
 الفصل السادس 
 

  Chapter 6,  Page 1  الصفحة
24/ 7/   2005 

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

 

 الفصل السادس 
  ؟ما هي تروس ساعة آوآو العالم
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  السلوبي وتحليلي التقني مقدمة

 
 وأنا سمعت وما فهمت فقلت یا سيدي ما هي آخر هذه فقال أذهب 
 یا دانيال الن الكلمات مخفية ومختومة الى وقت النهایة آثيرون 
 یتطهرون ویبيضون ویمحّصون أما االشرار فيفعلون شرًا وال 

 )10 -8: 12دانيال ( شرار لكن الفاهمون یفهمون یفهم أحد اال
 

 "ال أحد یعرف الساعة"حين تواجو مع مواعيد محددة لصراع الفناء اجاب معظمهم 
 

وقد یكون العذر هو .  رافضين أن یدرآوا بأن صراع الفناء على االبوابالكتاب المقدسیریدون اظهار تفوقهم بمعرفة 
یرفعون شعار التقلقوا راحة الحياة .  ، اهللا ، االیمان الیعني شيئًا لهمالكتاب المقدسالكسل الفكري أو عقل متحجر أو ان 

 . العادیة التي بيناها بجهد 
 

آتلميذ للكتاب المقدس تساءلت دومًا لماذا شّك التلميذ توما باقوال زمالءه والنساء بان القبر فارغ الن یسوع قد قام؟ آان 
 أعماله العجائبية ، أقام االموات ، شفى المئات، هدأ عاصفة البحر ولقد سمع توما یوميًا  سنوات ، شاهد3شاهد للمسيح مدة 

 .من فم المسيح المراجع واالیا ت الكتابية آجزء من تعليمه على ید أعظم معلم عاش على االرض
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 أنا مستعد للموت قبل الصلب باسبوع قال بطرس للمسيح ،. ثم هناك قصة بطرس الذي أعلن نفسه أفضل صدیق للمسيح 
 .  مرات قبل أن یفر ليختبـ مع االخرین3الجلك لكن حين قبض الحراس على یسوع تبع بطرس المسيح لينكره 

 
أهميتها . آانت أحد أهم النبؤات للكتاب المقدس.  سنة قبل الصلب أوحي للنبي دانيال رؤیا بشان مستقبل اسرائيل 500

 .نها مرارًاوشرعيتها تتأآد بأن المسيح قد أقتبس م
 

طلب منه المالك أن ال ) 8: 12دانيال " ( یا سيدي ما هي آخر هذه ؟: " في نهایة السفر یسأل دانيال المالك الذي ظهر له
هذه الكلمات مخفية : " تقول 9االیة . یقلق لذلك الشأن الن الرؤیا التي شاهدها ستتم في المستقبل البعيد بعد حياته بكثير

ال أظن ان " وال یفهم أحد االشرار لكن الفاهمون یفهمون " في االیة التالية یقول المالك " نهایة ومختومة الى وقت ال
حسب أقوال المالك لدانيال آثير . لكنهم ليسوا فاهمين أیضًا" أشرارًا " المسيحيين الذین ال یهتمون بدراسة صراع الفناء 

تأآدین من ایمانهم لكنهم أیضًا یتصرفون آغير المؤمنين بطرق هم ليسوا فقط غير م. من المسيحيين یشكون آما فعل توما
 .هذا السلوك العالمي اشارة اخرى لوجود الشك لدى المسيحيين في عمق حياتهم بدًال من االیمان. شتى 

 
. ئس آما تعلمنااما ان نكون حكماء بطرق الّرب ونبواته ام نتابع تقاليد الكنا. آلنا لدینا حق االختيار وحریة العمل بخياراتنا 

ان تجارب هذا العالم اآثر واقعية محسوسية العالم . معظم الناس نادرًا ما یواجهون عقائد ایمانهم الذي یصبح جامدًا
 .الروحي واالبدیة

 
لكن االمر . ان آنت تخرجت أو عملت في جامعة أو آلية ستكون قد واجهت العدید من النظریات ضمن الحریة االآادیمية 

وأنا أذآرها بشجاعة وأآثر أعلم باني قد اآون . سنصل الى شرح تفصيلي لما ذآرته في آتاباتي. ي یختلف تمامًافي آتابات
ولهذا أنا مستعد بتواضع أن أخاطر بتقریع المؤسسات االآادیمية بكتابة . خاطئًا ببعض استنتاجاتي الني بشري فان

 .سيح والكتاب المقدساستنتاجاتي النها صلبة مبنية على صخر الدهور یسوع الم
 

اذا تجاهلها سيضعنا في دائرة .  آلمة اهللالكتاب المقدسان اتفقنا بان . للبعض ان ثقتي وطریقة تفكيري تشكل تحدیًا لهم
اني لو آنت اقف أمام منزل یحترق أال أحاول أن أنقذ بعضهم أم أنتظر قدوم . الخطر وان ننضم الى جوقة المشككين 

 المطافئ ؟ 
 

 
 اعة الكوآوتروس س
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ذلك لن یبدل أو . بعيدًا عن رفض ما أقوله النك ترفض سلطة االسفار المقدسة ، آتاباتي ستحيد بك الى جهة أو ألخرى
 . یؤآد تفكيرك وموقفك من هذه المواضيع أو من عالقتك مع الخالق القادم آّدیان سریعًا

 
ان آان " هل أنا من الحكماء ؟" ألّن اهللا بروحه القدوس سيتكلم معك من خالل آلمته فتسأل نفسك  . آمل ان تتفق معي

هناك بالطبع جوقة المشككين التي ال تتطلب جهدًا لالنضمام اليها لكن . جوابك نعم فستعرف وقت النهایة ، زمن آخر االیام 
 . كتاب المقدسالهناك حقًا امكانية ان تنتهي ببحيرة النار آما یقول 

 
لحسن الحظ بعضهم أآثر موهبة مني في هذا المجال ولوال عون بعض االصدقاء . اّن آتاباتي آانت تحدیا عظيمًا لي

 .المحترفين لكنت ال أزال اتصارع مع آتاباتي وما آنت الفهمها أبدًأ
 

  دورة 12دورات وتروس 
 

 منظر البكرات وصنعتها آمنظر الزبرجد ولالربع شكل واحد 
 )16: 1حزقيال ( ومنظرها وصنعتها آأنها آانت بكرة وسط بكرة 

 
داخل تلك الساعة . االن سنتكلم عن تروس ساعة الكوآو ، آصانع ساعات أقارن خطة اهللا للبشریة بساعة آوآو المعروفة

 . وطائر الكوآو) ثواحد لُبعد هيه واالخر لُبعد دایل( ستجد تروسُا مختلفة االحجام متصلة بالعقربين في وجه الساعة 
 

تروس هذه الساعة تتداخل بطریقة تحّرك العقربين بدقة تشير الى آل دقيقة مع مرور الوقت وتطلق طائر الكوآو لتحدید 
 .واحدة ولتعدد بشكل صحيح نداءات طائر الكوآو آل ساعة" آوآو" آل نصف ساعة بصرخة 

 
معرفة هذه التروس . ون یسير حسب ساعة آونية لها تروس أیضًاالك. اهللا هو المصمم االآبر ولقد صمم هكذا تأریخ البشر

 21ستعطينا معرفة تراتبية تواریخ ومواعيد النبؤات الكتابية بشأن صراع الفناء ، جواب اهللا النهائي لحيرة القرن 
 . وسياساته العالمية

 
صراع الفناء هو وسط . ل مقبولبأدراك آيفية عمل ساعة الكوآو االلهية نستطيع أن نضع مواعيد صراع الفناء بكش

" زمن نهایة العالم " یرید الناس معرفة .  نداًء12حين یعلن طائر الكوآو عن ذلك بـ ) منتصف النهار( عصور التاریخ 
 .وان آانوا علمانيين

 
من ، سنصف یجب أن نبدأ بوجهة نظر اهللا لتاریخ البشر منذ بدایة الز.  للتراتبية التأریخية الكتاب المقدسلشرح تروس 

 10الفصل . لكل منها مكانه وهدفه في آلية صنع الوقت مع تقادم وسير خطة اهللا للبشریة. التروس من أصغرها الى أآبرها
 .نصف ساعة آوآو العالم بالتفصيل" نبؤة صراع الفناء" من آتاب 

 
. ة لنظامنا الشمسيهذا الجدول مضبوط بساعة آوني. وضع اهللا جدول محطات خطته ضمن ُبعد هيه في عصر واو

 یومًا للدوران حول االرض فيكمل 30والقمر یتطلب .  یومًا للدوران حول الشمس فتكمل السنة360االرض تتطلب 
 . یومًا360ولهذا آان للتقویمات المصریة والبابلية سنوات تتألف من . الشهر

 
اب أخرى أیضًا تباطأت رحلة االرض حول والسب. م.  ق2288ال بد ان نيزآًا ضرب االرض فنتج عنه طوفان نوح العام 

 . یومًا365¼ وهذا جعل السنة الشمسية بطول .  یومًا5¼ الشمس 
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 یومًا وسبب ذلك ان حسابات ذلك الترتيب وضعت حين 360 أساسه حساب الـ الكتاب المقدسالترتيب التأریخي لنبؤات 
ي العبري الرقمي یتواآب مع التوقيت الكوني لزمن ما قبل وأیضًا تناغم النظام االلفبائ. آانت تلك هي تعداد أیام السنة

 من وجهة نظر ُبعد هيه وهذا الجدول یتضمن الكتاب المقدسوهكذا ان محطات وجدول تواقيت خطة اهللا یذآرها . الفيضان
 . سنة من النبؤات الكتابية7000

 
 یومًا 365¼  سنة استعمل یوحنا طول 500بعد في نبؤاته لكن )  یومًا360بطول  ( الكتاب المقدسأستعمل دانيال سنوات 

االرباك الذي یظهر حين یذآر سفر الرؤیا نبؤات دانيال المستعملة آمراجع في . لسنواته الشمسية حين سّطر سفر الرؤیا
ن الحظ لحس. ومواعيده التنبؤیة ، وهكذا یعطينا یوحنا آمية مختلطة من التراتبية التأریخية علينا ان ننتبه لهاسفر الذلك 

 . الخمسي یساعدنا على التحقق من تحليلنا–مبدأ حجر روزیتا السبعي 
 

الساعة تعمل حين تتداخل .  وجهتي النظر المختلفتين هاتين في قياس الزمن أوجدت نظام تروس ساعة الكوآوملنفه
طة اهللا نستطيع أن  سنة من التاریخ البشري ضمن اتمام خ6000من وجهة نظر عملنا عبر .  تام ومالئمالتروس بشكل

تذآر هذین النظامين المختلفين في تعداد أیام . نحدد ما ینتظرنا ولكن یبقى علينا دومًا أن ندقق باالمر من وجهة نظر اهللا
 .السنوات وأنت تقرأ 

 
اتمام مستعملة نظامي تروس متداخلين حين تظهر محطات ُبعد هيه آ. ساعة الكوآو تتّنقل ما بين النظامين في قياس الزمن

فنحن . بعض هذا التداخل والتطابق یقارن السنوات الكتابية للنبؤة بالسنوات الشمسية . احداث النبؤات في ُبعد هيه المادي
)  سنة مثًال50 -64 -70تروس ( نبحث عن مميزات أحداث متشابهة وأیضًا تروس التراتبية التأریخية المتساویة االحجام 

 .جم الترس ال ینبئ عن النظام الذي یتبع لهان ح. قد تظهر في آال النظامين
 

  سنة من التاريخ البشري7000جدول 
 

 یومًا البابلية الكتابية ، سنتنا الشمسية الحدیثة 360 سنة من التاریخ البشري المعتمد على سنوات 700سأبدأ بشرح جدول 
 لنصل الى القاسم 360 على 365¼ سم  یومًا ، لكي نحول السنوات العبریة الى سنواتنا الشمسية الحدیثة نق365¼ 

.  سنة 490 سنة الى آل دورة 7.1015وسيلة أخرى نصل بها الى ذات النتيجة هو أن نضيف  . 1.0145المشترك 
  مرات عدیدة 1.0145سأستخدم القاسم المشترك 

 
  ميالدیة3018                                  سنة7000                                           م . ق4068

 
  بابلية غير مصححة حسب التقویم الغریغوري–السنوات آتابية 

 ترس
  سنة50

1.715+1.715=
7X 490 سنة  

 ترس 
  سنة 70

2450= 
5 X 490 

 سنة 

 ترس 
  سنة 50

1000= 
20 X 50 

 سنة 
 االبدية 

 
 عصر واو

 
 عصر جود عصر تيث عصر سيث عصر زين 

   
 X 70(  دورة عبریة 12الجدول یظهر .  یومًا للسنة 360دول أساسها التقویم الكتابي للنبؤات عبر معظم الدورات في الج

والتي تظهر في سنوات تقویمنا الشمسي .  تروس محددة 3 و 12 -1من التاریخ البشري بتعداد ) سنة آتابية  490 = 7
 .الحالي
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وهكذا یكون الهيكل النقطة التي . وقيت خطة اهللا للبشریةتاریخ الشعب االسرائيلي وخاصة هيكل القدس یعطينا ساعة ت

 .تتداخل فيها تروس الساعة
 

التقویم العبري ودورات زمنه یعتمد على االساس السبعي باالضافة الى هيكلية التقویم العبري الذي یعتمد على ایام 
ن ارقامًا معينة تظهر باستمرار فيه مثل  یدرك باالكتاب المقدسقاريء .  یومًا30 – 29االسبوع السبعة والشهر القمري 

أزمنة محددة " أو )  سنة 40( ، جيل )  شهر ،سنة أو الف سنة–اسبوع " ( سنة"  أو قياس تراتبي تأریخي مثل 3-12-50
 ).سنوات آونية في الدورات القمریة التي تبدأ االشهر العبریة أو تشير الى االعياد" ( 

 
، سابع یوم في االسبوع ، لقرون اعتبر ) یوم الراحة ( ظام السبعي ، النه یذآر السبت المرآز السابع هو االهم في الن
 1000 هو مقياس التاریخ البشري ، آثيرون استنتجوا بان اهللا وضع اسبوعًا من – أیام 7 -القيادیين الدینيين بان االسبوع  

  ).8: 3بطرس الثانية / 4: 90مزامير (  سنة آليًا 7000 أي –یوم 
 

 اليوم –یشير الى الخلق والخالص والحكم االلفي وعودة اسرائيل تحت سلطان المسيا ) یوم الراحة ( هكذا یوم السبت 
: 20خروج ( بان خالص اهللا یؤخذ دون عمل بشري حين تخضع النفس البشریة باالیمان  یذآرنا – یوم الراحة –السابع 

 ).12 -8: 2أفسس  / 15 -13: 5تثنية  / 11 -8
 
 تواریخ ممكنة 8هذه المقالة تعطي .  سنة ذآرت في مقالة 1715ا أنظر الى وقت ما قبل الطوفان لفت نظري فترة وأن

 م . ق2288السنة العبریة آانت . آل منها من مصدر مختلف . لطوفان نوح 
 

. لفردوسم تاریخ طرد آدم وحواء من ا. ق4004نصل الى . ) م. ق2288(  سنة من وقت الطوفان 1715ان طرحنا 
 . سنة1716الحقًا اآتشفت ُرُقما مماثال في تاریخ تقویم االزتيك الذي یصف بان الفترة االولى للخليقة قد دامت 

 
وصلت الى وقت نبؤات دانيال عن ممالك االرض المستقبلية في حلم ) م . ق2288( سنة من الطوفان 1716حين اضفت 

 .نبوخذ نّصر للتمثال المعدني
 

 .  حضارات رئيسية وتتبعها المملكة خامسة4ملك تنبأ دانيال بان العالم سيمر بـ حين فسر حلم ال
 

ما هي ميزة هذا التتابع ؟ دانيال ، یوحنا وأنبياء أخر استخدموا في :  سنة لفتت انتباهي وسألت نفسي 1715دورتي لـ 
 1260" و "  شهرًا 42" ها بمراجع حين نقارن) 7: 12دانيال " ( زمن ، زمانين ونصف زمان "  عبارة الكتاب المقدس

ثم تذآرت آيف ان  . 1260 و 1715لكني لم أجد صلة ما بين .  یومًا حسب النبؤة360فق بان زمن هنا یساوي نت" یومًا
 . ساعة الكوآو تستخدم نظامي تروس لتوقيت الزمن

 
في خالصة . ألي قياس زمني ) 3.5 = 0.5 + 2 + 1(  دورات ونصف 3عبارة زمن ، زمانين ، نصف زمن تشير الى 

مثًال دورة زمن آتابي قد تعني . الكتاب المقدس للتاریخ جربت التراآيب المختلفة لالرقام المستعملة في الكتاب المقدس
 مرات 3.5 سنة بـ 490 حين ضربت ولقد نجحت ) X 7 = 490 7(  سنة بالنسبة للتقویم العبري على اساس 490فترة 

 . تمامًا1715فاعطتني 
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  سنة من تاريخ البشر7000جدول 
 خطة اهللا للبشرية

 ُبـعد دايلث ُبـعد هيه 
 

1 
  م. ق4018

و    سنة490
وا

 

 م. ق 4068 
  سنة64انطالقة             

 

2 
 

 م.ق 3528
 

  سنة490
 

1 
 م. ق4004

طرد آدم وحواء 
 من الفردوس

  2  سنة490 م. ق3038 3
  3  سنة490 م. ق2458 4

قة 
طال
ان

17
15

 
نة
س

 

  م. ق2288 4  سنة490 م. ق2058 5
 طوفان نوح دمار اول حضارة

  5  سنة490 م. ق1568 6
  الهيكل االول م. ق1004 6  سنة490 م. ق1078 7
   سنة490 م. ق588 8

7 
  االول دمار الهيكل588 آف 9
  نيالهيكل الثا دمار 536 آف 9

 م . ق518محور ) سنة70انطالقة (م . ق518
 نهاية نفي بابل  8  سنة490 م . ق28 9
 م33 –م . ق1يسوع المسيح  9  سنة490  م498 10

 دمار الهيكل الثاني
  10  سنة490 988 11
  11  سنة490 1478 12

 

  تحرير القدس 1967 12
 نهاية احتالل االمم 

  سنة50 انطالقة 1968 13
 صراع الفناء في السماء

ث
سيـ

 

 
13 

 

2008 – 2015 
 دمار الهيكل الثالث 

10+4  

 سنة 1000 انطالقة 2018
 مملكة اهللا االلفية 

 يسوع المسيح ملك الملوك
 

ث
تي

ود 
ج

ث 
ایل
د

 

 
 بناء هيكل رابع جدید 

اتمام وعد اهللا البراهيم الجل اسرائيل 
  واالمم

10+5  

  م 3018
 سماء جديدة– أرض جديدة

ود   ُبعد هيه
ج

 
 هيه +

 
  ميالدية 3018

 )ُبعد دايلث(ة االزمنة نهاي

 
 سنة 1715دورتي الـ .  سنة من التاریخ البشري7000 سنة لجدول 490 – دورات زمنية 7هذا االآتشاف جعلني أول 

سنة ضوئية  X 70 X 1.0145 = 3480 7م والتي هي . ق588 – 4068: هاتين موجودتين في النصف االول للجدول 
 :یتبعها 
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 ] سنوات شمسية ) [ راحة یوم (  سنة سبت 70ترس الـ  
 ) سنة شمسية  X 490 X 1.0145 = 2486 50 ( 12 -8 اخرى بتعداد – سنة 490 – دورات 50 
 ) سنة شمسية (  سنة 50ترس یوبيل الـ  
 )سنة شمسية  ( – سنة 1000 –ترس الحكم االلفي  

 
هذا . یة ماضية تتجه نحو المستقبل آل تسجيل تأریخي مكتوب من وجهة نظر حالية حاضرة ، انها تنظر لالحداث من زاو

 ، آل منها یتقاطع مع أحداث حقيقة في الكتاب المقدس تبدأ نبؤة الكتاب المقدسحيث ینتهي تاریخ . ینطبق على یومنا هذا 
انه تاریخ یتطلب اعتراف العهد الجدید آسفر ذو سلطان ، وحي . ُبعد دایلث ، جزء من نبؤة دانيال أصبح ماضيًا اليوم

 . اسبوعًا في سفر دانيال أشارت الى ظهور المسيح آالمسيا المنتظر70 من اهللا ، ان نبؤة حقيقي
 

 .یعني ان نبؤة دانيال قد تمت جزئيًا وبقية النبؤة ما زالت مستقبلية
 

 ميالدیة 1968م الى . ق4018من .  سنة 490 – دورة 12 سنة من التاریخ البشري یتضمن 7000خالصة جدول 
حين ُدّمر الهيكل ( م .  ق588 من – سنة 70 –لقد وضعت ترسًا خاصًا . بدأ حجر روزیتا السبعي الخمسي بالتناغم مع م

الى العام ) سنة تحرر القدس من االمم  ( 1968 بدایة من العام – سنة 50 –م ، أیضًا أضفت ترس . ق518االول الى 
یجب أن تتالئما مع مبدأ )  سنة50 -70( ان الفترتان هات.  ، هذین الترسين یظهران آيفية عمل اهللا مع البشریة 2018

 . الخمسي وهما أیضًا ترسين في ساعة آوآو العالم–حجر روزیتا السبعي 
 

منذ  ) X 1.0145 = 6068 6000(  سنة آتابية 6000 سنة شمسية تساوي 6068حين نجمع هذه الدورات یصبح لدینا 
هذا التاریخ یكمل عصر زین الحالي ليبدأ عصر سيث . 2015نون االول  آا21آدم وحواء الى دمار الحضارة الثانية في 

مجموع هذه .  سنة شمسية من سالم مستقبلي على االرض1000 – الحكم االلفي –عصر تيث التالي . وصراع الفناء 
 –م . ق4068(  سنة من امتداد الوجود البشري على االرض في ُبعد دایلث 7086 سنة آتابية من 7000العصور الثالثة 

 . ترس آخرفي ساعة آوآو العالم7000الرقم )  ميالدیة 3018
 

 سنة من التاریخ البشري یظهر نظامي التروس هذین ، الجانب االیسر یظهر استعمال السنوات الكتابية لُبعد 7000جدول 
 ) .X 5 = 9 4) ( 9(آليهما في عصر تيث ) 4( هيه والجانب االیمن یظهر استعمال السنوات الشمسية لبثعد دایلث 

 
سنالحظ آيف انهما وبشكل مستقل أعطيا نفس التاریخ . هناك اختالف في نقطتي بدایة هذین النظامين بسبب نتائج الطوفان

 .باالنطالق من نقطة الوسط في حساباتهما)  ميالدیة 3018( للنهایة 
 

 سنة من التاریخ البشري یحدد بتاریخ خلق 7000م ، جدول .  ق4004بعض الالهوتيون قرروا بان آدم وحواء خلقا العام 
 لصراع 12 یظهران مرارًا في الفترة 64الحقًا سنرى الرقم والترس .  سنة64الفارق بينهما . م . ق4068آدم في العام 

آمل ان هذه التروس المتكررة ) 4راجع الفصل (  سنة تحدد أحداثًا تتم في صراع الفناء الصغير 64هناك دورة .  الفناء
 .لظهور تعطي الثقة لمن یقرأون آتاباتيا

 
نقطة .  محطة تشير الى أحداث آونية مميزة النها تصل ُبعد دایلث ببعد هيه 14 سنة من التاریخ البشري نجد 7000خالل 

 – 10 ميالدیة ، الفصل 3018 سنة قبل 2450م و . ق4068 سنة بعد السنة 3550م ومكانها . ق518الوسط هي السنة 
 .العالم وفي آتاب نبؤة صراع الفناء یشرح ذلك بالتفصيلساعة آوآو 
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) سنة  X 7 = 3430 490(  دورات 7هناك .  سنة490 ميالدیة آل دوره تساوي 4068أول دورة تروس تبدأ في العام 
X 1.0145  م وهي سنة دمار الهيكل االول ، الحدث . ق588 سنة فنصل الى محطة 3480= تصحيح القاسم المشترك

 . الذي یذآره آل اليهودالمریع
 

 ، مجد اهللا للسماء" السكينة " عاد . بني سليمان أجمل الهياآل والذي آان من اروع الهندسات وهو عالمة زمنية رئيسية 
نفي معظم اليهود الى بابل أو فروا . دمرت مدینة القدس ، االنية الذهبية والتحف المقدسة التي جمعت خالل قرون ُنهبت 

 .بابليينللنجاة من ال
 

لكن لم یعودوا جميعهم ، اضافة هذه .  سنة ، سمح الفرس للمنفيين في بابل بالعودة الى القدس وأرض الموعد 70دام النفي 
م فنصل . ق518 سنة الى 64ثم اضيف . م. ق518م یصل بنا الى نقطة الوسط في تاریخ البشر . ق588 سنة الى 70الـ 

. من المنفيين بقيادة عزرا ونحميا الذین ُسمح لهما باعادة بناء اسوار القدسم حين عادت مجموعة أخرى . ق454الى 
مجيء " حتى ) سنة  X 7 = 483 69(  اسبوعًا من السنوات 64الحدث یعطي نقطة البدایة نعد منها حسب نبؤة دانيال 

 ".المسيا الملك
 

 3حين صلب المسيح وقام من االموات بعد )  ميالدیة 33( م نصل الى بدایة خدمة المسيح . ق454 سنة الى 483اضافة 
 .ایام في القبر

حين نراقب عالقة هذه التروس . حين نراقب التاریخ نرى نمطًا حسابيًا ینطلق من تاریخ محدد الى آخر آما تندمج التروس
هم آيف لنحاول االن ف. عصفور ساعة الكوآو ليعلن بدایة صراع الفناء بعضها ببعض نستطيع ان نعرف متى ینطلق 

 .تعمل هذه التروس وآيف تستعمل لتحدد تاریخ صراع الفناء آما صمم اهللا منذ بدایة االزمنة
 

  ترسًا12دورات وتروس 
 

 منها تختص 5 منها یختص بالنظام السبعي و 70 ترسًا مميزًا ، 12 سنة من تاریخ البشر اآتشفت 7000في جدول 
 و العالم ستظهر تواریخ صراع الفناء بالنظام الخمسي ، فهم عالقة التروس بساعة آوآ

 
 

 جدول تاريخ البشر 
  دائرة12

 النظام الخمسي  النظام السبعي 
3.5 5 
7 50 
64 1000 
70 3500 
483 7000 
490  

1715  
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تذآروا قبل ان نقبل أي شيء آواقع علينا أن نجد .  سنة من التاریخ البشري7000هذه التروس تظهر مرارًا في جدول 
 .یجعل قضيتنا أقوى) جميل ، اقرار الهي  = 3(  شهود 3. اهدین من آیات آتابيةش
 

في الساعة قد یكون هناك بضعة .  تروس لكل نوع  ، تتالئم وتندمج جيدًا حتى تاریخ صراع الفناء المستقبلي3تاليًا سنرى 
نظامي . ب الكبير وواحدة للصغيرواحدة للعقر. وفي ضمن آل ساعة هناك فعًال ساعتان. تروس متشابهة ضمن نظامها

 .الساعة الداخليين هذین یطلق تروسًا تندمج عبر تروس انتقالية
 

 )  سنة 50آل منها تساوي (  تروس 3دورات وتروس ، 
    

 سنة 7000آل دورة في جدول . یظهر حين نطبق الدورات الزمنية العبریة على تقویمنا)  سنة 50( الترس االول  .1
حين نضرب هذه السنوات بالقاسم .  سنةX 940 = 3430 7.  سنة عبریة 490من التاریخ البشري تتضمن 

، حين )   سنة50الفارق (  سنة 3480 آي نحول التوقيت العبري الى توقيتنا نحصل على 1.0145المشترك 
 ). سنة 50الفارق  ( 4068شري الى تقویمنا نصل الى السنة  السنة العبریة لبدایة التاریخ الب4018نحول السنة 

 
 ُذآر في زمن یشوع حين دخل الشعب 27 -25مذآور في الویين ) اليوبيل الفضي (  سنة التالية 50ترس الـ  .2

 . معروف جيدًا)  سنة 50( هذا الترس . العبراني ارض الموعد 
 

  لك ایام اسبعة سبوت سبع سنين سبع مرات فتكون. وتعد لك سبعة سبوت سنين 
 السنویة تسعًا واربعين سنة ، ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في عاشر 

 )9 -8: 25الویين ( الشهر في یوم الكفارة تعبرون البوق في جميع ارضكم  
 

  سنة 50عيد اليوبيل ُيحتفل به آل 
 

وُدوَن َتُكوُن َلُكْم ُیوِبيًال، َوَتْرِجُعوَن ُآلٌّ ِإَلى ُمْلِكِه، َوَتُع. ِق ِفي اَألْرِض ِلَجِميِع ُسكَّاِنَهاَوُتَقدُِّسوَن السََّنَة اْلَخْمِسيَن، َوُتَناُدوَن ِباْلِعْت
ِإنََّها . َها اْلُمْحِوَلَال َتْزَرُعوا َوَال َتْحُصُدوا ِزرِّیَعَها، َوَال َتْقِطُفوا َآْرَم. ُیوِبيًال َتُكوُن َلُكُم السََّنُة اْلَخْمُسوَن .ُآلٌّ ِإَلى َعِشيَرِتِه

َفَمَتى ِبْعَت َصاِحَبَك َمِبيًعا، َأِو . ِفي َسَنِة اْلُيوِبيِل هِذِه َتْرِجُعوَن ُآلٌّ ِإَلى ُمْلِكِه. ِمَن اْلَحْقِل َتْأُآُلوَن َغلََّتَها. ُمَقدََّسًة َتُكوُن َلُكْم. ُیوِبيٌل
َحَسَب َعَدِد السِِّنيَن َبْعَد اْلُيوِبيِل َتْشَتِري ِمْن َصاِحِبَك، َوَحَسَب ِسِني اْلَغلَِّة . َحُدُآْم َأَخاُهاْشَتَرْیَت ِمْن َیِد َصاِحِبَك، َفَال َیْغِبْن َأ

َفَال َیْغِبْن َأَحُدُآْم َصاِحَبُه، . ِت َیِبيُعَكَعَلى َقْدِر َآْثَرِة السِِّنيَن ُتَكثُِّر َثَمَنُه، َوَعَلى َقْدِر ِقلَِّة السِِّنيَن ُتَقلُِّل َثَمَنُه، َألنَُّه َعَدَد اْلَغالَّ. َیِبيُعَك
َوُتْعِطي . َفَتْعَمُلوَن َفَراِئِضي َوَتْحَفُظوَن َأْحَكاِمي َوَتْعَمُلوَنَها ِلَتْسُكُنوا َعَلى اَألْرِض آِمِنيَن. ِإنِّي َأَنا الرَّبُّ ِإلُهُكْم. َبِل اْخَش ِإلَهَك

  .لشَِّبِع، َوَتْسُكُنوَن َعَلْيَها آِمِنيَناَألْرُض َثَمَرَها َفَتْأُآُلوَن ِل
 ) 19 -10: 25الویين (

 
 بدأت الدورة الجدیدة 1967حين سيطر اليهود على القدس العام .  سنة االخير50نحن االن نعيش نهایة ترس الـ  .3

ي الذي  سنة للتاریخ البشري نحن في ترس اليوبيل االنتقال7000في جدول الـ . 1968حسب النبؤة في العام 
 – ستكون ضمن هذا الترس عبر المبدأ السبعي 7سنوات صراع الفناء العظيم الـ  . 2018 الى 1968سيدوم من 

 سنة وبعد االف السنين تجاهله سيحتفل 50بعد )  اسبوعًا ستذآر الحقًا في هذا الفصل70( الخمسي لنبؤة دانيال 
م یعطينا ذات الفرصة للتوبة . ق518م و . ق588 بين آما اعطى اهللا لشعبه فرصًا للتوبة ما. باليوبيل ثانية

 . الخمسي– سنة فقط حسب المبدا السبعي 50وقت النعمة هذا سيدوم . وطاعته 
 



 الفصل السادس 
 

  Chapter 6,  Page 10  الصفحة
24/ 7/   2005 

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

 

 )  سنة64 تروس آل منها 3( دورات وتروس 
 

 م زمن آدم وحواء في.  ق4004 و 4068آان أیضًا مخفيًا النه احتفال الفارق ما بين )  سنة 64( الترس االول  .1
الفردوس دون خطية حين دخلت الخطية الى البعد الخمسي انتهت تلك الفترة واصبح على االنسان ان یعيش في 

 یعبر عنه الحرف سيث الذي یعني محاط ویصف 8الرقم  ). X 8 = 64 8 ( 64عالمنا الرقم . بعد دایلث السبعي
. مستقبل البشر االمل الن اهللا ُیصالح بني البشرتجربة الفردوس ، ویعني أیضًا بدایة جدیدة ، هذا یجعلنا ننظر الى 

رقمي )X 8 = 64 8. (  ادخلوا الفلك وانقذوا ليكونوا بدایة الحضارة الثانية بعد الطوفان8أعضاء عائلة نوح الـ 
 .64 یمثالن شاهدین على اهمية الرقم 8الـ 

 
 سنة 483م بدایة نبؤة دانيال عن الـ . ق454 و 518یصبح الشاهد الثاني ویظهر ما بين )  سنة 64( الترس الثاني  .2

 .من اجل مصالحة الذي یؤمن ویطيع" الذي ُقطع " نبؤة المسيا )  أسبوعًا69( 
 

هذا .  حين اصبحت اسرائيل دولة مستقلة تحت رعایة االمم المتحدة 1948یبدأ العام )  سنة 64(الترس الثالث  .3
 االنجيل المسيحي والتوراة اليهودیة وما بين تقویمي  ، هذا الترس یجمع ما بين2012الترس سينتهي العام 

. الترس االخير سيكون مؤلمُا جدًا للمسيحيين ، لكنه سيعطي الفرصة للنجاة لمن ُیصغي الى اهللا. االزتيك والصين
/  القادمة التي تدعى ضيقة یعقوب 3ان قبل اليهود هذه النبؤات سينجون من دمار آخر ، وسيستعدون للسنوات الـ 

  حين فقط الثلث سينجون ) 2015 -2012
 

 آه الن ذلك اليوم عظيم وليس مثله وهو وقت 
 ) 7: 30ارميا ( ضيق على یعقوب ولكنه سيخلص منه 

 
أثناء زمن الضيقة العظيمة سيتحول النظام الدیموقراطي في اسرائيل الى حكم عسكري طارئ لمواجهة احتالل قوات 

، ستحاول القوات االسالمية  ) 40: 11دانيال  ( - ضد المسيح  –مسيح الكاذب حلف شمال االطلسي التي یقودها ال
 سنوات تتدخل 3القيام بتنظيف عرقي ضد اليهود بدًء بساآني الضفة الغربية مع انهيار معاهدة السالم التي ُوقعت قبل 

وات حلف شمالي االطلسي عند احتاللهم اسرائيل ق.  لمساعدة اليهود – على ما یبدو –قوات حلف شمال االطلسي 
 ) 45: 11دانيال ( ستقمع العصابات والقوات العربية المسلحة وأیضًا تحّيد دفاعات اسرائيل 

 
حاليًا اسرائيل هي الدولة الدیموقراطية الوحيدة في منطقة مليئة بالدیكتاتوریات االسالمية وقد تكون الدیموقراطية 

ناء لكن مع غزو قوات حلف شمالي االطلسي ستنهار حكومة اسرائيل المستقلة الوحيدة الباقية في العالم أثناء صراع الف
بقایا القوات االسرائيلية وبعض اليهود سيفرون الى جبال البریة في الشرق هربًا من . ویوضع مكانها ادارة دمية

  ). 22 -15: 24متى (  ضد المسيح –سيطرة المسيح الكاذب 
 

ميخائيل المالك الجبار قائد الجيوش السماویة سيطرد الشيطان واتباعه من . هم الفرارسفر الرؤیا یخبرنا لماذا آان علي
الحقيقي ، سينزل ميخائيل من السماء ليدافع التنين سينفث غضبه على بني اسرائيل والقدیسيين االمينين لالله . السماء 

  )1: 12يال دان / 17 -6: 12رؤیا . (عن اسرائيل وآل من آتبت اسمائهم في سفر الحياة
 

لكن اهللا وعد ابراهيم .  یقول بان هذه االمور ستتم عند نهایة صراع الفناء الصغير حين یباد ثلثي اليهودالكتاب المقدس
 .بان البقية سينجون ویصبحون امة عظيمة واعداء اسرائيل سيبادون حين ینسكب غضب اهللا على االمم
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 )  سنة 70آل منها (  تروس 3دورات وتروس ، 
 

اهللا اعطى شعبه هذا الوقت ليعود . م یمثل االسر البابلي لليهود.  ق518 – 588، )  سنة 70( الترس االول  .1
 .وُیعبد الرب ویطبع شرائعه ویحفظ وصایاه ویذآر التاریخ بانهم فعلوا ذلك

 

 9ل آان في سنة تدمير الهيكل الثاني ، دمار الهيكل االو.  ميالدیة 70 –م .  ق1)  سنة 70( الترس الثاني  .2
 ميالدیة وهكذا 70م وآذلك دمار الهيكل الثاني في نفس الشهر واليوم في العام .  ق588آف العبري في العام 

 . ميالدیة2015 آف 9سيدمر الهيكل الثالث في 
 

 بدایة الحكم 2018 الى العام – سنة اعالن دولة اسرائيل في االمم المتحدة -1948الترس الثالث ما بين العام  .3
البقية االلهية لهذا  " " عودة اسرائيل"  یمثله الحرف عين الذي یضيء 70الرقم .لفي لسالم المسيح اال

 ".العالم
 

 سنة تسّهل مطابقة النبؤات باالحداث 70 – 50 تروس الـ – الخمسي لحجر روزیتا – ساشرح المبدأ السبعي 7في الفصل 
 تتكلم عن جمع وعودة اليهود الى 50تروس الـ . من القدس وارضهم  سنة تتكلم عن نفي اليهود 70التاریخية ، تروس الـ 

 .وسنكتشف المزید من المطابقات الحقًا.  سنة نفي ُتسمى الشتات2000القدس وارضهم بعد 
 

 ) سنة 1715آل منها (  تروس 3دورات وتروس ، 
 

 دورات آل 7ب ترسين لصنع وحدة من یتطل. یلعب دورًا اساسيًا في تحدید صراع الفناء )  سنة 1715( الترس االخير 
 مرات ونصف تساوي 3 سنة ، 490الزمن هنا یساوي . تكلم دانيال عن زمن ، زمانين ونصف زمن .  سنة 490منها 

 . سنة3430 دورات تساوي 7 سنة ، حجم هذا الترس ، تضاعف قيمة هذا الترس لنصل الى 1715
 

م  ، الثالث ترس . ق588 الى 2305م  والثاني من . ق2303 –لى  ا– 4018 یمتد من – سنة 1715 –هذه التروس أول 
( م ، هذا الترس شاهد ثاٍن في تقویم االزتيك . ق2288مميز اذ یصل سقوط آدم وحواء من الفردوس بطوفان نوح العام 

 .، أضافوا سنة أخرى النهم بدأوا العد بعد الطوفان الذي استمر سنة)  سنة1796
 

 ) طبق(  سنة مرآزية -1967
 

م حين نفي اليهود من القدس وُدمر الهيكل . ق588 سنة بعد العام 2555أي بعد  . 1967تحررت القدس من االمم العام 
 انتخب اليهود عمدة القدس الول مرة والفوا حكومة یهودیة في القدس وأنهوا احتالل االمم للمدینة 1967في العام . االول

النبؤات آانت دومًا ذات صلة بالقدس النها آانت وستكون ثانية مسكن . ل اهللا القدیمالقدیمة وضواحيها بما فيها مكان هيك
 . أعلن اهللا بان مسكنه سيكون القدس دومًا7: 43في حزقيال . اهللا العلّي 

 
 وقال لي یا ابن آدم هذا مكان آرسي ومكان باطن قدمي حيث اسكن

 )7: 43حزقيال . ( في وسط بني اسرائيل الى االبد
 

 ساآني االماآن الحارة ینامون في ارجوحة معلقة فقط بمسمارین وهكذا نحتاج الى عالمتين – مميز جدًا 1967ام الع
 2288 العام –االولى .  سنة من التاریخ البشري تمكننا من اظهار وتطابق جداول ازمنة النبؤات التأریخية7000ضمن 
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 حين عادت القدس الصحابها بعد مئات السنين من 1967ية العام الثان.  یحدد نهایة الحضارة االولى بطوفان نوح –م .ق
ما بين هاتين العالمتين تجري آل الحوادث والتي نطابقها باالعياد وأیام الصوم . سيطرة الحكومات االجنبية االممية

لك یجب أن یقسم لذ) تاو ( 400 رسالة سریة ، اعلى رقم في النظام االلفبائي العبري الرقمي هو 2555اليهودیة للرقم 
 ) X 225 = 2500 – ) 5 X  11 = 55 100( الرقم وُیعطى هكذا 

 
 االب ، الخالق =  یمثله الحرف الف 100الرقم 

 مغفرة الخطایا  = 25
 "الجانب االخر" أو "  النعمة = " 5

 دینونة أو مجيء صراع الفناء = 11
 

  11 – 5 – 25 – 100 = 2555في النظام العبري االلفبائي الرقمي 
 

 )25( االب خالق الكون قد غفر لبني اسرائيل خطيئتهم – یعني الخالق 1000الرقم 
وذلك یظهر في النظام االلفبائي )  رقم الدینونة – 11( ، زمن التطهير سيكون خالل صراع الفناء ) 5( وأعطاهم نعمته 

 .الرقمي العبري هكذا
 

 )1( الف –) 10 ( جود–) 5( هيه –) 20(  آاف –) 1000( الف  = 2555
 

عبر ) جود( رافعًا ایاهم ) هيه( اسرائيل ویهبهم نعمة من الجانب االخر ) آاف( یعلن خالص ) الف( اهللا االب القادر 
 .عند قدومه الثاني) البدایة والنهایة ( یسوع المسيح االلفا واالوميغا ) 1(المسيا المخّلص 

 
 وصف 2: 12 هو االبدي صانع العهد وضامنه وفي تكوین 15في تكوین . اهللا هو طرفي المعادلة في عهده مع ابراهيم 

ال شيء سيمنع اهللا من انفاذ رغبته واعادة ملكوته الى االرض بدًء من القدس في . المسيح بانه رئيس االیمان ومكمّله 
 اسرائيل 

 ناظرین الى رئيس االیمان ومكمل یسوع المسيح الذي من اجل السرور الموضوع 
 )12:2عبرانيين ( تمل الصليب مستهينًا بالخزي فجلس في یمين عرش اهللا امامه اح

 
  24: 9نظرة مختلفة لدانيال 

 
المواد مربكة قليًال . في آتاباتي تناولت صراع الفناء من وجهات نظر مختلفة لفهم تطابقات المسارات التأریخية بشكل جيد

 تتماشى مع القصص االخرى والتي تعطي برهانًا مؤآدًا لكل لكن ذلك الن آل وحدة تطابق تحكي قصتها الخاصة والتي
 .نتيجة

 
الحقًا سأشرح آيف حددت توقيت صراع الفناء ، حين اآتشفت موعد نهایة عصر تيث في ُبعد دایلث حين سيخلق اهللا 

 .ل وعرفتهعبر أنجح االساليب سرت الى المجهو)  في ساعة آوآو العالم 10(  عصر جود –االرض والسماء الجدیدتين 
 

امتدت من بدایة الخلق .  سنة من التاریخ البشري حسب خطة اهللا 7000بالعمل على تأریخ صراع الفناء وضعت جدول 
 سنوات 7 لخصت النتائج بجدولين ، جدول – دمار الهيكل االول –الى نهایة الكون من نقطة الوسط في التاریخ البشري 

 . خ البشري آما وضعه اهللا سنة من التاری7000لصراع الفناء وجدول 
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آتاباتي أظهرت وقارنت وطابقت الكثير من النبؤات ، النظام االلفبائي العبري الرقمي ، االعياد ، ایام الصوم وتقاویم في 

أیضًا آتبت ) االطار االآبر ( الكتاب المقدسالنتيجة آل المعلومات تؤآد خطة اهللا آما تظهر في . دیانات غریبة وفلسفاتها
ما بعد دایلث یأتي ُبعد هيه . لتاریخ البشري في ُبعد دایلث مع عصور النبؤات التاریخية آعصور زین ، سيث وتيثعن ا

سار ، في ساعة آوآو العالم تجده في أعلى الم) 10( مستوى اعلى من الوجود = الذي یرمز اليه الحرف العبري جود 
 .ا في رمز الشمسمتجهًا الى أعلى ، الى اهللا ، المرموز اليه بحرف الف

 
: 1یعقوب ( االرض بمرآة عاآسة / قارنت هذه الفكرة الكتابة عن السماء . دعني اشرح ما یعني ُبعد هيه للعقل العبري 

 .اآل یقف امام مرآة یعرف هدفها الننا فيها نرى انفسنا آما ُنشاهد من الجانب االخر) 25 -22
 

لكن الحقيقة الملموسة ليست في المرآة بل . رى ما ورائنا والى جانبنا وعبرها ن. بامكاني ان أرى نفسي عبر مرآة فقط 
للمرآة ُبعدین ، انها تعكس االبعاد الثالثية لالشياء التي امامها والتي ال شكل ووجود لكنها ليست واقعية . انعكاسها فقط 
 .ویمكن تحویرها

 
الفكر . لجانب الحقيقي آذلك یتحرك االنعكاس في المرآة ان تحرك شيء في ا. واقع االبعاد الثالثة یحكم انعكاس البعدین 

انعكاس المرآة هو ُبعد دایلث أو الوجود )  السماء–الجانب االخر " ( هيه" العبري یسمي واقع االبعاد الثالثية المسيطر 
 .المزدوج االبعاد هنا على االرض

 
. ذلك الواقع ضبابي ذو بعدین في مرآة عاآسة. همهما سفر الرؤیا والنبؤات یعمالن في ذات النمط ، ولهذا یصعب علينا ف

نحاول استعمال العقل في فهم الجانب االخر ، لكن فقط من آانوا في الجانب االخر یستطيعون حقًا اخبارنا ما هو الواقع 
 ان یخبرنا عن ُبعد جاء المسيح من اهللا لذلك یستطيع. االصيل بمطابقته بواقع ُبعد دایلث المزدوج االبعاد في زمننا المادي 

 .هيه ، الجانب االخر ، ولقد فعل ذلك عبر االمثال
 

ساعة . الماضي وقت مجّمد والمستقبل لم یتجسد بعد. الماضي والمستقبل ُبعدان مختلفان ، الحاضر یوجد في عقولنا فقط 
آما تبدأ الحياة . ات ونهایاتالذآریات ، بدای. لن یبقى سوى الذآرى . تتجسد حقيقتهما وینتهيان الموت هذین البعدین 
فقط القادم من الجانب االخر یستطيع ان یخبرنا ما هو الواقع الحقيقي منذ االزل ، نحن نعيش في . بالوالدة وتنتهي بالموت

 .ُبعد دایلث وذآریاتنا تحفظ في نفوسنا
 

 ، یسوع المسيح جاء كتاب المقدسال أشخاصًا خاضوا تجربة الجانب االخر وعلينا ان نثق بما یقول الكتاب المقدسیذآر 
 .تالميذه ومئات آخرون سمعوه یعلم عما سبق وسيكون بعد قيامته. من الجانب االخر آما ذآرت االناجيل االربعة 

 
 شاهدين من الجانب االخر

 
الشاهدین ثانية نرى عمل المبدأ السبعي الخمسي ، .  بعض الفانين زار بعد هيه السماوي وعادوا ليخبرونا بما شاهدوه 

یمثالن اسرائيل في بعد دایلث ، هناك شاهدین آخرین یمثالن بعد هيه الرسولين یوحنا ) 3: 11رؤیا ( ساآني القدس 
  .5 = 4 + 1وبولس مع تجسد المسيح الشاهد الثالث االبدي االلهي یتم المبدأ الخمسي 

 
لبعد السماوي ویقارنه بما یحدث في بعد دایلث على  باستمرار تكلم عن االكتاب المقدسآتب یوحنا سفر الرؤیا آخر اسفار 

 .حسب النبؤات ، سبب سماوي یتجسد أحداثًا معينة على االرض" الفعل وردة الفعل" االرض ، مظهرًا تطبيق مبدأ 
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وحين نطبق النظام . على سفر الرؤیا یساعدنا على فهم أفضل للمواضيع المربكة فيه" الفعل وردة الفعل" تطبيق مبدأ 

سيثيرنا اعادة ترتيب اصحاحات سفر الرؤیا حسب هذه االرشادات لكن هذا . الفهم وضوحًااللفبائي العبري الرقمي یزداد ا
  اآتشاف المبدأ السبعي الخمسي 12 ، 7 ، 4هناك أمثلة آثيرة عن استعمال االرقام . سيتطلب آتابًا آخر في سفر الرؤیا 

 .لحجر روزیتا یظهر مرارًا عبر سفر الرؤیا
 

الذي یصفه النظام .  التي ستتم في السماء5 التي ستتم في الواقع واالحداث الـ 7 أرى االحداث الـ 12حيثما وجدت الرقم 
دون ذلك العون لم أآن لألنّظم . االلفبائي العبري الرقمي یساعدنا على تنظيم االحداث المستقبلية التي یذآرها سفر الرؤیا

بما ان االختام ، االبواق والجامات مختلطة من وجهة . ذلك السفر اذ انها غير منتظمة الضربات واالحداث التي ذآرها 
نظر االرض التأریخية آانت معظم تحاليل العلماء الالهوتيين خاطئة بشأن ما سيحدث رغم جهودهم المحقة في جعلها 

 . دقيقة وصحيحة
 

لقد آتب .  سنوات في العربية3م على ید المسيح المقام لمدة ثم الرسول بولس الذي آان في السماء الثالثة لبرهة والذي تعل
بولس رسائل آثيرة عما تعلمه عن الغاز خطة اهللا السرائيل والعالم الى المؤمنين االوائل مظهرًا حقائق آثيرة عن ُبعد هيه 

في خطة اهللا لبني البشر على علينا ان نفرق ما بين وجهة نظرنا االرضية ووجهة نظر اهللا لكي ندرك التراتبية التاریخية . 
 .االرض وهي تتضمن التوقيت المالئم لصراع الفناء

 
معظم االنبياء آتبوا عن رؤیاهم الروحية ومقابالتهم مع المالئكة من وجهة نظر ُبعد دایلث واقفين على االرض ، ما بين 

جهة لسماویة االبدیة وبعضها عكست وهذین الفریقين نرى اختالفًا عما رأوه الن بعض الرؤیا اتت من وجهة نظر هيه ا
حل هذه االختالفات ضروري ان اردنا وضع تواریخ معتمدة الحداث النبؤات التي ستتم على . نظر دایلث االرضي

 . االرض
 

حين . هذا االنعكاس بحاجة لتفسير ، هذا االنعكاس ليس حقيقيًا النه یعكس ما امام المرآة فقط . هذا آرؤیة الواقع عبر مرآة 
هكذا فقط نتعرف الى شيء مألوف یأتي من الجانب االخر الصحيح ، . ننظر الى المرآة نقارن المنعكس امامنا بما نعرفه

انها تشير الى ما هو مألوف في الجانب االخر ویمكن مقارنته باالحداث التاریخية . لهذا استعمل آلمة تطابق مرارًا 
 . الجاریة

 
مستقبل في النبؤة فقط بالنظر الى انعكاسات ُبعد دایلث نحتاج الى مساعدات اضافية یستحيل على البشر تفسير احداث ال

دراسة النبؤات . الكتاب المقدسبمقارنة الصور بانعكاساتها نستطيع ان نفهم ما نقرأه في . لترتيب المعلومات بشكل معقول
يُا نستطيع آاناس عادیين ان نضع احداث سفر حين نفكر منطق. تتطلب ادراآًا واضحًا لخطة اهللا بشأن الكون ووجودنا هنا

 .الرؤیا الغریبة بنص منظم عقالني یمكن فهمه
 

 الهيكل وتطابقه آعالقة في التوقيت 
 

تابوت العهد لبني اسرائيل في بریة سيناء والهيكل في القدس یمثالن انعكاسات ُبعد . اعطانا اهللا مرآة لنتفحص االبدیة بدقة
آان المسيح أیضًا نافذة  ) 5 ، 2: 8عبرانيين  / 44: 7اعمال  / 40 ، 9: 95خروج . ( الحقيقيدایلث في مرآة بعد هيه 

 .للسماء فحياته على االرض آانت انعكاسًا لمثال االب
 

 الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل آل االشياء بكلمة قدرته 
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 )3: 1عبرانيين ( عالي بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطایانا ، جلس في یمين العظمة في اال
 

 تجسد اهللا انسانًا وقال عن جسده بانه –هكذا تجسد في المسيح ) السكينة ( آما تجسد اهللا من بعد هيه في الهيكل بمجده 
آورنثوس  / 5 -4: 2بطرس االولى ( بانه هيكل اهللا " جسد المؤمنين" وآذلك وصف  ) 21 -19: 12یوحنا ( الهيكل 
 .) 17 -9: 3االولى 

 
ذًا الهيكل هو انعكاس السماء على االرض ، لهذا أحداث تاریخ الهيكل المهمة ، بناؤه ، دماره نقاط مرجعية مهمة في بناء ا

الدورات الزمنية المعتمدة على تاریخ الهيكل . أحداث الهيكل تظهر هدف اهللا في بعد هيه. التراتبية التاریخية للنبؤات
 . صراع الفناء في بعد دایلثتعطينا االداة الضروریة لفهم تواریخ

 
العهدین القدیم والجدید یسجالن تاریخ البشر من وجهة نظر ُبعد هيه ، . الكتاب المقدسال یوجد في العالم آتاب یساوي 

التوراة العبریة واالناجيل المسيحية اوحى بها الخالق . المسارین اليهودي والمسيحي متالزمان متصالن بمحطات عدیدة
لكن لكي نفهمها جيدًا علينا ان . جانب االخر ، بعد هيه ، انه خالق الكون وبكلمته یعرف الناس خطته للبشرالواحد من ال

 .نقرأها عبر المسارین آليهما
 

الكتاب هذه المحطات تعطينا نقاط تالحم حين نقارن أطر .  محطة 14 سنة من التایخ البشري الى 7000لقد قسمت جدول 
بجداولها )  صراع فناء صغير ، الخ3½  سنوات صراع فناء عظيم ، 7البشري ، لتاریخ  سنة من ا7000 لـ المقدس

ال نرید ان نصل الى محطة ال نعرف توقيتها ، االجوبة الغير . المسارات دقيقة التوقيت واال لتصادمت وفشل عملها
 .واضحة ال تعطي ثقة خاصة حين نرید أن نتبع مسارًا

 
 آلها تعمل 12الن الساعة والمحطات الـ . ، یجب ان نتطلع الى التروس ضمن الساعة لكي نقدر دورات صراع الفناء 

اختبار توقيت . سویًا بتناسق تام ، فهم صلة التوقيت بين المحطات ،تجعلنا قادرین على التكهن الدقيق لتوقيت آل محطة
 .الجانب االخرآل محطة سيجعلنا نعرف توقيت صراع الفناء ومتى نصل الى المحطة النهائية في 

 
  :قراءة جدول المحطات بشكل دقيق ال يجعلك نبيًا ، فقط شخص ذو معرفة

لقد شاهدنا القليل منها في هذا الجانب عبر . ُأعلنت خطة اهللا بشأن البشر بأجزاء عدیدة لكثير من الناس عبر االف السنين
ا ستصبح جلية تماما لنا حين نصل الى المحطة الصورة واضحة تمامًا من الجانب االخر لكنه. محطات من تاریخ البشر 

 .االخيرة


