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 من هو هربرت
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2                       مالذي بدل مساري                                               
3                                   انظر للبيت وليس للصقالة                          

   اتنتاجي صراع الفناء
 

 

 حياتي قصيرة وعذبة احيانا
 

بتوالي األیام  قریبا لمن ال یعرفونني اليكم مختصر قصير لحياتي ولماذا آتبت هذین الكتابين  عن صراع البقاء القادم
.و الضيقة العظيمة آما یصفها الكتاب المقدس األخيرة ا  

 

ت جدیا  ردت نظلكن حتى تقاع.  مع الكتاب المقدس لقد ترعرعت. واليكم التفسير . هذا البالغ الغریب یحتاج الى تفسير 
اآلن بالنسبة لمن یفهمون حرفيا اسفار یبا جدا قر ء الذي یبدو ت صراع  الفناؤاأذهلني بنبؤات الكتاب المقدس والى نب

.الم ازداد اهتمامي مناخات اإلقتصاد  والمجتمع في العوانا ادرس األفق السياسي وتبدل . الكتاب المقدس   
 

اليوم ال أجد تقریبا طعاما . بيئة ل باة بما له من عالقري آمخترع أذهلني التقدم التقني على مدى حياتي من وجهة نظ
واألطعمة ال تغذي الجسد آما . اك مذاق في عهد صباي لم یعد هن. قد حورت عضویا وجينيا ه ألن األطعمة محترما اتناول

.یجب ان تفعل   
 

آل شيئ وبسرعة یفسد عينيا حتى نقطة . ان لم یتدخل اهللا سریعا لن یبقى ما ننقذه مما خلقه من قبل  ودعاه حسنا 
ك الوقت انقذ اهللا البذار  غير الملوثة للبشر والحيوانات في الفلك ومع انه في ذل.م نوح االالرجوع آما صار تقریبا في ای

في آتابي الثاني ن ذلك آب قليال ما صار للنجاة  وسألكم عدمر بقية  الكو  
 

لم یكن لنا خيار سوى اإلعتماد على اهللا . لى قراءة الكتاب المقدس وصالت والدتي رعت عانا وثالثة افراد عائلتي ترع
اننا  للنجوا خالل وبعد سنوات حيث احتجنا بقوة إلیم. سيا رولدي جند نفسه للقتال في الحرب العالمية الثانية في ألن وا
.رب العالمية الثانية في المانيا الشرقية الح  

 

ت وأنا شاب هاجرت الى أميرآا الشمالية وسریعا عملت في وظيفة  وتعلمت اإلنكليزیة وآسائر المسيحيين العادیين تابع
. ألميرآي  وألحيا حياة محترمة آمواطن مسؤول اآنت اذهب أحيانا للكنيسة لكي انخرط بالمجتمع . قراءة الكتاب المقدس 

.ومثل الكثير من األميرآيين انتابت حياتي افراح واحزان ولكن نجاحي آان فوق العادة قليال   
 

ألن نظرتي الى األمور اختلفت  قليال فاستطعت ان . اعة ساعات الكوآو  أفادتني آثيرا نفضولي الطبيعي وخبرتي في ص
اخترع اشياء آثيرة اول سنين شبابي  في مجال التقنية العالية  في الدوائر األلكترونية في آاليفورنيا حيث سجلت بعضها 

.باسمي  واسست شرآتي األلكترونية  الخاصة وأمنت أعماال لمئات الموظفين   
 

آان اسالفي مزارعين بسطاء . بعدها من تقنية الحاسوب  الى زراعة األعناب  والكروم  سنة  وانتقلت65تقاعدت بعمر 
 اني ض وحسنتها معاشتریت قطعة ار.والیة النبيذ الشهير .واردت تحقيق حلم عمري بإنشاء مزرعة آروم في آاليفورنيا 

لمت خاللها تع. ع اصدقائي في العطل اع  متاشتغلت بدوام آامل في مشروعي الجدید بقي لدي ما یكفي من الوقت لإلستم
وعزفنا . األمر الذي ادى الى  جذب بعض الموسيقيين المحترفين الى مزرعتي  . ة موسيقية العزف على اآثر من قطع
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آان . آما تجولت في انحاء العالم متشوقا لتمضية بقية عمري  آمتقاعد نشيط یقوم بما یحب القيام به . مرارا في الشونة 
 من بالرغم. التفاصيل  لن احببكم بالمال بهذه .. ولم تنقض ابدا المشاریع التي تجذب انتباهي . ا الكثير ألفعله هناك دوم

حيث یتقدم  المرء . بدأت بطرح اسئلة عن احداث مستقبلية تنبأ بها الكتاب المقدس . حياتي المریحة  المشغولة دوما 
التي اصبحت قریبة اآثر . ئلة تطرح بحثا عن تأآيد ألمور  ابدیة سا. لشباب بالعمر یزداد اهتمامه بالخلود اآثر من سنين ا

خادم رعيتي.   
آان هناك . آما تجولت في انحاء العالم متشوقا لتمضية بقية عمري  آمتقاعد نشيط یقوم بما یحب القيام به . في الشونة 

 من حياتي بالرغم. التفاصيل  لن احببكم بالمال بهذه . .ولم تنقض ابدا المشاریع التي تجذب انتباهي . دوما الكثير ألفعله 
حيث یتقدم  المرء بالعمر یزداد . بدأت بطرح اسئلة عن احداث مستقبلية تنبأ بها الكتاب المقدس . المریحة  المشغولة دوما 

خادم . ریبة اآثر التي اصبحت ق. اسئلة تطرح بحثا عن تأآيد ألمور  ابدیة . الشباب اهتمامه بالخلود اآثر من سنين 
رأته في الكتاب وبعضها یتعارض مع ما ق.  األبدیة واصدقائي المسيحيين آان لهم وجهات نظر مختلفة عن الحياةرعيتي 
.المقدس   

.مالذي بدل مساري   
 

 آمل ایضا ان قراءة الكتاب المقدس بما فيها العهد القدیمآمل ان ارفع الكثيرین ل.نجيلية بالطبع لنشر هذین الكتابين ادوافعي 
 یصل المالیين الى ایمان اعمق باهللا الذي خلقنا

 

.ال یوجد أمل في المستقبل لكن مستقبل ملكوت اهللا سيكون خاليا من شرور هذا العصر   
طمع الشرآات . في الحضارة الجدید التي سيوجدها اهللا لن تغتصب البيئة ولن یحور او یدمر جينيا   طعامنا وبذارنا 

الثروات . لن یعمل الناس بأجور ضئيلة آالعبيد لساعات طویلة وبأوضاع مریعة . ن ذآرى في آتب التاریخ العالمية ستكو
والممتلكات ستوزع دون الفاء مكافأة ابداع الفرد لن یستطيع أحد استغالل اآلخرین ألن اهللا والقدیسين المقامين والمالئكة 

. األمور آما یشاء اهللا بمحبة وعدل یحفظون. األطهار سيكونون موجودون  نسمعهم ونراهم   
 

ألن الوقت قصير جدا للتفكير بما هو مهم جدا لحياتنا سأهبكم راحة بالنسبة للنفق الناري المسرع  خوفا علينا بعقالنية 
 .مواجهة واقع الضيقة العظيمة لصراع الفناء القادم سریعا بالترآيز على التحضيرات الروحية لسنوات الضيقة السبع هذه 

لكننا روحيا نحتاج ان نكون عبيدا آمنين  نخدم اهللا حتى یوم مماتنا او یوم . ال اقصد التحضير الجسدي بما یفوق المنطق 
.مجيئه   

 
ليس إلقناع الناس بأن التاریخ الذي وضعته ألحداث صراع الفناء و . لهذا اآتب الكتابين   

هذا انني واثق بأني بشر وینطبق علي جواز الخطأ في بعض األمور وأآثر من . التاریح واساليبي التي استعملها ألآتشافه 
.ألنه یمكنني ان ارتكب األخطاء آأي بشري آخر   

 

 انظر للبيت وليس للصقالة 
 

آمل ان . آتشفتها وحتى وصفي لصراع الفناء هي مجرد اطار وصقالة لمنزل رائع یعده اهللا لكل من یحبه التواریخ التي ا
الصقالة قد تبدو مربكة وغير جميلة للنظرة األولى لكنها . تنظروا الى ما بعد الصقالة  فترون البيت الذي یبنيه اهللا لكم 

. استعانة ضروریة في عملية البناء انها. حين یكتمل البيت تزال الصقالة وترمى . مؤقتة   
.  سنوات من الضيقة العظيمة والعذاب على خليقته آلها 7حيث تقرأون آتبي ستالحظون بأني شرحت لما وضع اهللا 

.            ستشاهدون احداثا آونية تتجاوز احاسيسنا وتوقعاتنا  الیمكن اآتشافها ومعرفتها بواسطة حواسنا العادیة  
 

سيكون هناك صراع فناء في . ي هذا الكون ولسنا وحدنا من  سيجتاز صراع الفناء لسنا وحدنا ف  
لربما بدأت او ستبدأ قریبا ثورة في . السماء  سيتجاوز الحدود ما بين العالم الحسي وعالم الغيبيات  ویرهق عالمنا أیضا 

.السماء لكن نتيجتها قد عينت قبل بدء الزمان   
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الكتاب المقدس یعطينا امل لكن علينا ان ننظر متجاوزین ذلك األمل . ق المشتعل لصراع الفناء آي نعد انفسنا لدخول النف
ان آان الكتاب . هذا البيت الذي یتجاوز الصقالة " خطة اهللا لنا" علينا ان ندرس شكل هذا البيت . الى الجانب اآلخر 

لكن قيمته هدر لدموعي . ة صدفية مریعة  وقاسية مجرد حادث. المقدس ینتهي بصراع فناء فقط لكانت الحياة بال هدى 
آما یتحقق بيت . لكن اهللا لم یخلقنا لننتهي هكذا بل اعطانا األمل باظهار خطته اإللهية للبشر . وآالمي مقابل ال شي 

.احالمك   
 

ا بعد صراع الفناء العصر الجدید المستقبلي للحكم األلفي الذي اخبر عنه الكتاب المقدس سيكون حضارة جدیدة تولد سریع
لقد وعد اهللا بنهایة للسياسة  والسياسيين البيروقراطيين  الفاسدین  وآذلك للصراعات  والحروب  والفقر واألمراض . 

ستعود الطبيعة . ستكتمل العائالت وتصبح المجتمعات ودودة . ستعيش  آل األمم بسالم وازدهار وصحة وسعادة . والظلم 
ذا هوه. الى حالتها اإلنتاجية  

 

شجعوا بعضكم . إقرأ آتابك المقدس آمن بكلمة اهللا . وهو الذي سيجتاز بنا آل السنوات القادمة . األمل الذي الهمني الكتابة 
اطلبوا تجدوا وتناولوا روح القدس . آمنوا بالمسيح فادیا ومخلصا  من قدم دماءه آفارة عن خطایانا المميتة . البعض 

المدرآين آنه األیام . ونعمة آي تكونوا ضمن الفاهمين الحكماء الذین تنبأ لهم الكتاب المقدس تنالون حكمة . ومحبة اهللا 
. استنتاجي . 25-2آوزتوس . 11-5:1شالونكي ) 1-12:1دانيال . ( األخيرة لسلطان الشيطان على األرض والشعوب   

 
  صراع الفناء القادم

ألخرى التي تؤآد  النبؤات اقتنعت متجاوزا آل شيئ بأننا نعيش في آون اثناء دراستي الكتاب المقدس والمصادر الكتابية ا
.نظمه خالق مبدع   

 

طته لمستقبل هذه األرض ماذا تعلمت من آتابة هذا الكتاب ؟ئل آثيرة تبرهن وجوده وتظهر لنا خهذا الخالق قدم لنا دال  
تعلمت ان خطة . ذا یتواجد البشر على هذه األرض اعدت التفكير بحياتي وسألت  لما. اثناء آتابتي عن األحداث القادمة 

. ى عصور النظام الغبائي  الرقمي العبري یخبرنا بأن التاریخ البشري منقسم ال. اهللا بدأت قبل البشر وآذلك الشریر 
ر بها األم  آتتابع اشهر الحمل التي تم. التاسع  ثم الثامن ثمالكتاب المقدس یبدأ بالعصر السادس وبتابع مع العصر السابع 

اثناء الحمل . الجنين والميشمة . داخل رحم المرأة هناك جيناتان اعضاء حية تنمو جنبا الى جنب . قبل انجابها وليدها 
ال یتطلب تعليما خاصا بأن الحمل یقود الى . یكونان مخفيان عن األنظار لكن آالهما مقدر لهما اإلنبثاق في وقت محدد

لكن مع . اظم حين نشاهد والدة جدیدة یصحبها الفرح واحتفال العائلة بالعضو الجدید ضل ليتعاملنا بمستقبل اف. لوالدة ا
نة  مع ان الميشمة قد يشلن یهنئ احد األم ألنها احرجت الم. الوالدة تأتي الميشمة لكننا ننسى امرها حين نتخلص منها 

. اشهر 9 لعبت دورا ضروریا اثناء الحمل ونمت مع الجنين جنبا الى جنب لمدة  
 

 )7(لقد عرف البشر سبل الخير والشر  الفصل . والميشمة تمثل سلطان الشيطان . في هذا التحليل یمثل الجنين ملكوت اهللا
. الحياة الجدیدة من الجانب اآلخر بیشرحان عملية الوالدة هذه التي تكلم عنها األنبياء  والفصل التاسع یصف الوليد   )8(و

قریبا سينهي اهللا . ألحداث العالمية اوستتأثر الشعوب وتشارك بهذه . ت جدول األزمنة منذ القدیم سيولد الطفل حسب تتما
لى األرض یطرده  اوال من السماء عبر عملية تطهير خارقة  تنتهي اخيرا  بسبع سنوات من صراع سلطان الشيطان ع

.الفناء على األرض   
 

صر  الجدید القادم مستقبل الحياة لن یهم اثناء الع. آآالم الوالدة  صراع الفناء األلم الذي تعاظم اثناء.بعد والدة ملكوت اهللا 
.انه امل البشریة الوحيد للبقاء غلى هذا الكوآب . الجدیدة  على األرض سيشغل الجميع   

 

لم . جدید تماما سيبدل  هذه الحضارة بنظام . خالق آل الخليقة خطط منذ البدء لنهایة حضارتنا التي یسيطر عليها الشيطان 
 سنوات حسب نبؤة الكتاب المقدس 7هذا التحول الدراماتيكي  سيحدث بفترة تتجاوز قليال . تشهده األرض  من قبل ابدا 

.التي یؤآدها مصادر آتابية اخرى هذه السنوات السبع قریبة جدا   
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أذآر . لقدوم الرب سریعا اآلن أصلي  . ات بكتابة هذا الكتاب واستماعي یوميا ألنباء العالمان امضيت مئات الساععد ب
تبدل الكثير والجيل الجدید بما فيهم اوالدي لن یعرفوا . السمكية وحشراته وفراشاته وازهاره  الم حين فاضت ثرواتهالع

.روعة العالم الذي عرفته انا   
 

اهللا آلي السلطان لقد آتبت هذا الكتاب  .یكون قد تأخر قليال فقط. ان تجاوز التوقيت الذي تكلمت عنه  النبؤة هنا الحد قليال 
.ير آاملين وان آنا بشرا غلكن قطعا اهللا یفي بوعده  لنا . قد ال اآون آامل الدقة باستنتاجاتي . محاوال خدمته فقط   

ل وطيك اطارا یؤهلك إلتخاذ خيارات شخصية ذآية تتناات هذا الكتاب الصحيحة آتابيا ستعرغم التوقيت والتاریخ محتوی
. اصفة قادمة بامكانك  حينها تجنب سقوطك ضحية ان خططت لنجاحك تى ترى الغيوم تتجمع تعلم بأن العح. ستقبلك م

.إلعتماد عليه ان الكارثة هو ذراعي الفادي المحب الذي یمكن ان الوحيد الذي تهرب اليه بعيدا عالمك  


