تعليق على بعض االحداث العالمية
والعالمات حتى  42ديسمبر 4102
Holy_bible_1

موت الكائنات مستمر وبشدة
 01طن سمك وجد ميت في قناة في كامبوديا
More than 10 tonnes of fish have been collected from a canal in
Banteay Meanchey where the dead catch has been washing up since
Sunday.
واالف األسماك ميتة في مارينا نيفادا أمريكا وفي فيلين بألمانيا وسان روكي باالرجنتين

نسور تموت بالجملة في يوتا بامريكا
وموت  312سبع بحر في فلوريدا أمريكا
وموت مئات من كالب البحر في ناميبيا
االف الطيور التي سقطة ميتة من السماء في فيرجينيا يوم  04ديسمبر

هذه اخذوا منها عينات لتحليل لماذا وهي طائرة تسقط ميته باالالف ووجد ان السبب هو صدمة
Trauma
مئات الماعز واالبقار تموت في نيبال وزيمبابوي وال يعرفون السبب وهم غير مصابين بأمراض

االحداث السماوية مستمرة فاالسبوع الماضي حدث اشياء كثيرة من اهمها
كرات نارية في االباما نتيجة نيازك وشهب
وأيضا سانديجو كاليفورنيا وبعض حرائق الغابات يعزوها أيضا لهذا السبب

الطقس الغريب الذي يحدث هذه االيام مثل ثلوج مصر واالردن واسرائيل والطقس الغريب في
اونتاريو كندا الذي يتساقط فيه المطر الثلجي وغيرها من االحداث بعض العلماء يعزوه الي
انحراف في قطب المغناطيسي لالرض اكثر من المعداد فهو وصل في انحرافه الي  42درجة اعلى
مره مسجلة هي  40درجة ولهذا يتوقعوا اننا سنرى تقلب غريب فمناطق انخفضت بكثير عن
معدلها وعن اقل رقم مسجل ومناطق اخرى اعلى من معدلها.
هذا يذكرنا عن أن الرب تكلم عن قلب وجه األرض
سفر اشعياء 42
 0 :42هوذا الرب يخلي االرض و يفرغها و يقلب وجهها و يبدد سكانه
وهذا االصحاح يتكلم عن اشياء كثيرة مشابهة تحدث قبل ان يملك الرب في جبل صهيون

الزالزل مستمرة وبقوة

يوم األربعاء الماضي  22زلزال في  42ساعة ما بين  2الي  2.4ريختار ومستمرين بنفس
المعدل وحتى امس  23زلزال في يوم واحد.

البراكين التي حدثت هذه السنة ( )4102سجلت االن لتكون اكثر شنة انفجر فيها براكين في
تاريخ البشرية المسجل.

فاعلى رقم سجل في الماضي هو من  31الي  21ولكن هذه السنة وصل الي  32وهذا يهدد
ببرودة اكثر لالرض

هذا الرقم ( )32ال يشمل ما هو تحت سطح البحر والذي هو كان كثير جدا هذا العام ايضا اكثر
من اي سنة مضت والذي احدهم كون جزيرة جديدة في المحيط الهادي

االنخفاضات األرضية واألرض التي تنفتح وتبلع أشياء كثيرة مستمرة أيضا واخرها في الهند يوم
األربعاء الماضي

أتوقع بعض االحداث في األردن قريبا ألنه يوجد خالف بين إسرائيل واألردن بدا يشتعل بسبب
الصالة في مكان الهيكل وبعض وسائل االعالم اإلسرائيلية تعلق وتقول إنه قد تضطر إسرائيل ان
تعد لحرب قصيرة وسريعة

احتفاالت عيد الميالد في امريكا وكندا كثير منها بدا يكون تحت شعار من يحتاج يسوع في اعياد
الكريسماس؟ ال احد
فعيد الميالد يريدوا ان ينزعوا منه اسم يسوع.
هذا العيد نستطيع ان نستخدمه كمقياس سنوي الزدياد كره العالم للمسيحيين .بل حتى اغاني
الكريسماس يريدوا ان يسرقوها فلماذا ال يقوموا بانشاء اغاني الحادية واعياد الحادية تجلب
السعادة لهم ويتركوا لنا اعياد الميالد؟ ليه الشطان ال يستطيع ان يخترع بل افضل ما يقوم به هو
التقليد والسرقة من المسيح؟

وصل االمر االن ان ال يستطيع انسان ان يقتبس بعض ايات الكتاب المقدس لكي ال يتهم ويعاقب
بالعدائية مثل
رسالة بولس الرسول االولي الي اهل كورنثوس 2
 9 :2ام لستم تعلمون ان الظالمين ال يرثون ملكوت هللا ال تضلوا ال زناة و ال عبدة اوثان و ال
فاسقون و ال مابونون و ال مضاجعو ذكور
 01 :2و ال سارقون و ال طماعون و ال سكيرون و ال شتامون و ال خاطفون يرثون ملكوت هللا
 00 :2و هكذا كان اناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع و بروح
الهنا
 04 :2كل االشياء تحل لي لكن ليس كل االشياء توافق كل االشياء تحل لي لكن ال يتسلط علي
شيء
 02 :2االطعمة للجوف و الجوف لالطعمة و هللا سيبيد هذا و تلك و لكن الجسد ليس للزنا بل
للرب و الرب للجسد
 02 :2و هللا قد اقام الرب و سيقيمنا نحن ايضا بقوته
 03 :2الستم تعلمون ان اجسادكم هي اعضاء المسيح افاخذ اعضاء المسيح و اجعلها اعضاء
زانية حاشا

 02 :2ام لستم تعلمون ان من التصق بزانية هو جسد واحد النه يقول يكون االثنان جسدا
واحدا
 01 :2و اما من التصق بالرب فهو روح واحد
 03 :2اهربوا من الزنى كل خطية يفعلها االنسان هي خارجة عن الجسد لكن الذي يزني يخطئ
الى جسده
 09 :2ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من هللا و انكم
لستم النفسكم
 41 :2النكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا هللا في اجسادكم و في ارواحكم التي هي هلل
االن المثليين بعضهم يقولوا ال تستخدموا هذا الكالم العدائي الن بعضنا ايضا يؤمن بالمسيح فالرد
لهم ان ايضا الشياطين تؤمن وتقشعر فهل ال نستشهد بالكتاب ضد الشياطين؟
فيجب ان نخبرهم بالحقيقة ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون حتى لو كان االخبار عقابه
السجن.

Rfid = Radio-frequency identification

الحقائق عن هذه الشريحة
ال يوجد إشارة الي االجبار في أوباما كير ولكنها كانت اجبارية في النسخة األولى من HR3200
الشريحة هي حقيقية وهناك أكثر من قرن مجهود من التشريع الستخدامها
جورجيا وكليفورنيا وشماك دكوتا  ....مرروا قانون يمنع اجبار زرع الشريحة
منظمة الصحة االمريكية لم تثبت انها غير امنة للبشر ولكن اختبار وضح انها تسبب سرطان في
الفئران.

اإلشارة اليها في برنامج التامين الصحي لألطفال
اكرر مرة ثانية أنى ال أقول انها سمة الوحش وال انفي ولكن التكنولوجيا المطلوبة لسمة الوحش
جاهزة ولو زرعت هذه يستطيع الن يستخدمها الوحش في أي وقت.
الغريب ان اوباما كير تتجه الي مبدا البقاء لالصلح
يوجد جزء في هذا تحت رقم  3032هو عن مساعدة الذي يريد أن ينتحر .واربع واليات بالفعل
وافقت علي تشريع مساعدة االنتحار .بل فيها مزايا للطبيب لو ساعد حد لالنتحار.
وايضا يعطي الحق لوقف اجهزة مساعدة الحياة للشخص الذي هو في حالة اغماء طويلة او
توقف المخ .فهو يسمون الخير شر والشر خير
سفر إشعياء 02 :5
ش ِر َخي ًْرا َو ِل ْل َخي ِْر شَرًّ اْ ،ال َجا ِع ِلينَ َّ
َويْل ِل ْلقَائِ ِلينَ ِلل َّ
ور َظالَ ًماْ ،ال َجا ِع ِلينَ ْالمُرَّ
الظالَ َم نُ ً
ورا َوالنُّ َ
ح ُْلوً ا َو ْالح ُْل َو مُرًّ ا.

هل تتذكروا الكتاب المقدس الذي وجد في المعادي ومفتوح على اشعياء  09مبارك شعبي مصر؟
اكتشاف كتاب مقدس قديم للمزامير عمره الف سنة في ايرلندا مدفون في طمى
الغريب انه كيف كتاب مثل هذا يدفن بدون تلف لمدة ألف سنة في التراب والطمي بدون ان يتأكل
في عشرات السنين؟
المهم انه مكتوب بالالتيني بخط اليد وكان مفتوح علي مزمور 32
 1 :32تسبيحة مزمور الساف

 0 :32اللهم ال تصمت ال تسكت و ال تهدا يا هللا
 4 :32فهوذا اعداؤك يعجون و مبغضوك قد رفعوا الراس
 2 :32على شعبك مكروا مؤامرة و تشاوروا على احميائك
 2 :32قالوا هلم نبدهم من بين الشعوب و ال يذكر اسم اسرائيل بعد
 3 :32النهم تامروا بالقلب معا عليك تعاهدوا عهدا
 2 :32خيام ادوم و االسمعيليين مواب و الهاجريون
 1 :32جبال و عمون و عماليق فلسطين مع سكان صور
 3 :32اشور ايضا اتفق معهم صاروا ذراعا لبني لوط ساله
 9 :32افعل بهم كما بمديان كما بسيس ار كما بيابين في وادي قيشون
 01 :32بادوا في عين دور صاروا دمنا لالرض
 00 :32اجعلهم شرفاءهم مثل غراب و مثل ذئب و مثل زبح و مثل صلمناع كل امرائهم
 04 :32الذين قالوا لنمتلك النفسنا مساكن هللا
 02 :32يا الهي اجعلهم مثل الجل مثل القش امام الريح
 02 :32كنار تحرق الوعر كلهيب يشعل الجبال
 03 :32هكذا اطردهم بعاصفتك و بزوبعتك روعهم

 02 :32امال وجوههم خزيا فيطلبوا اسمك يا رب
 01 :32ليخزوا و يرتاعوا الى االبد و ليخجلوا و يبيدوا
 03 :32و يعلموا انك اسمك يهوه وحدك العلي على كل االرض

خبر جميل ام في ميسشجان مسيحية كسر بيتها حرامي فبدات تقول له ان ربنا يراه وبدا تقول له
ربنا هيغفر لك لو تراجعت عما تفعل وتبت وبالفعل ترك البيت وخرج وتركهم في سالم.
فال يزال كلمة هللا هي اقوي سالح رغم ان حكماء العالم ال يدركوا هذا.

والمجد هلل دائما

