لك حبيبي

!الخيال إلى الحقيقة
كل منا لديه مورد مبرمج روحي مزروع من المعلومات حول من نحن ومعرفة خالقنا
الذي من خلله كنا موجودين .كما أن لدينا المفتاح لفتح هذه المعلومات وكل الحقيقة
.حول أصلنا إذا وجدنا كلمة السر لذلك المفتاح

مع المفتاح لمعرفة الحقيقة ،كل منا يمكن ،على أساس من خيالنا ،أن يأتي إلى
الحقيقة المطلقة لفهم كيف جاءت الحياة وكيف ظهرت الوعي الروحي الذكي الذي
نحن أنفسنا .في كتاباتي الخرى ،حاولت أن أصف بالتفصيل أصول الخلق ،وفيها
لدرك أن هناك شخص ما أول مع الوعي والخيال من الخطط المستقبلية لخلق الحياة
.في جميع أنحاء الكون

.بالطبع ،أول شخص يظهر في الكون هو خالقنا ،الب القدير الملك من الكون كله

الخالق ،يدرك الن من وعينا الروحي العيدد الذي يعاني من العادات الحيوانية ،قد
س ن أجسادنا ،مما يعطينا إمكانات كبيرة للمعرفة والذكاء .وبفضل هذا ،في مخيلتنا
ح د
يمكننا أن نربط أنفسنا ،والجوبة على العديد من السئلة التي تزعجنا ،والتي ل يمكن
.للعالم أن يجد إجابة لها

لقد وصفت في بلدي الخر ينقل أن كل قصة التي حدثت في جميع أنحاء الكون وكذلك
على أرضنا دائما بداية .عندما نصل إلى بداية حدث ،تبرز قضية أخرى هناك ،لها
.أيضا بدايتها الخاصة ،ومن خلل مخيلتنا سنحاول اكتشافها

لنبدأ بحقيقة أن هناك شخص بدأ الحياة في جميع أنحاء الكون .بالطبع ،أنا أشير إلى
خالقنا ،الذي ل يمكننا أن نتخيل بدايته .أعتقد أن الخالق نفسه سيكون لديه مشكلة
ليشرح لنا هذه الظاهرة المعجزة لوجوده .المهم أننا لسنا بحاجة إلى الخوض في
أسرار أبانا الخالق ،ولكن يكفي أن نقبل في مخيلتنا أنه خالق كل الحياة وكل ما هو
.موجود في الكون من أمر وطاقة

كان الخالق وحده في البداية ،وبالنسبة للمليارات في سنوات ل يمكن تصورها طور
ذكائه وخياله لنشاء خطة لوجود وعيات روحية حية جديدة مماثلة لنفسه .نتيجة
لخططه الرائعة ،قرر الخالق إنشاء وحتى استنساخ أول وعي روحي مماثل لوعيه
الخاص .هذه الحقيقة في مخيلتنا يجب أن تجلب لنا الحقيقة أنه يجب أن يكون هناك
.شخص مثل خالقه لكي يصبح ولده الول ،البن الوحيد

من المهم في مخيلتنا أن ندرك وجود البن الوحيد ال وم دجددد ،الذي يوو دحد روحيا مع أبيه
من أي وقت  Begotten،إلى البد .الخالق خطط ببراعة أن ل أحد ،مثل ابنه الوحيد
مضى موجودة مرة أخرى ،لمضاعفات يمكن أن تنشأ في الحداث اللحقة .نحن
أنفسنا بحاجة إلى النظر في مخيلتنا ما التعقيدات قد تبدو ،والتي يمكن أن تسبب
.مشكلة كبيرة إذا ولدت اثنين من الوعي الروحي متطابقة من نفس المصدر

بدأ استنساخ الوعي الروحي لدينا من بعضها البعض في ترتيبها مع البن الوحيد
من الب الخالق لدينا .وبهذه الطريقة ،تم إنشاء نظام صادق للحفاظ begoroded
على التسلسل الهرمي للنشطة المخصصة لكل وعي روحي ،والذي ،إلى حد قدراته،
.نظم النظام في جميع أنحاء الكون

الن دعونا نقل خيالنا إلى السؤال من أي شخص من أي وقت مضى ظهرت في
حضارتنا الذي قدم شهادة حقيقية والجابة على الية الكتابية التالية؟

.إنجيل يوحنا  17الية 2
كيف أعطيته السلطة على كل لحم ،لعطاء الحياة البدية لجميع أولئك الذين أعطيتهم
.له

.مهم جدا للخا للل الذي أعطى السلطة لكل لحم ""Begottenالبن الوحيد "ابن الـ
هل كشف أحد للعالم أن هناك ابنا وحيدا من البناء الوحيدين الذين لهم علقة كبيرة
بالب الخالق ويرتبط به روحيا إلى البد؟
دعونا ننظر إلى الية التالية نسأل أنفسنا .هل كانت هناك إجابة على السؤال من هو
الب الخالق ومن هو ابنه الوحيد ال ومندجب؟
وبشكل عام ،في أي دين ،المذهب البروتستانتي ،أو أي دين ،هل تم النظر في الجابة
على الية التالية؟
وقد المسلسل التلفزيوني عن الجانب القديمة التي اتخذت في العتبار أن جميع
أحداث الماضي يجب أن يكون بعض البداية ،وخاصة حقيقة أنه يجب أن يكون هناك
!شخص أول وبعده شخص الثاني ،الذي بدأ الحياة في جميع أنحاء الكون
.إنجيل لوقا الفصل  10الية 22
لقد أعطاني الب كل شيء ول أحد يعرف من هو البن ،فقط الب ،أو من هو الب،
.ولكن البن الذي يريد البن أن يكشف عنه

لقد تم الكشف عن العديد من اللهة الكاذبة والنبياء الزائفين وأولئك الذين قالوا إنهم
رأوا أو سمعوا صوت خالقنا .لم يقدم أي من هؤلء الشخاص من قبل الحقيقة
الساسية بأن هناك شخص مهم مثل ابن خالقنا الوحيد ،وهو متحد روحيا إلى البد.
!وهذا يعني أن الجميع كذب قبل الوحي يسوع المسيح

الكتاب المقدس ،على الرغم من أن الكثيرين ،ليس سلطة أن تكشف لنا بطريقة

هو بل شك  Begorodedواضحة جدا في خيالنا أن حقيقة وجود ابن خالقنا الوحيد
!صحيح
.الب يشهد على البن! والبن يشهد الب كخالعنا ،الملك القدير للكون كله

.إنجيل يوحنا  8الية 18
.ها أنا شخصيا أشهد والب الذي أرسلني لي شهادات مني

فقط من خلل خالقنا وابنه الوحيد المولود يولد من الولدة أن كل واحد منا يمكن،
.على أساس من خيالنا ،أن يأتي إلى الحقيقة المطلقة لفهم كيف جاءت الحياة والذكاء
حتى أولئك من أعظم المحتالين مثل موسى ومحمد ،دون الحقيقة حول الب الخالق
.وابنه الوحيد المجب ،خلقوا أديان زائفة لتحقيق السلطة المطلقة على العرب
!لم يربطوا الب بالبن الوحيد ،وأظهروا اتحادهم الروحي كإلهي بقوة وقوة هائلة
الكتاب المقدس ،على الرغم من أن الكثيرين ،ليست سلطة التوصل إلى الحقيقة
بطريقة واضحة جدا أظهرت لنا في مخيلتنا أن حقيقة وجود ابن خالقنا الوحيد
!هو بل شك صحيح Begoroded
لقد كوتب إنجيل يوحنا منذ أكثر من  2000سنة .نظام الرسال رائع لنه تم ترميزه
عمدا بحيث لم يكتشفه أي من النحطاط الديني من قبل  ،حيث كان من المقرر
اكتشافه الن في هذا اليوم وهذا العصر .الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية الرومانية
على الفور إزالة إنجيل يوحنا من الكتاب المقدس إذا اكتشف أبناء الشيطان من الهلك
أن هناك رسالة في ذلك كيفية العثور على الحقيقة أن الخالق هو اثنين من الشخاص
الروح الذين متحدون في جسد واحد لتشكيل إله واحد سبحانه وتعالى ،والتي ل يمكن
!لحد أن التغلب عليها
في إنجيل يوحنا يوصف بدقة أن الب يشهد على البن ،والبن يشهد على الب
.بإظهاره في جسد المسيح خالقنا القدير

.أدرك أنه ل أحد يصدق رسالتي عن الب الخالق وابنه الوحيد بيجود
هو مكتوب في الكتاب المقدس أن كل شيء دون استثناء أن يكون لديهم فهم سري
للحقيقة الغامضة من خالقنا سبحانه وتعالى .إنه مثل حواسيبنا إذا تم ترميزها مع
بعض كلمة السر ل يمكن تشغيلها .عند إدخال كلمة المرور الخاصة بك ،جهاز
الكمبيوتر الخاص بك يعطينا مساحة كاملة للعمل على فهم أي تطبيقات وبرامج في
.ذلك لتحقيق هدفك
لحظ الية التالية ،التي تنص بوضوح على أن بعض الطاقة المشفرة في جميع
.الهيئات تمنع معرفة الحقيقة عن الخالق وابنه الوحيد
فقط روحنا أو الوعي الروحي من خلل أعمالها اليجابية يمكن الحصول على كلمة
.السر لفتح مفتاح القفل لزالته

.إنجيل لوقا  10اليات 21
في هذه اللحظة ابتهج يسوع بالروح القدس وقال :اناغذة لك يا الب رب السماء
والرض انك غطيت هذه المور امام الحكماءوالحكماء ،وقد كشفتها للبسطاء .نعم يا
أبتاه ،ذلك كان يروقك

أنا متأكد من أن الخالق قد تستر على الحقيقة من أجل الكشف عنها للجميع في الوقت
المناسب .ومن المؤكد أنه سيكون هناك حكم على أولئك الذين ،دون أي رحمة ،لن
بهذه الطريقة Begotten. ،تتفاعل أن العالم قد صلب خالقه مع حبيبته ،البن الوحيد
!سوف يصدرون حكما بأنفسهم

.ليس لدي أي ندم على عدم تصديق رسائلي وأخذي على محمل الجد

كما ذكرت مرة واحدة  ،لدينا أرواح أو الوعي الروحي هي في حالة شديدة إلى حد ما

بسهولة ل كوم يلحظ ما  comمن المرض العقلي  ،وأنه من الصعب بالنسبة لهم
وصفته في كتابي .لدينا الوعي الكارنالي الذي قدمه لنا خالقنا كهدية .الوعي الروحي
لدينا ،بعد العثور على كلمة السر إلى مفتاح المخزنة في الجسم ،وسوف تفتح الحقيقة
.وتحقيق النصر
ل أعرف ماذا حدث في حالتي ،أن البن المفضل لخالتنا كشف لي عن جواب من هو
خالقنا ومن هو نفسه .لعدة عقود كنت أبحث عن إجابات على العديد من السئلة،
وربما بعد ذلك وجدت كلمة السر لمفتاح النصر .فجأة كل شيء انفتح لي بوضوح،
وفهمت بوضوح جزءا كبيرا من حقيقة ا سبحانه وتعالى .ويجري باستمرار الوفاء
.بهذه الرسالة كل يوم تقريبا
في عصرنا ،وسائل العلم تهاجمنا بالحداث الماضية للجانب القدماء .هذه الحالة
تبعدنا بشكل متزايد عن الخالق وابنه الوحيد بيجود .الناس مهتمون في أحداث وسائل
العلم الماضية من الجانب القديمة .ول يأخذون في الحسبان أن هذه كانت عهود
النحطاط ،الذين أطلقوا عليهم اسم الشيطان أو الشيطان .ول قيمة للحداث الماضية
.في المستقبل الذي ينتظرنا
.اليوم نعيش في زمن النبوة من المملكة القادمة من خالقنا لنقاذ سكان الرض
حتى قبل ألفي عام ،كان لدى النحطاط الشيطاني حق الوصول إلى المملكة القديرة.
مع معرفة كبيرة وقوة ،لعب مع أجسادنا الحيوانية والوعيات الروحية لدينا ،مما أدى
.بهم إلى دمار كبير
!من هو الذي وصفته في اكتشافاتي الخرى! البحث في رسائلي وسوف تجد
اليوم نحن نعيش في زمن حيث عدد من الوعي الروحي هو أن تكتمل ،الذي في عدد
من  144،000ستبدأ الحياة البدية في الهيئات مماثلة للمسيح .ومن بين هذه
الكفاءات ،سيتم اختيار الكثر موهبة ،والذي سيتولى إدارة شؤونه في المجالت التي
ستنشأ في المستقبل الجديد للرض .ولن تكون هناك حدود ونظام النظام السياسي في
كل مكان سيكون هو نفسه .في رأيي ،أولئك الذين ل يعانون من الموت أكثر كما
استنساخ جثث مثل المسيح وأولئك الذين سيعيشون الحياة بعد الحياة في النظام
وعي
سيستمر حتدى الرقم كاملة من ك دل البديدة حيدة روح
سوف يعيشون معا .هذا
د
د
أي الجسد يكون إلى البدد
الذي سيعيش إلى البد في أجسام مثل اللبنة من رجل ,في د

.الوحيد ابن ابن ابن خالقنا incarnaged
.إنجيل يوحنا  8اليات 35
.والعبد ليس في المنزل إلى البد ،ولكن البن هو إلى البد
الرقام المشفرة في بعض المعلومات الكتابية ل تخلو من سبب كشفت في الناجيل
التي كشفت هناك .أنها تحفز الخيال لفهم لماذا ننتظر طويل لمملكة خالقنا على
.الرض لملء ما يصل إلى النهاية

.نهاية العالم )الرؤيا( الفصل  ،7الية (4
وسمعت عدد المختومات :مائة وأربعة وأربعون ألف ختم من جميع أجيال أبناء
.إسرائيل

.نهاية العالم )الرؤيا( الفصل  14الية (1
ثم رأيت :وها ،الحمل يقف على جبل صهيون ،ومعه مائة وأربعة وأربعون ألف ،مع
.اسمه واسم أبيه مكتوب على جباهه

وهناك مثل البولندية مثيرة للهتمام عندما نعبر عن عن الناس مهم جدا أنهم سمك
الدهون .يمكن أن يفترض الية التالية مازحا أن هذه السماك هي أهم الممثلين
الموثوق بهم في الهيئات مثل المسيح .بالتأكيد كما المسيح أنها سوف تمثل إلى البد
 Begoroded.لدينا الخالق الب وابنه الوحيد

.إنجيل يوحنا  21الية 11
ذهب سيمون بيتر وسحبت شبكة كاملة من السماك كبيرة في عدد من مائة وثلثة
.وخمسين .وعلى الرغم من الكثير ،لم توفلس الشبكة

والن شيء مثير جدا للهتمام! أعتقد أن بعض المعلومات من الكتاب المقدس قد
.أسيء تفسيرها .أساء مؤلفوها فهم الرسائل الكتابية ،كما تم اغمائها من الية التالية

.ثيسالونيك الفصل  ،4الية 1 17
ثم نحن ،أحياء ومغادرين ،معهم ،سوف يوختطفون في الهواء ،إلى الفسحات أمام
.الرب ،وبهذه الطريقة سنكون دائما مع الرب

إذا كان العالم أن يخلص والقاعدة السلمية لخالقنا أن تبنى عليه .ويجب القضاء على
الشخاص الذين هم من ذوي الطابع الرهابي من الرض سعيا وراء القوة في كل
وقت .وفقا للكلمات الكتابية ،سيتم اختطافهم جنبا إلى جنب مع غيرها من المنحط
ونقلها إلى كوكب آخر .هناك ،في خضم الصراعات على السلطة البدية ،فإنها ربما
!عذاب إلى البد بعضها البعض

وقد ضربت الية المذكورة أعله العديد من فكرة الحداث المستقبلية التي تبدو
مختلفة جدا في اليات الخرى .أعتقد أن المخطوفين هم قنوات الذين ،باستخدام
السلطة ،أساءوا معاملة ضحاياهم

اختطاف سيكون لها غرض مختلف قليل لزالة منحط الذين كانوا يسعون باستمرار
!من أجل السلطة ،وكذلك لزالة أولئك الذين تصرفوا مثل المنحطة

.إنجيل لوقا  17الية 36 .35 :34
أقول لكم :في هذه الليلة سيكون اثنان على رسالة واحدة :واحدة سوف تؤخذ
.والخرى سوف تترك
.اثنان سوف مونش معا :واحد سوف تتخذ والخرى سوف تترك

waips.سألوه ،أين يا رب؟ قال لهم ،أين الكاريون ،هناك سوف يجتمعون وال

.إنجيل متى الفصل  8الية 12
وسيلقى أبناء المملكة خارج  -في الظلم .سيكون هناك بكاء و ند لد من السنان

في الوقت الحاضر ،الذين يعيشون كبالغين ،ونحن غالبا ما يجتمع الطفال الصغار
الذين هم مختلفة جدا عنا .لديهم ثقة كبيرة ،وحساسية كبيرة والحب الصادق
الخالص ،الذي للسف هو بالفعل تفتقر فينا .إذا لم يكن هؤلء الطفال قد تغلبوا على
فرديتهم في شكل وعي روحي مريض هم نموذج ودليل على ما أكتبه .هم جسم نقي
لم يهزم بعد من قبل الوعي الروحي المريض .هذه الجسام هي نموذج لولئك الذين
.فقدوا بالفعل النبلء وجميع مزايا الخير الذي زرعه في أجساد الطفل الخالق
لذلك كل منا يمكن أن ننظر إلى أنفسنا وتجد تغييرات سلبية في شخصيتنا .إذا أوقفنا
زخم أذواقنا ،فإن العادات السيئة لجسمنا ستأتي إلينا .من الضروري القضاء على
.هجوم روحنا الحيوانية ،حتى ل يدمر تماما الخير الذي جهزنا به الخالق
دعونا نعتبر أنه إذا ،من خلل الغباء ،ونحن تقود الجسم إلى الموت ،ونحن لن يكون
لدينا فرصة للوجود في أي هيئة جديدة ،لوعينا الروحي سوف يلقي في المسافة
المظلمة الكونية .لن يكون هناك أي تشتيت والمنشطات التي جعلتك سعيدا ،وفي
الواقع عارت عليك .كل الجنون من العواطف الرياضية وأي غباء آخر ل يمكن
استخدامها هناك أي أكثر من ذلك .للخلود لن تقابل إل بالعدم! ربما لن تقابلي أحدا
طريقك من العذاب بغبائك ،الذي يمكن أن يصبح طاعون لولئك الذين يريدون
على
ل
بهدوء أن يعيشوا إلى البد ،سوف تكون معزولة وحزن إلى البد في وضعك ميؤوس
.منه

.إنجيل متى  22اليات 13 :12
قال له يا صديقي كيف أتيت إلى هنا بدون أن يكون لديك فستان زفافله؟ لكنه كان

 .ومت د دمدددا
ثم قال الملك للخدم :اربط ذراعيه وساقيه ورمياه في الخارج ،في الظلم! سيكون
.هناك بكاء و نكش من السنان
.الن دعونا تلخيص ما تم إنشاؤه بشكل ملموس في خيالنا
إذا كان هناك دليل ل جدال فيه على أن هناك أول شخص في الكون كله الذي أنجب
الشخص الثاني باعتباره البن الوحيد الذي كان متحدا روحيا إلى والده .في مخيلتنا
!يجب أن توخلق صورة وجه الشخصين ل القدير ،الذي لديه سلطة على كل شيء

.إنجيل يوحنا  14الية 9
فأجابه يسوع :فيليب ،أنا معك لفترة طويلة ،وأنت لم تقابلني بعد؟ من رآني رأى الب
أيضا إذن لماذا تقول ،أرنا الب؟

.إنجيل يوحنا  14الية 14
في؟ أنا ل أتحدث من كلمات أولئك الذين أقول لكم.
أل تصدق أنني في الب وأن الب د
الب الذي يستمر في لي ،هو نفسه يفعل هذه العمال؛

.إنجيل يوحنا  14الية 11
صدقوني أنني في الب والب في لي  ،ولكن إذا لم يكن كذلك  ،ويعتقد على القل من
.أجل العمال نفسها

.إنجيل يوحنا  10الية 30
.أنا والب واحد

أحد اليات لديه معلومات مشفرة ،واحدة منها تطمئننا إلى أن الب الخالق والبن
متحدان روحيا معا .والثانية تعلمنا أن يوم سيأتي بشكل غير متوقع حيث الوعي
الروحي لدينا سوف يكون إد إلى جسد مماثل ليسوع المسيح .ومن المثير للهتمام،
أن يتم ذلك في أي وقت من الوقات .وهذا سيحدث في لحظة غير متوقعة ،حيث لن
ندرك أننا لم نعد كما كنا من قبل إل بعد فترة من الزمن .شيء مثير للهتمام ،حتى أنه
!من الصعب أن نصدق كيف سيحدث ذلك

.إنجيل يوحنا  14الية  ،20كتاب اللفية
 ،في ذلك اليوم سوف تعرف أنني في والدي  ،وأنت في أنا وأنا فيك  ،وأنا في ذلك

بعد المعلومات الكتابية التي تظهر بوضوح شديد ،يطرح السؤال :لماذا لم يثر أحد،
في حزن ويأس رهيبين ،هذه المسألة من خلل إظهار العالم أنه لم يصلب البن
فحسب ،بل صلب أيضا أبانا الخالق؟ هذه الكائنات المتعبة والمصلوبة كأشخاص
!الروح كانوا في جسد ابن النسان في يسوع المسيح
عندما تقرأ عن هذا الحدث الرهيب ،ألم تصدق أن مثل هذا المصيبة قد حدث لـ
بسبب هذا العمل الشنيع؟ weap
ماذا يحدث إذا كان ،على مدى  2000سنة ،يقرأ إنجيل يوحنا ،لم يأخذ أحد في
العتبار مثل هذا العمل الفظيع الذي ارتكبه سكان الرض بعبور خالقه؟
ومنذ هذا الحدث الرهيب ،بدأ عهد جديد من حضارتنا .خلق خالق العالم حداثة فائقة
لم تريح الحياة البشرية فحسب ،بل أعطت الفرصة من خلل التكنولوجيا الجديدة
.للعتراف المنطقي بالحقيقة
لماذا لم نعترف بعد بهذه الحقيقة المأساوية التي وصلب العالم خالقها؟ هل لدينا
الوعي الروحي ،بسبب الكاذيب ودون حساسية ،تسعى إلى الهلك؟
لقد عاشت البشرية لعشرات اللف من السنين في ظروف رهيبة وظلم رهيب .اليوم

لدينا التنوير ،ولم يدرك أحد أننا الوعي الروحي خلقنا في شبه خالقنا .لقد رفعنا يد
قاتلة على أبنا الخالق! هل تعتقد أن هذا غير مبال بالكون كله؟
وقد خلق الكاثوليك والرثوذكسية مادونا كاذبة ،والتي في موضوع صورهم تتميز
خلقوا صورة التنين في المقدمة من قبل  Krischny.صورة التنين الهندي هاري
عبادة كاذبة من مادونا والطفل الصغير ،ووضع الخالق في الخلفية بحيث فكره
.البداعية من خلص العالم سوف تضيع
البروتستانت في كتب الغاني الخاصة بهم  ٪90من الغاني المخصصة للمسيح
الكتاب المقدس ل يعرف لهم .و  %10لله اليهود يهوه .ل يوجد شيء للخالق
الحقيقي! بدأ البروتستانت الذين عزلوا أنفسهم عن الكاثوليكية بدل من تحرير أنفسهم
من الشيطان المنحط في العلن بحماس عن يهوه اليهودية الدموية الشيطانية التي
.اخترعها موسى
بقية العالم يجلس في قوة اللهة الزائفة ونصف اللهة .لم يذكر النبياء الزائفون
والقديسون الزائفون ،كما يكذب لي العادي ،أي شيء في النجاب عن الخالق وابنه
الوحيد ال ومنجب ،اللذين يتم رسمهما إلى البد في كل عمل يحدث في جميع أنحاء
.الكون
هل خسر العالم فرصة لنقاذ الحياة البدية؟ العالم غارق في أ دمة فانيدة ل يستطيع من
خللها رؤية الحقيقة التي يوستهان بها الشخص الرئيسي لخطة الخلص ،خالقنا.
تقريبا كل مثل الموات الحياء ،بدل من القتراب من الحقيقة ،ويجري ممتنا للب،
الذي هو الكثر أهمية في خطة خلصنا ،تم اختيار الكاذيب والموت البدي بدل من
.الخلص البدي
:حتى البن الوحيد لمبدعنا يعلن بشكل ل لبس فيه أنه مجرد خادم مطيع لبيه

.إنجيل يوحنا  15الية 20
تذكر الكلمة التي قلتها لك :العبد ليس أكبر من سيده .إذا اضطهدوني،
.سيضطهدونك .إذا حافظوا على كلمتي ،وكذلك وعدك

.إنجيل يوحنا  14الية 28
لقد سمعتم أنني قلت لكم :سأذهب بعيدا وأتي إليك مرة أخرى .إذا كنت تحبني  ،كنت
يفرح أنني ذاهب إلى الب  ،لب أكبر مني ؛

الكتاب المقدس يعلمنا بوضوح في أماكن كثيرة أن الخالق هو أهم شخص في الكون.
ولكن الب والبن دائما معا روحيا ويصنعون شخصية واحدة سبحانه وتعالى! البن
الوحيد الذي يوشهد لنا أنه وحده هو الذي يستطيع أن يشيرنا إلى الب الخالق ول أحد
آخر! حتى الجميع يكذب على ،اللصوص واللصوص ،لنهم خلقوا اللهة كاذبة
لغراض خاصة بهم للتلعب الخرين! هذه هي أيضا الديانات والكنائس والطوائف
الحالية لنها تخلق آلهة زائفة ،لنها لم تعرف الحقيقة في ابن النسان يسوع
!المسيح

.إنجيل يوحنا  14الية 14
في؟ أنا ل أتحدث من كلمات أولئك الذين أقول لكم.
أل تصدق أنني في الب وأن الب د
الب الذي يستمر في لي ،هو نفسه يفعل هذه العمال؛

إنجيل يوحنا  7الية 16
.أجابهم يسوع بالقول :إن تعليمي ليس لي ،ولكنه الذي أرسلني

.إنجيل يوحنا  8الية 18
.ها أنا شخصيا أشهد والب الذي أرسلني لي شهادات مني

.إنجيل يوحنا  8الية 29

.وهو الذي أرسلني معي:لم يتركني وحدي ،لنني أفعل دائما ما يحب

هناك العديد من المثلة في الكتاب المقدس التي توعلمنا منطقيا أن خالقنا وابنه قد
صلبا .هذا العار الفظيع يورهقني ،و هل هو أنا فقط؟ ل أحد حساس حيث كان الخالق
و
وابنه مثل هذه العذاب الرهيبة لتبين لنا خلصنا في جسد بعث ابن يسوع المسيح.
عانى الخالق من الشعور بالموت وهزمه من أجلنا .ولدت في أجساد مماثلة للسيد
!المسيح ،لن تكون مشاعر مميتة من ذوي الخبرة مرة أخرى
دع أحدهم يشعر في حالتي ،كأني وحيدة في جزيرة صحراوية .د
إن الوحي في إنجيل
يوحندا منطقيدا وجليدا يوظهر لنا د
أن العالم لم يصلب فقط ابن ا الوحيد ،بل الخالق
نفسه .هل حقيقة هذا الحدث الرهيب ،وصلب خالقنا ،ل تستشعره إل بالنسبة لي ولي
شخص آخر؟

