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 الفصل التاسع 
 

  مالحظة أخيرة12براهين 
 
 

 المقطع الصفحة
 تجربة لالفتراضات االساسية) الف] ( 1[المالحظة  2
  سنة بدایة صراع الفناء2008) بيث] ( 2[المالحظة  3
  یوم بدایة صراع الفناء2008 آانون االول 21) جيمل] ( 3[المالحظة  4
 2008األول   آانون21 أآيد آخر لـت) دایلث] ( 4[المالحظة  5
 التنبؤ بمنتصف صراع الفناء) هيه] (5[المالحظة  6
  سنوات7 سنة و 7000تطابق  7
 عناوین لنبؤات تخص صراع الفناء  8
 منتصف صراع الفناء ) واو] (6[المالحظة  11
 2012األول   آانون21التنبؤ بصراعي الفناء ] 7[المالحظة  13
  االزتيك المالحظة من حضارة شعب 14
 المالحظة من الحضارة الصينية  14
 معلومات من التقویم العبري  16
 التنبؤ بتكریس الهيكل الرابع ) سيث] (8[المالحظة  17
 التاریخ العبري لبدایة صراع الفناء ) تيث] (9[المالحظة  18
 )2016(التنبؤ بنهایة صراع الفناء ) جود] (10[المالحظة  20
  تحليل منتصف صراع الفناء –الفوضى / الدینونة ] 11[المالحظة  20
 آمال الحكومة تحليل تاریخ انتهاء صراع الفناء] 12[المالحظة  21
 امكانية تاریخ وتوقيت صراع الفناء 22

 
ع  مالحظة لتنسيق محتویات آتابي ، سویًا سنقدم برهانًا قویًا لرؤیتي لالحداث التي ستتم خالل صرا12هذا الفصل یقدم 
 12المالحظة .  الخمسي – منها تأتي من حسابات في البعد السبعي حسب مبدأ حجر روزیتا السبعي 11. الفناء الكتابي

 .آبيرة ، آل المالحظات تأتي من البعد الخمسي یعني ان لها تطابق آوني
 

ظننت ان هذا . ات دون ان اعلملقد تضمنتها الصفح.  االخيرة 12 اآتشفت ایضًا المالحظة الـ 11آما حللت المالحظات الـ 
تأآدت من تدخل اهللا في تأآيده لتوقيت صراع .  آان یجب ادخاله ولو متأخرًا12الكتاب جاهز للطبع لكن هذا االآتشاف الـ 

 یعني 12أو فساد بينما الرقم " دینونة"  یعني 11في النظام االلفبائي العبري الرقمي ، الرقم . الفناء من ُبعد هيه الخمسي
 .ال السلطان أو آمال الحكومةآم
 

انا لست نبيًا ، أنا حجر بشري عادي نال رؤیا مذهلة لهذه الحقائق الكتابية بنعمة اهللا الى جانب آوني صانع ساعات آوآو 
آمل انني قد اوصلتها لك . مهاراتي اعطتني رؤیة فریدة للكتاب المقدس. اني مخترع وصانع االت دقيقة منذ زمن طویل. 

صدقني آبشري آنت الفضل . آمل اني فهمت رسالة اهللا جيدًا آي اخاطر وأآتب ما تقرأه . ر صفحاتي هذهبوضوح عب
 .ربما آتاباتي ستجعلك تعيد تقييم أولویاتك الروحية وحياتك امام اهللا. متابعة حياة تقاعدي البسيطة في مزرعتي
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 سنوات صراع العظيم 7خ صراع الفناء تنبأت بان  التي تمكنني من تحدید احداث وتواری12بسبب هذه المالحظات الـ 

  . 5776 تافت 9 و 5769 آيسلف 24 / 2015األول   آانون21 و2008األول   آانون21ستحدث ما بين 
 

طالما آمل ان نمضي االبدیة سویًا امام خالقنا الذي یود مبارآتنا بالخير والمحبة . آمل ان تأخذ االمر على محمل الجد
 .باالیمان بيسوع المسيح مخلصًا لنابتواضع قبلناه 

 
 تجربة لالفتراضات االساسية) الف] ( 1[المالحظة 

أنا لست مؤرخًا لكني اآتشفت اسلوبًا یعمل ضمن فسحة ضئيلة من الخطأ مع دمج التقویمات المختلفة التي تتضمن غالبًا 
 . اليب البحث التي اتبعتها تؤآد مصداقية اس– ذات صدفة –ولقد اآتشفت تاآيدات . فترات زمنية طویلة

 
في الواقع اآتشاف مبدأ .  والتاریخالكتاب المقدسحين بدأت بحثي تعلمت بان المؤرخين ال یتفقون على اي تاریخ یتناول 

قد تساعد جداولي الزمنية على حل الخالف بين المؤرخين . الدورات والتروس ساعدني على اختيار عدة تواریخ مفترضة
 .لى تأآيد تواریخي التي تكهنت بهاآما ساعدوني هم ع

 
حساباتي تعتمد على وقائع . عند دراستي صراع الفناء الكتابي ، اآتشفت حسابين للتنبؤ بتاریخ البدء وآانا آشاهدین 

 .هذین الشاهدین یؤآدان اساليب البحث التي استعلمتها لتحدید المالحظات االخرى. تاریخية
 

ان آانت هذه . ساعة آوآو العالم والتي ستطلق طائر االنذار معلنًا بدایة صراع الفناءالمالحظة االولى تحدد النقطة في 
 . الحسابي ذاته–الحسابات صحيحة نفترض حينها آل المالحظات االخرى ستتبعها حسب القانون الریاضي 

 
راضاته نستطيع تجربته ولتاآيد افت.  سنة مهم في حسابات متعددة استعملت في النظامين السبعي والخمسي483ترس الـ 

هكذا یكون لنا تأآيد منطقي باننا نستطيع استعمال هذا االسلوب للتكهن . على بعض المواقيت التاریخية التي نعرفها
ان نجحت مع نبؤة تمت ، اذًا ذلك . أي سناخذ آیة آتابية لنبؤة آتبت وتمت عبر التاریخ. بأحداث مستقبلية لم تحدث بعد

على التروس ان تتداخل بدقة لتأآيد صحة قياساتها لزمن .  لم تتم بعد في ُبعد دایلث االرضيالترس سينجح مع نبؤات
 .النبؤة

 
  التجربة االولى –االن لنختبر نظریة التروس 

) 24: 9دانيال (  أسبوعًا من خروج االمر لتجدید اورشليم وبنائها 69سيظهر بعد ) المسيا( قال دانيال بان یسوع المسيح 
م . ق454بعض المؤرخين الالهوتيين قرروا السنة )  سنةX 7 = 483 69( أسبوعًا 69 ترس الكتاب المقدسنا هنا یعطي

 .هي تاریخ االمر بالبناء
 

التواریخ االخرى مألوفة اآثر لدارسي الكتاب لكن هذا التاریخ یعمل جيدًا مع تروس التراتبية التاریخية وهذا الواقع یؤآد 
 . ار تاریخيم آأفضل خي.ق 454السنة 

 
هنا نوافق معظم العلماء . نبؤات الكتاب تتكلم عادة بصيغة الوحدات التي غالبًا ما یكون لها أآثر من قيمة تاریخية واحدة

 سنة 490 سنة مفقودة من 70 حيث نجد ان هناك 21: 36وهذا نستمده من اخبار االیام االول . في شأن وحدات السنين
 . سنوات7وهكذا یتفق الجميع ان اسبوع نبوة یساوي  ) 7-2: 25الویين ( وجد خط لها الهيكل 
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 حين – سنة لتاریخ البشر 7000في حسابتنا آما یظهر في جدول .  سنة483 فنصل الى ترس X 7 9وهكذا نضرب 
بعدها نضيف . م ذاته. ق454م نصل الى التاریخ . ق518 سنة الى نهایة االسر اليهودي في بابل العام 46نضيف ترس 

 م لنصل الى سنة ظهور المسيا. ق454 سنة الى 483
 

  ميالدیة39=  سنة 483+ م . ق454
 

.  سنة483اذًا هذا االسلوب برهن مصداقية نرس الـ . المؤرخون یؤآدون بان بدایة خدمة المسيح آانت في هذا التوقيت
به للتكهن بتواریخ احداث مستقبلية باستعمال ذات الترس مع مواضيع تاریخية اخرى سيبرهن مصداقية هذا الترس فنثق 

 .الكتاب المقدساخرى مذآورة في 
 

 التجربة الثانية 
الزمن الذي (  في نبؤة دانيال 70 لنصل الى نهایة االسبوع الـ 5 = 4 + 1هذه المرة سنستعمل النظام الخمسي وقاعدة 

سنسير للوراء منذ . وراء من نهایة المواقيت النظام الخمسي یعمل حتى حين نعد لل) یتضمن خدمة المسيح ، موته وقيامته 
 . ميالدیة1968تحریر القدس وجبل الهيكل العام 

 
العد للوراء لتأآيد وتجربة تواریخ النبؤات ، لم یسبق فعله قبًال ألن العلماء المسيحيين عرفوا نظامًا واحدًا للعد فقط والذي 

بما ان ترس واحد یستعمل للتقدم حتى ظهور . یم حتى وقتنا الحاضرأدعوه النظام السبعي الذي یتقدم لالمام فقط منذ القد
 . ميالدي1968سنة من العام  ) 483(  تروس 4المسيح علينا ان نطرح 

 
  ميالدي X 483 = (36 4 (1932 – ميالدي 1968

 
 

ذا هو اسبوع وه.  ميالدي36 و 29ما بين ) اسبوع( سنوات 7مرة أخرى هذه الحسابات توافق التجربة االولى هناك 
هاتان التجربتان شاهدان یعطيان برهانًا على ان االساليب ونظریة .  أسبوعًا69آان سيتبع مباشرة الـ  اذا 70دانيال الـ 

 . التروس صحيحة وذات قيمة
 

  سنة بدایة صراع الفناء2008) بيث] ( 2[المالحظة 
لكن یبدو اآثر منطقيًا استعمال النظام . بعي المألوفنستطيع محاولة ایجاد تاریخ صراع الفناء بالنظام الخمسي أو الس

الذي یقع ما )  في الُبعد الخمسي 70اسبوع دانيال الـ (  الخمسي – سنة 50 –الخمسي الن صراع الفناء سيتم اثناء اليوبيل 
 . ضًا سنة من التاریخ البشري باستعمال النظام الخمسي أی7000ولقد حددت نهایة .  ميالدي 2018 و 1968بين 

ميالدي نهایة عصر تيث 3017لنحدد موعد الظهور الثاني للمسيح بعد نهایة صراع الفناء عددت للوراء من العام 
 سنة الن 35یجب اضافة )  تبدأ عصر جود3018السنة (  سنة التي تتماشى مع ظهور المسيا الثاني 483مستعمًال تروس 

م والتي آي نحولها الى توقيتنا الزمني . ق518سنة من العام  490 دورات 5 سنة من تاریخ البشر یظهر 7000جدول 
م و . ق518 سنة ما بين 3500بما ان القاسم المشترك یمكن اضافته في اي مكان ضمن الـ .  سنوات لكل دورة7نضيف 
 .  سنة490 ميالدي ، نضيفه هنا مع اننا نستعمل ترس 3018

 
ولن تتداخل . بدات من التاریخ الخطا في المستقبل سيكون آل شيء خاطيءالعد للوراء یجعل النتيجة دومًا صعبة النه ان 

 .حساب الظهور الثاني للمسيح آملك الملوك یبدو آذلك. التروس أبدًا
 

  ميالدي2016 = 35 –) 483 ترسي X 2 (966 – ميالدي 3017
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 آانون 1ألن . لنهایة صراع الفناء آسنة ظهور المسيح یؤآد توقيتي 2016یأتي المسيح بعد صراع الفناء ، وضع السنة 
 نصل الى سنة بدایة 2016 سنوات من 7اذا طرحنا  . 2015األول   آانون21 أیام فقط من 10 یأتي بعد 2016الثاني 

 أیام ضروریة لنصل الى بدء نهایة ایام 10 اذًا اختالف 2008 آانون االول 21 وأنا اقول 2009صراع الفناء أي السنة 
2008. 

 
 سنة هذه هي 400التقویم الشمسي یصحح باضافة یوم آل .  سنة3500 المفقودة المدفونة ضمن دورة 10الیام الـ آي نجد ا

 3500 على 400حين نقسم .  یوما وربع تمامًا365السنة الكبيسة الموضوعة ألن االرض ال تدور حول الشمس خالل 
 .  یومًا یجب ان نضيفها آي نصحح التقویم جيدًا8.75سنة نصل الى 

 
 1 ایام للوراء من 9 ) 9 نجعلها 8.75(  سنة ، حين نعد 3500هذا یقرب توقيتي الى مسافة یوم وبضعة ساعات عبر 

 .2015األول   آانون22 نصل الى 2016آانون الثاني 
 

ا  سنوات لصراع الفناء ولهذ7 سنة لتاریخ البشر وجدول 7000أصبح لدینا سبب آخر لنرى تطابق آامل ما بين جدولي 
 .2008األول   آانون21استطيع بامان ان اتكهن بان صراع الفناء سيبدأ في 

 
آتب مسيحية آثيرة مليئة بعدم . هل نثق بالساعة ودقة اندماج تروسها ام بمشاعرنا وافكارنا المتعارضة بشان صراع الفناء

 .الثقة وعدم التاآيد باستنتاجاتها وأدلتها
 

لهذا یجب ان نبحث ونطلب ادلة دامغة في . لكن نظرتنا اليه قد تكون آذلك. ر متاآد  ليس متأرجحًا او غيالكتاب المقدس
 .لقد فعلت هذا بحرص وعلى الدوام اختبر افكاري واتعلم اآثر.  تشهد الفكارنا واستنتاجاتنا لصراع الفناء الكتاب المقدس

 
  یوم بدایة صراع الفناء2008 آانون االول 21) جيمل] ( 3[المالحظة  
م . ق588 -2303م            و . ق2303 – 4018 سنة لتاریخ البشر 7000 سنة آل منها تظهر في جدول 1715رتي فت

 7000حسب المبدأ الخمسي السبعي لحجر روزیتا عبر )  سنة490آل منها (  دوائر 7، هاتين الفرضيتين تتطابق مع اول 
 7تاریخ محدد آي نطابق هذه الفترة الزمنية مع جدول  سنة لنصل الى 1715یجب تحویل الـ . سنة من تاریخ البشر
 . سنوات لصراع الفناء

 
سنة لكل دورة آالصندوق السحري .  سنوات صراع الفناء7 سنة من تاریخ البشر مع 490(  دوائر آل منها 7سنطابق 

 .اریخية ونبؤاتهاآليهما لهما ذات الهيكلية ونستطيع مقارنتهما بتطابق أعداد الحوادث الت. صندوق ضمن صندوق
 

 .هذا یظهر العالقة الداخلية ما بين أحداث التاریخ وأحداث النبؤات في نصوصهما المختلفة وهذا یساهم في فهمنا للمستقبل
 

(  سنة آيوم امام الّرب 1000 یؤآد صياغة الوقت بمقایيس مختلفة لكن مستمرة ومتالئمة حين یقول ان الكتاب المقدس
 یومًا ولنحولها من التقویم العبري الى تقویمنا X 2 = 3430 1715هنا ساعامل السنة آيوم اذًا ). 8: 3بطرس الثانية 

 . یومًا3480 فنصل الى X 1.0145 1715الحاضر ، نضرب 
 

 21نصل الى بدایة صراع الفناء ) 5778 تموز 17 ( 2018 حزیران 30 للوراء من – 3480حين نعد هذه االیام 
انه اليوم االول الشمسي في تقویم صراع الفناء وأحداثه ) 5769 آيسلف 24( مسية یوم هانوآا  وهو أ2008األول  آانون

 .وفيه اطول ليل في الشمال
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 21المذهل في .  تموز للعد للوراء عبر عدة مطابقات تاخذ بعين االعتبار االعياد وایام الصوم اليهودیة الرئيسية17اختير 
 .اي یوم آوني ال یمكن تحریكه ليناسب برج او مكان آخر. ي هو انه یوم شمس2008آانون الثاني 

 
 2008األول   آانون21تأآيد آخر لـ ) دایلث] ( 4[المالحظة 

حسب نظریتي یجب ان یكون هناك تماثل روحي بين احداث هاتين الفترتين وقيم النظام االلفبائي العبري الرقمي ، تطابق 
 . لتاآيد توقيت صراع الفناء" الحياة الجدیدة  " االحداث في موقع تيث یجب ان یعبر عن نمط

 
 سنة من تاریخ البشر ، 7000 في جدول 12 فترة لمطابقتها مع الفترات الـ 12لنجرب مصداقية تقسيم صراع الفناء الى 

)  ميالدي498 –م . ق28(  سنة من تاریخ البشر 7000 في جدول 9حين نطابق الدورة . یجب ان نجد احداثًا ذات أهمية
نكتشف بانها تتطابق تمامًا ) 2014 آذار 21 الى 2013 آب 22(  سنوات لصراع الفناء 7 من جدول 9مع الفترة 

  .آالصندوق السحري صندوق ضمن صندوق
 

 سنة 7000 في جدول 9ظهر بعد بدایة الدورة ) م . ق1( نجد ان ميالد المسيح  ) الكتاب المقدس( في الصندوق االآبر 
قال المسيح بانه الحياة باالیمان . یعني حياة جدیدة .  هو تيث في النظام االلفبائي العبري الرقمي9الرقم  .من تاریخ البشر

 .ننال الحياة االبدیة ، اذًا هذه الدورة تعلن واقعاص روحيًا جدیدًا على االرض
 

 21 یومًا من 1715 نعد لالمام  سنوات صراع الفناء7 مع جدول 9لنطابق هذه الدورة التاسعة من تاریخ البشرمع الفترة 
محاط ، بدایة جدیدة ، خليقة = سيث (  وهو اليوم الثامن 2013 ایلول 26 حتى نصل الى یوم الثالثاء 2008آانون الثاني 

  ).5774 تشيري 22شيمني ازرت " ( التجمع الثامن" أو اليوم االخير العظيم لموسم االحتفال الكبير الذي یدعى ) جدیدة 
 

 8( قال انه الباب الوحيد . اليوم االحتفالي االخير وقف یسوع في الهيكل وعلم بانه الخبز الحقيقي النازل من السماءفي هذا 
 =2 X 4 طلب من آل المؤمنين ان یأتوا اليه ) خليقة جدیدة بالروح القدس. ( لتصل الى مياه الحياة االبدیة)  دایلث ، باب

تيث ، حياة  = 9( الحتفال آما قال المسيح یذآر المؤمنين بوعده بالحياة الجدیدة هكذا ا) 39 ، 32: 7یوحنا ( ليشبعوا 
 .بوالدة جدیدة في عالم ميت) جدیدة

 
 – دورة 12بدایة ونهایة صراع الفناء تتطابق مع . نرید أن نبرهن بان مجموعة االحداث المختلفة تتشارك بعالقة وئامية

 سنوات اعطيت صراع الفناء هيكلية متوازیة بان 7وفي جدول . لبشر سنة من تاریخ ا7000 في جدول – سنة 490
 9في الفترة " الحياة الجدیدة "  یومًا یتقاطع مع حدث 1715ان ترس .  اشهر7 یوما او 213 فترة آل منها 12قسمته الى 

 تاریخ البشري؟ من ال9بوالدة المسيح حين نطابقها بالدورة " حياة جدیدة " لصراع الفناء ، هل ستصل بنا الى 
 

م قد یبدو للوهلة االولى .  ق1رغم ان سنة ميالد المسيح ليست مؤآدة بشكل ثابت ، النظام االلفبائي العبري یفضل تاریخ 
 من 9 یومًا لبدایة الدورة 1704م تقطع .  ق1ان هناك اختالف بسيط  فسنة والدة المسيح هنا مبكرة جدًا ، یبدو ان 

 ليتم التطابق في نقاط البدء في 1715 یوما لنكمل 11 یومًا ینقصنا 213 فترات من 8 یصل الى  یومًا1704بينما . التاریخ
 سنة من تاریخ البشر نجد ان 7000لكن ان نظرنا بدقة الى جدول ) الدورة التاسعة مع الفترة التاسعة( المواقيت المتالئمة 

 .9هناك بضعة سنوات اضافية في بدایة الدورة 
 

 سنة ، عدد السنين في آل دورة من 490من  % 5.5 سنة اي 27م هناك . ق1 حتى 9م بدایة الدورة .  ق28من العام 
 سنوات 7 یوما في جدول 213على فترات الـ  % 5.5اذا طبقنا هذه الـ .  سنة من تاریخ البشر7000دورات جدول 

 لهذین الجدولين 9 والفترة 9الدورة  یومًا وهكذا 1704 یومًا ما نحتاجه آي نضيفه الى 11صراع الفناء نصل الى 
 .یتطابقان تمامًا
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ال نجد فقط أحداث حياة جدیدة متوازیة في الفترة .   ونجدها في آليهما9نتوقع ان نجد حياة جدیدة في عصر تيث أو الفترة 

 7 البشر وجدول  سنة من تاریخ7000هذا التطابق الدقيق بين جدول .   بل نجد عالقة في بدایة آل منهما9  والدورة 9
 .سنوات لصراع الفناء یعطينا برهان آخر بصحة مواقيت صراع الفناء التي تكهنت بها

 
 7 یومًا لفترة 213 مؤآدین طول 2008األول   آانون21 حين نعد من 2013 أیلول 26 یومًا یبدأ في 1715ترس الـ 

.  سنة من تاریخ البشر7000 في جدول 9مع الدورة  لصراع الفناء العظيم تتطابق تمامًا 9سنوات صراع فناء ألن الفترة 
 .لدینا مثال عن تروس مختلفة الحجم تتداخل بدقة

 
، أربكني موقعه لذلك 2013 أیلول 23 أیام في 3هناك توقيت قبل .  نرى تطابقًا آخر2013 أیلول 26بنظرة قریبة لتاریخ 

 . سنة من تاریخ البشر واليكم ما وجدت7000قارنته بجدول 
 

 21حين ینتهي صراع الفناء في .  ليالي قام بعدها ، قيامته رمزت الى الحياة الجدیدة 3 أیام و3 المسيح في القبر رقد
 تتبقى ذات االیام الثالثة التي تتبعه لنصل الى مساء ميالده التقليدي والذي یعني استمرار الحياة 2015األول  آانون

لكن . في دورة دینونة) محاط ، مسّيج( التوقيتي النه ینتمي الى عصر سيث ، هكذا صراع الحياة في هذا االطار الجدیدة 
ان رمزیة النظام االلفبائي العبري الرقمي أجدها في آل مكان بحثت فيه . حياة جدیدة...  أیام یأتي عصر تيث الجدید 3بعد 

 . وأواظب على ایجاد مثله لذلك
 

 التنبؤ بمنتصف صراع الفناء) هيه] (5[المالحظة 
 فترة لصراع الفناء 12وآأنها االطار الصغير في جدول .  آیات تنبؤیة آتابية12جدول صراع الفناء الصغير اساسه 

 منها في سفر الرؤیا آتبها 5 منها في سفر دانيال و 7 لصراع الفناء الصغير تتابع متالئمة ، 12العظيم ، النبؤات الـ 
 . عام500الرسول یوحنا بعد 

 
 لهذا اعطيتها اسم 12 تظهر أهمية هذه النبؤات الـ الكتاب المقدس السبعي في –روزیتا الخمسي ظهورات مبدأ حجر 

الجانب " هيه "  یشير الى 5والرقم " الكمال االلهي"  یعني 7الرقم . الفترة التي تسيطر عليها صراع الفناء الصغير
 .االخر

 
 صراع الفناء الصغير

 )2015 ایلول 17 – 2011 آانون االول 4 (
 2012 حزیران 21  آذار 21 2011 تشرین الثاني 22 6
 2013 آانون الثاني 21  آانون االول 21 2012 حزیران 22 7
 2013 آب 21 2013 آانون الثاني 22 8
 2014 آذار 21 2013 آب 22 9
 2014 تشرین االول 21 2014 آذار 22 10
 2015 أیار 21 2014 تشرین االول 22 11
  2015 أیار 22 12
 2015 أیلول 17 نهایة صراع الفناء الصغير 
 2015  آانون االول21 نهایة صراع الفناء العظيم 
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  سنوات 7 سنة و7000تطابق 
النبوة االلهية . ما یرونه قد ال یكون تراتبيًا.  وآتاباتهمالكتاب المقدسنستطيع ان ننظر الى احداث نبوة عبر نظرة أنبياء 

ما یكون هناك غالبًا . لذلك عادًة أحداث النبوة لها أآثرمن منظومة تراتبية.  ال معنى للوقت والزمنتأتي من ُبعد هيه حيث
لقد أعطيت مثال قمم الجبال دون أن نرى قياس وعمق . أحداث قصيرة المدى زمنيًا تكون قد تمت وأخرى بعيدة لم تتم بعد

 .االودیة ما بينها
 

 13لصراع الفناء الكتابي .  سنة من تاریخ البشر7000 في جدول 13في المحطة النظرة البعيدة لصراع الفناء موجودة 
 من هذه االیات تتم في صراع الفناء الصغير القصيرة التي تقع 12.  سنوات 7آیة آمرجع الحداث مؤرخة خالل فترة 

 .ضمن اطار صراع الفناء الكبير
 

سيصيب الشعب اليهودي واسرائيل اثناء صراع الفناء العظيم  في سفري دانيال ورؤیا تتكلمان عما 13آیات النبؤات الـ 
لكي نحدد .  سنة من تاریخ البشر آما نرى بارقام الفترات في العامود االیسر للتواریخ7000وآلها تتطابق مع جدول 

مثل المسارین تواریخ صراع الفناء سنتماشى بتكهناتنا مع مواقيت الشعب االسرائيلي ، اذ آليهما متصالن آاالتجاهين في 
 .المتالزمين

 
 آیة آما یظهر في 14 أحداث نبویة مختلفة تصل المرجعيات الكتابية لصراع الفناء الى 3 یمثل 27 -24: 9ألن دانيال 

 سنوات 3 مراجع لـ 8هناك .  سنة من التاریخ البشري7000 سنوات صراع الفناء وجدول 7جدول . 12جدول الفترة 
 آیة نبؤة وهذا یتبع مبدأ حجر 14من أصل )  ازمنة ونصف3 یومًا أو 1260ن شهرًا سجلت آاثنين واربعي( ونصف 

 .  في سفر رؤیا5سبعة في دانيال و) 12(والمجموع .  الخمسي الذي یتكرر في صراع الفناء الصغير–روزیتا السبعي 
 

 5دانيال یذآر . 14لنتيجة  نبؤات في سفر رؤیا تكون ا5 نبؤات عن صراع الفناء حين نضيفها الى 9في سفر دانيال 
في  .ولهذه المراجع أهمية)  یومًا في ایامنا1278( یومًا 1260فترات زمنية في صراع الفناء الصغير تمتد الى ما بعد الـ 

عيد تافت . 5772 تافت 9 اي االربعاء 2012 آانون الثاني 4 حدثًا آلها تبدأ في ذات التوقت 11صراع الفناء الصغير 
بؤة تتالئم والتاریخ ، هذا التاریخ یقع هذه الن.   تافت10 ، 9 ، 8 التاسع یذآر حدثًا تاریخيًا مریعًا حدث في اليهودي الشهر

 یعني دینونة ، فوضى وأیضًا 11 لصراع الفناء وحينها یبدأ صراع الفناء الصغير ، الرقم 6في الشهر الثاني من الفترة 
 .طوفان نوح بدأ في الشهر الثاني

 
 یومًا قبل بدایة فترة 30 سنوات صراع الفناء التي ستبدأ 7 في جدول 12الفترة .  یومًا 1290 یعطينا فترة 11 :12دانيال 
هذه النبؤات .  وهو الشهر االول للفترة السادسة حين یبدأ صراع الفناء الصغير2011 آانون االول 4 یومًا في 1260

 .12موصوفة أفضل في جدول الفترة 
 

جلب اهللا حيوانات من آل االرض . بطوفان نوح حين دخلت عائلته الفلك في اليوم االول من الشهر االولهذا یذآرنا ثانية 
لكنه یذآر بانه وصلت منذ دخول نوح الفلك وعائلته حتى .  متى بدأت الحيوانات رحلتهاالكتاب المقدسال یذآر . للفلك 

 من الشهر الثاني بدأ المطر وانفجر 17 أیام في اليوم 7 بعد .اليوم العاشر من الشهر الثاني حين اوصد اهللا الباب خلفهم
اظن هذه االیة تصف زلزلة عظيمة لم یحدث مثلها منذ حينها حتى عصرنا هذا وقد ) . 17 -1: 7تكوین ( ینابيع الغمر 

 6 في الفترة )يآذار الثان. (اهللا مسبقًا بان التقویم العبري یحتاج الى شهر آبيس عرف  .یكون سببها صدمة نيزك هائل
 )11: 12دانيال (  یوما 1290آانت نبوة دانيال .  یوما30 سنوات صراع الفناء لتصحيح الـ 7خالل ) 2011(
 

یضاف الى السنة ) ادار الثاني( یومًا 30 سنة انه سيكون هناك شهر آبيس 2500قيل لدانيال قبل   هل هذا مجرد صدفة؟
ل آان ليعرف هو أو اي فرد آخر ذلك والكتاب المقدس لم تنته آتابته بعد؟ ال ، ه. حين تبدأ الضيقة العظيمة على اسرائيل

 .لكن اهللا عرف منذ بدایة الزمان
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 ماذا اعد اهللا منذ البدء؟ ماذا یعرف عنك ؟ هل تترك عصيانك لتدخل حياته االبدیة فال تواجه دینونته؟ 

 11هذه النبوات الـ . یصف رسالة دینونة وفوضى) 5722  تافت9 ( 2012 آانون الثاني 4 نبوة تبدأ في 11 – 11الرقم 
 . في بعد هيه– آاملة تصف العصيان في السماء 13النبوات الـ . لها عالقة بتدنيس وتدمير الهيكل

 
، لتعلن نهایة الشرفي ذاك الموعد ) 2015 تموز 4 ( 5775 تموز 17من هذه النبوات تنتهي في ) حياة جدیدة= تيث  ( 9

لحياة "  أقصر من السنوات السبعة آاملة ليكون هناك بقية – 2015 ایلول 17ء یقترب من نهایته حينها في صراع الفنا
 ).  سنة سالم100( تتكاثر في حكم السالم االلفي " جدیدة

 
 3(  نبوات تبدأ وتنتهي في ذات الوقت 8 تجعل العدد 3 یومًا باالضافة الى دانيال 1260 لفترة 5مراجع سفر الرؤیا الـ 

 فترات ونصف زمنية 3 نبوات لـ 8اي )  شهرًا أو زمن زمانين ونصف زمان42 یومًا او 1260سنوات ونصف تساوي 
 ).  یوما اطول في السنوات الشمسية المصححة30 او 75اي (  ازمنة ونصف آتابية 3 مراجع لفترة اطول بقليل من 5و 
 

 یومًا ألسوأ 1260ذاك التاریخ یبدأ فترة ) سيث ، محاط = 8 . ( نبوة عن العصيان والفساد في صراع الفناء13هناك 
یشير الى نهایة الضيقة العظيمة والبرآات التي تليها والتي تتكلم ) هيه ، الجانب االخر = 5( أحداث صراع الفناء الصغير 

 .عن وعد السماء
 

 عناوین لنبؤات تخص صراع الفناء
 

 
 ف  سنوات ونص3 –مواقيت صراع الفناء الصغير 

 
 عصر زین

  سنة6000
 عصر سيث

  سنوات7
 عصر تيث

  سنة1000
 

 عدد االیام الى من المرجع 
  یومًا1260 2015 تموز 4 4012 آانون الثاني 4 14: 12رؤیا  1
4012 آانون الثاني 4 6: 12رؤیا  2  1260 2015 تموز 4 
4012 آانون الثاني 4 5: 13رؤیا  3  1260 2015 تموز 4 
4012 آانون الثاني 4 2: 11رؤیا  4  1260 2015 تموز 4 
4012 آانون الثاني 4 3: 11رؤیا  5  1260 2015 تموز 4 
4012 آانون الثاني 4 25: 7دانيال  6  1260 2015 تموز 4 
4012 آانون الثاني 4 27: 9دانيال  7  1260 2015 تموز 4 
4012 آانون الثاني 4 7: 12دانيال  8  1260 2015 تموز 4 
4012 آانون الثاني 4 7: 12ل دانيا 9  ناقص زمن 2018 ایار 24 
4012 آانون الثاني 4 14: 8دانيال  10   یوما2300 2018 أیار 24 
4012 آانون الثاني 4 12: 12دانيال  11   یوما1335 2015 أیلول 18 
  یوما1290 2015 تموز 4 2008 آانون االول 4 11: 12دانيال 12

 
  سنوات20157آانون االول 21 2008 االول آانون21 27: 9دانيال  13
  سنة3500  ميالدي3018 م . ق518 7: 12دانيال  14
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 12 هي فترات زمنية في جدول الفترة 14هذه النبؤات الـ 
  14: 12رؤیا  -1

السرائيل التاآيد بانهم سينجون . لزمن زمانين ونصف زمان) اسرائيل(یقول اهللا بانه سيرعى المرأة 
فالوعد آان للمدى القریب والبعيد ، یریدنا اهللا ان . يقات العظيمة ومحاوالت ابادتهمرغم آل الض

 ".اليهود" نفهم ونتاآد بحتمية خالص شعب العهد 
 6: 12رؤیا  -2

بانه سيهتم بها لمدة ) اسرائيل(بوعده للمرأة .   لدینا هنا الشاهد الثاني عن وعد اهللا البراهيم في حفظ نسله
 .  البقية في وسط دمارهائل شامل في الشرق االوسط یومًا الحياء1260

 
  5: 13رؤیا  -3

 شهرًا ، حضارة االیام االخيرة ستنحدر 42یجّدف لمدة ) الدول االوروبية العشرة المتحدة(     الوحش 
هذه . االخالق والقيم المسيحية ستدمر ، الكراهية ستدمر بقایا العالقات االسریة . الى دیكتاتوریات وثنية

 .ضارة ستنحدر الى اسفل مستوى ممكن آما في ایام نوح الذي وصف بالشر التام المستمرالح
   2: 11رؤیا  -4

 ).حلف شمالي االطلسي(  یومًا على ید قوات االمم العسكریة 1260 شهرًا ، 42ستدمر القدس لمدة 
 3: 11رؤیا  -5

وسيؤمن . تي االالف لملكوت اهللا یومًا وسيكون النداء االخير للتوبة وسيأ1260    سيتنبأ شاهدان لمدة 
مئات االالف من االسرائيليين بالمسيا الحقيقي یسوع المسيح وسيكون ذلك اآبر یقظة في تاریخ الشعب 

سيحل الروح القدس في المؤمنين الجدد ویعلنون ایمانهم رغم االضطهاد العنيف وقوات . اليهودي 
 .الشریر لن تستطيع آتمهم او اسكاتهم

 25: 7دانيال  -6
بقسوة على ید ) الكنيسة الحقيقية(  سنوات صراع الفناء الصغير سيظطهد اليهود والقدیسين 3   خالل 

 1260او )  سنوات ونصف3( الحكومة االوروبية آما وصف الوحش لمدة زمن زمانين ونصف زمن 
 . بسلطان اهللا لالبدهذه النبؤة تنتهي بزوال سلطان الشيطان ليسلم الى القدیسين الذین سيحكمون االمم. یومًا

  27: 9دانيال  -7
 2011األول    آانون4الذبائح اليومية التي عادت للهيكل ستتوقف في وسط صراع الفناء نهار االحد 

 – یخرق المسيح الكذاب 2012 آذار 21بسبب االحداث غير الطبيعية التي ستحدث حول القدس في 
 .2009ئيل في العام  سنوات التي وقعها مع اسرا7 معاهدة الـ -ضد المسيح

  7: 12دانيال  -8
 سنوات ونصف 3سيطارد االسرائيليين لمدة .  یومًا 1260سيتوقف تمزیق المؤمنين القدیسين بعد 

في المحاولة االخيرة . ویقتلون لكن التشتت النقاذ ارواحهم سينتهي في زمن زمانين ونصف زمان
هذا التاریخ ) 5775 آف 9 ( 2015 تموز 25 في البادة اليهود والقدیسين تمامًا سيدمر الشيطان الهيكل

 .یتطابق مع اليوم الثاني للصوم اليهودي
 

التشتت یعني ان الشعب . تخص عصر سيث في صراع الفناء الصغيرفي النظام السبعي هذه الرؤیا 
سيكون هناك معارك . االسرائيلي سيفر الى الجبال والصحراء لينضم الى القوات االسرائيلية الناجية

 .هذه المعرآة الرهيبة لن ینتصرفيها االسرائيلييون. رهيبة وآبيرة في مواجهة الغوغاء االسالميين
 سيثور غضب اهللا وسيرسل زلزلة عظيمة تهز االرض انقاذًا السرائيل ، هذه 2015 ایلول 4في 

 .المعجزة ستكون مماثلة للطوفان آاآبر معجزات التاریخ
  12: 7دانيال  -9
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لكل منها طول " وقت وزمن " ، فكرتان متشابهتان هنا ) 10رح في المالحظة الش" ( وقت زین " 
" الوحش" تشير الى نهایة زمن . لهذا اظهر دانيال هذا التصنيف والتفریق فيما بينهما. زمني مختلف

 .بعد اغتيال الرئيس االوروبي
 14: 8دانيال  -10

 ، 2012 آانون الثاني 4في  یوما من بدایة صراع الفناء الصغير 2300سيكرس قدس آخر بعد 
 ایام سيكون آل االسرائيليون قد احتفلوا 4 قبل 2018 ایار 24ستوضع اساسات الهيكل الرابع في 

ذلك العيد سيمتد لعيد وطني جدید في المستقبل "  الخمسين"اي عيد ) 5778 سيفان 6( بعيد االسابيع 
 .  ثانية8، اقرا المالحظة 

  12: 12دانيال  -11
 21سينتهي رسميًا صراع الفناء في . ير الى زمن برآات للناجين من صراع الفناءهذه االیة تش

 یقول بان وقت الكتاب المقدس. عيد صوم الشهر العاشر ). 5776 تافت 9 ( 2015األول  آانون
 ینتهي 2015 ایلول 18 یومًا في 1335الضيقة سيقصر بسبب االضطهاد المریع لذلك عند نهایة 

 ).16 -11: 11اشعياء  / 22: 24متى . ( ها یبدا الناجون بالتجمع والعودة بعد. صراع الفناء 
أثناء مرورها . سيقتل مالئكة الموت ثلث العالم الباقي) 5775 ایلول 19 ( 2015 أیلول 4قبًال في 

وهم بقایا . فوق اسرائيل مالیين الطيور المهاجرة ستاآل جثث االموات الساقطين حول القدس
وستصل " جمت اسرائيل والقدس ، هذه الطيور ستكون في طریق هجرتها السنویة الجيوش التي ها

 .في الوقت المناسب التمام النبؤة" 
 

 16في نهار االربعاء . یومين بعد یوم صوم جداليا) 5776 تشيري 5 ( 2015 أیلول 18الجمعة 
یحتفل بيوم ) 5776تشيري  ( 2015 ایلول 23 ایام في 5بعد ) 5776 تشيري 3 ( 2015أیلول 
 ).19: 8زآریا ( الول مرة آعيد بدل یوم صوم ) یوم المظال ( آيبور 

 11: 12دانيال  -12
 یومًا حسب النبؤة في الشهر االول للفترة 1290 سنوات صراع الفناء یظهر بدایة الـ 7جدول 

هذا اليوم یبدا صراع الفناء ) 2011األول   آانون24 او 5772 آسيلف 8االحد ( السادسة 
 . الذبيحة اليومية المقدمة في الهيكل– ضد المسيح –ير حين یوقف المسيح الكذاب الصغ

 ایام یعود للحياة الن الشيطان یقيم جسده ویسكنه 3بعد . بعد سنة یغتال رئيس االتحاد االوروبي 
 ليقنع العالم بانه المسيا المقام ، سيدنس الهيكل 2012األول   آانون21بعد طرده من السماء في 

 المسكون بالشيطان بان یعبده الناس –سيامر المسيح الكذاب . اك سيهين اليهود بشكل عظيموذ
 . هذا الحدث سجلته ایضًا التقاویم الصينية واالزتيك. مسيحًا مقامًا 

  27: 9دانيال  -13
 سنوات لصراع الفناء العظيم لمناقشة 7 لـ دانيال في البعد السبعي یعطي اطار الـ 70االسبوع الـ 

 .بع راجع الفصل السا– سنوات 7 –سبوع المتأرجح اال
 24: 9دانيال  -14

 سنة 50في البعد الخمسي اسبوع یساوي . هذه االیة لها تفسير من وجهة نظر البعد الخمسي
م . ق518 سنة وهذا یصل االسر البابلي لليهود في 3500وهكذا زمن زمانين ونصف زمن یعني 

االن اخيرًا یصل .  ميالدي3018حكم االلفي في مع عصيان الشيطان االخير قبل نهایة ال
 .راجع الفصل السابع) 10 -7: 20رؤیا (الشيطان الى الوقت المحدد البادته 

هذین الحدثين المتطابقين في آیة نبویة واحدة تظهر مبدأ مهمًا اساسيًا في تفسير النبؤات آالقمم 
تم بعد في فترات زمنية غير مرئية هنا نرى مدى قریب یتم ومدى بعيد لم ی. واالودیة الخفية 

الحدث القریب سيتم خالل صراع الفناء والثاني البعيد یتم في نهایة الحكم االلفي ، نهایة . بينهما
 .عصر تيث
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 اليكم ملخص عن احداث صراع الفناء المریعة آما تنبا بها دانيال ویوحنا 

 
اء وسلطانه على االرض سينتهي في یوم الصوم  سيطرد الشيطان وزبانيته من السم2012األول   آانون21في  -1

رؤیا (  الذي یتزامن مع ضربات مالئكة الموت االربعة على االرض 2015 ایلول 16الثالث صوم جداليا في 
12 :7.( 

 سيباد آل االشرار 2015األول   آانون21نهایة النظام السياسي الدیني ، االقتصاد العالمي الشریر البابلي في  -2
 . سيقرر اهللا من یحيا ومن یموت لالبد. لن یكون لهم مكان في ملكوت اهللا. لساقطين والمالئكة ا

 " .لكن ال احد یعرف الوقت " 2015األول   آانون24بعد نهایة صراع الفناء ستحدث قيامة االموات االولى في  -3
 .2018سيتوج یسوع المسيح ملك الملوك وهذا سيتزامن مع اليوبيل اليهودي في  -4
 .2008مية جدیدة ستقام العام حكومة عال -5
 .عند قدوم الرب الثاني ، مدینة الرب المقدسة السماویة ستحوم حول االرض آالقمر في المدار -6
 ).3018 – 2018( سيرتفع مقام اسرائيل بين االمم ویصبحون المعلمين ثانية  -7
 

آثير ) 7: 30ارميا (  بضيقة یعقوب دسالكتاب المقخالل سنوات قصيرة ستواجه اسرائيل مذبحة الحقد ثانية والتي یصفها 
. عند نهایة الضيقة وللمرة االخيرة سيحميهم اهللا ثانية من زوایا االرض االربعة . من المسيحيين یصفونه بصراع الفناء
لكن بعكس الطوفان ليس آل شيء وآل فرد سيباد فاهللا اآثر رافًا ورحمة في هذه . وسيحفظ ایضًا بقایا االمم حسب وعده

 .ةالمر
هم اول من یساعد في . حاولوا ازالة البؤس رغم االضطهاد والمعارضة. مسيحيون آثر عملوا حول العالم لقضایا انسانية 

الكوارث العالمية وال یتراجعون رغم اعداد منهم یقتلهم المتطرفون دینيًا ، انهم ملح االرض ونور االمل للمحتاجين ، 
الف حول اله ابراهيم الحقيقي بعد تقييد الشيطان في الهاویة آل دیانة وفلسفة صراع الفناء سينهي حقد االسالم واالخت

 .زائفة ستزول
 

 الى الهيكل الرابع " السكينة "  وعودة منتصف صراع الفناء) واو] (6[المالحظة 
 

 الفناء وایام عبرالنظام االلفبائي العبري الرقمي اآتشفت عالقة غير عادیة ما بين صراع. واو في العبریة تعني صلة 
 . ميالدي33باستعمال اساليب بحثي عرفت ان الصلب قد تم في . المسيح االخيرة على االرض

 
 3 ایام و 3 ذآر انه هبط للهاویة لمدة الكتاب المقدسصباح االحد بعد الصلب آان المسيح قد قام من بين االموات الن 

مالآين قال . شاهد ارتفع بشكل مرئي الى السماء عبر السحاب 500 یومًا من الظهور لتالميذه ولـ 40بعد . ليالي فقط 
 ).11 -9: 1اعمال الرسل " ( سيعود هكذا آما راوه منطلقًا الى السماء" لتالميذه بان المسيح 

 
الى جسد لقد تحول جسده . شاهدوا المسيح یخترق الجدران ویختفي متى اراد. آان للتالميذ اسئلة اخيرة قبل رحيل المسيح

لكن ) 64: 26متى  / 14 -13: 7دانيال ( قطعًا یستطيع العودة على سحاب آما تنبأ دانيال .  مقام من ُبعد هيه ممجد
بدًال ) 7: 1اعمال الرسل  " ( ليس لكم ان تعرفوا االزمنة واالوقات التي جعلها االب في سلطانه " المسيح قال لتالميذه 

 . حقيقيين للبشارة في العالم باسرهوعدهم المسيح بقوة الروح القدس ليكونوا شهود
 

الرب اله توقيت ، لم یعطهم المسيح القدرة .  أیام اخرى10مرسلين بكلمات المسيح االخيرة الى القدس انتظر التالميذ 
الثالوث االلهي انتظر الوقت المناسب في اليوم المناسب . والسلطان حين نفخ فيهم في العلية ولم یهبهم ذلك حين صعد 

 ".عيد االسابيع"  الى یوم الخمسين انتظر
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الشعب ) 13 -1: 2أعمال الرسل ( انسكاب روحه . في ذلك اليوم حقق اهللا بعض وعده في تأسيس ملكه على االرض
 الروح 33في ذاك العام . آلمة اهللا آوصایا ترشد حياتنا. اليهودي عّيد الخمسين ذآرى هبة الوصایا العشر في جبل سيناء

 . انسكبت لتعطي حياة أبدیة للمؤمنين" ة الحية الكلم" القدس 
 

تسكن المؤمن المتجدد الذي یطيع اهللا آما یرشده اهللا في غياب المسيح . الروح القدس قدرة آاملة تعمل بارادة االب واالبن 
 .  یعمالن خليقة جدیدة بنا حتى ملء قامة المسيحالكتاب المقدسالروح والطاعة لعمل اهللا عبر 

 
 ائلين یارب هل في هذا الوقت ترد الملك السرائيل فسألوه ق

 ليس لكم أن َتعرفوا االزمنة أو االوقات التي : "فقال لهم 
 ) 5 -6: 1أعمال الرسل (جعلها االب في سلطانه 

 
االقل أرى على .  ألجد المعاني الخفيةالكتاب المقدسانظر عبر منظار النبؤات في . حينما أقرأ هذا أتامل فيما بعد الواضح 

 :قمتين ، هذه االیة تتناول سؤاليين 
 

 أوال توقع اعادة الملك السرائيل تحت سلطان المسيح في ُبعد دایلث  .1
 .توقع وصول ملكوت اهللا الى االرض رمزًا لُبعد هيه .2

 

نية مملكة  آلف السنين تاق االسرائيلييون ألن یكونوا ثاال. متصالن سویًا آالمسارین " وقتين" لقد تجلى امامي تاریخين 
آانت هذه هي الفكرة بشأن المسيا في . هناك نبؤات آثيرة عن هذه المملكة یحكمها نسل داوود ، المسيا. عليها ملكهم داوود

 .عقول التالمذة حين عرفوا بان المسيح الذي ظنوا بانه اتمام ذاك االمل القدیم سيغادرهم قریبًا 
 

لم تتحطم آمالهم لكن لم یتبدل مفهومهم عن . ح هو المسيا الموعود وابن اهللابعد القيامة عرف التالميذ عن یقين بان المسي
 " .من" أو " اذًا " وليس " متى ؟: " الملكوت القادم لذلك سألوا 

 
في سؤالهم عن اعادة الملك السرائيل رأیت االتمام القریب والبعيد . حين طرح السؤال آان هناك صعوبة العطاء الجواب

 .والهيكل) واو( السؤال والجواب أي ما بين الذي یصل ما بين
 

الحياة الدینية في اسرائيل ال تنفصم من مكان عبادتهم ، لهذا تواریخ االحداث حول الهيكل آانت دائمًا مهمة للتأریخ في 
االمم ال تواجه هذه المشكلة ، بالنسبة لليهود الهيكل هو حيث االبدیة الروحية لبعد هيه تتصل ببعد دایلث . خطة اهللا للبشر
 .المادي المؤقت

 
االول لم یفهموا خطة اهللا للعصور فالكتاب المقدس لم تتم آتابته حينها بعد ، اليوم ليس لدینا فقط سفر الرؤیا مسيحيي القرن 

 . 1967ارضهم وتحریرهم القدس العام لدینا مثًال حدث عودة اليهود الى . لكن نستطيع أیضًا أن نراجع التاریخ
 

متناول التالمذة االول والتي تمكننا االن من تقدیر متى سيبدأ هذین الحدثين االخيرین تعطينا وقائع مهمة لم تكن في 
 الكتاب المقدستروس ساعة الكوآو مدفونة في آیات . صراع الفناء ومتى سينتهي وأیضًا تقدیر مواقيت وتواریخ أخرى

في صراع وعبر هذه التروس والدورات وتطابقها نستطيع تحدید تواریخ احداث مستقبلية قالت النبؤات انها ستحدث 
 . الفناء

 
 سنة الى تاریخ آخر یوم للمسيح على االرض في 2000 سنة باضافة 2000یعني " ازمنة " لنرى القمتين ، الجمع لزمن 

 بالقاسم 2033.366ضرب  ) X 33.366 = 2033.366 2000( نصل الى )  ميالدي33.366أو (  ميالدي 33أیار 
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الجزء  ) 2062.849نصل الى )  یومًا 365.24مًا الى سنتنا الشمسية  یو360 –لنحول سنة عبریة  ( 1.0145المشترك 
 . 2062األول   أشهر حين اضيفها الى أیار اصل الى شهر تشرین10 أیام أي 310 یتحول الى 0.849

 
م هذا اليوم سيكون یو. 2062 تشرین االول 5اليوم االول للسنة العبریة المدنية یقع في ) عيد المظال ( 5832 تشيري 1

النهاء بناء الهيكل وليصبح )  سنة44 = 2018 – 2062(  سنة 24الى الهيكل هذا یعني انه سيتطلب " السكينة" عودة 
 ).16: 14زآریا (مستعدًا الستقبال مالیين السواح الذین سيأتون ليشارآوا بعيد المظال من آل انحاء العالم 

 
سيكون مدینة ضمن مدینة ليحتوي زائرین . أآبر من الفاتيكان اليومالهيكل الرابع في الحكم االلفي سيكون آبيرًا ضخمًا 

 سنة لبنائه حتى زمن المسيح ولم یكن قد تم تمامًا بعد 46هيكل هيرودس تطلب . من آل أنحاء العالم الذین سيأتون للعبادة 
 . لشيء الكثير سنة لبناء الهيكل الرابع ليس با44 سنة لهذا الـ 80لقد تطلب أآثر من ) . 21: 2یوحنا (
 

 من 6 أثناء الفترة 2012 آانون الثاني 4 یوم في نبؤة دانيال تبدأ في 2300 ستجدون ان الـ 12ان نظرتم الى جدول الفترة 
انه الشهر في السنة الشمسية حين .  في حينها سيوضع حجر االساس للهيكل الرابع 2018صراع الفناء وستنتهي في ایار 

طاء الوصایا العشر وسكب الروح القدس هم حجر االساس لهيكل اهللا الروحي ، هكذا هو حجر یكون عيد الخمسين مثل اع
 لتعرف ما سيحدث حين یحل 2062 تشرین االول 5وسيوضع الحجر االخير ما قبل . االساس المادي للهيكل الرابع یومها

لننظر الى االتمام القریب ونصلها " الفناءنبؤة صراع "  في 9اقرا الفصل .  في الهيكل الجدید – روح اهللا –" السكينة" 
 = 50 – 2062تشرین االول  ( 2012؟ هذا یصل بنا الى تشرین االول "هل سترد الملك السرائيل االن " بسؤال التالميذ 
 21الصغير قليًال قبل  لصراع الفناء العظيم بعد بدایة صراع الفناء 7الذي یقع في الفترة ) 2012تشرین االول 

 . حين یطرد الشيطان من السماء2012ألول ا آانون
 

؟ "متى "  آثيرون سيطرحون سؤال تالمذة المسيح 6االضطهاد ضد المؤمنين في صراع الفناء الصغير سيبدأ من الفترة 
 – المسيح الكذاب –لكن ضد المسيح . آثير من توقعات آمال القادة الدینيين اليهود وآمالهم انتعشت مع بناء الهيكل الثالث

 من صراع الفناء ، 6مرة اخرى ستتحطم آمال اليهود حين ُیدنس الهيكل في الفترة . سيوقف الذبيحة الطقسية في الهيكل
 .سيذبح عشرات االف اليهود على ید الجنود االممين وعصابات المسلمين

 
 .نزل ملكوته آما خطط وأراد؟ عبر االتمام البعيد بقوله فقط االب یعرف الساعة واهللا سُي" متى " أجاب المسيح حين سؤل 

 
حين تولد مملكة اهللا في السماء منذ ذاك الحين تتطهر  2012 آانون االول 21شهران ونصل الى منتصف صراع الفناء 

 .السماء من المالئكة الساقطين العصاة
 

 اعطاء توقيت بما انه ال زمن في السماء لم یستطع المسيح. حضور الشيطان سينتهي في السماء وسيطرد الى االرض
لكن نظام المسارین به برنامج زمني معد في ُبعد دایلث فنستطيع أن " فقط االب یعلم" لوالدة الملكوت لهذا السبب قال 

منذ البدایة هذا التوقيت التزامني تضامن مع التقاویم الشمسية . نحدد مواعيد احداث لها عالقة بحلول ملكوت اهللا في زمننا
نحتاج الى انعكاس مرآة دایلث لنجد . لفبائي العبري الرقمي ولهذا لم یقل لنا المسيح متى تولد مملكة اهللاوالقمریة والنظام اال

 .التوقيت السماوي الن لدینا زمن على االرض
 

 2012األول   آانون21التنبؤ بصراعي الفناء ) زین ( ] 7[المالحظة 
 

 7 من جدول 7ر على االرض آليهما سيتمان في الفترة  یذآر بان صراع فناء سيحصل في السماء وآخالكتاب المقدس
 .2013 آانون الثاني 21 الى 2012 حزیران 23سنوات صراع الفناء 
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في زمن دایلث هذا الحدث سيتم في اليوم .  عن حرب في السماء حين سيطرد الشيطان منها مع أعوانهالكتاب المقدسیتنبأ 
 ).7: 12رؤیا ) ( 2012 آانون االول 21( ع الفناء  من صرا7االول من الشهر السابع في الفترة 

 
وهنا . حين دمر البابليون الهيكل) م. ق588(  سنة من تاریخ البشر 7000 من جدول 7حرب السماء تتطابق مع الدورة 

 . الزتيكهذا التاریخ یمكن التاآد من صحته من قبل التقاليد اليهودیة ، الصينية وا. مثال آخر لتطابق آامل بين الجدولين
 

 معلومات من حضارة االزتيك 
 

تنبأ التقویم بأن أفعى .  سنة ، قبل طوفان نوح وینتهي هذا التقویم في یوم محدد مستقبلي5125تقویم االزتيك تواجَد منذ 
 . فلم یعد هناك الستمرار التقویم لما بعد ذلك التاریخ2012األول   آانون21ستهبط من السماء وسينتهي العالم في 

 
 آانون الثاني 21 هو 7اليوم االول للشهر ) 2013 آانون الثاني 21 -2012 أیار 22(  من صراع الفناء 7ي الفترة الـ ف

 سنوات صراع الفناء 7هذا التاریخ المميز یتداخل مع جدول .  ، انه اليوم المحدد في تقویم االزتيك لنهایة العالم2012
آثير من المصادر والحسابات المستقلة مع هذا اليوم فقط وذلك .  لصراع الفناءبنقطة واحدة في اليوم االول للشهر السابع

 .برهان باننا نتعامل مع قوى الهية خارجة عن سيطرتنا وخيالنا
 

حتى حين نجمع ) X 10 5(  ُبعد هيه في مستوى اعلى 50 ) = X 7 = 49 7 ( 7 للفترة 7الحظوا االرقام هنا الشهر 
 ". الجانب االخر"  سویا تصبح تشير على انها من 5 = 2+ 0+ 1+ 2 نحصل على 2012ارقام 

 
 معلومات من التقویم الصيني 

قبل طوفان نوح وهي قدیمة قدم . م. ق2637یؤمن الصينيون بان تواریخ الميالد لها تأثير آوني ویعود تقویمهم الى 
كون سبق اعدادها ووضعها وهي تتبع مسيرًا االسفار العبریة وهناك تماثل آثير بينهما ، آليهما یذآر بان قوانين ال

 مخططة السير تاریخيًا 
 

 ترابط وتالزم تقویم الزودیاك 
 الخصائص الحيوان السنة

 ذآي ، ملهم  ثور 2009
 هجومي ، عدائي  نمر 2010
 مسالم ، عاطفي  ارنب 2011
 غریب االطوار ، معّقـد تنين 2012
 مغرور ، حاد الطباع  افعى  2013
 جذاب ، جّياش العاطفة  حصان 2014
 خالق ، أنيق  خروف 2015
 متحمس  قرد 2016
 رائد ، عالم  دیك 2017
 وفي ، نزیه  آلب 2018
 نبيل ، آثير الصراعات  دب 2019
 طموح جرذ 2020
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" الرأس الُمسّير"  یعني   الذي یبدأ بألفمثل النظام االلفبائي العبري الرقمي – دورة ، تبدأ بالثور 12في التقویم الصيني 
حين قارنت سنوات حيوان . خالق الكون" اله واحد" الف تعني أیضًا . هذا یعني ان لكليهما ذات المصدر) رأس العجل( 

 .التقویم الصيني بسنوات صراع الفناء ذهلت لتطابقهما التام
 

  سنة الثور2009
" " الرأس الُمسّير" نظام االلفبائي العبري الرقمي الف یعني في ال.  تماثل الفترة االولى لصراع الفناء2009سنة الثور 
 .وتتطابق مع نيسان الشهر االول من التقویم العبري الدیني" رأس العجل

آل منها تحتوي على .  سنة في التقویم الصيني60 مرات آل دورة 5 تكررت 12عالمات ورموز الحيوانات المختلفة الـ 
 :  أنواع تنين وسنواتهم هي آما یلي5مثال . ى نظام اولویة مختلف في آل مستو

 
  ) 1988 ، 1928 ، 1868( تنين ترابي  .1
 ) 2000 ، 1940 ، 1880( تنين معدني  .2
 ) 2012 ، 1952 ، 1892( تنين مائي  .3
 ) 2024 ، 1964 ، 1904( تنين خشبي  .4
 ) 2036 ، 1976 ، 1916( ناري تنين  .5

 
ابراج التنين واالفعى تصف الشيطان والمسيح الكذاب تمامًا ، . ن یولدون ضمنهایعتقد بان االبراج الفلكية تؤثر بالناس الذی

 .بعد االف السنين هذه الدوائر تالئمت تمامًا مع نبؤات صراع الفناء ووصفها لسنواته
 

2008 2009201020112012201320142015 2016201720182019
 دب آلب دیك قردخروفحصان افعى تنين ارنب نمر ثور جرذ 

 التقویم الصيني 
 2012 آانون االول 21تقویم االزتيك ینتهي في 

 
  سنة التنين 2012

نادرًا ما یتكلم یسهل . انه حارس القوة والغنى ویرعب ُمتحدیه. التنين الصيني المائي یرمز اليه بامبراطور له قوى خارقة 
ر فضيلة الرأي الحر والدیموقراطية لكنه یعتبر نفسه فوق وینظر بكبریاء امبراطوري رغم انه یق. اغضابه وال یهتم 

 .القانون وال یمارس ما یقوله
 

 وهي سنة التنين المائي في 2012 سنوات صراع الفناء سيطرد الشيطان من السماء الى االرض في 7حسب جدو ل 
 ) الفترة السابعة لصراع الفناء( التقویم الصيني 

فعى ، االسفار تقول بان الشيطان سيطرد من السماء بعد حرب وسيتبع ذلك شخصية المسيح سنة التنين تتبعها دومًا سنة اال
 ) .افعى ستتبع التنين ( – ضد المسيح المقام –الكذاب 

 
  سنة االفعى 2013

. علم الفلك الصيني یصف االفعى آما یلي. انها السابعة في اولویات عنصر النار. هي الكلمة الصينية لالفعى ) شي ( 
یظن الصينيون بان . أنانيته صامتة وعميقة الجذور ، یحطم اعدائه بال رحمة .  حقدًا ال حدود له حين یحمى غضبهیطلق

انها . الكوارث التي ستظهر في سنة التنين ستتعاظم في سنة االفعى والتي یكون سببها االرتباآات التي تمت في سنة التنين
 . أثناء صراع الفناء– ضد المسيح –صفة دقيقة للمسيح الكذاب 
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لالفعى جاذبية رهيبة ، انه داهية ، حاوي ، عملي ، له قدرات عقلية هائلة ذات ترآيز عاٍل له صبر أیوب لكن لسعته قاتلة 
 مرة في 13 یعني عصيان ، فساد ُذآر التنين 13 سنة االفعى ، الرقم 2013 في – المسيح الكذاب –سيقام ضد المسيح . 

 ، 3: 16 ، 11: 13 ، 4: 13 ، 2: 13 ، 17: 12 ، 16: 12 ، 13: 12 ، 9: 12 – مرتين 7: 12 ، 12:4 ، 3: 12رؤیا 
20 :2 . 

 
 ) الخروف(  سنة الحمل 2015

سانغ ( قدموا ذبائحهم الى . آمن الصينيون القدماء بان السبيل الى السماء یتطلب ذبيحة حمل بال عيب للتكفير عن خطایاهم 
تاریخهم یذآران امبراطورًا في فترة شي جي بنى مذبحًا لتقدیم الذبائح . ل تاي في أقليم شان دونغالخالق البار على جب) دي

 .المالئمة لـ شانغ دي الخالق البار
 

قطره .  متعدد ومضافع مرات 9هيكل السماء العظيم هذا بني ثالثي االحجام بمذبح من الرخام بدوائر متداخلة بابعاد لرقم 
وآان " حجر قلب السماء " في الصفحة االعلى حجر دائري فرید ُدعي . نه یحوطه دائرة رخامية مترًا وآل طابق م75

 .هذا الحجر هو مذبح الحمل او العجل
 

من یفهم طقوس ذبيحة السماء : " م اعتبر ذبيحة سانغ دي مهمة جدًا فقال . ق479 -551آونفوشيوس الفيلسوف الصيني 
 ". ي یده واالرض سيجد حكم مملكة سهل آكتاب ف

 
وهذا یتطابق مع صراع الفناء ، . الكتاب الذي وجدت فيه هذه المعلومات یذآر بان حمل اهللا مخفي في التقویم الصيني 

 .یذهلني التطابقات بين الذبائح الصينية القدیمة والطقوس العبریة القدیمة
 

سنة الحمل  . الكتاب المقدس بـ حمل اهللا في یوصف المسيح دومًا.  سيظهر المسيح بمجد وسيقام العدیدین2015عند نهایة 
 وهناك تطابق ما بين سنة الثور في بدایة صراع الفناء مع سنة التنين – شيء مذهل – 2015في التقویم الصيني تقع في 

لم أعرف شيئًا عن تطابقات هذا التقویم الصيني مع صراع الفناء حين بدأت ابحاثي .  عند منتصف صراع الفناء2012في 
 . الكتاب المقدس من هذا المصدر مع تأآيدات 2015 – 2012 – 2008لقد اآتشفت التواریخ . نذ سنتينم
 

فهموا فكرة الخطية والحاجة لحل مشكلة . یتقبل الصينيون الحمل آبرآة من اهللا النه یحل الصراعات آحامل خطایا البشر 
. ا بين الخاطيء والخالق عبر االدراك بالحاجة للبر االلهي ذبيحة الحمل اقامة عالقة م. انفصالهم عن اهللا بسبب الخطية 

الحظوا أیضًا بان الحمل یرآع لينال الحليب رامزًا للتواضع واالحترام ، فضائل یقدرونها في تقاليدهم وهكذا بالنسبة لهم 
 . تقاليد اليهودیة ایضًاالحمل الذبيح یرمز لفضائل آثيرة آالصدق واللطف والمصالحة والبر واالبدیة وهذا ما ادرآته ال

 
 معلومات من التقویم العبري 

 
 وَظَهرت آیٌة أخرى في السماِء ، هو ذا تنيٌن عظيٌم أحمرله سبعة رؤوس 
 وعشرُة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان وذنبُه یجُر ثلَث نجوم السماِء 
 فطرحها الى االرض والتنين وقف امام المراة العتيدة ان تلد حتى یبتلع

 . ا متى ولدت ولده
 

 وحدثت حرٌب في السماِء ميخائيل ومالئكته حاربوا التنين وحارب 
 التنين ومالئكته ولم یقووا فلم یوجد مكانهم بعد ذلك في السماء فطرح 
 التنين العظيم الحية القدیمة المدعو ابليس والشيطان الذي یضل العالم 

 )  9 -7 / 4 -3: 12رؤیا ( آله طرح على االرض وطرحت معه مالئكته 
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تقاویم االزتيك والصينية تؤآد هذا .  تأریخًا لبدایة صراع الفناء2008األول   آانون21ساعدني التقویم العبري الختار 

 .التاریخ المحدد وهي ال تندمج وتتطابق مع أي تاریخ آخر
 

 یذآر بان سلطان الشيطان سينتهي المقدسالكتاب  . الكتاب المقدس تتالئم تمامًا مع نبؤة 3من المذهل بان هذه التقاویم الـ 
 ثم الفترة 2012حددنا اول تاریخ )  سنوات من صراع الفناء 7انظر جدول (  من صراع الفناء 7في السماء خالل الفترة 

 21 ( 7 من الشهر 1 أشهر من صراع الفناء العظيم وأخيرًا وصلنا الى اليوم 7 فترة آل منها بطول 12 من 7
وهذا تاریخ شمسي ال یستطيع . 2012األول   آانون21 وهي 7للفترة  ) 2013 آانون الثاني 21 الى 2012األول  آانون

 .اي تقویم بشري احتكاره وتبدیله
 
 

 التقویم العبري 
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2008 20092010201120122013201420152016201720182019

 
 

 له ميزة رقمية لليوبيل X 7 = 49 + ( 1 = 50 7(  یمكن التعبير عنها آما یلي 7اليوم االول للشهر السابع في الفترة 
 . تعبير قوي لُبعد هيه یعطينا نظرة وفكرة السماء50. الخمسيني 

 
رؤیا ( راع الفناء شدیدة ومرّآزة مع خروج الشيطان من السماء  بدایة دورة جدیدة الحداث ص2012األول   آانون21
باالضافة الى .  من تاریخ البشر تمامًا 7000 سنوات من صراع الفناء یتطابق مع جدول 7بما ان جدول ) 13: 12

 مثًال الحدث .التقاویم الصينية واالزتيك فان االحداث المستقبلية في هذه الجداول تتم فقط ضمن تلك التواریخ المحددة 
 یتطابق تمامًا مع التقاویم الثالثة وال تواریخ اخرى تتطابق او تستطيع 2012األول   آانون21الرئيسي الذي سيتم في 

 .ذلك
 

  التنبؤ بتاریخ تكریس الهيكل الرابع 8المالحظة 
ب المسيحيون واليهود  حين سيتعذ2015 أیلول 17 و2011األول   آانون4حسب نبؤة دانيال صراع الفناء سيتم ما بين 

 آانون 4 سنوات من 6 ⅓ یومًا او 2300لكن النبؤة في دانيال تمتد .  ضد المسيح –بشدة ویضطهدهم المسيح الكذاب 
 . وهذا ما بعد نهایة صراع الفناء العظيم2018 أیار 24 الى 2012الثاني 

 
  صراع الفناء العظيم 

 

20112012201320142015 200820092010
 صراع الفناء الصغير

201620172018
* 

2019

  ................................* سفر دانيال– یوم 2300                      *.........
 



 الفصل التاسع 

  Chapter 9,  Page 18  الصفحة
14/ 11/   2005 

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

 ایلول 4الجدول یتنبأ بان اآبر زلزلة ارضية عظيمة في تاریخ االرض ستحدث عند نهایة صراع الفناء الصغير في 
المدینة وآل انصابها .  یوم وتدمر القدس والهيكل الثالث والمساجد االسالمية القریبة 13ة ستستمر  ، هذه الزلزل2015

 .التذآاریة والقدیمة والكنائس القدیمة ستتحول الى رآام
 

 ال شيء سيعتبر مقدسًا وستدمر جميعها ، المساجد ، الكنائس ، المعابد ستصبح رآامًا واالجيال القادمة لن ترى لها اثرًا
المؤسسات الدینية . انها تمثل النظام الدیني الفاسد للشيطان الذي اعمى االمم باآاذیبه وخداعه وتعاليمه. والسبب واضح

 . وعد اهللا ان دنس الدیانات المزیفة سيزول عن االرض لالبد. التي افسدها السلطان والثروة تشوه الحقيقة
 

تأثيرها القوي سيرفع ثلث القدس لتؤلف جبًال . ية في آل مكان هذه الزلزلة ستضرب االرض آلها وتسبب فوضى عالم
سيبنى هيكل رابع في اعلى نقطة من ذلك . بعد سنتين من الهدوء والعودة الى الحياة الطبيعية بعد صراع الفناء. عاليًا 

ولقد وصفت هذا ) 12 -1: 47حزقيال ( الجبل قرب ینابيع تفجرت حدیثًا والتي ستتحول الى نهر یفيض نحو البحر الميت 
 ). االولى ما قبل الطوفان و الثانية هي وقتنا الحاضر( الزمن بالحضارة الثالثة 

 
حين فتح باب الفلك في ایام .  حين تنتهي الحروب والصراعات في العالم 2015 أیلول 18عصر برآات عظيمة سيبدأ في 

وهكذا الناجون من صراع الفناء . عودة االوقات الطبيعية وزرع نوح آرمة ایذانًا ب. نوح تمتع الناجون بحریتهم الجدیدة
 . الصغير سيصلون الى ایام برآات ویبداون التجدید بزرع حدائق وآروم

 
 یوم للهيكل حسب النبؤة سيبدأ 2300 یذآر بان عد الـ 14: 8 ، دانيال 40سترتفع اساسات الهيكل الرابع حسب حزقيال 

 .  سنوات صراع الفناء الكبير7ة صراع الفناء الصغير ومنتصف   وهو بدای2012 آانون الثاني 4في 
 

)  یومًا20 اشهر و 4 سنوات 6(  یومًا 2300فترة  . 2018 ایار 24 یوما سيكون في 2300افتتاح الهيكل الرابع بعد 
 هذا العيد .في اسبوع احتفال الحصاد الباآر لباآورة الفاآهة والثمار) 2018 أیار 24 ( 5778 سيفان 10ستنتهي في 

 . سيفان6 أیام قبل ذلك التاریخ في 4اليهودي معروف بعيد الخمسين او عيد االسابيع وُیحتفل به 
 

في الشهر السابع . في النظام االلفبائي العبري الرقمي یشير الى الكمال االلهي . سيفان هو الشهر الثالث من السنة العبریة 
 ) 2018 = 50 + 1968( كل الرابع والذي سيتم مع احتفال اول یوبيل  وضع اساسات الهيالكتاب المقدستذآر نبؤة 

 
 فسمعت قدوسًا واحدًا یتكلم فقال قدوس واحد لفالن المتكلم 
 الى متى الرؤیة من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب 
 لبذل القدس والجند مروسين فقال لي الى الفين وثالثمائة 

 ) 14 -13: 8ال داني( صباح ومساء فيتبرأ القدس 
 

 التاریخ العبري لبدایة صراع الفناء) تيث ( 9المالحظة 
 

النظام االلفبائي العبري الرقمي تضمن معلومات . آلمة اهللا متعددة االبعاد وتحتوي على معلومات من مختلف المستویات
 .قارنتها بالحمض النووي للجينات الوراثية عند البشر

 
موسوم ، بتفحص آروموسومات مختلفة یقرر العلماء اي خالیا صحيحة واي منها بها  آرو64في آل خلية بشریة هناك 

هكذا حين نتفحص النبؤات الكتابية ونقارنها بالنظام االلفبائي العبري الرقمي . جينات مصابة والتي قد تتسبب بالسرطان
 .نجد معلومات مدفونة ضمن هيكلية االرقام
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آيسلف هو ... في امسية هانوآا .  في التقویم العبري5769 آيسلف 24،  2008ول األ  آانون21صراع الفناء سيبدأ في 
 X 100 + (40 6(  یفّصل هكذا 641الرقم . X 641 9:  آما یلي 5769 في التقویم العبري ، یمكن آتابة الرقم 9الشهر

 :  وهكذا یمكن التعبير عن هذا التاریخ آما یلي 1+ 
  

  5769 آسليف 24
 )5769السنة  ] 6 X 100 + (40 + 1 )[ ( X  9) شهر آسيلف ( 9) اليوم  ( 24

 
24 . 9 . 9 .  6 . 100 . 40 . 1 

 
 ).االلفا واالوميغا( یعني اله ابدي ، یسوع المسيح ) الف ( 1 
 یعني صلة ) واو (6 
 یعني حياة جدیدة ) تيث ( 9 
 یعني حياة وهدف) ميم  ( 40 
 آهنوت ) یعني  ( 24 
 في المستوى الثالث" اهللا االب"  تعبر عن االلف 1000 

 بالعبریة نبدأ من اليمين الى 1 -40 – 100   و  9 -9 -24" ) صلة"واو  = 6(  في الوسط یصل مجموعتي ارقام 6الرقم 
والكاهن االعلى  ) 1 – 40 -100) ( االلفا واالوميغا( خطة اهللا تصل المسيح . اليسار لذلك سنراجع المجموعة االولى أوًال

  ).8 ، 7عبرانيين  ( الكتاب المقدسالحياة الجدیدة وباتمام وعود بزرع 
 

  1 -40 -100تفسير 
  

. یسيطر على آل شيء مهما یصنع البشر. 100 اهللا موجود منذ االزل في اعلى سلطان یرمز اليه الرقم – 100 
 ). أرقام3( خالق الكون ) 1( انه االلف 

هذا ما تقرره ... انه آالمحيط وانت تسبح بال توقف الى "  مع هدف)4(في هذا الوقت "  هذا الرقم یعني  – 40 
بصراع الفناء في الوقت ) واو = 6الوسط ( انت ، اهللا سيتم خطته التي اعدها قبل تأسيس هذا العالم وهي تصل 

 ).4( المحدد 
الجانب = هيه ( ي الكون انه البدایة والنهایة لكل شيء ف.  یسوع المسيح –یرمز لاللفا واالوميغا ) 1( الرقم -10 

 .ولقد وعد بعودة مجيدة الى االرض) االخر
 

  9 – 9 – 24تفسير 
 

هذا یعني ان رسالة الحياة الجدیدة ) الشهر والرقم االول في حساب السنة( ذآر مرتين " تيث) " 9(الرقم  
ون هناك حياة مزدوجة اهللا یذآرنا انه في النهایة سيك. سيحكم الموت االرض اثناء صراع الفناء. مهمة جدًا

 .وستستمر االرض ، سينال آثيرون الحياة االبدیة وسط الدمار العظيم على االرض
 

 االول 9هذا یرمز اليه الرقم . ملكوت السماء المعد في السماء سيأتي الى االرض" مستویان للحياة "  یرمزان الى 9رقمي 
هذا یدعى االختطاف عند ( توا سيقاموا ویتحولوا الى اجساد مجد في نفس الوقت آل القدیسين الذین ما. القادم من السماء
الرقم (  هذا یرمز للحياة الجدیدة –سيكونون مستحقين ان یحيوا لالبد وسينطلقون في السحاب لمقابلة الرب ) مسيحيين آثر

اللف سنة سالم والنهم فریق نائلي الحياة الجدیدة سيبقون في المملكة االرضية الجدیدة . التي ستبدأ من االرض)  الثاني9
 . في السماء سيمجدون اهللا لالبد وعلى االرض یطبقون خطة اهللا للعالم . مميز في خطة اهللا سيكونون آهنة
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في ُبعد دایلث ) 1(انه االلفا واالوميغا ) 100(باالب ) واو= 6( یصل البشریة ) 24(یسوع الكاهن االعلى  

 .التمام مقاصد اهللا
 

 التنبؤ بنهایة صراع الفناء ) ودج ( 10المالحظة 
 

 آنت انظر حينئذ من اجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها 
 القرن آنت ارى الى ان قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد 

 النار اما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن اعطوا طول 
 )12 -11: 7دانيال (حياة الى زمن ووقت 

 
 المسيح الكذاب ویلقى بالنار لكن ستطول حياته الى زمن ووقت بعد صراع –سيباد ضد المسيح .  ووقت دانيال یذآر زمن

 ) .10 – 7 ، 3: 20رؤیا (الفناء 
 

حين طابقت هذه . في ساعة آوآو العالم تذآر ما بعد صراع الفناء في مستوًى اعلى ) جود = 10 (10المالحظة الـ 
 .مجریاتها ، وأذهلني تطابقها التامالمالحظات بعضها ببعض لم انتبه ل

 
وهي اآثر من . فترة زمنية اخرى " وقت  . " 2018 نصل الى 3018 سنة ، نعد للوراء من 1000الزمن هنا یعني 

" الزمن "  أثناء 2018 سنة سالم تبدأ في 1000 وبدایة 2016شهرین بقليل تظهر ما بين الدورة االخيرة لصراع الفناء 
 .سيكون الشيطان مقيدًا) بضعة شهور" ( وقت " افة الى باالض)  سنة1000(
 

فهم النظام العبري االلفبائي الرقمي " فترة " الى مجرد " زمن ووقت " بعض الترجمات الحدیثة للكتاب المقدس تترجم 
 . یوضح هذا االختالف

 

  باالضافة الى وقت2016 = 1000 - 3017
 
 

 صف صراع الفناء تحليل منت) فوضى/ دینونة  ( 11المالحظة 
هذا سيتم .  في سفر رؤیاالكتاب المقدستتالئم مع طرد الشيطان آما یذآر . تقاليد االزتيك تتكلم عن افعى قادمة من السماء 

تذآارًا لحصار  تافت 10وهكذا یصوم اليهود في ) 5773 تافت 8التاریخ العبري  ( 2012األول   آانون21في 
 X ) 1 + 50 + 200 ( 251 یعبر عنها بـ 5773العام .  الرابع في التقویم العبرينبوخذنصر للقدس ، تافت هو الشهر

 ویمكن آتابتهم آما یلي ) 11 + 12(أو  ) 10 + 13(  یعبر عنه بـ 23الرقم . 23
 

  )2012 آانون الثاني 21 ( 5773 تافت 8
 

  ) 5773السنة  ( X 23 ) 1 + 50 + 200) ( الشهر تافت  ( 10) یوم  ( 8
  ) 13 + 12( أو  ) 10 + 13 ( – 1 – 50 – 200 – 10 – 8
 

 : النظام االلفبائي العبري الرقمي یقدم المعاني التالية لهذه االرقام 
 6: 21رؤیا ) أنا هو االلفا واالوميغا ( االله االبدي = الف ) 1( 
 محاط ، مسّيج في الداخل = سيث ) 8( 
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 ى شریعة ، مسؤولية ، ید ، مستوى اعل= جود ) 10( 
 دینونة ) = 11( 
 سلطان الهي ) = 12( 
 عصيان ، فساد) = 13( 
 موت ) = 23( 
 حياة وهدف = نون ) 50( 
 عدم آفایة = ریخ ) 250( 

 
) جود =  10. ( سيدان حسب الشریعة االبدیة ) سيث = 8( سيقيد الشيطان ) 2012 آانون االول 21 ( 5773 تافت 8في 

حسب تلك ) نون  = 50( في ُبعد هيه " الحياة والهدف" لشریعة تتضمن قوانين ا) الف = 1( القاضي سيكون اهللا الخالق 
اول جزء من الحكم هو طرده من ) 23" ( الموت " والحكم سيعلن ) ریخ = 200( الشریعة سيكون الشيطان ناقصًا 

، دینونة ) 10 -7 / 3 – 1: 20 / 10 – 7: 12رؤیا ( السماء والثاني تقييده في الهاویة واالخير ابادته في بحيرة النار 
 .ستكون مزدوجة" ابادته " الشيطان 

 
 ). 23(مذنب ، الخطية والشریعة تجلب موتًا ) 10(دینونة شریعة ) 13( تعني عصيان فاسد 10 + 13) د هيهبع( .1
 ) . 23(الموت ) 11(الدینونة ) 12( ، السلطة االلهية 11 + 12) بعد دایلث( .2

 
 حليل نهایة صراع الفناء ت) آمال السلطان ( 12المالحظة 

 
. ذات مستوى آوني اعلى" ید مرتاحة " یعني ) 10(جود .  تحت مكان ملكوت النور)10(ساعة آوآو العالم تظهر الرقم 

 ). تيث = 9(سيسبق القيامة ) جود. (ة ستبدأ ندعوها باالبدیة دورة عالم جدید
 

آنت مستعدًا ألن احرق " هل نقص شيء ؟ " تساءلت .  لهاقبل ایام من طباعة الكتاب االول ، اجتزت فترة قلق ال سبب
بالصالة . الكتاب لو قادني اهللا الى ذلك ، لم اتوقع ربحًا ولم یهمني الوقت الذي اهدرته بالكتابة اذ فادني ذلك بتعلم آلمة اهللا

 . تلميذًا اتعلم منهأردت قبوله الكامل النه الخالق وانا لست سوى. سألت اهللا ان احتاج هذا الكتاب لبرهان آخر
 

اردت شاهدًا آخر من الجانب االخر . وهكذا اعدت التفكير واالعتبار . ادرآت ان شهر تموز هو مفتاح تكهناتي للمواعيد 
واملت ان من سيقرأ آل البراهين التي آانت لدي حتى حينها آانت من مستوى البعد السابع تالئمت االرقام . یؤآد تكهناتي

 .يتخذ قرارًا بانقاذ ذاته من الدمار المفاجيء لمدینة نيویورك آتابي وتكهناتي س
 

 سنة لكن 7000لكن آتابي سيثير البؤس والسخط ان تأخرت االحداث ، فارق اسبوعين قد ال یكون آثيرًا في مسيرة 
 . بالنسبة آان یجب ان تتالئم وتتداخل تروس الساعة بشكل دقيق وتام 

 
رغم ان الحقائق . آل شيء متالئم ، لكن في داخلي شعرت ان هناك شيء ما ناقص تأآدت مرتين من آل شيء ، وبدا 

 .اردت شيئًا او برهانًا یتجاوز حساباتي للمواعيد. تالئمت بشكل دقيق شعرت بان شيء رئيسي ضائع في مكان ما
 

 جدول اعياد وایام الصوم  تموز الشهر الرابع للسنة العبریة الدینية ، آما هو موصوف في17قادني اهللا الن ارآز على 
بما .  تموزهو یوم صوم یذآر المؤمنين بحسابات حياتهم ومقارنتها بمباديء اهللا وتصحيح ما یجب تصحيحه 17العبریة ، 

 . ان االآل قد یعترض هذا الهدف آان على المؤمنين الصيام الجل وضوح صورة حياتهم امامهم
 . اجاب اهللا صلواتي وأآّد تكهناتي لصراع الفناء .  صحيح مرة اخرى وهكذا اعدت تقييم آل شيء ولدهشتي آان آل شيء
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تعطي برهانًا عبر حسابات ریاضية بسيطة لتواریخ مستقبلية تؤآدها احيانا تقاویم االزتيك و  االولى 11المالحظات الـ 
یخ هذه التقاویم تتطابق وهذه توار. هذه المالحظات آلها موجودة في النظام السبعي آما شرحت سابقًا. الصينية والعبریة

 . معجزة
 

وقبل نشر هذا الكتاب ، أراني اهللا ذات التاریخ بنص آخر ، رفع ذلك دقة الموعد الى مستوى اعلى الن التاآيد االن جاء 
 17 السبعي السماوي اآتشفت عالمة تراتبية مذهلة تصل –حين اعدت فحص النظام الخمسي . من البعد الخمسي 

نستطيع فقط ان نضع تقاویمنا . هذا حيوي الن البشر ال یستطيعون السيطرة على النظام الشمسي. لشمسي تموزبالنظام ا
 .بناء على النظام الشمسي لجعلها اآثر دقة

 
 تموز آمرجعي الرئيسي آثير من المواعيد المهمة في الجداول المختلفة تطابقت مع االیام 17حين استعملت یوم صوم 

 . هذه االحداث الكونية ال یمكن السيطرة عليها وتغييرها لتالئم نظریة أو راي.الشمسية والقمریة 
 

فشلت الكتب التنبؤیة . تلك االحداث تقررها حرآات النظام الشمسي وليس البشر من یقرر بدایة او نهایة الشهر او السنة
النظریات . اخضاعها للتحليل العلمانيفي الماضي بسبب االفتراضات الخاطئة وبعضها سببه التقاویم المطاطة التي یمكن 

التنبؤیة الفاشلة تعبر عن ارائها دون الرجوع الى شهادات العلم والكتاب المقدس وبعضها یفشل بسبب اساليب البحث 
 .المعتمدة على سوء الفهم للعلم وآيفية عمل الكون

 
ة من ایامها البابلية الكتابية النبویة الى ایامنا مثًال معظم العلماء وبشكل غير صحيح یحولون مواعيدهم التاریخية والتنبؤی

 ، هذه الكتاب المقدسالشمسية الحاضرة ، یحولون ایام التقاویم الى سنوات آتابية تعلم باالتجاه المعاآس لما هي عليه في 
ك آثير من العلماء  والتقاویم الحدیثة مستحيًال ولهذا یرتبالكتاب المقدسالغلطة لوحدها تجعل اي تطابق للنبؤات ما بين 

 .المسيحيين 
 

انني مهندس یحتاج الى . لقد تعلمت سابقًا ضمن ذلك النظام وبعض المخطوطات االولى عكست هذه االفتراضات الخاطئة 
آالم جميل ال یكفي یجب ان یكون لدي  . ابني ما یعمل في الحياة وليس لمجرد الجدال المقنع. اسباب منطقية واستنتاجات

 القمریة هي دليل قوي بان – ما تعلمته منذ ابتدائي بالكتابة اقنعني بان تطابقات المنظومات الشمسية برهان ملموس
 .هذه التطابقات المتعددة اقنعتني بان افتراضاتي االساسية صحيحة. استنتاجاتي صحيحة ودقيقة وليست مجرد مصادفة

 
یستحيل . ألن النظام االلفبائي العبري الرقمي اآبر من تفكيريفي الواقع ال زلت اجد براهين مقنعة آلما قرأت آتاباتي هذا 

من یرید الفهم ال یجب ان یتعبوا ان احتاجوا . على احد اختراعه ویحتوي على براهين عدیدة ، ویتطلب وقتًا ليفهمه الفرد 
 .لقراءة آتاباتي اآثرمن مرة وربما بضعة مرات

 
  امكانية توقيت صراع الفناء  

ؤة باستعمال زمن ُحسب عبر اساليب حدیثة قد یسبب بعض االرتباك الن دورات الزمن قدیمًا عّدلت غالبا وضع تاریخ آنب
حدیثة دقيقة لحساب وتطابق تقاویمنا المختلفة المتواجدة في ) آمبيوترات ( تتطلب حاسوبات . لتتالئم مع نظامنا الشمسي 

 .انحاء العالم
 

 لصراع الفناء نالحظ ان عددًا من التواریخ 12شك لدینا حين ندرس الفترات الـ اآتشاف النظام الخمسي یجب ان یزیل اي 
هذه االحداث الشمسية والقمریة ثابتة ال تغيرها تقاویمنا البشریة بل انها تصبح محطات رئيسية نعدل . شمسي او قمري
وآو العالم بفارق یوم بالرقم من صراع الفناء یقع في زوایا ماسية اربعة آما اظهرت في رسم ساعة آ. تقاویمنا حسبها

 .حسابها عبر احداث انتشرت عبر االف السنين 
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أنا لست ذآيًا الخترع نظامًا معقدًا آالذي تجده في آتاباتي ، ليس فقط انها تتالئم وتتطابق مرة تلو االخرى بل خذ آل 
 فترة صراع الفناء وایضا 12واریخ جدول التواریخ المتماثلة والتي تتطابق آزوایا االلماسية في ساعة آوآو العالم وت

.  سنة من تاریخ البشر الذي یتطابق مع دورات واحداث صراع الفناء وطابقها بالتاریخ البشري المدّون 7000جدول 
 . اوالدي یشهدون بذلك. یحتاج الى نابغة ليحلم بكل ذلك وانا لست آذلك

 
 ). احتاج للعون العرف حتى هذا الرقم (100000000000000000000لكي تتفق آل هذه االمور ، االمكانية واحد على 

 
حين وضعت تعميم ساعة آوآو العالم اوال ، وضعت ماسة على وجه الساعة ، الزوایا من اليسار الى اليمين رمزت الى 

 ).ي هذا الوقت هذا العالم ف( وفي االسفل لدینا دایلث ) الجانب االخر" ( هيه" نهایة الزمن على ارضنا في االعلى لدینا 
 

یوم ) 2010 ایلول 23 ( 4ُبعد دایلث یقع ضمن یوم واحد من الفترة  . 12طابقت الماسة بعدها بفترات صراع الفناء الـ 
  .9 منهيًا الفترة 2014 آذار 21هنا ) حياة جدیدة  = 9" ( هيه" في الجهة المقابلة للماسة یوجد . قمري 

 
، ) 2005األول   آانون21 – 2008األول   آانون21( یة ونهایة التواریخ الشمسية یوم قمري آخر االلفا واالوميغا بدا

 هو اليوم الذي ینتهي فيه تقویم االزتيك بعد 2015األول   آانون21اتمام الماسة الكاملة في منتصف صراع الفناء وجدنا 
م الذي یطرد فيه الشيطان من السماء ویبدا انه اليو.  في اليوم االول للشهر السابع لتلك الفترة 7في الفترة .  سنة5125

 فترة لصراع الفناء یتالئم تمامًا مع تعاليم 12آالصندوق السحري جدول . عصر زین عصر الخداع واالضطهاد بالنهایة 
 . برهان تكمل تطابقات النظام االلفبائي العبري الرقمي– مالحظة 12وجدنا ) . الصندوق االآبر ( الكتاب المقدس

 
 هذه تظهر بالتاآيد بان مواعيد صراع الفناء المذآورة في هذا الكتاب ليست مجرد افتراضات دینية أو 12ظات الـ المالح

في قانون االمكانية النتيجة . مجرد رأي لصانع ساعات ، هذه المالحظات المختلفة تحدد بالدقة مواعيد صراع الفناء 
 . اشرت في هذا الكتابلصالح تكهناتي لمواعيد صراع الفناء وهي دقيقة آما

 
مازال هناك وقت لرفض او قبول هذه الرسالة ، حياتك االبدیة هي الرهان ، آمل ان هذه الرحلة ضمن النظام االلفبائي 

 .العبري الرقمي ستدفعك الطاعة االف االیات الكتابية التي تكلمت عنها في آتابي
 

آمل ان اصدقائي المسيحيين بتواضع یددقون بما . اسد قد اقتربت آمل باني اقنعتك بان الوقت یمضي ودینونة اهللا لعالم ف
آتبته وال یجدونه معارضًا هللا حسب تقاليدهم الموروثة ، الحكمة ال تعترض قبل السماع والمالك قال لدانيال بان الفاهم 

 سيفهم في هذه االیام االخيرة 
 

 2008 آانون االو ل 21صراع الفناء سيبدأ في 
 2015انون االول  آ21وینتهي في 

 
مسيحيون آثر قلقون بشأن تاریخ احداث مستقبلية ، بعضهم قد یعتبر هذا الكتاب هرطقة النه یتكلم عن موعد النهایة مع 

 .)27 – 1: 9دانيال ( اسبوعا لـ دانيال 70 سنوات صراع الفناء هي ضمن نبؤة 7ذلك ان 
 

 ميالدي 33 عّدها حتى موت المسيح في الكتاب المقدساء سنة قد جليت واستطاع خبر) 483( اسبوعًا 69بما ان اول 
حسب النبؤة ، یصبح منطقيًا بان السنوات السبع االخيرة ایضا واضحة في الزمن ویمكن حسابها ،قد تختلف االساليب لكن 

ري ونبؤة صراع الفناء جزء من خطة سبق فاعدت ، انها مؤآدة بالجدول الزمني العب. النظریة االصلية مالئمة وصحيحة 
 . اسبوعًا لـ دانيال70
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لقد اقفل ) االختطاف(لكنه لم یذآر ابدا تاریخ قيامة القدیسيين االولى . نبؤة دانيال تتكلم عن قيام وسقوط امبراطوریات وامم
/ 6 – 4 : 20رؤیا (اي بعد نهایة صراع الفناء " زمن الضيقة " االصحاح االخير لسفرة بوصف القيامة التي تتم بعد 

 ).3 -1: 12نيال دا
 

تحدید مواعيد صراع الفناء یزعج مسيحيون آثر اذ یذآرون نظریات ماضية ذآرت صراع الفناء وعودة الرب یسوع 
" نظریة الثغرة " بعضهم وضع . المسيح ولم یحدث ذلك ، حين برهن زیف تلك النظریات حاو ل الالهوتيون شرح االمر

 سنة تقریبًا وغيرمحددة ، لم ُبعط سببًا لذلك لكنهم تكلموا عن االیات الكتابية 2000 لمدة) الزمن ( التي تقول بان ساعة اهللا 
ال یوجد وقت ، اذ ال وجود للزمن هناك ، لكن بما )  السماء 5= هيه ( في الجانب االخر  "ال احد یعرف الساعة" القائلة 

  .من على االرض سيحدث على االرض یمكن التكهن بموعده الننا نقيس الزان صراع الفناء
 

 هو وحده . سبق وأعّد اهللا الساعة حين یقوم ویتحول القدیسون الى اجساد مجد ليقابلوا المسيح في الهواء حين یظهر عائدًا 
نحن محدودون ال نعرف سوى ما یظهره اهللا لنا لكن ساعة اهللا ال . یعرف متى سيتم هذا الحدث ولن یعرفه احد سوى اهللا

ه االبدیة وضع اهللا الخالق خطة وحين ننظر الى خارطتها نستطيع ان ندرك ما یریده اهللا ونقرر اآثر تتوقف ابدًا ، بحكمت
 یتنبأ عن نهایة هذا العالم ، ان الكتاب المقدس یوافقون بان الكتاب المقدسمعظم علماء . مما یرید الكثيرون االعتراف به

لتي تمت على االرض عن االحداث التي ستتم في السماء نستطيع  وفصلنا النبؤات واالحداث االكتاب المقدسحللنا نبؤات 
 .ان نضع توقعات شدیدة الدقة

 
افكار ُبعدي دایلث . النظام االلفبائي العبري الرقمي مجرد اداة لمعرفة جدول صراع الفناء الذي وضع قبل النظام ذاته

لقد وصل قطار النبؤات التاریخية . ا مثال المسارین وهيه تصفان عالمنا المادي المرئي فقط ، هذا یعطينا ادوات نفهم فيه
أصبحتا ) 14 و 13( المحطتين االخيرتين .  سنة 6000 في الوقت المحدد عبر 12الى آل محطة من المحطات الـ 

. آمهندس بشري ارى ید اهللا الخالق هنا . قریبتين جدًا ، وسریعًا سيدخلهما القطار حسب الموعد المحدد آما هو مكتوب 
 .هذا هو ایماني . انني اثق بالمصمم الخالق االبدي واثق بانه سينهي ما بداه 


