الدرس 22
األناجيل اثنين
هللا "اإلنجيل المقدس" هو كل ما وجد في "كلمة هللا" وكتبه أنبياء هللا في صفحات الكتب من الكتاب المقدس إلى أسفل .على الرغم من أن الشيطان
قد صرح األكاذيب التي يكون معظم الناس قبول تفسيرات كاذبة لكثير من مفتاح يمكن ال يزال وجدت نقاط اإليمان" ،كلمة هللا الحقيقية" ،مع دراسة
جادة.
الدرس التالي يوضح على النقيض من ما قيل لك هو التفسير الصحيح للكتاب المقدس وما يقصد به هللا به ' صحيحاً بمعنى أن تكون.
باستعراض وإعطاء الفكر لماذا سأقدم في هذا الدرس ،سوف تشاهد ،هناك اثنين من اإلنجيل واإلنجيل كاذبة الشيطان وهللا "اإلنجيل المقدس".

إنجيل هللا األبدي
مئات األربعين أربعة آالف
وبدأ لي ،ولو ،حمل وقفت سيون جبل ،ومعه األربعين مائة وأربعة آالف ،)144,000( ،بعد اسم أبيه مكتوب في جباههم .رؤيا 14:1

لحم الضأن رمزية للسيد المسيح ،أو كنيسة المسيح التي حددها السيد المسيح .
سيون جبل جبل أو تلة حيث جلست معبد القدس مرة واحدة .وأيضا ما يشير إلى هللا "التلة المقدسة".
األربعين مائة وأربعة آالف هي تلك ،في "نهاية األيام" ،أن يعترف بكونه "القديسين هللا" هللا .الشعب أكثر من  7بيليون التي تعيش
على األرض اليوم ،تسلم هللا فقط القديسين  .144,000وهذا بنسبة ربع من واحد في المئة سكان األرض.
اسم اآلباء مكتوب في جباههم ،رمزي من أولئك الذين أخذوا الوقت والجهد لتعلم وفهم "كلمة هللا" .
"جبهته" رمزية ألن المعرفة المكتسبة والتفاهم ،من خالل البحث والدراسة ،وليس ،كما تشجع الشيطان ،من خالل قبول ما يقوله
اآلخرون الصحيح من خالل اإليمان األعمى .
مجرد وجود "كلمة هللا" مكتوب على قلبك ،هو رمزي من موافقتك على "شريعة هللا" ،كما يشار إلى أماكن أخرى في الكتاب المقدس؛ باسم هللا
على جبهته الخاصة بك لها نفس المعني ،وكنت قد اتخذت من الوقت والجهد فهم ومن ثم قبول كلمة هللا واألخالق هللا أن تتبنى هللا لجميع أبنائه.

أغنية جديدة
واستمع إلى صوت من السماء كصوت مياه كثيرة ،صوت رعد عظيم :وسمعت صوت هاربرس تعزف مع تلك القيثارة :وهم سونغ كما
أنها كانت أغنية جديدة قبل العرش ،وقبل الوحوش األربعة ،والشيوخ :والرجل ال يمكن أن تعلم أن األغنية لكن مائة وأربعين وأربعة آالف  ،التي
كانت الخالص من على وجه األرض .رؤيا 3-14:2

وسمعت صوت من السماء ،وأن تبلغنا أن هذه الكلمات التي تحدثت بها هللا-يسوع وليس أي شيء آخر.
كصوت مياه كثيرة ،صوت رعد عظيم  ,هذا لتعزيز ما السابق كان يقول ،في أن صوت هللا الغفور مرات المشار إليها كصوت
العديد من المياه ،أو أن الرعد الكبير.
وسمعت صوت هاربرس تعزف مع تلك القيثارة .أنا لست تماما بعض الرمزية ما يلعب القيثارة ،إال أنه أيضا إشارة إلى شيء
السماوية أو اإللهية.
وأنهم كما كان سونغ أغنية جديدة قبل العرش .أغنية جديدة إلظهار أن في كل تاريخ قبل هذا "نهاية األيام" ،هناك ال يوجد مثل
هذا الخروج صب اإليمان والطاعة هلل كما تظهر بالقديسين " 144,000هلل" .كلماتهم من اإليمان واإلخالص هلل وقال اإلنجيل المقدس ،أغنية جديدة،
وحتى هذا الوقت ،سوى عدد قليل من الناس من كل جيل من رجل كانت كما تكرس في إيمانهم.

الوحش أربعة من السماء
وقبل العرش هناك كان بحر زجاج مثل منعزلة كريستال :وفي خضم العرش ،والمائدة المستديرة حول العرش ،كانت مليئة بعيون أربعة
وحوش أمام وخلف .رؤيا 4:6

وقبل الوحوش األربعة ،والشيوخ :الوحوش األربعة وشيوخ هي تلك التي تحدث في اآلية أعاله هي الكائنات السماوية ،مقابل
"الوحوش األربعة" المشار إليها في نبوءات دانيال أن يرمز اإلمبراطوريات العظمى األربع للرجل.
هذه "الحيوانات األربعة" ،ال يجري يشار إلى أن المالئكة هلل ،ولكنها التي تظهر بشكل أعطى العبادة هلل ،وهذا يقول لي بأنها مثل الرجل،
الذي خلق على صورة هللا ،وهي النفوس الحية والكائنات الحية في أن يفهموا الذي هللا ومعرفة كيفية تقديم العبادة هلل.
الحيوانات ال تعرف أو فهم "هللا" ،وهي لذلك قد ال النفوس وال تكون الكائنات الحية.

آيات المسيحيين 144,000
معظم الناس الذين تشير إلى نفسها كمسيحي يقول أن الترقيم بين هذه "القديسين هللا" ،ولكن تحتاج إلى فهم ،وهناك حوالي  1بيليون،
 1000000000أو  th7/1الذين يعيشون اليوم الذين يسمون أنفسهم بالمسيحيين ،الذين يقدمون الثناء إلى يسوع كالمخلص على .ولكن كما هو مبين
في اآليات أعاله ،هللا ال يعترف إال  144,000كالقديسين هلل.

لوضعها في تنسيق عشري ،هو  th7/1من  7بيليون  14.28في المائة من سكان الرجل على األرض اليوم يعتبرون أنفسهم المسيحية،
بدالً من 4/1ال واحد في المئة أو  %0.25الذين يعترف بكونه "القديسين هللا" هللا .وهذا يعني أن هناك فرقا الناس  985,600,000يعتقدون أنهم من
هللا ولكن ال يعترف بها هللا كما يجري "القديسين هلل".
وقال هؤالء المسيحيين أنه إذا يعلنون يسوع منقذهم ،ثم سيتم حفظها "نعمة يسوع المسيح" مع أي شيء آخر من المتوقع منهم .وهذا هو
كذب الشيطان .وماذا عن األخالق هللا؟ يمكنك أن نرى يسوع هو ابن هللا ،ويمكنك قبول أن يسوع المسيح ألن يسوع هو هللا في جسد رجل ،ولكن
في نفس الوقت تفشل للحفاظ على األخالق هللا كما تدرس من قبل المسيح.
ويرى الشيطان يسوع هو ابن هللا ،ولهذا السبب الشيطان يكره كل ما علم يسوع .الشيطان يعلم أن يسوع هو المسيح ،وذلك هو هللا في
جسد رجل ،ولهذا السبب الشيطان بسبب أن يسوع يموت على الصليب ،وفاة آخر المرعبة والمؤلمة.
على الرغم من أن يعرف الشيطان وتعتقد ،ال يعني أن يتم حفظ الشيطان .الشيطان رفض هللا لألخالق ،ويعمل لرجل أعمى من كل ما علم
يسوع .إذا كنت تعتقد بأن يسوع هو هللا في جسد الرجل يسوع ،ولكن فشل للحفاظ على وطاعة "وصايا هللا" ،فأنت ليس أفضل من الشيطان.

عبادة عبثا
القديسين هلل أنه نظراً أنهم الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح .إال إذا كنت قادراً على أن تشمل نفسك في هذا التعريف للذين
هم "القديسي ن هلل" ،ثم كنت قد استدعاء نفسك مسيحي ،ولكن العبادة الخاص بك من دون جدوى .يجب عليك إعطاء العبادة إلى هللا تماما كما قد أمر
هللا ال إضافة إلى أو إزالتها من "كلمة هللا".
إذا كان يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ولكن المشاركة في أي أعمال منافية لآلداب التي قمت بوضعها في العصيان إلى "وصايا هللا" ثم
أنت منافق والعبادة الخاص بك من دون جدوى .يسوع يكشف هذا صحيح في اآليات التالية.

أيها المنافقين ،حسنا فعلت أسياس تنبأ منكم ،قائال" :هذا الشعب دراويث قريب لي بالفم ،وهونوريث لي مع شفاههم؛ ولكن قلوبهم بعيدة
عن لي .ولكن عبثا يعبدون لي ،التدريس للمذاهب الوصايا للرجال .متى 9-15:7

أنتم المنافقين
كلمة "منافق" يعرف بأنه :الشخص الذي تتظاهر بمبادئ تدعو إلى اإلعجاب ،والمعتقدات ،أو مشاعر ولكنها تتصرف بخالف ذلك .
إذا كان شخص ما يخبرك أنهم يحبون لك وأنت واحد فقط لهم ،ولكن ثم تكتشف أن هذا الشخص قد ذهب ليكون مع آخر ،وقد قال هذه
الكلمات نفسها لهم ،تعرف ثم أن هذا الشخص أن يكون منافق ،ناهيك عن كذاب ،حق؟
عندما كنت المجاهرة بأن يكون تابعا للمسيح ولكن ثم االنخراط في أعمال منافية لآلداب في المعارضة المباشرة لتلك التي تدرس يسوع،
فأنت منافق كذلك.

رسم قريب لي
هذا الشعب دراويث قريب لي مع الفم.
يتم تعريف كلمة "رسم" ،ك :نهج عبر الزمن ،أو التحرك في اتجاه شيء ما .التي يمكن استخالصها من نحو يسوع المسيح معرفة ما
يدرس يسوع أكثر ثم حان الوقت الحتضان وتقبل تلك التعاليم كما يجري جيدة ،وما والذي تريد أن تكون.
كلمة "قريب" يعرف بأنه :القرب في المكان أو الوقت ،هناك تقريبا ،هناك حوالي .
عندما كنت "قريب" يسوع ،وثم يتم رسمها نحو ذلك الذي يسوع تدريسها ،ولكن ليست هناك حتى اآلن .وهناك حتى اآلن وسيلة أخرى
للذهاب ،ولكن هناك تقريبا.

وهونوريث لي مع شفاههم
عندما قمت باستدعاء نفسك مسيحي ويتكلم اسم يسوع أو المسيح في تبجيل واحترام ،ثم أنك تعطي شرف باسم يسوع المسيح .ولكن عندما
يمكنك فقط استخدام الكلمات للتعبير عن العبادة الخاصة بك يسوع المسيح ،ولكن اإلجراءات الخاصة بك تتنافى مع األخالق تدرس من قبل يسوع
المسيح ،ثم العبادة الخاصة بك بدون جدوى.

ولكن قلوبهم بعيدة عن لي
إذا كنت أقول شيئا واحداً ،ولكن ثم قم بأن الذي هو ضد ما تقوله ،ثم أين قلبك حقاً تكذب؟
إذا كان يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ،ولكن ثم ال تبقى "يوم السبت" كما أمر هللا ،ثم هل حقاً اتباع المسيح؟
إذا كان يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ،ولكن ثم يمكنك الدخول في الزنا أو الزنا ،التي تدرس يسوع لتكون شريرة ،هي لك ،ثم حقاً تابعا
ليسوع المسيح؟
إذا كان يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ،ولكن ثم تقرر أن يكون طفلك الذي لم يولد بعد إحباط ،ألن إنجاب طفل ليس المكان الذي تريد أن
تكون اآلن فقط في الحياة الخاصة بك ،فكيف يمكن استدعاء نفسك تابعا ليسوع المسيح عندما يقول لنا هللا أن قتل خطيئة؟

ولكن عبثا يعبدون لي
في كل هذه األمثلة أعاله ،تظهر نفسك لتكون منافق ،وهي لذلك إعطاء العبادة هلل عبثا .وستعاني هللا ال المنافقين .إذا كنت أقول أن تحب
هللا-يسوع ولكن ثم االنخراط في األنشطة التي تتعارض مع التي تدرس فيها يسوع ،ثم منظمة الصحة العالمية هو أن تقوم العبادة حقاً ،ألنه ال يمكن
أن يكون المسيح؟

وصايا للرجال
التدريس للمذاهب "الوصايا الرجال" :كلمة "المبادئ" ،وهو يعرف :القواعد أو المبادئ التي تشكل أساس المعتقد ،من الناحية النظرية،
أو سياسة ،مجموعة من األفكار ،وال سيما في الدين ،وتدرس للناس الصدق أو الصحيح .
هو مذهب من هللا يسوع الوصايا العشر كما أوفت بيسوع المسيح .
مذهب الرجل تلك المعتقدات والسياسات التي يتم تدريسها ليكون صحيحا ً ولكن تتعارض مع تعاليم يسوع المسيح .

يوم السبت
هللا يقول لنا" ،وهو اليوم السابع يوم السبت للرب خاصتك هللا ،وفي ذلك أنت سوف القيام بأي عمل.
"مذهب الرجل" يخبرنا" ،اليوم األول من األسبوع هو يوم مجلس اللوردات من الراحة" .وهذا مذهب رجال والسبب أنه ال يوجد
مكان في الكتب حيث ستجد فيها هللا أو يسوع يتحدث عن مثل هذه الكلمات من الكتاب المقدس .إذا لم يتحدث بها هللا ،ثم الذين تحدث لهم؟
هو مذهب الرجل ولذلك واحد ونفس الشيء الشيطان اإلنجيل كاذبة .

الزنا
هللا يقول لنا" ،أنت سوف ال يرتكب الزنا" ،ومزيد من توضيح لهذا أن جميع "الجنس" خطيئة .الوقت الوحيد أن الجنس ليس خطيئة
بين المتزوجين قانونا الزوج والزوجة ،التي تعرف هللا كذلك كرجل وامرأة .ويعطي هللا هذه الحرية كهدية زفاف للمتزوجين حديثا من رجل وامرأة.
أن يكون الزواج قانونيا ،ال يشير إلى قانوني بموجب القانون المدني ،ولكن قانوني بموجب "قانون هللا" .
يخبرنا "عقيدة الرجل" ،قالالجنس هو أحد جوانب طبيعية للرجل وهي لذلك ال شيء يمكن أن يشعر بالخجل من أو مقيدة بحسب
نوع الجنس.
عندما كنت ممارسة الجنس ،خارج ذلك بينك وزوجك القانونية ،ثم يشاركون في أعمال منافية لآلداب الزنا أو الفجور والصفة يشاركون
في العمل الذي يتم في المعارضة المباشرة إلى "وصايا هللا".
إذا كنت ترغب في إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل-يسوع ،يجب القيام بذلك بالضبط كما يقولون لنا كيف ،أي طريقة أخرى هو
إعطاء العبادة الختراع الخاصة بك ،وهو لذلك العبادة دون جدوى.

ال يوجد إنسان يمكن أن تعلم أن األغنية
واستمع إلى صوت من السماء كصوت مياه كثيرة ،صوت رعد عظيم :وسمعت صوت هاربرس تعزف مع تلك القيثارة :وهم سونغ كما
أنها كانت أ غنية جديدة قبل العرش ،وقبل الوحوش األربعة ،والشيوخ :والرجل ال يمكن أن تعلم أن األغنية لكن مائة وأربعين وأربعة آالف  ،التي
كانت الخالص من على وجه األرض .رؤيا 3-14:2

وال يوجد إنسان يمكن أن تعلم تلك األغنية ولكن مائة وأربعين وأربعة آالف .هذه "األغنية جديدة" تمكن فقط أن سونغ
"القديسين هللا أربعة أربعين مائة" ،نظراً ألنهم من شعوب األرض نهاية األيام عقد إال وفيا لكلمة هللا ووصاياه .سقطت جميع اآلخرين أما قصيرة؛
على الرغم من أنهم كانوا يعتقدون أنهم يعبد بشكل صحيح ،بسبب أكاذيب الشيطان ،أو ليست لها مصلحة في السمع أو تعلم "كلمة هللا".
كان الخالص الذي تم الخالص من على وجه األرض ،وهي هؤالء الناس  144,000من كافة التي تعيش على األرض في هذا في
"نهاية األيام".
كلمة "ريديميد" يعرف بأنه :جعل شيء مقبول أو ممتعة على الرغم من أن الصفات السلبية أو الجوانب .
هللا هو الذي سوف يقرر إذا كنت غير القابلة للسداد أم ال ،ولذلك تعريف هللا لما هو مقبول أو نتمنى ،وال أي تعريف نظراً للرجال.

ال ديفيليد مع المرأة
هذه هي هي التي كانت ثائرة ال مع المرأة؛ ألنها هي العذارى .هذه هي التي تتبع ويثيرسوفير الخروف أنه  .goethهذه هي الخالص من
بين الرجال ،ويجري األول ثمار هللا والحمل .رؤيا 14:4

وهذه هي التي كانت ال تدنس مع المرأة  .يظهر أول هللا-يسوع إلى يوحنا الرسول في هذه الرؤى أن هناك فقط 144,000
الخالص من الرجل .اآلن هللا هو إعطاء مزيد من المعلومات أن يعطينا فكرة أفضل من ذلك أن ترد تلك البالغة .144 000

تفسير كاذبة
ما اآلخرين قد قال لي ،في بلدي سنوات سابقة ،هو أن  144,000جميع الرجال وأن هناك نساء ال يشمل هذا العدد .أعتقد أن التفسير
مجنون ،ألن هللا ليس لديه تفضيل الذكور أو اإلناث .إذا كنت تحب وتطيع "كلمة هللا" ،واإليمان الخاص بك الكامل من "تعاليم يسوع" ،ثم ما الفرق
أنها تجعل سواء كنت ذكر أو أنثى؟
ألنهم عذارى :هذه الكلمات األربع ويبدو على تقديم الدعم لفكرة أن الرجال فقط مدرجة في القديسين " 144,000هلل" ،والذين قد تم
الخالص من هللا.
هذه هي التي تتبع ويثيرسوفير الخروف أنه  .goethهذه الكلمات ال أن تؤخذ حرفيا" .هم" الذي تحدث عنه ،ال تشير إلى الفعل
المادي ليسوع التالية بينما كان يسير على األرض ،ولكن إلى الروحية ،في أن هذه التي تتبع "تعاليم يسوع المسيح" ،وفي هذا التالية ،تبقى وطاعة
"وصايا هللا" ،كما يدرس يسوع المسيح.

هذه هي الخالص من بين الرجال .مرة أخرى تبدو هذه العبارة لتأكيد فكرة أن الرجال فقط مرقمة بين القديسين " 144,000هلل"،
ولكن كما هو مستخدم في هذه الجملة ،كلمة "الرجال" ال يشير إلى الذكور األنواع ،ولكن لألنواع أسرة الرجل ،والذكور واإلناث.
يجري األول ثمار هللا والحمل :األول الثمرة إشارة إلى الطريقة التي ينظر أن يسوع أولئك الذين اعتنق "اإليمان المسيح" في العديد
من األمثال له ،كما يجري الحصاد من الرجال ،كما أن رجل حصاد المحاصيل في حقله.
كما ترون ،كل ما سبق يعطي دليالً قويا على أن يشير إلى أن الرجال فقط مرقمة في القديسين " 144,000هلل" .وإذا كان كل ما يوجد بهذا ،ولدى
قبول هذا صحيح ،ولكن هناك المزيد الذي لم تكشف في هذه اآليات ،ولكن في اآلية األخرى من "سفر الرؤيا".

من هم النساء؟
هناك ثالث نساء تحدث في "سفر الرؤيا" واقترح أنها إشارة إلى اثنين من هؤالء النساء ،أن تلك مرقمة في القديسين " 144,000هلل" العذراء ،وفي
هذا التفاهم أنه يجعل من الواضح بالنسبة لي ،أن كلمة "الرجال" كما تستخدم هنا باهلل-يسوع ليست إشارة إلى الذكور األنواع من الرجل ولكن
الرجل جميع  ،الذكور واإلناث.

أول امرأة
وبدأ أن هناك عجب عظيم في السماء؛ وامرأة كست بالشمس والقمر تحت قدميها ،وعلى رأسها تاج من اثني عشر نجوم :وقالت أنها
تجري مع الطفل بكى ،توجهها في الوالدة ،ويتألمون تسليم .رؤيا 2-12:1

والدة كنيسة المسيح
ولعلكم تذكرون من الدروس سابقة ،هذا "امرأة" رمزية "الديانة اليهودية" كمعيّن "دولة إسرائيل" من خالل موسى ،والوالدة لكنيسة
المسيح ،الذي هو "الطفل "،هذه المرأة هو السفر أن تلد .يمكن القول أن هذه المرأة ال صهيون ،أو النواة التأسيسية لكنيسة المسيح.

ثاني امرأة
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

ولعلكم تذكرون من الدروس سابقة ،وهذا يظهر مكافحة المسيح يرمز كامرأة يجلس على "اإلنجيل كاذبة من الشيطان".

ثالث امرأة
وعلى جبهتها اسم مكتوب ،الغموض ،بابل العظيم ،أم هارلوتس والفظائع األرض .رؤيا 17:5

هذه اآلية تظهر أن أتكلم من ثاني امرأة مرة أخرى ،وأنها ،ولكن هذه اآلية أيضا يعطي إشارة إلى ثالث امرأة أو المرأة ،في ذلك ثاني
امرأة األم هارلوتس ،وهذه "بنات العاهرة ،أو بناتهم لمكافحة المسيح" أن هللا يبين لنا أن "ثالث امرأة".

 144,000من الذكور واإلناث
هذه هي هي التي كانت ثائرة ال مع المرأة؛ ألنها هي العذارى .هذه هي التي تتبع ويثيرسوفير الخروف أنه  .goethهذه هي الخالص من
بين الرجال ،ويجري األول ثمار هللا والحمل .رؤيا 14:4

مع هذا إضافة المعرفة والفهم ،علينا العودة إلى المناقشة البالغة  144 000حيث سوف تظهر أن الذكور وأنثى من رجل ترد في
"القديسين هللا" واستبدال ذلك باهلل.
فمن إذن لهذه المرأة لمكافحة المسيح والقديسين " 144,000هلل" عذراء من .هللا يستخدم رمزية الفجور الجنسي إلظهار العبادة الوثنية
وتلك الكنائس التي تنخرط في اإلنجيل المسيح الدجال كما يجري هارلوتس.
اآلن أن نفهم أن النساء فضال عن الرجال مدرجة في القديسين " 144,000هلل" ،التوفيق بين هذه المعرفة مع كل معرف في اآلية أعاله.

ال تدنس مع المرأة
والسؤال؛ إذا لم يتم تضمين المرأة في  ،144,000ثم ما هي الطريقة يمكن امرأة أن تدنس بامرأة؟ كما أظهرت ،بالمرأة الثانية والثالثة ،وسيظهر
في "سفر الرؤيا" ليست فعال من النساء ،لكن رمزية لمكافحة المسيح .أول امرأة ،أيضا رمزية وال امرأة حقيقية .أول امرأة رمزية "الديانة
اليهودية" كما أنها تلد كنيسة المسيح.
في ما الطريق ثم يمكن  144,000من الرجال والنساء ال تكون ثائرة المرأة الثانية والثالثة؟
ويجري تظهر كل ثالث نساء ال كالمرأة الحقيقية بل كالكنائس وكنيسة المسيح والكنائس في مكافحة المسيح.
ال تدنس تلك البالغة  144 000جانب كنيسة المسيح ،ألنها لكنيسة المسيح أن لديهم بالوالء ،وذلك أول كنيسة هللا.
الثانية والثالثة المرأة ،يجري رمزية للكنائس في مكافحة المسيح التي يدنس جميع الرجال ،الذكور واإلناث .كما بينت من قبل ،كان الجانب األصلي
لمكافحة المسيح كنيسة روما ،وثم تطورت كنيسة روما وأنجبت الكنائس البروتستانتية .على الرغم من أن الكنائس البروتستانتية سحبها بعيداً عن
الكنيسة األم ،حتى أبقوا العديد من أغان وممارسات مكافحة المسيح والتقاليد التي أنشأتها كنيسة روما ،مما يجعلهم جزءا من مكافحة المسيح كذلك.
ال تدنس مع المرأة ،ولذلك يعني أن تلك البالغة  144 000ليست ،أو لم تعد مرتبطة بأي من كنائس المسيح الدجال ،كنيسة روما أو أي
من تلك الكنائس البروتستانتية التي ال تزال في "يوم السبت األحد" ،فضال عن الممارسات الوثنية أو تقاليد أخرى.

ألنهم عذارى
أن تكون بكرا لمكافحة المسيح لها نفس معنى رمزي أن هللا يستخدم عند اإلشارة إلى كنيسة روما "امرأة عاهرة" ،في أن هللا يصور أولئك الذين
يذهبون الزنى بعد اآللهة األخرى ،وأن كنيسة روما هي عاهرة في نهاية المطاف ،أو الديانة الوثنية.

هذه هي الخالص من بين الرجال
في ذلك الرجل والمرأة معرضة لالكاذيب والخداع التي تحدث في الكنائس في مكافحة المسيح ،ثم كل من الرجال والنساء قادرون على أن الخالص
من هللا.

ويجري الثمار األولى
ألن هذه " 144,000نهاية األيام" إال الثمار األولى ،ثم فمن المنطقي أنه سيكون هناك المزيد الذي سوف نرى الحقيقة هللا وتحويلها ،وسؤالي هو:
متى هذه اآلخرين التوبة آثامهم وتجد طريقها إلى الخالص؟

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

في التاريخ
ونحن اآلن في "نهاية األيام" ،والحرب العظمى تحدث في "سفر الرؤيا" هو حاليا على الذهاب ،ومنذ "رجسه الخراب"( ،البابا في روما
للكنيسة) ،صعد أوالً إلى المكان المقدس في  30مايو . 2014

ولقد رأيت مالك آخر
في هذه الرؤية أن يوحنا الرسول يتلقى من هللا-يسوع ،يرى جون "مالك آخر" ،تحلق في وسط السماء .هللا يستخدم هذه الصيغة بحيث
سوف نفهم أن هذه الزاوية هو من هللا ،وذلك هو المشاركة في بعض األنشطة هلل.

وبعد اإلنجيل األبدي
هللا يكشف أن "اإلنجيل المقدسة هلل" لم يعد على األرض بل أنها في الرعاية مالكا في السماء .والسبب هللا يكشف هذا عن بلده "اإلنجيل
المقدس" إعالم لنا أن الكتاب المقدس ،كما هو موجود على األرض ،ولم يعد هللا "اإلنجيل المقدس" ،للشيطان قد مخبأة في ذلك وأكاذيب وتفسيرات
خاطئة .ما لم ندرس وربط البحوث معنى الكلمات المكتوبة في األرض الكتاب المقدس ،سوف نكتسب ال هللا "الكلمة الحقيقية" ،لكن الشيطان
التشوهات ،واألكاذيب.

تسعى جاهدة
أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي مبكرا( ،جد) ،سنجد لي .األمثال 08:17

والخوف ال بيد هللا قد أخبرنا أن أولئك الذين دراسة وبحوث دأب الكتاب المقدس ،وسوف ال تزال تجد الحقيقة هللا وفي نفس الوقت سوف
تشاهد أكاذيب الشيطان لالكاذيب التي هم .أعرف أن هذا صحيح ،ألن توجيه هللا ،لقد كان ال صعوبة في العثور على "كلمة هللا" داخل صفحات
الكتاب المقدس بي.

أن يوصوا لهم على األرض
للتبشير لهم أن أسهب في الحديث عن األرض .سؤالي :لماذا! هل هللا في حاجة إلى هذا المالك في السماء يبشر "اإلنجيل األبدية"
هللا ،أولئك الذي يسكن على األرض ،عندما يكون لدينا فعال الكتاب المقدس؟ الجواب على ذلك كما ذكرت سابقا ،والكتاب المقدس بدأت "اإلنجيل
المقدس هلل" ،بل اختراع رجل ،وفي هذا فإن الرجال الذين ترجمة الكلمات األصلية التي يتحدث بها هللا إلى اللغات الحالية التي يتحدث بها الرجل.
الكتاب المقدس تلوثت بالشيطان األكاذيب والخداع ،بينما "اإلنجيل هللا األبدية" غير قابل للتغيير ونقية لذلك من األكاذيب.

لكل أمة ،وأهالي ،واللسان ،والشعب
قائال بصوت عال "هللا الخوف ،وإعطاء المجد له؛ ليأتي مدار حكمه :وعبادته التي جعلت السماء ،واألرض ،والبحار ،وينابيع المياه " .رؤيا 14:7

هللا الخوف
ولعلكم تذكرون ،في آخر الدرس أنا أعطى تفسيراً لما هو المقصود بالكلمة" ،خوف هللا "،كما هو مستخدم في هذه اآلية .ال ننظر إلى هللا
من الخوف أو يرتجف ،ولكن ننظر إلى هللا مع االحترام والرهبة ،ودائما مع الحب كما ظاهر في الخاص بك الطاعة "كلمة هللا".

إعطاء المجد له
أعتقد أن هذا بهذه الطريقة؛ خلق هللا هذا الكون والمجرات والنجوم ،والكواكب ،واألرض وكل ما على األرض وفي البحار .هللا خلق لك.
عند الحمل ،أعطى هللا الحياة لالنضمام إلى بيضة األم والحيوانات المنوية األب .هللا اختارت عدم إعطاء الحياة ،الذي كان ال حياة إال أن الذي ينتمي
إلى األم واألب ،لو كنت ابدأ وقد وضعت.
لهذا السبب أن مدينون لكم حياتك هلل ،و ولذلك فإنه ليس أمرا غير معقول أن هللا ينبغي أن تتطلب شيئا من لك في المقابل .أوامر هللا أن
نعطي العبادة له كما أنه طالب ،وفي الوقت نفسه قد أمر هللا ،ذلك أننا الحياة حياتنا في األخالق ،كاهلل وقد وردت في الوصايا العشر يسوع الذي بني
في "تعاليم يسوع".
عندما كنت طفال ،واألب واألم الخاصة بك أعطاك تعليمات بشأن ما هو متوقع منك ،ويظهر لك ثم الخاص بك احترام لهم بأن تكون
مطيعة لذلك الذي قد اوعزوا إلى ،ثم يمكنك أيضا أعطى المجد إلى األم واألب .كلما كنت قد فعلت شيئا أعطى السبب األم واألب الخاص بك أن

تكون فخورة بكم من أي وقت مضى ،ثم أعطيته المجد إلى والديك .إذا كنت من أي وقت مضى فعلت شيئا تسبب األب أو األم الخاصة بك أن يشعر
بالخجل منكم ،يمكنك أخذ بعيداً عن المجد األصلي الخاص بك ،وجعلها صغيرة في أعين العالم.
أنها بهذه الطريقة نفسها عندما تكون مطيعة "وصايا هللا" ،أنك تعطي المجد هلل ،ولكن عندما كنت العصاة والقيام بأشياء شريرة ،يمكنك
تقليل هللا المجد فضال عن الخاص بك.

لساعة حكمه هو يأتي
على الرغم من أن هذه اآليات من "سفر الرؤيا" حيث كتبت إلى أسفل ونشرتها  2,000جون الرسول زائد سنة مضت ،التي تتحدث هذه
الكلمات ،وتتصل "نهاية اليوم" ،ونحن نعيش اآلن في ،ذلك أن تصغي لهذه التحذيرات ،آخر لك هي متجهة إلى حفرة من نار الجحيم ،وليس من
الحياة األبدية في الجنة.

عبادته التي جعلت من السماء واألرض
كلمة "العبادة" يحددها القاموس ك :جانبا احترام ،باالنخراط في أعمال الصالة والتفاني ،في حب شخص بالغ ،بإيمان ال يرقى إليه الشك .
وهذا كله صحيح ،ولكن ما ال يقول هذا التعريف أكثر أهمية وجانبا عبادة مما مقترح .عندما كنت تأخذ الوقت والجهد للحصول على معرفة هللا،
وعن طريق التعلم "كلمة هللا" ،ومن ثم بأخذ ما قد علمت وجعلت الغرض حياتك من طاعة "كلمة هللا" ،ثم هذا كيف يمكنك إظهار الحب هلل ،وحب
هللا إعطاء العبادة هلل.
طوال حياتي ،لقد رأيت اآلخرين التي أعطت العبادة بالذهاب إلى الركبتين وقبض أيديهم أمام أنفسهم ،وإعطاء ثم الصالة هلل .هذا هو المعروف
بالدعاء هلل .كل ما تعلمته منذ  2009يقول لي أنه قد يكون هناك وقت لمثل هذا الدعاء ،ولكن هللا يريد أن نفكر في له كاألب في السماء ،لذلك،
وأتطلع إلى هللا أن يكون والدي إيرثلي قد توفي ليس مبكرا في حياتي.
عندما أدعو هللا ،أفعل ذلك كإجراء محادثة مع والدي ،ليس بالكلمات  memorizedمن الصالة .كلمة "البلدية" يعرف بأنه :القيام باالتصاالت مع
اآلخرين فيما يتعلق بموضوع الفائدة المتبادلة .
عندما كنت "البلدية" مع هللا ،كنت تحمل في محادثة مع هللا والدك.

إنجيل الشيطان كاذبة
القس توماس انرايت.C.S.S.R ،
"يثبت لي من الكتاب المقدس وحدها أن أنا ملزمة بإبقاء األحد المقدسة .ال يوجد أي قانون من هذا القبيل في الكتاب المقدس .وقانون من
"المقدسة الكنيسة الكاثوليكية" وحدها .ويقول الكتاب المقدس 'تذكر يوم السبت للحفاظ على القدس' .الكنيسة الكاثوليكية وتقول" ،ال" ببلدي القوة
اإللهية إلغاء يوم السبت واألمر منك إبقاء المقدسة في اليوم األول من األسبوع .ولو! العالم المتحضر بأسره االنحناء ألسفل في الموقر طاعة
األوامر من "الكنيسة الكاثوليكية المقدسة"" .

وبهذه الطريقة ،المسقوط مكافحة المسيح "كلمة هللا" ،ويعطي العالم كله العبادة كما يكمن الشيطان يقول لنا للعبادة ،بدالً من االعتماد على
"كلمة" هللا الحقيقية.
ما هو هذا وسائل ثم أن الكتاب المقدس ،والتي بدأت "اإلنجيل المقدسة هلل" ،حتى تلوثت بأكاذيب الشيطان ،أنها لم تعد "كلمة هللا" ،ثم هللا
وحدة اإلنجيل المقدس ،أنها ،بسبب أكاذيب الشيطان" ،اإلنجيل" الشيطان كاذبة.
الرمزية من مكافحة المسيح وحشا بسبعة رؤوس وعشر قرون ،الذي يشبه "التنين األحمر" ،إظهار أن هذا الوحش من الشيطان وليس من
هللا.
الذي إعطاء الخاص بك الطاعة "كلمة هللا" أو أن هللا لم تحدث؟
ما أنا في محاولة إلقناع القارئ ،وهو أن يكون لديك التي يتحدث بها هللا" ،اليوم السابع هو يوم السبت للرب خاصتك هللا "،وكان لديك
التي ال يتحدث بها هللا.
حق قبل كل مجموعة من الكلمات أو الوصايا ،والسؤال الذي نطرحه لكم ،الذي سيولونه وإبقاء أو "كلمة هللا" أو الكلمات المنطوقة ال من
أي وقت مضى باهلل ،لكن يتحدث بها الذي يخبرنا "كتاب دانيال" هو مكافحة المسيح؟
هللا خلق الكون ،الكون وكل ما فيه ملك هلل ،وعلى هذا النحو هللا هو السلطة النهائية في الكون .عندما يعطينا هللا أمر ،ونحن يجب أن
تطيع؛ إذا فشلنا في طاعة ثم نضع أنفسنا في معارضة "هللا سبحانه وتعالى" .كيف من الممكن إعطاء العبادة هلل إذا كنت تشارك في جوانب العبادة
التي معارضة "وصايا هللا"؟

هو سقطت بابل
وتبع ذلك مالك آخر ،قائال" :هو سقطت بابل ،وهو يسقط ،تلك المدينة العظيمة ،ألن قالت أنها قدمت جميع األمم شرب لخمر غضب
زناها .رؤيا 14:8

لفترة طويلة يفترض أن هذه اآلية تكلم من مدينة بابل الفعلية العظيم ،الذي أعرف أن مدينة روما ،إيطاليا ،وأن هذه اآلية قائال أن مدينة روما قد
دمرت بالنيران ،كما سوف تكون جميع المدن من األرض كما تنبأ في "سفر الرؤيا".
وبعد الدراسة والبحث ،حددت ما هذه اآلية يعني في الواقع.
كلمة "الساقطة" يعرف بأنه :هؤالء الناس الذين ماتوا في حرب ،ال سيما أثناء القتال .فكيف هذا التعريف ينطبق على مدينة بابل العظيمة؟
لإلجابة على هذا ،نحن بحاجة إلى تذكر ما بابل العظيم رمزي من ،وعلى الرغم من أنه يرمز إلى مدينة ،بل هو في الواقع الممثل لكنيسة أو دين.
ولذلك ،قد بابل العظيمة مدينة رأس المال؛ الدين في جميع أنحاء العالم أن هللا إعطاء إشارة في اآلية أعاله وليس فقط المدينة.
تلك المالئكة التي أعقبت إبليس معارضة هللا يقال أنها "سقطت المالئكة" .واقترح أن هذا المعني؛ كلمة "الساقطة" أن هللا هو إشارة إلى بابل
العظيمة .الدين الذي يمثل بابل العظيم ،هو "دين انخفض" ،كما أن الشيطان هو "عدو سقط".

لماذا قد بابل "سقطت كبيرة"؟
نظراً ألنها قدمت جميع األمم شرب من خمر غضب زناها ; ثم ما هو فإن الدين قد فعلت أن هللا يشير إلى أنها بوصفها "الزنا؟"
تذكر :للذهاب الزنى ،لمطاردة بعد األديان الوثنية ،ولذلك ،وزني مع واحد من هذه األديان الوثنية هو الفجور الوحيد .حيث أن زنا الجسد
خطيئة ضد "وصايا هللا" ،حتى أيضا الفجور الوحيد خطيئة ضد الروح الخاصة بك.
ما هللا يقول لنا هو أن مدينة بابل العظيم ،ورمزية الدين كاذبة الشيطان ،انخرطت في زنا الوحيد مع األمم وشعوب األرض ،ولك أن تكون
جزءا من هذا الدين جعل لكم مذنب ألن الزنا كذلك.

عالمة الوحش
والمالك الثالث تبعهم ,يقول بصوت عال" ،إذا كان أي رجل عبادة الوحش وله صورة ،ويستلم عالمته في جبينه ،أو في يده ،نفس ما
شرب نبيذ غضب هللا ،الذي هو يسفك دون الخليط في كأس وسخطه :وأنه يجوز المعذبة بالنار والكبريت حضور المالئكة المقدسة  ،وحضور
الحمل .رؤيا 10-14:9

إذا كان أي رجل عبادة الوحش
تذكر" :الوحش "،هو مكافحة المسيح ،الذي هو بدوره "الدين كاذبة" ،الدين كاذبة الشيطان .

وصورته
الدين كاذبة "صورة" لمكافحة المسيح أو الشيطان هو ذلك الذي يستند إلى الدين ،وكما هو مبين برمزية "الوحش اللون القرمزي" أن
مكافحة المسيح يجلس على أساسها هو "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .
تماما كما يعرف "صورة هللا" بالوصايا العشر وتعاليم يسوع المسيح ،ذلك هو أيضا صورة المسيح الدجال حددها "اإلنجيل كاذبة"
الشيطان.
إذا كنت تعطي العبادة ،كأي من كنائس ننادي مكافحة المسيح ،التي تشمل "كنيسة روما" أو أي من الكنائس البروتستانتية التي تبشر به
ضد "كلمة هللا" ،ثم يتحدث هللا إليك مباشرة في اآليات أعاله.
إال إذا كنت التوبة وإزالة نفسك من هذه الكنائس باغان ،ثم سوف تتلقى عالمته في جبهته الخاصة بك ،أو في يدك .
نفس يجوز شرب النبيذ من غضب هللا  ،وكنت سوف ارتداء عالمة الوحش.
عالمة الوحش إشارة إلى أن رؤية هللا ومالئكته ،وتبين لهم أن العبادة كاذبة كما بشر به دين المسيح الدجال .

تذكر :إذا كنت ال تعطي العبادة هلل بالضبط كأوامر هللا ثم العبادة الخاص بك دون جدوى .إذا كان لك عبادة هللا بدون جدوى ،ثم الذي أنك
تعطي العبادة الخاصة بك إلى؟ أن لم يكن هللا ،ثم بشكل افتراضي ،يتم منح الخاص بك العبادة للشيطان.
الذي هو يسفك دون الخليط في كأس وسخطه :ما هو يسفك؟ غضب هللا هو يسفك .أنا ال أعرف عنك ،ولكن ال أود جعل هللا
غاضب على لي .إذا كان هللا غاضب مع لك ،ثم كيف يمكنك من أي وقت مضى أن نتوقع أنه سوف تظهر الرحمة نحو لكم؟
إذا كان إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،يمكنك جعل الشيطان غاضب من أنت ،ثم هذا شيء جيد .الشيطان ال تملك سلطة لكن الذي
يمكننا من رجل يعطيه .حتى لو الشيطان يمكن الحصول على الشخص الذي يعطي الطاعة "اإلنجيل كاذبة" ،والحصول على ذلك الشخص لقتل
لك ،أن وفاة الخاص بك مؤقت فقط .وعود هللا القيامة لجميع الذين يموتون موت بشري باسم يسوع المسيح .الشيطان له أي سلطة على الحياة األبدية
والقبر .هللا يقول لنا في نهاية المطاف ،الشيطان نفسه ،سيتم طرح في "حفرة نيران الجحيم" ،من الذي ال يوجد أي القيامة.

إلى األبد
وقال أنه يجوز المعذبة بالنار والكبريت حضور "المالئكة المقدسة" ،وحضور الحمل.

اإلحاطة

علما :الكثير من الناس يعتقدون أنه إذا كنت إثم سوف تلوي في األلم والمعاناة لألبد في نيران الجحيم .وهذا هو كذب

الشيطان .لم يقم الرجل "الروح الخالدة" .ويرد "الروح الخالدة" كهدية ومكافأة ألولئك الذين هم "القديسين هلل" ،كما أن يتم تعريف.
ما ورد أعاله يعطي أي إشارة إلى كونه المعذبة لألبد ،إال أنك لن تكون المعذبة مع إطالق النار حضور المالئكة المقدسة والحمل .وهذا
يقول لي ببساطة أن هناك لتكون شاهدا على العقوبة الخاصة بك.
الوقت واآلالم التي تعاني منها سوف لن تكون طويلة ،ثوان فقط ،ولكن من أنت ،كل ذلك تجارب الحياة الخاصة بك التي يمكنك أن تكون،
سيتم إزالتها من الوجود ،في نيران الجحيم ،وهناك ال القيامة من هذا الموت.

الذين عبادة الوحش
ودخان عذاب أسسينديث يصل إلى أبد اآلبدين :ولديهم ال بقية النهار أو الليل ،الذين يعبد الوحش وصورته ،ويعاقب ريسيفيث عالمة
اسمه .الوحي 14:11

ودخان العذاب بهم
أولئك الذين يقدمون العبادة للوحش سيتم طرح في النار "حفرة من الجحيم" ،و الدخان حرق سوف تصعد إلى السماء.

أسسينديث يصل إلى أبد اآلبدين
وم ن المفهوم عموما أن هذه اآلية هو حيث يقال أن تلك التي ألقيت في النار "حفرة من الجحيم" سوف تنفق الخلود يتلوى من األلم والمعاناة .وهذا
مثال آخر على كذب الشيطان واإلنجيل كاذبة.
عندما قمت بالبحث في الكلمات في هذه اآلية ،هو الدخان المنبعث من حرق تلك التي ترتفع إلى األبد .هناك ال حديث عن األلم والمعاناة
إلى األبد.

الذين عبادة الوحش وصورته
السؤال اسأل" ،الذي هو أن هللا هو إشارة إلى"؟ إلعطاء العبادة إلى الوحش ،إعطاء عبادة هللا في طريقة بشر به مكافحة المسيح .
مكافحة المسيح قال أن "اليوم األول" هو اليوم مجلس اللوردات من الراحة ،وذلك أننا يجب أن العبادة في اليوم األول أو اليوم األحد .إذا
كنت في الواقع عبادة هللا في اليوم األول ،فإنك ال تعطي العبادة هلل كما أمر هللا ،كما جاء في سفر الخروج  ،20:10ولكن ال يعطي العبادة كما أمر
مكافحة المسيح .حتى ولو كنت جاهل بالكذب والخداع ،أنت ال تزال مذنب لعدم إعطاء العبادة كما أمر هللا ،ولك ولذلك سيتم طرح في النار "حفرة
من الجحيم" للجهل لك.
تذكر :صورة الوحش ال ينبغي أن يكون تمثال أو اللوحة أو أي صورة المتجمدة التي يبشر بمكافحة المسيح أو "النبي الكاذب" هو أيضا
صورة الوحش.
مكا فحة المسيح يعظ أن يوم األحد إذا "اليوم مجلس اللوردات من بقية" ،ولذلك إذا كنت االحتفال بيوم األحد "يوم مجلس اللوردات من بقية" ،فإنك
تعطي العبادة هلل كما الشيطان وقد قلت لكم أن وليس كما أمر هللا .ألن الخطيئة سوف تتلقى عالمة الوحش.

يعاقب ريسيفيث عالمة اسمه
ودخان عذاب أسسينديث يصل إلى أبد اآلبدين :ولديهم ال بقية النهار أو الليل ،الذين يعبد الوحش وصورته ،ويعاقب ريسيفيث عالمة
اسمه .الوحي 14:11

ما هي عالمة االسم الوحش؟
عالمة الوحش ليس عالمة مادية هو محروق في جبهته الخاصة بك أو يدك ،وهو عالمة على أن لديك أن الذي يحكي هللا ومالئكته أنك ال تعطي
العبادة هلل كأوامر هللا ،ولكن يعطي العبادة الخاصة بك في طريقة والتقاليد التي أرستها مكافحة المسيح ،في جميع الغواصين الكنائس والطوائف.
تماما كما تظهر لك سابقا في الدروس السابقة ،أن "اسم هللا" الذي يعطي تعريفا ً لمن هللا هو ،له شرف ،وشخصيته ،وشخصيته المعنوية ،حتى أيضا
اسم الشيطان إعطاء تعريف لمن الشيطان.

ويقول

هللا" ،أنت سوف ال تقتل" ،وجانب واحد الذي هللا.

ويقول

الشيطان" ،امرأة لديها الحق في إجراء عملية إجهاض طفلها الذي لم يولد بعد" ،وأن يعتبر جانبا من منظمة الصحة

العالمية الشيطان.
عندما كنت اتبع إنجيل هللا ،ويرفضون فكرة اإلجهاض ،فأنت "واحد مع هللا" .عندما كنت اتفق مع الشيطان ،أن من حق المرأة في أن تقرر إبقاء أو
إحباط طفل الذي لم يولد بعد ،حتى ولو أنت نفسك لم يكن إجهاض ،ثم يمكنك ارتداء عالمة الوحش .
هذا المثال ليس سوى واحد من كثير .وبصفة عامة ،إذا كان هللا يقول :أنت سوف ال ،يقول الشيطان ،هو موافق وثم اتبع بالكذب للشيطان ارتداء
عالمة الوحش.

القديسين هلل المعرفة
هو هنا صبر القديسين :هنا هي أن االحتفاظ بوصايا هللا وإيمان يسوع .الوحي 14:12

إذا كنت قد تساءلت ما أنك يجب أن تفعل كي يصبح معترفا به "القديس من هللا" ،باهلل ،ثم هذه اآلية يعطيك تلك المعلومات .كما يمكنك أن ترى هذه
التعليمات من جزأين لذلك ،ويجب أن يبقى على حد سواء ،إذا كنت تريد من أي وقت مضى أن يصبح معترفا به "القديس من هللا".
فإن االحتفاظ "وصايا هللا" :قم باالحتفاظ "وصايا هللا"؟ الوصايا العشر هي تلك التي أساسا إعطاء التعليمات واألوامر من كيفية
إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،وما هي األخالق أن هللا يتطلب أن نعيش تحت.
إذا قمت بتجاهل أو نختلف أو البحث عن األخالق هللا إلى التقييدية ،ثم يمكنك أن تكون "سانت من هللا" ،إلى أن يحين الوقت الذي انظر الخطأ
الخاص بك السبل والتوبة تلك األخطاء وأسأل هللا أن يغفر لك .عندئذ فقط أنت تقف فرصة أن تصبح "سانت من هللا".
واإليمان بيسوع :إيمان يسوع هو كل ما علم يسوع .هل من أي وقت مضى قراءة ودرس "كتاب ماثيو"؟ إذا كنت تريد أن يكون لها
بعض من تدريس علم يسوع ما ينبغي أن يكون المقام األول لك تأخذ من الوقت والجهد في الدراسة واكتساب فهم.
عند وضع هذه جزأين معا تحصل على التعريف الكامل لما عليه أن "سانت هلل" ،هؤالء الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع
المسيح .

وكشف العاهرة
وهناك وجاء واحد من المالئكة السبعة التي قارورة سبعة ،وتحدثت معي ،يقول لي" ،تأتي هنا؛ وسوف شو منعزلة إليك حكم عاهرة
العظيم أن  sittethعلى العديد من المياه :حيث أنه حملني في الروح في القفر :ورأيت امرأة تجلس على وحش قرمزي لون ،مليئة بأسماء تجديف،
عنده سبعة رؤوس وعشر قرون .رؤيا 3-17:1

ويكشف هللا بغية إظهار أن هناك اثنين اإلنجيل الذي بشر في العالم ،عن طريق استخدام الدين سيمبوليسمس الشيطان المسيح الدجال .وبغية تدعيم
معنى سيمبوليسمس ،هللا يبين أيضا كنيسة المسيح بشكل رمزي ،وكذلك.

كنيسة المسيح
على سبيل

المثال :كنيسة المسيح يرمز امرأة واقفا ً على سطح القمر مع النجوم االثنتي عشرة كتاج على رأسها .

كنيسة الشيطان
بينما يرد أوالً مكافحة المسيح القرن قليالً ،لإلشارة إلى أن من مملكة قليالً ،ثم وحش يخرج من البحر ،إلظهار أنها تتطور إلى كيان
إمبراطورية ،وناعما امرأة عاهرة ،مشيراً إلى أن مكافحة المسيح كنيسة والدين محاولة لتزييف نفسها ككنيسة المسيح.

امرأة عاهرة
المرأة هي رمزية لمكافحة المسيح أو الشيطان  Falseالكنيسة ،وكنيسة روما ،فضال عن جميع الكنائس المسيحية أن االحتفال بأول يوم
السبت ،بدالً من هللا المقدسة يوم السبت ،الذي يخبرنا هللا" ،اليوم السابع هو يوم السبت للرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل".
خروج .20:10

الوحش 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

هذه الرمزية الوحش مع سبعة رؤوس وعشر قرون ،الذي يشبه "التنين األحمر" والرمزية الثانية لمكافحة المسيح ،إظهار أن هذا
الوحش من الشيطان وليس من هللا.
هو الوحش اللون القرمزي رمزية الشيطان اإلنجيل كاذبة وهي أكاذيب والتشوهات والتقاليد منذ فترة طويلة هلل "اإلنجيل المقدس"
التي تحاول أن تجعل "وصايا هللا" بغير تأثير.

مليئة بأسماء التجديف
إنجيل الشيطان كاذبة هو الكامل من أسماء من الكفر ،ولذلك يتم تصوير هذا "الوحش اللون القرمزي" أنها مليئة بأسماء التجديف ألنها
ترمز إلى "اإلنجيل" الشيطان كاذبة .هللا يبين هذه الرمزية مرة أخرى تعطينا دليالً على أن هناك اثنين من األناجيل بشر على األرض اليوم وهللا
اإلنجيل المقدس اإلنجيل كاذبة الشيطان.
ألن يكمن الشيطان التجديف ضد هللا "اإلنجيل المقدس" ،وهم أيضا اإلنجيل كاذبة .كلما قمت بتغيير أو تغيير أو إزالة "كلمة هللا" ،كما أنه
كان يتحدث باهلل أصالً بقصد أن هللا المفروضة على تلك الكلمات عندما تحدث لهم ،ثم يكفر "كلمة هللا" .هذا التجديف ضد "كلمة هللا" األكثر
وضوحا ً في الكذب وقال الشيطان في اليوم األول ،هو (األحد) من األسبوع يوم الرب لبقية ،عند هللا جعلت من وفرة واضحة أن اليوم السابع
(السبت) ،هو يوم الرب لبقية.

الوصية الرابعة
تذكر "يوم السبت" ،للحفاظ على القدس .ستة أيام ،أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :لكن اليوم السابع هو السبت الرب
خاصتك هللا :في ذلك أنت ال تقوم بأي عمل ،أنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،وال خاصتك أمة ،وال خاصتك الماشية ،ال
خاصتك غريب داخل خاصتك غيتس :في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض  ،البحر ،وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون يبارك
الرب يوم السبت ،وهو مقدس سفر الخروج 11--20:08

هذه اآليات هي "كالم هللا" ،فيها هللا هو إعطاء الوصية لك ،وما نحن تذكر .أما عليك طاعة وااللتزام "وصايا هللا" تماما كما تحدث هللا لهم
أو العبادة الخاص بك دون جدوى .كيف يمكنك أن تقول أن تعطيها عبادة "هللا سبحانه وتعالى" عند عدم قبول أو االنصياع لما أمر هللا؟

تذكر يوم السبت
لكي تذكر شيئا ،يجب عليك معرفة مسبقة به .ال يمكنك أن تذكر ما لديك أي معرفة .مع أخذ ذلك في االعتبار ،ثم ما هو فإن هللا قد قال لنا مكتوب في
الكتاب المقدس ،وقبل هذه اآلية أن هللا يريد أن نتذكر؟

يوم مقدس
وبالتالي تم االنتهاء من السماوات واألرض ،وكل البلد المضيف لهم .وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في
"اليوم السابع" من جميع عمله الذي أدلى به .هللا والمباركة في اليوم السابع ،وقدس عليه :ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل
هللا الذي ينشأ ويجعل .سفر التكوين 3-2:1

الكنائس المسيحية سيكون عليك أن نؤمن بأن اليوم األول من األسبوع هو يوم هللا للراحة ،ولكن في هذه اآليات أعاله من "سفر التكوين"؛
هللا يجعل من الواضح جداً أنه ليس في اليوم األول ولكن في "اليوم السابع" استراح هللا ،ونظرا ألنه استراح في اليوم السابع ،هللا المباركة وقدس
"اليوم السابع".
في هذه اآليات الثالث ،هللا هو الكشف عن "كلمة" هللا الحقيقية ،وفي نفس الوقت عرض الشيطان الكذب للكذب بأنها .سوف نرى "كلمة
هللا" أو تلك التي أنشأت العادات والتقاليد على مر القرون بسبب أكاذيب الشيطان من خالل دينه مكافحة المسيح ،كنيسة روما؟

للحفاظ على القدس
كيف تبقى رجل يوم "المقدسة؟" أن الرجل ال يمكن أن تجعل يوم من األسبوع أو أي شيء آخر لهذه المسألة "المقدسة" لدى لنفترض أن
هللا يريد أن الرجل تذكر أن تبقى يوم أن هللا قال "المقدسة ".يوم ما ثم هللا جعل "المقدسة؟"

وقال (هللا) استراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي أدلى به .هللا والمباركة في اليوم السابع ،وقدس عليه :ألن في ذلك أنه قد
استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي ينشأ ويجعل.
هل تفهم؟ هللا أنهى جميع أعماله( ،إنشاء إنشاء) ،في اليوم السادس من خلق ،ومن ثم في "اليوم السابع" ،استراح هللا من جميع عمله.

هللا فعل أكثر من الراحة في "اليوم السابع" بيد هللا أيضا "سانكتيفيد" "،اليوم السابع" .لماذا هللا "بجل" اليوم السابع ،نظراً ألنها تقع على
هللا؟ كيف يمكنك االستمرار في االحتفال بهذا اليوم األول كيوم الرب للراحة ،عند كل ما سبق يجعل من الواضح أن هللا ينوي أن نالحظ اليوم السابع
كيوم مقدس؟

ستة يوم القيام بكل العمل خاصتك
تذكر "يوم السبت" ،للحفاظ على الكرسي .ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :خروج 9-20:8

هللا قد أخبرنا أنه احتملت ستة أيام في إنشاء إلنشاء ،ومثله ،يريد هللا أن لك ،وأيضا العمل ستة أيام .بغية إقناع لك أهمية أن يضع هللا على
االحتفال "يوم السبت" له ،واآليات أعاله هي  imbeddedفي ذلك الذي نسميه "الوصية الرابعة" ،وعلى هذا النحو ،هذه الكلمات ليست جميلة أو
طلب الرجاء من هللا ،وهم أمر.
يتم تعريف كلمة "األمر" ك :األوامر أو التعليمات المقدمة من شخص ما في السلطة .

يتحدث عن مكافحة المسيح
القس توماس انرايت" " .C.S.S.R ،الكتاب المقدس" يقول لنا" ،تذكر يوم السبت للحفاظ على القدس "،إلى الذي رد الكنيسة
الكاثوليكية " ،ال ! " ببلدي القوة اإللهية إلغاء يوم السبت واألمر منك إبقاء المقدسة في اليوم األول من األسبوع " .
يعترف الكنيسة الكاثوليكية في كتابات أعاله انرايت توماس الكاهن الحقيقي يوم السبت هو اليوم السابع من األسبوع ،ولكن أن الكنيسة،
بسلطتها الخاصة ،تغيرت االحتفال باليوم األول من األسبوع.
وبهذه الطريقة ،المسقوط مكافحة المسيح "كلمة هللا" ،ويعطي العالم كله العبادة كما يكمن الشيطان يقول لنا للعبادة ،بدالً من االعتماد على
"كلمة" هللا الحقيقية.
ما هو هذا وسائل ثم أن الكتاب المقدس ،والتي بدأت "اإلنجيل المقدسة هلل" ،حتى تلوثت بأكاذيب الشيطان ،أنها لم تعد "كلمة هللا" ،ثم هللا
وحدة اإلنجيل المقدس ،أنها ،بسبب أكاذيب الشيطان" ،اإلنجيل" الشيطان كاذبة.
ما أنا في محاولة إلقناع القارئ ،هو أن لديك التي يتحدث بها هللا" ،اليوم السابع هو يوم السبت للرب خاصتك هللا "،وكان لديك التي ال
يتكلمها هللا.
حق أمامكم كلتا المجموعتين من الكلمات أو الوصايا ،والسؤال الذي نطرحه لكم ،الذي سيولونه وإبقاء أو "كلمة هللا" أو الكلمات المنطوقة
ال من أي وقت مضى باهلل ،لكن يتحدث بها الذي يخبرنا "كتاب دانيال" هو مكافحة المسيح؟
هللا خلق الكون ،الكون وكل ما فيه ملك هلل ،وعلى هذا النحو هللا هو السلطة النهائية في الكون .عندما يعطينا هللا أمر ،ونحن يجب أن
تطيع؛ إذا فشلنا في طاعة ثم نضع أنفسنا في معارضة "هللا سبحانه وتعالى" .كيف من الممكن إعطاء العبادة هلل إذا كنت تشارك في جوانب العبادة
التي معارضة "وصايا هللا"؟
الذي إعطاء الخاص بك الطاعة "كلمة هللا" أو أن هللا لم تحدث؟

لكن ،في اليوم السابع
ولكن في اليوم السابع هو يوم السبت للرب خاصتك هللا  :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل ،أنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه،
خادم خاصتك ،وال خاصتك أمة ،وال خاصتك الماشية ،ال خاصتك غريب داخل خاصتك غيتس :في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر
وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة "يوم السبت"  ،ويتقدس به سفر الخروج 11-20:10

"ولكن في اليوم السابع" هو يوم السبت للرب خاصتك هللا :بهذه الكلمات ،وهو يجري هللا صريحة جداً" ،اليوم السابع" هو
يوم السبت للرب خاصتك هللا .اآلن بعد أن تشاهد هذا كتبها نبي موسى هللا ،ونشرت في "كتاب هجرة" ،كيف يمكنك السؤال أو نزاع اليوم الذي هو
"يوم الراحة" هللا؟
في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع -ليس فقط هللا يقول لنا أي يوم
من األسبوع نحن نتذكر وإبقاء المقدسة ،في هذه الكلمات هللا كما يتيح لنا السبب لماذا أوامر هللا أن نحتفل بيوم له الراحة في اليوم السابع.
ولهذا السبب الرب المباركة في "يوم السبت" ،وإجرائه مقدس .كلمة "المباركة" يعرف بأنه :جعل المقدسة .كلمة "هالوويد"
لها نفس معنى المباركة إال أن يقول لنا أن ويتم ذلك بمباركة واليوم من نعمة "سانكتيفيد" ،وتوضع جانبا "يوم مقدس".

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

في درس سابق أعطى مناقشة بشأن هذا الموضوع وماذا يشير هللا إلى المرأة كعاهرة.
في اآلية أعاله هللا يخبرنا أن "المرأة العاهرة" هي أيضا "األم هارلوتس" .هذا أمر مهم للوصول إلى فهم كامل لمنهم وما مكافحة المسيح.
تذكر :مكافحة المسيح أوالً يرمز القرن قليالً ،ثم كشفت الوحش الذي يخرج من البحر بعد رؤساء سبع وعشر األبواق ولدى ابواق
التيجان العشر.
هللا هو اآلن ترمز إلى مكافحة المسيح ،أو كنيسة روما ،كما يجري "األم" األطفال الذين هم أيضا هارلوتس .
في تاريخ انشقت كنيسة روما في العديد من الكنائس ،منفصلة ومتميزة في طرقهم الخاصة .وحتى مع ذلك ،أنهم جميعا عقد العديد من
تقاليد وممارسات من الكنيسة األم .كنيسة روما هو الذي كثيرا ما مرات يشار إلى الكنيسة األم ،الذي يقول لي أن أولئك من الكنائس البروتستانتية
التي تقع بعيداً عن كنيسة روما لتشكيل كنيسة منفصلة خاصة بهم ،ال تزال تنظر إلى كنيسة روما مع االحترام والمراعاة.
االحتفال باليوم األول أو اليوم األحد من بقية هو واحد مثل هذه التقاليد كاذبة أن الكنائس البروتستانتية االحتفاظ عند فصلهم عن الكنيسة
األم ،وأنه يحتفظ بسبب هذا وغيره التقاليد أن تلك الكنائس البروتستانتية تعتبر من هللا "بنات العاهرة" أيضا جزء من مكافحة المسيح جنبا إلى جنب
مع كنيسة روما.

دم القديسين
ورأيت امرأة في حالة سكر مع دم القديسين ودم شهداء يسوع :وعندما رأيتها ،كنت أتساءل بإعجاب شديد .رؤيا 17:6

في حالة سكر مع دم القديسين ودم شهداء يسوع:
هذه الكلمات هي تقول لي أن مكافحة المسيح مسؤولة عن القتل أو قتل "القديسين هللا" واآلخرين الذين استشهدوا باسم يسوع المسيح.
هللا يعطينا هذه المعلومات حيث أنه سوف نفهم أن مكافحة المسيح ،كنيسة روما ليست مجرد ديانة وثنية أن يبشر بالتجديف ضد "كلمة
هللا" ،ولكن أن هذه الكنيسة وقد لجأت أيضا إلى تورتشير وقتل أولئك الذين يرفضون إعطاء العبادة حسب ما تمليه كنيسة روما.

قوة المسيح الدجال
مكافحة المسيح هو صوت الشيطان في األرض ،وقد تم الوعظ تجديف ضد "كلمة هللا" منذ آدم وحواء في جنة عدن .ولكن المسيح الدجال
السلطة  ،أو القدرة على اضطهاد أولئك الذين رفضوا عبادة الشيطان أصر ،لم تكن موجودة في أي من األديان الوثنية القديمة األخرى.
تلقي كنيسة روما أن "السلطة" في ميالدي  538عندما تم االعتراف بالكنيسة كأمة ذات سيادة البابا واالمبراطور جستنيان أعطيت
السلطة اإلمبريالية عبر ما كان يعرف آنذاك اإلمبراطورية الرومانية الغربية .فعالية هذه المنشأة البداية اإلمبراطورية الرومانية المقدسة التي كان
يحكمها ملك الذي تلقي سلطته من كنيسة روما ،والبابا.

كنت أتساءل بإعجاب شديد
ورأيت امرأة في حالة سكر مع دم القديسين ودم شهداء يسوع :وعندما شاهدت لها ،و كنت أتساءل بإعجاب شديد .رؤيا 17:6

نحن وجود نقاش بشأن أكاذيب الشيطان والخداع ،كلمة "إعجابه" هو إحدى تلك المناسبات التي تكشف عن كيفية إدخال الشيطان يكمن
في الكتاب المقدس.
كلمة "إعجابه" يعرف بأنه :الحارة الموافقة أو التقدير لشخص ما أو شيء ،كائن تقديراً عاليا واالحترام .ترى ،استخدام كلمة "إعجابه"
بالكلمة اإلنكليزية التي تعطي أفضل األصلي المعني المقصود من الكلمة اليونانية القديمة المستخدمة ،يكشف أن القائمين على هذه الترجمات قد
"إعجابه" نفسها لمكافحة المسيح.
نحن نتحدث عن مكافحة المسيح ،وكان يوحنا الرسول "القديس من هللا" ،فكيف يمكن أن المترجمين من هذه اآلية توحي بأن جون
"،أدميريد ،أو احترام عقد" لمكافحة المسيح؟
تذكر :ترجم الكتاب المقدس من العبرية واليونانية األصلية إلى مختلف اللغات الحديثة األخرى معظمهم من الرهبان من كنيسة روما.
وبسبب هذا التأثير من جانب أعضاء في دين المسيح الدجال ،العديد من الكلمات المستخدمة في الترجمة ال يحملون نفس معنى العبارة األصلية
عقدت لنا كشفت في المثال أعاله.

لم يتم االتفاق مع هذه الترجمة ،وفكرة أن جون احترام أي شيء للقيام مع مكافحة المسيح؛ لقد ذهبت إلى "تحقيق التوافق بين الكتاب
المقدس" واللغة اليونانية األصلية للبحث عن المعني األصلي الذي يقصد يوحنا الرسول عندما كتب هذه اآليات إلى أسفل.
الكلمات اليونانية األصل "ثاوما ،أو ثياوماي" فيعرف :أن نتساءل ،أن ننظر عن كثب ،ينظرون بعين الشك .وهذا التعريف أكثر انسجاما
مع ما أعرفه أن يوحنا الرسول أن يكون شعر عند رؤية الرؤية المتمثلة في مكافحة المسيح .جون كان فضول ،ولكن كان أيضا المشبوهة لرؤية
المسيح الدجال الذي تبديه له يسوع.

لماذا آعجوبة
والمالك وقال لي" ،ولهذا السبب شققت أنت آعجوبة؟ سوف أقول لك سر المرأة والوحش الذي كارث لها ،والتي خلت سبعة رؤوس
وعشر قرون " .رؤيا 17:7

هذه اآلية يعطي الدعم لجهاز التحليل الوارد أعاله لكلمة "اإلعجاب".
كلمة "معجزة" ،وهو يعرف :أن تكون أعجب أو الدهشة ،مندهشة جداً .
هذه اآلية يعطي الدعم حجتي أن يوحنا الرسول لم يكن "إعجابه" لمكافحة المسيح ،ولكن أن كان المهتمة والغريب والمفاجأة ،ومطلوبة
لفهم.

الوحش كان وليس هو ،ولكن هو
الوحش أنت سوسة  ،وهو ليس؛ ويصعد من الهاوية ،والذهاب إلى الجحيم :وهي أن ينشغل باألرض يقوم أتساءل ،أسماؤهم لم تكن مكتوبة في كتاب
الحياة من أساس العالم ،عندما كانوا ها الوحش الذي كان ،وليس ،ويتم .رؤيا 17:8

في اآلية أعاله ،هللا يعطينا فكرة أخرى أن يكشف اإلنجيل كاذبة الشيطان" .الوحش الذي كان،

وليس هو .التفكير في ما يقوله هذه

الكلمات .هللا يرمز إلى اإلنجيل الشيطان كاذبة الوحش اللون القرمزيومن ثم يقول لنا أن كان ،وهو ال .وهذا يبدو وكأنه لغزا أليس كذلك؟ كما
يحدث ،لغز ،الذي هللا قد شرح لي وسأحاول أن تجعل مفهومة بالنسبة لك.

هللا اإلنجيل المقدس
النظر في

هذا :نحن نتحدث عن اإلنجيل كاذبة من الشيطان ،حق؟ ونحن نعلم ما "اإلنجيل المقدس" هللا؛ هو كلمة هللا المنطوقة ،الذي

أيضا على قيد الحياة في شكل األشباح المقدسة .لقد كتب هللا "اإلنجيل المقدس" إلى أسفل باألنبياء في كتب الكتاب المقدس ،حيث يمكن لجميع
األجيال من رجل منذ قراءة ومعرفة كلمة هللا.

إنجيل الشيطان كاذبة
الشيطان لديه ال كتاب من هذا القبيل مع كل من كلماته الكاذبة مكتوبة أسفل ،ولذلك قال اإلنجيل كاذبة هي ،ألنه أخبر الشيطان يكمن،

ولكن في الوقت نفسه أنه ليس

هو ،ألن الشيطان له أي كتاب يحتوي على اكاذيبه تسجيلها حتى أننا قد يعرف يكذب بسهولة.

أن يصعد من الهاوية
هللا ثم يقول لنا أن هذا "اإلنجيل كاذبة" "الصعود من الهاوية "،الذي يعتقد معظم الناس هو إشارة إلى الحفرة من "نيران الجحيم" ،وهي
طريقة هللا للقول بأنها معارضة له "اإلنجيل المقدس" ،وبالتالي ليس من هللا.
واقترح آخر ممكن بمعنى .قد تكون الهاوية الفم الشيطان من خالله جميع اكاذيبه تأتي إليها من أصل .وأعطى ما يلي بغية دعم هذا
االقتراح.

وهذا ديفيليث رجل
غير أن الذي  goethفي الفم ديفيليث رجل؛ ولكن أن الذي يأتي من الفم ،وهذا ديفيليث رجل .متى 15:11

يقول يسوع في اآلية هو ليس ما نأكله أن يدنس الجسم ،بل أن الذي نحن نتكلم من الفم ،أن يدنس الجسم .بهذه الطريقة هو إقامة يسوع
الفكرة القائلة بأن الفم من أين تأتي األكاذيب.

ألن الشيطان يكمن بشكل مستمر ويسب "كلمة هللا" ،فمه ومن ثم الهاوية .ثم يخبرنا هللا أن يقوم هذا اإلنجيل كاذبة "اذهب إلى الجحيم".
تعلمون من بالدي بشأن مناقشة سابقة الجحيم كلمة وكيف سوى شخصين في الكتاب المقدس يشار إلى ابنه من الضياع و يهوذا اإلسخريوطي
والشيطان نفسه .تعني كلمة '''' الجحيم " :حالة من الخراب الروحي النهائي؛ فقدان الروح أو ينطق الدمار أو الخراب.
كما حاولت أن تظهر ،الكت اب المقدس ،وبالتالي فاهلل يقول لنا أن هناك اثنين فقط نهايات الممكنة لكل رجل عاش من أي وقت مضى:
 -1أما هي كفر باهلل ،والحصول على الحياة األبدية كالمكافأة صدقتكم ،أو
 -2لك السدود ،في هذه الحالة سيتم طرح في "النار حفرة من الجحيم" ،وتعرف فقط "من الموت األبدي".

الموت األبدي
الحفرة من "نيران الجحيم" ال تقدم أبدية األلم والمعاناة ،كما سيكون الشيطان لكم التفكير ،ألنه ليس لديك روح الخالدة إال كهبة من هللا.
عندما كنت ألقيت في "حفرة من الجحيم" النار ،سوف تعرف الموت األبدي ،الذي لن يكون هناك ال القيامة .كل ما عليك هي ،جميع تجارب الحياة
التي كنت قد عاش وكل فكر وكل العاطفة ،وسوف تزول من الوجود .الشخص الفريدة التي كنت سوف تزول من الوجود .كل المليارات من البشر
قد عاش من أي وقت مضى ،هناك واحد فقط لك ،وإذا كان ال يمكنك استرداد باهلل ،أنك سوف تكون ال أكثر.

اسم ال في "كتاب الحياة"
الوحش الذي أنت ساويست ،وليس؛ ويجوز الصعود من الهاوية ،والذهاب إلى الجحيم :وهي أن ينشغل باألرض ،عجب ،و األسماء التي
لم تكن مكتوبة في كتاب الحياة من أساس العالم ،عندما كانوا ها الوحش الذي كان ،وليس ،وحتى اآلن هو رؤيا 17:8

ثم يقال لنا أن الذين أسماؤهم غير مكتوبة في كتاب الحياة "سوف ننظر إلى اإلنجيل كاذبة في عجب ".ماذا يعني هللا هو أن أولئك الذين
ترفض رؤية الحقيقة هللا ،وتقبل باإلنجيل الشيطان كاذبة كالحقيقة ،سوف تكون أسماؤهم غير مكتوبة في كتاب الحياة ،مما يعني أن هم أولئك الذين
هم سوف ارتداء عالمة الوحش.

كان ،وليس ،ويتم
"عندما كانوا ها الوحش الذي كان ،وليس ،ومع ذلك هو" "هللا ثم" يكرر تحذيره.

يعرف

هذا :اإلنجيل كاذبة الشيطان موجود ،إذا كنت قد اتبعت جميع الدروس من أجل هذه النقطة ،سوف تعرف أن يكون صحيحاً،

ولكن في نفس الوقت ال ،حيث أنه ال يوجد مكان يمكنك البحث للعثور على أكاذيب الشيطان مكتوب على هذا النحو ،ومع ذلك هذا ألنك يمكن أن
تجد تلك األكاذيب في صفحات الكتاب المقدس  ،عندما كنت تسعى هلل جد ،للشيطان وقد حاولت إخفاء الحقيقة هللا ،الحق في الكتاب جداً يمكننا
اعتبار هللا "اإلنجيل المقدس".
تذكر :وأظهر لي في الدروس السابقة كيفية في "سفر التكوين" الكلمة "نقل" وعبارة "روح الرب "،لها معنى أكبر بكثير مما كنت على
بينه من قبل قراءة هذه الدروس .ومن هذا وهناك الكثير من األمثلة األخرى من كيف أخفى الشيطان "كلمة هللا" ،محاطة باألكاذيب ،في الكتاب
المقدس.

دين أخالقي
من المهم أن تفهم ،بالترتيب للشيطان للمكفوفين لنا مع دينه كاذبة ،الشيطان الالزمة إلعطائها مظهر والعبادة الحقيقية هلل .يحقق هذا
الشيطان بالوعظ األخالق هللا كما يظهر في آخر ستة من الوصايا العشر .وبسبب هذا الترويج لألخالق ،تعطي لك ،وأن نرى كنيسة روما كنيسة
المسيح.
ما يكشف عن دين المسيح الدجال وكنيسة روما أنها ليست كنيسة المسيح أن تعظ به ضد األربعة األولى من الوصايا العشر .ومن هذه
الوصايا األربع األولى حيث يخبرنا هللا كيف أننا إلعطاء حقيقية وصحيحة العبادة له .طريق الوعظ تجديف بإخفاء أو تغيير هذه الوصايا األربع
األولى ،قد بنجاح أعمى الشيطان العالم من "كلمة" هللا الحقيقية.

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

ويريد هللا أن نفهم أن هناك بعد آخر الوحش أو الدين الذي يؤسس الشيطان ،ولكن خالفا لمكافحة المسيح ،يعظ هذا الدين ضد كل شيء أن هللا من
أجلها ،بما في ذلك األخالق هللا.
كما سيعطي هللا مع مكافحة المسيح ،عدة معرفات أو أمثلة للحرف الذي يسلك هذا الوحش الجديد إلعطاء هوية لمنظمة الصحة العالمية وما "نبي
كاذب".

وحش آخر
هذا الوحش ،الذي نعلم تمثل األمة أو البلد نظراً ألنها وصفت وحش ،كما الوحوش األربعة ترمز إلى اإلمبراطوريات العظمى في "كتاب
دانيال" .وحقيقة أن هللا هو الذي يمثل هذه األمة الجديدة كما وحشا تشير إلى أنها أيضا إمبراطورية في السلطة والعالم نفوذها ،في الواقع ،حتى أن
لم يكن االسم.

لماذا يستخدم هللا سيمبوليسمس
هل تشاهد اآلن لماذا يستخدم هللا سيمبوليسمس إلعطاء فهم في نهاية وقته ونهاية نبوءات اليوم؟ في كلمة واحدة" ،الوحش "،لدينا كاملة
فهم حقيقة أن هذا الوحش بسمات أمة مع الصفات اإلمبراطوري ،كم من الكلمات أن هللا قد استخدمت إلبالغنا بنفس الشيء .انظروا كم من الكلمات
التي استخدمت في إعطاء هذا التفسير.

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

يوحنا الرسول يرد في رؤيا من يسوع ،ومع ذلك الوحش آخر ،ولكن هذه المرة أنها ال تأتي من البحر ،ولكن خارج األرض .جميع
الحيوانات األخرى حتى اآلن ،ولكن لهذا الوحش الجديد ،يأتي من البحر.
تذكر :لقد قلت لكم في دراستنا "كتاب دانيال" ،أن نضع في اعتبارنا معنى رمزية البحر المعلوماتي؟ يمثل "البحر" هو مكان الذي قد
تأتي األمم والشعوب األخرى وذهب قبل ظهور تلك اإلمبراطوريات األربعة األولى .وهذا أظهر لي لكم في "كتاب دانيال" ،وأنها تعطي الدعم
الوحي  .17:15التي أعطت يسوع هللا رمزية البحر المعلوماتي لتكون أرض مأهولة بالسكان من الصراع والماضي الحروب التي تنشأ
"اإلمبراطوريات الرجل العظيم أربعة" من أصل.
تذكر :قلت أن يسوع يفي "قوانين هللا" ،بأخذ ما لم يكتمل ويصل إلى إنجاز؟ هذا هو إحدى تلك المناسبات فيها شيء ما في أحد "كتب
العهد القديم"( ،رمزية البحر الغش) ،ال يملك الفهم الكامل حتى تجد تفسيراً في واحد من "كتب العهد الجديد" .يسوع لم يتم تقديم "قوانين هللا" عفا
عليها الزمن ،عندما قال أنه يستوفي منهم؛ وقدم فهم أكمل وأكثر اكتماال من معناها-

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

إذا كان الخروج يمثل البحر أرض الحرب القديمة والحروب ،ماذا ثم الخروج خارج األرض تمثل؟
تعتقد أن هذا ،وتذكر ،إذا لدى أي رجل إذن ,دعه يسمع .إذا "البحر" رمزي للمكان حيث كانت هناك أمم أخرى قبل ذلك ،ثم الرمزية

"األرض" وعكس البحر يجب أن يكون هذا الوحش أو األمة ترتفع من مكان أن لم

يكن لديك األمم السابقة أو الشعوب ،وبعبارة أخرى ،هذه

األمة الجديدة ترتفع خارج األراضي البكر .

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

هذا الشعر يخبرنا أيضا أن هذا الوحش قد "قرنان مثل حمل" ،كما يجب فهم الحمل يمثل الحيوان الذي كان يستخدمه اليهود كتضحية
ينظف لهم ذنوبهم ،فضال عن الحقيقة أن يسوع ،في الكتاب المقدس ،هو الذي كثيرا ما مرات يصور الضأن .ولذلك هو تصور يسوع هذه األمة مع
مثل المسيحية ،أو هللا مثل السمات ،وما يمثل الرمزية من الضأن .
"األبواق" من ناحية أخرى ،تاريخيا ،وكما تستخدم داخل صفحات الكتاب المقدس ،وهم رمزية للسلطة والقوة .ولذلك ،من هذه األمة مثل
المسيحي مع السلطة االقتصادية والسياسية والعسكرية والنفوذ شأنها في ذلك شأن أي دولة ذات سيادة أو اإلمبراطورية .
ويعطي هللا الرمزية من الضأن مع قرنان من "النبي الكاذب" إلقناع لنا أن هذه األمة الجديدة يبدأ كأمة إلهي ،بل أن هذا هو كذب ومحاولة
"النبي الكاذب" لتمثيل نفسها بأنه من هللا.

ينتحل يسوع
وأنا صعوده ،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" بإرسال المنصوص عليها في جميع األرض .رؤيا 5:6

يجب عليك أيضا أن يسوع ،أو على األقل كنيسة المسيح ،يصور على أنه خروف بسبعة قرون وسبعة أعين كما هو مبين في اآلية أعاله.
تذكر :كما بينت في الدروس السابقة ،األرواح السبعة من هللا رمزية للسبعة أيام في "األسبوع يوم السبت" وعند تلك األيام السبعة التي
يجلس بالقوة والمجد ليوم السبت.
في هذا أيضا يرمز هذا الوحش" ،النبي زائفة" ،كوجود "األبواق السبعة" ،يشير إلى أن هذا الوحش ،ورمزي "النبي الكاذب" ،محاولة
انتحال شخصية يسوع ،أو ينبغي أن أقول سمات يسوع ،مثلما مكافحة المسيح يحاول انتحال شخصية كنيسة المسيح.

كلم كالتنين
وأنا روق وحشا آخر الخروج من األرض؛ وكان لديه قرنان مثل حمل ،وقال أنه تكلم كتنين .الوحي 13:11

إذا كنت غير مقتنعين بأن "النبي الكاذب" هو محاولة انتحال صفات يسوع ،فينبغي التالي تعزيز هذا المفهوم لك.
تذكر :التنين هو إشارة إلى الشيطان ،الذي يصور على أنه التنين األحمر العظيم ،الذي يمكن العثور عليه في الرؤيا  ،12:3حيث يتحدث
هذا الوحش مثل الشيطان ،مما يعني أنه يتم استخدام األكاذيب والخداع بانتحال صفة التقوى ،الذي يحكي تلك التي لديها معرفة "كلمة" هللا الحقيقية
أنه ليس إلهي ،ولكن فقط يبدو أن يكون .حتى هذه األمة سمات المسيحية كتمويه ولكن هو في الواقع تحت السيطرة ،أو على األقل يأتي تحت
سيطرة الشيطان في بعض نقطة في الوقت المناسب ،واقترح في "نهاية األيام" ،األمر الذي يعطي تعريفا ً لكونها المنت َحل يسوع.

كما هو الحال مع مكافحة المسيح أيضا "النبي الكاذب"
واسمحوا لي أيضا أن أذكركم أنه على الرغم من أن مكافحة المسيح يصور أوالً كدولة صغيرة في "كتاب دانيال" ،نحن ندرك اآلن فإن
دولة واحدة أو أكثر ،وأنه دين عالم مع الصفات اإلمبراطوري .واقترح أن يبدأ هذا الوحش الجديد" ،النبي كاذبة" ،وأمه سلطة ،بل يتطور إلى دين
عالم كذلك ،ولكن دين خالفا للدين الذي هو مكافحة المسيح ،وهذا سيجعل واضحة قريبا.

وقد ال التاج
وأنا روق وحشا آخر الخروج من األرض؛ وكان لديه قرنان مثل حمل ،وقال أنه تكلم كتنين .الوحي 13:11

قد ترغب أيضا في أن تحيط علما بالحقيقة أن هذا الوحش قد ال التاج ،في ما وصف أعاله ،بينما الوحش أربعة من العصور القديمة قد
فعلت التيجان ،كما يفعل الممالك العشر يمثلها عشرة قرون اإلمبراطورية الرابعة( ،روما) ،كما فعل الوحش يصور مكافحة المسيح ،رؤيا  .13:1ما
هذا وينبغي أن أقول لكم هو أن هذه األمة مع اإلمبراطورية مثل القوة والسلطة ال مملكة وأنه كان ملك كحاكم لها ابدأ .كما يقول لي أن به زعيم أو
رئيس الدولة وليست ملك لكن بعض عالمة أخرى من السلطة مثل الرئيس أو رئيس الوزراء.

اكسيرسيسيث كل السلطة
وقال (النبي الكاذب) اكسيرسيسيث كل سلطة الوحش األول أمامه ،و  causethاألرض ومنهم الذي يسكن فيه عبادة الوحش األول ،الذي هو الجرح
القاتل كانت تلتئم .الوحي 13:12

الوحش األول
وأنه اكسيرسيسيث كل سلطة الوحش األول أمامه :الوحش األول الذي يتحدث عن الوحي الفصل  13هو الرمزية من مكافحة المسيح كما
يرد في رؤيا  ،13:1أو كما بينت سابقا ،كنيسة روما.

وهو "الجرح المميت" كانت تلتئم
هذا ثم يتم التحقق من أنها مكافحة المسيح وهو الوحش الذي جاء قبل ذلك ،ألن هذا الشعر يخبرنا بأن والقاتل كان تلتئم الجراح والمميت
الجرح أن يشفي معرف لمكافحة المسيح .ولعلكم تذكرون ،القاتل الجرح كان لحقت كنيسة روما عندما كان نابليون البابا ألقي القبض عليه في
 1798وصادرت جميع الثروات في روما للكنيسة وأعلنت أنها ملك للجمهورية الفرنسية.

يفترض سلطة الوحش األول
وقال (النبي الكاذب) اكسيرسيسيث كل سلطة الوحش األول أمامه ،و  causethاألرض ومنهم الذي يسكن فيه عبادة الوحش األول ،الذي
هو الجرح القاتل كانت تلتئم .الوحي 13:12

مكافحة المسيح (كنيسة روما) وقد تم إلصابات قاتلة ،عند نابليون يأخذ السجين البابا ،ويدعي كل من ممتلكات الكنيسة تنتمي إلى
الجمهورية الفرنسية ،ولم يعد لديه القدرة على الحرب ضد "القديسين هللا" أو تتسبب في الدول األخرى للقيام بأعمالها القذرة ألنها.
هذه األمة الجديدة بيد "النبي الكاذب" ،الذي ينبع من أراضي البكر ،يفترض قوة مكافحة المسيح ،وأنها أمة سلطة فإنه لن يكون تعتمد على
الدول األخرى للقيام بأعمالها القذرة ألنها .وأنا أرى هذه األمة للسلطة ،كما عسكريا ،فضال عن القوة االقتصادية ،مع جوانب يجري إمبراطورية
في عالم ،على الرغم من أنها ليست إمبراطورية باسم.

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

قوة الشيطان يعطي لمكافحة المسيح جعل الحرب على "القديسين هللا" ،كما اتضح في ما يلي.
ما تقول لي هذه اآلية أن كل السلطة للحرب ضد القديسين هللا النبي الكاذب ،كمكافحة المسيح مرة واحدة كان معروضا على اللجنة.
تذكر :مكافحة المسيح (كنيسة روما) فقدت قوتها الضطهاد وقتل "القديسين هللا" ،عندما كان نابليون البابا القبض عليه ووضع تحت
الحراسة المسلحة ،مما يعني أن مكافحة المسيح فقدت قدرتها للحرب عند القديسين ،عندما أصيب باإلعدام .على الرغم من أن يشفي الجرح ،فإنه
منذ ذلك الحين لم القدرة على الحرب على "القديسين هللا".

تحويل واحدة إلى أخرى
حقيقة أن "النبي الكاذب" وتمارس كل سلطة مكافحة المسيح ،الذي فقد قدرته الخاصة ،أرى انتقال من واحدة إلى أخرى لتلك السلطة،
ومكافحة المسيح لم يعد لديها القدرة على استخدام أن السلطة يعطيها أو تنقله إلى "النبي الكاذب" .وهذا له معنى قوية عندما نناقش الطريقة أن
"النبي الكاذب" يستخدم تلك القوة ،وفي نقطة ما في وقت تحيط نقل مكان.

أسباب العالم للعبادة
وقال (النبي الكاذب) اكسيرسيسيث كل سلطة الوحش األول أمامه ،و  causethاألرض ومنهم الذي يسكن فيه عبادة الوحش األول ،الذي
هو الجرح القاتل كانت تلتئم .الوحي 13:12

و  causethاألرض ،ومنهم الذي يسكن فيه عبادة الوحش األول :هو ليس "نبي كاذب" قوات الشعب للعبادة مكافحة المسيح .كلمة
 causethال يعني "القسري".
كلمة "األسباب" يعرف بأنه :جعل شيء يحدث أو موجودة ،يكون مسؤوالً عن شيء يحدث أو موجودة .
بخداع العالم إلى االعتقاد بأن مكافحة المسيح (الكنائس كنيسة روما والبلدان األخرى أن تبقى من أول يوم السبت) هو عبادة هللا ،الشيطان
وهكذا الناس أسباب اللجوء إلى تلك الكنائس الكاذبة بسبب تلك األشياء غير أخالقي أن يشرك "النبي الكاذب" في الحقيقية.
إذا كان لديك أثيرت أن يكون شخص أخالقي ،حتى ولو كنت قد تفشل إلعطاء حقيقية ويعتقد الصحيح العبادة هلل ،والناس سوف تتحول إلى
الكنائس في مكافحة المسيح للدعم المعنوي .بسبب أكاذيب الشيطان الناس يعتقدون أن الكنائس في مكافحة المسيح هي كنيسة المسيح ،وسوف
تتحول إلى تلك الكنائس عندما يبدأ اضطهاد أولئك من ذوي المكانة الخلقية النبي الكاذب ويشجع غير أخالقية األفعال.

خدع باألكاذيب
إذا كنت تعتقد بأن الكنيسة لك حضور يبشر باإلنجيل الحقيقي هلل ،ثم لك سوف العبادة وفقا لها اإلنجيل كاذبة ،ألنك تعتقد أنه هو اإلنجيل
الحقيقي .السبيل الوحيد ،لنعرف على وجه اليقين إذا كان اإلنجيل الكنائس الخاصة بك غير صحيحة أو ال ،هو "السعي إلى هللا ،جد "،إلى نفسك،
من خالل الدراسة والبحوث ،ال تعتمد على اآلخرين أقول لك هي الحقيقة ،اكتشف بنفسك.

ال قوة
هذا الوحش الجديد أو أمة ولذلك ليست رمزية أخرى لمكافحة المسيح  ،ولذلك يجب أن يكون النبي

كاذبة ،ألنها تمارس كل

سلطة الوحش األول ،ولكن ليس هو الوحش األول وفي الحقيقة األسباب كلها على األرض لعبادة الوحش األول ،أو مكافحة المسيح.
تذكر :كلمة "يسبب" ال يعني القسري .ولذلك ليس أن العالم سوف يضطر إلى إعطاء العبادة لمكافحة المسيح ،ولكن بسبب تصرفات
"النبي الكاذب" ،سيتحول العالم لمكافحة المسيح لدعمهم الروحي .هل تفهم االختالف الدقيق في معنى؟

أسباب اآليات الجبري
إذا وأنا اقود سيارتي ،وعدم االهتمام بقيادة بالدي ،وعثرة في الجزء الخلفي السيارة ،وأنا "السبب" هناك يكون حادثا .من ناحية أخرى،
إذا أنا ال أحب لك وأراك قبل لي ،وتعمد االصطدام في نهاية الجزء الخلفي من السيارة الخاصة بك ،ثم أنا "القوة" هناك أن يكون حادث.

إذا "نبي كاذب" ،بسبب ما يفعل ذلك ضد الطابع الخاص بك األخالقية ،التي تقوم بدورها إلى كنيسة في جهدكم لتأخذ راحة بعيداً عن
الفاحشة "الن بي كاذبة" ،والكنيسة تقوم بدورها إلى ال كنيسة المسيح ولكن محتال وإحدى الكنائس لمكافحة المسيح ،ثم بهذه الطريقة النبي الكاذب
"األسباب" يمكنك تعطي لمكافحة المسيح عبادة  ،ببساطة ألن كنت انتقل إلى إحدى الكنائس الكاذبة بسبب الجهل بك المستمدة من أكاذيب الشيطان.
من ناحية أخرى إذا كان بسبب تصرفات "النبي الكاذب" ،أنت يجب أن تأخذ عالمة على يدك أو جبهته الخاصة بك قبل أن يمكنك شراء
أو بيع ،ثم يكون تعريف يجري "القسري" .فهم معنى اآلية  01:16م أدناه ثم هو المفتاح لفهم هذا.

تقرر يسوع
فهو يسوع عندما يعود التي ستقرر إذا كنت تلقي "عالمة هلل" ،أو عالمة الوحش .وهذا القرار يعتمد كلياً على منهم أنت ،وإذا كان لديك
عبادة هللا كأوامر هللا أو كما بشر في الكنائس الكاذبة الشيطان.

إطالق نار من السماء
ويتساءل أنه دويث العظمى ،ذلك ألنه ماكيث النار ينزل من السماء على األرض في بصر الرجال .الوحي 13:13

عجائب عظيمة
اإلشارة إلى عجائب كبيرة ،المستخدمة في هذه اآلية ،يوحي بأن هذه األمة" ،النبي كاذبة" ،وقد حصل على قدراتهم العسكرية والقوى من
أسلحتها ،أعلى بكثير من أي أمة أو شعب تكن ابدأ من قبل.

على مرأى الرجال
اإلشارة إلى أنه ماكيث النار ينزل من السماء على األرض في بصر الرجال ،يسبب لي أن انظر في انفجار قنبلة ذرية ،الذي ينزل على
األرض من السماء .وبعبارة أخرى ،هذه األمة بالقوة العسكرية وال يخاف الستخدامه ضد أعدائها .وكما توحي هذه اآلية ،أنها الفعل باستخدامه ضد
عدو في ذلك أنها قد فعلت ذلك بمرأى الرجال .

يخدع رجل
وديسيفيث (النبي الكاذب) لهم أن ينشغل باألرض بواسطة تلك المعجزات ،الذي كان لديه السلطة للقيام بمرأى الوحش؛ أقول لهم أن أسهب في الحديث
عن األرض ،وأنها ينبغي أن تجعل صورة للوحش ،الذي كان الجرح بحد سيف ،ويعيش .الوحي 13:14

سالح عظيم
ديسيفيث لهم أن ينشغل باألرض بواسطة تلك المعجزات :فقط كمكافحة المسيح يخدع العالم إلى االعتقاد بأن ذلك يبشر "كلمة" هللا
المقدسة ،حيث أيضا هل "نبي كاذب" خداع الرجال بالتسبب في الناس االنصراف عن عبادة أي هللا ،ونبذ األخالق تدرس من قبل يسوع المسيح.

هذه األمة مخادع لألمم األخرى في أنه يصور نفسه اإللهية أو المسيحية مثل ،في إعطاء األمم األخرى إلى التفكير في أن يعتنق ديانة
كنيسة المسيح .ولكن في الواقع فإنه يبشر بسلوك غير أخالقي وتعصب تجاه اآلخرين مع اختالف اآلراء .دين "النبي الكاذب" يختلف كثيرا من أي
ديانة أخرى أن معظم لن حتى يتعرف عليه كدين .بسبب الوعظ لسلوك غير أخالقي كثير سوف تتحول إلى عقيدة مكافحة المسيح هي كنيسة روما
ولها بنات عاهرة ،الذي يبشر باألخالق على الرغم من أنهم يرفضون العبادة الحقيقية هلل.

معجزة
الصيغة توحي سالحا قويا ،مثل ال دولة أخرى ،حيث أن أولئك الذين ينشغل باألرض أعتقد أن السالح كما يجري بعض نوع من
المعجزة  .في هذا العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ،ال إلى أشياء كثيرة أن يسبب الناس أن نراهم كالمعجزات ،وحتى النوع السالح وهذا
هو ،ما زال غير واضح بالنسبة لي .واقترح أن سالح نووي ،ولكن أنا حتى اآلن لم مقتنع أن بأي قدر من اليقين .إذا كنت تنظر ولكن أول لقاء
الرجل مع سالح نووي في نهاية الحرب العالمية الثانية ،وأعتقد أن هؤالء الناس ،ألن جيل ،قد جيد جداً وقد يرى أن معجزة .

على مرأى الوحش
اإلشارة إلى ،كانت السلطة القيام به في مشهد الوحش ،الوحش يجري مكافحة المسيح والشيطان ،يوحي لي أن بسبب قوتها ،مساعي
الشيطان النتزاع السيطرة على هذه األمة ،وتغييره من التقوى األصلي لها ،إلى وكيل للشيطان.
تذكر :تتماشى مع مكافحة المسيح ،الملقب كنيسة روما ،ومارست ضغوطا على العديد من دول أوروبا ،طوال القرون من "العصور
المظلمة" ،وتسبب لهم بما بطل ،وهكذا تمارس سيف الطاعة أنها ال تملك نفسها .حتى أستطيع أن أرى أن الشيطان قد يكون محاولة لتكرار تلك
النجاحات مع هذه الدولة الجديدة للقوة العسكرية التي تظهر هنا كأكبر من أي دولة أخرى قبل ذلك.
وصحيح أن "ألمانيا في الحرب العالمية الثانية" كانت أمة قوية ،وقد تعتقد أن ألمانيا قد يكون خياراً أفضل للشيطان جعل "نبيه كاذبة"،
وإذا قد انتصرت في الحرب ،فعلى األرجح أن كانت .أرى مع ألمانيا والمشكلة الوحيدة أن معظم دول العالم تعتبره دولة شر قبل وقت طويل من
بداية الحرب ،وأن نقول أنها ال خداع أو انتحال شخصية نفسها كما يجري اإللهية ،الذي هو أحد المعرفات "النبي الكاذب".

جعل صورة الوحش
وديسيفيث (النبي الكاذب) لهم أن ينشغل باألرض بواسطة تلك المعجزات ،الذي كان لديه السلطة للقيام بمرأى الوحش؛ أقول لهم أن أسهب في الحديث
عن األرض ،وأنها ينبغي أن تجعل صورة للوحش ،الذي كان الجرح بحد سيف ،ويعيش .الوحي 13:14

اإلشارة إلى أنها ينبغي أن تجعل صورة للوحش ،هو طريقة هللا لتبين لنا أن الوحش الذي الصورة أن تكون مصنوعة من هو في الواقع
مكافحة المسيح أو على أقل تقدير اإلنجيل كاذبة الشيطان ،التي تقوم عليها مكافحة المسيح.

ال تمثال
الصورة التي يريد "النبي الكاذب" ،أو هذه األمة ،ال يعني بالضرورة تمثال ،كما أن الكثيرين قد فسر هذا يعني .يمكن أيضا استخدام
صورة كطريقة لوصف السمات أو الخصائص .واقترح أن الصورة التي تسبب هذه األمة "نبي كاذب" لمكافحة المسيح ليس تمثال ،بل أن األمة

األسباب كافة للعبادة صورة ما مكافحة المسيح لتقف على مدونتها األخالقية إذا شئت ،أو "اإلنجيل" الشيطان كاذبة كما أنها تواصل المزيفة
"اإلنجيل المقدس هلل" .وهذا يعني أن العالم لن تشغيل إلى واالنضمام فقط في كنيسة روما ،ولكن أي من الكنائس عاهرة بنات كذلك.
استخدام الشرح أعاله لما يشكل "األسباب" ،إذا كان في جهدكم لمقاومة سوء أخالق من دافع "النبي الكاذب" ،انتقل إلى إحدى الكنائس في
مكافحة المسيح ثم أنك تعطي العبادة بصورة "اإلنجيل" الشيطان كاذبة .بهذه الطريقة أنت ال يجري القسري للعبادة الصورة ،ولكن أنت تسبب
لعبادة الصورة بنفس الطريقة.

دين
أعتقد أنه في ضوء ذلك ،مكافحة المسيح" ،كنيسة روما" ،هو رئيس أو زعيم دين العالم وعلى هذا النحو أنها رسالة أخالقية أنه يصور.
سوف يتسبب هذا "النبي الكاذب" ،وأمه سلطة ،العالم بأسره للعبادة كما هذا الدين كاذبة يملي ومما لديك هذه الخصائص األخالقية نفسها ،التي لها
مظهر والعبادة هلل ،ولكن في الحقيقة معارضة ألن "أوامر هللا" التي .وأرى أن هذا كالصورة التي "النبي الكاذب" يتسبب في العالم للعبادة.

كيف يسبب العالم للعبادة؟
أعتقد أن هذا في الشؤون الراهنة أكثر .أمم الشرق األوسط الذي مسلم باإليمان ،وهي تتعرض لضغوط لتغيير الحكومات في
الديمقراطيات ،وهذا يتعارض مع المعتقدات األساسية لتعاليم محمد.
المسلمين ،على حد علمي ،الذي اعترف بأن يجري في األسبوع ،يقول لهم أن األفراد ليست لها أي حقوق اإلنسان ولكن بدالً من ذلك
يجب االنصياع للسلطة .لدول أوروبا وأمريكا في محاولة للضغط على هذه الدول أن تصبح الديمقراطيات ،الذي أصبح يمثل جانبا من يجري أمة
مسيحية ،هو نفس الضغط عليهم للعبادة بطريقة أخرى غير هو إيمانهم .ومع هذا الضغط ،أولئك الذين هم المتعصبين المسلمين ،المتمردة ،اتخاذ
إجراءات أخرى في مقاومة هذه الضغوط.
في هذا الصدد ،النبوءة ثم قد استوفيت ،خاصة إذا كنت تنظر في ما أصبح يعرف باسم الربيع العربي في العامين الماضيين .في هذا
التمرد ،وأعطى مثاالً آخر على الطريق أن النبي الكاذب "األسباب" الرجل إعطاء العبادة لمكافحة المسيح .على الرغم من أن الدين اإلسالمي ليس
بتعريف إحدى الكنائس لمكافحة المسيح ،جميع األديان ،بخالف ذلك أنشأ هللا مع إسرائيل ،واستمرت بتعاليم يسوع المسيح ،وإنشاء كنيسة المسيح،
هي االختراع وتعززه الشيطان وجوانب كيف يحاول الشيطان يؤدي الرجل بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي والصحيح لذلك.
تلك التي في العالم اإلسالمي هي سبب لتحويل أعمق إلى دينهم ،وفي القيام بذلك هي في الواقع إعطاء العبادة "ديانة كاذبة" .إعطاء
العبادة الحقيقية هلل يجب أن تبني أخالق هللا ،وتعطي هلل عبادة كما يقول لنا ،وإلى االعتقاد بأن "كلمة هللا" تحل محل كل شيء؛ يجب عليك أيضا
قبول أن يسوع هو ابن هللا .هذا هو اإليمان الحقيقي ،وأولئك الذين لديهم هذه النية لها ما يبررها في األمل في الخالص" ،الدين اإلسالمي" ال يكون،
ال سيما في ذلك أنها ترفض يسوع كاهلل في جسد رجل ،وكما يمكن أن يتضح من المتطرفين المسلمين ،استعدادها للمشاركة في التعذيب والقتل ،وال
كيفية التمسك باألخالق هللا.

إلصابات قاتلة ولكن حياة
الذي كان الجرح بحد سيف ،ويعيش :هذا هو مرجع ،وهللا ،أن نفهم أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ولها بنات البروتستانتية هو الوحش
األول ،مكافحة المسيح ،الذي سوف يسبب "النبي الكاذب" العالم كله للعبادة .ليس فقط في كنيسة روما ومع ذلك ،ولكن أي كنيسة أن يستند اإلنجيل
الشيطان كاذبة" ،السبت األحد" يجري المعرف األكثر وضوحا ً من تلك الكنائس التي أدرجت في تعريف الدين العالمي المسيح الدجال إيمانها.

ويعطي الحياة للوحش
وكان لديه السلطة إلعطاء الحياة منعزلة صورة الوحش ،أن صورة الوحش ينبغي كل الكالم ،ويسبب أن الكثير كما أن ال ينبغي أن يقتل عبادة صورة
الوحش .الوحي 13:15

تعطي الحياة منعزلة صورة الوحش :هذه اآلية يسير جنبا إلى جنب ما كنت أقوله فقط ،وهذا ال يعني بالضرورة أن أن التي قد ال حياة
وتعطي الحياة ألنها ،بعبارة أخرى ،تأخذ تمثال وجعلها تأتي في الحياة ،فإنه يمكن أن يعني أيضا أن مكافحة المسيح التي فقدت قوتها لجعل الحرب
على قديسين هللا ،وتعطي هذه السلطة مرة أخرى بقوة عن بطل جديد " ،الربح كاذبة" ،أو هذه األمة أن ينشأ ،ال من البحر ،ولكن من على وجه
األرض .ويدعم هذا التفسير ،وأنا أشعر بالعبارة التالية.

يقتل أولئك الذين ال تعطي العبادة
وتسبب ذلك بكثير كما أن ال يعبد صورة الوحش ينبغي أن يقتل .هذا يشبه كثيرا ما يحدث في الشرق األوسط اآلن ،مع "الطائفة المسلمة"
واحد قتل آخر نظراً ألنها ال تعطي العبادة هلل كما األولى تعتقد أنها ينبغي أن تفعل .كما هو الحال في "العصور المظلمة" في أوروبا ،كانت مكافحة
المسيح أو كنيسة روما ،سلطة تسبب الماليين للقتل لعدم عبادة ،كما قاد كنيسة روما .هؤالء الناس ألنها تحدت سلطة البابا ،ووضعت في كنيسة
روما إلى الموت باسم هللا؛ وهذا الذي سيعطي ما "الربح كاذبة" مرة أخرى إلى كنيسة روما والكنائس ابنه فيه .وسوف يكون القصد الشيطان جعل
الحرب مرة أخرى على أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" ،وشهادة يسوع المسيح .هذه هي الحياة التي ستعطى "النبي الكاذب" مرة أخرى إلى
صورة لمكافحة المسيح.

عالمة الوحش
وقال  causethالصغيرة كافة ،سواء والكبير ،الغني والفقير ،مجان ًا ،والسندات ،الحصول على عالمة على اليد اليمنى ،أو في جباههم :الوحي 13:16

وقال أنه  causethجميعا ،حيث "أنه" إشارة إلى "النبي الكاذب" واو مكافحة المسيح .تعني كلمة " causethأو األسباب : "،ليجعل
شيئا ما يحدث أو موجود ،أو أن تكون السبب ألي شخص القيام بشيء ما ،أو لكونه السبب في حدوث شيء.

كلمة "جميع" ،الذي يعني جميع الذين يعيشون على األرض كما هو موضح في ،قال كل من صغيرة وكبيرة ،واألغنياء والفقراء ،مجاناً
والسندات.

تفسير كاذبة للعالمة
كما هو الحال في العصور المظلمة ،كانت كنيسة روما لسلطة خلع الملوك؛ وعن طريق التخويف القص إلجبار السكان االنصياع لما
تمليه .هذه المرة ،في "نهاية من األيام" ،حتى يذهب تفسير يعتقد عادة" ،النبي الكاذب" ومكافحة المسيح سوف تتطلب وقوة أنه ينبغي أن يتلقى
جميع عالمة ،أما اليد اليمنى أو على جبهته ،وأولئك الذين قدموا هذه الكاذبة تفسير في الماضي قد أشارت إلى أن هذه العالمة سيكون نوعا من
الوشم  ،أو حتى جهاز إلكتروني يوضع تحت الجلد.

التقوى األمم المتحدة من النبي الكاذب
وهناك معنى ممكن آخر مع ذلك .قد يكون أن النبي الكاذب ال بطل دين المسيح الدجال ،ولكن بسبب أعمالها حتى أكثر األمم المتحدة
إلهي ،يتسبب في العالم لتتحول إلى "دين زائفة" لمكافحة المسيح كوسيلة لرفض هذا الذي يشجع "النبي الكاذب".

النظر في التفكير
كما بينت في الدروس السابقة ،أن "مارك هللا" على جبهتك بسبب قرار مدروس وواعية على الجزء الخاص بك االحتفاظ "وصايا هللا"
بدالً من االستمرار في العبادة كالتقاليد واألكاذيب والخداع لما يمليه الشيطان.
أن هللا يقول لنا أن هناك أيضا عالمة الوحش ،وأنها على الجبين يوحي لي أن أيضا قرار مدروس ،ولكن هؤالء الناس تقرر ضد شريعة
هللا ،وتواصل العبادة كما يرشد "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .وهذا قد يثبت بواسطة لي شخصيا ،في ذلك لقد أظهرت أو محاولة إلظهار تلك عائلتي
"كلمة" هللا الحقيقية ،حتى اآلن على الرغم من أن تظهر ثم من صفحات الكتاب المقدس ،وأن هذا يتعارض مع ما يعتقدون ،حتى أنهم يرفضون
الحقيقة هللا ،والتشبث بما قيل أنها صحيح كل حياتهم ،مما يعني أنهم يرفضون "كلمة هللا" بأنه الكذب وقبول "اإلنجيل كاذبة" الشيطان أنها الحقيقة.

التفسير الصحيح
وقال  causethالصغيرة كافة ،سواء والكبير ،الغني والفقير ،مجان ًا ،والسندات ،الحصول على عالمة على اليد اليمنى ،أو في جباههم :الوحي 13:16

الشرح التالي في اآلية أعاله تبين لي باهلل .وهو منطقي ويعكس هذا الذي أعرف أن تكون متسقة مع التاريخ واألحداث الجارية.
"النبي الكاذب" يؤدي جميع الذين يعيشون على األرض ،الحصول على عالمة على اليد اليمنى ،أو في جباههم .تساؤل ،كيف هل هذا
"النبي الكاذب" يؤدي كل فرد في الحصول على هذه العالمة ،عالمة الوحش؟
أول شيء كنت بحاجة إلى فهم أن كلمة "األسباب" ال تعني "السخرة" .هل الشيطان عن طريق له المسيح الدجال أو "نبيه كاذبة" ،ال
قوة لك أن تأخذ نوعا من عالمة على جبهته الخاصة بك أو يدك اليمنى ،أنه أسباب ظهور العالمة بسبب الخاص بك الجهل في االعتقاد "اإلنجيل"
الشيطان كاذبة ،على معرفة من خالل التعليم واكتساب المعرفة ،هللا "اإلنجيل المقدس".

يسوع يقوم بتعيين عالمة
هو هللا-يسوع عندما يعود في "الثانية وظهور المسيح" ،إلزالة جميع خطايا الرجل وشري الشيطان وأكاذيبه من على وجه األرض،
والذي سيقرر الذي يحصل "وضع عالمة هلل" ،والذي يحصل على عالمة الوحش .وستقرر يسوع ،استناداً إلى من أنت ،وما إذا كنت تقع ضمن له
تعريف منظمة الصحة العالمية "سانت من هللا".
تذكر :يسوع يعرف "سانت هلل" ك أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح.
الكلمات ،وشهادة يسوع ،هو إشارة إلى شهادة يسوع يعطي عالوة على تعاليمه لكيفية عبادة هللا ،بل أنه في الواقع هو هللا في جسد رجل.
فمن هذه الشهادة التي لديها "القديسين هلل"؛ وهم يعرفون أن يسوع هو هللا وأن تعاليمه الوفاء أو توسيع على الوصايا العشر ،جلب تلك التي كانت
ناقصة في اإلنجاز.
إذا كنت "سانت هللا" ثم يسوع سوف يمكنك تعيين "عالمة هللا" في جبهته الخاصة بك ،إذا كنت ال تفي بهذا التعريف لمنظمة الصحة
العالمية "سانت من هللا" ،ثم يسوع سوف يعين لك مع عالمة الوحش.
تذكر :هناك ال منتصف الطريق ،أما "حب هللا" لك أو كنت "أكره هللا" ،أما أنت المستقيم ،أو كنت الشر.

ال شراء أو بيع
وأن الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه أن كان العالمة ،أو اسم الوحش ،أو عدد اسمه .الوحي 13:17

إذا كنت تبحث عن كثب في هذه اآلية ,سوف ترى ،فقط أولئك الذين لديهم بالفعل عالمة الوحش ،وسوف شراء أو بيع ،وهذا يتضح من
استخدام كلمة "حفظ" ،بينما العبارة األولى" ،وأن الرجل ال يمكن شراء أو بيع "،هي تحذير إلى "القديسين هللا" ،أننا ال لشراء أو بيع في "يوم
السبت" كما ورد في "الوصية الرابعة"  ،وأن تلك فقط" ،حفظ تلك" ،الذين سوف أو شراء أو بيع في يوم السبت وقد عالمة الوحش.

تفسير كاذبة
كان فهمي منذ أن كان طفال ،أن هذه اآلية تشير إلى أن الشيطان عن طريق بلده مكافحة المسيح في شراكة مع "النبي الكاذب" سوف
يتطلب أن تتلقى نو عا من عالمة على جبهته الخاصة بك أو على يدك اليمنى .هذه كذبة أخرى يخبرنا أنه إذا كنت ترفض أن تتلقى هذه العالمة ،ثم
سوف يتم منعك من بيع أو شراء ،من خالل نوع من القانون المدني صدر األمة أن "النبي الكاذب" ،ولكن أيضا في هذه الممالك العشر قدمها
دومينيون "النبي الكاذب".
هذه اآلية ،عبر التاريخ ،أعطت معظم الناس إلى االعتقاد بأن العالمة من ناحية نوع من الوشم المادية أو من هذا القبيل ،وهو منطقي عند

النظر أن كنت غير قادر على شراء أو بيع دون هذه العالمة .بسبب سوء الفهم هذا لهذه اآلية و "سفر الرؤيا" ككل تفسيراً كاذبة ،أكاذيب
الشيطان .للمساعدة في فهم هذه اآلية تحتاج إلى االنتقال إلى اآليات التالية من العهد القديم.

فرونتليتس بين العيون ملكك
وأنت سوف تربط بينهم لعالمة على يد ملكك ،وتكون فرونتليتس بين العيون ملكك .سفر التثنية 6:8

وموضوع هذه اآلية هو الوصايا العشر .فرونتليتس بين ملكك العيون ،يشير إلى الداخل السطح من جفونك ،بحيث عندما تقوم بإغالق
عينيك ،ال يزال سترى الوصايا العشر المكتوبة هناك حتى عندما يتم إغالق عينيك .وكل هذا بالطبع رمزية ،هناك أية عالمة الفعلية في يدك أو
جبهتك ،أو على فرونتليتس عينيك ،على األقل ليس هذا الرجل يمكن أن تكون على علم ،ولكن هللا منهم الذي يتيح لنا هذه العالمة سوف ترى أنه
عندما ينظر إلى قلبك.

ما الذي يحدد عالمة الوحش؟
وأن الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه أن كان العالمة ،أو اسم الوحش ،أو عدد اسمه .الوحي 13:17

إذا كنت تقرأ اآليات قبل وبعد هذا واحد في "الكتاب من سفر التثنية" وسوف تعرف أن هللا هو إشارة إلى الوصايا العشر ،وأن في هذه
اآلية هو يقول أطفال إسرائيل إلى ربطهم (الوصايا العشر) لعالمة على يد ملكك .حيث عالمة أخرى على هللا أو عالمة هللا أن هذه الوصايا العشر
ملزمة من ناحية ،وإلى فرونتليتس بين العينين .على العكس من كونه "عالمة هللا" ،هو عالمة الوحش( ،الشيطان) ،و ذلك عندما ترفض في أي
حال من األحوال الوصايا العشر ،ثم يسوع سوف أعطيك عالمة الوحش.
في "نهاية أيام" ،يمكن أن تكون عالمة الوحش أما بيدك أو جبهتك .حتى ترى ،ليس من أن الشيطان أو مكافحة المسيح أو النبي الكاذب
سيفرض لك أن تأخذ هذه العالمة من أجل شراء وبيع ،ولكن "القديسين هللا" ،أننا سوف ال شراء أو بيع أي شيء على "يوم السبت" ألنها خطيئة
للقيام بذلك .أن "القديسين هللا" التي ألنها شهدت الحقيقة هللا ،واالحتفاظ "وصايا هللا" ولديها شهادة يسوع .أنها تبقى جميع وصايا هللا ،ليس فقط تلك
التي تكون مريحة .على هذا النحو االحتفال بالقديسين هللا المقدسة يوم السبت هللا في اليوم الذي قد أمر هللا أن يجب أن ،الجمعة عند غروب شمس
السبت عند غروب شمس" ،اليوم السابع" كما حددت هللا أنه في إقامة "يوم السبت" كما هو موضح في "سفر التكوين".
كما ذكرت عدة مرات في هذه الدروس ،إذا كنت الكنيسة ،ونظرا لذلك ،يمكنك مراقبة يوم السبت اليوم األول من األسبوع ،ثم قمت بسبب
مكافحة المسيح ،إعطاء العبادة وفقا "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .ومن ثم فقط أولئك الذين ال أحد مع هللا ،وبالتالي يجهل حقيقة هللا ،أن تلقي عالمة
الوحش ألنها سوف تشتري وتبيع في يوم السبت ،صحيحا ً في الجهل التام أن أنهم يرتكبون خطيئة ضد هللا والوصية الرابعة له ،ألنه يقال لهم أن هو
"يوم مقدس لبقية" الرب اليوم األول أو اليوم األحد.

النظر في

هذا :هل يذهب إلى المخزن يوم السبت وشراء البقالة ،أو هل تذهب إلى األحداث الرياضية وشراء تذكرة لحضور ،هل

لديك ساحة بيع يوم السبت؟ إذا كنت تشارك في أي من هذه األفعال الشريرة في "اليوم السابع" (السبت) ،ثم كنت في العصيان إلى "وصايا هللا"،
على وجه التحديد" ،الوصية الرابعة".

ال الشيطان لكن هللا-يسوع
من المهم أن تفهم أنه ليس الشيطان أو نبيه كاذبة أن قوات تحصل على عالمة الوحش ،إال أنها سياساته المناهضة هللا سوف تسبب لك ،من خالل
الجهل ،االمتثال هلل المضادة العقيدة والتقاليد ،بمناسبة لك طفل من الشيطان أو الوحش.

أن الرجل ال يمكن شراء أو بيع
وأن الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه أن كان العالمة ،أو اسم الوحش ،أو عدد اسمه .الوحي 13:17

هناك سوى يوم واحد في األسبوع حيث أنها خطيئة ،ضد شريعة هللا ،لشراء أو بيع ،وهو يوم السبت ،اليوم السابع المقدسة هلل .لفهم هذا
ونحن بحاجة إلى إلقاء نظرة أخرى على "الوصية الرابعة".

تفسير صحيح
تذكر يوم السبت ،أن يبقيه المقدسة :كلمة يوم السبت هو االسم الذي أعطى هللا لليوم السابع من األسبوع .مثلما نعلم اليوم السابع كيوم
السبت ،هللا األولى يطلق عليه يوم السبت .كلمة يعني السبت  :مجلس اللوردات المقدسة اليوم .ولذلك" ،يوم السبت" هو "يوم الكرسي مجلس
اللوردات" .وهذا يمكن أفضل فهم إذا ذهبنا إلى تفسير هللا يعطي للسبعة أيام إنشاء.

االنتهاء من السماء واألرض
وهكذا انتهى السماوات واألرض ،وكل البلد المضيف لهم .سفر التكوين 2:1

في هذه اآلية هللا هو تبلغنا أن االنتهاء من له العمل إلنشاء .وهذا بيان حقيقة ،قال لنا هللا نفسه.

استراح هللا في اليوم السابع
وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي أدلى به .سفر التكوين 2:2

بينما في اآلية  2:1يجعل هللا بيان معمم للحقيقة ،في هذه اآلية ،ويجري أكثر تحديداً ،بغية إعالم لنا شيئا هاما فيما يتعلق ببلدة يجري االنتهاء مع
إنشاء هللا .هللا هو اآلن أن تقول لنا ،أن اآلن بعد أن كان انتهى مع حزب العمل له ،وأن كان ثم استراح في اليوم السابع .مرة أخرى هذا بيان حقيقة
ولكن مع مزيد من المعلومات من اآلية . 2:1

بارك هللا في اليوم السابع
وهللا المباركة في اليوم السابع ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي ينشأ ويجعل .سفر التكوين 2:3

"هللا و" المباركة في اليوم السابع :هلل أن يبارك شيء يعني أن كان هو جعلها المقدسة .فقط هللا يمكن أن تجعل أي شيء المقدسة ،ولذلك
عندما يجعل هللا في اليوم السابع من األسبوع المقدس ،الذين يحبون هللا علينا أن تأخذ علما بذلك ،واالهتمام بشأن لماذا هللا قد فعلت ذلك.
كما تستخدم في الكتاب المقدس ،الكلمة" ،المقدسة" تعني "الحقيقة ".كلما كان هللا يشير إلى أي شيء كالكرسي ،فهو يقول أن هذه هي الحقيقة.
"اليوم السابع" أن الكرسي أن أقول أن "اليوم السابع" هو هللا يوم راحة في الحقيقة ،وأن ال أيام األسبوع األخرى في الحقيقة.

هللا قدس اليوم السابع
وهللا المباركة في اليوم السابع ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي ينشأ ويجعل .سفر التكوين 2:3

وقدس عليه :كلمة "سانكتيفيد" وهو يعرف :إلعطاء حالة شيء المقدسة ،ألداء طقوس أو أعمال أخرى تهدف إلى تحرير شخص ما أو شيء ما
من خطيئة.
أول هللا "بليسيس" اليوم السابع من األسبوع ،مما يجعلها مقدسة ،ثم يذهب خطوة أبعد من "سانكتيفيينج" في اليوم السابع ،مما يعني أن أطلق
سراحه في اليوم السابع من الخطيئة وفقا للتعريف.
هذا يقول لي أنه من قصد هللا أن الخطيئة ال تتم في اليوم السابع من األسبوع .أنها في طبيعة الرجل للخطيئة ،ألن يكون الرجل األخالق ذاتها من هللا
خالفا للحالة الطبيعية للرجل في العالم الطبيعي .وحتى مع ذلك ،تنوي هللا أن الرجل في مثل هذا اليوم من األسبوع ،ليس لخطيئة .وهو قصد هللا أن
يجعل الرجل جهدا متضافرا لالمتناع عن كل خطيئة .ما هي أفضل طريقة للرجل على االمتناع عن الخطيئة؟ إذا كنت تنفق هذا يوم واحد في
األسبوع في االتصال مع هللا ،كيف يمكنك أن تفعل أي شيء شرير؟ إذا قمت بدراسة وفهم المقدس هللا خالل ساعات يوم السبت ،كيف يمكن أن
تفعل أي شيء أن يكون مذنب؟

ألن هللا استراح في اليوم السابع
وهللا المباركة في اليوم السابع ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي ينشأ ويجعل .سفر التكوين 2:3

ثم هللا يعطينا سببا له لماذا نحن يجب أن ال خطيئة في اليوم السابع :ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي ينشأ
ويجعل .ألن هللا استراح في اليوم السابع ،ثم لهذا السبب ،نحن الذين هم أوالده يجب إظهار هللا احترامنا والحب بتكريم بقية له قبل الدخول في بقية
له معه .في هذا يمكنك عرض  comraderyحميمة مع هللا.
تذكر :هللا يريد إقامة عالقات شخصية وحميمة مع لك" ،أحادي ه مونو "،وهذا ممكن عندما شرف اليوم السابع قبل الدخول في بقية
اللوردات ،كما كان يفعل.

ستة أيام من القيام بكل العمل خاصتك
أوالً هللا يبلغنا أنه استراح في اليوم السابع ،ثم أنه يبلغنا أنه المقدسة اليوم السابع ،ثم يبلغ لنا لماذا أدلى المقدسة وقدس اليوم السابع من األسبوع.

ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :اآلن هللا هو إعطاء لك ولي أمر .عندما شخص األوامر شيئا لكم ،أنها ليست
من طلب لكن شيئا ما يجب أن تفعله ،العقاب وجها آخر فشلكم في عدم إعطاء الطاعة .هو هللا ولذلك القائد لنا أن علينا أن نفعل كل أعمالنا في األيام
الستة األولى من األسبوع ،كما فعل هللا له العمل في ستة أيام.

القيام بأي عمل في "اليوم السابع"
ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا :باهلل هذا هو الضغط الرئيسية أن اليوم السابع هو يوم مقدس له ،وأنه قد أعطى هذا يوم
واحد في األسبوع االسم ،يوم السبت .أن هذا (اليوم السابع) هو اليوم الوحيد األسبوع أن أعطاه اسماً ،ينبغي إقناع أنت وأنا أن هللا يصر في
إصراره ،أمره ،أن نالحظ أن الكرسي اليوم السابع كما أنه أوامر لنا للقيام.
وبسيط جداً؛ هللا هو القائد لنا إلبقاء يومه السابع المقدسة .فقط هللا يمكن أن تجعل أي شيء المقدسة ،فكيف نبقى اليوم السابع المقدسة؟ نحن
يبقيه المقدسة عن طريق العمل كأوامر هللا الذي نقوم به ،عدم إبقاء اليوم السابع كيوم مقدس هلل ،ارتكاب خطيئة.
تذكر :هللا قدس اليوم السابع ،وهكذا القائد أن هناك يكون ال خطيئة في ذلك اليوم .ولهذا السبب ،هل خطر غضب هللا ،ولماذا هللا سوف
يعين لك مع عالمة الوحش إذا كنت ال تحتفظ بيومه السابع المقدسة.
هناك شيء آخر أود أن أوضح لكم .وقد كان هناك نقاش بين اليهود والمسيحيين فيما يتعلق بأي يوم من األسبوع هو "يوم السبت" .ومنذ
موسى ،اليهود الح ظنا "اليوم السابع" ،وال تزال تفعل اليوم .المسيحيين ،من ناحية أخرى ،على األقل منذ تأسيس كنيسة روما ،الحظنا "أول يوم"
كيوم الرب لبقية .واقترح أن نالحظ اليوم أن هللا نفسه قد قال لنا هو له "يوم السبت" .هل يمكن أن نسأل" ،هللا قد ال فعال قال بأي قدر من اليقين هو
اليوم الذي له يوم السبت "،الصحيح؟ أعتقد أنه سيكون من الخطأ .هللا واضح جداً" ،ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا ":يمكن أن تجد
هذه المقولة مأخوذة مباشرة من "كلمة هللا" في خروج " .20:10هللا إذا" تكلم عليه ،ثم هو من هللا ،وهو الحقيقة .إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها
ليست من هللا ،ولكن كذب.

يجب عليك االحتفاظ بالقانون برمته
يعاقب الحفاظ على القانون برمته ،وتخل في نقطة واحدة ،ومذنب للجميع .ألنه قال" ،ال يرتكب الزنا "،قال أيضا" ،ال تقتل ".اآلن إذا أنت ارتكاب ال
جريمة الزنا ،بعد إذا أنت تقتل ،أنت تصبح المنتهكة للقانون -جيمس 11-02:10

يجب أن تطيع "كلمة هللا" ،وتقديم العبادة هلل بالضبط "أوامر هللا"؛ آخر أنت ال عبادة "هللا خلق" لكن اختراع الخاصة بك " .اآلية التالية
تأييدا لهذا من كتابات أحد رسل المسيح.
لقد قلت ذلك من قبل لكن اسمحوا لي أن أكرر نفسي" ،يجب الحفاظ على كل عشرة من الوصايا العشر ،ليس فقط تلك التي تجدها مالئمة.
إذا كان فاصل حتى إحدى "وصايا هللا" ثم يمكنك كسر كل منهم.
للحفاظ على تسعة من الوصايا العشر ال تجعلك من هللا .إذا كنت الحفاظ على الوصايا العشر ،ولكن االحتفال يوم السبت في "اليوم األول" من
األ سبوع في المعارضة المباشرة للصياغة والقصد من "الوصية الرابعة" ،ثم أنها ال "هللا خلق" لك العبادة ،والعبادة الخاص بك من دون جدوى.

هو يوم السبت وفي نفس "اليوم السابع"؟
كيف لنا أن نعرف لبعض ما ساعات اليوم السابع من األسبوع؟ ونالحظ في القرن الحادي والعشرين في يوم كبداية السكتة الدماغية من
منتصف الليل .هللا ال يحترم يوم كما نفعل نحن .وهذا يمكن أفضل إثبات هللا يعطي شرحا ً لأليام الستة األولى الخلق كما وردت في كتاب سفر
التكوين الفصل .1

الستة أيام إنشاء
"هللا و" دعا الضوء اليوم ،والظالم ودعا ليلة .وفي المساء وفي الصباح اليوم األول .سفر التكوين 1:5
"هللا و" دعا السماء السماء .وفي المساء وفي الصباح اليوم الثاني .سفر التكوين 1:8
والمساء والصباح اليوم الثالث .نشأة 01:13
وفي المساء وفي الصباح اليوم الرابع .نشأة 01:19
وفي المساء وفي الصباح اليوم الخامس .نشأة 01:23
"هللا و" رأيت كل شيء أنه قد بذلت ،وها ،وكانت جيدة جد ًا .وفي المساء وفي الصباح اليوم السادس .نشأة 01:31

اليوم األول
"هللا و" دعا الضوء اليوم ،والظالم ودعا ليلة .وفي المساء وفي الصباح اليوم األول .سفر التكوين 1:5

اليوم الثاني
"هللا و" دعا السماء السماء .وفي المساء وفي الصباح اليوم الثاني .سفر التكوين 1:8

اليوم الثالث
والمساء والصباح اليوم الثالث .نشأة 01:13

اليوم الرابع
وفي المساء وفي الصباح اليوم الرابع .نشأة 01:19

اليوم الخامس
وفي المساء وفي الصباح اليوم الخامس .نشأة 01:23

اليوم السادس
"هللا و" رأيت كل شيء أنه قد بذلت ،وها ،وكانت جيدة جد ًا .وفي المساء وفي الصباح اليوم السادس .نشأة 01:31

في المساء وفي الصباح
"هللا و" رأيت كل شيء أنه قد بذلت ،وها ،وكانت جيدة جد ًا .وفي المساء وفي الصباح اليوم السادس .نشأة 01:31

 ،وفي المساء وفي الصباح اليوم األول -وفي المساء وفي الصباح اليوم الثاني ،إلخ .في كل من هذه األيام الستة األولى ،وهللا يعطي
شرحا ً لحزب العمل أن انخرط في أجل تحقيق هدفه من خلق هذا الكون .ثم بعد كل شيء أن يتم إنجاز العمل ،يقول لنا شيئا آخر.
التفسير التقليدي هو أن هللا هو إعطاء رقم لكل يوم من أيام العمل له ،والتي قد تكون صحيحة جزئيا ،وفي أن هللا هو إقامة "أسبوع اليوم سبعة".
ولكن ما يفعله هللا أيضا هو إعطاء وصف لجوانب أخرى من حزب العمل أنه يشارك في.

بهذه الكلمات ،هللا  ،وفي المساء وفي الصباح اليوم الثاني ،هو وضع األساس لبلده "الوصية الرابعة"؛ "ستة أيام سوف أنت اليد
العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :لكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل".

جنبا إلى جنب مع إنشاء
هللا لم تختر فقط يوم واحد في األسبوع يكون له يوم راحة ،وخلق هللا له يوم راحة جنبا إلى جنب مع خلقه للكون .في نهاية كل يوم من
األيام الستة لخلق هللا يضع آخر لبنة من لبنات إنشاء يوم السبت" ،أوامر هللا".
وهذا يمكن أفضل فهم عندما كنت تولي اهتماما للطريقة هللا يستخدم العبارة الجملة األخيرة من شرح كل يوم .هللا هو القول في المساء،
خالل الليل إلى صباح اليوم ،ويتم تضمينها في اليوم الذي أعطى هللا مجرد شرح له يجاهد في ذلك اليوم إلنشاء.
يتم تعريف كلمة مساء ،أو الغسق ،ك :عند غروب الشمس -ولذلك ،عند غروب الشمس أسفل األفق ،من خالل الليل ،بما في ذلك
الصباح الذي يعرف شروق الشمس ،مدرجة في يوم هللا .عند غروب الشمس مرة أخرى ،هو بداية اليوم الجديد ،وفي نهاية المطاف القديم.

ال من شروق الشمس إلى شروق الشمس
قبل اختراع قطعة وقت يمكن االعتماد عليها ،الحظ الرجل الجزء األكبر يوم كبداية شروق الشمس وتنتهي مدة  24ساعة بعد مرة أخرى
عند شروق الشمس .وقد أنشأنا في العصر الحديث ،بسبب اختراع قطعة وقت موثوق ،التقليد من بداية يوم جديد في منتصف الليل ،واليوم القديمة
تنتهي في نفس الوقت.
كما ترون ،ال يحتفظ هللا الوقت كما أنشأ رجل .وهذا بالطبع بسبب تأثير الشيطان على مر القرون أن الرجل قد أنشأت طرق لحفظ الوقت
معارضة "طريقة هللا".

تذكر :في "كتاب دانيال" ،هللا يخبرنا بأن الشيطان سوف تنوي تغيير األوقات والقوانين هلل .يجب أن تكون على علم ،ألنه مثل كل
"كلمة هللا" ،أنها لرجل طاعة ،كما يتحدث عن هللا ،ليس كما هو مناسب بالنسبة لنا ،لذلك ،وإذ نحتفل يوم بشكل مختلف عما قد أعطى كاهلل ،أننا في
العصيان إلى "كلمة هللا".

يبدأ "يوم جديد" في "الشمس ألسفل"
"هللا و" رأيت كل شيء أنه قد بذلت ،وها ،وكانت جيدة جد ًا .وفي المساء وفي الصباح اليوم السادس .نشأة 01:31

كيف كل هذا يرتبط عندما تكون ساعات يوم السبت؟ في مساء اليوم السادس يوم من األسبوع ،اليوم (الجمعة) ،وينتهي في اليوم السادس
ويبدأ اليوم السابع .وهذا يعني أن تبدأ ساعات يوم السبت عند غروب شمس اليوم السادس (الجمعة) وينتهي اليوم السادس وفي نفس الوقت .ثم
ألربع وعشرين ساعة القادمة ،ونحن في الساعة من يوم السبت ،ثم تنتهي عند غروب شمس اليوم السابع من األسبوع (السبت).

على سبيل

المثال :اليوم هو االثنين  6يونيو  ،2016عندما تغرب الشمس أسفل األفق( ،حوالي الساعة  ،)20:30وهذا ما يسمى

الغسق ،وتبدأ يوم السبت وتنتهي في اليوم السادس (الجمعة) .عند ثم غروب الشمس مرة أخرى في في نفس الوقت "مساء السبت" ،ينتهي يوم
السبت ويبدأ في اليوم األول من األسبوع الجديد اليوم (األحد).

لدينا اليوم هو نفسه كما هو الحال مع يسوع؟
وبالتالي تم االنتهاء من السماوات واألرض ،وكل البلد المضيف لهم .وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في
اليوم السابع من جميع عمله الذي أدلى به .سفر التكوين 2-2:1

وكان يوم السبت أو في اليوم السابع ،كما أننا نالحظ أنه نفس "اليوم السابع" كما خلقها هللا أصالً؟ ويمكن فهم هذا عندما ننظر تقويم.
التغييرات "اليوم األول" من كل شهر بين السبعة أيام األسبوع من سنة إلى أخرى ،ومع ذلك" ،اليوم األول" من األسبوع هو دائماً يوم
األحد ،ولهذا األخير أو اليوم السابع من األسبوع هو دائماً ،اليوم السبت ،بغض النظر عن ما هو الشهر أو السنة ما عليه.
كدليل على أن لدينا اليوم السبت هو "اليوم السابع" الفعلية المعطى لنا من هللا ،علينا إال ننظر إلى الوراء في يوم األسبوع أن اليهود زمن
يسوع االحتفال بيوم السبت ،لمعرفة أن كانت يوم واحد .لدينا جدول زمني هو نفس الرومان ،مع أسماء أيام األسبوع تغيرت فقط.

هلل الكريم سابع يوم
هللا والمباركة في اليوم السابع ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي ينشأ ويجعل .سفر التكوين
2:3

تلك الفترة الزمنية من يوم  24ساعة واحد من أصل السبعة أيام في أسبوع هو جانبا باهلل كيوم مقدس ،وهللا قد قدس ،مما يجعل ذلك اليوم
عندما ال إثم أن تجري .هو "يوم السبت المقدس في مجلس اللوردات" .ويواصل هللا ثم تعطي المؤهالت األخرى بشأن قيادته لحفظ اليوم السابع
المقدسة.

ال شيء داخل خاصتك غيتس
أنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،وال خاصتك أمة ،وال خاصتك الماشية ،ال خاصتك غريب داخل خاصتك غيتس :ما
هذا هو قوله هو أنه ال يكفي أن كنت شخصيا ال تشارك في أي عمل في يوم السبت ،ولكن أن ال أحد الذين يرتبط معك وتحت التحكم الخاصة بك،
يمكن أن تعمل أما.

تعريف كلمة "العمل"
في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل :بهذه الكلمات هللا يجري صريحة جداً ،القيام بأي عمل خالل ساعات اليوم السابع .ماذا يعني هللا ب

أي

عمل ،ما هو تعريف كلمة "العمل" كما تستخدم هنا باهلل؟
كلمة "العمل" تحدده القاموس ك :كشفه أو جهد موجه إلنتاج أو إنجاز شيء ما؛ حزب العمل ،والكد ،أو شيء على كشفه أو العمالة التي

يتم صرفها؛ مهمة ،أو التعهد.

فهم "العمل"
أشعر بالحاجة إعطاء تفسير آخر فيما يتعلق بكيفية تطبيق تعريف كلمة "العمل" ألمر هللا أن نقوم بأي عمل خالل ساعات يوم السبت.

يعني عمل التجارة
جنبا إلى جنب مع المؤهل المذكور أعاله ،وهذا التعريف لما يعنيه للعمل ،وهناك هدف ضمني .يمكنك الشروع في العمل لزيادة الثروة
الخاصة بك ،لكسب كل ما تحتاجه؛ لسقف فوق راسك ،الطعام على المائدة النت وعائلتك .وباختصار هذه المبالغ للتجارة ،وكسب وإنفاق األموال،
أو ينبغي أن أقول "شراء وبيع" العمل الخاص بك أو العمل من اآلخرين ،أو تلك األشياء التي حصل حزب العمل لك .فمن هذا الفهم أن يقول لنا
أنها خطيئة "شراء أو بيع" أي شيء خالل ساعات "يوم السبت المقدس".

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

ولهذا السبب هللا يكرر نفسه بغية التشديد على أهمية أنه على كاهل الرجل حفظ له "يوم السبت المقدس".

ال يوجد إنسان شراء أو بيع
وأن الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه أن كان العالمة ،أو اسم الوحش ،أو عدد اسمه .الوحي 13:17

كل هذا ثم يأتي حولها دائرة كاملة بالمعنى لماذا الرجل ال يجوز شراء أو بيع في "يوم السبت".

إال أنه كان العالمة .هذا يقول لي أن "النبي الكاذب" يؤدي الناس الحصول على عالمة الوحش ،نظراً ألنها تنتهك أمر هللا ،عن طريق
شراء أو بيع في "مجلس اللوردات يوم السبت المقدس" ،ألولئك الذين هم "القديسين هللا" أعلم أنها خطيئة االنخراط في أي نوع من العمل أو
التجارة خالل ساعات يوم السبت  ،هكذا فقط أولئك الذين يجهلون هذا سوف ننخرط في الخطيئة في يوم واحد من األسبوع الذي أنشأ هللا أن الخطيئة
ليس أن تجري.

كذبة اليوم األحد
إذا كنت أعتقد كذب الشيطان ،واالحتفال يوم السبت في "اليوم األول" من األسبوع (األحد) ،ثم أنه ال يعني لك أن تذهب إلى المتجر أو الذهاب إلى
العمل يوم السبت .لك اليوم السبت آخر يوم في األسبوع.
في "الوصية الرابعة" ،هللا يخبرنا بأن يوم السبت ،الحقيقية "السابعة اليوم السبت" أن أي رجل أو ال سانت الحقيقية "هلل" ،سوف تعمل .وهذا ينطبق
أيضا على اآلخرين التي ضمن جهاز غيتس الذي ال يعني فقط داخل منزلك ،ولكن أن كنت ال يؤدي اآلخرين بالعمل من شيء يمكنك القيام به.

هللا يعين عالمة الوحش
عندما تقوم بشراء أو بيع أي شيء في يوم السبت هي تسبب اآلخرين للعمل أو االنخراط في األعمال التجارية .على سبيل المثال ،تذهب
إلى السوق ،ويوم السبت الحقيقي يوم السبت ،لشراء كرتون الحليب والمخزن مفتوح حيث يمكنك القيام بذلك ،والمخزن بالناس يعملون يوم السبت
اتخاذ أموالك مقابل الحليب ،وهو انتهاك ال تعمل يوم السبت ،تماما كما كنت تفعل العمل نفسك انتهاكا .ولذلك إذا قمت بشراء أو بيع يوم السبت ،ثم
سوف تتلقى عالمة الوحش حتى لو كنت الصالحين في جميع السبل األخرى .أولئك الذين يبيعون لك الحليب سيتلقى أيضا عالمة الوحش نظراً
ألنهم يعملون في "يوم السبت".

يسوع يقوم بتعيين عالمة الوحش
التفكير في األمر بهذه الطريقة ،أنها ليست مكافحة المسيح أو "النبي الكاذب" الذي سوف تتطلب نوعا من مارك قبل أن يمكنك شراء أو
بيع ،ولكن هذا إذا كنت كسر "الوصية الرابعة" ،قبل الذهاب إلى السوق ،أو التورط في أي نوع من األعمال ،ومن ثم شراء أو بيع ،فسوف تتلقى
عالمة الوحش من هللا ال من الشيطان .أنها ليست الشيطان التي تمنحك عالمة ،ولكن هللا ،بسبب العصيان الخاص بك لوصاياه ،حتى العصيان
الناجم عن الخاص بك الجهل وأكاذيب الشيطان ال يزال خطيئة اتهم ضدك.

إذا كنت تحب هللا
ولذلك ،إذا كنت تسعى إلى عبادة هللا كما أنه األوامر ويمكنك إبقاء "السابعة يوم السبت" كاليوم للراحة ،وإحضار هللا إلى منزلك والبلدية معه ،ثم
يمكنك يجب عدم الذهاب إلى السوق ،أو للعمل ،أو تنطوي على نفسك في أي شيء أن يتعارض مع القصد من "الوصية الرابعة" ،ويشمل ذلك
الذهاب إلى السوق  ،أو إلى مراكز التسوق ،أو في أي شكل من األشكال التي تنطوي على نفسك في شراء أو بيع أي شيء .وجود بيع حديقة يوم
السبت من هذا انتهاك كما هو الذهاب إلى مطعم لتناول العشاء قبل غروب الشمس.

هو الشيطان التي قد تسبب ظهور عالمة الوحش بسبب تشوهات له من قوانين هللا ،وجعل يوم السبت يوم عمل واحد وال مجلس اللوردات اليوم
السبت ،ولكن هللا هو الذي يعين لك مع عالمة الوحش لالستخفاف والعصيان له القانون.
وهناك مصطلح قانوني ينطبق على "قوانين هللا" كذلك؛ ربما كنت قد سمعت به من قبل .الجهل بالقانون ال يوجد دفاع ضد القانون.

تحذير هللا
ومع ديسيفابلينيس كل من إثم فيها أن يهلك؛ نظر ًا ألنهم تلقوا ال حب الحقيقة ،ذلك أنها قد تكون محفوظة .أهل تسالونيكي الثانية 02:10

هللا يعطينا تحذيراً من عواقب كل هذا في اآلية أعاله .جميع أولئك الذين يرفضون الحقيقة هللا بسبب أكاذيب الشيطان ،سوف يموت في
اإلدانة ،ألنها لم تتلق حب الحقيقة وذلك لن يتم حفظ .إذا كنت تقبل أكاذيب الشيطان ،ثم رفض حق هللا ،دون الحقيقة ،كنت فقدت إلى الجحيم ،كما

الشيطان .شخص بسبب أكاذيب الشيطان يبقى "السبت األحد" ،سوف يموت ،نظر ًا ألنهم تلقوا ال حب الحقيقة ،ذلك أنها قد تكون محفوظة.
كما ترون ،هناك اثنين من اإلنجيل في العالم ،وأن إنجيل هللا المقدس واإلنجيل كاذبة من الشيطان .إذا كنت تسمح لنفسك أن تظل جاهلة
"كلمة" هللا الحقيقية ،وليس لها سوى المعرفة "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،ثم فقط أبدية الموت ينتظركم في نيران الجحيم.

العظيمة التي تقع بعيداً
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؛ أهل
تسالونيكي الثانية 2:3

تفسير كاذبة
هبوط بعيداً أن هللا هو إشارة إلى هنا ليست ،كالشيطان "اإلنجيل كاذبة" سوف يحملنا على االعتقاد بأن المسيحيين سوف تتوقف عن عبادة
هللا ،وتقع بعيداً عن إيمانهم والكنائس المسيحية.

تفسير صحيح
في الحقيقة "تقع بعيداً" ويشير إلى أولئك الذين يطلقون على أنفسهم المسيحي ،واليهود والمسلمين ،الذين تعطي لرؤية "كلمة" هللا
الحقيقية ،وسوف ثم نهاية عالقتها مع الكنائس الكاذبة ،وانتقل إلى يسوع واإلنجيل الحقيقي هللا واإليمان.
وهذا الصحيح في أن هللا سوف تكشف" ،هذا الرجل من الخطيئة ،ابن الجحيم ".بمجرد كشف ،جميع الذين قد وقد اعماه يكمن الشيطان،
حتى اآلن سوف البحث عن الحقيقة ،وال تبقى اعماها األكاذيب ضد المسيح إلى األبد.
إذا كنت من خالل الدراسة والبحث عن "كلمة هللا" تأتي لفهم حقيقة هللا ،ثم يكمن الشيطان بسهولة وكشف لك عندما كنت انظر إليهم .أنها
بهذه الطريقة أن "ابن الجحيم" هو كشف لك ،وأنت اإلرادة ثم سقوط بعيداً من اإلنجيل كاذبة الشيطان وكنائسه  ،Falseإعطاء العبادة الحقيقية
والصحيحة "من خلق هللا".

ابن الجحيم
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 .الثاني
تسالونيكي 2:4

الذين أوبوسيث ويتضع نفسه ،و مرجع للشيطان عن طريق بلده مكافحة المسيح ،كنيسة روما وعلى الباباوات ،وكذلك لدين "النبي
كاذبة" ،والليبرالية.
الباباوات للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،طوال تاريخها ،وقد عارضت األربعة األولى من الوصايا العشر ،وقد أيضا تعالى أنفسهم قبل كل
شيء اآلخرين ،حتى هللا.
تذكر :الباباوات يعتقدون أنفسهم كما يجري يسوع مخفية بواسطة جسد آخر كما يتضح في االقتباس التالي.

رئيس األساقفة للبندقية قبل أن يصبح البابا بيوس العاشر
أسقف روما (البابا) ليس سوى الممثل "هللا يسوع المسيح" ،ولكن هو يسوع المسيح نفسه ،مخبأة تحت ستار الجسد" .أسقف روما" يتكلم؛
وهو يسوع المسيح الذي يتكلم.
كما يمكنك أن ترى الباباوات التفكير في أنفسهم "يسوع المسيح" ،ولذلك أي إعالن أو مرسوم أنها تجعل ،كما لو كان من هللا .هذا ،ثم أنها
تستخدم كدليل على أن (الباباوات) معصومة من الخطأ ،كما سياساتها والتقاليد الراسخة .أن تعلمت أن انظر يكمن الشيطان بسهولة ،وأنا أعلم أن
الكفر هذا ،يمكنك اآلن مشاهدة هذا كذلك؟
ذلك ألنه هللا  sittethفي معبد هللا .ألن البابا يعتبر نفسه هللا ،ويجلس في الفاتيكان ،التي تعتبر األكثر بيت هللا ،وهذا يناسب البابا في روما
للكنيسة.
 Shewingنفسه أنه هو هللا :بالجلوس على العرش المزخرفة في بيت هللا ،وهكذا يظهر البابا ألن هللا نفسه .أن الشيء الذي أجد مثيرة
للقلق ،أن الكثير من الناس أن أعرف من هم أولئك الذين يجري الكاثوليكية ،تبدو في الواقع إلى البابا كما لو كان في الواقع هللا .هذه هي قوة
الشيطان يكمن ،أن الكثير فعال االعتقاد بأن الباباوات هللا على األرض في جسد رجل.

تلقي ال حب الحقيقة
ومع كل ديسيفابلينيس من إثم فيها أن يموت؛ نظر ًا ألنهم تلقوا ال حب الحقيقة ،ذلك أنها قد تكون محفوظة .تسالونيكي الثانية 02:10

اعتبر هذا التفسير بديل أكثر قبوال ،وفي أن هللا هو الذي يأتي إلى جعل الحق الذي أفسد الشيطان من األكاذيب والخداع ،ولذلك فمن المنطقي أن هللا
الذي يضع عالمة الوحش على أولئك الذين يمارسون العصيان له ،ومارك هللا على أولئك الذين طاعة واالحتفاظ بقوانين هللا.

عدد الوحش
هنا هو الحكمة .تسمح له بأن أبعث فهم العد عدد الوحش :ألنه عدد رجل؛ وله عدد من ستمائة ثريسكوري وست .)666( ،الوحي 13:18

كما هي طريقة إعطاء حتى المزيد من األدلة على أن هناك اثنين اإلنجيل الذي بشر في العالم اليوم ،هللا يبين لنا طريقة أخرى إلعطاء هوية لمنظمة
الصحة العالمية ،وما مكافحة المسيح و "النبي الكاذب".

تأخذ

مالحظة :كافة من اآليات أعاله المشار إليها "النبي الكاذب" ،لماذا ثم نفترض أن يسوع هللا ثم يعطينا هذه اآلية التي تشير إلى

عدد الوحش ،التي نعرف أنها الوحش مكافحة المسيح و "النبي كاذبة" ال؟ اعتبر دليالً على أن "النبي الكاذب" هو استمرار أو تطور الدين المسيح
الدجال.
يأخذ هذا التطور األصلي مكافحة المسيح كما أن المملكة الصغيرة ،ألن الدين الدولي للدين العالمي الذي رفض عبادة "هللا خلق ل" صالح
الفكرة الخاصة به من هللا ،إلى أن النبي كاذبة ،والذي هو دين الملحدة( ،الليبرالية) ،التي ال ترفض تلك الوصايا التي تشرح كيفية إعطاء تصحيح
وصحيح العبادة هلل  ،ولكن أيضا رفض األخالق جداً من هللا.

األرقام الرومانية
هنا هو الحكمة .تسمح له بأن أبعث فهم العد عدد الوحش :ألنه عدد رجل؛ وله عدد من ستمائة ثريسكوري وست .)666( ،الوحي 13:18

قد حان ألسفل عبر القرون عدد  666له نوعا من الغرض باطني والشر ،وعن طريق هذه الخرافات التي تروجها كنيسة روما ،فإنه قد
حان ليكون رقما ً لتجنبها.
هنا هو الحكمة ،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 ،التي تسمى "أرقام رومانية" .هذه على النحو التالي:
أنا = ،1
،V = 5
،X = 10
،L = 50
ج = ،100
د = .500

بديل البن هللا
كما يشير إلى ذلك اآلية أعاله ،نحن نبحث عن اسم رجل ،أن يحسب خارجاً إلى  .666وتحقيقا لهذه الغاية هناك اسم أو عنوان موقف البابا

المشار إليها" ،فيقار فلي  "،Deiالذي هو الالتينية عن "بدي ً
ال البن هللا".

وينبغي أن تعطيك هذه الترجمة وحدها وقفه ،ألنه يقول لنا أن البابا في روما للكنيسة هو تعزيز نفسه كبديل ليسوع .البابا ال يقول أنه ممثل
للمسيح ،ولكن البابا أنه قد وضع نفسه في االستعاضة عن يسوع.
عندما كنت كسر االسم باستخدام "أرقام رومانية" تحصل على:

فيقار
،V = 5
أنا = ،1
ج = ،100
،A = 0
،R = 0
أنا = ،1
،U/V = 5
،S = 0
كل المجاميع التي تكون .112

فلي
.F = 0
أنا = ،1
،L = 50
أنا = ،1
أنا = ،1
كل المجاميع التي بها إلى .53

داي:
د = ،500
،E = 0
أنا = ،1
مرة أخرى التي يبلغ بها إلى .501
المجموع الكلي لذلك يأتي إلى  501 + 53 + 112يساوي .666

هذا العنوان يسير جنبا إلى جنب المعرفات التي شهدناها في هذه الدراسة فيما يتعلق بحقيقة أن مكافحة المسيح هو القصد على عرض
نفسه يكون هللا ،بتزوير كنيسة المسيح وثم استبدال هذا التزييف ،مكافحة المسيح ،مكان كنيسة المسيح.

بديل ليسوع
ولذلك ،واحدة من العديد من العناوين التي يمر البابا ،يترجم إلى "بديالً البن هللا "،ليس فقط هذا االفتراض ،بل أنها أيضا التجديف .في
إعطاء هذه المعلومات حول العدد من مكافحة المسيح كتساوي  ،666يعطي هللا الدعم أن هذا هو الكفر ،والكفر هو الشيطان ،ولذلك واحد الذين
ينطبق عليهم هذا اللقب الشيطان ،مكافحة المسيح و "النبي الكاذب".
ونحن نعلم اآلن أن مكافحة المسيح كنيسة روما ،وهذا العنوان" ،فيقار فلي  "،Deiهو واحد من العناوين التي يذهب البابا ،مرة أخرى
هذا المعرف لمكافحة المسيح يناسب البابا في روما للكنيسة.
ترى ،ال يوجد شيء خارق حول عدد  ،666هذه الخرافة هو شيء تعززه الشيطان ومكافحة المسيح من أجل إرباك وخداع أولئك الذين
هم على استعداد لتأخذ من الوقت والجهد لدراسة "كلمة" هللا الحقيقية.

نبي كاذب ،تطور الدين
ومع كل ديسيفابلينيس من إثم فيها أن يموت؛ نظر ًا ألنهم تلقوا ال حب الحقيقة ،ذلك أنها قد تكون محفوظة .تسالونيكي الثانية 02:10

كما حاولت أن تظهر لك قبل ،سيحاول الشيطان الستبدال دين المسيح الدجال للعبادة الحقيقية هلل ،كما يدرس لنا بيسوع المسيح .وحقيقة أن
هللا-يسوع هو إعطاء المناقشة حول عدد الوحش في مناقشة نفس "النبي الكاذب" ،ال يعطي إال الدعم ،في رأيي ،أن "النبي الكاذب" ويمثل تطورا
للدين كاذبة من الشيطان ،إلى دين هللا المضادة أكثر بكثير.

المزيد من األلقاب للبابا
واآلخر بعناوين البابا كما يلي ،وكما ترون أنها تضيف أيضا تصل إلى .666
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عندما يعطي هللا نبوة
ومع كل ديسيفابلينيس من إثم فيها أن يموت؛ نظر ًا ألنهم تلقوا ال حب الحقيقة ،ذلك أنها قد تكون محفوظة .تسالونيكي الثانية 02:10

أريد أن أوضح شيء هنا .عندما يعطي هللا النبوءة ،أنه ليس مجرد يبين لنا أنه يمكن أن يرى في المستقبل ،ولكن عندما يقول لنا أن
مكافحة المسيح سوف يكون اسم رجل وأن أن اسم سيساوي عدد  ،666وليس أي شيء فعلت أن هللا يسبب هذا االسم أن تنشأ؛ هو الذي يرتدي
االسم الذي تسبب في عدد أن تنشأ .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.

المحاوالت الرامية إلى فضح العنوان
في الماضي حاول كنيسة روما كشف زيف ادعاء "القديسين هلل" أن العنوان" ،فيقار فلي  "،Deiال أحد العناوين للبابا .ما يلي هو اقتباس
حصلت من اإلنترنت ،ولست متأكداً من اسم المؤلف ،وفي هذا االقتباس يبين مقدم البالغ أن العنوان في الحقيقة تنتمي إلى البابا كما يتم تسجيلها في
التاريخ.

السلطة من قسنطينة ال هللا
وأرى أن كل مرة واحدة البابا نقال عن التبرع بقسنطينة كإثبات لسلطته الزمنية ،أو هبة قوله حقيقية كما في القانون الكنسي ،وهذا فعلياً
يشكل اعترافا ً بأن هذه العبارة فيقار فلي  Deiاعتبر أيضا أن تكون أصيلة ،وهذه الحالة موجودة منذ ما يزيد عن  600سنة...

أخذت التعليق أعاله من "دفتر اليومية الكاثوليكية" كمعيّن على شبكة اإلنترنت .وقد هذا التعليق للقيام بمحاولة ،كنيسة روما ،لدحض فكرة
أن رقم  666يمكن أن يعزى إلى البابا من لقبه.

وكشفت لجنة تقصي الحقائق هللا
سبب لي لتقديم هذا التعليق هو عدم القول بطريقة أو بأخرى بشأن عدد  ،666ولكن ما هذا التعليق تفيد بأنه الحقيقة.

السلطة البابا ال من هللا
ما صاحب هذا التعليق يقول في" ،التبرع بقسنطينة كإثبات للسلطة الزمنية الكنيسة في روما "،أن كنيسة روما تعترف بأنها لم تتلق
سلط تها الزمنية ،ال من هللا ولكن من الرجل ،اإلمبراطور قسطنطين؟ في الكون ما ال سلطة الرجل ،حتى إمبراطور عظيم ،تحل محل سلطة هللا؟
كنيسة روما العتناق أن يكون ممثل هللا على األرض  ،falseالذي أعطى البابا تلك المحطة" ،ال من هللا" ،ال يسوع وبالتأكيد ال بيتر .أنه
أعطى تلك المحطة اإلمبراطور قسطنطين ،رجل يعبد آلة الشمس ،ال "هللا خلق".
عند إعداد قسطنطين كنيسة روما ،ال اعتناق المسيحية والكنائس المسيحية سوف يكون كنت تعتقد ،أن 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 يسب هللا
للباباوات لتعريف أنفسهم و هللا مخفية بواسطة الجسد ،وأنه على هذا النحو لديهم القدرة على تغيير قوانين هللا ،وهو الكفر .وقد سوى هللا
نفسه أو ابنه يسوع الذي هو هللا في جسد رجل ،هذه السلطة .وهذا تقنعني أن كنيسة روما مكافحة المسيح إظهاره في "كتاب دانيال".

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

كما حاولت أن تظهر ،مكافحة المسيح و "النبي الكاذب" كما يرمز في "سفر الرؤيا" هي منفصلة وليس الكيان نفسه .ولذلك من المهم أن
كنت ال تخلط بين نبوءات مكافحة المسيح "نبي كاذب" .والغرض من "النبي الكاذب" كما أراه ،استمرار لمحاولة الشيطان إلزالة فكرة هللا من
عقول الرجال .فلذلك استعراض المعرفات الخاصة "نبي كاذب" كما جاء في "سفر الرؤيا".
وكما ترون من الفصل  13من "سفر الرؤيا" ،هناك فقط بعض المعرفات من "النبي الكاذب" .وافترض هذا أن يكون األمر كذلك ألن
الوقت "النبوي كاذبة" قصيرة جداً ،على الرغم من تأثيرها على الجنس البشري سوف تكون قوية.
دعونا اآلن استعراض هذه المعرفات لتحديد منظمة الصحة العالمية أو ما "نبي كاذب" في الواقع وليس فقط من الناحية النظرية .كما
فعلت مع التحليل النهائي لمنظمة الصحة العالمية وما مكافحة المسيح ،أنا يجب أن تشير أيضا إلى هوية "النبي الكاذب" ،حتى أتمكن من إظهار
كيفية احتواء هذه المعرفات .ولذلك ،أنا مقتنع أن "النبي الكاذب" يبدأ حكومة الواليات المتحدة األمريكية .الرجاء فهم؛ ال أعتقد أن الناس أو
المواطنين من الواليات المتحدة األمريكية نبي كاذب ،إال أن حكومة ذلك البلد ،كما أنه قد حان ألن يسيطر عليها الليبرالية ،هو "نبي كاذب" كما
تحدث في "سفر الرؤيا".
فقط كمكافحة المسيح بدأ القرن بقليل ،وثم تطورت إلى شيء أكبر ،حتى أيضا "النبي كاذبة" ،والبدء بها كحكومة الواليات المتحدة
األمريكية وتوسيع ثم الخروج كما ينمو قوة.

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

آخر الوحش ،صفات اإلمبراطورية.
ولعلكم تذكرون ،وحشا في النبوءة الرمزي لألمة ،لكن ليس فقط أمة إمبراطورية .ولذلك "النبي الكاذب" لم تبدأ كرجل ،لكن أمة ،مع
السلطة والنفوذ اإلمبراطوري .حقيقة أن الواليات المتحدة األمريكية بالنفوذ والسلطة في جميع أنحاء العالم يعطي مصداقية لكونها إمبراطورية في
الواقع أن لم يكن باالسم .أنا ال أعرف من أي دولة أخرى أن يالئم هذا المرجع اإلمبراطوري ،وأيضا بالقبضات كافة معرفات أخرى.

الثاني زائفة النبي المعرف
وأنا روق آخر الوحش الخروج من األرض؛ وكان لديه قرنان مثل الحمل ،وقال أنه تكلم كتنين .الوحي 13:11

يأتي من األرض
أن تنتبه أن في اآلية أعاله "النبي الكاذب" هو يصور الخروج من األرض ،بينما مكافحة المسيح عندما وصفت وحشا حتى يأتي من
البحر ،كما فعلت الوحوش األخرى للبشرية أربع امبراطوريات العصور القديمة.
وهذا يخبرنا بأن "النبي الكاذب" هو أمة التي تنشأ ال مكان فيها األمم األخرى كان قائما قبل ،ولكن ينشأ من أرض عذراء .وهناك عدد من
الدول التي تنشأ خارج األراضي البكر ،وأستراليا ،والبرازيل ،وما إلى ذلك ولكن فقط الواليات المتحدة األمريكية أي سمات اإلمبريالية حقاً ومن
مفهومها كانت خالية من تأثير كنيسة روما ،بينما أستراليا والبرازيل وتتأثر بشدة بكنيسة روما.

الثالثة النبي كاذبة المعرف
وأنا روق وحشا آخر الخروج من األرض؛ وقال أنه كان قرنان مثل حمل ،وأنه تكلم كتنين .الوحي 13:11

قرنان مثل حمل
اإلشارة إلى أنه يشبه الضأن اإلشارة إلى أن لها شخصية أمة مسيحية مثل .يتم تمثيل قرنان من حقيقة أن هذه األمة أمة قوة العسكرية؛
تذكر من "كتاب دانيال" أن ابواق تمثل مملكة والسلطة أو القوة .الواليات المتحدة األمريكية قد تم فكرت دائما ً كالتمسك بالقيم المسيحية ،ومنذ
أواخر  1800مساوية لقوة عسكرية لم يكن أكبر من أي شيء آخر على وجه األرض.

معرف النبي كاذبة إيابا ً
وأنا روق وحشا آخر الخروج من األرض؛ وكان لديه قرنان مثل الحمل ،و قال أنه تكلم كتنين .الوحي 13:11

ويتحدث مثل التنين
على الرغم من أن الشخصية أمة مسيحية ،مع مرور الوقت أنه يأتي تحت سيطرة الشيطان .وهذا واضح جداً اليوم ،في كيفية تعامل
الواليات المتحدة مع سائر األمم والشعوب التي تعارض سلطتها .هناك من هم ،أنا متأكد ،والذين سوف النزاع أن الواليات المتحدة األمريكية
يتحدث مثل تنين ،لكن فقط نأخذ في االعتبار أنه من الواليات المتحدة والمتحدة فقط الدول التي لديها من أي وقت مضى في كل تاريخ رجل تستخدم
األسلحة النووية ضد أعدائها .إذا أنه ال يتحدث مثل تنين ،ما هو؟ "الواليات المتحدة األمريكية" يناسب هذا المعرف.
تذكر :بالكالم مثل تنين له عالقة مع قدراته الكذب وخداع .في هذا منذ بداية عام  1900زعماء الواليات المتحدة وقد برع في الكذب بالنسبة
لمواطنيها ،وكذلك فيما يتعلق بالدول األخرى.

الخامسة النبي كاذبة المعرف
وأنا روق وحشا آخر الخروج من األرض؛ وكان لديه قرنان مثل الحمل ،وقال أنه تكلم كتنين .الوحي 13:11

التيجان ال "تكون األبواق"
عدم وجود تاج تهدف إلى إقناع لنا أن هذه األمة ليست كما أنه من أي وقت مضى تم مملكة ،أو يحكمها ملك ،أن هذه األمة كان يحكمها
بدايتها كما هو الحال في دولة مستقلة ،إلى نوع آخر من السلطة .ابدأ قادته الواليات المتحدة األمريكية بعد استقاللها عن إنجلترا ملك ،حيث اقترح
أن فقط الواليات المتحدة األمريكية يناسب كل هذه المعرفات.

السادسة النبي كاذبة المعرف
وأنه اكسيرسيسيث كل سلطة الوحش األول أمامه ،و  causethاألرض ،ومنهم الذي يسكن فيه إلى عبادة الوحش األول الذي قاتل كان
تلتئم الجرح .الوحي 13:12

كل سلطة "الوحش األول"
الوحش األول
الوحش األول المشار إليه هو مكافحة المسيح.

سلطة
هو القوة التي يشار إلى السلطة الضطهاد "القديسين هللا".

هذه اآلية تخبرنا أن "النبي الكاذب" ويرد كل السلطة لمكافحة المسيح التي لم يعد لديه السلطة الضطهاد "القديسين هللا" .في هذا الوقت
من التاريخ ،أن حكومة الواليات المتحدة األمريكية ،فضال عن حكومات أوروبا ،التي يتم التحكم بواسطة الشيطان من خالل الدين كاذبة من
الليبرالية .على هذا النحو ،على مدى السنوات العديدة الماضية ،تلك العقيدة المسيحية تعرضوا للمزيد والمزيد من االضطهاد والغضب من أولئك
الذين ليسوا من المسيحيين.

السابع النبي كاذبة المعرف
وقال (النبي الكاذب) اكسيرسيسيث كل سلطة الوحش األول أمامه ،و  causethاألرض ،ومنهم الذي يسكن فيه عبادة الوحش األول ،الذي هو
الجرح القاتل كانت تلتئم .الوحي 13:12

أسباب الناس لعبادة المسيح الدجال
هذا يناسب الواليات المتحدة في كيف أنها لعدة سنوات اآلن أصبح أكثر يسيطر عليها الليبرالية ،وقد انخفض كذلك بعيداً من الرأسمالية
واعتنقت االشتراكية والليبرالية .بهذه العقيدة الليبرالية المتزايدة والتشريعات غير أخالقي والمحكمة أمرت بالتغيرات االجتماعية لحكومة الواليات
المتحدة األمريكية ،حولت شعب اإليمان للكنائس في مكافحة المسيح لدعم معتقداتهم األخالقية ،والتفكير في هذه الكنائس هي كنيسة المسيح.
الليبرالية واالشتراكية قد عقد السيطرة على معظم دول أوروبا منذ عدة عقود ولكن يتم تحديد تلك األمم باعتبارها الملوك العشرة والنبي
الباطل ال ،هذا يترك فقط الواليات المتحدة األمريكية كواحد يفي بكافة معرفات النبي كاذبة.

الثامنة النبي كاذبة المعرف
ويتساءل أنه دويث العظمى ،ذلك أنه ماكيث النار ينزل من السماء على األرض في بصر الرجال .الوحي 13:13

الحريق الكبير المشار إليها في هذه اآلية ،يوحي يتمثل في استخدام األسلحة النووية ضد أعدائها .وقد تستخدم فقط الواليات المتحدة
األمريكية في كل من التاريخ "قنبلة نووية" سالحا في الحرب ،ولذلك هذا بعد معرف آخر أن يشير فقط إلى الواليات المتحدة األمريكية.
على الرغم من أن هناك معرفات ثمانية فقط من "النبي الكاذب" ،وأعتقد أنكم ستوافقون معي أن فقط الواليات المتحدة األمريكية تجتمع
كل ثمانية ،بينما األمم األخرى قد يجتمع اثنين.

المتحاربة ضد األخالق هللا
وكان هناك حرب في الجنة :مايكل ومالئكته حاربوا التنين؛ والتنين قاتل ومالئكته ،وساد عدم؛ وأيا كان مكانهم وجد بعد اآلن في السماء.
رؤيا 8-12:7

كما "النبي الكاذب" مع مكافحة المسيح ،ال يبقى إال أن حكومة الواليات المتحدة األمريكية ،فإنه يتطور إلى دين في جميع أنحاء العالم.
الليبرالية حركة عالمية بعض التفكير فقط لتكون حركة سياسية ،ولكن كما بينت ،والذي يتجلى في إقرار القوانين االجتماعية غير أخالقي ،أنه يقع
ضمن تعريف الدين.

وفيما يلي أمثلة للعقيدة الليبرالية الشيطان أن الشيطان أجبر بنجاح على الشعب من أوروبا والواليات المتحدة األمريكية التي تمثل انتهاكا
مباشرا لإلرادة هللا ،الذي أراه كجوانب من دين الملحدة .

تعريف الدين
يتم تعريف كلمة "الدين" ك:
 -1الشعب في المعتقدات واآلراء المتعلقة بوجود وطبيعة ،وعبادة آلة أو آلهة ،وإشراك اإللهية في الكون والحياة البشرية.
 -2نظام مؤسسي أو شخصية من المعتقدات والممارسات المتعلقة بالذات اإللهية.
 -3مجموعة من يسيطر بقوة المعتقدات والقيم والمواقف التي شخص يعيش ب.
 -4كائن أو الممارسة ،وقضية أو نشاط أن شخصا المكرسة تماما أو مهووس ب.
كما ترون ،هناك أربعة تعاريف مختلفة ولكنها مشابهة لما يشكل دين .أريد أن اذهب أكثر منهم كل إلظهار كيف أنها تفعل أو ال تنطبق
على الليبرالية.

الليبرالية هي دين
تعريفات األولى والثانية تتعلق بعبادة هللا أو أي شكل آخر من اإلله ولذلك ال تنطبق على "النبي الكاذب" الذي يضطهد جميع العبادة لجميع
اآللهة ،ليس فقط "هللا خلق".
تعريفات األخيرين تتعلق المعتقدات تسيطر بقوة ،ولكن ليس بالضرورة نحو عبادة هللا .ومن هذين التعريفين األخيرين أن إعطاء تعريف
للحركة الليبرالية التي تحدث في العالم اليوم.
الليبرالية كما تمارس اليوم كل شيء ينأى نفسها من أخالق هللا .ومن هذا أن يجعل الشيطان الليبرالية تطورت "نبي كاذب".
الليبرالية :مجموعة من يسيطر بقوة المعتقدات والقيم والمواقف التي شخص يعيش ب .وهذا صحيح من الليبراليين ،فضال عن
االشتراكيين والشيوعيين ،بعض إلى حد التطرف.
إذا مسيحي يجب أن يركع بعد صنع هدفا خالل حدث رياضي ويعطي الصالة وفضل هللا ،الليبراليين الحصول على كل عمل يصل
والغضب حيال ذلك .أنهم يرفضون تحمل آخر يعتقد الشخص خاصة عند هذا الشخص ال يتفق مع العقيدة الليبرالية أو الصواب السياسي.
هذا المثال هو مثال واحد فقط أن يكشف عن الليبرالية أنها قمعية وتشارك في اضطهاد أولئك الذين يقدمون الصالة لآللهة أو اآللهة.
"بالدين" :كائن أو الممارسة ،وقضية أو نشاط أن شخصا المكرسة تماما أو مهووس ب.
كما مع تعريف آخر لكلمة "الدين" وهذا أيضا تعريفا ً جيدا الليبرالية ،وتلك التي تلتزم بفكرة يجري الصحيح سياسيا.

الحروب الليبرالية ضد األخالق هللا
وكان هناك حرب في الجنة :مايكل ومالئكته حاربوا التنين؛ والتنين قاتل ومالئكته ،وساد عدم؛ وأيا كان مكانهم وجد بعد اآلن في السماء.
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هو لم يحارب الحرب بين هللا ومالئكته والشيطان ومالئكته مع األسلحة من السيوف أو الرماح أو البنادق أو القنابل؛ أنهم يقاتلون بالكلمات .الشيطان
يستخدم الكلمات التي يكفر "كلمة هللا" ،وأن "مالئكة هللا" القتال مرة أخرى مع "كلمة هللا" .في التوازن هو قلوب وعقول المالئكة األخرى في
السماء والرجال على األرض.
على الرغم من أن الليبراليين أكره الناس دين ،بسبب جهلهم بما عليه يكون دين ،كانوا هم أنفسهم نستعرض االتجاهات الدينية .قد تسأل،
"كيف كل هذا الحديث عن الدين ترتبط بالليبرالية والنبي الكاذب؟
إزالة مكافحة المسيح (كنيسة روما) من العقيدة األربعة األولى "الوصايا العشر هلل" .هذه هي الوصايا حيث يقول هللا لنا كيفية عبادته.
بإزالتها ،سحبت كنيسة روما بنجاح الرجل بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي .وبالرغم من ذلك ،شجعت كنيسة روما ال يزال األخالق هللا كما هو موضح
في الست األخيرة من الوصايا العشر ،كذلك في "تعاليم يسوع".
تذكر :األفضل وقال األكاذيب هي تلك التي لديها الحقيقة  %90و  %10أو أقل كذب.
النبي الكاذب عن طريق العقيدة ،كما بشر به الليبرالية يذهب خطوة أبعد بجعل الحرب على األخالق جداً من هللا ،وكذلك .إلظهار هذا في
مظاهرة حية أعطيك ما يلي.

اإلجهاض
يقول هللا ال تقتل
أنت سوف ال تقتل  .خروج 20:13

الليبرالية

تقول" :امرأة لديها الحق في أن تقرر ما الذي يحدث لجسدها .إذا ليس هو المطلوب حمل ،ثم أن المرأة يحق إسقاطه" .

اإلجهاض هو القتل ،وذلك في المعارضة المباشرة إلى "وصية هللا"" ،أنت سوف ال تقتل".
كلمة "قتل" يعرف بأنه :التسبب في وفاة شخص أو حيوان ،أو الكائنات الحية األخرى .
كلمة "اإلجهاض" يعرف بأنه :عملية أو غيرها التدخل إلنهاء حمل عن طريق إزالة الجنين أو الجنين من رحم األم ،مما يؤدي إلى وفاة
الجنين .
لقتل أو إحباط طفل بغية وضع حد لحمل هو نفسه فيما يتعلق بقتل شخص حي آخر.

طفل بشرية ،حتى واحد التي قد لم يولدوا بعد ،ما زالت البشرية .إلنهاء حياة الجنين قتل هذا الطفل.

تأديب األطفال
يقول هللا عاقب
ما هي ابنه هو منهم األب تشاستينيث ال ? العبرانيين 12:7

كلمة "تأديب" يعرف بأنه :معاقبة أو تأنيب للتوبيخ ،واالنضباط ،إلى تأنيب ،إلعطاء التصحيح ،توجيه اللوم إلى شخص .عموما ،تأديب مصحوبة
الضرب أو أي شكل آخر من العقاب البدني .ويتم هذا بغية إقناع الطفل الذي قاموا به خاطئة ،والتفكير مرتين قبل القيام بالخطأ مرة أخرى.

الليبرالية

تقول :لطفل برشاقة هو "إيذاء األطفال ".الليبراليين وضعت قوانين موجبة إذا وجدت الردف طفلك الطفل يمكن أن تؤخذ

بعيداً عن اآلباء واألمهات واآلباء واألمهات يمكن أن القبض عليه ووضع في السجن-
وقد أسفر هذا عن أطفال العقود القليلة الماضية تنمو مع القليل من المعرفة لما هو صواب وما هو خطأ.

هللا

يقول" :ولكن إذا أنتم بدون تأديب ،إثبات ًا كلها المتباهي ،ثم أيها األوباش ،وال ابن؟" العبرانيين 12:8

الزنا والفجور
يقول هللا الزنا
أنت سوف ال يرتكب الزنا .خروج 20:14

يتم تعريف كلمة "الزنا" ك :عالقة جنسية طوعية بين شخص متزوج وشخص ما عدا زوجة .
كلمة "الفجور" يعرف بأنه :الجماع الجنسي بين اثنين من الناس الذين ال متزوجا من بعضها البعض .إذا كان لديك ممارسة الجنس مع أي
شخص الذين لم تكن متزوجة ،فأنت االنخراط في "الزنا".
تعريف آخر لكلمة "الفجور" حيث أنها تتصل باألخالق :أي شكل من أشكال السلوك الجنسي نظر هللا أن تكون غير أخالقية .باألخالق هللا
مسرود في الوصايا العشر ،ويمكن العثور على في "تعاليم يسوع المسيح".
باختصار :إذا كنت غير متزوجة ،ولديك ممارسة الجنس مع أي شخص ،ثم كنت على االنخراط في الزنا ،أو وضعه طريقة أخرى،
"جميع الجنس خطيئة باستثناء بين الزوج والزوجة ،التي تعرف هللا كذلك بأنه يجري :رجل وامرأة".

كما ترون من هذه فقط ثالثة أمثلة ،الشيطان ،عن طريق بلده اإلنجيل كاذبة ،وأن األديان الباطلة ،مكافحة المسيح و "النبي كاذبة" ،وقد
كذب بالنسبة لنا طوال القرون ،وما زال يكمن اليوم عن طريق دينه الملحدة الليبرالية.
وهذا يظهر أن يكون صحيحا ً عندما تفكر في أن الليبرالية المعارضة للقانون واألخالق من هللا ،ولذلك الليبرالية ليست من هللا بل من
الشيطان .إذا كنت تقبل العقيدة الليبرالية ،ومبادئ سياسية ويجري تصحيح ،فإنك تكون في العصيان والمعارضة إلى "كلمة هللا" ،وعلى هذا النحو
كنت تفرخ الشيطان وال الطفل هللا.
بخالف الديانات التي تعطي العبادة هلل ،أو نوعا من اإلله ،الليبرالية دين الملحدة في أن أولئك الذين يؤيدون العقيدة الليبرالية من المؤمنين
وطيد في مبادئها ،تماما مثل أولئك الذين ينتمون إلى دين ،ولكن خالفا لتعريف مشترك للدين ،والليبرالية قد ال هللا أو اإلله التي يعطيها لعبادة.

الليبرالية ،حركة سياسية
وكان هناك حرب في الجنة :مايكل ومالئكته حاربوا التنين؛ والتنين قاتل ومالئكته ،وساد عدم؛ وأيا كان مكانهم وجد بعد اآلن في السماء.
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لقد تحدثت إلى الجميع تقريبا وتعتبر الليبرالية كفكرة سياسية أو حركة في المعارضة المباشرة للرأسمالية ،ولكن في الواقع الليبرالية أكثر
بكثير من أيديولوجية سياسية .الليبرالية بسياساته والعقيدة في المعارضة المباشرة إلى "األخالق هللا" ،وعلى هذا النحو هو مكافحة هللا ،أو
كمسيحيين وتدعو لها ،جانبا من جوانب مكافحة المسيح .هذا وسوف تظهر بالتفصيل في الدرس التالي ،الليبرالية "النبي الكاذب" .
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