت الحرارة التي نتجت عن ذلك 
 .رضاال
 

ان نيزآًا أصغر يستطيع أن يدمر مدينة بأسرها بضربة مباشرة ، هناك الكثير من النيازك في الفضاء أحدهم أخطأ االرض 
 . ولم يره أحد حتى شق طريقه مسرعًا2002 آلم في حزيران 150 000بمسافة 

 
باالضافة آانت . ل بعض الخطر دأ آان يمث1950 فقط  ،حسب هذا المقال هناك أآثر من جسم مماثل الحجم قرب االرض

 نيزك مدمر لالرض 400لكن هناك .  ألن يصيب ذلك النيزك االرض ويحدث الضرر الذي تكلمنا عنه1/300النسبة 
  .باالضافة الى ماليين النيازك االصغر التي يصعب ايجادها وتحديدها والقادرة على تدمير االقاليم

 
  الجامة الثالثة –البوق الثالث 

 
. بعد الدمار الذي سيحل من ضربات النيازك ، نيزك هائل بحجم الجبل سيضرب االرض ويتبعه بعد ذلك نيازك أصغر

 حين تصب الجامة الثانية وتتبعها الثالثة والرابعة ، رآام هذه النيازك الكتاب المقدسوما وصفه المقال يطابق وصف 
 . مياه الشرب وتصبح غير صالحةسيغطي بحيرات االرض وأنهرها ومحيطاتها ، ستتلوث ثلث

 
 ثم بّوق المالك الثالث فسقط من السماء آوآب عظيم متقد آمصباح ووقع 
 على ثلث االنهار وعلى ينابيع المياه واسم الكوآب يدعى االفسنتين فصار
  .ثلث المياه أفسنتينًا ومات آثيرون من الناس من المياه النها صارت مرة

 )11 -10: 8رؤيا (  
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 ب المالك الثاني جامه على البحر فصار دمًا آدم ميت وآل نفس حية ثم سك
 ثم سكب المالك الثالث جامه على االنهار وعلى ينابيع المياه . ماتت في البحر

 فصارت دمًا وسمعت مالك المياه يقول عادل أنت أيها الكائن والذي آان والذي 
  فأعطيتهم دمًا ليشربوا يكون النك حكمت هكذا النهم سفكوا دم قديسين وأنبياء

 النهم مستحقون وسمعت آخر من المذبح قائًال نعم أيها الرب االله القادر على آل
 )7 -4: 16رؤيا . (شيء حٌق وعادلة هي أحكامك

 
  الجامة الرابعة –البوق الرابع 

 

وفي ذات الوقت .  الثلثسيكون هناك الكثير من الغبار والرآام الكوني في الجو مما سيحجب نور النهار والقمر الى
ستنقطع آل اشارات االتصاالت وستنفصل . ستتوالى انفجارات هائلة على سطح الشمس بشكل مذهل لم يحدث من قبل

 100سترتفع الحرارة الى أآثر من . االقمار الصناعية عن مداراتها اما ساقطة الى االرض أو مبتعدة الى أغوار الفضاء
 ه صالحة للشرب بسبب التلوث درجة مئوية ولن يكون هناك ميا

 
 ثم بّوق المالك الرابع فضربت ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى 

 )12: 8رؤيا .     (يظلم ثلثهن والنهار ال يضيء ثلثه والليل آذلك
 

 ثم سكب المالك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار 
 ا على اسم اهللا الذي له سلطان على فاحترق الناس احتراقًا عظيمًا وَجّدفو

 )9 -8: 16رؤيا .                     (الضربات ولم يتوبوا ليعطوه مجدًاهذه 
 

  الجامة الخامسة –البوق الخامس 
 

. المالك الخامس ظهر في االصحاح الثالث حين فتح الباب في العالم السفلي لتخرج جيوش االبالسة وتسكن أجساد البشر
ذلك يتبع نهاية البوق الرابع .  يومًا ما بين الظهورين150شهد هذا المالك هو الوحيد الذي يظهر مرتين بفارق في هذا الم

بل انه يندفع مع صوت البوق السادس الذي يعلن فتح الختم السادس وهو الضربة االخيرة التي . ونهاية الحلول الشيطاني
 .ابع لصراع الفناءتنهي سلسلة هذه االحداث بزلزلة عظيمة والبوق الس

 
 تنبؤ الزلزلة

 

لم يجتمع مثل عدد هذه الجيوش من قبل ، . لننظر الى جيوش العالم الهائلة التي تجمعت لمعرآة هرمجدون شمال القدس
نيزك ضخم آجبل يصطدم . فجأة وسط احتدام القتال ، عصيان بين القادة وأعمال تخريب وقتل للسيطرة على هذه الجيوش

 .زمجرة تسمع منطلقة من عمق االرض التي تنشق بعنف مرتجفة راسمة طبوغرافيا جديدة لليابسةباالرض مطلقًا 
 

 مليون جندي وآلياتهم متأثرين 200الـ سيتوقف .  يومًا ويرتعب الناس منغمسين بالفوضى13يتتابع ارتجاف االرض 
االف القنابل الهيدروجينية وتأثيرها سيحمي غضب اهللا آثورة برآان تتجاوز قدرات . بدمار أطول زلزلة تضرب االرض

 .على االرض
 

الزلزلة العظيمة الناتجة عن البوق السابع تطلق الضربة الثالثة ، في ذات الوقت الرعود السبعة تعلن تطهير السماء الثانية 
 ) 21: 24ء اشعيا( تضرب جيوش االرض ) مئات الكلغ(في ُبعد دايلث َبَرٌد ثقيل . في ُبعد هيه من االرواح الشريرة
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.  وعود ، البرد ، الزلزلة ، تنهي الضربة الثانية ، ليس فقط تباد الجيوش البشرية بل أيضًا قوى الظالم7الضربة الثالثة ، 
ويالت صراع الفناء المميتة ستقصر ليخلص البشر ولُتعد الطريق لعودة المسيح الى االرض في وقت ُمعد لكن غير 

 .معلوم
 

  ، تشققت االرض تشققًا تزعزت االرض انسحقت االرض انسحاقًا
 ترنحت االرض ترنحًا آالسكران وتدلدلت آالعرزال . تزعزعًا 

 ) 20 -19: 24اشعياء ( وثقل عليها ذنبها فسقطت وال تعود فتقوم 
 

ير ستشعر آل االرض بالزلزلة ، ستدمر آل مدينة على االرض ، تختفي جبال ، ترتفع أودية وتصبح سهوًال ، محاولة تفس
لربما آان الزخم قويًا لدرجة . دة الفعل المتأخرة لسقوط النيازكانه ر. هذا الحدث علميًا سيكون هناك سبب محسوس واحد

الصفائح القشرية لليابسة نتجت عن ضغوط . انه شتت الكتلة الجوهرية لداخل االرض متسببًا باضمحالل التوازن لالرض 
ا اهللا في وقت معين لتطلق انفجار طاقة عمالقة هائلة ، آما في أيام نوح يطلق استمرت االف السنين ، هذه الضغوط يطلقه

دمار الزلزلة الهائل سيبيد اعداد هائلة من سكان االرض لدرجة ان الباقين سيعترفون باله . اهللا دينونة عالمية لكل االمم
 . اله الخليقةالكتاب المقدس

 
آم يكفي " االرض المتزعزعة" عنوانه " سورشا ماآدونا" أته مؤخرًا آتبه من الناحية العلمية أود أن اشير الى مقال قر

 .من دمار الزلزلة العظيمة ؟
 

 نصف سكان 2007 سنة الماضية وفي العام 50تضاعف سكان العالم في الـ . الزالزل اليوم تهدد البشر أآثر مما مضى
النتيجة الكئيبة ، . لى حدود قشرة أرضية متزعزعة  مدينة آبيرة مبنية ع380العالم سيسكنون في مدن متراصة ، ألن 
 .آارثة قد تقتل مليون شخص قابلة للحدوث

 
النبؤة الكتابية ليست بعيدة . الكتاب المقدس هو رقم االنسان في 6له ميزته ألن الرقم ) عدد سكان العالم (  بليون 6.6الرقم 

  آلم يضرب االرض ؟ 50حجم أود أن أسأل هذا العالم ما تحليله لو أن نيزك ب. الحدوث
 

 2015 أيلول 4وقوع الزلزلة 
 

 ثم أخذ المالك المبخرة ومألها من نار المذبح وألقاها الى االرض 
 )5: 8رؤيا  (.فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة 

 
ن نهايته حين يدرك ا. في النهاية يخسر الشيطان سيطرته على الجيش الضخم المتقدم نحو اسرائيل من الشرق والشمال

لكن قبل أن يستطيع ذلك سيتدخل اهللا بزلزلة عظيمة تدمر آل مدن . قريبة يأمر بتفجير آل القنابل النووية التي بأمرته
 .ستنهار جبال ويمتأل الجو بالغبار. هذه ستكون أعظم زلزلة تضرب االرض. االرض

 
 ن الشعب هو ذا الّرب يخلي االرض ويفرغها ويقلب وجهها ويبدد سكانها وآما يكو

 هكذا سيدتها آما الشاري هكذا البائع آما هكذا الكاهن آما العبد هكذا سيده آما األَمُة 
 المقرض هكذا المقترض وآما الدائن هكذا المديون تفرغ االرض افراغًا وتنهب نهبًا 
 ألن الّرب قد تكلم بهذا القول ، ناحت ، ذبلت االرض ، حزنت المسكونة حزن مرتفعو 

  . شعب االرض
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 .َواَألْرُض َتَدنََّسْت َتْحَت ُسكَّاِنَها َألنَُّهْم َتَعدَّْوا الشََّراِئَع، َغيَُّروا اْلَفِريَضَة، َنَكُثوا اْلَعْهَد اَألَبِديَّ
 .اٌس َقَالِئُلِلذِلَك اْحَتَرَق ُسكَّاُن اَألْرِض َوَبِقَي ُأَن.  ِلذِلَك َلْعَنٌة َأَآَلِت اَألْرَض َوُعوِقَب السَّاِآُنوَن ِفيَها

 َبَطَل َفَرُح الدُُّفوِف، اْنَقَطَع َضِجيُج اْلُمْبَتِهِجيَن،.  َناَح اْلِمْسَطاُر، َذُبَلِت اْلَكْرَمُة، َأنَّ ُآلُّ َمْسُروِري اْلُقُلوِب
 .ُدمَِّرْت َقْرَيُة اْلَخَراِب. َيُكوُن اْلُمْسِكُر ُمرًّا ِلَشاِرِبيِه. َال َيْشَرُبوَن َخْمًرا ِباْلِغَناِء.  َبَطَل َفَرُح اْلُعوِد

 .اْنَتَفى ُسُروُر اَألْرِض. َغَرَب ُآلُّ َفَرٍح. ُصَراٌخ َعَلى اْلَخْمِر ِفي اَألِزقَِّة.  ُأْغِلَق ُآلُّ َبْيٍت َعِن الدُُّخوِل
َسِط اَألْرِض َبْيَن الشُُّعوِب َآُنَفاَضِة َزْيُتوَنٍة، ِإنَُّه هَكَذا َيُكوُن ِفي َو.  َاْلَباِقي ِفي اْلَمِديَنِة َخَراٌب، َوُضِرَب اْلَباُب َرْدًما

 .َآاْلُخَصاَصِة ِإِذ اْنَتَهى اْلِقَطاُف
 .َألْجِل َعَظَمِة الرَّبِّ ُيَصوُِّتوَن ِمَن اْلَبْحِر. ُهْم َيْرَفُعوَن َأْصَواَتُهْم َوَيَتَرنَُّموَن

 .اِئِر اْلَبْحِر َمجُِّدوا اْسَم الرَّبِّ ِإلِه ِإْسَراِئيَلِفي َجَز.  ِلذِلَك ِفي اْلَمَشاِرِق َمجُِّدوا الرَّبَّ
 .النَّاِهُبوَن َنَهُبوا! َوْيٌل ِلي! َيا َتَلِفي، َيا َتَلِفي«: َفُقْلُت. »َمْجًدا ِلْلَبارِّ«: ِمْن َأْطَراِف اَألْرِض َسِمْعَنا َتْرِنيَمًة

َوَيُكوُن َأنَّ اْلَهاِرَب ِمْن َصْوِت الرُّْعِب َيْسُقُط ِفي اْلُحْفَرِة، . ُحْفَرٌة َوَفخٌّ َيا َساِآَن اَألْرِضَعَلْيَك ُرْعٌب َو. » النَّاِهُبوَن َنَهُبوا َنْهًبا
َحَقِت اَألْرُض ِاْنَس. َألنَّ َمَياِزيَب ِمَن اْلَعَالِء اْنَفَتَحْت، َوُأُسَس اَألْرِض َتَزْلَزَلْت. َوالصَّاِعَد ِمْن َوَسِط اْلُحْفَرِة ُيْؤَخُذ ِباْلَفخِّ

 َتَرنََّحِت اَألْرُض َتَرنًُّحا َآالسَّْكَراِن، َوَتَدْلَدَلْت َآاْلِعْرَزاِل،. َتَزْعَزَعِت اَألْرُض َتَزْعُزًعا. َتَشقََّقِت اَألْرُض َتَشقًُّقا. اْنِسَحاًقا
 . َوَثُقَل َعَلْيَها َذْنُبَها، َفَسَقَطْت َوَال َتُعوُد َتُقوُم

 .ذِلَك اْلَيْوِم َأنَّ الرَّبَّ ُيَطاِلُب ُجْنَد اْلَعَالِء ِفي اْلَعَالِء، َوُمُلوَك اَألْرِض َعَلى اَألْرِضَوَيُكوُن ِفي 
 . َوُيْجَمُعوَن َجْمًعا َآَأَساَرى ِفي ِسْجٍن، َوُيْغَلُق َعَلْيِهْم ِفي َحْبٍس، ُثمَّ َبْعَد َأيَّاٍم َآِثيَرٍة َيَتَعهَُّدوَن

 .ُر َوُتْخَزى الشَّْمُس، َألنَّ َربَّ اْلُجُنوِد َقْد َمَلَك ِفي َجَبِل ِصْهَيْوَن َوِفي ُأوُرَشِليَم، َوُقدَّاَم ُشُيوِخِه َمْجٌد َوَيْخَجُل اْلَقَم
 )23 -1: 24اشعياء (

 

طاقة دون . الدمار العالمي سيؤثر بالطاقة الكهربائية عالميًا ويمنع الشيطان من تدمير الكوآب باسلحة الدمار الشامل
الصواريخ المّعدة ستصبح بال . آهربائية ال تعمل الدوائر االلكترونية فال تنطلق أنظمة أسلحة الشيطان النووية المّعدة مسبقًا

فائدة ألّن أنظمة مالحتها التي توجهها االقمار الصناعية ستحترق ، اضطراب الشمس وخروجها من مدارها متجهة نحو 
 .االرض

 
هذه الهيكلية . واتصاالتها ، االنترنت ، الراديو ، التلفاز ، االتصاالت الالسلكية والتلفونات لن تعملدون االقمار الصناعية 

 .تتطلب تنسيقًا لتعمل منصات الصواريخ مع االليات العسكرية االخرى والتي ستصبح بال فائدة في آل أنحاء العالم 
 

عة وُتّدمر جيوش هرمجدون ، سيأتي مالك من السماء وبيده حين يتطهر الجو مع الرعود السب. حان وقت نهاية الشيطان 
 في هذا الشأن حين الكتاب المقدسلنقرأ آيات من . سلسلة يقيد بها الشيطان ويرميه في الهاوية ويختم عليه في العالم السفلي

 .يدعو اهللا آل االمم للدينونة
 

 ت ونظرت لما فتح الختم السادس واذ زلزلة عظيمة حدثت والشمس صار
 سوداء آمسح من شعر والقمر صار آالدم ونجوم السماء سقطت الى االرض 
 آما تطرح شجرة التين سقاطها اذ هزتها ريح عظيمة والسماء انفلقت آدرج 
 ملتف وآل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما وملوك االرض والعظماء 

 مغاير واالغنياء واالمراء واالقوياء وآل عبد وآل حر أخفوا أنفسهم في ال
 وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا وأخفينا 

 عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف النه قد جاء يوم غضبه 
  )17 -12: 6رؤيا  ( .العظيم ومن يستطيع الوقوف
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 . بعضًا مرتعبين بعضهموفي هذا االضطراب يقتل الناجون ، ستضرب جيوش روسيا أمطار الَبَرد واالمراض وسترتبك
 

 هكذا قال السيد الّرب هل أنت هو الذي تكلمت عنه في االيام القديمة 
 عن يد عبيدي أنبياء اسرائيل الذين تنبأوا في تلك االيام سنينًا ان آتي 
 بك عليهم ويكون في ذلك اليوم يوم مجيء جوج على أرض اسرائيل 

  غيرتي ، في ناريقول السيد الّرب ان غضبي يصعد في انفي وفي
 سخطي تكلمت انه في ذلك اليوم يكون رعش عظيم في ارض اسرائيل 
 فترعش امامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل والدابات 
 التي تدب على االرض وآل الناس الذين على وجه االرض وتندك 

 .الجبال وتسقط المعاقل وتسقط آل االسوار الى االرض
 

 في آل جبالي يقول السيد الّرب فيكون سيف آل وأستدعي السيف عليه 
 واحد على أخيه وأعاقبه بالوباء والدم وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى 
 . الشعوب الكثيرة الذين معه مطرًا جارفًا وحجارة َبَرد عظمية ونارًا وآبريتًا

 .فأتعّظم وأتّقَدس وأعرف في عيون امم آثيرة فيعلمون أني أنا الّرب
 )23 -17 :38اشعياء (

 

مهما يكن يقول . ستباد جميعها ربما بقنبلة أو بوباء أو بظهور مجد الّرب . سيقاتل الّرب ضد االمم التي اتت لتبيد اسرائيل
 . بان لحمهم ستذوب عن عظامهم ولن ينجوا حتى وال جندي واحدالكتاب المقدس

 
َوَأْجَمُع ُآلَّ اُألَمِم َعَلى ُأوُرَشِليَم ِلْلُمَحاَرَبِة، َفُتْؤَخُذ اْلَمِديَنُة، َوُتْنَهُب اْلُبُيوُت،  .ِطِكُيْقَسُم َسَلُبِك ِفي َوَسُهَوَذا َيْوٌم ِللرَّبِّ َيْأِتي َف

 .َوُتْفَضُح النَِّساُء، َوَيْخُرُج ِنْصُف اْلَمِديَنِة ِإَلى السَّْبِي، َوَبِقيَُّة الشَّْعِب َال ُتْقَطُع ِمَن اْلَمِديَنِة
َوَتِقُف َقَدَماُه ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َعَلى َجَبِل الزَّْيُتوِن الَِّذي ُقدَّاَم . بُّ َوُيَحاِرُب ِتْلَك اُألَمَم َآَما ِفي َيْوِم َحْرِبِه، َيْوَم اْلِقَتاِلَفَيْخُرُج الرَّ

ْحَو اْلَغْرِب َواِدًيا َعِظيًما ِجدًّا، َوَيْنَتِقُل ِنْصُف اْلَجَبِل َنْحَو ُأوُرَشِليَم ِمَن الشَّْرِق، َفَيْنَشقُّ َجَبُل الزَّْيُتوِن ِمْن َوَسِطِه َنْحَو الشَّْرِق َوَن
َوَتْهُرُبوَن َآَما َهَرْبُتْم ِمَن . َوَتْهُرُبوَن ِفي ِجَواِء ِجَباِلي، َألنَّ ِجَواَء اْلِجَباِل َيِصُل ِإَلى آَصَل. الشَِّماِل، َوِنْصُفُه َنْحَو اْلَجُنوِب

                                        .َوَيْأِتي الرَّبُّ ِإلِهي َوَجِميُع اْلِقدِّيِسيَن َمَعَك.  َأيَّاِم ُعزِّيَّا َمِلِك َيُهوَذاالزَّْلَزَلِة ِفي
 )5 -1: 14زآريا (

 
َلْحُمُهْم َيُذوُب َوُهْم َواِقُفوَن َعَلى . نَُّدوا َعَلى ُأوُرَشِليَمَوهِذِه َتُكوُن الضَّْرَبُة الَِّتي َيْضِرُب ِبَها الرَّبُّ ُآلَّ الشُُّعوِب الَِّذيَن َتَج

َوَيُكوُن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َأنَّ اْضِطَراًبا َعِظيًما ِمَن الرَّبِّ َيْحُدُث . َأْقَداِمِهْم، َوُعُيوُنُهْم َتُذوُب ِفي َأْوَقاِبَها، َوِلَساُنُهْم َيُذوُب ِفي َفِمِهْم
: َوَيُهوَذا َأْيًضا ُتَحاِرُب ُأوُرَشِليَم، َوُتْجَمُع َثْرَوُة ُآلِّ اُألَمِم ِمْن َحْوِلَها. ْمِسُك الرَُّجُل ِبَيِد َقِريِبِه َوَتْعُلو َيُدُه َعَلى َيِد َقِريِبِهِفيِهْم، َفُي

َغاِل َواْلِجَماِل َواْلَحِميِر َوُآلِّ اْلَبَهاِئِم الَِّتي َتُكوُن ِفي هِذِه َوَآَذا َتُكوُن َضْرَبُة اْلَخْيِل َواْلِب. َذَهٌب َوِفضٌَّة َوَمَالِبُس َآِثيَرٌة ِجدًّا
 )15 -12: 14زآريا ( .َآهِذِه الضَّْرَبِة. اْلَمَحالِّ

 
آل االمم ستجتمع لتدّمر اسرائيل نهائيًاز هذه اّالمة الصغيرة .  لغضب اهللا على االممالكتاب المقدساني أرتجف لوصف 

ذلك سيثير دمارًا لم تعرفه االرض من قبل آما حذّرهم النبي قبل .  هذا سيكون آمن يلمس حدقة اهللا.بين امم االرض
 .  سنة2500

 
تطهير الرعود السبعة وأسر الشيطان في . الكتاب المقدسقالئل سينجون من الزلزلة والضربات االخرى المذآورة في 

آتابة هذا صعب علّي الن هناك أبرياء آثير من . البابلونية واالسالمالهاوية سيعني نهاية آل دين زائف بما فيها المسيحية 



 الفصل الرابع 

   Chapter 4,  Page 17  الصفحة
2 / 19 /  2007 

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

أنا لم أآتب هذه النبؤات بل حاولت شرح المكتوب في هذه . البوذيين والهندوسيين واالسالم التي ستغمرها هذه المحن
 .وبلدان اسالمية ستنجو ان بقايا من شعوب العراق واالمم المحيطة ومصر الكتاب المقدستقول نبؤات . االسفار القديمة

 
. جيوش العالم التي تجمعت لدمار اسرائيل قد هزمت وأبيدت . سيقصر اهللا هذه االيام لينجو بشر يمألون االرض ثانية

 .سيحارب اهللا من أجل شعبه وسترى اسرائيل أعظم أعجوبة تحدث على االرض
 

 .ِعيُف َبَطٌل أنا اْطَبعوا سكاآم سيوفًا وَمَناِجَلُكْم ِرَماحًا ، ِلَيُقْل الَض
 )10: 3يوئيل (

 
َال َتْرَفُع ُأمٌَّة َعَلى ُأمٍَّة . ُيْنِصُف ُألَمٍم َقِويٍَّة َبِعيَدٍة، َفَيْطَبُعوَن ُسُيوَفُهْم ِسَكًكا، َوِرَماَحُهْم َمَناِجَل. َفَيْقِضي َبْيَن ُشُعوٍب َآِثيِريَن

َم َربِّ َبْل َيْجِلُسوَن ُآلُّ َواِحٍد َتْحَت َآْرَمِتِه َوَتْحَت ِتيَنِتِه، َوَال َيُكوُن َمْن ُيْرِعُب، َألنَّ َف. ُدَسْيًفا، َوَال َيَتَعلَُّموَن اْلَحْرَب ِفي َما َبْع
 )4-3: 4ميخا  (.اْلُجُنوِد َتَكلََّم

 
ر بالتسليح أثناء محن عصر زين ثروة العالم تستثم. انظر آيف سيأتي العصر الجديد مختلفًا معكوسًا باستعمال المعادن 

 .الحربي لزيادة السيطرة االقتصادية والسياسية
 

لكن مع الّرب ستحول مواد الحرب الى أدوات سالم يتبارك منها . أولويات الشيطان لم تفد العائلة بل أفلست مئات الشعوب
 .لقديسون المقامونالثروة ستوجه الى نشاطات سلمية تفيد العائالت لتبني حضارة الهية تحت حكومة يقودها ا. آل الناس

 

 هل تحدد الطيور الجارحة توقيتًا أو تأريخًا؟
العهد الرئيسي في العهد القديم آان بين اهللا وابراهيم آما ذآر سفر . العهد القديم يصف اهللا بانه صانع عهد وحافظه

استعمال . الخامس لكن ليس – حيوانات ، يقطعها بالنصف 5هناك طلب من ابراهيم أن يحّضر . )20 -9: 15التكوين (
 دايلث عهد الدم ليس –الف . االربعة االخرى وعالقة االبهام باالصابع .  يظهر قاعدة أصابع اليد الخمسة العبرية5الرقم 

قطع الذبيحة آانت ُتّصف الى . آان اسلوبًا طبيعيًا لضمان وعد وعهد بين اثنين.غير طبيعي بين القبائل في ذلك الوقت
 .ير الطرفان فيما بينها مؤآدين العهد لالبدجانب بعضها البعض ويس

 
حين آان ابراهيم يطردها غربت الشمس ، عند الغياب . لم يظهر الّرب حاًال بل ظهرت طيور جارحة. حين استعد ابراهيم

( الى ) النيل( وعد ابراهيم ونسله بانهم سيمتلكون آل االرض من نهر مصر . آان الّرب مستعدًا ليقيم عهده مع ابراهيم
 . عصر سيث آما يظهر في ساعة آوآو العالم–تتميم هذه النبؤة سيكون في نهاية عهد زين ) . الفرات

 
 . بل سار اهللا بنفسه ليظهر بانه سيحفظ عهد ابراهيم أيضًا . لم يسمح اهللا البراهيم بان يسير بين هذه القطع

ضورها عند ذبيحة ابراهيم تظهر ان هناك قيمة لوعد ح. الطيور الجارحة ترمز الى جهد الشيطان لمنع أي عالقة مع اهللا 
بعد االف السنين أيضًا ذآر المسيح الطيور الجارحة آعالمة تذآرنا بأن ننظر الى . ذلك وعد من خالق الكون . اهللا وهدفه

د اآتشفت  ، لقالكتاب المقدسحين تظهر الطيور الجارحة ستصبح االحداث التي تمت حينها ذات معنى لمن يعرفون . العهد
 سنة من التاريخ 7000من تلك الساعة وضعت جدول . خطة اهللا لهذه االرض و وضعتها ضمن ساعة آوآو العالم 

    .البشري
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لكن حين وصلت الى . اطار صغير يحدد صراع الفناء.  سنوات من صراع الفناء7 سنة يتبعه جدول 7000مرجع الـ 
 االخيرة تتطابق بدقة مع الجداول االخرى آصراع فناء صغير من 7ر الـ الفترة االخيرة لصراع الفناء وجدت ان االشه

 .  التاريخية أظهرت بشدة االحداث التي ستتم في االوقات الموضوعة–هذه التطابقات النبوية .  فترة12
 لهذا آتبت هذين الكتابين 

 
التعامل مع اسرائيل . مصداقية في اظهار الحقيقةاذ له . يسوع والرسل اقتبسوا دومًا من العهد القديم اذ يمكن االعتماد عليه

آشعب واقع تاريخي ، تعاملها الماضي مع اهللا برهان عن اتمام اهللا لوعوده في شأن مستقبل اسرائيل لن نستطيع أن نفهم 
 . اذ أنها متصلة آعقد الِشباك. أقوال المسيح دون االعتماد على أقوال االنبياء في العهد القديم

هناك اتمام قريب وتتمات بعيدة .  أقوالهم علينا أن ندرك بعض القواعد حين ننظر خالل نبؤة نرى قمم جباللكن آي نفهم
االودية ما بين هذه الجبال ترمز الى أوقات غير محددة يصعب قياسها الننا لن نستطيع رؤيتها . في مجال النبؤات تاريخيًا
 .وهي محجوبة التفاصيل

 
هذا يساعدنا على قياس طول زمن هذه . ُيظهر ُبعد سبعي متواجد مع ُبعد خمسي . الخمسيمبدأ حجر روزيتا السبعي ، 

  لكنه يتوقف في وسط االية الثانية 1: 61 يقرأ المسيح مقطعًا من اشعياء 22 -14: 4لنرى مثاًال في لوقا . االودية 
 

 َسَلني ُروُح الَسّيد الّرب علّي ألّن الّرب مسحني ُألَبِشرَّ المساآيَن ، أْر
 ألعصب منكسري القلوب ، ألنادي للمسبين بالعتق وللمأسورين باالطالق 

 ...النادي بَسَنٍة مقبولة للّرِب
  

هذه النبؤة قد تمت ، النصف االخر لنبؤة اشعياء " اليوم تسمعون" الجزء االول هو النبؤة القريبة حين قرأها قال المسيح ، 
 مازالت ستتم في المستقبل 

 ام اللهنا ألعزيِّ آَل النائحينوبيوم انتق
 )2: 61اشعياء (

 
 .الشاهدين القامة الحقيقة. حين نتفحص المراجع الكتابية علينا أن نبحث عن قمتي الجبل

 
 آيف تحدد الطيور الوقت ؟

 
االنسان بعد الضيقة ، تكلم عن عودة ابن !" فحيُث ُتوَجُد الجيَفُة ، َتَتَجَمُع الّنُسوُر : ") 35 -28: 24متى (قال المسيح في 

سنعرف حينها ان الوقت حان ، احدى . حين يرسل مالئكة لجمع المختارين من الرياح االربعة من اول السماء الى آخرها
 . العالمات ستكون طيور جارحة تجمعت لتأآل محتفلة جثث الجنود االموات

 
َوَأُردَُّك . هَأَنَذا َعَلْيَك َيا ُجوُج َرِئيُس ُروٍش َماِشَك َوُتوَباَل: اَل السَّيُِّد الرَّبُّهَكَذا َق: َوَأْنَت َيا اْبَن آَدَم، َتَنبَّْأ َعَلى ُجوٍج َوُقْل

ْن َوَأْضِرُب َقْوَسَك ِمْن َيِدَك اْلُيْسَرى، َوُأْسِقُط ِسَهاَمَك ِم. َوَأُقوُدَك َوُأْصِعُدَك ِمْن َأَقاِصي الشَِّماِل َوآِتي ِبَك َعَلى ِجَباِل ِإْسَراِئيَل
َأْبُذُلَك َمْأَآًال ِللطُُّيوِر اْلَكاِسَرِة ِمْن ُآلِّ َنْوٍع . َفَتْسُقُط َعَلى ِجَباِل ِإْسَراِئيَل َأْنَت َوُآلُّ َجْيِشَك َوالشُُّعوُب الَِّذيَن َمَعَك. َيِدَك اْلُيْمَنى

َوُأْرِسُل َناًرا َعَلى َماُجوَج َوَعَلى السَّاِآِنيَن ِفي .  َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبَُّعَلى َوْجِه اْلَحْقِل َتْسُقُط، َألنِّي َتَكلَّْمُت،. َوِلُوُحوِش اْلَحْقِل
ُس َوُأَعرُِّف ِباْسِمي اْلُمَقدَِّس ِفي َوْسِط َشْعِبي ِإْسَراِئيَل، َوَال َأَدُع اْسِمي اْلُمَقدََّس ُيَنجَّ. اْلَجَزاِئِر آِمِنيَن، َفَيْعَلُموَن َأنِّي َأَنا الرَّبُّ

 )6 -1: 39حزقيال     (.َبْعُد، َفَتْعَلُم اُألَمُم َأنِّي َأَنا الرَّبُّ ُقدُّوُس ِإْسَراِئيَل
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ِمْن ُآلِّ ِجَهٍة، اْجَتِمُعوا، َوَتَعاَلْوا، اْحَتِشُدوا : ُقْل ِلَطاِئِر ُآلِّ َجَناٍح، َوِلُكلِّ ُوُحوِش اْلَبرِّ: َوَأْنَت َيا اْبَن آَدَم، َفهَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ
َتْأُآُلوَن َلْحَم اْلَجَباِبَرِة . ِإَلى َذِبيَحِتي الَِّتي َأَنا َذاِبُحَها َلُكْم، َذِبيَحًة َعِظيَمًة َعَلى ِجَباِل ِإْسَراِئيَل، ِلَتْأُآُلوا َلْحًما َوَتْشَرُبوا َدًما

 )18 -17: 39حزقيال  (.َساِء اَألْرِضَوَتْشَرُبوَن َدَم ُرَؤ
 

ْجَعُل َمْجِدي ِفي اُألَمِم، َوَجِميُع اُألَمِم َيَرْوَن ُحْكِمي الَِّذي َأْجَرْيُتُه، َوَيِدي الَِّتي َجَعْلُتَها َعَلْيِهْم، َفَيْعَلُم َبْيُت ِإْسَراِئيَل َأنِّي َأَنا َوَأ
 )22 -21: 39حزقيال  ( .الرَّبُّ ِإلُهُهْم ِمْن ذِلَك اْلَيْوِم َفَصاِعًدا

 
 ِمْصَر وُقْل َلُه أَشبهَت شبَل االمم وأنَت نظير تمساح في البحار ، اندفقت ، اْرفََْع مرثاٌة على فرعوَن ملُكيا ابن أدم 

 بأنهارك وَآَدْرَت الماء برجليك وعكرت أنهارهم 
 

َوَأْتُرُآَك َعَلى .  َوُهْم ُيْصِعُدوَنَك ِفي ِمْجَزَفِتيِإنِّي َأْبُسُط َعَلْيَك َشَبَكِتي َمَع َجَماَعِة ُشُعوٍب َآِثيَرٍة،: هَكَذا َقاَل السَّيُِّد الرَّبُّ
َوُأْلِقي َلْحَمَك َعَلى . اَألْرِض، َوَأْطَرُحَك َعَلى َوْجِه اْلَحْقِل، َوُأِقرُّ َعَلْيَك ُآلَّ ُطُيوِر السََّماِء، َوُأْشبُع ِمْنَك ُوُحوَش اَألْرِض ُآلََّها

َوِعْنَد ِإْطَفاِئي ِإيَّاَك . َوُأْسِقي َأْرَض َفَيَضاِنَك ِمْن َدِمَك ِإَلى اْلِجَباِل، َوَتْمَتِلُئ ِمْنَك اآلَفاُق. ْن ِجَيِفَكاْلِجَباِل، َوَأْمُأل اَألْوِدَيَة ِم
ْوَقَك ُآلَّ َأْنَواِر السََّماِء َوُأْظِلُم َف. َأْحُجُب السََّماَواِت، َوُأْظِلُم ُنُجوَمَها، َوُأْغِشي الشَّْمَس ِبَسَحاٍب، َواْلَقَمُر َال ُيِضيُء َضْوَءُه

 )8 -2: 32حزقيال   (.اْلُمِنيَرِة، َوَأْجَعُل الظُّْلَمَة َعَلى َأْرِضَك، َيُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ
 

 بلدان اسالمية جنوب روسيا في مكان امبراطورية 5اليوم هناك . آتب النبي عبر نظرة االمبراطورية الفارسية القديمة 
لقد بني .  ، سيتحدون مع بلدان اسالمية أخرى في آسيا وأفريقيا آي يهاجموا اسرائيل في االيام االخيرة فارس القديمة

سيعتبر تدنيسًا ألحد أعظم أماآنهم الدينية ، المسجد . الهيكل اليهودي ضد ارادتهم وأصبح شوآة في عيون االمم االسالمية
 . أجل اهللا سيأتون ليحرروا القدس من–فوق جبل الهيكل القديم 

 
 الكتاب المقدسحقدهم ضد اسرائيل سيتجسد في حرب أخيرة البادة اليهود من المنطقة والعالم ، المعرآة االخيرة يضعها 

 .ومرتفعات الجوالنفي منطقة ما بين عكا والضفة الغربية 
 

م ترحل شماًال لتبني معروف ان الطيور المهاجرة تأتي من روسيا وأوروبا مهاجرة الى جنوب أفريقيا في الشتاء ث
 ماليين نوعًا من الطيور آآلة 10أي مليون من % 10حوالي . اسرائيل تقع في مسارها . أعشاشها في الربيع والصيف

وستلعب دورًا مهمًا في تنظيف االرض . لحوم والتي ليست آذلك ستصبح آآلة لحوم بسبب أيام صراع الفناء الصعبة
 .مر اهللا جيوش االسالم ستبقى جثثهم لتأآلها الطيور الجارحةحين يد. المقدسة من الجيف والجثث 

 
 9لقد حدد توقيت دمار الهيكل الثالث في . االن لنرى توقيت هذه االحداث المستقبلية ونرى ما تقوله لنا ساعة آوآو العالم

 ، الجيوش الغازية من النه التاريخ الذي ُدمر فيها الهيكالن السابقان حسب التقويم  اليهودي) 2015 تموز 25( آف 
وسيدمرون الهيكل ويزيلون آثاره ليبعثوا مسجدهم الذي سيحتل آل مساحة جبل الهيكل نظرًا . الشمال ستحتل القدس

 .1990الستمرار عمليات التوسيعية والبناء له منذ العام 
 

م أآبر زلزلة تضرب  الذي سيكون يو2015 أيلول 4 تموز نصل الى 25 منذ دمار الهيكل في  يومًا40حين نضيف 
حينها ستطير ماليين الطيور الكاسرة في أرض معرآة هرمجدون . االرض ، هذه الزلزلة ستدمر جيوش العالم المجتمعة 

 .جثة قتلتهم الزلزلة مليون 200حيث 
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اريخ  سنة من ت7000 فترة لصراع الفناء الصغير والذي بدوره يتطابق مع جدول 12االشهر السبعة االخيرة تؤلف الـ 
وتتطابق مع تروس الساعة الدقيقة لمجرى .  ال تتغيرالبشر ، هذه االشهر السبعة مجرد اطار صغير لكن آل المحتويات

 . مليون جندي تمأل التالل واالودية حول أورشليم200االن نحن في المستقبل حيث جثث . االحداث
 

 نيسان ، والطيران المدني والحربي -ائيل يتمان في آذارَفصَلْي هجرة الطيور فوق اسر. الى هناك ستأتي الطيور الكواسر
اضطر . اذا حين تجذب محرآات النفاثة الطير تكون النتيجة آارثة. يواجه صعوبات في تجنبها خالل هذه الفصول

جنوبًا االسرائيليون الستعمال أجهزة رصد خاصة لتجنب أفواج الطيور الهائلة التي تطير موسميًا شماًال في الربيع لتعود 
 .في الخريف

 
آل سنة تكون جائعة حين تصل الى اسرائيل بعد أن تقطع مسافات عظيمة ، في . الطيور الكواسر تعطيني الكثير ألفكر به

 . ستقر فوق الجثث وتحتفل بالتهامهاطبعًا ست.  مليون جثة منتشرة على االرض حول القدس200المستقبل ستطير فوق 
 

نبؤة . هذا يعني ان معظم أعداد الطيور المهاجرة ستمر فوق الموقع. ًا في بداية هجرتها الزلزلة العظيمة ستحدث تمام
ذآر المسيح هذه الطيور آعالمة ألزمنة .  تقول انه حتى العوامل الطبيعية ستشترك ألن مهندس ذلك هو اهللالكتاب المقدس

رة سيجلب االعداد المطلوبة من الطيور الكاسرة أحداث النبؤة معدة بدقة فموسم الهج. المحنة ولمراقبة عودته بعد ذلك
 .التمام العمل بالتفصيل
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بعد معرآة هرمجدون سيقيد الشيطان في الهاوية حيث سيبقى حتى نهاية حكم المسيح االلفي على االرض ، هذه االحداث 
موقع تموز يتالئم مع ) 2015 آانون االول 21 الى 2015 أيار 22(  من االشهر السبعة 12ستتم في الشهر الرابع للفترة 

حين يطرد الشيطان من السماء سينزل االرض ليقيم جسد ضد . 12فتراته الـ  سنوات لصراع الفناء و7 من جدول 7الفترة 
الفترة السابعة هي أيضًا تموزية حسب مبدأـ حجر روزيتا . 2012 آانون االول 21المسيح ، المسيح الدجال الميت في 

قمتي جبل .(  ُبعد دايلث َحَدثي تموز هذين متوازي الفعل ، االولى تتم في ُبعد هيه والثانية في.  الخمسي –السبعي 
) دايلث( يقيد الشيطان ويطرد من جو االرض ) 2015أيلول ) (  أشهر7 (12وأيضًا في الشهر الرابع للفترة ) وشاهدين 

 .12ُيقّيد في الهاوية وجحيمها في منتصف تموز من الفترة . ضالى عمق االر
 

  صدفة ؟ 
 آلما اآتشفت أحداثًا ستتم اضيفها الى مجريات صراع الفناء أرى ان .هنالك الكثير من الصدف فال يمكن أن يكونوا صدفة 
 هو الذي أبرز وتكلم عن هذه االحداث الكتاب المقدسآمل ان تجد بأن . آلها تنتظم في مكانها الصحيح وآأني طلبتها هكذا

لذلك منذ االن ضع انت . وللقد اآتشفتها واحدة تلو االخرى واآتشف سياقها الدقيق الظاهر في الجدا. منذ االف السنين
 .استنتاجاتك


