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 12 العيد الثالث للفترة -3
 

 )2015 أيلول 16 (5776 تشيري 3" جيداليا" عيد 
اهللا ُيعّلم مما مضى وما آتب وما أوحى به . دائمًا أتطلع الى التروس التي تشير الى مرور الوقت في ساعة آوآو العالم

محنة ، حرب وألم لمدة .  سيفيعني "زين" في العبرية هو الحرف 7الرقم . لشرح لم يجب أن يحدث ذلك حسب رغبته
 سيصب اهللا غضبه على جيوش العصاة التي تجمعت ضده مع الزلزلة العظيمة 2015 أيلول 17 أيلول الى 4 يوما من 13

التي ستدمر مدن العالم الكبرى ، سيضرب مالئكة الموت االربعة ، البشرية التي لم تتب بالموت والدمار ، مع هذه 
 .ين أسوأ أسبوعين واجههتهما االرض مطلقًا ، ماليين سيبادون االحداث مجتمعة سيكون هذ



 الفصل الخامس 

   Chapter 5,  Page 2  الصفحة
19 / 2/   2007 

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

 
 

 

 )2015 تشرين االول –أيلول  ( 5776تشيري 
 

 
  تشرين االول–ايلول  الصفة الصوم العيد الشهر 

     
 

    7 

 
 

 تشيري 

    4 
 
 

    5 
 

    6 
     

      
     3   
     4 

 عيد نفخ االبواق 
  تشيري جيداليا 3 
عيد الكفارة، تشيري10) 4(صوم ال

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

           13 
16 
23 
28/9 – 4/10 

4 
5 
6 

  
 تشيري 3" جداليا" عيد . يبدأ التقويم المدني العبري السنة الجديدة أو عيد االبواق) 2015 أيلول 14 (5776 تشيري 1في 

لكن االيام االخيرة هذه تتطابق مع .  يحتفل بنهاية الحكم العبري تحت السلطان البابلي القديم 2015 أيلول 16 ، 5776
خادموا قتله الغيورون . آان الحاآم البار التي ترآته بابل واليًا على اليهودية المحتلة" جداليا. " آخر احتالل أممي للقدس
اليهود الناجين " جيداليا" مع موت .  وهكذا يتطابق موت البار مع دمار الهيكلذآراه أصبحت عيدًا. الملك العدو في هامان

 .من الغزو البابلي فروا خائفين الى البالد المجاورة مثل مصر
 

السنة . شهر الفصح. التقويم الديني يبدأ سنته بشهر نيسان في الربيع. تشيري هو الشهر االول للتقويم المدني العبري
 . تبدأ عصرًا جديدًا وسلطانًا جديدًا تحت حكم المسيح االلفي5776 للعام العبرية المدنية

 
 سنوات لصراع 7بما ان أحداث ومواعيد صراع الفناء في ضمن االعياد اليهودية ، سير هذه االعياد تتطابق مع سير 

 . سنة من خطة اهللا للبشر تاريخًا ونبؤات7000الفناء آما أيضًا مع 
 

 ةمالئكة الموت االربع
 

 ثم بّوق المالك السادس فسمعت صوتًا واحدًا من أربعة قرون مذبح 
 قائًال للمالك السادس الذي معه البوق فك االربعة . الذهب الذي أمام اهللا

 فانفك االربعة المالئكة المعدون . المالئكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات 
 )15 -13: 6رؤيا . (اسللساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الن

 
ما يلي . الفلسفة والدين يستطيعان شرح الظواهر الطبيعية لكن الناس سيواجهون خوارق الطبيعة في صراع الفناء

البعد الروحي الخارق للطبيعة يتجاوز حدود . سيصعب فهمه على العقل الغربي الننا نثق فقط بما نختبره بحواسنا الخمسة
اس يؤمنون بوجود الحاسة السادسة لكننا ال نستطيع قياسها لذلك مناقشتها عقليًا تبقى ضمن الحواس الخمسة ، معظم الن

 .ما يعرفه الناس عن الحاسة السادسة يأتي مما يقرأونه عن ممارسات ضمن منشورات قليلة. الكتب غريبة الطابع 
 

 يذآر الحاسة السادسة الكتاب المقدس. اهللالناس ليسوا مادة فقط واال آيف نشرح الحب ، الشعر ، الحياة ، الموت وحتى 
 . يذآرها دون نقاش غير مهتم ما اذا آنت مؤمنًا بها ام الالكتاب المقدس. للروح التي ليس ألحد جواب عنها 
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نحن . الموت انتقال ، حين نغادر االرض ترتفع ستارة المجهول. هناك واقع يشعر به آل من آان الى جانب انسان يموت

 أما أن نرفض أو نقبل بما نشعر به بشأن الجانب االخر. انب االخر بل نحس بهلن نرى الج
 

االيمان يعمل بشكل . ان نجح تطبيق ما نتعلمه تصبح حقيقة واضحة في حياتنا. لن نستطيع أن نؤآد حقيقتها دون تجربة
. روح القدس آي نفهم الحقيقةبعضها موحى به من ال. الكتاب المقدسوعود اهللا آثيرة في . الكتاب المقدسمختلف حسب 

تجدون الفهم الروحي " اسألوا تجدوا" " افتحوا الباب ألدخل" حياة االبدية قال قال المسيح يجب أن نولد ثانية آي نرث ال
 .الذي يقود الى الحياة به

 
م ان هناك نور حقيقي المه. ما أآتبه لن يعني شيئًا لبعض الناس ويكون واضحًا آلخرين ، هذا ال يعني ان الكاتب عشوائي 

هذا هو الفارق ، وهكذا الرسالة اما ال معنى لها لشخص وذات الرسالة . داخلي في القاريء يسهل له فهم الكلمات الروحية
 .واضحة لشخص آخر

 
حين . حينها نبحث ضمن آلمة اهللا عن ايضاحات أخرى في النصوص .  شيئًا ال يقبله المدرك الكتاب المقدسحين يذآر 

واقعًا جعله يأسف النه جعل البشر . ، مثًال قال اهللا في أيام نوح البشرية زاد شّرها ها بعضها ببعض ستتضح الصورة نقارن
 .على مثاله وأبرز دينونته ، نستطيع أن نطبق درس عصر نوح على عالمنا الحديث حاضرًا

 
 سيبيد الشر من السماء بطرد الشيطان اهللا غاضب مرة أخرى على البشر وسيّطهر االرض من الشر ، هذه المرة أيضًا

 .وابالسته منها ويمنع حضورهم امام عرشه
 

للمرة االولى سيرى الناس على . اهللا سيبدل حكومات االرض بحكم يرتكز على صالحه وبّره وشريعته وعدله ومحبته
 سيّبدل طبيعة البشر ويدمج اُلبعد بان اهللا حجر روزيتا  فياآتشفت. االرض الحياة الرائعة التي ارادها اهللا لنا منذ البدء

 .هذا يعني ان احياء الحكم االلفي سيستطيعون رؤية المستقبل. الخمسي بالُبعد السبعي
 

لن يكون هناك مكان للعصاة في المجتمع، حضارة البشر . لكن حتى مجيء ذلك الوقت اهللا سيبيد آل شر على االرض
 .تنتهي مع والدة الملكوت بالمحبة لالبد. ادمالحالية الفاسدة هي مخاض عصر ملكوت اهللا الق

 
من هم الذين سُيّكونون الملكوت ؟ من سينجو من صراع الفناء العظيم ؟ من سينتقل الى عالم حكم اهللا الجديد؟ من : السؤال 

؟ عند نهاية هم الذين سيطرحون خارجًا ؟ من الذين سيبادون ؟ من يظن اهللا بأنهم مفسدي سالم وازدهار االمم في المستقبل
انك لن تجد هذا المقال في آتب أخرى ولكني لم . صراع الفناء سيبيد اهللا آل شر متبقي ليفصل ما بين الطاهر والنجس

استجابتنا هي التي ستحدد . الكتاب المقدسأظهر اهللا هذه الحقيقة لكثيرين آتبوا عن المستقبل في . أخترع هذا المقال
 . ن يأتي ذلك الزمنمصيرنا ، ان آنا بين االحياء حي

 
. [ في االصل آان هناك خمسة. آخر أحداث صراع الفناء سيقوم بها مالئكة الموت االربعة المحضرين لتوقيت معين

 . يرمز الى الجانب االخر5الرقم ) ] 5=1+4( أصابع 4حسب قاعدة اليد باهم و
 

ولذلك ُقّيدوا في العالم السفلي . سلطان الشيطانهؤالء المالئكة الخمسة هم أقوى المخلوقات في الكون ولقد وقعوا تحت 
 ). ميالدية2015 –. م.  ق4004(آلالف السنين عبر عصر زين 

 
 مالئكة بارين ذآروا في سفر 7هناك .  السبعي–يتبعون ظهورات المبدأ الخمسي .  مالآًا مميزين ُذآروا بالنبؤة12هناك 

ظهوراتهم في سفر الرؤيا دومًا . طائعين هللايقفون أمام العرش خدمًا .  والذين يعلنون الضربات السبعة15الرؤيا اصحاح 
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 هم مالئكة الموت الذين 12المالئكة الخمسة االخرين المكملين للـ . رائعة ، مذهلة ، قوية ، جبارة ، منفذة ارادة الخالق
 .خمسة اولئكلنرآز على مالئكة الدينونة االلهية ال. سينفذون أوامر اهللا بالموت على أشرار االرض

 
في العهد القديم ذآر . االسماء هذه مؤلفة من فعل أو اسم باالضافة الى اسم اهللا. وجدت أسماء قديمة لمالئكة ذآرتها مراجع 

 . المالئكة الثالثة االول هم االهم في تراتبية ُبعد هيه" . ايل شاداي" و " ايل لوهيم " ان اهللا 
 

يعني سيد الجحيم ، المالئكة السبعة االخرين هم يوريل ، رفائيل ، " هيل ايل.  "  ايلميكائيل ، جبرائيل و عزرائيل أو هيل
آثيرون من العلماء يعتبرونه المسيح قبل " مالك الّرب" هناك آخر . رونائيل ، فانوئيل ، رازائيل ، سيراجئيل ، و هانائيل 

 . التجسد
 

م مئات االلوف من االسرائيليين عاشوا .  ق1500أثناء . يمةمالك الموت االول أرسل ليتم عمله البغيض أيام مصر القد
حين ظهر موسى طالبًا حريتهم من أقوى ملوك . عبيد الفرعون هؤالء عملوا بظروف صعبة ليبنوا مدنه . في مصر

عصره ،رفض الفرعون فضرب الّرب مصر بعشرة ضربات حتى ترك الفرعون شعب اهللا يمضي الى أرضه التي وعد 
 .بها آباءهم

 
مالك الموت االول هو من .  يقول بأن الضربة العاشرة آانت موت آل أبكار مصر من البشروالحيوانات الكتاب المقدس

هذا المالك آما أمره اهللا جال من بيٍت الى بيٍت . ذ هذه الضربة التي تضمنت ابن الفرعون البكر ووريثه على العرشَنفَّ
لكنه لم يمس أي انسان أو حيوان آان تحت حماية ذبيحة فصح . مصر آلهاوبدون رحمة أباد آل بكر بشري وحيوان في 

لم ُيمس الساآنين . عالمة على الطاعة بااليمان) دايلث(أمر المالك بأن يعبر عن آل بيت، رشق دم الذبيحة على بابه . اهللا
 .نستطيع هنا أن نرى ما سيحدث أثناء صراع الفناء. ناجين برحمة من دينونة اهللا

 
فالمالئكة يستطيعون الوصول الينا قبل أن ندرك ماذا يحدث ، هذا . ان المالئكة ال تراها عيوننا تكون قدرتها تامة علينابما 

 .ما يجعلهم خطيرين جدًا وخاصة اننا لم نخترع ما يجعلنا نرى المالئكة
 

دي مدرب ومسلح حين  جن185 000 – دمر جيش سنحاريب – الكتاب المقدس حسب –مالك واحد . وهم أقوياء جدًا
  ). 36 -35: 19ملوك الثاني ( في بضع ساعات ليلية لم ينج أحد سوى الملك الذي فّر مذلوًال . حاصروا أورشليم 

 
الجداول ( لنرى ما سيحدث حين ُيطلق مالئكة الموت االربعة على االرض أثناء الضربة الثانية في نهاية عصر زين 

لفناء ساعة قصيرة من عصر سيث ، لكن االرض مازالت تحت سلطان الشيطان الى وساعة آوآو العالم يظهران صراع ا
سبب وجود المالئكة االربعة هو ان العالم بأسره . اهللا سيأمر باطالق مالئكة الموت المّعدين منذ بدء الزمان) عصر زين

 :طان ستكون أوًال بابل الشي. سيبدأون ضرباتهم في ايران والعراق وآل بلدان نهر الفرات. أآبر من مصر
 

 ثم بّوق المالك السادس فسمعت صوتًا واحدًا من أربعة قرون مذبح الذهب 
 قائًال للمالك السادس الذي معه البوق فك االربعة المالئكة . الذي أمام اهللا

 المقيدين عند النهر العظيم الفرات ، فانّفك االربعة المالئكة المعّدون للساعة 
 )15 -13: 9رؤيا (لكي يقتلوا ثلث الناس   واليوم والشهر والسنة 

 
الضربات الثالثة تتم في . مالئكة الموت االربعة يطلقون في بداية الضربة الثانية وهي البوق السادس والجامة السادسة

 دايلث مالئكة الموت االربعة يمثلون الناحية الروحية في ُبعد هيه لهذه الضربة وفي ُبعد. ُبعدي دايلث وهيه على التوالي
 .  جندي في معرآة هرمجدون200 000 000تكون هجوم 
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 2000آتبت النبؤة قبل .  بليون نسمة 1½ سيقتلون . مالئكة الموت االربعة سيضربون آل بلد على االرض دون استثناء
 . ك االمر سيتمعام وحين يطلق اهللا هذا االمر الشديد من السماء للمالك السادس مع البوق السادس في صراع الفناء فان ذل

 
بعد . آما حدث في مصر القديمة مع مالك الموت ، هذه الدينونة مجرد خطوة في خطة موضوعة . لكن لن يموت الجميع 

 .اطالق هؤالء المالئكة سريعًا سيحل ملكوت اهللا على االرض سيباد االشرار من االرض فال يفسدون حضارة اهللا الجديدة
 

من يرفضون الخضوع لملكوت اهللا على االرض ، ابادة الشر هذه ستتم أيضًا في . لتوبةمالئكة الموت سيبيدون رافضي ا
سيطرد آل االرواح الشريرة من السماء حينها سيطردون من السماء ويلقون الى  . 9-8صراع فناء سماوي أثناء الفترات 

 . االرض تمامًااالرض مع الشيطان وسيطرحون الى بحيرة النار أو الى الهاوية فيزول تأثيرهم عن
 

حين يطرد ميكائيل المنحصر ) 6: 1ايوب ( لعصور عانت السماء من ظهور الشيطان وابالسته مرارًا امام عرش اهللا 
رغم ان الشيطان يطرد الى االرض أثناء صراع الفناء الصغير . الشيطان واتباعه من ُبعد هيه السماوي يتطهر محضر اهللا

 . االرض من سلطان الظالمسيالحقه التطهير االلهي وستحرر 
 

اليمكن شرح االمر . الوالدة الجديدة االلهية ستتضمن االرض أيضًا . المشيمة التي تمثل الشر بين البشر ستزال من الكون
أآثر من ذلك لبساطته ، قد يصعب عليكم قبول الحقيقة ألنكم عشتم زمن االآاذيب الشيطانية التي تفسد اعلى مؤسساتنا 

 .عالمية والمعلوماتيةالتعليمية واال
 

مثًال على المسلمين أن يدرآوا بأن خالق الكون سيحل المشكلة . البشرية وبسبب الحاجب الشيطاني ال ترى ما هو واضح
 .في الشرق االوسط في هذا الحدث االخير فيتعايش آل اوالده بسالم سويًا

 
. ء سوى اثنين الى أرض الموعد النهم عصوا اهللالم يدخل أحد من االبا.  سنة40آان شعب اسرائيل في صحراء سيناء 

 . الجيل العاصي الذي عاش في مصر لم يعش لير ما وعدهم اهللا به أثناء خالصهم ، فقط اوالدهم رأوا ذلك
 

لن ينجو آبائهم من غضب اهللا الذي . حين يجول مالئكة الموت االرض أثناء صراع الفناء سيزداد عدد اليتامى في العالم
سينجو أطفال من آل امة ولكن حسب . ء المالئكة االربعة لكن اوالد آثيرون سينجون آما حدث ايام الخروجصبه هؤال

 .هدف اهللا سيكون حتى االطفال مسؤولون
 

ان آره طفل آخرين آما علمه أبواه سيموتون . لن يكون هناك شّر في العالم الجديد. لن ينج آل االطفال من غضب اهللا 
 .مهما تكن أعمارهمبضربة مالك الموت 

 
حداثة السن لن تنجي أحدًا من دينونة اهللا آما حدث لبني . ان آان هناك شّر ضمن شخصية الطفل لن يرث ملكوت اهللا

أفكر بهذا حين ارى صور اطفال اصبحوا قتلة . هذا أمر مهم يعتبره من له أطفال. اسرائيل اثناء تجوالهم في سيناء
 .رهم وان آانوا احيانًا صغار السن جدًامحترفين وقنابل ملفوفة حول صدو

 
هل ستنجو من صراع الفناء . اليكم ما أعتقده بنسبة المسؤولية ما بين الصغار والكبار، وأختر أنت الفريق الذي تنتمي اليه

 . وتحيا لتدخل ملكوت اهللا على االرض
 

َوَيْجَتِمُع َأَماَمُه َجِميُع .  اْلِقدِّيِسيَن َمَعُه، َفِحيَنِئٍذ َيْجِلُس َعَلى ُآْرِسيِّ َمْجِدِهَوَمَتى َجاَء اْبُن اِإلْنَساِن ِفي َمْجِدِه َوَجِميُع اْلَمَالِئَكِة
ُثمَّ .  اْلَيَساِرالشُُّعوِب، َفُيَميُِّز َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض َآَما ُيَميُِّز الرَّاِعي اْلِخَراَف ِمَن اْلِجَداِء، َفُيِقيُم اْلِخَراَف َعْن َيِميِنِه َواْلِجَداَء َعِن

. َألنِّي ُجْعُت َفَأْطَعْمُتُموِني. َتَعاَلْوا َيا ُمَباَرِآي َأِبي، ِرُثوا اْلَمَلُكوَت اْلُمَعدَّ َلُكْم ُمْنُذ َتْأِسيِس اْلَعاَلِم: َيُقوُل اْلَمِلُك ِللَِّذيَن َعْن َيِميِنِه
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َفُيِجيُبُه اَألْبَراُر . َمْحُبوًسا َفَأَتْيُتْم ِإَليَّ. َمِريًضا َفُزْرُتُموِني. ُعْرَياًنا َفَكَسْوُتُموِني. يُآْنُت َغِريًبا َفآَوْيُتُموِن. َعِطْشُت َفَسَقْيُتُموِني
ْيَناَك، َأْو ُعْرَياًنا َفَكَسْوَناَك؟ َياَربُّ، َمَتى َرَأْيَناَك َجاِئًعا َفَأْطَعْمَناَك، َأْو َعْطَشاًنا َفَسَقْيَناَك؟ َوَمَتى َرَأْيَناَك َغِريًبا َفآَو: ِحيَنِئٍذ َقاِئِليَن

ِبَما َأنَُّكْم َفَعْلُتُموُه ِبَأَحِد ِإْخَوِتي هُؤَالِء : اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َوَمَتى َرَأْيَناَك َمِريًضا َأْو َمْحُبوًسا َفَأَتْيَنا ِإَلْيَك؟ َفُيِجيُب اْلَمِلُك َوَيقُول َلُهْم
 .اَألَصاِغِر، َفِبي َفَعْلُتْم

. اْذَهُبوا َعنِّي َيا َمَالِعيُن ِإَلى النَّاِر اَألَبِديَِّة اْلُمَعدَِّة ِإلْبِليَس َوَمَالِئَكِتِه، َألنِّي ُجْعُت َفَلْم ُتْطِعُموِني: ُثمَّ َيُقوُل َأْيًضا ِللَِّذيَن َعِن اْلَيَساِر
 . َمِريًضا َوَمْحُبوًسا َفَلْم َتُزوُروِني. َياًنا َفَلْم َتْكُسوِنيُعْر. ُآْنُت َغِريًبا َفَلْم َتْأُووِني. َعِطْشُت َفَلْم َتْسُقوِني
َياَربُّ، َمَتى َرَأْيَناَك َجاِئًعا َأْو َعْطَشاًنا َأْو َغِريًبا َأْو ُعْرَياًنا َأْو َمِريًضا َأْو َمْحُبوًسا َوَلْم : ِحيَنِئٍذ ُيِجيُبوَنُه ُهْم َأْيًضا َقاِئِليَن

َفَيْمِضي هُؤَالِء ِإَلى َعَذاب . ِبَما َأنَُّكْم َلْم َتْفَعُلوُه ِبَأَحِد هُؤَالِء اَألَصاِغِر، َفِبي َلْم َتْفَعُلوا: اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: يُبُهْم ِقاِئًالَنْخِدْمَك؟ َفُيِج
 )46 – 31: 25متى (  .َأَبِديٍّ َواَألْبَراُر ِإَلى َحَياٍة َأَبِديٍَّة

 

بطريقة ما . فرق بين الخراف والجداء ، انهما مختلفان وال يصعب على الطفل التفريق بينهمايسهل حتى على الطفل أن ي
سيفصل اهللا ما بين االشرار والناجين من صراع الفناء مما يسّهل على مالئكة الموت االربعة عملهم فيعبرون عن الخراف 

 .ويبيدون رافضي ملكوت اهللا تحت سلطان المسيح
 

. لقد أوضحت صفات الذين سيبيدهم مالئكة الموت االربعة. ح ستتطهر االرض من االشرار والفسادآالطوفان في أيام نو
 .طالما أنت حي لديك فرصة لتصبح أحد الخراف. أنت ال تدري متى تموت 

 :الوصية الثانية تنتهي آما يلي . آتابي االول وصف لك ، الوصايا العشرة لحكومة االرض الجديدة 
 

  الُهَك الٌه َغيور، أفتِقُد ذنوَب االباِء في االبناِء في الجيِل ألنّي أنا الّرُب
 الثالِث والرابِع من مبغضي وأضُع احسانًا الى الوف من محبّي وحافظي 

 )6 -5: 20خروج ( وصاياَي 
 

 الشريعة واالنبياء آما عّلم المسيح 
 

ِإَلى َأْن َتُزوَل : َفِإنِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم. َما ِجْئُت َألْنُقَض َبْل ُألَآمَِّل. ِو اَألْنِبَياَءَال َتُظنُّوا َأنِّي ِجْئُت َألْنُقَض النَّاُموَس َأقال المسيح 
َوَصاَيا َفَمْن َنَقَض ِإْحَدى هِذِه اْل. السََّماُء َواَألْرُض َال َيُزوُل َحْرٌف َواِحٌد َأْو ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس َحتَّى َيُكوَن اْلُكلُّ

َوَأمَّا َمْن َعِمَل َوَعلََّم، َفهَذا ُيْدَعى َعِظيًما ِفي َمَلُكوِت . الصُّْغَرى َوَعلََّم النَّاَس هَكَذا، ُيْدَعى َأْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت
 )19 -17: 5متى ( .السََّماَواِت

 
هذا تحذيرشديد للمسيحيين .  بكلمة الّرب سيباد لألبدالذي يصف تعاليم غير روحية وتعاليم دينية اجتماعية فاسدة يلصقها

 .الكتاب المقدسوالديانات االخرى التي تخلط ما بين الحق والتفاسير الكاذبة التي ال تعتمد على 
 

 :َنا َفَأُقوُل َلُكْمَوَأمَّا َأ. َال َتْقُتْل، َوَمْن َقَتَل َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم: َقْد َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل ِلْلُقَدَماِء
 َرَقا،:  ِإنَّ ُآلَّ َمْن َيْغَضُب َعَلى َأِخيِه َباِطًال َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم، َوَمْن َقاَل َألِخيِه

 .َيا َأْحَمُق، َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب َناِر َجَهنََّم:  َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلَمْجَمِع، َوَمْن َقاَل
 )22 -21: 5متى (   

 
 .َأَنا الرَّبُّ. َوَال َتْحِلُفوا ِباْسِمي ِلْلَكِذِب، َفُتَدنَِّس اْسَم ِإلِهَك. َال َتْسِرُقوا، َوَال َتْكِذُبوا، َوَال َتْغُدُروا َأَحُدُآْم ِبَصاِحِبِه

ِتِم اَألَصمَّ، َوُقدَّاَم اَألْعَمى َال َتْجَعْل َمْعَثَرًة، َبِل اْخَش َال َتْش. َال َتْغِصْب َقِريَبَك َوَال َتْسُلْب، َوَال َتِبْت ُأْجَرُة َأِجيٍر ِعْنَدَك ِإَلى اْلَغِد
َال َتْسَع . ِباْلَعْدِل َتْحُكُم ِلَقِريِبَك. َال َتْأُخُذوا ِبَوْجِه ِمْسِكيٍن َوَال َتْحَتِرْم َوْجَه َآِبيٍر. َال َتْرَتِكُبوا َجْوًرا ِفي اْلَقَضاِء. َأَنا الرَّبُّ. ِإلَهَك
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ِإْنَذاًرا ُتْنِذُر َصاِحَبَك، َوَال َتْحِمْل َألْجِلِه . َال ُتْبِغْض َأَخاَك ِفي َقْلِبَك. َأَنا الرَّبُّ. َال َتِقْف َعَلى َدِم َقِريِبَك. اْلِوَشاَيِة َبْيَن َشْعِبَكِفي 
 )18 -11: 19الويين  (.َأَنا الرَّبُّ. َك َآَنْفِسَكَال َتْنَتِقْم َوَال َتْحِقْد َعَلى َأْبَناِء َشْعِبَك، َبْل ُتِحبُّ َقِريَب. َخِطيًَّة

 
 :هذه االيات الكتابية تشير الى تعديات عظيمة تجلب دينونة للمذنبين في االيام االخيرة وهي آما يلي

 الغضب الباطل واالهانة  .1
 .السرقة .2
 )الغدر( التعامل الباطل  .3
 الكذب .4
 الحلف الكاذب  .5
 التجديف  .6
 االحتيال  .7
 الشتم  .8
  القضاء الجور في .9

  الوشاية  .10
 الربح الدموي .11
  الحقد  .12
  األنتقام  .13

 
انها الدينونة .  االخيرة لغضب اهللا سيبيد مالئكة الموت االربعة آل من أذنب باالمور التي ذآرناها سابقًا13في االيام الـ 

. ة وال حتى في بدايتها في الحضارة االلهية الجديدهذا السلوك لن يحتمل. االخيرة لسكان االرض العصاة ضد اهللا القدوس
اهللا سيبدأ بداية جديدة على االرض ، التجديد الروحي العالمي سيكون التطهير المذهل آانبثاق الزهور واالوراق الجديدة 

 .في الربيع بعد شتاء طويل بارٍد قاٍس
 

ال داعي ألن يحل عليك . يحيًاقد تكون مسلمًا قد تسأل صديقًا أو نسيبًا قد اصبح مس. هل أنتم خراف أم جداء ؟ الخيار لكم 
. التصالح مع اهللا عبر المسيح أفضل ضمانة لتجنب مالئكة الموت. غضب اهللا ان آذيت آخرين فقط النك ال تتفق معهم

الئحة الشر آبيرة ونتساءل من الذي سينجو من صراع . يستطيع المرء ان يكون رحومًا ومحترمًا بأفعاله مع االخرين
 . الفناء

 
علينا أن نطلب . ا لن نرضى بالحياة الخاطئة وهكذا لن تبيدنا مالئكة الموت فقط حين نأتي الى صليب المسيحسندرك بانن

حينها تغفر خطايانا ونخلص من دينونة الموت واالنفصال االبدي عن اهللا ، حينها . منه غفران خطايانا لنصبح آاملين به
 )14 -13: 1آولوسي . (قدسيين ابناء ملكوت سماوي اوالد اهللالن يكون لمالئكة الموت سلطانًا علينا الننا نصبح م

 
 تقدير عدد الناجين 

 
 اليكم حساباتي 

 -7: 6رؤيا (سيبيدهم فارس )  بليون6( فرسان ، سفر الرؤيا يقول بأن ربع سكان االرض 4في بداية صراع الفناء يأتي 
.  بليون نسمة فقط2.5/ 2سُيبقي فقط ) ضد المسيح(ذاب  سنوات حرب يثيرها المسيح الك7، آثار  بليون 4-3هذا يبقي ) 8

 )13: 9رؤيا ( بليون نسمة فقط 1.6 سيموتون بيد مالئكة الموت االربعة ويبقى 1/3في نهاية صراع الفناء 
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 سكان العالم في 1/3 جندي سيأتون من الشمال مبيدين 200 000 000ستحيط الجيوش باورشليم في نهاية صراع الفناء 
 -20: 9رؤيا ) (23 -17: 38حزقيال (  الى القدس وهم في النهاية سيبادون أيضًا ولكن سيبقى هناك من لن يتوب طريقهم

االن ) 21: 16 / 4 -3: 10رؤيا (الزلزلة األخيرة ستزيل االف المدن يتبعها عاصفة نيازك ضخمة مع رعود سبعة ). 21
سفر زآريا يقول بأن ثلث . من سكان االرض فقط سينجون من عشرة 2 أو 1النتيجة .  مليون700أصبح عدد السكان 

ان قارّنا هذا الدمار بتطهير اهللا لالرض زمن نوح يبقى العدد مرتفعًا ولهذا قد ال يكون عدد الناجين اقل . اليهود سينجون
 .بكثير

 
هابي متعصب ولن يهمني ال يهم ان مت في سريري أو على يد ار. ضمانتي للحياة االبدية هي موت وقيامة المسيح بالمجد

 ، سيكون ذلك بالنسبة لي عبور باب من ُبعد دايلث بانتظار مستقبل تزدهر 1946الموت جوعًا آما آان سيصيبني العام 
 .فيه البشرية تحت محبة وسلطان اهللا

 
 في العصور هذا يعني بان الكل سيفرح متهلًال. في سفر الرؤيا يكتب يوحنا عن جمع هائل أحاط بالعرش ومعه قيثارات

الذي صلب سيعود ملكًا قاهرًا النه أحب . القادمة ستمتأل حياتنا وألبد بالبهجة النه في وسطنا الحمل الذي ذبح مرة الجلنا
آخر آلمات . فقط نقبلها ، فقط بمحبته يستطيع الفرد ان يعبر للجانب االخر . ال يمكن أن ندفع ثمن ذبيحة اهللا. الضائعين

 .النتيجة النهائية العمال مالئكة الموت االربعة تعلن الكتاب المقدس
 

 .خراف  طوبى للذين يصغون لوصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من االبواب الى المدينة
 

 ).14: 22رؤيا (جداء   ألن خارجًا الكالب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة االوثان وآل من يحب ويصنع آذبًا 
 

 بعة ، صراع فناء ثالث في الجـو ؟الرعود الس
 

راقبت برنامجًا علميًا من محطة فضائية ظهرت فيه االرض آكرة جميلة تحيط بها .  تموز 17هذا آخر لغز ينكشف لـ 
. ما ادهشني هو انني استطعت ان أرى في بضعة أماآن حول الكوآب ومضات نور انتقلت من غيمة الى اخرى. الغيوم

 .الرض لظننت هذه البروق شيئًا أخروان لم تكن من سكان ا
 

لكن ان دخلوا بسفينتهم الفضائية جّونا سيرون .  سيظنون ان انفجارات تحدث طوال الوقت– نظريًا –غرباء من الفضاء 
 .صورة مختلفة لذات االحداث حين يرون الريح ويقيسون البروق ويراقبون سحب العاصفة عن آثب

 
 : سفر الرؤيا هناك قصة لم أقرأ عنها طوال حياتي ولم يشرحها أحد لي ما بين البوق السادس والسابع في 

 
 لسََّماِء، ُمَتَسْرِبًال ِبَسَحاَبٍة، َوَعَلى َرْأِسِه َقْوُس ُقَزَح، \ُثمَّ َرَأْيُت َمَالآًا آَخَر َقِوّيًا َناِزًال ِمَن 

 َفَوَضَع ِرْجَلُه. ي َيِدِه ِسْفٌر َصِغيٌر َمْفُتوٌحَوَوْجُهُه َآالشَّْمِس، َوِرْجَالُه َآَعُموَدْي َناٍر، َوَمَعُه ِف
 . َألَسُد\َألْرِض، َوَصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم َآَما ُيَزْمِجُر \ْلُيْسَرى َعَلى \ْلَبْحِر َو\ْلُيْمَنى َعَلى \ 

 لسَّْبَعُة ِبَأْصَواِتَها\لرُُّعوُد \َمِت َوَبْعَد َما َتَكلَّ. لسَّْبَعُة ِبَأْصَواِتَها\لرُُّعوُد \َوَبْعَد َما َصَرَخ َتَكلََّمِت 
 لرُُّعوُد\اْخِتْم َعَلى َما َتَكلََّمْت ِبِه «: لسََّماِء َقاِئًال ِلَي\ ُآْنُت ُمْزِمعًا َأْن َأْآُتَب، َفَسِمْعُت َصْوتًا ِمَن 

لسََّماِء، َوَأْقَسَم ِباْلَحيِّ ِإَلى َأَبِد \َألْرِض، َرَفَع َيَدُه ِإَلى \ْحِر َوَعَلى ْلَب\لَِّذي َرَأْيُتُه َواِقفًا َعَلى \َواْلَمَالُك . »لسَّْبَعُة َوَال َتْكُتْبُه\ 
 ْلَبْحَر َوَما ِفيِه،\َألْرَض َوَما ِفيَها َو\لسََّماَء َوَما ِفيَها َو\لَِّذي َخَلَق \آلِبِديَن، \

 ِهللا،\لسَّاِبِع َمَتى َأْزَمَع َأْن ُيَبوَِّق َيِتمُّ َأْيضًا ِسرُّ \ِك ْلَمَال\ َأْن َال َيُكوُن َزَماٌن َبْعُد، َبْل ِفي َأيَّاِم َصْوِت 
 .َألْنِبَياَء\ َآَما َبشََّر َعِبيَدُه 
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 لصَِّغيَر\لسِّْفَر \اْذَهْب ُخِذ «: لسََّماِء َآلََّمِني َأْيضًا َوَقاَل\لَِّذي ُآْنُت َقْد َسِمْعُتُه ِمَن \ َوالصَّْوُت 

 :ْلَمَالِك َقاِئًال َلُه\َفَذَهْبُت ِإَلى . »َألْرِض\ْلَبْحِر َوَعَلى \ْلَواِقِف َعَلى \ْلَمَالِك \ َيِد ْلَمْفُتوَح ِفي\ 
 ُخْذُه َوُآْلُه، َفَسَيْجَعُل َجْوَفَك ُمّرًا، َوَلِكنَُّه ِفي َفِمَك َيُكوُن«: َفَقاَل ِلي. »لصَِّغيَر\لسِّْفَر \َأْعِطِني  «

 .ْلَمَالِك َوَأَآْلُتُه، َفَكاَن ِفي َفِمي ُحْلوًا َآاْلَعَسِل\لصَِّغيَر ِمْن َيِد \لسِّْفَر \َفَأَخْذُت . » ُحْلوًا َآاْلَعَسِل
 َيِجُب َأنََّك َتَتَنبَُّأ َأْيضًا َعَلى ُشُعوٍب َوُأَمٍم َوَأْلِسَنٍة«: َفَقاَل ِلي.  َوَبْعَد َما َأَآْلُتُه َصاَر َجْوِفي ُمّرًا

 )11 -1: 10رؤيا    (.»َنَوُمُلوٍك َآِثيِري
 

لكن هناك معلومات آافية لندرك أين موقع هذه . منع يوحنا من آتابة ما رآه .  آانت مربكة في البدايةالكتاب المقدسآيات 
. هذا الجزء يخبرنا عن مالك جبار عالي المقام وقوس قزح يعلو رأسه. من صراع الفناء االخيرة 13الرعود في االيام الـ 

ودي نار واحدة على االرض واالخرى على البحرز قوس القزح يشير بانه سلطان عالمنا هذا رمز عهد اهللا مع ساقاه آعم
 ) .17 -9: 9تكوين (الناجين من اول انسكاب غضب اهللا في طوفان نوح 

 
المين ان في تلك اللحظة ُطلب من يوحنا ا. بعد ذلك يصرخ المالك برسالة الرعود السبعة ضمن السفر المفتوح في يده

 .لم يستطع ان يخبرنا ما قالته الرعود السبعة. يتوقف عن الكتابة
 

وهي الضربة الثالثة واالخيرة . أؤمن بأن الرعود السبعة تعلن نهاية عصر سيث وتعلن عن البوق السابع والجامة السابعة
لجديد سيظهر لكل جسد لغز بعد هيه قدوم العصر ا. التي ستبيد قوة الظالم معّدة الطريق لعصر تيث الجديد وملكوت اهللا

 .سيتمم اهللا آل وعوده بالبرآات التي تكلم عنها االنبياء السرائيل ولكل االمم. االلهي واندماجه مع بعد دايلث المادي
 

 . القصة تنتهي حين يأآل يوحنا السفر ويؤلمه ابتالعه
 

  ُحْلوًا َآاْلَعَسِل ي َفِمَك َيُكوُنُخْذُه َوُآْلُه، َفَسَيْجَعُل َجْوَفَك ُمّرًا، َوَلِكنَُّه ِف 
 هذه الكلمات لها صداها في سفري ارميا وحزقيال وانصياعهما لحمل رسالة اهللا

 ) .3 -1: 3 / 8: 2 حزقيال 16: 15ارميا  ( 
 
 .دمةلكن سفر الرؤيا يقول بان يوحنا لم يبتهج للدينونة الشديدة القا. يعني بان الروح توحي وترسل الرسالة " الحلو"

االالم والمحن التي ستضرب ماليين العصاة رافضي التوبة وتحزنه ، لحسن الحظ ان سفر . النبؤات آانت مّرة في جوفه
الرؤيا يحتوي أيضًا على نبؤات مبهجة عن ملكوت المسيح القادم واالرض والسماء الجديدتين بعد انتهاء صراع الفناء من 

 .حلك المحن واالالميقرأها ليرآز على هذه العهود في ايام ا
 

حين قارنتها . تدقيقي بلغز الرعود السبعة آباحث جعلني االحظ برهة آبيرة في ساعة آوآو العالم قبل اعالن نهاية الزمن
 .بالنظام االلفبائي العبري الرقمي اآتشفت مدارآًا أبعد

 
. رسالة المالك تتكلم عن تجارب اخرى الكالم عن القدمين يعني بان . أحد ساقي المالك على االرض واالخرى على البحر

 سنة من التاريخ البشري يرمز اليه الساق الواقفة على االرض ، باختصار حضارتنا الماضية هي نقطة 6000عصر زين 
= البحر يرمز اليه في النظام االلفبائي العبري الرقمي بالحرف ميم . ارتكاز ساقه اليسرى ، ساق المالك اليمنى على البحر

المالك يعلن بان اعظم سر هللا وأهمه سيتم  ) X 10 = 40 4(هو ُبعد دايلث ) 4( متداد مياه بحر غير معروف ميم ا. 40
الزوايا االربعة لُبعد دايلث . البشر يعيشون في ُبعد دايلث ذو االرآان االربعة . بعد الرعود مع صوت البوق السابع االخير

 :هي 
 



 الفصل الخامس 

   Chapter 5,  Page 10  الصفحة
19 / 2/   2007 

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

  الرضنا العالم المادي المحسوس     المسافة
 )الجانب االخر( آل النفوس الفانية في ُبعد هيه   )الروح( النفس البشرية 

 ألنهم فانون ، البشر خاضعون لحدود الزمن    ُبعد الزمن 
 . آثير من آيات الكتاب تتكلم عن المستويات االربعة لعالمنا   سلطان الشيطان 

 حين ) الهاوية أو الجحيم(  ، االرض واالرض السفلى                                          السمائين
                                          ينطلق البرق االبيض عبر الهواء يتكّون الرعد وصوته العظيم 
 .                                         عبر الفضاء دون هواء ال يكون رعد لذلك المفتاح هو الهواء

 
 مرات الحداث سنة قد تمت قبل 6نفخت االبواق . ور عاصفة البرد الثقيل الوزن اتباع طبيعي للرعود السبعة لذلك فان ظه

توقيت تقويمي . التوافق مع الرعود السبعة واضح. البوق السابع يعلن فتح الختم السابع مع بروق ورعود. الرعود السبعة
 .2015 أيلول 17 – أيلول 4الحديث للضربة الثالثة هو 

 
الرعود تاتي في نهاية صراع الفناء لنجاة . رعود الرؤيا السبعة تعلن قيام صراع فناء ثالث قصير للمالئكة الساقطين الجدد

انها نهاية المالئكة الساقطين من السماء مع الشيطان ستباد . البشر النها تطّهر الجو من حول االرض من االرواح الشريرة
 .رعب صراع الفناءالجيوش الشيطانية ويكاد ينتهي 

 
آما وقف .  يقول واضحًا بان الشيطان سيكون وحيدًا مقيدًا في الهاوية بعد نهاية صراع الفناء على االرضالكتاب المقدس

. سيرى الشيطان جيوشه الشيطانية والبشرية مبادة.  المدمرة600الفرعون وحيدًا على الشاطيء ينظر الى مرآباته الـ 
 ) 2: 2أفسس ( لجو وسيزول سلطان أمير وسلطان الهواء سيتطهر ا) 28: 14خروج (
 

  تفسير جديد لقوس القزح 
ْلَمْنَظِر ِشْبَه َحَجِر \ْلَجاِلُس ِفي \َوَآاَن . ْلَعْرِش َجاِلٌس\لسََّماِء، َوَعَلى \لرُّوِح، َوِإَذا َعْرٌش َمْوُضوٌع ِفي \َوِلْلَوْقِت ِصْرُت ِفي 

َوَرَأْيُت َعَلى . ْلَعْرِش َأْرَبَعٌة َوِعْشُروَن َعْرشًا\َوَحْوَل . لزُُّمرُِّد\ْلَمْنَظِر ِشْبُه \ْلَعْرِش ِفي \ُس ُقَزَح َحْوَل ْلَعِقيِق، َوَقْو\ْلَيْشِب َو\
ْلَعْرِش َيْخُرُج ُبُروٌق \َوِمَن . َهٍبْلُعُروِش َأْرَبَعًة َوِعْشِريَن َشْيخًا َجاِلِسيَن ُمَتَسْرِبِليَن ِبِثَياٍب ِبيٍض، َوَعَلى ُرُؤوِسِهْم َأَآاِليُل ِمْن َذ\

. ْلَبلُّوِر\ْلَعْرِش َبْحُر ُزَجاٍج ِشْبُه \َوُقدَّاَم . ِهللا\ْلَعْرِش َسْبَعُة َمَصاِبيِح َناٍر ُمتَِّقَدٌة، ِهَي َسْبَعُة َأْرَواِح \َوَأَماَم . َوُرُعوٌد َوَأْصَواٌت
 )6 -2: 4رؤيا  (.َعُة َحَيَواَناٍت َمْمُلوٌَّة ُعُيونًا ِمْن ُقدَّاٍم َوِمْن َوَراٍءْلَعْرِش َأْرَب\ْلَعْرِش َوَحْوَل \َوِفي َوَسِط 

 
أنا عالم تثقفت على ما . هنا سأرآز على قوس القزح ومعانيه. عرش اهللا هو مرآز السموات يصفه سفر الرؤيا بالتفصيل

 .الكتاب المقدسالمدارس لكنه ياتي مباشرة من مؤخرًا قرأت ما ال تعلمه . قراته في مجالت العلوم اآثر من الجامعات
 

حين ننظر الى الكون عبر المناظير الهائلة نرى ماليين . آثير من العلماء يجاهدون لفهم عالمنا المادي في ُبعد دايلث
 من القراءات الفلكية المرئية والمسموعة وتحليلها ندرك بان هذه المجرات البعيدة آلها مكونات من ذات. المجرات

 .العناصر الذرية آما لالرض
 

في المجال الضوئي لقوس القزح . قوس القزح فوق راس المالك الجبار في سفر الرؤيا يمكن تفسيره علميًا في عالمنا
هنا نجد قوس في االيات الكتابية المذآورة . نستطيع ان نجد موجات متراصة للنور الذي يبثه آل معدن ومادة في الخليقة

 .هللا مرة وفوق رأس المالك الجبار ذو الرعود السبعة تارة أخرىالقزح فوق رأس ا
 

قوس القزح يرمز الى التكتل الغامض للمادة التي تمأل الكون المتعدد االبعاد ويتضمن المادة القادمة من ُبعد هيه السماوي 
 الميتافيزيقي يتضمن هيكلية آالتي بعد السماء. وآذلك ُبعد دايلث المستطاع فيه قياس الكون المادي والمادة والطاقة والزمن
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لكن السؤال هل لبعد هيه السماوي ذات التكوين الذري آعالم . في الكون المادي ويخضع لقوانين وعالقات يمكن معرفتها
 .دعوني اشرح. دايلث المادي في آوآبنا وزمننا ؟ اعتقد بان الجواب هو نعم 

 
انه لغز علمي ال يفهمه . تريتيوم يمكن التعبير عنه بموجات ضوئيةآل عنصر مادي آالهيدروجين أو الديوتيريوم أو ال

هذا هو المبدأ الذي يمكننا من بناء القنبلة الذرية . نظرية النسبية اللبرت آنشتاين تشرح حول تحول الكتلة الى طاقة. احد
ن قياسًا على الديناميت وبماليين االطنان القدرة التدميرية للقنابل الذرية تقاس باالف االطنا. البشعة أو القنبلة الهيدروجينية
 .في حالة القنبلة الهيدروجينية 

 
الى طاقة  % 100ان قبلت نظرية آنشتاين وحقيقتها التدميرية بان المادة تتحول الى طاقة حينها اقول بان آل المواد تتحول 

العالم المادي بالكلمة ، هذا عكس ما قاله هكذا نقول بان اهللا استعمل وطبق هذا المبدأ بطريقة غير معروفة لخلق . نقية
 .الدآتور آنشتاين ، لكن هذه نظرية بحتة آما قال هو والتي أمضى النصف االخير من حياته محاوًال شرحها حسابيًا 

 
انًا مثال جيد هو طبيعة النور الذي أحي. ان أتبعنا هذا المنطق يصبح ممكنًا توحيد االفكار المتناقضة عن آيفية وجود الكون

من وجهة نظر الكون مكّون من ) طبيعة النور بذاتها لغز( يكون جزيئيات ذات طاقة وأحيانًا أخرى يكون موجات طاقة 
مع ذلك قوى الطاقة تتحرك موجاًت ، المحول العادي هو المكان الذي يتحول فيه آل ) ذرات ، نيوترونات( جزيئيات 

 .ين لهذا لدينا ظاهرة اللغزشيء الى طاقة ، انه ذات العملة لكنها ذات وجه
 

حين نشق الضوء القادم من الشمس نصفين عبر . قد يكون هذا المنطق دقيقًا وصحيحًا حين نختبر أآثر قوس القزح
ان آنا . لكل عنصر جزيئياته المادية الفريدة. في هذه االلوان توجد خطوط الجزيئيات. تلسكوب نرى الوان قوس قزح
ذات العناصر التي تؤلف اجسادنا موجودة أيضًا . حليله سواء في المختبر ام في مجرة بعيدةنستطيع جمع النور سيمكن ت
 .في المجرات البعيدة من آوننا

 
لكن ما بعد الوان قوس القزح ، علم الفيزياء يقول لنا انه تحت الطيف االزرق لقوس القزح لدينا نور غير مرئي يدعى 

 انوار غير مرئية اخرى موجودة تحت الطيف االحمر ، هكذا آل موجات ضوء ما تحت البنفسجي ، اشعاعات وأطياف
في وسط االنوار المرئية . من موجات واطئة ال تراها العين المجردة الى موجات عالية ال نراها أيضًاالطاقة تتأرجح 

 .وموجاتها توجد العناصر الذرية لكل مادة معروفة
 

لفعل ذلك يستخدم العلماء . ن الطاقة آالحرارة وأيضًا الى جزيئيات ذريةطاقة النور يمكن تحويلها الى انواع اخرى م
 . محوالت دافعة عالية السرعة مصممة لتحطيم الذرة وجعلها تتصادم لخلق جزيئيات وذرات جديدة

 
لطاقة التقنية الحديثة تستعمل هذه االالت الكهرومغناطيسية وموجاتها الهداف متعددة بخلق مجاالت مختلفة من موجات ا

وترآيزاتها ، في المستوى االعلى نجد أشعة اآس ، موجات الراديو والتلفزيون ونستطيع حتى ان نقيس اشعاعات الفا ، 
 .عند حدود الالمنتهى هناك نور اهللا الذي ال ُيدانى. بيتا ، غاما واالشعاعات الكونية 

 
جزيئية في الوان قوس القزح المرئية وعناصر ذرية  أطياف النور الشمسي اآتشفنا انوارًا نأحلللتلخيص آل هذا ، حين 

 .لكل مادة وعنصر معروف لنا آما في جدول العناصر المعروف
 

جزئييات النور من الشمس تمثل . وأصبح ُبعد دايلث هو الهدف. وضعت االرض في مدار حول الشمس في اليوم الرابع
اقع وجد العلماء هذه العناصر في الفضاء قبل أن يعزلوها في الو. آل العناصر الذرية الموجودة في الكون وعلى االرض

 . الهيليوم مثًال ، غاز خفيف جدًا وجد في الشمس أوًال والحقًا وجد على أرضنا وفي جونا. على االرض
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 نحن نعلم ان معظم الطاقة النورية الكهرومغناطيسية. هكذا طاقة الخلق الصافية يمكن ترميزها بنور نراه في قوس القزح
الحيوانات ترى مجاالت مختلفة من . موجاتها طويلة وقصيرة بطيئة وسريعة بما ال تستطيع العين رؤيته. ليست مرئية 

 .قوس القزح ال يراها البشر والحيوانات ترى الوان ال يستطيع البشر رؤيتها
 

وجود قوس القزح فوق . ئيةنعود الى سفر الرؤيا وقوس القزح الظاهر الذي يظهر الطاقة الكهرومغناطيسية غير المر
ليس فقط القدرات أو الطاقات التي نحّسها حين يكون قوس . عرش اهللا يشير بان آل القدرات تنبع من حضور الخالق

القزح فوق رأس مالك يعني بان المرسل قد اعطي سلطانًا تامًا من اهللا ليتم دينونته أو برآاته على االرض قوس القزح 
الطاقة الصافية المنبثقة من وسط الكون لتؤلف آل أنواع . مثل حجر الزاوية لكل خليقة اهللافوق الجالس على العرش ي

 نستطيع أن - في بعد دايلث–الطاقة المتحولة تأتي بأشكال مختلفة ونحن . من السهل شرح ذلك. المادة مصدرها واحد
 .دة في جدول العناصرنلمسها ، نشمها ، نحس بها نراها وندعوها المادة او العناصر آما هي موجو

 
 المالئكة ؟ ما هم 

وهذا يعني انهم .  تظهر في لوحاتها مالئكة ذوي أجنحة – تاريخيًا –آل متاحفنا . لندرس ما هم أو من هم المالئكة 
 هناك مالئكة صالحين وهناك مالئكة الكتاب المقدسآما يقول .  الهواء–يستطيعون الطيران لذلك يكون مجالهم الجو 

المالئكة مثًال مخلوقات عقالنية ، بعضها صالح وبعضها .  ال يبدون بشرًا سطحيًا مع ان لديهم امور تماثل البشراشرار ،
 .دعوني احاول اشرح ذلك علميًا. انهم في مقام عاٍل بالنسبة لنا. شرير بعضها يخدم اهللا وبعضها الشيطان

 
أظن ان طول الموجة للمالك .  القزح والطيف الكهرومغناطيسيلنفهم ظهور المالئكة جسديًا علينا ان نعود الى تحليل قوس

واال . نحن نستطيع ان نرى اشعة اآس لكننا لم نخترع بعد ادوات لقياس ما بعد تلك الموجة. قصيرة أقصر من أشعة اآس
 .لكان لدينا االن برهان حّسي على وجودهم 

 
نتقال باسرع من الضوء النهم من طبقة اعلى في مجال طيف يستطيعون اال. المالئكة وتكوينهم ذو نظام مختلف في الكون

 بجزيئة قوس قزح للطيف الكهرومغناطيسي الذي الكتاب المقدسيصفهم . النور ، اعلى مما نستطيع ان نقيس أو ان نرى
يتعاملوا مع الكون المادي يستطيع المالئكة التعامل في اقصر مدى للجزيئيات آي . نستطيع ان نراه في ُبعد دايلث االرضي

عملهم على الكوآب يتضمن الجو والهواء حيث الغيوم التي يقول عنه . ولهذا يرسلهم اهللا ليطبقوا أحكامه على االرض
 . السماء االولى الطبيعيةالكتاب المقدس

 
لوقت ، دايلث ، هذا العون يساعدوننا في حياتنا في هذا العالم في هذا ا. عمل المالئكة االبرار سكب البرآات على البشر 

هناك االف المعجزات غير الواضحة تتم يوميًا بين البشر . احداث خارقة ال يستطيع العلم شرحها . يأتي احيانًا آمعجزات 
 . ، مئات منها تسجلها التجارب الشخصية ، مرات حياتي انقذت بمعجزات

 
عند نهاية الحرب آنت يافعًا احاول النجاة ضمن . ا الشرقية لقد عشت زمن النازية في الحرب العالمية الثانية في الماني

اولى سنوات احتالل الحلفاء آانت صعبة ايضًا بعد نهاية الحرب . الفوضى التي انتشرت بعد سقوط الحكومة النازية 
هذه . قية الرسمية وأثناء عبور الحدود اآتشفني ضابط روسي امر جنوده باعدامي لكن الحارس لم يستطع ان يجهز البند

 .المعجزة أبقت على حياتي
 

مئات . مريض سرطان يستعيد صحته فجأة حين لم يكن هناك سبب طبي أو أمل. هناك قصص آثيرة سمعتها أو قرأتها 
هناك االف الشهود حول العالم خاضوا ذات التجربة ، شفاء ، نجاة عجائبي من حوادث أو . يشهدون لتجارب مماثلة 
حين يمرض الفرد يستطيع المالئكة اضافة شيء من عالمهم الى اجسادنا الحية تزيد طاقة .  صدفةسلسلة امور ليست مجرد

 .مفقودة في اعضائنا فيشفى ذلك الفرد
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هناك ارواح . فبعض االرواح الشريرة تستعمل معجزة الشفاء لخداع الناس. مجرد الشفاء ليس عالمة لعمل مالك بار

. شريرة اخرى تحاول ان تقنعك بانها الهة او انها تمتلك قوى الهية تستحق العبادةارواح . شريرة تظهر للناس آمالئكة
االرواح الشريرة تحب ان تستعمل انسانًا . أحيانًا الشياطين تستعمل ما يمكن اعتباره برآة يطلبها انسان لتقوده للدمار التام 

السر هو اداء هذا . ة اعجازية او قوى روحانية أخرىهذا احيانًا يتم باعطاء احدهم قو. مخدوعًا لجلب آخرين الى هالآهم
 مثًال هل يدفع الذي نال الشفاء للتوبة ليتبع االيمان الصحيح الكتابي باهللا عبر يسوع الكتاب المقدسالمالك حسب اقوال 

 ".المسيا" المسيح 
 

لوا ان تتعلموا آيفية حيازة قوى خارقة ال تحاو.  مطبقًا ما يقوله لناالكتاب المقدسهنا انذار للشباب خاصة ولكل من يقرأ 
 .من يفعل ذلك غالبًا ما تسيطر عليه هذه القوى. للطبيعة من الذين يبدو انهم يمتلكونها 

 
فانها اما مجرد خداع او " محاولة استدعاء األرواح"  ونقرأ الطالع أو االجتماعات الروحانية افينلهذا ال نذهب الى العر

قد تتقابل مع ما يبدو روحًا ودودة صديقة لكن احترس انها على االرجح روح .  قوى روحانيةوعد يوده الجميع بامتالك
شريرة تستعمل الهالة الودودة تنقل اليك اخبارًا من محبوب قد مات أو قد تعطيك نبؤة او تقوم بحرآة غير عادية قد تبدل 

 . شيئًا جامدًا محسوسًا
 

انها ارواح آاذبة خادعة تودك . سلوب وستقوم باعمال مذهلة آي توقعك في شباآهاهذه االرواح ال تمانع بتجربتها بهذا اال
 .ان تخسر حياتك

 
 .ستفعل أي شيء لمنعك من معرفة الحقيقة التي تحررك وتجعلك خليقة جديدة بالمسيح مصدر آل قوة حقيقية

.  هناك سيخبرونك عن وقائع رهيبة اسأل العاملين. هناك االف المسكونين باالرواح الشريرة في السجون والمستشفيات
في الفصل الثالث الذي يتكلم عن مواجهة " اسمي لجئون" اقرا مقطع . متى سكن روح شرير أحدهم يصعب تحريره منها

 .المسيح لشخص مسكون باالرواح
 

 القتلة لكن في في الغرب نسجن. فقط صلوات القديسين المتكلة على قوة دم المسيح يمكنها ان تحرر من االرواح الشريرة
 لذلك يدفعون الثمن غاليًا عبر نتائج التملك الكتاب المقدسالمسلمون ال يعرفون . البالد االسالمية يطلقون سراحهم 

انظر الى بالدهم ومدنهم ترى الفقر ، الدمار والموت في آل مكان ودموع االالف . الشيطاني بسبب الجهل الكتابي
 .لشيطانيوالعائالت المدمرة بسبب الخداع ا

 
اقرأ مرة أخرى عن الضربة االولى ، البوق . ول العالم تظهر نتائج سلطة الشياطين على البشرالبرامج التلفازية التوثيقية ح

 الزلزلة  أشهر، تأتي5االف الشياطين سيسمح لها بتملك البشر لـ . الخامس والجامة الخامسة ولعانتهما على الجنس البشري
 .2015 أيلول 4العظيمة في 

 
سيحاولون النجاة من . العالمة سيشر الى آل الذين يعارضون اهللا ، سيرتكبون جرائم انسانية مريعة ويصيبهم الجنون 

أحد أقاربي حارس في مستشفى سجن . أعلم ما اتكلم عنه. اسمعوا تحذيري . عذابهم باالنتحار ، لكنهم سيمنعون من ذلك
 .اخبرني مرارًا بما يراه

 
الذين يلقون اللعنات في االرض ليعاني الناس من السيف وااللم . ين تقع تحت سلطان الشيطان ، انهم حلفاؤةاالرواح الشياط

والدموع واالمراض وانواع الفشل في ُبعد دايلث وآما هو موصوف في عصر زين من التاريخ البشري هذه االرواح 
االف االرواح الشريرة التابعة له أوجدت . الشيطانوالتاريخ شاهد على نجاح . الشريرة تجبر الناس على اقتراف الشر

 .االف الشهود على تأثيره وقواه الروحانية التي تقّيد الفانين
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 . دفاعنا هو صالتنا هللا الحقيقي عبر دم الفداء الذي سكبه المسيح على الصليب

 
هناك دائمًا حدود لذلك ، سفر .  االعظملكن آمية ونوعية الشر التي يسمح لالرواح الشريرة بالقيام بها يقيدها هدف اهللا

 . آل االرواح الشريرة تخضع لسيطرة اهللا حتى العصاة يخضعون لخطة اهللا آما شرحت سابقًا. أيوب يوضح ذلك
اذًا ماذا سيحدث . مع نهاية صراعي الفناء على االرض وفي السماء ستقيد آل االرواح الشريرة في الهاوية أو الجحيم

 في سفر الرؤيا يتكلم عن الرعود السبعة التي لم يسمح ليوحنا بالكتابة عنها الن 10ي الهواء ؟ اصحاح للمالئكة الذين ف
 .هذه الرسالة مقصود بها االرواح الشريرة في االرض وليس البشر

 
لمسيح حين يأتي المسيح على سحاب ويرتفع اليه القديسين لن يكون هناك أي روح شرير في الهواء ُيفسد هذا اللقاء ، ا

 .سيتاآد بأن الهواء تطهر قبل وصوله ليرفع القديسين الى حياة أبدية في القيامة االولى
 

حين يأتي ملكوت اهللا لن . الرعود السبعة ستبيد آل االرواح الشريرة من هذا الكوآب وتطهر الهواء من آل روح شريرة
رسالة وأحداث الرعود السبعة يمكن . لمسيحيكون هناك روح شرير يفسد النظام الروحي الجديد الذي وضعه يسوع ا

حينها لن يسمح اهللا ثانية الي آائن . يصيب المالئكة الساقطين المتواجدين في الهواءوصفها بصراع فناء ثالث في الهواء 
 .روحاني بالتأثير على البشر فيثور العصيان وينتهي سالم المجتمع المحترم

 
االن انتقل العالم من عصر شيث الى عصر تيث ، حياة جديدة ، لم . ات للجميع  سيعلن مالك بار برآ2015 أيلول 17بعد 

آيات آتابية تشير الى ان الهواء مرآز قوى . يعد هناك ارواح شريرة في الهواء والجيوش الشريرة أبيدت من االرض
 .وسلطان الشيطان آما في رسالة أفسس

 
 لْكُتم فيها قبُال حَسَب دهر هذا العالم ، واْذ ُآنُتْم أمواتًا بالذنوِب والَخَطايا التي َس

 .حسب رئيس سلطان الهواء ، الروح الذي يعمل االن في أبناء المعصية
 ) 2:2أفسس (

 
 فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء ، مع السالطين مع 

 والة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات 
 )12 -11: 6أفسس (

 
 نصيحة جيدة من أصدقاء مسيحيين 

اذ يعتقدون . هذا االعتقاد أتى من نظرية االختطاف في االيام االخيرة. مسيحيين آثر لديهم اعتقاد زائف بشأن غضب اهللا
الى هذه الفكرة تعني شطر القيامة االولى . بان أفضل وسيلة لتجنب غضب اهللا هو أن ال نكون متواجدين أثناء صراع الفناء
هذا آتب عنه آثيرون من ضمن نظرية . شطرين أو حدثين مختلفين ، االول اختطاف سري يحدث قبل صراع الفناء 

 . الثاني سيحدث بعد صراع الفناء للذين تابوا خالل هذه السنوات السبعة ". المتروآون"
 

الرؤيا االالم التي آتب عنها في سفر مريحة النها تعد المؤمنين بالنجاة من المحن و" اختطاف القديسيين السري"فكرة 
المسيحيون الذين يعتمدون على هذا االختطاف يتجاهلون تمامًا العالم . بانها ستحدث أثناء الضيقة العظيمة أو صراع الفناء

 .قد يبشرون االخرين االن لكنهم غير مستعدين لحصاد النفوس العظيم التي ستربح الخالص أثناء صراع الفناء. حولهم
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نحن ال نطلب االضطهاد أو ). 23: 7 / 20: 6آورنثوس االولى ( اة المؤمن ليست ملكه ، لقد دفع المسيح ثمنها بدمه حي
الشهادة لكن ان أصابنا ذلك أثناء خدمتنا ليكن ، اهللا يحفظ من يشاء أثناء صراع الفناء آما حفظ دانيال وأصدقاؤه الثالثة من 

 )18 -16: 3دانيال . ( االتون الحامي
 

آمل أن تدرس االسفار المقدسة بنفسك غير ملتفت . آتاباتي تشرح أفكارًا آتابية مما لم تسمع به من قبل وال في أي آنيسة
. معظم النخبة يعتمدون ماليًا على المصادر الدينية أو التعليمية أو الحكومية عبر أعمالهم معها. الى من تثقفوا بعقلية مغلقة 
 .تجرأوا على رأي يفقدون أعمالهم وامكانية التوظف في أي مكان آخروهكذا تكمم أفواههم ، ان 

 
ان لم تستطع . خطة اهللا منطقية ، ال تشبه االساطير التي يضعها علماء الهوتيون يصنفون الكالم ليالئم نهاية أزمنة معينة 

ة تقول للكنيسة أن نستعد  آيات آتابية شاهدة فما تقوله غير صحيح مثال ال توجد آيات آتابي5 -2جلب على االقل 
لالختطاف قبل الضيقة مع االحداث المتغيرة لقيامة الجسد ، مع ذلك ان فكرة انتقال الكنيسة من االرض قبل بداية صراع 

 .الفناء وانسكاب غضب اهللا تعلمه آنائس آثيرة آعقيدة ثابتة
 

م البرآات التي وعد بها دانيال ، آما حدث في  ينتهي سلطان الشيطان على االرض وتبدأ أيا– زائد واحد – يومًا 13بعد 
سيمر مالك الموت فوق ماليين االطفال الذين سيصبحون يتامى ، من سيهتم بهؤالء االطفال . القديمة بعد الفصحمصر 
 .الناجين

 
حدث آثير من المسيحيين لن ينجو من مالك الموت آما " ان آنت قد صرت في السماء من يبقى ليتم العمل ؟" السؤال 

مباديء اهللا دائمًا عليا ، وترفعها تعاليم المسيح اآثر ، هذا يتطلب . لقديسي الحضارة االولى الذين ماتوا بالطوفان العظيم
 .امتحاننا الهدافنا آتالمذة للقادم سريعًا آي يدين العالم

 
عناية لالطفال الكثيرين الناجين آي المسيحيون الحقيقيون الذين سينجون من الموت في االيام االخيرة سيقدمون الرعاية وال

 مليون سينجون من صراع 800 – 500حوالي . يعيشوا في عصر تيث االلهي الجديد على االرض ، لن ُيباد الجميع 
  .1/8الفناء هذا يعني 

 
 بقية سيكون هناك ناجون أآثر في.  ضد المسيح –ستعاني االآثر النها آانت موطن المسيح الكذاب أوروبا ، مهد الشر 

أميرآا بتعداد المسيحيين الهائل فيها سيبقى فيها مؤسسات حكومية اجتماعية محلية التي ستحاول مساعدة من هم . العالم 
 .أآثر منها عذابًا في آل أرجاء العالم

 
  ستحتفل القدس بعيد2015 أيلول 23 أيام في 6النصر ، بعد  = 17 . 2015 أيلول 17صراع الفناء الصغير ينتهي في 

استعدوا " سيتطلع بني اسرائيل حينها لقدوم ملك الملوك المسيا . الذي يشير الى خالصهم من الخطية ونتائجها . الكفارة 
 .قالها المسيح مرارًا وتكرارًا" وتطلعوا

 
النارية ستكون أضخم االلعاب . هكذا لن تفوتك االلعاب النارية لقدومه .  تموز هناك العاب نارية في آل مدن أميرآا 4في 

 . سنة6000الكونية تشاهدها االرض منذ بداية عصر زين أي منذ 
 

ان درستم المعلومات العبرية عن توقيت خطة . استيقظوا أيها المسيحيون ، ال تناموا فيفوتكم أعظم حدث آوني في التاريخ 
 . اهللا لن يخيب ظنكم وان اختلفت تواريخي قليًال

 
. َلْسَنا ِمْن َلْيل َوَال ُظْلَمٍة. َجِميُعُكْم َأْبَناُء ُنوٍر َوَأْبَناُء َنَهاٍر. َوُة َفَلْسُتْم ِفي ُظْلَمٍة َحتَّى ُيْدِرَآُكْم ذِلَك اْلَيْوُم َآلَِصٍَّوَأمَّا َأْنُتْم َأيَُّها اِإلْخ

َوَأمَّا َنْحُن الَِّذيَن . ْيِل َيَناُموَن، َوالَِّذيَن َيْسَكُروَن َفِباللَّْيِل َيْسَكُروَنَألنَّ الَِّذيَن َيَناُموَن َفِباللَّ. َفَال َنَنْم ِإًذا َآاْلَباِقيَن، َبْل ِلَنْسَهْر َوَنْصُح
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ِء َألنَّ اَهللا َلْم َيْجَعْلَنا ِلْلَغَضِب، َبْل الْقِتَنا. ِمْن َنَهاٍر، َفْلَنْصُح َالِبِسيَن ِدْرَع اِإليَماِن َواْلَمَحبَِّة، َوُخوَذًة ِهَي َرَجاُء اْلَخَالِص
ا َواْبُنوا ِلذِلَك َعزُّوا َبْعُضُكْم َبْعًض. اْلَخَالِص ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َماَت َألْجِلَنا، َحتَّى ِإَذا َسِهْرَنا َأْو ِنْمَنا َنْحَيا َجِميًعا َمَعُه

 )11 -4: 5تسالونيكي االولى   ( .َآَما َتْفَعُلوَن َأْيًضا َأَحُدُآُم اآلَخَر،
 
   الجامة السابعة– ، البوق السابع 12العيد الرابع للفترة  -4

  2015 أيلول 23 – 5776 تشيري 10      
 عند البوق االخير دعوة أخيرة للتوبة وجامة أخيرة من غضب اهللا باقية 

 
َفَحَدَثْت » !َقْد َتمَّ«: ْلَعْرِش َقاِئًال\لسََّماِء ِمَن \َكِل ْلَهَواِء، َفَخَرَج َصْوٌت َعِظيٌم ِمْن َهْي\لسَّاِبُع َجاَمُه َعَلى \ْلَمَالُك \ُثمَّ َسَكَب 

َألْرِض، َزْلَزَلٌة ِبِمْقَداِرَها َعِظيَمٌة \لنَّاُس َعَلى \َوَحَدَثْت َزْلَزَلٌة َعِظيَمٌة َلْم َيْحُدْث ِمْثُلَها ُمْنُذ َصاَر . َأْصَواٌت َوُرُعوٌد َوُبُروٌق
 )19 -17: 16رؤيا . ( َطْتُألَمِم َسَق\ َوُمُدُن ْلَعِظيَمُة َثَالَثَة َأْقَساٍم\ُة ْلَمِديَن\َوَصاَرِت . َهَكَذا

 
َفِإنَّ َصاِنَع َقْوِلِه َقِويٌّ، َألنَّ َيْوَم الرَّبِّ َعِظيٌم َوَمُخوٌف ِجدًّا، َفَمْن . ِإنَّ َعْسَكَرُه َآِثيٌر ِجدًّا. َوالرَّبُّ ُيْعِطي َصْوَتُه َأَماَم َجْيِشِه

َواْرِجُعوا . »َوَمزُِّقوا ُقُلوَبُكْم َال ِثَياَبُكْم. َولِكِن اآلَن، َيُقوُل الرَّبُّ، اْرِجُعوا ِإَليَّ ِبُكلِّ ُقُلوِبُكْم، َوِبالصَّْوِم َواْلُبَكاِء َوالنَّْوِح« يُقُه؟ ُيِط
َلَعلَُّه َيْرجُع َوَيْنَدُم، َفُيْبِقَي َوَراَءُه َبَرَآَة، . لرَّْأَفِة َوَيْنَدُم َعَلى الشَّرِِّإَلى الرَّبِّ ِإلِهُكْم َألنَُّه َرُؤوٌف َرِحيٌم، َبِطيُء اْلَغَضِب َوَآِثيُر ا

  )14 -11: 2يوئيل  ( .َتْقِدَمٍة َوَسِكيًبا ِللرَّبِّ ِإلِهُكْم
 عذارى غير مستعدات 

  
وَن َوَيْشَرُبوَن َوَيَتَزوَُّجوَن َوُيَزوُِّجوَن، ِإَلى اْلَيْوِم الَِّذي َدَخَل ِفيِه ُنوٌح اْلُفْلَك، َألنَُّه َآَما َآاُنوا ِفي اَأليَّاِم الَِّتي َقْبَل الطُّوَفاِن َيْأُآُل

ْقِل، ُيْؤَخُذ ِحيَنِئٍذ َيُكوُن اْثَناِن ِفي اْلَح. َوَلْم َيْعَلُموا َحتَّى َجاَء الطُّوَفاُن َوَأَخَذ اْلَجِميَع، َآذِلَك َيُكوُن َأْيًضا َمِجيُء اْبِن اِإلْنَساِن
 )41 -38: 24متى (  .ِاْثَنَتاِن َتْطَحَناِن َعَلى الرََّحى، ُتْؤَخُذ اْلَواِحَدُة َوُتْتَرُك اُألْخَرى. اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلَخُر

 
هذا اليعني . وصف المسيح ذلك بأخذ واحد وترك االخر . العالم ومسيحيون آثر لن يكونوا مستعدين لصراع الفناء 

ذلك يعني الناجين من مالئكة الموت آما في أيام نوح حين نجا . طاف أو القيامة عكس ما تقوله آنائس آثيرة اليوم االخت
 .االبرار وأبيد االشرار

 
قبل مجيء ابن االنسان سيتم االنتقاء ، سيحيا البعض ويموت . مالئكة الموت سيقتلون الجداء من الناس في آل العالم 

 الكتاب المقدسالمؤمنون يراقبون حسب معطيات ) 46 -31: 25متى ( بين الخراف والجداء آخرين هكذا سيفرق ما 
 . وهكذا لن يفأجاوا أو يخيب املهم عندما يأتي. ويّصلون طالبين قدوم المسيح

 
 )44: 24متى  ( .لذلك آونوا أنتم أيضًا مستعدين النه في ساعة ال تظنون يأتي ابن االنسان

 
من هذا نفهم بأن ملكوت السموات سيحل على االرض في فجر . ى يأتي العريس قبل فجر نهار جديدفي مثال العشرة عذار

المستعدات دخلن من لم يكن . عصر جديد آما يقول هذا المثل عن فقدان العذارى فرصة دخول العرس وفرح العريس
 :ريس من لم يكن مستعدات منعن من الدخول اذ لم يعرفهن الع. هناك زيت في مصابيحهن 

 
َوَآاَن َخْمٌس ِمْنُهنَّ َحِكيَماٍت، . ِحيَنِئٍذ ُيْشِبُه َمَلُكوُت السََّماَواِت َعْشَر َعَذاَرى، َأَخْذَن َمَصاِبيَحُهنَّ َوَخَرْجَن ِلِلَقاِء اْلَعِريِس

 َزْيًتا، َوَأمَّا اْلَحِكيَماُت َفَأَخْذَن َزْيًتا ِفي آِنَيِتِهنَّ َمَع َأمَّا اْلَجاِهَالُت َفَأَخْذَن َمَصاِبيَحُهنَّ َوَلْم َيْأُخْذَن َمَعُهنَّ. َوَخْمٌس َجاِهَالٍت
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! ُهَوَذا اْلَعِريُس ُمْقِبٌل، َفاْخُرْجَن ِلِلَقاِئِه: َفِفي ِنْصِف اللَّْيِل َصاَر ُصَراٌخ. َوِفيَما َأْبَطَأ اْلَعِريُس َنَعْسَن َجِميُعُهنَّ َوِنْمَن. َمَصاِبيِحِهنَّ
. َأْعِطيَنَنا ِمْن َزْيِتُكنَّ َفِإنَّ َمَصاِبيَحَنا َتْنَطِفُئ: َفَقاَلِت اْلَجاِهَالُت ِلْلَحِكيَماِت. َجِميُع ُأولِئَك اْلَعَذاَرى َوَأْصَلْحَن َمَصاِبيَحُهنََّفَقاَمْت 

َوِفيَما ُهنَّ َذاِهَباٌت ِلَيْبَتْعَن َجاَء اْلَعِريُس، . َلى اْلَباَعِة َواْبَتْعَن َلُكنََّلَعلَُّه َال َيْكِفي َلَنا َوَلُكنَّ، َبِل اْذَهْبَن ِإ: َفَأَجاَبِت اْلَحِكيَماُت َقاِئالٍت
! ْح َلَناَيا َسيُِّد، َيا َسيُِّد، اْفَت: َأِخيًرا َجاَءْت َبِقيَُّة اْلَعَذاَرى َأْيًضا َقاِئَالٍت. َواْلُمْسَتِعدَّاُت َدَخْلَن َمَعُه ِإَلى اْلُعْرِس، َوُأْغِلَق اْلَباُب

           .َفاْسَهُروا ِإًذا َألنَُّكْم َال َتْعِرُفوَن اْلَيْوَم َوَال السَّاَعَة الَِّتي َيْأِتي ِفيَها اْبُن اِإلْنَساِن. ِإنِّي َما َأْعِرُفُكنَّ: اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكنَّ: َفَأَجاَب َوَقاَل
 )13 -1: 25متى ( 

 
حين نكون وسط الظالم ويحيط بنا . ين يصبح وضعنا ميؤسًا منه يشجعنا المسيح ألن نرفع عيوننا ونؤمن بانه قادمح

علينا أن ). 32: 24متى ( يطلب منا أن نراقب شجرة التين ونتحقق موسمها . الموت حينها يطلب المسيح منا أن نتشجع
نعد االيام ونرى عالمات .  أيضًا آمراقبة الطيور الجارحة المقدسالكتاب نراقب العالمات االخرى التي أظهرها اهللا في 

 .الفصول تمامًا آما يعلم الفالح متى تنضج ثمار التين
 

مع ازدياد االمور . حين تبدأ أحداث صراع الفناء المدمرة ، لن يدرك مسيحيون آثر بان سنوات دانيال السبعة قد بدأت
توقعوا االختطاف ، ينطلقون الى الهواء تارآين االرض قبل بداية .  قد أضاعوهمسوًء سيدرك البعض بان قادتهم الدينيين

سيمتحن بشدة ايمانهم بقدوم . صراع الفناء ، حين ال يختطفون سيظن آثيرون بانهم غير مستحقين وسيصابون باالحباط 
 .فقدوا االمل حين يطل اليأس في االفقلهذا تكرار انذرالمسيح المؤمنين وطلب منهم أن يستعدوا وال ي. الّرب أثناء الضيقة 

 
هذا الحدث الرائع سيتم بعد البوق السابع .  واضح ، المسيح سيأتي بمجد وعظمة بعد هبوط غبار الدينونة الكتاب المقدس

في مثال العذارى الحكيمات والغبيات صرخة تأتي في منتصف الليل تطلب من . الذي سينطلق عند نهاية صراع الفناء
 . مالقاة العريس لكن العريس يظهر فجأة فيما بعدالعذارى 

 
يظهر العريس المتأخر فجأة حين يبدأ الظالم الحالك . ساعات ما بعد منتصف الليل تعني أحلك ساعات صراع الفناء

والتي . يسوع المسيح يأتي من السماء مرسًال مالئكته امامه ليحاربوا جيوش ضد المسيح. باالنحياز نحو فجر يوم جديد
مع اقتراب قدومه يبدأ الفجر الجديد ). 21 -11: 19رؤيا  ( 4جثثهم ستكون وليمة للطيور المهاجرة آما ذآرت في الفصل 

ألن المسيح حطم قوى الظالم التي أحاطت بأورشليم قبل أن يظهر بمجد وسلطان ليتمم وعد اهللا وهدفه المّعد منذ بدء 
 .الدهور

 
هذا الحدث تم اما قبل أو أثناء ساعات .  ُبعد هيه حين قام من االموات في القدس سنة انتقل جسد المسيح الى2000قبل 

 -1: 20يوحنا ( وظهر لمريم المجدلية عند فجر نهار جديد " حين مازال الظالم حاّال" النهار االولى في أول أيام االسبوع 
18.( 

 
يد يوازي بداية عصر جديد لحكم المسيا ، ابادة أحداث قيامة المسيح تتماشى تمامًا مع مثال العريس حين فجر يوم جد

 .سلطان الشيطان واضمحالل ظالمه
 

أن . زخم الفوضى واالرباك لنظرية االختطاف قبل الضيقة يصعب محوه بسبب عالمية انتشارها عبر القرن الماضي
سط صراع الفناء ذلك ال معنى له يظهر المسيح لينقذ قديسيه قبل أو أثناء ساعة سلطان الشيطان المطلقة على االمم أو في و

 .بتاتًا خاصة وان الشيطان اليزال حينها في السماء
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وهذا يجعلهم أدوات غير مفيدة في . واّال خاب أملهم وتاهوا. يجب أن يدرس المسيحيين البوق السابع واالحداث التي يعلنها 
 .يد الّرب

 
 21 حتى 2013األول   آانون22 ( 9 -8هناك خالل الفترتين بعد طرد الشيطان من ُبعد هيه السماوي سيقوم ملكوت اهللا 

الحقًا آما ذآرت في جداول  سنوات أرضية 3-2 حوالي 4: 20، اّن قيامة القديسيين المذآورة في رؤيا ) 2014آذار 
 .الساعة واليوم التاليين غير معروفين ولهذا طلب منا الترقب. صراع الفناء المختلفة

 
 تشرين 21( ما بين نهاية صراع الفناء والحكم االلفي ) سنوات( فصول 3لفناء المختلفة يظهر ا  سنوات لصراع7جدول 
 . لكن عالمات اخرى تشير الى أيام فقط بعد نهاية صراع الفناء ) 2018 أيار 24 حتى 2015

 
اْخِتْم َعَلى َما َتَكلََّمْت «: لسََّماِء َقاِئًال ِلَي\ُتَب، َفَسِمْعُت َصْوتًا ِمَن لسَّْبَعُة ِبَأْصَواِتَها ُآْنُت ُمْزِمعًا َأْن َأْآ\لرُُّعوُد \َوَبْعَد َما َتَكلََّمِت 

ْلَحيِّ لسََّماِء، َوَأْقَسَم ِبا\َألْرِض، َرَفَع َيَدُه ِإَلى \ْلَبْحِر َوَعَلى \لَِّذي َرَأْيُتُه َواِقفًا َعَلى \َواْلَمَالُك . »لسَّْبَعُة َوَال َتْكُتْبُه\لرُُّعوُد \ِبِه 
ْلَبْحَر َوَما ِفيِه، َأْن َال َيُكوُن َزَماٌن َبْعُد، َبْل ِفي َأيَّاِم َصْوِت \َألْرَض َوَما ِفيَها َو\لسََّماَء َوَما ِفيَها َو\لَِّذي َخَلَق \آلِبِديَن، \ِإَلى َأَبِد 

 )7 -4: 10رؤيا              (.َألْنِبَياَء\، َآَما َبشََّر َعِبيَدُه ِهللا\لسَّاِبِع َمَتى َأْزَمَع َأْن ُيَبوَِّق َيِتمُّ َأْيضًا ِسرُّ \ْلَمَالِك \
 

وما سيحدث .  يذآر الرعود السبعة التي لم تسجل رسالتها ، قد ال نعرف فحواها حتى ينتهي صراع الفناءالكتاب المقدس
ة يعود اليها يوحنا لكان أخبرنا لو انه هو ُبعد هيه االبدية وال ساعة أرضي" الجانب االخر"في السماء مستحيل توقيته ألّن 

 .عرف التوقيت
 

خطأ ان نحدد توقيت انتقال القديسيين في عصر زين ، جعل االختطاف . ان لغز توقيت القيامة عند أحداث السماء مستحيل
 .في بداية صراع الفناء يخلط النبؤات باالسطورة وال يمكن اعتبار ذلك دون شهود اثبات آتابية

 
لغز العرس سينكشف فقط بعد صوت البوق السابع وهذا ما . اذ انه سيفسدها . حتفال في السماء بوجود الشيطانيستحيل اال

 6ان نفخت االبواق دون ترتيب لن يكون هناك قيامة بعد البوق السابع ، يجب ان تنفخ االبواق حتى . الكتاب المقدسيقوله 
 .قبل أن يّبوق السابع

 
فقط . ال يريد اهللا ارباآنا بما ال يفهمه الفانون.  لم تكشف لنا بعد تفصيليًا ، علينا أن ننتظر لنرى باالضافة ان آلية القيامة

يتكلم . معرفته عن القيامة البد انها اتت بعد زيارته للسماء الثالثة.  سنوات3 تعلم من المسيح في العربية لمدة 12الرسل الـ 
لكن  . 58 -35: 15الذي سيكون للمؤمنين في آورنثوس االولى بولس عن ذلك في مواضع عدة عن الجسد الممجد 

 .آثيرين من يقرأون تلك االيات ال يفهمونها
 

من هذه االيات وتراتبية .  يكتب بولس عن موعد عودة المسيح وقيامة القديسين 11: 5 / -13: 4في تسالونيكي االولى 
 .النص آما فعلت أنا

 
االتمام الفعلي لتلك االمور هي التجربة الحقيقية . سيفعل اهللا ما يشاء متى يشاء . ه طلبت من القارئ ان يدرس ويقرر لذات

 .لمصداقية تلك االمور واالمر هللا سواء قبلنا ام لم نقبل
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  )2015 آانون االول 22 -5776 تافت 10(  12 العيد الخامس في الفترة -5
لنتصور اننا أبوي فتاة يافعة . الجزء االخير من هذا الكتاب  ؟ وصلنا الى 2015األول   آانون24ميالد المسيح وقيامته 

نعود الى البيت متوقعين ان تكون هناك ، حين ندخل من الباب نرى قطعة من ثيابها على االرض ، حين نلتقطها نرى 
 ونحن نلتقط المالبس نتساءل ما االمر؟المزيد ما يقود للطابق العلوي 

 
رفتها في الطابق العلوي ، تتسارع االفكار ونحن نستعد المر غير متوقع وربما مريع نحن نتبع ثيابها الملقاة لنصل الى غ

هل هي في البيت ؟ ماذا سنجد خلف الباب ؟ هل سيكون ما نتوقعه ولما آل هذا الذي وجدناه . االن امام باب غرفتها 
 آعالمات ؟ 

 
آان ممتعًا أن اتبع آية تلو . يام االخيرة لخطة اهللا للبشرية بشأن االالكتاب المقدسآتابي مليء بالعالمات التي وجدتها في 
 .االخرى وأنا أبحث عن خط سير مؤآد

 
 يرمز اليه الحرف جود 10 تافت ، 10االن نحن سويًا نقف امام الباب وله عالمة . حتى االن لقد تتبعت خطواتي بقرائتك 

 في 10وجه ساعة آوآو العالم يضع الرقم . قمي العبري حسب النظام االلفبائي الر" يد مرتاحة" أو " مستوى ارقى " 
 .12االعلى في موقع الساعة 

 
 3في هذا اليوم يكون اطول ليل في السنة بعد . 2015األول   آانون21الجداول تقول بان نهاية صراع الفناء سيكون في 

 . آانون االول حين يتزايد ضوء النهار ويطول معلنًا قدوم الربيع24ايام يكون 
 

ال يوجد آلية لتحديد موعد عودة يسوع المسيح الى جبل الزيتون في القدس بتاريخ معين . على عكس احداث صراع الفناء 
اعتقد بان المسيح سيعود سريعًا بعد صراع الفناء . وصفت آيف ان صراع الفناء سيقّصر لكن بعد ذلك علينا االنتظار. 

لكني استطيع ان أضمن موعدًا ممكنًا لهذا الحدث المبارك اليكم . ى  ومراجع أخر19بسبب ما هو مكتوب في الرؤيا 
 .تخميني 

 
قيامته آانت . األول هو ليلة عيد الميالد وبداية عيد الميالد ، اليوم الغربي التقليدي لوالدة ربنا يسوع المسيح   آانون24

 أيام هل سيكون يوم 3بع نهاية صراع الفناء بعد األول الذي يت  آانون24.  ايام 3آالميالد الثاني بعد ان بقي في القبر 
  ميالد جسد المؤمنين؟–احتفال قيامة 

 
هل نتوقع أمرًا عظيمًا حين نفتح هذا الباب ؟ هل سنكون مدعوين . واقفين امام باب هذا الجدول نترك ورائنا آل العالمات 

خلص من جسد االالم لنقام بالمجد؟ هل سيقوم القديسون لالحتفال بميالده الثاني ؟ هل حان الوقت الذي انتظرناه طويًال لنت
 في هذا اليوم؟

 
 في 2017 أو 2016ربما عاد في العام "  للذين يجادلون قائلين –أعترف ان هناك أمل ضئيل بالنسبة لموعد عودة الرب 

 سيكون أهم يوم في 2015األول   آانون24قد يكونوا مصيبين مع تتابع االحداث لكني مقتنع بان " األول   آانون24
 .حياتي النني سأرى بمن آمنت
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 ) في الصندوق السحري الصناديقصغرا(  الشهر الرابع 
 2015 أيلول 21 – 2015 آب 21  لصراع الفناء12الفترة 

 

  أيلول4 1
 2 -1نهاية الضربتين 
  الجامة السابعة– البوق السابع –الضربة الثالثة 

 الطيور - معصرة الخمر– معرآة هرمجدون –زلزلة عظيمة 
 ةارحالج

 5775 روش هاشانا   أيلول13 2
   5776). 1(روش هاشانا   أيلول14

  5776) 11(روش هاشانا   أيلول 15 3  راس السنة اليهودية.  تشيري1
  السنة الجديدة اليهودية.  تشيري2

 )جيداليا(  5776 تشيري 3العيد الثالث     أيلول 16 4
   مالئكة الموت االربعة رعود ، نهاية7 

 نهاية صراع الفناء الصغير      أيلول17 5
 )3 نهاية الضربة الـ (

 – 2012 آانون الثاني 4نعد من   أيلول18 6
 )دانيالسفر(من البرآات  يومًا 1335 

 ) التوبةعيد(ا بات تشوفاش  أيلول19 7
 5776 تشيري 10 – أيلول 23

 ) الكفارة عيد( يوم آيبور –العيد الرابع  2/10         20/9 الشهر الخامس
 5776 تشيري 10 – أيلول 23

  21/11      20/10 الشهر السادس

)2015 الثاني  آانون22 (5776 تافت 10 –العيد الخامس  21/12      20/11 الشهر السابع
 نهاية صراع الفناء العظيم 

 
 

اشفق على الذين . مواعيد صراع الفناء أمر مختلف تمامًا.  الثانية ال تتعثروا بسبب توقعاتي هذه بالنسبة لعودة المسيح
ال تستسلموا سريعًا . ويتخذون ذلك سببًا آي ال يقرأوا آتبي " ال أحد يعرف الساعة" يصرون على تفسير االية الكتابية 

 .سواء وافقت معي أم ال اقرأها بحرص على االقل. دون محاولة ولو بسيطة لفهم آتاباتي 
 
ذلك . في آتاباتي سويا تثبت دقة تواريخي لالحداث الكتابية في قضية صراع الفناء" المصادفات " د سجلت الكثير من لق

 .ليس محض صدفة النها تتطابق مرارًا وتكرارًا خالل السنوات السبعة آلها
 

 مراجعة لالرقام 
الشهر الثالث ، (  آف 9. تطابقات في النبؤات لنراجع أرقامي وحساباتي مرة أخرى أريد استعمال اسلوب حسابي ألثبت ال

 يومًا لبداية الفترة 64االول حين نعود . اتجاهات مختلفة ) جيمل ( 3آالنجمة المشعة في ) 2015 تموز 25 ، 12الفترة 
 ). مهم وضروري24الرقم  ( 2015 أيار 22 في - أشهر7 بطول – 12
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هذا  . 2 -1ول ، بداية الضربة الثالثة ، زلزلة عظيمة تنهي الضربات  أيل4 يومًا حتى 40االتجاه الثاني يتجه لالمام 

هذه االحداث تتطابق مع . التاريخ يتوافق مع هجرة الطيور الجارحة التي ستطير فوق جثث الجيوش الروسية واالسالمية 
عبريًا ثم توقفت في تموز  نهارًا وليًال 40انها تتوافق مع طوفان نوح حين أمطرت . دورة زمنية آونية لم أخترعها أنا

 .وهذا ما سيحدث في زمننا أيضًا ، سيباد ويزول النظام العالمي الشيطاني
 

نستطيع .  ليلة ميالد المسيح2015األول   آانون24حتى )  يومًا شمسيًا152(  يومًا حسب النبؤة 150االتجاه الثالث يتقدم 
نضيف )  دمار الهيكل الثالث– 2015 تموز 25(  آف 9 بداية في] 150 = 30 + 80 + 40 [ 150ان نعبر عن الرقم 

 تشرين 24 يومًا آخرين نصل الى 80حين نضيف .  أيلول 4 نصل الى الزلزلة العظيمة في – حسب النبؤة – يومًا 40
 .األول آآخر يوم في هذه الدورة الزمنية الكونية  آانون24 يومًا آخرين ونصل الى 30الثاني ، 

 
  80.   محن ، تجارب ، االم في هذا العالم مع هدف– تعني ميم 40دة الى النظام االلفبائي العبري الرقمي لم آل هذا ؟ بالعو

زمن الكالم يستعمل لتطهير اسرائيل من عظام الموتى لتدفن في . تكريس =  تعني الميش 30فم أو آالم و = تعني به 
 .الوادي آما ذآرنا سابقًا

 
اوًال أثناء . زلزلة ستكون وقت تطهير السماء من سلطان سينحدر الى االرض من الجانب االخر يومًا ما بعد ال80أيضًا الـ 

 االرواح الشريرة التي مألت الهواء وجالت مرئية على االرض منذ الضربة االولى – الرعود السبعة –الضربة االولى 
ك شيطاني في ملكوته القادم ، هذا سيتالئم مع لن يسمح اهللا بامتال. ستطرد من االرض وتقيد في الهاوية أو بحيرة النار

 -80تنظيف الطيور الجارحة لجثث معرآة هرمجدون الذي سيتبعه محاولة البشر استعادة نظام حياتهم ، مع نهاية االيام 
  ستتطهر االرض من الشر وتستعد ليوم عودة الرب العظيم 30

 
 يومًا حسب نبؤة دانيال وسيدوم 1335هذا ينهي . كون والسماء  أهم يوم في تاريخ االرض وال2015 أيلول 17اوآد ثانية 
 . سنة الن ذلك الموعد هو موعد نهاية سلطان الشيطان1000االحتفال 

 
سماء . لن يكون هناك مكان بعد ذلك لالرواح الشريرة في خطة اهللا لخالص البشر ، حينها سيبادون من السموات الثالثة

.  الهواء ، سينتهون اذ انهم خارج ارادة اهللا –الفضاء فوق االرض ، والجو ) عد هيهُب( عرش اهللا ، المجال السماوي 
. سيبيدهم برميهم في الثقب االسود للهاوية في طريقهم الى بحيرة النار ، ملكوت اهللا القادم لن يكون فيه أي تاثير شيطاني 

ء آان قاتًال سفاحًا أو غازيًا سفاآًا مسيحيًا أو مسلم أو سوا. لن يرى أحد بعد ذلك مجانين مسكونين بالشياطين يقتلون الناس 
 .أي جيوش مثيلة اخرى تذبح االبرياء باسم اهللا

 
رمز االرض الموعودة أو عودة اسرائيل الى ) جيمل ( مرآبًا من ] X 30 50[  يمكن أيضًا التعبير عنه هكذا 150الرقم 

 يومًا 50 أزمنة من 3 آف عد 9أخرى منذ تدمير الهيكل الثالث في مرة )  أيضًا مهم آاليوبيل الفضي 50الرقم ( أرضها 
 .األول  آانون24حتى نصل الى 

 
آما قلت قبًال الهيكل هو أحد العالمات االلهية . حينها ينطلق الشرر) اسرائيل ( ينطلق غضب اهللا حين يمس أحدهم حدقته 

 أيلول 17في " نصر " ري يعطينا الشاهد الثاني حين يفّسر النظام االلفبائي الرقمي العب. الرئيسية التي تنهي عصر زين
 . عند نهاية صراع الفناء الصغير2015

 
ال أظن ان غضب . 2015األول   آانون24هنا توجد عدة مراجع تظهر بان نهاية صراع الفناء وعودة المسيح سيتمان بعد 

 .اهللا سيستمر سنة أخرى أو اآثر
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 الهيكل – الكمال االلهي –) جيمل(  يرمز اليه الحرف 3األول ، الرقم   آانون24ول و آانون اال21 أيام ما بين 3هناك 
 .آل النبؤات تشير الى الهيكل في القدس اتمامًا للصورة. آان االساس لوضع جدول تاريخ البشر وهو مرآز ولب النبؤة 

 
ولقد اآتشفته قطعة قطعة .  لم أآن أعرف شيئًا منهحين بدأت. وتّطلَب مني سنتين من الكتابة ألعّبر عنه . أنا لم أخترع هذا 

 .، حين بدأت لم أعرف ان فهم فكرة ساعة آوآوالعالم ستنتهي معي بكتابة آتاب عن خطة اهللا للعصور
 

 سنوات لصراع الفناء ، ترى ان يوم 7 سنة من التاريخ البشري و جدول 7000األول مع جدول   آانون24يتطابق موقع 
 . يتوائم مع قدوم المسيح الثانيانتقام  الرب ال

 
  البوق السابع –القدوم الثاني للّرب يسوع المسيح 

 
ْلَعاَلِم ِلَربَِّنا َوَمِسيِحِه، َفَسَيْمِلكُ \َقْد َصاَرْت َمَماِلُك «: لسََّماِء َقاِئَلًة\لسَّاِبُع، َفَحَدَثْت َأْصَواٌت َعِظيَمٌة ِفي \ْلَمَالُك \ُثمَّ َبوََّق 
: ِهللا َعَلى ُعُروِشِهْم َخرُّوا َعَلى ُوُجوِهِهْم َوَسَجُدوا ِللَِّه َقاِئِليَن\ْلَجاِلُسوَن َأَماَم \ْلِعْشُروَن َشْيخًا \َواَألْرَبَعُة َو. »آلِبِديَن\ِد ِإَلى َأَب

. ْلَعِظيَمَة َوَمَلْكَت\لَِّذي َيْأِتي، َألنََّك َأَخْذَت ُقْدَرَتَك \َولَِّذي َآاَن \َو ْلَكاِئُن\ْلَقاِدُر َعَلى ُآلِّ َشْيٍء، \ْلِإَلُه \لرَّبُّ \َنْشُكُرَك َأيَُّها «
ْسَمَك، \ْلَخاِئِفيَن \ْلِقدِّيِسيَن َو\َألْنِبَياِء َو\ُألْجَرُة ِلَعِبيِدَك \َألْمَواِت ِلُيَداُنوا، َوِلُتْعَطى \ُألَمُم َفَأَتى َغَضُبَك َوَزَماُن \َوَغِضَبِت 

لسََّماِء، َوَظَهَر َتاُبوُت َعْهِدِه ِفي َهْيَكِلِه، \ِهللا ِفي \َواْنَفَتَح َهْيَكُل . »َألْرَض\لَِّذيَن َآاُنوا ُيْهِلُكوَن \اِر، َوِلُيْهَلَك ْلِكَب\لصَِّغاِر َو\
)19 -15: 11رؤيا  (.َوَحَدَثْت ُبُروٌق َوَأْصَواٌت َوُرُعوٌد َوَزْلَزَلٌة َوَبَرٌد َعِظيٌم  

 
أهم حدث الستعادة المسيح . ر النبؤات مع النظام االلفبائي العبري الرقمي اليجاد الوضع الصحيحهنا أيضًا مثال لتفسي

بعد ذلك الحدث السماوي تأتي االحداث التي ستتم على االرض لكن في بعد . السلطان على االرض يتم أوًال في السماء 
 . دايلث الزمني تراتبية االحداث على االرض معكوسة

 
الزلزلة ، َبَرد ورعود سبعة مع قيامة االموات ومكافأة القديسين االموات واالحياء ليقرر من سيحكم مع المسيح اوًال ستأتي 

أخيرًا سيسمع البشر اعالن عودة المسيح وملكوته ) عصرتيث ، عصر حكم المسيح على االرض( في الحكم االلفي 
 . ويرون عودة ملكهم وأتباعه السماويين 

 
ان تمت قيامة القديسيين في عيد . بان المسيح سيأتي مباشرة بعد صراع الفناء بعد ارتجاف االرضبعض االيات تقول 

هناك أيضًا امر مثير بشأن . الميالد سيفاجأنا اهللا بفرح عظيم عند االحتفال بميالده ، يا لها من هدية ميالد رائعة للمؤمنين
هذه االيام الثالثة تشابه االيام الثالثة التي قضاها .  أيام 3اء بـ األول يتبع نهاية صراع الفن  آانون24قيامة الميالد ، 

آما يولد المؤمن ثانية بااليمان قابًال عطية الروح القدس هكذا سنولد من الموت عند قدوم . المسيح في القبر قبل قيامته 
: 15آورنثوس االولى (  العبري الرقمي هذا التطابق تالئم آامل مع النظام االلفبائي. المسيح باآورة القائمين من القبور 

 ).18: 1 آولوسي – 20
 

ميالدين  حين نصبح مؤمنون مولودون ثانية يكون لنا ميالدين واحد جسدي والثاني روحي ، آانسان آامل ليسوع المسيح 
 .ماوي األول ، اذ آليهما يتبعان بعد هيه الس  آانون24ايضًا لكن ميالدي المسيح يتمان في ذات اليوم مساء 

ارضيين يصالن بنا الى ذات )  أيام 7آل منهما ( آما ان اسبوعين .  ُيظهر ذات اليوم – منطقيًا –مرتين بعد هيه السماوي 
 .النظام االلفبائي العبري الرقمي يؤآد صحة هذا التاريخ. األول هو يوم ميالد المسيح   آانون25ينكر البعض ان . اليوم

 من المساء حتى الفجر ليوم – 2015األول   آانون24ابقات للتقاويم وتواريخها اعتقد بان بعد آل هذه المالئمات والمط
 .جديد هو موعد قدوم الرب الى هذا العالم ثانية
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 العبرية آان اآتشافًا مذهًال لي اذ اني لست يهوديًا ، حجر روزيتا 12مالئمة النظام االلفبائي العبري الرقمي مع االعياد الـ 
والذي اوجد الجداول الزمنية والتي تسير عقارب ساعة .  الخمسي –ؤة دانيال وأظهر معادلة المبدأ السبعي حل لغز نب

مثال الصندوق السحري يظهر آيف ان الحقيقة تكشف عبر اسلوب التطابق . آوآو العالم لمسيرة الشيطان والبشرية 
 .والتالئم فهناك الكثير لنتعلمه

 
سواء . من قبل سيصعب فهم آل هذه المواد دون عون الروح القدس الذي يوّضح النصوص الكتاب المقدسلمن لم يقرأ 

( اطلب من الروح القدس ليرشدك للحق . آنت مؤمنًا ام ال اطلب من اهللا ببساطة آي يساعدك على فهم خطة محبته للبشرية
 ).13: 16يوحنا 

 
لكن علينا جميعًا ان نصل الى حل حين . بالنبؤات بعض المسيحيون سيستاؤون من اآتشاف ثغرات في الهوتهم المختص 

التمسك برأي يختلف عما قلناه امر، لكن انفجار وتحلل المعتقدات المتوارثة في . الكتاب المقدستتعارض افكارنا مع قراءة 
 .وجه االحداث الحقيقية التي ستتم امر آخر

 
 سنة 1600 عبر الكتاب المقدسطة الطريق لما آتب في النظام االلفبائي العبري الرقمي نجا من طوفان نوح وأصبح خري

لم يترك لي راحة أو خيار سوى انهاء الكتابة .  سنوات قبل بداية صراع الفناء الخبر عن اآتشافاتي 6لقد جلست لمدة . 
 .آي يقرأها الناس مهما استاء منها المؤمنون وغير المؤمنون

 
رحلتي في . لم أعرف أين أبدأ حين ُطلب مني الكتابة . نكليزية الصحيحةاهللا وضع هذا الكتاب النني حتى ال أتكلم اال

 . سنة ، اتشوق لرؤية سيدي وآمل بانه سُيسر حين يراني 72بدايتها رغم ان عمري 
حينها ساقارن ما آتبت . سأقابل الّرب عند قيامتي وساالقيه في الهواء وبعد ذلك اتدرب على عملي الجديد في الحكم االلفي 

 . مع ما حدث فعًال2004العام في 
 

" السكينة " حين تدخل . لكني سارى آل وعود اهللا تتم السرائيل ولكل االمم . قد يكون هناك بعض االختالفات التقنية 
 .سيقيم حينها معنا لالبد ، ويحل ملكوت اهللا على االرض.  الى الهيكل –يحضر الرب االقدس 

 
 سيضع الناجون من 2018بضعة سنوات بعد صراع الفناء حوالي العام  . 2015ل األو  آانون21صراع الفناء ينتهي في 

 . تمامًا43 -40اسرائيل اساسات الهيكل الرابع الذي سيبنى حسب مواصفات سفر حزقيال 
 

ي سيتم تكريسها ف) دايلث هذا العالم في هذا الوقت = 4(  يومًا ، اساسات هذا الهيكل الرابع 2300حسب نبؤة دانيال لـ 
 . ستنهي خطة اهللا–نهاية الكتاب االول  وصفتها في –هذه االحداث المستقبلية .  مع وضع الحجر االساسي2018العام 

 
هذا . اعادة قراءة الفصل التاسع من آتاب نبؤة صراع الفناء ستساعدك على فهم أوضح لزخم وتأثير أحداث صراع الفناء 

الشعب االسرائيلي سيكون . الجديد الذي سيوضع بعد نهاية صراع الفناء الفصل يضع تفاصيل آثيرة عن النظام العالمي 
هذه الحكومة العالمية الجديدة ستظهر لكل البشر والمالئكة بأن شرائع محبة . مرة أخرى حارس شرائع اهللا حافظ الزمن 

 .اهللا ناجحة وتعمل
  


