الدرس 19
معرفات المسيح الدجال
واآلن بعد أن درسنا "كتاب دانيال" ،نحن يمكن تسليط الضوء على تلك المعرفات الخاصة بمكافحة المسيح أن هللا أعطانا في دانيال.
التالي قائمة بالفصل واآلية حيث يمكنك العثور عليها في الكتاب المقدس Imbedded .في هذا سرد معرفات من "كتاب دانيال" ،سوف تعطي
المراجع التاريخية إلظهار الوفاء بنبوءات هللا.
الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكشف عن كيف أعرف أن هذه المعرفات تناسب ،أوالً أقول لكم الذي اعتبره مكافحة المسيح ،وثم إظهار
كيف يناسب كل معرف .حتى هنا نذهب أنا واثق تماما أن مكافحة المسيح :كنيسة روما ،المعروف باسم "الكنيسة الكاثوليكية الرومانية" .كنيسة
روما هو تنبأ المسيح الدجال في "كتاب دانيال" ألنه ليس فقط ثبت عند الشيطان اإلنجيل كاذبة ولكن كل ما يبشر به وتؤيد ترفض األربعة األولى
من الوصايا العشر ،لدرجة أنه قد إعادة كتابة الثالث والرابع الوصايا ،ناهيك عن مجرد بضعة من تجديف بشر به الباباوات  ،الكرادلة والكاهن
طوال تاريخ الكنيسة من مفهومها جداً.

معرف 1 #
القرن قليالً
قليالً من القرن ،أو المملكة الصغيرة ،أو األمة ،دانيال 7:8

مكافحة المسيح هو مملكة ،ال رجل .ولعلكم تذكرون "قرون الوحش الرابع عشر" يمثل الممالك العشر التي تمأل اليسار باطلة بسقوط
مدينة روما ،وتدمير "الحكومة اإلمبراطورية" .ويبين هللا مكافحة المسيح كرمزية للقرن بغية تبين لنا أن مكافحة المسيح أيضا دولة ذات سيادة أو
المملكة.
إذا كنت تذكر ،اإلمبراطورية الرومانية ويمثل أصالً "الساقين طويل من الحديد "،كما هو موضح في تمثال متعددة المعادن في حلم
نبوخذنصر .وكانت الساقين اثنين إلظهار أن اإلمبراطورية الرومانية ستقسم إلى النصف في بعض نقطة في تاريخها .عندما حدث هذا أصبحت
تعرف باسم اإلمبراطورية الرومانية الغربية واإلمبراطورية الرومانية الشرقية.

كنيسة روما المنشأة
أنشأت كنيسة روما اإلمبراطور قسطنطين اإلمبراطورية الرومانية الغربية ،بعد أنه شمل نصفي اإلمبراطورية ،بقوة السالح في 12:00
م .في محاولة لتوفير الغراء االجتماعية ،التي سوف تبقى مختلف شعوب اإلمبراطورية من التشرذم بعد وفاته ،إعداد قسطنطين كنيسة روما،

وإعالن أن الدين كدين فقط الحقيقية والقانونية في جميع أنحاء اإلمبراطورية .وفي هذا الوقت ،كانت المؤمنين المسيحيين ،المعروف باسم "القديسين
هللا" ،جزء كبير من سكان اإلمبراطورية ،وعلى الرغم من مائتي باإلضافة إلى سنوات من االضطهاد الروماني.
قسطنطين يأمل أن يجمع جميع شعوب متنوعة ،باعتناق الدين المسيحي ،وإقامة كنيسة ،الذي أعلن بعد ذلك الكنيسة القانوني الوحيد ودين
اإلمبراطورية .في  313ميالدي ،أصدر قسطنطين مرسوم ميالنو تقنين العبادة المسيحية التي أقامت بالفعل األساس لكنيسة روما-

ليست دولة ذات سيادة بعد
هذا ال إنشاء كنيسة روما كأمة ذات سيادة ومع ذلك ،وهو يعني أن كنيسة روما في مفهومها ،لم يكن مكافحة المسيح كما حددها الرسول
يوحنا في "سفر الرؤيا" .تم إنشاء الحدود لما يمكن أن تصبح أمة مكافحة المسيح ،عندما أنشئت في الفاتيكان وأسبابه أثناء تشييده.
إذا كنت نلقي نظرة أخرى على الرسم البياني التالي أن قدمت لكم في وقت سابق ،سترى أن بعد هو رجم ستيفن في اإلعالن  ،34منهية
النبوءة  70أسبوع ( 490سنة) ،هناك مسافة واسعة من سنة  1810م  1844عندما ينتهي عام  2300النبوة.

مخطط خطي الوقت
نبوءة عام 2300

خالل هذه الفترة الزمنية التي ترتفع لمدة  1260مكافحة المسيح ومن ثم هو قاتلة أصيب بسيف ولكن أن يشفي الجرح.

قوة المسيح الدجال
أنها ليست حتى سنة  538اإلعالنية أن كنيسة روما تعطي ما يرقى إلى السيادة الوطنية ،وأن البابا يرصد القانونية رئيس الكنيسة
الكاثوليكية في جميع اإلمبراطورية الرومانية .مع ذلك أيضا يسميه البابا إلى اإلمبراطور جستنيان ما يعادل إمبراطور اإلمبراطورية الرومانية

الغربية .هذه السلطة المدنية جنبا إلى جنب مع قوتها كنسية ،الذي يجعل مكافحة المسيح كما حددتها يوحنا الرسول .مع هذه القوى كنيسة روما يمكن
فرض عقوبات مدنية ودينية ضد جميع الذين تتعارض مع ما يمليه.

تاريخ الكنيسة المسيحية
فيما يلي مقتطف من كتاب بعنوان أعاله ،ويمكن العثور في المجلد  ،3الصفحة .327
وأصبحت سلطة الدولة الكنيسة الرومانية األعلى في العالم المسيحي في  538اإلعالنية بسبب رسالة جستنيان اإلمبراطور الروماني،
المعروف باسم جستنيان في 'المرسوم الذي أنشئت واعترف"أسقف روما" كرئيس لجميع الكنائس (في اإلمبراطورية).

تاريخ البدء لمكافحة المسيح
وهذا أعطى فعالية البابا نفس السلطة التي كان اإلمبراطور على مدى كامل اإلمبراطورية الرومانية الغربية ،السياسية والمدنية ،والسلطة
الكنسية ،مما يجعل الفاتيكان كنيسة ودولة .هذا (م  )538ثم هو نقطة االنطالق لخط الزمن العام  1260بروفيسيد( ،دانيال  .)12:11إذا قمت بإضافة
 1260تاريخ اإلعالن  538ستحصل  1798ميالدي.

تاريخ مكافحة المسيح هو جروح قاتلة
أنه كان في عام  1798م أن نابليون أمر واحد من جنراالته ،بيرثيا العامة ،إزالة البابا من الفاتيكان ،ووضعه في عهده (قيد اإلقامة
الجبرية) في قرية صغيرة في فرنسا .نابليون أيضا بمصادرة جميع األصول لكنيسة روما ،ليس فقط في الفاتيكان ولكن في جميع أنحاء جميع
الكنائس الكاثوليكية في أوروبا وفي أماكن أخرى أن نابليون قد السيطرة ،معتبرة إياها ملكا لفرنسا .وهذا الجرح بشري ألحقتها مكافحة المسيح تنبأ
في (رؤيا  ،)13:3أن يشفي.
تذكر :هذه األحداث حيث تنبأ دانيال في  600إلى  550قبل الميالد ،حوالي  1 100سنة قبل حدوثها فعال .يمكنك مشاهدة ما هو رجل
في المستقبل بمثل هذه الدقة؟ إال هللا ،يمكن إنجاز هذا ،الذي في ذهني قناعة لي أن هللا حقيقي ،وأنه ليس نائما ً أو ميتا ،ولكن علم تماما والمعنية
بشؤون الرجل.

شرح الجداول الزمنية  1290و 1335
اآلن أن نعرف التاريخ الذي يبدأ العام  1260عهد من اإلرهاب لمكافحة المسيح 538 ،اإلعالنية ،سيتم محاولة شرح األخرى فترتين
زمنيتين من قبل.
ومن وقت التضحية اليومية تتخذ بعيد ًا ،وإعداد رجس أن ماكيث مقفرة ،تكون هناك ألف اثنين مائة وتسعين يوما .دانيال 12:11

"ومن الوقت الذي تتخذ التضحية اليومية بعيد ًا "،إشارة إلى صلب المسيح ،لتضحي بتضحيته على الصليب ،أي حيوان أكثر تتغاضى
عنه هللا .ولذلك كان موت يسوع الذي تسبب في التضحية اليومية للحيوانات للغفران إلى حد.
"وإقامة رجس أن ماكيث مقفرة "،هو إشارة إلى إقامة الدولة الدينية ،التي تبدأ كما بينت في العام  538إعالن مكافحة المسيح .مكافحة
المسيح بغيض إلى هللا ،ونظرا ألن اإلنجيل كاذبة ،فإنه يتسبب بأولئك الذين قد العبادة إال هللا كما أنه أوامر لعبادة هللا كاذبة ،وبالتالي على الخراب.
إذا كنت ال يعبد هللا كأوامر أنه ثم العبادة الخاص بك دون جدوى وال توجد فرصة للخالص أو الدخول إلى السماء ،ومن ثم الخراب.
هذا الجدول الزمني ال تبدأ بصلب المسيح ونهاية مع إقامة دين المسيح الدجال وكلمة "و" يستخدم ،مما يعني هذين الحدثين معا ،وخط
الزمن كال الحدثين داخله.

النبوة سنة 1290
"يجوز ألف اثنين مائة وتسعين يوما "،)1290( ،هذا هو أطول من الوقت الذي مكافحة المسيح قد جعل الحرب عند القديسين هللا 30
عاماً .إذا قمت بإضافة سنة  1290م  538تحصل  1828ميالدي .نحن نعلم أن نهاية سنة  1798 1260ميالدي .مع إلقاء القبض على البابا
بنابليون العام ،هو إنشاء هذا التاريخ في التاريخ .هذه الفترة الزمنية (سنة  30 )1290عاما ً بعد أن يفقد مكافحة المسيح قوتها لجعل الحرب على
قديسين هللا .االلتباس الذي لدى ،ما حدث في  1828أن هللا يريدنا أن تنتبه بهذا بما في ذلك بلده النبوءات؟

نبوءة عام 1335
المباركة هو أنه وايتيث ،ويأتي ألف ثالث مائة وخمس وثالثين يوما .دانيال 12:12

وهذا يترجم إلى إلى سنة  ،1335حتى هذه النبوءة الوقت يأخذنا إلى إعالن عام  538 ،1873باإلضافة إلى  .1873 = 1335مرة أخرى
أطلب ،ما حدث في عام  1873أن هللا يريدنا أن يعوا؟

ويليام ميلر
البحث في الوثائق التاريخية العثور على واحد من األحداث التي يمكن أن تكون ما يشير إلى هللا .في عام  1833م رجل باسم وليام ميلر
وتنشر دراسة للكتاب المقدس الذي أدار ،الذي وفقا له اقترح أن "المجيء الثاني المسيح" كانت في متناول اليد خالل عقدين من الزمن .أنه استناداً
إلى هذا االستنتاج له سوء فهم النبوءة عام .2300
وقال لي" ،منعزلة اثنين ألف وثالثمائة يوما؛ ثم يقوم الحرم أن تطهر " .دانيال 08:14

كان من المعتقد وليام  Milersالتي ستبدأ في نهاية هذا العام  2300النبوءة ،التي تحسب للغاية في عام  ،1844الذي سيعود يسوع في
مجيئه الثاني ونشوة طرب القديسين هللا .وقد أظهرت لك أن نهاية هذه النبوءة عام  2300يبدأ تطهير الخيمة في السماء .أنها بعد يسوع "الكاهن
رئيس" للعهد ،أو كنيسة المسيح ،يكمل هذا التطهير من اآلثام الرجل من األقداس للكرسي الموجود في الخيمة في السماء ،يؤدي له ثم المجيء
الثاني .كم من الوقت سيستغرق يسوع إلنجاز هذا التطهير ،أونديتيرمينابل مع أي نوع من الخصوصية .ما أعتقد أن هللا اإلشارة إلى أن السيد ميلر

بشكل صحيح يحدد يوم واحد "مدة سنة واحدة" تحدث في سفر حزقيال أن الطريقة الصحيحة إلعطاء معنى لنبوءات الوقت "كتاب دانيال" والرؤيا.
ولذلك فهذا الفهم الصحيح لنبوءة  2300سنة ويوم واحد لحساب سنة واحدة يشير إلى هللا في النبوءة سنة .1290

أحياء عالم على نطاق واسع
على الرغم من أن وليام ميلر غير صحيحة في تفسيره والغرض المقصود من هذه النبوءة ،ما يسبب له النشر لهذا أن يحدث ،أحياء في
جميع أنحاء العالم لدراسة الكتاب المقدس "كلمة" هللا الحقيقية ،وحيث اكتساب فهم هو فقط وجدت في دراسة جادة والبحث .مع هذا الفهم أيضا يأتي
القبول أن العبادة الحقيقية هلل يتركز في حفظ "الوصايا العشر" هللا .ويؤدي هذا االنتعاش ماليين الناس في جميع أنحاء العالم ،والذين يتطلعون إلى
الكتاب المقدس مع تجدد االهتمام والفهم .ومن هذه النهضة ،التي أصبحت تعرف باسم "حركة السبتيين" ،الذي يقودني إلى حيث أنا في دراستي
للكتاب المقدس ،وفي هذه الكتابات التي أنت اآلن في القراءة .أحياء هذا لم يحدث ،وأشك أن كنت قد وجدت طريقي إلى هللا.

خيبة أمل
بسبب خطأ ويليام ميلر ،والكثير من الناس تعلق إيمانهم المتجدد في المجيء الثاني ،بعد ال عودة يسوع في  ،1844كل شيء سوى عدد
قليل من هؤالء الناس العودة إلى كنائسهم القديمة واإلنجيل الشيطان كاذبة .وهناك صغيرة القليلة التي ترى الحقيقة هللا ،وأنها من لهم أن الكنيسة
"السبتية" تنشأ مع تاريخ اإلنشاء الرسمي لها الوقوع في عام  1863م.

السبب واألثر
وهناك أكثر من ذلك يمكنني أن أضيف إلى هذه الحالة السبب والنتيجة التي تحدث في نفس الوقت تقريبا في العالم أكثر ،ولكن يمكن
تفسير أكثر دقة عندما نصل إلى دراسة "سفر الرؤيا" .كما ذكرت من قبل ،ويستند كل كتاب من الكتاب المقدس الذي جاء قبل ،ولذلك ال يمكن كنت
أمل أن يفهم الوحي دون فهم أول دانيال ،وتحتاج إلى إرميا وحزقيال قبل أن تتمكن من فهم دانيال.

كنيسة المسيح الحقيقية
أنا على استعداد لقبول أن من آيات احتمال فإن الكنيسة "السبتية" الذي يشير إلى هللا في هذين البلدين ،لكن لدى اقتناع أيضا أنه ليس
الكنيسة نفسها ولكن حفظ الوصايا العشر وعلى وجه التحديد االحتفاظ باآللهة المقدسة يوم راحة" ،يوم السبت اليوم السابع"  ،كما أن العبادة
الصحيحة هلل ،والكنيسة "السبتية" الممارسة ،وقد حاول كنيسة روما لتدمير وإزالة على مر السنوات  1260قد جعل الحرب على "القديسين هللا".
بسبب جوانب أخرى "السبتية" تعتقد األساسية ،التي يمكن أن أجد أي دعم في الكتاب المقدس ،األمر الذي يجعل لي النظر الكنيسة
"السبتية" كما ال يجري الحقيقي كنيسة المسيح أن تكلم يسوع من .وقد كتبت مقال بشأن هذا ،وربما سأقوم بعد ذلك على صفحة ويب هذه يوما ما.
وكما قلت ،أنا مقتنع بأن هذه اآليتين تشير إلى األحياء للحفاظ على الوصايا العشر ،ومن خاللهم "السبت اليوم السابع" ،كالعبادة الحقيقية هلل ،وال إلى
كنيسة "السبتية" ،وهو ما يفسر بالنسبة لي ،لماذا التواريخ ال خط ،كسائر من نبوءات هللا.

كيف يصطف التواريخ في التاريخ
لدى تجربة شخصية بشأن جانبا من هذا ،التي يجب أن نشارك معكم .عندما هللا أول تطرق لي في أيار/مايو  ،2009الذي قدم لي فهم ما
قد درس حول الكتاب المقدس وعلى وجه التحديد نبوءات نهاية الوقت ،لم يكن حتى تشرين األول/أكتوبر  ،2011وأن بدأت صنع بي الدراسة
المتاحة للجمهور .ولذلك ،نبوءة سنة  1290الذي يعطينا اإلعالنية  1828خمس سنوات فقط من قبل وليام ميلر يجعل دراسته العامة .البحث عن
هذا األمر أيضا في نفس الوقت من يظهر هللا الحقيقة ،جعل هللا بك نظراً للتفاهم متاحة للعامة الجمهور .بعد قولي هذا ،أنا ما زلت مقتنع األحياء
للوصايا العشر لحفظ كعبادة هللا الصحيحة ،وليس للكنيسة "السبتية" التي تشير هذه النبوءات اثنين.

معرف 2 #
من ضمن الدول العشر
المسيح الدجال يأتي من ضمن الدول العشرة األولى وهو إنشاء دولة ذات سيادة في عام اإلعالن  538كنيسة روما أو الفاتيكان داخل
ح دود مدينة روما التي بدورها داخل حدود دولة إيطاليا .اإلمبراطور جستنيان مرسوما يجعل البابا في روما رئيس جميع الكنائس كامل
اإلمبراطورية الغربية ليس فقط نصف ،الذي في الوقت نفسه 538 ،م ،فعالية أعطى الفاتيكان وفي حديقة المركز الرسمي ككنيسة-دولة مستقلة.
وهذا يجعل من ثم كنيسة روما تناسب هذا المعرف.

معرف 3 #
األمم ثالثة أسباب يتم تدميرها
مكافحة المسيح العزوم جذور األمم الثالث ،التي تسبب تلك الدول الثالث األمم عشرة األصلي تدمير .ومن المفهوم اإلمبراطورية
الرومانية الغربية قد انتهت عندما أقيل في مدينة روما في العام  476ميالدي .في هذا الوقت أن تبدأ الدول العشر أن تشكل نفسها من بقايا
اإلمبراطورية الرومانية الغربية ،وبعد وهي تشكل كاألمم أن تدمر الثالثة عن طريق مكافحة المسيح.

الدول العشر
ألف االمانيون ،أو األلمان،
باء  ،Burgundiansأو السويسرية،
جيم فرانكس ،أو الفرنسية،

د لوماردس ،أو اإليطاليين،
هاء ساكسومس ،أو اللغة اإلنجليزية،
ف .سويفي ،أو البرتغالية،
غ .القوط الغربيين ،أو اإلسبانية،
حاء – هيروليون ،والجرمانية الواقعة شمال إيطاليا ،واحد من ثالثة وانسحب من جذورها ،بالقرن األفريقي قليالً،
أوالً واللومبارديين ،واحد من ثالثة وانسحب من جذورها ،بالقرن األفريقي قليالً ،التي كانت تقع في النمسا في العصر الحديث.
ج .المخربين ،واحد من ثالثة وانسحب من جذورها ،بالقرن األفريقي قليالً ،التي كانت تقع في شمال أفريقيا الحديثة اليوم المغرب.

إقالة روما
من الجدير هن ا أن حديقة الفاتيكان والمباني عليها حيث اليسار بمنأى عن أولئك الذين قد أقال في مدينة روما .إدراكا منه أن سقوط المدينة
كان ال مفر منه ،البابا ليو األول ،سافر إلى معسكر الغزاة ،وجعل صفقة معهم ،وإنقاذ الفاتيكان من إقالة التي تعرضت مدينة روما إلى.
أن األمم الث الث األخيرة في القائمة أعاله هم التقطه بها كنيسة روما (المسيح الدجال) عندما رفضوا المذعن إلى ما تمليه "الديانة
الكاثوليكية" .وجاء هذا عن عندما أصبحت أغضب البابا في روما (فيجيليوس) من الممالك الثالث األخيرة ،عندما تجاهل ورفض ما تمليه له،
وقوانين تتعلق بسلطت ه الدينية .ثم سأل اإلمبراطور من اإلمبراطورية الرومانية الشرقية ،جستنيان ،لتتدخل عسكريا .وكانت النتيجة الدمار التام
والمطلق للشعب وثقافاتها .وهذا حدث بين  537اإلعالن عن طريق اإلعالنات  .538يجب أن نعرف أن اإلمبراطور جستنيان يكرس الكاثوليكية،
وعلى هذا النحو كان سيف مكافحة المسيح.

معرف 4 #
وتأتي "بعد الممالك العشر"
هو أقال في مدينة روما في  476ميالدي ،وهو عندما تبدأ الدول العشر التمركز في األراضي التي يشغلونها .مكافحة المسيح ولذلك يجب
أن يأتي بعد ذلك التاريخ لتناسب النبوءة ،وكما أوضحت أعاله ،مدينة الفاتيكان راسخ كدولة ذات سيادة في  538اإلعالنية ،و  62سنة بعد إقالة
األخير لمدينة روما.
تأتي حتى بعد الممالك العشر األولى على الرغم من أنها كانت موجودة ككنيسة من متى ثبت باالمبراطور قسطنطين في  313ميالدي،
مكافحة المسيح فعالية يصبح كنيسة ودولة في اإلعالن  ،538وعندما تبدأ قوة مكافحة المسيح متنبأ في (دانيال .)7:8

معرف 5 #
عيون رجل
القرن قلي ً
ال بعيون مثل عيون رجل وفم الذي يتكلم بتجاديف .دانيال 7:8
كما هو موضح برمزية يجري القرن قليالً ،مكافحة المسيح مملكة أو أمة ،إال أنه هو أيضا يصور على أنه بعد نظر رجل ،وفم الذي يتكلم
بت جاديف .كما اقترحت قبل هذا قد تكون ذات صلة بحقيقة أن رمزية عيون تاريخيا يشير إلى القدرة على رؤية في عالم خارق ،كما هو العين Ra
هللا المصرية باغان ،ولكن العبارة" ،عيون مثل عيون رجل "،يمكن أن تشير أيضا إلى أنها فريدة من نوعها من جميع الممالك األخرى  ،حيث أن
هذه األمة ال يحكمها ملك بالمعنى الحقيقي للكلمة.

ملك المعرفة
وهذا يمكن أفضل فهم عندما ننظر في ما هي الملك أو الملكية هو .ملك شكل من أشكال الحكومة ،مثلما ديمقراطية ،وديكتاتور .على رأسه
الملك ،والخالفة موقف الملكية عند وفاة الملك لقب تحددها خطوط الدم ألي من أفراد األسرة .وبعبارة أخرى ،سيكون األول في خط لتنجح والده
كملك االبن األكبر.
في األمة القليل الذي هو كنيسة روما ،يتحدد الخالفة محام أساقفة في تصويت جميع المرشحين أن المحامي قد عقدت العزم على التأهل
ليكون البابا القادم .خطوط الدم ألي من أفراد األسرة للبابا قد ال تحمل على اإلطالق .ومن هذا التفرد الذي أعتقد أن هللا هو إشارة إلى في هذه
العبارة.

فم أ هذا "تجديف يتحدث"
في ذلك رئيس الكنيسة الكاثوليكية ،البابا ،وهو المهندس عقيدة الكنيسة ،فم أن يتكلم بتجاديف ،أنها سلسلة طويلة من الباباوات أن ينجز
هذه النبوءة قبل إنشاء عقيدة زائفة هي معارضة شريعة هللا( ،الوصايا العشر) ،الذي يناسب هذا المعرف.

ما المقصود الكفر؟
األربعة األولى من الوصايا العشر تعطينا فهم كيف أننا إلعطاء حقيقية وصحيحة العبادة هلل .إذا قمت بتغيير أي من هذه الوصايا ،بإعادة
كتابة عليها أو محاولة تغيير المعني المقصود ،ثم كنت تتحدث التجديف.
في أي وقت يمكنك إضافة إلى أو يقلل من أي شيء من "كالم هللا" ،فإنه يتوقف عن أن كلمة هللا ،والقيام بذلك هو الكفر.

عندما يقول هللا" :اليوم السابع هو يوم السبت للرب ،وفي أنه سوف ال تعمل أنت "،ولكن يقول لك أو الخاص بك الكنيسة ،اليوم األول
(األحد) ،هو يوم السبت للرب ،ثم لك وبك الكنيسة تكفر "كلمة هللا".

هللا يوم راحة
كذبة أقوى( ،التجديف) ،التي تكلمت الباباوات هو "أول يوم السبت" .وهذا في المعارضة المباشرة "الوصية الرابعة" ،فضال عن المعني
المقصود من "اليوم السابع من خلق" من "سفر التكوين".
في الفصل الثاني من "كتاب هللا سفر التكوين" يكشف شيئا من نفسه.
وبالتالي تم االنتهاء من السماوات واألرض ،وكل مضيف لهم .سفر التكوين 2:1

هذه اآلية هي خالصة أو شهادة أن األمر استغرق هللا ستة أيام لخلق الكون الذي نعيش فيه.
وهللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وأنه استراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي أدلى به اليوم السابع -سفر التكوين 2:2

بعد هذه اآلية هو تأكيد آخر أنه من هللا الذي خلق الكون ،وأن األمر استغرق ستة أيام هللا ،وأن هللا استراح في اليوم السابع من كل العمل
الذي قام به.
هللا والمباركة في اليوم السابع ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي ينشأ ويجعل .سفر التكوين
2:3

ليس فقط هللا مرة أكثر مما يدل على حقيقة أنه هو خالق جميع الكون ،ولكن اعترافا ً باهلل قد استراح في اليوم السابع أن هللا المباركة ،مما
يعني جعل المقدسة ،وثم هللا سانكتيفيد اليوم السابع ،مما يعني جعل خالية من الخطيئة وأي ،إلعداد اليوم السابع كيوم واحد في األسبوع عندما ال إثم
سوف لن يتم التسامح باهلل .

تأخذ

مالحظة :هذه اآليات محددة جداً فإن "اليوم السابع" عدم مالحظة أن هللا يجعل المقدسة ويكرس ثم.

لماذا هللا أن تجعل المقدس وتقديس "اليوم السابع"" ،نظراً ألن في ذلك أنه (هللا) قد استراح".
هللا ليس فقط وقف هناك ومع ذلك ،أدرج في "هللا الوصايا العشر" تكرر مرة أخرى أن هذا اليوم هو "اليوم السابع" الذي هو "يوم مجلس
اللوردات من بقية".
تذكر "يوم السبت" ،أن يبقيه المقدسة .سفر الخروج 20:8

في هذه اآلية يخبرنا هللا أن "نتذكر

يوم "،يوم السبت ،حتى ثم ما هو يوم السبت وما يوم في األسبوع أنها تقع؟

كلمة يعني السبت :مجلس اللوردات المقدسة يوم الراحة ،ولذلك ،هللا يخبرنا أن نتذكر اليوم الذي قال أنه يرتكز على .وكما أوضحت هللا
في اآليات أعاله هللا استراح في "اليوم السابع" ،ولذلك يقال لنا أن نتذكر "اليوم السابع".
أكثر من مجرد تذكر اليوم ،هللا هو أيضا القائد أن نبقى السابع المقدسة اليوم ،كجزء من جهودنا تذكر أنه .فكيف نبقى يوم مقدس؟ هللا يفسر
هذا بالنسبة لنا في اآليات التالية.

ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :لكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي
عمل ،أنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،وال خاصتك أمة ،وال خاصتك الماشية ،ال خاصتك غريب داخل خاصتك غيتس:
خروج 10-20:9

تأخذ علما بما أقول لك هللا؟ "اليوم" السابع "هو يوم السبت للرب خاصتك هللا" .إذا كان هللا يقول لك مباشرة ودون أدنى شك أن اليوم
السابع هو يوم السبت ،ثم لماذا تبقى يوم السبت اليوم األول من األسبوع أو يوم األحد؟ أما نعتقد وقبول "كلمة هللا" أنها الحقيقة ،والعيش في البر مع
اللورد هللا بك ،أو يمكنك رفض "كلمة هللا" والعيش في اآلثم والتجديف ضد "هللا خلق".

في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة يوم السبت وهو مقدس
خروج 20:11

هللا يريد ويطالب بأن نقوم بأي عمل خالل الساعات من "اليوم السابع" والسبب ألن هللا فعل أي عمل خالل اليوم السابع من خلق .هللا يريد
أن أطفاله نفعل كما يفعل هللا .لجعل هذا واضحا ،كلمة "العمل" أيضا آثار أخرى من مجرد الخاص بك العمل الشخصي .عندما كنت في االنخراط
في أي نوع من التجارة بشراء أو بيع ،ثم كنت تعمل.
هذا كل شيء واضح جداً مع أي مجال للشك أو االلتباس ،إذا بعد أن كنت قد قرأت وفهمت هذه الكلمات من تفسير ،عقد ال تزال إلى "يوم
السبت يوم األحد" ،ثم أن بين لك وهللا وال شك سوف تكون تدفعه للمنزل هللا في يوم القيامة.
إذا كنت تشارك في أي نوع من عمل شرير خالل ساعات "يوم السبت" ،ثم تعجز تذكر للحفاظ على القدس ،وهي على هذا النحو في
انتهاك للكلمة والوصية من هللا.

ال تأخذ "اسم هللا" عبثا
كنيسة روما ،أو ينبغي أن أقول أن الباباوات وعدم فهم ما يعنيه "الوصية الثالثة" والنظر له ال أهمية ،ولذلك أعاد إلى الدولة التي "اليوم
مجلس اللوردات من بقية"( ،يوم السبت) ،يحتفل به اليوم األول من األسبوع .هل تفهم هذا؟ كنيسة روما أعاد "القانون هلل"( ،الوصية الثالثة) .في
"كتاب دانيال" ،أعطى هللا النبوة أن هذا سيحدث.

وأنه يجوز أن يتكلم الكلمات العظيمة( ،تجديف) ،ضد "معظم عالية" ،وأن تبلي القديسين في "األعلى" ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين:
وهي تعطي في يده حتى وقت وأوقات وتقسيم الوقت 2/1 3( ،سنوات النبوية ).دانيال 07:25

وكما قلت من قبل" ،اسم هللا" هو كل ما يعطي تعريفا ً لمنظمة الصحة العالمية وما هللا .الوصايا العشر ،هو الذي يعطي تعريف منظمة
الصحة العالمية هو هللا ،شخصيته ،وشخصيته المعنوية .أن الوصايا العشر عبثا هو تجاهل أو إغفال الوصايا العشر .ولذلكَ ،كفَرُوا الباباوات في
روما للكنيسة ضد الوصايا العشر عند أنها أعادت كتابة "الوصايا الثالثة".

ال األصنام أو الصور المتجمدة
الوصية الثانية يخبرنا بأننا قد ال األصنام أو في أي حال من األحوال إعطاء العبادة أو الصالة ألي نوع من الصورة المتجمدة أو تمثال أو
اللوحة أو نحت األخرى المقدمة من "يد الرجل" ،إذا ذهبت إلى أي من الكنيسة الكاثوليكية وحتى زوجين من الكنائس األخرى التي سحبها بعيداً عن
كنيسة روما  ،سوف تجد كل أنواع هذه األشياء .يتطلب كنيسة روما حتى يركع ثم جعل عالمة الصليب بينما تبحث في تمثال لما يقولون لنا صورة
يسوع .كما تشجع كنيسة روما إلى الركوع والصالة بهم العديد القديسين .كل هذه األمور هي تجديف ضد "الوصية الثانية".

وضع ال هللا أخرى قبلي
يخبرنا هللا في "الوصية األولى" التي أردنا وضع ال هللا أخرى أمامه .وهذا يعني أن أردنا أن نصلي فقط إلى له وأي شيء آخر .هللا
يخبرنا أنه باستثناء له ،ال يوجد غيرها هللا؛ ولذلك إذا نحن نصلي إلى آخر من "هللا خلق" ثم العبادة الخاص بك سدى.

نظرية كاذبة من كنيسة روما
في حال كنت تحدي بي تزاحم أن البابا بإصدار نظرية كاذبة ،والنظر في المسائل التالية.
الوصية األولى يقول" ،وضع ال غيره هللا قبل لي "،حتى اآلن هو سياسة ثابتة للكنيسة الكاثوليكية لتشجيع الرعاة جعل الصلوات إلى
القديسين الميت بدالً "من خلق هللا" .وهذا في المعارضة المباشرة للوصية األولى.
الوصية الثانية يقول" ،ال توجد صور المتجمدة ،ولم تنحني وعبادة لهم ".وتشجعها كنيسة روما أنصارها نركع ونصلي للتماثيل
والرسم والصور المتجمدة األخرى ،بما في ذلك تلك الصورة التي هي مقبولة على نطاق واسع كصورة يسوع ،الذي في المعارضة المباشرة
للوصية الثانية.
تقول الوصية الثالثة " ،ال تستخدم اسم هللا عبثا ".كنيسة روما بتحديد واحدة من الباباوات بفعل بعيداً مع هذه الوصية كلها معا واستبداله
الوصية تفيد بأن يوم السبت كان يحتفل به اليوم األول من األسبوع .يفهم ما قلته للتو؟ الباباوات من كنيسة روما أعاد الوصايا العشر .وهذا هو
الكفر ،وفي معارضة مباشرة "شريعة هللا" ،كما أنها خطيئة ضد األشباح المقدسة ،الذي يخبرنا يسوع في خطيئة ال تغتفر.
الوصية الرابعة يقول" ،تبقى بالدي يوم السبت المقدس" .ويبدأ يوم السبت عند الغسق( ،الشمس أسفل) ،في اليوم السادس من األسبوع،
واليوم (الجمعة) ،حتى الغسق في اليوم السابع من األسبوع (السبت) .كنيسة روما بسلطتها الخاصة المنشأة أن يكون األحد يوم السبت ومن خالل
القوة الفتاكة والتخويف أنشأ هذا التغيير في قوانين هللا ،قريبا بعد تأسيس كنيسة روما باالمبراطور قسطنطين في  12:00م.

وهذه يمكن الجميع االطالع على ك  trueفي الوثائق التاريخية .يجعل كنيسة روما ال يخفي على أحد هذه األمور؛ يتعلق األمر في الواقع
بأنه فخور بأنه تغيير قوانين هللا ،بسلطتها .ويرد هذا الدعم في االقتباسات التالية الموجودة في الوثائق التاريخية وفي "مجلة" الكنيسة في روما
الكاثوليكية.

مجلس ترينت
الصفحة  ،157أدريان نامبون
التقاليد ،وليس من الكتاب المقدس هو الصخرة التي بنيت عليها كنيسة يسوع.
على هذا واحد ،واتفق مع أدريان نامبون ،كنيسة روما وأقامت سلطتها في هذا البيان ،الذي يعني ،أنه ليس في السلطة من هللا ،ولكن
بسلطته الخاصة ،مما يجعلها في المعارضة المباشرة هلل وقوانين بلده ،وهو الكفر .هي كنيسة روما والباباوات في بالسفيميرس ووكالء للشيطان
وليس هلل ،وهذا السبب في أنها مكافحة المسيح كما تنبأ في النبوءات.
بهذا البيان ،يعترف "كنيسة روما" أنه لم يعد إذا أنه من أي وقت مضى لم ،ننظر إلى الكتاب المقدس للتوجيه ،لكن بدالً من ذلك إلى
التقليد .ولعلكم تذكرون في العديد من اإلدانات يسوع من شيوخ المعبد في القدس ،هو أن عقدوا للتقليد بدالً من شريعة هللا ،وأنه لهذا السبب بين
اآلخرين أن هللا سبب المعبد لتدميرها ،ليس مرة واحدة بل مرتين .وأنا على اقتناع بأن الفاتيكان ومدينة روما الذي كان يجلس سيجتمع مع نفس
مصير معبد ومدينة القدس؛ وهذا هو تنبأ بما يلي:

ولذلك تأتي لها أصاب يوم واحد ،والموت ،والحداد ،والمجاعة؛ وقالت أنها سوف أحرق تماما بالنار :لقوى الرب الذي جودجيث لها.
وملوك األ رض ،الذين ارتكبوا الزنا وعاش لذيذ معها ،يجوز تتباكى لها ،ورثاء لها ،عندما يقوم يرون دخان حرق لها .رؤيا 9-18:8

قد ترغب في اإلحاطة علما أن واحداً من الشكاوى أن هللا يعطي إلنهاء له العهد مع "دولة إسرائيل" ،وهي التقاليد طرحها شيوخ المعبد،
وأن كانت هذه تتعارض مع "قوانين هللا" .ومن هذا التشابه يجعل لي النظر أن تأثير الشيطان في المعبد ،تماما كما كان له تأثير في كنيسة روما
والكنائس ابنته التي ولدت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
الكلمة "التقاليد" يوجد فقط في أوقات  13الكتاب المقدس ،وجميعا ولكن قليلة ذات طابع سلبي .كلمة "القانون" يحدث  500مرة وكلمة
"الوصية" تحدث مرات  ،350حتى التي هل هللا يضع األكثر األهمية في التفكير؟
ما يبدو غير قادر على فهم كنيسة روما هي الصخرة التي كان يتحدث يسوع عن ذلك أنه سيبني كنيسته على ،ولم يكن بيتر ،ولكنه بناء
على الجواب الذي أعطى بيتر إلى المسألة طرحتها يسوع" ،الذين تقول أنا؟"
تذكر :إذا لم تكن هلل ،أنت ضد هللا ،والحب والكراهية ،الخير-الشر هناك ال منتصف الطريق.

جيم توماس .f
الكاردينال غيبونز ،من خالل المستشار س .ف .توماس 11 ،نوفمبر .1895
وبطبيعة الحال يدعى كنيسة روما أن التغيير (ستكون من اليوم السابع يوم السبت أول يوم السبت) كان لها قانون .وهذا القانون هو عالمة
لها السلطة الكنسية والسلطة في المسائل الدينية .الشيطان يعرف أن طريق شعب هللا هو حفظ السبت السبت ويريد إزالة هذا بمحل بلده يوم العبادة.
تالحظ أي منكم أن السيد توماس استخدمت كلمة "عالمة" في وصف لتعليقاته؟ هذا مثير لالهتمام ألن هذا الذي قال أنه جلب إلى النور

معارضة هلل ،ومن ثم وضع عالمة الوحش .وأتساءل عما إذا كان عند السيد توماس استخدمت كلمة "عالمة" أدرك أنه إشارة إلى وضع عالمة
الوحش ?

القس توماس انرايت
رئيس كلية ريديمبتوريست" ،الكلمة األسبوعية" هارتفورد ،كانساس ،نقال عن القس توماس انرايت 22 ،C.S.S.R. ،فبراير .1884

سوف أعطى  1,000دوالر
"سوف تعطي  1,000دوالر ألي رجل سوف يثبت بالكتاب المقدس وحدها أن يوم األحد هو اليوم الذي بد من الحفاظ على .واالحتفال
بيوم األحد فقط قانون الكنيسة الكاثوليكية .الكنيسة يتغير يوم السبت إلى األحد والعالم االنحناء إلى أسفل ويعبد عند ذلك اليوم في الطاعة الصمت
بالواليات للكنيسة الكاثوليكية ".
وكان توماس انرايت "الكاهن الكاثوليكي" والمربي في "العقيدة الكاثوليكية" .في ما ورد أعاله أنه يقدم مكافأة ،في القيام بذلك ،أنه يكشف
عن أن أنه وفي روما للكنيسة تدرك تمام اإلدراك أن هللا لم ينقل االحتفال بيوم السبت من "المقدسة اليوم السابع" من األسبوع غير مقدس في اليوم
األول من األسبوع.
أنا أيضا أود إعطاء  1,000دوالر إلى أي شخص يمكن أن تجد في هذه الكتب في أي مكان من الكتاب المقدس أن هللا أو يسوع يعطي
تعليمات أو أمر ،أن "اليوم األول" من األسبوع هو يوم مقدس هللا من بقية .أنا أعرف اموالي آمنة ،ألنه ليس هناك أي شيء من هذا القبيل .إذا كان
هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة .أما أن كنت تعتقد أن "كلمة هللا" أو لم تقم .رفض "كلمة هللا" لكنت وضعت في المعارضة والعصيان هلل ،وهذا هو
الطريق ا لسريع إلى "الموت األبدي" ،في حين نقبل بأن "كلمة هللا" الحقيقة ،وجميع الكلمات األخرى التي غير معتمدة من قبل هذا الذي تكلم هللا
يكمن ،هو "الطريق الصواب" ،ويعطي األمل في الخالص.

يوم األحد هو "ال" يوم السبت
وما زال انرايت توماس بيانه بما يلي.

"لكن اليوم األحد ال السبت ووفقا للكتاب المقدس ،وسجل الوقت .ويعلم الجميع أن يوم األحد هو يوم السبت ،اليوم الذي كرس كيوم
للراحة .المسلم في جميع الدول المتحضرة .لقد مرارا وتكرارا عرضت  1,000دوالر ألي شخص سيتم تقديم أي دليل من الكتاب المقدس أن يوم
األحد هو اليوم الذي بد من الحفاظ على – وال أحد قد دعا للحصول على المال .إذا كان أي شخص في هذه المدينة سوف تظهر لي أي الكتاب
المقدس لذلك ،وسوف مساء غد علنا نعترف به ونشكره على ذلك.
القس توماس انرايت ،.C.S.S.R ،في كلمة ألقاها في هارالن ،آيوا ،ذكرت في "أمريكا الصناعية" 19 ،ديسمبر .1889

تغيير كنيسة روما اليوم
"أن الكنيسة الكاثوليكية المقدسة التي تغيرت يوم الراحة من يوم السبت إلى يوم األحد ،اليوم األول من األسبوع .وذلك ليس فقط إجبار
جميع إبقاء األحد ،في "مجلس الودكيه" 364 ،ميالدي ،أناثيماتيزيد ،ولكن (أما تعيين بعيداً ،ونفى أو إدانتها ،أن حرم) ،الذين أبقى يوم السبت
(اليوم السابع) ،وحث جميع األشخاص للعمل في اليوم السابع تحت طائلة لعنة " ،المعروف" المحاكمات من محاكم التفتيش ".

تأخذ

مالحظة :انرايت الكاهن هو اإلدالء بشهاداتهم أن كنيسة روما إجبار أو أجبرت الناس على التوقف عن مراقبة "السبت اليوم

ا لسابع" كما يقوده هللا واالحتفال "أول يوم" كيوم السبت كما هو مطلوب من الكنيسة الكاثوليكية .كما ترون ،كان الشيطان عن طريق بلده مكافحة
المسيح التي أنشأت "أول يوم" كيوم للراحة ،ال من هللا .مرة أخرى أسألك ،هل تعتقد وقبول "كلمة هللا" أو كنت تزال في العصيان هلل باإلبقاء على
يوم األحد "يوم السبت"؟

سجل الكاثوليكية
لندن ،أونتاريو ،كندا 1 ،سبتمبر 1923
"يوم األحد هو مارك لدينا السلطة! الكنيسة فوق الكتاب المقدس  ،وهذا انتقال من االحتفال بيوم السبت دليل على أن الحقيقة- " .
انرايت يعرف تاريخ الكنيسة أيضا .ليس فقط لم يجرؤ البابا على تغيير يوم العبادة من "الكتاب المقدس يوم السبت" إلى األحد – ،بل أنه يدفع من
خالل عمل مجلس األمن ،مطالبين بأن المسيحيين التوقف عن حفظ السبت صحيح!

القس توماس انرايت.C.S.S.R ،
الرئيس ريديمبتوريست كلية ،مدينة كانساس بوالية ميسوري ،في محاضرة في هارتفورد ،كانساس 18 ،فبراير  ،1884والمطبوعة في
"هارتفورد والية كانساس التنزيالت استدعاء" 22 ،فبراير 1884؛ وبعد طبع في "الحارس األمريكي" ،مجلة "نيويورك الروم الكاثوليك"،
حزيران/يونيه  ،1893ص .173
"يثبت لي من الكتاب المقدس وحدها أن أنا ملزمة بإبقاء األحد المقدسة .ال يوجد أي قانون من هذا القبيل في الكتاب المقدس .وقانون من
"المقدسة الكنيسة الكاثوليكية" وحدها .ويقول الكتاب المقدس 'تذكر يوم السبت للحفاظ على القدس' .وتقول الكنيسة الكاثوليكية ،رقم ببلدي القوة

اإللهية إلغاء يوم السبت واألمر منك إبقاء المقدسة في اليوم األول من األسبوع .ولو! العالم المتحضر بأسره االنحناء ألسفل في الموقر طاعة
األوامر من "الكنيسة الكاثوليكية المقدسة"" .
وعقد "مجلس ترنت" ( )1563-1545بغية وضع مذهب الروم الكاثوليك ألول مرة في تاريخ الكنيسة .مطالبات الكتاب المقدس من
"اإلصالحيين البروتستانت" اضطر الفاتيكان إلى تدوين معتقداتها .ولكن المعتقدات الكاثوليكية تستند إلى التقليد ،ال في الكتاب المقدس .وكان التقليد
أقوال الرجال ،وهي مراسيم الباباوات والمجالس الكنسية ،ما يدعو هللا "مذاهب من الرجال أو الوصايا للرجال "،هللا يشير أيضا إلى الفظائع كما
هو مبين في اآليات التالية.

يسوع والتقاليد للرجال
الفريسيون والكتبة وطلب منه( ،يسوع)" ،لماذا سيرا على األقدام ال خاصتك التوابع وفقا لتقليد الشيوخ ،ولكن أكل الخبز بيديه
أونواشين؟"
أجاب وقال لهم" ،قد خلت أسياس تنبأ المنافقين ،كما هو مكتوب "،هذا الشعب هونوريث لي بشفاههم ،ولكن قلوبهم أبعد ما تكون عن لي.
" هووبيت دون جدوى هل يعبدون لي ،التدريس للمذاهب الوصايا للرجال؟
أهملتم وصية هللا ،أنتم عقد تقليد الرجال ،كغسل األواني والكؤوس :وكثيرة أخرى مثل هذه األشياء يي القيام به .تمام يي رفض الوصية
هللا ،وأن كنتم قد تبقى التقاليد الخاصة بك .قال موسى ،تكريم خاصتك األب واألم خاصتك؛ واوتي شتم األب أو األم ،دعه يموت اإلعدام :وأنتم
يعانون منه ال أكثر للقيام بأي لوالده أو والدته؛ جعل كلمة هللا بال تأثير من خالل الخاص بك التقليد الذي كنتم قد سلمت :وكثير من هذه مثل األمور
ال يي .مارك 13-7:5

وما زالت انرايت توماس الكاهن:
المشكلة الحاسمة ما إذا كان التقليد أو الكتاب المقدس وهو أعلى سلطة .إذا كان الكتاب المقدس ،ثم اإلصالحيين كانوا على حق في
مطالبهم .إذا كان التقليد ،ثم يجب أن تطاع روما.
دون أن يقول ذلك ،وأن وجهة كان هذا" :نحن وتحدي هللا لوجهة وتغير واحدة من وصاياه العشر — ،وحصلنا على ما يبدو بعيداً معها؛
للجميع يطيع قانوننا تم تغييرها" .
هل ترى خطأ منطقي في هذا التفكير؟ ويقول هللا في "الوصية السادسة" ،نحن ينبغي عدم قتل أي شخص .إذا قتل شخص ما وأمر أن
يفعل اآلخرون نفس – وهم طاعة لي — ،قد غيرت حقا ً وصية هللا؟ أو أني أنا مجرد خداع نفسي؟ يمكن أن نغير "وصايا هللا" فقط بعصيان لهم؟
وأقول" ،ال يمكننا أن ال" ،ولكن في وسعنا في محاولة للقيام بذلك تأمين مصيرنا إلى الموت األبدي ،بدالً من الحياة األبدية.
ما يقوله يسوع في اآليات أعاله مارك ،إذا قمت بوضع تقاليد أكثر "وصايا هللا" ثم تعطيها التشدق لعبادة هللا ولكن أن العبادة الخاص بك
من دون جدوى .أن "وصايا هللا" األعلى على القوانين والتقاليد من الرجال .إلعطاء العبادة هلل بأي طريقة أخرى غير تلك التي أنه يحظى بأن
عبادته عدم عبادة هللا على اإلطالق ،ولكن اختراع الخاصة بك.

"وأخيراً ،افتتاح آخر [الدورة لمجلس ترنت] في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير ،1562 ،على تردد آخر جانبا؛ كلمة ألقاها "رئيس
أساقفة ريجيو" الذي أعلن صراحة أن تقليد وقفت فوق الكتاب المقدس.

J.H. Holtzman
الكنسي والتقليد ،ص ( 263اتفاقية روتردام).
سجل الكاثوليكية ،لندن ،أونتاريو ،كندا 1 ،سبتمبر .1923

سلطة الكنيسة يمكن ولذلك ال تكون ملزمة للسلطة من الكتاب المقدس ،ألن الكنيسة قد تغيرت يوم السبت إلى األحد ،ليس باألمر للمسيح
بل بسلطتها  .مع هذا ،بالتأكيد ،دمر الوهم األخير [من الكتاب المقدس تفوق] وأعلن أن التقليد ال يعني العصور القديمة ،لكن اإللهام المستمر"- .يوم
األحد هو مارك لدينا السلطة! الكنيسة فوق الكتاب المقدس ،وهذا انتقال من االحتفال بيوم السبت دليل على هذه الحقيقة.
وحت ى كنيسة روما المنشأة نفسها كدين في معارضة "وصايا هللا" ،واإلعداد وبالتالي إنشاء مكافحة المسيح .ليس فقط كنيسة روما
لالعتراف بأنها لم تحصل على سلطتها من هللا ،كما بينت أعاله ،ولكن كما يكشف هذا البيان ،كنيسة روما ،بسلطتها الخاصة ،الممنوحة لها برجل
(اإلمبراطور قسطنطين) ،أمرت السبت (اليومال  )7أن يكون ألغى السبت ،مجلس الودكيه 364 ،ميالدي ، ,وأن اليوم األول من األسبوع أو "يوم
السبت األحد" بديالً هلل "الكريم السابع" يوم السبت .أنا ال أعرف عنك ،ولكن أنا اإلساءة أن هذه الكنيسة يوضح هذه الغطرسة والتجاهل "قوانين
هللا" ،وال تزال تحصل بعيداً مع تطلق على نفسها اسم المسيحية.

البروتستانت بأي سبب لالحتفال "عطلة السبت األحد"
انرايت توماس الكاهن ما تحاول القيام به إظهار أن الديانات البروتستانتية وال يحق لالحتفال "يوم السبت األحد" ألنه أمر ليس من قبل
هللا ،وفقط الحق كما وضعتها الكنيسة الكاثوليكية .ما يقوله إذا البروتستانت تريد االحتفال بيوم األحد فإنهم يجب أن حق العودة إلى روما للكنيسة
ويقدم مرة أخرى إلى سلطة البابا.

تعطي دليالً على أن كنيسة روما هي مكافحة المسيح
في رأيي ما إنجاز الكاهن توماس انرايت إعطاء إثبات أنه كان من مكافحة المسيح( ،كنيسة روما) ،التي أنشئت "يوم السبت األحد" والتي
رغبت الديانات البروتستانتية عبادة هللا كما أوامر هللا قال أن تعبد ،ثم أنها تحتاج إلى وضع حد لالحتفال "يوم السبت األحد" ويبدأ االحتفال يوم
السبت كما أمر هللا في "الوصية الرابعة" .فشل الكنائس البروتستانتية للقيام بذلك دليل على أنهم جزء من مكافحة المسيح ،تماما كما "األمم أوروبا"
جزء من مكافحة المسيح بسبب مساعدة وتواطؤ في االضطهاد والقتل "القديسين هللا".

الدكتور هيسكو تي.
إلظهار هذا صحيح من البروتستانت ،أعطيك االقتباس التالي ،ليس من كاثوليكية ولكن من زعيم بروتستانت.

مؤلف دليل المعمدانية،ر وزير المعمدانية االتفاقية ،في 'الفاحص نيويورك 16 '،نوفمبر 1893
"كان هناك وأمر إلبقاء المقدسة يوم السبت ،ولكن يوم السبت أن لم يكن اليوم األحد .فإنه سيكون مع ذلك سهولة المذكور ،ومع إظهار بعض من
انتصار ،أن نقل السبت من السابعة لليوم األول من األسبوع ،مع جميع واجباتها ،االمتيازات والعقوبات.
رغبة جدية المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع ،ولقد درست لسنوات عديدة ،أطلب" ،حيث سجل لمثل هذه المعاملة يمكن العثور عليها؟" ليس في
العهد الجديد – ال على اإلطالق .يوجد أي دليل ديني بتغيير المؤسسة يوم السبت من السابع إلى اليوم األول من األسبوع" .
"يبدو لي غير خاضعة للمساءلة أن يسوع ،خالل مناقشة ثالث سنوات مع تالميذه ،غالبا ً ما التحدث معهم عند السؤال يوم السبت ،مناقشة األمر في
بعض من جوانبها المختلفة ،تخليصه من كاذبة عن [اليهودية التقليدية] اللمعان ،ألمح ابدأ إلى أي انتقال اليوم؛ أيضا ،أن كان ألمحت خالل األربعين يوما حياته
القيامة ،ال يوجد شيء من هذا القبيل .وال حتى اآلن كما نعلم ،الروح ،ولم التي أعطيت لكي أحياء ذكرى جميع األشياء على اإلطالق ،أنه قد قال لهم ،والتعامل
مع هذه المسألة .ولم الرسل الهم ،في التبشير باإلنجيل وتأسيس الكنائس واستشارات وإرشاد تلك التي تأسست ،مناقشة أو االقتراب من هذا الموضوع.
طبعا أنا أعرف جيدا أن يوم األحد يدخل حيز االستخدام في التاريخ المسيحي المبكر كيوم دينية كما أننا نتعلم من "آباء المسيحية" وغيرها من
المصادر .لكن ما هو مؤسف أن األمر وصفت مع عالمة الوثنية ،ومعمد باسم آلة الشمس ،-ثم اعتمدت ويقدس بالردة البابوية ،وتركها كتراث مقدس
البروتستانتية" .

إظهار انتصار
هل إشعار العبارة الدكتور هيسكو" ،ومع إظهار بعض من انتصار"؟ هيسكو الدكتور يقول أنه نقل "يوم السبت اليوم السابع" كما هو أمر
هللا ،في "اليوم األول" من األسبوع ،ما هو يأمر بها كنيسة روما ،هو أمر ينبغي أن يحتفل به .وأنا أرى هذه العبارة على أنها تعني أن الدكتور
هيسكو يرى أن انتصار على هللا ،أنه تم إنجاز النقل.
إذا كنت ترغب في عبادة هللا ،ال أعتقد أن لك أن عبادته كما أنه أوامر لك العبادة له؟ إذا قمت باختيار لعبادة هللا بطريقة أخرى مما أضاف
األوامر ،ثم أنها ليست هللا لك العبادة ،ولكن اختراع الخاصة بك ،بشكل افتراضي وهو الشيطان.

كيف يمكنك أن العبادة التي يمكنك االنتصار على؟
إذا أنت االبتعاد خاصتك سيرا على األقدام من يوم السبت ،من فعل خاصتك المتعة في بلدي اليوم المقدسة؛ واتصل يوم السبت على
سرور ،المقدسة للرب ،الشرفاء؛ وسوف تفي له ،وليس القيام بالطرق الخاصة ملكك ،ال إيجاد المتعة الخاصة ملكك وال تحدث الخاصة ملكك
عبارة :ثم سوف أنت فرحة نفسك في الرب؛ وسوف يؤدي إليك لركوب على األماكن المرتفعة من األرض ،وتغذية إليك مع تراث يعقوب خاصتك
األب :لفم الرب قد خلت يتحدث فإنه 58:13 .إشعيا14-

إذا قمت بوضع قدمك على شيء كنت تمارس السيطرة عليها ،حتى عندما كنت االبتعاد قدمك يمكنك التخلي عن عنصر التحكم الخاص
بك .وفي حالة مراقبة يوم السبت ،يمكنك التخلي عن عنصر التحكم الخاص بك فيما يتعلق بكيفية وعند سيتم االحتفال بهذا اليوم وإرجاع عنصر
التحكم إلى هللا عند مراقبة يوم السبت في "اليوم السابع" من األسبوع.

ما تقوله هللا هنا ،هو إذا واصلتم يوم السبت بأنه "ليس بالمتعة ،وال تحدث الخاصة ملكك الكلمات ،ثم سوف أنت فرحة نفسك في الرب".
وأوامر
على العكس من االبتهاج نفسك في الرب ،وضع نفسك في معارضة الرب .ال ترى أن من المستحيل إظهار العبادة هلل ،إذا كنت تشارك في
األعمال التي كنت معارضة هلل؟

لم يتم العثور على في الكتاب المقدس
الدكتور هيسكو ثم يمضي إلى جعل الحال بالنسبة لهذه المسألة '' ،حيث يمكن أن سجل تلك المعاملة االطالع على :ليس في العهد الجديد – ال
على اإلطالق .يوجد أي دليل ديني بتغيير المؤسسة يوم السبت من السابع إلى اليوم األول من األسبوع" .

حتى يمكنك رؤية ،الدكتور هيسكو يدرك جيدا أنه ال هللا وال له ابنه يسوع ،إذن انتقال من السبت إلى األحد ،وحتى اآلن أنه ال يزال تحيي
نقل كشيء على النظر في فعل "انتصار" .أسألك السؤال ،هل ترغب في االنتصار على هللا ،أو هل ترغب في عبادة هللا؟

يسوع غير خاضعة للمساءلة؟
الدكتور هيسكو ثم قد غال من استدعاء عدم يسوع تغيير يوم السبت من يوم السبت إلى األحد ك أوناككونتابل! أن رجل مجرد بشري
ينبغي لوم "من خلق هللا" ذلك الذي هو غير خاضعة للمساءلة.
هللا منحك خيار التي يمكنك القيام به ال لعبادته ،ولكن إذا كنت ترغب في أن عبادة "هللا إنشاء" ،ثم قمت يجب عبادته كما أنه األوامر،
ليس كما يمكنك اختيار .لتتمكن من اإلصرار على عبادة هللا بأي طريقة أخرى من تلك التي قد أمر هللا يعني أن تعتبر نفسك أفضل البت في ذلك مما
ال هللا نفسه ،الذي هو بطبيعة الحال التجديف.

اختراع لنفسك
لك يمكن العبادة بالطريقة التي تريدها ،ولكن إذا كنت إضافة أو استقطاع من الضبط كاهلل فقط أن هناك أوامر أنه يكون يعبد ،ثم كنت ال
يعبد معه ،ولكن بعض اختراع الخاصة بك ،وهناك من عبادة الشيطان بشكل افتراضي .هناك اثنين فقط التي تتطلب العبادة الخاصة بك ،ولكن فقط
"هللا خلق" له المكافآت بعد هذه الحياة تعطي ألولئك الذين إطاعة قوانين بلده ،بينما عبادة الشيطان ليس لديها سوى الموت األبدي كالمكافأة.

كنيسة روما ،كذب الشيطان
ولدى سؤال لكل منهم يتفق مع الدكتور هيسكو ،هل من أي وقت مضى تعتبر السبب في أنه لم يكن ابدأ أي تغيير بواسطة المسيح وال
تالميذه ،ألن هللا لم يتغير يوم السبت ،ولكن "الشيطان قد"! الدكتور هيسكوكس يشير إلى "السبت األحد" كما "إرثا ً المقدسة" للديانة البروتستانتية.
لي أن اسأل ما المقدس؟ ال تجعل هللا األحد العبادة المقدسة ،أدلى في اليوم السابع يوم السبت المقدس ،الذين ثم قدم يوم األحد العبادة المقدسة؟ يريد
كنيسة روما كنت أعتقد أنه يتمتع بسلطة من هللا لجعل يوم األحد هو يوم مقدس للعبادة ،ولكن في روما للكنيسة ليس من هللا ،ولذلك فإنه ال يملك أي
سلطة هذه.

ليست أفضل من البروتستانت
االحتفاظ بالكنائس البروتستانتية عند فصلهم عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية" ،السبت األحد" يومهم االحتفال ،يضعهم في معارضة هللا
كذلك .أرى هذا كإعطاء سبب وجيه لماذا جميع األديان المسيحية األخرى االزدراء وغرضهم السبتية" ،السبتية" الواقع تعطي العبادة هلل كما أنه
يحظى ،على األقل في هذا الموضوع واحد ،وبقية المسيحية تعطي التشدق باهلل-يسوع ولكن ال تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة.

آباء الكنيسة
الدكتور هيسكو يشير إلى حقيقة أن بعض آباء الكنيسة بدأ االحتفال بيوم األحد بدالً من يوم السبت ،ولكن ما يبدو أنه ال يفهم ،أن على
الرغم من أنه قد يعتبر هؤالء الناس أن يكون آباء الكنيسة ،بمجرد أن توقفوا عن عبادة هللا كأوامر هللا ،توقفوا يجري هللا ،وليست العبادة بأنهم
يشاركون في عبادة هللا .وهم آباء الكنيسة من روما ،مكافحة المسيح ،ولكن ليس "القديسين هللا".
يمكن إظهار هذا ليكون صحيحا ً بقراءة الفصلين  2و  3من "سفر الرؤيا" .في هذه الفصول ،سكولدس يسوع ،من خالل الرؤى التي تعطي
ليوحنا الرسول ،الكنائس في آسيا الصغرى ،للسقوط بعيداً في الوثنية وعدم البقاء وفيا لتعاليم يسوع .على الرغم من أن يسوع ال يذكر يوم السبت
على وجه التحديد ،قال أنب فيما يتعلق بالممارسات الوثنية األخرى.
تذكر :تعريف كلمة "وثنية" ،التي هي ليست من هللا .بمجرد توقف هذه التجمعات االحتفال باليوم السابع يوم السبت ،أنها توقفت يجري
هللا ،وبالتالي فأصبح الوثنيين.
سوف أعطى أكثر في عمق المناقشة فيما يتعلق بهذا األخير ،ولكن االحتفال بيوم األحد كيوم السبت هو عالمة الوحش ،وهي تلك الكنائس
البروتستانتية التي تبقى "يوم السبت األحد" بنات العاهرة ،كما تحدث في رؤيا -17:5

االحتياجات أثناء الدورة السابعة المقدسة اليوم
يجب أن تعرفه ،السبب في أن الشيطان تسبب في كنيسة روما لنقل السبت إلى اليوم األول من األسبوع ،ألن في القيام بذلك ،سوف ال
تعطي النظر إلى السبت بالكرسي .عندما كنت ال أعتقد أنها يجري المقدسة سيكون لديك ال فكر بشراء أو بيع أو العمل يوم السبت .وهذه األنشطة
هي كل اآلثام ضد هللا ،واآلثام التي هللا قد قال أنه سيعطي عالمة الوحش إلى أي الذين ينتهكون له  Sabbathsالمقدسة .إذا كنت اذهب إلى الكنيسة
يوم األحد ،ثم لديك عالمة الوحش .يأخذوا حذرهم التحذير التالي.

تذكر ما يقول يسوع
السماح ألي رجل خداع لكم مع الكلمات عبثا :أجل بسبب هذه األمور يأتي غضب هللا على أبناء العصيان .أفسس 5:6

إذا كنت تسمح لنفسك أن تنطلي أكاذيب الشيطان وتفسيرات خاطئة ،وبالتالي تمنعك من معرفة "كلمة" هللا الحقيقية ،ثم أنت لن تعطي هلل
عبادة حقيقية وصحيحة ،وأنه سيؤدي إلى رفض الخاص بك باهلل من الهدايا أن يقدم أولئك الذين قال أنه يعرف أنه يجري قديسيه.

السبت األحد كذبة أكبر من أي وقت مضى لوكالة فرانس بالشيطان ،ولكن العالم بأسره قد حان لقبول أنه من اليوم األول من األسبوع
الذي هو "يوم الراحة" هلل ،ولكن هذا كذب .هللا يجعله واضحا تماما في سفر التكوين الفصل  2الذي هو "اليوم السابع" الذي قال أنه تقع على ،وهو
"اليوم السابع" الذي المقدسة وقدس .ثم في اآلية خروج  20الفصل  ،8هللا يخبرنا "تذكر ،يوم السبت أن يبقيه المقدسة" ،ومن ثم في نزوح الفصل
 20اآلية  10هللا يخرج الحق ويعلن" ،ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا ".كم أكثر تحتاج لمعرفة أن يوم األحد هو الكذب؟ أما ترون
"كلمة هللا" أنها الحقيقة ،أو أنك خدعت وفقدت.

هذا الشعب دراويث قريب لي بالفم ،وهونوريث لي مع شفاههم؛ ولكن قلوبهم بعيدة عن لي .ولكن عبثا يعبدون لي ،التدريس للمذاهب
الوصايا للرجال .متى 9-15:8

هذا بسبب أنهم يصرون على عبادة هللا كما تشاء بدالً من "أوامر هللا" .إذا كنت تعطي التشدق بأنه مسيحي ،ولكن ال تحتفظ بالوصايا
العشر ،ثم كنت ال أحد القديسين هللا كما حددها يسوع في الوحي .12:17
أوامر هللا لنا أن أردنا أن يطيع كلماته والوصايا ،ال زيادة أو تقليص أي شيء من تلك الكلمات.
يي ال يجوز إضافة معزل كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال يي تقلل من أي منها ،أن يي قد تبقى وصايا الرب هللا الذي أنا األمر لك .سفر
التثنية 4:2

أن الذي تكلم هللا الكمال .ليس هناك حاجة للرجل لتغيير أي شيء مما تكلم هللا .عبادة هللا في أي طريقة أخرى غير كأوامر هللا عدم عبادة
هللا على اإلطالق .كما ترون ،ويؤيد ذلك اآليات المذكورة أعاله .التدريس للمذاهب الوصايا للرجال ،هو إشارة إلى اإلنجيل كاذبة الشيطان ،وما يتم
كنيسة روما (المسيح الدجال) جميع حول.

معرف 6 #
القرن األفريقي القليل هو متنوع
متنوعة من الممالك األخرى :دانيال 07:24

هناك شيء مختلف وفريد من نوعه حول "القرن األفريقي قليالً" .وهذا ليس فقط في مملكة ،مثل الدول العشر األخرى ،لكن شيئا فريداً
وخاصا حول هذا الموضوع .ككيان ديني ،أنها مملكة ودولة ذات سيادة ،مستقلة وهكذا جميع األمم األخرى حوله .عند إسناد دين إيمانها بالعقيدة
التي تعارض قوانين هللا ،ثم أن الدين هو على أساس إنجيل كاذبة .هل تعرف ما هي األمة صغيرة ذات طابع ديني قد تغيرت أيضا أو التحايل على
أي من الوصايا العشر؟ بدالً من ملك ،وكنيسة روما قد البابا .بدالً من حكومة المدنية ،أنها حكومة دينية أو ثيوقراطية.
لذلك يناسب هذا المعرف النبوءة فإن كنيسة روما هي مكافحة المسيح.

معرف 7 #
يجعل من الحرب ضد القديسين هلل
يجعل من الحرب ضد "القديسين هللا" ،دانيال 25-07:24

طوال تاريخها ،هناك سجل بكنيسة روما بصورية محاكمات محاكم التفتيش ،تورتشير المستخدمة ،وتقطيع أوصال ،اإلعدام شنقاً وحرق
في الخطر ،باستخدام ضد أي شخص ورفض العبادة كالكنيسة تملي ما يلي .الكنيسة زورا وسم هذه الناس والزنادقة والسحرة ،كان قادراً على القيام
بذلك دون أي احتجاج من الممالك األخرى أو شعوبها.
التفكير في األمر ،إذا كان شخص ما كنت أعرف أو ال أعرف حتى يسمى زنديق أو ساحرة ممارسة الخاص بك زعماء الكنيسة ،الذين
سوف تقوم ،تعتقد؟ يمكنك التأكيد لن يتخذ الجانبان مع المتهم؛ خوفا ً من أن لك أيضا ستعلن ساحرة أو زنديق .العديد اغتيل جيدة ،وبريئة تماما من
رجل أو امرأة ،ألنه يسمح للناس مثل هذه الفظائع التي تحدث ،لهذا السبب لماذا عشر دول من أوروبا الذين ساعدوا في ارتفاع الكنيسة من روما
إلى السلطة ،يشار إلى أنه ارتكب الزنا مع "امرأة عاهرة" أن يجلس عند "الوحش اللون القرمزي" ،التي هي تمثيالت رمزية لمكافحة المسيح.
ويمكن االطالع على هذه المراجع في رؤيا .4-17:2

والدينسيس في التاريخ
كان هناك واحد من هؤالء الناس الذين وقفوا في المعارضة بكنيسة روما؛ وهم والدينسيس الذين يعيشون في الجبال بيدمونت في شبه
الجزيرة اإليطالية .التالي مقتطف من الكتاب؛ ونشرت "جدل كبير" أصالً حوالي عام .1880
ولكن أولئك الذين قاوموا تعديات السلطة البابوية ،وقفت والدينسيس قبل كل شيء .في أرض جداً حيث حددت بوبيري مقعدها ،هناك
الباطل والفساد كانت األكثر ثبات مقاومة .لعدة قرون الكنائس بيدمونت الحفاظ على استقاللها؛ ولكن جاء الوقت في الماضي عندما أصر على روما
عند تقديمها .وبعد بال جدوى النضال ضد الطغيان لها ،اعترف زعيم هذه الكنائس على مضض سيادة السلطة التي يبدو أن العالم كله إجالال .كانت
هناك بعض ،ومع ذلك ،الذين رفضوا الخضوع لسلطة البابا أو المطران .أنها مصممة للحفاظ على والئهم هلل والحفاظ على النقاء والبساطة
إليمانهم.
و قع انفصال .انسحب أولئك الذين انضمت إلى اإليمان القديمة اآلن؛ البعض ،التخلي عن جبال األلب أصلي بهم ،رفع رأيه الحقيقة في
أراض أجنبية؛ أخرى تراجعت إلى الوديان منعزل واتساع الصخرية في الجبال ،وهناك الحفاظ على حريتها في عبادة هللا.
وكان من بين األسباب الرئيسية التي أدت إلى انفصال الكنيسة الحقيقي من روما الكراهية لهذا األخير تجاه "الكتاب المقدس يوم السبت".
كما تنبأ بنبوة( ،دانيال  )08:12سلطة البابا يلقي أسفل الحقيقة على أرض الواقع .وكان داس شريعة هللا في الغبار ،بينما كانت جل تقاليد وعادات من
الرجال.

الكنائس الت ي كانت تحت سيادة البابوية كانت مبكرة مجبرون على شرف يوم األحد كيوم مقدس .وسط الخطأ السائد والخرافات ،كثير،
حتى للشعب الحقيقي من هللا ،وأصبح حائراً حتى أنه حين الحظوا يوم السبت ،أنها امتنعت عن العمل أيضا يوم األحد .ولكن هذا ال يفي القادة البابا
يوحنا بولس ا لثاني .وطالبوا بأن يكون المقدسة األحد ،بل أن تكون االستيطانيين يوم السبت؛ وندد باللغة أقوى أولئك الذين تجرأوا على إظهار ذلك
الشرف .أنه فقط بواسطة الفارين من سلطة روما أي يمكن أن يطيع شريعة هللا في السالم.
والدينسيس من بين األول شعوب أوروبا للحصول على ترجمة للكتب المقدسة .مئات السنين قبل اإلصالح التي يمتلكها الكتاب المقدس في
المخطوطة بلغتهم األصلية .أنها في الحقيقة محض ،وهذا جعلتها الكائنات الخاصة من الكراهية واالضطهاد.

تأخذ

مالحظة :صاحب البالغ من هذه الكلمات أعاله يكشف عن شيء ما قد حاولت إقناع كل من يقرأ كلماتي بشأن ،وهو حقيقة أن

الكتاب المقدس الذي لدينا اليوم ليست نقية مع كلمة هللا ،ولكن قد يكمن الشيطان جزءا ال يتجزأ منها .حيث أن صاحب البالغ يقول لنا أن هذه
والدينسيس قد نسخة معدلة أو غير ملوثة من الكتاب المقدس.
وأعلنوا كنيسة روما أن يكون المرتد بابل في سفر الرؤيا ،ويحثنا على حياتهم أنها وقفت على مقاومة الفساد لها .بينما تحت ضغط
االضطهاد استمر فترة طويلة ،بعض الشبهة إيمانهم ،شيئا فشيئا ً مما أسفر عن المبدأ المميزة لها ،آخرون عقد سريع الحقيقة.

تأخذ

مالحظة :العبارة" ،المرتد بابل في سفر الرؤيا "،إشارة إلى مدينة بابل العظيمة ،والحقيقة أنه يرد في رؤيا  17:5ككونها

العاصمة لمكافحة المسيح خالل أوقات النهاية ونهاية يوم .هذه الكلمات بعد أن كتب ونشر حول مناقشة  1880وإعطاء أولئك الذين عاشوا خالل
سنوات  1260خالل عهد اإلرهاب الناجم عن كنيسة روما ،الذي يظهر لي أن الناس على وعي بأن كنيسة روما هي مكافحة المسيح على مر
التاريخ ،ولكن جميع الذين يعارضون الكنيسة كانت قتل أو حتى الضجر بسبب الضغط المستمر الكنائس  ،وأخيراً استسلمت ألنها أكاذيب وتجديف.
لك حاجة ننظر فقط إلى آخر  50سنة ويمكنك أن ترى تفكك تدريجي ألولئك اآلباء الذين كان قويا في األخالق ،ولكن اليوم يتم فقدان أطفالهن في
الشيطان الفجور واالنحطاط التي تروجها "الملحدة الدين" الشيطان ،المعروف باسم "الليبرالية التقدمية ".قبل خمسين عاماً ،أنه من المخجل جداً
لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ،اآلن جزء من الذهاب في تاريخ كأحد كبار الخروج من ذلك التاريخ .سلطة ونفوذ الشيطان ليس في عطلة،
وأنها موجودة على مر التاريخ واليوم ليست استثناء.
عبر العصور من الظالم والردة كانت هناك والدينسيس الذي رفض سيادة روما ،الذي رفض العبادة الصورة كالوثنية ،والذي أبقى
الحقيقي يوم السبت .تحت العاصفة أعنف من المعارضة وأكدوا إيمانهم .على الرغم من أن جاشيد بالرمح  Savoyardوالمحروقة التي أغوت
رميش ،وقفوا إنسانيته لكلمة هللا ومجده.
خلف الحصون النبيلة للجبال في جميع اإلعمار وجدت الملجأ والدينسيس المضطهدين والمقهورين ،مكاناً يختبئون .هنا أبقى على ضوء
الحقيقة حرق وسط ظالم العصور الوسطى .هنا ،إلى آالف السنين ،تمسك الشهود عن الحقيقة اإليمان القديمة.

تأخذ

مالحظة :مرة أخرى هو جعل كاتب هذه الكلمات إشارة توراتية.

وسوف أعطى السلطة معزل بي اثنين من الشهود ،وهم ما تنبأ مائتي ألف والستون يوما ،البسين مسوحا .رؤيا 11:3

في الكلمات أعاله ،يخبرنا المؤلف أن والدينسيس أحد الشهود ،وذلك سوف نعرف ،وكان اآلخر من االثنين الكتاب المقدس دون تغيير
نفسها .جميع الناس أن عقد سريع للعبادة الحقيقية هلل ،خالل تلك السنوات المروعة في التاريخ ،كان أحد شهود العيان ،والكتاب المقدس الكتاب
المقدس "تييا كان الحقيقة محض "،وكان الشاهد األخرى هللا.

معرف 8 #
أوقات التغييرات والقوانين
يفكر في تغيير األوقات و "القوانين هلل" دانيال 07:25

واحدة من "تايمز" أن كنيسة روما محاوالت لتغيير هو اليوم الذي يحتفل يوم السبت .يوم السبت التي يتعين مراعاتها وفقا "الوصية
الرابعة" ،في اليوم السابع من األسبوع ،وما نسميه اليوم السبت .ساعة أن يبدأ عند الغسق (الشمس أسفل) في اليوم السادس من األسبوع( ،الجمعة)
حتى الغسق (الشمس أسفل) في اليوم السابع من األسبوع (السبت) .عن طريق تغيير االحتفال بيوم السبت إلى اليوم األول من األسبوع (األحد)،
يتغير كنيسة روما كل األوقات هلل وقوانين هللا .أن الوصايا العشر هي تعريف منظمة الصحة العالمية هللا ،فأيضا شكالً من أشكال باسم هللا ،حتى في
تغيير بوصايا هللا ،وكنيسة روما أيضا آخذة باسم هللا عبثا وارتكاب التجديف ضد األشباح المقدسة ،خطيئة ال تغتفر.

المسيحي للتحويل للمذهب
مؤلفة من :القس بيتر جيرمان
سؤال :ما هو "يوم السبت"؟
جواب :يوم السبت.
سؤال :لماذا نحتفل اليوم األحد؟
الجواب :أننا نالحظ اليوم األحد نظراً لنقل الكنيسة هيبة من السبت إلى األحد.
مكافحة المسيح وتعتزم تغيير القوانين وأوقات هللا .كما يمكنك أن ترى كنيسة روما يعترف تماما أن تغييره يوم السبت ليس من هللا.

الموسوعة الكاثوليكية
المجلد  4صفحة 153
الكنيسة ،بعد تغيير يوم الراحة من "عطلة السبت اليهودية" من اليوم السابع من األسبوع "اليوم األول" ،قدم "الوصية الثالثة" تشير إلى
األحد كاليوم إبقاء المقدسة كيوم الرب.

كنيسة روما يعيد كتابة "الوصايا العشر هلل" ،وال بسلطة هللا ولكن بسلطتها الخاصة ،هذا هو الكفر .هذا هو الشيطان في العمل في بلده

األكاذيب والخداع .والعالم بأسره يعبد له.
مكافحة المسيح وتعتزم تغيير القوانين وأوقات هللا .كنيسة روما أعاد كتابة "الوصية الثالثة" من" ،أنت سوف ال تأخذ اسم الرب خاصتك
هللا سدى؛ للرب لن يعقد له برئ  takethاسمه عبثا " ،إلى " أن اليوم األول من األسبوع هو يوم السبت ".

كنيسة روما ،هللا؟
كنيسة روما هو يسيطر عليها الرجال ،أحدهم( ،البابا) يشير إلى نفسه يسوع مخبأة في جسد رجل آخر ،وهذا الكفر من "أول يوم السبت"،
يقبل العالم بأسره ،وال يزال يعبد في هذه الكنائس الكاثوليكية ،فضال عن العديد من الكنائس البروتستانتية ،مما يجعل هذه الكنائس لمكافحة المسيح،
وليس هلل.

االستعراض الفصلي الكاثوليكية األمريكية
كانون الثاني/يناير 1883
البروتستانتية ،في التخلص من سلطة الكنيسة ،وال يوجد سبب وجيه لنظريتها األحد ،ويجب منطقيا ً أن تبقى يوم السبت مع اليهود.
وأنا اتفق مع هذا البيان ،إال أن حفظ السبت اليوم السابع ال ينتمي إلى اليهود .في البداية ،هللا خلق يوم السبت في "اليوم السابع من خلق"
عندما استراح هللا ،مما يعني أن السبت قد حولها منذ اليوم السابع من خلق .وقدم الرجل آدم ال روح حية حتى بعد هللا على راحة ،التي أرى أن
يحدث في "اليوم الثامن" وذلك يخضع آدم "السبت مجلس اللوردات" كما أننا جميعا.

رئيس األساقفة للبندقية (الورع )X
ما يلي اقتباس من بابا سابق في روما للكنيسة.
أسقف روما (البابا) ،ليس سوى الممثل "هللا يسوع المسيح" ،ولكن هو يسوع المسيح نفسه خفية تحت ستار الجسد .يتكلم أسقف روما؟
وهو يسوع المسيح الذي يتكلم.
هذا البابا في روما للكنيسة كما أعلن أنه هو يسوع المسيح ،مخبأة تحت ستار الجسد .هل تقبل أن البابا في روما للكنيسة وهي تقمص
يسوع ،كما يعلن هذا البابا ،أو هل تعتقد أن الكتاب المقدس الذي يخبرنا أنه عندما يعود يسوع ،سيكون بالصياح وتقرع الطبول من المالئكة؟

للرب نفسه سوف ينزل من السماء بالصياح ومع صوت رئيس المالئكة ومع ورقة رابحة هلل :ويجوز ارتفاع القتلى في المسيح أو ًال :ثم
نحن على قيد الحياة ،وما زالت يجوز أن المحاصرين معهم في الغيوم ،وتلبية الرب في الهواء :وذلك أننا يكون من أي وقت مضى مع اللورد.
تسالونيكي 17-04:16
ألنه جاء البرق من الشرق ،وشينيث حتى بمعزل الغرب؛ وحتى مجيء "ابن اإلنسان" ،تكون أيضا .ماثيو 24:27

إلى االعتقاد في الباباوات أن نؤمن أكاذيب الشيطان .تؤمن "كلمة هللا" كما يرد في صفحات الكتب من الكتاب المقدس أن يكون في اإليمان
والعبادة "من خلق هللا".

يسوع أبقى يوم السبت
في البداية ،إنشاء المسيح يوم السبت في السبعة أيام الخلق .سفر التكوين الفصل 2
في جبل سيناء ،أمر هللا في الوصايا العشر يوم السبت .هجرة الفصل 20:8
هللا ،عندما في شخص يسوع المسيح أبقى يوم السبت .وكان له مخصص للحفاظ على يوم السبت .لوقا 04:16
والحظ يسوع في موته ،يوم السبت .يسوع مات يوم الجمعة قبل غروب الشمس ،وقد بعث يوم األحد ،بعد انتهاء عطلة السبت .لوقا 24:1

في كنيسة المسيح ،يسوع يقول لنا ،سوف يواصل قومه اليوم آخر يوم السبت ,الوحي  .12:17لالحتفاظ "وصايا هللا" وسائل للحفاظ على
كل عشرة من الوصايا ،ليس فقط تلك التي تكون مالئمة لك.
أنا اتفق مع هذا البيان ومع ذلك ،أنه "سانت هللا" لك يجب التمسك بجميع القوانين هللا .مراقبة "السبت األحد" بدالً من السبت كأوامر هللا
وضع الخاص بك العبادة معارضة هلل ،وكل الذين يتعبدون في الكاثوليكية أو الكنيسة البروتستانتية يوم األحد .

الكنسي ،وتقاليد
صفحة 263
سلطة الكنيسة تعذر ذلك ربط بسلطة الكتاب المقدس ألن الكنيسة قد تغيرت يوم السبت إلى األحد ،ليس "أمر من المسيح" ،و لكن بسلطتها
الخاصة .
تشاهد ،يعترف كنيسة روما ،قد أدارت ظهرها في الكتاب المقدس .إذا كنت تعتقد أن الكلمات في الكتاب المقدس كالم هللا ،ولهذا الكتاب
المقدس هو هللا يتحدث إلينا ،ثم لديك لمعرفة ،أن كنيسة روما هي مكافحة المسيح ،أنه يناسب جميع المؤشرات األخرى.

للخروج من الناس لها ،وبي
وسمعت صوت آخر من السماء ،قائال" :الخروج من الشعب ،بالدي ،أن كنتم ال تكون المتباهي ذنوبها ،وأن يي تلقي ليس من بلدها
لويحات .رؤيا 18:4

واآلن بعد أن كنت قد قرأت ما ورد أعاله ،وقد تبين الحقيقة ،سوف يمكنك االستمرار في عبادة هللا قيد "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،أو
سوف يخرج بعيداً عن تلك الكنائس التي تبشر به الكفر ويشاركونني في إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل؟

إذا أنت االبتعاد خاصتك سيرا على األقدام من يوم السبت ،من فعل خاصتك المتعة في بلدي اليوم المقدسة؛ واتصل يوم السبت على
سرور ،المقدسة للرب ،الشرفاء؛ وسوف تفي له ،وليس القيام بالطرق الخاصة ملكك ،ال إيجاد المتعة الخاصة ملكك وال تحدث الخاصة ملكك
عبارة 58:13 :إشعيا

ثم سوف أنت فرحة نفسك في الرب؛ وسوف يؤدي إليك لركوب على األماكن المرتفعة من األرض ،وتغذية إليك مع تراث يعقوب
خاصتك األب :لفم الرب قد خلت يتحدث فإنه 58:14 .إشعيا

على الرغم من أن هذه اآليات تعطي ألبناء يعقوب ،أنها تنطبق على جميع الذين هم أبناء إسرائيل الذين يحبون هللا واختيار بسبب حبهم
للعبادة ،وطاعته .وكما تذكرون ،قد عرضتها عليكم في وقت سابق أن تكون تابعة إلسرائيل ليست بالضرورة مرادفا ً ليجري طفل يعقوب.

من سروري
تأخذ علما بالمؤهل الذي يستخدمه هللا" ،من فعل خاصتك السرور في يوم القدس "،التي تشير إلى هللا للقيام باألشياء التي في متعة لك أن
تكون معارضة له العبادة الحقيقية ،بدالً من عبادة هللا بسعادته.

عالمة بين لك وهللا
وقدس بي Sabbaths؛ وتكون عالمة بين لي ولكم ،أن كنتم قد أنا أعرف أن الرب إلهك .حزقيال 20:20

كما ترون ،إذا نالحظ يوم السبت كما قد وردت هللا بها في اليوم السابع من األسبوع ،ثم عليك تكشف عن أن يكون عالمة بين لك وهللا،
الذي هو هللا .هذا التوقيع طريقة أخرى للقول بأن لديك عالمة من هللا على جبهته الخاصة بك .حفظ السبت اليوم السابع هو عالمة على أن يكرس
لك "طفل من هللا".
كلمة "بجل" كما هو مستخدم في هذه الوسائل :ستوضع جانبا "غرض المقدسة" .فقط هللا يمكن أن تجعلك المقدسة ،ولذلك "السبت اليوم
السابع" عالمة على الثقة تماما في بر المسيح وليس في منطقتنا بر.

عاديون لقد تسببت لهم بالذهاب إليها من أرض مصر ،وأحضروهم إلى البرية .واعطاهم قوانين بالدي ،وضياؤه لهم بي األحكام ،التي إذا
الرجل القيام به ،حتى أنه يحيا بها .وعالوة على ذلك أيضا اعطيتهم بي  ،Sabbathsتكون عالمة بين لي ولهم ،أنهم قد يعرفون أنني الرب الذي
تقدس لهم .حزقيال 12-20:10

إلبقاء أي يوم آخر من األسبوع يوم السبت ،أو ال يوم على اإلطالق ،يزيل لك من بعد أن يوقع ،لذا كنت تقول هللا ال يعبد له ،ولكن هللا من
االختراع الخاصة بك ،واالفتراضات لعبادة الشيطان ،الذي هو عالمة الوحش .
اتحدى أي شخص يقرأ هذه الصفحات للبحث عن أي مكان في الكتاب المقدس حيث يعطي األوامر أو التعليمات ،أن هللا-يسوع ألغى اليوم
السابع يوم السبت هللا وبدالً منه هو اليوم األول من األسبوع من هذا اليوم إلى األمام أن تبقى السبت الحقيقي للرب .وأنا أعلم عن حقيقة أن كنت
سوف ال ،ليس في أي الكتاب المقدس الذي هو من هللا وليس تالفا ً بأكاذيب الشيطان.

إذا كنت تعتقد بأن هللا-يسوع هو الخالق أنت والكون بأكمله ،وأن يسوع المسيح هو المخلص ،ثم عالمة على أن يبين أن كنت مصلين من
يسوع المسيح الخالق والمخلص الخاص بك ،يتم الخاص بك االحتفال "يوم السبت اليوم السابع".

القس توماس انرايت
رئيس كلية الخالص:
ببلدي القوة اإللهية إلغاء يوم السبت ،واألمر منك إبقاء المقدسة في اليوم األول من األسبوع.
وكما ترون ،لم يكن يسوع هللا الذين تسببوا في مراقبة يوم السبت أن اليوم األول من األسبوع ،ولكن البابا للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
وتعلن تلك البابا نفسه أن لديهم "القدرة اإللهية" ويقول أن البابا في روما للكنيسة تضع نفسها فوق سلطة هللا ،وتعلن في الواقع أن يكون هللا التي
تطلق على نفسها اسم ديفاين .هل تعتقد أن أي من البابا في روما للكنيسة أو أي وقت مضى هللا؟ إذا قمت بذلك ،ثم أنك كاثوليكي جيدة ،إذا كنت ال ثم
لماذا يمكنك مراقبة أول يوم السبت ،عندما يظهر لك قد تم إنشاؤها ،ال باهلل بل بشخص يدعى أنه هللا؟
ال تبقى "سانت هلل" وصايا هللا من أجل حفظ" .القديس من هللا" ،وهم يعرفون أن الخالص هبة "نعمة هللا" ،ومن خالل اإليمان" ،سانت
هلل" (المع تقد) سوف تبقى قوانين هللا ألنها المحفوظة ،والحب للرب يدفع لهم إلرضاء هللا ،وطريق السير طاعة للكلمة وعلى "شريعة هللا" .شريعة
هللا هو انعكاس "األخالق هللا" ،حتى للحفاظ على "شريعة هللا" هو أن نعيش في نفس األخالق أن هللا له.

معرف 9 #
السلطة الضطهاد القديسين
سيكون السلطة الضطهاد القديسين ،وقت ،أوقات وتقسيم الوقت 1260( ،سنة حرفية) ،دانيال 07:25

يتم تعريف "سانت" الذي يحتفظ وصايا هللا ،ويرى يسوع أن هللا في جسد رجل ،فضال عن تعيش حياتها بتعاليم يسوع.
تذكر :دعا هللا كاذب ومخادع بالشيطان في جنة عدن؛ وقد هللا السماح باللعب بها كي يثبت للجميع ،بل هو في الواقع الشيطان الكذاب
والمخادع هذا .أنها تفكر في مثل هذا ،وهللا يريد منك أن تفهم بنفسك أن هللا هو الحقيقة وهو له قوانين عادلة وجيدة .الشيطان ،ومن خالل األكاذيب
والخداع باالعتقاد بأن بلده اإلنجيل كاذبة هي الحقيقة ،وأن كان هو هللا العالم بأسره.
في هذا الوقت من التاريخ ،وقد نجحت الشيطان ،ألنها بلده الكنيسة زائفة والمذاهب التي يعبد العالم ،ال الوصايا العشر ،وكما بينت هي
األساس ألي عبادة هللا الخالق الحقيقي والصحيح .وقد هذا االضطهاد القديسين ،بمكافحة المسيح 1260 ،سنة حرفية إلنجاز .مرة واحدة حتى سنة
 1260ثم أنه سوف لم يعد لديك السلطة الضطهاد قديسين هللا .هذه الفترة  1260سنوات يبدأ في اإلعالن  538وينتهي في عام  1798م ،كما
أوضحت في درس سابق .تحتاج فقط أن ننظر إلى التاريخ و "محاكمات محاكم التفتيش من" أن نعرف أن هذا المعرف يناسب النبوءة.

معرف 10 #
قوتها وانتشار نفوذ
مكافحة المسيح للسلطة والتأثير انتشار ،نحو الجنوب ،والشرق ونحو األرض ،وجيد جد ًا دانيال -8:9
السلطة والنفوذ سوف ينتشر ،من عاصمتها (روما) ،في أوروبا الغربية (شبه الجزيرة اإليطالية وكل من أوروبا الغربية) ،الشرق وإلى
األرض ،ونتمنى "إسرائيل ".خالل فترة العام  1260كدولة كنيسة ،محاوالت الكنيسة الكاثوليكية قوة عن المذاهب في األجزاء الشرقية من البحر
األبيض المتوسط ،وفي أراضي فلسطين ،وعن طريق الحروب الصليبية.
تذكر :كان البابا الذي طلب أوالً "ملوك أوروبا" ،لتحرير مدينة القدس من المسلمين .وخالل آخر الحروب الصليبية كان البابا الذي أمر
بتدمير آخر بقايا من اإلمبراطورية الرومانية الشرقية ،كعقاب للكنيسة األرثوذكسية الشرقية االنفصال عن سلطة كنيسة روما.
اليوم ،في العقد الثاني من 21ش القرن ،سلطة ونفوذ لكنيسة روما ليمتد إلى تقريبا كل أمة على وجه األرض؛ قد أصبح دين عالمي ،وعلى
هذا النحو يمكن اعتبار "إمبراطورية في العالم" .ولكن ليس فقط كنيسة روما هو مكافحة المسيح أي أكثر ،ولكن تلك التي هي المعروفة باسم
الكنائس البروتستانتية أن يراعيها السبت األحد أو ال يوم السبت على اإلطالق أيضا جزء من مكافحة المسيح كما أنها تطورت على مر القرون.

معرف 11 #
يلقي بظالل أسفل الحقيقة
فإنه يلقي بظالل أسفل لجنة تقصي الحقائق على األرض ،وبروسبيريد ،دانيال 08:12

أنها محاوالت لقتل الحقيقة من الكتاب المقدس ،وتخفيضه إلى كتاب ازدراء .وفي هذا يزدهر  1260سنوات .هذا هو الوفاء بها إذا كنت
تنظر منظمة الصحة العالمية أنه لم ترجمات الكتاب المقدس من العبرية واليونانية إلى مختلف اللغات األوروبية .هذا العمل قد أنجز في أكثر من
الجزء ،من الرهبان الكاثوليك .لهذا السبب فإن العديد من الكلمات الرئيسية التي يتم ترجمتها في الخطأ وليست وفيا للمعنى األصلي الذي سبب
الشيطان لها نفوذ أولئك الذين يقومون الترجمة .إذا قمت بتغيير كلمة هللا أو تغيير المعني المقصود هللا ثم لم يعد لديك كلمة هللا ولكن اإلنجيل كاذبة،
وانجيل الشيطان كاذبة.

معرف 12 #
ملك مالمح شرسة
يحكمها ملك من مالمح شرسة ،و فهم األحكام الظالم ،دانيال 08:23

مالمح شرسة  Aالشخص الذي أبهى ومتعجرفة ،في حالة البابا ،وهو رجل الذي يعتبر نفسه فوق القوانين هلل ،وذلك أكبر من هللا.
فهم الجمل الظالم شخص من ذوي المهارات العالية في الكذب والخداع .أن الباباوات للكنيسة الكاثوليكية وقد كذبت بشأن يوم السبت
لجميع هذه القرون ،وأن يتم قبول تلك األكاذيب كما يظهر الحقيقة جيدة فقط كيف كان الباباوات في هذه المهارة في فهم الجمل الظالم .على الرغم
من أن الواقع ال الملك ،تم رفع محطة للبابا إلى هذا المركز بموجب مرسوم جستينيان ،إعطاء كنيسة روما في اإلعالن  538حالة أمة ذات سيادة،
مما يجعل كنيسة روما نوبة لهذا المعرف.

معرف 13 #
طاقة كبيرة واألقوياء
قوة كبيرة وقوية ،ولكن ليس بيده ،دانيال 08:24

يتراكم المملكة قليالً( ،كنيسة روما )،قوة عظمى ،لكن ليس بقوته الذاتية من األصول ،ولكن عن طريق الحصول على سائر الممالك
واألمم للوقوف على ذلك .ثالث من هذه الدول هي إسبانيا وفرنسا وامبراطور اإلمبراطورية الرومانية المقدسة ،والحكام الذين قتل مواطنيها كافة
للبابا في "روما" وقال لهم أن .تحتاج إلى إلقاء نظرة على تاريخ وتذكر السنوات في محاكم التفتيش ثم "اإلصالح البروتستانتي" ،وجرائم القتل التي
ارتكبها في كنيسة روما لمنع قيام "الثورة البروتستانتية" فقط.

شارل الخامس من ألمانيا
فيما يلي مقتطفات أخرى من الكتاب" ،جدل كبير "،ويعطي نظرة عظيمة في التاريخ كما أنها تتصل بهذا المعرف.
شارل الخامس من ألمانيا ،حظرت "اإلصالح البروتستانتي" ،وأن سرور قد أحضر جميع المنضمين للخطر؛ ولكن األمراء وقفت كحاجز
ضد الطغيان له .في هولندا كان له طاقة أكبر ،واضطهاد المراسيم يتبع بعضها بعضا في تتابع سريع .وكان لقراءة الكتاب المقدس ،لسماع أو نبشر
عليه ،أو حتى للتحدث بشأن ذلك ،تحمل عقوبة الموت التي على المحك .للصالة هلل في السر ،أو االمتناع عن الركوع لصورة أو للغناء من مزمور،
وكان يعاقب عليها باإلعدام.

آالف قضوا نحبهم تحت حكم شارل الخامس وفيليب الثاني .هذه نفذت بإصرار البابا في روما ،وملوك األمم األخرى ،يبين أن يناسب هذا
المعرف .كبيرة وأصبح العالم الطاقة على نطاق واسع في روما للكنيسة بسهولة أنه يناسب تعريف ما هو أن تكون إمبراطورية.

معرف 14 #
أن تدمير
يجب تدمير العزيز والشعب الكريم ،دانيال 08:24

وسيكون رئيس هذه المملكة (البابا) هذه الطاقة تكون قادرة على اإلطاحة بملوك األمم األخرى ،فضال عن اضطهاد أولئك الذين عبادة هللا
الحقيقي ،واالحتفاظ "وصايا هللا".

هنري الرابع ،إمبراطور ألمانيا
لتظهر لك الجانب الكامل لهذا المعرف اسمحوا لي أن أقول لكم قصة من التاريخ .التالي مقتطف من "جدل كبير" كتبه مثل األبيض،
حوالي عام .1890-1850
هنري الرابع" ،إمبراطور ألمانيا"( ،تشرين الثاني/نوفمبر  1050 ،11خالل آب/أغسطس  ،)1106 ،7يفترض أن تجاهل السلطة للبابا،
وقد أعلن هذا الملك إلى حرم وخلع قبل البابا الكاثوليكية .الرعب من الهجر والتهديدات من بلده األمراء ،الذين يشجعون في التمرد ضده بوالية
البابا يوحنا بولس الثاني ،هنري شعرت بضرورة صنع السالم مع روما .صحبة زوجته وخادما مخلصا أنه عبر جبال األلب في منتصف الشتاء،
أنه قد المتواضع نفسه أمام البابا .عند الوصول إلى القلعة وكان البابا غريغوري كان يؤوي لفصل الشتاء ،واالمبراطور وزوجته ،دون حارسهم
و أجريت في الفناء الخارجي ،وهناك ،في البرد القارس في الشتاء ،مع كشف الرأس واقدام عارية ،ويرتدون مالبس غير كافية ،وقدمت بانتظار
اإلذن للبابا حيز الوجود له .هذا لم لمدة ثالثة أيام ،وثم سمح فقط لرؤية البابا بعد أن وافق اإلمبراطور أن البابا يملك سلطة التخاذ بعيداً ثم العودة
شارات اإلمبراطور لسلطة الملوك.
أطلب منكم ،عندما كنا الخطيئة ضد هللا وثم انظر اآلثم طرقنا وهكذا التوبة تلك الذنوب ،وثم اسأل هللا أن يغفر لنا ،هل هللا تتطلب منا
يعانون من مثل هذا االعتداء واإلذالل؟ ال ،لم يفعل؛ وبكل سرور ويرحب بالعودة أطفاله الضال في ذراعيه المحبة .وهذا هو الفرق بين شخصية هللا
والشيطان كما كشفت عن األعمال التي تقوم بها كنيسة روما.

معرف 15 #
أسباب الخداع تزدهر
من خالل سياسته أنه سوف يسبب الخداع تزدهر ،دانيال 08:25

من خالل سياساتها ،يتم منع الحقيقة من الكتاب المقدس ،والعقائد الباطلة لمكافحة المسيح وسوف تزدهر .كنيسة روما على مر القرون
أقامت نفسها بمعارضة كل ما من هللا ،والذي يعبد ،هل هذا ألن الشيطان يريد أن تدمر جميع العبادة هلل الحقيقي ،وفي القيام بذلك إنشاء دين زائف
بشكل افتراضي يعبد ابن الجحيم ،الشيطان.
تكمن أعظم صرح بمكافحة المس يح( ،الكنيسة الكاثوليكية) ،أن هللا قد نقلت يوم السبت من بلده المقدسة اليوم السابع غير مقدس في اليوم
األول من األسبوع .الوصية الرابعة واضح جداً ما يوم في األسبوع يوم السبت التي يتعين مراعاتها.

تذكر يوم السبت ،للحفاظ على القدس .ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بجميع خاصتك العمل :لكن اليوم السابع هو السبت الرب
خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل ،أنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،ال خاصتك أمة ،وال خاصتك الماشية ،ال
خاصتك غريب داخل البوابات خاصتك .في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب
المباركة يوم السبت والمقدسة فإنه .خروج 11-20:8
بلدي الحبيب ،إزالة نفسك من قبضة الشيطان ،وإعطاء العبادة الحقيقية هلل كما أمر هللا ،آخر سوف تحصل عالمة الوحش عندما يعود
يسوع إقامة مملكته على األرض.

معرف 16 #
تدمر من خالل السالم
تدمر من خالل السالم ،دانيال 08:25

عندما أنه يدمر فإنه ال يلزم بالضرورة اللجوء إلى الحرب ،ولكن يحقق تدميرها من خالل الوسائل السلمية ،مثل عقد محاكمات األشخاص
األبرياء وتعريفهم الزنادقة ،أو عن طريق الحصول على األمم األخرى للحرب ألنها.
هذه هي ثم المعرفات الخاصة بمكافحة المسيح كما هو موضح في "كتاب دانيال" ،فضال عن عدد قليل من المراجع التاريخية من سجالت
الكنيسة في روما ،وغيرها .كما ترون ،كنيسة روما ليناسب كافة معرفات هذه ،ولهذا السبب فإنني مضطر إلى االستنتاج بأن أنه هو في الواقع
كنيسة روما أن مكافحة المسيح كما تنبأ في "كتاب دانيال" .ولذلك سوف نعرف ،هناك عدة معرفات في "سفر الرؤيا" أنه إضافة إلى التعرف كنيسة
روما كمكافحة المسيح ،وأنا سوف تجلب لهم إلى النور كما يمكننا الحصول عليها في هذه الدراسة الكتاب المقدس.

معرفات التاريخية لمكافحة المسيح
في ما يلي ،وسوف تظهر من الوثائق التاريخية ،وعروض األسعار ،أن كنيسة روما هي في الواقع مكافحة المسيح .التالي مقتطف من
الكتاب التالي.

الوصايا العشر مرتين إزالة
الكاتب :داني شيلتون & شلي كوين الفصل ،6

اليوم مجلس اللوردات
الكت اب المقدس يترك أي شك اليوم الذي ينتمي إلى ربنا .تعيين جميع الكتب المقدسة التي تعرف اليوم الخاص اللورد الشرف إلى السبت،
في اليوم السابع من األسبوع .هل أن مفاجأة لك؟
هل تعلمون لم ترد أي إشارة في الكتاب المقدس إلى اليوم األول من األسبوع كيوم الرب؟ ال أحد الكتاب المقدس واحد يجعل من هذا
االتصال .وفي هذا الفصل ،سوف ندرس كل اآلية الكتاب المقدس الذي يتحدث عن "في اليوم األول من األسبوع" .ال تقلق ،أنها لن تكون مرهقة،
وهناك ثمانية فقط( ،خمس منها الرجوع إلى نفس الحدث).
أوالً ،دعونا النظر في كيفية هذا الخطأ تسللت إلى الكنيسة .الكنائس المسيحية األكثر قاعدة مذاهبها (تعاليم) في نصوص الكتاب المقدس.
يتم وضع مذاهب توراتية سليمة من إجراء دراسة متعمقة لجميع الكتب المتعلقة بموضوع معين ،درست ضمن سياقها مسجل( ،التماس هللا جد).
ولكن الناس هاتش المذاهب غير سليمة عندما تتخذ نهج عشوائية استخدام فقط بعض الكتاب المقدس ،أخرجت من سياقها .هذا الشيطان التأثير
إلخفاء الحقيقة.
نظرية مقبولة على نطاق واسع واحد يتجاوز غير سليمة إلى حد غير معقول .وقد هذا التدريس على اإلطالق ال الكتاب المقدس لدعم ذلك.
تقليد للرجل يمارس من قبل الكاثوليك والبروتستانت معظم .األحد استحدث االحتفال بيوم السبت أوالً بكنيسة روما تحت إصرار اإلمبراطور
قسطنطين ،إمبراطور لإلمبراطورية الرومانية الموحدة حديثا التي أحدثت قسطنطين بقوة السالح ،من المعروف أن اإلمبراطور الروماني األول
ليكون عمد مسيحياً ،ونصبوا أول بابا للكنيسة.
كما ترى ،ال يخفي على أحد! ويدعي الكنيسة الكاثوليكية حولت قدسية السبت اليوم السابع "يوم السبت" إلى األحد.

توماس س .ف.
وفي رسالة مؤرخة في  20أكتوبر  ،1895إيمان آبائنا ،ص " ،14المستشار غيبونز الكاردينال"

وبطبيعة الحال تدعي الكنيسة الكاثوليكية أن التغيير كان لها قانون .وهو الفعل وضع عالمة لها السلطة الكنسية والسلطة في المسائل
الدينية "وهذا على نطاق واسع يدرس في بهم المسيحي وغيرها من وثائق الكنيسة.
الشيطان يعلم أن عالمة شعب هللا هو حفظ السبت السبت ويريد إزالة هذا بمحل بلده يوم العبادة.
حسب التعريف التاريخي ،البروتستانت هم الذين االحتجاج مطالبة البابا للسلطة في نهاية المطاف في المسائل المتعلقة بالعقيدة الدينية.
ونحن الذين نؤمن بالكتاب المقدس وتقبل به السلطة العليا "كلمة هللا".
منذ يوم السبت ،وليس يوم األحد ،محددة (كيوم السبت للرب) في الكتاب المقدس ،أليس من الغريب أن غير الكاثوليك الذين يعتنق دينهم
مباشرة من الكتاب المقدس وليس من الكنيسة نالحظ يوم األحد بدالً من السبت؟ نعم ،بالطبع ،ال يتفق ،لكن تم إجراء التغيير حوالي خمسة عشر قرنا
قبل أن يولد البروتستانتية.
البروتستانت استمرت لمراقبة مخصصة على الرغم من أنها تقع على سلطة الكنيسة الكاثوليكية وال بناء على نص صريح في الكتاب
المقدس.

الدكتور أ .ت .هيسكو
ما يلي اقتباس من زعيم المعمدانية ،مؤلف كتاب "دليل المعمدان".
"كان هناك وأمر إلبقاء المقدسة يوم السبت ،ولكن يوم السبت أن لم يكن اليوم األحد .سيكون مهما وسهولة قال ،مع بعض إظهار انتصار،
وأن نقل السبت من السابعة لليوم األول من األسبوع ،مع جميع واجباتها ،االمتيازات والعقوبات.
رغبة جدية المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع ،ولقد درست لسنوات عديدة ،أطلب ،حيث سجل لمثل هذه المعاملة يمكن العثور عليها؟
ليس في العهد الجديد ،ال على اإلطالق .يوجد أي دليل ديني بتغيير المؤسسة يوم السبت من السابع إلى اليوم األول من األسبوع.
يبدو لي غير خاضعة للمساءلة أن يسوع ،خالل مناقشة ثالث سنوات مع تالميذه ،غالبا ً ما التحدث معهم عند السؤال يوم السبت ،مناقشة
األمر في بعض من جوانبها المختلفة ،تخليصه من كاذبة عن (اليهودية التقليدية) النجف ،ألمح ابدأ إلى أي انتقال من اليوم :أيضا ،أن ال شيء من
هذا القبيل قد ألمحت خالل األربعين يوما حياته القيامة.،
وال حتى اآلن كما نعلم ،الروح ،ولم التي أعطيت لكي أحياء ذكرى جميع األشياء على اإلطالق ،أنه قد قال لهم ،والتعامل مع هذه المسألة.
و حتى اآلن لم الرسل الهم ،في التبشير باإلنجيل وتأسيس الكنائس واستشارات وإرشاد تلك التي تأسست ،مناقشة أو االقتراب من هذا الموضوع.
وبطبيعة الحال تماما أعرف أن يوم األحد يدخل حيز االستخدام في التاريخ المسيحي المبكر كيوم دينية ،كما أننا نتعلم من آباء المسيحية
وغيرها من المصادر .لكن ما هو مؤسف أن األمر وصفت مع عالمة الوثنية ،ومعمد باسم آلة الشمس ،-ثم اعتمدت ويقدس بالردة البابا يوحنا
بولس الثاني ،وتركها تراث مقدس للديانة البروتستانتية" .

إظهار انتصار
الدكتور هيسكو يظهر قلبه الحقيقي في ذلك وهو يرى أن "إظهار انتصار "،أنه نقل كنيسة روما يوم السبت من السابعة إلى اليوم األول
من األسبوع .أطلب منكم ،أين هو "انتصار" في هذا العمل الصارخ للعصيان؟
هل تنوي منتصرا على "وصايا هللا" أو هل الرغبة في إعطاء العبادة هلل؟
كيف يمكنك أن تعطي العبادة هلل إذا كنت عصيان أمره وتحتفل الكنيسة في روما "انتصار" على وصايا هللا؟
ال يوجد مكان في الكتاب المقدس حيث هللا أو يسوع يعطي تعليمات أو األمر الذي "يوم السبت" للرب يكون االحتفال في اليوم األول من
األسبوع (األحد) ،ولكن كما ترون من هذه الرسالة التي كتبها الدكتور هيسكو أنها كذبة ،قال بمكافحة المسيح الذي يقوده كنيسة روما.

ليس في العهد الجديد
ويمضي الدكتور هيسكو لإلدالء بشهاداتهم أن قوال ال يوجد مكان في العهد الجديد يعطي فيها هللا أو يسوع هذه األوامر أو التعليمات ،حتى
اآلن على الرغم من أنه يقر هذا ،هيسكو الدكتور يكشف عن قبوله لكذبة مكافحة المسيح خالل "كلمة هللا" ،الذي يكشف له بالسفيمير واثم ضد
"كلمة هللا".

أن يسوع
ويمضي الدكتور هيسكو تكشف عن قلبه الشر بالقول بأنه من "أوناككونتابل" أن يسوع ألمح ابدأ إلى أي انتقال من اليوم من اليوم السابع
إلى اليوم األول من األسبوع .مثل هذه الغطرسة هذا البيان تظهر في قلب الدكتور هيسكو ،أنه سكولدس ابن هللا ومن خالله "لخلق هللا" .على الرغم
من أن الدكتور هيسكو غير كاثوليكية ،فإنه يكشف عن أنه ليس فقط كنيسة روما هو مكافحة المسيح ،ولكن أن بنات العاهرة أيضا مكافحة المسيح.

حتى اآلن لم الرسل مستوحاة
في هذه الكلمات ،هيسكو الدكتور هو الكشف عن وإذ تعترف بأن ال يبشر "الرسل يسوع" وال نية أي يوم آخر للعبادة ،بخالف ذلك الذي
كان أمر هللا في "الوصية الرابعة" .وحتى مع ذلك ،يشكو هيسكو الدكتور أن هذا يجب أن يكون قد قصير النظر منهم ،وأنه هو "انتصار" أن كنيسة
روما لتصحيح هذا الخطأ.
في هذه األطروحة من هذه النقاط للحقيقة ،الدكتور هيسكوكس يظهر لي أنه ليس تابعا حقيقية للمسيح ،ولكن هللا كاذبة ،الشيطان.

اآلباء المسيحية
الدكتور هيسكو يشير إلى حقيقة أن هناك العديد من الزعماء الدينيين في  s" 200و  12:00م بشر وشجع العبادة يوم األحد ،أنه يدعو"
اآلباء المسيحيين "منهم .المشكلة مع هذا أقرب أنهم بشر خالف كما كان يدرس يسوع المسيح ،توقفوا يجري المسيحية ،وأصبحت مكافحة المسيح.
هذا صحيح زمن قبل وبعد إقامة كنيسة روما باالمبراطور قسطنطين ،كثيرا ما يسمى "الطوائف المسيحية" أبقى وبشر العبادة "اليوم
األول"  .حدث هذا ألن الشيطان له تأثير على عقول الناس ،وعندما يمكنك أن تجد رجل الذي أكثر اهتماما في الثروة في العالم وليس في معرفة
"كلمة" هللا الحقيقية ،سوف تحصل على الناس المهتمة في تعزيز قوتها ومكانتها على "كلمة هللا" .وكان هذا صحيحا ً من شيوخ معبد خالل زمن
المسيح ،وكذلك.

وصفت مع عالمة الوثنية
بهذه الكلمات هيسكو الدكتور هو إشارة إلى االسم المعطى لليوم األول من األسبوع من قبل اإلمبراطور قسطنطين ،اليوم األحد .هذا هو
محاولة من جانب قسطنطين إعطاء شرف اللة الشمس ،وهو اإلله الذي تعبد قسنطينة ،ال "هللا خلق" .وكان هذا الشرف نظراً الغان آلة الشمس
الذي هو التباكي الدكتور هيسكو حول.

إرث مقدس للبروتستانتية
تذكر :الدكتور هيسكوكس بروتستانتية وكان مؤثرا في الكنيسة المعمدانية.
ولهذا السبب يرى عبادة اليوم األحد أنها "إرث مقدس للديانة البروتستانتية" .الدكتور هيسكو يظهر نفسه ،بكلماته الخاصة ،أن تكون
مكافحة المسيح ،ومن خالل التأثير والموقف داخل الكنيسة المعمدانية أنه يعمل على تعزيز إنجيل الشيطان كاذبة لمزيد الناس محاولة مكافحة
المسيح في خداع من "كلمة" هللا الحقيقية.
السبت اليوم السابع هو عالمة أو ختم بينك و "من خلق هللا" .إذا فشلت في الحفاظ على "يوم السبت اليوم السابع" ،ثم لديك ال ختم .إذا لم
يكن لديك "ختم هللا" ،ثم لديك عالمة الوحش .هناك ال منتصف الطريق ،أما "حب هللا" لك ،أو كنت "أكره هللا".

د .ل .مودي
معهد الكتاب المقدس مودي
"كان ملزما يوم السبت في عدن ،وكان في قوة من أي وقت مضى منذ ذلك الحين .هذه "الوصية الرابعة" يبدأ بكلمة "تذكر" ،تبين أن يوم
السبت موجودة بالفعل عند هللا كتب القانون في جدول الحجر في سيناء .كيف يمكن أن الرجل يدعى أن هذه الوصية واحد قد أنجز بعيداً مع عندما
أنهم سوف يقرون بأن التسعة اآلخرين ،ال تزال ملزمة؟ "

الوصية الرابعة
تذكر يوم السبت ،للحفاظ على القدس .ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :ولكن اليوم السابع السبت اللورد هللا
بك :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل ،أنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،وال خاصتك أمة ،وال خاصتك الماشية ،ال
خاصتك غريب وهذا إطار خاصتك غيتس :لفي األيام الستة التي الرب السموات واألرض  ،البحر ،وكل ما في لهم ،وراحة في اليوم السابع .ولهذا
السبب الرب المباركة يوم السبت والمقدسة عليه .خروج 11-20:8

هذه قوية ،وصريحة .كيف يمكن أي شخص يطلقون على أنفسهم أبناء هللا ،ومن اإليمان باهلل وبعد عدم إطاعة هذه "الوصية هللا" .على
الرغم من أي تقاليد أخرى أو استخدام الكتاب المقدس خارج سياقها ،الصيغة الواردة في هذه الوصية دقيق وصريح فيما يتعلق بترك أي مجال
للشك ،باستثناء أولئك الذين هم تحت تأثير وأكاذيب الشيطان.

تعريف السبت
يحمل اسم "السبت" مارك هللا للسلطة .الكلمة العبرية ليوم السبت هي شاباث" .شا" يعني واحد األبدية ،"Ab" .وتعني كلمة الجذر
البا ،يعني األب ،حمام أو بيت بيت أو عالمة .
جنبا إلى جنب كيوم السبت أنها حزمة شهادة قوية ،عالمة على األب األبدي.

ومن المؤكد بي  Sabbathsلك يحتفظ ،ألنها عالمة بيني وبينك في جميع أنحاء الخاص بك األجيال ،التي قد تعرف أن أنا الرب الذي
يكرس لك .هجرة 31:13

وسلم المسيحيون عالمة سلطة هللا .سوف تجد في أول مائة سنة تاريخ الكنيسة ،ال مناقشة لمسألة يوم السبت.
ويكشف تاريخ الكنيسة سعت الحكومات الرومانية (اإلمبراطور قسطنطين) أوالً لمحو السبت الوصية هللا .أنهم يواجهون مقاومة شرسة
لتحويل العبادة يوم السبت إلى األحد عبادة بين المؤمنين .البابوية الكاثوليكية يعرفون كيفية التعامل مع مثل هذه المقاومة.

مجلس الودكيه
 364إعالن روما للكنيسة قانونا.
(التاسعة والعشرين كانون) الذي أصدر مرسوما" :ال يجوز تهويد المسيحيين وأن يكون خامالً يوم السبت ،ولكن يجوز العمل في ذلك
اليوم؛ ولكن يوم الرب يجوز تكريم خاصة ،وأنها ،إذا كان ذلك ممكناً ،المسيحيين ،أي عمل في ذلك اليوم .إذا ،ومع ذلك ،تبين أنهم تهويد ،سوف
يسد الطريق من المسيح "

يوم الرب
في هذه الفقرة ،غير أن اإلشارة إلى "يوم الرب" إشارة إلى يوم السبت كما كومانديد باهلل ،ولكن إلى اليوم من األسبوع ،عندما تلقت
سيزار" ،الرب "،الضرائب من محصلي الضرائب .فمن هذا اليوم" ،األحد" التي نقلها كنيسة روما لالحتفال بيوم السبت إلى.
وهذا يثبت أمرين بالنسبة لي .أوالً ،المسيحيين كانت ال تزال عبادة يوم السبت ما يزيد على ثالثمائة سنة بعد صعود المسيح إلى السماء.
هذا لماذا كانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية اتخاذ إجراءات ضدهم .ثانيا ،البابوية الرومانية مستعدة للقضاء على أولئك الذين تابعوا التعليمات
المسجلة هللا ،بدالً من األساليب التي وضعت قبل الرجل.
قوة هذا القانون ،تقرير المؤرخون أن عقوبة عبادة يوم السبت وكان الموت! استشهد العديد من الماليين  .كثير أكثر رضخ إلنقاذ حياتهم.
وسوف يعيد التاريخ نفسه؟
من هو المسؤول عن إدخال في الجدل ،وحفظ هذا األحد تقليد الرجل؟ وتعمل من خالل العوامل البشرية( ،اإلمبراطور قسطنطين على
وجه التحديد{ ،أول بابا روما للكنيسة }،المتمركزة الشيطان نفسه لتدمير عالمة سلطة هللا ،وله بالتواصل مع المؤمنين ،يوم السبت المقدس للرب.
الشيطان يرغب أن تكون "مثل األعلى" (إشعيا  -)14:14منذ ذلك الحين أنه يغري حواء في الحديقة ،واصل العدو اللدود لنفوسنا بإدخال
الشك والكفر في "كلمة هللا" الحصول على موطئ قدم في حياتنا.
الشيطان يريد أن يجعل األحد عالمة السلطة له  .عن طريق التالعب في اليوم المحدد والوقت لوصية هللا ،لديه اآلن العديد من المصلين
خدعت من الحقيقية هللا عبادة في يوم إذن إال بنفوذه على نظام ديني ،نظام الذي يسخر معظم البروتستانت .النظر في الرسائل التالية:

القس توماس انرايت
رئيس كلية ريديمبتوريست ،مدينة كانساس سيتي ،مو 18 ،فبراير 1884
قاللي السلطة اإللهية إلغاء "يوم السبت" واألمر منك إبقاء المقدسة في اليوم األول من األسبوع.
والعالم المتحضر بأسره االنحناء إلى أسفل في الطاعة الموقر إلى قيادة الكنيسة الرومانية.
المهم كلمة هللا؛ أنها حول الكتاب المقدس اإلخالص واإلخالص للسيد المسيح.
ال أحد تضطرنا للذهاب إلى الكنيسة يوم األحد "حتى اآلن "،على الرغم من أن يأتي الوقت الذي ظل "النبي الكاذب" الذي كنا قد جيد جداً
ستضطر لحضور "قداس األحد" نحن لسنا حتى اآلن عند عالمة الوحش؛ ومع ذلك ،سيتم فرض العبادة في "أيام نهاية" ،وعند عالمة الوحش
ستكون كبيرة.
ال أوافق أن "العبادة األحد" ستنفذ في "نهاية األيام" .النبي الكاذب دين الملحدة ،ولذلك أكثر من المرجح ستنفذ ال العبادة .سوف تضطهد
طريقة أخرى ،جميع أشكال العبادة لوضعها .دين الملحدة الليبرالية ،وهو "نبي كاذب" ،وقد بدأت بالفعل الضطهاد المسيحيين ،سوف يتبع األديان

األخرى قريبا .وبسبب هذا االضطهاد للمسيحيين والديانات األخرى ،ستكون هناك بال شك زيادة في العبادة ،بأولئك الذين يعارضون كاذبة والملحدة
"الدين من الليبرالية" الشيطان.

توماستون ،جورجيا
 22مايو 1954
البابا بيوس الثاني عشر ،روما ،إيطاليا
سيدي العزيز:
هل صحيح االتهام ،التي يتهم البروتستانت لكم؟ ويقولون لك تغيير "السبت اليوم السابع" للمسيحية ،ما يسمى اليوم األحد :متطابقة مع
"اليوم األول" من األسبوع .إذا كان ذلك ،عندما هل جعل هذا التغيير ،وما هي السلطة؟
لك جداً حقاً،
ج .يوم ل.

الرد:
مجلة ملحق الكاثوليكية
 180واباش أفي ،شيكاغو ،إلينوي
(في إطار مباركة البابا بيوس الثاني عشر)
سيدي العزيز:
فيما يتعلق بالتغيير من االحتفال بعطلة السبت اليهودية إلى المسيحية األحد ،أود أن أوجه انتباهكم إلى الحقائق:
( )1أن البروتستانت ،الذين يقبلون الكتاب المقدس كالقاعدة الوحيدة لإليمان والدين ،ينبغي بكل الوسائل أن نعود إلى االحتفال بيوم السبت.
كون أنها لم تقم بذلك ،ولكن على العكس من ذلك مراقبة األحد ،ستولتيفيس لهم في نظر كل رجل التفكير
( )2الكاثوليك ونحن ال نقبل الكتاب المقدس كالقاعدة الوحيدة لإليمان .وإلى جانب الكتاب المقدس ،لدينا الكنيسة الحية ،كقاعدة الرشادنا.
نحن نقول ،هذه الكنيسة التي أنشأها المسيح ،لتعليم وإرشاد الرجال عن طريق الحياة ،له الحق في تغيير القوانين االحتفالية من العهد
القديم ،ومن ثم ،يمكننا أن نقبل لها التغيير من السبت إلى األحد .وبصراحة نقول" ،نعم" ،قدمت الكنيسة هذا التغيير ،جعلت هذا
القانون ،كما أنها قدمت العديد من القوانين األخرى ،وعلى سبيل المثال و "العفة يوم الجمعة" والكهنوت غير المتزوجين ،و القوانين
المتعلقة بالزيجات المختلطة ،تنظيم الزواج الكاثوليكي وألف القوانين األخرى.

العنصرية ،ويشجعها كنيسة روما
وأود أن إدخال تعليق هنا" ،فيما يتعلق بالزيجات المختلطة "،هل نفهم ما هذه الكاثوليكية قد اعترف فقط ب؟ ما هو الزواج المختلط،
"الزواج بين شخص أبيض والشخص الملونة؟" واعترف الكاثوليك فقط ،وبقدر ما أشعر بالقلق ،أن الكنيسة الكاثوليكية التي تعزز وتشجع
العنصرية في العالم .حتى هذا الحدث في التاريخ ،ال نحكم الرجال اآلخرين وفقا للون بشرتهم وهذا بطبيعة الحال أصبحت متفشية في أوروبا خالل
"العصور المظلمة" ،وال تزال تشعر بجميع أشكاله الشر اليوم ،واآلن أنت تعرف لماذا .الشيطان يريد أن الرجال يكرهون بعضهم البعض ،عن
طريق تعزيز العنصرية ،وقد نجح الشيطان في هذه الرغبة.
هللا يعزز ابدأ العنصرية؛ جميع الرجال متساوون بموجب قوانين هللا .إذا كنت االحتفاظ "وصايا هللا" وشهادة يسوع ،ثم أنه ال يهم من أنت
أو أين أنت من أحب باهلل وهي "سانت من هللا".
الشيطان عن طريق بلده مكافحة المسيح كنيسة روما والعديد من الكنائس البروتستانتية يشجع أن الرجال ليست متساوية ،وأن بعضها
أفضل من غيرها؛ مجرد اختالف صارخ بين شخصية هللا وشخصية الشيطان.
( )3نقول أيضا أن جميع البروتستانت ،السبتيين هي المجموعة الوحيدة التي السبب بشكل صحيح ،وتتسق مع تعاليمها .أنها دائماً مثيرة
للسخرية إلى حد ما رؤية الكنائس البروتستانتية ،في المنبر والهيئة التشريعية ،والمطالبة باالحتفال بأيام اآلحاد التي هناك وليس في
الكتاب المقدس-
مع المشاعر أفضل
بيتر ر .ترامير ،محرر

السبتية
أنا أعرف العديد من األشخاص الذين ينتمون إلى الكنيسة "السبتية" وأود أن أشير إلى كيف يشيرون إلى االقتباس أعاله من كاثوليكية
بفخر ،أن كنيسة روما قد اعترفت بهم بر على االحتفال "يوم السبت اليوم السابع" .أود فقط أن نشير إلى أن الفخر في ذلك مكافحة المسيح قد
اعترف ت لهم؛ في حين أن أتوقف عن التفكير في السبب فإنه ينبغي الثناء حتى دين األمر كذلك المقابلة الخاصة بهم؟ ما هو هناك "السبتية" الذي
يجعلهم يعتقدون أنهم من هللا فقط لرؤية مكافحة المسيح يضحك عليهم؟
أولئك الذين هم "السبتية" أنا أعلم أن نفخر في هذا وهم يدعون إلى إعطاء العبادة وفقا للمعنى الحرفي "الكتاب المقدس الكتاب المقدس"،
ولكن وكما حاولت أن أشير إليهم ،واالعتقاد بأن هللا خلق الكون في  7أيام حرفية على مدار  24ساعة ،كما يالحظ يوم على األرض ،وقد ال أساس
لها في الكتاب المقدس .الطريقة التي أرى أنها ،وهذا هو كذب أن الشيطان قد أعمى لهم ،بغية الحفاظ عليها من كونها حقاً هلل ،ولهذا السبب
الكاثوليك يضحكون عليهم.
إذا كنت تفكر في ذلك ،أليس مضحكا أن البروتستانت ،الذين يدينون بالكتاب المقدس والكتاب المقدس فقط ،مطالبين باالحتفال بيوم األحد
وفي محاولة لدعم األحد القوانين األزرق؟ الكاثوليك تجد "مثيرة للسخرية" ،ألنه ال يوجد أي دعم ديني لهذا الموقف القوى.

ومع ذلك ،يقول كثير من البروتستانت" ،ما هي االختالفات تجعل؟ على األقل أنا أخذ يوميا لعبادة الرب! " البعض اآلخر قد قال لي،
"وأظل كل يوم المقدسة".
هو عنصر مفقود من االستدالل على أن هللا المباركة وقدس اليوم ،وليس بقية .وهللا تعريف إلبقاء يوم المقدسة ( )Ex 20:8-11إلى وقف
جميع األعمال العلمانية ،وجزء من تعريف ما يشكل العمل المستخدمة في "الوصية الرابعة" االمتناع عن بيع وشراء ،وجميع أشكال التجارة.

شراء وبيع في يوم السبت
وإذا كان شعب األرض تجلب ير أو أي أطعمة في يوم السبت للبيع ،أن علينا أن ال شراءه منهم يوم السبت ،أو في ذلك اليوم المقدس.
نحميا 10:31

في هذه اآلية أعاله مقدم البالغ هو الكشف عن فهمه أن هللا يحظر شراء أو بيع أي شيء خالل ساعات "يوم السبت".
هذا يسير جنبا إلى جنب التعريف الموسع لكلمة "عمل" ،كما تستخدم في خروج .20:10
في هذه اآلية ،ال يكفي أن كنت شخصيا الدخول في أي حزب العمل البدني ،ولكن أن ال أحد يعمل للكم أن تعمل أما .وهذا يشمل أيضا
االنخراط في التجارة ،كما هو الحال في تشغيل األعمال التجارية ،حيث لديك الموظفين.
أنت ال تسمح ألي شخص تحت التحكم الخاصة بك أو العمالة للعمل خالل الساعات من يوم السبت حتى ولو أنها ال تبقى "يوم السبت" في
العبادة الخاصة بهم .إذا كان يمكنك السماح لآلخرين بالعمل ثم أنها نفسها كما لو كانت تعمل أنت نفسك.

أنت سوف ال تعمل
في تلك األيام رأيت أنا في يهوذا يضغط بعض النبيذ تمشي يوم السبت ،والجمع في الحزم ،والشحن الحمير؛ كما النبيذ ،العنب ،والتين،
وكل طريقة من أعباء ،واحضروا إلى القدس في يوم السبت :وأنا شهد ضدهم في اليوم حيث أنها باعت أطعمة .وقدت الالويين أن هم ينبغي تطهير
أنفسهم ،وأنهم يجب أن تأتي وإبقاء األبواب ،تقدس يوم السبت ،والتركيز عليه كفرحة بنا ،بد ً
ال من المتع الدنيوية .نحميا 22-13:15
هذه اآليات هي مرة أخرى أن تبين لنا أنه من الخطيئة االنخراط في أي عمل أو شراء أو بيع خالل ساعات "يوم السبت" .هذا كتب
بواسطة رجل عاش زمن أن شعب إسرائيل كان ال يزال معظمهم من العبيد في اإلمبراطورية الفارسية خالل فترة إعادة بناء المعبد في القدس.
الكلمات المستخدمة تشير إلى أن صاحب البالغ من هذه الكلمات يعيش في مدينة القدس كما هو مشار إليه بأسلوبه في استخدام العبارة" ،تبقى
البوابات".
تذكر :قد سمح هللا أن دولة إسرائيل وبه معبد تدميرها ،فعالية قتل قبالة الغالبية العظمى من هؤالء المواطنين من إسرائيل التي فقدت
طريقها في "وصايا هللا" واخطأ باستمرار ضد هللا .سبعين عاماً ،عاش الشعب كالعبيد في أرض أجنبية ،وظل اآللهة الوثنية ،كل وقت التوبة خطايا
آبائهم ،وتعلن عزمها على التمسك "وصايا هللا" ،حتى وأن آباءهم ال.

بالعودة إلى القدس وإعادة بناء المعبد ،سعى الكثيرين ،بمن فيهم كاتب هذه الكلمات إلجبار الجميع في القدس التمسك بوصايا هللا ،كما هو
الصحيح تحت هللا.

تشغيل بعيداً قدمك
إذا أنت االبتعاد خاصتك سيرا على األقدام من يوم السبت ،من فعل خاصتك المتعة في بلدي اليوم المقدسة؛ واتصل يوم السبت على
سرور ،أنها مقدسة للرب ،األونرابل؛ وسوف تفي له ،ال تفعل ذين يملك طريقة ،ال إيجاد المتعة الخاصة ملكك ،وال تحدث الخاصة ملكك عبارة :ثم
تقوم أنت فرحة نفسك في الرب؛ وسوف يؤدي إليك لركوب على األماكن المرتفعة من األرض ،وتغذية إليك مع تراث يعقوب خاصتك األب :لفم
الرب قد خلت يتحدث فإنه 58:13 .إشعيا14-

ال أحد يمكن أن تبقى كل يوم مقدسة في نظر الرب! األهم من ذلك ،يمكن فقط هللا يبارك وتقدس يوم ،معلنا أن يكون مقدسا له ،كما فعل
مع "اليوم السابع" ،واصفاً إياه بأنه "بالدي يوم مقدس" .هل تقصد هللا "له يوم السبت" أن ممارسة شعائر دينية مجرد؟ ال! أنه خلق ليكون يوما
لالحتفال بعالقتنا معه .اليوم هو مجرد رمز إلى الخارج منهم ونسلم السلطة العليا على حياتنا ،في أعمالنا حفظ يوم واحد أسبوع المقدس ،أننا نقبل
أنه كعالمة بيننا وهللا.

يخدع الشيطان
بول النبي
احذر لئال أي شخص خداعك عن طريق الفلسفة والخداع فارغة ،وفقا لتقاليد رجال ،وليس حسب المسيحColossians 2:8 .
الحذر خشية أن أي شخص خداعك :إذا كنت ال تعطي عبادة هللا الحقيقي والصحيح ألنه يمكنك ابدأ قيل لي "كلمة" هللا الحقيقية ،ثم العبادة
إعطاء ،قد تكون صادقة ومن القلب ،ولكن هذا ليس كافياً.
وقد أمر هللا لنا كيف أننا إلعطاء العبادة له ،والذي قال لنا في كلماته هو الكمال ،وال تحتاج إلى أي التحسينات أو التعديالت المقدمة من
الرجال .ونحن يجب أن العبادة بالضبط كأوامر هللا ،ال إضافة أو التقليل من "كلمة هللا".
عن طريق الفلسفة والخداع فارغة :يكمن الشيطان ،وأنه سوف خداع لك إذا كنت تسمح له .وقد أنشأت الشيطان ديانة كاذبة ،دين مزيفة
التي أنشأت يسوع .بإعطاء تفسيرات خاطئة لما قاله هللا ،وجعل عبارة كاذبة "كلمة هللا" ،سوف يسبب الشيطان لك إلعطاء العبادة بطرق أخرى
غير ما أمر هللا.
وفقا لتقاليد رجال :واحدة من هذه الوسائل أن الشيطان يعزز دينه كاذبة بإرساء تقاليد منذ فترة طويلة ،ثم تعطي األفضلية على "كلمة
هللا".

واحد هذه كذبة والتقاليد التي يستخدمها الشيطان هو االحتفال باليوم األول من األسبوع "يوم السبت" ،عندما ال يوجد شيء في الكتاب
المقدس ،ومن ثم ال شيء من أي وقت مضى يتحدث بها هللا أو يسوع الذي يعطي التعليمات أو األوامر أن نحتفل "يوم السبت األحد" .أنها كذبة
مواجهة جريئة ،ولكن المسيحية االحتفال بهذا اليوم نظراً ألنها أنشئت قبل  1700سنة ،والتقليد ما زال يالحظ خالل "كلمة هللا" اليوم.
ال وفقا للمسيح :أريد أن لكم جميعا نفهم أن هناك فرقا بين استخدام اسم يسوع واستخدام اسم المسيح .يسوع هو ابن هللا ،بل أيضا ابن
اللحم ودم من امرأة .ولهذا السبب فإن يسوع غالبا ً ما يشار إلى نفسه "ابنه رجل ".من ناحية أخرى أن المسيح هو جوهر هللا ،وأن نقول أن المسيح
هو هللا ،وأن يسوع المسيح هو هللا في جسد رجل .ال يصبح يسوع "يسوع المسيح" حتى أنه هو عمد بواسطة يوحنا المعمدان في نهر األردن.
وبهذا الفهم ،تحتاج إلى فهم أن كل ما كان يدرس بها يسوع قد كمؤسسة كل ما قدمه لنا المسيح ،أو هللا .وهذا يعني أن الوصايا العشر التي
قدمها لنا هللا أيضا في المؤسسة األساسية من كل شيء أن تعليم يسوع الذي يشمل الوصية الرابعة والسابعة يوم يوم السبت المقدس.

تكمن مثالية
هذا هو حب هللا ،أن نبقى وصاياه .ووصاياه ليست ثقيلة .لكل ما يولد من هللا ويتغلب على العالم .وهذا هو النصر الذي تغلب على العالم،
وايماننا 1 .يوحنا 4-5:3

تذكر :بالكذب الكمال هو واحد أن أفضل يخلط بين الحقيقة .كذب الكمال هو الحقيقة  %90و  %10كذب.

سلطة البابا
ما يلي هو اقتباس حصلت من اإلنترنت ،ولست متأكداً من اسم المؤلف.
وأرى أن كل مرة واحدة نقلت عن البابا التبرع بقسنطينة كدليل على سلطته الزمنية ،أو التبرع نقلت حقيقية كما في القانون الكنسي ،هذا
فعليا ً يشكل اعترافا ً بأن هذه العبارة  Deiفيليي فيقار واعتبر أيضا أن تكون أصيلة ،وهذه الحالة موجودة منذ ما يزيد عن  600سنة...
أخذت التعليق أعاله من "دفتر اليومية الكاثوليكية" كمعيّن على شبكة اإلنترنت .وقد هذا التعليق للقيام بمحاولة من جانب الكنيسة الكاثوليكية دحض
فكرة أن رقم  666يمكن أن يعزى إلى البابا من لقبه .سبب لي لتقديم هذا التعليق هو عدم القول بطريقة أو بأخرى بشأن عدد  ،666ولكن ما هذا التعليق تفيد بأنه
الحقيقة.

يقول صاحب هذا التعليق '' ،على التبرع بقسنطينة كدليل على "كنيسة روما" للسلطة الزمنية " ،هو أن كنيسة روما تعترف بأنها لم تتلق
سلطتها الزمنية ،ال من هللا ولكن من الرجل ،اإلمبراطور قسطنطين .في الكون ما ال سلطة الرجل ،حتى إمبراطور عظيم ،تحل محل سلطة هللا؟
إلى المجاهرة بأن يكون ممثل هللا على األرض  ،falseالذي أعطى البابا تلك المحطة" ،ال من هللا" ،ال يسوع وبالتأكيد ال بيتر .قد قدمها
البابا اإلمبراطور قسطنطين ،رجل يعبد آلة الشمس ،وال هللا خلق تلك المحطة .عند إعداد قسطنطين كنيسة روما ،أنه عدم اعتناق المسيحية ،ما

حاول القيام به لتحويل المسيحية إلى ديانة وثنية ،الذي يشبه ذلك الديانة القديمة للرومان القدماء ،فعجب لي كيف أي شخص آخر لم تر التشابه في
كل هذه القرون.
لتعريف نفسك ممثل هلل ،وأن على هذا النحو لديك القدرة على تغيير قوانين هللا ،وهو الكفر .وقد سوى هللا نفسه أو ابنه يسوع الذي هو هللا
في جسد رجل ،هذه السلطة .يسوع لم تعط مثل هذه السلطة ألي من رسله ،لكن البابا يدعى أن لديه هذه السلطة ،يجري الحديث عن أبهى مغرور
والشريط الحدودي مصاب بجنون العظمة ،أن الباباوات يعتقدون أنفسهم أن هللا على األرض .ما هو حتى أكثر من المضحك أن نظرة الناس إلى
البابا كزعيم لجميع المسيحيين في العالم ،الكاثوليكية والبروتستانتية.

رئيس األساقفة للبندقية
قبل أن يصبح البابا بيوس العاشر.
أن "أسقف روما" ليس سوى الممثل "هللا يسوع المسيح" ،ولكن هو يسوع المسيح نفسه ،مخبأة تحت ستار الجسد" .أسقف روما" يتكلم؛
وهو يسوع المسيح الذي يتكلم.

هذا يسوع نفسه
مكافحة المسيح يعلن أنه هو هللا .أكمل التجديف! ال يمكن أن يكون مختبئا ً يسوع في جسد رجل آخر ،ألن يسوع نفسه الجسد التي كشفت
في ما يلي.
وعندما قال (يسوع) قد تحدث هذه األمور ،في حين أنهم (الرسل) روق ،اقتيد؛ واستقبلته سحابة عن األنظار .أعمال 1:9
وفي حين بدت ثبات نحو السماء كما أنه ارتفع ،ها ،اثنين من الرجال وقفت إلى جانب منها في مالبس بيضاء؛ أعمال 01:10

الذي قال أيضا ،أيها رجال الجليل ،لماذا يقف يي يحدق في السماء؟ حتى يبدأ هذا يسوع نفسه ،الذي تناوله هو من أنت في السماء ،وعلى
نفس المنوال ية شهدت له بالذهاب إلى السماء .أعمال 01:11

أخذ الرجل اللحم والدم ،والسيد المسيح ،في السماء ،وعندما يعود أنه سوف تنزل على نفس المنوال ،ال يخفي في جسد رجل آخر ،ولكن
هذا يسوع نفسه ،في الجسد والروح الذين جرى تناول إرادة العودة إلينا من الغيوم.

كاذبة المسيح
للرب نفسه سوف ينزل من السماء مع الصياح ومع صوت رئيس المالئكة ومع ورقة رابحة هلل :ويجوز ارتفاع القتلى في المسيح أو ًال :ثم
نحن على قيد الحياة ،وما زالت يجوز أن المحاصرين معهم في الغيوم ،وتلبية الرب في الهواء :وحتى ونحن يكون من أي وقت مضى مع الرب.
تسالونيكي 17-04:16

ليس لديك إلى القلق إذا كنت تعرف المسيح الحقيقية من أي الدجالين ،مثل البابا في روما للكنيسة ألنه سيتقدم بمجيئه معروفة للعالم بأكمله
في نفس لحظة وصوله.
عندما عاد ،الرب نفسه سوف ينزل من السماء ،وهو يعني نفس يسوع الذي صعد إلى الغيوم سوف أيضا تنزل إلى أسفل من الغيوم.
عندما يعود ،سوف يفعل ذلك مع الصياح ،بصوت رئيس المالئكة ،في هذا سوف يكون هناك أي شك في أنه هو الرب يسوع ،آلخر الذي
يمكن أن يكون المالئكة تبشر وصوله؟
عند عودته ،أنه لن يكون مجرد رئيس المالئكة السبر وصوله ،ولكن أنه سيقوم مع ورقة رابحة هلل ،العودة إلى األرض .مع بريق
أصواتها مجتمعة ،ارتفاع القتلى في المسيح أو ًال ،أن الصوت سوف مدويا لدرجة أنها سوف توقظ الموتى في المسيح ،حرفيا.
عندما يعود ،بعد حصوله على جميع الموتى في المسيح ،ونحن على قيد الحياة في المسيح ،ويظل يقوم تكون المحاصرين معهم في
الغيوم ،وتلبية اللورد في الهواء.
هذا هو النشوة التي كنت قد سمعت عن .حتى ال يخدع اآلخرين الذين يسمون أنفسهم يسوع في جسد آخر ،ألنك سوف تعرف دون شك
عند عودة يسوع.

البابوي العظيم
رسالة ليو الثالث عشر صفحة 304
ونحن نحمل على هذه األرض مكان "هللا سبحانه وتعالى".
أن ما تقوله البابا ليو الثالث عشر هو أن البابا للكنيسة الكاثوليكية هو هللا على األرض ،وعلى هذا النحو هو معصوم وله الكلمة ككلمة هللا.
مكافحة المسيح يعلن أنه هللا .حتى يسوع أن يكون حذراً أن ال يخرج الحق ويعلن نفسه هللا في جسد رجل ،ألنه على علم بأن القيام بذلك سيكون
لليهود أن تعلن له بالسفيمير ،وكان قد اتخذ له ليكون الرجم حتى الموت ،ولكن هذا متعجرفة ومتغطرسة البابا ،ليس فقط خرج مباشرة ويطلق على
نفسه هللا في جسد رجل  ،ولكن لم يطعن فيها أي شخص لقيامهم بذلك .هذه هي قوة الشيطان على عقول الرجال جاهل.

مكتبة برومبتا (الرابطة) الثاني
المجلد السادس ،الصفحة  .29لوسيوس فيراريس
أن "أسقف روما" من حيث سلطة كبيرة والسلطة التي كان يمكن تعديلها ،شرح ،أو تفسير القوانين اإللهية حتى .أنه يمكن تعديل القانون
اإللهي منذ سلطته ال للرجل ،ولكن هللا ،وهو يتصرف باعتباره خليفة هللا في األرض (الممثل).

لشرح وتفسير القانون طريقة أخرى للقول ،أن البابا لديه الحق في تغيير قوانين هللا .كنيسة روما يدعى أن له السلطة من هللا ،ولكن كما
بينت سلطتها يأتي من إال رجل" ،إمبراطور روما" قتيال منذ وقت طويل .يحصل كنيسة روما يجري مكافحة المسيح سلطتها من الشيطان ال من
هللا.

عند تغيير كنيسة روما صيغة "الوصية الثالثة" من "أنت سوف ال تأخذ اسم الرب خاصتك هللا عبثا "،إلى "يوم السبت أن يكون
االحتفال في اليوم األول من األسبوعَ "،كفَرُوا ليس فقط ضد الوصايا المكتوبة في جدولين من الحجر باإلصبع جداً من هللاَ ،كفَرُوا أيضا ضد
األشباح المقدسة  ،خطيئة ال تغتفر .في كل هذه المعرفات التاريخية ،يمكنك أن ترى أن كنيسة روما تعترف بأنها غيرت القوانين ومرات من هللا.

يخرج أوالدي
بابل العظيم تسقطين
وأنه بكى قوة بصوت قوي ،قائال" ،بابل العظيم تسقطين ،هو تراجع ،وهو يصبح سكن الشياطين ،وعقد من كل روح كريهة ،وقفص لكل
الطيور غير نظيفة والبغيضة ليكون في حالة سكر جميع األمم من خمر غضب زناها ,وملوك األرض قد ارتكبوا الزنا معها  ،وهي مشمع تجار
األرض الغنية من خالل وفرة لها شهية .رؤيا 3-18:2

بابل العظيم هو االسم الرمزي الذي يعطي هللا للعاصمة لمكافحة المسيح .كما أنها رمزية الكنائس الكاذبة بنيت عليها "كاذبة اإلنجيل"
الشيطان ،على هذا النحو وتدعو هللا ألولئك الذين ينتمون إلى هذه الكنائس أن يخرج ذلك عن خطايا لن آثامك ،وسوف ال تكون ألحقت غضب هللا
عليكم .هذه الدعوة الخروج ليس موجها فقط في أولئك الذين يحضرون الكنائس الكاثوليكية الرومانية ،ولكن تلك الكنائس البروتستانتية أن االحتفال
بيوم األحد كيوم السبت على.

تخرج
وسمعت صوت آخر من السماء ،قائال" :الخروج من الشعب ،بالدي ،أن كنتم ال تكون المتباهي ذنوبها ،وتلقى يي ال من ها أصاب،
لذنوبها وصلت حتى السماء ،وهللا قد خلت تذكرت ظلم لها .رؤيا 5-18:4

مع كل هذه عالمات اقتباس الموثقة تاريخيا والتعليقات ،القيام بما زالت تضغط بأن العبادة يوم األحد هو ما زالت تتغاضى عنه هللا؟ كيف
يمكن ألي تفكير الناس ،ال تزال تحتجز أن ك  trueالتي ذلك بوضوح تبين أنها كاذبة؟
يدعو هللا لك ،ويمكن أن تسمع له أو كنت ال تزال أعمى وخدعوا بالشيطان؟

