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 11الفصل 
 مراجعة المرحلة ومتابعتها
 صراع الفناء في فنجان قهوة

 
 لما علي أن أشتري آتابك الثاني ؟

  تموز ؟17ما هو لغز 
 لماذا حجر روزيتا الكتابي مهم ؟

 لماذا خلق ُبعد دايلث؟
  النظام االلفبائي العبري الرقمي يصف االجيال القادمة

 
 الصفحة  المقطع 

 1 مراجعة للفصول
 3 ؟ اد تاريخ صراع الفناء في فنجان قهوةايج

 4  اسبوعا لـ دانيال70نبؤة 
 6 ميالدية/ م . ق1اهللا غير المرئي يصبح مرئيا 

 7 الفوضى الحديثة
 

 مراجعة للفصول 
 

 آتاب مقدس ان من لم يكن لديهم حفظت لنا رغم آل العوائق ، آمل ل سنة من خطة اهللا للبشر التي7000في نبؤة صراع الفناء مررنا بـ 
أرجو ان يكون قد اعطاآم هذا الكتاب لمحات عن .  لوحدهمالكتاب المقدسيتذآروا وجهات النظر المختلفة التي ُقدمت وهم يتابعون دراسة 

 .  وجودنا هنا على هذا الكوآبسبب
 

. ا ذلك آالمهمة المستحيلة بالنسبة لي بد،الكتاب المقدسآما اني حاولت ان اوضح بعض االساليب المتعددة لفهم الحقائق الموجودة في 
 .مستعمًال مالحظاتي آرجل علم حاولت ان اصّنف ما هو االهم في البحث عن جواب هللا لسؤالنا البشري 

 
 سنة من 7000دراسة . االن انتم مدرآون لمقولة الصندوق السحري التي تشرح لنا آيف ان للحقائق منظور آخر في مستوى مختلف 

 . سنوات من صراع الفناء في المستقبل7 الشيطان عبر الماضي على احداث بقًا يضع في النور تفاعالت اعمالطاالبشرية يظهر ت
 

 التتابع التاريخي الذي ظهر آان آالمسارين ، أصبحت التواريخ مهمة جدًا وهذا ما جعلني أصمم ساعة آوآو العالم بتروس دورات الزمن
 سنوات من صراع 7يتطابق معه .  سنة من التاريخ البشري 7000ابق هذين المسارين اعطانا تط.  محطة 14المتالزمين المكونين من 

ني من هذا الكتاب تعلمنا ودرسنا في الفصل الثا.  احداث صراع الفناء بالتفصيلوأين ، ماذا ، متى تموز يشرح 17آتابي الثاني لغز . الفناء 
. حيث نجد شخصيات رئيسية تحكي قصتها وآانها قصة مسرحية.  ومحتوياتهاب المقدسالكتشرائع اهللا وشرحنا بشكل رئيسي آيفية هيكلية 

العالم مليء باالديان لديها . هذا الخلق االصيل يعارض آل االفكار العلمية . آوآبنا وآل ما عليه .  يبدأ بخلق اهللا للعالم والكونالكتاب المقدس
وآلما تعمقت . هذا الكتاب آنز يحتوي على الليء آثيرة . للعبادة الضافة الى آلهة عديدة افكار مختلفة متباينة عن اصولنا واسباب الحياة با

 .معرفتك بقيمة هذه الآللي ستزداد شهيتك لمزيد من الآللي في محيط الكتاب
 

. نا قليًال على فهم االبديةالنظام االلفبائي العبري الرقمي اصبح اداة تساعد.  أن يعملوا ضمن واحد 3تعلمنا ان ثالوث اهللا لغز ، آيف لـ 
  ".هذا العالم في هذا الوقت .. "عبرها نفهم بشكل افضل ُبعد الدايلث 

 
لقد طوعنا مباديء العلوم . الجانب الروحي اآلخر الذي ال يمكن لحواسنا الطبيعية فهمه وادراآه" هية"ماديتنا تعارض وتختلف مع ُبعد 

 .هذه الحقائق الروحيةالطبيعية آي نوسع خيالنا ومدارآنا فنفهم 
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 نحن هنا على هذا الكوآب ؟ الجواب في مجيء المسيح ماضيًا ومستقبًال الذي سيقودنا الى عصر جديد خارج عصر لماذامحور الفكرة هو 
 .هذا عصر الدموع واالالم والموت) زين(
  

 االرض ، نستطيع ان نفهم الهدف فقط حين ندرك آيف بدأ ان موت وقيامة المسيح تهبنا الحياة االبدية مكملة دورة حياتنا الفانية على هذه
 .آل شيء

 
هناك نتعلم عن الحضارة االولى على هذا الكوآب والتي انتهت بالفيضان . الفصل الرابع يعطينا فكرة عن سبب والدة الوسيط الفادي بالجسد 

هؤالء . ان النها تتعارض مع معتقداتهم ونظرية التطور العلم الحديث يعرف الكثير عن علم طبقات االرض لكنهم ينكرون وقائع الطوف. 
 .العلماء آأديان آثيرة على هذا الكوآب لديهم تالميذ ينكرون معرفة اهللا الخالق

 
الفصل  .بدل ذلك يخترعون االساطير لجعل نظرياتهم الخيالية مقبولة وينجحون الن البشر مخلوقات روحية قابلة الن تصدق آل شيء

الكتاب العبري عهد اهللا مع ابراهيم ووعوده تجسدت في ترآيز ) 5(او الرقم . الجانب االخر " هيه"رآة ترينا شيئًا من ُبعد الخامس يذآر م
. هيه حيث سيعيشون لالبد في السماء واالرض الجديدتين " الجانب اآلخر" المفدية الذين سيكونون في  على المجموعات الخمسة المقدس

الفصل السادس يحكي لنا قصة الفراشة  آي نجد الجواب. صلة=  واو 6سنتابع القصة حتى الفصل . ستقبل مشروط ان اشتراآنا في ذلك الم
الموت الثاني سيمضي بالمرء الى الظلمة الخارجية . البعض سيرى الموت الثاني وهذا ما قد نختاره بارادتنا. التي تظهر ان لنا ميالدين 
 هذا سيصل بنا الى ادراك آخر 666أن تقرأ قصة المعاني العبرية الثالثة التي تشرح ماهية لغز الرقم لهذا يجب . حيث ال يريد أحد الذهاب

" ذلك الكتاب يدعى . مذآور امام العرش العظيم االبيض مع رقم جديد السمك" آخر االيام "حيث نأمل ان يكون اسمك مسجل في آتاب 
 . ثانية6ان لم يكن آذلك فمن االفضل لك ان نقرأ االصحاح . ي طريقك الى ابدية رائعةان آان اسمك في ذلك الكتاب فانت ف". آتاب الحياة

 
ان آتابي مليء باالخبار السارة واالخبار السيئة . سبب شرائك لهذا الكتاب في البداية . أخيرًا نصل الى صراع الفناء في الفصل السابع 

" العلوم الشائعة"مجلة آنت ساآنًا في نيويورك أو في مستواها آما هو مذآور في مثًال ان . ويعود االمر لك فيما انت فاعله حيال ذلك 
. امل من تحقيق نبؤتي% 50قد تفكر باالنتقال من هناك ان آان هناك .  التي ذآرت امكانية الضربة النووية االرهابية 2005لنسخة شباط 

 .ن تهديدات االرهابيين للمجتمعات الغربية مع اقتراب موعد صراع الفناءوالتي سيكتبها علماء الحقًا ستخبرنا المزيد ع" آتابة الحائط "
  

هاجن .  الرئيسيين عند نهاية زمن صراع الفناء حجر روزيتا مذآور هناك مع تحليل بناء المنزل 3الفصل السابع ايضًا يذآر الالعبين الـ 
 .تابي االثنين متالزمين متواصلينان آ.  تموز17مذآورتين بالتفصيل في آتابي الثاني لغز الالفكرتين 

 
 يرمز الى امر مهم في مستقبل البشر وله اعمال آثيرة مثال يسوع المسيح يأتي 8 نر جبًال عظيما في الفصل الكتاب المقدسناظرين عبر 

يشرح ُبعد هيه الروحي الفصل .  حدوث قيامة القديسين االولى .ممتطيًا فرسًا أبيض ونسمع ابواقًا تنفخ لوقوع اعظم حدث على االطالق
. ويشرح ماذا ، لماذا وآيف يعمل بخالف عالمنا الجسدي الحاضر ، هذا الفصل يّعدل النظام العالمي الجديد. الذي سيرثه آل قديس مقام 

 . أو مدرسةوأآثر من ذلك لن تجد هذا التعليم وتلك المعلومات في أي دراسة أخرى الي جامعة. جميل أن تقرأه من جديد فهو مليء باالمل
 

حين انظر . وانني لمستعد البدال عالمي الحالي بالحياة الجديدة في أي وقت ، انها اروع من أن أفكر بها. الفصل التاسع يعني الحياة الجديدة 
متشوق لمجيء اني . تذهلني عظمة اهللا ودعوته لي ابنًا له . يذهلني ما صممه اهللا في هذه الخلية الصغيرة. الى هيكلية الخلية الواحدة 

نحن ال . التي ستباد ) سلطان الشيطان ( انها الوالدة المرتبطة بوجود المشيمة . ملكوت اهللا لكن ولالسف ال بد أن يحل صراع الفناء اوًال
 .مبدأ نتعلمه بقسوة. ما سيتعفن يقطع آي يبقى الجسد صحيحًا . نحتفظ بالمشيمة

 
انك لتّبدل سير تفكيرك ان تابعت رحلتي عبر آتابي . تحتوي على رموز آثيرة تحث تفكيرك التي . ينتهي آتابي بتحليل ساعة آوآو العالم

في الواقع معظم الالهوتيين المسيحيين يواجهون اعظم عقبة لتعلم اشياء . النك ستقرأ موادًا مهمة حيوية ال تجدها في الصروح العلمية 
  .2015 -2008االحباط سريعًا حين يقراون التاريخ يصابون ب.  واهللا الذي أوحى بهالكتاب المقدسجديدة من 

 
ينفعلون بشدة ويدينونك قبل ان يسمعوا ما تقوله أو يقول . الحظ ردات فعلهم حين تقول بانك مؤمن بنظام رقمي يتنبأ بتاريخ صراع الفناء

وينسون المبدأ الكتابي الذي يقول . تفكير بهافكرة وضع تاريخ محدد لصراع الفناء يعتبرونها هرطقة ويعتبرونك هرطوقيًا لمجرد ال. آتابي
 .آيف تبرهن وتختبر شيء ان لم ُيسمح لك بدراسته) 21: 5تسالونيكي االولى  ("اختبروا آل شيء تمسكوا بالحسن" 
 

الكتاب الثاني . ات ته مجانًا على البريد االلكتروني أو شرائه من المكتببامكانك قراء.  تموز 17لثاني لغز اشجعك جدًا على قراءة آتابي ا
  .فكتابي افضلأفضل بكثير 
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 . آما ان ادراآًا أآبر أتى بشكل أفضل ولهذا فان هذا الكتاب أآبر. أنا لم أآتب قبًال والممارسة تحّسن الكتابة 

 منذ انطالقة الكنيسة الى .ستقوي ايمانك ولن تتبع اي ضاللة روحية . آتابي الثاني يضع تحاليًال اضافية تريك آخر ما توصل اليه العلم ايضا
بامكان .  لوحدك وتطبيق تعاليمه على حياتك بنفسك الكتاب المقدسبامكانك معرفة الحقيقة من .  الروحي –زمن تعاليم الفناء المادي 

ي الواقع معظمهم العلماء المحترفين أن يكرروا أبحاثهم بتفاصيل تقنية لكن ادراآهم الكتابي سيكون أقل من ادراآك بعد قرائتك لكتبي ، ف
 . غالبًا ما يأتي مع الثقافات والدراسات العليا في جامعاتنا اليومالكتاب المقدسالشك في . يتصارع مع تحديات اقتناعه الشخصي 

 
 ايجاد تاريخ صراع الفناء في آوب قهوة ؟

 
  تموز17تحليل من آتاب لغز 

 
ال داعي ألن تكون خريج جامعي لكي . اريك آم هو سهل تأريخ صراع الفناء  سنة من خطة اهللا للبشر س7000قبل أن ننهي هذا الكتاب عن 

 . والحياةالكتاب المقدسآمل ان الفصول العشرة االخيرة قد أعطتك معرفة عميقة عن . الكتاب المقدستفهم ما يقوله اهللا لنا في 
ثر في هذا الكتاب مع اني آتبت آتابًا شامًال عن هذه وسأشرحها أآ . فناءن هناك سبعة سنوات قادمة لصراع قد أعلنت في هذا الكتاب ا

آي ال أفشل هنا قادني الروح القدس لكتابة الفصل . هنا علينا أن نوسع مدارآنا قليًال آي تزداد معرفتنا باهللا .  تموز17وهو لغز . الفكرة 
   .   لشرح االمر) 12(
 

النظام العبري االلفبائي الرقمي . ال يهم آم شهادة علمية معك . ستحيل بشريًا وشرح اهللا م. دون أن نفهم اهللا ، ال معنى لصراع الفناء 
. يعطينا نظرة جديدة وآأنه انعكاس مرآة حيث نرى من هو اهللا ولماذا خلق ُبعد دايلث آساعة آوآو العالم التي تدور وال تعود لسابق عهدها

 .ن حلول صراع الفناء وبعدها يتوقف آل شيء ، هذا هو قانون ُبعد الدايلثحين يتحرك رقاص الساعة الذي يدفع التروس يخرج الطائر ليعل
 

هذه االآتشافات .  مسارين متالزمين بدأت أرى اآتشافات اخرىالكتاب المقدسحين أظهر النظام االلفبائي العبري الرقمي لي بأن لنبؤات 
 الذي يظهر وجهات نظر – حجر روزيتا الكتابي –آتشافي الرئيسي آتابي الثاني يصف تفصيليًا ا. أدت الى سنة اخرى من آتابة هذه الكتب

آالصندوق . نبؤة دانيال السبعينية التي ظلت علماء االسفار لقرون آما يصف تاريخ صراع الفناء من . عديدة اخرى جديدة لالسفار المقدسة
في الكتاب ستجد تحاليل .  سنة من التاريخ البشري 7000 بمطابقتها مع 7السحري آتابي الثاني ُيظهر الكثير عن سنوات صراع الفناء الـ 
 .آثيرة التي ستريك وجهات نظر افضل عن خطة اهللا العظيمة للبشر

 
 اآبر واآثر قيمة التي يحددها  ويعطيهاالكتاب المقدس سيجلب آلليء يراها الناس وباحثي الكتاب المقدسحين يغوص المرء في محيط 

تابي واساليب بحثي ستصبح خبيرًا في النهاية اضمن لك بان معرفتك ستكون افضل مما تأمل تعلمه في آلية حين تقرأ آ. العارفين باالمر
 .الهوت واآثر ستزداد ايمانًا ونعمة ومعرفة باهللا وذلك غالبًا ما يفقده االخرين في المعاهد التعليمية

 
معظم .  واالحداث الرئيسية لصراع الفناء2015 – 2008ا بين في االسفل ساعطيك مراجعة سريعة ثمينة عن آيفية اآتشافي للتواريخ م

الناس ليسوا الهوتيين لذلك استعمل تحاليل بسيطة يفهمها الجميع تكون اآثر سهولة من النقاشات الالهوتية المعقدة المليئة بالكلمات غير 
ومقاطع حيث تجددت معلومات لمواضيع مختلفة موجودة في آتابي االول ذآرت لكم فصوال .  صعب الفهم احيانًا الكتاب المقدس. المألوفة

   . يحدث صراع الفناء أين و– متى – لماذاحيث اضع صورة آاملة عن  .  تموز17، لغز في آتابي الثاني 
 

حينها فقط . االخبراء يقدرون اآتشافاتهم بعد أن يضعوا آلألهم حسب احجامها ونوعيتها وجماله.  قبًال الكتاب المقدستذآروا تحليل آلليء 
حينها الجأ الى موقعنا . ان واجهت شيئًا غير مألوف يثير شهيتك . يقررون ما يفعلونه باآلليء لربما اسورة جميلة ، لصديق عزيز

 .االلكتروني وابدأ بحثك لمزيد من المعلومات عن ذلك الموقع
 

في احداها . في آل منهما آمية مختلفة من القهوة .  على طاولة  تصوروا فنجانين متشابهين– فنجان قهوة –حليل ألمر نألفه جميعًا اليكم ت
في هذا التحليل عدد . واالخر مليء مع ملعقتين من السكر لكن آل منهما به درجة واحدة من الطعم الحلو. نصف الكوب مع ملعقة سكر 

 تموز يصف آيف تعمل 17لغز ) . 10( الفصل ستقرأ عن ساعة آوآو العالم في. مالعق السكر يرمز الى عدد دوائر التأريخ في التروس
 .تروس الزمن لتتحرك عقارب الساعة في وجه التاريخ

 
 سنوات والنظام الخمسي في حجر روزيتا آالفارق بين آميتي القهوة الموجودة في آوبي القهوة اللذان 7آذلك الفارق ما بين نظام تاريخ الـ 

بما ان .  يمثل نصف الكوب أو مدة زمنية واحدة7في حجر روزيتا الرقم . بكلمات اخرى . ريبدوان متناسقين مع آميتين مختلفتين من السك
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 هي التي تعطينا الكوب 12 = 5 + 7 في النظام العبري االلفبائي الرقمي حينها تصبح المعادلة 12 هو منتصف الرقم 6 وليس 7الرقم 
 .المليء والذي يرمز الى الدورتين

 
ومجموعة اخرى ثانية شبيهة . مجموعة منها بداخلها ملعقة سكر واحدة لدورة زمنية واحدة . ا مثل الكوبين  اسبوع70تنبأ دانيال عن 

علينا ان نتعلم اي مجموعة نستعمل لنقيس بشكل صحيح من نقطة محددة في التاريخ ونضع تاريخًا . باالولى بها ملعقتين من السكر
 . دانيال عما سيفعله اهللا ومن سيجعله يحدثهكذا تنبأ. مستقبليًا حين سيتم حدث نبؤي محدد

 
العهد القديم والعهد .  عهدين الكتاب المقدسمثًال في . الذين يمثالن ازدواجية خطة اهللا للبشر. تذآروا ان لخطة اهللا مسارين متالزمين 

نستطيع ان ننظر الى آل نظام .  هيه الخمسيفي ساعة نبؤات اهللا هناك نظامي تروس لتعداد الزمن نظام ُبعد الدايلث السبعي ونظام. الجديد 
هذين النظامين يتداخالن ويتطابقان عند نقطة ما حيث االحداث في ُبعد . على حدة ونراه يعمل منطقيًا بدقة رياضية لكن هذه ليست آل القصة

 .هيه تصبح تاريخًا ماضيًا او تصف احداثًا في ُبعد الدايلث في زمننا المادي
 

الدودة غير جذابة التي تجتاز الموت وتتحلل داخل . حيث نصف ان للبشر ميالدين) 6الفصل (يصل بنا الى قصة الفراشة مبدأ االزدواجية 
 .الشرنقة آي تنبثق ثانية فراشة جميلة رائعة باجنحة تطير بها الى السماء الزرقاء الى حقول يانعة ذآية الرائحة

 
تتحلل البذرة وتضمحل لتلد . آل الخضار واالشجار تبدأ ببذرة توضع في االرض وتموت. معظم المخلوقات الحية في الطبيعة لها ميالدين 

ية بدورتها آل انواع الحياة في ُبعد دايلث ستواجه الموت آجزء من الحياة الطبيع. نبتة تنمو لتصبح ثمارًا آاملة النمو تعطي بذارًا من جديد 
حتى في البذرة نرى االزدواجية للحياة مثل نظامي التاريخ . ا الموروثة في هذا النظام وقدراته)  ، الوالدة والموتالخير والشر(الكاملة 
فهم . ملعقة سكر واحدة أو ملعقتين . ميالدي المرء أو الكوبين المتشابهين لكنهما اما مليء او نصف ممتليء ) الخمسي والسبعي(الزمني 

 .هذه العالقة يصل بنا الى تاريخ صراع الفناء
 
معظم . ؤة دانيال عن المسيح الذي سيموت وبعد ذلك سيحكم ، نعلم من النبؤات بانه سيكون آانسان فاٍن يكون له ميالدين أيضًا سبب نبب

( واحد يتألم . آثيرمن علماء اليهود يعتقدون بانه سيكون هناك شخصين لتتميم نبؤات المسيح. الينظرون للمسار االخرعلماء الالهوت 
لكن حين نقرأ المسارين المتالزمين للكتاب المقدس من وجهة نظر . الذي سيكون ملكًا حاآمًا) المسيح بن داود( خر واال) المسيح بن يوسف

الذي عاش في القرن ) المسيح يسوع( النظام االلفبائي العبري الرقمي يصبح واضحًا بان آل هذه النبؤات الكتابية تتم في شخص واحد 
 .الميالدي االول

 
عالنات داود المتعلقة بالمسيح هو انه يصف من سيضع نهاية للخطية بما انه اهللا هو القادر الوحيد على غفران الخطايا لذلك الغير عادي با

 = 4) (دايلث(الى عالمنا المادي الذي ندعوه ُبعد ) الجانب االخر = 5"( هيه"قادمًا من ُبعد . يجب ان يكون الفادي الموعود به هو اهللا ذاته
 آالساعة تدار ناء هناك ، ذلك هو قانون آون اهللاذًا ال استث. ان ُولد اهللا في ُبعد دايلث يجب أن يموت أيضًا ) ت في هذا العالمفي هذا الوق

 .وتترك تعمل للنهاية
 

وت النه لم لم ُيكتب عليه الم. حتى آانسان فان آان للمسيح ان ال يقدم نفسه ذبيحة .  بان المسيح أطاع حتى الموتالكتاب المقدسيقول 
لقد عانى من انفصاله عن االب عند موته ولذلك وعد . والنه ال سبيل سوى ذلك . اختار ان يحتمل موتًا قاسيًا عنيفًا لمحبته لنا. يخطيء 

 .المسيح بانه لن يتخلى عن الذين يخدمونه ويحبونه حين يواجهون هم الموت
 

بما ان المسيح قد عاش بال .  البعدين مرة واحدة النه اله وانسان في ذات الوقتفقط المسيح آونه خالق آل حياة له القدرة الن يولد في
يسوع المسيح االله الكامل المولود . لقد اختار الموت طواعية لكي ينال آل من يؤمن به نعمة وحياة . خطية لم يكتب عليه عقاب الموت 

 .بالروح القدس ال سلطة للموت عليه من خالل قيامته
 

الوالدة تحل بعد فترة حمل ضرورية حيث ينمو الجنين في  .الذي يعيدنا الى ُبعد هيه نحن المولودين به ثانية. المسيح آدم الثانيلهذا يدعى 
يتصل الجنين بالرحم من خالل المشيمة التي تولد مع الطفل وتترك وتلقى لعدم حاجة الوليد اليها فيما بعد آي ينمو ويتكامل في . الرحم 

 .نرى في شخص واحد آل تاريخ خطة اهللا للبشر آنمط الصندوق السحري الذي يتضمن الصناديق االصغر. ، وقيامة المسيحوالدة ، موت 
 

لغز . اظهر لتالميذه الكثير عن الحياة االخرى التي أرمز اليها بقصة الفراشة . يسوع المسيح هو الوحيد الذي جاء الينا من الجانب االخر
 .حتى ابسط انواع البذار تعلمنا ان هناك قيامة بعد فناء المادة. متالزمين لخطة اهللا للبشر تكرر مرارًا في الطبيعة  النظامين ال–الميالدين 
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، مشيمة هذا الذي سيبدأه قيامة القديسين بعد صراع الفناء عبر ضربات غضب اهللا . في صراع الفناء آل حي سيختبر االم والدة ملكوت اهللا
سأخبرآم الحقًا المزيد عن .  جانبًا وتفنى فلن يعود اليها حاجة لنمو البشر الروحي الشرير تحت سلطان الشيطان ستطرحالعالم الثائر الظالم 

 . الميالدين لكن أوًال يجب ان تعلموا متى سيحدث صراع الفناء وماهو حقيقته
 

ليخبرنا متى سيظهر ذلك ) ملعقة سكر واحدة(دورة الواحدة استعمل دانيال قياس ال. لنعد الى اآواب القهوة وآيفية ايجاد توقيت صراع الفناء
 . ميالدية21في ) الميالد االول(وهو تاريخ نحسبه حين نّعد االزمنة للمستقبل منذ نبؤة دانيال حتى ظهور المسيح . المميز عند تمام االزمنة

 
  أسبوعًا لـ دانيال 70نبؤة 

.  سنوات لخدمة المسيح7 ترمز الى 7االسابيع الـ ) 5: 29دانيال (المستعملة في النبؤة ) يظهر المسّيا الملك" (حتى "المثير هنا ان آلمة 
المسار االول يرمز لظهوره في . مزدوجة المسارين ، تعطي اتمامين للنبؤة )  اسبوعًا70( اهللا فان خدمة المسيح على االرض آبقية خطة 

 . ميالدية29بداية خدمته بالجسد آخادم يتألم في العام 
 

 وهي 7في زمن غير معروف عند نهاية خدمته الثانية سنوات صراع الفناء الـ ) الميالد الثاني(المسار الثاني يرمز الى ظهوره الثاني 
 ). مازال في المستقبل2015 – 2008صراع الفناء (  في النبوة  اسبوعًا70االتمام الثاني الكامل للـ 

 
 – 11: 3متى (  المعمدان بمعمودية روح القدس والخدمة الثانية بمعمودية النار التي تشير للدينونة هذه االزدواجية لّمح اليها أيضَا يوحنا

وقدومه الثاني في نهاية .  آما هو ظاهر عند استعمال القاعدة السبعية 70النقطة المهمة هي ان ظهور المسيح يبدأ في االسبوع الـ  ) 12
 . تعمال القاعدة الخمسية ذاته آما هو ظاهر عند اس70االسبوع الـ 

 
  تمت – مع البعد الروحي – هو نبؤة آتابية مزدوجة االتمام تظهر عبر التاريخ البشري بمسارين متالزمين 70هكذا نرى ان االسبوع الـ 

ي سيتم آنسخة  الجانب الخمس– ميالدية واالتمام االخر 33 – 29نبؤة الجانب السبعي آظل التمام اهداف اهللا لشعب اسرائيل من العام 
" أو " اسرائيل" مجيء المسيح بعد صراع الفناء سيتمم وعد عودة . 2015 آانون االول 21 الى 2008 آانون االول 21اخرى وستتم منذ 
وهنا نتجه منذ . حين تعد هكذا تذآر التواقيت ، نستطيع أن ننظر عبر الماضي ونتخذ اي اتجاه ) 21: 3اعمال الرسل " ( أزمنة رد آل شيء

وهكذا منطقيًا نعد للوراء في نصف آوب الذي يحتوي على ملعقة .  اسبوعًا في دانيال70ظهور المسيح في ُبعد الدايلث وعالقتها بنبؤة الـ 
بنفس االسلوب نعد للوراء لكوب قهوة تام مع .  سنة حتى نصل الى زمن دانيال490الملعقة الكاملة تساوي . سكر واحدة منذ ظهور المسيح

 . آي نصل الى التوقيت المحتمل لنهاية صراع الفناء وعودة المسيح الثانية3018 – 3017كر منذ نهاية خطة اهللا ملعقتي س
 

آي نحدد طول الوحدة بالسنوات لهذة النبؤة .  أسبوعًا لالمام حتى اعادة بناء اورشليم69لشرح ذلك بكلمات اخرى ، طلب من دانيال ان يعد 
المعطاة لنا والعهد ) الروح ( –والننا عشنا االف السنين بعد دانيال باالضافة الى مواهب المسيح . ي الماضي آل ما علينا هو القاء نظرة ف

 .  أسبوعًا للقدوم االول للمسيح70الجديد ليس من الصعب ان نعد ونجد التوقيت الذي تكلم عنه نبؤة الـ 
 

 70والسنوات السبعة االخيرة لتلك الدورة هي اسابيع دانيال الـ .  سنة 490 = 70 × 7مستعملين تحليل نصف آوب القهوة الدائرة السبعية 
 حين عّمد يوحنا المعمدان المسيح يسوع 70منذ بداية االسبوع الـ ) 24: 9 أسبوعًا دانيال 69(  سنة 483لذلك نعد . على القاعدة السبعية

) م.  ق454(هذا الوقت . لى السنة التي طلب منا دانيال العد منها لالمام مستقبًالونصل ا)  ميالدية29العام ( وليبدأ المسيح خدمته العلنية 
ولهذا يذآره التاريخ اليهودي بلطف . عودوا الى وطنكم وابنوا اورشليم آما تشتهون " حين قال الملك الفارسي الودود للشعب االسرائيلي 

 ). تموز17انظر الى مالحظات الفصل التاسع في لغز . ( وحنان 
 

 سنة ، 483 سنوات أو 7 سنة ناقص 490ألن ملعقة سكر واحدة تصل الى . اآلن علينا ان نكتشف آم سنة موجودة في الكوب الكامل
 أسبوعًا الننا نعد حتى تتم 70 سنوات في الـ 7تذآروا نحن نتجاهل فترة الـ .  سنة966ملعقتي سكر تساوي ضعفي عدد السنوات أو 

باالضافة الى عامل (  سنة 483×2علينا ان نعد للوراء .  آي نجد نهاية االسبوع السبعين ذو القاعدة السبعية .ازدواجية ظهور المسيح 
 لكن آيف نجد نقطة النهاية – يومًا 360 –التحويل الن الحكم االلفي يستعمل سنوات آونية بينما اتمام نبؤات دانيال يستعمل سنوات بابلية 

 .التي تعد من عندها للوراء
 

. خالل تاريخ الكنيسة الحظ آثير من علماء الالهوت بان هناك عالقة ما بين اسبوع الخلق وخطة اهللا الشاملة للبشر. دانيال يعطينا الجواب 
 سنة ليعمل االنسان تحت سلطة الشيطان يتبعها الف سنة 6000قالوا بانه منذ البداية بان اهللا سمح بـ " الف سنة آيوم " مستعملين قاعدة 

أبحاثي تؤآد ذلك مع اآتشاف النظام الخمسي لعملية اليوبيل . حيث سيكون عصر نعمة وسالم .  لملكوت اهللا على االرض –حكم الهي  -
 ). سنة50( الفضي 
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كون من االن للنهاية سي. قال مالك لـ دانيال .  سنة من التاريخ البشري 7000وهذا في منتصف جدول الـ . م.  ق518عاش دانيال في العام 

 سنة لنهاية 3500ولذلك فهذه النبؤة تعني .  سنة 1000الزمن يساوي " هيه" في النظام الخمسي لُبعد " زمن ، زمانين ونصف زمان" 
الحقًا ساريكم آيف وصلت الى هذا التاريخ بتفصيل اآبر وآيف ان هذه القصة تؤآد .  ميالدية3018 – 3017التاريخ البشري في العام 

 ، آوب آامل يرمز الى 12= 5+ 7ألن . هذا ما يجعل تحديد توقيت صراع الفناء ممكنًا . آما ذآرت سابقًا.  الخمسية – القاعدة السبعية
ايضًا اظهرت آيف ان االسبوع السبعين يجب ان يكون في )  تموز المالحظة الثانية17انظر آتاب لغز (  سنة من التاريخ البشري 7000

 . ميالدية2018 – 1968ما بين العامين . ظام الخمسي موازاة االسبوع الخمسين في الن
 

عائدين للوراء منذ نهاية ُبعد دايلث حتى وقتنا .  سنة تمثل البعد الخمسي ، أي آوآب القهوة الكامل في المعادلة 483لذلك قارن دائرتي 
 للقديسين المتزامن مع عودة المسيح الثانية الى –نية  الوالدة الثا–الحالي سيعطينا التوقيت المجهول لصراع الفناء الذي سيحل بعد القيامة 

  .2015 آانون االول 21حين قمت بذلك توصلت الى التاريخ . ُبعد دايلث 
 

 . أو بعد نهاية صراع الفناء2015 آانون االول 21الذي يعني بان المسيح سيظهر للمرة الثانية في ساعة ما ويوم ما بعد 
سيكون ذلك حدث ضخم لوالدة ماليين القديسين الذين سيحتفلون " هيه"للقديسين عند والدتهم الثانية في ُبعد في ذات الوقت القيامة االولى 

 برهانًا بسيطًا يمكن الي 12آتابي الثاني سيهبكم . بعودة الّرب الثانية وآأنهم عائلة واحدة هائلة فرحين باحتفاالت عرس طال انتظارهم له
 . واقيت التي تتالئم في نظام لم أآن الستطيع وضعه حتى لو اردت ذلكفرد استخدامهم لتأآيد هذه الم

 
.  في نبؤة دانيال آم قدرنا في مثال آوب القهوة المليء 70هذه االحداث المتالزمة تنبثق من يوم الرب العظيم الذي يتطابق مع االسبوع الـ 

 ميالدي هي سبب خلق ُبعد دايلث 2015دي وواحدة لقديسيه في العام  ميال33حددت هذه الوالدات الثانية ، واحدة ليسوع المسيح في العام 
ان عناصر قوس قزح ذو االلوان السبعة ستنصهر سويًا آما ذآر بطرس في . لبقايا يعد استهالآها بقية ُبعد دايلث ليس سوى تجميع . أوًال

المثير هنا هو انه نحن الفانين . ين سيضمحلون حينهاالعصاة ورئيسهم الشيطان ومالئكته الساقط) 11 -10: 3بطرس الثانية (رسائله 
لكن لننظر الى المسيح القادم . قد يكون هناك بعد آخر لم ندرآه). الجانب االخر( سنرى والدتين واحدة في ُبعد دايلث واالخرى في ُبعد هيه 

 .من الجانب اآلخر ، حينها قد نتعلم شيئًا منه وندرك ماهية الوالدة الثانية
 

 ميالدي. / م.  ق1 –غير المرئي يصبح مرئيًا اهللا 
 

لم يره أحد وال حتى مالئكة العرش بعد العصيان االول في السماء وطرد . نور ال يدانى .  يقول ان اهللا الخالق غير مرئي الكتاب المقدس
 غير المرئي ان يصبح مرئيًا قرر اهللا. الشيطان من محضر العرش وضع اهللا خطة جديدة للكون الصالح الضرر الذي وصفته في آتبي 

اختار اهللا ان . لكي يدخل ُبعد دايلث تجسد االله خاضعًا للحياة والموت. ليحقق هدفه) 4= هذا العالم في هذا الوقت ( واستعمل ُبعد دايلث 
النور . جزء من طاقة قوس القزحأصبح غير المرئي الخالد مرئيًا ضعيفًا في ُبعد دايلث ، آ. في هذه الوالدة الجسدية االولى  .يظهر آانسان

 .المرئي الذي تكلمت عنه سابقًا
 

آي يتأهلوا لملئ ) 6قصة الفراشة ، الفصل ( عبرها يولد الناس ثانية . سنتعلم بأن صفات ُبعد الدايلث الطبيعية قد وضعت لهدف محدد 
ذلك لم يحدث بعد لهذا ما زال الشيطان رّبًا لهذا العالم ، . ثلث المالئكة قد طردوا من حضرة اهللا. االماآن في ملكوت اهللا بعد عصيان الشيطان

سيتابعون افساد الناس حتى نهاية صراع الفناء ، حينها آل االرواح الشريرة سوى .لفترة ، واالبالسة اتباعه هم االلهة التي تعبدها االمم 
 .الشيطان تباد لالبد وسيكبل الشيطان في أعماق الهاوية

 
حسب قوانين ُبعد . لى االرض حتى المالئكة انذهلت لتجسد اهللا آبشر مع صفات المشاعر و السعادة والحزن وااللمحين ظهر المسيح ع

 . هذا الواقع قد خلق جداًال وتناقضًا ما بين علماء الالهوت. دايلث والدة المسيح آطفل في بيت لحم تعني انه سيكون له ميالدين 
 

لم يتفهم اقرب . رغم انهم شاهدوا معجزاته الخارقة يوميًا تقريبًا. الناس عن اقواله وافعالهخالل وجود المسيح على االرض تساءل 
تصارع الالهوتيون مع هذا اللغز لمئات السنين و تحاربوا على معنى . المقربين للمسيح آيف ان اهللا القادر يتخذ جسدًا ضعيفًا فانيًا مثلنا 

النور الذي ال يراه أحد ُولد بالجسد ؟ ليصبح مرئيًا ؟ . اهللا االبدي خالق الكون " سمعهم يقولون وآأني أ. بعض االيات الكتابية بهذا الشأن
 االبن لُيظهر بان خالق ُبعد هيه االزلي أصبح مرئيًا في شخصه ، يعيش في ُبعد دايلث –تكلم المسيح عن عالقة اآلب ". هذا مزاح وسخرية 

. ان ادراك هذه الفكرة عطية من الروح القدس . طيع المرء ان يأخذ آالم المسيح حرفيًا او مجازيًا يست. المادي في هذا العالم في هذا الوقت
 ) 27 : 11متــى ( انها مبدأ روحي ال يمكن ادراآها منطقيًا 
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.  اهللا في السماء هو اآلب قال المسيح بأن. لكنهم عرفوا بان اهللا في السماء . تذآروا ، تالميذ المسيح لم يكونوا الهوتيين تعلموا التوراة 
حتى بالنسبة لهم فان فكرة وجود اهللا في وسطهم في شخص المسيح آانت ) 32 : 10متـى (ولقد قبلوا مقولته دون التفكر بها بعمق 

 .مستحيلة الفهم
 

: واجابه المسيح ). 8: 14حنا يو( أخيرًا طلب فيليب من المسيح أن يريهم اآلب الن المسيح استعمل هذه الكلمات لتوضيح الطبيعة االزلية 
بدأ للوهلة االولى بان بطرس قد  ). 20 -13: 16متـى ( قبل ذلك سأل المسيح بطرس سؤاًال ليختبر ادراك التالمذة " . أنا واآلب واحد" 

ى سأل يسوع بوضوح المجمع اليهودي االعل. لكن بعد اسابيع انهار حين آان الضغط هائًال وانكر معرفته بيسوع . أجاب الجواب الصحيح 
أنا " ، يعني بانه خالق الكون تفسير آلمة " أنا هو " وجاء جواب المسيح هادئًا وواضحًا قائًال " هل أنت المسيا ، الملك الموعود ؟ " 
نت النتيجة هياج آا. بالعبرية صعب قليًال النها ال تلفظ أبدأ وترمز للقداسة المطلقة ولم يسمح للقادة الدينيين اليهود حتى بتمتمتها" هو

 .الغوغاء واالعدام السريع بالصلب للمسيح
 

وقام في . حسب التنبؤات التي لفظها أنبياء آثر مات المسيح . حياة وموت هذا االله في ُبعد دايلث خلق تناقضات لم تنته حتى يومنا هذا 
المذهل المثير في قيامة المسيح هو ان وجوده لم . كون هذه القيامة أظهرت خليقة جديدة لن تظهر سابقًا في ال. اليوم الثالث بجسد ممجد

لوقا ( يومًا على االرض 40سار المسيح متكلمًا مع تالميذه لمدة . بل أصبح وجوده مزدوج االبعاد" في الجانب االخر" ينحصر في بعد هيه 
يسوع المقام أظهر ُبعدًا . ي وتمتع باآل الطعام عبر الجدران وقطع المسافات العظيمة بثوان. لمسوا جسده لحمًا وعظمًا ) . 49 – 36: 24

صراع . وهذا ما أدعوه بعصر تيث القادم على االرض من الجانب اآلخر مع اورشليم السماوية .  شخص500روحيًا خارقًا آما شهد به 
يس مجرد دمار للحضارة الثانية بل انه الفناء القادم ُيسرع أيضًا المستقبل الموعود به لكون جديد حيث يسكن اهللا مع اوالده صراع الفناء ل

الشر آالمشيمة سيباد مع والدة ملكوت اهللا جالبًا معه فجر حياة . انه آالمشيمة المدماة التي تأتي مع والدة الجنين.والدة حضارة جديدة
 .نموذج ساعة آوآو العالم يشرح ذلك في الفصل العاشر من آتاب نبؤة صراع الفناء. جديدة

 
المسيح هناك االن " جود"هو عملية والدة حيث الفانين في ُبعد دايلث يتحولون الى خالدين في ُبعد هيه الذي سيحل في عصر صراع الفناء 

آل ما رآه يوحنا هو نور ينبعث من العرش ، نار مشتعلة . في سفر الرؤيا آتب يوحنا عن السماء حيث وقف امام العرش العظيم القدوس . 
 . ذلكرعود وبروق وال شيء سوى

 
المسيح أيضًا يشع . هنا المسيح مرئي لشاهٍد فاٍن وصف ذلك لنا بكتاباته الموحاة . لكن أمام العرش يقف المسيح بجراحه التي تّعرف عنه 

فكرة ) . 8 -1 : 17متى (  أشخاص على االرض 5بمجد يذآرنا بمجده الذي ُوصف على جبل التجلي قبل صلبه وآانه رؤيا تنبؤية شاهدها 
، اّن قدرة اهللا الواحد ، ) 17: 1آولوسي (أيضًا ترمز الى دوره في حفظ الخليقة " الواحد"  بالعبرية يعّبر عنها بالرف ألف ، يعني اهللا

آي ندرك ما هو من . الفيزيائية مع احتفاظ اهللا بتعدد أقانيمه الفريد آآب وابن وروح قدس موجودة في آل العناصر–بطريقة غير مرئية 
لكن ُبعد دايلث . التي امتدت الى ُبعد دايلث المليء بالبشر الفانين والمالئكة )  البيت أو الخليقة– 2" ( بيث" الواحد خلق . رالجانب اآلخ

 مالذي سيأتي بعد ذلك ؟ النظام القديم؟) . 400(مؤقت وسينتهي في تاو 
   

) 9 = 5+4( ج بعدي دايلث وهيه يضع اهللا االن عصرًا جديدًا من تزاو. النظام البشري القديم قد انتهى في السماويات " ال" الجواب هو 
مع فشله سيموت . ، أرض حديدة وسماء جديدة ومخلوقات جديدة فيهما " الوالدة الثانية) " 10 = 5×2( هذا يلمح الى العصر القادم جود 

لذلك فهو موجود بحالته الفاشلة . مة الهدف االبدي الذي اصبح منتهيًا مع فشله في اداء مهمته في خد. العالم القديم مع النظام القديم 
 .العاصية حتى والدة طفل ملكوت اهللا الجديد

 
فقط النظام " جود" لم يعد من مادة بيت بل من .منذ قيامته ، يسوع المسيح الذي قال بطرس عنه بحق انه آدم الثاني أصبح خليقة جديدة

واقعنا الحالي ال يعطينا ما نستطيع المقارنة به .  يفّسر ذلك الدراآنا المحدود في العالم الماديالعبري االلفبائي الرقمي يعطينا شرحًا مالئمًا
 .لن يكون سوى انعكاسًا ضعيفًا يدرآه القديسين الحكماء الذين قالت النبؤات بانهم سيعيشون في االيام االخيرة

 
. ن اهللا غير المرئي أصبح مرئيًا فكرة يصعب حتى على المالئكة فهمهاذلك يعني ا. 12 = 2 + 10تالزما ليصبحا ) 2(وبيث ) 10(اّن وجود 

بالعبرية ، تصور وجود خالقًا لـ بيث ثانية لكن في المستوى " اليد" الذي في دورة حياة الدايلث أصبح جود .  أعلى من الواحد10الرقم 
بهذا االسلوب فقط " . جود"طبيعة القديسيين المولودون االن في االعلى لن ُيخلق ُبعد دايلث ثانية الن دروس دايلث المؤلمة قد تعمقت في 

 و معناها 12 تصبح 2 + 10آي . لهذا ُوجد ُبعد دايلث اوًال. يمنع اهللا مستقبًال والدة أي شر آالذي شهدته السماء منذ عصيان لوسيفروس 
 ).القداسة الكاملة( الحكومة الكاملة 
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رؤية جراح المسيح بيديه هو ما . واهللا غير المرئي اصبح مرئيًا اآلن وهو الحل االنسب لسلطان أفضلالسلطان السابق في ُبعد هيه قد فشل 
المحبة هو . لقد دفع ثمنًا باهضًا لحياتنا ، آي يحيا القديسين المقربين لالبد. هذه الجراح لالبد ستذّآرنا بمحبته العظيمة لنا" جود" يعنيه 

القديسون المقامون المعذبون سيحبونه ويكرموه ويطيعونه لالبد وسيصبح . يانًا جديدًا من الحدوثالرابط الوحيد في عالقته تمنع عص
 .الكون ثانية صالحًا لكل المخلوقات

 
     الفوضى الحديثة

.  فردًا من الدمارانه الوحيد القادر على انقاذ بني اسرائيل فردًا. المسيح عائد سريعًا . أيها القراء اليهود ، استيقظوا من سبات الف سنة 
 يذآر بان امتكم ستنقسم سياسيًا الكتاب المقدس. الجيش االسرائيلي لن يستطيع ان يحمي حريتكم واستقاللكم من جيوش الحكومة العالمية

 . بشدة ، نصفكم سيتعامل مع النظام البابلي وآثيرون سيقاومون
 

 التي ستضعف والتي لن تقوى بعد ذلك على حمايتكم ومساعدتكم ماديًا ولو ال تخافوا من خسارة اصدقائكم الظاهريين آالواليات المتحدة
وهو الوحيد . ّرب الجنود هو درعكم الوحيد ). 3 -2: 12زآريا (ضد اورشليم ويهودا النهم اتحدوا ليقاتلوا اهللا آل االمم ستتحد . أرادت ذلك

حتى اليوم ال يقرأ آل بني " . االلف "  نحب االعتماد على االبدي الذي ال ُيرى البقاء آان دائمًا القضية لكننا البشر ال. القادر على انقاذآم 
ال عجب ان قادة بني اسرائيل . وال يذآرون ذلك في معابدهم ألن هناك وعود جديدة السرائيل في عهد يسوع الجديد. اسرائيل وعود اهللا 

 . انهم عميان يقودون بقية العالم بشكل أعمى.  اسفار اليهود وتقاليدهم يرتكبون أخطاء الالهوتيين المسيحيين الكبيرة ، الذين يتجاهلون
 

الكتاب الشيطان أجاد العمل حين عّلم الكنيسة المسيحية على االرض باتباع عكس ما يقوله . الشعب اليهودي ليس منفردًا بعناده الجاهل 
بًا ال نهاية لها ترآز على الحياة الجيدة أو التعاليم الكاذبة التي  ويقرأون آتالكتاب المقدسمعظم مسيحي العصر الحديث يجهلون . المقدس

 .ترضي المثقفين وتربك البسطاء
 

الكنيسة المسيحية العصرية تواجه أوقاتًا عصبية حتى في فهم الحقائق الرئيسية المهمة في شؤون . على القاريء المسيحي أن يستيقظ 
 آلمة اهللا المطلقة التي الكتاب المقدسن مشين لحقيقة ضرورة دم المسيح الفادي والى انكار آون آل ذلك يقود الى عدم ايما. الحياة واالبدية

 .تعني ما تتكلم عنه
 

انظروا الى لوائح الكنائس في دليل الهاتف في . ال عجب ان هناك الكثير من التعاليم الخادعة تعّكر ينابيع الروح النقية في المرء العادي
حقيقة " تدعي امتالآها للحقيقة الخالصة مباشرة من اهللا ، أو تقول بانه ال يهم ما تؤمن به النه اما انها . م ما أقوله وسيتبرهن لك. أميرآا

لقد عانوا من . مخلصون آخرون ينقادون لعبادة القديسين وااليقونات والصور. آلهم يقولون الحقيقة االلهية الخالصة عندنا. بالنسبة لك " 
الكتاب ثم هناك الديانات التي ال تتبع  . الكتاب المقدساّن ذلك يشبه العبادة البابلية التي أدانها اهللا في ". ملكة السماءل" عبادة مباشرة 

 . والتي ليس لديها أدنى فكرة عّمن هو اهللالمقدس
 

توي ، في الواقع يخدمون الشيطان لكن الذين يقتلون اآلخرين اآرامًا اللههم المل. قد يكون بعض المسلمين مخلصين في عبادتهم الخالق
مهما تكن الحقائق . اله زائف اخترعه بشر أشرار تشوبه قداسة مزيفة عبر تناقض والتعبير غير الصحيح في القرأن. المّدمر منذ بدء الزمن

 . ارد االتباع المخدوعينالمذآورة في ذلك الكتاب الملتوي سوف ُيباد من قبل قادة بشريين يتطلعون لتحقيق أهدافهم في سرقة ارادة ومو
 

هذا االيمان يغسل عقولهم لقبول .  ذبيحة على معبد العنف لنشر ايمانهم المقدس– حرفيًا –البعض يعبد الهًا يطلب من الفرد أن يقدم حياته 
هذا الدين ال يعرف شيئًا . الجريمة لقتل أآبر عدد ممكن من الذين يصفونهم بالكفار غير المؤمنين والكالب النجسة ارضاًء لـ اهللا الوحشي

نعم رب السماء سيدين هذا العالم الشريرز لكن اهللا . عن اهللا المحب الذي خلق البشر ليبارآهم بمحبته وعطفه رغم اننا غير مستحقين لذلك
 ضعيفًا محتاج لمن يثير واهللا ليس. اهللا لم يعين أي فاسد شرير نت أي ديانة تكن ليدينوا العالم بدال منه. فقط له الحق بان يكون الجّالد

 حورية في السماء حين يضحي ذلك االرهابي 70من يعد االرهابي المسلم بـ . الشيطان آان وهو دائمًا الكاذب . الحروب باسمه والجله
وريات السبعين وال ذآر فيه للح. الكتاب المقدسال تصدقوا ذلك في الجانب االخر هناك الجحيم ايضًا آما يقول . بنفسه من أجل تعاليم دينه

 .مكافأة لالرهابيين
 

عاصين اله لكن مرتكبي الشر دون توبة سيمضون الى حيث االبالسة الرافضين االيضاح الرادة اهللا . اهللا الحقيقي سيكافيء االعمال الحسنة
 .  البارالكتاب المقدس

 
حين لم يكن . ت عن آل خاطيء من أجل مغفرة الخطاياهناك تعارض ما بين تعاليم دين االسالم االرهابي وتعاليم المسيح الذي طوعًا ما

هذا هو الفارق ما . في المسيح لنا اله مات عن البشر وليس العكس. الحقيقة هي عكس ما يقوله الداعين للقتل والجهاد. مجبرًا على ذلك 
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الحروب الصليبية لم تكن . يح مدانة وشيطانيةأي حرب تثار تحت االدعاء القيام بها باسم المس. بين الحقيقة والخطأ في المسيحية واالسالم
الشيطان آاذب . آثير من المسيحيين الذين شرعوا القتل في الحروب ليسوا مؤمنين مسيحيين صادقين. خدمة قُّدمت للخالق بل للشيطان 

. يحبون ألن الههم محب.  ثمارهم اتباع الشيطان معروفون بالكذب والقتل ، أوالد اهللا أيضًا نعرفهم من) 44: 8يوحنا (وقاتل منذ البدء 
انه قانون العمل والتأثير في الكون مثًال في آارثة . معظم المؤسسات الخيرية العالمية التي تستجيب لنداء الغوث عند الكوارث مسيحية

متطوع الطعام  16000طائفة معمدانية صغيرة أرسلت .  عامًا 150 حين ضربت أعظم عاصفة منذ 2005نيواورليانز في أيلول العام 
 .ال يذآرهم التلفاز لكن اهللا يرى ايمانهم ووفائهم في اظهار ايمانهم ومحبتهم الخيهم االنسان المحتاج.  شخص يوميًا36000

 
ان رأيتني فقد رأيت "  سنة 2000وآمن بما قاله يسوع لفيليب بوضوح منذ . نصيحتي هي ان التكون الهوتيًا معاندًا أو علميًا متجاهًال 

 .وبامكانك ان توسع مدارآك قليًال فيما عنته تلك الكلمات" هناك اله واحد: " قال المسيح. بكلمات اخرى ". اآلب
 

للتائهين سيعني رعب حكم الشيطان القاسي ودمار ناري في . تذآر انه آوالدة الطفل سيكون وقتًا عصيبًا للجميع . بالعودة الى صراع الفناء
يريد الشيطان ان يكون الهًا يعبده البشر . الجحيم الى االرض ليدمر آل فرد وخليقة اهللا التي ارادها مسكنًا لناسيجلب الشيطان . بحيرة النار 

ان آنت تكرم وتخدم المسيح ، اهللا المرئي االن ، اله الكون ستصبح قدوسًا . ان آنت تخاف أو تكرم الشيطان ستصبح شيطانًا فاسدًا مثله 
 .آامال مثله

 
 .زيل الحزن واالالم والدموع والمرضوفوق هذه البرآات الرائعة سي. جلنا آي نرث حياة أبدية بااليمان به مات المسيح ال

 
وبدل الصراعات . سيأتي اليوم حين تزول آل االمور القديمة لالبد ويحل مكانها االمور السماوية التي ستجلب السعادة التي تفوق آل خيال 

لن يكون هناك افضل فال ترفضها وهي . ة مع بعضهم البعض آعائلة واحدة محبة نتطلع اليها اليومسيتمتع المعذبين بعالقة طيبة صحي
 . انطلق وال تضيع دقيقة واحدة واصبح واحدًا من أوالد اهللا. المقدمة مجانًا لك 

 
عرفت اناسًا استيقظوا صباحًا .  السارة هناك وقت ، تـْب وآمـن ببشارة االنجيل. بارادتك ان تولد ثانية وتضع اجنحة فراشة لرحلتك التالية 

لربما آانوا آفراشة في . حين يستيقظون سيجدون انفسهم حيث ارادوا. للعمل آما في أي يوم آخر لكنهم لم يعودوا الى منازلهم تلك االمسية
لن يقول لك . ذلك خياري االذآى .  أنا سأآون مع الفادي يسوع .حقل رائع او سجناء الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير االسنان وااللم

 . اي الهوتي هذا لذلك أنا بريء 
 

ال تجعلوا من آلماتي منبرًا وتبدأون آنيسة جديدة ، بل تفكروا بها . لقد شارآت في آتبي افكاري مع القراء ليزدادوا معرفة ونعمة مع اهللا 
 .طتلك هي حقًا المعرفة المفيدة المنقذة فق. وأنتم تقرأون آلمة اهللا 

 
اهللا يريد . اآرمه ذلك الذي خلق البشرية والذي ابطل الشر والفشل فال ينتاب ملكوت اهللا الضياع ثانية. أحب اهللا من آل قلبك وآينونتك 

لن يكون هناك عصيان امام وجهه آما حدث مع موسى حين عاد من قمة جبل سيناء بالواح . سالمًا للكون وازدهارًا وفائدة للجميع 
 .ن يديه ليرى بني اسرائيل يعبدون عجًال ذهبيًا يدورون حوله ، ذلك العجل الذي صنعه اخيه الكاهن االعلى هارونالناموس بي


