الدرس 20
مكافحة المسيح في الوحي
سفر الرؤيا استمرار "كتاب دانيال" .صحيح أنها مكتوبة من قبل الرجال المختلفة حوالي  600سنة على حدة ،ولكن الموضوع والغرض
منهما هي نفسها .وتكشف اآليات التالية من كتاب الوحي جانبا آخر لمكافحة المسيح ،أوالً إلى تعزيز أنه مكافحة المسيح أن يسوع هو إعطاء الرؤى
إلى جون ،وثم إظهار مكافحة المسيح كما أنها موجودة بعد الجرح أن يشفي ،وفي نهاية األيام.
يجب أن ن أخذ في االعتبار أن "سفر الرؤيا" هو "وقت نهاية" وهو كتاب "نهاية أيام" النبوة .هذا كل شيء تقريبا التي يتحدث بها من
رمزية لشيء آخر ،ويوم واحد لحساب سنة مطلوب لجميع نبوءات الوقت نظراً لما عدا واحدة.

تأخذ

مالحظة :الفصل  12من "سفر الرؤيا" استمرار "كتاب دانيال" .كما يستخدم هللا مع "كتاب دانيال" ،توسيع واستعراض

التدريس األسلوب ،من خالل إعطاء المراجع التي ال لبس فيها إلى مراجع في دانيال ،ثم توسيع بناء على ما هو مبين في دانيال بمعلومات جديدة.
ويعطي هذه المعلومات الجديدة تعزيز للمعرفات الخاصة بمكافحة المسيح أن يعطي اليقين أن ما افترضنا في دانيال هو ،في الواقع ،الحقيقة.

الرمزية للمسيح
امرأة الملبس مع الشمس
وبدأ أن هناك عجب عظيم في السماء؛ امرأة كست بالشمس والقمر تحت قدميها ،وعلى رأسها تاج من اثني عشر نجوم :رؤيا 12:1

نقترح أن هذه المرأة ال يسوع الرجل اللحم والدم ،كما يعتقد الكثيرون ،لكن عبادة هللا كما يمارسها أطفال إسرائيل ،إال يعرف بنو إسرائيل،
ويعرف أولئك الذين االحتفاظ "وصايا هللا" ،الذي هو واحد واألوامر الحقيقي الوحيد عبادة هللا كاهلل ،قبل مجيء المسيح.
كنيسة ال ال طوب وقذائف هاون بناء .يمكن أن تكون كنيسة واحد وحيد فردية إعطاء عبادة هلل ،لجماعة الناس إلى العديد من التجمعات
العالم ،والعبادة إعطاء جميع إلى هللا .من الشعب ،وأن "القديسين هللا" ،الذي يمثل هذه المرأة .وأكثر من ذلك ومع ذلك ،هذه اآلية أيضا يتحدث
اإليمان هللا نظراً ألولئك الذين يعتقدون أن المقدس هللا" ،كلمة هللا" ،األعلى على كل شيء في الكون .إذا كنت تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل،
ثم كنت فعال تعتقد أن "كلمة هللا" هو "الحقيقة".
أن النساء في الشمس الملبس مع األطفال ،وتقترح بالنسبة لي ،أن امرأة على وشك طرح من أصل عبادة هللا إسرائيل ،كنيسة المسيح.
يسوع بشر أوالً إلى نسل يعقوب ،ومن تلك التي تطورت لكنيسة المسيح ،أو ينبغي أن أقول ،ولدت .إيمان "بني إسرائيل األولى" غير الدقيق لكنيسة

المسيح ،وهناك خالفات ،والسبب في كنيسة المسيح تتطور من اإليمان يمارسه "اإلسرائيليون أول" ،لكنه ما زال في قاعدة أو مؤسسة معظم
الجوانب نفس العبادة التي كان "اإلسرائيليون أول".

رمزية الشمس
المرأة الملبس مع الشمس ألن أشعة الشمس أو يتباهى الضوء يمثل النقاء واالستقامة في أعين الرب .وتمثل الشمس أيضا إنشاء ،وأن هذه
المرأة رمزية لجميع الخلق وأنها ترد كرمزية هلل ،أن يكون الخالق.

رمزية القمر
أن المرأة تقف على سطح القمر هو الممثل لحقيقة أن القمر هو الجسم السماوي األقرب إلى األرض ،وذلك يمثل أو يرمز إلى كل من خلق
هللا ،والقول بأن المرأة أو الكنيسة ،وهو الناس ،الذين هم "القديسين هلل" ،ويعبدون هللا الذي هو الخالق للجميع أو سوف يكون .وباختصار ،تعطي
"القديسين هللا" عبادة "من خلق هللا".

تاج من اثني عشر نجوم
تاج اثنتا عشرة نجمة تمثل القبائل اإلثني عشر إلسرائيل ،التي لب إلى اإليمان بأن هللا حاولت أن تغرس في أطفال يعقوب .كل قبيلة
سميت أحد أبناء يعقوب اإلثني عشر ،وجميع الذين يولدون في كل قبيلة بالدم نسل يعقوب .تأسست كنيسة المسيح على أساس هذا اإليمان والنجوم
االثنتي عشرة هي الممثل لتلك الحقيقة.
تذكر :تمت إعادة تسمية يعقوب بإسرائيل نظراً ألنه تغلب على خطاياه ،أبناء يعقوب أيضا تغلبت آثامهم ،عندما تاب وثم طلب من أخيه
جوزيف يغفر لهم لبيع له في العبودية .أنها لهذه التوبة آثامهم أبناء يعقوب اإلثني عشر هم اإلسرائيليون ،كما هي جميع الذين التوبة آثامهم ونتطلع
إلى هللا للغفران.

اليهود والمسيح
وقالت أنها تجري مع الطفل بكى ،توجهها في الوالدة ،ويتألمون لتسليمها .رؤيا 12:2

أن النساء في الشمس الملبس مع األطفال ،وتقترح بالنسبة لي ،أن امرأة على وشك طرح من أصل عبادة هللا إسرائيل ،كنيسة المسيح.
يسوع بشر أوالً إلى نسل يعقوب ،ومن تلك التي تطورت لكنيسة المسيح ،أو ينبغي أن أقول ،ولدت .إيمان "بني إسرائيل األولى" غير الدقيق لكنيسة
المسيح ،وهناك خالفات ،والسبب في كنيسة المسيح تتطور من اإليمان يمارسه "اإلسرائيليون أول" ،لكنه ما زال في قاعدة أو مؤسسة معظم
الجوانب نفس العبادة التي كان "اإلسرائيليون أول".

التنين األحمر
وبدأ أن هناك عجب آخر في السماء؛ وها تنين أحمر عظيمة ،ولها سبعة رؤوس وعشر قرون ،والتيجان سبعة عند بلده رؤساء .رؤيا 12:3

التنين األحمر ليس الشيطان الفرد ،ولكن مثل امرأة ترتدي الشمس نوقشت أعاله ،يمثل "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،تماما كما أن المرأة
ليست يسوع ،بل يمثل "شعب" هللا المقدس( ،كنيسة المسيح).

األناجيل اثنين
نتوقف لحظة للنظر في ذلك .هللا األول يبين لنا رمزية لبلده "اإلنجيل المقدس" ،وله الكنيسة ،ثم فورا في الحجية ،العودة إلى الوراء؛ وقال
أنه يعطي رمزية اإلنجيل كاذبة الشيطان .هللا يقوم بذلك كوسيلة لتقول لنا أن هناك اثنين من اإلنجيل ،وهللا هو إعطاء اإلنذار التي نحن بحاجة إلى
أن الدؤوب إذا أردنا أن تكون قادرة على االعتراف بالعبادة الحقيقية هلل الذي يستند إلى "اإلنجيل المقدس" هلل ،لهذه العبادة الكاذبة ،الذي يستند إلى
"إنجيل" الشيطان كاذبة .وسيتم شرح هذا األخير.
تذكر :الوصف النظر هنا رمزية التنين األحمر هو كنيسة الشيطان ،الذي يقوم على "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.

سبعة رؤوس
وهنا هو العقل الذي خلت الحكمة .هي سبعة رؤوس الجبال السبعة ،التي  sittethالمرأة .رؤيا 17:9

"وجود سبعة رؤوس "،هو إشارة إلى التالل السبعة (الجبال) أن مدينة روما (بابل العظيمة) يجلس عليها .مدينة روما قد تاريخيا ،تقريبا
من تأسيس مدينة روما نفسها ،وقد يشار إلى المدينة على التالل السبعة.

عشر قرون
وهم عشرة قرون التي أنت سوسة الملوك العشرة ،التي تلقت المملكة ال يوجد حتى اآلن ،ولكن تتلقى السلطة كملوك ساعة واحدة مع
الوحش .الوحي 17:12

"وعشرة ابواق "،هي إشارة إلى الممالك العشر األصلية التي تشكلت بعد زوال "اإلمبراطورية روما" ،أو قوتها الوطنية.

سبعة التيجان
"وسبع يتوج فيه الرؤساء له "،هو أيضا إشارة إلى الممالك السبعة المتبقية وأن هم دول ذات سيادة أو الممالك .أن وهي تظهر أن تكون
التيجان على رؤوس الشيطان يرمز إلى أن هم تحت سيطرة أو تأثير من الشيطان ،ولهذا السبب هللا يشير إليهم كارتكاب الزنا مع "امرأة عاهرة"،
وهي مكافحة المسيح.
هذه عقل واحد ،وتعطي قوتهم وقوة منعزلة الوحش .الوحي 17:13

واقترح أن هللا والسبب هو تصوير هذه الممالك السبعة المتبقية من سقوط اإلمبراطورية الرومانية الغربية ،ألنها ال تزال المغفلين
والشركاء مع مكافحة المسيح نهاية األيام تماما كما كانت في "العصور المظلمة".

يجعل الحرب على القديسين هلل
وذيله لفت الجزء الثالث من نجوم السماء ،ويلقي بها على األرض :والتنين وقف أمام المرأة ومستعد ألن المسلمة ،ألن يلتهم طفلها بمجرد
أنها ولدت .رؤيا 12:4

"ووجه له ذيل الجزء الثالث من نجوم السماء" .كان يكمن الشيطان أن تلف جزء ثالث من مالئكة السماء وأجبروا على الخروج من
السماء في نفس الوقت أن الشيطان أجبر خارجاً .حيث أنها من أكاذيب الشيطان أنهم أجبروا على الخروج من السماء ،وهذا يعطي الدعم لحقيقة أن
"التنين األحمر" رمزية "اإلنجيل" الشيطان كاذبة.
"ويلقي بها على األرض "،وهكذا يلقي إلى األرض من السماء ،أو كما يبين لنا هذه الرمزية ،هو بكنيسة الشيطان ،الذي يستند إلى إنجيل
الشيطان كاذبة ،أن ثلث المالئكة في السماء ،تمردوا ضد عبادة هللا.
"ووقف التنين أمام المرأة التي على استعداد لتسليمها "،التنين األحمر أو اإلنجيل كاذبة من الشيطان رمزيا تقف أمام المرأة أو األطفال
هللا المقدسة كالوفاء أو استكمال قبل المسيح ،في والدته ،مع النية على تدمير كنيسة المسيح قبل أن تتاح لها فرصة للنمو .ما تحاول هذه الرمزية
لتبين لنا هو أن اإلنجيل كاذبة الشيطان هو ذلك القرب من هللا "اإلنجيل المقدس" ،تجعل أي شخص وليس اجتهادا في عبادتهم هلل ،وينخدع في
التفكير بأن اإلنجيل كاذبة الشيطان هو في الواقع هللا "اإلنجيل المقدس".
تذكر :هللا يريد أن نفهم أن هناك اثنين من األناجيل ،أحد أن يتحدث عن الكذب ،واآلخر الذي يتحدث عن الحقيقة .أنها تفكر في مثل هذا،
بعد صلب المسيح ،قال الناس من تعاليم يسوع رسله ،ولكن في نفس الوقت غيرهم ممن المعلن بأن يسوع أو أحد رسله بشر ال تعاليم يسوع ،لكن
نسخة مشوهة منها .هذه المحاولة من جانب الشيطان إلى إرباك والفاسدة تعاليم يسوع ال يزال يحدث اليوم .إال بقبول الكلمة المكتوبة هلل ،الذي يمكن
االطالع فقط في "اإلنجيل المقدس" هللا ،يمكنك أن تعرف كلمة هللا الحقيقية .ألن الكتاب المقدس هو ملوثة بهذه الكلمات الكاذبة والتفسيرات ،فمن
الضروري أن تقوم بدراسة الكتاب المقدس جد .مجرد قراءة الكلمات كما لو كنت العبارة في رواية ،لن أعطيك "كلمة" هللا الحقيقية ،ولكن سوف
تكشف اإلنجيل الشيطان كاذبة وبالتالي يخدعكم من "كلمة هللا".

والدة كنيسة المسيح
وأنها جلبت إليها طفل رجل ،الذي كان حكم جميع األمم بقضيب حديد :وكان المحاصرين طفلها هللا وعرشه .رؤيا 12:5

وهناك العديد من الذين يعتبرون هذه اآلية كدليل على أن هذه اآليات تتحدث عن الرجل لحم ودم المسيح ،وأن يسوع الذين سوف يحكمون
األمم بقضيب حديد ،وأنه في موته على الصليب ،اقتيد إلى هللا.
هذه اآليات أعاله ومع ذلك فعله مع تحديد مكافحة المسيح( ،الدين كاذبة) وكيف أنها تحاول تزييف العبادة الحقيقية هلل ،وحتى تصوير طفل
رجل أرى أن تكون رمزية للعبادة الحقيقية هلل ،وأن "يسوع المسيح" كان رجالً ،إلظهار أن أنها كنيسة المسيح السيد المسيح وتعاليمه .يمكن أيضا

أن تظهر كطفل رجل ألنه في هذه السن ،سوى طفل رجل ستقبل كأي شخص مع السلطة ،والفتيات الصغيرات ،أنها ليست أكثر من ذلك من متاع.
كذلك أعطى الدعم لهذا مع اآليات التالية.

أضاف أن يتغلب على
وأضاف أن أوفيركوميث ،و  keepethبلدي يعمل حتى النهاية ،له سوف أعطى السلطة على األمم :الوحي 02:26

أن التغلب على أولئك الذين هم من خالل دراسة جدية للكتاب المقدس ،انظر الحقيقة اآللهة ،وهي لذلك ال ينخدع الشيطان األكاذيب
والخداع ،وثم تحول إلى عبادة هللا الحقيقي والصحيح.
كيبيث بلدي يعمل حتى النهاية ،يعني أن يطيع واالحتفاظ "قوانين هللا" ،من الوقت يمكنك فهم لهم حتى وإلى األبد ،أن تشغيل ابدأ من
شريعة هللا ما يفهم من قبلك.

القاعدة بقضيب حديد
وهو يبت منهم بقضيب حديد؛ كسفن بوتر أنها تكون مكسورة للرعشات :حتى عندما تلقيت من والدي .الوحي 02:27

ترى هو يسوع يتحدث ،وهو يقول لنا ،أن أولئك الذين تبقى له يعمل (الوصايا العشر وغيرها تعاليم يسوع) ،الذين ستعطى السلطة على
األمم .ولذلك ليس يسوع نفسه يشير الوحي  ، 12:5ولكن للقديسين في الرب ،أو كنيسة المسيح الحقيقية.
تذكر :كنيسة ليس الطوب وقذائف هاون بناء ،ولكن شعب الجماعة في العبادة هللا .وهذا كما تقول لي أن هذه اآليات هي إعطاء النبوة
لبعض ما سوف يكون مثل يسوع على األرض في عهد ألف سنة.

أخذ الطفل إلى هللا
" Andطفلها شرك هللا وعرشه ".اتخاذ الطفل إلى "عرش هللا" ،فقط ومن المتوقع ،بعد كل شيء" ،إنجيل هللا" هو إيمان أو شكالً من
أشكال العبادة ،وأنه يقوم على هللا "اإلنجيل المقدس" ،وأنه سوف تحمي من السماء حيث قال ،هللا يمكن أن يبقيه على محيطها حتى يكون جاهزاً
إعطاء العودة إلى سكان األرض.
تذكر :هللا "اإلنجيل المقدس" كما وردت في كتب العهد القديم غير مكتملة .أن ما تقوله هللا هنا هو أن له اإلنجيل المقدس هو الذهاب من
خالل والدة جديدة ،بسبب موت يسوع على الصليب ،ولم يعد هنا على األرض ،وأنه يعتبر في السماء لحمايتها من تأثير الشيطان .ويدعم هذه اآلية
التالية.

اإلنجيل األبدي هلل
ورأيت مالك آخر يطير في وسط السماء ،وبعد اإلنجيل األبدي للتبشير لهم أن أركز على األرض ،وإلى كل أمة ،وأهالي ،واللسان،
والناس .رؤيا 14:6

كما ترون ،هللا "اإلنجيل المقدس" ،كما أنه هو أوفى بيسوع ،في السماء في العناية بزاوية ،ذلك الذي نسميه الكتاب المقدس ،الذي ترك
على األرض حيث تالفة بأكاذيب الشيطان أنه لم يعد كلمة هللا .والخوف ال ،هللا يقول لنا ،حتى في هذا الكتاب المقدس الملوثة يمكن ال يزال العثور
على حقيقته.
أنا أحب الذين يحبونني ،والذين يسعون لي جد سنجد لي .األمثال 08:17

ترى ،إذا كنت اجتهادا في الدراسة من الكتاب المقدس سوف ال يزال تكون قادراً على العثور على "كلمة هللا الحقيقية" ،ومع المعرفة التي
تم الحصول عليها من الدراسة الدؤوبة ،أكاذيب الشيطان سوف يكون بيان لكم األكاذيب التي هم.

قديسين هللا
والمرأة هربت إلى البرية ،حيث أنها قد خلت مكان أعد هللا التي ينبغي أن تتغذى أيامها مائتي ألف والستون هناك .رؤيا 12:6

تيامرأة أنه هرب إلى البرية :امرأة ،أو كنيسة المسيح أو الناس ،أو القديسين هلل ،أولئك الذين الحفاظ على الوصايا العشر وشهادة يسوع
المسيح ،تعطي مكانا ً في البرية ،بعيداً عن مكافحة المسيح (الدين الشيطان كاذبة) وتعرضه لالضطهاد ال ترحم.

االضطهاد للقديسين
ويتضح ذلك في التاريخ ،عندما بدأت بداية مع شيوخ معبد ومستمرة مع اإلمبراطور نيرو والشيطان نفوذ له واالضطهاد المنهجي والقتل
"القديسين هللا" ،سنوات قبل إنشاء مكافحة المسيح "قوة إمبريالية" ،القديسين هللا اضطر إلى مغادرة المدن والمناطق األخرى من الحضارة للذهاب
إلى البرية  ،حيث أنها يمكن أن عبادة هللا بينهما بقوة الشيطان وتأثيره على حكام روما .وهذا هو عنصر تحكم الشيطان ونفوذ قيصر روما.

اثنا عشر مائة وستين سنة
اإلشارة إلى أيام مائتي ألف والستون ،إشارة إلى  1260األيام النبوية ،أو  1260سنة حرفية.
تذكر :يوم واحد لمدة سنة واحدة من حزقيال ،هو نفس مقدار الوقت الذي يعطي مكافحة المسيح جعل الحرب عند القديسين هللا كما هو
موضح في الكتاب دانيال  .07:25أن هذه الفترات الزمنية اثنين هي نفسها في طول يقول لي أن تكون متطابقة مع بعضها البعض .بعد كل شيء،
أن يكون هناك أي سبب للقديسين إلى أن يوضع في مكان للحماية إذا كان قوة مكافحة المسيح ال أكثر ،ولذلك ( 538م) تاريخ بدء وتاريخ انتهاء هذه
الفترة  1260سنة ( 1798م) هو نفسه كما فترة سنة  1260التي تعطي لمكافحة المسيح جعل الحرب على "القديسين هللا".

حرب في السماء
وكان هناك حرب في الجنة :مايكل ومالئكته حاربوا التنين؛ والتنين قاتل ومالئكته -رؤيا 12:7

اآلن أن هللا قد أعطى مراجعة كتاب دانيال ،أنه يعطي معلومات إضافية ،أو يتوسع إلى ما نعرفه بالفعل.

يمسك هذا؟ أنا متأكد من أنك سمعت من حروب في أماكن مختلفة على األرض ،ولكن أن كنت قد فكرت أن حرب سوف تندلع في
السماء ،في المنزل هللا جداً؟
تذكر :في "كتاب دانيال" ،يقول المالك جبرائيل دانيال أن المالك مايكل هو المالك الحارس ألطفال إسرائيل؛ مع األخذ في االعتبار ما
أظهر لك حول منهم أطفال إسرائيل حقاً.

الشيطان سائدة ال
وسادت ال؛ أيا كان مكان العثور على أي أكثر في السماء .رؤيا 12:8

ال يسود الشيطان ومالئكته الذين سقطوا ،ونظرا ألنها لم تكن سائدة أنهم يطردون من السماء ،ابدأ أن تتاح مرة أخرى في .يعرف هذا،
الشيطان وتلك األخرى هبطت المالئكة هزموا ال بقوة األسلحة أو أي نوع آخر من األسلحة المستخدمة برجل في حروبه ،بل "كلمة هللا" ،ألنه هو
الحقيقة ،وأكاذيب ال أساس لها من أن تقدم له الدعم ،ولكن الحقيقة ال ،حيث أنها "كلمة هللا" سجلت ونشرت عبر التاريخ في صفحات الكتب من
الكتاب المقدس.

يلقي بها من السماء
وكان يلقي التنين العظيم بها ،ذلك الثعبان القديم ،دعا الشيطان ،والشيطان ،الذي ديسيفيث العالم بأسره :أنه كان يلقي في األرض ،وكانت
له زوايا يلقي بها معه .رؤيا 12:9

والتنين العظيم ،يتيح التحقق من أن التنين تحدث عنه في وقت سابق ،في الواقع الشيطان ،الشيطان .والخبر السار أن ال يسود الشيطان
ضد هللا وهللا المالئكة الصالحين ،ولكن نظرة حيث يذهب الشيطان عندما قال أنه يتم طرح من السماء؛ األخبار السيئة هي أنه يلقي إلى األرض
حيث البشر ثم اضطررنا أن يتعامل معه.

يلقي المتهم إلى أسفل
وسمعت بصوت عال قائال في السماء" ،هو اآلن يأتي الخالص ،والقوة ،ومملكة هللا لنا ،وقوة له المسيح :ليلقي المتهم إخواننا إلى أسفل،
الذي اتهمهم قبل الهنا نهار ًا وليال ".الوحي 12:10

ترى ،الشيطان ال غرضهم فقط باسم هللا الرشيد ،ولكن يتهم باستمرار لنا ،واإلنسانية ،واألخوة للمالئكة ،ليال ونهارا هلل .ونحن أخوه
للمالئكة نظراً ألننا ،نحن الذين الحفاظ على وصايا هللا وتعاليم المسيح واإليمان الحقيقي ،أحد مع هللا وكذلك المالئكة .الشيطان يكره اإلنسانية،
ويريد أن تدمر لنا ،وفي القيام بذلك ،تدمير فرصة لنا لدخول السماء.

دم الخروف
وأنها تغلبت عليه بدم الخروف ،وبكلمة شهادتهم؛ وأحبوا ال حياتهم حتى الموت .الوحي 12:11

ما يتحدث عن هذا الذي نحن على األرض الذين يحافظون على وصايا هللا ،وايماننا بيسوع منقذنا ودمه هو يسفك لذنوبنا ،أن نتغلب على
الشيطان .يجب أن يحارب معركتنا ضد الشيطان ،ليس باألسلحة أو بالعنف الجسدي ولكن باإليمان أن تكون لدينا "القديسين هللا" هللا ،ودم ابن هللا
وشهادة لنا أن يسوع هو هللا في جسد رجل ،وأن تعاليمه باإلنجيل المقدس هلل .كما أن "القديسين هللا" ،وهذا كيف سنتعامل مع الشيطان هنا على
األرض .ال تلجأ إلى العنف ،هلل سوف الدقيق له االنتقام عند تلك التي ستقتل منا اليماننا ،نحن بحاجة ال تحاول االنتقام ألنفسنا .في هذه اآلية هللا يبين
لنا كيف أننا مقاومة الشيطان وكنيسته كاذبة ،ليس بالعنف ولكن في الشهادة واإليمان في المسيح ،ومن خالله باهلل آبينا.

ويل منعزلة األرض
لذلك نفرح يي السماوات ،وأيها التي يسكن فيها .ويل إينهابيتيرس األرض والبحار! للشيطان هو ينزل لكم ،بعد غضب كبير ،نظر ًا ألنه
كنوويث أنه قد خلت سوى وقت قصير .الوحي 12:12

أوالً في السماء يقال أن نفرح ،ولكن يتم إرسال ويل ألننا نحن الذين نعيش على األرض ،ألنها لألرض أن الشيطان ومالئكته الذين
سقطوا.

الشيطان يضطهد الطفل الرجل
وعندما التنين رأي بأنه كان يلقي منعزلة األرض ،اضطهد االمرأة التي أوجدتها الطفل الرجل .الوحي 12:13

المرأة هي كنيسة المسيح ،أو أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع .في هذه اآلية يقال لنا أن "الطفل الرجل" ،الذي هو
"إنجيل هللا أكمل" ،هو اضطهاد أي الشيطان .ويصح هذا في أن مكافحة المسيح وتلك المعروضة عليها أن تعطي الدعم "اإلنجيل" الشيطان كاذبة،
رفض والتبشير ضد "كلمة هللا" ،الوعظ نظرية كاذبة.
وفي الشيطان األولى أدلى استخدام شيوخ المعبد في القدس ،الضطهاد وقتل أولئك الذين حافظوا اإليمان بأن يسوع علمتهم .ثم بعد أن هللا
قد دمر المعبد وإزالة السلطة من شيوخ معبد الضطهاد اتباع المسيح منها ،الشيطان بالحرب على "القديسين هللا" نفوذه على "أباطرة روما" .ثم مع
سقوط سلطة اإلمبراطورية الرومانية ،تسبب الشيطان إنشاء له مكافحة المسيح ،الذي ثم اضطهاد جميع من هم "القديسين هللا" حتى مكافحة المسيح
قد قوتها إزالتها منه في  1798نابليون.

باستمرار لالضطهاد
هناك شيء يجب أن تنظر إلى .وكما ذكرت سابقا ،يسوع يخبرنا أن "القديسين هللا" سوف تضطهد بشكل مستمر ،وأن يجري الحقيقية
وأنت تع تبر نفسك لتكون "سانت هلل" ،ثم لماذا أنت ال يتعرضون لالضطهاد؟ النظر في تعريف منظمة الصحة العالمية ترى هللا قديسيه ،وبعد ذلك
ننظر في نفسك لتحقق لك والمعتقدات الخاصة بك الوفاء بهذا التعريف ،إذا لم يكن ثم النظر في ما قاله يسوع عندما قال من أي وقت مضى فقط
أولئك الذين تولد من جديد يمكن أن يدخلوا السماء.

مرآة في روحك
أعتقد أنه مثل هذه الوصايا العشر هي تشبيه منعزلة مرآة .عندما ننظر في مرآة يمكنك أن ترى إذا كان شعرك الترتيب ،أو التعادل
الخاص بك على التوالي ،إلخ .هذا يسمح لك للتأكد من أن كنت المظهر الخروج إلى الجمهور .الوصايا العشر وتعاليم يسوع إنجاز الشيء نفسه إال
أنها أخالق روحك أنك تبحث وإعطاء ضمانات ل.

المرأة محمية
وأعطيت المرأة جناحي نسر عظيم التي قالت أنها قد تطير إلى البرية ،في مكانها ،حيث هي تغذي لوقت ،واألوقات ،ونصف وقت من
وجه الثعبان .الوحي 12:14

كنيسة المسيح ،أولئك الذين عبادة هللا كما أنه أوامر ،يضطرون إلى الفرار من الحضارة والذهاب إلى البرية حيث مكافحة المسيح على أي
طريقة للوصول إليهم .هذا هو مرة أخرى كما هو موضح نبوءة وقت وقتاً ،واألوقات،ونصف وقت ،أو كما بينت لكم من قبل ،سنة  1260حرفية،
نفس المقدار من الوقت مكافحة المسيح له الضطهاد القديسين هللا ،ولذلك هذه النبوءة مرة يبدأ وينتهي في نفس التواريخ ال الوقت الذي سيتعين على
مكافحة المسيح للحرب على "القديسين هللا".

الفيضانات الثعابين
والثعبان يلقي خارج الماء الفم له الفيضانات بعد امرأة ،وأنه قد يسبب لها أن تتم بعيد ًا من الفيضانات .الوحي 12:15

هذه اآلية تقول لنا كثير من المعلومات؛ سوف أحاول أن تظهر كل ذلك لك.
تذكر :البحر العنيفة المعلوماتي هو رمزية لمكان فيها سائر األمم والممالك والشعوب قد توجد بالفعل؟ تشبه هذه الرمزية للشيطان أو
الثعبان ،يقذف المنصوص عليها من مياه الفيضانات من بلده العثة ،بمعنى .وسوف الشيطان باتساع الساحقة األرقام في محاولة لخنق تلك التي تلتزم
بالعب ادة الحقيقية هلل ،بالغرق لهم في دين الذي له صوت ،ويشعر من اإليمان الحقيقي ،ولكن كنيسة الشيطان ،وليس للمسيح .وبهذه الطريقة سوف
خدع الماليين إلى االعتقاد بأنهم عبادة هللا ،ولكن في الواقع ال .فقط تلك التي من اإليمان الحقيقي وبالتالي سيكون قادراً على تمييز أكاذيب الشيطان
لالكاذيب التي هم ،وسوف تكون قادرة على الوقوف ضد هذا الفيضان من اإلنجيل كاذبة.

كما أنا قد أظهرت فعال ،رمزية الفم تسبب خارج الماء ،وكيف أنها الممثل "اإلنجيل" الشيطان الكاذبة التي تحدثت .الفيضان هو أنه
بسبب اإلعداد الهائلة من أولئك الذين يقبلون "ا إلنجيل كاذبة للشيطان" مقابل حفنة التي تعقد هلل "اإلنجيل المقدس" كما يرد في الكتاب المقدس.
أولئك الذين هم وبالتالي قادراً على تمييز الحقيقة سوف االضطهاد بشكل مستمر ،ليس فقط بمكافحة المسيح هي كنيسة الشيطان( ،الكنيسة
الكاثوليكية) ،ولكن أيضا أولئك الذين العبادة في كنائس أخرى كاذبة .وسيتم شرح ذلك قريبا.

يحمي األرض
وساعدت المرأة في األرض ،واألرض فتحت فمها وابتلعت الفيضانات التي يلقي بها التنين من فمه .الوحي 12:16

كما مع البحر المعلوماتي ،التي تمثل الشعوب واألمم في الماضي ،يصور رمزية األرض ،ومكان الذي لم يكن لها قط مثل هذه األمم أو
الممالك أو اإلمبراطوريات من قبل ،وبالتالي فمن رمزية ألرض عذراء ،التي يمكن أن تظهر أيضا القفر.
األرض فتحت فمها ،وابتلع الفيضان ،رمزي لمكان أن أولئك ليس من كنيسة الشيطان قادرة على الذهاب إليها ،التي تتيح لهم حرية
العبادة دون خوف االضطهاد .إذا كان عليك التفكير بهذا ،ربما يمكنك تحديد األرض العذراء ،وأولئك الذين يرغبون في العبادة بحرية الذهاب إليها،
في التاريخ ،وهي المنطقة من الواليات المتحدة األمريكية وكندا.
لكن أمريكا الجنوبية والمكسيك ،وعلى الرغم من بدء خارج األراضي البكر تقريبا من البداية تعرض تحت سلطة ونفوذ روما للكنيسة
بإسبانيا والبرتغال ،والسبب في ما ورد أعاله ليس إشارة إلى تلك األراضي.

تعريف قديس
والتنين تستحق مع المرأة ،وذهب لجعل الحرب مع ما تبقى البذور لها ،مما يبقى وصايا هللا ،ولديها شهادة يسوع المسيح .الوحي 12:17

أن أ مسيحية ال يعني أنك "سانت هلل" ،فقط بحيث تكون يهودي يجعلك اإلسرائيلية .سانت هلل ،يبقى الوصايا العشر ،كل عشرة منهم ،وتقبل
أيضا "تعاليم يسوع" واألخالق التي تدرس يسوع.
التنين تمثيل رمزي للشيطان-
المرأة  ،كما جاء في اآلية ،تمثيل رمزي للعبادة الحقيقية وتصحيح هلل ،أو هللا اإلنجيل المقدس كمعطى لنا في عشر وصايا هللا وتعاليم
يسوع المسيح .وباختصار ،تمثل المرأة كنيسة المسيح الحقيقية .
البذور لها يمثل أولئك الذين يقدمون العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،أو قديسين هللا  ،كما تم تعريفها ثم في ما يلي " :الحفاظ على
"وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح " .

تعني كلمة "قايين" كما يعرف من الكلمة اليونانية" ،أورجيزو :"،ألن تسبب في غضب ،أو في حال الغضب الشديد  .الشيطان غضب مع
المصلين الحقيقية هلل ،الذي يعرف هذه اآلية تلك التي الحفاظ على وصايا هللا ،وشهادة يسوع المسيح ،وهو أيضا تعريف منظمة الصحة العالمية أن
"القديسين هللا".
جعل الحرب معهم  ،وهو إلى اضطهاد ،واإلدالء بشهادة كاذبة ،ومن ثم لمطاردة وقتل ،عن طريق حرق على المحك ،وقطع الرؤوس .
أولئك منكم الذين دعوة أنفسكم المسيحية ،ولكن نعتقد أن الوصايا العشر قد تحققت بالمسيح على الصليب لدرجة أنها هي على نحو ما قد
فات أوانه ،وينبغي إيالء اهتمام خاص لهذه اآلية ،والسبب الشيطان ال تضطهد لكم ،بسبب عدم ملء هذا التعريف لما يعنيه أن يكون "القديس من
هللا".
تذكر :إذا كنت ال عبادة هللا تماما كما أنه أوامر ال إضافة إلى أو طرح من العبادة أنه قد وردت ثم ال عبادة هللا في جميع ،ولكن بعض
االختراع خاصة بك ،واالفتراضات لعبادة الشيطان ،ولهذا السبب كنت ال يتعرضون لالضطهاد .لماذا سيكون الشيطان اضطهاد أولئك الذين هم
بالفعل فقدت؟

رؤية لمكافحة المسيح
في ما ورد أعاله ورأينا كيف يحاول الشيطان لتدمير كنيسة المسيح المولود حديثا ،وعلى الرغم من أن لديه بعض النجاح التدمير ليست
كاملة .لهذا السبب أنه ينشئ له مكافحة المسيح ،الذي هو التزييف لكنيسة المسيح ،والكنيسة كاذبة من الشيطان.
باآليات من الكتاب من الوحي الفصل  ،12هللا يبين استعراضا ً لما تم النظر في "كتاب دانيال" .في اآليات التالية من "الفصل  13هللا"
يكشف عن مكافحة المسيح في رمزية أخرى بغية إظهار تطور مكافحة المسيح من كيان القليل الموجود في أوروبا إلى دين في جميع أنحاء العالم
بما في ذلك أكثر من مجرد كنيسة روما.

رمزية أخرى لمكافحة المسيح
ووقفت على رمال البحر ،وشاهد وحشا ترتفع من البحر ،عنده سبعة رؤوس وعشر قرون ،وعلى قرونه عشر تيجان ،وعلى رؤساء له
اسم الكفر .رؤيا 13:1

مرة أخرى هللا يعطينا درسا في استعراض وتكبير الصورة ،لما أبداه لنا قبل في "كتاب دانيال" ،مع معنى إضافتهم .وهذا لتبلغنا أن "سفر
الرؤيا" استمرار "كتاب دانيال" .ولكي نفهم الوحي ،تحتاج أوالً إلى فهم "كتاب دانيال" ،وقبل أن تتمكن من فهم "كتاب دانيال" ،تحتاج أوالً إلى فهم
لمحة تاريخية لماذا هللا تفرغ له العهد مع دولة إسرائيل ،ووضع ميثاق جديد مع أولئك الذين الحفاظ على الوصايا العشر وأيضا تعاليم يسوع ،
وقبول يسوع كاهلل في جسد رجل .ويرد هذا لمحة تاريخية أفضل في كتب إرميا وحزقيال.
يتم إعطاء هذه اآليات الرمزية الثانية لمكافحة المسيح .مع هذه اآلية ،هللا سوف دائماً تشير إلى مكافحة المسيح "الوحش ".
وكان الرمزية األولى لمكافحة المسيح "القرن قليالً ".

الرمزية الثانية لمكافحة المسيح هو "الوحش ".
الرمزية الثالثة لمكافحة المسيح وهو "المرأة العاهرة ".

وترتفع من البحر
"ووقفت على رمال البحر ،وشاهد وحشا ترتفع من البحر" .مرة أخرى ،البحر رمزي مكانا ً لكثير من الشعوب واألمم .هذه اآلية آخر
عرض رمزي لمكافحة المسيح .في دانيال مكافحة المسيح هو تصور على أنها "القرن قليالً "،إلظهار أنه من مثل القرون العشرة األولى القليل من
المملكة أو األمة .ولعلكم تذكرون رمزية إلظهار وحش يخرج من البحر ،كما تبين ذلك عندما يصور هللا اإلمبراطوريات القديمة أربع كالبهائم
قادمة من البحر ،الكشف عن مكافحة المسيح كمملكة أو أمة من السيطرة اإلمبريالية لتلك الشعوب الخاضعة لنفوذها ،وكذلك.
تذكر :وتعريف إمبراطورية مجموعة من األمم جميعا تحت هيئة اإلدارة المركزية أو المسطرة.

يشبه التنين
"وجود سبعة رؤوس وعشرة قرون" .قد الحظتم أن الوصف المعين إلى هذا الوحش مشابه لوصف التنين األحمر ،أو من الشيطان في
رؤيا  -12:3وهذا يشير إلى أن هذا "الوحش( ،مكافحة المسيح) "،الشيطان وليس هللا.

اسم تجديف
"ولدى رؤساء له اسم الكفر "،وهو رمزية لتبين لنا أن هذا المسيح الدجال ليس هلل ولكن معارضة كل ما من هللا ويعبد,

في ذلك

أنه المسقوط ضد هللا.
تذكر :هذه رمزية لمكافحة المسيح؛ ولذلك "اسم الكفر" كتب عليها رؤساء رمزية اإلنجيل الكاذبة التي يستند إليها دين المسيح الدجال.
تماما كما يعرف "اسم هللا" بشخصية هللا والشرف الشخصي وشخصيته المعنوية ،كما يعرف اسم الشيطان تلك األشياء نفسها .هو رؤية
االختالفات بين البلدين الذي يساعدك على رؤية هللا وال ينخدع الشيطان وأكاذيبه.

تأخذ

مالحظة :هللا يبين المسيح الدجال كوحش يخرج من البحر هنا في الرؤيا ،مثلما فعل في "كتاب دانيال" .وهذا يفعل لتبين لنا أنه

من مكافحة المسيح نفسه كما نظراً للهوية في دانيال ،وذلك هللا هو مرة أخرى في إشارة إلى وقت السنين  1260أن مكافحة المسيح قد جعل الحرب
على "القديسين هللا" ،بينما الرمزية من "امرأة عاهرة" في الفصل  17من "سفر الرؤيا" إشارة إلى "نهاية أيام"  ،وليس ذلك بكثير على "نهاية
العصر".

اإلمبراطوريات األربعة مجتمعة
والوحش الذي رأيت كان مثل منعزلة نمر ،وكانت قدميه أقدام دب ،وفمه كفم أسد :والتنين أعطاه سلطته ،ومقعد ،وسلطة كبيرة .رؤيا 13:2

في هذه اآلية ،هو تصور هللا مكافحة المسيح كتجميع لكل اإلمبراطوريات السابقة من "كتاب دانيال" ،إلى سلطة واحدة ،من مكافحة
المسيح .هذا الوحش الذي يخرج من البحر ،وقفزة إلى األمام في الوقت من اإلمبراطوريات األربع القديمة إلى أن الغرض من إنشاء هذه
سيمبوليسمس ،هذا الوحش هو تجميع كل أربعة إلى واحد .أرجو أن تفهم أن األمم العشر التي تشكل بعد سقوط مدينة روما والحكومة اإلمبراطورية
ال تزال "روما" ويقول أن هللا يرى أمم أوروبا ،كجزء من مكافحة المسيح.
تذكر :في البداية قلت لك أنه يجب قراءة من البداية وال تقفز حولها من خالل الدروس المستفادة؟ لهذا السبب في ذلك ،وأال كيف سوف
تفهم أهمية الوحوش األربعة إذا تقفز حولها؟
إذا نظرتم إلى هذا ،سوف ترى أن البهائم من دانيال يرد في ترتيب عكسي أن دانيال أظهر لهم ،مع الوحش مع عشر قرون قادمة األولى
في رؤيا  ،13:1وإلى الوحش الذي كان مثل أسد يأتي في آخر.
وهذا يتحقق ما ذكرته أعاله .إذا كنت تذكر ،ثالثة من الوحوش األربعة دانيال ،تم تشبيه للنمر ،دب ،وأسد ،والرابع أنه المخيف حتى أن
دانيال ال تستطيع تقديم وصف لذلك .أن هذا الوحش الجديد في اآلية  13:1قد كل أربعة من تلك الخصائص يوحي بأنها النتيجة النهائية للجوانب
جميع اإلمبراطوريات األربع ,وامبراطورية ،فضال عن مكافحة المسيح أو كنيسة الشيطان في "نهاية األيام".
التنين هو الشيطان وكنيس ة الشيطان ،وتعتمد وتستند إلى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،الشيطان يعطي هذا الوحش ،مكافحة المسيح ،وهو
تجميع لكل أربعة من اإلمبراطوريات ،له السلطة والسلطة المخولة له ،وأن نقول أن مكافحة المسيح كنيسة الشيطان على األرض .وكما أعطى هللا
يسوع وله القوة والسلطة ،يعطي الشيطان له المسيح الدجال قوته وسلطته .في إعطائنا هذه الرؤية ،يبين هللا لنا ،حيث أننا نعرف أن الشيطان هو
إقامة دين زائف تماما كما أنشأ هللا ويسوع العبادة الحقيقية.

الجرح بشري أن المخاطر
ورأيت أحد رؤساء له كما أنه أصيب باإلعدام؛ وأن القاتل كان تلتئم الجراح :وكل العالم تساءل بعد الوحش .رؤيا 13:3

هذه النبوءة يتنبأ لمكافحة المسيح وأنه أصيب ،ولكن أن يشفي الجرح .يحدث هذا عند نابليون اعتقال البابا في روما للكنيسة وإزالة له من
الفاتيكان ،ثم يأخذ كل ثروة الكنيسة كتحية للجمهورية الفرنسية.
ال تزال هذه اآلية تتحدث عن الوحش الذي يجمع جميع الوحوش األربعة األخرى من دانيال .وهذا يقول لنا أن (مكافحة المسيح) هو
إلصابات قاتلة ،ولكن فإنه ال يموت ولكن بدالً من ذلك يشفي ،أو يمكن أن تفكر في أنه كأحياء من األموات ،تماما كما فعل يسوع .مرة أخرى ،يتم
إنشاء الشيطان ديانة مزيفة .أنه يحاول أن يؤدي بنا إلى االعتقاد بأن له المسيح الدجال هو في الواقع كنيسة المسيح ،بجعل األمر يبدو الكثير مثل
يسوع ،وكنيسة المسيح.
أن العالم سوف يتساءل ما ينبغي أن يكون الميت قد نشأ أن أمر مفهوم .وأنا أيضا ترى أن انبهار بهم هو أيضا االرتباك .أوالً لديك هللا
يسبب يسوع ترتفع من بين األموات ،ثم من هذا الكيان ،الذي يعلن نفسه أن تكون مخفية في جسد رجل آخر ،الذي يبدو قد تم أحياء من بين األموات
كذلك ،من دون معرفة الحقيقة هللا يسوع ،ويتم الخلط بسهولة وخدعت.

هو يعبد المسيح الدجال
وكانت تعبده التنين الذي أعطى السلطة منعزلة الوحش :وأنها تعبد الوحش ،قائال :من هو مثل الوحش؟ منظمة الصحة العالمية هي قادرة
على جعل الحرب معه؟ رؤيا 13:4

أن تلك التي تشهد هذا إلى االعتقاد بأن يصدق بالباطل أمر مفهوم ،دانيال  ،7:8ولكن كما هو موضح في مكافحة المسيح ليس رجل واحد،
هي سلطة التي لديه في قيادتها رجل وأن الرجل يتغير على مر السنين لكن الموقف أو المكتب هو نفسه .هذا هو السبب أقول أنه ليس يسوع الرجل
الذي نتكلم عنه هنا ،ولكن كنيسة المسيح ،والشيطان هو محاولة لجعل كنيسته كاذبة حتى تشبه كنيسة المسيح ،نحن الذين ال تزال ضعيفة في إيماننا
سيري أنها اإليمان الحقيقي ،عندما يكون كنيسة بديالً كاذبة.
كذلك من المهم أن تفهم ،في هذه اآلية يخبرنا هللا أوالً شعب العالم يعبد التنين( ،الشيطان) الذي أعطى السلطة للوحش (ضد المسيح) .هذا
إلظهار أن عندما أخيرا فهم هوية مكافحة المسيح لك ،يمكنك ثم سوف نفهم أن هذا الدين في الواقع ليس من هللا بل من الشيطان والعبادة من خالل
هذا الدين عبادة الشيطان ليس من هللا ،حتى عندما كنت أفهم هذا ،سوف تكون قادرة على التمييز بين األناجيل اثنين.

اثنين وأربعين شهرا
وهناك أعطيت له بفم تحدث أشياء عظيمة وتجديف؛ ومنحت السلطة له االستمرار في اثنين وأربعين شهرا .رؤيا 13:5

هللا يريد أن نفهم أنه كما هو الحال في دانيال  ،7:8هذه هي نفس األشياء التي تظهر .ويصور مكافحة المسيح كوجود فم أن يتحدث تجديف
ضد هللا ،وقوانين له في هذه اآلية كما هو الحال في دانيال هو يصور "القرن قليالً" بعد نظر رجل وفم تحدث تجديف.
اثنين وأربعين شهرا ،يساوي  30يوما في متوسط شهريا ،مرات  42شهرا أو  1260يوما .إذا الحظت هذا يرد مرة أخرى دانيال
 ،07:25وفقط في دانيال إعطائها كوقت وأوقات وتقسيم الوقت ،والتي عرضتها عليكم كحساب أصل للسنوات الثالث ونصف أو  1260يوما .هللا
يستخدم أشهر اثنين وأربعين بغية التحقق من أن يتم التحقق من اإلشارة أقل مفهومة "وقت وأوقات وتقسيم الوقت "،أن يكون  3.5سنوات أو مدة
 42شهرا ،أو  1260يوما النبوية .مرة أخرى ،هذا مثال لطريقة التدريس "استعراض وتكبير".

تجديف يتحدث الفم
وفتح فمه بالتجديف ضد هللا ،أن تكفر عن اسمه ،وبلدة الخيمة ،ومنهم أن يسكن في السماء .رؤيا 13:6

الفم رمزي من القدرة على مكافحة المسيح في محاولة لتغيير القوانين وأوقات هلل.
تذكر :قوانين هللا الوصايا العشر ،ولمكافحة المسيح يحاول تغيير أو تقليل لتفاهتها الوصايا العشر ،ويجعل الحرب في القانون ذاته أن
يصل عقد في السماء كما مرة أخرى ،مع "مجيء الثانية المسيح" ،سيكون على األرض.

هناك شيء آخر يجب أن تكون على علم ،بمثابة الوصايا العشر باسم هللا .الوصايا العشر هي انعكاس لمنظمة الصحة العالمية هللا؛
شخصية هللا وشخصيته األخالقية؛ وهذا طريقة أخرى إلعطاء تعريف السم .سوف يكون الحصول على أعمق في شرح هذا األخير في.

منظمة الصحة العالمية مكافحة المسيح الحروب ضد
وأعطيت له لجعل الحرب مع القديسين ،والتغلب عليها :وأعطيت له السلطة على جميع كيندريدس ،واللغات ،واألمم .رؤيا 13:7

بجعل الحرب مع القديسين ،مكافحة المسيح فقط لن ضد "اليهود يهودي مسيحي" ،أو تحويل الناس الذين للمسيح خالل وزارته ،بل لجميع
الشعوب واألمم أنه عندما أظهرت الحقيقة هلل ،عبادة هللا كما أنه أوامر .وهذا إلظهار أنه ليس فقط اليهود وإيمانهم المسيح الدجال في حرب مع .إذا
كنت تعطي أنه يعتقد ،لماذا الشيطان الذهاب إلى الحرب ضد اليهود ،وأنها لم تعد عبادة هللا كما أنه أوامر ،حيث أنها ال تعترف بيسوع كاهلل الحي
في جسد رجل .الشيطان فازت على اليهود .ولكن اليهود يهودي مسيحي وهؤالء الوثنيين أن يحتفظ "وصايا هللا" ،وتعتقد أن يسوع هو هللا في جسد
رجل ،هي تلك التي يريد الشيطان لتدمير.

ليس في كتاب الحياة
وكل ما يسكن على األرض العبادة له ،والذين ترد أسماؤهم غير مكتوبة في كتاب الحياة للحمل القتيل من المؤسسة في العالم .رؤيا 13:8

هذه اآليات الثالثة يسيران جنبا إلى جنب ،وتكشف عن جهود مكافحة المسيح في شن الحرب ضد قديسين هللا .تأكد من أنك تفهم أن ليس
كل سوف العبادة مكافحة المسيح ،فقط أولئك الذين أسماء غير مكتوب في كتاب الحياة .هذا الفكر يحزنني ،ألن لدى أفراد األسرة التي ال تصل إلى.
وعلى الرغم من كل ما كتبت ،أنهم يرفضون ما قد قلت لهم ،رفض حتى للقراءة وهناك طريق الوفاء هذه النبوءة بشكل حميم جداً بالنسبة لي.

أي رجل يكون اإلذن
إذا لدى أي رجل إذن ,دعه يسمع .رؤيا 13:9

هذه العبارة أو شيء مماثل لذلك الذي يستخدم كثيرا في الكتاب المقدس ،وهو طريقة اآللهة قائال :إذا قمت بدراسة جدية هذه المسألة،
يمكنك الحصول على فهم لماذا هللا حوالي أن أقول لكم .كما أنه هو السماح لك بمعرفة أن ما أنه على وشك أن أقول مهم جداً وأن كنت بحاجة إلى
فهم ما هو المقصود ،إذا كنت ال تفهم ثم من خالل الصالة والدراسة الحثيثة للكتاب المقدس تحتاج إلى معرفة الحقيقة ،روحك الخالدة معلقة في
الميزان.

قتل بالسيف
أنه يهدي إلى األسر الذهاب إلى األسر :أنه كيلث بالسيف يجب أن يقتل بالسيف .هنا هو الصبر وإيمان القديسين .الوحي 13:10

هنا هللا هو تبلغنا أن مكافحة المسيح سوف تأخذ في األسر العديد من القديسين ،كما هي موثقة في محاكمات كنيسة روما محاكم التفتيش،
وهذا السبب في أنها تكشف عن صبرهم ،فإن هللا قد وعد بأن مكافحة المسيح وسوف يعاقب لما يقومون به ألن "القديسين هللا" الشيطان ،وطريقة
أخرى أن يظهروا صبرهم.
هللا أيضا السماح لنا أن نعرف أنه كما المسيح الدجال يفعل هذه األشياء إلى القديسين ،حتى أيضا هل يحدث لها .ولذلك هذه اآلية معرف
آخر لمكافحة المسيح .أنه يأخذ في األسر ويقتل تلك التي تخوض( ،القديسين) ،وثم أخذ في األسر نفسها ،ولكن قتل أو على األقل إصابة قاتلة ،يشفي
الجرح ،وهو يعني أن على الرغم من أن مكافحة المسيح تعطي عملية قتل الجرح ،الجرح ال يقتل ،ويشفي في الواقع .وهي طريقة هللا إلطالع لنا،
على الرغم من القدرة على جعل الحرب ضد القديسين هللا مأخوذ من مكافحة المسيح( ،الكنيسة أو روما) ،نابليون ،أنها تجدد ،وقوتها سوف تعاد
إليها كما يتضح من موسوليني إعادة وضع دولة ذات سيادة إلى الفاتيكان قبل بداية الحرب العالمية الثانية.

الكنائس السبعة في آسيا الصغرى
في الدرس السابق ،أنا كشفت هذا التعليق من الدكتور تي هيسكو:
"بالطبع جيدا أعلم أن يوم األحد يدخل حيز االستخدام في التاريخ المسيحي المبكر كيوم دينية كما أننا نتعلم من" آباء المسيحية "وغيرها
من المصادر".
كتبت ردا على ذلك" :الدكتور هيسكو يشير إلى حقيقة أن بعض آباء الكنيسة بدأ االحتفال بيوم األحد بدالً من يوم السبت ،ولكن كان ما
يبدو أنه ال يفهم ،وأنه على الرغم من أنه قد يعتبر هؤالء الناس أن يكون آباء الكنيسة ،بمجرد أن توقفوا عن عبادة هللا كأوامر هللا ،توقفوا هلل،
والعبادة بأنهم يشاركون في عدم عبادة هللا .كانوا آباء كنيسة روما لمكافحة المسيح ،ولكن ليس لكنيسة المسيح ".
اآليات التالية إعطاء رأي يسوع أولئك المسيحيون الذين انحرفت عن عبادة هللا كما يدرس لنا بالمسيح .أقدم هذه اآليات حيث أنه سوف
ترى أنه ليس من رأيي أن هؤالء القادة الكنيسة المبكرة تأثر الشيطان وانزلق بعيداً عن اإليمان الحقيقي في ذلك من مكافحة المسيح.

شهادة جون للحقيقة
"الوحي من يسوع المسيح" ،الذي أعطى هللا له ،إلى شو منعزلة له األمور الموظفين الذي يجب أن يبدأ قريبا لتمرير :وإرسالها ومصحوبا
مالكه منعزلة خادمة يوحنا :الذين العارية سجل "كلمة هللا" وشهادة يسوع المسيح ،وكل األشياء التي رأي .رؤيا 2-1:1

في هذه اآليتين ،هو التصديق يوحنا الرسول أن الرؤى التي توشك أن سيظهر لك وأنا من الصفحات من "سفر الرؤيا" صحيحاً ،ومن
يسوع المسيح .أن كأحد الذين كانت حميمة مع يسوع بينما كان يمشي على األرض ،جون يشهد على الحقيقة أن هو في الواقع يسوع منهم أنه يتلقى
هذه الرؤى.

المباركة أنه
المباركة هو أنه ريديث ،وأن سماع كلمات هذه النبوءة ،والحفاظ على تلك األشياء التي كتبت فيها :للوقت في متناول اليد .رؤيا 1:3

وهناك الكثير من الناس ،الذين أنا شخصيا علم ،الذين يستطيعون قراءة "سفر الرؤيا" ،ولكن قليلة إذا أي أعطى فعال أي جهد حقيقي في
محاولة لفهم ما يقال .لديهم بدالً من ذلك ،ينظر إلى أكاذيب وتفسيرات خاطئة من اآلخرين ،فقط دون استجواب ،والسعي إلى فهم ألنفسهم.
يجب أن اعترف ،كان هذا صحيحا ً للي كذلك ،حتى في أيار/مايو من عام  2009تطرق لي هللا وأعطاني التفاهم الذي لم يكن قبل أن
تطرق.

رسائل تحذير
يوحنا إلى ا لسبع الكنائس التي في آسيا :نعمة تكون منعزلة لك ،والسالم ،ومنه هو ،والذي كان ،وهي قادمة؛ ومن األرواح السبعة التي هي
قبل عرشه؛ ومن يسوع المسيح ،الذي هو الشاهد األمين ،وأول أنجب من القتلى ،واألمير من ملوك األرض .له أن أحب إلينا ،وغسلنا من خطايانا
بدمه ،وقد خلت منا الملوك والكاهن منعزلة هللا ووالده؛ له يكون المجد والسيادة إلى األبد ،ومن أي وقت مضى .أمين .رؤيا 6-1:4

باختصار تحدد اآليات أعاله الذي حواري جون على وشك كتابة في "سفر الرؤيا" من هللا ،وما يكتب ،وأعطاه هللا-يسوع الكتابة.
في هذه اآلية جون هو التحقق من أن ما كان على وشك الكتابة أعطيت له بالمسيح .أنه يمكن التحقق من ذلك ألنه كرسول للمسيح ،جون
مشى مع يسوع ،تكلم معه وجها لوجه ،واتخذ له وجبات الطعام مع يسوع .في هذا يعرف يسوع شخصيا ووثيقا ،وهو لذلك مؤهل تشهد على حقيقة
أن هو في الواقع يسوع الذي هو إعطاء هذه الكلمات بالنسبة لنا ،وثم التحقق من أن يسوع هو هللا في جسد رجل.
ألن يسوع مات على الصليب ،قدم لنا في إيماننا "تعاليم يسوع" ولدينا حفظ وصايا هللا ،مراكز مماثلة كالملوك والكهنة أمام هللا .نحن
ملوك هلل نحن "أبناء هللا" ،وأنه يجري ملك الكون ،ثم نحن ملوك تلك المالك الذي يعين هللا لنا .بلدي المملكة تكريما لمواصلة العمل الذي بدأه يسوع
وكلمة هللا الوعظ الحقيقي لجميع الذين تستمع لي.
يخبرنا هللا أنه األبدية إلى األبد ،وهو طريقة أخرى للقول" ،أنه هو ،وهو الذي كان ،والذي سوف يأتي" .

مما ال شك فيه عند وصول يسوع
ها هو يأتي مع الغيوم؛ وكل ما تراه العين له ،وأنها أيضا الذي طعنوه :وجميع كيندريدس من األرض يقوم وائل بسبب له ،وحتى مع ذلك،
أمين .رؤيا 1:7

تذكر هذه

اآلية :لداخل كلمات يسوع هو تبلغنا كيف نعرف على وجه اليقين أنه هو الذي يأتي ،عند عودته .في هذه اآلية الكريمة

وسوف تعرف إذا كان الذي يقول أنه هو المسيح ،وهو في الواقع المسيح الحقيقي أو دجال.
إذا كان شخص ما يخبرك ،أنا المسيح ،وسوف تعرف منه أن يكون يسوع إذا كنت انظر إليه" ،يأتي مع الغيوم "،وهو أن نقول ،أنه منذ
فترة طويلة قبل أن يتحدث إليكم ،سوف تشاهد له في السماء فوق لكم ،في السحب .إذا كان الشخص ،الذي يقول لك أنه هو المسيح ،لم ينظر أوالً
قبل كنت نازلة من الغيوم ،ثم كذاب" ،يسوع كاذبة" ومهما كان يقول لك أكاذيب.

عندما قال أنه ،يسوع في الغيوم" ،كل ما تراه العين له "،وهذا يعني أن في كل أنحاء األرض كاملة ،وفي اللحظة نفسها ،جميع سكان
األرض سوف نرى يسوع في الغيوم .في هذا سوف يكون هناك شك ما سواء كان ذلك الذي يرونه يسوع.
الكلمات التالية" ،وهي أيضا الذي طعنوه :ويقوم وائل كيندريدس جميع األرض بسبب له "،جميع الذين ليسوا "القديسين هللا" سوف
تبكي واألسى ،ألنهم هم الذين قتلوا السيد المسيح ،وهم أولئك الذين ال يعبد هللا كما أنه يحظى .وسوف نعرف عند عودته من وقتهم ،أن سلطة
الشيطان للتأثير على الرجال قد انتهت ،وأن لديهم حكم واحد فقط متاح للموت األبدي ،و.
حتى ولو لم تكن على قيد الحياة في صلب يسوع ومن ولذلك لم يشارك في وفاته ،إذا كنت ال يعبد هللا كما أنه أوامر ،فأنت مذنب من صلبة
كما هم أولئك الذين نفذوا ذلك فعال.

األلف والياء
أنا األلف والياء ،البداية والنهاية saith ،الرب ،الذي هو ،والذي كان ،والذي هو أن تأتي ،عز وجل .الوحي 1:8

في هذه اآلية جون هو التحقق من أن ما كان على وشك الكتابة أعطيت له بالمسيح .أنه يمكن التحقق من ذلك ألنه كرسول للمسيح ،جون
مشى معه ،وتكلم معه وجها لوجه ،واتخذ له وجبات الطعام مع يسوع .في هذا يعرف يسوع شخصيا ووثيقا ،وهو لذلك مؤهل تشهد على حقيقة أن
هو في الواقع يسوع الذي هو إعطاء هذه الكلمات بالنسبة لنا ،وثم التحقق من أن يسوع هو هللا في جسد رجل.
ألن يسوع مات على الصليب ،قدم لنا في إيماننا "تعاليم يسوع" ولدينا حفظ وصايا هللا ،مراكز مماثلة كالملوك والكهنة أمام هللا .نحن
ملوك هلل نحن "أبناء هللا" ،وأنه يجري ملك الكون ،ثم نحن ملوك تلك المالك الذي يعين هللا لنا .بلدي المملكة تكريما لمواصلة العمل الذي بدأه يسوع
وكلمة هللا الوعظ الحقيقي لجميع الذين تستمع لي.
وتكرر هذه اآلية مرة أخرى أنه هو الذي يعطي هذه الكلمات إلى يوحنا الرسول هو في الحقيقة يسوع ،ويسوع هو هللا في جسد رجل.

تأخذ مالحظة:

العبارة " ،أنه هو ،والذي كان ،والذي هو أن يأتي " ،كيفية اتصالها بعكس كيف يرد وصف" الوحش اللون

القرمزي "؛ الوحش الذي كان ،وليس ،ومع ذلك هو القس 17:8

سجن جزيرة باتموس
جون ،الذي أيضا ابن أخيك ،ورفيقه في المحنة ،وفي المملكة وصبر يسوع المسيح ،كنت في الجزيرة التي تدعي بطمس ،لكلمة هللا
وشهادة يسوع المسيح .رؤيا 1:9

هنا جون يتيح لنا فهم حالته عندما يتلقى هذه الرؤى من يسوع .ما يقوله هو أنه سجين وفي مكان الحبس ،جريمة التبشير بكلمة هللا،
وتكرار شهادة يسوع ،أنها كلمة هللا .جانبا واحداً من شهادة عيسى أن يسوع رجل من لحم ودم "من خلق هللا" ،في جسد رجل .أنها للوعظ وهذا
وجوانب أخرى من "كلمة" هللا الحقيقية ،كما تدرس من قبل السيد المسيح ،أن يوحنا الرسول يقتصر على جزيرة باتموس.

يوم الرب
األول كان في الروح في يوم الرب ،وسمعت ورائي صوت عظيم ،ابتداء من بوق ،الوحي 01:10

"كان في الروح "،إشارة إلى حقيقة أن جون كان واحداً مع هللا ،أو كما قال الرسول بولس ،أنه كان في روح الرب .وهذا يعني أيضا أن
جون يجري في الروح وأنه يجري يوم السبت( ،يوم الرب) أنه كان في الصالة ،وفي التواصل مع هللا.
"في يوم الرب "،جون هو الرجوع إلى "السبت اليوم السابع" ،ال في اليوم أن الرومان ،وفي وقت الحق دعا كنيسة روما يوم الرب.
للرومان في اليوم األول من األسبوع ،اليوم (األحد) وهو اليوم الذي سوف اقلب محصلي الضرائب إلى سيزار (الرب) ،ودعا جميع األموال التي
يجمعونها األسبوع الماضي ،لماذا أنهم يوم الرب .السبب في أن جون والقديسين هللا تشير إلى "اليوم السابع" من األسبوع كيوم "الرب" ،ذو شقين.
هللا تجويف "اليوم السابع" ،والحظ يسوع "اليوم السابع" كيوم السبت ،يوم مقدس هلل.
"استمع إلى خلف لي بصوت عظيم ،ابتداء من بوق "،ويشير إلى ما يتصور جون أن يكون صوت هللا عندما يتكلم هللا-يسوع له.

المعني الرمزي للكنائس
وقال "أنا األلف والياء ،األول واألخير ":و" ،ما أنت سيست ،يكتب في كتاب ،وإرساله منعزلة الكنائس السبع التي في آسيا؛ معزل
أفسس ،ومنعزلة سميرنا ،ومنعزلة بيرغاموس ،منعزلة ثياتيرا ،ومنعزلة ساردس ،ومنعزلة فيالدلفيا ومنعزلة الودكيه " .الوحي 01:11

شيء واحد أريد أن أشير إلى هنا هو أن هذا هو "سفر الرؤيا" ،وعلى هذا النحو كل شيء نظراً لرمزية لشيء آخر .ولذلك ،عندما يتكلم
يسوع "الكنائس السبع "،أنها إشارة إلى تلك الكنائس التي كانت موجودة في زمن الرسول يوحنا( ،حوالي  50م إلى  70م) ،ولكن كما أنها رسالة
لتلك الكنائس التي يطلقون على أنفسهم المسيحية في كل وقت منذ وقت جون .إذا كانت كنيسة أو الدين تدعو نفسها دين مسيحي ،ثم ما هو الحديث
عن يسوع في هذه الصفحات ،هو موجه لهم ،وليس فقط تلك الكنائس من وقت جون.

سبعة الشمعدانات
والتفت ألنظر الصوت أن تكلم معي .ويجري تشغيل ،رأيت الشمعدانات الذهبية السبعة؛ الوحي 01:12

من أجل فهم الغرض من الشمعدانات ،ينبغي أن تقرأ سفر الخروج الفصل  ،25ومناقشتها بشأن تشييد الخيمة على األرض .في اآلية
أعاله ،تمثل "الشمعدانات السبع" الكنائس السبعة في آسيا ،وكيف أنها أضواء كلمة هللا الحقيقية ،وهناك ممثل "األرواح السبعة من هللا" ،في عالم
مظلم إال من اإلنجيل كاذبة الوثنية.
يمثل شمعدان ضوء في الظالم .الشمعدانات اثنين من الخيمة رمزية الثنين من الشهود من هللا .هؤالء الشاهدين هي "كلمة هللا" ،وأولئك
الذين يعتقدون أن "كلمة هللا" العليا ،وأن "كلمة هللا" هي الحقيقة .عندما نور هللا كلمة  Trueوهي مضاءة والمتكررة بشهادة القديسين ،ثم يصبح
"كلمة هللا" الظاهر في قلوب أولئك الذين نسمع وقبول.

وهناك تكون كنوب تحت فرعين لنفسه ،وكنوب تحت فرعين من نفس ،وكنوب تحت فرعين لنفسه ،وفقا للفروع الستة التي تمضي من
الشمعدان .خروج الفيلم

ابن اإلنسان
وفي خضم الشمعدانات سبعة واحد مثل منعزلة ابن الرجل ،والملبس مع مالبس وصو ًال إلى القدم ،وجيرة حول المواد التافهة مع حزام
ذهبي .كانت رأسه وله الشعر األبيض مثل الصوف ،أبيض مثل الثلج؛ وكانت عينية كلهيب نار؛ وقدميه مثل منعزلة النحاس النقي ،كما لو أنها
أحرقت في فرن؛ وصوته كصوت مياه كثيرة .الوحي 15-01:13

عندما مشى يسوع على األرض ،سواء الثنين من الشهود أنه المجسدة في شخصه .مع نهاية وزارته على األرض ،كتب األنبياء والرسل
غيابه ،وال تزال تفعل اليوم.
ويجري يصور يسوع الدائمة في خضم الشمعدانات السبعة للضغط على الصفحة الرئيسية بالنسبة لنا أن هذه الكنائس السبع في آسيا
ترتكز على "تعاليم يسوع" ،وبالتالي فهي الممثل لكنيسة المسيح.
من المعتاد أن تنظر في أن أعين رجل نافذة على روحه .عندما ننظر في عيون يسوع تشاهد روحه التي هي مظهر هلل "اإلنجيل المقدس".
عيون يسوع يصور كلهيب نار ،ألن "كلمة" هللا الحقيقية هو نار ،تستهلك جميع األكاذيب والمغالطات التي تقف أمام ذلك.
عندما مشى يسوع على األرض ،سواء الثنين من الشهود أنه المجسدة في شخصه .مع نهاية وزارته على األرض ،كتب األنبياء والرسل
غيابه ،وال تزال تفعل اليوم .ويجري يظهر يسوع الدائمة في خضم الشمعدانات السبعة للضغط على الصفحة الرئيسية بالنسبة لنا أن هذه الكنائس
السبع في آسيا ترتكز على "تعاليم يسوع" ،وبالتالي فهي الممثل لكنيسة المسيح.

سبعة نجوم( ،المالئكة)
وقال أنه كان في يده اليمنى سبعة كواكب :ومن فمه ذهب سالحا ذا حدين حاد :وكانت له مالمح كالشمس شينيث في قوته .الوحي 01:16

وقال أنه كان في يده اليمنى سبعة كواكب :مرة أخرى "النجوم السبعة" رمزية للكنائس السبع ،كما بدورها الرمزي "أرواح" هللا السبعة.
من فمه ذهب سالحا ذا حدين حاد" :كلمة هللا" كاثنين وارتفع السيف ،التي ستخفض إلى السريع أكاذيب الشيطان .السيف قادمة من فم
يسوع هو الممثل "الكلمات التي يتحدث" بها يسوع ،وأن تلك الكلمات الحقيقة ويجري تدمير أكاذيب الشيطان .لمعرفة "كلمة" هللا الحقيقي هو أن
نرى أكاذيب الشيطان للكذب بأنها .إذا كنت تعرف شيئا أن يكون كذب ،ثم كنت ال ينخدع .ويرد هذا الدعم باآلية التالية.

لكلمة هللا هو سريعة ،وقوية ،وأكثر وضوح ًا من أي حدين ،ثقب حتى إلى تقسيم أربا النفس والروح ،والمفاصل والنخاع ،وهو ديسسيرنير
أفكار والنوايا من القلب .العبرانيين 04:12

مفاتيح الجحيم والموت
وعندما رأوه ،سقطت عند قدميه كالميت .وقال أنه وضع يده اليمنى على عاتقي ،يقول لي" ،الخوف ال؛ وأنا األول وآخر :أنا أنه الحي،
وكان ميتا؛ وها ،وأنا على قيد الحياة لألبد ،أمين؛ وقد مفاتيح الجحيم والموت " .الوحي 18-01:17

األول واألخير :هللا األبدية إلى األبد ،وأكثر من األبدية في هذا الخلود من اختراع هللا .هللا هو الحياة ،ولكن هلل لن يكون هناك ال الحياة.
أخذت عناصر الجماد من الكون هللا واعطاهم الحياة .نحن تتكون من العناصر ،ولدينا الحياة ،ألن هللا أعطانا الحياة .دون هللا أن لدينا ال الحياة،
والعناصر التي نحن نجعل من سيعود إلى الجماد مرة أخرى.
أنا أنه الحي ،وكان ميتا :يسوع هو أنه قد مات على الصليب هو أثاروا من بين األموات ،وهو اآلن على قيد الحياة .يسوع هو أول أبناء
هللا أن انبعث من بين األموات إلى "الحياة األبدية" .يسوع دليل في الجسد أن وعد هللا القيامة صحيح وبعض .احتضان والعيش "تعاليم يسوع" ثم
سوف تعلمون أيضا القيامة إلى الحياة األبدية .يتعثر في اإليمان والطاعة "وصايا هللا" ،وسوف تعرف فقط الموت األبدية.
وأنا على قيد الحياة لألبد :يسوع في قيامته ،لن تعرف الموت مرة أخرى .وكان له القيامة "الحياة األبدية".
 ،ومفاتيح الجحيم والموت .من خالل إيماننا بأن يسوع هو األموات إلى الحياة األبدية ،وفي اعتناق تعاليم المسيح ،ونعيش حياتنا كإرشاد
تلك التعاليم ،ونحن أيضا سوف أحياء إلى الحياة األبدية .في هذا حقنا وعد هللا "للحياة األبدية" الحقيقية .فشلنا في حفظ وصايا هللا سيؤدي إلى الموت
األبدي.
أعرف أيضا ،أن كلمة "الجحيم" كما تستخدم هنا بنفس معنى "الموت" كمستخدمة هنا .نفهم أن هللا األبدية إلى األبد ،ولذلك ،الموت هو
نهاية مطلقة من عدم العودة .هلل ،يكافئ الموت في الجحيم.

وتكون اآلخرة
كتابة األشياء التي أنت يمتلك رؤية ،واألمور التي ،واألشياء التي تكون اآلخرة الوحي 01:19

يسوع هو إبالغ جون التي رؤى أن أنه على وشك رؤية ،الذي يتم أثناء وقته ،وأيضا األشياء مرات بعد أن يأتي .وهذا يعني أن جون ال
مجرد يتلقى الرؤى لألحداث في المستقبل ،بل أنها تنطبق على عصره الحالي ،فضال عن .وهذا احتياطي في تعليقاتي السابقة أن األشياء التي
يجري الحديث عن الكنائس السبع الوقت الحاضر في جون ،فضال عن مستقبله ،أو حاضرنا ،وأن أقول أن الكنائس السبعة كما تحدث هنا في "سفر
الرؤيا" رمزية لجميع الكنائس المسيحية طوال أجيال رجل منذ يسوع يمشي بيننا.

سر النجوم السبعة
سر النجوم السبعة التي أنت سوسة في يدي اليمنى ،والشمعدانات الذهبية السبعة .النجوم السبعة هي مالئكة الكنائس السبع :وهي
الشمعدانات السبعة التي أنت سوسة الكنائس السبع .الوحي 01:20

"مالئكة الكنائس السبع ،هي النجوم السبعة" وتشير إلى اإليمان "هللا خلق" .النجوم السبعة هي الممثل "مالئكة" الكنائس السبع.
المالئكة ممثلة للجنة تقصي الحقائق التي تقوم عليها الكنائس ،والحقيقة يتم العثور عليها في "تعاليم يسوع المسيح" .عندما يكون هناك جماعة
القديسين هللا ،لذا هو هللا هناك أيضا في أشخاص المالئكة أنه يرسل لمشاهدة أكثر من المصلين .أن هذه المالئكة التي تتحدث عن يسوع.
"الشمعدانات السبعة التي أنت سوسة هي الكنائس السبع "،تمثل الطوائف من هذه الكنائس ،أو األشخاص الذين يشكلون أولئك الذين
عبادة هللا .على هذا النحو ،يسوع يبين لنا فإن تلك النية الحقيقية وعبادة هللا الذي كان يتحدث ،وأن هذه ولذلك الخالدة من جيل إلى جيل ،وال يقتصر
على وقت جون.

كان له مالمح كالشمس شينيث في قوته .صورة يسوع يضيء مشرق ،ألنه هو ضوء الحقيقة "كلمة هللا" ،واألمل الساطع إلنقاذ هللا.

كنيسة أفسس
من هذه النقطة إلى األمام ،يعطي يسوع شكوى العديد من الكنائس في آسيا الصغرى .ماذا سوف تفعل ،إظهار مقتطفات من اآليات التالية
التي لها معنى بعبادة هللا الصحيحة والحقيقية ،وكيف لم تكن حتى هذه الكنائس المبكرة للمسيح ثابتة في تمسكها بعبادة هللا كما تدرس من قبل يسوع
المسيح ،ولهذا السبب يسوع يعطي هذه تحذيرات لهم حقيقية وصحيحة.

وإذ تعترف بحسن
منعزلة مالك كنيسة أفسس الكتابة؛ "هذه األشياء  saithأنه هولديث النجوم السبعة في يده اليمنى ،الذين متزعزعين في خضم الشمعدانات
الذهبية السبعة؛ أنا أعرف خاصتك األشغال ،والعمل خاصتك وخاصتك الصبر ،وكيف أنت غير قادر على ال تحمل منها والتي الشر :وأنت يمتلك
يحاكم عليها التي تقول أنهم هم الرسل ،وال تكون ،ويمتلك وجدتها الكذابين :ويمتلك المنقولة ،ويمتلك الصبر واغمي على اسمي يمتلك عملوا ،وال
يمتلك .رؤيا 3-2:1

وهللا يعلم خاصتك األشغال
أنا أعرف خاصتك األشغال :كلمة "يعمل" كما أنه يستخدم في هذه الوسائل اآليات إلى :عش حياتك في أخالق هللا كما تدرس من قبل السيد
المسيح ،وتعطي العبادة "هللا سبحانه وتعالى" كما قال هللا قد قاد في األربعة األولى للوصايا العشر .
ما يقوله يسوع في هذه الكلمات أن يسوع يعرف إذا كانت كنيسة أفسس يجري وفيا لتعاليم يسوع والوصايا العشر أم ال.
والعمل خاصتك وخاصتك الصبر :أنا تفسير كلمة "العمل" إلى نفس معنى الشاملة "يعمل" لقد أعطيت أعاله " .كلمة "الصبر" يعرف
بأنه :القدرة على تحمل االنتظار أو التأخير ،أو االستفزاز دون أن تصبح إزعاج أو الضيق أو على المثابرة في هدوء عندما تواجه صعوبات .
في ذلك أولئك الذين هم "القديسين هللا" أعلم أن "نهاية األيام" التي سيضع حدا للشر والعنف على األرض ،أنها مع ذلك االنتظار بصبر
للمرة القادمة ،على الرغم من أنها تفضل أن يأتي قريبا.
وكيف أنت  canstال تتحمل منها والتي الشر :ويعرف هللا "الشر" أي شيء أو أي شخص في المعارضة أو العصيان هلل .إذا كنت تحتفظ
باليوم األول من األسبوع (األحد) كيوم السبت ،ثم كنت على "الشر" ألن كنت يجري من العصاة "كلمة هللا".
"سانت هللا ل" نفسي ،واعرف أن هذا ليكون صحيحاً .أنا محبط وحزين أنه حتى بعد أن تبين لي الناس في المقدس فيها أوامر هللا أن
"اليوم السابع" هو يوم السبت للرب ،األكثر رفض "كلمة هللا" ومواصلة االحتفال باليوم األول كيوم السبت ،على الرغم من أنهم يعرفون اآلن أن
ذلك اليوم هو كذب الشيطان .أنا ال تدع احباطي الحصول على أفضل مني ولكن؛ أنا التحلي بالصبر ،مع العلم أن يقترب من نهاية الشيطان ،فضال
عن حقيقة أن االنتقام هو مجلس اللوردات ،وليس من األلغام.

المحاكمات اإليمان
وأنت يمتلك حاولت التي تقول أنها الرسل ،وليست لهم :يجب أن تكون هذه كنيسة أفسس متحمس في التمسك "تعاليم يسوع" ،لديهم عقد
المحاكمات لهؤالء الذين يعلنون أن الرسل لكن ثبت عدم .
لدى مشكلة مع أولئك من قادة الجماعة وضع الناس للمحاكمة للتحقق من صحة الحقيقة العبادة لتلك الجماعة .إذا كنت تشك في شخص ما
بأنه يجري وفيا لإليمان ،ال مواجهتها مع الجوانب القانونية ،وإرشادهم في الحقيقة .المناقشة المفتوحة هو السبيل للعثور على أولئك الذين هم في
الخطأ ،ومن خالل استعراض الكتب المقدسة وأخذ الطريق إلى اإليمان كما وضعت "كلمة هللا" ،هو السبيل إلى بر .وهو يقول أن هو أنت والكنيسة
أن يكون ذلك خطأ ،وهذا الشخص الذي اخترته لتقديمهم للمحاكمة يتم إرسالها بواسطة هللا إلظهار الحقيقة.
لوضع شخص في المحاكمة ،لمجرد أن نختلف مع وجهات نظرهم أن يكون ديكتاتورا .هللا يريد أن نأتي له عن طيب خاطر ،وعن طريق
البر .وضع الناس في المحاكمة ،وتنتج له تأثير عكسي تماما.
إذا كانت ال تزال تقع قصيرة ،ثم إخراج لهم من المصلين .هذا القانون وضع الشعب للمحاكمة هو رائدا "محاكمات محاكم التفتيش ل"
مكافحة المسيح في أن شخصية ككنيسة روما يشارك في خالل سنة  1260من "العصور المظلمة".
اليوم ،معظم المسيحيين يعتقدون أنها تعطي العبادة الحقيقية هلل ،ولكن أنا أعلم أنها خدعت .لم إزالة نفسي منها ،بدالً من ذلك :أوجه لهم في
"كلمة هللا" كما يرد في كتب الكتاب المقدس .إذا كان ال يزال أنهم يرفضون الحقيقة ،أنا ال تتخلى عن .أن عليهم أن تدير ظهرها لي ،لسوف تتخلى
ابدأ عن األمل لتحويلها إلى عبادة هللا الحقيقي.

العبادة الحقيقية
يعرف بأنه "الرسول" :تبشيرية مسيحية بارزة ،ال سيما واحدة المسؤول عن تحويل الناس أوالً إلى "اإليمان الحقيقي" .وهذا هو التعريف
الوارد في القاموس ،وعلى هذا النحو هو يميل نحو قيادة نوع ما الدين المنظم.
أنا شخصيا بتعريف "الرسول" ،كما شخص تحتضن "تعاليم يسوع المسيح" ،وتبقى تلك التعاليم ،حتى عندما ال تحاول إقناع اآلخرين بما
قدموه من هللا .على هذا النحو أنها ال تحتاج أن تكون رائدة ألي كنيسة أو حتى من جماعة .يجعلك مجرد اعتناق تعاليم يسوع المسيح والوصايا
العشر "الرسول الرب يسوع المسيح" .تعني في جوهرها كلمة "الرسول" من اتباع أو اتباع .ولذلك يتعين "الرسول يسوع" أن يكون تابعا ليسوع.
وليس أن تتبع ،ولكن تدرس كافة أن يسوع الرجل اللحم والدم .لهذا السبب أنك تحتاج إلى تثقيف نفسك في كل ما علم يسوع يكون اتباع يسوع
حقيقي .وبمجرد االنتهاء من تلك المعرفة ،ثم قمت بالحكمة الالزمة ليكون "الرسول يسوع المسيح".

وتبين أن الكذابين
ويمتلك وجدتها الكذابين :ما هو كشف يسوع هو أن كنيسة أفسس بمحاكمة الناس وتبين لهم أن الكذابين ومما ال يليق أن تكون جزءا من
الجماعة أن الكنيسة .على الرغم من أن عندما قرأت ألول مرة هذه اآليات ،ال أرى فيها يسوع كان إعطاء أي نوع من التوبيخ لكنيسة أفسس ،واآلن
بعد أن أخذت من الوقت لتشريح اآليات ،أرى كيف أن يسوع اإلحباط في الواقع مع هذه الكنيسة.
الكتاب المقدس يعطينا مثاالً لكيفية يتعامل مع أولئك الذين يعلنون أن "الرسل يسوع" ولكن ال.

الرسل يسوع المسيح
"جون ،و" أجاب قائال" ،ماجستير ،شاهدنا يلقي واحد من الشياطين في الخطوط الجوية التركية اسم ،وأنه يتبع ليس لنا :ونحن منعوا له،
نظر ًا ألنه يتبع ليس لنا ".وضع عالمة على 09:38

ما تقول لي هذه اآلية هو أنه كان هناك رجل قد استمعت إلى تعليم يسوع ،أخذت تعاليم يسوع للقلب ،وبدأت بالتبشير لآلخرين باسم السيد
المسيح .مع هذا الوعظ كما أنجز المعجزات بما في ذلك الصب بها الشياطين من الناس المعذبة.
وأظهر هذا الرجل في هذه اإلجراءات ،إيمانه في يسوع المسيح والفرح للعثور على ابن هللا تابع للتبشير الذي أنه علم من يسوع .وهذا
يجعل منه "الرسول يسوع المسيح" .أيا كان إيمانه كان من قبل ،عندما سمع يسوع تعليم ،أنه تم تحويلها إلى اإليمان الحقيقي.

ال سمح له ال
وقال يسوع ولكن "ال سمح له ال :ألنه لم يكن هناك أي رجل الذي تقوم بمعجزة في اسم بلدي ،التي تستطيع أن تتحدث طفيفة الشر لي.
ألنه ليس ضدنا من جانبنا .ليعاقب تمنح لك كوب ماء للشرب في اسمي ،يي ينتمي إلى المسيح ،حق ًا أقول لكم ،أنه لم يفقد ثوابه " .مارك 41-09:39
في هذا المثال ،يكشف يسوع اإليمان الحقيقي ،وأولئك الذين هم الرسل الحقيقية لذلك اإليمان .إذا كنت قد ثبت "تعاليم يسوع المسيح" هي
انتقلت للتبشير "كلمة الرب يسوع المسيح" لآلخرين ،ثم يسوع هو إعالم رسله ،أن أنت أيضا "الرسول للمسيح".

تعريف رسوال للمسيح
وقال (يسوع) لهم" ،يعاقب يتقاضى هذا الطفل في اسمي ريسيفيث لي :ويعاقب يحصل لي ريسيفيث له أنه أرسل لي :ألنه هو األقل بين
لكم جميعا ،نفس تكون عظيمة ".جون وأجاب وقال" ،ماجستير ،شاهدنا يلقي واحد من الشياطين في الخطوط الجوية التركية اسم؛ ونحن منعوا له،
نظر ًا ألنه يتبع ليس معنا " .ويسوع قال لهم" ،ال سمح له ال :ألنه ليس ضدنا بالنسبة لنا ".لوقا 50-09:48
هذه أعاله آيات هي التعريف من من هو اتباع يسوع المسيح.
عند هذه الرسل نهى هذا الشخص من طرد الشياطين باسم يسوع المسيح ،تم إصدار حكم عليه .وقرروا أنه ال يليق أن تكون "الرسول
الرب يسوع المسيح" ،ألنه لم يكن أحد منهم .في هذا جعلوا نفس الخطأ في الحكم أن أولئك من كنيسة أفسس.

وبعد الصبر مع الحماقة
ويمتلك المنقولة ،ويمتلك صبر :يتم تعريف كلمة " "،Borneك :السكوت ،إلى المعدة ،وااللتزام ،لتحمل على الرغم من المخاوف
الخاصة بك .كلمة "الصبر" تشير إلى أن هذه الكنيسة التسامح مع أولئك الذين المعلن للرسل ،ولكن هذا ال تسير جنبا إلى جنب مع ما تقوله العبارة،
"ووجد منهم الكذابين هاست."،

واسمي يمتلك عملوا ،وال يمتلك أغمي عليه :وهذا هو يقول لي أن قاموا بإجراء هذه المحاكمة للناس مجموعتهم باسم يسوع ،وافترض
مما يوح ي بأن ظنوا أن في ذلك أنهم يقومون بعمل هللا .كما أنها األخيرة كشفت بكنيسة روما وعن مشابهة محاكمات من محاكم التفتيش ،على الرغم
من أنهم المعلن لتكون باسم هللا ،كان في الواقع عمل الشيطان بأنهم يشاركون في.
فمن هذا الشر أن أرى يسوع كإعطاء التوبيخ لكنيسة أفسس .أن أرى اآليات السابقة توبيخ وتهاني ال تعطي الدعم اآليات التالية اثنين.

تحذير من هللا-يسوع
ومع ذلك لدى بعض الشيء ضد إليك ،ألنه يمتلك أنت تركت خاصتك الحب األول .رؤيا 2:4

و لدى بعض الشيء ضد إليك ،في هذه الكلمات يسوع يقول أن لديه شكوى ضد هذه الكنيسة وفي صالة الجماعة.
"ألنه يمتلك أنت تركت خاصتك الحب األول "،وهذا يعطي تفسيراً لشكوى ما يسوع وأنه يشير إلى حقيقة أن هذه الكنيسة قد ترك اإليمان
وعبادة هللا ،وقد سقطت في الممارسات الوثنية .أخذت على نفسها إلصدار حكم على اآلخرين وأنها فقدت جوهر ما بشر يسوع ،حب اآلخرين كما
تفضلتم اآلخرين أحبك.
المسألة قد تكون ردا على سؤال" ،ما هو الحب األول أن يسوع هو إشارة إلى"؟ فمن "تعاليم يسوع" ،الذي هو الحب األول لجميع أولئك
الذين نسمع "تعاليم يسوع" ويوافق ويقبل تلك كانت "كلمة هللا".
ولذلك ،ما يقوله يسوع أن كنيسة أفسس قد فقدت طريقها من "تعاليم يسوع" .إذا كان الخاص بك الكنيسة تعتنق أن كنيسة المسيح ،لكن ال
تبشر "تعاليم المسيح" ،ثم الخاص بك الكنيسة هو الكذب لكم ،ويبشر بالتجديف.
ومن الواضح أن كنيسة أفسس أعطى التشدق ليجري كنيسة المسيح ولكن تنفق وقتها عقد محاكمات ألولئك الذين ال يعتقد كبشر شيوخ
الكنيسة .أنا ال أعرف عنك ،ولكن هذا يبدو الكثير مثل شيوخ معبد القدس كذلك.
هذا إشارة إلى الكنائس المسيحية اليوم ،فضال عن تلك التي وقت جون ،ألنهم أيضا ال التمسك بقوانين هللا ,كما يمكن كشف جميع لكن
القليلة التي ال تبقى "يوم السبت اليوم السابع" كما أنها المنصوص عليها في تلك القوانين .وأوضح هذه الشكوى هو كذلك في اآلية التالية.

تذكر من أين أنت الفن هبط
تذكر التالي من أين أنت الفن هبط ،والتوبة ،والقيام باألعمال األولى؛ أو آخر سوف يأتي لك بسرعة ،وسيزيل خاصتك الشمعدان من
مكانة ،باستثناء أنت التوبة .رؤيا 2:5

تذكر من أين أنت الفن هبط :المبين في اآليات األولى أعاله ،يسوع ما كان شكواه مع كنيسة أفسس ،في هذه اآلية يسوع إشارة إلى
ذلك سقطوا .السقوط من "فضل هللا" أن يكون في الخطيئة.
"تذكر وبالتالي من أين أنت الفن هبط ''،هو إشارة إلى تعاليم يسوع ،الذين كما بينت في الدروس األخرى ،يعلمون الوصايا
العشر.

"تذكر

أيضا" :أن بنيت كنيسة المسيح على أساس اإليمان باليهود ،ومن هذه وتلك تعاليم المسيح التي تعطي وفاء لقوانين هللا ،أن

يسوع تحذير هذه الكنائس السبع ،فضال عن جميع الكنائس مستقبال للعودة إلى ،وهو يعمل األول ،كما تدرس من قبل المسيح.
لتكون كنيسة المسيح ،لديك في األساسية الخاصة بك بقوانين هللا ،أو الوصايا العشر .من تلك الموارد األساسية ،يجب أن تلتزم "تعاليم
يسوع" ،الذي يتم استيفاء القوانين واألنبياء.

التوبة الخاصة بك الطرق الخاطئة
والتوبة :ولذلك ،ما أقول يسوع كنيسة أفسس أنهم بحاجة إلى التوبة آثامهم والعودة إلى تلك التي تدرس يسوع وبعيدا عن الشر بتلبيتها،
تشارك
" Andالتوبة ،والقيام بهذا العمل األولى "،إشارة إلى السبب الذي تشكلت الكنيسة ،باإليمان وعبادة هللا ،وتحذير يسوع لهم التوبة
والعودة إلى الوصايا العشر ،التي هي األساس للعبادة الصحيحة هلل وتعاليم يسوع ،مما يعطي إشارة إلى والبناء على الوصايا العشر.

القيام باألعمال األولى
والقيام "األعمال األولى" :األعمال األولى هي تلك التي يجري "الرسل للمسيح" ،والوعظ الذي يدرس يسوع .إذا كنت تعلم "كلمة
هللا الحقيقية" ال سيكون من الضروري لوضع أي شخص للمحاكمة للحكم بايمانهم ،ألن الحقيقة التي ال يمكن إنكارها ،بينما يمكن أن تثبت كذب
كاذبة.

أو آخر
أو شيء آخر ،وسوف يأتي وإزالة خاصتك الشمعدان :الشمعدان رمزي لكنيسة أفسس يجري كنيسة المسيح ،إذا يسوع يزيل
هذا الشمعدان ،ثم أنه يقوم بإزالة الكنيسة من كونها كنيسة المسيح .إذا لم يكن لك حضور الكنيسة كنيسة المسيح ثم منهم أو ما إعطاء العبادة الخاصة
بك؟
وهذا يبين لنا أيضا أن إذا التوبة هذه الكنيسة ،ورمزية لجميع الكنائس التي تطلق على نفسها اسم المسيحية ،ال االنزالق إلى الوثنية ،ثم هللا
سوف تعاقب عليه والجماعة التي تجعلها تصل.

النقوالويين
ولكن هذا أنت يمتلك ،التي أنت هاتيست أعمال النقوالويين التي أكره أيضا .رؤيا 2:6

وكانت النقوالويين على الرغم من يدعى أنه مسيحي طائفة مسيحية المناهضة التي تدعو إلى االنخراط في التقاضي ضد آخرين من
الجماعة من خالل المحاكم المدنية بدالً من التحكيم بين أعضاء الجماعة.
أنهم بشر أيضا أنه لم يكن خطيئة أكل األشياء التي عرضت في التضحية لألوثان.

نيكوالس الذي كان مؤسس النقوالويين بشر تعدد الزوجات وزوجات مشتركة مع رجال آخرين .هي كلها معارضة للوصايا العشر
وتعاليم يسوع المسيح.
استناداً إلى ما يقوله يسوع في اآلية أعاله ،ال ممارسة كنيسة أفسس هذا تجديف.

التغلب على خطايا خاصتك
أنه هاث إذن ،فليسمع ما  saithالروح منعزلة الكنائس؛ "له أن أوفيركوميث سوف أعطى ألكل من شجرة الحياة ،وفي خضم الجنة هللا".
رؤيا 2:7

أنه هاث إذن :وتستخدم هذه العبارة عبارة أو غيرهم بمعنى مماثل في جميع أنحاء الكتاب المقدس .أساسا ما تعنيه هو االستماع إلى ما
يقال  ،أن تحيط علما بما يقال ،وتأخذ من الوقت والجهد لفهم ما يقال .وهذا هو الفرق من الحكمة جاهل أو اكتساب المتبقية .هذا يجب أن تفعل ألنها
هامة والتي قيل أنها سوف تقودك إلى بر .لتجاهل أو ال تأخذ من الوقت لفهم ،سوف تقودك إلى الموت األبدي واإلدانة.
فليسمع ما  saithالروح منعزلة الكنائس :ال تقرأ فقط عبر هذه اآليات ،على افتراض أنها تتصل بالكنائس من  2000سنة
مضت ،قد تالشت منذ وقت طويل .سفر الرؤيا مكتوبة كلها تقريبا باستخدام سيمبوليسمس .هذا هو ،فهي تتحدث عن شيء واحد لكن هذا الشيء
رمزي لشيء آخر .الكنائس السبعة في آسيا ،ورمزية لتلك الكنائس التي تقبل الممارسات والعادات والتقاليد التي خارج كنيسة المسيح الحقيقية اليوم،
وبالتالي ،هذه التحذيرات التي قدمها يسوع ليوحنا الرسول ليست مجرد تحذير لتلك الكنائس ،ولكن للكنيسة الخاص بك اليوم ،وكذلك.
له أن أوفيركوميث :في هذه اآلية يسوع يقول لنا أننا يجب أن نتغلب على خطايانا ،كما فعل يعقوب ،إذا كنا نريد أن نأكل من شجرة
الحياة ،ويقول أنه إذا لم التوبة وتعديل طرقهم ،أنهم سيستبعدون من الوصول إلى شجرة الحياة كما كان آدم وحواء عندما اثموا.
تم تأسيس هذه الكنائس سبعة بواحد أو أكثر من "الرسل يسوع" أو من أولئك الذين اكتسبوا إيمانهم من أولئك الرسل .بشر "الرسل يسوع"
العبارة يدرسها لهم يسوع ،ولذلك تم تأسيس الكنائس بناء على تلك الحقائق.
عندما بدأت التجمعات من هذه الكنائس لممارسة الطقوس والتقاليد خارج تلك التعاليم ،وذهبوا من كونها "كنائس المسيح" للكنائس
"الوصايا للرجال" .واحد هذه كاذبة كان العرف أو التقليد في االحتفال بيوم السبت في "اليوم األول" من األسبوع.

شجرة الحياة
وأعطى لألكل من شجرة الحياة :عندما تم هزم الشيطان وإزالتها من على وجه األرض ،وتلك التي للرجل الذي وقفت قوية مع هللا،
وتلك التي "القديسين هللا" ،سيكون مرة أخرى الوصول إلى شجرة الحياة ،مما يعني أنه سوف يعيش إلى األبد ،طالما ال يخضع للموت.

ومن األرض بالرب أن تنمو كل شجرة ممتعة للبصر ،وجيدة لألغذية؛ وشجرة الحياة أيضا في خضم الحديقة ،وشجرة المعرفة للخير
والشر -سفر التكوين 2:9

"شجرة الحياة" يسمح الرجل ليعيش إلى األبد ،كان فيها آدم وحواء الوصول إلى حين في جنة عدن" .شجرة المعرفة من الخير والشر"،
كما كان في الحديقة لكن محظور آلدم وحواء .وعند كالهما يأكلون من "شجرة المعرفة "،أن اثموا.

تمت إزالة إذا كنت تذكر شجرة الحياة من الرجل عندما أخطأ آدم وحواء ،وطردوا من جنة عدن.

معرفة الخير والشر
والرب وقال "ها ،الرجل هو يصبح كواحد منا ،معرفة الخير والشر :واآلن ،أقلها أنه طرح له من ناحية ،وتتخذ أيضا من شجرة الحياة،
ويأكل ،ويعيش إلى األبد :ولذلك الرب أرسل له المنصوص عليها من جنة عدن ،حتى األرض من أين اقتيد .سفر التكوين 23-03:22

وافترض أن هللا يتحدث إلى المالئكة وغيرها من الكائنات السماوية ،في هذه اآليات ،الذي يعيش أيضا لألبد .الرجل اآلن ،بسبب خطيئته،
فيساوي المالئكة في المعرفة بالخير والشر ،وهللا ال يشعر بأنها تستحق أيضا أن الحياة األبدية ،وثم إزالتها من الوصول إلى شجرة الحياة.
في خضم الجنة هللا :وتكشف هذه الكلمات عن موقع شجرة الحياة .في "خضم جنة هللا" .السؤال اسأل" ،أين هو هذه الجنة اليوم إذا لم
يعد جنة عدن؟" في رأيي ،واستنادا إلى ما هللا قد أظهرت لي منذ  ،2009يجب أن نؤمن بأن "هللا الجنة" ال مكان مادية على األرض وال حتى في
السماء ،الجنة هللا في قلوبنا عندما علينا تثقيف أنفسنا في "كلمة هللا" وثم احتضان والحفاظ على الوصايا وطرق الرب الهنا .سوف تجد في بر
"الجنة هلل" ،وفي أن الجنة سوف تجد الحياة األبدية.

الحكمة
وهي شجرة حياة عليها أن ترسي عقد عليها :وسعيدة الجميع أن ريتينيث لها .األمثال 03:18

لتقديم الدعم لهذه الفكرة ،ونؤمن باهلل يقول لنا ما يلي.
لفهم ما هللا يقول في هذه اآلية تحتاج إلى فهم الذين في "وأنها" أن هللا إشارة إلى .هوية "وأنها" مفسرة في هذا عقب اآليات.

"أنها"
سعيد هو الرجل الذي فينديث الحكمة ،والرجل الذي جيتيث فهم  .للبضائع من ذلك أفضل من البضائع من الفضة ،والكسب منه من الذهب
غرامة .وأغلى من الياقوت :وال يمكن مقارنة منعزلة لها كل األشياء التي أنت كانست رغبة األمثال 15-03:13

كما ترون" ،أنها" التي تحدثت عن "الحكمة" والحكمة ويتحقق من خالل المعرفة ،وهو المعرفة المكتسبة من خالل التعليم .ما هذا ثم
تقول لي أنه يمكن االطالع على "شجرة الحياة" ،في تثقيف نفسك في الطرق وشريعة هللا ،ومن خالل هذا التعليم "المعرفة" الذي هللا وما يطالب
لك ولي ،ومع المعرفة أن نحصل على "الحكمة" معرفة هللا وتحقيق له بر .بمجرد أنك تحقق بر هللا ،فإنك سوف تكون أيضا "واحد مع هللا" ،وفي
هذا هللا سيعطي لك الوصول مرة أخرى إلى "شجرة الحياة".

مكافأة هللا
ابني ،ننسى ال بلدي القانون؛ لكن اسمحوا القلب ملكك تبقى بالدي الوصايا؛ لمدة أيام ،وحياة طويلة ،والسالم ،يجوز أنها تضيف إليك.
األمثال 2-3:1

يقول لنا هللا أول ما يحتاج لك ولي.

ننسى ليس لي القانون :من أجل االستفادة من رحمه هللا ،والحصول على مكافأة هللا ،يتطلب هللا أنه يجب أن ال ننسى القانون بلدي.
وهذا بدوره يعني أن هللا يتطلب أن تبقى وطاعة شريعة هللا.
ولكن اسمحوا القلب ملكك تبقى بالدي الوصايا :إذا كان لديك أي شكوك من تعليقاتي أعاله ،ينبغي إقناع هذه الكلمات مباشرة من
فم هللا لك أن فهمي للمعنى الصحيح.
لمدة أيام ،وحياة طويلة ،والسالم ،أنها تضيف إليك :وهكذا ،يكشف لنا ،الهدية التي لديه لتقديم أولئك الذين هم "القديسين هللا"
هللا.

الممارسة األولى يوم األحد
ونحن نناقش الذين للتغلب على خطايانا .واحد هذه الخطيئة هو "السبت يوم األحد" ،كما أنها كذبة الشيطان ،وفي المعارضة المباشرة
للكلمة والوصية من هللا كما يرد في "الوصية الرابعة".

تبقى "يوم السبت" تقديس ،كما خلت قاد الرب خاصتك هللا إليك .ستة أيام سوف أنت العمل 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 ،وال خادم خاصتك ،ال خاصتك أمة،
وال ملكك الثور ،ال ملكك الحمار ،ال أي خاصتك الماشية ،وال الغريب الذي يقع ضمن خاصتك غيتس؛ أن خادم خاصتك وخاصتك أمة ترقد كذلك
أنت .سفر التثنية 14-05:12

هذه أعاله آيات هي "كلمة هللا" كمعيّن إلى نبي هللا ،موسى ،وكما كتبه أسفل موسى والمنشورة ،حتى أن استطاعت أن تقرأ وتعرف أن
أوامر هللا لنا أنت وأنا والجميع عبر التاريخ منذ.

تأخذ

مالحظة "" :ولكن في اليوم السابع "هو يوم السبت للرب أنهم هللا ".الذي نسميه حاليا اليوم األحد هو اليوم األول من

األسبوع ،هذا الذي نسميه اليوم السبت هو "اليوم السابع" من األسبوع ،ولذلك ،فمن يوم السبت الذي هو "يوم السبت" للرب إلهك .لالحتفال بيوم
السبت أي يوم من األسبوع إلظهار عدم االحترام والمعارضة "كلمة هللا".

لماذا ثم األحد؟
في زمن اإلمبراطورية الرومانية ،هو اليوم األول من األسبوع اليوم أن كل ما يلزم لدفع الضرائب لروما .ولذلك ،كان الناس تأخذ من
الوقت للذهاب قبل محصلي الضرائب للقيام بذلك .إذا كانوا في األعمال التجارية أو أي نوع آخر من النشاط ،سيتعين أن األعمال أو النشاط تكون
مغلقة ألنها يمكن أن ال تكون هناك لتشغيله .وهذا يعني فقدان الدخل من عدم تمكنه من اتخاذ الدفع اليا كان المنتج أو الخدمة التي تباع .عندما بدأ
الشيطان أقول له الكذب بشأن "أول يوم السبت" ،الناس احتضنت ذلك ألنه يتطلب فقط واحدة يوم عطلة أسبوع ،يوم األحد ،ثم لدفع الضرائب،
وتقديم العبادة "هللا سبحانه وتعالى" .المشكلة مع ذلك هو أن أنهم يضعون روما أمام هللا ،بالطبع خطيئة قبل كل شيء بالذات.

التجارة على هللا
من أجل الحفاظ االحتفال بيوم السبت ،في "اليوم السابع" ،أيضا المطلوبة هي إغالق أنشطتهم التجارية ،وكذلك ،نظراً ألن يكون ال بيع أو
شراء خالل ساعات اليوم السابع المقدسةهناك .أدى هذا لمدة يومين في األسبوع في الدخل المفقود.
ولهذا السبب ،أصبحت شعبية االحتفال بيوم السبت في نفس اليوم الذي كان لديهم لدفع الضرائب لقيصر ،وهذا العرف أو التقليد نما حتى
أنه أمر وأمر "كنيسة روما" يوما القانوني الوحيد للعبادة.
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وكما ترون ،لم يكن يسوع هللا الذين تسببوا في مراقبة يوم السبت أن اليوم األول من األسبوع ،ولكن البابا للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
وعلى مر القرون ،تعلن تلك البابا نفسه أن لديهم "القدرة اإللهية" ويقول أن البابا في روما للكنيسة وضع أنفسهم 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؟

السبت تعريف
يحمل اسم "السبت" مارك هللا للسلطة .أن الكلمة العبرية ليوم السبت هو "شاباث" ".شا" يعني واحد األبدية .يعني " ،"Abجذر الكلمة
البا ،األب ،و حمام أو بيت يعني بيت أو عالمة .جنبا إلى جنب كيوم السبت أنها حزمة شهادة قوية ،عالمة على األب األبدي .

المساس بعبادة هللا
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المشكلة مع ذلك هو أن وضع قيصر أمام هللا ،في استمرار لدفع الضرائب في اليوم الذي تتطلبه قيصر ،ولكن الخطر على عبادة هللا بعدم
مراعاة يوم السبت في "اليوم السابع" كما وردت في "الوصية الرابعة" ،وفي "اليوم السابع من خلق".

عبادة هللا كما أنه أوامر
تذكر :أما أنت تعطي العبادة هلل بالضبط كأوامر هللا أو آخر ال عبادة "من خلق هللا" على اإلطالق .مع هذه الممارسة من االحتفال يوم
السبت في اليوم األول ،ذهب اآلباء المسيحيين وكنائسهم من كونها "كنائس المسيح" إلى "كنائس الشيطان" .ومن هذا الفشل في البقاء وفيا لتعاليم
يسوع والوصايا العشر أن يسوع هو التعبير عن شكوى حول في هذه الفصول األولى من "سفر الرؤيا".

كنيسة سميرنا
وحتى مالك الكنيسة في سميرنا الكتابة؛ "هذه األشياء  saithاألول واألخير ،والذي لقي مصرعه ،وهو على قيد الحياة؛ أنا أعرف
خاصتك األشغال ،والمحنة ،والفقر( ،لكن أنت غنية) وأنا أعرف التجديف منها التي تقول أنهم يهود ،وال ،بل هي كنيس الشيطان " .رؤيا 9-2:8

'' أنا أعرف التجديف منها التي تقول أنهم يهود ،وال ،بل هي كنيس الشيطان " .وهذا إشارة إلى تلك الكنائس التي تشير إلى نفسها
كمسيحي ،لكن تبقى الوصايا العشر ولذلك تعطي التشدق بأنه المسيح ،ولكن في الواقع هي كنيسة الشيطان ،ال كنيسة المسيح.
ماذا يقول لنا يسوع أن يعلم الذين يعبد له والذين ال .وقت يوحنا الرسول ،الذين تحولوا إلى تعاليم المسيح ،ال يزال المشار إليها أنفسهم
كيهود( ،الكلمة المسيحية ليس لها قد صاغ بعد) ،ولكن إذا قمت باستبدال كلمة يهودي مع كريستيان تفهمون أنه من الكنائس المسيحية اليوم أن
يسوع هو إعطاء تحذير وإدانة وليس فقط تلك التي لليهود.

ولكن كنيس الشيطان
وكما ذكرت من قبل ،وهذا ما يوفر الدعم لكلماتي ،هناك األناجيل اثنين في هذا العالم ،وكنيستين بتأسيسها على واحد من األناجيل .يوجد
"اإلنجيل المقدس هلل" ،على الذي هو تأسيس كنيسة المسيح ،وهناك اإلنجيل كاذبة من الشيطان ،على وهو تأسيس كنيسة الشيطان .ويمكن تمييز
واحد من اآلخر؟ أن اإلنجيل الذي ال تخصنا الكنيسة الخاص بك؟
هو أسهل طريقة لمعرفة ،إذا كان لديك الكنيسة يعظ الوصايا العشر ،كل عشرة منهم ،أو إذا كان الخاص بك الكنيسة يعظ "السبت اليوم
األول" ،الذي هو الشيطان الكذب .إذا تالحظ الخاص بك الكنيسة "يوم السبت يوم األحد" ،ثم أنها كنيسة الشيطان ،البساطة.
لدى اقتراح لك .إذا كان االحتفال الخاص بك الكنيسة في الواقع "يوم السبت يوم األحد" ،ثم أخذ نسخة من هذه الكلمات إلى الكنيسة معك
وكنت الوعظ "كلمة" هللا الحقيقية للجماعة .أحد أمرين سيحدث ،أما لك سوف تستحق الثناء لفكرة الخاص بك والشعب سوف تسعى لتغيير الخطأ
وتحويل للعبادة الحقيقية هلل ،أو سوف أكره لك الناس وشتمه لك ،والمطالبة بإزالة نفسك من الكنيسة.
أما سير العمل النتائج في نفس الشيء ،قمت بإزالة نفسك من كنيسة الشيطان  .Falseإذا كان أثناء إزالة هذا يمكنك تشجيع اآلخرين إلزالة
أنفسهم كذلك ،ثم يخبرنا أفضل بالنسبة لك ،هلل" ،أنا أحب أولئك الذين يحبون األستاذ"

محبة هللا فوق الحياة الخاصة بك
الخوف من أي من تلك األشياء التي أنت سوف تعاني :ها ،والشيطان أن يدلي ببعض من كنت في السجن ،وأن كنتم قد حاول؛ وأيها يكون
المحنة لعشرة أيام :تكون أنت المخلص حتى الموت ،وسأقدم إليك تاج الحياة .الوحي 02:10

"الخوف أيا من تلك األشياء التي أنت سوف تعاني منها ":هذا هو تنبؤ باضطهاد القديسين هللا ،التي لم يحن بعد لملء القمع المروعة في
وقت جون .،شيوخ معبد الهواة في اضطهادهم القديسين هللا ،بل تحولت مكافحة المسيح في شكل كنيسة روما إلى علم.
"ها الشيطان أن يدلي ببعض من كنت في السجن ".يسوع توقع هذه االضطهاد ومحاولة إبالغ القديسين مسبقاً ،لذلك هذا هو التنبأ تلك
االضطهاد أثناء االضطهاد بالرومانية فضال عن تلك التي سوف تحدث بكنيسة روما.
"تكون أنت المخلص حتى الموت ،وسأقدم إليك تاج حياة" .هذا هو إشارة إلى المكافآت ,بما في ذلك الحياة األبدية ،التي تعطي ألولئك
الذين يعانون من هذه المعاناة ،وبعد الثبات في اإليمان وعبادة هللا.

تذكر :عانى يسوع بموت مروعة ،كأولئك الذين يحبون يسوع؛ ونحن أيضا قد تدعي لتحمل األلم والمعاناة حتى الموت ،كما فعل ربنا.
إذا حين الدائمة هذه األشياء نضع دائما ً في االعتبار الوعود التي جعلت يسوع هللا لنا الذين ما زالوا ثابتين في إيماننا ،سوف نكون قادرين على
تحمل.
تذكر :قد يستغرق الجسم وحياتنا ،لكنها ال يمكن أن تأخذ بعيداً عنا الهنا ما لم نسمح لهم ب.

المتعلمين والحكماء
أنه هاث إذن ،فليسمع ما  saithالروح منعزلة الكنائس؛ قال أن أوفيركوميث ال يجوز أذى من الموت الثاني .الوحي 02:11

"التي قد خلت إذن ،فليسمع ما  saithالروح منعزلة الكنائس ".تذكر عندما شرحت أن هذه العبارة أو بعبارة أخرى مماثلة في معنى
يشير إلى أن أولئك الذين تأخذ من الوقت لفهم ،من خالل دراسة جادة ،سوف نعرف ونفهم أن الذي يتحدث عن يسوع .إذا كنت بعد قراءة هذه
الكلمات تفهم أن الكنائس التي ال تحتفظ "وصايا هللا" ليست من هللا ،وثم العمل على تلك المعارف عن طريق إزالة أنفسكم من تلك التجمعات ،ثم
كنت سوف تضع نفسك في الشركة من هللا-يسوع واألمل في الخالص.
'' فإن أوفيركوميث ال يصب من الموت الثاني " .إذا كان التغلب على الخاص بك العبادة الكاذبة في تلك الكنائس للشيطان ،وإزالة نفسك
من هذه العقيدة الزائفة ،ونسأل هللا لمغفرة ذنوبك ،وعبادة هللا كأوامر أنه ،ثم سيتم عند القيامة ال تعرف الموت الثاني أن أولئك الذين ال يعبد هللا كما
أنه يحظى بإرادة الحصول على ،ولكن سوف تعرف "الحياة األبدية" كالمكافآت الخاصة بك لحبك هلل  ،تماما كما فعل يسوع .وهذا ليس وعدا لك،
ولكن وعد هللا لكم .إذا كنت تعتقد أن وعود هللا صحيحا ً وأن تجري فيها يقول هللا ،ثم أنت من اإليمان ،وتلك العقيدة لها ما يبررها في توقع "الحياة
األبدية".

كنيسة برغامس
والي مالك الكنيسة في برغامس الكتابة؛ "هذه األشياء  saithأنه الذي هات السيف حاد مع حواف اثنين؛ وأنا أعلم خاصتك يعمل وأين
أنت دويليست ،من أي وقت مضى حيث مقعد الشيطان :وأنت هولديست حمل اسمي ،ويمتلك لم تنكر إيماني ،حتى في تلك األيام حيث كان انتيباس
بي الشهيد المؤمنين ،الذين قد ذبحت بينكم ،حيث المائتة الشيطان " .الوحي 13-02:12

مقعد الشيطان
مقر مكا فحة المسيح أن الذي يدعو هللا" ،بابل العظيم "،مما إذا كنت تذكر أنا كشفت في "مدينة روما ،إيطاليا" ،أو الفاتيكان على وجه
الدقة .ولذلك يقترح هذا أن بيرغاموس ليست بعيدة عن مدينة روما.

نظرية Balaam
ولكن لدى بضعة أشياء ضد إليك ،ألن أنت يمتلك هناك عليها أن تعقد مذهب  ،Balaamالذي يدرس باالك يلقي عثرة أمام األطفال
إسرائيل ،أن يأكل أشياء التضحية بمعزل األصنام ،وعلى ارتكاب الفجور .الوحي 02:14

 Balaamكان الرائي ما بين النهرين الذين ،عندما دعا إلى لعنة بني إسرائيل ،بدالً من ذلك أشاد لهم بعد أن كان يؤخذ اليهود باهلل عن
طريق له حمار .يمكنك أن تقرأ عنه في الكتاب أرقام الفصل .22
باالك أو بالك كان الملك الحقيقي في ذلك الوقت عندما عبرت بنو إسرائيل األولى في األردن وفي األراضي من المدفع .وكان بالك الملك
الذي كان واحداً من ملوك األولى التي حاولت دفع اإلسرائيليون مرة أخرى من األرض مدفع.

عقيدة النقوالويين
حتى يمتلك أنت أيضا عليها أن تعقد عقيدة النقوالويين ،الشيء الذي أكره .التوبة؛ وأال أنا سوف يأتي لك بسرعة ،وسوف محاربتهم بسيف
فمي .أنه هاث إذن ،فليسمع ما  saithالروح منعزلة الكنائس؛ "له أن أوفيركوميث سوف أعطى أن يأكل من المن المخفي ،وسوف يعطيه حجر
أبيض ،وفي الحجر اسم جديد مكتوب ،كنوويث الذي ال يوجد رجل إنقاذ أنه ريسيفيث أنه" -الوحي 17-02:15

وكانت النقوالويين طائفة مسيحية المناهضة التي تدعو إلى االنخراط في التقاضي ضد آخرين من الجماعة من خالل المحاكم المدنية بدالً
من التحكيم بين أعضاء الجماعة.
أنهم بشر أيضا أنه لم يكن خطيئة أكل األشياء التي عرضت في التضحية لألوثان.
نيكوالس الذي كان مؤسس النقوالويين بشر تعدد الزوجات وزوجات مشتركة مع رجال آخرين .هي كلها معارضة للوصايا العشر
وتعاليم يسوع المسيح.
كما ترون ،هللا يقدم الحب ألولئك الذين إظهار الحب والطاعة له ،ولكن يقدم التوبيخ والعقوبة ألولئك الذين يجهلون أو وصاياه وتفشل في
ذلك للحفاظ على "شريعة هللا" ويعطي عبادة حقيقية وصحيحة.

كنيسة ثياتيرا
ومنعزلة مالك الكنيسة في ثياتيرا الكتابة؛ "هذه األشياء  saithابن هللا ،الذين قد خلت عينية مثل منعزلة لهب النار ،وقدميه مثل النحاس
النقي؛ أعرف خاصتك األشغال ،واإلحسان ،والخدمة ،واإليمان ،وخاصتك الصبر ،وخاصتك األشغال؛ وآخر ليكون أكثر من األول .على الرغم
من ذلك لدى عدد قليل من األشياء ضد إليك ،ألن أنت سوفيريست أن المرأة ايزابل ،التي كاليث نفسها النبيه ،لتعليم واغواء لي خدم الرتكاب الزنا،
وأكل األشياء التضحية بمعزل األصنام " .الوحي 20-02:18

ايزابل
وكانت ايزابل األميرة الفينيقية وزوجة الملك آخاب ،الذي عاش في القرنال  9قبل الميالد .وقالت إغراء العديد من رجال إسرائيل على
ارتكاب الفجور والزنى ،بادعاء أن النبيه هلل .وباختصار كانت عاهرة الذين يعتنقون أن نبي هللا أغري الكثيرين على ارتكاب الفجور والزنى.

عندما يعطي يسوع هذه التحذيرات إلى الكنائس السبع في آسيا ،من خالل  st1القرن الميالدي ،ولذلك فإنه ليس مباشرة إلى المرأة ايزابل
أن يسوع هو إعطاء شكوى ولكن ممارسة العديد من كنيسة ثياتيرا االنخراط في ممارسة الجنس خارج إطار الزواج ،وفي المعارضة المباشرة
"الوصية السابعة".

تابت ال
وأعطى لها مساحة للتوبة زناها؛ وتابت ال .الوحي 02:21

ايزابل له معنى رمزي على أن يجري أي فرد .طريق الوعظ قالت أن نبي هللا ،أصبحت الشيطان وكان قادراً على سحب العديد من الذين
خالف ذلك قد احتضنت "كلمة" هللا الحقيقية ،إلى الزنا وغيرها خطايا ضد هللا.
تذكر :الشيطان ليس فرد؛ إبليس هو فرد ،الشيطان هو أيديولوجية أن يعظ ضد ويضع نفسه في معارضة "طرق هللا".

غضب هللا على ايزابل
ها ،وأنا سوف يلقي لها في سرير ،ولهم أن يرتكب الزنا معها في المحنة العظيمة ،فيما عدا يتوبوا من أعمالهم .وسوف أقتل أوالدها
بالموت؛ وجميع الكنائس ،أنا أعرف أن هو الذي سيرتشيث بزمام األمور وقلوب :وسوف أعطى منعزلة كل واحد منكم طبق ًا ألعمالك .الوحي
23-02:22

إذا كنت طالبا تاريخ ،سوف تعرف أن هذه العقوبة ال تم التعامل ايزابل وال إلى الكنيسة في ثياتيكرا .وهذا يرجع إلى أن هذه اآليات يعطي
استياء يسوع الكنائس السبع رمزية لجميع الكنائس ثم واليوم الذي يسمون أنفسهم بالمسيحية ،ولكن ال يصدق في تعاليم يسوع المسيح والوصايا
العشر التي هي األساس كل ما علم يسوع.
"لها" أنه سوف يلقي في سرير هو الكنائس الذين يدينون بأن اتباع المسيح .سيتم التعامل العقوبة التي يتكلم يسوع لفي "نهاية األيام"
عندما يعود يسوع إلى األرض ،وليس فقط للكنائس السبع في آسيا ،ولكن لجميع الكنائس والطوائف التي تفشل في التمسك بتعاليم يسوع المسيح
والوصايا العشر هللا.

تلك التي تجاوز
ولكن لكم أقول ومنعزلة الباقي في ثياتيكرا ،وكثير ما يكون ليس هذا المذهب ،والتي لم تعرف أعماق الشيطان ،كما أنهم يتكلمون؛ اطرح
عليكم أي أعباء أخرى ،ولكن هذا الذي كنتم بالفعل إجراء سريع حتى جئت .الوحي 25-02:24

هذه اآليتين أعاله تعطي دليالً على أن أنا على حق عندما أقول أن هذه اإلدانات التي قدمها يسوع للكنائس السبع في آسيا في الواقع رمزية
لجميع الكنائس التي تطلق على نفسها اسم المسيحية ولكن تفشل التمسك بتعاليم يسوع والوصايا العشر.
بينما أعطى آيات أول إدانة وتحذير من االنضباط للكنائس ،تعطي هذه اآلية هما التصفيق ألولئك الذين ال خدع وتلوثت باإلنجيل كاذبة
الشيطان.

التغلب عليها لنهاية
وأنه أوفيركوميث ،و  keepethبلدي يعمل حتى النهاية ،له سوف أعطى السلطة على األمم :وهو يبت منهم بقضيب حديد؛ كسفن بوتر
أنها تكون مكسورة للرعشات :حتى كما تلقيتها من والدي .وسوف يعطيه نجمة الصباح .أنه هاث إذن فليسمع ما  saithالروح منعزلة الكنائس.
الوحي 29-02:26

العبارة" :حتى النهاية "،ليس إشارة إلى شخص واحد أو حتى مجموعة من الناس التي عاشت في الوقت المناسب عندما كتب الرسول
يوحنا هذه الرسالة إلى الكنائس السبع .هو تحذير لجميع األجيال والكنائس الذي سيعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،الذي يجب القيام به على
المثابرة "نهاية األيام".
أن التغلب على أولئك الذين هم من خالل دراسة جدية للكتاب المقدس ،انظر الحقيقة اآللهة ،وهي لذلك ال ينخدع الشيطان األكاذيب
والخداع ،وثم تحول إلى عبادة هللا الحقيقي والصحيح.
يعني كيبيث بلدي يعمل حتى النهاية ،لطاعة واالحتفاظ "قوانين هللا" ،من الوقت عليك فهم لهم حتى وإلى األبد ،أن تشغيل ابدأ من شريعة
هللا ما يفهم من قبلك.
تذكر :كنيسة ليس الطوب وقذائف هاون بناء ،ولكن شعب الجماعة في العبادة هللا .وهذا كما تقول لي أن هذه اآليات هي إعطاء النبوة
لبعض ما سوف يكون مثل يسوع على األرض في عهد ألف سنة.
العبارة" :حتى النهاية "،ليس إشارة إلى شخص واحد أو حتى مجموعة من الناس التي عاشت في الوقت المناسب عندما كتب الرسول
يوحنا هذه الرسالة إلى الكنائس السبع .هو تحذير لجميع األجيال والكنائس الذي سيعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،الذي يجب أن يفعلوا ما
يجب عمله على المثابرة "نهاية األيام".

كنيسة ساردس
ومنعزلة مالك الكنيسة في ساردس الكتابة؛ "هذه الشيء  saithأنه هاث األرواح السبعة" من هللا " ،والنجوم السبعة؛ أنا أعرف خاصتك
يعمل ،أنت يمتلك اسم أن أنت ليفيست ،والفن الميت .الساهرة ،وتعزيز األشياء التي تظل ،التي على استعداد للموت :للم أجد خاصتك يعمل الكمال
أمام هللا .رؤيا 2-3:1

الغارقين في خطأ
ومن الواضح أن كنيسة ساردس كان أبعد عن يجري كنيسة المسيح .هذا هو جعل معينة بالعبارة" :والموتى الفن "،مما يوحي بالنسبة لي،
أنه إذا كانت هذه الكنيسة وفي الجماعة ال التوبة من طرق الشر ،فسيتم إزالته باهلل ،والذي يظهر من خالل هذه الكلمات" ،لم أجد خاصتك يعمل
الكمال أمام هللا".
وهذا ينطبق للعديد أن لم يكن معظم هذه الكنائس اليوم يطلقون على أنفسهم المسيحية ،بل هي أبعد ما تكون عن إعطاء عبادة هللا الحقيقي
والصحيح .حفظ أول يوم كيوم الرب لبقية هو األكثر وضوحا ً من تلك األخطاء.

التمسك بالمسيح
تذكر لذلك كيف أنت يمتلك تلقي واستمع إلى ،واضغط بسرعة ،والتوبة .إذا كان لذلك أنت سوف ال يشاهد ،سوف هيا إليك كلص ،وأنت
سوف ال تعرف ما هي ساعة سوف تأتي إليك عند .رؤيا 3:3

هؤالء الناس الذين يشكلون األبرشيات والكنائس أنشأها الرسل ،حتى من تلك التي تدرس الرسل ،والرسل المستفادة من يسوع مباشرة.
مع مرور الوقت بيد الكنائس توقف حفظ خدماتهم يسوع تدريسها ولكن إدماج تلك األشياء الكنائس التي كانت ال تدرس من قبل يسوع ،وهي بالتالي
تجديف ضد هللا.

يقوم يمشون معي
أنت يمتلك أسماء قليلة في ساردس التي قد ال تدنس مالبسهم؛ ويجوز يمشون معي في األبيض :ألنها تستحق .أنه أوفيركوميث ،تكون
نفس الملبس في يتباهى األبيض؛ وأنا سوف ال يمحو اسمه من كتاب الحياة ،ولكن سوف اعترف باسمه أمام والدي ،وأمام مالئكته .أنه هاث إذن،
فليسمع ما  saithالروح منعزلة الكنائس .رؤيا 6-3:4

في هذه اآليات ،يظهر يسوع والتباين بين أولئك الذين هم "القديسين هللا" وأولئك الذين تقع قصيرة .في هذا التناقض ،هو إعطاء يسوع
مناقشة حية للكيفية التي تقع ستعامل قصيرة له ،وأولئك الذين ال تزال قوية في اإليمان الحقيقي ،وكيف أنهم سيعاملون باهلل.

الكنيسة في فيالدلفيا
والي مالك الكنيسة في فيالدلفيا الكتابة؛ "هذه األشياء  saithأنه ما مقدس ،أنه صحيح ،أنه هاث مفتاح ديفيد ،أنه أوبينيث ،وأي رجل
شوتيث ،وشوتيث ،وأي رجل أوبينيث؛ أنا أعرف خاصتك األشغال :ها ،ولقد حددت قبل إليك ،وفتح الباب ،والرجل ال يمكن أن يغلق عليه :أنت
يمتلك قوة صغيرة ،ويمتلك أبقى كلمة بلدي ،ويمتلك لم تنكر اسمي .رؤيا 8-3:7

أعرف خاصتك األشغال :إشارة إلى حقيقة أن يمكنك إخفاء أي شيء من هللا ،أنه يعرف إذا كنت وفيا له العبادة أم ال .الكلمة "تعمل" كما
يشير إلى الوقت والجهد التي كنت شخصيا في الدراسة الدؤوبة "كلمة" هللا المقدسة .مجرد الذهاب إلى الكنيسة واالستماع إلى شخص ما يبشر
"اإلنجيل المقدس" أن كنت ال يكفي ،جد يجب أن تدرس الكتاب المقدس لنفسك ،ويجب تثقيف نفسك ،وال تأخذ ذلك الذي يخبرك اآلخرين كالحقيقة،
ولكن نعرف دون أدنى شك من الدراسة والبحث وهو "كلمة هللا" الخاصة بك ،والذي هو الشيطان.
"ها أنا قد وضعت قبل إليك والباب المفتوح "،هي إشارة إلى حقيقة أن الطريق إلى الخالص مفتوح لكم ،تحتاج فقط بذل مزيد من الجهد
البقاء وفيا للعبادة الصحيحة هلل ،كما قد أمر هللا.
"والرجل ال يمكن أن يغلق "،إشارة إلى حقيقة أن الباب مفتوح لك ،وطالما كنت وفيا الخاص بك عبادة هللا ،ال أحد على األرض وال
الشيطان نفسه يمكن أن تبقى لكم من الذهاب من خالل الباب وإلى السماء .أنت سيد مصير الخاصة بك ،إذا كنت يتعثر؛ ألن كنت ال تزال الدؤوب
إلى الخاصة بك "يعمل ".تماما كما ال يتم حفظ من الجهود الحثيثة لشخص آخر ،وال يمكن أي شخص آخر كتلة طريقك من خالل الباب ما لم تسمح
لهم بالقيام بذلك.

"النت يمتلك قوة قلي ً
ال ":لديك بنفسك ولكن قوة صغيرة ،مما يعني أن معرفتك "كلمة" هللا الحقيقية في األسبوع ،ولكن عندما تضع حياتك
في يد يسوع ،والحفاظ عليه من جانبكم ،بإطاعة تعاليم يسوع والوصايا العشر ،وبسبب اإليمان الراسخ (اإليمان بكلمة هللا) والخاص بك العبادة
الحقيقية هلل  ،لديك قوة التي سوف ال يكون لديك خالف ذلك ،ولكن سيكون لديك مع يسوع يعطيك اتجاه قوته إضافة إلى لك.
تذكر :يسوع هو الطريق الوحيد إلى األب .يسوع المستخدمة هنا رمزية من "اإلنجيل المقدس" بتعاليم يسوع وهللا.
يسوع  saithله" ،أنا الطريق ،الحقيقة ،والحياة :ال يأتي الرجل منعزلة األب ،ولكن لي ".يوحنا 14:6

ويمتلك أبقى كلمة بلدي " .كلمة هللا هو "شريعة هللا" ،كما يرد في صفحات كتب األنبياء؛ فهي مختصرة ،أو أسهل للتذكر ،في الوصايا
العشر .جميع المبادئ األخالقية تدرس من قبل يسوع مستمدة من واحد أو أكثر من الوصايا العشر.
"وال يمتلك نفي اسمي" .هذا إذن إشارة أخرى إلى حقيقة أن كنت تحتفظ الوصايا العشر ،وأن كنت تقبل أن الوصايا العشر هي األساس
ألي العبادة الحقيقية هلل وجوهر .أنت ال تنكر باسم هللا عندما يمكنك الحفاظ على الوصايا العشر ،عكس ذلك تماما ،وإعطاء المجد السم هللا عند
الحفاظ واطاعة الجميع من الوصايا العشر.
تذكر :كيف كنت قد أظهرت أن باسم هللا ليس اسماً ،مثل توم أو هاري ،بل تتحدد بالوصايا العشر ،كالتي تعرف منظمة الصحة العالمية،
وما هللا؟

كنيس الشيطان
ها ،وسيجعل منها معبد للشيطان ،الذي يقول أنهم يهود ،وال ،بل تكمن؛ ها ،وسأقدم لهم أن يأتي والعبادة قبل أقدام خاصتك ،وأن تعرف أن
كنت أحب إليك .رؤيا 3:9

"ها أنا سوف تجعلها معبد الشيطان "،هي إشارة إلى تلك الكنائس التي تعطي التشدق بيسوع ،بل هي في الحقيقة الكنائس أن هذه
الممارسة "اإلنجيل كاذبة من الشيطان" .ويمكن صياغة هذا إلى الكنيسة لمكافحة المسيح أننا نعرف اآلن أن كنيسة روما ،فضال عن تلك الكنائس
األخرى االحتفال "يوم السبت األحد" .كنيس كلمة هي كلمة يهودي للكنيسة.
هذا ثم يعطي الدعم لما قد يقوله وهناك اثنين من اإلنجيل في العالم ،وانجيل الشيطان كاذبة وهللا اإلنجيل المقدس ،ولديها كل إنجيل الكنيسة
أو التالية .مع العلم هي الحقيقية "اإلنجيل من هللا" ومن ثم الحقيقي كنيسة هللا ،يتطلب بذل جهد على الجزء الخاص بك لدراسة جد الكتاب المقدس.
أولئك الذين كسول في الحرص على اإليمان وعدم تعرف سوى الموت ،بينما أولئك الذين الدؤوب في عبادتهم سوف يكون النعمة من هللا.
"التي تقول أنهم يهود ،وال ،بل تكمن "،هو إشارة إلى تلك الكنائس والناس الذين يحضرون الذين يسمون أنفسهم مسيحيين ،أو اتباع
يسوع ،ولكن القلب الذي هو أبعد ما يكون عن تعاليم يسوع واالحتفاظ "قوانين اآللهة" .المثال األكثر وضوحا ً هي تلك الكنائس المسيحية التي تحتفل
باليوم األول السبت وال اليوم السابع يوم السبت "الوصية الرابعة" يحدد.
مالحظة :هللا يستخدم كلمة يهودي بدالً من المسيحية ألنه قد ال قد صاغ كلمة المسيحية اعتبارا من وقت جون بعد .ألنني أرى هذه
اآليات كتحذير ضد الكنائس المسيحية في العصر الحديث ،وليس فقط تلك التي وقت جون ،وأنا تبادل أسماء اثنين.

"ها أنا سيجعل منهم أن تأتي والعبادة قبل خاصتك القدمين "،هي إشارة إلى حقيقة أن الذين عبادة هللا كما أنه األوامر وإبقاء القوانين له،
ولم ينكر اسمه ،سيتم عند "المجيء الثاني للسيد المسيح" ،يكون إعداد أعاله وأدلى القاضي على أولئك الذين ويالتها لك ألن أنت كنت وفيا لعبادة
هللا.
"وأن تعرف أن كنت أحب إليك "،يشير إلى الحب أن هللا سوف يصب إليكم ،أولئك الذين تبقى له قوانين ،وعبادة هللا بسعادته ال بنفسك،
بدالً من الغضب أنه سوف يصب خارجا ً على أولئك الذين يتعبدون بالسرور بهم واسم هللا رفضت كما حددتها الوصايا العشر.

أبقى من إغراء
ألنه يمتلك أنت أبقى كلمة الصبر بلدي ،كما سأبقي إليك من ساعة إغراء ،التي تأتي إلى جميع أنحاء العالم ،في محاولة ألن أتناول
األرض .الوحي 03:10

"ألن أنت يمتلك أبقى كلمة الصبر بلدي" .هللا هو المريض مع أطفاله ،وعلى الرغم من أننا الخطيئة ونعيش حياتنا في خطأ ،أنه في
صبره يغفر أولئك الذين نبحث عنه والتوبة آثامهم ،ونسأل هللا له المغفرة ،ثم عند التوبة تبدأ عملية والدة جديدة من أحد الذين إثم واحد الذي يكتب
"وصايا هللا" على قلبك  ،وتعيش بقية حياتك في السعي إلى الحفاظ على "وصايا هللا" ،وتحويل نفسك إلى أحد الذين يجعل الواجبات األخالقية هلل
إلى الضرورات األخالقية الخاصة بك .بهذه الطريقة يمكنك إظهار أو المجاهرة بحبك هلل.
"كما سأبقي إليك من ساعة إغراء ،التي تأتي إلى جميع أنحاء العالم ،في محاولة ألن أتناول األرض ".ومن الواضح أن هناك سوف
يأتي وقت عندما العالم كله سوف يكون إغراء "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،ولكن إذا كنت وفيا الخاص بك عبادة هللا ،لن تكون حتى يميل ،بأن هللا
سوف إخفاء لك منه .ال أعتقد أن هذا كشيء سيحدث كنبوءة ،لكن جانبا من كل من منطقتنا سيرا على األقدام من خالل الحياة ،والخاصة بنا الحاجة
السعي إلى هللا من خالل دراسة جادة والصالة.
في هذا يمكنك التغلب على أكاذيب الشيطان ،وقد تبنت العبادة الحقيقية هلل ،كنت قد حاولت بالفعل في تأسيس الشيطان يكمن ،وقد يخرج
أقوى للمحاكمات الخاصة بك .عندما تعرف من خالل معرفة الحقيقة هللا ،ثم أكاذيب الشيطان ال يملك أكثر من أنت ،وذا كنت مخفية من تلك
األكاذيب.

تاج الخالص
ها ،وجئت بسرعة :عقد هذا السريع الذي يمتلك أنت ،أن الرجل ال تأخذ التاج خاصتك .الوحي 03:11

في هذه اآلية يسوع هو تحذير مرة واحدة كنت قد وجدت الحقيقة هللا ،كنت سوف باستمرار تعرض الكاذيب الشيطان ومحاوالته لتتسبب
في سقوط من اإليمان في كلمة هللا الحقيقية .إذا كنت الثبات في اإليمان ،وعدم االستسالم لتلك األكاذيب ،أو الضغوط المفروضة على لك بالعائلة
واألصدقاء ،ولكن رؤيتهم لالكاذيب التي هم ،ثم كنت ستحتفظ تاج الحياة األبدية أن هللا تقدم لك ،وأنه لم يكن بعيداً من قبل أولئك الذين يعتقدون
أنفسهم المسيحية أو الرجال من هللا  ،ولكن يبشر "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.

أولئك الذين ينتصرون
له أن أوفيركوميث سوف اجعل أحد أعمدة في معبد إلهي ،وأنه سوف يذهب ال أكثر من :واكتب عليه اسم إلهي ،واسم مدينة إلهي ،الذي
هو القدس الجديدة ،التي يأتي إلى أسفل من السماء من إلهي :وسوف اكتب عليه اسمي الجديد .الوحي 03:12

"له أن أوفيركوميث "،هو إشارة إلى أولئك الذين مرة واحدة وهي تظهر الحقيقة هللا ،ونرى أن الوصايا العشر هي األساس للعبادة
الحقيقية هلل ،وثم من هم الذين سوف يستطيعون التغلب على أكاذيب الشيطان .يعقوب هو الذي تغلب على خطاياه ،والسبب في تسمية هللا له
إسرائيل ،وأنها لهذا السبب أن عند التغلب على خطاياك ،وال ندعو نفسك مسيحي بعد اآلن ،اسما ً التي تلوثت "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،لكن
استدعاء نفسك اإلسر ائيلية ،التي تشهد على الخاص بك بعد التغلب على أكاذيب الشيطان ،وقد حان لقبول "كلمة" هللا الحقيقية.
"سوف تجعل عمود في معبد إلهي ".بأن الوصايا العشر هي األساس لكنيسة هللا ،كنت ستبذل دعامة في تلك كنيسة ،جزءا من الهيكل
الذي هو الكنيسة الحقيقية هلل .كلمة "ركيزة" يعرف بأنه :عمود رأسي الذي جزء من مبنى يستخدم لدعم أو الزخرفة ،أو الدعامة األساسية ألي
منظمة أو مجتمع .يقول يسوع لك في ما سبق ،كتحويل لكنيسة المسيح الحقيقية ،يمكنك بذل دعامة أو الدعامة أساسية للمؤسسة لتلك الكنيسة
وشخص آخرين يمكن أن ننظر إلى مثال عن اإليمان.
"وقال أنه يجب الذهاب ال أكثر "،بمجرد أن تكون هذه جزء من هيكل الكنيسة الحقيقية ،سوف يتعثر ابدأ أو العودة الشريحة خارج
الكنيسة .هللا يقول لنا" ،أنا سوف رأيت بالدي القوانين إلى قلبك ،ال أكثر القوانين إلى التمسك ،لكن جزءا من شخصيتك واألخالق".
"وسوف اكتب عليه اسم إلهي "،إشارة إلى هللا ما قاله في جميع أنحاء الكتاب المقدس ،وأن في تلك األيام ،أو في وقت النهاية ،سوف
يكتب هللا له القوانين ،الوصايا العشر ،على قلب أولئك الذين يتعبدون له كما أنه األوامر ،باسم هللا يجري تعريفها بالوصايا العشر ،ولذلك فإن
الوصايا العشر التي سوف يكتب هللا على قلبك.
" ،واسم مدينة إلهي ،وهي القدس الجديدة ".إذا كنت تذكر في جميع أنحاء الكتاب المقدس مدينة القدس ويشار إلى يحمل اسم هللا ،أو
أنها باسم هللا .ومن ثم هذه اآلية تفسيراً لذلك .القدس يحمل اسم هللا ألنها في مقرها في تابوت العهد ،وداخله ،أبقى جداول الوصايا العشر التي هي
باسم هللا ،وفي أن الوصايا العشر إعطاء تعريف منظمة الصحة العالمية هو هللا ،شخصيته ،والشرف ،واألخالق.
"الذي يأتي إلى أسفل من السماء من هللا "،وهو مرجع آخر للوصايا العشر ،والتي تأتي إليها من هللا وليست اختراع الرجال .وهذا
ينطبق أيضا على يسوع المسيح ،حيث أنه أيضا سوف تتنزل إلى أسفل من السماء "الثانية وظهور المسيح".
"وسوف اكتب عليه اسمي الجديد ".هذا أفسر هو يسوع تبلغنا أنه سيكون اسما ً جديداً في الوقت مجيئه الثاني أو بعد ذلك بوقت قصير.
واقترح أن هذا له عالقة مع حقيقة أن الشيطان ،في الدعوة إلى الكنائس أن التبشير باإلنجيل كاذبة من الشيطان ،مسيحي ،قد المتسخة اسم المسيحية،
لذلك ،يسوع سيعطي نفسه وكنيسته اسما ً جديداً .ليس لدى أي فكرة حقيقية ما سيكون هذا االسم الجديد ،ولكن اقترح أن اإلسرائيلية ،على الرغم من
االسم القديم ،احتمال في أن في كل التاريخ قد ال تم من أي وقت مضى المشار إليها كدين أو حتى طائفة من دين .سوى عدد قليل في صفحات
الكتاب المقدس من أي وقت مضى كانت اإلشارة إلى أنه يجري اإلسرائيلية .في هذا الصدد قد أكون في الخطأ ،وهناك معنى آخر قد يكون لهذه
اآلية.

تذكر الوصايا

العشر :ويمكن تقسيمها إلى جزأين والوصايا التي تقول لنا كيفية عبادة هللا كما أنه يحظى بالواجبات األخالقية ستة

من هللا .ما هذه اآلية قد تكون إشارة إلى من الواجبات األخالقية اإلضافية التي أعطانا يسوع في تعاليمه التي تتجاوز الستة الواردة في الوصايا
العشر .في القيام بذلك ،تم تغيير اسم هللا ،وذا هللا سوف يكتب اسم هللا بالكامل على قلوبنا .بدالً من ستة معنوية في تعريف منظمة الصحة العالمية هللا
أعطانا يسوع إضافية  7أو  8الحتميات األخالقية ،التي تعطي تعريفا ً أكثر اكتماال من هللا اآلن.

أنه هاث اإلذن
أنه هاث إذن فليسمع ما  saithالروح منعزلة الكنائس .الوحي 03:13

"أنه أن خلت إذن ".ولعلكم تذكرون ،أنا كشفت في وقت سابق لك أن هذه العبارة وأخرى مماثلة ألنه يشير إلى أولئك الذين هم من
الحكمة ،أو قد اتخذت الوقت والجهد المبذول مع الدراسة الدؤوب والبحث في الكتاب المقدس ومعناها .ولذلك ،يعطي يسوع بنا اإلنذار هنا ،أن ما
هو يقول هذه الكنائس السبعة في آسيا الصغرى هو في الواقع أكثر من توجه لهم بل في تلك الكنائس على مر التاريخ منذ كتابة "سفر الرؤيا" ،حتى
يومنا هذا .جميع الكنائس التي تطلق على نفسها اسم المسيحية ،بحاجة إلى أن تنتبه وأخذ اإلنذار فيما يتعلق بهذه األمور أن يتحدث من يسوع في
"سفر الرؤيا" وخاصة الكنائس تحذيراته إلى السبعة.
"فليسمع ما  saithالروح منعزلة الكنائس ".أن تكون أكثر تحديداً ،تستهدف هذه اآليات تلك الكنائس التي تطلق على نفسها اسم
المسيحية ،ولكنها أبعد ما تكون عن ذلك الذي يعلم يسوع .يعلم يسوع الوصايا العشر ،معظم ،أن لم يكن كل من هذه الكنائس التي تطلق على نفسها
اسم المسيحية ،ورفض الوصايا العشر ،بل مما يوحي بأن قوانين هللا قد عفا عليها الزمن ولم تعد جزءا من عبادة هللا الحقيقي والصحيح ،هذا بالطبع
يقوم على األكاذيب الشيطان ،وذلك الكفر.

كنيسة الالودكيين
وحتى مالك كنيسة الالودكيين الكتابة؛ "هذه الشيء  saithآمون ،الشاهد الصادق والحقيقي ،البداية خلق هللا .أعرف خاصتك األشغال ،أن
الفن أنت بارد وال حار :كنت أنت ويرت الساخنة أو الباردة " .الوحي 15-03:14

ال الساخنة أو الباردة
"أعرف خاصتك األشغال ،أن الفن أنت بارد وال حار ":وهناك كثيرون في العالم اليوم ليس لديهم أي اهتمام بما قد هللا يقول في الكتاب
المقدس .أنهم ال يهتمون في الدين العام أو عبادة أي آلة .أنها لهؤالء الناس أن يسوع يوجه هذه اآليات القليلة القادمة.
"كنت أنت ويرت الساخنة أو الباردة ".باهلل هذا وهو يقول أنه يفضل أن يكون لها رأي ووضعت نفسك على جانب واحد أو آخر .أنك
سوف تذهب من خالل الحياة في الجهل هناء سوف ال يوفر لك من نيران الجحيم.

تذكر:

أما تحب هللا ،بحفظ وصاياه ،أو تكره هللا بعدم حفظ وصاياه ،لعدم العناية بطريقة واحدة أو أخرى أماكن لك من ناحية الكراهية،

وبقدر هللا وتشعر بالقلق .ال تعطي نفس األشخاص ،الذين لديهم أي اهتمام بالدين ،والعبادة بأية هللا؛ ولذلك ال تعطي العبادة إلى "هللا كاذبة" أما،
وهي بالتالي خالية من الخطيئة بعد أن تفعل ذلك .على الرغم من أن هذا صحيح وهللا في ما ورد أعاله يبين أنه يتفهم هذا عنك ،بنفس يحتاج لك أن

نفهم أنه إذا كنت ال تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،ثم هو نفس إعطاء الخاص بك العبادة إلى هللا كاذبة ،الشيطان ،وعلى هذا النحو ،يرى هللا
لك كنكرة له بنفس الطريقة.

أنا سوف يقذف إليك من فمي
ثم ذلك ألن الفن أنت الفاتر والبارد ال الساخن ،وسوف يقذف إليك من فمي .الوحي 03:16

ثم يتحقق هذه اآلية أن الذي قلته للتو ،تلك العبادة ال هللا ،سوف يستلم نفس الحكم كأولئك الذين يتعبدون باإلنجيل كاذبة الشيطان.

ثروات األرض
ألن أنت  ،sayestوأنا غنية ،وزيادة مع السلع ،وحاجة من ال شيء؛ وكنوويست ال أنت الفن البائسة ،وبائسة ،والفقراء ،والمكفوفين،
وعارية :الوحي 03:17

"ألن أنت  ،sayestأنا غنية ،وزيادة مع السلع ،ويكون بحاجة ألي شيء ، "،يشير مرة أخرى إلى أولئك الذين ال الباردة أو الساخنة.
هم أولئك الذين يملكون الثروة ووسائل الراحة من هذا العالم ،حيث لم يكن لديك أي قلق أو اهتمام للحياة القادمة.
قال وكنوويست ال أنت الفن البائسة ،وبائسة ،والفقراء ،والمكفوفين ،وعارية .على الرغم من أن لديك الكثير في هذه الحياة ،فإنه ال
قيمة لها في الحياة المقبلة .هذا هو الذي يجعلك المعوزين عندما كنت سوف تقف أمام هللا في يوم القيامة .فقط في عبادة هللا كما أنه يحظى بأنه يكون
يعبد ،أنت غنية بكل حياة .ولو كنت قد تعمل بجد في هذا العالم للحصول على الثروة وأشياء من هذا العالم ،قد تعتقد نفسك الغنية ،ولكن دون
الخاص بك محبة هللا ،كنت على الفقراء والمعوزين ،ألنك دون أمل خالص .ما هو الحياة ،وإذا لم يكن هناك سوى الموت الذي ينتظركم؟

العملة للخالص
أنا محامي إليك لشراء الذهب للي في الحريق ،وحاول أن أنت األكثر قابلية تكون غنية؛ ويتباهى بيضاء ،أن أنت األكثر قابلية أن يكون
الملبس ،والتي ال تظهر العار خاصتك التعري؛ وادهن ملكك العين بالعين-المرهم ،أن أنت األكثر قابلية انظر .الوحي 03:18

"أنا محامي إليك لشراء الذهب للي حاول في الحريق ".التوبة آثامك ،ونسأل هللا له المغفرة ،وتعيش حياتك في إطار الوصايا العشر ،هو

كيف يمكنك شراء الذهب للخالص من هللا.
"أن أنت األكثر قابلية أن تكون غنية "،هو هذا الجهد أو العمل ،الذي هو العملة التي تحتاج إليها عند الوقوف أمام هللا .كل الثروة التي
تتراكم في هذه الحياة ال قيمة لها في شراء مدخل إلى السماء ،ما لم يكن لديك هللا أوالً في قلبك.
تذكر :هللا خلق الكون واألرض داخله .ماذا تأخذ من األرض وجعل لك هو ليس حقا ً لك ألنه ينتمي إلى هللا ،وأنه قام بإنشائه .لماذا ثم
تظن أن الثروة إيرثلي وقيمة هلل ،عندما كان ينتمي بالفعل إلى له.

الخاص بك عبادة هللا وبك الطاعة "شريعة هللا" التي هي قيمة بالنسبة هلل .هللا خلق لك أن تكون لك .وهناك أخرى ال مثلك .كل المليارات
من البشر قد عاش أمامكم ،كان هناك ،وهو واحد فقط لك .ومن هذا التفرد أن هللا يرى قيمة .ولكن إذا كنت لن أو عدم إظهار االحترام لكم والحب
للمنشئ الخاص بك ،ثم ال تلتزم هللا يعطيك الحياة األبدية.
"واألبيض يتباهى ،أن أنت األكثر قابلية أن يكون الملبس ،والتي ال تظهر العار خاصتك التعري ".يتباهى األبيض إشارة إلى بر العبادة
الخاصة بك والطريقة التي نعيش الحياة الخاصة بك .العري ال يشير إلى العري جسمك ،ولكن عرى روحك ،روح الخاص بك ،الخاصة بك عبادة
هللا .أعتقد أنه بهذه الطريقة .بسبب الغطرسة الخاص بك ،وكنت ال تواجه أي حاجة لعبادة هللا ،ثم عندما تقف أمام "هللا خلق" الحكم ،وسوف تعرف
العار خاصتك التعري .بحلول ذلك الوقت بيد سيكون متأخراً جداً لتعديل الخاص بك سبل الشر.
أعتقد أنه بهذه الطريقة .بسبب الغطرسة الخاص بك ،وكنت ال تواجه أي حاجة لعبادة هللا ،ثم عندما تقف أمام "هللا خلق" الحكم ،وسوف
تعرف العار خاصتك التعري .بحلول ذلك الوقت بيد سيكون متأخراً جداً لتعديل الخاص بك سبل الشر.

تعريف الشر
أولئك الذين لم تفعل ذلك أو رفض إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل من الشر .كنت قد يكون فرد أخالقية ،والصالحين في كل حياتك،
ولكن إذا كنت ال تعطي العبادة "هللا خلق" ،الذي هو الخالق الخاص بك ،وثم أنت الشر في نظر هللا.
إذا كنت تعتقد أنك هي عبادة هللا ،ولكن يتم خدع من قبل تلك الكنائس التي يسمون أنفسهم المسيحية ،ثم عندما تقف أمام هللا في يوم القيامة،
سوف تكون الخجل عندما يظهر لك أن كنت حقا ً لم تعبد هللا في الحقيقة ،ولكن في الواقع كانت العبادة الخاصة بك لإلنجيل كاذبة من الشيطان .تماما
كما هو الجهل ال الدفاع القانون للرجل ،هو ليس الدفاع تحت "شريعة هللا".

تأديب هللا
وكثير ما أحب ،تأنيب ،وكاستين :تكون متحمس لذلك ،والتوبة .الوحي 03:19

هللا يحب الذين يحبونه وأنه من خالل الجهود التي يبذلها لتظهر لك الخاص بك خطأ ،أنه قد تجد له تأديب الهجومية ،إال أنها في بلده تأديب
الخاص بك خطأ أن تفهمون حبة وحقيقته .هللا أن ال يطلب منك التوبة ،إذا كنت الحياة والعبادة الخاص بك له الصالحين ،أنه التوبيخ لك ألنك بطريق
الخطأ ،حيث تظهر لك الخطأ الخاص ،الذي قد تتعلم منه ،وأعلم أنك في الخطأ والتوبة ثم هذا الخطأ ،حيث يتم حفظها من أجل التوبة الخاصة بك.
تماما كما تقوم بتأديب أو تأديب الطفل الخاص بك عندما تكون في الخطأ ،ومع ذلك التأديب ،يتعلمون منك ما هو صواب وما هو خطأ،
وحتى أيضا يجب أن تتعلم من تأديب هللا لك ،ما يراه هللا أن يكون خطأ في سبل الخاص بك.

هللا ما يطرق الباب الخاص بك
ها ،أقف على الباب وتدق؛ إذا كان أي رجل سماع الصوتي ،وفتح الباب ،سوف تأتي إليه ،وسوف سوب معه ،وهو معي .الوحي 03:20

هللا لن تجبر لك للعبادة له كما أنه األوامر ،وأنه يقف على الباب ويقرع ،أنه لم يكن هناك كسر في الباب (والذي كيف كنيسة روما في
الماضي أجبر الناس العبادة) ،أو كيف قوة المسلمين بايمانهم على اآلخرين ،ولكن لضرب كي أبلغكم بأن دون .هو اختيارك تسمح له في الباب

الخاص بك أو للحفاظ عليه يسد الطريق .إذا كنت سوف أي رجل سماع الصوتي ،وفتح الباب ،وسيأتي له ،وسوف سوب معه ،وكان معي" ،
وهو يعني أنه إذا كنت التوبة خطاياك ،ثم هللا سوف يأتي لك وسوف تكون ابن هللا ،تماما كما أن يسوع هو ابن هللا ،وأنه سوف يكون والدك  ،وبهذه
الطريقة سوف تصبح وريثه الهدايا هللا ،مثلما يرث ابن من والده على األرض.

ورثة رحمه هللا
له أن أوفيركوميث سوف امنح للجلوس معي في بالدي العرش ،حتى مع أيضا تغلبت ،وأنا المنصوص عليها مع أبي في عرشه .التي
خلت واإلذن ،فليسمع ما  saithالروح منعزلة الكنائس .الوحي 22-03:21

تذكر! هذا هو يسوع يتحدث إلينا عن طريق يوحنا الرسول .يسوع يواجه إغراءات من الشيطان ،بل أنه تغلب على لهم ،مثلما جاكوب
تغلب على خطاياه وتاب .إذا كان يمكنك التغلب على تلك اإلغراءات لهذا العالم ،ومن الشيطان ،ثم سيتم نقلك إلى هللا ،أن يكون ابنه ،كما يسوع.
الشيطان من خالل مكافحة المسيح له ،قد صرح األكاذيب ،ومن هذه األكاذيب ،أعطت نفسها تبدو وكأنها عبادة هللا الحقيقية ،ولكن في
الواقع هو تزوير تلك العبادة .إال بجد البحث عن الحقيقة في الكتاب المقدس ،يمكنك أن تعرف الشيطان الكذب للكذب بأنها.
بعد قراءة هذا اآلن في هذه الدروس ،يمكنك اآلن مشاهدة هذا صحيح ،وأن تلك الكنائس التي تطلق على نفسها اسم المسيحية ،ولكن تعزيز
تجديف ومن األكثر وضوحا ً هو االحتفاظ بأول يوم السبت بدالً من يوم واحد في األسبوع بأن هللا هو يوم مقدس ،والذي يخبرنا في وصاياه ،إلى
تذكر  ،يوم السبت اليوم السابع.
في هذه اآليات األول من "سفر الرؤيا" ،هو تحذير هللا إزالة نفسك من هذه الكنائس ،وبنات العاهرة ،والتوصل إلى معرفة هللا ،شخصيا
وحميمة ،بالتماس عناية هللا.

خطأ الدكتور هيسكو
حيث يمكنك مشاهدة الدكتور هيسكو في الخطأ في التفكير بأن للكنائس المسيحية المبكر في وقت ما انحرفت عن العبادة الصحيحة هلل أنه
خير هللا .يسوع ،في اآليات أعاله ،قد أوضحت بجالء أنه ال يوافق ،ويعطي اإلنذار أن إذا لم يتوبوا طرقهم الشريرة ،أنه سيتم تدمير هذه.

بسرور هللا
لماذا خلق هللا كل ما؟ "للمتعة خاصتك هي وتم إنشاؤها" .هللا لم يخلق الكون لمتعة الرجل ،ولكن هلل متعة .نحن موجودون ،ليس بالنسبة
لنا ولكن للمتعة من هللا .أن خالقن ا ،أوامر علينا عبادته بسعادته ولذلك الصحيح ،ألنه جدير أنه ينبغي أن تتطلب أنت وأنا لعبادته كما قال األوامر .إذا
كنت تقبل هذا ك  ،trueوتتفق مع الطرق الخاصة بك إلعطاء العبادة هلل كما أنه األوامر ،فإنك سوف يمكن تبريره أمال في الخالص ،وأي شيء أقل
من ذلك ،وكنت سوف الموجهة فقط لإلدانة.

