
زؤ٠خ ١ٔٛ٠زٟ 

 

. ٘رٖ زؤ٠خ ػٓ ٔٙب٠خ اٌصِبْ ٌفزبح شبثخ ِٓ إٌٙد ردػٝ ١ٔٛ٠زٟ
 

Unity's Vision 

The endtime vision of a young girl from India named Unity. 
 

 

أخجسٟٔ ٠سٛع . 2006 أذاز 9وبْ ا١ٌَٛ اٌرٞ ف١ٗ زأ٠ذ زؤ٠خ ػٓ ٠سٛع  ٘ٛ ٠َٛ األدد ٌٍشج١جخ فٟ 

: ػٓ ثالثخ أش١بء

 

 

ئخزطبف اٌمد٠س١ٓ . 1

دىُ اٌٛدش . 2

د٠ٕٛٔخ هللا . 3

 

زفغ ٠سٛع . ج١ّغ اٌمد٠س١ٓ اٌر٠ٓ فؼٍٛا ِش١ئخ  هللا ُزفِؼٛا فٟ اإلخزطبف، ٚظٙس ٠سٛع فٟ ِٕزصف اٌطس٠ك فٟ اٌسّٛاد

. اٌمد٠س١ٓ اٌّزٛاجد٠ٓ ػٍٝ األزض اٌر٠ٓ ػٍّٛا ِش١ئزٗ، وّب زفغ اٌٝ اٌسّبء اٌّإ١ِٕٓ اٌّٛجٛد٠ٓ فٟ اٌمجٛز

ُ٘صَ اٌز١ٕٓ ٌُٚ ٠جد ِىبٔبً فٟ اٌسّبء، ٌرٌه . 666ثؼد اإلخزطبف زأ٠ذ ِالئىخ رذبزة ر١ٕٕبً، اٌرٞ ٘ٛ 

. لبي اٌز١ٕٓ ئٔٗ س١ذىُ ػٍٝ األزض ػدح سٕٛاد. سمػ ػٍٝ  األزض

 

ٚػٍٝ زأسٗ ر١جبْ ِىزٛثخ ػ١ٍٙب أسّبء .  لس7ْٚ زؤٚض 10ٚثُ زدً اٌز١ٕٓ ٚجبء ٚدش أخس ٌٗ 

. رجد٠ف

 

 

 

هل مان الىحش بشنل إوسان؟ : ٌسألها مرٌع التلفزٌىن

 

ٚزأ٠ذ أٔٗ خالي دىّٗ وبٔذ ػالِزٗ ِمزِٛخ دزٝ ػٍٝ . وبْ ٠شجٗ ئٔسبٔبً ٌٚىٕٗ وبْ ِم١فبً . ج

وبٔذ ػالِزٗ ِمزِٛخ ػٍٝ ج١ّغ إٌبض اٌر٠ٓ . دزٝ أْ إٌمٛد وبٔذ ِمزِٛخ ثؼالِزٗ. اٌسش

. 666إِٔٛا ثٗ، ٟٚ٘ 

 

 

 

فما الري حدث للرٌه أمىىا بٍسىع؟ .  على مل التجازة666ِوِضع الختم : المرٌع

 

. لـُطؼذ أجسبدُ٘ ُٚ٘ أد١بء ٚاُلزٍؼذ ػ١ُٛٔٙ. أؤٌئه اٌر٠ٓ إِٔٛا ث١سٛع فٟ ذٌه اٌٛلذ ئظطُٙدٚا ثمسبٚح. ج

. لـُطؼذ دٕبجسُ٘ ٚلـ١ٍُذ أجسبدُ٘ فٟ أٚػ١خ ظمّخ

، ِجد ٠سٛع، ٌُ 666فٍّب زأٜ اٌز١ٕٓ، اٌرٞ ٘ٛ . د١ّٕب أرٝ ٠سٛع اٌٝ األزض ثب١ٔخ ٔصي ػٍٝ سطخ األزض

وّب أٔٗ ػٕد ِجئ ٠سٛع، وً اٌر٠ٓ وبٔٛا ِٛرٝ، ٚاٌر٠ٓ رـُسوٛا فٟ فزسح اإلخزطبف . ٠سزطغ رذًّ ذٌه فٙسة

. ئسز١مظٛا ِٓ لجٛزُ٘

 

لذ اٌّالئىخ أثٛالٙب ٚلبَ ج١ّغ األِٛاد ِٓ لجٛزُ٘ ٌٍّعٟ اٌٝ ٠َٛ د٠ٕٛٔخ هللا ّٛ . ثَ

 

 

 

 



 

 

زائع، زائع، حسىاً هل هىاك شئ أخس ٌا ٌىوٍتً؟ : المرٌع

 

ٚاٌجـِداء وبٔٛا ٘إالء اٌر٠ٓ ٌُ ٠فؼٍٛا ِش١ئزٗ ٚأؤٌئه اٌر٠ٓ . ثؼد ذٌه ٚظغ ٠سٛع اٌجـِداء ػٍٝ ا١ٌسبز ٚاٌمساف ػٍٝ ا١ّ١ٌٓ. ج

. 666ٌُٙ اٌؼالِخ 

. وبٔذ ػ١ٍُٙ ػالِخ اٌص١ٍت ُٚ٘ اٌر٠ٓ فؼٍٛا ِش١ئخ ٠سٛع. أِب اٌر٠ٓ وبٔٛا ػٍٝ ا١ّ١ٌٓ فُٙ اٌمساف

. ثُ أصدز هللا دىّٗ ػٍٝ وً شمص ِٓ اٌر٠ٓ لسُّٙ ٠سٛع اٌٝ ِجّٛػز١ٓ، اٌجـِداء ٚاٌمساف

ِ٘دد خطب٠ب وً شمص ػٍٝ شبشخ رٍفصح. ٚصدز اٌذىُ ػٍٝ وً ٚادد ُِٕٙ لداَ هللا .  ٚشٛ

 

ئذا وبٔذ " د١ّٕب شَٙد ٌه شمٌص ػٓ ٠سٛع  اٌّس١خ، ً٘ إَِٔذ ٚرجذ أَ ال؟"سأي هللا، 

ٚزأ٠ذ أْ اٌر٠ٓ غُسدٛا فٟ . د١ٕئر ٠ىْٛ اٌذىُ ػ١ٍُٙ ثبٌر٘بة اٌٝ اٌجذ١ُ" وال"ئجبثزُٙ، 

ح ال لبع ٌٙب ّٛ ح ِزمٍج١ٓ دْٚ اٌٛصٛي اٌٝ أٞ ِىبْ. اٌجذ١ُ سمطٛا فٟ ٘ ّٛ وبْ . لـُرفٛا اٌٝ اٌٙ

 ٍَ ٍَ ٚدب . ٚوبٔٛا ٠صسخْٛ ٠ٚص١ذْٛ ِزٛس١ٍٓ ث١سٛع غبٌج١ٓ اٌسدّخ. ٕ٘بن ١ٌٙت ٔبز ِعطس

 

وبٔذ . زأ٠ذ ٕ٘بن أٔبسبً أ٠عبً . وّب زأ٠ذ ِىبٔبً ِّزٍئبً ثبٌد٠داْ ٚثأفبػٟ ظمّخ ٚٔبز جُٕٙ

زأ٠ذ ٠سلخ وج١سح ٚٔذ١ٍخ ٍِزصمخ ػٍٝ . اٌد٠داْ ردخً خالي ثمت األٔف ٚرمسج ِٓ اٌثمت األخس

. وّب زأ٠ذ أفؼٝ ٍِزفخ دٛي اٌجسد ٠ٚسلبد رصدف ػٍٝ أجسبد إٌبض. خد زجً

 

التىبة هً على األزض فقط ولٍست فً االَخسة 
 

 

ماذا حدث بعد ذلل؟ : المرٌع

 

. أػطبٔب ٠سٛع ٘رٖ إٌٙعخ ألٔٗ ٠ذجٕب. سزمٍصْٛ فٟ ٘رٖ إٌٙعخ. لبي ٠سٛع األْ ٘ٛ ٚلزىُ ٌٍزٛثخ. ج

 

ماذا لدٌل بعد ٌا ٌىوٍتً؟ : المرٌع

 

 (وهاٌة هري السؤٌة).  ٘را وً شئ. ج

  

 

 

! زأْد ١ٔٛ٠زٟ زؤ٠خ ػٍٝ دٍُ ػٓ ٔٙعخ فٟ اسزسا١ٌب

 

أي مدٌىة؟ . أي منان فً استسالٍا: المرٌع

: ٌىٕٙب ربثؼذ. ٌُ رؼسف ١ٔٛ٠زٟ اٌّد٠ٕخ اٌزٟ ٔـُمٍذ ا١ٌٙب فٟ زؤ٠زٙب ٚدٍّٙب

 

وّب أخرٟٔ ٠سٛع اٌٝ . ئٌزم١ُذ ث١سٛع فٟ ٠َٛ أدد ٚوشف ٌٟ ثؼط األش١بء اٌؼج١جخ. ج

زأ٠ذ اٌفسح ػٍٝ . اسزسا١ٌب، د١ث لبثٍذ ٕ٘بن أزثؼخ أصدلبء، جْٛ ٚو١ٕٟ ِٚبزن ِٚبزٞ

وٕذ . ثدا ػ١ٍُٙ أُٔٙ ذالٛا إٌٙعخ. سّبد اٌؼد٠د ِٓ إٌبض ف١ّب وبٔٛا ٠سلصْٛ ٠ٚغْٕٛ

زأ٠ذ فٟ رٍه اٌى١ٕسخ . أغٕٟ ٚأزلص ٚأفسح ِؼُٙ ألْ ٠سٛع سجّت ٔٙعخ فٟ اسزسا١ٌب

ق أثٛالٙب . وبٔذ اٌّالئىخ رط١س فٟ دٍمبد دٛي اٌى١ٕسخ. األسزسا١ٌخ اٌؼد٠د ِٓ اٌّالئىخ فٟ داخً ٚخبزج اٌى١ٕسخ ّٛ وبٔذ رـُج

. ثُ لبي ٌٟ ٠سٛع ئٔٗ س١أخرٟٔ اٌٝ ذاد اٌّىبْ ٕٚ٘بن سٕزمبثً ِؼٗ ٠ِٛبً ِب. ٚرغٕٟ رسبث١ذبً ٚرشىساد ١ٌسٛع

   

      

  
 


