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 :دليل مختصر لكتابي
 خطة اهللا للكون ولهذه االرض: نبؤة الصراع والفناء

 تحدید وتأریخ صراع الفناء حسب الكتاب المقدس ما بين العامين : موزـ ت17ز ـغـل
2008 – 2015 

 
یلة ان آمل للمقدمة الطو. هذین الكتابين لكم دليل مختصر عن في الكتاب المقدس، لذلك اقدملقد اآتشفت حقائق آثيره 

 .تجذب انتباهكم لبعض المواضيع المهمة والمثيرة التي قطعا ستودون قرائتها
  

في الواقع . آمل ان تساعدآم القراءة على أن تقرروا اتمام الكتابين معتبرین ان ذلك مستحق للجهد والوقت من قبلكم
تدرآوا ما هو صراع الفناء لموا ولذلك استرخوا واستعدوا لتتعستجدون فهرسا صغيرا للمواضيع عند بدایة آل فصل 

 .ن ذلك افضل وقت تمضونهووسيك. رفتكم وتعمقهافي حياتكم وازدیاد مع اضمن لكم برآات هذا العمل . ولماذا
  

آيف لي ان اشرح رسالة الدمار القادم سریعا للحضارة البشریة على هذه .  هذین الكتابين خلقا لي مشكلة آبيرةةآتاب
 . البعض وتتباعد مئات االميالهمبقات المختلفة من الناس من تختلف طرق تفكيرهم عن بعضآيف اشرحه للط. االرض

 
بعض العمق سبب وجودنا على هذا الكوآب الصغير، بوالشرح ولو  وجهات نظري ي حاولت تحقيق ذلك عبر مشارآتاوال

 .ح واالدراكالشرمن ولهذا فان شرحي عن صراع الفناء غالبا ما یصل الفكرة باالخرى في سلسلة 
 

المسيحية، اليهودیه، والمادیة والوجهة االخيرة تعّبر عن آل : وجهات نظر دینية مألوفه لدي 3 لقد تكلمت عنثانيا
 .ایة العالمتب عن تواصل اهللا مع البشر منذ بدبوجود اسفار وآون أبدا رفتفهم ال یع. تاب المقدس وحقائقه الجاهلين بالك

 
فسي في مجال التعارض نتيجة لوضعي هذین الكتابين وجدتني وآأنني وجدت وفتحت على أي حال توقعت أن أجد ن

وسه السحري خرج حين فتح عالء الدین فان.  السحريفانوسا سحریا غریبا غير عادي آما في قصة عالء الدین والفانوس
 .ى االمروانته ا بعد ان آتباوهكذا هذین الكتابين ال یمكن الغائهم. منه مارد جني لم یستطع عالء الدین ارجاعه اليه

 
حتي . قد نال مني واثارني تماما اء لرؤیة ما هو خفي عن االخرین فيها فضولي آمخترع یحب النظر الى االشيأظن أن 

ن اسئلة یثيرها آخرین یطرحو. ن هذا یهدد ثبات افتراضاتهم الالهوتيةربما أل. اب یثير مشاعر الكثيرین أن عنوان هذا الكت
ویتساءلون .  البشر أن یدمر ویمحو آل شيء وتقریبا آلیرید اهللا ولماذالون عن آنة صراع الفناء فهم یتساء. فضولهم 

 "أي اله مّحب هذا؟"
 

قتبستها انا لم اآتب اآلیات التي ا. خرج من الفانوس السحريفي مجال دفاعي ارید ان اوّضح بأنني لست من أوجد الذي 
،  2*ودائرة الزودیاك الصينية 1*شرح قضایا الدین والفلسفة ورزنامة شعوب األزتكن أمن الكتاب المقّدس، في آتابي هذی

في الكتاب المقدس والتي وبوضوح تتنبأ بحوادث مأسویة ستتم والتي تعرف باسم ذلك النها على عالقة بهذه االیات العدیدة 
 .صراع الفناء

 
وقد . يين بشكل منفصل ومحددد والعلمانسيحين واليهوفي اسفل الصفحة اضع بعض التعليقات المخصصة الصدقائي الم

ترید ان تبدأ انت مع المجموعه التي تظنك من ضمنهم أو قد تفضل قرائتها جميعها على السواء آما هي مفصلة 
فالمواد في آل مقطع یجب ان تثير اهتمام الجميع، ونظام االنترنت یجعل تقدیم هذه الخيارات ذلك یعود اليك . وموضوعة
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 تبقى من تفصيل  بسيط مختصر لماألن تقفز عدة صفحات لالمام لذلك اقّدم لكم لة، في الكتاب قد تظطر  منتهى السهوفي
 :محتویات هذا الفصل

 
 الفصل الصفحة

 عن موضوع حریة الرأي  2
 للقاريء المسيحي 
  المسيحين مشكلة في تحدید زمن صراع الفناءهیواج 3
 اعةال أحد یعرف اليوم ام الس 3
 3*االختطاف 4

 للقاريء اليهودي 
 )یهودي(آتاب عبراني  5
 تشبيه المسارین المتالزمين 7
 المفاهيم والتطبيقات والطروحات في الكتاب المقدس 8

 للقاريء الذي ال یؤمن بالكتاب المقدس 
 4*نداء عصفور ساعة الكوآو 9
 كوآوتشبيه ومثال ساعة ال 10
 تأآيد وتثبيت 10

 

 جال حریة الراي والتعبيرفي م
یة فّجرتها مجموعات بشر صفحات التاریخ متخمة بالحقد والكراهية والتمييز العنصري واالضطهاد والتعذیب وحروب ان

ان الغطرسة المنغلقة الفكر هي . ى ورؤیا التقدیس وال استثني بهذا القاده المسيحيينضد آخرى باسم الدین واالمر االله
 .هذه الفظاعات المریعةالسبب الرئيسي لكل 

 
 هي ایضا السبب الرئيسي لمئات مالیين الوفيات خرینآلالجشع االناني والرغبه بالسيطرة االجتماعية او السياسيه على ا

 مشكله ان هذه. تى تتبدل الطبيعة البشریةل السالم والعدل حلذلك ان یح.  وامثالكم عبر العصوروالقتلى من الناس امثالي
انني ال ادعي أن بحوزتي اعاجيب . آان ذلك صحيحا في ایام المسيح وال یزال صحيحا اليوم. ال روحياروحيه تتطلب ح

 .نطة اهللا للبشر معكم انتم القارئيأو رؤیا للحل، لكني سأبذل جهدي آي أوصل لكم ما اآتشفته عن خ
 

نني ال اتوقع ان یوافق الجميع على نتائج ا. انني اشجع القادة الدینيين اليوم على أن یسمحوا لطوائفهم حریة قراءة آتبي
في مه بحثي التنبؤیة، لكني ّامل ان یكون اعتراضهم مبني على اسس قراءه عقالنية ایجابية وعلى دراسة االفكار المقّد

انني مؤمن بان اهللا قد بارآني بادراك روحي اشعر . ارید للقاريء أن یتحدى افكاري بشكل صحيح وآما تستحق. كتبال
 .واجبي آي اشارك به االخرین حتى ینمو باالیمان ویدرآوا النهایة من وراء هذه االفكار والمداركمعه ب

 
وهي أن معظمهم قد تعلم الترآيز على التفسير " اليهودي-المسيحي" لوفه تعم آل من هم ضمن الميراث هناك مشكلة مأ

ن یصلوا ابدا الى نهایة ل.  قدیمه مشروخه عالقهم آاسطوانهانه. والتأویل التقليدي ألسفار ومواضيع الكتاب المقدس
 المسيحيين ال یدرسون جذورهم اليهودیة واليهود ال فهم ال ینظرون الى الناحية االخرى من الكتاب المقدس،. االغنية

 ).االسفار( تعليق یهودي للتوراة واالنبياء والرساالت –یقرأون العهد الجدید على ما هو 
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یخ القادم بصراع الفناء آتبي مليئه بافكار لم رأ ضروري دراسة خطة اهللا للبشر وذلك سيقودنا للتفي آتبي ساشرح لما هو

شكل غير  بمان واقع السنوات القادمه سيثيرآان آتبي سوف توسع افق تفكيرآم رغم . ن اي منبر حتى اآلنینطق بها م
 .مریح ومؤسف

 

 للقاريء المسيحي
 

 وقيت صراع الفناءیواجه المسيحين مشكلة في تأریخ وت
 یواجهون صعوبات في توقيت وتأریخ صراع الفناء، النهم دائما وبشكل خاطيء آمنوا بأن ن المسيحيينمن المثقفيثير آ

موعد عودة  المسيح متصل مباشرة بتوقيت بدء صراع الفناء او على االقل حتى منتصف بدایته وحدوثه، لقد اآتشفت بأن 
) روزنامة(بق وعّين أو وضع بترتيب زمني من خالل نظامين حسابيين لجدولة زمنية توقيت هذه السنوات السبع قد س

ویمكن مقارنتهما )  سنوات7(والثانية سبعية ) واتسن خمس( االولى خمسية ،امتينوعبر الهيكلة والتطبيق لهاتين الروزن
 . والتي سأشرحها الحقا یالتفصيل1*بآلية ساعة الكوآو

 
صراع الفناء وال اي توقيت آخر زمن سين ال یقررهما بدء ی القد2*واختطاف) المستقبلية(ادم ان موعد عودة المسيح الق

ملك الملوك، الیمكن وضع توقيت لذلك ) المسيح(لعودة المسيا ان اهللا اآلب هو الذي یقرر التوقيت المالئم . یمكن اآتشافه 
كون هناك صراع فناء، حينها، لن تواجه مشكلة في یجب ان ی" لماذا"الحدث، انا مؤمن بأنك حين تدرك السبب الكوني 

 .قبول توقيت ذلك الصراع
 

  ال أحد یعرف اليوم والساعة
، اظنهم ال یدرآون ان معظمهم یسيء "ال أحد یعرف متى. " یعترض معظمهم قائلين 2008حين تواجه المسيحيين بتاریخ 

نني ومنذ االن ال اعرف توقيت او متى یعود المسيح بالمجد، اقتباس هذه اآلیة من الكتاب المقدس، اوال دعني اقول لكم با
هناك فارق . انني اضع روزنامة حوادث رئيسية في زمن صراع الفناء بما في ذلك توقيت بدایة الصراع وتوقيت نهایته

  . دقيقة بتفاصيل تموز17 لغز وهذا ما شرحته في آتابي الثاني)  وبدء الصراع-عودة المسيح(آبير ما بين االثنين  
 

 سنة، لكن الزمن قد تغير منذ ایام النبي 2000انا أؤمن بان مشكلة توقيت حدوث صراع الفناء لم یكن ممكن حلها قبل 
وبين ایدینا االن آمية آبيرة من التاریخ تعيننا على رؤیة  .افمنذ ذلك الحين وضع سفر الرؤی. دانيال وایام الكنيسة االولى

 .امامناانماط خطة اهللا وهي تتكشف 
 
في ذلك الحين لم تكن " متى ستعود بالمجد آملك؟"أو " هل ستؤسس في هذا الوقت مملكتك؟" ل المسيح قدیما،ؤس

 على ذلك ، ان االشهر االخيرة اآتملت رغم التصحيحات الكبيرة التي قام بها یوليوس قيصر مثالالروزنامة الرومانية قد  
  10-9-8رین االول، تشرین الثاني وآانون االول آانت تعتبر االشهر تش)  شهرا12(من روزنامتنا االثني عشریة 

 
 وحفيظة  آانت بالتأآيد لتثير حنق-حينها-تللروزناما–ان القصور العلمي والحساب الزمني . 12-11-10بدال من االشهر 

بعدم الدقة والفشل وحتى أفضل جهد في هذا المجال لم یكن ليحظى اال . اي محاولة قدیمة لوضع جدول زمني مستقبلي
ال احد " بلغة اليوم، لكم هلذلك اجاب المسيح على سؤال بسيط من اناس بسطاء بجواب بسيط یناسب ذلك الجمهور وسأضع

) المسيح المخلص( ليضع تاریخا محددا وتأسيس الملكوت وعودة المسيا-بما فيها روزنامة صحيحة–یمتلك المعرفة الكافية 
وقيت  بدقه الت لتحسب وتعطي) آمبيوتر(ت آليه دقيقةبالطبع اليوم لدینا حاسوبا". حيح المحددفقط اهللا یعرف التوقيت الص
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سترى آيف ان هذه التغيرات الثالثية  .ة من التاریخ سن2000العهد الجدید باالضافةالى  الذي یمكننا ان نثق به لكامل
 .راع الفناء او الضيقه العظيمةر زمن حدوث ص ان اآتشف بعض المواعيد التي تؤطّّجعلت من السهل علي

  
 سنة تلقى نبي اهللا وخادمه االمين دانيال رؤیا آثيرة من اهللا أرته حوادث مهمة ستتم بعد 500قبل زمن یسوع المسيح بـ

نيال دا" یا سيدي ما هي اخر هذه االمور؟"سنين طویلة من وفاته، حين تلقى آخر النبؤات هذه سأل دانيال بنزاهة مالك اهللا 
 .فأجابه الرب عبر المالك .  8: 12
 

 ةـهایـت النـى وقـه الـتومـخـيه ومـفـخـات مـلمـال ألن الكـا دانيـب یـاذه
فـاهـمـون آـثيـرون یـتطـهرون ویـبـيضـون ویـمـحصـون امـا االشـرار فيـفـعـلـون الشـر وال یفـهـم أحـد االشـرار لـكـن ال

 )10-9: 12 دانيال (ونیـفـهم
 

ننا وبأمان من خالل هذه اآلیة اظ". ة االزمنةالفاهمون سيفهمون امور هذه النبؤة في نهای:" ك بوضوح لـدانيالقال المال
سيحدث، ما آتب في نبؤات " لماذا"سيحدث و" ماذا"سيحدث " متى"نستطيع أن نقبل استطاعتنا اآتشاف االجوبه السئلة 
 آل المسيحيين الذین ال یفهمون تفاصيل صراع الفناء صفانة ان ادانيال والتي آررت في سفر الرؤیا انا ال استطيع بام

لكن حيث اقرأ االیات المقتبسه من سفر دانيال استطيع ان -باالشرار-ال استطيع ان اصفهم. المذآور بالكتاب المقدس
رآت وصدقت اد" باالحمق"وبدال من ان اسارع بوصف اخي المسيحي. ایضا" الفاهمون"استنتج بأن اهللا ال یضعهم ضمن 
 ".توما"ل ن أو یفهمون حتى ما یؤمنون به مثبأن مسيحيين آثيرین ال یدرآو

 
 المسيح على االرض ینتابه  ایامسنوات من العجائب الخارقة وفي نهایة3شاهد العيان عبر " توما"غالبا ما تساءلت ،

  تعلن تضمنتها التوراة والتي شرحهاآیات لم" توما"الشك؟ باالضافة الى جانب المعجزات العدیدة التي شاهدها، سمع 
 .بوضوح وبقوة المسيح أعظم معلم منذ االزل

 
هذا ما قاله للمسيح ومع ذلك، وبعد اسبوع " لن اترآك، سأموت الجلك". آذلك اعلن بطرس بأنه االقرب واالحب للمسيح

 .رد معرفته بيسوع المسيحمرات بأن انكر حتى مج3هذا الصدیق المحب تفادى المواجهة  فقط من قوله هذا الكالم
 

الفاهمون . اني مجرد مخترع وصانع ساعات بسيط. ليس عليكم ان تبرروا انفسكم امامي. اليكم التحدي في قراءة آتبي
یظهرون حكمتهم في آيف یحيون حياتهم مقادین بالروح القدس ان آنت خریج جامعي حينها ستجد صعوبة بالتعامل مع 

لكن اهللا الیدیننا حسب . في آتبي وفي آيفية تعبيري عنها بلغة اليوم الدارجةب المقدس تجدها آیات آثيرة مقتبسة من الكتا
 .ثقافتنا بل یدیننا اهللا بما نفعله في حياتنا والذي یتضمن أیضا ما نعرفه وندرآه

 
 اهللا وعبر وحيهن آتبي ألفأنك اما ستقبل أو سترفض ما تحتویه .  بوضوح این تقف بالنسبة لكتاباتيرىان قرأت آتبي ست
ان رفضت قراءة آتبي بسبب مواد البحث حينها " هل انت من الفاهمين الذین یفهمون نهایة العالم؟"المكتوب سيسألك

 .آمل ان ال تكون هذا المشكك حين تقابل المسيح في یوم الدینونة. المشكك" توما"تبقى في دائرة الشك آما آان 
 

  1*االختطاف
خباریة آي ؤات في الكتاب المقدس ومع مجالت آخرى علمية وات مسيحية تتناول النب مع مجالحثي، اشترآتفي بدایة ب

 واظبت البحث عن اجوبة تضع جسرا یصل الهوه ابقى على تواصل وادراك عما یجري في هذا العالم، وعبر صفحاتهم
 المقدس في هذا الشأن عبر سفر یصفه الكتابالعظيمة التي تفصل ما بين النظریات بشأن المستقبل المجهول وبين ما 

 .الرؤیا والنبؤات االخرى
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 تتناول هذا الموضوع للذین ال یفقهون معنى هذا قادني لقراءة عدد من الكتب الضيقة قب یسختطافاان ميلي لالیمان ب
ن قبل سنوات ن ویختطفوموو سيق الحقيقين الصادقينیعني ان المؤمنين المسيحيين" االختطاف الذي یسبق الضيقة" التعبير

سيختفون منطلقين لمالقاة المسيح في بمعنى أخر، انهم وفجأة . ذاب وقبل حلول زمن صراع الفناء على العالمالضيقة والع
 .الهواء قبل ان تصبح االمور قاسية وصعبة على هذه االرض

 
اطياف اجسادنا الملموسة الى في القيامه االولى ستتحول .  تعليم اساسي في الكتاب المقدس2*ان تعليم القيامة االولى

 واالحياء من المسيحيين  .)45-50 :15لى آورنثوس االو )6-4 :20 رؤیا( االرضروحية بعد عودة المسيح الى
ومع انها .  موضوع آخر االیاملكتب المعروضة في المكتبات تتناولهناك الكثير من ا. روا موتاقين حينها لن یالصاد

 النظام الرقمي االلفبائيتفسيرا خاطئا حين مقارنتها بالكثير من آیات الكتاب المقدس ومكتوبة بشكل جميل لكنها تعطي 
 *ليهودي

 
ان . لقد شاهدت ایضا الكثير من الكتب على شاشة التلفازموجهة للعقل االمریكي المعتاد على االستهالك المتزاید

االختطاف قبل "آتب ان . شتهم السباب غير مفهومةاالمریكيين بما فيهم المسيحيين منهم ال یریدون أن یتأثر مستوى معي
بامكانك ان . یعانيه المؤمنون من المسيحيينمزدهرة المبيعات النها تعد بأن الضيقات وااللم والعذاب والموت لن " الضيقة

 .مكتبات المسيحية تجد هذه الكتب في آل مكان من العالم الغربي وخاصة في ال
  

 وهكذا .علنه معظم هذه الكتب یعتمد على مقولة ان المسيحيين المؤمنون لن یمسهم غضب اهللان االفتراض االساسي الذي ت
ان العدید من تشعبات هذه النظریة . وجدت الفكرة القائلة بأن المؤمنين الحقيقيين سيمضون قبل ان تحل ایام صراع الفناء

 لكن هذه التعاليم غير دقيقة ألن آاتبيها ال یفهمون . مرء ان یسمع بها وخلق المشاعر المریحة التي یود آلتميل الى شحذ
 .آليا هدف وسبب غضب اهللا

 
لهذا فان معظم المسيحيين االنجيليين انقادوا لالیمان بهذه النظریة المریحة التي ال تزعج وال تؤثر على اسلوب حياتهم 

بالبرآات ون العيش باسلوب حياتهم متمتعين انهم یتابع. الحاضر بافكار سلبية تتكلم عن الدمار والفناء القادمين سریعا
فهم لن یكونوا . التي تعدهم به الكنيسة امر صحيح ومؤآد) بوليصة تأمين الحياة الروحية(أآيد الحياة السعيدة واثقين بأن ت

 .حين تأتي حقا ایام الضيقة العظمى واالحزان - بسبب االختطاف-هنا 
 

ان . تعليم قد قّسم تاریخيا العدید من الفرق المسيحية. دقيقة عن تعاليم االختطافوانا أؤمن بأن آتبي ستعطيك نظرة مختلفة 
 وهذا ینظم بعض 1)*اليهودي(نظریاتي مختلفة النني قارنت وغطيت صوري التعليمية بنظام االرقام االلفبائي العبري

 تموز وضعت نصيحه خاصة 17الفوضى المنطبعة في نبؤات ورؤیا دانيال في الفصل العاشر من آتابي الثاني لغز 
 .آمل ان تساعدهم على ان یحضروا انفسهم للمضي عبر ازمنة صراع الفناء مقدمين مجدا هللا. للمسيحيين
 
 

 للقاريء اليهودي
 آتاب عبراني یهودي

 أمن ذلك ان الكتاب المقدس ال یقرواآثر . معظم الناس ینظرون الى الكتاب المقدس على آونه آتاب یهودي صعب القراءة
 هو انه مملؤ بالغاز ال تفهم وبكتابات واوصاف عن -ئياجز–سبب ذلك . جب ألن جزء آبير منه یصعب فهمهتكرارا آما ی

 یشاهدونه من الهوتيين منتفخين یتناولون دوما أخرین تجاهلوا الكتاب المقدس لماحضارات قدیمة غریبة عن معظمنا 
وهوبة الذین یؤدون معجزات مسرحية تلفزیونية او المتاجرین بالروحيات التناقضات او االراء الدنيویة، او الشخصيات الم

 .وي مؤلمابشكل مأس
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ما هي . بخطة اهللا للبشرفي آتبي احاول ان اضع بين ایدآم منظور واضح الحداث رئيسية في تاریخ البشر لها صلة 

 الحياة؟ لماذا وماذا هو الموت؟ لماذا یسمح اهللا بالشر؟
 

دو  ستب مهمة ورئيسية، وسأحاول االجابة عليها ضمن نص نبؤات الكتاب المقدس حين تتابعون قراءة آتبيآلنا لدینا أسئلة
وآأنها قراءة لغریب من عالم فضائي آخر یكتشف االرض الول مرة لذلك ال تتوقعوا مباحثات دآتوراة او نظریات متخمة 

ان آان اهللا هو خالق *. هة نظر صانع ساعات الكوآولكن فقط مجرد تفسيرات بسيطة صادقة من وج. عن الكتاب المقدس 
ولكي نفهم ارادة اهللا في حياتنا علينا ان نحاول فهم ما یجري على هذه . الكون اذا ال بد ان یكون هناك هدف الهي لنا

 .االرض من الجانب اآلخر والكتاب المقدس هو مصدرنا االساسي ألي دليل في هذا الشأن
 

. ان المستقبل آتاریخ ماض بالنسبة له. النه ازلي في السماء االزلية. لى النبؤة وآأنها قد تمت وانتهتبالطبع ان اهللا ینظر ا
 ایضا یساوي عدد رقمي مثل آل حروف االلفباء هو حرف عبري) هاء")(هه". ("هه"اني اسّمي البعد االلهي بعد 

عبر آتابي ستجدون بان النظرة . خمسة) 5(ساوي العدد وله قيمة رقمية ت" النافذة"او " الجانب االخر" العبریة، وهو یعني
في الكتاب (هذا یتضمن التأریخ الكتابي ) 5(للحياة على االرض تظهر مع بروز الرقم خمسة ) الفكرة االلهية(االلهية 
 . الخمسي للتاریخ والنبؤات)المقدس

    
هذا . مستقبل تستطيع النبؤة ان تتكلم عنهیكون لنا ك  للزمن لذلدنيوي لهذا الكون المادي وهو عرضةاننا نحيا في البعد ال

) 4(، انه الحرف الرابع في االلفباء العبریة وله قيمة رقمية تساوي العدد )دال) (دایلث(البعد یعبر عنه الحرف العبري 
للتأریخ والنبؤة آما في الجدول الزمني . سبعة) 7(یة القائمة عليه عالقه بالرقم لهذا الحرف والنظرأربعة ، وغالبا ما 

 . ایام7اعتمادا على االسبوع المؤلف من 
 

 انسان، هذا ما یجعلنا متواجدان حاليا في آل) الجسد-لروحا(سأناقش هذین البعدین بشكل دقيق في آتبي، هذین البعدین 
داة رائعة لتتعلم وضمن نصوص الكتاب المقدس یصبح النظام الرقمي االلفبائي العبري ا. بشرا ولنا الحق بالحياة االبدیة

 .روجهات نظر مختلفة من الجانب االخوبواسطتها تعابير 
 

لكن یمكن اتمام ذلك لو جربتم ، . نصعب جدا من جانبنا نح) دال" (دایلث"و " هه"ان الترجمه ما بين هذین البعدین 
تحامل الذي غالبا ما یشوه سوء الفهم والفوضى والل. ارجو ان ترشدآم آتبي الطریق لذلك وتقودآم عبر الضباب الكثيفو

 .الرسالة الواضحة للكتاب المقدس
 

اعتقدت بأن العنصر اليهودي سيكون اآثر اهتماما بما . في البدایة اردت ان اآتب آتابا لغير المسيحيين وليس للمسيحيين
 .لكن قد تدهشني النتيجة على ما آمل. یحتویه الكتاب من غير المسيحيين

 
فان هذه الكتب تحتوي لهذا . آلنا سنجتاز صراع الفناء.  آل فرد ليس فقط اليهود او المسيحيينان خطة اهللا للبشر تشمل

ولن یكون هناك . ن في السنوات القادمة يسيفنى البالی. ن على الكرة االرضية اليوملى معلومات مهمة لكل انسان حي اآلع
 .مدخل سریع للسماء معّد لهم آما یظن آثير من المسيحيين
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 ه المسارین المتالزمينتشبي
اثناء بحثي عن االجابات ظهرت متاعبي فعال حين عرفت بأمر النظام الرقمي االلفبائي العبري ، هذا االآتشاف سرعان 

آما ذآرت " االیام االخيرة"نى اليهودي والمسيحي لكي یفهم مع. ينما قادني لالستنتاج بأن على المرء ان یفهم آال االیمان
 .ومن هنا جاء عنوان آتابي" زمن صراع الفناء "ـب" االیام االخيرة"نصف امریكا في ( في النبؤة 

 
، التقاليد اليهودیة والتقاليد المسيحية معتبرا ایاهما مسارین )في الكتاب المقدس(غالبا ما اقارن ما بين التقليدین الكتابيين 

في  2*خر یكون العهد الجدید یؤلف مسارا بينما المسار اآلميسهبتقاليده ونوا 1*التوراة العبریة في العهد القدیم. متالزمين
انها حالة اخرى من الثنائية الضروریة مثل ثنائية . مقدسلآليهما یؤلفان المسارین المتوازیين في الكتاب ا. الكتاب المقدس

 .ین المتوازیين للبعدین المادي والروحي لكوننا هذا، المسار"دایلث"والـ" هه"ـال
 

ال یستطيع احد المسارین ان یعمل دون االخر والن یعمل ویتواجد آنظام . رین یجعل االخر مسارا مستقراآل من المسا
اهللا االب الخالق الذي منذ القدم صنع عهدا وميثاقا یتضمن وعودا متعددة مع . آال المسارین اوجدهما مهندس واحد. مستقل

یرآزون على تعاليم العهد لكن معظم المسيحيين " العهد القدیم"حين وآال التقليدین یتشارآان بما یدعوه المسي بني اسرائيل
ام قراءة العهد الجدید، رغم دي یرفض بشكل عوالشعب العبري اليهو. الجدید جاهلين بشكل آبير اساسات هذا العهد الجدید

. روري لفهم خطة اهللا للبشران المسارین المتوازین بخطيهما المتالزمين یقدمان المفتاح الض. اب یهودان معظمه آتبه آّت
 .ة والتي ستتمموایضا فهم االحداث المستقبلية القاد

 
سالم الموعود  سنة 100ان وقت المحنة والضيقة القصير یجب ان یتعارض مع الـ.  سنوات7ان صراع الفناء سيدوم فقط 

مرارا وتكرارا . ني اسرائيلان الخالق قد اظهر ذاته عبر عالقة العهد والميثاق الذي اقامه مع ب. بها في مستقبل البرآات
ولقد فعل اهللا . مرارا وتكرارا تّدخل بأمور هذا العالم آي تتحقق تلك النبؤات .ؤات تختص بمستقبل ذلك الشعببناعطى 

 .ذلك ليتبارك الجميع
 

، )9)(تاء)(الته( فرد حتى نهایة ما، دعوته انا بعصر ن المتالزمين وجدا آي یعطي اهللا برآات ال تحصى لكل المساریان
لظلم عبر نفق عصر الشقاء وا - عـصرنا الحالي–) 7)(زیـن(ین  عّين ان یمضي هذا المسـار مـن عصر الزلكن اهللا

قودنا هذین ین المسارین سواء فهمنا الى این یا على هذآلن. عصر صراع الفناء) 8()سين()السيث(الضيقات لعصر 
 .المسارین ام ال

 
ي اآتشفت نریب عني بسبب خلفيتي االلمانية، لك عن االلفباء العبریة والروزنامة اليهودیة، آان آل ذلك غحين بدأت أقرأ

ا یفعله اهللا على ارضنا والى این  آي أفهم م. مدفونة في آال االیمانين المسيحي واليهودي" ي البشرخطة اهللا لبن"بأن 
آال المسارین مطلوبين آي . تقودنا خطته،  آان علي ان اتفهم تقاليد آال االیمانين، ولهذا اصفهما بالمسارین المتاوزیين

بني اسرائيل ولكل شعوب ینتقل البشر عبر نفق صراع الفناء عابرین الى هدف برآات اهللا المجيدة والتي اعّدها اهللا ل
 . االرض

 
شيء، آثير ى لبنتيجة هذه الدراسة، استنتجت باننا ان تجاهلنا أحد هذین المسارین سنصل الى تحاليل وتوقعات لن تقودنا ا

ان التراآيب الالهوتية التي وضعتها في . من المؤسسات الالهوتية والكنائس وجدت على أساس تحليل آتابي خاطيء
 .عم استنتاجاتي قطعاآتابي لها جذور في التاریخ والتي تؤآد وتد

 
في الواقع یمكننا ان نفهم صراع الفناء . علينا ان نتابع آال المسارین آي نصل الى مكان ما، وهكذا ایضا آي نفهم خطة اهللا

لالسف ان الالهوتيين في آال االتجاهين یجهالن بشكل تبادلي طبيعة آل منهما ولهذا . ندمج وجهتي النظر تمامافقط حين 
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 اقل فهما وادراآا ومعرفة من - آالعادة–طعون وبشكل مالئم وصحيح ان ینصحوا ویقودوا طوائفهم من هم فانهم ال یست
 .ان دینونة اعظم تقع على من یعلم بأسم اهللاسيح ملهذا قال ال. الالهوتيين

  
ب االزتيك  وشعوة البابلية القدیمة والصينيةحين اآتشفت هذا بدأ آل شيء یقع في مكانه المناسب، مثال درست الحضار

في البدایة  آانت هذه االعياد الغاز . لكن اعظم اآتشافاتي آان عبر الروزنامة اليهودیة واعيادها الدینية وایام صومها
 .اتت ضرورتها لتأریخ النبؤمحيرة بالنسبة لي لكن اهميتها التاریخية اثبت

 
 شيئا یقود الى  العقالني الذي اعانيه حين اآتشفالمع الروزنامة اليهودیة واجهت ما اثار حذري، انتابني ذات االنفع

ؤات اليهودیة ذات نوعية االسلوب والنمط والذي ابية التي تتكلم عن التاریخ والنبالحظت في االیات الكت. اختراع جدید
دني جدا تخدام اسلوب البحث ذاته الذي افاواظبت على اس .آمخترع محترف اراه حين أحدد رؤیا تقودني الى اختراع جدید

 .في دراستي لنبؤات الكتاب المقدس
 

ومعظم عائلتي اعتبرتني قد اصبحت غریب االطوار . التلهيت عدیدة من العمل بدل االسترخاء وآانت نتيجة ذلك ساعا
لكني . حتى الموسيقى توقفت في حظيرتي. اصدقائي المسيحيين یأمرونني بالصمت حين أبدأ الكالم عن صراع الفناء

  اختراعاتي والروزنامة آاقتناعي بافضلالنظام الرقمي االلفبائي العبري باآتشافاتي في الكتاب المقدس وفي مقتنع تماما
 عبر شبكات االنترنت  تستطعون ان تقراوا آتبي. اهللا فقطل نعمةلقد آان التحدي آبيرا ومن خال. ولهذا آتبت آتابي هذا 

 .وبلغات مختلفة
 

 في الكتاب المقدسالمفاهيم والتطبيقات والطروحات 
  بمعادلة حسابية،  البشر یمكن التعبير عنهاتاریخي العبري ادرآت بأن الحوادث في اثناء دراستي للنظام الرقمي االلفبائ

حداث التاریخ وآالتروس المختلفة االحجام ، ا. فاءت المحطات التاریخية تتبع مسارا سابق التحدیدوباستعمال هذه المعادلة 
 تروس ساعة الكوآو تعمل بشكل آلي متناسق بتوقيت دقيق  انم توقيتيا لتنتج تحقيق احداث النبؤات آما تتوائوالنبؤات

 .لتدفع بالطائر الصغير خارجا في الوقت الصحيح المحدد
 

رى ان بحثت في روزنامات حضارات اخرى أل؟ ما هي المصادر االخرى التي تؤید روزنامة الكتاب المقدس للنبؤات
هذا البحث قادني الن اآتشف واتعلم المزید عن اليهود وشعوب .  یدعم صحة اّدعاء الكتاب المقدس آنت واجدا ما

فيا  مختلفة تفصل مسافات شاسعة خغرا ، مع انهم ینتمون الى حضارات قدیمة2*روزنامة الزودیاك الصينيةو 1*االزتيك
 الفلك  علومة مع ذلك فان جميعهم یشترآون في معرفةعن بعضهم البعض باللغة والتقاليد االجتماعيفيما بينهم، ویختلفون 

 .لقياس الوقت
 

، ت الشعب اليهوديالنظام الرقمي االلفبائي العبري، وروزناما - الكتاب المقدس –حين دمجت آل هذه العناصر المكونة 
اعدة اتحدت على تحدید آل هذه المصادر المتفرقة المتب.  والشعوب الصينية قادني ذلك الى اآتشاف مذهل ،شعوب االزتيك

انا لم ابحث عن هذا التاریخ، لكن هذه الحوادث الكونية حدثت آي تتناسق تماما مع آل نقطة من نقاطي . تاریخ واحد محدد
هرتها في آتبي بعد ان قمت بعمليات حسابية آثيرة آي احدد موعد صراع النبؤات والدورات الزمنية التي اظالتأریخية مع 

الدورات الزمنية ( وجدت بأن آثير من الدورات الزمنية الفصلية. ظر الكتاب المقدس والتقليد العبريالفناء من وجهة ن
) الدورات الزمنية التي تعتمد على حرآات الشمس والقمر والنجوم(والدورات الفلكية ) التي تعتمد على فصول الطقس

ساعة ها يتشتمل علهذه التواریخ الكونية . لمستقبلهت واتحدت بدقة بشأن اوقات محددة في ان قد تشابوعبر اآلف السني
 .ةـلفـختـصادر المـي المـات فـلومـعـق للمـدقيـق الـاسـنـذا التـ ه. آوآو العالم
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ان النبؤة في . الشيطان مأآد االفتراضات التي استخدمت للتكهن بأحداث تاریخية وتنبؤیة تختص بالبشر وبنهایة حك 
هذا . ا عن حدوث فاجعة ضخمة تجتاح االرضكوآو في الساعة یعلن لعالمنعة، ان طائر الالكتاب المقدس تعمل آالسا

 .  سيحدثومتى سيحدث هذا الصراع، آيفیجب ان یكون هنال صراع فناء ، لماذا الكتاب سيشرح 
 

المقدسة العبریة في الكتاب المقدس واالحداث التاریخية عبر مقارنة الكتب بعد ذلك بدأت اآتشف العالقة ما بين المصادر
ان تجاربي آصانع ساعات آوآو ساعدتني للتعرف . والمسيحية باالحداث التاریخية والتتابع التأریخي ألحداث المستقبل

ت ان أحدد التأریخ الذي سيحدث فيه عالتأریخية في تحليلي لتواریخ  الكتاب المقدس والنبؤات وهكذا استطعلى التطبيقات 
 .صراع الفناء

 
آالنبي نوح لست مسرورا . ني مثل النبي نوحوآأ واصبحت أشعر 33: 3يت آما انتهى الحارس في سفر دانيال ي انتهنلكن

 . للعالم الذي یریدني أن ادعه وشأنه یتابع ما یلذ له فعلهاالیقاظجدا باطالقي صيحات 
 

.  ما اراه في الكتاب المقدس واضحا لك بشأن مسؤولياته اقنعني بان اتابع الكتابة آي احاول أن اجعللحزقياللكن انذار اهللا 
ي واجبه بانذار المدینة العظيمة لم انسى آيف ان اهللا استخدم اساليبا غير مألوفة ليصل بـنوح الى نينوى القدیمة آي یؤد

 .ن دینونة اهللا المحتمه والقادمةع
 

 للقاريء الذي ال یؤمن بالكتاب المقدس
 

 نداء عصفور ساعة الكوآو
انه منفرد ال . هذا الطائر غریب االطوار. بة السوداء في المانيا تستطيع ان تسمع صوت عصفور الكوآوان سرت في الغا

 في عش جنس آخر من الطيور وحين تفقس االنثى تضع بيضها. ّبي صغارهبقية الطيور، ال یبني عشا وال یروج آایتز
 الطائرین االبوین الحاضنين .ها ليبقى وحدهالبيوض، یرمى صوص طائر الكوآو صغارالطيور االخرى التي یشارآها عش

 .صغيرة االصلية آي یسرق طعامهالالیدرآون بانهم یرّبون صغيرا قرصانا قد قتل الطيور ا
 

انه امر شریر أن یربي احدهم صغير جنس اخر وخاصة اذا ما الحقا یقتل هذا الغریب الورثة الشرعيين من لهم حق 
 . من عالمنا الطبيعي روحيةااهللا یعلمنا حقائق. المكان

 
في هذا " التعبير  ویتضمن أیضا4والذي یرمز ایضا لرقم ) دال(الحرف العبري دایلث بالغابة هي عالمنا وسنعّرفها الحقا 

 ".العالم في هذا الوقت
 

.... الآانت حياتنا لتكون رائعة مسرة لو.احيانا نتساءل من این یأتي الشر. رفناه وعآلنا في هذا العالم واجهنا الشر
یبدو ان هناك آمية هائلة من منافاة . علينا ان نواجه دوما صراعات من اجل المصادر والمكاسب وقضایا حياة أوموتلماذا

طعا البد ان هناك خطأ العقل التي تتعارض مع عالم لوال ذلك آان ليصبح عالما رائعا مليئا بالسعادة وحياة أفضل للجميع ق
 .ما
 

في تحليلي طائر الكوآو یعّبر عن الشيطان وهدفه تدمير وتعطيل آل معاني . من مكان اخر ليحتلطائر الكوآو مقتحم یأتي 
انه یخفي نوایاه الحقيقية بتمویه ندائه بطریقة تجعلنا حقا غير قادرین . ووجودهة مراعاة لرضاه وآبریائه يالحياة الطبيع

بسرعة من مكان آلخر آي نعتقد بوجود العدید من طيور انه یطير متنقال ). في عالمنا(على أن نحذر وجوده في الغابة 
 .والخداع والتضليل لدیهلكن هذا جزء من استراتيجية الكذب . الكوآو حولنا
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صانع ساعات الكوآو یستعمل نداء الكوآو . یاه واسلوب حياتهافي آتبي تجدون بانني افضح طائر الكوآو هذا ومز

عرعت في المانيا واعرف آيف اصنع ساعة الكوآو فانا استعمل هذا الترميز في وبما انني تر. آعالمات للساعة والتوقيت
ذلك سيفتح  ذهنكم لوجهات نظر آونية لم .  الكونية الكوآوطة اهللا للبشریة في آتبي سأشرح لكم آيف تعمل ساعةشرح خ

 . تسمعوا بها من قبل
 

) دال) (الدایلث( سأشرح البعد الكوني في حرف .سيكتشفون شبئا جدیدا في آتبي ؤمنون المسيحيون واليهودمحتى ال
 االبناء - الموت الذي سيواجهه الورثة الحقيقيونسأظهر صراع . هوالمملكة الهوائية التي یحكمها الشيطان واتباع

 .بناء الشرعيينيضع اهللا نهایه للشریر من اجل آل األخالل زمن صراع الفناء وأخيرا سندرك آيف ومتى س -الشرعيون
 

  ه ومثال ساعة الكوآوتشبي
هذه االلة الزمنية تحتوي على احجام عدیدة مختلفة من . حين آنت یافعا في المانيا ، تمتعت خاصة بصناعة ساعات الكوآو

التروس موصولة بآلية تطلق عصفورا صغيرا في وقت محدد حين یفتح باب صغير ویخرج العصفور الصغير معلنا 
 .               وجوده

 
. تم صناعة ساعة الكوآو استطيع ان اتكهن بالتوقيت الصحيح حين ستفتح االبواب الخشبية ویخرج العصفوربعد أن أ

 .انني ببساطة تعلمت آيف احسب واترجم آلية العمل. هذه المعرفة لم تجعلني نبيا
 

 بحوادث المستقبل حينها آل ما على المرء ان یفعله آي یتكهن. التاریخ البشري یصاغ آي یعمل آساعة الكوآولو أن 
 . تماما آيف ان النتيجة محتومة بالتطبيقرع ليدركهو ان یدرس التفاصيل التي یقدمها له المخت

 
اؤمن بان قدومه الثاني بالمجد لن  وأنا 24-22: 1 1* سنة جاء المسيح لخاصته في الوقت المّعين اعمال الرسل2000قبل 

 أظن انه منذ .)26-19: 3اعمال الرسل (  حسب الوقت منذ بدء الدهور  اآلبه اهللاهناك وقت معّين قرّر. یكون مختلفا
ذلك التوقيت موجود في التسلسل التأریخي للنبوات . اصبح معروفا لكل ساآني السماءّعين م هذا الوقت ال1967العام 
 . العملة تماما آتروس ودوائر ساعة الكوآو الدقيقة الصنع وقسث التاریخية للبشر بمنظومات متناواالحدا

  
بعد ذلك . اء السبعةصراع الفنوضعت روزنامة زمنية لسنوات . عد دراسة دقيقة لالیات المتطابقة في الكتاب المقدس
مختلفة  مات زمنية من مصادرنا روز4ولدهشتي وجدت ان هناك . درست مصادر آتابية اخرى تكلمت عن نهایة العالم

حده هذا لو.  بعضها البعض تدوس ساعة الكوآوىما آما تتناسق وتغشتما.  التنبؤات في الكتاب المقدسىتتماشى تغش
ري اج توقيتي لبعض التصحيح فانا بشقد یحت. فناء سيحدث آما توقعت أنایعطي الدليل القاطع لالقتراح بقوة بان صراع ال

 آتروس نية بتناسقان خطة اهللا بشأن هذا الكون موضوعة بدقة مب.  مع ذلك فان هناك امر واحد أآيدخطىءویمكن أن أ
 .ساعة الكوآو

  
 تأآيد وتثبيت 

اشعر . آلما اعلن طائر ساعة الكوآو عن حضوره أتذآر آيف ان اهللا وبشكل رائع قد حفظ آالمه ووعوده منذ آالف السنين
مأسوي  للعالم بشأن ذلك التحول الان االعالن عن صراع الفناء قد یكون آخر صيحة انذار.  هذا الغزّلن حبالفخر ألني م

يح ستكون مصدرا ا بشكل صحرهيالكتاب المقدس هو آلمة اهللا الصادقة لذلك ان استطعنا تفس. الذي سرعان ما سيحدث
ورغم ذلك فان اي محاولة بشریة لتفسيرها ستكون فاشلة ولكن مع معطيات ومعلومات من .  المستقبلقيّما للتكهن بأحداث
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 حينها هذا التوافق سيعطي تأآيد قوي لصحة تفسير ،واعيد والتوقيتفي نفس الم مصادر آخرى تشير الى احداث ستتم
 .اآلیات في الكتاب المقدس

  
عنها بمعادالت  التعبير ، تبين لي بان االحداث التاریخية البشریة یمكن 2*للنظام الرقمي االلفبائي العبرياثناء دراستي 

 من التروس المختلفة وآكثير. را مسبق التحدیداية تتبع مسباستعمال المعادلة الحسابية فان المنظومة التأریخ. حسابية
آتروس بؤات تماما نقي لتنتج تحقيق ما اعلنت عنه ال والنبؤات تتالقى وتندمج بشكل تناساالحجام فان منظومات التأریخ

 . في الوقت المحدد وبدقة تخرج طائر الكوآو  التيساعة الكوآو
 

 .ق مع روزنامة النبؤات في الكتاب المقدسما هي هذه المصادر االخرى التي تتناس
قادني ألن اآتشف واتعلم المزید عن بحثي .  بحثت في روزنامات وتقاليد شعوب آخرى ألجد ما یؤید اقوال الكتاب المقدس

ات وتقاليد اجتماعية مختلفة واجدوا في بيئومع انهم ت.  الصينية2* وروزنامة الزودیاك1*زتيكالشعب اليهودي وشعوب اال
 . لكن جمعيهم یتحدون في العلوم الفلكية لقياس الزمن. تفصل ما بينهم جغرافيا مسافات شاسعة، مختلفوا اللغة والعيش

 
. اليهود واالزتيك والصينين وروزنامات ،النظام الرقمي االلفبائي العبري، حين دققت بكل هذه المعطيات، الكتاب المقدس

 أنا لم انطلق باحثا .حد محددفة تتفق على اعالن موعد وتأریخ والمتفرقة المختلآل هذه المصادر ا. واجهت اآتشافا مذهال
لكن هذه االحداث الكونية قد تناسقت وغشت بعضها البعض بشكل دقيق متناغمة مع منظومتي التاریخية . ریخعن ذلك التأ

 .ومع النبؤات والمنظومة الزمنية التي جمعتها وأبرزتها
 

 العبریة رة الحدد توقيت وزمن صراع الفناء من وجهة نظر الكتاب المقدس ووجهة النظرحسابات آثياجریت بعد أن 
التي تعتمد على (ت الفلكيةوالدورا) ي تعتمد على فصول الطقسالت(  الزمنية الفصليةاآتشفت بأن آثير من الدورات
هذه . أن اوقات مستقبلية محددةوعبر االف السنين تشابهت وتناسقة واندمجت بدقة بش) حرآات الشمس والقمر والنجوم

التناسق الدقيق للمعلومات في المصادر المختلفة اآد  هذا. ساعة آوآو العالمالتواریخ او التوقيتات الكونية تشتمل عليها 
 .للتكهن باحداث تاریخية وتنبؤیة تختص بالبشر وبنهایة حكم الشيطاناالفتراضات التي استخدمت 

 
ان طائر الكوآو في الساعة یعلن لعالمنا عن حدوث فاجعة ضخمة تجتاح . عمل آالساعةالنبؤات في الكتاب المقدس ت
 . سيحدثومتى.  سيحدث هذا الصراعآيف  ،ء یجب ان یكون هناك صراع فنالماذا؟االرض، هذا الكتاب سيشرح 

 
 من االن فان آل طيور أعلن انه خالل سنوات قليلة قصيرة. بالعودة الى وصفي لنداء طائر الكوآو في الغابة السوداء

اني ادعوآم الى رحلة في الغابة السوداء في آتابي لتصغوا الى صوت . یرالعالم ستربي صغارها دون خوف من الشر
 فهو  تموز 17لغز  اما آتابي الثاني، 2015 – 2008نبؤة الصراع والفناء الى نزهة في آتابي مشيئة اهللا وخطته للبشر 

  . اآتشفت التسلسل التاریخي للتواریخ التي اعلنتها في آتابي االولیشرح بتفاصيل مذهلة آيف اني
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 خارطة ودليل صراع الفناء  

 2015األول   آانون21 – 2008 آانون االول 21
  لصراع الفناء مع مایقابلها من احداث تنبؤیة12الفترات الـ  الفترة 

 ميرآا تحكمها االن قوانين الطواريءأ. ارهابيون مسلمون یدمرون نيویورك 
 اوروبا في محنة بسبب العصابات االسالمية الغاضبة. یرد االميرآيون بالتدمير النووي لمدن اسالمية

تنهار الحریات المدنية االميرآية بسبب . تنهار اسواق االسهم والعملة االميرآية وتختفي التجارة العالمية وتنتشر البطالة عالميًا
ینتقل الثقل السياسي الوروبا التي تؤلف . م الطواريء التي وقعها رؤوساء سابقين وتنتشر فيها الفوضى واالضطراباتاحكا

 .حكومة جدیدة یرأسها المع یثير االمال بوعود االستقرار والسالم واالزدهار عبر تجارة عالمية متزایدة وتعاون سياسي
 تحاد االوروبي الستعادة االستقرار السياسي واالقتصاديتوقع معاهدة سالم مع اال بلدان اسالمية 10

 . سنوات وتبني الهيكل في القدس قرب المقدسات االسالمية7توقع معاهدة سالم مع االتحاد االوروبي لمدة اسرائيل 
م ، موجة االدیان في العالم تندمج مع الكنيسة في دیانة واحدة تحت رعایة االتحاد االوروبي ليصلوا من اجل السال

 ازدهار زائفة سببها االندفاع المؤقت للتجارة االوروبية وشعبية رئيس االتحاد االوروبي

2009 
1 
 
2 

 
3 
 
 
4 

 
5 

بالرغم من النجاح االولي تستمر سنوات الفوضى بسبب المجاعة ، االمراض ، هجمات االرهابيين ، االنهيار االقتصادي ودمار 
يطلق االتحاد االوروبي حمالت عسكریة ليحموا معاهداتهم واالقتصاد س. التجارة العالمية ینتج عن ذلك موت ربع سكان االرض

بما فيها موارد النفط والغاز ، تقوم حكومات اسالمية جدیدة في الشرق االوسط یقيمها احد زعماء الحرب المسلمين الذي یعلن 
 ذاته المهدي او مسيح المسلمين المنتظر
 سنوات الحقًا 3قة یعلنان قدوم الملكوت االبدي في القدس وقفان المطر لمدة نبيان یهودیان ذوي قوى روحية خار

یحتفل بموتهما ) 2015 تموز 4 ( 5775 تموز 17 في 12 یومًا خالل الدورة الـ 1260 –ُیغتاالن حسب نبؤة دانيال 
ي وسيطرته الشرق االقصى یستعد لمعارضة االقتصاد االوروب. أمل زائف القتصاد مشلول. مع هطول المطر 
 . السياسية والدینية

االضطرابات االسالمية تتزاید بسبب بناء الهيكل في القدس، تندلع المواجهات العسكریة مع اسرائيل التي یهاجمها بشدة 
القوات االسرائيلية ضعيفة مشتتة بسبب تجریدها الجزئي من . یذبح االف اليهود وتدمر منازلهم. جيرانها العرب والفلسطينين

تطلب اسرائيل العون العسكري من االتحاد االوروبي لتعيد االستقرار آما وعدوا . سالح جراء معاهدتها مع االتحاد االوروبيال
 .في معاهدة السنوات السبعة

2011 
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الدورة اليهودیة السادسة تظهر بان الذبيحة تتوقف في الهيكل ویفر االف اليهود من القدس ومحيطها ناجين الى 
 . آما قالت نبؤة ضيقة یعقوبالبریة الغربية

تحتل قوات االتحاد االوروبي القدس واسرائيل العادة النظام لكن الرئيس االوروبي یخرق المعاهدة مع اسرائيل فتزول دولة 
ود الى حروب یغرق العالم في الخوف من انهيار سياسي یق. 2012األول   آانون18ُیغتال رئيس االتحاد االوروبي في . اسرائيل

 .یبدأ الشرق االقصى بتجميع قواته العسكریة. اقتصادیة دینية جدیدة
 یعود الى الحياة معلنًا ذاته ابن 2012األول   آانون21 أیام في 3یالم اليهود لموت رئيس االتحاد االوروبي ، بعد 

تج عنه أموات آثيرین من آال هذا المسيح الكذاب یقوم بتطهير عرقي شامل في الشرق االوسط ین. اهللا والمسيا
 .الجانبين ویبدو المسيح الكذاب منتصرًا ال یمكن ایقافه

2012 
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 .توقيع روسيا والصين معاهدة عدم اعتداء وتجارة مع المسيح الكذاب واالتحاد االوروبي
2014 
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باء النفسانيون ال یستطيعون شرح العلماء واالط. االتحاد االوروبي والدول االسالمية یصابون بطاعون غير مفهوم یهلك االالف
 200السبب هو ان ) 13 -1: 5مرقس  ( الكتاب المقدس أشهر من المرض العقلي الوبائي آالتملك الشيطاني الموصوف في 5

ن العلماء الذین انكروا وجود اهللا عليهم اال. ینهار النظام االجتماعي في العالم . مليون شيطان اطلقوا من الجحيم ليتملكوا البشر
 .التعامل مع وقائع روحية وروحانية ال یمكنهم انكارها

 یوما من الضربات العالمية بما فيها نيازك 1335اضطهاد اليهود والمسيحيين یثير غضب اهللا بشدة فيتمم نبؤة دانيال عن 
مياه الشرب تلوثت . تحتملنور الشمس ویسبب حرارة شدیدة ال ⅓ وضربات لالرض تسبب الدمار العالمي ، الغبار یحجب 

 . سنوات جفاف سببها الشاهدین اليهودیين في هيكل القدس3بسبب شظایا النيازك التي لوثت البحيرات واالنهر بعد 
تدمر معظم مدن الكوآب وتنهار .  یوما مع العواصف13ضربات النيازك تسبب اعظم زلزلة منذ ایام نوح ، تستمر امواجها لـ 

خرائب . صفائح القشرة االرضية تشققت وشوهت طبوغرافية وطبيعة االرض . ن الطعام والماء والطاقةالحضارة بسبب فقدا
 .القدس ترتفع لتؤلف جبًال عاليًا وُیخلق وادي جدید یندفع نحو الشرق

2015 
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اتى الجنود من اسيا .  مليون جندي مسكونون باالرواح الشریرة شمال اسرائيل200تحتدم معرآة هرمجدون مع 
 80یباد . وبا وبلدان اسالمية یباد الجيش تمامًا والناجون القلة في المنطقة یهود ، بعض العرب القاطنون بعيدًاواور
 .من سكان العالم في هذه المعرآة% 

2015 
 

2018 –  
3018 

ي حسب اشارات موجودة ف) 22: 24متى (  فتتم نبؤة تقصير االیام 2015 أیلول 12ینتهي صراع الفناء الصغير في 
 . 2015األول   آانون20ینتهي صراع الفناء الكبير في . سفر الرؤیا

ینتج الحضارة الثالثة والتي تنتهي بصراع .  ملكوت اهللا على االرض–تاریخ شمسي مميز آعالمة الف سنة سالم 
 3013 تنتهي مع نهایة ُبعد الزمن في الكتاب المقدسمعظم نبؤات . حين یطلق سراح الشيطان لفترة صغيرة 

 .ميالدي


