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 لماذا آتابين منفصلين ؟

 
في آتابي االول نبؤة صراع الفناء رتبت االحداث الرئيسية في خطة اهللا للبشریة آما ُترى من السماء التي اعدت قبل 

 . الفكرة االساسية للخطة ُندرك ماهية صراع الفناءفقط حين ندرك. الخلق والبشریة
 فترة وشرحت ماذا یحدث في آّل 12 سنوات صراع الفناء الى 7آتابي الثاني یبدأ بتراتبية قصة صراع الفناء ، قسمت 

هوتيين في الواقع بعض الال. منها ولماذا آل جزء اساسه نبؤات آتابية في سفري رؤیا ودانيال وانبياء یهود قداماء آخرین
 .  نبؤات ومعظم هذه النبؤات تصف الشعوب واالمم واالحداث التي لها صلة بصراع الفناءالكتاب المقدسیقدرون بان ثلث 

 
 اليكم بعض المواضيع التي تناقشها هذه الصفحات

 هل تعلم بان صراع الفناء ینتهي في السماء قبل نهایته على االرض؟
 بقرون وبدون قرون في احيان اخرى؟هل تعلم لماذا یوصف الوحش أحيانًا  
 من هما الشاهدین؟ 
 من هو ملك الجنوب؟ 
 اي دور تلعبه الصين ، اوروبا ، الوالیات المتحدة ، الهند ، اسرائيل ، والدول االسالمية في آخر االیام ؟ 
 من ینتصر في معرآة هرمجدون وآيف؟  
 الى ما یرمز قوس القزح فعًال؟  
  لماذا هم خليط من االبالسة والبشر؟– ضد المسيح –الكذاب من هم جيوش المسيح  
 ما هي العالقة ما بين الرعود السبعة والَبَرْد الثقيل الوزن؟ 

 
 مالئكة موت آخرین سيطوفون 4هل تعلم بان مالك الموت في قصة الفصح القدیمة ليس وحيدًا ؟ سفر الرؤیا یصف 

ء للخالق ، خدام اهللا االبرار سيحكمون عصرًا بارًا جدیدًا ملؤه االرض الدانة وابادة آل شریر ، لكن هناك أمل لالوفيا
 .السالم والطمأنينة یتبع محن صراع الفناء الناریة
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 سيظن ما في هذه الكتاب المقدس منفردًا لمن ال یعرف الكتاب المقدسآتاباتي تعلم حقائق آتابية بطریقة تسهل عليك قراءة 
 ذآرت مالحظات خبراء نافذین في امور الحياة على الكتاب المقدس الى جانب .الكتب مجرد تكهنات لكنها ليست آذلك

الجزء االخير من آتابي یشرح لك اساليب بحثي بالتفصيل . االرض اليوم باالضافة الى تطابقات التقاویم الصينية واالزتيك
 سنوات 3تدرك لماذا امضيت حين ترى آيف ان آل الحقائق تتطابق وتتناسق في اماآنها الصحيحة مرة تلو االخرى س

 .وانفقت االف الدوالرات على هذه الكتب
 

ان الرسالة الجوهریة لصراع الفناء القادم هي ان اهللا یریدك النه یحبك ، هو یعرف صراعك واالمك وعذابك لدرجة انه 
ن حتى في وسط المحن ، مات من اجلك ومن اجل بشریة غيرشاآرة ، آانت الوسيلة الوحيدة ليقدم لنا حياة ابدیة تبدأ اال

 .التجارب واالالم الشدیدة
 

 االسئلة الثالثة 
 .االن أود ان أرآز على االسئلة الثالثة التي تجر اسئلة عدیدة عن معنى حياتك منذ الوالدة

 
 لماذا ؟ : السؤال االول 

 

 جيدًا قد الكتاب المقدسف ان آنت تعر.  المطروحة في االسفل أجبت عليها في آتابي االول12اسئلة لماذا الـ معظم 
 الرئيسية التالية مشروحة 3مع ذلك النقاط الـ . وقد تستطيع قراءة الكتاب الثاني دون االول. تستطيع االجابة على بعضها

 تأملها بدقة ، ان فهمها ضروري الجابة سؤال لماذا ؟ . في الكتاب االول
 

أتعرف ما هو ؟ لربما ما آتبته في آتاب . هللا للبشر من وجهة نظر ا–یجب رؤیة صراع الفناء ضمن خطة الخالق  
 .نبؤة صراع الفناء سيعطيك فكرة تختلف عما تعتقده أنت

أیضًا یجب ان نرى صراع الفناء من منظار تأثير الشيطان وآيف ان صراع الفناء سيؤثر على سلطان الشيطان ،  
 .هنا أیضاًً قدمت افكارًا جدیدة لهذا الموضوع المهم

آتابي االول آكتاب مقدس صغير ومالحظاته . لفبائي العبري الرقمي اداة قيمة لشرح النصوص الكتابيةالنظام اال 
 .تتحدى مسيحيين آثر النني اقدم حقائق آتابية من وجهة نظر ال یألفها الناس

 
 سيحدث ؟ماذا :  السؤال الثاني 

 

 الكتاب یصف احداث صراع الفناء التراتبية بتفصيل الجزء االول من.  تموز یشرح السؤالين اآلخرین17آتابي الثاني لغز
 . یتكلم عنها آثيرًا لذلك ابرزت بعض أهم االحداث وتراتبيتهاالكتاب المقدس. دقيق

 
 متى سيحدث ؟ : السؤال الثالث

 

ية  برهان وآثير من التطابقات لتروس الساعة الزمن12سيكون هناك . االجزاء األخيرة تتكلم عن حجر روزیتا الكتابي
 . وتقاویم النبوات التاریخية

 
 اقرأ وقرر بذاتك 

انني ابذل جهدي لشرح ما أظهره . یهمني جدًا ان تفكر لنفسك بشأن هذه االمور المهمة اآثر من أن تؤمن بكل ما أآتبه
الخالص ابن اهللا االب الذي به ننال . لكن سواء صدقتني ام ال أصلي الن تؤمن بالبار الحقيقي یسوع المسيح. اهللا لي

فقط باالیمان بنعمة اهللا المخلصة وقدرته على تبدیل حياتنا وتدخله في مستقبل وتاریخ البشر یمكننا . وعطية الروح القدس
  .ان ننتصر وندخل ملكوت اهللا الذي سيحل قریبًا على االرض
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 .  نها موضوع هاماسحق نيوتن أحد أعظم العلماء آتب أآثر من مليون آلمة عن النبؤات الكتابية النه ظن با
 

نصيحته المأخوذة من االوراق المكتوبة بخط یده حفظتها جامعة القدس . لكنه عرف أیضًا بانها متضاربة ولم یحب ذلك
 : العبریة وهي آما یلي

 بعد البحث وبنعمة اهللا نلت معرفة االسفار والنبؤات ، ارى نفسي مكلفًا 
 ن ال تثقوا برأي اي انسان بشرحها لفائدة االخرین ، لذلك أتوسل اليكم با

 فتشوا االسفار بأنفسكم ، أنتم من یرید الحقيقة وأنتم من. في هذا الشأن 
 .فهم النبؤات المقدسة وخطرتجاهل أمر عظيم. یعتبرها من انفس الكنوز 

 ) 1727 – 1642( اسحق نيوتن . لذلك یجب ان تقرأوها وتدرسونها بالتدقيق
 

اءة االول ، أنصحك بقراءة االول قبل أن تقرأ هذا الكتاب التفصيلي ذلك سيوسع آفاقك ، ان وصلت للكتاب الثاني دون قر
سيتحدى تفكيرك وان آنت من خلفية دینية وتقليدیة غير مسيحية ، وقد یكون هذا الكتاب اآثر تحدیًا للمسيحيين الذین آمل 

 .ان یتحلوا بانفتاح ذهني یكفي لقراءة القصة آاملة قبل الحكم النهائي
  

في الكتاب . ان أجبت عليها ستصل الى حيث أمضي أنا.  التي یجيب عليها آتابي السابق12 ، االسئلة الـ في االسفل
 امتحان االسئلة االثني عشرة 

 
لماذا أنا على هذه االرض ؟ هناك بالیين الكواآب االخرى في الكون وهذا الكوآب صغير ، هل االرض  -1

  – حيث توجد حياة -نهي الكوآب الوحيد الحي في الكو
 هل هناك ما بعد الموت ؟ هل لي أن أتاآد من ذلك ؟ -2
 وبعضهم أدعى معرفته بالجحيم وعاد ليخبرنا ، هل هذا صحيح؟. بعضهم أدعى زیارة السماء -3
 ما هي السماء وما هو الجحيم ؟ ما هو المطهر؟ -4
 من یذهب للسماء ؟ ومن یمضي الى الجحيم ؟ ماذا عن الهاویة ؟ -5
 هل هناك حقيقة الهية ؟ أّي منها ؟. له الحقيقي ؟ هناك مئات االلهة في حضارات مختلفة من هو اال -6
 هل هناك خالق ؟ من هو ؟ ماذا یرید مني ؟ -7
 هل الشيطان آائن حقيقي؟  -8
  هل هناك آائنات اخرى في الكون ؟ -9

  یجهلون المسيحية ؟ هل یخلص المسيحيون فقط ؟ ماذا عن اليهود ، الصالحين ، االطفال ؟ ماذا عن من-10
  عكس ذلك ؟ الكتاب المقدسهل یعلم .  بعض المسيحيون یظنون بانهم لن یمروا بصراع الفناء -11
هل هذا یعني باننا ال نعلم متى یبدأ صراع الفناء ؟ أو " ال أحد یعلم الساعة "  بعض المسيحيون یؤمنون -12

لمسيح الى االرض ؟ هل هذه االحداث المتصلة ستتم متى سيقوم االموات ؟ ام ان ذلك یعني فقط ساعة عودة ا
 في ازمنة مختلفة ؟ بعضها له موعد وبعضها ال ؟ 

 

  مراجعة قصيرة لكتابي االول ،  لماذا صراع فناء
 

اهللا یحب آل االمم لذلك یجب ان . معظم المسيحيون ال یدرآون لماذا یجب ان یحل صراع الفناء قریبًا على آل االمم
 سنوات 7رغم ان الترآيز یتناول اسرائيل والشعب اليهودي فان آل فرد من االمم سيجرب لمدة . دیهم یجربهم آي یف
 .ان آنت یهودیًا أضمن بانك لم تسمع عن صراع الفناء الكتابي. قد یدهشك ذلك لكنها الحقيقة. بمحن واآلم

 
ًا ، معظمهم ال یدري لماذا یود اهللا ان یدمر قد یستمع بعض المسيحيون لواعظ یذآره أحيانًا لكن هذا االمر یقل تدریجي

ليس سهال الوعظ عن هذا االمر المأساوي في مجتمع منغمس بالرفاهية . الكثيرمما صنعه االنسان على االرض ولالرض
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والدور الفاخرة والعربات الفارهة وعطالت رائعة على مراآب ثریة ، هذه الحياة المرفهة أصبحت عادیة لكثير من 
 .ين ویحسدهم عليها العالم باجمعهاالميرآي

 
ال أحد یعرف " ان سأل أحدهم عن صراع الفناء فان تاآيد استمرار االوقات السعيدة یاتي الجواب التقليدي للمسيحيين 

اهللا لطيف ومحب سيرفعني الى السماء قبل ان تسوء االمور والضالين سيبقون اذ انهم یستحقون الدینونة " أو " الساعة
 . من یقولون هذا ینسون باننا جسد المسيح في العالم" تم بالتائبين واهللا سيه

وال نسمع آثيرًا عن نسمع آثيرًا عن رحمة وبّر اهللا . جزء من المشكلة ان معظم المسيحيون ال یرتجفون خوفًا امام آلمته
 ).22: 11رومية ( غضبه وقسوته 

 
 ما یالئمهم لالیمان والممارسة ، انظر الى ميزانيتهم الشخصية هذا النوع من التفسير الكتابي یسمح للمسيحيين باختيار

 .والدینية فترى اولویاتهم الصحيحة
 

العيش في تخمة مادیة وسلطویة ال یعطي العذر لتجاهل صراع الفناء ، لم یكن هناك مثل هذه الكمية من المعرفة عن 
آتاباتي آانت لتضيع بين آل ما آتب عن هذا الموضوع . عة الموزالكتاب المقدسالنبوات الكتابية آما اليوم وایضًا اعداد 

 ماذا ستقولون للدّیان العادل حين تقابلونه ؟ هل انتبهتم ؟ . لكني اعدآم بانكم لن تقراوا شبيهًا لها في اي مكان آخر
 

  المسيحي المتالزمين –المسارین اليهودي 
 

 14المحطات الـ 
1 2 3 4- 12 13 14 

2228 م.  ق4004
 .م. ق

 2012  م33 م.  ق588
 

2018 - 
3018 

6 
 عصر واو

7 
 عصر زین

8 
عصر 
 سيث

9 
عصر 
 تيث

 هيه 
10  

عصرجود

 
 التاریخي من –أقارن خطة اهللا للبشر بالمسارین المتالزمين ، تروس ساعة الكوآو الزمنية التراتبية تحّرك المسار النبوي 

تي خاللها یتالمس البعدین االرضي والسماوي بنتائج یمكن رؤیتها المحطات هي االحداث الرئيسية وال. محطة الى أخرى
الكنيسة . ال یمكن السير على مسار واحد . احد المسارین یمثل االسفار والتقاليد اليهودیة واالخر العهد الجدید. ومراقبتها

ان ترآنا تمييزنا لليهود . صة اليهودالمسيحية تاریخيًا لم تكن المثال الجيد التباع المسيح في معاملتها لغير المسيحيين خا
جزء من مسار العهد القدیم هو . ونظرنا الى اسفارهم المقدسة سندرك الحكمة التي تقودنا الى ما یریدنا اهللا ان نعرفه 

ور لم اذ انه مفتاح فهم تقاليد غریبة عنا ، ویجعلنا ندرك ارادة اهللا لنا عبر رؤیتنا الم. النظام االلفبائي الرقمي العبري 
 .تدرك وجودها قبًال

 
أشجع اليهود والمسيحيين على دراسة المسارین في خطة اهللا ، ال تقبلوا بشكل أعمى ما تقوله المؤسسات التعليمية في هذا 
الخصوص ، ال داعي الن یكون المرء یهودیا ليفهم ما وضعه اهللا في العهد القدیم وال داعي الن یتبع المرء طائفة مسيحية 

 .تبع المسيح آما تبع هو االبمحددة لي
 

  حين طبقت نظام المسارین ، لماذا ؟ أین ؟  ومتى ؟في آتاباتي احاول ان اجيب على االسئلة الثالثة بشان صراع الفناء 
 یجيب على سؤال متى ؟ اي توقيت صراع الكتاب المقدسالروحيين بشان صراع الفناء وجدت ان الجزء العبري من 
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  فذاك الموضوع له عالقة بكينونة اهللا لماذا ؟سيتطلب المسارین لفهم سؤال .  سيحدثماذاسيحي یصف الفناء ، الجانب الم
 .، عالقته بالبشر ودور صراع الفناء بخطته الرحومة العادلة الجل الفداء

ل االمم بدًء  على آ–صراع الفناء یلعب دورًا رئيسيًا في خطة اهللا ليحل ملكوته ، المحبة ، العدل ، الرحمة والبرآات 
دراسة ذلك قضية حياة أو موت ویتطلب وقت للدراسة واالدراك ، ان لم تكن لتقبل ما یقدمه الجانب االخر لن . باسرائيل 

 .ترى الصورة آاملة
 

أثناء آونه بالجسد على االرض ، أنذر المسيح تالمذته عن صراع الفناء القادم العظيم ودینونة ذاك الجيل التي تتوج بتدمير 
سأقتبس آیات عدیدة تتكلم عن انذارات اهللا لشعبه عن ) 13 ، مرقس 21 ، لوقا 24متى (  ميالدیة 70لقدس والهيكل العام ا

احداث تسبق قدوم المسيح ، االیات ستصف االحداث بالتفصيل وابحاثي تظهر التوقيت المحدد لخطة اهللا منذ البدایة 
 .للنهایة

 
. ليهود ، ليس النهم مميزون عرقيًا ، بل هو اختيار اهللا ليظهر ذاته لبقية العالم عبرهم عقد اهللا عهدًا مع ابراهيم ونسله ا

العالقة التاریخية ما بينهم واهللا تحدد المسار الزمني لخطة اهللا للبشر ، احداث الهيكل واليهود في القدس وارض اسرائيل 
 .  سنة من التاریخ والنبؤات7000تحدد العالمة الزمنية عبر 

 
سى المسيحيون بان الخالق هو اله اسرائيل ، یجهلون العهد القدیم واالعياد وایام الصوم وتقاليد اسرائيل القدیمة ویجهلون ین

اليهود آانوا دائمًا حافظي المواعيد ولذلك . آيف ان اللغة العبریة تحتضن الحقائق القدیمة التي علمها اهللا لالنسان االول
معظم الالهوتيون المسيحيون یعلمون بان الكنيسة حّلت مكان الشعب " ال احد یعرف الساعة . " یتجاهلهم العالم المسيحي

 ". لم یعد اهللا یریدهم " اليهودي اذ ان العهد الجدید یحل محل العهد القدیم ویقولون 
 

ة ستبقى جاهًال ، دون ال داعي للتقریر االن ، لكن احترس وانت تقرا ، ان لم تدرس آلمة اهللا آامل. فكروا جيدًا بما یلي 
 . عامًال ، انت ال تحيا باالیمان ومن ال یحيا باالیمان یموت ویضمحلالكتاب المقدس

 
ان رفض أحدهم أن یدرس الجذور اليهودیة الیمانه لن ینجو في صراع الفناء ، معظم المعلومات الحيویة عن الماضي 

دون هذه المعلومات .  له عالقة بالنظام االلفبائي العبري الرقمي والمستقبل في خطة اهللا موجودة في االعياد اليهودیة وبما
ساعة صراع الفناء الذي سيؤثر بجميعنا خطا فادح اعتبار وجود . ودراستها ، اليهود والمسيحيون لن یعرفوا الموعد

صحيحًا یصبح ملكوت اهللا على االرض االن او ان اهللا سيسمح للعالم بان یستمر بخطایاه دون عقاب ، ان آان ذلك 
وبرهان نجاحه سيحيط بنا ، انظروا الى الفساد ، الجریمة والفقر في العالم آله . الشيطان جبارًا اقوى من المسيح واالب

ان عالمنا الذي خرج من نطاق السيطرة تظهره وسائل االعالم العالمية والتي ایضًا تبشر . والذي یزداد سوًء آل یوم
 ".بعد المعاهدة التجاریة القادمة " بالسالم واالزدهار القریب 

 
 لقد تعلمت بان اهللا یسّير سياسات العالم وآل ما یحدث على االرض ، لم یبق للشيطان سوى وقت قليل یمأل فيه االرض 

 .  سنوات محن وضيقة عالمية لسبب7اهللا سيسمح بفترة . موتًا ودمارًا اآثر مما قبل 
 

م  حكم االمبراطوریة البابلية ، تكلم عن محنته لسبع سنوات آما . ق562 – 605( نبوخذ نصر أحد أآبر االباطرة القدماء 
 سنوات 7اظنها اشارة لـ .  سنوات ؟ ال أظن ذلك7مصادفة ان جنونه استمر ) . 35 -34: 4دانيال  ( الكتاب المقدسذآر 

لكن هذه المرة القادمة المجنونون لن یقالوا من مراآزهم ، بل انهم بيأس سيحاولون تدمير . ضيقة مجنونة ستحل باالرض 
 . خليقة اهللا االرض وآل ساآنيها

 
 

 بوخذنصر رفعت عيني الى السماء فرجع الّي عقلي وعند انتهاء االیام انا ن
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 وبارآت العلّي وسبحت وحمدت الحّي الى االبد الذي سلطانه سلطان ابدي 
 وملكوته الى دور فدور وحسب جميع سكان االرض آالشيء وهو یفعل 

 آما یشاء في جند السماء وسكان االرض وال یوجد من یمنع یده اویقول له 
 ) 35 – 34: 4دانيال ( ماذا تفعل 

 
 لكننا مشغولون بما نظنه اهم مما یریده اهللا لحياتنا لكن الكتاب المقدس سنة للجنس البشري ضمن 7000وضع اهللا خطة 

 .سبيل اهللا هو السبيل ليتبارك الجميع دون استغالل ، سرقة ، اضطهاد وقتل االخرین أو الطبيعة
 

  ميالدي 2008 –م . ق4004 –عصر زین 
 

أوًال فترة الحمل حين ینمو الجنين في رحم االم ثم الوالدة التي ینبثق :  الفناء اضيف تحليًال آخر ، الوالدة لتلخيص صراع
 .منها الوليد والمشيمة

 
هناك فترة نمو ضمن الرحم ، یحيط الظالم بالجنين الموصول بالمشيمة ، هنا المشيمة تمثل عصيان الشيطان الذي ینمو 

البرهان في التاریخ البشري . ة بالجانب المظلم للكون ، الشيطان یدمر آل خير یریده البشرحضارتنا متصل. مع الطفل 
 .المليء بالحروب التي خاضوها لسبب او آلخر

 
م . ق4004النظام االلفبائي العبري الرقمي یصف هذا بـ عصر زین الذي یبدا بطرد آدم وحواء من جنة عدن في العام 

 .اهللا سيولد الطفل في الزمن المحدد مهما یكن ذلك مؤلمًاوآما أعّد .  سنة6000ویدوم 
 

 – المشيمة ، سلطان الشيطان –بعد ان ادت مهمتها .  ویذهب آل منهما بطریقه – الطفل والمشيمة –عند الوالدة ینفصالن 
االسم ملكي . وت اهللا الطفل ینال اسمًا جدیدًا عند الوالدة ، المعد في السماء استعدادًا لملك. تطرح وتدفن وتنسى لالبد

حين یتحول اوالد اهللا روحيًا سيسافرون حول االرض ببرهة وبعدها ینتشرون في المجرات التي اعدها اهللا . وسينمو ليملك
 . لهم مسبقًا ليمثلوا االنسان المقام بين المخلوقات المالئكية

 
 والنظام االلفبائي الكتاب المقدساء آما ستقراون ال یدرسون الحقائق الكتابية في مدرسة االحد وال صراع الفناء في السم

العبري الرقمي یتكلمان عن هذین البعدین ، االرض والسماء ، السبعي والخمسي ، استعمال هذه االرقام یعود الى اآتشافي 
 .مبدأ حجر روزیتا في نبؤة دانيال ، ساشرح ذلك في نهایة الكتاب

 
حيث هناك نظيران متشابهان حين ننظر الى المرآة لكن احدهما " المرآة " خر ساحاول ترميزًا آ" البعد" آي اشرح آلمة 
المرآة تعكس النور المنبثق من الجسد والثياب ، الجسد الواقف امام المرآة لنقل انه انت ، لحواسنا الواقف . هو انعكاس فقط

الحاضر وقت ال نستطيع تحدیده . يامام المرآة مادي محسوس لكنه خاضع لحساب الزمن الذي آونيًا یمر بسرعة ویمض
المستقبل فقط یمكن ان یتغير والماضي ذآرى مجمدة في ُبعد دایلث ال نستطيع ان نعبر عن ذواتنا . بدقة النه حالة صحو

 .سوى بالماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة للزمن
 

 ، الجانب االخر ، 5= هيه ( وُبعد هيه ) ت  ، هذا العالم في هذا الوق4= د ( نحن نتواجد ضمن البعدین ، في ُبعد دایلث 
لم تتم بعد في البعد الخمسي الروحي ، المادي الحقيقي یقف امام المرآة وانت فقط من یتحرك ، " أنت المستقبل) . " نافذة 

ارى من الواقع الزمني . انت مرئي بالنسبة لي ، انا ال اعرف ماضيك ما تفكر به وما هي حالتك العقلية واالخالقية 
هذا العالم في هذا " آل ما نستطيع ادراآه بحواسنا هو جزء مادي لعالم مادي ، سبعي . انعكاس ُبعد دایلث آما شرحت 

 ".الوقت 
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دایلث حرف عبري له ) ُبعد دایلث ( لتلخيص هذه الفكرة العبریة ، جسدك المحسوس مكانه في هذا العالم في هذا الوقت 
 .ُبعد هيه الننا مولودون بنفخة الهيةلكننا ندرك ونحس ب) 4( الرقم 

 
 ".الجانب االخر أو نافذة " والحرف یعني ) 5الرقم " ( هيه " النفخة االلهية في الفرد تصلنا بالعالم الروحي 

 
حياتنا . النفخة االلهية هي ما ندعوه الحياة بعيد عن العضویة المحسوسة ، هذه الحياة تتوق لالبدیة في السماء بعد الموت

 .معطاة من اهللا مصدر آل حياة تجعل حتى اقسى العتاة یتمنى الفردوس االبدي بعد الموتال
 

بما ان . نظریًا هناك شبيه لك في السماء ، واقع ابدي اوجده الروح القدس. لم یستطع العلماء تحدید مصدر الحياة حتى االن
" هذا العالم في هذا الوقت "ُبعد دایلث االرضي  المرآة هو –الواقع االبدي موجود في السماء یصبح انعكاس الحقيقة 

النظام االلفبائي العبري الرقمي . السماء هي الجانب االخر ، آون له شرائعه ، مخلوقاته ، ابعاده ممالكه آما في االرض
 . ویعني ایضا نافذه او الجانب االخر ) 5الرقم ( یعبر عنه بحرف هيه 

 
ین صحيح ایضًا عن عالقتيهما آنظام آامل ، خطة اهللا للبشر عبر التاریخ والنبؤات ما هو حقيقي عن عالقتنا بهذین البعد

وضعت بدایة ونهایة في ُبعد هيه عبر التاریخ ، هذه الخطة قد تقاطعت في ُبعد دایلث ، هذا التقاطع اظهر تدخل اهللا في 
ظم هذه التدخالت ظهرت مع الشعب مجرى حياة واعمال االمم واالفراد ومعظم التدخالت سبقتها نبؤات موّثقة ومع

دراسة اتمام النبوات في التاریخ تعطينا االداة لتحدید مواعيد احداث مستقبلية . اليهودي بترآيز مخصص للهيكل في القدس
 . المقدسالكتابتكلمت عنها النبؤات في 

 
ًا في ُبعد دایلث ليؤثر بتاریخ البشر بارشاد آیات آتابية اآتشفت انماط تداخالت بعدي هيه ودایلث حين بعد هيه تجسد ماضي

خطة اهللا سبق . باستعمال اساليب بحثي استطعت تحدید مواعيد االحداث المستقبلية لصراع الفناء القادم سریعًا. ومجریاته
عد حين تتجسد واقعية ُب) هذا العالم في هذا الوقت( في ُبعدنا االرضي دایلث " متى" انها قضية . ووجدت في الواقع االبدي

 .هيه فنراها ونحسها
 

سفر الرؤیا یتكلم عن هذین المسارین محاوًال وصف آيفية وضع واعالن هذه االحداث في السماء وآيف ستتم على 
 من آتاب نبؤة صراع الفناء ستكون على 10القصة تتم بسرعة في الفصل االول من الكتاب ، ان قرأت الفصل . االرض

 ترسم العصور المتعددة معرفة بـ ساعة آوآو العالم التي 
 . للتاریخ البشري في بعدي هيه ودایلث

 
 .البشر والشيطان . الساعة تحدد احداث التاریخ البشري في رسمها من وجهة نظر اهللا
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 2015 – 2008عصر سيث 
 

لعالمي الكل االن نعود الى صراع الفناء ، غيوم سوداء تتجمع في السماء وعلى االرض ، نرى الظالم في الجو السياسي ا
 .یرى بان عاصفة ما قادمة

 

  عصر سيث– سنوات 7تواریخ جدول 
 عصر زین

  سنة6000
 عصر سيث

  سنوات7
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  سنة1000
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 التقویم الصيني
 2012األول   آانون21تقویم االزتيك ینتهي في 

 

في جداولي اصف .  یدعو ذلك بـ صراع الفناءالكتاب المقدس. الغيوم سوداء بها بروق ورعود لن یدوم وقتها طویًال
 . سنوات فقط7ع الفناء بـ فترة سيث تدوم صرا

 

سفر الرؤیا یتكلم عن حرب في السماء ، الواقع . حين نرى البرق فتتوقع الرعد الشدید وآأن عمالقة تتقاتل في السماء
 .هذا ما لن تسمعه في مدارس االحد وهذا مخيف ایضَا. العمالقة هناك قد اشتبكوا في صراع قاتل 

 

سيكون النصر هللا . ان الشيطان واتباعه سيطردون من السماء لالبد وسيخسر مكانه في الكون یقول بالكتاب المقدس
االن حّل . " آتب یوحنا في سفر الرؤیا ما شاهده وسمعه في السماء. وسيتبدل آل شيء في السماء وسریعًا على االرض

 ". ملكوت اهللا
 

 شيء ، سيعاد تشكليل الحياة على االرض وفي السماء آما یرید نعود الى تحليلي ، سریعًا سيولد الطفل وبوالدته یتبدل آل
 .اهللا آاملة دون تاثير شيطاني

 
حتى تقاویم االزتيك والصينية تؤآد مواعيد . قال اهللا هو ذا أصنع آل شيء جدیدًا ، عهد جدید حسب خطة اهللا منذ البدایة

ذه التقاویم المتباعدة جغرافيًا وحضاریًا تتحد على تاریخ  نبوات آخر االیام ، هالكتاب المقدسوطبيعة صراع الفناء ، مع 
 .2012 آانون االول 21مستقبلي واحد 

 
  3018 -2018عصر تيث 

 
في مثال والدة الطفل ، الوالدة تفتح باب حياة جدیدة حين یترك الجنين ظالم الرحم ليصبح طفًال ، في النظام االلفبائي 

هذه المرحلة لحياة فانية على االرض یبارآها اهللا فتدوم . ى دورة حياة جدیدة یرمز ال) 9( العبري الرقمي حرف تيث 
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 سنة ستكون آهواء منعش ترسله عاصفة عابرة بعدها عظمة الطبيعة تعكسها ، رذاذات المياه الحية فوق االعشاب 1000
ث ینتمي لُبعد دایلث السبعي ، احببت العواصف الرعدیة دومًا ، بعبروها اتوقع االنتعاش واالمان الطبيعي ، عصر تي

للحياة الفانية في هذا العالم في هذا الوقت لكنه سيختلف عن آل ما نعرفه اليوم فالشيطان سيكون مقيدًا في الهاویة وال 
 .یستطيع اطالق شّره المدمر

 
طة لمن یطيعونه مع هبة لن یكون هناك غير مؤمنين باهللا قال المسيح ، االغصان غير المثمرة ُتقطع وتلقى في النار وهللا خ

 .الحياة االبدیة
 

خطط اهللا لضيقة عظيمة ضروریة آي یطهر .  سنوات صراع فناء7 یجب ان یكون هناك لماذاآمل انك قد بدأت تفهم 
 االسباباالرض والسماء تمهيدًا لقدوم عصر تيث الجدید ، الكتاب االول یصف تفصيليًا ملكوت اهللا الموعود وایضًا 

 .ریة صراع الفناء ضمن خطة اهللا الكاملةاالخرى عن ضرو
 

 ال تضطرب وال ترتبك 
 

لقد صممت . فكر لنفسك وقرر ما هو قّيم لحياتك اليوم وتاثيره على حياتك االبدیة . آمل اني اثرت فضولك لتقرا آتابي 
اح التصاميم مثل المهندس اآلت عالية التقنية لكني صانع ساعات بسيط ، أحاول أن أجد ما ُیظهر انماطًا بسيطة فعالة لنج

 . الذي یستطيع ان یدرك ما هو جيد وجميل من قراءة الخرائط الهندسية
  

اهللا هو المهندس االآبر وخطته ال تتعثر آما تتعثر آلمات االساتذة الذین یحاولون اظهار خبرتهم في تفسير آلمات االسفار 
آمل ان اوصل لك بساطة خطة اهللا ، لكي یساعدك . ندس الخرائط آما یقرأ المهالكتاب المقدس، النهم ال یستطيعون قراءة 

اقرأ آتاباتي وبعدها قّيم آل نقطة على حدة ، . الكتاب المقدسان تضع جانبًا ولو لفترة االفكار المسبقة لدیك عن نبؤات 
 .ستجد ما یثيرك وان آنت ال تتفق ما آل آتاباتي

 
آلیات الكتابية آآلليء العقد حسب النظام االلفبائي العبري الرقمي ، بعض آتابي الثاني عن صراع الفناء الكتابي ینظم ا

علماء الالهوت یفصلون ما بين رؤیا یوحنا واقوال المسيح بسبب عدم انتظام تراتبي في سفر الرؤیا ، مما جعل لغز 
 . صراع الفناء غامضًا لقرون عدیدة

 
. یمان اليهودي الكتابي والعهد الجدید المسيحي هما مسارین متالزمينلقد اآتسبت فهما افضل لكلمة اهللا حين ادرآت بان اال

 .ان حاول احدهم فهم امور اهللا عبر مسار واحد سيواجه المتاعب سواء آان ذلك تعليمًا او نبؤة
 

. اولهذا ال یتفق علماء الالهوت في هذه الطوائف على آيفية قراءة سفر الرؤی. آثير من الطوائف تاسست على مسارواحد
الى نصفين یفصل " یوم الّرب العظيم" آخرون یقسمون " لالختطاف"بعضهم یقول بان المسيح سيعود مرتين ، اول مرة 

 .ما بينهما سنوات
 

على اطار لكن ان أبقيت . حين تقرا بعض اصحاحات سفر الرؤیا قد تبدو وآانها مجموعة احداث غير متراآبة مضطربة
في الواقع ان اعيد قراءة .  حيا وذو معنى الكتاب المقدس االولى یصبح ما یقوله النص الموصوف في االجزاء الخمسة

ال تحس باالحباط ان وجدت نفسك بحاجة الن تعيد . آتابي مرارًا وحين افعل اجد نفسي اآتشف شيئًا جدیدا في آل مرة
 .الكتاب المقدسبر هذا الكتاب یجب قراءته مرارًا لتدرك تمامًا ما یریده اهللا ع. قراءة بعض المقاطع

 
 .ليبارك اهللا وقتك وانت تدرس حقائق صراع الفناء القادم سریعًا
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   سنوات لصراع الفناء 7جدول 
 صراع الفناء العظيم  

 

 2015 آانون االول 21 الى 2008 آانون االول 21
 

 نصف زمن+ زمانين +  زمان 7: 12دانيال  14 3018 سنة ميالدیة 3500
 )سنة7000جدول -14المحطة (اسبوعا  70 – 24: 9دانيال 

 )5778 تموز 17 (2018 حزیران 30                                          أیام 10 أشهر ، 6 سنوات ، 9( یوما 3480
 

 االسبوع االول
 2008 آانون االول 21
 5769 آيسلف 24

 سنة 7000 -13المحطة  (27: 9دانيال  13
 2015انون االول  آ21                    

 )5776 تيفت 9                    (
  یوما1290 ، 11 :12دانيال  12 2011 آانون االول 4

 

  یوما1335، 12:  12دانيال  11 
 

  یوما2300 ، 14: 8دانيال  10 
 فصل+   ازمنة 10-7 ،3: 20 ، رؤیا 12: 7دانيال 9  نبؤات 2+ 7

 ، نصف زمان زمان ، زمانين 7: 12دانيال  8 
  نصف اسبوع 27: 9دانيال  7 
 زمان ، زمانين ، نصف زمان 25 :7دانيال 6 

 2018 أیار 24
 )5778 سيفان 10(

                  
 

 دب آلب دیك قرد خروف حصانأفعى  تنين  أرنب  نمر ثور  جرذ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013201420152016 2017 2018 2019
12 
 اذار

1 
 نيسان

2 
 أیار

3 
 سيفان

4 
 تموز

5 
 آب

6 
 أیلول

7 
تشرین

8 
 هيشفان

9 
آيسلف

10 
 تيفيت

11 
شيفان

 

  شهرا24 شاهدین ، 3: 11 رؤیا  5 2012 آانون الثاني 4
  شهرا42 ، 2: 11رؤیا  4 )5772 تيفت 9(

  شهرا42، 5: 13رؤیا  3 نبؤات 5
  یوم1260 اسرائيل  6 : 12رؤیا  2 یوحنا          
 نصف زمان+ زمن ، زمانين   14: 12رؤیا  1 

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                       

  مملكة اهللا–حياة جدیدة 
 )5773 نيفت 8 (2012 آانون االول 21 –الشيطان   
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 صراع الفناء الصغير
 )2015 ایلول 17 – 2011 آانون االول 4(

                      
              )5773 تيفيت 8(  2012 آانون الثاني 21

                تقویم االزتيك –االفعى 
     ثور 

 

 تنين
 

التقویم خروف    
 العبــري

2008       
 

التقویم  2015   
الغریغوري

 

التقویم   تشري1112 10 9 8 7 6 5 4 3  نيسان1
 العبــري

 
                           

 2015 أیلول 17                                                                                  
 )5776 تشري 4(                                                     

 2011 آانون االول 4                                         
 )5772ف  آيسل8       (                                           

 )التقویم البابلي( تموز، الشهر الرابع 5                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 


