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 اقرار وتكريم
 

 هربرت  رستولرز وآريستوفر باتون
 ما هو عليه هذا الكتاب

النتائج تؤيدها . خطة اهللا للبشر يظهرها الكتاب المقدس عبر ابحاث واساليب مخترع متقاعد  وصانع ساعات آوآو سابق 
ت اخرى تأتي  بمعطيات علمية بما فيها تأآيدا. مقارنات تحليلية  ما بين األلفباء العبرية الرقمية  والتقويم الديني اليهودي 

اسلوب حساب تواريخ احداث  نبذات صراع الفناء يتضمنها هذا الكتاب  لغز . تقاويم شعوب  األزتيك والصينية  الملكية 
 17آال الكتابين وضعهما  هربرت وستولرز لغز .  تموز  المقدمات الرئيسية العبرية القديمة لتاريخ صراع الفناء 17

.الذي ساهم بوضع محتوياته . مساعدة آريستوفرج باتون تموز ب  
 

 اقرار وتكريم 
 

آتابة المواد من أجنبي يتكلم اإلنكليزية  وتنظيم . اريد ان اآرم شخصية لوالها لم يصبح آتاب صراع الفناء واقعا 
ل ذلك تطلب شخصية عير عادية الفلسفة ، العلوم ، والرياضيات آ. النصوص تتكلم عن العبرية القديمة والوثائق المكتوبة 

. ذآية صبورة وخبيرة  ومتخصصة   
 

انا متأآد بأن مترجمين آثر آخرين حين . حيث ترجمت هذا الكتاب للغة األلمانية حتى ادرآت صغوبة صانع الكلمات  
الكتاب الى سيقدرون سيطرتها غلى اللغة اإلنكليزية التي تجعل عملهم  لترجمة هذا .يترجمون مستقبال لعذه النصوص 

.لغات اخرى اآثر سهولة   
 

    لها عميق احترامي  اني شاآر اهللا بعمق ألنه وضع في طريقي السيدة آاتي آيد آاتبة وناشرة  
www.kathyid.com انصحكم بزيارة موقعها   

 
 

 الكتاب الثاني
 

  يفهم اليهودية هاردت. في آتابي تموز  ضروريا احتجت لمن يدقق بالعلومات العبرية  17حين اصبح آتابي الثاني لغز 
هذين الدينين في بحثي وجدت انه من المستحيل  فهم خطةاهللا للبشر دون اضافة األسفار الكتابية وتقاليد . والمسيحية 
 العظيمين 

 
لكن اهللا أجاب صلواتي بأن . هذا الكتاب تطلب خبرة مزدوجة نادرة  معظم العلماء تخصصوا في واحد من هذين الدينين 

 سنوات بينما انهى درجته العلمية برتبة بروفسور قي ذلك 5عمل آعالم آثار في اسرائيل لمدة . ارسل الي آرستيفر باتون 
بما . ات القديمة الميتة انه على معرفة ايضا باللغتين  ودرس بعض اللغ)  القدس( المجال في الجامعة العبرية  في اورشليم 

.انني الماني اللغة يسرني انه يستطيع التكلم باإللمانية ايضا   
 

خالل عملنا سويا اظهر السيد  آروستفر معرفة واستنارة نادرة لم اجدها في دوائري المسيحية  حتى لدى المتخصصين 
بي الثاني  ويستطيع ان يريني حينها  آيف استطيع ان ارسل لكيستوفر  المخطوطات األولى لفصول آتا. بدرجات جامعية 

بما فيها  التقويم اليهودي لألعياد ايام الصوم  من  عالقة  بنبؤات الكتاب  . ان آثيرا من التقاليد اليهودية  القديمة والحديثة 
.آان معلما جيدا لي وامضينا سويا  وقتا رائعا في اآتشاف  مكنونات رؤيا اهللا لنا . المقدس   
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 ما يصلحه يا آان ينهض قبل النوم  ويعمل لساعات متأخرة من الليل بعد عودته من وظيفته التعليمية آي يرسل  لغالبا م
نبؤة .  تموز قام باضافة اصالحات تقنية للكتاب األول 17باإلضافة  الى العون الكبير  في آتاب لغز . من الصفحات 
بين عمله وحياته العائلية انه حقا نادر الوجود  ارسله اهللا الكريم لديه زوجة وصغار ومع ذلك  وازن ما . صراع الفناء  

الي  اني مدين جدا له ولعائلته الصبورة  نعمة اهللا اختارت األقضل  لمعاونتي برسالتي هذه في عالم اصابت سلطاته 
ين نادرا  ما قرأوا الكتاب آمل بحق ان تتسبب هذه الكتب باتخاذ قرارات في دوائرعدة  لتثقف الكثيرين حتى  الذ. الفوضى 
.المقدس   
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لقد اختار اهللا  بني . ان التاريخ البشري يجب ان نقبله . آثيرون ال يدرآون ان بقاء البشرية يعتمد على المعرفة  الكتابية 
يام التجارب  والبرآات ن متواضع ألوسيحقق ما تبقى من دعوة لهم  علينا ان نتعلم ونستعد بايما. اسرائيل ألسبابه هو  

 القادمة 
 شكرا جزيال لك يا عم آروستوفر  لنصيحة اهللا فقط  يستطيع مكافأتها  بامكانكم األتصال به على موقعه األلكتروني  
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