القمر يتحول الي دم وظاهرة اربع
اقمار دموية يوئيل  13 :2و أعمال
 22 :2و رؤيا 32 :6
Holy_bible_1

في البداية هذا الموضوع لست احدد به اي مواعيد من اي نوع ( ال موعد نهاية االيام وال مجيئ
المسيح الثاني وال حرب هرمجدون وال خراب بعض الدول وال تحقيق نبوات معينة وال غيرها من
المواعيد باي شكل من االشكال ) وال اتوقع اي احداث معينة وال اقفز الي اي استنتاج .فارجوا ان
ال يستغل احدهم هذا الملف ويدعي اني اتنبأ بشي او احدد مواعيد او غيره النه في هذه الحالة
سيكون غير امين ويدعي علي ما لم اقوله.

كل ما اقدمه في هذا الملف فقط ان هناك احداث فلكيه اشارت اليها وكالة ناسا الفضائية تشابه
وتلفت النظر لما قاله الكتاب المقدس .

المعلومات االتية من موقع ناسا
http://www.nasa.gov/

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE2001-2100.html

يحدث دائما ما يسمي بخسوف القمر
Lunar Eclipses
وهو عندما يكون القمر كامل
سيحدث في القرن  222 23خسوف قمري  28منهم خسوف كامل
منهم يوجد منهم نوع تتابع فيه فيه الخسوف الكلي للقمر اربع مرات يسمي هذه الظاهره النادرة
باسم
four consecutive total lunar eclipses, known as a tetrad.

 مرات في هذا القرن بعضها كلي وبعضها جزئي2 سيحدث الترتاد
1. Tetrad: 2003 - 2004
2. Tetrad: 2014 - 2015
3. Tetrad: 2032 - 2033
4. Tetrad: 2043 - 2044
5. Tetrad: 2050 - 2051
6. Tetrad: 2061 - 2062
7. Tetrad: 2072 - 2073
8. Tetrad: 2090 - 2091
منها نوع يسمي القمر الدموي
The exact hue (anything from bright orange to blood red is possible)
depends on the unpredictable state of the atmosphere at the time of the
eclipse. It is called the "Hunter's Moon" or sometimes the "Blood Moon."
وهو تحول لون القمر الي االحمر الدموي

وهذا سيحدث اربع مرات ما بين سنة  2232و 2238
والعجيب انه سيحدث تتابع لظهور القمر الدموي مناسب العياد يهودية اربعة بل ايضا سيكون
ظاهر في الشرق االوسط وبخاصه اسرائيل .وهذا صرحت به ناسا بالتواريخ التالية

 38ابريل 2232

وهو ما يناسب عيد الفصح اليهودي

 2اكتوبر 2232

وهو ما يناسب ايضا عيد المظالت اليهودي

 2ابريل 2238

وايضا يناسب عيد الفصح

 22سبتمبر 2238

وهو ايضا يناسب عيد المظالت اليهودي

وفي خاللهم سيحدث كسوف للشمس في اول نيسان  2238وهو اول السنة الدينية اليهودية اي
قبل الفصح باسبوعين

ولكن ايضا سيكون هناك كسوف جزئي في  31سبتمبر  2238م
مع مالحظة ان سنة السبت التي هي كل سبع سنين هو من  28سبتمبر  2232م وتنتهي في
 31سبتمبر  2238وسيكون هناك كسوف جزئي

اما في القرن الخامس عشر حدث قمر دموي اربع مرات .حدث في سنة  3242ويناسب طرد
اليهود من اسبانيا من فرناندن واعطوهم  32يوم ليهربوا ومن يبقي يقتل واخذوا كل امالكهم
1492
* Passover, April 2, 1493
* Sukkoth, Sept. 25, 1493
* Passover, March 22, 1494
* Sukkoth, Sept. 15, 1494
وكريستوفر كولمبس اكتشف امريكا وكانت ارض جديده لليهود وايضا لشعوب كثيرة مع مالحظة
ان اخر مرتين لرباعي للقمر الدموي كان سنة  3422ووهو يناسب رجوع اليهود الي ارضهم
اسرائيل
1948
* Passover, April 13, 1949
* Sukkoth, Oct. 7, 1949
* Passover, April 2, 1950
* Sukkoth, Sept. 26, 1950

و سنة  3461وهو يناسب سيطرة اليهود علي اورشليم .عندما اخذوا اورشليم مدينة الملك العظيم
رغم انهم هوجما بست دول ست ايام
1967
* First Day of Passover, April 24, 1967
* First Day of Sukkoth, Oct. 18, 1967
* First Day of Passover. April 13, 1968
* First Day of Sukkoth, Oct. 6, 1968

مع مالحظة انه لم تحدث هذه الظاهره وال مرة في القرن التاسع عشر وال الثامن عشر وال السابع
عشر وال السادس عشر.
وحدث في  362الي  361م
 148الي  146م
 222الي  221م
 262الي  263م
ولكن ليس لهم عالقة باعياد يهودية

ما قاله الكتاب المقدس
الكتاب المقدس تكلم عن القمر انه ايات واوقات
3 سفر التكوين
 و قال اهلل لتكن انوار في جلد السماء لتفصل بين النهار و الليل و تكون اليات و اوقات32 :3
و ايام و سنين
ايات
H226
אות
'oth

oth
Probably from H225 (in the sense of appearing); a signal (literally or
figuratively), as a flag, beacon, monument, omen, prodigy, evidence, etc.: mark, miracle, (en-) sign, token.
ومنها قيل عالمات الدهر
καὶ σημεῖον αἰῶνος a sign of the world

واليهود قالوا ان عالمة الدهر تعني عالمات لتحقيق نبوات
فعالمة الدهر هذه ارتبطت كثي ار بالنبوات وموضوع القمر الدموي ذكر ثالث مرات في الكتاب
المقدس
مثل ما قال يؤئل النبي
سفر يوئيل 13 :2
الر ِّ ِ
تَتَ َح َّو ُل َّ
وف.
يء َي ْوُم َّ
يم ا ْل َم ُخ ُ
س إِلَى ظُ ْل َم ٍةَ ،وا ْلقَ َم ُر إِلَى َدٍم قَ ْب َل أ ْ
َن َي ِج َ
الش ْم ُ
ب ا ْل َعظ ُ

سفر أعمال الرسل 22 :2
الر ِّ ِ
يم َّ
تَتَ َح َّو ُل َّ
ير
يء َي ْوُم َّ
س إِلَى ظُ ْل َم ٍة َوا ْلقَ َم ُر إِلَى َدٍم ،قَ ْب َل أ ْ
َن َي ِج َ
الش ْم ُ
الش ِه ُ
ب ا ْل َعظ ُ

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 32 :6
الشمس صار ْت سوَد ِ
ِ
ت لَ َّما فَتَح ا ْل َختْم َّ ِ
س ٍح
َوَنظَ ْر ُ
َ
اء َكم ْ
يم ٌة َح َدثَ ْتَ ،و َّ ْ ُ َ َ َ ْ َ
الساد َ
سَ ،وِا َذا َزْل َزلَ ٌة َعظ َ
َ
ص َار َكالدَِّم،
ِم ْن َ
ش ْع ٍرَ ،وا ْلقَ َم ُر َ
اما العالمات التي تصاحب القمر فقيل
إنجيل لوقا :23

ِ
ون أُور َ ِ
ِ
ون ِبفَِم َّ ِ
يع األ ِ
ِ
ُمِمَ ،حتَّى تُ َك َّم َل
َ 22وَيقَ ُع َ
الس ْيفَ ،وُي ْ
يم َم ُد َ
ُممَ ،وتَ ُك ُ ُ
وس ًة م َن األ َ
س َب ْو َن إلَى َجم ِ َ
شل ُ
ِ
ُمِم.
أ َْزم َن ُة األ َ
ض َكرب أ ٍ
ُّ ِ
الش ْم ِ
ات ِفي َّ
بح ْي َرٍة .اَْل َب ْح ُر َواأل َْم َوا ُج
ون َعالَ َم ٌ
َ « 28وتَ ُك ُ
ُمم َ
س َوا ْلقَ َم ِر َوالن ُجومَ ،و َعلَى األ َْر ِ ْ ُ َ
تَ ِ
ضجُّ،
السماو ِ
ار ما يأ ِْتي علَى ا ْلمس ُكوَن ِة ،أل َّ ِ
شى علَ ْي ِهم ِم ْن َخو ٍ
َ 26و َّ
ات تَتََز ْع َزعُ.
ف َوا ْن ِت َ
َ
ظِ َ َ
َ ْ
ْ
َن قَُّوات َّ َ َ
الن ُ
اس ُي ْغ َ َ ْ

إنجيل متى 24 :22
ْت بع َد ِ
ِ
ق ِت ْل َك األَي ِ
ُّ
َّام تُ ْظلِ ُم َّ
ضي ِ
سقُطُ ِم َن
سَ ،وا ْلقَ َم ُر الَ ُي ْع ِطي َ
وم تَ ْ
« َولِ ْل َوق َ ْ
الش ْم ُ
ض ْو َءهَُ ،والن ُج ُ
السماو ِ
السم ِ
ات تَتََز ْع َزعُ.
اءَ ،وقُ َّو ُ
ات َّ َ َ
َّ َ

إنجيل مرقس 22 :31
َما ِفي ِت ْل َك األَي ِ
ق ،فَ َّ
الضي ِ
ض ْو َءهُ،
َّام َب ْع َد ذلِ َك ِّ
« َوأ َّ
س تُ ْظلِ ُمَ ،وا ْلقَ َم ُر الَ ُي ْع ِطي َ
الش ْم ُ

ما قمت به هو فقط ما قاله موقع ناسا عن موضوع القمر الدموي وما قاله الكتاب المقدس  .اما
عن معني هذا فال استنتج شيئ  .فقد يحدث امور مهمة متعلقة باسرائيل او المنطقة المحيطة بها
وقد ال يحدث اي شيئ .فاكرر هذا ليس نبوة وال توقع وال تحديد مواعيد الي شيئ.

والمجد هلل دائما

