الدرس 21
المزيفة ليسوع المسيح
فمن ا لمهم أن نفهم ونعترف بأن هناك اثنين اإلنجيل الذي بشر في العالم اليوم؛ هللا اإلنجيل المقدس ،وانجيل الشيطان كاذبة .تحتاج إلى فهم
أن يحاول الشيطان أعمى لك من "كلمة" هللا الحقيقية من خالل إنشاء األكاذيب التي يبدو الكثير مثل الحقيقة أنه من الصعب لغير المتعلمين لتبين لهم
من الحقيقة .هذه األكاذيب قد أعطيت لفترة طويلة عند الناس وترد من الكتاب المقدس ما يقول هللا فعال أو شوه المعني الصحيح لما الشيطان ،أنهم
يرفضون الحقيقة وتقبل بالكذب .السبت األحد هو كذب صارخ آخر صرح بالشيطان يحتوي تقريبا على العالم بأسره االعتقاد بالكذب على "كلمة"
هللا الحقيقية.

السلع المقلدة
كلمة "المزيفة" يعرف بأنه :قدم كنسخة واقعية لشيء ما ،ال سيما المال ،بغية االحتيال أو خداع الناس .نسخ مزيفة ،تظاهرت من أجل
خداع شخص .
وفي حالة األموال ،إذا محاولة طباعة النقود ،ولك ال هي مرخصة من الحكومة للقيام بذلك ثم أنت المزور ،والمال  .falseقد تبدو
الكثير مثل األصلي ،ولكن ال .على هذا النحو ،مشروع قانون  20دوالر مزيفة ال قيمة لها .إذا كنت تحاول استخدامه إلجراء عملية شراء ،ثم يتم
ارتكاب جريمة ،ويمكن إرسالها إلى السجن.
وفي حالة يسوع ،إذا حاولت إعطاء تفسيرات خاطئة "كلمة هللا" ،أو إذا قمت بكتابة شيء وتمرير تشغيله كما قد كان يتحدث بها يسوع
هللا ثم هي تجديف "كلمة هللا" وارتكبوا خطيئة.
إال إذا كنت المدربين في اكتشاف فواتير مزيفة ،من غير المحتمل أن تتمكن من معرفة الفرق بين مشروع قانون  20دوالر مزيفة والعملة
القانونية.
نفس صحيحا ً لكلمة هللا وتعاليم يسوع المسيح ،إال إذا كنت المتعلمات بما أنهم تكلموا ومعرفة سياق ما قالوه ،ويمكن أن يكون من الصعب
بالنسبة لك التفريق بين "كلمة" هللا الحقيقية من كذب الشيطان.

تسعى هللا جد
لهذا السبب لماذا يقول هللا لنا:
أحب لهم أن الحب لي؛ وأولئك الذين يسعون لي في وقت مبكر" ،جد" سنجد لي .األمثال 08:17

كلمة "المبكر" هو الكلمة اإلنكليزية أن يستبدل  wordاللغة العبرية" ،شاحر".
كلمة "شاحر" يعرف بأنه :للبحث عن شيء مع الحرص المضني .
كلمة "مجتهد" يعرف بأنه :جهد مستمر ويعملون بجد في القيام بشيء .
لك لمجرد الذهاب إلى الكنيسة مرة في أسبوع ،ويجلس هناك شخص يقول لك ما معنى الكتاب المقدس ليس كيف يتم تعريف "مجتهد".
يجب البحث عن هللا بنفسك ،وتعلم من خالل التعليم الخاصة بك وما قال هللا وما يعنيه بالنسبة للسياق أن تعطي .فقط يمكنك إنجاز هذا.

شخصية هللا
السماح لهذا االعتبار في كنت ،الذي كان أيضا في "يسوع المسيح" :منظمة الصحة العالمية ،ويجري في شكل هللا ،ويعتقد أنه ليس من السرقة في
المساواة مع هللا :ولكن نفسه ال سمعة ،واتخذ له شكل خادم ًا ،وقدم في شبه الرجال :وأن وجد في أزياء كرجل ،أنه التواضع نفسه  ،وأصبح مطيع ًا حتى الموت،
بل موت الصليب .فيلبي 8-2:5

في تقديم هذه المحاولة بالشيطان لتزييف كنيسة المسيح لك ،أوالً وسوف تظهر نقطة أو جانب من هللا-يسوع ،ومن ثم سوف تظهر لك
جانبا مماثلة أو المزيفة للشيطان.
عليك أن تعرف أيضا في هذا الوقت أن معرفة منظمة الصحة العالمية وما مكافحة المسيح ،ال كسب لك الخالص ،ولكن معرفة المسيح،
والنيابة على أن المعرفة ،سوف تقودك إلى الخالص.
كما كان يشبون ،أنها دائما ً أعطيت لي أن كان هللا سبحانه وتعالى ،وال يمكن الوصول إليها على هذا النحو إلى أنت وأنا ،ونحن يجري فقط من البشر.
في عام  2009عندما بدأت لتكون المدعم من قبل "المالك في السماء بعد اإلنجيل األبدي للتبشير لهم أن أسهب في الحديث عن األرض "،رؤيا  ،14:6سرعان
ما أدركت أن هللا كثيرا الوصول إلى أي وكل ما يسعون إليه من .إذا كنت الجوع للحقيقة والمحبة والتسامح وهللا سيكشف نفسه لكم في العديد من الطرق المختلفة.

مع هذا في االعتبار ،أريد أن تفهم أن "هللا سبحانه وتعالى" له شخصية ،ويمكنك أن تأتي للتعرف عليه ،مثلما يمكنك إنسان آخر .خلق هللا
الرجل في صورته ،وهو يقول أن الرجل له شخصيات واألحرف ،والذي يجعلنا على صورة هللا ،ليس لدينا شكل اإلنسان إلى الخارج.

كريست في شكل هللا
يسوع لحم ودم الرجل ،والمادية ،واألرض ،وولد من جسد امرأة ،وماري ،والذي كان والده لم يكن جوزيف ولكن هللا سبحانه وتعالى.
المسيح ليس اللحم والدم ،كما يسوع .المسيح في "شكل هللا" ،الروحية.
يسوع يعيش حياته كرجل اللحم ودم ،ابن هللا ،للثالثين باإلضافة إلى سنوات قبل أنه قد عمد بواسطة يوحنا المعمدان .ثم كان أن األشباح
المقدسة دخلت يسوع وأنشئ يسوع المسيح.
يسوع المسيح هو هللا في جسد رجل
يسوع المسيح من األرض ولكن في نفس الوقت الروحي كذلك.

أنا متأكد من أن معظم يمكنك قراءة هذا سوف يعترض ودحض هذا بالحقيقة ،ولكن نقاش في اآلية أعاله ويظهر هذا أن يكون صحيحاً.
المسيح يعتقد أنه ليس من السرقة في المساواة مع هللا :المسيح مساو هلل ألن المسيح هو جوهر هللا؛ وهم واحد.
المسيح ولكن نفسه ال سمعة ،واتخذ له شكل خادماً :هللا المسطرة منتشرة في كل مكان وخالق الكون ،ولكن هللا يحب أطفاله
كثيرا أنه قللت نفسه عن طيب خاطر لجثة رجل ،كي يكون قادراً على المشي بين رجل على األرض.
هللا لم يأت كملك أو رجل عظيم من الثروة ،وجاء ال هللا لنا في جسم يسوع نجارا متواضع ،مع ال سمعة أو المشاهير.
هللا خلق رجل وهذا الرجل خادما ً هلل ،ولذلك جاء هللا تعيش بيننا ال ربنا وماجستير ولكن كواحد منا.
ويكشف هذا الفعل الكثير حول شخصية والحرف الذي هو هللا .أريد أن أقول أنه يكشف عن إنسانيته ولكن هناك أولئك الذين سوف يقولون
أن هللا ليس البشرية ولذلك قال أنه ال يمكن إظهار اإلنسانية .أنا اختلف مع الذين يقولون أن .خلق هللا الرجل في مثاله الخاصة؛ ذلك هو الرجل الذي
يظهر على التقوى ،ال إنسانيتهم في اتخاذ إجراءات مماثلة.
وفي شبه الرجال :يسوع يجري ولد ابنه الرجل أصبح "ابن اإلنسان" ،يسوع مرات الذي كثيرا ما يطلق على نفسه اسم.
تذكر :هللا الروحي ال الجسدي ،يسوع الجسدية والروحية ال ،لكن يسوع المسيح زواج من الروحية وجسدي على حد سواء ،وعلى هذا
النحو قد الوصول إلى عوالم أو طائرات من وجودها.
 ،وأن وجد في أزياء كرجل ،أنه التواضع نفسه :ومرة أخرى ،يسوع لم يولد الملك أو رجل من ثروة كبيرة ،ولكن ولدت في
عائلة من الوسائل المتواضعة .المتواضع وضعها في المجتمع ،ولكن كانت ماري األبرار في أعين هللا ،لماذا اختار هللا مريم لتكون أم يسوع.
وأصبح مطيعا ً حتى الموت ،بل موت الصليب :هيئة رجل ليس من الطبيعة الخالد ،ولكن بشري ،وهو يعني أن "جثة الرجل" الذي
يخضع للموت .يتم تعريف كلمة "بشري "،ك :الخضوع للموت .جميع الذين بشري سوف يموت في نهاية المطاف.
وكان المسيح يجري الروحي الخالد ،أو ال يخضع للموت .بعد هللا وأصبح رجل بشري ويخضع نفسه للموت .ولكن أن لم يكن الكامل،
سمح هللا بأنه ينبغي أن يموت في واحدة من الطرق األكثر البشعة والمؤلمة ،التي يجري مسمر على الصليب.
إذا كنت ترغب في البحث عن بعض السمات الشخصية منها لتحديد ما هو نوع من شخص هم ،نرى أن "هللا سبحانه وتعالى" خفضت
نفسه ليموت على الصليب كل لحب أطفاله ،ويكشف لي حب أقوى من أعتقد أن لدى القدرة على التعبير عن .هذه تضحية يظهر لي أي نوع من
الحرف والشخص الذي هللا حقاً.

هللا يذل نفسه

يترك هللا عرشه في السماء لتصبح رجل ،وليس ملك أو رجل كبيرة وقوية ،ولكن كاربنتر متواضع .يمكنك أن تقول هذا له التخلي عن
صاحب الجاللة ألن واحدة من ال سمعة.

على الرغم من أن يسوع ولد رجل حر ،أنه ليس سوى خطوة واحدة حتى من "خادمة السندات".

هللا هو خالق الكون ،كونها منتشرة في كل مكان ،إال أنه يأخذ على جثة رجل ،مصنوعة من تراب األرض.

عندما قال أنه هو مسمر على الصليب ،أنه يواجه الموت .هللا هو الذي األبدية إلى األبد ،ولكن يسمح بأنه يجب أن تواجه الموت ،حيث
يمكن أن يقول" ،وقد سرت في األحذية الخاصة بك ،وأنا أعرف األلم".

الموت ،بل ووفاة جنائية مشتركة .في طريقة أن اخترع في أوعية الجحيم الستخراج بأقصى قدر من األلم والمعاناة من واحد مسمر
إليها.

لماذا يفعل هذا هللا؟
أنه يخفض من رب الكون نفسه من أجل استعادة أطفاله الذين انحرفوا من حقيقته .أنه مؤتمرات نفسه لهذا اإلذالل لصاحب الجاللة حبا
ألطفاله المفقودة.

تعالى باهلل
ولهذا السبب هللا كما خلت عالية تعالى له ،وأعطاه اسم الذي فوق كل اسم :أن في اسم يسوع كل ركبة ينبغي الرضوخ ،من أشياء في السماء ،واألشياء
في األرض ،واألمور تحت األرض؛ وأنه ينبغي أن يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد هللا األب .فيلبي 11-2:9

"هللا ولهذا السبب" أيضا قد خلت عالية تعالى له :كلمة "تعالى" يعرف بأنه :نسبة عالية من رتبة أو الموقف ،أو التقدير ،أن
تكون مرتفعة فوق اآلخرين .مقابل بلده الطاعة "وصايا هللا" ،واإلخالص له لالضطالع بجميع أن هللا يطلب منه ،هللا "تعالى" يسوع فوق كل
الرجال اآلخرين.
وأعطاه اسم الذي فوق كل اسم :قبل يسوع بدأ وزارته على األرض ،بطرق هللا ،ووسائل تعليمية ما يطالب هللا من رجل ،يسوع
كان االسم شائع إلى حد كبير في "دولة إسرائيل" ،وليس له أهمية خاصة .مع يسوع المسيح ،االسم قد رفعت إلى أن المساواة من هللا عز وجل.
أن ينبغي أن القوس في اسم يسوع كل ركبة :عند الوقوف أمام شخص والقوس الركبة لهم ،أنك تظهر االحترام والحب لذلك
الشخص الخاصة بك .في هذا عند موقف أي وكل من قبل يسوع المسيح ،كل يقوم ينحني الركبة له ،احتراما للخالق بها ،ولكن أيضا حبا للتضحيات
التي بذلها كي تقودنا مرة أخرى من الموت األبدي إلى الحياة األبدية والخالص.
من أشياء في السماء ،واألشياء في األرض ،واألمور تحت األرض :أنها ليست فقط رجل يجب أن نحني ركبته ليسوع
المسيح ،بل أن كل األشياء ،حتى تلك الموجودة في السماء ،مما يعني ضمنا ً المالئكة إعطاء تبجيل "الرجل يسوع المسيح" ،على الرغم من أن
الزوايا ال الجسدي بل الروحي .فعالية إحضار هذا الرجل أن تكون متساوية مع المالئكة ،والمالئكة ألسفل في المساواة مع الرجل.
 ،وأنه ينبغي أن يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد هللا األب :كلمة "االعتراف" وهو يعرف :أن نعترف بشيء ليكون
صحيحا ً .عند أي من رجل يقف أمام يسوع المسيح ونحن ثني الركبة لدينا أمامه ،ونحن ،معترفا بأن ،يسوع المسيح ،هو هللا في جسد رجل ،وأنه
يسوع المسيح هو المنقذ لنا ونحن المعلمين في "طرق هللا".

مرة أخرى ،هذه اآليات يكشف عن شخصيته والطابع األخالقي للذين هم هللا وابن هللا .وقد قال قبل أن يعرف شخصية هللا الوصايا العشر
وتعاليم يسوع المسيح ،لكن أن يكون هناك تعريف ال يكفي إلظهار حقا ً كل ما هناك هو أن تعرف عن شخص ما ،ولكن عندما تقوم بإضافة إلى أن
التعريف اإلجراءات الفعلية التي اتخذتها هللا في أن يصبح يسوع المسيح ،يمكنك الحصول على فهم كامل لمن هللا .تطورت من طفل يبحث عن
فهمي وشهد المنبوذين منتشرة في كل مكان يجري سوبر ليبحث اليوم ورؤية والدي في السماء ،شخص ما أستطيع أن تتصل وتعطي حبي ل .على
هذا النحو لقد وضعت عالقة شخصية وحميمة مع والدي في السماء.

شخصية الشيطان
كيف أنت الفن هبطت من السماء" ،يا إبليس" ،ابن الصباح! كيف الفن أنت قص على األرض ،والذي يضعف األمم! أنت يمتلك قال في القلب ملكك،
أنا سوف تصعد إلى السماء ،وأنا سوف نعلي بالدي العرش فوق نجوم هللا :سيجلس أيضا عند الجبل للجماعة ،في الجانبين من الشمال :أنا سوف تصعد فوق
مرتفعات الغيوم؛ وسوف تكون مثل األعلى .أشعياء 13-14:12

تمجد الشيطان نفسه
 -1يقول الشيطان ،أنا سوف تصعد إلى السماء ،وأنه يطالب منصب أعلى من واحد لديه.
 -2أنا سوف نعلي بالدي العرش فوق نجوم هللا .أنه يشتهيها "عرش هللا".
 -3سوف اجلس أيضا عند الجبل المصلين .أنه رغبات اآلخرين بالعبادة له.
 -4أنا سوف تصعد فوق مرتفعات الغيوم .وهو يعتزم الهيمنة والمسطرة للسفن على اآلخرين.
 -5سوف يكون مثل األعلى .ينوي أن يحل محل هللا ،وتولى مكانة كالرب الكون.

لماذا يفعل هذا الشيطان؟
الشيطان يريد تمجيد نفسه على جميع اآلخرين؟ الشيطان لديه مشكلة "أنا"  ،أو بدالً من ذلك كما قلت كثيرا ما قال مرات مشكلة "لي" .
كل شيء حول "لي ،لي ،لي" حتى على حساب من حوله.
الشيطان يكره هللا وكل شيء أن هللا قد خلق ومن أجلها .الشيطان يريد أن تدمر ،رجل وجميع أشكال الحياة في الكون .الشيطان يكره
"األخالق هللا" ،حيث أنه قام بكل ما يستطيع لتسبب رجل يعيش حياة في العصيان إلى "األخالق هللا".
وفي المقابل ،هللا ضحى بنفسه لحب أطفاله ،الشيطان ذلك الكامل لنفسه ،وأن ال أحد األمور ،وال حتى تلك التي تحذو حذو الشيطان.

الشيطان والليبرالية
في جميع أنحاء "الشيطان قرون" أنشأت األديان الباطلة ،أو األديان الوثنية ،غرض سحب الرجل بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي والصحيح
ألن إعطاء العبادة للتماثيل وغيرها من الصور المتجمدة هذه.

في العصر الحديث ،ومع إنشاء كنيسة المسيح باهلل-يسوع ،الشيطان أنشأ دين المسيح الدجال ،الذي له صوت ويشعر من الكنيسة الحقيقية،
وفي ذلك أنها تتمسك "المبادئ األخالقية هلل" كما ورد في الست األخيرة من الوصايا العشر ،بل هو كذب ألنه يرفض عبادة هللا الحقيقي والصحيح
كما هو المنصوص عليها في األربع األولى من الوصايا العشر .تم هذا الدين مكافحة المسيح في وجود منذ  12:00م أوالً في الجسم من كنيسة
روما ولكن بعد ذلك في هيئة موسعة من بنات العاهرة كما تحدث في "سفر الرؤيا".
سفر الرؤيا يتحدث أيضا عن "نبي الكاذبة" التي ستنشأ خالل "نهاية األيام" ،األمر الذي أعطى الهوية إلى في الدرس التالي .نبي كاذب
يقوم على فكرة الليبرالية ،و دين الملحدة .كل شيء يدعم الليبرالية تتعارض مع األخالق هللا.
بينما تتمسك باألخالق هللا دين المسيح الدجال لكن فشل إلعطاء حقيقية وصحيحة العبادة هلل" ،النبي زائفة" ترفض تفعل كل شيء مع هللا،
واألخالق والعبادة؛ ولهذا السبب ،أود أن أشير إلى أنه دين الملحدة ،أنه يبشر إنجيل كاذبة ،ولكن ال تقدم أية هللا ،وثنية أو غيرها لتعطي لعبادة.
هللا يقول :عدم ارتكاب الزنا أو الفجور ،ولكن الليبرالية تشجع مثل هذا الفجور بتوفير الواقيات الذكرية مجاناً في المدارس ألطفالنا.
هللا يقول" :لم تقتل" ،لكن الليبرالية تقول أن جسد المرأة ملك لها وإذا اختارت إلحباط (القتل) لها الطفل الذي لم يولد بعد ،ومن ثم هناك
من ال حرج في ذلك ،وينبغي أن تفعل ما تود.

هللا

يقول :يجب أن محبوبة طفل الذي قد تم تأديب ال بآبائهم باألصل وأن األصل يجب أن ننظر إلى الطفل كشيء أكثر من لقيط .وقد

مرت الليبرالية القوانين المدنية التي تمنع اآلباء من إعطاء التلميذ ألطفالهم ،وأنه إذا كان أحد الوالدين أن رشاقة طفل جامحة على الطفل يمكن أن
تؤخذ بعيداً عن األصل واألصل القبض بتهمة إساءة معاملة األطفال.
هذه ليست سوى عدد قليل من االختالفات الواضحة صارخ في شخصية بين ما هلل والصالحين ،وما هو كذب الشيطان ،والشر.

الشيطان في عدن
وكان اآلن الثعبان سوبتيل أكثر من أي وحش الحقل التي جعلت من الرب .وقال منعزلة امرأة ،خلت (حواء) ،وقال هللا" ،أن ال تآكل يي
األمر لكل شجرة للحديقة؟" سفر التكوين 3:1

باهلل المقدس يعطينا فكرة عن شخصية الشيطان في التفاعل الشيطان مع حواء في جنة عدن.
كلمة "سوبتيل" ،هي "اإلنجليزية القديمة" التدقيق اإلمالئي لكلمة "رقيق "،الذي يعرف بأنه:
 -1طفيفة وال واضحة وسارة حساسة وقللت.
كلمة "طفيفة" كما يعرف بأنه :لعالج شخص بوقاحة ،بتجاهل عن عمد له أو لها ،للتفكير في أو عالج شيء غير مهم .
كما أنه يرد في اآلية أعاله وتلك التي تتبع ،هو الشيطان "طفيفة" في أن يعامل وصايا هللا ،ومن خاللهم" ،هللا سبحانه وتعالى" ،مع
ديستين عمدا وكما لو كانوا غير مهم.

ماذا يقول لنا هللا أن الشيطان كان أكثر "رقيق" من هللا حتى اعتقدت أنه كان.
ألن تكون "مفاجأة حساسة" ،أن يكون كاذبا ،ولكن بطريقة تجعل الكذب يبدو وكأنه الحقيقة والحقيقة مثل الكذب .أدولف هتلر هو مثال
جيد لشخص يمكن أن أقول األكاذيب بطريقة تجعل عدد كبير من الناس يعتقدون األكاذيب بأنه صحيح .في هذا اإلغواء ،هتلر كان قادراً على
السيطرة على األمة بأسرها من ألمانيا ،وكان تأثير في العديد من دول العالم األخرى .هتلر هو الذي كثيرا ما مرات المشار إليها كمكافحة المسيح،
وأنه بسبب قدرته على يكذبون ويكون لهم يعتقد الكثير التي تجعل منه أن يشابه الشيطان.
 -2ذكي ،من ذوي الخبرة ،أو حساسة ما يكفي لجعل األحكام المكررة والتمييز .
أكثر ذكاء ودراية شخص ما ،األسهل أن أقول األكاذيب ألولئك الذين هم جاهلة وغير متعلمة ،فضال عن .الجاهل سوف أراكم
كوجود قدر أكبر من المعرفة وقبول أن تعرف ذلك أكثر مما يفعلون وثم قبول الرأي على رأيهم أقل تعليما .لهذا السبب أن هللا يريد
لنا جميعا اكتساب المعرفة "كلمته المقدسة" ألنفسنا وال تعتمد على ما يقول اآلخرين لنا.
 -3ديفيرلي غير المباشرة وبارعة.
كلمة "ديفيرلي" هو هجاء اللغة اإلنجليزية القديمة لكلمة "ضرر" الذي يعرف بأنه :سلوك القاسية أو الشر أو اإلجراءات .فعل الشر
أو األفعال التي يفترض أن يؤديها يدعو سلطات أرواح الشيطان أو الشر.
ما هذه التعريفات الثالثة لكلمة "رقيق" تبين لنا هو أن تكلم الشيطان يكمن إلى حواء المتعلمين وسالسة ممتعة طريقة الكالم بغية إقناعها
أن ما كان يقوله الشيطان هو الحقيقة ،لماذا أنها ال يشكك الشيطان ،على الرغم من أنها تعرف أن ما قاله كان في معارضة ما هللا قال لها.

الشيطان حواء يسأل سؤاالً
وقال( ،الشيطان) ،قال أن المرأة (حواء) ،لهاث هللا وقال" ،أن ال تآكل يي األمر لكل شجرة للحديقة؟"
في هذه المسألة ،يتحدث الشيطان بطريقة ودية والمحادثة ،كما إذا كانت مهتمة بمعرفة وتفهم جيدا كيف حتى الوصية أن هللا قد أحرز فيما
يتعلق بشجرة الخير والشر.

رد حواء
 ،وقالت أن امرأة منعزلة الثعبان" ،يي قد أكل من ثمار أشجار الحديقة :من ثمار الشجرة التي في خضم الحديقة ،قد خلت قال هللا ،ولكن'
يي أن ال تآكل منه ،وال يجوز يي لمسها ،خشية أن يموت يي ".سفر التكوين 3-3:2

ومن الواضح أنه يجب أن في جنة عدن ،التي يمكن أن تأتي الحيوانات يصل إليكم والبدء في التحدث معك ،ألنه ال يوجد شيء كتبت في
هذه اآليات التي تشير إلى أن حواء بالدهشة أو الدهشة أن هذا الثعبان سوف يأتي لها وبدء محادثة معها.
في الجوهر ما يروي عشية الوجبات الخفيفة هو أن هللا أعطت تصريحا قالت أنها يمكن أن تآكل جميع األشجار للحديقة باستثناء واحد،
وهو الذي كان في خضم الحديقة؛ وأنه لو أنها يأكل منه هللا قد قال لها أن قالت أنها سوف يموت بالتأكيد .

كذب الشيطان
وقال الثعبان امرأة" ،يي سوف ال يموت بالتأكيد :هلل تعرف أن اليوم أنتم أكل منه ،ثم تفتح عينيك ،وأيها يكون كاآللهة ،ومعرفة الخير
والشر ".سفر التكوين 5-3:4

لقد ذكرت هذا في الدروس األخرى ،ولكن أريد أن أشير إلى مرة أخرى هنا؛ وقال األفضل األكاذيب هي الحقيقة  %90وفقط %10
كذب.
في الكذب أعاله صرح بالشيطان ،الكذب الحقيقي الوحيد الذي يحكي حواء" ،يي ،يموت بالتأكيد ال" .بقية ما يروي الشيطان حواء
صحيحاً ،وقالت أنها سوف يكون لها عيون فتح ،ومن ثم قالت أنها سوف تعرف الفرق بين الخير والشر .حالما أكلت من الشجرة المحرمة ،وقالت
أنها تعرف فعلته خطأ ،وهي تقوم بخطأ فعلته الشر ضد "وصية هللا" التي نهى لها من األكل من شجرة واحدة.
وكان أكبر دليل على أن الشيطان كان الكذب ال ،وبقدر ما يشعر بالقلق ،عشية في حقيقة أن حواء لم يمت في أقرب وقت فأكلت من
الفاكهة المحرمة.
إذا كنت تبحث عن كثب في كلمات هللا ،قال هللا ابدأ أن قالت أنها سوف يموت فورا ،إال أن قالت أنها سوف يموت بالتأكيد ،وكما نعلم
جميعا من هذه القصة ،وآدم وحواء كليهما يموت في الوقت المناسب .كان أنهم ال أخطأ ،أنهم ابدأ قد مات .الشيطان ،كونها خفية وذكية ،عرف هذا
عن كلمة هللا ،ولكن استخدام كلمات هللا إلى إرباك وخداع حواء باالعتقاد بكذبة الشيطان أنها الحقيقة وكلمات هللا بأنه الكذب.

حواء هي خدع
 ،وعندما رأي المرأة أن الشجرة جيدة للغذاء ،وأن كان لطيفا للعيون ،وشجرة إلى المستوى المطلوب لجعل الحكمة واحدة ،أخذت من
الفاكهة منها ،ويأكل ،وأعطى أيضا معزل زوجها معها؛ وأنه يأكل .سفر التكوين 3:6

في هذه اآليات ،يكشف هللا شخصية الحقيقي الذي الشيطان .يمكن الرضوخ فقط غير المتعلمين وخدعت بهذا شخص ،الذي يعطي زخما
إضافيا لحاجتك تثقيف نفسك في "كلمة هللا الحقيقية" وعدم االعتماد على اآلخرين ما أقول لك أن الشكل الخاص بك عبادة هللا.

أن هللا فاتنة
عاديون وضع جانبا كل الخبث ،والمكر كافة ،والنفاق ،وانفيس ،وتحدث الشر جميع ' ،sكاألطفال حديثي الوالدة ،رغبة الحليب الخالص
للكلمة التي كنتم قد تنمو وبالتالي :إذا كان األمر كذلك أن يي ذاقت أن الرب كريمة .أنا بيتر 3-2:1

في السعي ودراسة للكتاب المقدس ،تبدو "كلمة هللا" ،ال كرجل الحكمة لها علم مسبق بالفعل ،ولكن ك فاتنة حديثي الوالدة ،مع ال مفاهيم
بريفورميد من المكر أو النفاق  .تسمح الخاص بك فهم المقدس أن يأتي إليكم اعتبارا من أول مرة ،وقبول "كلمة هللا" كالحقيقة .ال تقارن ما يقول هللا
مع ما كنت تعتقد أنك فعال تعرف ،لكن قبول "كلمة هللا" ،وقاعدة العبادة الخاصة بك وفقا لتلك الحقيقة ،وال شيء آخر.
وضع جانبا كل حقد :كلمة "حقد" يعرف بأنه :نية أو رغبة في إلحاق الضرر أو األلم لشخص ما .ما هو يقول بيتر هو أنه عندما تقوم
بإدخالها في دراسة الكتاب المقدس ،وال تدخل في ذلك مع النية على جعل ما يقوله هللا لتناسب الخاص بك فهم مسبقة .يجب إدخال في الدراسة بعقل

مفتوح كما لو "فاتنة" ،الذي يسأل والده" ،أطفال من أين تأتي "،وتقبل كالحقيقة أيا كان يقول له والده .إذا كنت تقبل أيا كان هللا يقول لك ،كما هو
مكتوب في الكتب المقدسة ،ثم يمكنك الدخول في الدراسة الخاصة بك ك "فاتنة".
إذا كنت تعتقد أن ما تعرفه بالفعل ،والطريقة التي كنت أعطت دائما ً العبادة هلل الصحيح ،وثم تقرأ في الكتاب المقدس شيء يتحدث بها هللا
التي تتناقض مع تلك التي كنت قد يعتقد دائما ً أن يكون صحيحاً ،رفض ما كنت تعتقد أنك تعرف وتقبل دون سؤال "كلمة هللا".
مثال على هذا هو "يوم السبت األحد" .طوال حياتك وقد قيل لك ،وكنت قد وافقت على النحو الصحيح ،أن اليوم األول من األسبوع هو
"يوم مجلس اللوردات من بقية" ،بعد الكتاب المقدس يوجد في أي مكان أن هو مكتوب فيها هللا أو يسوع يعطي تعليمات أو الوصية أن اليوم األول
هو يوم السبت للرب ،ولكن هو مكتوب" ،ولكن اليوم السابع هو يوم السبت للرب خاصتك هللا ".سفر الخروج  .20:10من الضروري أن تقبل ما
هو مكتوب في الكتاب المقدس المقدسة كالحقيقة ،وأن "اليوم السابع" من األسبوع أو يوم السبت هو يوم السبت للرب ،وأن اليوم األول أو اليوم
األحد هو كذب الشيطان.
إذا كنت تحتفظ الخاص بك فهم مسبقة لماذا اليوم يوم السبت التي يتعين مراعاتها ،ثم فشلت في الدخول في الدراسة الخاصة بك ك
"فاتنة" ،ومع هذا فقدان البراءة ستكون قاصرة إيجاد "كلمة" هللا الحقيقية.
وكل ما تقاطع :يتم تعريف كلمة "المكر "،ك :نوعية مضلل ،أو الغادرة الماكرة .،قد تقول لنفسك ،أن كنت ال هذا النوع من الشخص،
ولهذا ال تنطبق عليك ،ولكن عليك أن تعرف أن الشيطان اتباعه ،أن ال يعرفون حتى أنهم تحت تأثير الشيطان أو عنصر التحكم ،ولكن أنها المبينة
لقوة "كلمة هللا" ليتوافق مع كذب الشيطان عمدا ،وال تريد أن يجب أن تفهم "كلمة" هللا الحقيقية.
والنفاق :يتم تعريف كلمة "النفاق" ك :االدعاء الكاذب بأن أو ادعاء وجود مبادئ تدعو إلى اإلعجاب ،والمعتقدات ،أو مشاعر .إذا كان
لديك واعظ أو الكاهن الذي يرفض "السبت اليوم السابع" كالحقيقة ،حتى بعد أن تظهر لك في الكتاب المقدس حيث يقول هللا ،ثم هذا الشخص هو
"منافق" وال ينبغي االعتماد عليها إلعطائك إرشادات في الدراسة من الكتاب المقدس.
ويحسد :يتم تعريف كلمة "انفيس "،ك :يريد شخص ما .فيما يتعلق بهذا الموضوع للدخول في دراسة "كلمة" هللا المقدسة ،إذا نظرتم
إلى الثروة وبريق من كنيسة روما أو أي من العالم اآلخر سوف تقصر األديان ،بالحسد ورغبة في أن تكون جزءا من ذلك ،ثم يمكنك العثور على
"كلمة" هللا الحقيقية ،لعبادة هللا الروحية  ،ال الدنيوية .جميع ثروات األرض ال قيمة له هلل ،بعد كل شيء ،خلق هللا ،وأنها لذلك جميع ينتمي إليه .أيا
من الثروة التي تحصل في هذه الحياة له أي قيمة في الخاص بك إمكانية دخول السماء .ال يمكن "يغار" من هذه الكنائس والطوائف ،وتحزن بالنسبة
لهم ،وهم في الطريق الخطأ ،وسيكون الموت األبدي أجرهم.
كاألطفال حديثي الوالدة ،رغبة الحليب الخالص للكلمة التي كنتم قد تنمو وبالتالي :عندما تقوم بإدخالها في الدراسة "كلمة
هللا" فاتنة وليد ،هو "كلمة هللا" كالحليب لطفل ،فهو يوفر لك التغذية والنمو في المعرفة الذي هللا وما يتطلب منكم هللا.

ما يقتضي هللا
واآلن ،إسرائيل ،ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب من إليك ،ولكن خوف الرب خاصتك هللا ،المشي في كل طرقه ،والحب له ،وتخدم
الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب والروح جميع خاصتك ،للحفاظ على وصايا الرب ،وله القوانين التي أنا األمر إليك هذا اليوم لحسن
خاصتك؟ " سفر التثنية 13-10:12

تذكر :إسرائيل يشير ال إلى "دولة إسرائيل" ،لكن جميع أولئك الذين التغلب على ذنوبهم كما فعل يعقوب ،وهو السبب في تسمية هللا له
يعقوب إلى إسرائيل ،ولماذا أود أن أشير إلى جميع الذين "والحفاظ على" وصية هللا "وشهادة يسوع المسيح" ألن اإلسرائيليين .
ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب من إليك :في هذه الكلمات ،وموسى هو تبلغنا أن هللا تتطلب شيئا من الواليات المتحدة مقابل كل رحمه
له.
يتم تعريف كلمة "تتطلب" ،ك:
 -1بحاجة إلى شيء ما أو شخص ما لغرض؛
 -2أن يكون شيئا كشرط ضروري مسبق؛
 -3للمطالبة بشيء من القانون أو التنظيم؛
 -4إلى اإلصرار على أن أي شخص القيام بشيء.
كلمة "شرط مسبق" كما يعرف بأنه :ما الذي يجب القيام به أو وافقت على قبل شيء آخر يمكن أن يحدث .
عندما كنت وضعت هذا الهدف من إعطاء عبادة هللا الحقيقية والصحيحة ،ثم فهمت أن هللا قد شرط مسبق لبلده مما يتيح لك رحمته
واالعتراف لك كأحد قديسيه ،وهو أنك يجب أن:
ولكن للخوف من الرب خاصتك هللا" :خوف هللا ،"،ال تخافوا من هللا ،ولكن إعطاء االحترام والحب هلل.
للمشي في كل طرقه :ما هي "طرق هللا"؟ إذا كنت أبا ،سيكون لديك بعض الفهم لهذا .عندما كنت أقول أطفالك أن تكون للقيام بهذا أو
ذاك ،وعندما فشلوا في القيام بذلك يمكنك التوبيخ لهم ،ثم أنك تظهر طفلك طريقك للقيام بهذه األمور ،بدالً منهم القيام باألشياء بطريقتها الخاصة.
وهذا ينطبق على هللا كذلك .هللا أعطى الرجل مجموعة من القواعد التي أردنا أن نعيش حياتنا ،تعرف هذه الوصايا العشر .يسوع علمنا
النقاط اإلضافية لألخالق هللا ،مع "أول ظهور للمسيح" ،وليس من الواضح أن المدرجة في الوصايا العشر .كل هذا يتم "طريقة هللا".
عندما يمكنك ذلك "السير على طريق هللا  "،يمكنك التمسك والممارسة "الضرورات األخالقية هلل" ،ولكن يجب أيضا إعطاء العبادة إلى
هللا تماما كما قد وردت هللا في األربع األولى من الوصايا العشر .كما يتبين أعاله" ،كافة السبل هلل" ،أو أنها غير كافية.

وأحبه ،وتخدم الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب وجميع خاصتك الروح :بهذه الكلمات هللا ليس فقط يخبرك
"الحب "،له ،ولكن هللا يعطي أيضا تعريف فقط ما يجب أن نفعله للمجاهرة بحبك له" ،لخدمة الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب وجميع
خاصتك الروح".
للحفاظ على وصايا الرب ،وله القوانين التي أنا األمر إليك هذا اليوم لحسن خاصتك :واحدة من الطرق إلظهار الحب هلل
الحفاظ على وصاياه العشر .

الحقيقة البديهية آلهة
ويح دوني األمل في أنه قد عرضت أعاله بطريقة تساعدك على مشاهدة التباين بين شخصية هللا والشرف واألخالق ،ومن الشيطان .إذا
كنت تحتفظ كل الشخصيات في االعتبار حين تقوم بدراسة "اإلنجيل المقدس" ،سوف تجد أنه أسهل لتمييز أكاذيب الشيطان .وفي هذا الضوء نفسه
أريد مرة أخرى تعطيك ما قد حان للكلمة" ،البديهية هلل".
إذا كان هللا تكلم عليه ،فإنك سوف تجد أنها في "اإلنجيل المقدس"،
إذا كان هللا تكلم عليه ،ثم أنها الحقيقة،
هذه هي الحقيقة ألنها من هللا،
أنها من هللا ،ألن هللا تكلم.
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنك لن تجد ذلك في "اإلنجيل المقدس"،
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة،
أنها كذبة ،ألنه ليس من هللا،
أنه ليس هللا ،ألن هللا لم يتكلم عليه.

تعريف مكافحة المسيح
حين كنت معهم في العالم ،أبقى عليها في الخطوط الجوية التركية اسم :تلك التي أنت جافيست لي وقد ظللت وأيا منها المفقودة ،ولكن ابن الجحيم؛ أن
الكتاب المقدس قد تتحقق .جون 17:12

اآلن بعد أن لديك فهم أن هناك شخصيتين المتناقضة بين هللا والشيطان ،أريد أن تفهم أن الشيطان يريد أن إخفاء هذا التباين من أنت .إذا
كنت على علم ثم سوف تجد أنها صعبة لم يكن من المستحيل أن يعرف الذي "كلمة هللا" ،والذي هو اإلنجيل كاذبة من الشيطان.
من أجل إنجاز هذا الخداع ،الشيطان وقد أنشأت العديد من األديان الوثنية على مر القرون ،ولكن مع إنشاء كنيسة المسيح ،تقدم األصنام
كما اآللهة لم يعد كذبة قابلة للحياة ،ولذلك أنشأت الشيطان دين بالصوت ويشعر من كنيسة المسيح؛ الشيطان حتى يسمونها كنيسة المسيح ،ولكن
تزوير وأنها كاذبة كمشروع قانون  20دوالر مزيفة.

تعريف المسيح الدجال
حين كنت معهم في العالم ،أبقى عليها في الخطوط الجوية التركية اسم :تلك التي أنت جافيست لي وقد ظللت وأيا منها المفقودة ،ولكن ابن الجحيم؛ أن
الكتاب المقدس قد تتحقق .جون 17:12

من المهم فهم الشيطان أن نعرف تماما ما هو المقصود بكلمة "مكافحة

المسيح ".من الواضح كلمة "المسيح"  ،فإنه يشير إلى

المنقذ ،ابن هللا ،والجوهر "من خلق هللا".
معظمكم سوف يفترض أن تعني كلمة "مكافحة"  ،ضد ،أو في معارضة إلى ,وسيكون الصحيح عندما قمت بالبحث عن الكلمة في
قاموس اللغة اإلنجليزية.
ولذلك ،مكافحة المسيح هو شخص ما أو شيء ما يجعلك تعتقد أنهم المسيح ،من خالل تمثيل زائف ،واستبدال .ويمكن توضيح هذا في
الكتاب المقدس مع اآليات التالية.
المشكلة هي أن كلمة "مكافحة" كما هو مستخدم في الكتاب المقدس هو يوناني في أصله ،وذلك تعريفا ً بمعنى أكثر من الكلمة اإلنكليزية.
يبحث عن التعريف في الكتاب المقدس التوافق "كريستوس المضادة "،يعرف بأنه :المسيح كاذبة ،بديالً عن المسيح ،والعكس بالعكس ،تحييد،
معادية.
ولذلك ،مكافحة المسيح هو شخص ما أو شيء ما يجعلك تعتقد أنهم المسيح ،من خالل صورة زائفة ،واستبدال .ويمكن توضيح هذا في
الكتاب المقدس مع اآليات التالية.

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

هذه اآلية هو إشارة إلى "يهوذا اإلسخريوطي" ،الذي كان واحداً من تالميذ المسيح ،الذين بالخداع؛ وكشف عن شخصيته الحقيقية عندما
قال أنه خيانة يسوع إلى الفريسيين .وهذا يبين لنا أن حتى تلك التي نحب يمكن وخداع لنا ،من الجهل الخاصة بهم ،وكذلك نظراً ألنها تتأثر بها أو
تحت سيطرة الشيطان .لهذا السبب لماذا يعطينا هللا التحذير التالي.

البقاء وفيا لكلمة هللا-يسوع
اآلن نحن يوفقنا لكم ،األخوة ،بمجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا معا في معزل عنه ،يي أن ال تهتز قريبا في العقل ،أو يكون المضطرب ،ال بروح
وال بكلمة وال بحرف ابتداء من الواليات المتحدة ،كما أن يوم المسيح في متناول اليد .تسالونيكي الثانية 2-2:1
يقوم على اإليمان المسيحي وكنيسة المسيح على "تعاليم يسوع" .علم يسوع الرسل اإلثني عشر ،بل العديد من اآلخرين الذين تبعوه ،واستمع إلى ما
قاله يسوع .هذه التوابع ثم خرجت وتكرار ما سمعوا يسوع يتكلم عن اآلخرين ،وحتى تم نشر "تعاليم يسوع المسيح" في جميع أنحاء اإلمبراطورية الرومانية
أكملها وما بعدها.

واآلن نحن يوفقنا لكم ،األخوة :كلمة "بيستش" يعرف بأنه :للتسول شخص ما على القيام بشيء ما.
اآليتين أعاله قد كتبها بولس الرسول ،وأنه يعطي إنذار في شكل رسالة إلى إحدى الطوائف أن بول قد ساعدت على إنشاء .بول هو
"تناشد" الجماعة بأنها لم تبتعد عن تلك األشياء التي كان بول بشر لهم.
قبل مجيء ربنا يسوع المسيح :في هذا بول هو إعطاء التحقق أنه يتم إعطاء تحذير كتلك األشياء أن بول تحدث عن ذات صلة
"تعاليم يسوع المسيح" بدالً من أي موضوع آخر أنه تحدث إليهم حول.
وخالل اجتماعنا معا له :وهذا لمرة واحدة أكثر تجعل من الواضح أن بول هو إعطاء اإلنذار فيما يتعلق بجوهر ما بول بشر المتعلقة
"تدريس يسوع المسيح".
يي أن ال تهتز قريبا في االعتبار :بول هو محاولة إلقناع هؤالء لهذه الجماعة أن يكون صحيحا ً ما بول قد بشر لهم وذلك يمكن االعتماد
عليها وال يجوز أن توضع موضع شك فيما يتعلق بما إذا كان بول بشر الحقيقية ليسوع.
أو تضطرب ،ال بروح وال بكلمة :إذا كنت قد قرأت شيئا أن بول تحدث فعال ،وكتب إلى أسفل ،ولكن شخص ما يظهر لك شيء أن
يعطي معنى فيما يتعلق بما كانت تنوي بول أن أقول ،ثم كنت قد اهتزت فيما يتعلق بما هو الحقيقة وما هو الكذب.
وال برسالة اعتبارا من منا :بول يريد أن أولئك من هذه الجماعة التي أرسلت إليهم هذه الرسالة ،فضال عن أي أشخاص آخرين الذين
قد يكون في األجيال المقبلة مناسبة لقراءة ما كتب ،إجراء سريع لما يسوع وله قال بول ،والمقصود بمعنى أنها تطبق على كلماتهم.
سوف الشيطان وحاول تشويه أن الذي يدرس يسوع كذلك ما الرسل وقد بشر وقد كتب ونشر .ولذلك من الضروري أن كل منا تأخذ من
الوقت والجهد لدراسة وتأتي مما فهمنا الخاص لما كان معناها وما هو.
كما أن يوم المسيح في متناول اليد :السؤال اسأل ما هو "يوم المسيح"؟ وهذا يشير إلى اليوم أن "يسوع المسيح" سيعود إلى
األرض ،أو هذا يشير إلى "مجيء المسيح األول" وأنه في المقابل تشير إلى كافة أن يسوع ،تدرس .عبارة اتخذت وحدها بحد ذاتها ،أن يكون إلى
القول بأن هذه اآلية اثنين نتكلم عن "ظهور أول من يسوع المسيح" ،ولكن اآليات التالية ،وإعطاء مزيد من المعلومات.

السماح أي رجل خداع لكم
السماح ألي رجل خداع لكم بأي وسيلة :لذلك اليوم لم يبدأ ،باستثناء وجود كشف يأتي هبوط بعيد ًا أو ًال ،وهذا الرجل من الخطيئة ،ابن الجحيم؛
تسالونيكي الثانية 2:3

السماح ألي رجل خداع لكم بأي وسيلة :صدق بشر "الرسل يسوع" الذي يدرس يسوع لهم .وفي هذا يمكنك االعتماد على ضمانة
أن ما هو مكتوب في كتبهم صحيح ودقيق لما تكلم يسوع.
مع هذا التأكيد ،عندما يقال لك شيء أنه على النقيض من ذلك الذي كانت قد كتبت ،ثم يجب السؤال هذه المعلومات الجديدة ومقارنتها بما
هو مكتوب في كتب الرسل .ال تقبل فقط أن هذه المعلومات الجديدة حقيقية وصحيحة.

واحد األمثلة على ذلك الكثير من ما كنت قد كتبت فيما يتعلق الكتب التي كتبها بولس الرسول .لقد أظهرت أن معنى الكثير من بول ما
تشتهر يعني ،قد تشابه قليالً إلى ما هو المقصود فعال ،استناداً إلى سياق ما كتب بولس .وادي هذا إلى المعاني التي مباشرة كان يعني معارضة لما
قد يفترض الناس للسنوات .2000
أشعر بأن جعلت حالة صلبة لهذه المعاني البديلة ،ولكن العديد من الذين قرأوا لي تفسيرات يرفض التفسيرات بالدي وقد عقدت وفيا لذلك
الذي كانوا دائما ً قيل معنى أن تكون.
لهذا السبب أن حتى أن التي قد تظهر وتعطي أدلة لدعم ،ليست دائما ً مقبولة كالحقيقة ،ولكن في كثير من األحيان تم سخر واحتقار .أنا
أعرف أن أنا الصحيح ،ليس ألنها على ما أعتقد ،ولكن ألنها كاهلل قد أعطى لي فهم أن يكون .أنا وضعت بالدي االعتماد على هللا وعلى الحقيقة
البديهية هللا .قراءة ما قد يظهر في "عنوان الفصول" ،كتابات بولس ،كما تقرر بنفسك.

تقع األولى بعيداً
السماح ألي رجل خداع لكم بأي وسيلة :لذلك اليوم لم يبدأ ،باستثناء هناك تأتي هبوط بعيد ًا أو ًال ،وأن يكون كشف رجل الخطيئة ،ابن الجحيم؛
تسالونيكي الثانية 2:3

اآليات أعاله قد شيء آخر أقول أنني أشعر باألهمية" ،هناك باستثناء تأتي من السقوط األول بعيداً "،يحمل تحذيراً قويا ألولئك منا الذين
وجدوا الحقيقة في الكتاب المقدس .ماذا يقول لنا هذا هو أن "مجيء الثانية يسوع" لن يحدث حتى يكون هناك هبوط بعيداً أن يحدث أوالً.

ما سوف يسقط؟
ويمكن توضيح هذا أفضل في حدوث الحالية .وسوف تستخدم أي أسماء ،ولكن رجل سمعة عالية ،قس تعاليم الشهير ،اكتشفت أن يكون
محام الفتيان .هذه اآلية تقول لنا ،أنه إذا كانت تلك األشياء التي بشر هذا القس ينبغي اعتباره الحقيقة ،اآلن وبعد أن كشفت عن طبيعته الحقيقية ،ثم
تحتاج أوالً للتحقق من جميع تعاليمه مع الكتاب المقدس .لال إذا ،أنه ليس من هللا ،وفي ذلك أنه يكسر "وصايا هللا" ،ثم أنها تقف إلى المنطق ،وكانت
تعاليمه هللا.

فهم كاذبة
تقريبا كل ما أنا تكلموا بشأن هذا الموضوع ،والذي تشير إلى نفسها كالمسيحية ،ونفترض أن يكون "السقوط بعيداً" أن المسيحيين سيزداد
الضجر من األخالق هللا والبدء في ظهورهم على هللا ،وانتقل إلى سوء أخالق الشيطان .وهذا كما أن الشيطان كنت تعتقد ،وكذب.
تذكر :وقال األفضل األكاذيب هي الحقيقة  %90و  %10كذب.
إذا كنت تنظر حولك اليوم ،سوف ترى أن الناس في الواقع يتم إزالتها من "األخالق هللا" واعتنقت فجوره الليبرالية ،الشيطان "النبي
الكاذب" .أننا نرى في هذه الحقيقة بالباطل فهم ،ولكن ما يجعل هذا كذب ،هو أن هؤالء الناس ،الذين تبني سلوك غير أخالقي ،حيث ابدأ حقا ً من
المسيحيين .أنهم قد أثيرت ألن المسيحيين ،ولكن كأفراد احتضنت األخالق هللا ابدأ أو أعطى العبادة هلل كما أنه يحظى.

إذا كنت تحب حقا ً هلل ،وكل ذلك كان تقف على ثم أن القرب من المستحيل بالنسبة لك لتشغيل الخاص بك مرة أخرى على اإليمان
والدخول في الخطيئة والحرمان كما وقعوا تحت تأثير الليبرالية.

المعني الحقيقي هلل
والحقيقة هي أن تلك جميع أسباب الخلفية الدينية التي تأتي لسماع "كلمة" هللا الحقيقية ،وفور سماع وفهم ،أنها سوف تتحول من تلك
األديان الباطلة ،واحتضان األخالق هللا وعبادة هللا الحقيقية وتصحيح .هذا هو الذي سوف تكشف الشيطان لمنظمة الصحة العالمية أنه ،مثلما كشفت
المثال أعاله للقس الضال له الذاتي الحقيقي ،مما يعطي سببا للمصلين السؤال اإلنجيل أنه بشر.
أريد أن أبلغ لكم جميعا الذين قد اتخذت من الوقت لقراءة هذه الكلمات في صفحة ويب هذه" ،عظيم تقع بعيداً" ما يحدث اآلن .حيث قمت
بإنشاء صفحة ويب هذه كما كان موجها باهلل بالنسبة لي للقيام ،آالف الناس في جميع أنحاء األرض تعلمنا "كلمة" هللا الحقيقية ،وعدلت عبادتهم
لتتوافق مع أن "أوامر هللا" التي .نحصل على أقرب إلى الحرب العظمى والمحنة العظيمة ،وكلما تسارعت هذه "تقع بعيداً" .وبفضل هللا ليطلب
مني بإنشاء صفحة ويب هذه.

لذلك اليوم لم يبدأ
السماح ألي رجل خداع لكم بأي وسيلة :لذلك اليوم لم يبدأ ،باستثناء هناك تأتي هبوط بعيد ًا أو ًال ،وأن يكون كشف رجل الخطيئة ،ابن الجحيم؛
تسالونيكي الثانية 2:3

ما هو اليوم؟ هذا الموضوع أو سياق هذه اآليات هو أن يوم المسيح في متناول اليد ،لذلك ،هو ذلك اليوم الذي يقول بول لن يأتي .ويعرف
"اليوم المسيح" اليوم أن يسوع المسيح يعود إلى األرض ،والمعروف باسم "الثانية وظهور المسيح".

إال أنه يأتي من الوقوع أوالً بعيداً
السؤال يجب أن نسأل "ماذا بول يعني بها"بعيداً مرتفع أول؟ " وباختصار فإنه يشير إلى جميع أولئك الذين قد تم التغرير باإلنجيل كاذبة
الشيطان ومرة واحدة وهي تظهر "كلمة" هللا الحقيقية ،التوبة آثامهم ،وتقع بعيداً عن الكنائس في مكافحة المسيح واألخرى مثل هذه األديان الوثنية،
وتحويل إلى "اإليمان الحقيقي" كما تدرس من قبل يسوع كما أسسها الوصايا العشر.

وكشف رجل خطيئة
في "كتاب يوحنا" ،ابن الجحيم إشارة إلى "يهوذا اإلسخريوطي" ،ولكن منظمة الصحة العالمية هو أن بول هو إعطاء إشارة إلى ،في ذلك
أنه يجب أن يكون كشف؟

كلمة "الجحيم" يعرف بأنه :العقوبة في الجحيم ،والدولة من العقاب األبدي في الجحيم التي تحمل خطاه بعد الموت .وفي ذلك وأنا أعلم أنه
ليس كل المذنبين يجب معرفة األبدي أو العقاب األبدي إذا نيران الجحيم ،لست سعيداً بهذا التعريف فذهبت إلى "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس"
وبدأ كلمة "الجحيم" في القسم اليوناني.
الكلمة اإلنكليزية "الجحيم" باستبدال الكلمة اليونانية" ،أبوليا" الذي يعرف بأنه :الدمار الخراب أو الخسارة ،المادية والروحية ،على حد
سواء ،أو أن يموت ،أن يهلك ،ينبغي إيالء االعتبار للنفايات .كما ترون ،هذا التعريف ال توحي أبدية األلم أو المعاناة ،ولكن أن كنت يموت على حد
سواء جسديا وروحيا.
رجل يعيش في األفضل ربما  100سنة .في هذا الوقت القصير ،إذا كان هذا الرجل الشر أو معارضة "طرق هللا" ،وسوف تفشل في
الحصول على الدخول إلى السماء وتفشل في الحصول على الحياة األبدية .في أن الرجل لم يكن بطبيعة الحال الحياة األبدية وكما أعطى هللا
للمالئكة ،أنها هدية تعطي للرجال والنساء عند بلوغ بر ،وبالتالي تصبح "القديسين هلل".
هللا هو هللا الرحمن رحيم ،ولذلك ال أعتقد أن هللا سيؤدي إلى شخص ما لتلوى في أبدية األلم والمعاناة للتو صغيرة  100سنة من اآلثم.
تذكر :هللا هو الحياة ،ولكن هلل لن يكون هناك ال الحياة .هلل ،وعدم وجود الحياة هو أسوأ العقوبة التي يمكن أن تتلقاها من أي وقت مضى.
إثم ،سوف يعاقب ،ولكن سيكون الخاص بك عقوبة الموت األبدية .كل ما كنت ،كل فكر لك من أي وقت مضى ،الخاص بك األحالم والرغبات،
وكافة التي تجعل منكم الذين كنت سيتم إزالتها من الوجود .كنت سوف تزول من الوجود ،ولن تكون هناك ال فرصة للقيامة مرة أخرى.
وأرى أن هذا التعريف الصحيح لما يعنيه للذهاب إلى "الجحيم".

الذين تعارض هللا
الذين أوبوسيث ويتضع نفسه قبل كل شيء أن يسمى هللا ،أو أن يكون يعبد؛ ذلك أنه كما  sittethهللا في معبد هللا shewing ،نفسه أنه هو هللا.
تسالونيكي الثانية 2:4

الذين أوبوسيث ويتضع نفسه قبل كل شيء أن يسمى هللا :هذه الكلمات تعطينا إجابة منهم الذي يجري يشار إليها ابنه من
الضياع  .يهوذا لم تعترض على هللا ،وال أنه نعلي نفسه أعاله هللا أو يسوع .يهوذا كان جدول أعمال ،تمرد اليهود من أجل طرد المحتلين الرومان
من أن "دولة إس رائيل" .عندما أدرك يهوذا أن يسوع ال تشاطر هذا الهدف نفسه وأصبحت يهوذا ذهول وفي شعوره باإلحباط ،أنه خيانة يسوع
العدائه.
ثم إذا كان هذا هو ال يتحدث عن يهوذا ابنه من الضياع ،ثم الوحيدة األخرى التي تعارض هللا والذي يغتبط نفسه أعاله هللا ،هو إبليس أو
الشيطان.
أو أن يكون يعبد :وهذا ثم يعطي دليالً آخر على أن الشيطان بهذه اآليات التي تحدث من.
ذلك ألنه هللا  sittethفي معبد هللا :وهذا نبوءة للمستقبل .من خالل إعداد دينه مكافحة المسيح ،يضع الشيطان أن الشيطان هللا،
وعند دخول الناس كنائسه إلعطاء العبادة ،أنهم يفعلون ذلك كالشيطان كاذبة يبشر باإلنجيل.

 Shewingنفسه أنه هو هللا :وهذا يضع الشيطان كما يجلس على عرش هللا كما لو كان هللا ،وتلك العبادة إعطاء هذا له.
بالكلمات في هذه اآليات ،أنا معينة يمكنك أن ترى اآلن أن أنهم يشيرون إلى الشيطان وله مكافحة المسيح االبن من الجحيم؛ ومع ذلك ،ما
تحدث بول هو حقا ً من أو سياق ما بول في الكتابة عن "الثانية مجيء يسوع المسيح" وكيف أنه لن يحدث حتى يتم كشف "ابن الجحيم" للكذاب أن،
والشعب تحقيق هذا سيكون كل تقع بعيداً عن تلك األديان الباطلة وتحويلها إلى اإليمان الحقيقي كما تدرس من قبل يسوع المسيح وحسب تعاليمه
وتعتمد على الوصايا العشر.
وكما قلت ،هذا هو نبوءة التي بعد أن يأتي لتمرير ،ولذلك كان ال يزال في بلدي في المستقبل .حيث أن هناك عدة آالف من الناس الذين
ذهبوا إلى صفحة ويب هللا هللا تسبب لي بإنشاء ،أنا واثق من أن هذه النبوءة عملية يجري الوفاء بها.
تذكر :إبليس كان الحبيب باهلل؛ إبليس كان واحداً من اثنين من المالئكة التي وقفت على جانبي العرش هللا أو مقعد الرحمة .أن سقط
إبليس من نعمة عندما قال أنه تمرد ضد هللا ،وأن يهوذا تمردوا ضد المسيح ،لتبين لنا أن أحدهم حتى الحبيب وموثوق بها ،ويمكن في الواقع أن
يكون وكيالً للشيطان ويمكن أن يؤدي لك ضالل من هللا في الكذب والخداع من الشيطان.

تأسيس كنيسة روما
اآلن أن هللا قد االسم المعطى للمدينة التي هي مقر مكافحة المسيح ،هللا ثم يعطينا معرفات يعطي إشارة بشأن المدينة التي أن بابل العظيم.،
تذكر :وكان الشيطان أول محاولة لوضع األديان الباطلة في األديان الوثنية في العصور القديمة ،حيث األصنام من منحوتة تماثيل فيها
نظراً ألن اآللهة ،منها الناس ثم ركع قبل وأعطى لعبادة.

لمحة تاريخية
عندما أنشأ هللا-يسوع كنيسة المسيح ،الذي أعطى العبادة هلل الغيب ولكن الحية "إلنشاء" ،أخفق عبادة التماثيل غير الحية يمكن قبولها
كاآللهة أي أكثر .فقدانه لعنصر التحكم هذا الشعب ،اكتسبت الشيطان النفوذ والسيطرة على معبد القدس جداً وله نفوذ الشيوخ ،الفريسيون وغيرها.
المعبد بعد ثم يجري تدميرها باهلل ،الشيطان المنشأة بالنفوذ والسيطرة على "األباطرة في روما" ،تبدأ أوالً مع اإلمبراطور نيرو واألخير
اإلمبراطور قسطنطين.

امرأة عاهرة
ثم يضع الشيطان مع سقوط الظاهر من روما ،كنيسة أخرى ،مكافحة المسيح ،الذي أكثر قوة من أي من األديان الوثنية ،وال يرحم أكثر
من تلك العصور القديمة .هذا الدين الجديد يستند إلى إنجيل الشيطان كاذبة ،مما يصعب التمييز من هللا "اإلنجيل المقدس" ،باستثناء الدراسة
الدؤوب واألبحاث.
كما تذكرون" ،كتاب دانيال" أعطانا عدة معرفات التي عندما وضعت معا كشفت أن فقط يمكن أن تكون كنيسة روما مكافحة المسيح ،مع
رؤى أن يعطي يسوع ليوحنا الرسول ،يسوع يكشف جانبا آخر من كنيسة روما أن يعطي تأكيدا أن هو في الواقع مكافحة المسيح.

عاهرة كبيرة
وهناك وجاء واحد من المالئكة السبعة التي قارورة سبعة ،وتحدثت معي ،يقول لي" ،تأتي هنا؛ وسوف شو منعزلة إليك حكم عاهرة
كبيرة أن  sittethعلى العديد من المياه :معه ملوك األرض قد ارتكبوا الزنا ،وقد بذلت سكان األرض في حالة سكر بخمر زناها .رؤيا 2-17:1

ومع سقوط روما ،يضع الشيطان كنيسة أخرى ،مكافحة المسيح ،الذي أكثر قوة من أي من األديان الوثنية ،وال يرحم أكثر من تلك
العصور القديمة .ويستند هذا الدين الجديد "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،الذي يصعب التمييز من هللا "اإلنجيل المقدس" ،باستثناء الدراسة الدؤوب
والبحث.
حكم عاهرة كبيرة :السؤال اسأل هو "منظمة الصحة العالمية أو ما هو هذا عاهرة العظيم الذي هو يرمز إلى هللا كامرأة".

تذكر:

نحن نناقش محاولة الشيطان في التقليد كنيسة المسيح ،ولذلك هذه المرأة جانب الشيطان .هللا يكشف عن امرأة أنها "عاهرة

كبيرة "،تعكس حقيقة أن أنها ال تقي في ذلك أن تكون عاهرة يوحي بأن مزاولة الزنا ،الذي خطيئة ضد "الوصايا العشر هللا".

يجلس على العديد من المياه
التي  sittethعلى العديد من المياه :الكلمة الرئيسية لهذه العبارة هو "المياه ".لفهم الرمزية من هذا كنت بحاجة إلى دراسة وفهم
من "كتاب دانيال" .في دانيال" ،المياه" رمزية األقاليم أو األراضي حيث األمم قد ارتفع وانخفض في الماضي .
مع ذلك الرمزية في االعتبار'' ،العديد من المياه" ،تشير إلى العديد من األراضي واألمم في جميع أنحاء العالم .

الوحش اللون القرمزي
حيث أنه حملني في الروح في القفر :ورأيت امرأة تجلس على وحش قرمزي لون ،مليئة بأسماء تجديف ،عنده سبعة رؤوس وعشر
قرون .رؤيا 17:3

رأيت امرأة تجلس على :وكما قلت من قبل ،و "سفر الرؤيا" يرد كليا ً تقريبا في سيمبوليسمس .هذه "المرأة" هو رمزي لمكافحة
المسيح ،الذي نعرفه من "كتاب دانيال" أن كنيسة روما.
هو يرمز مكافحة المسيح أوالً في "كتاب دانيال" ك "القرن قليالً" ،حيث يتم تأسيس القرن األفريقي أن تكون رمزية من أمة أو المملكة.
ولذلك تبدأ مكافحة المسيح كأمة قليالً .ثم حصلنا على مكافحة المسيح يرمز الوحش الخروج من البحر ،القس  .13:1ومع هذا الثالث واألخير
الرمزية لمكافحة المسيح امرأة عاهرة ،يريد هللا أننا نفهم أن مكافحة المسيح مرت تطور على مر القرون.
وحش قرمزي لون :هذا الوحش رمزي من "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .امرأة أو مكافحة المسيح يجلس على "اإلنجيل كاذبة" في ذلك
كنيسة روما تأسيسها" ،إنجيل" الشيطان كاذبة .وهذا المفهوم عند النظر في هذا الذي الباباوات والقساوسة من كنيسة روما التبشير هو التجديف ضد
كلمة ووصايا هللا.

مليئة بأسماء تجديف :ما هو كامل بأسماء التجديف؟ ليس المرأة ،ولكن "الوحش اللون القرمزي" .لماذا هو الوحش الكامل الكفر؟
أنها مليئة بالتجديف ألنه "كاذبة اإلنجيل" الشيطان مليء باألكاذيب الشيطان ،ويكفر تلك األكاذيب ضد هللا "اإلنجيل المقدس".
هذا مع العلم ،هللا يعطي معرفات فيما يتعلق بالمدينة التي هي مقر مكافحة المسيح ،هللا الذي يشير إلى أنها بابل العظيمة.

معرفات بابل الكبير
حيث أنه حملني في الروح في القفر :ورأيت امرأة تجلس على وحش قرمزي لون ،مليئة بأسماء تجديف ،عنده سبعة رؤوس وعشر
قرون .رؤيا 17:3

سبعة رؤوس
وجود سبعة رؤوس ،هذا مرة أخرى ترمز إلى شيء آخر .فهم سيمبوليسمس مطلوب لتحديد ما يمثل هذه سبعة رؤوس .ولعلكم
تذكرون ،كان يصور الشيطان "التنين األحمر" وكان التنين "سبعة رؤوس ".ولذلك يستخدم هللا هذا نفس الرمز في "الوحش اللون القرمزي"
إلظهار أن هذا الوحش من الشيطان ،وفي ذلك أنه يشبه التنين.
في رمزية التنين ،سبعة رؤوس تمثل الممالك السبعة ،ولكن مع "الوحش اللون القرمزي" ،أنها تأخذ رمزية "اإلنجيل كاذبة" الشيطان،
وبالتالي ،جانبا من الشيطان ،وعدم وجود من عنصر التحكم نفسه ،سبعة رؤوس يختلف مدلول الذي يصبح واضحا في ما يلي.

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

وكما تعلمنا ،كنيسة روما هو مكافحة المسيح؛ ولذلك هي مدينة روما عاصمة العالم للكنيسة الكاثوليكية الرومانية .تاريخيا كنيسة روما
يشار إلى مدينة التالل السبع ،حيث يناسب هذا المعرف في كنيسة روما .ويساعد هذا المعرف ولذلك في إثبات صحة فهمنا أن كنيسة روما هو
مكافحة المسيح ،فضال عن حقيقة أن مدينة روما هي المدينة تشير إلى هللا كبابل العظيمة.

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

لعلكم تذكرون وعشرة ابواق ،كما كنت مع التنين األحمر" ،عشر قرون" تمثل "الملوك العشرة" ،ولكن مرة أخرى مع الوحش اللون
القرمزي" ،عشر قرون" تأخذ معنى مماثل مع "الوحش اللون القرمزي" كذلك.

هؤالء الملوك هم الممثل للمتعاونين مع مكافحة المسيح التي تشارك في اإلجراءات التي تعزز وتعطي القوت للشيطان من خالل تعاملها
مع مكافحة المسيح .مكافحة المسيح أكثر من دين بسيطة؛ وسلطة الجغرافية-السياسية-الدينية على األرض مع عاصمتها تقع في الفاتيكان ،الذي يقع
داخل حدود مدينة روما ،إيطاليا.

معرفات امرأة
وامرأة قد صفت في اللون األرجواني والقرمزي ،وزينت بالذهب واألحجار الكريمة والآللئ ،بعد كأس ذهبية في يدها كاملة من الفظائع
وقذارة زناها .رؤيا 17:4

صفت في األرجواني والقرمزي اللون:
وزينت بالذهب واألحجار الكريمة واللؤلؤ:
وبعد كأس ذهبية في يدها:
تذكر :نحن نبحث في محاولة الشيطان لتزييف كنيسة المسيح؛ ولذلك ،يمكن أفضل فهم هذه المعرفات إذا قارنت هذه المواد من زي
المرأة بزي "الكاهن رئيس" معبد القدس.

"تذكر

أيضا" :أن كنيسة المسيح بتأسيسها على اإليمان إنشاء هللا مع "دولة إسرائيل" ،من خالل القانون نظراً إلى موسى للتبشير

لطوائف بني إسرائيل األولى.

مالبس الكهنة
وهذه هي المالبس التي كانت تتخذ؛ وصفيحة الثدي ،واالفود ،ورداء ،ومعطف برويديريد ،ميتري( ،عمامة) ،وحزام :ويجوز جعل
الثياب المقدسة لهارون خاصتك األخ ،وأبنائه ،وأن كان قد الوزير لي في مكتب الكاهن .ويجب عليها أن تتخذ بطانة الذهب ،واألزرق،
واألرجواني ،والقرمزي والغرامة .خروج 5-28:4

يمكنك أن ترى تشابه زي كهنة الديانة اليهودية ،وهذا الذي يجري هو مبين كالتي يرتديها مكافحة المسيح؟ وبهذه الطريقة ،تأمل الشيطان
تزييف كنيسة المسيح.

أم هارلوتس
وعلى جبهتها اسم مكتوب" ،اللغز ،بابل العظيم ،أم هارلوتس والفظائع األرض ".رؤيا 17:5

اآلن أن هللا يعطي الهوية إلى مكافحة المسيح ،يريد هللا أن لدينا معرفة أكبر بمنظمة الصحة العالمية ،وما كل شيء عن مكافحة المسيح.

سر
في جميع أنحاء الكتاب المقدس ،وهللا يستخدم كلمات أو عبارات مثل" ،أولئك الذين لديهم عيون ،والسماح لهم برؤية" ،أو "أولئك الذين
لديهم آذان ،السماح لهم بسماع" .هذه العبارات جميع يعني نفس الشيء .هللا يريد أن تأخذ الوقت والجهد الدراسة والبحث واكتساب فهم لما كان
مجرد أبدى لك .وهذا صحيح بكلمة "سر" في اآلية أعاله .هللا يقول لنا أن هذه "المرأة" هو "سر" أننا بحاجة فهم.

أم هارلوتس
ثم يصور هللا هذه المرأة "أم هارلوتس".

لماذا عاهرة؟
النت سوف عبادة ال هللا األخرى :هو الرب ،وهو اسمه غيور ،آلة غيور :خشية أن أنت تجعل عهدا مع سكان األرض ،ويذهبون الزنى
بعد آلهتهم ،والتضحية بمعزل عن اآللهة ،وواحدة االتصال إليك وأنت تآكل من تضحيته .خروج 15-34:14

هللا يستخدم رمزية عاهرة ولنفس هذا السبب اعتاد أولئك الذين تابعوا اآللهة الكاذبة كما يحدث الزنى كما هو الحال في اآليات أعاله من
"كتاب للنزوح الجماعي".
ترى ،بعد مطاردة أو إعطاء العبادة لآللهة الكاذبة ،يشار إلى "الزنى" ،ولذلك ،إذا كنت هللا كاذبة أو كنيسة هللا كاذبة ،فأنت عاهرة .اسم
آخر ل "عاهرة "،هو "عاهرة" ،ولذلك ،هو مكافحة المسيح "عاهرة".

لماذا األم؟
كلمة "األم" يوحي بأن هناك إيقاف الربيع من النص األصلي .هللا يريد أن نفهم أن مكافحة المسيح هو أكثر من مجرد األصلي "القرن

قليالً" ،إال أنها تطورت على مر الزمن .وهذا السبب هللا يصور مكافحة المسيح وحش الذي يخرج من البحر ،ولها سبعة رؤوس وعشر قرون،
وعلى قرونه عشر تيجان ،وعلى رؤساء له اسم الكفر .القس . 13:1
هذه الرمزية الثانية إلظهار هذا التطور ،من "القرن قليالً" ،أو دولة صغيرة أو الدين ألن الدين " ،World Wideالوحش".
تذكر :في كتاب هللا دانيال أظهرت "القرن األفريقي" كالمملكة أو األمة ،بينما يرمز "الوحش" إمبراطورية أو مسطرة من األمم .ثم هذا
يقول لنا أن هللا ينظر كنيسة روما كحاكم لألمم أو لديه نفوذ اإلمبراطورية والسلطة.
هللا ثم يرمز إلى مكافحة المسيح "امرأة" ،ولكن ليس فقط على المرأة ،ولكن "عاهرة كبيرة" .وهذا إلظهار المزيد من التطور لمكافحة
المسيح من الدين اإلقليمية قليالً ،ألن للدين في جميع أنحاء العالم مع اإلمبريالية مثل النفوذ والثروة.

"تأخذ

مالحظة" :هي فكرت في األديان الوثنية من العصور القديمة كعاهرات ،لكن مكافحة المسيح يشار إلى "عاهرة العظيم"،

تبين أن مكافحة المسيح ليس مجرد كاذبة دين آخر ،ولكن دين مع السلطة والنفوذ لألمم والشعوب.

في العبارة" ،األم هارلوتس  "،هللا يريد أن يكشف كذلك أن مكافحة المسيح ليس فقط في كنيسة روما ولكنها أن بناتهم ،ومثل األم هي
"هارلوتس" ،حيث أنها تقوم على ويبشر "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.
لقد تعلمنا من "كتاب دانيال" أن مكافحة المسيح اآلن كنيسة روما ،أظهرنا أن كنيسة روما قد ذرية أو بناته ،الذي مثل األم المسيح الدجال.
ثم ما هي هذه "بنات العاهرة؟" وهي تلك الكنائس التي فصل أنفسهم عن كنيسة روما ،ولكن يبقى الكثير من التقاليد الوثنية والممارسات التي
وضعتها كنيسة روما" ،يوم السبت األحد" هو الجانب األكثر وضوحا ً لمكافحة المسيح.

سكران بدم القديسين
ورأيت امرأة في حالة سكر مع دم القديسين ودم شهداء يسوع :وعندما رأيتها ،كنت أتساءل بإعجاب شديد .وقال المالك لي" ،ولهذا
السبب شققت أنت آعجوبة؟ سوف أقول لك سر المرأة والوحش الذي كارث لها ،والتي خلت سبعة رؤوس وعشر قرون .رؤيا 7-17:6

أن يكون سكران بدم القديسين ،يعني أن كنت قد قتل اآلخرين الذين ترى هللا "القديسين هلل" ،وأن الدم على يديك .وهذا هو نبوءة أن
مكافحة المسيح ،أو في كنيسة روما ،وسوف تعذيب وقتل الذين يعارضون العقيدة الوثنية والتقاليد.

مكتب المسيح
وهذه هي الحياة األبدية ،أنهم قد يعرفون إليك هللا الحقيقي الوحيد ،ويسوع المسيح ،منهم أنت يمتلك المرسلة .يوحنا 17:3

ما يقوله يوحنا الرسول في هذه اآلية أعاله هو أنه إذا كنت ترغب في "الحياة األبدية" ،ثم كنت بحاجة لمعرفة وفهم ،اإلله الحقيقي الوحيد،
وهو يسوع المسيح ،الذي أرسله هللا لقيادة رجل من أصل الخطيئة ويكمن الشيطان ،على ضوء كلمة هللا الحقيقية.

عبادة هللا كاذبة
يي ،ال إضافة معزل الكلمة وأنا( ،هللا) ،واألمر لك ،وال يجوز يي يقلل أي من ذلك ،أن يي قد تبقى وصايا الرب هللا الذي أنا األمر لك.
سفر التثنية 4:2

لفهم هذه اآلية ،اسمحوا لي أن أعطيكم فهم واقع حياة بسيطة لتحقيق الوضوح في هذه اآلية ما يحاول إقناع لنا جميعا.

المثل الكعك
إذا كان لديك عشرة الكعك ،ثم لديك اثنا عشر الكعك ،الحق .إذا كنت تأخذ واحدة دونات بعيداً ،لم يعد لديك عشرة الكعك .إذا قمت بإضافة
آخر دونات إلى اثني عشر ،لم يعد لديك الكعك  12بل  .13وفي كلتا الحالتين ،قمت بتغيير ذلك الذي كان شيئا مختلفاً ،وذلك ليس بنفس كما كان.
وهذا ينطبق على "كالم هللا" ،وكذلك .إذا كان هللا يقول" ،اليوم السابع هو يوم السبت للرب خاصتك هللا "،ثم يمكن أن يكون هناك وال
شك أن هللا قد أخبرنا يوم األسبوع الذي هو يوم راحة هللا .ولكن الكنيسة أو الدين الخاص بك يقول لكم" ،ال! ال يراعون في اليوم السابع ،لكن
االحتفال باليوم األول بدالً من ذلك " .بهذه الطريقة ،قد صرح الشيطان كذب ،ونظرا لهذا الكذبة في المعارضة المباشرة "كلمة هللا" التي هي أيضا
من األشباح المقدسة ،ثم هذه الكذبة التي صرح بها الشيطان خطيئة ال تغتفر.

الشيطان ال يهتم إذا ارتكب خطايا ضد هللا أم ال ،ولكن عندما يمكنك االحتفاظ باليوم األول من األسبوع "يوم مجلس اللوردات من بقية"،
ثم أنت أيضا في المعارضة المباشرة ويخبرنا بالعصيان "كلمة هللا" ،وكما في اآلية أعاله ،نحن ال إلضافة أو استقطاع من "كلمة هللا".
تذكر :هللا يقول لنا أن علينا يجب عبادته تماما كما أنه األوامر ،كما هو مبين في اآلية أعاله من "الكتاب من سفر التثنية" ،حتى أصغر
من التعديالت ،وعلينا التوقف عن عبادة هللا ولكن العبادة اختراع الخاصة بنا .لكي تكون بديالً عن المسيح ،قد مكافحة المسيح لتولي دور المسيح
وظهور المسيح ،قيامها بإنشاء عبادة كاذبة .عندما تفشل إلعطاء الخاص بك العبادة "أوامر هللا" ،ثم أنها ليست هللا عليك العبادة ولكن الشيطان.
ونحن قد نقاش على التزييف لكنيسة المسيح بالشيطان .لنفهم تماما ما يعنيه هذا ،تحتاج إلى فهم محطة أو مكاتب للمسيح ،ومقارنتها بكيفية
مكافحة المسيح تحاول انتحال تلك المكاتب والمحطات للمسيح .لماذا يعتبر هذا األمر هاما؟ اآلية التالية تشرح هذا جيد جداً.

الحياة األبدية
وهذه هي الحياة األبدية ،أنهم قد يعرفون إليك هللا الحقيقي الوحيد ،ويسوع المسيح ،منهم أنت يمتلك المرسلة .يوحنا 17:3

هو السبيل الوحيد للوصول إلى معرفة هللا شخصيا ووثيقا إذا كنت تأخذ من الوقت والجهد لدراسة البحوث وتعلم بنفسك ،وعدم قبول
اآلخرين ما أقوله الصحيح ولكن التعلم لنفسك الحقيقة واألكاذيب.
ما يقوله يوحنا الرسول في اآلية أعاله هو السبيل الوحيد الحياة األبدية ،أو للخالص ،وهو بمعرفة هللا ويسوع المسيح .هللا يريد أن العالقة
الشخصية والحميمة معك .الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحدث هذا إذا كانت تحصل على أعرفه على مستوى الشخصي والحميم .كيف يمكن أن
الحب الذي ال تعرفه؟
في هناك مكافحة المسيح و "النبي كاذبة" في العالم ،أقول لك اكاذيبهم ويخدعكم ،أنه ينبغي جعل لك المعنية أن كل ما كنت تعتقد صحيحاً،
يمكن أن تكون كذبة قال بالشيطان .أنها شيء بسيط لمعرفة ما كنت تعتقد أنك تعرف من األكاذيب هللا أو الشيطان مع ذلك؛ إذا كان الكتاب المقدس
ال يعتمد عليه ،ثم أنه ليس من هللا .إذا لم يكن من هللا ،ثم أنها من الشيطان .هناك ال منتصف الطريق ،ال المناطق الرمادية ،فقط باألبيض واألسود،
الخير والشر.

أن جوهر الخداع
كل هذا يتعلق بما إذا كنت تعتقد كنت قد خدعت بالشيطان أو أن المسيح الدجال أو إذا كنت واثقا ً من أن تعرف الشر ،ولذلك يمكنك يمكن
ابدأ أن تنطلي أنه .أولئك الذين "ديسيفيد" ،بحكم تعريفها ،ال تدرك أنها التي خدعت .فقط بواسطة يثق في الحقيقة عبارة في الكتاب المقدس ،يمكنك
أن تكون معينة أن كنت هي التي خدعت ال.
العبارة في الكتاب المقدس اإلنجيل المقدس هلل ،وذلك يجب أن تكون الحقيقة .إذا ما قال لك ،أو اعتقاد لديك ،يتناقض مع "كلمة هللا" كما
جاء في الكتاب المقدس ،ثم أنها ليست من هللا ،ولذلك يجب أن يكون كذب.

ولكي تكون تكون بدي ً
ال لكنيسة المسيح ،بدين المسيح الدجال أن يأخذ على مظهر المسيح .كل حياتك وقد قيل لك أن يوم األحد هو "اليوم
مجلس اللوردات من بقية" ،ولكن هللا يخبرنا في الكتاب المقدس:

" ،ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف تفعل أي عمل ".خروج 20:10

ولذلك ،يجب رفض األحد أو أول يوم الراحة ،ومراقبة واالحتفاظ ببقية اليوم السابع ،تماما كما قال هللا لنا القيام به ،شيء آخر ،الذين
تعطي لعبادة ،أن لم يكن هللا؟

مقارنة سيمبوليسمس يسوع والشيطان
وهذه هي الحياة األبدية ،أنهم قد يعرفون إليك هللا الحقيقي الوحيد ،ويسوع المسيح ،منهم أنت يمتلك المرسلة .يوحنا 17:3

لتكون قادراً على تحديد ما إذا كانت المعتقدات الخاصة بك من المسيح أو المسيح كاذبة ،مكافحة المسيح ،تحتاج إلى فهم الذين وما
المسيح ،وما له لفة أو مكتب .فما هو إذن لفة المسيح؟ وهذا جانب آخر من التزييف ،الذي الشيطان تلجأ إلى ،من أجل تحقيق رغبة قلبه ليحل محل
هللا في قلوب وعقول البشر.

خمسة جوانب من هللا
وكشفت جانبا آخر للمسيح والمحاولة من الشيطان لتزييف يسوع المسيح في سيمبوليسمس أن هللا يستخدم لتعريف كل واحد منهم.
 -1هللا األب
 -2هللا االبن
( ،Holy Ghost -3هللا اإلنجيل المقدس) ،الكلمة الحية أو هللا.
 -4هللا له من كنيسة ،كنيسة المسيح (تستند إلى "اإلنجيل المقدس" هلل)
 -5هللا له مدينة القدس الجديدة.

الشيطان في المزيفة
 -1التنين األحمر ،مع سبعة رؤساء وعشر قرون والتيجان سبعة عند رؤساء له .رؤ 12:3
 -2اإلنجيل كاذبة ،يرمز "وحش قرمزي" ،مليئة بأسماء تجديف عنده سبعة رؤوس وعشر قرون .رؤ 17:3

 -3كنيسة الشيطان( ،تستند إلى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان) ،يرمز ك؛
ألف القرن قليالً .دانيال 7:8
باء الوحش من البحر ،رؤساء ،عشرة قرون ،سبعة عشر تيجان .رؤ 13:1
جيم يرمز امرأة عاهرة يجلس على الوحش القرمزي .رؤ 17:3

دال يرمز األم هارلوتس الذي يبين لنا أن هناك إيقاف الربيع أو األطفال ،أن مثل األم هي هارلوتس كذلك .رؤيا 17:5

 -4يتحدث عن الربح كاذبة ،الوحش من األرض ،مع قرنان مثل حمل ،مثل تنين( .أمة سلطة التي ترتفع ويعطي لمكافحة المسيح قوة
متجددة لجعل الحرب على القديسين هللا) 01:11 ،م
 -5بابل الجديدة عاصمة مكافحة المسيح .رؤيا 17:5

يتسنى لك فهم ما تمثله هذه سيمبوليسمس في التاريخ وسوف قائمة بهم مرة أخرى وإعطاء المزيد من المعلومات حتى يمكنك أن ترى
كيف الشيطان قد خدعت العالم كله والعالم كله يرى كنيسته كاذبة كالكنيسة الحقيقية وفي ذلك يتجاهل به تعاليم يسوع.

التنين األحمر
وبدأ أن هناك عجب آخر في السماء؛ وها تنين أحمر عظيم ،لها سبعة رؤوس وعشر قرون ،والتيجان سبعة عند بلده رؤساء .رؤيا 12:3
سفر الرؤيا مكتوبة كلها تقريبا في سيمبوليسمس ،وهو أن نقول أن الذي يتحدث من ليس دائما ً ما هو المقصود .سوف تفهم هذا ونحن نمضي جنبا إلى
جنب مع هذا الدرس وما بعدها.

 ،وبدأ أن هناك عجب آخر في

السماء :حتى ولو استعمل هذه اآلية ولم تظهر اآليات األولى والثانية في الفصل  ،12هذه أخرى "المعجزة

في السماء" إشارة إلى  ،.rev 12اآليات  1و -2

وها تنين أحمر كبير :على الرغم من أن هذه اآليات ال تجعل من الواضح ماذا يرمز "التنين األحمر" ،زيادة على في الفصل  12أنه
يكشف هذا أن تكون رمزية للشيطان أو الشيطان .

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

لها سبعة رؤوس :التنين األحمر ويصور لها سبعة رؤوس :مع سيمبوليسمس أخرى "سفر الرؤيا" ،هذا هو رمزي وال حرفية،
"رؤساء سبع" هذه لها معنى التي ترمز إلى شيء آخر.
فهما لهذه سيمبوليسمس ،أو معرفة السياق ،وهذا ينطبق على ،تحتاج إلى الفعل درسنا "كتاب دانيال" والنبوءات أن دانيال يعطي بشأن
مكافحة المسيح وسيمبوليسمس المستخدمة من قبل دانيال في تلك النبوءات.
سبعة رؤوس ترمز إلى الممالك السبعة المتبقية األمم عشرة األصلية التي تثبت نفسها بعد سقوط مدينة روما في  476ميالدي
هذه الدول العشرة التي تثبت نفسها الممالك بعد سقوط مدينة روما وتشمل:
 :Alamanniأو األلمان،
 :Burgundiansأو السويسرية،

فرانكس :أو الفرنسية،
لوماردس :أو اإليطاليين،
ساكسون :أو اإلنكليزية،
سويفي :أو البرتغالية،

القوط

الغربيين :أو اإلسبانية،

هيروليون :هم الشعوب الجرمانية الواقعة شمال إيطاليا .هيروليون ،كانت إحدى الممالك الثالث التي سحبت من جذورها ،بالقرن
األفريقي قليالً ،أو مكافحة المسيح بعد إنشاء سلطة مكافحة المسيح في ميالدي 538
القوط :تقع في حديثة اليوم النمسا .القوط ،كانت إحدى الممالك الثالث التي سحبت من جذورها ،بالقرن األفريقي قليالً ،أو مكافحة
المسيح بعد إنشاء سلطة مكافحة المسيح في ميالدي 538
المخربين :تقع في شمال أفريقيا في مجال الحديث اليوم المغرب .المخربين كانت واحدة من الممالك الثالث انسحب من جذورها،
بالقرن األفريقي قليالً ،أو مكافحة المسيح بعد إنشاء سلطة مكافحة المسيح في ميالدي 538
كما ترون من بالدي التعليق ،التقطه الثالثة األخيرة ،هيروليون ،القوط ،والمخربين ،أو دمرت بمكافحة المسيح أو كنيسة روما بالمساعدة
من اإلمبراطور جستنيان لإلمبراطورية الرومانية الشرقية.
تأخذ التي تؤدي هذه الدول الثالث قاوموا وثاروا ضد القوة المتزايدة لكنيسة روما ،التي سببت البابا يدعو للقلق أن اآلخرين وأيضا
المتمردين .مع المساعدة من اإلمبراطور جستنيان ،دمرت هذه الممالك الثالث كتحذير للسبعة الباقين.

عشر قرون
وبدأ أن هناك عجب آخر في السماء؛ وها تنين أحمر عظيم ،بعد سبعة رؤساء و عشر قرون ،والتيجان سبعة عند بلده رؤساء .رؤيا 12:3

عشر قرون رمزية الممالك العشر األصلي ،وأنه في "نهاية األيام" ،بعد إقامة "النبي كاذبة" ستعطى مرة أخرى سلطة الملوك المؤدية
إلى داخل الحرب العظمى والمحنة.

الملوك العشرة
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

هؤالء الملوك العشرة ليست بالضرورة نفس الممالك العشر ،ولكن قد يكون األفراد الذين تمنح سلطات ولت "النبي الكاذب" ،وسيحكم
على مدى عشر دول مع نفس النوع من السلطة المطلقة التي كان ملك العصور القديمة على رعاياهم.

سيمبوليسمس من دانيال
بعد هذا رأيت في رؤى الليل ،وها وحش الرابع ،المخيفة والرهيبة ،وقوية جد ًا؛ وأنه قد أسنان حديد كبيرة :أنه يلتهم والفرامل في القطع،
وختمها البقايا مع أقدام فإنه :وكان المتنوعة من جميع الحيوانات التي كانت معروضة عليها؛ وكان عشرة قرون .دانيال 7:7

لفهم هذا ،أو معرفة السياق ،وهذا ينطبق على ،تحتاج إلى الفعل درسنا "كتاب دانيال" والنبوءات أن دانيال يعطي بشأن مكافحة المسيح
وسيمبوليسمس المستخدمة من قبل دانيال في تلك النبوءات.
ويرد الوحش الرابع دانيلز الحلم أو الرؤية في هذه اآلية ،كبعد عشر قرون .في هذا الصدد ،تمثل عشرة قرون أو رمزية األمم العشر التي
تشكل األجزاء من كل ما رمزي من هذا الوحش.
تذكر" :الوحوش األربعة" من "كتاب دانيال" ممثلة لالمبراطوريات القديمة من الرجل ،واإلمبراطورية البابلية ،واإلمبراطورية
الفارسية ،واإلمبراطورية اليونانية واإلمبراطورية الرومانية .الوحش الرابع رمزي لإلمبراطورية الرومانية.
كما هو موضح في دراستنا "كتاب دانيال" ،تمثل هذه عشر قرون الوحش الرابع عشر األمم أو الممالك التي تشكلت من اإلمبراطورية
الرومانية الغربية بعد أن أقيل من منصبه مدينة روما للمرة األخيرة التي أدت إلى التدمير الكامل "الحكومة اإلمبراطورية الرومانية" .كان ذلك
بسبب قوة باطلة مع سقوط روما التي أنشأت الممالك العشر نفسها.
كما جاء في الوصف الوارد أعاله التنين األحمر العظيم ،سبعة رؤوس المثل تمثل الممالك أو األمم التي تبقى بعد ثالثة هي التقطه طريق
مكافحة المسيح السبعة المتبقية عندما رفضوا االلتزام باألوامر البابا.
رؤساء سبع تظهر كرؤساء التنين الذي هو الممثل للشيطان ألن هذه الدول السبع ال يزال اليوم إعطاء مضمون وتقديم الدعم لمكافحة
المسيح التي هي كنيسة الشيطان كاذبة ،وبالتالي فهي جزء من مكافحة المسيح.

سبعة التيجان
وبدأ أن هناك عجب آخر في السماء؛ وها تنين أحمر عظيم ،بعد سبعة رؤساء وعشر قرون ،و التيجان سبعة عند بلده رؤساء .رؤيا 12:3

وأنشئت في "كتاب دانيال" ،تاج يرمز إلى ملك أو مملكة ،بإظهار التيجان السبعة على سبعة رؤوس التنين األحمر ،وهذا يعطي الدعم أن
الرؤساء هم ممثل األمم.
وسبعة يتوج فيه الرؤساء له :هذه الرمزية التيجان التحقق من أن تاج هو الممثل للملك ،وأن هذا ثم يعطي الدعم لحقيقة أن
"الرؤساء السبعة" ممالك نظراً ألنهم يرتدون التيجان سبعة.

التنين كبير المعرفة
وكان يلقي التنين العظيم بها ،ذلك الثعبان القديم ،دعا الشيطان ،وشيطان ،الذي ديسيفيث العالم بأسره :أنه كان يلقي في األرض ،وكان
يلقي له المالئكة بها معه .رؤيا 12:9
يتم اإلشارة إلى الثعبان القديمة من جنة عدن ،وشكل ثعبان الشيطان يأخذ في بلده الخداع حواء.

اإلنجيل كاذبة
حيث أنه حملني في الروح في القفر :ورأيت امرأة تجلس على وحش قرمزي لون ،مليئة بأسماء تجديف ،عنده سبعة رؤوس وعشر
قرون .رؤيا 17:3

في محاولة الشيطان لتزييف كنيسة المسيح ،أنشأ الشيطان أيضا إنجيل الذي الصوت "كلمة هللا" ،لكن كانت مليئة باألكاذيب وتفسيرات
خاطئة مما يجعل "اإلنجيل" الشيطان كاذبة تتعارض مع "كلمة هللا".
يتم تعريف كلمة "إنجيل" ك :الكلمات التي يتحدث بها شخص يعتقد أن تكون على اإلطالق ،ومما ال شك فيه الحقيقي .
كلمة "التجديف" يحددها القاموس ك :عدم احترام هلل أو أشياء مقدسة مثل استخدام "كلمة هللا" بطريقة مهينة ،أو بواسطة الدينيية "كلمة
هللا" من خالل اإلجراءات أو الكلمات الخاصة بك .
عندما كنت تأخذ المنطوقة شيئا من هللا ،مثل" :المؤكد أن تموت" ،ثم قم بتغيير تلك الكلمات بطريقة تعطي معنى خالف ما كان يقصد به
هللا ،هو كيف يمكنك إظهار عدم االحترام هلل وقال اإلنجيل المقدس .عند إضافة الشيطان الثالثة حرف كلمة" ،ال" ،لكلمات هللا ،الشيطان تغيير معنى
 180درجة من حقيقة التي يتحدث بها هللا لكذبة.
عندما يقول هللا لنا "ولكن اليوم السابع هو يوم السبت للرب إلهك" ،وكنيسة روما يقول" ،مراقبة أول يوم كيوم مجلس اللوردات من
بقية" ،ثم تجديف كنيسة روما "كلمة هللا".
كما هو الحال في المثال الثعبان يقول عشية الكذبة التي قالت أنها سوف تموت بالتأكيد ال ،عند هللا قال أنت سوف يموت بالتأكيد ،هو ما
المقصود "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .كل األكاذيب والتشويهات التي الشيطان يعظ هو "اإلنجيل كاذبة" ،مثلما يعتقد حواء الشيطان ،تحت ستار
الثعبان ،حتى أيضا تلك األديان كاذبة نعتقد اإلنجيل الذي يستند إلى دينهم كما يجري معرفة الحقيقة ،حتى ولو أنها تجديف "كلمة هللا" .أنهم يعتقدون
أنهم خدعوا ولم تتخذ في الوقت والجهد لتعلم ألنفسهم مفضال لقبول ما هو اآلخر أقول لهم بشأن معنى الكتاب المقدس.

الوحش
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

رأينا في "كتاب دانيال" أن هناك "ستة عشر معرفات" لمكافحة المسيح .في ما يلي ،وسوف اذهب أكثر من تلك المعرفات اإلضافية التي
تم العثور عليها في "سفر الرؤيا".

يخرج من البحر
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

المسيح الدجال يخرج من البحر في رؤيا يوحنا الرسول كوحش.
تماما مثلما يخرج المسيح األردن بعد معمد ،ذلك أيضا ،تأتي مكافحة المسيح خارج الماء في شكل رمزية البحر.
وهذا يناسب كنيسة روما ،نظراً ألنها تأتي في مدينة روما ،التي تقع في األراضي اإليطالية .إذا كنت تعرف تاريخ ،سوف تعرف أن
إيطاليا كانت الممالك والشعوب األخرى حتى قبل مدينة روما حيز الهيمنة.

اسم التجديف
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

وهذا يشير إلى أن هذه الدول العشر وشعوبها هي معظمها تعارض القوانين وإرادة هللا ،حيث أنها تتأثر بكنيسة روما وبالتالي جزء من
مكافحة المسيح.
تذكر :مكافحة المسيح هو اإلنجيل كاذبة الشيطان والكنيسة خاطئة تستند إلى أن اإلنجيل كاذبة .الناس أمم أوروبا يسمون أنفسهم
بالمسيحية ،ولكن تذكر ما يروي يسوع لنا.

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

على الرغم من أن الناس في أوروبا وإعطاء ألمريكا التشدق بأن يسوع ويطلقون على أنفسهم المسيحية ،وهي قاعدة من قواعد عبادتهم
ليس على تعاليم المسيح ووصايا هللا أن يسوع تعاليمه عليها ،ولكن بناء على العقيدة أنشأها الرجال ،الباباوات في روما للكنيسة .على الرغم من
البروتستانت سحبها بعيداً عن كنيسة روما ،أنها حافظت الكثير من الممارسات والتقاليد ،أنشأتها الباباوات معظم أبرزها االحتفال "اليوم األول" من
األسبوع "يوم السبت المقدس مجلس اللوردات" ،الذي بقدر ما أنا قلق هو كذب الشيطان األكبر .ولهذا السبب يعلن يسوع عبادتهم له سدى.

الوحش صورت في ترتيب عكسي
مثل منعزلة نمر ،وكانت قدميه أقدام دب ،وفمه كفم أسد :والتنين أعطاه سلطته ،ومقعد ،وسلطة كبيرة .رؤيا 13:2

الوحوش األربعة من "كتاب دانيال" يصور في ترتيب عكسي في هذا الوحش واحد .وهذا يقول لي ،أن جميع هذه اإلمبراطوريات
القديمة ،ساهمت بشكل أو بآخر ،إنشاء والقوة لمكافحة المسيح .على قدم المساواة ،يظهر هذا الوحش المسيح الدجال كوحش تشير إلى أنها
اإلمبراطوري كما كان األربعة األولى ،واإلمبراطورية البابلية ،اإلمبراطورية الفارسية ،واإلمبراطورية اليونانية ،اإلمبراطورية الرومانية ،ثم في
كنيسة روما اإلمبراطورية.
مكافحة المسيح في شكل كنيسة روما بالسلطة والنفوذ على كثير من الشعوب من لغات مختلفة ،والجمارك ،والخلفيات التاريخية ،في
جميع أنحاء العالم ،األمر الذي يجعل من إمبراطورية .وهذا السبب ،في رأيي ،أخذ هللا المسار البطيء لتبين لنا اإلمبراطوريات األربع ،في "كتاب
دانيال" ،كما فعل ،حيث أنه سيكون لدينا فهم أفضل لكيف أثرت الشيطان تاريخ الرجل.

الكنيسة الوحش
الشيطان وأنشأت له مكافحة المسيح في الموقف كنيسته على األرض -مكافحة المسيح هي كنيسة الوحش الذي يجلس عليه "اإلنجيل
كاذبة" الشيطان.

ويتلقى السلطة من الشيطان
والوحش الذي رأيت كان مثل منعزلة نمر ،وكانت قدميه أقدام دب ،وفمه كفم أسد :والتنين أعطاه سلطته ،ومقعد ،وسلطة كبيرة .رؤيا 13:2

الشيطان يعطي سلطته إلى بلده ضد المسيح (الوحش) .ولعلكم تذكرون ،هذه المخلوقات يصور هنا هي تلك التي ترمز اإلمبراطوريات
العظمى األربع ،ولكن بترتيب معكوس كما أتيحت لهم في "كتاب دانيال".
الشيطان يعطي قوته وسلطته لمكافحة المسيح الذين يجري مثل األب (الشيطان) مكافحة المسيح تبدو له في هذه سيمبوليسمس اثنين،
مشيراً إلى أن مكافحة المسيح للشيطان وليس هلل .هذا هو آخر الطريقة التي تحاول الشيطان المزيفة يسوع ،كما تذكرون هللا يعطي ليسوع كل من له
القوة والسلطة.

السيادة على األرض
وأعطيت له لجعل الحرب مع القديسين ،والتغلب عليها :وقوة أعطيت له على جميع أهالي ،واأللسنة واألمم .رؤيا 13:7

الشيطان يعطي للسيادة (المسيح الدجال) الوحش على األرض .أجد نفسي مضطرا إلى تأكيد حقيقة أن الوحش (مكافحة المسيح) ،لن
يظهر أحد في المعارضة العنيفة للمسيح ،ولكن كدجال خفية ،ومخادع ،وبديل .ذلك هو غرض الشيطان تخفي الشخص وهوية يسوع المسيح ،ومما
تحمل يسوع في مكان على وجه األرض.

الشيطان يريد أن يمنعنا من معرفة هللا .أنه سيتم إنجاز ذلك عن طريق الخداع ،واالستعاضة عن المسيح الدجال للسيد المسيح .بجعل ،تظن
لك هي عبادة هللا ،أو المسيح ،ولكنها في الواقع تقوم عبادة الشيطان.

لديه السلطة على  3سنوات ونصف النبوية
وهناك أعطيت له بفم تحدث أشياء عظيمة وتجديف؛ ومنحت السلطة له االستمرار في اثنين وأربعين شهرا .رؤيا 13:5

تعطي قوة الوحش له لمدة  42شهرا النبوية ،أو  3سنوات النبوية ونصف أو  1260سنة حرفية .هذا هو إلظهار أن كوزارة يسوع
استغرقت  3سنوات ونصف ،أن الرقم يمثل أيضا في كم مكافحة المسيح لديه السلطة لجعل الحرب على "القديسين هللا" ،قبل ذلك أيضا هو إصابات
قاتلة .إذا كنت تذكر ،وزارة يسوع دام  3سنوات ونصف قبل أنه كان المصلوب ،ولذلك هذا محاولة أخرى من الشيطان لتزييف يسوع.

ويتلقى جرح بشري
ورأيت واحد من بلده كما كان يرأس الجرحى حتى الموت؛ وأن القاتل كان تلتئم الجراح :وكل العالم تساءل بعد الوحش .رؤيا 13:3

أصيب شخص واحد الرؤساء السبعة للموت :هذا لإلشارة إلى أن الوحش أو مكافحة المسيح طريقة ما إلصابات قاتلة ،ولكن أن يشفي
الجرح .وهذا له عالقة مع خط الوقت  1260سنة حرفية أن مكافحة المسيح تعطي السلطة للحرب ضد قديسين هللا.
إذا قمت بإضافة  1260إلى  538اإلعالنية ،التي هي السنة من المرسوم جستنيان ،والذي يعطي سيادة الفاتيكان كأمة ،تحصل  1798م،
وهي السنة أن نابليون ،تعبت من تدخل البابا في شؤون إمبراطورية نابليون ،أماكن البابا تحت اإلقامة الجبرية في فيال في فرنسا ثم تعلن جميع
األصول في روما للكنيسة تنتمي إلى فرنسا .لعدة قرون ،كنيسة روما السجناء وقتل الماليين ،وثم على يد نابليون كان المكان في األسر نفسها ،وهذا
قانون نابليون يصل إلى إنهاء حالة الكنيسة والدولة الفاتيكان.

هو تلتئم الجراح
أصيب شخص واحد الرؤساء السبعة للموت؛ وأن القاتل كان تلتئم الجراح ،رؤيا 13:3

الجرح يشفي في ذلك أثناء وقت موسوليني قبل بدء الحرب العالمية الثانية ،الدكتاتور يعطي العودة إلى الفاتيكان بمركزها كدولة كنيسة
في  11فبراير  .1929من هذه النقطة ،فإنه قد ببطء تم إعادة تأسيس سلطتها الدينية واإلمبريالية االقتصادية .يمكن أن يتضح هذا أفضل في عرض
حية للصحيفة صورة لجميع رؤساء الدول األقوى على األرض ،والركوع في االحترام للبابا يوحنا بولس الثاني في جنازته .وكان رئيس الواليات
المتحدة األمريكية( ،رونالد ريجان) ،واحدة من تلك راكع بالنعش للبابا المتوفى.

وذكر دليالً آخر على الكنيسة إعادة تأسيس سلطتها في "صحيفة واشنطن بوست"" ،في  1نوفمبر  ،1999اللوثرية والكاثوليك تتحد شفاء
 482عام ًا شعبة".
الوحش يتلقى جرح بشري ،ولكن ثم يسترد منه.

كان آخر هذا اإلعالن برويترز ،سيول ،كوريا الجنوبية 23 ،يوليه  ،2006مزيد من الوئام بين المسيحيين ،هدفا رئيسيا للبابوية البابا
بينيديكت ،اتخذ خطوة إلى األمام أمس األحد عندما انضمت الكنائس الميثودية إلى اتفاق مارك أراضي التي ضمت الكاثوليك واالنجليكان أقرب.
وأبلغت كالصدع التي ترميها والجرح يجري تلتئم.
أن كنيسة روما قادرة مرة أخرى على عقد مثل هذه السلطة أكثر أمم العالم ،وهي عالمة على أن أننا ندخل في "نهاية األيام" ،ال يمكن أن
يكون وراء عودة يسوع.

مكافحة المسيح هو يعبد
وكانت تعبده التنين الذي أعطى السلطة منعزلة الوحش :و هم يعبد الوحش ،قائال :من هو مثل الوحش؟ رؤيا 13:4

عندما تلتئم الجرح الوحش ،هو أنه هو يعبد .بعد أن يشفي الجرح لمكافحة المسيح ،يتم أحياء والعالم بأسره سوف العبادة عليه .ومثلما كان
يعبد يسوع بعد أنه كان منبعث من الموت.
وهذا يخبرنا بأن مكافحة المسيح هو يعبد .إذا كانت مكافحة المسيح أمة ،كيف يمكن أمة تلقي العبادة؟ وهذا آخر من التفرد حول هذه
المملكة؛ أنها تحمل عالمة السلطة دينية وكذلك عالمة السلطة المدنية .العالم ال يزال يعبد مكافحة المسيح ،نظراً ألنها ال تزال تعترف البابا كصوت
للمسيحية ،عند في الواقع كنيسة روما قد ال عالقة له بالمسيح.
عندما كنت العبادة وفق ما تمليه عقيدة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،أنت ال يعبد خلق هللا لكن الشيطان بسبب التغييرات التي أدخلت على
شريعة هللا أدلى كنيسة روما .أما لك عبادة هللا كأوامر هللا أنه أو ال عبادة "من خلق هللا" على اإلطالق ،لكن شيئا آخر .عبادة حسب ما تمليه كنيسة
روما أن العبادة لك ،لك ال يعبد هللا ،ولكن الحي كنيسة روما ،كما سيكون عليك الشيطان في االعتقاد بأن الكنيسة قد الحياة.

أخذ في األسر
أن يهدي إلى األسر سوف يذهب إلى األسر ،أنه كيلث بالسيف يجب أن يقتل بالسيف .هنا هو الصبر وإيمان القديسين .الوحي 13:10

تماما مثلما يسوع كان يحتجزه الفريسيين ،حيث هو أيضا البابا روما للكنيسة ،وهذا أيضا يخبرنا أن تأخذ المملكة قليالً أعدائها و
"القديسين هللا" ،في األسر ،وذلك في وقت ما من تاريخها ،أنها نفسها يوضع داخل األسر ،وأنا سبق أن شرحنا أعاله ،عندما يزيل نابليون سيادة
الفاتيكان.
أضاف أن يهدي إلى األسر ،طوال تاريخها ،ولكن ال سيما خالل العصور الوسطى واإلصالح البروتستانتي" ،الكنيسة الكاثوليكية
الرومانية" ،أخذت تلك التي تعارض ما يمليه الدينية ،وبعد إجراء المحاكمات في محاكم التفتيش ،تعرض للتعذيب وقتل منهم ،كل ذلك باسم هللا.
يجوز الذهاب إلى األسر ،عندما نابليون يضع البابا تحت اإلقامة الجبرية وتسجن له في فيال في فرنسا في عام  1798م ،أنه ينجز هذه
النبوءة.

هو الذي يقتل بالسيف
و قال أن كيلث بالسيف يجب أن يقتل بالسيف .الوحي 13:10

كجريمة قتل لالبرياء ،وسيتم أيضا قتل مكافحة المسيح ،أو على األقل إصابة قاتلة ،ولكن يشفي الجرح .عندما يدخل العامة نابليون حديقة
الفاتيكان ،إلقاء القبض على البابا ،كان بالسيف في اليد .هذا يناسب ثم روما من الكنيسة بأنه تنبأ مكافحة المسيح كذلك.

عدد الوحش
عدد الوحش هو عدد رجل؛ وله عدد من ستمائة ثريسكوري وست "،666" ،الوحي 13:18

في زمن الرومان ،سواء في وقته كجمهورية ،وكذلك حان الوقت إمبراطورية ،كان شعبية التخاذ الخاص بك اسم والحد منه برقم استناداً
إلى النظام العددي المستخدمة من قبل الرومان ،حيث
أنا = ،1
،V = 5
،X = 10
،L = 50
ج = ،100
د = .500

أسماء مكافحة المسيح
 Deiفلي فيقار
هناك اسم أو عنوان موقف البابا المشار إليها" ،فيقار فلي  "،Deiالذي هو الالتينية عن "بدي ً
ال البن هللا" .عندما كنت كسر االسم
باستخدام "أرقام رومانية" تحصل على:
فيقار يمكن أن تكون موزعة على النحو التالي.
V=5
أنا = 1
ج = 100
أنا = 1
U/V = 5
التي يبلغ بها إلى .112

فلي

أنا = ،1
،L = 50
أنا = ،1
أنا = ،1
التي يبلغ بها إلى .53

داي
د = ،500
أنا = ،1
التي يبلغ بها إلى .501
يصل المجموع الكلي إلى .666

كليري Dux
كليري  Duxهو الالتينية للقبطان لرجال الدين.
د = 500
U=5
X = 10
ج = 100
L = 50
أنا = 1
الذي يجلب إلى "المجموع الكلي" .666

ويكشف التزييف يسوع
هذه العناوين الذهاب جنبا إلى جنب مع المعرفات التي شهدناها في هذه الدراسة فيما يتعلق بحقيقة أن مكافحة المسيح هو القصد على
عرض نفسه يكون هللا ،بالتزوير في شخص يسوع المسيح وثم استبدال هذا التزييف ،مكافحة المسيح ،مكان يسوع المسيح.

ونحن نعلم اآلن أن مكافحة المسيح كنيسة روما ،وهذا العنوان" ،فيقار فلي  "،Deiهو واحد من العناوين التي يمر البابا ،كما كليري
 ،Duxلذلك مرة أخرى ،يناسب المعرف.
أريد أن أوضح شيء هنا .عندما يعطي هللا النبوءة ،أنه ليس مجرد يبين لنا أنه يمكن أن يرى في المستقبل ،عندما يقول لنا أن مكافحة
المسيح سوف يكون اسم رجل وأن أن اسم سيساوي عدد  ،666وليس أي شيء قد فعلت أن هللا يسبب هذا االسم أن تنشأ؛ هو الذي يرتدي االسم
الذي تسبب باسم لتنشأ .ولذلك ،عندما يحاول كنيسة روما لفضح هذه التي تقول لنا أن العنوان غير صحيح ،عنوان مفهومة لعدة قرون أن البابا .هو
ببساطة يقول هللا لنا أن يناسب االسم ،وتاريخيا ،هل.

الشيطان في محاولة لتزييف كنيسة المسيح ،لقد كان ناجحاً .كنيسة روما هي أكبر كنيسة في العالم التي تطلق على نفسها اسم المسيحية.
بنات العاهرة ،تلك الكنائس البروتستانتية أن االحتفاظ بالعديد من الممارسات الوثنية والتقاليد التي أنشأتها في كنيسة روما نفسها في جميع أنحاء
العالم وذوي النفوذ .األمم من أوروبا واألمريكتين وأستراليا ،وهي كلها تحت النفوذ أو السيطرة على الشيطان مكافحة المسيح الشيطان أما من خالل
أو "النبي الكاذب".

امرأة عاهرة
حيث أنه حملني في الروح في القفر :ورأيت امرأة تجلس على وحش قرمزي لون ،مليئة بأسماء تجديف ،عنده سبعة رؤوس وعشر
قرون .رؤيا 17:3

تأسست كنيسة الشيطان ،الذي هو مكافحة المسيح ،عند اإلنجيل الشيطان كاذبة كما يرمز "الوحش اللون القرمزي" .تلك الكنائس أن
القاعدة ما تعتقد والوعظ اإلنجيل كاذبة الشيطان تشكل جميعها جزءا من كنيسة الشيطان حتى لو لم يكن لديهم أي اتصال مباشر األخرى ببعضها
البعض.

درس نبذة تاريخية
أنشئ دين كاذبة كنيسة روما اإلمبراطور قسطنطين في  313ميالدي ،عندما أصدر قسطنطين مرسوم ميالنو ،إضفاء الشرعية على
العبادة المسيحية التي أقامت بالفعل األساس لكنيسة روما .ومع ذلك ليس حتى ميالدي  538قبل كنيسة روما ليصبح دولة ذات سيادة ،من مرسوم
أصدره ثم اإلمبراطور جستنيان ،التي أنشئت واعترف "أسقف روما" كرئيس لجميع الكنائس في اإلمبراطوريات الرومانية الشرقية والغربية.
باقتناء هذه الكنسية والسلطة المدنية ،مما يجعل البابا اإلمبراطور الظاهري من اإلمبراطورية الرومانية الغربية التي تحيط كنيسة روما أيضا على
رف لمكافحة المسيح السلطة ،مما يعطيها القدرة على اضطهاد ومعاقبة أولئك الذين يتعبدون بطرق خالف كنيسة روما يبشر به.

إنشاء كنيسة روما
أنا نظرت القرون ،وها ،وهناك خرجت منها آخر التقطه القرن قلي ً
ال ،قبل الذي كان هناك ثالثة من القرون األولى قبل أن جذور ،:وها،
وفي هذا القرن كانت عيون مثل عيون الرجل ،وفم يتحدث األشياء (كفرا) ،العظمى .،دانيال 7:8

التنبأ بإنشاء كني سة روما كان أول ضوء من هللا لدانيال .كنيسة روما كقاعدة لها األراضي الواقعة "مدينة روما ،إيطاليا" المعروفة باسم
الفاتيكان ،وأنها في هذا المجال ما يجري يشار إلى مكافحة المسيح األصلي قبل أن تتطور خارج تلك الحدود.

نبي كاذب
وأنا روق وحشا آخر الخروج من األرض؛ وكان لديه قرنان مثل الحمل ،وقال أنه تكلم كتنين .الوحي 13:11

النبي الكاذب ديانة أخرى أنشأها الشيطان عند مكافحة المسيح يفقد قدرته على جعل الحرب على "القديسين هللا" بعد  1798ميالدي كنيسة
روما كانت مؤثرة ،وحتى في السيطرة على العديد من أفراد العائلة المالكة والنبالء خالل "العصور المظلمة" ،ولكن مع عصر النهضة ،وقوتها

ونفوذها تراجع بعيداً حتى عام  1798بقيادة اإلمبراطور الفرنسي نابليون ،اعتقل البابا ووضع تحت الحراسة في إحدى قرى في فرنسا ،هذا كان
فعاالً "الجرح ،أن كعب " ،كما يتضح من حقيقة أن كنيسة روما مرة أخرى قوة قوة ونفوذاً في العالم اليوم.

دين الملحدة
دين "النبي الكاذب" خالفا ألي دولة أخرى أن الشيطان المنشأة قبل .وفي هذا دين الملحدة .جميع األديان الوثنية األخرى التي أنشأها
الشيطان كان هللا أو اإلله من نوع ما للشعب للعبادة ،ولكن "النبي الكاذب" هو دين الذي يعطي العبادة لال آلة أو أي نوع من اإلله.
يبشر "النبي الكاذب" بسلوك غير أخالقي ،وأن هللا غير موجود .أن الكون وكل ما فيه جاء بشيء أكثر من فرصة عشوائية مع ال تعليمات
أو دفعة من أي آلة أو كائن حي التفكير األخرى.
في الوعظ هذا اإلنجيل كاذبة ،ليس فقط يسبب الشيطان الناس على التوقف عن إعطاء العبادة الحقيقية هلل ،كما أنه يشجع الناس على العيش
حياة الخطيئة والفجور .نتيجة لهذا الخداع أن تلك التي خدعت حتى ال تعطي هبة الحياة األبدية باهلل.

بابل العظيم
وعلى جبينها كان اسم مكتوب ،اللغز ،بابل العظيم ،أم هارلوتس والفظائع األرض .رؤيا 17:5

في محاولة الشيطان لتزييف كنيسة المسيح ،يكشف هللا أن الشيطان قد مثل المسيح ،مدينة رأس المال الذي يدعو هللا بابل العظيمة.

اإلفالس الروحي
هللا يستخدم اسم "بابل" إلظهار أن هذه المدينة من الشيطان الفاسدة وتفتقر إلى نية تلك التي تدرس من قبل يسوع المسيح .ولعلكم تذكرون،
من "كتاب دانيال" ،مدينة بابل القديمة كانت عاصمة "اإلمبراطورية البابلية" ،وأن الشعب وملوك بابل ،رفض "هللا سبحانه وتعالى" ،على الرغم
من أنهم شاهدوا مع الخاصة بهم عيون بقوة وعظمة هللا .كما هو الحال مع مدينة بابل األصلي ،تفتقر إلى قبول بابل العظيم القدر نفسه روحيا
وتقديس هلل.
وقد شهدنا بالفعل أن كنيسة روما هي مكافحة المسيح كما حددت في "كتاب دانيال" وسفر الرؤيا .العاصمة روما للكنيسة أو المدينة التي
تضم مقر كنيسة روما هي مدينة روما ،إيطاليا ،لكن أن تكون محددة على اإلطالق ،الفاتيكان ،التي مدينة داخل مدينة ،هو أن هللا يشير إلى كبابل
العظيمة.

القدس المقدسة
وهو حملني في الروح إلى جبل عظيم وعالي ،وضياؤه لي تلك المدينة العظيمة" ،القدس المقدسة" ،تنازلي من السماء من هللا .الوحي
21:10

ولعلكم تذكرون ،ونحن نناقش كيف يحاول الشيطان المزيفة كنيسة المسيح .في هذه المحاولة هو يصور الشيطان في الكتاب المقدس
بطرق رمزية تمثل هذه المقارنات لكنيسة المسيح الحقيقية.

في "نهاية أيام" ،بعد نهاية "المحنة العظيمة" ،سوف يعود يسوع وإزالة كل شر من على وجه األرض .جنبا إلى جنب مع وصول يسوع
سيأتي أيضا مدينة القدس الجديدة إلى األرض.

تسعة سيمبوليسمس يسوع المسيح

 -1رئيس قس من كنيسة المسيح
ثم جاء يسوع من الجليل إلى األردن معزل جون ،ليكون عمد منه ،و لكن جون منعوا منه ،قائال ،قد تحتاج إلى أن يكون تعمد الليك،
والتابعة أنت بالنسبة لي؟ ماثيو 14-04:13

في هذه اآليتين ،يرفض يوحنا المعمدان يسوع في البداية ألنه يعترف يوحنا المعمدان يسوع كابن هللا ،وبالتالي الذي ينبغي أن يعمد جون،
ال العكس.
يسوع هو رئيس قس من كنيسة المسيح .تعاليمه هي األساس لهذه الكنيسة وتعاليمه التي تستند إلى الوصايا العشر التي اختصار هلل
"اإلنجيل المقدس" كامل .ويمكن تلخيص كل ما هو مكتوب في كتب األنبياء في الوصايا العشر.

 -2يسوع يرتفع من الماء
ويسوع اإلجابة وقال له" ،يعاني أن يكون حتى اآلن :لذلك أنه بيكوميث أن نتمم كل بر ".ثم أنه (المعمدان) يعاني منه .وصعد يسوع ،عندما تعمد،
حا ًال من المياه ،:لو ،فتحت السماوات له ،ورأى (يسوع) "روح هللا" تنازلي مثل حمامة ،واإلضاءة عليه :ولو صوت من السماء ،قائال :هذا هو ابني الحبيب،
منهم أنا مسرور أيضا .ماثيو 17 – 03:15

عندما يسوع يكون معمد بواسطة يوحنا المعمدان ،أنه يرتفع من مياه نهر األردن ،ويبدأ وزارته .عند مضاعفة من المياه؛ األشباح المقدسة
في شكل رمزي حمامة ينزل عليه.

 -3يسوع يشبه هللا األب
إذا كنتم قد يعرف لي ،يي أن يعرف والدي أيضا :ومن اآلن فصاعدا أنتم يعرفونه ،وقد شهدت له .جون 14:7
أن تعرف يسوع من خالل كل ما علم يسوع ،هو أيضا معرفة هللا األب ،ألنه األب الذي أرسل ابنه ،ويعلم الجميع أن االبن كان أعطاها له والده.

تذكر :أن تكون صورة هللا ال يعني أن يكون المظهر المادي هلل ،ولكن لديهم القدرة معرفة الحق من الباطل ولديهم القدرة على النظر
ذكي بالعالم من حولك ،يجعلك في صورة هللا.

 -4صورة لشخصه
الذين يجري سطوع مجده ،وصورة صريحة لشخصه ،والتمسك بكل شيء بكلمة له السلطة ،عندما قال أنه كان بنفسه تطهير خطايانا ،جلس على اليد
اليمنى لعظمة عالية؛ العبرانيين 1:3
تذكر :في الدروس السابقة وأوضحت أن صورة ال يلزم أن يكون مثاله مادية ،ولكن يمكن أيضا أن يكون تشابه في الروح أو األخالق .يسوع هو
صورة هللا ألن يسوع له كل نفس الخصائص األخالقية كاهلل األب ،وعندما يمكنك تحقيق تلك الصفات األخالقية نفسها ،سوف تصبح في "صورة هللا" كذلك-

وجه يسوع المسيح
هلل ،الذي قاد الضوء لتلميع الخروج من الظالم الذي لمعت في قلوبنا ،يعطي مجد هللا في وجه يسوع المسيح .كورنثوس 4:6

"الضوء "،كما هو مستخدم في اآلية أعاله تتحدث عن "ضوء كلمة هللا الحقيقية".
"الظالم "،كما هو مستخدم في اآلية أعاله تتحدث عن األكاذيب واإلنجيل كاذبة "مغالطات الشيطان" ،وكيف أنه الستائر الناس من
"كلمة" هللا الحقيقية ،مما يترك لهم في "الظالم" من الجهل .

 -5األبواق السبعة
وأنا روق ،،ولو ،في خضم العرش والوحوش األربعة ،وفي خضم الشيوخ ،وقفت حمل كما أنه قد تم ذبح ،بعد سبعة قرون وسبع أعين ،هي األرواح
السبعة "من هللا" ،أرسل المنصوص عليها في كل األرض .الرؤيا 5:6

في النبوءة ،وهو يصور يسوع بعد سبعة قرون وسبعة أعين .سبعة هو عدد اإلنجاز.

سبعة أرواح هللا
هو العدد في إنشاء وإقامة يوم السبت .في ستة أيام ،أنهى هللا خلق الكون ،وفي "السابعة يوم هللا سبحانه وتعالى" على راحة .إلنشاء يوم
السبت الذي هو إشارة هللا عندما يشير إلى األرواح السبعة "من هللا" .في جميع أنحاء العالم بأسره ،الذين هم "القديسين هللا" جميع إبقاء المقدسة
"السبت اليوم السابع" ،بينما تلك العبادة وفقا الكاذيب الشيطان تبقى اليوم األول أو اليوم ليس على اإلطالق.

 -6السلطة من هللا األب
أقول بصوت عال" ،جدير هو الحمل الذي كان القتيل للحصول على الطاقة ،والثروات ،والحكمة ،والقوة ،والشرف ،والمجد ،ونعمة" .الوحي 05:12

يسوع المسيح إعطاء السلطة المخولة له من األب ،هللا الخالق .تلك التي يتم إعالنها يسوع أنها جديرة هي الشيوخ وتلك األخرى التي
حواري جون رأي في وسط عرش هللا في هذه الرؤية التي قدمها إليه يسوع.
هذه الكائنات السماوية ،نرى يسوع المسيح ،وعلى هذا النحو تعلن له أنها جديرة بالجلوس عن يمين هللا وفتح الكتاب الصغير من النبوءة.

انحنى إجالال واكبارا ألسفل إلى يسوع المسيح
وكل مخلوق الذي هو في السماء ،وعلى األرض ،وتحت األرض ،وهذه كما هي في البحر ،وكل ذلك يتم في نفوسهم ،واستمع إلى األول قائال" ،نعمة،
والشرف ،والمجد ،والطاقة ،أن له أن  sittethعلى العرش ،ومنعزلة الحمل عن أي وقت مضى ومن أي وقت مضى" .الوحي 05:13

كما هو الحال مع هللا ،ونظرا ألن يسوع هو إعطاء كل سلطة من هللا ،جميع الخلق يجب إظهار االحترام ليسوع .عندما كنت تنحني أمام
شخص ،أنك تبين لهم االحترام وإظهار أن تتصور لهم كأكبر من لك ،أو تبين أن تفكر فيها جديرة بالشرف تبين لهم.

وقد تأتي ساعة يسوع
هل تساءلت كيف عرف يسوع بعد كل اللقاءات مع شيوخ المعبد والفريسيين ،أنه في هذه اللحظة ،له ساعة قد حان أخيرا؟ قد يمكنك دائماً
مجرد افتراض أن يسوع المسيح ويجري أعرف متى وقته على األرض سوف يتم ،أم أن هناك بعض الشيء اآلخر الذي أعطى يسوع هذه
المعرفة؟

نبوءة المسيح
يتم تحديد األسابيع السبعين على الناس خاصتك وخاصتك المدينة المقدسة ،إلنهاء العدوان ،وجعل حد الثام ،وجعل المصالحة للظلم،
وجلب البر األبدي ،لختم الرؤيا والنبوة والدهن قدس .يعرف ذلك ونفهم ،أن من الذهاب المنصوص عليها في الوصية الستعادة وبناء القدس حتى
المسيح األمير سبعة أسابيع ،واألسابيع ألستون وهما :يجب أن يبني في الشارع مرة أخرى ،والجدار ،وحتى في أوقات تروبلوس .وبعد 03:20
ص وأسبوعين يقوم المسيح تكون معزولة ،ولكن ليس لنفسه :والشعب لألمير أن يبدأ تدمير المدينة والحرم؛ ويكون الغرض منه مع فيضان،
وتتحدد حتى نهاية الحرب خراب .دانيال 26-09:24

كتاب دانيال يعطي عدة نبوءات التي أود أن أشير إلى "نبوءات الوقت ".أدعو لهم وهذا ألنه من الممكن لحساب خارج مدة معينة من
الزمن ،مع نقطة انطالق ،أو بعض التنبأ لحدث آخر في وقت وصلت لم .اآليات التالية هي واحدة مثل هذه "النبوءة مرة".
وكما ترون في هذه الكلمات التي سلطت ،هناك اثنان نبوءات الوقت التي تبدأ عند إعطاء األمر الستعادة وبناء القدس.،
يرد نبوءة "مجيء" المسيح األول في "كتاب دانيال" التي أكدت على في اآليات أعاله .في هذه اآليات فمن الممكن لحساب من السنة ما
أعطيت األمر إلعادة بناء مد ينة القدس وعن معبد ،فضال عن حساب السنة أن المسيح (يسوع) ،يبدأ وزارته .هذا وقد أعطى في عمق المناقشة في
الدروس السابقة ،ولكن باختصار" ،أول ظهور" المسيح ،واستنادا إلى اآليات أعاله ،يحسب خارجا ً إلى ميالدي  27وسيتم قطع المسيح أو
المصلوب في سنة ميالدية  31هذا يمكن بسهولة أن يفهم عند إعطاء مقارنة بين االثنين من الوقت النبوءات.

األسبوع السبعين وقت النبوءة
أول مرة النبوءة
[سبعة أسابيع] ،يساوي  7مرات  7أيام في أسبوع ،أو أيام 49

[ألستون]" ,نقاط" يعرف بأنه :مجموعة من األشياء أو الناس ،تبعا ً لهذا موضوع سياق  -20فالسياق الذي كنا نبحث في األسابيع ألستون
يساوي  3مرات  20أو  60مرة أو أسابيع ،ولذلك.
[أسبوعين] ،العدد اإلجمالي "سبعة أسابيع وثريسكوري ،ثم إضافة أسبوعين آخرين.
وهذا يؤدي في نبوءة وقت إجمالي أسابيع النبوية . 69

الثانية وقت النبوءة
وبعد
[ 03:20ص] ،الذي يساوي  60أسبوعا النبوية؛
[أسبوعين] ،الذي يساوي  2أسابيع النبوية؛

يقوم المسيح قطع.
هذه المجاميع من  62أسبوعا النبوية.

تأخذ

مالحظة :تاريخ بداية هو نفسه ولكن التاريخ أن مدينة القدس تبدأ إعادة اإلعمار  7أسابيع النبوية قبل تاريخ بداية ظهور أول

لقدوم المسيح .خالل تلك األسابيع السبعة األولى هي إعادة بناء مدينة القدس .يخبرنا التاريخ بهذا أخذت 49 ،عاماً الحرفي ،وهذا ثم تعطينا فكرة
عن كيفية حساب "أسابيع النبوية" إلى "سنة حرفية".

تحسب األسابيع النبوية
 7عدد اإلنجاز
النبوءة المرة األولى هي " 69أسبوعا النبوية" والنبوءة المرة الثانية " 62أسبوعا النبوية" ،أو بفارق " 7أسابيع النبوية" .مرة أخرى أن
هللا يستخدم عدد اإلنجاز ،أو رقم  7في إعطاء له نبوءات .وأرى أن هذا كطريقة هللا إلقناع لنا أهمية السبعة أيام الخلق وكما ترد في تلك األيام
السبعة يوم األسبوع ،وستة أيام أننا في القيام بجميع أعمالنا ،كما فعل هللا ،ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا ،وفي ذلك نحن للقيام بأي
عمل.

وعندما يبدأ القدس التعمير
النبوءة المرة األولى تتيح لنا القدرة على حساب عندما سيبدأ بناء مدينة القدس ،ولكن النبوءة المرة الثانية يعطينا القدرة على حساب أول
ظهور المسيح .كل من هذه النبوءات الوقت لديك كتاريخ بداية ،السنة التي تعطي األمر إلعادة بناء مدينة القدس؛ ولذلك فمرهونة بهذا التاريخ
لتحديد تاريخ االنتهاء.

في الدروس السابقة ،أعطى مناقشة متعمقة لهذه النبوءات الوقت إذا كنت الرعاية للذهاب إلى معرفة المزيد ،ولكن ألغراض هذه
المناقشة ،السنة التي تعطي األمر للبدء في إعادة بناء القدس 457 ،قبل الميالد.
تذكر :الموضوع أو سياق اآليات أعاله من "كتاب دانيال" ليس عندما يبدأ تاريخ أول ظهور المسيح ،ولكن أسابيع سبعين مصممون .هذا
الموضوع أو السياق أن هللا إعطاء تحذير لليهود ودولة إسرائيل ،إال أنهم "السبعون أسبوعا النبوية" إلنهاء العدوان ،وجعل حدا الثام ،وجعل

المصالحة لظلم ،وجلب البر األبدي ،وختم الرؤيا والنبوة ،وادهن قدس.
خالل تلك الفترة "النبوية سبعين في األسبوع" نفسه ،سوف يعاد بناؤها في مدينة القدس ،وسوف تحدث أول ظهور المسيح.
إذا كان تاريخ البداية ،أو السنة هذا األمر إلعادة بناء مدينة القدس هو  457قبل الميالد ثم أننا يجب إعادة حساب "أسابيع النبوية" في
سنوات حرفية ،وما عام  457قبل الميالد.
ضمن "كتاب دانيال" هو الشيء الوحيد الذي كتب أن يعطينا القدرة على إعادة احتساب مدة "أسبوع النبوية" إلى "سنة حرفية" حقيقة أن
"األسابيع النبوية" أول  7أسابيع نفسها التي يتم بناؤها في المدينة ،والتي يخبرنا التاريخ هذا استغرق  49سنة حرفية .هذا ثم يقول لنا أن " 7أسابيع
النبوية" يساوي  49سنة حرفية .إذا كنت تأخذ  7أسابيع النبوية في مدة النبوية  7أيام في األسبوع ،يمكنك الحصول على  49يوما النبوية .هذا هو
 49نفسها التي يخبرنا التاريخ استغرق سنوات إعادة بناء مدينة القدس ،وبالتالي ،يوم النبوية واحد يساوي "سنة حرفية".
ويتحدد هذا فقط من المعلومات التي تتوفر لنا في "كتاب دانيال" ،حيث تتم كتابة هذه "النبوءات الوقت" .ومع ذلك ،هناك كتاب آخر في
الكتاب المقدس أن يعطينا أيضا فهم أن "يوم النبوية واحد يساوي سنة حرفية".

ومتى أنت يمتلك إنجازه منها ،كذب مرة أخرى على الجانب األيمن خاصتك ،وأنت سوف تتحمل الجور في بيت يهوذا أربعين يوما :قد
عينت إليك كل يوم لمدة سنة -حزقيال 4:6
عندما تقوم بضم الفهم من كل من كتب الكتاب المقدس ،ثم لديك التحقق من أن تفهم بشكل صحيح أن "يوم النبوية واحد يساوي سنة
حرفية" في وقت النبوءات التي تتصل بنهاية العصر ،وفي نهاية األيام.

إعادة حساب األيام في السنوات
أسبوع يساوي  7أيام ،وبالتالي ،يساوي " 70أسبوعا النبوية"" ،األيام النبوية"  .490إعطاء يوم واحد "مدة سنة واحدة" ،ثم هذا يساوي
 490سنة حرفية.
من  457قبل الميالد سنة  490قدما تحصل سنة  33م هذا إذن هو نهاية النبوءات "النبوية األسبوع"  .70خالل تلك الفترة الزمنية،
وسوف يعاد بناؤها في مدينة القدس ،وسوف تحدث أول ظهور المسيح.

إعادة حساب إعادة بناء القدس
[سبعة أسابيع] ،أننا نحاول تحديد السنوات حرفية هذه النبوءات وقت نتكلم عن ،ولذلك ،نحن بحاجة إلى تحديد عدد األيام النبوية هناك
في غضون أسبوع نبوية لمعرفة كم سنة حرفية هناك في غضون أسبوع نبوية ،حيث يساوي يوم واحد النبوية سنة حرفية.

وهناك في "سبعة أسابيع النبوية"  49يوما النبوية .وهذا ثم يقول لنا أن هناك  49سنة حرفية في هذا الجزء األول من هذه النبوءة المرة
األولى.
[ألستون]" ,نقاط" يعرف بأنه :مجموعة من  20األشياء أو الناس ،تبعا ً لهذا موضوع السياق .هو السياق الذي كنا نبحث في ،الوقت أو
أسابيع ،ولذلك ثريسكوري يساوي  20مرة  3أسابيع أو  60أسبوعا النبوية ،ولذلك أسابيع  60مرات  7أيام في أسبوع ،ثم يساوي  420النبوية أيام
أو سنوات حرفية . 420
[أسبوعين] ،العدد اإلجمالي "سبعة أسابيع وثريسكوري ،ثم قمت بإضافة آخر أسبوعين النبوية ،أو أيام  7مرات  2أسابيع يساوي 14
يوما النبوية أو  14سنة حرفية.
وهذا يؤدي في نبوءة وقت إجمالي  69أسبوعا النبوية أو يساوي  69مرة  7سنوات . 483
 49سنة
سنة 420
 14سنة؛ إضافة هذا كل شيء وتحصل.
 483سنة حرفية.
تذكر :إعادة بناء القدس يحدث خالل  70نفس "األسبوع النبوية" .أو السنة حرفية  490الفترة الزمنية يحتوي على "دولة إسرائيل"
للتوبة عن الذنوب والعودة إلى عبادة هللا الحقيقي والصحيح.
 490سنة حرفية ناقص
" 483سنة حرفية" يساوي
سنة حرفية  007التي تبقى من النبوءة بدوام كامل من " 490سنة حرفية".

إعادة حساب ظهور المسيح
وبعد هاتين الكلمتين مهمة ،ألنهم يقولون لنا أن قدوم المسيح يحدث بعد تاريخ هذه النبوءة الوقت يحسب خارجاً ل.
[ 03:20ص] ،الذي يساوي  60أسبوعا النبوية؛ التي عندما قمت بضرب  60مع  7تحصل  420يوما النبوية التي يساوي  420سنة
حرفية بيوم واحد لمدة سنة.
[أسبوعين] ،الذي يساوي  2أسابيع النبوية؛ التي عندما قمت بضرب  2مع  7تحصل على  14يوما النبوية التي يساوي  14سنة حرفية
بيوم واحد لمدة سنة.
سنة .420

سنوات .014

عند إضافتها معا تحصل على  434سنة حرفية ،يجوز قطع المسيح الجميع
وهذا هو  49سنة مختلفة أن نبوءة الوقت إلعادة بناء القدس ،وهو نفس مقدار الوقت التي يخبرنا التاريخ استغرق إلعادة بناء مدينة
القدس.
إذا كنت ننظر مرة أخرى ،سبعة أسابيع ،والستون واثنان أسابيع 03:20 ،ص وأسبوعين ،سوف ترى أن "السبعة أسابيع" النبوءة
األولى مفقود من النبوءة الثانية ،التي تعوض عن الفرق  49عاماً.
تبعا ً لهذا شهر السنة أن البناء يبدأ مع هذه المعرفة يمكن أن نقوم بحساب أن مدينة القدس يبدأ البناء في نفس العام 457 ،ق .م .أن يعطي
األمر إلعادة بناء وأن المدينة االنتهاء يجري بناء  49عاما ً األخيرة أو  408قبل الميالد أو ربما  407قبل الميالد.
ال يحدث بقدوم المسيح حتى "بعد" ،يتم تحديد الفترة الزمنية أو  434سنة بعد االنتهاء من مدينة القدس يجري بناؤها ،أو  27ميالدي وهو
عندما يبدأ يسوع وزارته ،ال عندما ولد يسوع.
تذكر :يسوع لم تصبح هللا في جسد رجل حتى بعد أنه هو عمد بواسطة يوحنا المعمدان ،ولذلك ،ال يبدأ يسوع وزارته حتى يتم تطرق
"األشباح المقدسة هللا" في شكل حمامة.

حساب السنوات الثالث والنصف
الوقت الذي يتم إعطاء المسيح هو الفرق بين السنوات حرفية  490نبوءة األسبوع  70وسنة  483نبوءة الوقت ،أو يتم تحديد مدة 7
سنوات للمسيح .خالل هذا الوقت من  7سنوات حرفية ،يخبرنا النبوة أن المسيح سوف يتم خفض قبالة في منتصف الطريق ،أو بعد السنوات
الثالث ونصف السنة.
إذا لم يرد يسوع المعرفة اإللهية وقته ،ثم يسوع يجري اآلن أكثر دراية بالكتاب المقدس مما كنت ،كما أعرف النبوءات المذكورة أعاله
وحساباتها .ولهذا السبب سوف تعرف يسوع أن وقته حتى السنوات الثالث ونصف السنة بعد أنه يبدأ وزارته.
أننا يمكن أن يكون فكرة جيدة ما هو الوقت من السنة أن يبدأ يسوع وزارته في ميالدي  27من اآليات التالية والعمليات الحسابية.

ثالثة باسوفيرس يسوع المسيح
وكان عيد الفصح اليهود ناي في متناول اليد :وذهب العديد من خارج البالد تصل إلى القدس قبل عيد الفصح ،لتطهير أنفسهم .جون 11:55

يسوع يعرف أن وقته أعلى ،ومن هذه الحسابات نفسها أن لم يكن من المعرفة اإللهية .يمكن تحديد هذا بواسطة أخذ عدد باسوفيرس بدءاً
من عيد الفصح األول الحظ بعد يسوع يبدأ وزارته .كالنظر في اآليات أعاله من "كتاب دانيال" ،المسيح كما نعلم أن يسوع وزارة يدوم  3سنوات
ونصف قبل أنه هو صلب.

إلظهار هذا يعطيك التالية .يسوع قد عمد في خريف عام  27ميالدي ،وكان المصلوب بعد ثالثة الفصح قد مرت .ولعلكم تذكرون من
قصة صلب المسيح رابع عيد الفصح كان عليه ،في اليوم السابق ألنه كان المصلوب ،في ربيع اإلعالن .31

عيد الفصح األول 28 :م
وعيد الفصح اليهودي كان في متناول اليد ،ويسوع ذهب إلى القدس .جون 02:13

لو سمحتم أن نصف السنة كانت من المعمودية يسوع في أيلول/سبتمبر عام  27ميالدي إلى عيد الفصح األول من مارس  28ميالدي 27
خريف اإلعالنية للربيع اإلعالنية  28واحدة نصف سنة.

عيد الفصح الثاني 29 :م
وبعد ذلك كان هناك وليمة لليهود؛ ويسوع قد ارتفع ليصل إلى القدس -جون 5:1
الكلمات" ،عيد اليهود " ،طريقة أخرى للقول الفصح.

عيد الفصح الثالث 30 :م
وكان الفصح ،عيد اليهود ،ناي .يوحنا 6:4

إذا كان لديك أي شكوك بأن الصيغة الثانية أعاله كان يتحدث عيد الفصح ،يعطي هذه اآلية تعريف يدعم بي التفسير أعاله.

عيد الفصح الرابع واألخيرAD31 :
اآلن قبل عيد الفصح ،عندما عرف يسوع أن تأتي له ساعة كان أنه ينبغي أن تخرج خارج هذا العالم منعزلة األب ،وقد أحب نفسه الذي كان في العالم،
وكان يحب لهم حتى النهاية .يوحنا 13:1

ثم أدى أنهم يسوع من قيافا منعزلة قاعة الحكم :وكان في وقت مبكر؛ وهم أنفسهم دخلت ال قاعة الحكم ،أقل ما ينبغي أن تدنس؛ لكن هذا قد يأكلون
الفصح .يوحنا 18:28
ولكن أنتم مخصص أنه ينبغي إطالق سراح لكم أحد في عيد الفصح :سوف ية ولذلك أنا اإلفراج لكم ملك اليهود؟ جون 18:39
وكتبت عنوان ًا بيالطس ووضعه على الصليب .وكانت الكتابة" ،يسوع من الناصرة ملك اليهود" .جون 19:14

لقد تضمنت هذه اآليات األخرى من جون أن نشير إلى أن هذا" ،عيد الفصح الرابع" ،هو عيد الفصح األخير ،ألنه هو الذي هو صلب
المسيح خالل .مشاركة يسوع هذا الفصح مع رسله في 14عشر من آذار/مارس ويوم الخميس هذا العام ،فقط كأوامر الكتاب المقدس .أن المساء
وأثناء الليل ،يسوع هو القبض ،حوكم وأدين .الجمعة خالل الصباح ،يسوع هو مسمر على الصليب ويموت في وقت متأخر في فترة ما بعد الظهر.
تتم إزالة جسم يسوع من الصليب لم يمض وقت طويل قبل غروب الشمس ،مساء أمس الجمعة ،مع قدوم غروب الشمس وبداية يوم السبت للبدء.

هذا يحدث فقط ثالثة ونصف سنة بعد يسوع يبدأ وزارته ،ال تزال هناك ثالثة ونصف سنوات إلى السبع سنوات نظراً للمسيح .هذه ثالثة
ونصف سنة أكثر معروفة "السنوات القيامة" ،عندما يسوع فقط يمكن أن ينظر إليها ويتحدث إلى أولئك الذين هم بالقديسين هلل ،وليس فقط الرسل
يسوع.

سنوات القيامة
األسابيع النبوية  70ال تنتهي حتى تلك التي تدوم  3سنوات ونصف قد ولت .ولكن خالل تلك السنوات ،أن "إسرائيل دولة" ال يزال يمكن
أظهرت هللا أنهم تاب آثامهم وفعلت تلك األشياء األخرى التي أمر هللا أن ما يجب القيام به قبل نهاية األسابيع ال .70
حدوث حدث خالل ذلك الشهر الماضي  ½ 3سنوات الفترة الزمنية التي يظهر هللا أن دولة إسرائيل فقدت له وأصبح الشيطان ،وهو
المحاكمة واإلدانة ،وثم رجم ستيفن للوعظ له أن يسوع المسيح ،وأن شيوخ معبد حيث مذنب بقتل ابن هللا.

 -7هو بعث يسوع
"أنه ليس هنا :ألنه ارتفع "،كما قال " .تأتي ،ورؤية المكان حيث تكمن الرب " .ماثيو 28:6

وكان القتيل يسوع وانبعث من بين األموات .مات يسوع يوم الجمعة بعد الظهر ،ثم دفن فيه الجمعة قبل قليل من الشمس وتنخفض ،فيكمن
في الموت خالل ساعات يوم السبت ،ثم في اليوم الثالث ،صباح اليوم األحد ،يسوع هو اكتشاف قد ارتفع من موته ،ويرى الكثيرون من تالميذه في
اليوم نفسه.

 -8هو يعبد يسوع
وعندما رأوه ،كانت تعبده له :ولكن بعض الشك .ماثيو 28:17

بعد أنه تم أحياء ،هو يعبد يسوع المسيح ،كل أولئك من تالميذه أن نراه يرتفع من الموتى.

 -9هيمنته على السماء واألرض
وجاء يسوع وكلم لهم ،قائال" :كل السلطة هو يعطي لي في السماء واألرض" .ماثيو 18 :28

أعطى هللا األب يسوع المسيح سلطانا عالميا ً في السماء واألرض ،كمكافأة للتضحيات التي عاشها يسوع في الحياة على األرض.

يقول هللا أن من الحكمة
كنت خدعت هي؟
أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي يسعى لي مبكرا (جد) سنجد لي .األمثال 08:17

واآلن بعد أن كنت قد ثبت كيف الشيطان تزوير العبادة الحقيقية هلل ،هي أنت التي خدعت في المعتقدات الخاصة بك واإليمان ،وكنيسة لك
حضور؟ كيف يمكنك التأكد من أن كنت ال هي التي خدعت؟
الحقيقة الكلمات في الكتاب المقدس ،ويتحدث بها هللا ،ونظرا ألن أنبياء هللا كتابة ونشر ،يجعل أعمالنا عبادة هللا ذكي .هذا يعني أنه إذا
كنت در اسة الكتاب المقدس ،وليس مجرد قراءته ،سوف يأتي معناها من خالل .هذا يعني أن تستخدمها االستخبارات الخاصة بك إلى إدراك معنى
ومن معنى لك الحصول على المعرفة ،بالصالة إلى هللا لقيادته ،وسوف تحصل أيضا فهم ومن خالل الفهم سوف تصبح الحكمة.

اإليمان األعمى
لقد قيل في مناسبات عدة ،أن اإليمان هو كل ما ضروري في عبادة هللا .اإليمان األعمى ،وهو قبول ما قاله اآلخرون صحيحاً ،كما يجري
الحقيقة ،دون التحقق أوالً نفسك.
واقترح أنه إذا كنت ترغب في البحث عن الحقيقة تحتاج إلى البحث عنها( ،جد) نفسك .إذا كان ال يمكن دعم الكتاب المقدس ما كنت
تعتقد ،ثم ما كنت تعتقد ليست الحقيقة .هذه المعتقدات غير معتمد (اإليمان األعمى) خطيرة ،حيث أنها باب مفتوح لالكاذيب والخداع من الشيطان،
ونظيره الدنيوي ،مكافحة المسيح .الكتاب المقدس هو اإلكسير للخداع ،ولكن يجب دراسته بنفسك ،وليس مجرد قبول اآلخرين ما يعنيه.

مسألة الخالف
قضية الخالف بين هللا والشيطان هو العبادة .هللا يستحق أن العبادة ألنه هو الخالق .ونحن أطفاله ألنه جعل لنا.
الشيطان أي مطالبة للعبادة لدينا ،ولكن يطالب بذلك بنفس الطريقة .فمثلنا ،إنشاء هللا ،أو ينبغي أن أقول ،إبليس خلق هللا ،إبليس من خالل
تصرفاته الخاصة والخيارات ،تسبب نفسه ليصبح الشيطان ،العدو الذين سقطوا.

من أعطى الكنيسة سلطتها؟
وأرى أن كل مرة واحدة نقلت عن البابا التبرع بقسنطينة كدليل على سلطته الزمنية ،أو التبرع نقلت حقيقية كما في القانون الكنسي ،هذا
فعليا ً يشكل اعترافا ً بأن هذه العبارة  Deiفلي فيقار واعتبر أيضا أن تكون أصيلة ،وهذه الحالة موجودة منذ ما يزيد عن  600سنة...

ما ورد أعاله هو اقتباس حصلت من اإلنترنت ،وأنا لست متأكداً من اسم المؤلف ولكن من المناسب أن رؤية الشيطان في محاولة لتزييف
كنيسة المسيح.

وقد هذا التعليق للقيام بمحاولة ،كنيسة روما ،لدحض فكرة أن رقم  666يمكن أن يعزى إلى البابا من لقبه .سبب لي لتقديم هذا التعليق هو
عدم القول بطريقة أو بأخرى بشأن عدد  ،666ولكن ما هذا التعليق تفيد بأنه الحقيقة.

السلطة من قيصر
يقول صاحب هذا التعليق في '' هبة قسطنطين ,كدليل على السلطة الزمنية الكنيسة في روما" ،هو أن كنيسة روما يعترف أن تلقته سلطتها
الزمنية ،ال من هللا ولكن من الرجل ،اإلمبراطور قسطنطين ،وثم تم توسيع تلك السلطة على طريق اإلمبراطور جستنيان .في الكون ما ال سلطة
الرجل ،بل إمبراطور عظيم ،تحل محل سلطة هللا؛ وربما في كون حيث الشيطان هو الملك ،ولكن ليس في ملكوت هللا؟

ممثل كاذبة
للبابا في روما للكنيسة المجاهرة بأن يكون ممثل هللا على األرض  ،falseلمن أعطى البابا تلك المحطة" ،ال من هللا" ،ال يسوع وبالتأكيد
ال بيتر .قد قدمها البابا اإلمبراطور قسطنطين ،رجل يعبد آلة الشمس ،ال "هللا خلق" تلك المحطة.
عند إعداد قسطنطين كنيسة روما ،أنه عدم اعتناق المسيحية ،ما حاول القيام به لتحويل المسيحية إلى ديانة وثنية ،الذي يشبه ذلك الديانة
القديمة للرومان ،فعجب لي كيف أي شخص آخر لم تر التشابه في كل هذه القرون.

البابا المسقوط كلمة هللا
لتعريف نفسك ممثل هلل ،وأن على هذا النحو لديك القدرة على تغيير قوانين هللا ،وهو الكفر .وقد سوى هللا نفسه أو ابنه يسوع الذي هو هللا
في جسد رجل ،هذه السلطة.

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

هناك باستثناء تأتي من "السقوط بعيداً أوالً"
يساء فهم هذه اآلية بتلك التي تحدثت إلى حول هذا الموضوع .أنهم يعتقدون أن هذا يعني أن أولئك الذين هم المسيحية على نحو ما

سيخسرون إيمانهم ،واللجوء إلى طرق الشر من الشيطان .هذا صحيح جزئيا فقط .أولئك الذين يسمون أنفسهم المسيحية سوف تقع بعيد ًا عن ما
يسمى الكنائس المسيحية ،عندما يدركون حقيقة هللا واألكاذيب التي تروجها تلك الكنائس .وبعبارة أخرى ،أولئك الذين يعتقدون أنهم المسيحية
سوف يكتشف ما يعنيه أن يكون "القديس من هللا" ،ومع هذا االكتشاف ،سوف تترك تلك الكنائس الكاذبة .هذا هبوط بعيد ًا سيحدث حسب هذه اآلية
يخبرنا ،قبل المجيء الثاني للمسيح.

ابن الجحيم
أن يكون كشف رجل الخطيئة ،ابن الجحيم :المفتاح لهذه اآلية أن تعرف هذا الموضوع ،لتقع بعيداً .هذا الموضوع هو رجل الخطيئة ،أو
المسيح الدجال ،أو الشيطان ،كشف .وهذا يعني أن العالم سيكون لها أنها أظهرت لنا األكاذيب التي أبقت لنا األعمى لحقيقة هللا ،وبالتالي الكشف عن
مكافحة المسيح ويكمن لمنظمة الصحة العالمية ،وما عليه.

الذين أوبوسيث ويتضع نفسه قبل كل شيء هو هللا ،أو أنه هو يعبد؛ وذلك ألنه حسب هللا  sittethفي معبد هللا shewing ،نفسه الذي
هو هللا .هذا الجزء من اآلية هو أن تبين لنا ،بعبارات ال لبس فيها ،فإن وكيالً للشيطان للرجل من الخطيئة .كما أنها طريقة هللا ليكشف لنا أن
"الرجل الخطيئة" هو في الواقع زعيم ديني التي استطاعت أن تخدع العالم بأسره إلى درجة أن نراه كاهلل ،الذي يجلس في هيكل هللا .البابا يناسب
هذا الوصف .وهذا يظهر جيدا في ما يلي.

البابا يعلن أنفسهم المسيح
قبل أن يصبح البابا بيوس العاشر
أن "أسقف روما" ليس سوى الممثل "هللا يسوع المسيح" ،ولكن هو يسوع المسيح نفسه ،مخبأة تحت ستار الجسد" .أسقف روما" يتكلم؛
وهو يسوع المسيح الذي يتكلم.
كما يكشف هذا االقتباس من رئيس األساقفة ،ومكافحة المسيح يعلن أن هللا هو .أكمل التجديف! ال يمكن أن يكون مختبئاً يسوع في جسد
رجل آخر ،ألن يسوع نفسه الجسد التي كشفت في ما يلي.

هذا يسوع نفسه
وعندما قال (يسوع) قد تحدث هذه األمور ،في حين أنهم (الرسل) روق ،اقتيد؛ واستقبلته سحابة عن األنظار .وفي حين بدت ثبات نحو السماء كما أنه
ارتفع ،ها ،اثنين من الرجال وقفت إلى جانب منها في مالبس بيضاء؛ الذي قال أيضا ،أيها رجال الجليل ،لماذا يقف يي يحدق في السماء؟ حتى يبدأ هذا يسوع
نفسه ،الذي تناوله هو من أنت في السماء ،وعلى نفس المنوال ية شهدت له بالذهاب إلى السماء .أعمال 11-1:9

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

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

ليس لديك إلى القلق إذا كنت تعرف المسيح الحقيقية من أي الدجالين ،مثل البابا في روما للكنيسة ألنه سيتقدم بمجيئه معروفة للعالم بأكمله
في نفس لحظة وصوله.

عندما عاد ،الرب نفسه سوف ينزل من السماء ،وهو يعني نفس يسوع الذي صعد إلى الغيوم سوف أيضا تنزل إلى أسفل من الغيوم.
عندما يعود ،سوف يفعل ذلك مع الصياح ،بصوت رئيس المالئكة ،في هذا سوف يكون هناك أي شك في أنه هو الرب يسوع ،آلخر الذي
يمكن أن يكون المالئكة تبشر وصوله؟
عند عودته ،أنه لن يكون مجرد رئيس المالئكة السبر وصوله ،ولكن أنه سيقوم مع ورقة رابحة هلل ،العودة إلى األرض .مع بريق
أصواتها مجتمعة ،ارتفاع القتلى في المسيح أو ًال ،أن الصوت سوف مدويا لدرجة أنها سوف توقظ الموتى في المسيح ،حرفيا من قبورهم.
عندما يعود ،بعد حصوله على جميع الموتى في المسيح ،نحن على قيد الحياة ،وما زالت يجوز أن المحاصرين معهم في الغيوم ،وتلبية
الرب في الهواء.

مزيد من الخداع المسيح الدجال
ما ورد أعاله هو النشوة التي كنت قد سمعت عن .حتى ال يخدع اآلخرين الذين يسمون أنفسهم يسوع في جسد آخر ،ألنك سوف تعرف
دون شك عند عودة يسوع.

الرسالة البابوي العظيم
ليو الثالث عشر صفحة 304
ونحن نحمل على هذه األرض مكان "هللا سبحانه وتعالى".
مرة أخرى تعلن مكافحة المسيح أن هللا.

مكتبة برومبتا (بابا) الثاني
المجلد السادس ،الصفحة  .29لوسيوس فيراريس
أن "أسقف روما" من حيث سلطة كبيرة والسلطة التي كان يمكن تعديلها ،شرح ،أو تفسير القوانين اإللهية حتى .أنه يمكن تعديل القانون
اإللهي منذ سلطته ال للرجل ،ولكن هللا ،وهو يتصرف باعتباره خليفة هللا في األرض (الممثل).
التجديف! إال هللا خلق يمكن تغيير وإعطاء تفسير لكلماته .لشرح وتفسير القانون طريقة أخرى للقول ،أن البابا لديه الحق في تغيير
قوانين هللا .كنيسة روما يدعى أن له السلطة من هللا ،ولكن كما بينت سلطتها يأتي من إال رجل" ،إمبراطور روما" قتيال منذ وقت طويل.

توماس انرايت
رئيس كلية الفداء

ببلدي القوة اإللهية إلغاء يوم السبت ،واألمر منك إبقاء المقدسة في اليوم األول من األسبوع.
كما ترون ،ليس هللا الذي نقل يوم السبت المقدس لليوم األول من األسبوع ،ولكن في كنيسة روما .تدعي أن لديها القوة اإللهية هو
التجديف ،ألي قوة أن كنيسة روما قد مشتق من الشيطان ال من هللا.

الحارس سانت كاترين الكنيسة الكاثوليكية
وأنه يجوز أن يتكلم كلمات عظيمة ضد أكثر من العالية ،وسوف تبلي القديسين أكثر العالية ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين :وهي تعطي في يده حتى
وقت وأوقات وتقسيم الوقت .دانيال 07:25
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ربما كان الشيء أجرا ،حدث التغيير األكثر ثورية الكنيسة من أي وقت مضى في القرن الرابع ،تم تغيير اليوم المقدس ،يوم السبت ،من
يوم السبت إلى األحد ،وال من أي اتجاه الحظت في الكتاب المقدس ولكن بسلطة البابا.
مرة أخرى يعترف كنيسة روما أنه بتغيير يوم السبت ،ال من أي اتجاه المقدمة من "الكتاب المقدس" ولكن بسلطة البابا .يعتقد المسيح
الدجال لتغيير األوقات والقوانين من هللا.

الكنسي ،وتقاليد
صفحة 263
سلطة الكنيسة تعذر ذلك ربط بسلطة الكتاب المقدس ألن الكنيسة قد تغيرت يوم السبت إلى األحد ،ليس باألمر للمسيح ،بل بسلطتها.

هل ترى؟ كنيسة روما وبه الباباوات غير مرتبطة بالكتاب المقدس ،ويقول أنها ال تضع "كلمة هللا" كما يجري العليا فوق كل شيء آخر.
وهم يعتبرون هذه العقيدة لتكون األعلى على "كلمة هللا" .هل ترى كيف هذا التجديف؟

صالتي لك
بهذه األقوال من كنيسة روما لنفسها ،ومع كافة معرفات أخرى ذكرتها ،ولذلك ،مع أي شك في ذهني ،أعرف كنيسة روما هي مكافحة
المسيح .أدعو هللا أن هللا سوف يلمع الضوء له من الحقيقة في قلبك ،حتى أنه يمكنك أيضا سوف نعرف هذا ليكون صحيحاً ،وإزالة نفسك من
الكنائس في مكافحة المسيح.

Original
The Sunday Sabbath is the most blatant lie told by Satan that has virtually the entire world believing the lie over God’s True Word.

