تعليق على بعض االحداث العالمية
حتى  01ديسمبر 3102
Holy_bible_1

امر تحول بعض األنهار وبعض البحيرات الي ما يشبه الدم بسبب بعض البكتيريا مستمر احدثهم
نهر يتحول الي دم في سلوفاكيا في ليلة

باإلضافة الي كثير من الحوادث الحديثة في اخر سنتين مثل نهر الصين

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 4 :01
الثالِ ُث جامه عَلى األَ ْنه ِار وعَلى يَنا ِبي ِع اْل ِمي ِ
ُث َّم س َكب اْلمالَ ُك َّ
اهَ ،ف َص َار ْت َد ًما.
َ َُ َ
َ
َ ََ َ
َ َ َ

سفر يوئيل 21 :3
وأ ِ
السم ِ
ِ ِ
اء َواألَْر ِ
َع ِم َد َة ُد َخان.
ضَ ،د ًما َوَن ًا
ار َوأ ْ
َ ْ
ُعطي َع َجائ َب في َّ َ

سفر أعمال الرسل 01 :3
وأ ِ
اء ِم ْن َفوق وآيات عَلى األَر ِ ِ
السم ِ
ِ ِ
ار َوُب َخ َار ُد َخان.
َس َف ُل َ :د ًما َوَن ًا
َ ْ
َ
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ض م ْن أ ْ
ُعطي َع َجائ َب في َّ َ

تحذير من موجات من الشهب والنيازك وحمامات منهم أيضا Meteor shower and storm

والرادار الكندي لرصد النيازك بدا يرصد بعضهم

ايزون مستمر رغم انه قد يكون تكسر ولكن متجه في نفس االتجاه وسيمر فوق األرض باربعين
مليون ميل هذا ان لم يتاثر بعطارد او بالقمر في مساره.

اربع اشخاص رفدوا من ناسا النهم سمحوا لبعض صور جسم فضائي وعالقته باالرض تنشر رغم
ان المفروض ان ناسا وكالة شفافة البحاث الفضاء

البيتكوين Bitcoin

العملة العالمية الموحدة لالنترنت مستمرة في االنتشار واالرتفاع

والبعض في كنتاكي سيبدا يستخدمها في دفع مرتبات موظفين

موت كمية من السمك في مصر

ولم يتضح السبب هل هو بسبب تلوم المياه ام نقصها؟

الزالزل مستمرة فيوم االحد الماضي حدث  23زلزال في يوم واحد

الفجوات األرضية الفجائية التي تبلع سيارات وغيره بدأت تتكرر بكثرة وظاهرت التميع التي كثرت
هذه غير معروف سبب كثرتها الفجائية.

السالم واالمن في اسرائيل اقترب وهو الذي قبل الهالك الذي قال عنه معلمنا بولس الرسول
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 3 :5

سالَ ٌم َوأ َ َم ٌ
اض ِللحُبلَى ،فَالَ
ألَنَّهُ ِحينَ َما يَقُولُونَ َ « :
اجئُهُم َهالَ ٌك بَغتَةً ،كَال َم َخ ِ
ان»ِ ،حينَئِ ٍذ يُفَ ِ
َينجُونَ .
فاالسبوع الماضي كيري قابل نتنياهوا ثالث مرات في يوم واحد لنقاش السالم واألمان
وايران بدات تقوي عالقتها مع تركيا التي كانت صديقة إلسرائيل حتى عهد قريب ولكن االن عدوة
إلسرائيل .ورئيس ايران يقول االن عدونا بدا ان يصبح معزول

المملكة المتحدة بدات تحذر إسرائيل بسبب المستوطنات وبدأت تقطع بعض العالقات مع من
يشترك في بناء المستوطنات .في يوم قريب سوف تجبر إسرائيل على قبول اتفاق السالم بسبب
أنها ستكون ضد كل العالم.

امريكا اضطهاد المسيحيين يزداد فخباز جاك فيليبس يملك محل خبازة تورت في دينفر كلورادو
رفض ان يصنع تورتة زواج لرجلين مثليين لحفل زفافهم .فرفعوا عليه قضية وكسبوها والمحكمة
تجبره انه ال بد ان يقدم خدمات للمثليين واال سيوقع عليه غرامة وعقوبه ايضا
http://ca.shine.yahoo.com/colorado-baker-discriminated-denyinggay-couple-wedding-cake-041625653.html
وفي اكلهوما كنيسة الشيطان قدمت بطلب ان تقيم تمثال يكون مقابل لتمثال الوصايا العشرة واالن
يدرسوا اي تصميم مناسب للمنطقة يمثل كنيسة الشيطان.

ارجوا ان نصلي لضحايا االعصار االوربي الشديد الذي وصل قوته الي  331كم في الساعة وهو
اعصار اكزيفيور لم يتكرر مثله في بريطانيا من عشرات السنين وقطع الكهرباء عن االف البيوت.

والهدف من كل هذا
رسالة بولس الرسول الي أهل رومية 00
 00 :02هذا وانكم عارفون الوقت انها االن ساعة لنستيقظ من النوم فان خالصنا االن أقرب مما
كان حين امنا
 03 :02قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة النور
 02 :02لنسلك بلياقة كما في النهار ال بالبطر والسكر ال بالمضاجع والعهر ال بالخصام والحسد
 04 :02بل البسوا الرب يسوع المسيح وال تصنعوا تدبي ار للجسد ألجل الشهوات

والمجد هلل دائما

