الدرس 24
حكم العاهرة
وهو "عاهرة كبيرة"؟
وهناك وجاء واحد من المالئكة السبعة التي قارورة سبعة ،وتحدث معي قائال لي" ،تأتي هنا؛ وسوف شو منعزلة إليك حكم عاهرة العظيم
أن  sittethعلى العديد من المياه :معه ملوك األرض قد ارتكبوا الزنا ،وقد بذلت سكان األرض في حالة سكر بخمر زناها .رؤيا 2-17:1

حكم عاهرة
وهناك وجاء واحد من المالئكة السبعة التي قارورة سبعة ،وتحدث معي قائال لي" ،تأتي هنا؛ وسوف شو منعزلة إليك الحكم "عاهرة
العظيم" أن  sittethعلى العديد من المياه :رؤيا 17:1
تقول هذه المالئكة يوحنا الرسول ،في هذه الرؤية ،وأن كانوا سوف تظهر له الحكم أن هللا قد وضعت ضد مكافحة المسيح .مكافحة
المسيح يظهر لنا في "كتاب دانيال" يبدأ بها ككنيسة روما ،ولكن يتطور إلى دين في جميع أنحاء العالم مع العديد من الكنائس منفصلة عن كنيسة
روما ولك ن ال تزال مراقبة العديد من التقاليد والممارسات التي وضعتها كنيسة روما التي وضعها في المعارضة إلى "وصايا هللا".

عاهرة كبيرة
وهناك وجاء واحد من المالئكة السبعة التي قارورة سبعة ،وتحدث معي قائال لي" ،تأتي هنا؛ وسوف شو منعزلة إليك حكم عاهرة العظيم
أن  sittethعلى العديد من المياه :رؤيا 17:1
عاهرة كبيرة الثالث والرمزية الرسم األخير لمكافحة المسيح التي يستخدمها هللا لتجعل من السهل على القراء للكتاب المقدس لتذكر .كل
من "سيمبوليسمس الثالث" لمكافحة المسيح تعكس جوانب مختلفة من بينهم ،وهو ما مكافحة المسيح .في هذه اآلية أعاله ،يسوع هو تبين لنا أن
مكافحة المسيح سلطة ونفوذ على معظم ،أن لم يكن جميع أمم األرض ،وستكون خاضعة لحكم هللا في نهاية المطاف.

سيمبوليسمس الثالثة لمكافحة المسيح
اآلن أن نعرف أن منظمة الصحة العالمية وما "نبي كاذب" من الدرس السابق ،من المهم أن نفهم لماذا يظهر هللا مكافحة المسيح في ثالثة
سيمبوليسمس رسومات متميزة .عاهرة تحدث في "سفر الرؤيا" تمثيل رمزي لمكافحة المسيح .لنفهم تماما هذه الرمزية ،تحتاج إلى أوالً أن نفهم
لماذا هللا يستخدم سيمبوليسمس مختلفة الثالثة جميعها تمثل مكافحة المسيح.
القرن قليالً
الوحش الذي يخرج من البحر

امرأة عاهرة

رمزية القرن قليالا
أنا نظرت القرون ،وها ،وهناك خرجت منها التقطه آخر القرن قلي ا
ال ،وقبل منهم كان هناك ثالثة من القرون األولى قبل أن جذور :وها،
وفي هذا القرن كانت عيون مثل عيون الرجل ،وفم تحدث أشياء عظيمة( ،التجديف) .دانيال 7:8
أعطى هللا األولى الرمزية لمكافحة المسيح يجري "القرن قليالا "،التي تفهم على أنها تعني أمة صغيرة أو المملكة ،ولكن ال يحكمها ملك
صحيح .في هذه الطريقة ،واستخدام رمزية الممالك العشر التي تنشأ من اليسار باطلة بسقوط مدينة روما في اإلعالن  ،467أنشأ هللا أن يمثل قرن،
أمة ،وقوتها االقتصادية والعسكرية.

الرمزية للوحوش
ووقفت على الرمال من البحر ،وشهدت ارتفاع وحش أعلى من البحر ،عنده سبعة رؤوس وعشر قرون ،وعلى قرونه عشرة تيجان،
وعلى رؤساء له اسم الكفر .الوحي 13:1
هللا الثاني أعطى الرمزية من مكافحة المسيح يجري "الوحش" الذي يرتفع من البحر.
هذا إلى جانب "الوحوش األربعة" التي تخرج من البحر في "كتاب دانيال" ينص على أن أي تصوير للوحش رمزية لدولة أو
إمبراطورية السلطة مع الصفات اإلمبراطوري في الواقع حتى أن لم يكن في االسم.

الرمزية للمرأة
حيث أنه حملني في الروح في القفر :ورأيت الجلوس امرأة على وحش كولوريد قرمزي ،مليئة بأسماء تجديف ،عنده سبعة رؤوس
وعشر قرون .رؤيا 17:3
وأخيراً هللا يعطينا الرمزية من مكافحة المسيح كونها امرأة تجلس على وحش قرمزي لون.

مالبس للمرأة
االمرأة قد صفت في األرجواني والقرمزي اللون ،وزينت بالذهب واألحجار الكريمة واللؤلؤ ،وقد كأس ذهبي في يدها كاملة من الفظائع
وقذارة زناها :رؤيا 17:4
مالبس هذه المرأة التي هي ترمز إلى هللا كمكافحة المسيح من المهم أن نضع في اعتبارنا ،أجل إذا نظرتم إلى الزعماء الدينيين في
الماضي عدة مئات من السنين ،سترى أن ترتدي مالبس مشابهة ،وأن أحد هو أنه منهم هللا هو إعطاء تحذير حول مكافحة المسيح ،أو أقل تقدير
زعيم دين المسيح الدجال.

اللون األزرق في عداد المفقودين
وأنت سوف تجعل المالبس المقدسة لهارون خاصتك األخ للمجد والجمال .هجرة 28:2
قد تتعرف على لباس أن االمرأة هي صفت في؛ أنها مباراة وثيق باللباس الرسمي للكهنة الخيمة كما هو موضح ابتداء في اآلية أعاله
ومستمرة من خالل هجرة الفصل .28
كما كنت قد الحظت أن ال "اللون األزرق" مفقود .هل تعرف لماذا لن يكون مكافحة المسيح األزرق في بلده المالبس؟ سوف تظهر هذه
اآليات التالية لك.
ولذلك ،هذا واحد من المعرفات الخاصة بمكافحة المسيح في رؤيا  ،17:4اللون األزرق مفقود من الزي الرسمي للشخص الذي يجلس
على عرش هللا ،كما لو كان هللا .إذا كنت ستأخذ إشعار عند البابا يجعل ظهوره العلني ،ال سيما في عيد الفصح ،أنه هو مكسي كما يصور هذه المرأة
عاهرة .وهذا بعد آخر من معرفات هللا لمكافحة المسيح ،وأن مكافحة المسيح هي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،وأن البابا هو زعيمها ،وعلى هذا
النحو هو القرن األفريقي قليالً أن عيون رجل وفم الذي يتكلم بتجاديف كما يرمز في "كتاب دانيال".

اللون األزرق الرمزية
الكالم حتى أطفال إسرائيل ،ومحاولة منها أنها تجعل لهم هامش في حدود مالبسهم طوال هذه األجيال ،وأنها وضعت على هامش الحدود
شريط األزرق :أرقام 15:38
وقد أمر هللا أن "بني إسرائيل" ،يجب إرفاق هامش شريط األزرق على مالبسهم ،للقيام بذلك لجميع أجيالها .هذه هي "وصية من هللا"،
ومن ثم يلزم أن يفعلوا هذا .وقت فعلوا ،لكن إذا كنت تعرف أي اليهود اليوم ،أنا على يقين من أنه سوف تشاهد ال هامش مثل هذه .حتى في هذا
شيء صغير ،اليهود غير قادرين على أن تكون طاعة هللا.
شرط ارتداء اللون األزرق في المالبس الخاصة بك تتصل "العهد الثاني" الذي أنشأ هللا مع موسى ونسل يعقوب .ألنه ليس لديهم سوى
القانون وال المعتقد( ،اإليمان) ،أنها تحتاج إلى رسالة تذكيرية بشأن االحتفاظ بالوصايا العشر.
تحت "العهد الثالث" ،أنشأتها يسوع ،تلك التي هي "القديسين هللا" قد الوصايا العشر كما أوفت بيسوع ،مكتوب على قلوبهم ،ولذلك ليس
من الضروري تذكير قماش.
وقد أمر هللا أن "بني إسرائيل" ،يجب إرفاق هامش شريط األزرق على مالبسهم ،للقيام بذلك لجميع أجيالها .هذه هي "وصية من هللا"،
ومن ثم يلزم أن يفعلوا هذا .وقت فعلوا ،لكن إذا كنت تعرف أي اليهود اليوم ،أنا على يقين من أنه سوف تشاهد ال هامش مثل هذه .حتى في هذا
شيء صغير ،اليهود غير قادرين على أن تكون طاعة هللا.
شرط ارتداء اللون األزرق في المالبس الخاصة بك تتصل العهد الثاني الذي أنشأ هللا مع موسى ونسل يعقوب .ألنه ليس لديهم سوى
القانون وال المعتقد( ،اإليمان) ،أنها تحتاج إلى رسالة تذكيرية بشأن االحتفاظ بالوصايا العشر .تحت العهد الثالث ،أنشأتها يسوع ،تلك التي هي
"القديسين هللا" قد الوصايا العشر كما أوفت بيسوع ،مكتوب على قلوبهم ،ولذلك ليس من الضروري تذكير قماش.

هامش على المالبس الخاصة بك
وسيكون لكم لهامش ،أن كنتم قد تبدو عليها ،وتذكر جميع وصايا الرب ،والقيام بها؛ وأن يي التماس ال بعدهم القلب الخاصة بك والخاص
بك العيون ،بعدها يي استخدام للذهاب-الزنى :أن يي قد تذكر ،والقيام بجميع الوصايا بالدي ،ويكون المقدس الخاص بك هللا .أرقام 40-15:39
كما ترون ،اللون األزرق مفقودة من زي مكافحة المسيح ،ألنها تذكرة للحفاظ على وصايا هللا ،شيء مكافحة المسيح قد ال رغبة لك أن
نتذكر .إذا كنت قد اتخذت من أي وقت مضى إلقاء نظرة على زي البابا خالل المناسبات الخاصة ،و رؤيا  ،17:4فقد وصف هذا كل ما يغطي ولكنه
يفتقد اللون األزرق.

يجلس على العديد من المياه
وهناك وجاء واحد من المالئكة السبعة التي قارورة سبعة ،وتحدث معي قائال لي" ،تأتي هنا؛ وسوف شو منعزلة إليك الحكم عاهرة
العظيم أن  sittethعلى العديد من المياه :رؤيا 17:1
المياه هو إشارة إلى فهم المنشأة ،من "كتاب دانيال" ،الذي يمثل اإلمبراطوريات القديمة األربع "للرجل" كالبهائم ،خرج من البحر ،الذي
بدوره الرمزي لألراضي القديمة من الصراعات والحروب.
هذه اإلشارة إلى "المياه" اإلشارة إلى أن مكافحة المسيح قد ارتفع إلى السلطة والتأثير على مدى العديد من األمم والشعوب في جميع
أنحاء كامل األرض ،ولم تعد تقتصر فقط على أوروبا.

مياه
وقال أنه  saithلي" ،المياه التي أنت سوسة ،حيث  sittethالعاهرة ،الشعوب ،والجموع ،واألمم ،واللسان" .الوحي 17:15
هذه اآلية تبين لكم في الدروس السابقة ،نظراً ألنها تثبت أن البحر صاخبة كما هو موضح في "كتاب دانيال" ،رمزي من األراضي التي
برزت فيها األمم والشعوب األخرى وذهب قبل ،مما يساعد على إعطاء هوية لالمبراطوريات القديمة أربع من "كتاب دانيال".

ملوك األرض ارتكاب الزنا
معه ملوك األرض قد ارتكبوا الزنا ،وقد بذلت سكان األرض في حالة سكر بخمر زناها .رؤيا 17:2
هللا يستخدم قانون "الفجور" كطريقة لتمثيل التواطؤ بين كيان المسيح الدجال وزعماء أمم األرض .ويتصل هذا إلى حقيقة أن "الفجور
الجنسي" خطيئة ضد الوصايا العشر ،وهللا في جميع أنحاء الكتاب المقدس يصور عملية مطاردة بعد اآللهة الوثنية ،الزنى .ثم وهذا يجعل مكافحة
المسيح دين الوثنية في نهاية المطاف ،أي الذين يقومون بذلك ،وبالتالي ارتكاب الزنا مع مكافحة المسيح.

أم هارلوتس
وعلى جبينها كان اسم مكتوب ،اللغز ،بابل العظيم ،و أم هارلوتس والفظائع األرض .رؤيا 17:5
الرمزية من مكافحة المسيح أمة ،وأن بناتها أيضا هارلوتس ،من المهم ،في هذا وهذا يدل على تطور المزيد من دين المسيح الدجال من
ذلك لمجرد كنيسة روما إلى أن العديد من الكنائس األخرى تستند إلى نفس اإلنجيل كاذبة والتقاليد من كنيسة روما.

سر
وعلى جبينها كان اسم مكتوب ،اللغز ،بابل العظيم ،و أم هارلوتس والفظائع األرض .رؤيا 17:5
تذكر :كيف يستخدم هللا هذه العبارة" ،الذين قد خلت آذان تسمع ،فليسمع" محل كلمة "سر" ،العبارة ،ولكن لها نفس المعني .هللا يجب
عليك أن تفهم أن الذي يتبع الكلمة "الغموض "،أن من المهم ،وكنت بحاجة إلى دراسته بحيث أنه سوف تفهم حقيقة ما أقول لك هللا.
العبارة" ،العظمى في بابل  "،جزء من الغموض .والسبب هو مكتوب على الجبين المرأة أن هللا يستخدم لتصوير مكافحة المسيح ،إلظهار
أن هذا هو جزء من الفكر المعرفي ،ومن ثم جانبا من هذه المرأة (مكافحة المسيح) هو وما ترمز إليه شخصية واألخالق.
إبليس ،أو كما يشير هللا له ،الشيطان ،ليس معارضة هللا جهال ،جعلت الشيطان فكر شغل المقرر أن تعارض "طريقة هللا" ،وتحل محل
عبادة هللا مع بديل أو تزييف الدين ،وهو أن الدين المزيفة التي يدعو هللا مكافحة المسيح.

الرمزية للمرأة
رمزية لكنيسة المسيح
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 لتسليمها .الرؤيا 2-12:1
في هذه اآليتين ،يكشف هللا عن اإليمان باليهود كامرأة توشك أن تلد كنيسة المسيح .هذا إلظهار أن كنيسة المسيح هو استمرار وشكل
متطور من اإليمان األصلي نظراً لقيام "دولة إسرائيل" باهلل عن طريق رسول هللا موسى.

رمزية لكنيسة الشيطان
وعلى جبينها كان اسم مكتوب ،اللغز ،بابل العظيم ،و أم هارلوتس والفظائع األرض .رؤيا 17:5
ويبين هللا مكافحة المسيح في ثالثة سيمبوليسمس مختلفة إلقناع لكم ،وأن مكافحة المسيح قد تطورت من شكلها األصلي أو دولة صغيرة أو
دولة كنيسة واحدة ،ألن وحش ،ودين دولي مع السلطة ،والنفوذ الدولي ألن امرأة عاهرة ،يصور دين في جميع أنحاء العالم ،ال تزال تواجه
اإلمبراطوري مثل النفوذ والسلطة عبر كثير من أمم األرض.

هذا ثم جنبا إلى جنب مع الرمزية لكنيسة المسيح كامرأة الدائمة على سطح القمر ،ينص على أن المرأة ترمز إلى كنيسة أو بعض
المنظمات الدينية األخرى.

حكم عاهرة
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 :معه ملوك األرض قد ارتكبوا الزنا ،وقد بذلت سكان األرض في حالة سكر بخمر زناها " .رؤيا 2-17:1
تذكر :أن "المياه" يشير إلى األراضي اآلهلة بالسكان حيث قضت األمم القديمة مرة واحدة ،أو في هذه الحالة فإنه يشير إلى العديد من
دول العالم التي تحت تأثير مكافحة المسيح خالل الفترة من نهاية العصر ونهاية يوم.
"ملوك األرض" ،يشير إلى قادة األمم والصناعة على حد سواء.
وتشير عبارة "نبيذ زناها  "،بحزم واتفاقات التعاون هذه الملوك ،فضال عن األفراد ،مع مكافحة المسيح (كنيسة روما) ،الذي يستمر
وساعد على أن ينمو في السلطة ومكانه بارزة ،وفي قتل الماليين من الناس على مر القرون من "العصور المظلمة".
هذه اآلية تخبرنا أنه سوف يأتي وقت( ،نهاية األيام) ،عندما في روما للكنيسة واألمم أوروبا سوف يعاقب على السب وعلى قتل القديسين
هللا .هذا إذن هو "الحكم "،مكافحة المسيح من هللا.

منظمة الصحة العالمية أو ما هو العاهرة؟
"عاهرة كبيرة "،هو آخر الرمزية لمكافحة المسيح ،أو كما تعلمنا ،كنيسة روما .كما يكشف اآلية أعاله ،كنيسة روما ليست وحدها في
حربها على "القديسين هللا" ،بل أن أمم أوروبا جزء بت كل ما هو تعريف مكافحة المسيح.
يجب أن نعرف ،أنه إذا كنت تعطي العبادة كما يبشر به دين المسيح الدجال ،ثم العبادة الخاص بك سدى ،وإذا فشلت إلعطاء حقيقية
وصحيحة عبادة هللا ،كما أمر هللا ،فأنت جزء من مكافحة المسيح كما في كنيسة روما وبنات الكنيسة.
سوف شو لك الحكم ،يشير إلى العقوبة أن هللا سوف ميد بها لمكافحة المسيح وجميع الذين عملوا على دعم وتعزيز ذلك عبر العصور.

الوحش اللون القرمزي
حيث أنه حملني في الروح في القفر :ورأيت امرأة تجلس على وحش قرمزي لون ،مليئة بأسماء تجديف ،عنده سبعة رؤوس وعشر
قرون .رؤيا 17:3
رأيت امرأة ،يشير إلى أن الرجل جون ،في رؤيا من هللا ،ويرى كنيسة روما( ،مكافحة المسيح) يرمز كامرأة.

تذكر :هللا أظهر كنيسة المسيح كامرأة الملبس في مكانة الضوء على سطح القمر ،واآلن أنه يظهر كنيسة الشيطان( ،المسيح الدجال)
وامرأة تجلس على وحش قرمزي لون ،جميع سيمبوليسمس باستخدام "المرأة" ،ولذلك ينبغي أن يفهم على أن الكنائس أو األديان ،وأماكن العبادة،
تماما كما سيمبوليسمس كل من "قرون" في "كتاب دانيال" كان إشارة إلى الممالك أو األمم وقوة هناك.
"تجلس على وحش قرمزي لون" ،وهو "إنجيل" الشيطان كاذبة .هو يصور القرمزي إلعطائها شبهاً بالشيطان الذي يرمز "التنين
األحمر".
"مليئة بأسماء تجديف "،كما قد أظهرت في وقت سابق ،دخلت الشيطان يكمن في الكتاب المقدس ،واالستيالء عليها من كونها هللا
"اإلنجيل المقدس" ليجري "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،وعلى هذا النحو "اإلنجيل كاذبة" مليئة بأسماء التجديف .ثم هذا يدل على أن هذا الوحش
القرمزي هو "الكتاب المقدس من الشيطان"( ،اإلنجيل الشيطان كاذبة) ،مليئة باألكاذيب وتجديف ضد هللا وأن اإلنجيل المقدس.
هذا الوحش اللون القرمزي هو "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ورمزيا يصور على أنه "وجود سبعة رؤوس وعشرة قرون" ،وإذا كنت أذكر،
مشابه لتصوير الوحش الذي هو مكافحة المسيح المبين في رؤيا  ،13:1إال أنه فقد ال التيجان.

ال التيجان
الشيء الوحيد المفقود هنا هو "التيجان عشرة على عشرة قرون هذا الوحش" ،الذي سبب الوحي  13:1وصفاً لكنيسة روما (مكافحة
المسيح) ،ولها نفوذ اإلمبراطورية على األمم وشعوب األرض ،في حين الوحي  17:3وصف لإلنجيل الشيطان كاذبة ،ال مكافحة المسيح نفسه ،ومن
"اإلنجيل" الشيطان الكاذبة التي بنيت كنيسة روما على.

ابن التنين
وظهرت آخر يتساءل في السماء؛ وها تنين أحمر عظيم ،عنده سبعة رؤوس وعشر قرون ،وسبعة يتوج فيه الرؤساء له .رؤيا 12:3
كما بنيت كنيسة المسيح على هللا "اإلنجيل المقدس" و "تعاليم يسوع المسيح" ،كنيسة الشيطان ،مكافحة المسيح ،بنيت على "اإلنجيل كاذبة
من الشيطان" ،التي هي الشيطان األكاذيب والخداع.

تذكر وصايا الرب
هذه اآليات تفسر لماذا يصور هللا مكافحة المسيح كعاهرة ،في أن أولئك الذين ال تحتفظ بالوصايا العشر ،و لكن التماس بعد أعينهم ،وهي
الزنى ،وبقدر هللا وتشعر بالقلق .كما ترون ،اللون األزرق يدل على الحاجة إلى تذكر وصاياه العشر .مهم جداً الوصايا العشر هلل أنه يحتاج إلى
أطفال إسرائيل الرتداء الحجاب على مالبسهم حتى أنهم لن ينسى ،رغم أنه يبدو في الوقت المناسب فينسي.

العاهرة في نهاية المطاف
فمن هذه العبارة ،الزنى ،الذي يعطي أهمية ،باهلل ،عرض مكافحة المسيح كعاهرة .مكافحة المسيح هو في نهاية المطاف العاهرات .بينما
كثير في التاريخ قد ذهب-زنى تبحث عن دين لتناسب يريد والرغبات الخاصة بهم ،في مكافحة المسيح قد وجدوا في نهاية المطاف هللا المناهضة
األديان.
يي التماس ال بعدهم الخاصة بك القلب والعيون الخاص بك يشير إلى حقيقة أن كنت تبحث عن دين الذي يتفق مع التفسير الخاص بك هو
ما هللا وما هو مطلوب منكم في تقديم العبادة ألن هللا .كنت تسعى للعبادة كما المتعة وليس كما يسر هللا.
هللا محدد جداً فقط ما كان سيسمح في السلوك الشخصي الخاص بك وما هي خطيئة .هذا النوع من التقييد غير مرنة للكثيرين ،غير
مقبول ،حيث أنهم يفضلون إعطاء العبادة بطريقة أن يعمل لهم ،يذهبون الزنى.

أن المقدس الخاص بك هللا
يعرف هذا ،فقط هللا يمكن أن تجعلك المقدسة ،وهو السبيل الوحيد لتكون مقدسة ،يمكنك االستمرار في االحتفاظ "وصايا هللا" .هذه المرة
سوف أقول ذلك ،تلك "الذين قد خلت آذان تسمع ،فليسمع ،وأولئك الذين لديهم عيون لترى السماح لهم برؤية".
كلمة "المقدسة" يعرف بأنه :المكرسة لخدمة هللا ،وهللا ،أو آلهة .فيما يتعلق بالكلمة "من خلق هللا" ،أن يكون الكرسي أن يكون صحيحاا،
أو الحقيقة .ولذلك هو اإلنجيل المقدسة هلل اإلنجيل الحقيقية هلل .عندما يجعل هللا شيئا المقدسة ،أنها ألنه صحيح أو تدعمه الحقيقة هللا .عندما يقول هللا،
"تبقى المقدسة يوم السبت" أنه يعني أننا إبقاء "السبت الحقيقي" ،الذي هو "يوم السبت اليوم السابع" كما تظهر لنا في سفر التكوين  2و خروج
.11-20:8

هللا المباركة وقدس اليوم السابع
وبالتالي تم االنتهاء من السماوات واألرض ،وكل خرطوم منهم .وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في
اليوم السابع من جميع عمله الذي أدلى به .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 3-2:1
في األيام الستة األولى من خلق ،أنشأ هللا أيضا األساس لمدة أسبوع يوم سبعة .وعندما استراح هللا في "اليوم السابع" ،هللا تجويف وقدس
اليوم السابع .عند القيام بذلك ،جعل هللا "اليوم السابع" هو يوم مقدس ويوم خاص.

الوصية الرابعة
تذكر "يوم السبت" ،للحفاظ على القدس .ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :ولكن "اليوم السابع" 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 ،ال خاصتك
الماشية ،ال خاصتك غريب داخل خاصتك غيتس :في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض  ،البحر ،وكل ما فيها ،واستراح "اليوم السابع":
عاديون يبارك الرب "يوم السبت" ،وهو مقدس خروج 11-20:8

لقد أعطى هللا في "الوصية الرابعة" ،األمر أن "اليوم السابع" ليس فقط هو يوم مقدس ،ولكن أن كنت ،ومطلوبة للحفاظ على هذا اليوم
المقدس بالراحة في ذلك اليوم مثلما فعلت هللا.
أنت ترى! في كلمات هللا نفسه ،كتب إلى أسفل في كتابين مختلفة من الكتاب المقدس ،وهللا قد أخبرنا بأي يوم من األسبوع هو يوم السبت
له؛ اليوم السابع(السبت) .لك أو الخاص بك الكنيسة االحتفال بيوم السبت أي يوم من األسبوع أن يكفر "كلمة هللا" .ال يوجد مكان في الكتاب
المقدس حيث هللا أو يسوع يعطي األوامر أو التعليمات التي اليوم األول (األحد) أن يحتفل بيوم السبت .إذا كان هللا لم يتكلم عليه ثم الذين يمكنك
القيام بشيء لم؟

أن الكرسي أن يكون صحيحا ا
ولذلك عندما يقول هللا" ،أن يي قد تذكر ،والقيام بجميع بالدي الوصايا ،والمقدس الخاص بك هللا" هللا يريد أن نكون الحقيقية في أعمالنا
عبادة هللا ،وأن نفعل ذلك ونحن يجب أن ،وهو الحفاظ على الوصايا العشر ،كما اآلية أعاله هو القائد لنا للقيام.

عالمة بين لك وهللا
وكلم الرب منعزلة موسى ،قائال" :الكالم أنت أيضا معزل أطفال إسرائيل ،قائال :حق ًا  Sabbathsبي يي يبقى :ألنها عالمة بيني وبينك
طوال أجيال الخاص بك؛ أن كنتم قد أنا أعرف أن الرب أن تقدس لك .أنتم يبقى يوم السبت لذلك؛ ألنها مقدسة لكم :التأكيد يطرح كل واحد ديفيليث
عليه باإلعدام :ليعاقب دويث أي عمل فيه ،أنه يجوز قطع الروح من بين قومه .ستة أيام عمل يمكن القيام بذلك؛ ولكن في الدورة السابعة وهو يوم
السبت للراحة ،المقدسة للرب :كان مرتكبوها دويث أي عمل في "يوم السبت" ،ومن المؤكد أنه يطرح للموت .ولهذا السبب يبقى أطفال إسرائيل
يوم السبت ،االحتفال بيوم السبت في جميع أنحاء أجيالها ،لعهد األبدي .وعالمة بين لي وأطفال إسرائيل إلى األبد :في ستة أيام الرب السماء
واألرض ،وفي اليوم السابع استراح هللا ،وتم تحديث 31:12 .الهجرة17-
عندما يمكنك الحفاظ على "الوصية الرابعة" ،يوم السبت ،أنها عالمة بين هللا ولكم أن نظرتم إلى "هللا إنشاء" هللا وأي شيء آخر .على قدم
المساواة ،عندما يمكنك االحتفاظ بالوصايا العشر ،كما قد وردت هللا بها ،فإنه أيضا هو عالمة على أن نظرتم إلى "هللا إنشاء" هللا وأي شيء آخر.
إذا أنه يساعد لتذكيرك بالحفاظ على الوصايا العشر والسبت اليوم السابع ،ثم بكل الوسائل ،وارتداء وشاح أزرق يتباهى بك ،ولكن إذا كان لديك
الوصايا العشر وتعاليم يسوع مكتوب على القلب ،وطاعة ،واالحتفاظ بها ،ثم يمكنك ابدأ أن ننسى للحفاظ على الوصايا العشر أو يوم السبت  ،ألنها
سوف تكون جزءا من أنت ،في الجسم والروح.

لكي هللا بك
أنا الرب إلهك ،الذي جلبت لكم من أرض مصر أن هللا بك :أنا الرب إلهك .أرقام 15:41
في هذه اآلية ،هللا يعطي تفسير لماذا أحضر الناس خارج مصر وتحول العبيد إلى أمة .هللا يريد أنهم ينبغي أن ننظر إليه هللا ،وأي شيء
آخر .كما أن هذا صحيح مع اليهود حتى هل صحيح بالنسبة لنا الذين يتبنون "تعاليم يسوع" .إذا كان "هللا خلق" التي ترغب في إعطاء الخاص بك
لعبادة ،ثم قمت يجب عبادة هللا كما أنه قد قاد .للعبادة وإال يقول هللا أن كنت حقا ً ال ترغب في أن تعطي العبادة له ،وكنت تقول له أن طريقته خاطئة
وسوف نفعل كما متعتك ،ال كما يسعدني هللا.

أم هارلوتس
وعلى جبهتها اسم مكتوب ،اللغز ،بابل العظيم" ،األم من هارلوتس والفظائع من األرض" -رؤيا 17:5
الرمزية من مكافحة المسيح كأم ،وأن بناتها هم أيضا هارلوتس ،من المهم ،في هذا وهذا يدل على تطور المزيد من دين المسيح الدجال
من ذلك لمجرد كنيسة روما إلى أن العديد من الكنائس األخرى تستند إلى نفس اإلنجيل كاذبة والتقاليد من كنيسة روما.

سر
تذكر :كيف يستخدم هللا هذه العبارة" ،الذين قد خلت آذان تسمع ،فليسمع" ،والكلمة "الغموض "،محل العبارة ،ولكن لها نفس المعني.
هللا يجب عليك أن تفهم أن من المهم التي تلي كلمة "سر" ،وكنت بحاجة إلى دراسته بحيث أنه سوف تفهم حقيقة ما أقول لك هللا.
العبارة" ،العظمى في بابل  "،جزء من الغموض .والسبب هو مكتوب على الجبين المرأة أن هللا يستخدم لتصوير مكافحة المسيح ،إلظهار
أن هذا هو جزء من الفكر المعرفي ،ومن ثم جانبا من هذه المرأة (المسيح الدجال) منظمة الصحة العالمية وما ترمز إليه شخصية واألخالق.
إبليس ،أو كما يشير هللا له ،الشيطان ،ليس معارضة هللا جهال ،جعلت الشيطان فكر شغل المقرر أن تعارض "طريقة هللا" ،وتحل محل
عبادة هللا مع بديل أو الدين المزيفة ،فهو أن الذي يدعو هللا المسيح الدجال.
تذكر :كلمة "مكافحة" ال يعني فقط في معارضة إلى ،ولكنه يعني أيضا في االستعاضة عن كنيسة المسيح.

الدولة المدينة
إذا كنت تذكر من التاريخ ومن "كتاب دانيال" ،بابل اإلمبراطورية كان الدولة مدينة التي غزاها كل من ثم يعرف العالم المتحضر .هللا ال
تستخدم الكلمات دون الغرض ،ولذلك عندما يستخدم العبارة" ،العظمى في بابل "،أنها لإلشارة إلى أن مكافحة المسيح مدينة ،ومثل بابل األصلي
وهو الدولة مدينة ،مما يعني أنها دولة مستقلة حجم المدينة.

المفلسة روحيا
هناك ما هو أكثر لماذا تدعو هللا الدولة المدينة من "الفاتيكان" ،بابل العظيمة ومع ذلك ،وأن له عالقة مع عدم القبول الروحي لقوانين هللا،
حيث أن ملك بابل وابنه ،على الرغم من المعجزات التي ال يمكن إنكارها سيظهر لهم ،ال تزال محرومة من سلطة "هللا عز وجل".
تذكر :نبوخذنصر وابنه ،ال تزال إعداد أنفسهم فوق الخالق ،أو ذهب الزنى بعد اآللهة األخرى.
هذا إذن آخر من المعرفات الخاصة بمكافحة المسيح ،أنها الدولة مدينة ولم تعط العبادة هلل كأوامر أنه لكنها أقامت عبادة التي تعارض
العبادة الحقيقية هلل.

الفكر المعرفي
هناك أهمية الرمزية ألن هذه المرأة ،وهذه العاهرة ،الذي يحتوي اسم "بابل العظيم" مكتوب على جبينها ،لها عالقة بما قلت من قبل فيما
يتعلق بالجبهة .جبهته هو الممثل الفكر المعرفي ،وهو أن نقول أن هذه المرأة ،أو تلك التي تجلس كقادة لألمة والكنيسة التي المسيح الدجال ،اختارت
من خالل قرار الخاصة بهم ،عبادة هللا كما أنهم اختاروا بدالً من األوامر أنه.

عدم إضافة أو استقطاع من
يي ال يجوز إضافة معزل كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال يي تقلل من أي منها ،أن يي قد تبقى وصايا الرب هللا الذي أنا األمر لك .سفر
التثنية 4:2
كما قلت من قبل ،لعبادة هللا في أي شكل من األشكال بخالف ذلك وأنه يحظى هو عدم عبادة "هللا خلق" على اإلطالق ،لكن هللا االختراع
الخاصة بك ،واالفتراضات لعبادة الشيطان .وهذا شيء ال أقول ،لكن ما هللا نفسه يخبرنا في اآليات التالية.

أم للعاهرات
وعلى جبهتها اسم مكتوب ،اللغز ،بابل العظيم" ،األم من هارلوتس والفظائع من األرض" -رؤيا 17:5
األم هارلوتس والفظائع من األرض ،ومرة أخرى مكتوبة على جبينه المرأة ،ولذلك جانبا لمنظمة الصحة العالمية مكافحة المسيح.
وقد أظهرت هللا مكافحة المسيح أنها عاهرة والزاني مع دول العالم ،واآلن هللا يبين لنا أن مكافحة المسيح أيضا األم للعاهرات .هذا يقول
لي ،أن هناك كنائس أخرى هم مثل األم ،معارض ة هلل ،ولذلك فجزء من دين الشيطان الكاذبة على األرض بأسرها ،وتفصل في مظهرها الخارجي.
واقترح أن هذا هو إشارة إلى تلك الكنائس التي تطلق على نفسها اسم المسيحية ،بعد االحتفال "يوم السبت األحد" بدالً من "السبت السبت" هللا،
يجعلها عاهرة األديان ،تماما كما كنيسة روما.

بنات العاهرة
إذا كنت ال تتفق معي على هذا ،النظر في هذا .لماذا يشير هللا إلى "بنات العاهرة" لم يكن أن هناك ديانات أخرى ،المستمدة من األم ،لكنها
لم تعد جزءا من الكنيسة األصلية ،بعد الخالفات التي تعيين لهم بعيداً ،بعد وجود العديد من نفس العقيدة الوثنية والممارسات ،التي تجعلها ال من هللا
ومن ثم باغان (المسيح الدجال) .واقترح كل من البروتستانت الكنائس التي يطلقون على أنفسهم المسيحية لكن تبقى السبت كاذبة من األحد ،هللا
تعتبره "بنات العاهرة" مكافحة المسيح.

فهم أم هارلوتس
عندما يتكلم هللا عن بنات العاهرة أنه يستخدم عبارة "والده هارلوتس "،وتبين أن أم قد نسل حتى أيضا أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية
ذرية في شكل تلك الكنائس البروتستانت.

يخبرنا التاريخ
في التاريخ ونحن نعلم أن مكافحة المسيح ،أو كنيسة روما ،له ذرية" ،والديانات البروتستانتية" .كما يجب أن تعرف ،هي وليدة كنيسة
روما الكنائس البروتستانتية التي سحبها بعيداً عن الكنيسة األم أو الكنيسة الكاثوليكية خالل سنوات "اإلصالح البروتستانتي" ،فضال عن تلك التي
شكلت في اآلونة األخيرة ،ولكن ال تزال تبقى "يوم السبت األحد" فضال عن أغان أخرى (المضادة هللا) في الممارسات التي أنشأتها في كنيسة
روما.
هذه هي الكنائس التي فصلها عن كنيسة روما ،ولكن تبقى العديد من التقاليد أنشأتها كنيسة روما" ،يوم السبت األحد" يجري التقليد األكثر
وضوحاً .هم الذين ينتمون إلى هذه الكنائس التي هي "بنات العاهرة" مكافحة المسيح ،وبعبارة أخرى الديانات البروتستانتية ،كل بت عرضه لوجود
عالمة الوحش ،بسبب التزامهم المستمر "السبت األحد" بدالً من تلك التي قد وردت هللا في "الوصية الرابعة".

لماذا عاهرة
يأخذوا حذرهم بنفسك ،خشية أن أنت تجعل من عهد مع سكان بياضا األرض أنت سنتعاون ،خشية أن يكون لكمين في خضم إليك :هجرة
34:12
يستخدم آلة تصوير رمزي لمكافحة المسيح كعاهرة لسبب وجيه جداً .السؤال األول قد تسأل السبب العاهرة ،ومكافحة المسيح ماذا يجب
القيام به مع الجنس غير المشروعة؟ لفهم رمزية العاهرة تحتاج إلى االنتقال إلى اآلية التالية.
اآلية أعاله يبين هللا إعطاء تحذير "دولة إسرائيل" ،قبل عبورهم نهر األردن لدخول أرض الميعاد .في تلك األراضي يعيش الناس مع
األديان الوثنية ،هللا هو إعطاء تحذير أن "دولة إسرائيل" يمكن أن يكون أي تفاعل مع هؤالء الناس ألن عاداتهم الدينية الفاسدة اليهود ،ومما جذبهم
بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي والصحيح.

عبادة ال آلة أخرى
ولكن يي يجوز تدمير تلك المذابح وكسر الصور الخاصة بهم ،وخفض بساتين :النت سوف عبادة ال هللا األخرى :هو الرب ،وهو اسمه
غيور ،آلة غيور :خشية أن أنت تجعل عهدا مع سكان األرض ،ويذهبون الزنى بعد آلهتهم ،والتضحية بمعزل عن اآللهة ،وواحدة االتصال إليك،
وأنت تآكل من تضحيته؛ آياته النزوح15-
كما ترون ،يشير هللا كأولئك الذين يقومون بأنفسهم باألخرى الوثنية األديان ،والطقوس وشرير ،كالزنى .هذا السبب هللا يبين مكافحة
المسيح كعاهرة ،ألنها عاهرة لجميع األمور تتعارض مع قوانين هللا ومرات.
هللا يريد أن نحن العبادة له كما أنه األوامر ،الذي يترجم إلى حفظ وصاياه العشر .األربعة األولى من الوصايا العشر يعطي معلمات محددة
فيما يتعلق بنموذج ما أن العبادة أن تكون ،والست األخيرة انعكاس لهو هللا ،وبالتالي ما هو نوع من الناس يريد هللا لنا أن نكون مثل .أي شخص
ينحرف عن هذه العبادة ،هللا يشير إلى الذهاب كبحها .يصور هللا مكافحة المسيح (كنيسة روما) كعاهرة ،ألنها نهاية المطاف األديان الوثنية ،وهي
عاهرة أو أغان والديانات أن الرجال يستطيعون دائما ً ذهب-زنى بعد.

رؤيا  17:5يشير إلى مدينة بابل العظيمة "األم هارلوتس" .مكافحة المسيح هو الدولة-مدينة الفاتيكان ،وبالتالي تطلب المدينة هللا مدينة
بابل العظيمة ،وأنه هو بدوره يجري وصفت عاهرة .ولذلك ،إذا كانت كنيسة روما هو مكافحة المسيح ،وأنه يرد وصفها عاهرة ،وأنها هي أيضا أم
هارلوتس ،ثم تلك الكنائس التي سحبها بعيداً عن كنيسة روما ،أو الكنائس البروتستانتية ،هي تلك التي هو تصوير هللا على أنها "بنات عاهرة".
هللا يريد ذلك ونحن نفهم هذه سيمبوليسمس لسبب هام جداً ،و "سفر الرؤيا" وكل شيء وقد درسنا حتى اآلن من "كتاب دانيال"،
والنبوءات للمستقبل ،وكما يراها دانيال ومن ثم يوحنا الرسول.
هللا يخبرنا في هذه األحداث حتى يكون نحن الذين نعيش في "نهاية األيام" التي تستطيع أن ترى أن هذه األمور قد حدثت في التاريخ تماما
كما تنبأ هللا .بهذه الطريقة هو إعطاء هللا دليل على أنه حقيقي وأنه هو "من خلق هللا" ،ليمكن أن نرى فقط "هللا خلق" في المستقبل مثلما هللا فقط
يمكن أن نرى في األحالم للملك نبوخذنصر .أي رجل يمكن أن نرى في المستقبل ،وبالتالي هذه النبوءات يجب من هللا وليس غيرها .أقام هذا ،يريد
هللا أن لدينا فهم أفضل لما هو على وشك تحدث في عصرنا الذي أعطاه أيضا نبوءة .وهذا يمكن أن تظهر أفضل في اآلية التالية.

العذارى  144,000من النساء
وبدأ لي ،ولو ،حمل وقفت سيون جبل ،ومعه األربعين مائة وأربعة آالف ،بعد اسم أبيه مكتوب في جباههم .رؤيا 14:1

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 أول ثمار هللا وإلى الحمل -رؤيا 14:4
واقترح أن المرأة تحدث في هذه اآلية هي األديان الباطلة .واقترح أن من هذه الكنائس ،وكنيسة روما وهذه الكنائس الموجودة ذرية التي
هي المرأة التي  144,000البكر من.
تذكر :هن رمزية للكنائس أو األديان؛ وهذا ليس عذرية جنسي التي يتكلم هللا في اآلية المذكورة أعاله ،ولكن عذرية ديني من اإليمان.
 144,000أن تكون عذراء وتقترح لي إشارة إلى أولئك الذين لم تكن نشطة خالل حياتهم في العبادة الكاذبة عن طريق تلك الكنائس التي هي بنات
عاهرة .هؤالء الناس ( )144,000وسوف تعرف الحقيقة أنها الحقيقة ،عندما يرون الحقيقة ،ال بعد تم تلقينهم "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .هذه
 144,000لذلك سوف يقبل بسهولة هللا "اإلنجيل المقدس" كالحقيقة وهي أقل من المحتمل أن يكون أعمى باألكاذيب والخداع ،أي أولئك الذين
ينتظمون في الكنائس العاهرة ،الشيطان والكنائس البنتي عاهرة التفكير أنها هي المسيحية ،لن يكون ذلك سهولة قادرة على رؤية الحقيقة هللا ،إيمانا
منها بأن يتم حفظها مسبقا ً والتفكير أنهم فعال معرفة الحقيقة.

وجهة نظر شخصية
واقترح هذا ،ألن وضعي مشابه .أنا لست المتوفى دم يعقوب ،ولكن ال يكون تم مرتادي كنيسة .كل حياتي العثور على الكنائس ألفراد
عائلتي أن وكاذبة ،واألديان أن يكون نفاقا .هذا فعليا ً إيقاف لي من الدين كله ،وأن أقول ،وأنا اعتبر نفسي أن تكون عذراء ،في اإليمان باهلل،
أونديفيليد بالعقيدة والتقاليد من أي كنيسة أو الدين .كان إيماني ما كان هناك ،استناداً إلى الكتاب المقدس هللا يقصد بها ،فضال عن تعاليم يسوع .إال
في اآلونة األخيرة قد إيماني ينبض بالحياة من خالل وصاية هللا نفسه.

إنجيل الشيطان كاذبة
دم القديسين
ورأيت امرأة في حالة سكر مع دم القديسين ودم شهداء يسوع :وعندما رأيتها ،كنت أتساءل بإعجاب شديد -رؤيا 17:6
هذه اآلية تهدف إلى ضرب المنزل حقيقة أن مكافحة المسيح قتل األبرياء الذين عبادة هللا كما أنه األوامر ،القديسون يسوع هللا .الناس
الذين ترجمت هذه اآلية من اليونانية القديمة ،أظهرت مرة أخرى والءهم الحقيقي .كلمة "اإلعجاب" ،إيجابيا أو حتى رفع داللة ،ويترجم االحترام أو
التقدير أو الموافقة .أن هذه المترجمين استخدام هذه الكلمة يبين أنهم دعاة أو إعطاء الموافقة لتلك التي تؤيد مكافحة المسيح.
كلمة يونانية األصل" ،زوما "،يعني أن ننظر عن كثب ،إلى تصور ،أو ها ،ويتساءل عن .كما ترون ،هناك ال إعجاب ،مجرد فضول.
وهذا بعد طريقة أخرى أن يلوث الشيطان الكتاب المقدس بأكاذيبه.

معجزة في المرأة
والمالك وقال لي" ،ولهذا السبب أنت شققت األعجوبة :سوف أقول لك سر المرأة والوحش الذي كارث لها ،والتي خلت سبعة رؤوس
وعشر قرون ".رؤيا 17:7
كما يمكنك أن ترى في هذه اآلية أعاله ،المالك ال ينظر جون بعد إعجابه بالمرأة؛ أنه يستخدم كلمة "معجزة "،مما يعني أن يفاجأ أو إلى
التساؤل حول .
كما قلت أن كلمة "سر" لتمكنك من معرفة أن هذا المهم أن تفهم ،في اآلية أعاله المالك قد صرح جون أنه سيكشف عن سر.

أن كان ،وليس" ،لم يتم"
الوحش أن أنت سوسة  ،وهو ليس؛ ويجوز الصعود 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
العبارة" ،وأن كان ،وليس ،ويتم" ،فضول بالنسبة لي .كيف يمكن أن يكون شيئا ال؟ عندما كنت تأخذ من الوقت للتفكير في األمر وكسر
اآلية أسفل فهمها تظهر من خالل ذلك.
"الوحش الذي أنت سوسة ،وليس" يشير إلى "الوحش القرمزي الملونة" ،التي نفهم اآلن أن تكون رمزية من "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.

تذكر :هذا الوحش القرمزي رمزية من اإلنجيل كاذبة الشيطان ،مع أخذ ذلك في االعتبار ،فمن السهل أن نرى" ،الذي كان ،وليس،
ويتم" ،هي عبارة أو إنجيل الشيطان.

لم يقم الشيطان الكتاب مقدس؛ أبلغ ابدأ مع الرجال وتسبب لهم لم تصبح األنبياء ،وكتابة كلماته كاهلل .ولذلك ،اإلنجيل كاذبة من الشيطان
كان ،ولكن ليس ،ومع ذلك فإن .مثل كل شيء عن الشيطان ،له اإلنجيل كاذبة أو أن الكتاب المقدس كاذبة مليء بالخداع واألكاذيب والذرائع ،إال
أن الشيطان قد ال الكتاب المقدس ،وهذا هو السبب" ،الذي كان ،وليس ،ويتم".

أن يصعد من الهاوية
أن هذا الوحش يصعد من الهاوية ،الذي تفترض أن تكون عبارة عن تصوير للجحيم ،ولكن يمكن أيضا أن يكون تصوير لشفاه الشيطان
وكلماته الكفر والكذب .مجرد التفكير في فم الشيطان ،وعبارة ال تنتهي من الكذب والتجديف والخداع التي تخرج .وكل ذلك يأتي من الهاوية
الشيطان الغضب والكراهية هلل وهللا لتقف على كل ما .ولذلك ،هي تلك التي تأتي من الهاوية التي قد تم تلقينهم في يكمن الشيطان ،وقد احتضنت
"اإلنجيل" الشيطان كاذبة ككلمة هللا .على هذا النحو كانوا يعتقدون أنهم يقومون بمشيئة هللا ،ولكن بدالً من ذلك ،هي معارضة بكلمة وشريعة هللا.

ويذهب إلى الجحيم
ترجمة كلمة "الجحيم "،من الكلمة اليونانية القديمة" ،أبوليلة "،الذي يعني ،الخراب أو خسارة( ،اإلدانة المادية والروحية أو األبدية،
والموت .ولذلك الشيطان وله اإلنجيل كاذبة ،وجميع تلك التي تتبع أو العبادة وفقا "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،تلتزم "الجحيم" أو اللعنة األبدية
والموت األبدي.

سوف يتساءلون
"فإن أسهب في الحديث عن األرض يجوز التساؤل ،كانت أسماؤهم غير مكتوبة في كتاب الحياة من أساس العالم ".الجزء األخير من

هذه اآلية وقد أولئك الذين أتناول األرض طرح السؤال هو" ،التي كان ،وليس ،ويتم؟" هللا يبين لنا فإن تلك" ،أسماؤهم غير مكتوبة في كتاب
الحياة "،الذين لن يفهم ما يعنيه هذا.
دين الشيطان غير موجود ،ولكن الناس قاعدة عبادتهم من به اإلنجيل كاذبة .وهذا أيضا إشارة إلى الوحش اللون القرمزي ،الذي كان،
وليس ،ويتم .فهم أولئك الذين ها الوحش الذي كان ،وليس ،ويتم ،أو تلك أن العبادة استناداً إلى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،عن طريق الدين كاذبة
لمكافحة المسيح ،الذي هو الوحش الذي تبدو لن تكون قادرة على فهم هذا ،ولكن اآلن بعد أن كنت قد شاهدت هذا التفسير ،وربما سوف اآلن،
وبالتالي  ،وربما يتم كتابة اسمك في "كتاب الحياة".

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

مرة أخرى ،نواجه شكالً مختلفاً من هذه العبارة" ،العقل التي خلت الحكمة "،التي تصل إلى نفس الشيء مثل" ،الذين قد خلت آذان
تسمع ،فليسمع "،ويقول أن هللا يريد أن كنت تأخذ من الوقت لفهم ما يقول لك ،ألنه من المهم أن يكون لديك.

أين هي بابل العظيمة؟
مرة أخرى ،المرأة التي يجلس عليها الوحش اللون القرمزي رمزية لمكافحة المسيح ،وهللا يقول لنا أنها يجلس على ظهر الوحش القرمزي
الملونة ،ورمزية (الشيطان اإلنجيل كاذبة) ،التي بدورها يجلس عليه سبع الجبال أو التالل .وأن هذه الجبال ما سبعة رؤساء هذا الوحش يمثل.
وهذا ليس رمزية؛ رؤساء سبع رمزية على سبعة من التالل أو الجبال ،ولكن التالل السبعة ليست رمزية .هللا يقول لنا أن الدولة المدينة التي هي
مكافحة المسيح (كنيسة روما) يجلس على سبعة من التالل أو الجبال .هذا إذن معرف لمدينة بابل العظيمة.
هذا حيث يأتي دور الحاجة إلى التفكير والدراسة .وقد قال هللا لنا ،أن مكافحة المسيح مملكة ،وأن هذه المملكة هي الدولة مدينة واآلن هو
يقول لنا أن هذه المدينة تقع على سبعة جبال أو تالل .السؤال هو ما هي مدينة في أوروبا ،وحيث قيل لنا القرن قليالً سوف يأتي من ،يناسب هذا
الوصف .أ نها دولة مستقلة ،حجم المدينة ،التي هي هيئة حكومية دينية على رأسه ،وأنها كزعيمة رجل هو شخصية دينية ،الذي يجلس على العرش
هلل في بيت هللا ،ويشير إلى أنه هو هللا ،ويبشر بالتجديف ضد هللا.

مدينة التالل السبعة
مدينة روما منذ تأسيسها قد طوال التاريخ قد يشار إلى المدينة على سبعة من التالل أو الجبال .هذا ثم يعطي معرف آخر فيما يتعلق بما
هي مدينة بابل العظيم رمزي من ،وهذا هو روما ،إيطاليا أو أكثر دقة ،الفاتيكان ،وقسم فرعي من مدينة روما.

الملوك السبعة
وهناك سبعة ملوك :خمسة من سقطوا ،وواحد ،وأخرى لم تدخل بعد؛ وعندما قال أنه يأتي ،أنه يجب أن يستمر بمسافة قصيرة .الوحي
17:10
وهذا يبدو وكأنه لغز آخر أليس كذلك؟ تماما كما أننا احسب ريدل األخرى بإعطاء الفكر إلى انهيار اآلية ،حتى أيضا أننا يمكن أن نستشف
معنى من هذه اآلية.
تذكر :أن هناك أصالً كانت الممالك العشر التي تمأل الفراغ الذي تركه سقوط الحكومة اإلمبراطورية عندما أقيل مدينة روما للمرة
األخيرة في  476ميالدي.
"الملوك السبعة" ،هو إشارة من سبع دول  03:10ص العشرة األصلية المتبقية تم التقطه من جذورها بمكافحة المسيح بعد وقت قصير
من أنها اكتسبت مركزها كقوة مكافحة المسيح ،في مكان ما بعد اإلعالن .538

هي سقط خمسة
وهناك سبعة ملوك :خمسة ،هي تراجع ،وهو ،وأخرى لم تدخل بعد؛ وعندما قال أنه يأتي ،أنه يجب أن يستمر بمسافة قصيرة .الوحي
17:10

وهذا هو بنبوءة "نهاية يوم" ،القول بأنه لم يتم الوفاء بها أو التي قد تم الوفاء بها إال في اآلونة األخيرة" .خمسة هي سقطت" ،يقول لنا أن
تلك الدول السبع المتبقية ،خمسة هي تراجع ،وهو يعني أنهم وقعوا تحت تأثير وسيطرة الشيطان مرة أخرى في "نهاية األيام" كما كانت خالل
"العصور المظلمة".
تذكر :عند إزالة نابليون البابا من الفاتيكان في  ،1798إزالة نفوذ البابا في تلك الدول السبع .أن اإلزالة هو بشري الجرح أن يشفي.

الدول السبع التي ما زالت
ولعلكم تذكرون الدول السبع التي بقيت بعد مكافحة المسيح التقطه حتى ثالثة من جذورها ،هي:
 :1االمانيون ،أو األلمان؛
 ،burgundians :2أو السويسرية؛
 :3فرانكس ،أو الفرنسية؛
 :4اللومبارديون ،أو اإليطاليين؛
 :5ساكسون ،أو اإلنكليزية؛
 :6سويفي ،أو اللغة البرتغالية؛
 :7القوط الغربيين ،أو اإلسبانية.

تذكر

أيضا :هذه األمم أعطى القوت السياسية واالقتصادية والعسكرية إلى روما للكنيسة خالل العصور الوسطى ،ومع أخذ ذلك في

االعتبار ،وخمسة من أعاله سرد يتم على هذا النحو اآلن؟ لتحديد هذا أننا يجب أن نأخذ في االعتبار الذي ال يزال تقديم الدعم إلى روما للكنيسة ،أو
على األقل من تلك السبع لدين المسيح الدجال الموسعة التي تضم تلك الكنائس واألديان التي ال تعطي االحتفال بيوم السبت في "اليوم السابع" من
األسبوع.
واقترح أن األمم التالية إلى الخمسة تحدث في اآلية أعاله واأللمانية ،واإليطاليين ،واإلنجليزية ،والبرتغالية واإلسبانية .وهذا يترك
السويسرية والفرنسية .هذا االقتراح يستند إلى هذه العالقة الدول الخمس مع كنيسة روما على مر السنوات الماضية مائتي أو نحو ذلك منذ كنيسة
روما تلقي به الجرح بشري.
"وواحد ،واآلخر لم يحن" يوحي بأن األمة السادسة قد تراجع مؤخرا تحت تأثير مكافحة المسيح أو الشيطان أكثر من المحتمل الجديد
السلطة على األرض ،و "النبي الكاذب" ،ولكن أن الدورة السابعة ولم يتم إعادته تحت سيطرة الشيطان.
األمة السادسة أرى أنها السويسرية ،بسبب تاريخها الطويل من الحياد ،ودخولها مؤخرا إلى حلف شمال األطلسي .األخيرة التي قد ال تأتي
مرة أخرى تحت تأثير مكافحة المسيح هي الفرنسية .يمكن أن نسأل لماذا الفرنسيين هم الرافضة عقد .وهذا له عالقة مع تاريخ فرنسا وكيف الشعب
الفرنسي قد عانى الكثير من األلم والمعاناة على يد كنيسة روما خالل "اإلصالح البروتستانتي" .وهذا له عالقة مع الثورة الفرنسية والكراهية التي
كان الشعب الفرنسي منذ ذلك الحين للدين بشكل عام والكنيسة الكاثوليكية على وجه التحديد.
تشير األحداث األخيرة في العالم بالنسبة لي أن هذه الدولتان ،فرنسا وسويسرا ،وانخفضت مرة أخرى .الفرنسية مؤخرا كانت تشارك في
العمل العسكري تحت رعاية "منظمة حلف شمال األطلسي"( ،حلف شمال األطلسي) ،وعلى هذا النحو هو جزء من السلطة من "النبي الكاذب".

على الرغم من أن الفرنسية أعضاء في منظمة حلف شمال األطلسي منذ مفهومها ،ابدأ حقا ً قدموا الدعم الكامل لها .إذا كانت قوات منظمة حلف
شمال األطلسي الالزمة في صراع أو تلك ،فرنسا عموما لن يعطي قواتها تحت قيادة قادة منظمة حلف شمال األطلسي ،ولكن تميل إلى التعامل مع
المشكلة بشكل مستقل عن بقية .بيد "رئيس فرنسا" رؤية تدهور القوة والتهديد من "المتعصبين اإلسالمية" قد أعلنت مؤخرا بدور أقوى في عمليات
حلف شمال األطلسي في المستقبل.
هذا سوف يغادر سويسرا عقد .عندما يبدأ سويسرا تضطلع بدور أكثر نشاطا في منظمة حلف شمال األطلسي سوف يكون الوقت قصيرة
قبل بدء الحرب العظمى .وهذا أيضا قد حان لتمرير كذلك .واستخدمت القوات العسكرية السويسرية قبل بضعة أشهر منظمة حلف شمال األطلسي
في عمل عسكري ضد اإلرهابيين اإلسالميين.
وهذا يوحي بالنسبة لي هذه سبع دول من أوروبا في الوالء مع مكافحة المسيح أو على األرجح "النبي الكاذب" أن القاعدة الدينية
والعسكرية والسياسية واالقتصادية ،التي سيتم إعطاء تعريف لمنظمة الصحة العالمية وما "نبي كاذب" .بسبب هذه اإلصدارات الحديثة لألمم
بإبطال "العصور المظلمة" لمكافحة المسيح ،الذي يعود إلى خدمة الدين المسيح الدجال الذي أيضا سوف يذهبون إلى الجحيم .مع ما بينت لك من
تأثير الليبرالية على حكومات أوروبا وكيف الليبرالية هو "نبي كاذب" ،ربما كل سبعة هي الفعل سقط ،الذي يقول لي أن الحرب العظمى ناي في
متناول اليد.

الوحش من السبعة
والوحش الذي كان ،وليس ،حتى أنه هو الثامن وهو من السبعة و  goethإلى الجحيم .الوحي 17:11
تذكر :وهذا هو إشارة إلى "اإلنجيل كاذبة الوحش اللون القرمزي" أو الشيطان ،أن "امرأة عاهرة" ،أو مكافحة المسيح هو يصور
كالجلوس على؛ ولذلك فمن "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،الذي هو عد هللا كاألمة الثامنة .وهذا يعني أن الكنيسة أو الدين التي تأسست عليها "اإلنجيل
كاذبة" كما يرمز "النبي كاذبة" ،والذي أظهر لي أن تكون الواليات المتحدة األمريكية .ولذلك ،الواليات المتحدة األمريكية هو الثامن كما تحدث في
اآلية أعاله.
تذكر :في "سفر الرؤيا" الوحش الذي يخرج من البحر في رؤيا  ،13:1وكيف كان عشر تيجان عليها عشر قرون ،وشرحت كيف أن
هذه األبواق كشفت أنها ترمز إلى وجود جوانب اإلمبراطوري أو العالمية ألنها؟ لهذا السبب أن تطور "الدين كاذبة" يمكن أن تحسب مع الدول
السبع من أوروبا.

الوحش الذي كان
والوحش الذي كان ،وليس ،حتى وهو الثامنة.
هذا "الوحش" إشارة إلى القرمزي الوحش الملونة أن "امرأة عاهرة" يجلس عليه ،أو اإلنجيل كاذبة من الشيطان .أن هللا يبين هذا
الوحش كما يجري ثامن السبعة هو لإلشارة إلى أن الدول السبع المذكورة أعاله تحت سيطرة الشيطان واحتضان اإلنجيل كاذبة من الليبرالية وهو
"نبي كاذب".

الملوك العشرة
وعشرة األبواق التي أنت سوسة هي الملوك العشرة ،التي تلقت المملكة ال يوجد حتى اآلن ،ولكن تتلقى السلطة كملوك ساعة واحدة مع
الوحش .الوحي 17:12
له عالقة "النبي الكاذب" ،والملوك العشرة أن "النبي الكاذب" ويعطي السلطة لهذه اآلية .وافترض أنها إشارة إلى عشر دول قادتها تمنح
السلطة المطلقة على مواطنيها أن عقد ملك خالل "العصور المظلمة" .هذه اآلية تقول لي أن "النبي الكاذب" ستعطى هذه السلطة صاحبة لهؤالء
األشخاص العشرة ،الذين ليسوا الملوك ،لكنها ستبذل كالملوك أو على األقل إعطاء صالحيات مساوية للملوك.

لمدة ساعة واحدة مع الوحش
وهم عشرة قرون التي أنت سوسة الملوك العشرة ،التي تلقت المملكة ال يوجد حتى اآلن ،ولكن تتلقى السلطة كملوك ساعة واحدة مع
الوحش .الوحي 17:12
هذا هو آخر وقت النبوءة في "سفر الرؤيا" ،وفترة نهاية الزمن ونهاية يوم النبوءة؛ ولذلك اعتبر تحديد هذه الفترة الزمنية نفسها كيف
يمكننا تحديد األيام النبوية  1260 1260سنة حرفية على قدم المساواة.
إذا كانت ساعة واحدة  01:24ص يوم واحد ،وهناك  360يوما في التقويم القديم ،ثم يتم حساب هذه الفترة الزمنية ك  01:24ص ،360
التي تحسب بها لمدة  15يوما حرفية.
أنا مقتنع ولكن إيجابية ال أن هذه اآلية هو الحديث عن الوقت الذي سيكون الملوك العشرة في الوالء "النبي الكاذب" الذي يتوافق مع
الحرب العظمى .وهذا ثم يقول لي أن الملوك العشرة ستكون جزءا من الحلفاء مكافحة المسيح" ،نبي كاذب" لل  15يوما األولى من الحرب
العظمى.
والسؤال لدى عندما عد هللا كبداية الحرب العظمى؟ وأنا اكتب هذه الكلمات ،وهو حزيران/يونيه عام  ،2016وحرب عالمية تدور رحاها
حاليا .إيزيس ،أو الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،بعمليات إرهابية مستمرة في جميع أنحاء العالم بأسره ،ولهذا السبب يطلق عليه حرب
عالمية .ولكن هذا القتال الحالي يعتبر من هللا أن تكون جزءا من الحرب العظمى؟
أرى إمكانية أن الحرب العظمى ال يبدأ فعليا ً حتى أمم األرض البدء باستخدام األسلحة النووية ضد بعضها البعض ،والتي أرى أن شيئا ما
يمكن أن يحدث في أي وقت مع ظروف العالم كما.
وهذا أيضا يوحي لي أن الحرب العظمى نفسها سوف فقط آخر  15يوما من سالفو األولى إلى آخر ،على الرغم من أن اعترف بالحرب
يمكن أن تستمر مدة تزيد على خمسة عشر يوما .أنا اشتقاق هذا االفتراض من ما يخبرنا يسوع في اآلية التالية.

من هم "الملوك العشرة"؟
القرون العشرة هي "عشرة ملوك"
وعشرة األبواق التي أنت سوسة على الوحش ،وهذه يجوز أكره العاهرة ،ويجوز جعل لها مقفرة وعارية ،يجوز أكل اللحم لها وحرق لها
بالنار .رؤيا 17:16
العاهرة أصالً مكافحة المسيح أو كنيسة روما ،ولكن في "نهاية أيام" ،نقل السلطة جعل الحرب على "القديسين هللا" إلى "النبي الكاذب"،
ولذلك ،أرى أن هذه اآلية تقول لنا أن الملوك العشرة سوف تبدأ كحلفاء "النبي الكاذب"( ،الواليات المتحدة األمريكية) ،ولكن سوف تتحول تلك
األسلحة مرة أخرى على "النبي الكاذب" عندما يدركون أن من قوة الشيطان .هذه اآلية تقول لنا أن الملوك العشرة سوف يأتي إلى الكراهية التي
قدمت لهم قوتهم ،وفي نهاية المطاف ،إلى جانب هللا في تدمير هذه األمة التي هي "النبي الكاذب" ،فضال عن األمة أو المدينة التي هي مكافحة
المسيح.
كما كنت قد الحظت ،هذه اآلية تتحدث عن الملوك العشرة ،ولكننا نعلم أن هناك اليسار سوى سبعة من العشرة األصلي ،لذلك نرى هذا
أنها توحي بأن ثالث دول جديدة سوف تضاف إلى أولئك الذين يقدمون القوت لمكافحة المسيح و "النبي الكاذب" .تكون لديه أية طريقة لمعرفة لعلى
يقين ،ولكن أرى واحدة من هذه كأستراليا ،وآخر بأنه ربما البرازيل ،وثالث بأنه سواء في اليابان أو في إسرائيل ،وإميل إلى االنكفاء تجاه إسرائيل،
بسبب لها "عبادة هللا كاذبة" ،بأن الديانة اليهودية ال تعترف بيسوع كالمسيح .مرة أخرى ،هذا هو االفتراض كل من جانبي.
وهناك احتمال آخر ،أن هذه "الملوك العشرة" ،الذين هم غير الملوك ،قد ال تكون عشر دول ،ولكن األفراد العشرة الذين يملكون السلطة
والثروة الهائلة في مجاالت معينة من االقتصاد العالمي .مع مثل هؤالء الناس كشركاء مع الشيطان ،أنها يمكن أن تسبب في األمم للقيام بتلك
العطاءات ،بسبب الثروة الهائلة والسلطة ،التي تنص على السيطرة السياسية على الحكومات التي هي فعال يسكنها غير أخالقي أو شعب هللا
لمكافحة.

الجانب الملوك العشرة مع الوحش
"هلل" هاث وضع في قلوبهم لتحقيق إرادته ،وتنفذ باالتفاق ،وإعطاء المملكة معزل الوحش ،حتى كلمات هللا .الوحي 17:17
أعتقد أن هذه اآلية يتحقق ما كنت أقوله فقط .زعماء عشر دول سوف في الجانب األول مع مكافحة المسيح و "النبي الكاذب" ،ولكن
عندما يأتي الناس لرؤية الحقيقة هللا وتقع بعيداً عن إنجيل الشيطان كاذبة وكنائسه كاذبة ،أنها سوف تتحول قوتهم ضد مكافحة المسيح و "النبي
الكاذب".
الشيطان يعتقد أنه في السيطرة على شؤون الرجال ،لكن هللا هو في الواقع مجرد السماح للشيطان طريقته الخاصة إلى أن الوقت قد حان
لوضع حد لسيطرة الشيطان .على الرغم من أن هذه األمم ،وسوف تتحول ضد الشيطان ومكافحة المسيح ،عندما تتاح الحقيقة هللا لهم ،يستطيعون
العثور على أي شيء في الكتاب المقدس التي تشير إلى أنه سيتم تدمير هذه األمم ،وفي الواقع فقد ثبت أنها سوف تستمر في لموسم قليالً بعد إرجاع
يسوع ويرسي حكمه ألف سنة ،لكن هذا مرة أخرى ما زالت على اعتبار التاريخ يلعب بها.

يجوز تقصير هذه األيام
وفيما عدا تلك األيام ينبغي تقصير ،يجب حفظ ال اللحم :ولكن لمجرد المنتخب يجوز تقصير هذه األيام .ماثيو 24:22
أنها ستكون هذه اآلية أن يقول لي أنه سوف خاضت الحرب العظمى مع األسلحة النووية ،وإال تلك األنواع من األسلحة التي يمكن البقاء
على قيد الحياة ال اللحم من.
هذه اآلية كما تقول لي أن هؤالء الملوك سوف تعقد هذه السلطة في نهاية المطاف أو السلطة على مواطنيها الال وقت قصير ،وافترض
سوف تفقد هذه السلطة عند شعوب تلك الدول تعلم الحقيقة هللا والكبير يحدث هبوط بعيداً.
أفسر هذا يعني أن الشيطان سيحاول إعادة تأسيس سلطة مكافحة المسيح أو كنيسة روما كما كانت خالل "العصور المظلمة" ،ولكن سيتم
منع من تحقيق ذلك تماما .واقترح أن الحرب العظمى والمحنة العظيمة أن هللا قد أعطى النبوءة عن إرادة وضع حد لمحاولة الشيطان في االستيالء
على جميع األمم على وجه األرض.

لمدة ساعة واحدة مع الوحش
وهم عشرة قرون التي أنت سوسة الملوك العشرة ،التي تلقت المملكة ال يوجد حتى اآلن ،ولكن تتلقى السلطة كملوك ساعة واحدة مع
الوحش .الوحي 17:12
هذا هو آخر وقت النبوءة في "سفر الرؤيا" ،وفترة نهاية الزمن ونهاية يوم النبوءة؛ ولذلك اعتبر تحديد هذه الفترة الزمنية نفسها كيف
يمكننا تحديد األيام النبوية  1260 1260سنة حرفية على قدم المساواة.
إذا كانت ساعة واحدة  01:24ص يوم واحد ،وهناك  360يوما في التقويم القديم ،ثم يتم حساب هذه الفترة الزمنية ك  01:24ص ،360
التي تحسب بها لمدة  15يوما حرفية .وأنا على اقتناع بأن هذه اآلية هو الحديث عن الوقت الذي سيكون الملوك العشرة في الوالء "النبي الكاذب"
الذي يتوافق مع الحرب العظمى .وهذا ثم يقول لي أن الملوك العشرة ستكون جزءا من الحلفاء مكافحة المسيح" ،نبي كاذب" لل  15يوما األولى من
الحرب العظمى .وهذا أيضا يوحي لي أن الحرب العظمى نفسها سوف فقط آخر  15يوما من سالفو األولى إلى آخر ،على الرغم من أن اعترف
بالحرب يمكن أن تستمر مدة تزيد على خمسة عشر يوما .أنا اشتقاق هذا االفتراض من ما يخبرنا يسوع في اآلية التالية.

عقل واحد مع الوحش
هذه عقل واحد ،وتعطي قوتهم وقوة منعزلة الوحش .الوحي 17:13
هؤالء األشخاص العشرة الذين تعطي سلطة الملوك ،والجمع بين سلطتهم مع ذلك الوحش( ،النبي كاذبة) ،وهكذا يكون مجتمعة قوة ال أمة
أخرى على وجه األرض ،بحد ذاته ،وسوف تكون قادرة على معارضة.
فمن وجهة نظري ،أن هؤالء "الملوك العشرة" ،ستكون ممثلة لسبعة من نفس الممالك العشر التي ارتفعت من رماد اإلمبراطورية
الرومانية الغربية .واقترح هذا ألن في دانيال ،ترك الصخرة التي ملون بها ولكن ليس باأليدي ،وسحق إلى بت أصابع التمثال ،الذي هو ممثل األمم

العشرة التي تنشأ من الفراغ بإقالة من مدينة روما .حتى على الرغم من أن اقترحت في وقت سابق أن إسرائيل قد يكون واحد منهم ،اعتبر هذا
التذكر كعرض هذا االقتراح في الخطأ.

ملك الملوك
وتضع هذه الحرب مع الحمل ،والحمل يجب التغلب عليها :فهو رب االرباب ،وملك الملوك :وهي معه وهم يسمى والمختار ،والمؤمنين-
رؤيا 17:14
هذه اآلية طبقات للتحقق من صحة ما قلت في وقت سابق أنه سيتم منع الشيطان من إعادة تأسيس الممالك العشر التي أعطت القوة للكنيسة
الكاثوليكية في العصور الوسطى ،تماما ألنه سيمنع قوات يسوع في شكل القديسين هللا أن.

المرأة وهي مدينة
 ،وهو أن المرأة التي أنت ساويست هذه المدينة العظيمة ،التي ريجنيث على ملوك األرض .الوحي 17:18
هذه اآلية يتحقق من أن المرأة الذي هو مكافحة المسيح وكنيسة روما ،الذي يجلس عليه "الوحش القرمزي" ،أيضا هي مدينة ما نظام
روما أو الفاتيكان .إذا كنت ال تفهم أن يسود كنيسة روما أكثر أمم العالم ،يمكنك فقط بحاجة إلى ننظر إلى الوراء في التاريخ إلى "العصور
المظلمة" ،ونرى السلطة التي كانت كنيسة روما على ملوك أوروبا .النبي الكاذب سيحاول إعادة تأسيس نفس هذا النوع من الطاقة خالل األوقات
التي يدعو هللا في "نهاية األيام" ،ولكن سوف تفشل بسبب عودة يسوع.
المدينة قد دعا هللا بابل العظيم هو في الواقع مدينة الفاتيكان .الفاتيكان هي مدينة التي تقع داخل مدينة أخرى ،روما ،إيطاليا .لعدة قرون
روما قد كان يشار إلى المدينة على التالل السبعة .من الفاتيكان أن يذكر األمة التي قضت على دول العالم لسنوات  1260حتى نابليون تجريده من
قوتها ،والجرح بشري التي تلتئم ،وأكثر من مرة تحقيق الحالة كدولة مستقلة عندما عاد موسوليني دولتها المستقلة إلى أنه قبل بداية الحرب العالمية
الثانية في  11شباط/فبراير .1929 ،

التاريخ تنبأ باهلل
 ،وهو أن المرأة التي أنت سوسة هذه المدينة العظيمة ،التي ريجنيث على ملوك األرض .الوحي 17:18
هذه اآلية يتحقق من أن المرأة الذي هو مكافحة المسيح وكنيسة روما ،الذي يجلس عليه "الوحش القرمزي" ،أيضا هي مدينة ما نظام
روما أو الفاتيكان .إذا كنت ال تفهم أن يسود كنيسة روما أكثر أمم العالم ،يمكنك فقط بحاجة إلى ننظر إلى الوراء في التاريخ إلى "العصور
المظلمة" ،ونرى السلطة التي كانت كنيسة روما على ملوك أوروبا .النبي الكاذب سيحاول إعادة تأسيس نفس هذا النوع من الطاقة خالل األوقات
التي يدعو هللا في "نهاية األيام" ،ولكن سوف تفشل بسبب عودة يسوع.
المدينة قد دعا هللا بابل العظيم هو في الواقع مدينة الفاتيكان .الفاتيكان هي مدينة التي تقع داخل مدينة أخرى ،روما ،إيطاليا .لعدة قرون
روما قد كان يشار إلى المدينة على التالل السبعة .من الفاتيكان أن يذكر األمة التي قضت على دول العالم لسنوات  1260حتى نابليون تجريده من

قوتها ،والجرح بشري التي تلتئم ،وأكثر من مرة تحقيق الحالة كدولة مستقلة عندما عاد موسوليني دولتها المستقلة إلى أنه قبل بداية الحرب العالمية
الثانية في  11شباط/فبراير .1929 ،
تذكر :هذه النبوءات فيها نظراً لدانيال بين  600قبل الميالد و  550قبل الميالد ،وهذا هو  2600سنة مضت ،ومن ثم إلى يوحنا الرسول
حوالي  70اإلعالنية ،أو فقط تحت سنة  .2000كما ترون ،أنها تتحقق من األحداث الموثقة تاريخيا.
هللا الحقيقي ،وعلى قيد الحياة ،ونشط في التصدي لالكاذيب والخداع من الشيطان .هللا الحقيقي ،وقريب من العودة إلى األرض،
واستصالح األراضي ليس فقط كوكب األرض ولكن كل ما يعيش على ذلك .أنت بحاجة إلى أن نسأل والسؤال هو" ،أنا واحد مع هللا ،أو أنا
االنخراط في الظلم" .هل تعتقد حقيقة هللا كما هو مكتوب في الكتاب المقدس ،أو هل أنت المحتوى لقبول أكاذيب الشيطان؟

العظيمة التي تقع بعيداا
وبعد هذه األشياء رأيت مالك آخر ينزل من السماء ،ووجود قوة كبيرة؛ وكان يخفف األرض مع مجده .رؤيا 18:1
ولو هو حاليا يصور هذه الشخصية كمالك ،يبدو الكثير مثل يسوع لي .لست متأكداً من السبب في أن يوحنا الرسول لن تعترف يسوع
عندما قال أنه شهد له ولكن ربما كان هو كتابة الكلمات أعطيت له للكتابة ،وال انطباعه عن ما كان يجري هو مبين .أنا أفهم هذا.

بابل العظيم تسقطين
وأنه بكى قوة بصوت قوي ،قائال ،بابل العظيم تسقطين ،هو تراجع ،وأصبح سكن الشياطين ،وعقد من كل روح كريهة ،ويكون في حالة
سكر قفص لكل الطيور غير نظيفة والبغيضة ،لجميع األمم من خمر غضب زناها ,وملوك األرض قد ارتكبوا الزنا معها  ،وهي مشمع تجار
األرض الغنية من خالل وفرة لها شهية .رؤيا 3-18:2
هذا المالك الذي أرى بأنه يسوع هو اإلعالن عن سقوط مدينة بابل العظيم ،وهي مدينة الفاتيكان ،وهو قلب ما نعرفه كمكافحة المسيح.
وهذا قد ال يكون إعالن التي دمرت المدينة ومع ذلك ،وهو ما كان انطباعي األولى ،ولكن التي سقطت المدينة بأكملها تحت األكاذيب
والخداع من الشيطان ،كما هو مبين في إظهاره أصبحت سكن الشياطين ،وعقد من كل روح كريهة ،وقفص لكل الطيور غير نظيفة والبغيضة.
بالدي االفتراض األصلي عندما قرأت ألول مرة وكان هذا أن تم تدمير مدينة بابل العظيمة( ،روما ،إيطاليا) ،لماذا توحي عبارة يستخدمه
هللا صوت الفرح واإلغاثة ،ومع ذلك ،أنا لست متأكداً من ذلك أن هذه اآلية يحكي عن تدمير مدينة روما ،فقط التي تحت السيطرة والنفوذ للشيطان.

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

رمزية بابل العظيم ال تشير فقط إلى مدينة ،ولكن أيضا رمزاً لألديان الباطلة كامل المنشأة بالشيطان .كما بينت ،الدين كاذبة من الشيطان
يشمل ،كنيسة روما وجميع الكنائس البروتستانتية التي تحافظ على التقاليد والممارسات ال يقودها إلى هللا ،فضال عن ديانة كاذبة النبي زائفة ،والتي
تدعي الليبرالية واالشتراكية.
وتدعو هللا لسكان مدينة روما أن يخرج ،والتوبة عن الخطيئة ،وهذا السبب في أنني ال أعتقد أن اآلية أعاله تشير إلى تدمير مدينة روما.
وتدعو هللا أولئك الذين يعيشون هناك للخروج حيث يمكن ألن هللا منحهم الغفران ،ومما ال يكون المتباهي ذنوبها.
وتدعو هللا لسكان المدينة نظراً ألنه ما زال لديه أمل أنه عندما يعرف الحقيقة ،ال يزال تكون القابلة للسداد .وهذا ما يجب القيام به في
الوقت الراهن ،لالنتقام هلل في متناول اليد ،وعندما قال أنه يصب بغضبة على المدينة ،إذا كانت ال تزال داخل الحدود ،ثم سوف يعرفون أيضا
معاقبة مكافحة المسيح.

ليس فقط في مدينة روما
يجب أن نعرف أيضا أن هللا ليس فقط تدعو مواطني مدينة روما للخروج ،ولكن أنه هو الدعوة إلى جميع الذين العبادة تحت تعاليم كاذبة
كنيسة روما ،فضال عن بنات عاهرة ،أن يخرج من هذه األديان ،واحتضان اإليمان باهلل الحقيقي .بعد كل بابل العظيم ،رمزية لروما ،إيطاليا ،ليس
فقط ولكن أيضا للكنيسة كاذبة .هللا يريد أن جميع الذين يعبدون كما يبشر "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،إزالة أنفسهم من هذه الكنائس ،واحتضان عبادة
هللا الحقيقي والصحيح.

تعطي "مرة أخرى ضعف" ما أعطيت
مكافأة لها حتى وأن كانت مكافأة لك ،ومضاعفة منعزلة لها مزدوجة وفقا ليعمل لها :في كأس التي قالت أنها قد خلت شغلها ،التعبئة ولها
مزدوجة .رؤيا 18:6
ويمكن تفسير ذلك أفضل بالنظر إلى الوراء إلى "العصور المظلمة" وجميع الناس أن كنيسة روما المشوهين وعذب وقتل ،باسم هللا جميعا
الختيار هؤالء الناس لعبادة هللا كما أمر ،ولكن الكنيسة ،وهؤالء الناس لالضطهاد بسبب عدم عبادة الكنيسة كما تتطلب ما يمليه .يعظ كنيسة روما
أن السبيل الوحيد إلى الجنة عن طريق الكنيسة ،ولكن يقول يسوع الطريق الوحيد إلى األب من خالل يسوع ،وتعاليم يسوع.
إذا قمت بوضع هذه اآلية تتعلق "ملوك عشر" تمرد ضد "النبي كاذبة" ومكافحة المسيح ،وأن هللا هو يقول لهم لمضاعفة منعزلة قوي
الشيطان كما فعلت للرجل في الماضي ،وأعتقد يمكنك أن ترى الحقيقة من هذا.

هللا يبرر غضبه
كم أنها خلت تمجد نفسها ،وعاش لذيذ ،الكثير من العذاب والحزن تعطي لها :ألنها  saithفي قلبها" ،الجلوس ملكة ،وأنا ال أرملة،
وسنرى ال الحزن ".رؤيا 18:7
بينما عانى عامة الشعب من "العصور المظلمة" الفقر الهائل ،الشخصيات من الكنيسة ،والملوك والنبالء لممالك أوروبا ،عاش حياة
الرفاهية النسبية ،كل من حزب العمل من عامة الشعب ،أجبرت هذه العبودية ،باتفاق بين الكنيسة والنبالء والملوك ،أن يملي مقابل دعمها للكنائس ،

الكنيسة أقول شعوب األمم ،أن النبالء قضت بفضل هللا ،وال تكون معارضة من عامة الشعب غيرها من أن يرتكبوا خطايا ضد هللا فإنه بهذا االتفاق
أن شعوب أوروبا عقدت العبيد مجلس اللوردات.

الحرق بالنار
ولذلك يجوز لها أصاب تأتي في يوم واحد ،والموت ،والحداد ،والمجاعة؛ وقالت أنها سوف أحرق تماما بالنار :لقوى الرب الذي
جودجيث لها رؤيا 18:8
ال أعتقد أن هللا هو مجرد الحديث عن أولئك الذين يعيشون في مدينة روما ،لمكافحة المسيح أكثر من مدينة وأكثر من أولئك الذين هم حاليا
المسؤول عن العمليات اليومية في روما للكنيسة .هذا الدين هو دين كاذبة عن طريق األكاذيب والخداع اقتناعا منها بالعالم كله أن هذا الدين كاذبة
هو اإليمان الحقيقي باهلل .ولذلك ،عندما يسألك هللا أن أطفاله يخرج ،ليس فقط الشعب الذي يعيش في مدينة روما أنه يدعو إلى ،ولكن كل الذين
يلتزمون بأن الدين كاذبة وعن العقيدة ،لرفض هذه التعاليم الكاذبة وتأتي إلى هللا والعبادة الحقيقية له .وهذا يشمل تلك الديانات البروتستانتية أن
االحتفال بيوم األحد كيوم السبت ،فضال عن أولئك الذين ال يراعون أي يوم السبت .كما أنني أرى هذه اآلية كما تقول لنا أنه سيتم تدمير مدينة
روما ،التي يشار بالعبارة :وقالت أنها سوف أحرق تماما بالنار .هذه اآلية ثم يقول لنا أنه سيتم تدمير مدينة روما ،كما سيقوم "الدين كاذبة".

تحذير إلى ملوك األرض
وملوك األرض ،الذين ارتكبوا الزنا وعاش لذيذ معها ،يجوز تتباكى لها ،ورثاء لها ،عندما يقوم يرون دخان حرق لها ،يقف بعيد قبالة
لخوف عذابها ،قائال" :األس ،لألسف هذه المدينة العظيمة بابل ،تلك المدينة األقوياء! لساعة واحدة هو خاصتك الحكم حان " .رؤيا 10-18:9

النظر في

هذا :لماذا هذه الملوك تقف بعيد اا؟ المدينة حرق ،أليس كذلك؟ التدمير يأتي سريع ،وهو مجموع في الخراب المدينة ،حيث

اقترح أن الذي يتسبب في المدينة لحرق ويبقى ملوك العالم من المجيء إلى تقديم المساعدة ألنه انفجار نووي يؤدي هذا التدمير السريع والتام،
ومثل في اليابان بعد تسونامي خرج الطاقة النووية المصنع وال أحد يمكن أن تحصل على قريبة بما فيه الكفاية إلصالحه  ،أن نفس هذا النوع من
اإلشعاع سيتم منع أي شخص من تقديم مساعدات إلى مدينة روما عندما أنه دمرها الحريق.

االنهيار االقتصادي
ويقوم يبكي تجار األرض وحدادا على مدى لها؛ ألي رجل بوييث بضاعتهم أي أكثر :البضائع من الذهب ،والفضة ،واألحجار الكريمة،
واللؤلؤ ،والكتاني ،واألرجواني ،والحرير ،والقرمزي ،وجميع ملكك الخشب وجميع سفن طريقة من العاج ،وكل طريقة السفن من أثمن الخشب
والنحاس  ،والحدي د ،والرخام ،والقرفة ،والروائح الكريهة ،والمراهم ،واللبان ،والنبيذ ،والنفط ،والدقيق الفاخر ،والقمح ،والحيوانات ،واألغنام،
والخيول ،وعربات ،والعبيد والنفوس من الرجال .والفواكه التي خاصتك الروح مشتهي بعد غادرت إليك ،وكل األشياء التي كانت لذيذ والطيبة هي
غادرت إليك ،وأنت سوف تجد لهم ال أكثر في كل .رؤيا 14-18:11
اآليات أعاله تعطيني انطباع بأن هللا ال نتحدث فقط عن مدينة واحدة ،بل أن هذا وجهة نظر االقتصاد في العالم بأسره .أنني أفسر هذه
اآليات قوله أن تدمير بابل العظيم ،المدينة والديانة ،سيؤدي إلى انهيار اقتصادي في العالم ،التي تؤيد الفكرة القائلة بأن بابل العظيم رمزية ألكثر من

مجرد مدينة روما ،بل تتصل بالدين مزورة على نطاق واسع في العالم بأسره وقبضتها على األمم والشعوب في العالم .أشعر أن هذه المذكورة
أعاله آيات الذهاب جنبا إلى جنب مع الحصان األسود والثالثة في سفر الرؤيا ،وأنها تقول انهيار اقتصادي في العالم ،التي سوف نناقشها قريبا في
عمق.

ألي رجل بوييث أي أكثر
ويقوم يبكي تجار األرض وحدادا على مدى لها؛ ألي رجل بوييث بضاعتهم أي أكثر :الوحي 18:11
والسؤال الذي لدى عندما تعقد هذا االنهيار االقتصادي العالمي؟ وأنا اكتب هذه الكلمات ،هناك فوضى كبيرة في العالم ،ومتقلبة أسواق
العالم .فإن ذلك سيؤدي قريبا إلى هذا االنهيار االقتصادي تنبأ هو؟
لقد كان من بداية "دراستي الكتاب المقدس" إيماني بأن االنهيار االقتصادي ال يحدث حتى بعد المحرقة النووية ،ولكن مع ما يدور حولي،
االنهيار قد تأتي قبل حدوث الجانب النووي للحرب.

ثروة غادر األرض
والفواكه التي خاصتك الروح مشتهي بعد غادرت إليك ،وكل األشياء التي كانت لذيذ والطيبة هي غادرت إليك ،وأنت سوف تجد لهم ال
أكثر في كل .الوحي 18:14
العديد أن لم يكن معظم تلك التي أعرف ،تسعى للحصول على الثروة والسلطة من األرض ،ومن األمور إيرثلي ،بدالً من السعي إلى هللا
ونظرة لتخزين حتى أن ما هو بحاجة للحصول على "الحياة األبدية" .عند حدوث انهيار "اقتصادي كبير" ،سوف يترك هؤالء الناس مع أي شيء،
في حين ،سيتم ترك أولئك منا الذين يسعون إلى هللا مع الوعد من هللا-يسوع" ،الحياة األبدية".

لم تعد حاجة للتجار
التجار من هذه األشياء ،التي قدمتها غنية لها ،يتعين الوقوف بعيد لخوف عذابها ،بكاء وعويل ،وقائال" :لألسف ،لألسف ،تلك المدينة
العظيمة ،التي كان يلبس غرامة الكتان ،واألرجواني والقرمزي ،وزينت بالذهب واألحجار الكريمة ،واللؤلؤ!" لساعة واحدة حتى يأتي ثروات
كبيرة باءت بالفشل .وكل ربان السفينة ،وكل شركة في السفن والبحارة ،والعديد من التجارة عن طريق البحر ،وقفت بعيد ،وبكى عندما رأوا
الدخان من حرق لها ،قائال" :مدينة ما هو مثل هذه المدينة العظيمة!" وألقوا الغبار على رؤوسهم ،وبكى ،بكاء وعويل ،قائال" :األس ،لألسف ،تلك
المدينة العظيمة ،حيث قدمت الغنية كل ما كانت السفن في البحر سبب لها النفيس! لساعة واحدة هو أدلت مقفر؟ " رؤيا 19-18:15
وافترض هذا ألنه غير ضروري في ملكوت هللا ،التجارة .وهذا ،ثم انظر كآخر مناقشة الحرب العظمى والمحنة العظيمة ،فضال عن
الفرسان األربعة.

وسوف نفرح "القديسين هلل"
افرحوا على مدى لها ،أنت السماء ،وأنتم المقدسة الرسل واألنبياء؛ لخلت انتقم هللا لك على لها الوحي 18:20

وقد انتقم هللا جميع تلك من خالل القرون التي قد قتلوا على يد هذه الكنيسة ،هذا المسيح الدجال ،هذا "الدين كاذبة" ،جميع نظراً ألنها
عبادة هللا كما أمر هللا ،وليس كما قاد الكنيسة.

الدين كاذبة الشيطان ذهب إلى غير رجعة
ومالك األقوياء وتناول حجر مثل حجر رحى عظيم ،ويلقي في البحر ،قائال" :هكذا مع العنف سوف يتم طرح تلك المدينة العظيمة بابل
أسفل ،وأن وجدت ال أكثر على اإلطالق ".الوحي 18:21
ومرة أخرى ،أرى هذا كمرجع لدين المسيح الدجال كاملة في جميع أنحاء العالم ،وإلى جميع تلك األمم والشعوب التي تعطي القوت،
فضال عن نهاية الليبرالية وجميع أولئك الذين التمسك بهذا الدين الملحدة.

ال األزواج والزوجات ال
ويجب أن يسمع صوت هاربرس ،والموسيقيين ،والزمارون ،وأكثر ،ال أكثر على اإلطالق في إليك؛ ويجوز االطالع على ال حرفي ،من
الحرف على اإلطالق أنه يكون ،أي أكثر في إليك؛ ويجب أن يسمع صوت حجر الرحى ال أكثر على اإلطالق في إليك؛ وعلى ضوء شمعة يجوز
تلميع ال أكثر على اإلطالق في إليك؛ ويجب أن يسمع صوت العريس والعروس ال أكثر على اإلطالق في إليك :خاصتك التجار كانوا الرجال
العظماء لألرض؛ لطريق خاصتك سورسيريس كانت جميع األمم خدعت .رؤيا 23-18:22
بالنسبة لي ،أرى هذا نقاش لنهاية الحضارة اإلنسانية كما نعرفها .لن يكون هناك ال التجارة في العالم أي أكثر وهللا سوف تعطي تلك التي
تظل ،قديسين هللا ،كل ما يحتاجونه للحفاظ على أجسادهم ،ولن يكون هناك أي حاجة لتلك األشياء التي قدمتها صناعة أو تجارة.

ال حاجة للجنس
وسيكون كل ما تبقى "القديسين هلل" ،وكما وعد أنهم سوف يكون كل "الحياة األبدية" ،ولذلك لن تكون هناك لم يعد ضرورة لإلنجاب
األنواع ،والزواج ستكون وبالتالي لم تعد هناك حاجة .في ذلك هو من الذنوب لممارسة الجنس خارج إطار الزواج ،وهذا يوحي لي أن سوف يكون
هناك حاجة أو تسامح من أي نوع من اللقاءات الجنسية بين القديسين.

الدم األنبياء انتقم
وفي بلدها وجد دم األنبياء والقديسين وكل ما لقوا مصرعهم على األرض -الوحي 18:24
مكافحة المسيح" ،نبي كاذب" وجميع الملوك واألباطرة القديمة ،ساهمت قدرة الشيطان على الحرب ضد الجميع أن هللا يقف ل .يقوم
الشيطان بمحاولة رجل أعمى من عبادة هللا الحقيقي والصحيح ،بل هو نيته ،كما يتبين في التاريخ الحديث ،كما اتضح في العقيدة الليبرالية ،إلزالة
من قلوب الرجال أخالق هللا.
في العالم المسيحي اليوم ،لم يعد هو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج أدان ويعاقب ،لم يعد هو تأديب األطفال المسموح به ،لم يعد
المجاملة واالحترام ويمارس المشتركة .هذا هو كل القيام بتأثير الشيطان من خالل اإلنجيل كاذبة وأن األديان الباطلة.

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

كذب الشيطان ،إلى سقوط بعيداا
العديد من الذين أتحدث إلى االعتقاد بأن هذه اآلية يحذر من أن المسيحيين سوف تقع بعيداً عن إيمانهم خالل النهاية األيام ،ومن ثم تدير
ظهرها األخالق هلل ،ولكن هذا ليس ما هذه اآلية في الواقع يقول.

الحقيقة هللا ،إلى سقوط بعيداا
هبوط بعيداً ما يسبب رجل الخطيئة( ،مكافحة المسيح) ،كشف ،وذلك ليس أن المسيحيين سوف يفقدون إيمانهم ،ولكن أولئك الذين هم من
المسيحيين ،الذين يعتقدون أنهم هم عبادة هللا الحقيقية عندما يواجه بالحقيقة ،سوف تقع بعيداً عن تلك الكنائس التي تطلق على نفسها اسم المسيحية،
ولكن بسبب هذه العقيدة الوثنية ورفض تلك الكنائس لعبادة هللا كما أنه أوامر  ،ترك الناس هذه الكنائس لتحويل إلى العبادة الحقيقية هلل.

دليل المحامين
عندما بدأت هذه الكتابات ،قلت لك التفكير لي كمحام ،كانت مهمتي تقديم األدلة لكم دعما لموكلي( ،هللا) ،وأن المدعي عليه( ،الشيطان
المسيح الدجال والنبي الباطل) ،االفتراء باسم حسن وسمعة موكلي ،وقد ارتكب التعذيب والقتل ألولئك الذين يعبد موكلي ( ،هللا).
أنها وظيفتك كهيئة المحلفين أن تقرر ما إذا كانت األدلة قد أعطيت ،بما فيه الكفاية إقناع لكم الحقيقة هللا وإدانة ذلك الشيطان من هذه
الجرائم ضد خالق الكون.

يقول هللا" ،الحب لي ،تبقى بالدي الوصايا"
ويقول هللا ،الحب لي .سفر الخروج 20:6
هللا يقول ،الحب لي ،وتبقى بالدي الوصايا .سفر الخروج 20:6
هللا يقول ،وقدس بي Sabbaths؛ وتكون عالمة بين لي ولكم ،أن كنتم قد أنا أعرف أن الرب إلهك .حزقيال 20:20

هللا يقول ،والرب قال موسى ،تأتي لي في الجبل ،وأن يكون هناك :وسأقدم إليك الجداول من الحجر ،وقانون ،والوصايا التي كتبت؛ أن
أنت األكثر قابلية نعلمهم .خروج 24:12

هللا يقول ،أنها عالمة بين لي وأطفال إسرائيل إلى األبد :في ستة أيام الرب السماء واألرض ،وفي اليوم السابع استراح ،وكانت منتعشة.
خروج الفيلم
قبل أن نصل إلى العقوبة التي سوف تلحق هللا إلى أولئك الغارقين في الجور ،نحتاج أوالً إلى أن تحيط علما بمجيء يسوع الثاني.

مجيء المسيح الثاني
الفصول في "سفر الرؤيا" ليست في أي نوع من الترتيب الزمني ،ولهذا السبب نحن الذين يدرسون الفصل  ،17لكن اآلن قد عادوا إلى
الفصل .10

كست بسحابة
ورأيت مالك عظيم آخر ينزل من السماء ،والملبس مع سحابة :وقوس قزح وكان على رأسه ،ووجهة كما لو كان الشمس ،وقدميه كركائز
إلطالق النار :رؤيا 10:1
الستة األولى ألكثر قدم إنذارا لستة من األحداث التي تحدث قبل وأثناء الحرب العظمى ،ويبين تدمير الحروب الرجال واألرض .التالية
التي يتم تضمينها مع األحداث األخرى التي وقعت في "البوق السادس" ،نبوءة من "الثانية وظهور المسيح".
في حال كنت لم تكن قد الحظت ،أن الكتاب المقدس تفسير ذاتي ،وهو ما يعني أنه يفسر نفسه للقارئ .في هذه اآلية" ،المالك األقوياء"
ينزل من السماء .ثم أنه يعطي وصفا ً لهذا المالك .إذا قمت بسحب أجزاء أخرى من الكتاب المقدس سوف تجد آخر الذي يوصف بطريقة مماثلة.
هذه هي طريقة الكتاب المقدس ليقول لنا من هذا "المالك األقوياء" ،وأنه هو المسيح .ولهذا اإلعالن من "الثانية وظهور المسيح".

أوصاف مشابهة في الكتاب المقدس
وبعد ستة أيام يسوع  takethبيتر وجيمس وجون الشقيقة ،و  bringethلهم في جبال عالية وبصرف النظر ،وكان مغير قبل لهم :وتلميع
وجهة كالشمس ،وكان له يتباهى بيضاء كالضوء .متى 17:1
في وصفه ليسوع عندما قال أنه شهد التجلي يسوع ،ماثيو يعطي وصفاً مماثالً لما يشبه وجه يسوع كما يفعل الرسول يوحنا في رؤيته من
المسيح.
حتى يمكنك رؤية ،هو رؤية "المالك األقوياء" أن جون في هذه الرؤية ،هو في الواقع السيد المسيح .جون يعرف يسوع شخصيا ،وفي
الحقيقة واحد من الثالثة تناول يسوع إلى الجبل الذي شهد التجلي يسوع .حتى عندما تحصل على السماء ،سيكون عليك أن تسأل جون ،لماذا أشار
إلى المسيح أنه "المالك األقوياء" بدالً من مجرد القول" ،ورأيت المسيح ،ينزل من السماء" .هناك تفسير واحد ومع ذلك؛ أن له عالقة مع حقيقة أن
هذه الرؤية من جون أنه ال يقصد أن تكون مفهومة حتى نهاية األيام .سيجعل هذا ثم أمبيجووسنيس مفهومة جون في هذه اآلية.

ابن اإلنسان في سحابة
ومن ثم ،نرى ابن اإلنسان يأتي في سحابة بقوة ومجد عظيم .لوقا 21:27
حتى يمكنك رؤية ،المالك األقوياء أن جون هو رؤية في هذه الرؤية ،هو في الواقع السيد المسيح .جون يعرف يسوع شخصيا ،وفي
ال حقيقة واحد من الثالثة تناول يسوع إلى الجبل الذي شهد التجلي يسوع .حتى عندما تحصل على السماء ،سيكون عليك أن تسأل جون ،لماذا أشار
إلى المسيح "المالك األقوياء" بدالً من مجرد القول" ،ورأيت المسيح ،ينزل من السماء".
هناك تفسير واحد ومع ذلك؛ أن له عالقة مع حقيقة أن هذه الرؤية من جون أنه ال يقصد أن تكون مفهومة حتى نهاية األيام .سيجعل هذا ثم
أمبيجووسنيس مفهومة جون في هذه اآلية.

يذكر الكتاب
وكان في يده كتاب قلي ً
ال فتح :وأنه وضع رجله اليمنى على البحر ،وقدمه اليسرى على األرض ،و الوحي 10:2
عندما تضع قدمك على شيء كنت يبذلون عنصر التحكم الخاص بك من ذلك .وبهذه الطريقة يظهر يسوع أن هللا هو الذي يحتوي على عنصر التحكم
من جميع األرض ،واألرض والبحر ،ومع عودته ،يسوع هو ممارسة مراقبة هللا مرة أخرى بإزالة دومينيون الرجل من األرض.

واقترح أن هذه رؤية "الثانية وظهور" المسيح كمعطى إلى ألفين جون الرسول زائد سنوات مقدما.
تذكر :في "كتاب التكوين" ،أعطى هللا دومينيون للرجل ،وكل األرض وكل ما عليه .ألن الرجل في اإلخالل بهذا العقد ،هللا استرجاع ممتلكاته
وإزالة دومينيون الرجل األرض.

الرعود السبعة تلفظ
وبكت بصوت عالي ،كعندما رواريث أسد؛ وعندما قال أنه قد بكى ،الرعود السبعة تلفظ أصواتهم .رؤيا 10:3

في جميع أنحاء الكتاب المقدس ،عندما يتكلم هللا هو يصور كالرعد ،وأنه لهذا السبب أن أفسر هذه اآلية كالكلمات التي يتحدث بها هللا.
يسوع هو إعالن شيء هنا مهم ،ولذلك ينبغي أن يكون السؤال "ما هي الرعود السبعة"؟

ختم حتى الرعود السبعة
وعندما الرعود السبعة قد نطق أصواتها ،وشك الكتابة :وسمعت صوتا من السماء قائال لي" ،الختم تلك األمور التي السبعة الرعد تلفظ ،وكتابتها ال".
رؤيا 10:4

في جميع أنحاء الكتاب المقدس ،عندما يتكلم هللا هو يصور كالرعد ،وأنه لهذا السبب أن أفسر هذه اآلية كالكلمات التي يتحدث بها هللا.

وأظن أن يذكر الكتاب المشار إليه هنا هو في الواقع "كتب نهاية نبوءة مرات" في الكتاب المقدس .لماذا أعتقد ذلك ،ألن المعرفة في هذا
الكتاب ،حتى اآلونة األخيرة ،سوى تكهنات ،ولكن اآلن أصبح المفهوم الكتابي بكثير؟
وهذا يعطي لي أن أتساءل ما رعود وقال أن هللا ال يريد لنا أن نسمع أو نعرف .إذا كان يمكنك التحقق من مرجع آخر لهذه الرؤية ،قد
فهمت .في الكتاب المقدس عندما يتكلم هللا فإنه غالبا ً ما تظهر الهادرة والبرق ،وجميع أن هللا يتحدث هي "الكلمات المقدسة" ،ومعرفة هذا لدى
اقتراحين بشأن ما يقوله يسوع هنا.

االقتراح األول
وعندما الرعود السبعة قد نطق أصواتها ،وشك الكتابة :وسمعت صوتا من السماء قائال لي" ،الختم تلك األمور التي السبعة الرعد تلفظ ،وكتابتها ال".
رؤيا 10:4

سبعة كتب من نهاية الوقت نبوءة
كتب الكتاب المقدس أن أفضل شرح مجريات نهاية األيام هي ،رعود هللا ،أو الكلمات المقدسة .يمكن االطالع على هذه "الكلمات هللا"
أساسا في الكتب التالية من الكتاب المقدس.
-1الوحي،
-2دانيال،
 .3ماثيوز،
-4الوظيفة،
-5جويل
-6التكوين ،و
-7األفعال.
أطلب منكم ،ما هي أفضل طريقة لوصف الكتب التي معا إلقاء الضوء على فهم نبوءات "وقت نهاية" ،مما الرجوع إليها رعود؟
ووصف رعود أنه عندما موسى والذين معه أعطى الشاهد هلل على جبل سيناء كلماته أو صوته .كان "كلمة هللا" أن موسى كتب أسفل
الكتب األولى من الكتاب المقدس ،وشملت في تلك الكتب كانت الوصايا العشر.
في الكتب السبعة المذكورة أعاله هللا يكشف عن مكان األحداث أن تتخذ خالل أوقات النهاية ونهاية يوم ،هو السبب أراها "رعود السبعة
التي" تحدث في الوحي .هذا هو رأيي؛ يجب عليك تأسيس التفاهم الخاصة بك.
وصحيح رؤيا المساء والصباح التي قيل :ولهذا السبب اسكت أنت الرؤية؛ ألنها تكون لعدة أيام .دانيال 08:26
ولكن أنت" ،يا دانيال" ،اخرس الكلمات ،وختم الكتاب ،حتى إلى وقت النهاية :يجوز تشغيل العديد جيئة وذهابا ،وزيادة المعرفة .دانيال
12:4

وقال "اذهب خاصتك الطريقة ،دانيال :ليقفل الكلمات ومختومة حتى وقت النهاية ".دانيال 12:9
وبالتالي أنا تفسير السبب في كلمات "الهادرة" ال تعطي لنا ،ألن الوقت عندما كتب جون أسفل هذه الرؤى لم يكن الحق بالنسبة لنا أن
نعرف ،إال أنه في "نهاية األيام" ،فإنه سوف يكون واضحا .اآلن بعد أن أصبحنا في "نهاية األيام" ،فقد أصبحت واضحة ،بالنسبة لي على أية حال،
وآمل مع هذه "الدراسة الكتاب المقدس" أننا منخرطون في ،سوف نفهم كذلك.

االقتراح الثاني
وعندما الرعود السبعة قد نطق أصواتها ،وشك الكتابة :وسمعت صوتا من السماء قائال لي" ،الختم تلك األمور التي السبعة الرعد تلفظ ،وكتابتها ال".
رؤيا 10:4

الموجهة نحو الكائنات السماوية
على الرغم من أنني على ثقة أن ما أفهمه أعاله الصحيح ،كما أرى أن يسوع ال يريد جون كتابة الرعود السبعة ،التي تفسير على أنها
معنى "الكلمات المقدسة" ،نظراً ألنها موجهة ليس في الرجل ولكن "الكائنات السماوية".
تذكر :وقال الشيطان أن هللا كاذب ومخادع ،والتاريخ الكامل للرجل ما أخطأ آدم وحواء ،قد حول هللا جهد لتحقيق الرجل مرة أخرى من
الخطيئة ،يعود إلى "أطفاله المقدسة" ،لذلك ،في هذه سبعة رعود ،هللا هو إعطاء اإلعالن "الكائنات السماوية" ،ما نواياه تجاه الشيطان وجميع
اآلخرين الرجل والمالك التي ما زالت ترفض له القوانين .بعد كل شيء ،السبب الرئيسي للمسيح العودة إلزالة الخطيئة كل من األرض والسماء.
اترك األمر متروك لكم أن تقرر مما إذا كان أي من هذه التفسيرات اثنين غير الصحيح أو ربما كنت تعرف اإلمكانية الثالثة.
فمن رأيي أن هللا يقول جون ال لكتابة ما قاله ،ألنه كان يتحدث إلى المالئكة وغيرها من الكائنات السماوية ،وليس المقصود لتلك األرض.

الوقت لم يعد
والمالك الذي رأيت الوقوف على البحر وعلى األرض رفع يده إلى السماء ،واقسمت بواسطته الحي إلى األبد ،ومن أي وقت مضى،
الذي خلق السماء ،واألشياء التي فيه ،واألرض ،واألشياء التي فيه ،والبحار ،واألمور التي فيه ،على أن يكون هناك وقت لم يعد  :رؤيا 6-10:5
هذا المالك الذي يقف على البحر واألرض ،وافترض أن يكون يسوع المسيح .في هذا المسيح هو إعطاء يحلف أنه وقتها الشيطان على
األرض .ومع عودة "يسوع المسيح" ،ال يمكن أن يقف قوة الشيطان .وفي الواقع ،أرى هذا يسوع يعلن أن الفترة الزمنية "القديمة السماء" و
"األرض القديمة" أيضا أكثر.
وهذا ،ثم انظر كما يحدث خالل األيام األخيرة من "المحنة العظيمة" ،ألن هللا هو إعطاء اإلعالن أن الوقت الشيطان على حدا ،والمحنة
ستسفر عن تحويل عدد كبير من رجل إلى اإليمان والعبادة الحقيقية هلل .أرى هذا كدليل على أن "االقتراح األول" أعاله هو الصحيح.
تذكر :وقد سمح هللا الشيطان هذه المرة على األرض لتكشف للجميع ،والسماء واألرض ،وأن الشيطان هو الكذاب ،والمخادع وقاتل.
اآلن أن يكون ذلك واضحا للجميع ،يمكن إزالة هللا الشيطان ،دون إعطاء االشتباه لآلخرين أن الشيطان ربما كان يقول الحقيقة.

لذا ،عقد "المالك األقوياء" التي تقف مع قدم واحدة في البحر وقدم واحدة على األرض ،ويسوع المسيح ،يدعو الشيطان في عقول وقلوب
من الرجل ،يأتي إلى نهايته ،هناك أن الوقت لم يعد ،وأن نقول أن الشيطان الوقت والطاقة للتأثير على قلوب الرجال في نهاية.

تأثير الشيطان
كلم "موسى و" ذلك حتى أطفال إسرائيل :ولكن هيركينيد أنها ليست منعزلة موسى كرب روح ،وعبودية قاسية .خروج 6:9
ألم الروح ،هو إعطاء العبادة لآللهة الكاذبة واألديان الباطلة وال يكون في روح الرب" ،من خلق هللا".
هو عبودية قاسية للرق الشيطان األكاذيب والخداع ربط لك .عندما ال ترى الحقيقة هللا ،ألن الشيطان األكاذيب والخداع إخفائه ،ثم كنت
عبدا الكاذيب الشيطان.
هناك من هم ،أنا متأكد ،الذين سوف يقول أن العبودية القاسية التي تحدثت هنا هو الرق الذي صادف اليهود على أيدي المصريين وثم
هذه األخيرة بالبابليين.
تذكر :الكتاب المقدس ،وجميع الكتابات ،كل شيء التسلق نور هللا الحقيقة في النفوس من الرجل .أنا متأكد ولذلك أنه من عبودية
الشيطان سبب اكاذيبه التي تبقينا بعيداً عن الحقيقة هللا وهي العبودية التي تحدثت هنا ،ال المادية والدنيوية عبودية الرق البشري.
بني إسرائيل حيث قادرة على إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل أثناء أوقات الخاصة بهم من الرق إلى األمم األخرى ،أن لم تكن ،له
عالقة عبودية القاسية الناجمة عن الشيطان األكاذيب والخداع ال ألي قيود الدنيوية الناجمة عن أسيادهم البشرية.

سوف يتم االنتهاء من جميع األمور
وسمعت رجل يلبس الكتان ،الذي كان على مياه النهر ،وعندما عقد يده اليمنى واليسرى حتى السماء ،واقسمت بواسطته الحي إلى األبد
الذي يتعين عليه قبل وقت وأوقات ونصف؛ وعندما يقوم قد أنجزه مبعثر سلطة الشعب الكريم ،يتعين االنتهاء من كل هذه األمور .دانيال 12:7
هل ترى التشابه في هذه اآلية الكريمة من "كتاب دانيال" و رؤيا 6-10:5؟
كما ترون ،في وقت دانيال ليس بعد الوقت ،هو لماذا نبوءة وقت يرد" ،وقت واألوقات ،ونصف" .في "كتاب دانيال" ،االنتهاء من األمور
ليست كلها ،ولكن في الرؤيا ،يعلن المسيح نفسه أنه ينبغي أن يكون هناك وقت لم يعد .دانيال هو وصف الفترة الزمنية التي مكافحة المسيح قد جعل
الحرب على "القديسين هللا" ،بينما يتحدث "سفر الرؤيا" في "نهاية األيام" ونهاية النبي زائفة ،والتي أعطت سلطات مكافحة المسيح مرة أخرى
مواصلة حرب الشيطان ضد كل ما هو الكرسي وهللا ويعبد .في هذه اآلية من الوحي ،هو إعالن يسوع أن الوقت الشيطان لخداع رجل في حد.

انتهى اللغز
ولكن في أيام صوت المالك السابع ,عندما قال أنه يبدأ الصوت ،سر هللا ينبغي االنتهاء ،كما أعلن أنه قد خلت خدامه األنبياء .رؤيا 10:7
ماذا يعني" ،سر هللا؟" إذا كنت تفكر في ذلك ،هل تعرف من هللا ،وليس الكلمات في الكتاب المقدس أحياناً مربكاً لكم؟

ويقال أن "هللا يتحرك" بطرق غامضة ،ولكن هل هذا صحيح؟
داخل "آلة الكتاب المقدس" قد أعطى تفسيراً لكل شيء ،ولكن فقط عدد قليل جداً تأخذ من الوقت والجهد لتعلم ماذا تعني العبارة ،وثم
الحصول على المعرفة ،الذي يعطي لهم ثم الحكمة.
ماذا تقول لي اآلية أعاله هو أنه بحلول الوقت الذي أن "البوق السابع" األصوات ،أولئك الذين قد اتخذت الوقت لتعلم ،سوف نعرف من
هللا وبالتالي يكون سر إزالة.
هذه اآلية يعطي دعما لما تم قوله .مع فهم نبوءات وقت نهاية ونهاية األيام ،كما أنهم قد تم بيان لي ولآلخرين ،الذي تنبأ بهذه اآلية ،نهاية
الشيطان في متناول اليد.
سر هللا هو "اإلنجيل المقدس"" ،كلمة هللا" ،الحي المعروف باسم األشباح المقدسة .أنه سيتم االنتهاء من اللغز هو أن نقول أن فهم كلمة هللا
الحقيقية سوف يحل محل عدم التيقن والغموض التي قد سادت في العالم لجميع هذه األجيال ،بسبب أكاذيب الشيطان.
خالل وقت "المحنة العظيمة" سوف يعود الناس إلى دراسة الكتاب المقدس ،ومن خالل المساعدة  144,000ودراستهم الدؤوب ،أنهم
سوف اكتساب المع رفة ،وسوف تتالشى من خالل المعرفة الغموض .عندما تختفي الغموض ،وأنها ستصبح "القديسين هللا" وأنهم سوف تطرق من
قبل األشباح المقدسة إعطاء فهم كامل لها .وكل ما سوف تترك لرجل في نهاية "المحنة العظيمة" سيكون أولئك الذين شاهدوا أخيرا الحقيقة هللا.
وستكون من لهم أن هللا سيعطي ألف سنة أن يظل وفيا هلل القانون واألخالق .سوف يكون دور  144,000للتبشير ،وأن تؤدي تلك التي تترك ألن
األلف سنة.
وهذا أية ملهمة بالنسبة لي .يقال لنا أن فقط عند االنتهاء من سر هللا بالجمع لتمرير جميع نبوءات خدم هللا ،سيكون وقت سلطة الشيطان
على الرجل وأخيراً وصلت إلى نهايتها .عندما يعطي هللا فهم جميعا من الكتاب المقدس له ،ثم نحن نعلم بأننا في "نهاية األيام" .لقد أعطاني هللا هذه
المعرفة ومن خاللي ،لك ،ولذلك ،نحن اآلن في "نهاية األيام" .تنسى همومك لألشياء من هذا العالم؛ تعد نفسك في خدمة هلل وطاعة "كالم هللا" ،وأن
تأتي "السماء الجديدة" و "األرض الجديدة".
وأنا أزعم أننا نعيش في ذلك اليوم ،لكثير من اإليمان هي الدعوة إلى هللا لوضع حد للخطيئة والتدهور التي تحيط بنا من كل .في هذه
الحالة ،لم تكن قد الحظتم ،هي بداية النبوءات القديمة ليكون مفهوما .وقد استقاها حتى سابق إثم ،مثلى ،الذين قد حان للتو فقط للمسيح ،فهم كلمة هللا
المقدسة .لماذا أنا ستكتب هذه الكلمات لآلخرين لقراءة ،ولكن أنا أتمنى لك أن ترى ما أنزل هللا بالنسبة لي ،وثم تقرر ،وكنت على خطأ ،أو هناك
الحقيقة في تعليقاتي؟ أنا مقتنع ونحن في "نهاية األيام" وال بد أن ندرك هذا ،واتخاذ إجراءات في حياتكم لحفظ النفوس الخاصة بك ،وتلك النفوس
من تلك التي تحب.

يأخذ الكتاب الصغير
وصوت التي سمعت من السماء كلم لي مرة أخرى ،وقال" ،اذهب وأخذ الكتاب الصغير المفتوح في يد المالك الذي ستانديث على البحر
وعلى األرض "-رؤيا 10:8
مرة أخرى ،يسوع إحضار موضوع "الكتاب الصغير" ،ولكن هذه المرة هو قول يسوع جون التخاذ إجراء من هذا الكتاب من يد المالك.

في هذا جون يقال أن الكتاب الصغير من يد يسوع .أرى هذا رمزية .يذكر الكتاب من "سفر الرؤيا" .ويرد جون في الرؤى من يسوع
لكتابة "كتاب الوحي"؛ وفي هذا أنه أخذ الكتاب الصغير من يد يسوع كما رمزية له الحصول على العلم بأن "سفر الرؤيا" بداخله .يجب أن نعرف
بيد أن "سفر الرؤيا" ليست كتاب مستقل ،تحتاج إلى فهم الست األخرى التي تعطي نبوءة "نهاية الزمن" ،قبل سوف تفهم تماما "سفر الرؤيا".
أرى يذكر الكتاب هللا "اإلنجيل المقدس" ،وهي "تعيش كلمة هللا" الذي هو األشباح المقدسة .في هذه اآلية ،جون يستخدم كتمثيل رمزي
كل "القديسين هللا" وذلك من خالل الدراسة واكتساب المعارف المكتوبة في كتب األنبياء ،أنها نهاية سر هللا ،التوصل إلى معرفة هللا شخصيا ووثيقا.

أكل الكتاب الصغير
وذهبت منعزلة المالك ،وقال له" ،أعطني الكتاب قلي ً
ال ".وقال لي" ،اعتبر ،وأنها تلتهم :ويتخذ خاصتك بطن المريرة ،ولكن يكون في
خاصتك الفم الحلو كالعسل .وأخذت الكتاب الصغير من يد المالك ،ويأكلونه؛ وكان في بلدي الحلوة الفم كالعسل :وحالما أنا قد أكل عليه ،بطني
كانت مريرة .الوحي 10-10:9
اسأل السؤال ،لماذا يجري قال جون لتناول الكتاب .جميع الكلمات في الكتاب المقدس لها معنى ،ولهذا الغرض ما يوجد في األكل يذكر
الكتاب؟ مرة أخرى ذهبت إلى المراجع األخرى التي تكلمت األكل من الكلمات ،وبعد كل ما يتألف من كتاب.
التفكير في هذا "الكتاب الصغير" كما يجري تشبيهها بالكتاب المقدس .في هذا "الكتاب الصغير" هي جميع كلمات ووصايا هللا .عندما
كنت تلتهم ،أنها رمزية ألخذ الوقت لدراسة وتعلم ما تسبب هللا أن تكون مكتوبة في صفحات الكتب من الكتاب المقدس.
عندما كنت تلتهم شيئا ،فهذا يعني أن تستهلك ،وتجعل أيا كان أكلت جزءا من أنت .يضيف على الغذاء من المواد الغذائية للجسم يعطي
الحياة والصحة.
عندما كنت تلتهم الكتاب المقدس ،كما أنه يجري يرمز "الكتاب الصغير" ،يمكنك اتخاذ كل ما هو مكتوب في ذلك وجعله جزءا من أنت
ومن أنت .وهذا لها معنى مماثل عندما يقول هللا أنه سوف يكتب شريعة هللا في قلبك.

أكل الكلمات
تم العثور على كلمات خاصتك ،وأكلها؛ وكان خاصتك كلمة لي الفرحة وابتهاج القلب لألعمال المتعلقة باأللغام :ألنني دعوت باسمك ،يا
الرب المضيفين .إرميا 15:16
كما ترون ،إرميا يقول لنا أن أكل الكلمات ،التي أفسر ما يعني أن قراءة ،ودرس وفهم الكلمات المستقاة ،وأن عملية تثقيف نفسه أنها مليئة
له الفرح .يمكن أن تتصل هذه ،ألن منذ بداية دراستي كلمة هللا الحقيقية ،أنا جداً قد ملئت بالفرح ،بينما كان فقدت من قبل في عالم الظالم التي لم
يكن لدى أي رغبة في البقاء في .حفظ "كلمة هللا" لي بعد ذلك ،وأنا أعلم أنه سوف يحفظ هللا لي مرة أخرى عندما يكون سعادته للقيام بذلك.
أكل الكتاب رمزي من فهم كل ما مكتوب فيه ،أو أن يجري التطرق باالشباح المقدسة .عندما تبدأ في البحث عن هللا الكلمات المكتوبة
طريق األنبياء ،كنت في البداية مليئة بالسعادة ،وهو العسل ،ولكن كما كنت تأتي لفهم "كلمة" هللا الحقيقية ،وسوف تجد أن "كلمة هللا" ال اتفق مع

معظم ما قد قيل لك في الحياة بسبب أكاذيب الشيطان .وسيكون هذا اإلدراك حبة مريرة البتالع في البداية ،ولكن عند تلقي أخيرا وتقبل أن "كلمة
هللا" العليا ،وهو الحقيقة ،ثم سيتم ملء قلبك بالوفاء بالسالم والحب ،وكأنه لم يسبق لك أن شعرت قبل .على األقل ،وهذا الطريق كان بالنسبة لي.
هذه اآلية ،إرميا  ،15:16من المثير لالهتمام بالنسبة لي ،كاتب هذه الكلمات ،إرميا ،يخبرنا بأن دعا هو باسم هللا ،وما هو هذا االسم؟ يسوع
يخبرنا أن اسم هللا هو يهوه ،ولكن في الحقيقة هذا أكثر من عنوان من اسم ،وأي مكان في الكتاب المقدس وقد رأيت إرميا كما يشار إليها بوصفها
يهوه .يعني يهوه  ،هللا سبحانه وتعالى .فما هو ثم باسم هللا أن إرميا يتحدث عنها؟ وتتصل كل ما الغرض من اسم كل شيء .وهناك العديد من الرجل
ولكن هناك آلة واحد فقط .الرجل يحتاج أسماء للحفاظ على قطعة واحدة من غيرها ،نظراً لوجود آلة واحد فقط ،لديه ولذلك ال حاجة لالسم .لفهم ما
أتكلم ،اسمحوا لي أن اضرب لكم مثاالً.

حكاية رمزية فإن الرجال الثالثة
هم ثالثة رجال ،توم ،ديك وهاري أصدقاء ،كل منهما لآلخر .كأصدقاء لديهم معرفة والتي بعضها البعض هي شرفهم الشخصي
وشخصياتهم ،وطابعها األخالقي .عندما يقول توم إلى ديك" ،هاري قد انتهت إلى مكاني الليلة الماضية وقال "...ديك وسوف تعرف الذي يتحدث
عن توم ألن لديه معرفة شخصية هاري.
اسم هو اختصار لكل ما يعرف من نحن .هي لنا شرف وشخصية والحرف التي تحدد لنا .لدينا اسم يعطي جميع هذه المعلومات في كلمة
بمختصر أو اثنين.
لم يقم هللا اسماً ،ليست مثل توم أو ديك أو هاري من أسمائهم ،ألنه واحد ،وهناك أخرى ال .الذي هللا ،أو أن يعرف هللا ،وما اسمه .أن الذي
يعرف هللا هو نفسه الذي يعرف توم ،ديك وهاري .تم العثور على تعريف هللا في الوصايا العشر ،وتلك الواجبات األخالقية األخرى تدرس لنا من
قبل المسيح .ولذلك باسم هللا هو عبارة عن "اإلنجيل المقدس" .ويسمى باسم هللا ،مما يعني أنه يبقى ويعيش بنفس الواجبات األخالقية كاهلل إرميا.
تحقق هذه اآليات اثنين فقط من اعتقادي أن يذكر الكتاب هو "كتاب آيات" ،ورعود سبعة كتب أخرى ،جنبا إلى جنب مع "سفر الرؤيا"،
التي تعطي معا فهم األحداث من وقت النهاية ونهاية يوم.
سوف طعم الكتاب قليالً عندما تؤكل مثل العسل في الفم ،والسبب للمعارف المستقاة من أنها سوف تجلب الفرح ألولئك الذين يرغبون في
عبادة هللا الحقيقي .سيكون المريرة في البطن ،ألن هذه المعرفة سوف يقول لنا أن اكتساب هذه المعرفة ،أن العديد من تلك التي نحب لن يكون بين
هؤالء نظراً للدخول إلى السماء ،وعلى الرغم من أفضل جهودنا إلظهارها في الطريقة .بالنسبة لي هذا أمر محزن والحقيقية ،ومعرفة جميع أن هللا
قد بينت لي والرغبة في تقاسم هذه المعلومات مع تلك التي أحبها ،إال أن يكون لهم رفض لي و "كلمة هللا" كما أنه قد تحدث أنه بالنسبة لي ،أمر
محزن بالفعل.

لماذا ال أستطيع أن أرى الناس
تسمى الكثير ،ولكن يتم اختيار عدد قليل -ماثيو 22:14
هللا قد كشف لي ما يجعل مفهومة قدرتي األسر من رؤية الحقيقة هللا في ما المكتوبة والمحكية ،التي تتقاسم معك في اآلية التالية.

وسوف يدعو هللا أولئك الذين قال أنه سيكون له .إذا كنت لم تسمى باهلل ،ثم أنك سوف ال تكون قادراً على رؤية أن "كلمة هللا" هي الحقيقة
وأن جميع الكلمات ال يتحدث بها هللا أكاذيب .ال يوجد شيء "سانت هللا ل" القيام به إلقناع أي شخص ما لم يطلق عليها أوالً باهلل.
استناداً إلى بالدي السبع األخيرة باإلضافة إلى سنوات من الدراسة المكثفة للكتاب المقدس ،تفسير ذلك كتحذير ألولئك الذين يعتقدون أن
تطلق على نفسها اسم المسيحية .يوجد آلة واحد فقط؛ ولذلك ،هناك إيمان حقيقي واحد فقط .وقد أخبرنا هللا في الكتاب المقدس كيفية عبادته ،وما هو
المطلوب للحصول على الحياة األبدية معه .إذا أخفقت في االنصياع "كلمة هللا" ،ثم لم يفاجأ لتجد نفسك منعوا من السماء.

ونحن يجب أن تتنبأ
وقال لي" ،أنت يجب أن تنبأ مرة أخرى من قبل العديد من الشعوب واألمم واأللسنة ،والملوك ".الوحي 10:11
هذه اآلية تقدم الدعم لفهمي لجميع اآليات األخرى من الوحي الفصل  ،10حيث أن يخبرنا أن مجرد جون تلتهم "الكتاب الصغير" ،أنه
قادر على ثم تنبأ.
يتم تعريف كلمة "تنبأ" ك:
 -1للتنبؤ بما سوف يحدث.
 -2للتنبؤ بالسلطة اإللهية.
 -3إلعطاء تفسير للكتاب المقدس.

حتى يمكنك رؤية ،جون لن تعطي إضافية التنبؤ باألحداث المستقبلية ،ولكن سوف يعطي تعليمات وشرح لتلك األشياء التي تتم كتابتها في
الكتاب المقدس للناس الذين يجدون لهم لغزا.
في التاريخ ،غادر جون ابدأ جزيرة باتموس حيث كان في السجن للوعظ يسوع كالمسيح ،إال من خالل كتاباته ،جون أعطت اآلخرين
على مر التاريخ بالتفاهم والمعرفة الوقوف أمام العديد من الناس ،واألمم واأللسنة ،والملوك.

المريرة في بطن خاصتك
وذهبت منعزلة المالك ،وقال له" ،أعطني الكتاب قلي ً
ال ".وقال لي" ،اعتبر ،وأنها تلتهم :ويتخذ خاصتك بطن المريرة ،ولكن يكون في
خاصتك الفم الحلو كالعسل ".رؤيا 10:9
هناك سبب آخر لماذا يذكر الكتاب ستكون مريرة في البطن ،وذلك ألن الحقيقة هللا يتناقض مع الكثير من ما قيل لنا أنها الحقيقة طوال
حياتنا .عندما نفهم ح قيقة هللا ،فإنه سوف تكشف الكذبة التي كانت لدينا العبادة ،والتي سوف تكون حبوب منع الحمل مريرة للكثيرين البتالع .هذا
لديهم معرفة شخصية ،لبالدي ترفض األسرة ،ويغضب معي عندما كنت في محاولة لتبين لهم حقيقة هللا في بلدي الجهد لكشف كذب الشيطان ،ال
سيما فيما يتعلق "السبت اليوم السابع".

هذه اآلية مرة أخرى وأنا أرى رمزية .في الوقت أن هللا كشف هذا إلى جون كان قديم رجل وفي السجون لبلده وعظ يسوع كالمسيح.
ولهذا السبب ،جون لم تتمكن ابدأ من الوعظ مضمون هذه الرؤى للناس وجها لوجه .ومع ذلك ،كل الذين اتخذوا من الوقت والجهد لفهم "سفر
الرؤيا" ،مثل لي ،اتخذت يقمن التنبأ كامتداد لكتابات جون .ولذلك ،على الرغم من أن يسوع هو قول جون أنه سيحتاج إلى نبوءة مرة أخرى ،أنها
لنا الذين يأتون لفهم "سفر الرؤيا" أن يسوع في الواقع يتحدث إلى.
بي الكتاب المقدس يشير إلى عبارة "تنبأ" في هذه اآلية يعني أن للتبشير .أنا اختلف مع ذلك .كلمة "تنبأ" يعني السماح هلل أن أتكلم من
خاللكم .التفكير في األمر بهذه الطريقة ،وأنا واحد تحدث أو كتابة العبارة أن كنت تقرأ ،بيد هللا هو الذي يرشد لي الستخدام الكلمات التي كنت في
القراءة .أنا السيارة عن طريق هللا الذي يتكلم إليكم ومن خاللكم إلى اآلخرين.
التعريف من نبي هللا  :واحد من خالل منهم يتحدث هللا .هللا هو العيش واع يجري ،الذي ال يحتاج أن أتكلم عنه .أنا ممرا من خاللها
يتحدث إليكم .الكلمات ليست األعمال المتعلقة باأللغام؛ أنها تعطي لي باهلل.

