الدرس 13
جد دراسة الكتاب المقدس
هللا يحب الذين يحبونه
أنا أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي مبكرا (جد) سنجد لي .األمثال 08:17
أول مرة اقرأ هذه الكلمات ،وفهم ما كانوا يقولون ،وسألت السؤال" ،لماذا؟" إذا كان الكتاب المقدس هو كلمة هللا ،ثم لماذا لم يكن هللا
تعطينا العبارة حيث أنه يمكن أن تفهم على أنها دون السؤال أو الحاجة إلى دراسة جد؟
في هذه اآلية ،هللا يخبرنا أنه يحب الذين يحبونه ،ثم يذهب إلى التأهل ما يستغرق بالنسبة لنا إظهار حبنا له" ،أن يلتمس له اجتهاد ".هل
تفهم ما يعنيه هذا؟ إذا كنت تسعى هللا ،ثم يمكنك البحث عن الحقيقة له .ولتحقيق ذلك يجب أن تكون على استعداد التخاذ الجهد والوقت دراسة
ومعرفة الحقيقة ومن ثم عندما تجد الحقيقة تكون مستعدة لقبول أن كلمة هللا هي الحقيقة ،وإذا كان يختلف مع طويلة اعتقادا من يدكم تحتاج إلى
تجاهل طويل عقد اإليمان وعقد وقبول كلمة هللا .التي تبدو سهلة ،ولكن العديد من المسيحيين قد تحدثت إلى ،رفض كلمة هللا ويواصل االعتقاد
بأكاذيب الشيطان ،حتى بعد أن بينت لهم في الكتاب المقدس ما قاله هللا في الواقع.
هللا يحب الذين بذل هذا الجهد ،أن يأتي إلى معرفة هللا وحقيقته ،ليس عن طريق السماح لشخص آخر أقول لكم ما هي عبارة في الكتاب
المقدس يعني ،ولكن بذل جهود دؤوبة الدراسة والبحث بنفسك .كنت بحاجة لمعرفة لنفسك من خالل الصالة هلل ،للتوجيه واالستعداد لوعع في
الوقت والجهد فهم .الحاجة إلى هذا الجهد الشخصي على الجزء الخاص بك سوف تصبح واعحة كما يمكنك االستمرار في قراءة هذه الدروس.
وينبغي اإلشارة إلى أنه ال يكفي أن كنت تبحث عن الحقيقة هلل ،بل أنه عندما يظهر ،تقبل بذلك بالحقيقة حتى لو كان الحقيقة يتعارض مع ما لديك
دائما ً يعتقد أن يكون صحيحاً.

تعريف مكافحة المسيح؟
تحذير :معرفة هوية مكافحة المسيح سوف يضمن عدم الدخول الخاص بك إلى السماء .معرفة من يسوع وما يدرس ،ويتصرف على
أن المعرفة سوف تقودك إلى "طريق الخالص"" ،طريق الخالص" هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى السماء؛ جميع مسارات أخرى تؤدي إلى
الحكم.
أول شيء نحن بحاجة إلى القيام به لتحديد ماذا تعني كلمة مكافحة المسيح .كلمة السيد المسيح واعح؛ وهو يشير إلى المنقذ ،ابن هللا،
لخلق هللا ،هللا في جسد إنسان ،يسوع.

كلمة يونانية
معظمكم سوف نفترض أن الكلمة اإلنكليزية المضادة يعني عد ،أو معارعة ل ،وسيكون من الصحيح عندما قمت بالبحث عن الكلمة
اإلنكليزية "مكافحة" في القاموس .تستخدم في سياق الكتاب المقدس الكلمة المضادة كلمة يونانية ،ولذلك نحن بحاجة إلى معرفة معنى أن اإلغريق
أعطى للكلمة ولكي تعرف معناها الكامل.

ليس الرجل ولكن اإلنجيل
عندما قمت بالبحث كلمة "مكافحة" في القسم اليوناني األبجدي الكتاب المقدس ،فإنه ال يعني إال شخص معارعة للمسيح ،ولكن أحد
الذين خاطئة أو بديلة للمسيح .وبعبارة أخرى ،هو المسيح الدجال المسيح كاذبة ،أو بديالً عن المسيح .يتم تعريف مكافحة المسيح ولذلك شخص ما
أو شيء ما يسبب لك أعتقد أن هم يسوع المسيح أو هللا أو كلمة هللا ،بل ال .لوععه هو يرمز طريقة أخرى" ،اإلنجيل المقدس هلل" كالمسيح ،بينما
يرمز اإلنجيل الشيطان كاذبة كمكافحة المسيح.
الكلمة اليونانية" ،أنتيتشريستوس "،لها معنى مماثل كما الكلمة اإلنكليزية "مكافحة" ،معارعا للمسيح ،الكلمة اليونانية "المضادة" ،ولكن
له معنى أكبر ،بدالً من ذلك ،في المقابل ،في استبدال له .كل ما يفعله مكافحة المسيح معارعة هلل ،هذا صحيح ،ولكن مكافحة المسيح ،التي هي قوة
الشيطان في األرض ،أنشئت بالشيط ان غرض االستعاعة عن هللا واستبدال "كاذبة اإلنجيل" الشيطان بشر به مكافحة المسيح صالح هللا "اإلنجيل
المقدس".

الكنيسة كاذبة أو دين الشيطان
الشيطان أنشأت كنيسة كاذبة (مكافحة المسيح) استناداً إلى اإلنجيل كاذبة الشيطان .هذه الكنيسة قد صوت ،ويشعر من كنيسة المسيح
الحقيقية ،ولكن بديل للكنيسة الحقيقية.
تذكر :وقال األفضل األكاذيب هي الحقيقة كذب و .%10 %90
أعتقد أنه بهذه الطريقة ،الكنيسة كاذبة تحتضن وتدعم ستة معنوية لوصايا هللا العشر ،لكن ترفض ويعظ عد الوصايا األربع األولى ،التي
هي تلك التي تكشف كيف يطالب هللا علينا عبادته.
تذكر :وأوعحت أن كنت ال يتم حفظها بواسطة العمل الخاص بك وحدها ،وكيف هو عملك الخاص بك الجهد في الحصول على
األخالق هللا .الكنيسة كاذبة الشيطان يعظ األشغال ،ولكن يرفض العبادة الحقيقية هلل.
ال أعتقد أنني أشير فقط إلى "يسوع رجل" ،عندما أقول أن مكافحة المسيح تحاول أن تكون بديالً عن المسيح ،ألنه ينطبق أيضا على
كنيسة المسيح ،واإلنجيل المقدس هلل .وبعبارة أخرى ،هو أن الذي يريد الشيطان استبدال أو استبدال له الكنيسة كاذبة وزائفة اإلنجيل ألن الكنيسة
الحقيقية هلل و "اإلنجيل المقدس" .وهذا يمكن أن تظهر واعحة في ما يلي.

تغيير هللا اإلنجيل المقدس
ولكن ثمرة الشجرة التي في خضم الحديقة ،قد خلت قال هللا" ،يي ال يجوز أكل منه ،ال يجوز يي لمسها ،أقل ية يموت" .سفر التكوين 3:3
اآلية أعاله مثال من "اإلنجيل المقدس هلل" .أن الذي يتحدث عن هللا هو الكلمة من هللا ،ومن ثم له اإلنجيل.

إنجيل الشيطان كاذبة
والثعبان قال امرأة" ،أنتم ال يجوز يموت التأكيد :هلل نعرف أن في اليوم يي أكل منه ،ثم تفتح عينيك ،وأيها يكون كاآللهة ،ومعرفة الخير
والشر ".سفر التكوين 3:4
كنت انظر ،الكلمات التي يتحدث بها هللا في اآلية  ،3:3هللا اإلنجيل المقدس ،وهي لذلك الحقيقة .الكلمات التي يتحدث بها الشيطان في اآلية
 ،3:4اإلنجيل كاذبة الشيطان ،وهي بالتالي األكاذيب .وهذا ليس فقط كذب الشيطان وقد صرح على مدى آالف السنين منذ آدم وحواء ،وأن نقول أن
الشيطان قد تراكمت إنجيل كاذبة واسعة النطاق.
وكما ترون ،يقول هللا إذا أكل آدم وحواء من الشجرة في خضم الحديقة ثم يتعين التأكيد يموتوا ،بينما الشيطان وقد قال أن "يي يجوز عدم
التأكيد الموت ".عن طريق إعافة كلمة ثالثة رسالة بسيطة إلى تلك التي كان يتحدث بها هللا ،الشيطان قد تغير تماما معنى الكلمات .اتخذت
"اإلنجيل هللا" الشيطان وحولتها إلى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.
خالفا هلل ،لم ينشئ الشيطان األنبياء كتابة اكاذيبه ،أنه بدالً من ذلك بسبب العبارة في الكتاب المقدس هللا نفسه يكون غيرت وغيرت في
معنى ذلك أن الكتاب المقدس هو موبوء بأكاذيب الشيطان .حتى عندما يخبرنا هللا أنه يجب أن نسعى له جد ،لهذا السبب .الحقيقة هللا ال يزال قادراً
على العثور عليها في الكتب من الكتاب المقدس ،ولكن يجب أن ننظر جد للعثور عليه .لترى أكاذيب الشيطان لالكاذيب التي هم ،يجب عليك ال
مجرد قراءة الكتاب المقدس كما لو كنت رواية ،بل الدراسة والبحث وتأتي مما يؤدي معرفة الحقيقة هللا.
مكافحة المسيح أكثر من ذلك ومع ذلك .تذكر منظمة الصحة العالمية الشيطان ،ولكن أيضا ما يقف الشيطان ونيته في تدمير كل ما من هللا
وأن الذي يعبد من .مكافحة المسيح هو اليد اليمنى للشيطان؛ أنها من خالل ذلك أن الشيطان قادرة على أن يكون لها تأثير حقيقي وموعوعي على
الشؤون وعقول من الرجل.

كاذبة تفسير الكتاب المقدس
المسيح الدجال هو رجل من لحم ودم ،أنه سوف يأتي إلى السلطة عبر دول العالم خالل آخر عدد قليل من السنوات المؤدية إلى مجيء
المسيح الثاني.
هذا هو اعتقاد منذ فترة طويلة قد تم قبولها بواسطة المسيحيين لقرون ،ولكن هذا ليس صحيحاً ،المسيح الدجال هو دين كاذبة أنشأها
الشيطان ،استناداً إلى بلده "اإلنجيل كاذبة" ،تحقق على مدى قرون أن يتحكم والتالعب وله تأثير على الرجال واألمم .قد مكافحة المسيح في رأسه

أو قيادتها رجل ،وهذا صحيح ،ولكن أن الزعيم يتغير على مر السنين من جيل إلى الذي يليه .وهذا يمكن أن تظهر في نبوءات التالية من الكتاب
.Daniel

المعرف األول لمكافحة المسيح
لقد نظر األبواق ،وها ،وهناك خرجت منها آخر التقطه القرن قلي ً
ال ،وقبل منهم كان هناك ثالثة من القرون األولى من جذورها :وها ،وفي
هذا القرن كانت عيون مثل عيون رجل وفم تحدث أشياء عظيمة (تجديف)Daniel 7:8 .
وقال الكتاب  Danielفي سيمبوليسمس ،ومن الضروري أن تفهم ماهي سيمبوليسمس ،قبل أن يمكنك فهم الذين مكافحة المسيح ،أو أي
من األشياء األخرى التي تحدث في  .Danielدعونا نعطي دراسة حثيثة لآلية أعاله.

قرون الوحش من كتاب Daniel
"فكرت في القرون "،أنت بحاجة إلى أن نسأل والسؤال هو ما األبواق؟ للقيام بذلك تحتاج إلى البدء في القراءة من بداية  Danielالفصل
 .7ثم سوف تعرف أن األبواق  Danielيتحدث من هم "عشرة قرون الوحش الرابع" التي ترتفع الخروج من بحر عظيم .فهم أن عشر قرون أيضا
رمزية من الدول العشر التي سترتفع من بقايا الوحش الرابع الذي هو اإلمبراطورية البشرية العظيم الرابعة ،واإلمبراطورية الرومانية .سيتم شرح
هذا بمزيد من التفصيل في درس األخير بغية إزالة أي شك ،ولكن اآلن أنا في محاولة إظهار أن مكافحة المسيح ليس رجل بل دين عالم استناداً إلى
اإلنجيل كاذبة من الشيطان.

القرن قليلا
عندما يخبرنا " ،Danielأنا نظر األبواق "،القرون هي عشرة قرون صورت في رؤيته للوحش الرابع التي تخرج من البحر الكبير .بين

عشرة قرون كما  Danielرأي أو شاهد القرن القليل منهم ينشأ" ،هناك خرجت منها آخر القرن قلي ا
ل ".ولهذا القرن عئيل هو المعرف األول
لمكافحة المسيح أن هللا يعطي  Danielفي هذه الرؤية .وكما قلت ،تمثل عشر قرون عشر دول سوف ترتفع من بقايا اإلمبراطورية الرومانية .هذا
القرن قليالً فمن أمة قليل الذي ينشأ بعد عشرة األصلي ،ومثل األصلي عشر قرون ،أنها جداً أمة ،الذي جزء من تمثيله الرمزي ليجري قليالً من
القرن .بالفعل ،وفي هذه النبوءة ،يكشف هللا الحقيقة بشأن مكافحة المسيح .أنه ليس رجل وال ترتفع في سنوات فقط قبل عودة يسوع ،ولكن في الواقع
يرتفع بعد وقت قصير من سقوط اإلمبراطورية الرومانية.

إنشاء عند
في هذه الرؤية هو إعطاء هللا  ،Danielهللا يعطينا شيئا ال يمكن التحقق منها في التاريخ ،ليس فقط "عند" أن ينشأ هذا القرن عئيل أو
النمل-المسيح ،ولكن تعطي دليالً على أن أنها في جوهرها الحالة كأمة مستقلة بين دول أخرى ذات سيادة .مرة أخرى ،وهذا شيء سوف أعطى
شرح كامل إلى في درس الحق .هذا مهم من أجل معرفة متى في تاريخ مكافحة المسيح سوف تكتسب قوتها.
"وقبل منهم كان هناك ثلثة من القرون األولى التقطه من جذورها "،هذا القرن أو األمة التي هي بداية لمكافحة المسيح يذكر أسباب
ثالثة عشر األمم األصلية يجب تدميرها إلى حد االنقراض .هي سبب هذه األمم والناس ،والثقافة أن تمحى من قبل مكافحة المسيح بعد وقت قصير

من مكافحة المسيح يأتي إلى حيز الوجود .ويمكن التحقق من ذلك في التاريخ إذا كنت تعرف ما هي ابواق األمم العشرة تمثل ،ودراستها لمعرفة أن
كانت هناك ثالثة التي كانت انسحبت من جذورها في الواقع وأصدرت انقرعت.
ونحن نعرف من التاريخ أن الممالك العشر التي تشكلت من بقايا اإلمبراطورية الرومانية الغربية،
 .1االمانيون ،أو األلمان؛
 ،burgundians .2أو السويسري؛
 -3فرانكس ،أو الفرنسية؛
 -4اللومبارديون ،أو اإليطاليين؛
 -5ساكسون ،أو اإلنكليزية؛
 .6سويفي ،أو اللغة البرتغالية؛
 -7القوط الغربيين ،أو اإلسبانية؛
 .8هيروليون ،من المنطقة من النمسا ،واآلن منقرعة؛ في العصر الحديث
 -9واللومبارديين ،من المنطقة شمال شبه الجزيرة اإليطالية على مدى إلى شمال مقدونيا ،التي انقرعت اآلن؛
 -10المخربين ،من المغرب ،في العصر الحديث التي انقرعت اآلن؛

المكر والخداع
كما ترون من التاريخ ،هي ما ورد أعاله األمم العشرة التي تنشأ من رماد اإلمبراطورية الرومانية الغربية ،وأن الثالثة األخيرة المذكورة
لم تعد ولكن كانت تسببت في تدمير األمة قليالً بعد وقت قصير من أنها نشأت من حدود اآلخرين .يجب أن تأخذ علما بأن األمة قليالً ،مكافحة
المسيح ،لم تدمر هذه األمم الثالث نفسها من القوة الخاصة به من األسلحة ولكن من خالل المكر والخداع على اقتناع بآخر للقيام بأعمالها القذرة
ألنها .المكر والخداع هي األدوات التي يستخدمها الشيطان ،ذلك الدين الذي يضع الشيطان سيكون من المتوقع أن تستخدم أساليب مماثلة للحصول
على القيام به أن الذي يريد القيام به.

ابن الجحيم
ويمكن توعيح هذا في الكتاب المقدس .هللا يستخدم كلمات ابن الجحيم مرتين فقط في كل من الكتاب المقدس.

حين كنت معهم في العالم ،أبقى لهم في الخطوط الجوية التركية اسم :تلك التي أنت جافيست لي وقد ظللت ،وأيا منها فقدت ،لكن ابن
الجحيم؛ أن الكتاب المقدس قد تتحقق .جون 17:12

في هذه اآلية هي صالة يسوع إلى األب في السماء .يسوع هو إعالم هللا ،لصالح ونحن الذين يقرأون الكتاب المقدس ،والتي قال أنه أبقى
جميع الرسل في الحقيقة كلمة هللا ،التي تدرس لهم ،احفظ ألحد ،مما يشير إلى أنها "ابن الجحيم" الذي هو "يهوذا اإلسخريوطي" ،الذي كما تعلمون
ال شك كان واحداً من تالميذ يسوع اإلثني عشر  ،حتى بالخداع؛ وكشف عن شخصيته الحقيقية عندما قال أنه خيانة يسوع إلى الفريسيين.
الكلمات ،التي قد تتحقق في الكتاب المقدس ،إشارة إلى نبوءة أدلى قبل وقت طويل من ولد يسوع .وصرح النبوءة أن خيانة المسيح ،ليس
من قبل عدو ولكن بشخص مقرب منه ،شخص المحبوب من قبل له.

هبوط بعيداا
السماح ألي رجل خداع لكم بأي وسيلة :لذلك اليوم لم يبدأ ،إال هناك كشف يأتي هبوط بعيد ًا أو ًال ،وهذا الرجل من الخطيئة ،ابن الجحيم؛
الذين أوبوسيث ويتضع نفسه قبل كل شيء أن يسمى هللا ،أو هو الذي تعبده؛ ذلك أنه كما  sittethهللا في معبد هللا shewing ،نفسه أنه هو هللا.
تسالونيكي الثانية 4-2:3

اكتشفت الخيانة
بالعبارة في هذا أعاله اآلية ،أنا على يقين من أنه يمكنك أن ترى أن ذلك هو إشارة إلى الشيطان وله المسيح الدجال .هللا يظهر له أنها ابنه
الضياع ألنه (هللا) أحب إبليس تماما كما أحب يسوع "يهوذا اإلسخريوطي" ،ومثل يسوع ،هللا ،أنه كان للخيانة من قبل إبليس كذلك.
في اآلية أعاله ،هذا "هابط بعيداا ",يمكن أيضا سيظهر ككنيسة المحبوب من قبل الطوائف به ،فقط بالنسبة لهم الكتشاف أنه قد خذلتهم إلى
االعتقاد بأنه كنيسة هللا ،ولكن لمعرفة ما هو كنيسة الشيطان الكاذبة ،وعند الناس معرفة الحقيقة ،أنها تقع بعيداا أو إجازة الكنيسة كاذبة.
هذه أعاله مرجعين لنفس العبارة ،ابن الجحيم  ،تبين لنا أن حتى شخص الحبيب وموثوق بها ،يمكن في الواقع أن يكون وكيالً للشيطان،
ويمكن أن يؤدي لك عالل من هللا ،وإلى أكاذيب الشيطان ،إذا لم تكن اجتهادا في الدراسة الخاصة بك من الكتاب المقدس .يهوذا يخون يسوع عن
طريق المكر والخداع حتى ال الشيطان جداً استخدام المكر والخداع خيانة كل من مان.

ثلثة جوانب من الخداع
في فهم منظمة الصحة العالمية وما مكافحة المسيح ،هناك ثالثة جوانب من الخداع التي ينبغي لك علم.
 /1عمدا" ،الخداع المتعمد" عند شخص ما ،ليس بالضرورة من الشيطان ،بسبق اإلصرار والترصد ،يقول لك األكاذيب التي تعطيك
سبب لالعتقاد بأن تلك يكمن أن تكون الحقيقة ،وبالتالي خداع لك.
 /2أونينتينشونال" ،الخداع غير مقصود" عند شخص ما ،عن جهل ،الذين يعتقد أنهم وفقا "قوانين اآللهة" ،يقول لك شيئا ويعتقدون أن
حقيقة ،بل في الواقع كذب .كانوا خدعت باالعتقاد بكذبة أن الحقيقة ،والتي يوعز لكم في ما يعتبرونه الحقيقة ،هم خداع لك كذلك.
/3خداع ،هو عند بعد قراءة الكتاب المقدس كنت تقبل تفسيراً كاذبة ألن الكتاب المقدس دون التحقق أوالً من خالل دراسة حثيثة ومدروسة
من الخاصة بك.

تحذير قوي
اآليات أعاله ،تسالونيكي الثانية  ،4-2:3يكون شيء آخر إلى القول بأن أشعر بأنني مهم" .قبول هناك تأتي من السقوط األول بعيد اا"،
يحمل تحذيراً قويا ألولئك منا الذين وجدوا الحقيقة هللا في سعينا الشخصية ودراسة جدية للكتاب المقدس .ماذا تعني هذه الكلمات هو أن يسوع لن
تعود إال بعد تقع بعيداً ،وهو يعني ،أن الرجل يجب أن ندرك أن يكمن الشيطان في الواقع األكاذيب ،وثم سيعود يسوع لنا .حتى ونحن مستعدون
ليسوع ،بكونها مستعدة لقبول الحقيقة هللا على أكاذيب الشيطان ،لن يعود يسوع.
في "نهاية األيام" عند الحقيقة في هللا هو عرض مرة أخرى في العالم ،ستكون أكاذيب الشيطان واعح ليراها الجميع .وسيتم الكشف عن
أكاذيب الشيطان لالكاذيب التي هم .وعندما يحدث ذلك ،وفقط بعد أن يحدث ذلك ،سيكون هناك الوقوع كبيرة بعيداً عن تلك األديان التي تستند إلى
اإلنجيل كاذبة الشيطان .إدراك الحقيقة ،الناس سوف إنهاء ارتباطها بتلك الكنائس واحتضان "كلمة" هللا الحقيقية .ماذا يقول لنا هللا أن المجيء الثاني
للمسيح لن يحدث إال أن هبوط بعيداً يأتي في المقام األول ،وكشف رجل الخطيئة.
ما ورد أعاله ومن ثم حساب تاريخية من سقوط مكافحة المسيح ،الذي لم يتم بيان اعتبارا من الوقت الذي كنت كتابة هذه الكلمات ،ولكن
اسمحوا لنا العودة إلى سيمبوليسمس هو موعح في الكتاب  ،Danielحتى يمكننا أن نرى كيف الدؤوب الدراسة يبرز حقيقة هللا ،ويوعح أكاذيب
الشيطان لالكاذيب التي هم.

عيون رجل
مع هذه المعرفة يمكن أن نواصل اآلن تعلم فقط الذين أو ما مكافحة المسيح.

"في هذا القرن قلي ا
ل كانت عيون مثل عيون رجل وفم تحدث أشياء عظيمة( ،تجديف)" .في هذه الكلمات هللا يبين لنا أن مكافحة المسيح
ليس فقط أمة قليالً ،لكن ذلك في دورها القيادي رجل.

هبوط بعيداا
عادة يعتقد ،ألن الشيطان يقول لنا أن تلك الديانات المسيحية سوف تتوقف عن االعتقاد ويفقدون إيمانهم بالمسيح .أنهم سوف ثم التوقف
عن الذهاب إلى الكنيسة واالنزالق إلى الشر الذي هو الشيطان.
وهذا هو تفسير كاذبة من هذا الكتاب المقدس ،الذي ألقول أنه كذب الشيطان .يمكن إظهار هذه الكذبة أن يكون كذبة مع مساعدة اآليات
التالية.

ملكا بعد إنجيل هللا
ورأيت مالك آخر يطير في وسط السماء ،بعد اإلنجيل األبدي للتبشير لهم أن يسكن على األرض ،وإلى كل أمة ،وأهالي ،واللسان،
والشعب ،قائال بصوت عال" ،خوف هللا ،وإعطاء المجد له؛ ليأتي مدار حكمه :وعبادته التي جعلت السماء ،واألرض ،والبحار ،ونافورات المياه" .
رؤيا 7-14:6

أول مرة قرأت هذه اآليات مع أي نوع من التفاهم ،مرة أخرى سأل السؤال" ،لماذا"؟ إذا كان على األرض لدينا بالفعل هللا "اإلنجيل
المقدس" في النموذج من الكتاب المقدس ،ثم لماذا هللا نرى أن من الضروري تضع له "اإلنجيل المقدس" في الحماية من زاوية في السماء ،وماذا ثم
نحتاج إلى هذا المالك يبشر "اإلنجيل المقدس" هللا لنا؟

الكتاب المقدس هو ملوث بأكاذيب الشيطان
كنت انظر ،يسوع هو يقولون لنا أن "اإلنجيل األبديين" هللا في السماء" ،رأيت ملك آخر يطير في وسط السماء "،وما نقبله كاهلل
"اإلنجيل المقدس"( ،الكتاب المقدس) ،هو في الواقع ملوثة بأكاذيب الشيطان ولم يعد هللا في "اإلنجيل المقدس" ،ولهذا السبب قد "اإلنجيل األبديين"

هللا المالك في السماء وسوف تبدأ بالوعظ فإنه بالنسبة لنا نحن في األرض " ،بعد اإلنجيل األبدي للتبشير لهم أن أسهب في الحديث عن األرض".
وهذا ال يعني أن كنت ال يمكن أن نستشف الحقيقة هللا من الدراسة الدؤوبة من الكتاب المقدس ،ولكن القيام بذلك يتطلب أكثر من مجرد
قراءته ،تحتاج إلى إعطاء الصالة إلى هللا لقيادته وهمه الدراسة والبحث للتوصل إلى الحقيقة هللا .يمكن أيضا إظهار هذا ليكون صحيحاً في اآليات
التالية.
أنا أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي مبكرا (جد) سنجد لي .األمثال 08:17

 Thomas saithله" ،يا رب ،ونحن نعلم ال إلى أين أنت سنتعاون؛ وكيف يمكننا أن نعرف الطريق؟ " يسوع  saithله" ،أنا الطريق،
الحقيقة ،والحياة :ليس رجل جاء منعزلة األب ،ولكن لي من قبل ".يوحنا 6-14:5

الدراسة والصلة
إذا كنت تحب هللا لك سيتم بذل الجهد الوقت والعمل في دراسة الكتاب المقدس ،لنفسك .ال تقبل أن ما كنت قد صرح آخرون بشأن معنى
الكتاب المقدس .كنت بحاجة إلى البحث عن الحقيقة هللا لنفسك ،بالنظر إلى األهمية بالكلمات واآليات لضمان أن لديهم نفس المعني في الكلمات
المترجمة كما فعلوا في اللغات القديمة العبرية واليونانية .وجود نسخة من "الكتاب المقدس التوافق" سوف يساعد في عملية الدراسة هذه .يمكن أنه
يعرف ومع ذلك ،لن تجد هللا إال إذا نظرتم إلى هللا-يسوع للتوجيهات والتعليمات .تحتاج على حد سواء ،دراسة جادة ،والصلوات هلل ،إذا كنت تسعى
حقا ً هلل.

نبوءة تتحقق
في نهاية أيام التبشير الزاوية الذي يحوز من "اإلنجيل المقدس" هلل ،أنه ألولئك الذين هم على األرض .هذا واحد من نبوءات سيظهر
للرسول يوحنا في رؤيا من يسوع .لقد لإلدالء بشهاداتهم أن هذه النبوءة قد حان لتمرير ،ليكون أعطيت نوازع إنجيل هللا ،الذي كيف لدى المعرفة
لكتابة هذه الدروس .أن أنا قد الحقيقة يظهر هللا ،ويقول لي أن هذا المالك هو الوعظ حاليا لتلك التي لديها انسجاما مع أنفسهم سماع كلماته ،وأن
نقول بأننا اآلن في "نهاية األيام" ،وهناك فقط من أشهر قبل الحرب العظمى وتبدأ المحنة التي تحدث في النبوءة ،لسنوات قليلة غادر قبل أن يعود
يسوع.

المزيفة للمسيح
لفهم السبب في ذلك عروري بالنسبة لك الدراسة والبحث عن الحقيقة هللا بنفسك ،تحتاج إلى فهم محطة أو مكاتب للمسيح ،ومقارنتها بما
فعلته المسيح الدجال من خالل األكاذيب والخداع يضع نفسه في المكاتب والمحطات التي تنتمي إلى يسوع ،تحل محل نفسه وبلدة اإلنجيل (إنجيل
الشيطان كاذبة) هلل وقال اإلنجيل المقدس فعال على مر التاريخ .لماذا يعتبر هذا األمر هاما؟ اآلية التالية تشرح هذا جيد جداً.

التعرف على هللا
وهذه هي الحياة األبدية ،أنهم قد يعرفون إليك هللا الحقيقي الوحيد ،ويسوع المسيح ،منهم أنت يمتلك المرسلة .يوحنا 17:3
ما هذا اآلية يقول ،هو الطريق الوحيد الحياة األبدية ،أو الخلص ،بمعرفة هللا ويسوع المسيح .هللا يريد إقامة عالقات شخصية وحميمة
مع لك .السبيل الوحيد الذي يمكن أن يحدث هذا إذا كان يمكنك الحصول على معرفة له بطريقة شخصية وحميمة .كيف يمكن أن تحب على تلك
التي كنت ال تعرف؟ كيف يمكنك أن تعرف على وجه اليقين أن كل ما كنت تعتقد هو هللا الحقيقي ،وال يستند إلى األكاذيب والخداع من الشيطان وله
المسيح الدجال؟
في اآليات أعاله ،هو تحذير يسوع أن هذا بالضبط ما حدث .وأنشأت الشيطان إنجيل كاذبة ،ودين كاذبة التي تأسست عليها بلده الكفر.
الشيطان قد استعاض له اإلنجيل كاذبة هلل "اإلنجيل المقدس" ،وهللا أقول لك هذا ،حيث ستعرف للبحث عن حقيقته ،جد لقبول أكاذيب الشيطان بسبب
الكسل وعدم االجتهاد ،الخاصة بك فقط تقودك إلى اإلدانة عليها يوم القيامة.

إكسير الكاذيب الشيطان
حيث أنه توجد المسيح الدجال في العالم ،أقول لك يكمن ،ويخدعكم ،هذا ينبغي أن تجعلك قلقه من أن كل شيء كنت تعتقد صحيحاً ،يمكن
أن تكون كذبة قال من الشيطان .إكسير مثالية للتأكد من أن كنت هي التي خدعت ال مقارنة ما هو رأيك صحيح عد ما يقول الكتاب المقدس فعال

لك .إذا كان الكتاب المقدس ال يعتمد عليه ،ثم أنه ليس صحيحاا.

تذكر البديهي

هللا :كما بينت من قبل ،فقد كان الشيطان في العمل المخل المعني الحقيقي حتى في الكتاب المقدس ،وهذا السبب في

هللا قد أخبرنا ،إذا كنت تسعى له جد وسوف تجد له .بكونه اجتهادا في الدراسة الخاصة بك ،فسوف تشاهد تلك الحوادث حيث قد شوه ما تعتزم هللا
يقول الشيطان وتعطي معنى كاذبة للكلمات واآليات.

جوهر الخداع
كلمة "الخداع" وهو يعرف :ممارسة اتخاذ عمدا شخص ما نؤمن باألشياء التي ليست صحيحة .ما هو جوهر الخداع؟ أولئك الذين
ينخدعون ،بحكم التعريف ،ال يدركون أن يجري خدعتهم .مرة كنت أدرك أن كنت قد خدعت ،ثم بتعريف أنك لم تعد خدعت .إال من خالل السعي
إلى اجتهاد حقيقة الكلمات في الكتاب المقدس ،يمكنك أن تكون معينة أن كنت هي التي خدعت ال .مع هذا في االعتبار أنا تشعر بأنها ملزمة تكرار:

الحقيقة البديهية هلل
إذا كان هللا تكلم عليه ،فإنك سوف تجد أنها في "اإلنجيل المقدس"،
إذا كان هللا تكلم عليه ،ثم أنها الحقيقة،
هذه هي الحقيقة ،ألنها من هللا،
أنها من هللا ،ألن هللا تكلم عليه.
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنك لن تجد أنه في "اإلنجيل المقدس"،
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة،
أنها كذبة ،ألنه ليس من هللا،
ليس من هللا ،ألن هللا لم يتكلم عليه.

نعرف

هذا :الكتاب المقدس هو بناء لرجل ،وعلى هذا النحو يتضمن هللا "اإلنجيل المقدس" ،ولكن يمكن أن تؤثر يجري بناؤها

بالرجل ،وأن الشيطان وفي بعض الرجال مراقبة الحاالت ،يتضمن الكتاب المقدس أيضا أكاذيب الشيطان وديسسيربشنز .هي الكلمات التي يتحدث
بها هللا هللا اإلنجيل المقدس ،وهي نقية من أي من أكاذيب الشيطان .ومن خالل دراسة الدؤوب وصالتك هلل التي سوف تكون قادرة على التفريق بين
الكذب من الحقيقة.

الجذر األساسي للعبادة
األساسية الجذرية ومؤسسة لعبادة هللا الحقيقية والصحيحة هي الوصايا العشر ،وإعافة إلى ذلك" ،تعاليم يسوع المسيح" أن يجلب للوفاء
بقوانين هللا .الوفاء الكلمة ال يعني لوعع حد لالستخدام أو الحاجة إلى ،أو تقديم عفا عليها الزمن .يتم تعريف كلمة "استكمال" ؛ إلكمال ،أو
استكمال .باختصار أخذ يسوع الذي كان ناقصة (الوصايا العشر) وأحضروهم إلى إنجاز .على وجه التحديد ،الست األخيرة من الوصايا العشر،
بعض من عرورات أخالقية هللا نفسه ،بل أنها ال تكشف عن كل ما هللا أو أن هللا كل شيء .يسوع ،في تعاليمه يعطينا عدة صفات أخالقية أكثر التي
تجلب إلى الوعوح الذي هللا ،وما هو يقف ل ،ولذلك ،يسوع "يحقق" قوانين هللا.
إذا كنت ال تزال مقتنعين بضرورة التام والقاطع للحفاظ على وصايا هللا ،كل عشرة من لهم ،فضال عن تعاليم يسوع ،ثم أعتقد سوف يكون
على اقتناع لكم عند فهم الذين مكافحة المسيح ،وكيف أنها أنشأت بالشيطان كعقيدة بديلة أو بديل لإليمان الحقيقي واحد.

أنا ال أستطيع أن أقول لك فقط هوية مكافحة المسيح؛ على الرغم من أن قد تعطي هذه المعرفة لكم في الدرس السابق ،تحتاج إلى رؤية
جميع األدلة التي قدمها هللا في الكتاب المقدس أوالً حتى يمكنك أن ترى لنفسك (تصبح المتعلمة) ونعرف ذلك ،دون أدنى شك.
جيدا قد خدع الشيطان نوع الرجل ،أنه حتى كان قادراً على إخفاء له المسيح الدجال الحق في عرض عادي لعدة قرون ،والناس يعتقدون
أنفسهم المسيحيين قد يعتقد أنه يكون الدين هلل ،وقدموا العبادة ألنها كما أنها من شأنه أن يعطي العبادة هلل ،ولكن لكونهم خدعت بالشيطان.

كيف يمكنك أن تعرف؟
إذا كان إبليس" ،الشيطان" ،وعدو الساقطة ،جاء لك وقال العبادة لي ،ال من هللا ،وسوف ترسل له على طريقته مع إصبع القدم من الحذاء
الخاص بك في المؤخرة ،له الحق .ولكن إذا كان الشيطان ،من خالل الذرائع واألكاذيب والخداع ،تسبب لك التفكير لك هي عبادة هللا ،ولكن في
الواقع كنت هي عبادة الشيطان ،كيف يمكنك معرفة؟
تذكر :لك فقط عبادة هللا كما أنه يحظى بأنه يكون يعبد ،أي إعافة أخرى أو الطرح يغير تلك العبادة ،من كونها من هللا ،ألنها ليست من
هللا ،لكن باغان .األربعة األولى من الوصايا العشر يخبرنا كيف تطالب هللا أن نحن عبادته ،والشيطان قد تغير أو تجاهل تلك الوصايا األربع ويعظ
أغطية زائفة بدالً من ذلك .السبت األحد ويجري األكثر وعوحا ً من تلك األكاذيب.

ال يوجد لديك فكرة
وجوهر الخداع أن تلك التي خدعت ليس لدى أي فكرة أن يجري خدعتهم .إذا كنت تعرف أن كنت هي التي خدعت ،ثم بحكم التعريف،
يمكنك لم تعد هي التي خدعت .المفتاح لمنع نفسك من التي خدعت بتعلم لنفسك ما هللا أقول لك ،من خالل دراسة الكتاب المقدس نفسك .ال قبول
تفسير شخص آخر بحرية ،والسؤال هو ،والتحقق من ذلك مع الكتاب المقدس .ويشمل ذلك كل شيء وقد كتبت في هذه الدروس أيضا .وهذا يمكن
أن يؤدي في الكثير من وقت الدراسة والبحث ،مما يعني الكثير من العمل ،ولكن ليست الحياة األبدية يستحق كل هذا العناء؟ اإلكسير للخداع هو
"الكتاب المقدس الكتاب المقدس" .أنا شخصيا جد نسعى إلى هللا منذ شباط/فبراير  ،2007وأنا اكتب هذه الصفحات هو حزيران/يونيو  .2014هللا قد
أظهرت لي الكثير ،ولكن أنا أعرف على وجه اليقين أنه ال يزال هناك الكثير وأنا ال يزال يجهل.

سلطة األمر
المسيح الدجال أنشئت بالشيطان ،تعطي عبادة بديلة لعبادة هللا .الشيطان يكره هللا ويفعل كل ما يستطيع إلبقاء لكم من إعطاء العبادة هلل.
وقد أرسى الشيطان المطالبة باألرض ،وكل ما عليه .الشيطان ال يملك سلطة جعل هذه المطالبة أو للعبادة الخاصة بك ،حتى اآلن أنه يطالب أنه
بنفس الطريقة.
هللا هو خالق الكون .بهذه السلطة أن تطالب هللا أن نحن عبادته ،وال بسعادتنا بل بسرور هللا.
وبالتالي هناك اثنان من الذين يدعون الحق في تلقي العبادة الخاصة بك .معرفة من هو هللا الحقيقي ،هو المفتاح للخالص الخاص بك .هللا
له مكافأة قيمة ألولئك الذين يتعبدون له ،الحياة األبدية ،والشيطان ليس له عالقة العرض ما عدا نيران الجحيم والموت األبدي.

نص رسالة من هللا
الكتاب المقدس كيف يتكلم هللا إلينا .كل مرة افتح الكتاب المقدس والبدء في القراءة ،يتحدث هللا إليك .أعتقد أنها كنص رسالة من هللا .يثور
السؤال ،هل أنت االستماع إلى ما لديه ليقوله ،أو تفترض أنك تعرف ما العبارة يقولون لك ،حيث يمكنك قراءة فقط ،بدالً من محاولة حقاً لفهم ما
أقول لك هللا .ما أحاول أن أقول أن الكلمات في الكتاب المقدس لها معنى ،ولكن هناك الكثير في كثير من األحيان معنى صحيحاً محلها ،الشيطان،
لما قيل لنا يعني الكلمات ،حتى أنه عندما تقرأ ،كما لو كنت رواية ،سوف ال تعلم الحقيقة هللا ،لكن انظر فقط يكمن الشيطان .يجب دراسة جد وطرح
األسئلة ،ولذا فإن هللا يمكن أن تظهر لك المعني الحقيقي لتلك التي تقرأ.

فهم كلمات معنى
أنا متأكد من أن معظمكم سوف أعتقد أنني أتحدث األلغاز .عندما تقرأ ،أنت تعرف ماذا تعني كلمة ،وهو أن معنى التي تقوم بتطبيقها ألنها
كما تقرأ .واقترح أنه قد ال يكون الحال .واقترح أن عندما تقرأ شيئا أن كنت قد قرأت فعال في الماعي ،أو شخص ما قد قلت لكم عن والمعطى لك
من الدراسة بسبب تفسير كاذبة ل ،كنت قد وععت فعال لها معنى ألنها ،أن عندما تقرأ مرة أخرى ،يمكنك تلقائياً وعع  falseاألصلي معنى
للكلمات ،بدالً من التحقق من خالل الدؤوب التي كنت حصلت على معناها الصحيح في المرة األولى.
تذكر :تعريف كلمة مضادات ،إذا كنت تفترض أنها تعني "في معارضة "،ثم وهذا هو معنى تطبيق لهذه الكلمة في كل مرة يمكنك
قراءته .عندما ،كما بينت لكم ،إشارة إلى "مكافحة المسيح "،فإنه ال فقط يعني في معارعة ،ولكن "في االستعاعة عن" كذلك .يمكن العثور على
هذه الرقابة بعبارة أخرى في الكتاب المقدس ،والذي يضع اختالفات كبيرة بالمعنى العام لما الجملة أو اآلية هو أقول لك.
إلنهاء هذا خداع ،بدأت اسأل نفسي بعد أن قرأت أية" ،ما هو هللا يحاول أن يقول لي؟" قبل بداية دراستي أحاول أن نصلي إلى هللا من
أجل التوجيه أوالً .ليس دائما ً القيام بذلك ،ألنني جديدة ليجري مصلين هلل ،وأنا ولذلك ننسى أن نصلي كما ينبغي .عندما أصلي ،يبدو أي لبس أنا قد
تواجه بسرعة يمكن تطهير ،واالستعاعة عنها بالتفاهم .هذا يقول لي أن هللا يراقب فوقي ،وقد أجاب فقط صلواتي.

نصلي من أجل التفاهم
بعد أن أدعو هللا ،كسر الكلمات في اآلية ،والبحث عنها في القاموس أوالً ،التحقق من أن المعني كما يفترض أنه كان ،ثم فقط أن تكون
حتى أكثر بالتأكيد ،انتقل إلى "التوافق شاملة" قوية الكتاب المقدس ،والبحث عن الكلمة األصلية العبرية أو اليونانية ،ومعناها للتأكد من أن الترجمة
اإلنكليزية كان صحيحا ً ونوازع .أنت ينبغي أن يدرك ،أن وجدت ترجمة الكلمة الرئيسية عدة قريبة من األصلي بمعنى ،حتى اآلن ليست بالضبط
نفس المعني ،الذي بسبب هذه الترجمات ملوث ،،أعطت معنى ناقصة أو مختلفة إلى هللا ما المقصود ،كلمة مكافحة يجري خير مثال على ذلك.

فهم في اليوم األول من إنشاء
هنا مثال آخر على كيفية تغير معنى الكلمات من أن المقصود باهلل.

كلمة نقلها
وانتقلت روح هللا على وجه المياه .سفر التكوين 1:2
قد تتعرف على هذا من "اليوم األول من الخلق" .أنا على استعداد الرهان لك يفترض  wordنقل ،ومن المفترض أن تطفو فوق ،أو
تمرير أكثر ،أن هناك نوعا من الحركة .إذا قمت بالبحث عن كلمة "منقول" في القاموس هو يعرف :تغيير موقف أو موقع ،أو اتخاذ إجراءات ،أو
جعل شخص ما أو شيء ما التصرف -كلمة "منقول" ،هو الترجمة اإلنجليزية من الكلمة العبرية" ،راتشاف" ،مما يعني إلى الحضنة ،مما يعني
بدوره يتأمل ،مما يعني بدوره بالتفكير في ،أو النظر في .كنت انظر ،معنى كلمة مفترعة ليست دائماً المعني الحقيقي كالمقصود باهلل.
هناك نسخة أخرى من الكتاب المقدس من أن  Jamesالملك األصلي النسخة التي تستخدم هذا حلت محل الكلمات اإلنجليزية القديمة
وطريقة الكالم مع صيغة اإلنكليزية حديثة أكثر .كلمة "منقول" في هذا اإلصدار هو  retranslatedإلى الكلمة "التحويم "،استناداً إلى فهمنا الجديد
لما هي الكلمة العبرية األصلية القصد من كلمة "قف" يتغير تماما معنى اآلية كل شيء معا.
كلمة "قف" يعرف بأنه :إلى تعويم أو ترفرف في الهواء دون تحريك جداً أبعد ما تكون عن نفس المكان .ويقترح اآلن أن هللا كان يجلس
في مكان واحد أعاله العميقة .الحقيقية التي يمكن أن توحي بأن أنه كان يدرس عمق ،كما كان جالساً في مكان ،ولكن تحوم  wordال تكشف لنا
الحقيقة أن هللا كان في الواقع يدرس أو إعطاء الفكر الذي قال أنه قد أنشأته للتو .عندما كنت أفهم ما هللا يخبرنا في هذه الكلمات ،ثم سوف يفهم أن
هللا ليس فقط هو الجلوس في مكان أو تحوم فوق العميقة .ال لعبارة "منقول" وال "تحوم" يعطيك المعني الكامل للكلمة العبرية األصلية
"راتشاف".
اآلن أن نعرف معنى الصحيحة التي يقصد بها هللا ،وهذا حيث يمكنك طرح السؤال" ،ما هللا يحاول أن يقول لي؟" لإلجابة على هذا،
تحتاج إلى وعع في سياق أن هللا قد أخبرنا مسبقاً.

هللا يعطي تفسيراا
في البدء خلق هللا السماء واألرض .سفر التكوين 1:1
وهذا بيان للواقع؛ فمن رأيي أن هللا يخبرنا أنه خلق الكون ،ال لبس فيها ،وفي الحقيقة.
وكانت األرض دون شكل ،وباطلة؛ وكان الظالم على وجه العميقة .وانتقلت روح هللا على وجه المياه .سفر التكوين 1:2
أول مرة قرأت هذه اآلية مع الفهم ،يمكن أن الشكل ليس بها ما هللا كانت تقول لي .هنا هو هللا يعطينا شرح لكيفية خلق السماء واألرض،
وكل ما كانت الكلمات واقترح لي أن "روح هللا" كانت تتحرك على مدى عمق هذه أو علم المياه ،وأن أقول أن كنت ال أفضل فيما يتعلق بكيفية خلق
الكون مما كنت عليه قبل وأنا اقرأ هذه الكلمات .وكشف هللا لي له معنى حقيقي عندما أظهر لي ما يلي .تنقسم هذه اآلية إلى بيانين اثنين.

الجوانب الثلثة من األرض كلمة
األولى :المكان ،الذي يدعو هللا على األرض ،حيث يضع هللا خلقه.
الثاني :بكوكب األرض.
الثالثة :الجماهير التربة أو األرض من كوكب األرض.

هللا أوالً هو يقول لنا ما يشبه حيث أودع في خلقه الذي يدعو هللا "العميقة" .المكان حيث أنه يضع خلقه "األرض دون الشكل ،فراغ،
ومظلمة تماما ،مع أي ضوء ".حتى اآلن تصور ما في عقلك رؤية هللا وتحاول أن تظهر لنا .أنه قد خلق الكون ،وهو المكان الذي يسميه
"األرض" ،حيث أودع في خلقه ،وفراغ خربة الظالم.
وأود التأكيد لكم هنا بأن كلمة "األرض" كما تستخدم هنا ال يشير إلى كوكب األرض .وهو ما يدعو هللا أن المكان الذي هو الفراغ ،حيث
أنه يضع هذا الذي كان قد تم إنشاؤها .أبين هذا ألنك سوف ترى في آيات أخرى كما يمكنك قراءة الكتاب المقدس ،واثنين من المعاني األخرى لكلمة
"األرض" ،كوكب األرض ،والتربة من هذا الكوكب ،وهذه المعاني الثالثة لكلمة نفس لها أهمية في فهم هللا الخالق ،ولكن سوف تتيح لك اكتشاف
هذا بنفسك.
الحصول على العودة إلى بلدي مظاهرة المرئيات يستخدمها هللا في وصف خلقه ،يمكن اآلن تشاهد ما تبحث هللا؟ أغمض عيناي وأنا أرى
فراغا ً هائال الظالم من العدم ،الذي قال أنه قد وععت للتو خلقه (العميقة) إلى عالم ما هي الكلمة "االنفجار الكبير" الذي أجد وصفاً مناسباً لشرارة
الخلق كما هو موعح في اآليات أعاله.

روح الكلمة
الجزء الثاني من سفر التكوين  1:2هو هللا يقول لنا ما الحق بعد أنه قد خلق الكون ،وبعد أن قال أنه يضعه في الفراغ المظلم" .وروح هللا
تحرك على وجه المياه ".هذه اآلية تخبرنا أكثر بكثير من مجرد قراءة الكلمات قد توحي بخالف ذلك .مرة أخرى تحتاج لطرح السؤال ،ما هو هللا
يقولون لنا هنا؟ وهكذا بدأت عن طريق التأكد من أن كنت قد فهمت معنى الكلمات .لدهشتي ليس لديه اللغة اإلنجليزية كلمة "روح" معنى أنني
افترض أنه قد .أعطى روح كلمة تعني ،الروح ،أو جوهر هللا ،عندما قمت بالبحث عن الكلمة في القاموس هو يعرف الحياة إعطاء القوة ،أو جوهر
هللا .عندما قمت بالبحث عن كلمة روح في "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" ،يتجلى معنى الكلمة العبرية أكثر اكتماال.
الكلمة العبرية األصلية لكلمة الروح ،هو "رواش" الذي يعرف بأنه :ريح؛ والتي تشابه التنفس ،أي زفير معقولة (أو حتى عنيفة) ،الجو،
الغضب ،رفرفة أو اهتزاز مع انفجار التنفس ،الذي ينتج الهز أو تهتز .بالفعل ،هاتين الكلمتين" ،منقول ،والروح "،تعطي معنى مختلفا ً لآلية كاملة
كما يقصد أنها تعني هللا ويظهر وعوح محاولة الشيطان في تشويه المعني الحقيقي هللا.
تعني عبارة "منقول على وجه المياه "،أنني افترض أن هللا كان يتحرك عبر الوجه العميقة ،أو كاهلل وقد تعاد صياغتها أنها ،المياه .كما
ترون من تعليلي سابقة لكلمة "منقول" ،واآلن مع تعريف اللغة العبرية لكلمة "روح" ،كل معنى جديد يأتي إلى النور لهذه اآلية.

انتقلت الكلمة الذي في وسائل اللغة العبرية القديمة إلى الحضنة ،مما يعني بدوره التأمل أو للتفكير ،أو النظر فيها .العميق هو الذي خلقه
هللا أو ميلي الكون بعد شرارة الخلق .هو يدرس هللا ،أو إعطاء الفكر الذي قد فقط التي تم إنشاؤها .أرى هللا ،غمط في خلقه ،ومع إيالء االعتبار
بشأن كيفية التعامل مع ذلك شكل إلى أن الذي يريد أن يصبح .هو الجزء اآلخر لمعنى كلمة "روح" ،رفرفة أو اهتزاز الفكر بعد هللا قد بروديد أكثر
أو نظراً إلى خلقه ،أنه يبدأ في التخلص منه ،مما يؤدي إلى رفرفة التي تهب على ذلك بقوة عاصفة من أنفاسه.

هللا بالتلعب في خلقه
في النصف الثاني من اآلية ،هللا قد صمم النموذج الصحيح والعائدات التالعب العميقة أو في المياه ،التي تهب عليها .روح الكلمة
المستخدمة هنا ،يعني بضربه على العميقة ،ولكن أثناء تهب على ذلك ،يخبرنا التعريف ،يبدأ خلق هللا يهتز ويهز.

كلمة هللا الحقيقية
لذا دعونا استعراض مرة أخرى .وقد خلق هللا الكون ،الذي وععه في أغ ظالم؛ ثم يفكر في خلقه ،وثم تهب عليه .ومع ذلك ،أنه ليس فقط
تهب عليه ،ولكن كما يوحي تعريف اللغة العبرية ،رياح مع العنف ،من زفير أو انفجار للتنفس ،مثل عاصفة قوة الرياح على البحر ،مما يؤدي بعد
ذلك إلى يهتز ويهز .وهكذا هللا هو التالعب العميقة أو المياه ،إلى النموذج كما يريد أن النموذج ،ما اسمية هللا التحكم في عملية تطورية.

حكاية رمزية الحساء الساخن
هذا التفسير لما كان يفعله هللا أفضل بكثير في إعطائي فهم العملية التي قال أنه منخرط في .وهذا التفسير يعطي وصفاً أكثر وعوحاً
بالنسبة لي لتصور.

النظر في

هذا :لديك تبخير ساخنة وعاء من حساء أمامك ،يمكنك تراجع ملعقة الخاصة بك في ذلك ،ولكن قبل أن تقوم بوععها في

فمك أنت عربة على ذلك .ما قمت به فقط التعامل مع السائل في ملعقة الخاص بك .بالتسبب في ذلك لتبريد أسرع ،أن تصبح متوفرة تضع في فمك
عاجالً .صحيح في نهاية المطاف ،وسوف يبرد الحساء في الخاص بك ملعقة حتى يمكن أن تأكله في الوقت الخاص به ،ولكن يمكنك اختيار عدم
االنتظار ،حيث يمكنك معالجتها.
لن أكل خلقه هللا ،ولكن قانون تهب على الحساء األسباب الجزيئات التي تشكل الحساء إبطاء ،تباطؤ الجزيئات أكثر مضغوط الحساء.
البخار يتصاعد من الخاص بك وعاء حساء من جزيئات بخار الماء التي تتحرك بسرعة أسرع بكثير من السائل .إذا كنت اتبع هذا من خالل ،وبطء
الجزيئات أسفل الحساء حتى أكثر من ذلك ،سوف تتحول إلى الجليد وتتصلب.
وهذا هو نفس الشيء الذي يفعله هللا .التي تهب على العشاء الساخنة السائل  ،H2Oالذي هو النموذج األصلي لخلقه ،ولهذا السبب يشير
إلى أنها "المياه" ،و أنه يسبب مضمون ذلك لتبرد في السرعة التي يريد أن بارد ،فقط مما تسبب في حدوث تطور الخاععة للسائل.

عناصر الكون
في شكله األصلي ،ميلي ثانية بعد شرارة الخلق( ،االنفجار الكبير) ،هناك عنصرين فقط في وجود األكسجين والهيدروجين .كانت جميع
العناصر األثقل التي تكونت من تلك العناصر ،في وسط النجوم بروتو وطرد عندما ذهب هؤالء النجوم سوبر نوفا.
هللا ليس فقط تهب على األعماق غير انفجار ،أو قوة قوية للتنفس والرج .وهذا يبدأ السائل للبدء في تطوير الدوامات ،والدوامات .من هذا
أنه قد خلص إلى أن تشكلت المجرات.
أنني أدرك أن بعض التفسير قد أعطيت فقط غير معتمدة من الكتاب المقدس.
تذكر :هللا أعطانا الكون بأكمله يتعلم من فضال عن الكتاب المقدس .لدى المهتمين بدراسة العديد من العلوم ،حتى لقد تعلمت من مجموعة
م ن العلماء الذين قد قرر أن الكون ،ميلي ثانية فقط بعد االنفجار الكبير ،كانت موجودة في شكل سائل العشاء الساخنة .H2O ،هذا التفسير ذلك
القرب من هللا ما قائال في الكتاب المقدس ،وأنه قد احتضنت ك .true

تصبح الشخصية مع هللا
لقد أظهر لكم هذا العرض البسيط لكيفية الكلمات أن كنت تعتقد أنك تعرف المعني ،في الواقع قد تكون خاطئة عند وععها في سياق ما
يحاول هللا أن أقول لكم.
تذكر :المترجمين من العبرية واليونانية القديمة فقط يمكن أن تعطي معنى لعبارة أولئك الذين جعلوا الترجمات يفهم المعني ،ومع تأثير
الشيطان ،تالف المعني أكثر .األمر متروك لكم لتحديد النفسكم ما أقول لك هللا ولذلك .وهذا السبب في أنه من المهم أن كنت ال تقبل تفسيرات من
اآلخرين فيما يتعلق بمعنى أو القصد من الكتاب المقدس الكتاب المقدس .هللا يريد إقامة عالقات شخصية وحميمة مع لك .يمكن أن يحدث هذا إال إذا
أصبحت شخصية وحميمة معه .قد أخذ قليالً من العمل والوقت ،ولكن ليست الحياة األبدية يستحق كل هذا العناء؟

صوت هللا
الكتاب المقدس هو طريقة اآللهة للتحدث إليكم ،ولهذا السبب الشيطان يريد أن يلوث عليه مع اكاذيبه .حتى ولو كانت مكتوبة الكتب من
الكتاب المقدس منذ آالف السنين ،الكلمات على قيد الحياة ،وعندما تقرأ لهم اليوم ،لها معنى بالنسبة لك اليوم ،وهللا يتحدث إليكم ،اآلن اليوم ،كما لو
كان هناك حق في الغرفة مع لكم ،بطبيعة الحال .،هللا يرسل لك رسالة نصية ،وفي نفس الوقت كما يمكنك قراءة الكلمات من الكتاب المقدس ،هل
أنت االستماع ،يمكن أن تسمع له؟
كيف يمكن أن لديك عالقة شخصية مع هللا ،إذا طلب شخص آخر تفسير الكتاب المقدس لك؟ كيف يمكنك التأكد من أن التفسير الشخص
هذا الصحيح أو إذا كان الشيطان قد أثرت على تحديد الكلمات ،أو اآلية .على الرغم من أن العبارة من "اإلنجيل األبديين" هللا المحصن والمحمي
من هللا ،الكتاب المقدس ال ،وهذا هو السبب هللا قد أعطى له "اإلنجيل األبدية" للمالك في السماء ،واألمر الذي المالك يبشر "كلمة هللا الحقيقية" ألننا

نحن الذين نعيش على األرض .إذا كنت ال تقرأ الكتاب المقدس بنفسك( ،جد) ،ولكن االعتماد على اآلخرين قراءتها للكم ،ثم كيف يمكن لك أن تكون
متأكداً مما إذا كان تفسير ذلك أنها تعطيك ،وفيا لمعنى هللا ،أو قد شابتها بالمسيح الدجال الشيطان.

أنا تقود الطريق
ما يسوع أقول لك عندما يقول "أنا تقود الطريق "،فقط مع يسوع كدليل الخاص بك سوف تجد الطريق ،إلى هللا ،الحقيقة والخالص .إذا
حاو لت دراسة جد الكتاب المقدس ،ال يوجد أي عمان بأنه سوف تجد الحقيقة هللا .يجب عليك أيضا إعطاء الصالة إلى هللا على توجيهه ،والفهم،
والمعرفة .عند القيام بذلك سوف تقوم بتأسيس اتصال مباشر مع هللا ،وفي القيام بذلك يأتي إلى أعرفه وثيقا وشخصيا.

اإليمان األعمى
وهناك هذا الشيء الذي يمكنني العثور على التمسك بمعظم المسيحيين؛ أنها ترقى إلى ما نسميه "اإليمان األعمى" .إذا كان القس الخاص
بك أو وزير ،أو الكاهن يقول لك شيئا ،ثم كنت أعتقد أنه بال شك .بعد كل هم رسل هللا ،عليهم أن يعرفوا ،أليس كذلك؟
عند قراءة ودراسة الكلمات في الكتاب المقدس لنفسك ،ثم يمكنك معرفة الحقيقة الكتاب المقدس ،وهذا يجعل الخاص بك عبادة هللا ذكي،
وال أعمى .السبب هللا تسببت في الكتاب المقدس أن تكون مكتوبة حتى يمكن أن تأتي للتعرف عليه ،شخصيا ،بالمعارف الخاصة بك المكتسبة من
التعلم ،وليس من خالل التفاهم المعطاة لك من قبل شخص آخر.

النظر في

هذا :إذا كان الجميع استغرق وقتا ً وجهدا قراءة ودراسة الكتاب المقدس ،وبالتالي الحصول على معرفة هللا حميمة،

الشيطان سيكون غير قادر على خداع أي منها في أي وقت مضى مرة أخرى.

تبقى مجتهد في الدراسة الخاصة بك
اآلن يمكنك أن ترى كيف الشيط ان يروي بعض اكاذيبه ،حتى لدرجة إفساد معنى الكلمات في الكتاب المقدس ،يجب أن نأخذ حالة تأهب
في "دراسة الكتاب المقدس" الخاص بك ،تبحث باستمرار عن مناسبات أخرى من أكاذيب الشيطان.
عند هذه النقطة في قراءة هذه الدروس ،ال شك رأيتم كيف أنا تأخذ من الوقت والجهد كسر في اآليات ،والبحث عن معنى الكلمات ،ليس
فقط في القاموس ،ولكن أيضا في "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" .ليس لنا جميعا يستطيعون الوصول إلى هذه األداة القوية للمميزين "كلمة"
هللا الحقيقية ،لماذا يكون مكتوب جميع أن هللا أظهر لي ،وجعلها متاحة لجميع الذين اختيار لقراءة هذه الصفحات .فإن كنت تأخذ الوقت لقراءة هذه
الصفحات دليل على أن كنت جادا في معرفة الحقيقة هللا؛ ببساطة جعلت من التماس قليالً أسهل لك.
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