الدرس 25
نهاية أيام اإلشارات النبوية
نهاية فترات النبوية اليوم
من أجل فهم أفضل للنبوءات من أوقات النهاية ونهاية األيام ،يسوع يعطينا لمحة عامة عن األحداث أن يحدث من صلبة "ظهور الثانية
للمسيح" .نظرة عامة على هذا يحدث في "الكتاب متى" ،كان يسوع يعطي نبوءات أشياء التي سوف تحدث في كال العامين  1260مكافحة المسيح
قد جعل الحرب على "القديسين هللا" ،خالف ذلك المعروفة باسم "العصور المظلمة" ومن تلك األحداث التي سوف يبشر بالحرب العظمى ،والمحنة
العظيمة ،ومجيء الثانية للمسيح ،والمعروف في "نهاية األيام".
خالل "العصور المظلمة" ،كنيسة روما ،محاوالت لتبرير أعمالها اضطهاد القديسين هللا ،من خالل المحاكمات من محاكم التفتيش.
الماليين من الناس األبرياء للتعذيب بسبب هذه المحاكمات صورية وقتل ،باسم هللا ،ووضع العالمات عليها الزنادقة والسحرة .المروعة هو هذا
وقت ،إال أن شعب أوروبا الذي تتعرض له هذه المحنة خالل تلك الفترة  1260سنة من  538م إلى  1798ميالدي

وغرض نبوءات
نبوءات يسوع إلحداث "نهاية األيام" هي أشر إلى وإعطاء أدلة هللا ،ويكون الغرض منها التنبأ "الثانية وظهور المسيح" وإقامة مملكة هللا
على األرض.
"نهاية األيام" تلك السنوات القليلة الماضية قبل "مجيء الثانية للمسيح" .خالل تلك السنوات التي سوف تحدث حرب العظمى ،و "المحنة
العظيمة" الناتجة عن ذلك .فمن خالل وقت "المحنة العظيمة" أن هللا الحقيقة سوف تكون المجاهرة ،عن طريق الوعظ "القديسين هللا" ،144,000
وسوف تتحول بسبب الماليين منهم بعيداً عن تلك الكنائس التي ترتكز عليها "اإلنجيل" الشيطان كاذبة .العديد من النبوءات قدمها يسوع تعزى إلى
هذه الفترات من األوقات؛ ولذلك سأحاول أن تكشف الذي ينطبق على الفترة الزمنية كما أعطى تفسيراً للنبوءات.

الفترة األولى :من موت يسوع المسيح إلى  1798ميالدي
من أوقات النهاية ،يشمل الفترة الزمنية األولى األحداث التي هي تنبأ عن موت يسوع حتى تتخذ سلطة دين المسيح الدجال بعيداً عن ذلك،
الذي يحدث عند نابليون باعتقال البابا ومصادرة الثروة من كنيسة روما في  1798ميالدي

الفترة الثانية :من  1798ميالدي للحرب العظمى
الفترة الزمنية الثانية ،يبدأ من نهاية قوة مكافحة المسيح ،1798 ،لجعل الحرب ضد "القديسين هللا" ،وعودة ظهور "كلمة" هللا الحقيقية في
عالم الرجل ،وتشمل تلك األحداث التي أدت إلى الحرب العظمى.

الفترة الثالثة :أحداث الحرب العظمى
تتضمن هذه األحداث التي تحدث أثناء الحرب العظمى ،واألحداث التي سوف تحدث المؤدية إلى والسبب من "المحنة العظيمة".

الفترة الرابعة :المحنة العظيمة
وقت "المحنة العظيمة" ،وتلك األحداث التي سوف تحدث خالل هذا الوقت من األلم الشديد والمعاناة من جميع الذين ال تعطي عبادة هللا
الحقيقي والصحيح ،وثم المؤدية إلى "ظهور الثانية للمسيح".

الفترة الخامسة :ملكوت هللا على األرض
بعد األحداث التي وقعت في "المحنة العظيمة" تمنح نبوءة يسوع ،أنه يعطي النبوة من تلك األشياء التي سوف يسبب هللا أن يحدث يقوم
بإرجاع الرجل إلى الكمال الذي كان آلدم قبل الخطيئة له.

عالمة يسوع النبوية األولى
معبد لتدمير
يسوع وخرج ،وغادرت المعبد :وتالميذه جاء له ألن شو له مباني المعبد .ماثيو 24:1
إذا كنت تقرأ ماثيو الفصل  23سوف نفهم أن يسوع كان ذهول بعد له مضيئة الغضب من الصيارفة والتجار اآلخرين ،وأولئك الذين
حولوا المعبد من مكان للعبادة إلى بازار ،ولذلك التوابع ذهبت مع يسوع في محاولة لرفع معنويات له.

غادر لن تدخر جهدا
"يسوع و" قال لهم" ،انظر يي ال كل هذه األمور؟ حق ًا أقول لكم ،أنه ال يترك هنا حجر واحد إلى آخر ال يجوز أن يكون طرح أسفل.
ماثيو 24:2

التوابع مشيراً إلى مباني مجمع المعبد ويبين كيف جميلة وهم .يسوع يقول لهم أن سوف تمزق كل ذلك هم يتطلعون إلى أسفل ،وذلك
بكثير حيث أنه سيتم ترك ال حجر واحد فوق آخر.

عندما تكون هذه األمور؟
وبينما كان جالس ًا على جبل الزيتون ،جاء التالميذ له من القطاع الخاص ،قائال" :يقول لنا ،عندما تكون هذه األمور؟ وما تكون عالمة القادم خاصتك،
ونهاية العالم؟ " ماثيو 24:3

جاء التالميذ له من القطاع الخاص :ما يعنيه هذا أن ليس كل الرسل جاءت ألن يسأل ما الذي كان يقصده ،ولكن فقط عدد قليل .وترد
قائمة بأسماء أولئك الذين جاءوا إلى يسوع لمعرفة المزيد في اآليات التالية.

تلك الرسل واستفسر
وكما أنه خرج من المعبد ،واحد ًا من تالميذه  saithله" ،ماجستير ،انظر ما هي طريقة من الحجارة والمباني ما هنا!" وقال يسوع
اإلجابة له" ،سيست أنت هذه المباني كبيرة؟ هناك لم يترك حجر واحد على آخر ،ال يجوز أن يكون طرح أسفل " .وكما قال (يسوع) جلس على
جبل الزيتون ضد أكثر من المعبد ،وجيمس وجون وبيتر وأندرو سأله من القطاع الخاص" ،يقول لنا ،عندما تكون هذه األمور؟ وما تكون العالمة
عندما تنفذ جميع هذه األمور؟ " مارك 4-13:1
عندما سار يسوع حول التدريس ،كانت هناك دائما ً الرسل اإلثني عشر ،ولكن كان هناك أيضا العديد من اآلخرين ،جميعهم من تالميذ
يسوع ،يريد سماع كلماته .ما هذا اآليات يقولون لي ،أن يقال نبوءات التالية فقط لهؤالء األربعة المذكورة أسماؤهم أعاله.
فوجئت بكلماته ،التوابع االستفسار سراً يسوع" ،عندما تكون هذه األمور؟" في التاريخ ونحن نعلم هذه النبوءة لتدمير المعبد يحدث أو يتم
الوفاء بها في حوالي  70ميالدي عند الرومان هدم المعبد.
 ،وما تكون عالمة القادم خاصتك ،ونهاية العالم؟ آيات عدة القادم في "كتاب متى" هي الجواب الذي يعطي يسوع لهذه المسألة.

الفترة

الزمنية :في الجانب من تمزيق المادية الطوب وقذائف الهاون في المعبد في القدس ،هذا ينطبق فقط على الفترة الزمنية األولى؛ ومع

ذلك ،إذا فهمت أن المعبد فقط رمزية للوصايا والقوانين من هللا ،وملكوت هللا على األرض ،تطبيق هذه النبوءة على كافة الثالثة األولى الفترات
الزمنية .خالل هذه الفترات الزمنية الثالثة ومكافحة المسيح وثم عمل "نبي كاذب" لتدمير ،العبادة الحقيقية ليس فقط من هللا ،ولكن أن تكفر األخالق
هللا كذلك.
خالل هذه الفترة األولى ،العصور المظلمة ،محاوالت كنيسة روما لتدمير كل ما هو من هللا ويعبد ،بما في ذلك قتل جميع الذين يقدمون
العبادة هلل كأوامر هللا .خالل هذا الوقت كنيسة روما يجعل وجود أو حيازة الكتاب المقدس أو أي جزء منه جريمة يعاقب عليها باإلعدام.

عالمة نبوية الثانية
المخادعون
أن نصغي ألن أي رجل خداع لكم .للعديد من يبدأ في اسمي ،قائال" :أنا المسيح؛ ويجوز خداع الكثيرين " .ماثيو 5-24:4
كثير سوف يعلنون أن المسيح ،أو المجاهرة بالتبشير "تعاليم الرب يسوع المسيح" ،ولكن سوف التبشير األكاذيب وخداع الرجل؛ وكثير
من الناس سوف ينخدع إلى إعطاء العبادة استناداً إلى هذه الوعاظ كاذبة وينخدع بهم اإلنجيل كاذبة.
تذكر :أن يأتي "اسم يسوع" ،ال يعني فقط أنه سوف يدعون أنفسهم فعال يسوع ،بل أنهم سوف يعلنون للتبشير "اإلنجيل للسيد المسيح"،
عندما في الواقع يدعون اختالف مشوهة أو الملوثة من درس يسوع ما.
هذا ليس شيئا أن لم يحدث ذلك ،ولكن قد يحدث حتى حين يسوع بعد مشيا على األقدام األرض ،وكذلك خالل سنوات  1260أن تعطي
مكافحة المسيح جعل الحرب على "القديسين هللا" ،وخالل جميع األجيال من رجل منذ.
المجرمين أكبر من هذا هي الباباوات من الروم الكاثوليك الكنيسة الذين جميعا يعلنون أن المسيح مخبأة تحت جسد آخر .ولعلكم تذكرون،
أنا كشفت هذا لك في وقت سابق ،ولكن اعطيها لكم هنا مرة أخرى للتذكير.
أن "أسقف روما" ليس سوى الممثل "هللا يسوع المسيح" ،ولكن هو يسوع المسيح نفسه ،مخبأة تحت ستار الجسد .يتكلم عن "أسقف
روما" :هو يسوع المسيح الذي يتكلم.
هذا ونشرت "رئيس األساقفة البندقية" قبل أن يصبح البابا عقيدة العاشر ،في عام  1903ميالدي عندما أصبح 257ال البابا في روما
للكنيسة ،ولكن المفهوم من حتى وقت سابق في التاريخ أن تلك البابا الذي عاش قبل  Xورعه يعتبرون أنفسهم يكون بديالً ليسوع لم يكن يسوع
نفسه.

الفترة

الزمنية :على الرغم من أن هذه اآليات هي التنبأ مكافحة المسيح و "العصور المظلمة" واليوم وكانت هناك عدة منظمة الصحة العالمية

قد أعلنت أن يسوع والكثير يعتقد ويتبع لهم وبهم األناجيل الكاذبة ،ولذلك هذه اآليات تنطبق على فترات كل من األولى والثانية من النبوة.

عالمة نبوية الثالثة
الشائعات عن الحرب
وأنتم تستمع إلى حروب والشائعات عن حروب :انظر يي أن ال المضطربة :كل هذه األمور يجب أن يأتي لتمرير ،ولكن النهاية لم يتم-
ماثيو 24:6

وقد تم المتحاربة البشرية ضد بعضهما البعض منذ قتل قابيل قادرة ،حتى هذه األمور ومن المتوقع .ما يقوله يسوع ،هو أن هذه الحروب
الصغيرة ،ليست الحرب العظمى التي ستكون الحرب األخيرة سوف محاربة الرجل ،بل مجرد مقدمة لذلك.
وقد جميع الحروب من أي وقت مضى برجل في جوهرها الحرب المهيمنة بين هللا والشيطان .على الرغم من أنه قد ال يكون هناك أي قوة
معترف بها للخير ضد الشر قتال بعضها البعض ،لن يكون هناك ال حرب بين الرجال ،أن لم يكن للحرب بين هللا والشيطان .مرة يزيل هللا الشيطان
من الوجود و "القديسين هللا" فقط وتبقى "الكائنات السماوية" ،ثم ستتم إزالة جميع الحروب كذلك.

الفترة

الزمنية :أن هذه األشياء تحدث اليوم يقول لنا أن هذه النبوءة تنطبق على األولى والثانية والفترات الزمنية.

عالمة النبوية الرابعة
كوارث الطبيعة
لما ترتفع األمة ضد األمة ،والمملكة ضد المملكة :وتكون هناك المجاعات ،واألوبئة ،والزالزل ،وفي أماكن الغواصين .كل هذه هي بداية
األحزان .ماثيو 8-24:7
ما يقوله يسوع هنا هو أنه سيكون هناك العديد من الحروب وأوقات المحنة طوال السنوات لما أصبح يعرف باسم "العصور المظلمة"،
وهي فترة السنوات  1260مكافحة المسيح قد جعل الحرب على "القديسين هللا" ،فضال عن تلك األوقات الرائدة حتى الحرب العظمى .خالل هذه
الفترة من الوقت" ،العصور المظلمة" ،والحروب ،سيسود الوباء والفقر المدقع للغالبية العظمى من الناس في أوروبا ،ومن ثم في "نهاية األيام"،
ألن العالم بأسره سوف تعرف هذه المحن.

الفترة

الزمنية :من هذه الفترة المروعة منذ فترة طويلة من الوقت أن يسوع هو إعطاء تحذير حول .ومع ذلك ،منذ ألغى البابا من الفاتيكان في

 1798وكانت هناك عدة حروب أخرى ،كبيرة وصغيرة ،حيث تنطبق هذه النبوءة مرة أخرى على حد سواء األولى والثانية والفترات الزمنية.

عالمة النبوية الخامسة
قتل القديسين هلل
ثم أنها تقدم لك تصل إلى المنكوبين ،ويجوز قتل لك :وأنتم ما يكره من جميع األمم ألجل اسمي .ماثيو 24:9
"اسم هللا" أكثر من اسم مثل" ،أنا" أو "يهوه" ،وإشارة إلى ما يعطي تعريفا ً لمن هو هللا ،له ،يتم تعريف الشرف الشخصي وشخصيته،
وشخصيته المعنوية وهذه األشياء بالوصايا العشر ،واألخالق التي يدرسها لنا يسوع.
"أنت" تحدث في هذه اآلية هي قديسين هللا ،كما حددها السيد المسيح" ،أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا ،وشهادة يسوع المسيح ".

هذه االضطهاد وقع شيوخ معبد في سنوات فقط بعد "صلب السيد المسيح" ،ثم مرة أخرى من أباطرة اإلمبراطورية الرومانية ،وأخيراً
خالل "العصور المظلمة" بكنيسة روما ،لكنها انتهت بعد إزالة نابليون البابا من الفاتيكان ،الذي كان في عام  1798والعام األخير من العام 1260
نبوءة الوقت كما جاء في "كتاب دانيال".

اثنين من الشهود من هللا
وسوف أعطى السلطة معزل بي اثنين من الشهود ،وهم ما تنبأ مائتي ألف والستون يوما ،البسين مسوحا .هذه هي أشجار الزيتون اثنين ،والشمعدانات
اثنين يقف أمام هللا األرض .رؤيا 4-11:3

ال أعتقد أن الشيطان ال يضطهد حاليا "القديسين هلل"؟ والفرق الوحيد من الوقت من "العصور المظلمة" حتى الوقت الحاضر هو أن البابا
هو وضع تحت اإلقامة الجبرية في الوقت ،لكن حفنة من "القديسين هللا" كل تركت ،حتى كنيسة روما نجحت في تدمير وإسكات "القديسين هللا".
يخبرنا "سفر الرؤيا" أن "شهود اثنين من هللا" سوف يقتل في نهاية السنوات ال  1260لديهم لإلدالء بشهادته هلل التي تؤيد ما ورد أعاله
في القول بأن كنيسة روما قتل بنجاح إيقاف جميع إال حفنة من "القديسين هللا" قبل أن ينتهي في العام  1260الفترة الزمنية.
شاهد اثنين من هللا هي الكتاب المقدس أو كتب األنبياء ،والرجال والنساء الذي عاش خالل السنوات  1260مكافحة المسيح قد جعل
الحرب على "القديسين هللا" ،التي تم تعريفها "القديسين هللا" غير ملوثة.

يجوز قتلهم الوحش
وعندما يقوم قد انتهوا شهادتهم ،الوحش الذي أسسينديث من الهاوية يجوز جعل الحرب ضدهم ،ويتعين التغلب عليها ،وقتلهم .رؤيا 11:7

الهاوية من فم الشيطان منه األكاذيب والخداع من أجل الخروج باستمرار .لن أعطى مزيدا من التوضيح لهذه اآلن ،ولكن أنا تكريس كامل
الدرس التالي في عمق مناقشة شهود اثنين من هللا.
الوحش الذي أسسينديث من الهاوية( ،الشيطان) ،العاهرة( ،مكافحة المسيح) يجلس في الجزء الخلفي من الوحش ،ويقتل االثنين شهود ،أن
االنتهاء من شهادتهم .ما هذا تقول لي هو أنه بعد سنة  ،1260في محاولة مكافحة المسيح في نهاية المطاف سوف أخيرا قتل "اثنين من الشهود"،
ومشكلتي مع هذا هو كيف يمكنني المذعن مقتل "اثنين من الشهود" مع كونهم في الكتاب المقدس والقديسين هللا؟

هل أنت قديس هللا؟
هذا ينبغي أن يكون دليالً لكم أن إذا كنت تعتقد نفسك مسيحي ،بعد أنت ال يتعرضون لالضطهاد وال أي دولة أخرى المسيحيين ،التي ربما
كان هذا ألن مسيحية كما يعرف منذ  12:00م ال "سانت من هللا" .أولئك الذين االحتفاظ "وصايا هللا"( ،كل عشرة منهم) ، ،وشهادة يسوع المسيح.
هل كنت مؤهالً "القديس من هللا" كما يرد هذا التعريف؟ هل يمكنك االحتفاظ "وصايا هللا" ،كل عشرة منهم؟ إذا كنت االحتفال يوم السبت يوم
األحد ،اليوم األول من األسبوع ،فإنك ال تفي بهذا التعريف ،ولذلك كنت ليست "سانت من هللا" ،لكن هي في الواقع أحد لديه عالمة الوحش.

لمحة تاريخية
الشيطان يجعل الحرب فورا بعد صلب يسوع ،من خالل التأثير والسيطرة على شيوخ المعبد ،ثم بعد أن يتم تدمير المعبد ،والشيطان
يواصل حربه عبر بداية أباطرة روما مع نيرو ،ثم يستمر الشيطان في حربه ضد "القديسين هللا" من خالل الدين كاذبة مكافحة المسيح ،كنيسة
روما ،ثم في "نهاية الشيطان يوما" سوف تعطي القوة وسلطة من مكافحة المسيح إلى دين الملحدة الشيطان  ،الليبرالية ،المعروف باسم "النبي
الكاذب".

كلمة هللا هي الحقيقة
تقريبا جميع الذين تحدثت إلى ،الذين يسمون أنفسهم بالمسيحية ،ونعتقد أنها مدرجة في تلك التي هي "القديسين هلل" ،ولكن عند إحالتها إلى
هذا تعريف منظمة الصحة العالمية "سانت هلل" ،أنهم يرفضون ذلك ،على الرغم من أن هذا التعريف النظر "كلمة يسوع" ،في إطار رؤية للرسول
يوحنا ومكتوب في الكتاب المقدس  ،كتاب الوحي.
ألن "كلمة هللا" هي الحقيقة يجب عدم رفض عليه .إذا كان ما يقوله هللا في الكتاب المقدس عكس ما كنت تعتقد ،يجب أن تقبل الحقيقة هللا،
وتجاهل ما فكرت كان صحيحاً .إذا كنت ال ثم يمكنك الوقوع في الخطيئة نفسها التي سقط آدم وحواء .أنها قبلت أكاذيب الشيطان على "كلمة هللا"،
وفي هذه الخطيئة ،أنها أزيلت من الجنة .إذا كنت تقبل أكاذيب الشيطان ،ثم هللا سيزيل لك من أبنائه التي طاعة القانون له .لذا يجب إزالة معرفة
الموت األبدية.
ويجوز قتل لك :وأنتم ما يكره من جميع األمم ألجل اسمي .الشيطان يجعل الحرب ضد أولئك الذين هم "أطفال هللا" فقط ،لم يتم اضطهاد
المسيحيين اليوم والسبب أنه ال تناسب تعريف يسوع لما يتطلبه سانت هللا المسيحيين اليوم الحالي .أنها تعطي التشدق بأن اتباع المسيح ،ولكن حتى
يخوضوا في الممارسات التي وضعها في معارضة "شريعة هللا".

قديسين هللا
والتنين تستحق مع المرأة ،وذهب لجعل الحرب مع ما تبقى البذور لها ،والحفاظ على وصايا هللا ،وشهادة يسوع المسيح .الوحي 12:17
هو هنا صبر القديسين :هنا هي أن الحفاظ على وصايا هللا وإيمان يسوع .الوحي 14:12
في اآليتين أعاله يعطي يسوع تعريفا ً للذين هم "القديسين هلل".
كما يمكنك مشاهدة كال التعريفين يتطلب أن تبقى "وصايا هللا"( ،الوصايا العشر) ،ونعتقد في والعيش "تعاليم يسوع المسيح" ونؤمن بأن
يسوع هو هللا في جسد رجل.
واحدة من األشياء أن نضع المسيحيين اليوم وبصرف النظر عن كونه "سانت هللا" هو التقيد بها من يوم السبت اليوم األول من األسبوع
(األحد) .في سفر التكوين الفصل  ،2هللا محددة جداً أن له يوم راحة اليوم السابع ،وفي نزوح الفصل  ،20:8ثم شملت هللا "اليوم السابع" "الوصية

الرابعة" له .ثم يتم خروج  20:10هللا يخرج الحق ويخبرنا" ،اليوم السابع هو يوم السبت للرب إلهك" .أما أن نؤمن "كلمة هللا" ،وطاعة أو لم تقم.
إذا كنت تأتي قصيرة في هذا التعريف ،ثم كنت ال "سانت من هللا" ،وذلك العبادة الخاص بك دون جدوى.

كما فاتنة تقبل كلمة هللا
في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال" :أتوجه بالشكر إليك ،يا األب ،رب السماء واألرض ،ألنه يمتلك أنت بإخفاء هذه األمور من الحكمة
والحصافة ،ويمتلك أنزل لهم فاتنة .ماثيو 11:25
يريد هللا أن نأتي إليه وكلمته كفاتنة ،قبول ما يقوله ك  ،trueدون إعطاء المقاومة بسبب فهم من مفترض أن لديك قد بالفعل.
ما يقوله يسوع هو عند قراءة أو سماع كلمة هللا يجب أن تقبل كلمة هللا كالحقيقة .إذا ما كنت تعتقد أن يكون صحيحاً تبين كاذبة "كلمة هللا"،
ثم يجب أن نرفض ما نؤمن ونقبل أن "كلمة هللا" هي الحقيقة.
هذا كيف يكتسب طفل فهم من الكتاب المقدس .سوف تقبل طفل ما أن والديه أو غيرهم من الكبار أقول لهم كحقيقة أن الطفل ليس لديه أي
معارف خاصة بها لمقارنتها .حتى إذا كان الوالد يقول الطفل شيئا غير معتمد من قبل الكتاب المقدس ،ثم الطفل سوف تقبل هذا الخطأ كالحقيقة وهي
كيف يمتد الشيطان له األكاذيب جيال بعد جيل.

تأتي إلى الكلمة كطفل
هللا يريد منك أن تأتي إلى كلمته كطفل .ننسى كل ما كنت أعرف ،واالعتماد على كلمة هللا كالحقيقة.

تذكر البديهي

هللا" :إذا كان يتكلم بها هللا أنها سترد في" اإلنجيل المقدس "هلل ،وذلك كان صحيحاً .إذا كان ال يوجد في "اإلنجيل

المقدس" هللا ثم أنها كذبة " .حتى إذا كنت ال تناسب التعريف المذكور أعاله الذي هو "سانت هللا" ،وتحب هللا ،ثم ال تفكر في ذلك الحكمة للقيام
بكل ما عليك القيام به لتقديم نفسك إلى تلك التي تقع ضمن التعريف الذي يعطي يسوع ،بعد كل يسوع هو هللا ،حتى إذا كان يتحدث ،كان صحيحاً.
بيتر يعطي الدعم لهذا أعاله التفاهم مع اآليات التالية.

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

عندما كنت وضعت جانبا تلك األشياء كاملة التي كنت تعتقد أنك تعرف ،وننظر إلى "كلمة هللا" كطفل ،ثم سترى الحقيقة هللا .وهذا يعني
أن "كلمة هللا" كما قمت بدراسة جد المقدس ،كما لو كنت يتم سماع الكلمات ألول مرة .عدم التفكير بأي معتقدات مدى الحياة ،ولكن قبول "كلمة
هللا" كالحقيقة ،دون مقارنته بما كنت تعتقد أنك تعرف مسبقاً.
تذكر :الشيطان يكمن؛ ويسوع يقول لنا أن العالم بأسره سوف نرى أكاذيب الشيطان وتعطي العبادة وفقا لتلك األكاذيب.

العالم كله في الشر
ونحن نعلم أننا من هللا ،والعالم كله الليث في فجور .أنا جون 05:19
هل تعتقد أنك على نحو ما محصنة من أكاذيب الشيطان وأن العبادة إعطاء "من خلق هللا" ،عندما يسوع يخبرنا عكس ذلك تماما؟

أنزل فاتنة
أشكر إليك ،يا األب ،رب السماء واألرض ،ألن أنت قد أخفت هذه األشياء من الحكمة والحصافة ،ويمتلك أنزل لهم فاتنة .وحتى مع ذلك،
األب :لذا يبدو جيدا في األفق خاصتك .متى 26-11:25
تشاهد ،أنت الحكمة والحصافة ،وأخفى هللا له الحقيقة من أنت ،ولكن عند النظر إلى "كلمة هللا" كطفل ،حريصة على معرفة ال من
المفاهيم الخاطئة السابقة ،رؤية "كلمة هللا" أنها الحقيقة ،ثم سترى الحقيقة هللا ومعرفة مجده.

الفترة

الزمنية :مع كل هذه التفسيرات التي قد يظهر لك ،فإنه يمكن ثم فهم أن هذه النبوءة تنطبق على كل من األولى والثانية والفترات

الزمنية.

السادس عالمة النبوية
كثيرا ما يكون المتضرر
وبعد ذلك يقوم العديد خيانة اآلخر ،يكون المتضرر ،ويجوز يكرهون بعضهم البعض .ماثيو 24:10
إذا كنت تعتقد أن كنت تعرف "كلمة هللا" الحقيقية ،وشخص ما يأتي لك ويقول لك أن ما كنت تعتقد هي ،في الواقع ،يكمن الشيطان ،أنك
لن ،ال شك ،يكون المتضرر من هذا الشخص .كيف يجرؤ أنه أقول لكم أن كنت على خطأ وأنت خدعت الشيطان؟
وهذا سوف يسبب لك أكره هذا الشخص الذي يريد فقط أن تظهر لك الحقيقة هللا .ولكن كنت تعتقد أن كنت تعرف الحقيقة هللا ،حيث قمت
برفض العبارة من هذا الشخص ،والكثير سوف حتى يذهب إلى حد يكون هذا الشخص في السجن ،والتعذيب ،وقتل.
هذه اآلية تنطبق مباشرة على اآليات أعاله .إذا كنت تعتقد أن ما قد قيل لك كل حياتك كما يجري الحقيقة ،ثم يمكنك قراءة مثل أقدمها لكم
هنا ،ثم قد تكون اإلهانة ،ألن ما اكتب ال يتفق مع ما كنت تعتقد أن يكون صحيحاً.
ألن "اإلهانة" ،ال يرى الحقيقة حتى عندما يظهر لك في الكتاب المقدس بأنه "كلمة" هللا الحقيقية .ألن الكتاب المقدس ال يتفق مع ما كنت
تعتقد ،يمكنك الحصول على غاضب" ،اإلهانة" ،في واحد لديه المرارة للكشف عن أوجه اإلجحاف الخاص بك .الغضب قد تصبح أنت سيتسبب
ذلك الشخص تناولها بأولئك الذين يعملون على تدمير الحقيقة هللا.

حدث هذا خالل سنوات  1260نبوءة قدمها دانيال ،حيث تتخلى األطفال عن آبائهم وإخوتهم ،وحيث أن اآلباء تتخلى عن أطفالها ،حيث
الجار تتخلى عن الجار ،إلى "محاكمات محاكم التفتيش" ،مما يؤدي معظم األحيان تورتشير والموت من تلك التي تعطي .وهذه هي "طريقة
الشيطان" سبب الناس الذين خالف ذلك ينبغي أن يحب بعضنا بعضا ،لتسليمهم إلى أولئك الذين يعملون على تدمير "القديسين هللا".

محاكمات محاكم التفتيش
وهذا كان الحال خالل "العصور المظلمة" ،خالل عهد اإلرهاب لحقت بشعوب أوروبا بالكنيسة الكاثوليكية التي كشفت في "كتاب دانيال"
كمكافحة المسيح .هل تذكر من التاريخ ،محاكمات محاكم التفتيش أن كنيسة روما تستخدم تلك المحاكمات إلعطاء الشرعية لحربها على "القديسين
هللا"؟ كنيسة روما وصفت تلك التي تعارض الممارسات الوثنية وتعاليم تجديفية ،كالزنادقة والسحرة ،ثم دفعهم إلى التعذيب ،وقتل.
لم تشن هذه الحرب ضد "القديسين هللا" فقط بكنيسة روما وحدها ولكن أيضا من الملوك والنبالء في أوروبا ولهذا السبب تعتبر هذه األمم
كجزء من مكافحة المسيح.
على الرغم من القرون جهود طويلة من الشيطان ،مكافحة المسيح و "النبي الكاذب" ،وفي "نهاية األيام" ،مع عودة يسوع المسيح،
الشيطان وجميع حلفائه سوف يهزم ،كما أنه هو تنبأ بما يلي.

صخرة غضب هللا
أنت سوسة حتى أن كان قطع حجر دون أيدي ،الذي سموت الصورة عند قدميه كانت من الحديد والطين ،والفرامل منهم إلى أشالء .ثم
كان الحديد والطين ،والنحاس ،والفضة والذهب ،كسر للقطع معا ،وأصبح مثل قش الصيف الدرس األرضيات؛ والريح لهم بعيد ًا ،أنه تم العثور
على ال مكان لهم :والحجر الذي سموت الصورة أصبح جبال عظيما ،ومألت األرض كلها .دانيال 35-02:34
تذكر :في "كتاب دانيال" أعاله آيات؛ وهي النبوءة "الثانية وظهور" المسيح.
لعلكم تذكرون من تعليلي السابقة ،صورة من اآليات أعاله ،تمثال معدني متعدد من حلم الملك نبوخذنصر ،و أصابع قدميه والعشرة من
التمثال يمثل عشر دول من أوروبا التي سوف تنشأ من رماد اإلمبراطورية الرومانية .الحجر الذي قطع دون يد ،رمزي للمسيح ،وأنه سيكون
المسيح الذي يدمر مكافحة المسيح كما هو مبين ليشمل الدول العشر .ولذلك ،دمرت في "نهاية األيام" ،تلك الدول السبع المتبقية من العشرة األصلي
ومعاقبتهم لدورهم في إعطاء السلطة لمكافحة المسيح ،الذي هو "الدين كاذبة" لكنيسة روما.

الفترة

الزمنية :فإنه يبقى أن نرى إذا كانت هذه األنواع من األشياء لعمليات تعذيب وموت القديسين هللا ستحدث مرة أخرى في "نهاية األيام"

ال تي نحن الذين يعيشون فيها ،ولذلك اآلن ،وأعتقد أن هذه النبوءة ال تنطبق إال على الفترة الزمنية األولى .على الرغم من أن "النبي الكاذب" سوف
تسعى إلى اضطهاد "القديسين هللا" ،أنها ليست في الواقع التعذيب أو قتلهم؛ على األقل ال أعتقد أنه سيتم ،على الرغم من أن يمكن أن أكون مخطئا
في ذلك .المرة الوحيدة التي سوف أقول.

عالمة النبوية السابعة
كثيرا ما ينخدع
والعديد من األنبياء سوف ترتفع ،ويجوز خداع كثير .ماثيو 24:11
عندما كنت على اقتناع بأن تعرف "كلمة" هللا الحقيقية ،بل هي في الواقع خدعوا يكمن الشيطان ،سوف تفتح نفسك تصل إلى الوعظ في
اإلنجيل الشيطان كاذبة ،مما سيزيل لك المزيد من معرفة الحقيقة هللا.
مع هذا القبول من أكاذيب الشيطان ،أخالق الجماهير سوف تفكك المجتمع إلى الكراهية والريبة واحد لآلخر ،وسوف تحل محل محبة هللا
لشخص واحد لجيرانه؛ حتى األطفال سيأتي إلى الكراهية آبائهم وإخوتهم وحالة غير طبيعية لحالة اإلنسان.

الفترة

الزمنية :بسبب ظلم (الخطيئة) التي تكثر ،احترام اآلخرين من حولك ،وسوف يكون مفهوما المفقودة .هذا واضح جداً في كل مجال من

حياتنا الشخصية اليوم كما كان في "العصور المظلمة" ،وبالتالي هذه النبوءة تنطبق على كل من األولى والثانية والفترات الزمنية.

الحب الشمع البارد
ونظرا ألن تكثر ظلم ،حب كثير يقوم الشمع البارد .ماثيو 24:12
إذا من ناحية أخرى الوقوف لألخالق هللا ،والحفاظ على اإليمان ،وتحمل من خالل حياتك ،حتى في أوقات المحنة واألسى ،ثم يمكنك سيتم
حفظ.
"التحمل "،يعني تقف سريعة ضد أكاذيب الشيطان واغراءات ،وأن يبقى وفيا لألخالق هللا وإعطاء العبادة هلل كما أنه أوامر هللا.
الشمع البارد ،تفقد الحب الطبيعي وهو عادية لشخصين بين بعضها البعض ،كما هو الحال بين الوالد والطفل ،أو بين األخوة واألخوات.
ويتجلى هذا النوع من الحب في االحترام الذي لديك وإظهار كل منا لآلخر .في "نهاية أيام" ،كما كان في سنوات النبوءة سنة  ،1260سوف الشمع
الحب الباردة.
فقط تحتاج إلى إلقاء نظرة على جميع الكراهية والعنف التي تجري في الشرق األوسط ،وفي مدن العالم ،وانظر ناحية الشيطان في العمل.
وسوف تعطي إلى محاوالت الشيطان ليجعلك تمأل الكراهية لجيرانك ،أو سوف نظرتم إلى هللا/يسوع والدروس المستفادة من الحب والتسامح،
والرحمة ،واالحترام والعطف .الشيطان يريد أن يكره الرجل ويقتل بعضهم البعض ،ال تعطي في طرقه ،بل تتحول إلى "طريقة هللا".

الفترة

الزمنية :بسبب ظلم (الخطيئة) التي تكثر ،احترام اآلخرين من حولك ،وسوف يكون مفهوما المفقودة .هذا واضح جداً في كل مجال من

حياتنا الشخصية اليوم كما كان في "العصور المظلمة" ،وبالتالي هذه النبوءة تنطبق على كل من األولى والثانية والفترات الزمنية.

ونظرا ألن تكثر ظلم
ولكن قال أنه سوف يدوم حتى النهاية ،نفس يخلص .ماثيو 24:13
وكانت هناك العديد من "األنبياء" على مر السنين ،وليس فقط في البابا ،ولكن أيضا في األديان األخرى التي تطلق على نفسها اسم
المسيحية ،اليهودية واإلسالمية ،وهناك حتى تم أولئك الذين قالوا "أنا يسوع" والعديد من اتباعها ويعبد لهم .إال أنها ال تعطي العبادة هلل كما أنه
أوامر هللا .العقيدة ليست من هللا ،ولكن نظرية كاذبة .هذه هي الشيطان ،وتستخدم كوسيلة يمنعك من إعطاء الخاص بك العبادة "من خلق هللا" .القيام
به للدعوة إلى أطروحات "كاذبة المسيح" لك ستكون مليئة ظلم (سين) ألنها سوف تسحب لك بعيداً عن الطريق الصحيح والصحيح إعطاء العبادة
هلل.
تذكر :إذا كنت عبادة هللا في أي حال مما يزيد أو يقلل من أن هللا قد أوجز في األربعة األولى للوصايا العشر؛ ال هي عبادة هللا على
اإلطالق.
"هللا إذا" لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة .إذا ما كنت تعتقد أن تكون حقيقية وصحيحة في عبادة هللا ،ال يمكن اعتماد أي شيء وجدت في
الكتاب المقدس ،على األرجح كذب .الثقة في كلمة هللا ألنه هو الحقيقة.
مجرد إلقاء نظرة حولك .إذا كانت تلك األديان التي تطلق على نفسها اسم المسيحية حقا ً هلل ،ثم كنت أعتقد سيكون هناك الكثير من الكراهية
والعنف ،واالفتقار إلى شفقة أو رحمه في العالم؟ علم يسوع أن هللا ،أننا نحتاج إلى الحب ،السالم ،شفقة ،ورحمة إلخ في قلوبنا .أن هناك القليل جداً
من هذه الصفات في الناس في عصرنا ،يقول لي أنهم هم أعمى عن الحقيقة هللا وذلك االنخراط في ممارسات مكافحة هللا.

النظر في

هذا :إذا لم يكن هللا في قلبك ،فإنك سوف تعرف الغضب ،وأنت ال تعرف الغضب إذا كنت من هللا .إذا كنت تشعر بالغضب

ثم كنت ال تعرف هللا .هللا يريد أن العالقة الشخصية والحميمة معك .لهذا ال تحتاج كنيسة أو جماعة ،أو حتى واعظ .أنت فقط تحتاج إلى فهم
للوصايا العشر ،وتعاليم يسوع المسيح ،وليست خجولة عن إعطاء الصالة هلل.
ثم إذا واصلتم الخاص بك عبادة هللا كما أنها توضح في الوصايا العشر ،فضال عن تعاليم يسوع ،التي تجلب إلى استكمال قوانين هللا
واألنبياء ،ويمكنك الحفاظ على الثابت "كلمة" هللا الحقيقية ،على الرغم من الضغوط من اآلخرين حولك ،هللا يعطي الوعد في ما ورد أعاله أن تقوم
سيتم حفظها في يسوع.

الفترة

الزمنية :بسبب ظلم (الخطيئة) التي تكثر ،احترام اآلخرين من حولك ،وسوف يكون مفهوما المفقودة .هذا واضح جداً في كل مجال من

حياتنا الشخصية اليوم كما كان في "العصور المظلمة" ،وبالتالي هذه النبوءة تنطبق على كل من األولى والثانية والفترات الزمنية.

عالمة النبوية الثامنة
يقوم بشر اإلنجيل المقدس
ويقوم بشر هذا اإلنجيل للمملكة في جميع أنحاء العالم لشاهد منعزلة جميع األمم؛ وثم تأتي النهاية .ماثيو 24:14

بشر في جميع أنحاء العالم
في "العصور المظلمة" ،يتم االحتفاظ "اإلنجيل هلل" على قيد الحياة "اثنين من الشهود" ،التي اقترحت "القديسين هلل" أن يعيش من خالل
تلك القرون ،وكتب األنبياء ،الذي نسميه الكتاب المقدس خطية غير ملوثة.
هذه اآلية تعطي الدعم أن أحد الشاهدين هو في الواقع هللا "اإلنجيل المقدس" كما هو مكتوب في كتب األنبياء ،سواء القديم "العهد الجديد"
و ،فضال عن أن رجل أو الرجال يشاركون في الوعظ هللا "اإلنجيل المقدس" للشعب في ذلك الوقت.
تم العثور على المفتاح لفهم هذا أعاله اآلية والنبوءة في العبارة" ،العالم كله" .خالل "العصور المظلمة" ،بشر "كلمة هللا" ،ولكن فقط في
أوروبا ،ومن ثم في همسات فقط .اآلية أعاله تقول أن النهاية لم يبدأ حتى "كلمة هللا" هو بشر في العالم بأسره.
صفحة ويب هذه أن كنت حاليا في القراءة ،هي واحدة من الطرق التي قد تسبب هللا أنه "كلمة" هللا الحقيقي هو يجري بشر جميع أنحاء
العالم بأسره اليوم ،ولذلك ،أنها اآلن أن يأتي في النهاية.

ألحد شهود منعزلة كل األمم
هذا أعاله اآلية يتحدث عن "نهاية األيام" التي نحن اآلن في ،ومرجع آخر ال إلى العصور المظلمة والشهود اثنين من هللا.
كما بينت في وقت سابق اثنين من الشهود من هللا،؛ أول القديسين هلل الذي إزالة أنفسهم يعيشون في البرية ،وقدم شهادة "كلمة هللا" خالل
سنوات  1260من "العصور المظلمة" ،والثانية هللا اإلنجيل المقدس ،الذي ما أن "القديسين هللا" بشر خالل تلك السنوات ،وإلى اليوم.

اإلنجيل األبدي هلل
ورايت مالك آخر يطير في وسط السماء ،وبعد اإلنجيل األبدي للتبشير لهم أن يسكن على األرض ،وإلى كل أمة ،وأهالي ،واللسان،
والناس ،قائال بصوت عال" ،هللا الخوف ،وإعطاء المجد له؛ ليأتي مدار حكمه :وعبادته التي جعلت السماء ،واألرض ،والبحار ،وينابيع المياه" .
رؤيا 7-14:6
اإلنجيل األبدي هو إشارة إلى هللا "اإلنجيل المقدس" ،وعن الحقيقة التي تقع داخل .أن كنت قد قرأت قد أظهرت ،في الكتاب المقدس كما
خالل فترة وجودي في الحياة ،بوصفها هذه الصفحات عبارة اإلدخال هناك بالشيطان ،التي غيرت المعني الحقيقي هلل للتشوهات.

هذه اآلية تقو ل لي أن هذا المالك سوف يكون في حوزته "اإلنجيل المقدس" في شكله الحقيقي ومعنى وأنه سوف يكون من هذا أنه سوف
يدعون الحقيقة هللا للعالم بأسره .بمجرد هذا "اإلنجيل المقدس" غير معدلة تظهر لنا ،ونحن بعد أن شهدت ثم الحقيقة هللا ،أننا سوف تقع بعيداً عن
أعمالنا الكنائس الكاذبة والتقاليد ،وانتقل إلى هللا-يسوع والعبادة الحقيقية له .ومن هذا المالك الذين قد تم الوعظ بالنسبة لي ،ومن خاللي يمكنك سماع
ما أبداه لي من خالل قراءة هذه الكلمات في صفحة ويب هذه.
اآلية أعاله ،ماثيو  ،24:14أيضا إشارة إلى اآليتين أعاله .سوف يكون بشر "اإلنجيل المقدس هلل" في "نهاية األيام" ،كما تنبأ ،ولكن
الحقيقي واإلنجيل الكامل "من هللا" أوالً وتعطي مرة أخرى للعالم بالمالك أعاله في السماء.

أنا اسأل ،لماذا؟
دعونا نعطي اعتبارا لما هللا يحاول أن يقول لنا في هذه اآليات اثنين من "سفر الرؤيا" ،ألنها األكثر عمقاً .عندما قرأت ألول مرة هذه
اآليات ،سألت هذه األسئلة:
"لماذا المالك في السماء لدى اإلنجيل األبدي هلل؟"
"ليس لدينا هللا" اإلنجيل المقدس "في هذا الذي نسميه الكتاب المقدس؟"
"ألن لدينا الكتاب المقدس ،لماذا من الضروري أن هذا المالك يبشر بالنسبة لنا؟"
"في أن هللا هو وجود هذا المالك يبشر من اإلنجيل المقدس ،يقوم بهذا ثم يعني أن ما في الكتاب المقدس كاذبة أو على األقل تلوثاً بأكاذيب
الشيطان؟"
السؤال" :لماذا المالك في السماء لدى اإلنجيل األبدي هلل؟"
يمكن أن تحمل فقط من هذا أن الشيطان في بعض الطريق استطاعت وضع يكمن في صفحات الكتاب المقدس .أود أيضا أن نفترض أن
هذا إذن لماذا يحتاج هللا أن نحن على األرض هم بشر اإلنجيل المقدس غير ملوثة به مالكا في السماء ،الذي أبقى هللا في السماء بعيداً عن الفساد
الشيطان.
إذا كان كل هذا صحيحاً ،وهذا يعني أن يتم خداع أولئك الذين يسمون أنفسهم مسيحيين ،والتي يعتقدون أنها صحيحة بشأن كيف أننا
إلعطاء  Trueوتصحيح العبادة هلل ،ملوثة بالواقع من أكاذيب الشيطان.
السؤال" :ليس لدينا هللا" اإلنجيل المقدس "في هذا الذي نسميه الكتاب المقدس؟"
إذا كان هذا صحيحا ً فيما يتعلق بالمالك في السماء الوعظ باإلنجيل األبدي هلل نحن الذين نعيش على األرض في هذه في "نهاية األيام" ،ثم
لدى لإلدالء بشهاداتهم لحقيقة أن علينا انتظار لم يعد لهذا التوقيع "نهاية األيام" القادمة ،وقد تعلمت كل ما لدى من "كالم" هللا الحقيقي  ،ال بأي
معلومات استخبارية من بلدي ،ولكن ألن هللا قد كشف له الحقيقة بالنسبة لي .ولذلك أعتقد أنه ال قدر هللا الذي أظهر لي هذه الحقيقة ولكن هذه الزاوية
في السماء تحدث في اآليتين أعاله.
السؤال" :ألن لدينا الكتاب المقدس ،لماذا من الضروري أن هذا المالك يبشر بالنسبة لنا؟"

ثم يجب أن يقبل أنه ال قدر هللا الذي أظهر لي كل ما تعلمته ،لكن هذا المالك الوعظ بالنسبة لي .معرفة هذا يجب أن تقبل السلطة لما كشف

يسوع ليوحنا الرسول في" :هللا الخوف ،وإعطاء المجد له؛ ليأتي مدار حكمه :وعبادته التي جعلت السماء ،واألرض ،والبحار ،وينابيع المياه.
"
هل نفهم ما تقول لنا هذه الكلمات؟ "هو تأتي ساعة حكمه ":لم يعد علينا أن ننتظر ،ألنه هو مع الدعوة إلى هذا المالك ،حان الوقت
للحكم .الوقت والتوبة آثامك ،ونسأل هللا له الغفران الخاص بك قد ارتكب تلك الذنوب وتأخذ من الوقت والجهد في "روح هللا" .فقط أولئك الذين هم
في "روح هللا"( ،الذين هم القديسين هللا) ،يقوم اختطفوا تصل إلى الغيوم مع يسوع ،جميع اآلخرين سوف تواجه الحكم وإعطاء جواب لشر حياتهم.

ثم تأتي النهاية
ويقوم بشر هذا اإلنجيل للمملكة في جميع أنحاء العالم لشاهد منعزلة جميع األمم؛ وثم تأتي النهاية .ماثيو 24:14
حيث ستعرف ،الكلمات ،ثم تأتي نهاية ،ليست إشارة إلى "ظهور الثانية يسوع" ،إال أنه "نهاية األيام" ستكون لنا ،أو الحرب العظمى
ليست بعيدة.
"في أن هللا هو وجود هذا المالك يبشر من اإلنجيل المقدس ،يقوم بهذا ثم يعني أن ما في الكتاب المقدس كاذبة أو على األقل تلوثاً بأكاذيب
الشيطان؟"
عندما يبدأ المالك في السماء للتبشير باإلنجيل األبدي هلل ألننا نحن الذين على األرض ،ثم "نهاية األيام" قد قطعنا .وعندما يحدث ذلك،
سوف نكون في "نهاية األيام" .أعرف أن هذا قد حدث ألن كل هذا أن كنت قد كتبت ووضعت على صفحة ويب هذه ،فعلته ألن هللا أعطاني للقيام
بذلك .فمن هذا المالك الذي قد تم الوعظ بالنسبة لي؛ ولذلك نحن اآلن في "نهاية األيام" ألنها قد تأتي.

الفترة

الزمنية :على الرغم من أن أعطى تعليق على كيف تتصل هذه اآليات السنوات التي أعيش في ،واألخالق من وقتي ،هذه اآليات أيضا

من األوقات من "العصور المظلمة" ،والمحن الناجمة عن مكافحة المسيح الذي يتم كنيسة روما .على هذا النحو ،هذه النبوءة تنطبق على فترات كل
من األولى والثانية.

كيف يكمن الشيطان
تحقيق غريبة
اآلن الثعبان كان أكثر مكرا من أي وحش الحقل التي جعلت من الرب .وقال منعزلة امرأة ،نعم ،قد خلت هللا قال يي أن ال تآكل لكل شجرة
للحديقة؟ سفر التكوين 3:1
في الكتاب المقدس أظهر هللا لنا كيف الشيطان يروي بعض اكاذيبه .ولعلكم تذكرون ،النبوءة األولى قدم هللا نفسه في جنة عدن .لكم جميعا
نعرف القصة ،ولكن دعونا ننظر في األمر مرة أخرى في ضوء محاوالت الشيطان لخداع الرجل ،مما يسبب الرجل ترك عبادة هللا الحقيقية.

وكما نعلم جميعا ،هو الثعبان إبليس أو الشيطان ،العدو الذين سقطوا ،في تمويه .وهذا يجعلني أتساءل عما إذا كان قبل كذبة الشيطان
لحواء ،إذا سمح هللا الزوايا تأخذ على شكل وحوش الحقل ،أو إذا في القيام بذلك ،كان إبليس الفعل انتهاكا لقوانين هللا قبل أن يتحدث حتى كلمة إلى
حواء .شيء واحد يجب أن نضع في اعتبارنا ،الشيطان كان نشر األكاذيب ويكمن تخمير تمرد في السماء طويالً قبل قال آلدم وحواء .أنه ليس
مجرد رجل منهم أنه قد خدع ،ولكن المالئكة والكائنات السماوية األخرى كذلك.
الكلمة "خفية" هو ترجمة من الكلمة العبرية" ،أرووم "،الذي يعني ،ذكي ،الماكرة ،بطريقة ماكرة.
أريدك أن تأخذ علما بكيفية يبدأ الشيطان بالغه مع حواء في اآلية أعاله .وهو الودي وهو مجرد طرح سؤال ،كما في حالة غريبة.

عشية األسباب النظر
 ،وقالت أن امرأة منعزلة الثعبان" ،أننا قد أكل من ثمار أشجار الحديقة :ولكن من ثمار الشجرة التي في خضم الحديقة ،قد خلت قال هللا،
يي ال يجوز أكل منه ،وال يجوز يي لمسها ،خشية أن يموت يي " .سفر التكوين 3-3:2
كما ترون ،حسب المحادثة الودية ،أعطت الشيطان عشية يدعو إلى التفكير في كلمات هللا ،وله وصية أن يأكل ال من شجرة واحدة .وهذا
أيضا يخبرنا أن عشية يعرف أمر هللا ولم يكن يجهل ذلك ،وهذا ،لها ثم أكل من الشجرة ،مع العلم أنها ستكون في العصيان إلى  Wordوالوصية
من هللا.

الشيطان في سجلت أول كذبة
وقال الثعبان امرأة" ،يي ،ال يموت بالتأكيد" :هلل" تعرف أن اليوم أنتم أكل منه ،ثم تفتح عينيك ،وأيها يكون كاآللهة ،ومعرفة الخير
والشر " .سفر التكوين 5-3:4
الشيطان فقط ودعا هللا كاذب ومخادع .أوالً يقول عشية فقط على عكس ما قال لها ،التي قالت أنها سوف ال يموت ،هللا ثم يضيف أكثر
قليالً لوضع مجال لشك نوايا هللا االعتبار حواء ،من يقول لها أن هللا ال يريد أن يكون لهم أكل من الشجرة ،إذا فعلوا ذلك ،سوف تصبح مثل اآللهة.
ليس بالضبط ،ولكن هذا يعني ضمناً.

أهمية
في المحادثة أعاله يبلغ حواء الشيطان ما قال هللا لها وآدم" ،أنت سوف يموت بالتأكيد" .الشيطان واستجابة لذلك" ،أنت تقوم ال يموت
بالتأكيد ".وبذلك ،تغيرت الشيطان معنى هللا بمجرد وضع كلمة رسالة ثالثة بين أربع كلمات هللا .بهذه الطريقة أن الشيطان يقول بعض اكاذيبه داخل
صفحات الكتاب المقدس.
عندما ترجم الكتاب المقدس من النصوص القديمة إلى اللغات الحديثة ،الشيطان إدراج عبارة وحتى إزالة الكلمات ،أو إعطاء كلمة حديثة
كالترجمة لكلمة قديمة فقط بمعنى جزئية أو مختلفة من الكلمة القديمة أن .أنها لجئت لفهم هذا ،لماذا أنا تأخذ من الوقت إلعطاء تعريف ليس فقط
بالكلمات اإلنجليزية من القاموس اإلنكليزي ،ولكن البحث عن الكلمات القديمة من "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" ،حتى أستطيع أن أعرف ما

المعني األصلي هلل ،وفي هذه الطريقة تكشف لك القارئ" ،كلمة" هللا الحقيقية .ومن هذه الطريقة التي تكشف عن بالدي االجتهاد في دراستي كلمة
هللا المقدسة كمثال عن كيف ينبغي دراسة وبحوث في رغبتكم في التوصل إلى معرفة هللا شخصيا ووثيقا.

عالمة النبوية التاسعة
رجسه الخراب
عند ذلك يجوز رؤية رجس الخراب ،تحدثت عن دانيال النبي ،يقف في المكان المقدس( ،الذين ريديث ذلك ،تسمح له بفهم ):ماثيو 24:15
أرى اآلية أعاله ،أنها لم تعد النبوءات من "العصور المظلمة" ،ولكن قفزة إلى األمام في الوقت المناسب إلى "نهاية األيام" .أرى هذا هللا
إعطاء تحذير أن مكافحة المسيح نفسه من "العصور المظلمة" ما زال يشكل خطرا على "القديسين هللا" في "نهاية األيام" .على الرغم من أن
مكافحة المسيح وكان جهدها للقبض عليهم ،تورتشير ،وقتل القديسين هللا إزالتها منه ،فإنه ال تزال لديه القدرة على تسبب أولئك الذين ليسوا الدؤوب
في دراستهم "كلمة" هللا الحقيقية ،الوقوع في األكاذيب ومغالطات الشيطان وله المسيح الدجال قد وضعت في طريقها.
رجسه الخراب إشارة إلى مكافحة المسيح ،وهو زعيم دين المسيح الدجال البابا في "روما" .عندما تشاهد زعيم دين المسيح الدجال،
(البابا) في القدس( ،المكان المقدس) ،ثم أدخل هذه النبوءة قد يأتي لتمرير.
كلمة "رجس" يعرف بأنه :شيء غير أخالقي ،ومثير لالشمئزاز ،أو مخزية ،شعور بكراهية شديدة أو الرفض تجاه شخص أو شيء .هو
هللا الذي يشير إلى مكافحة المسيح رجس؛ ولذلك هو هللا ،فضال عن القديسين هللا ،الذين يجدون كنيسة روما كغير أخالقية ومثيرة لالشمئزاز
والمخزية .أنا سوف تشهد على هذا يجري الحقيقية ،على األقل بالنسبة لي ،لمحاولة ،وتسعى إلى أن "سانت هلل".
كلمة "ديسوالتيون" وهو يعرف :عارية فارغة ،غير مأهولة بالسكان ،ومهجورة؛ وحدها ،االنفرادي ،جيليس ،ودون أمل ،بؤساء.
ألن كنيسة روما والكنائس ابنه فيه ،يبشر "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،المكروه .ألن أولئك الذين يقدمون العبادة حسب ما تمليه "اإلنجيل
كاذبة" الشيطان ،أنها تنتمي إلى هذه الكنائس الكاذبة ،دون أمل في الخالص ،وأن يجعلها مقفرة ،على الرغم من أن تلك العبادة حتى نؤمن بأنفسهم
ليتم حفظها في المسيح ،ألنه فقد خدعت.
المكان المقدس ال يعني مجرد التلة معبد ،ولكن المنطقة أن المدينة القديمة في القدس المحتلة هو أيضا مكاناً مقدسا ،في أن هللا أكثر من
مرة في الكتاب المقدس يشير إلى القدس كمدينة مقدسة له ،وهو يشير إلى الجبل التي بنيت القدس "التلة المقدسة".
هللا بسبب أن المسلمين سوف بناء على قبة الصخرة ،في موقع معبد القدس بحيث يمكن ابدأ بناء المعبد مرة أخرى .اليهود في أجيالها
الطويلة الشريحة بعيداً عن "شريعة هللا" ،تسببت في بيت هللا أن تصبح ،كما يسوع يشير إليها ،و دن لصوص ،وهذا السبب سمح هللا فإنه يتعين
تدميرها ،ليس مرة واحدة بل مرتين ،أوالً بالبابليين ،ثم مرة أخرى  + 600سنوات في وقت الحق من الرومان.

أسينتيشن للنبي الكاذب
وأنا روق وحشا آخر الخروج من األرض؛ وكان لديه قرنان مثل الحمل ،وقال أنه تكلم كتنين .وقال اكسيرسيسيث كل سلطة الوحش األول أمامه ،و
 causethاألرض ،ومنهم الذي يسكن فيه عبادة الوحش األول ،القاتلة التي كانت تلتئم الجراح .رؤيا 12-13:11

على حد علمي أول مرة كان بابا من الكنيسة أو روما ،سافر إلى القدس ،وفي عام  .1964ومنذ ذلك الحين ،ربما  4أو خمسة لديه أكثر
من مرة البابا ذهب إلى هناك .سألت السؤال ،إذا كان البابا قد ذهبت بالفعل هناك ،ليس مرة واحدة بل عدة مرات ،ثم لماذا لم يكن واحداً من تلك
المناسبات التي أعطت وفاء لهذه النبوءة؟
وكشف هللا اإلجابة على هذا السؤال بتبين لي ما يلي .وهناك نبوءة أخرى قدمها يسوع التي يلزم أن يحدث أوالً قبل زيارته للقدس بالبابا
سيصل إلى الوفاء بهذه النبوءة ،والتي كشفت في اآليتين أعاله.
في هذه اآليات هما يسوع هو تبلغنا أن هذا "النبي الكاذب" ويتلقى قوة وسلطة الوحش األول .الوحش األول هو مكافحة المسيح كما ترمز
في رؤيا  .9-13:1كل ما تصفه بأنه األمور أن مكافحة المسيح لديه القدرة على القيام بتلك اآليات نظراً أو يتحملها "النبي كاذبة" ،وفي هذا قوة
مكافحة المسيح اتخذ منه في  1798نابليون.
عندما تكون في أول مرات عدة أن البابا ذهب إلى القدس" ،النبي الكاذب" لم تكن قد اكتسبت هذه القوة والسلطة ،لذا حتى ال ،نبوءة بشأن
رجسه الخراب لن تتحقق.

ما هو الشكل الذي المصيبة؟
عند ذلك يجوز رؤية رجس الخراب ،تحدثت عن دانيال النبي ،يقف في المكان المقدس( ،الذين ريديث ذلك ،السماح له بفهم ):ثم السماح
لهم والتي تكون في يهودا الفرار إلى الجبال .ماثيو 16-24:15
في تشرين األول/أكتوبر  ،2013أنا مقتنع أن هذه أسينتيشن للسلطة من جانب "النبي الكاذب" في الواقع تحدث ،وهو ما يعني ،في ما
أفهمه أن البابا يسافر إلى القدس ،في المرة القادمة سوف تتحقق النبوءة ،ونوعا ً من الكارثة وسوف يصيب أراضي يهودا .كما يحدث ،قد ذهب البابا
إلى القدس في  30مايو  ،2014حتى وأنا في التوقع واليقظة في النصف الثاني من هذه النبوءة أن تتحقق قريبا.
إذا كان هللا هو قول في يهودا على الفرار إلى الجبال ،ثم أرى هذا التحذير كدفعة أولى من الحرب العظمى ،وعلى هذا النحو نرى أنه
كهجوم على إحدى المدن الرئيسية في يهودا بنوع ما من ضربة عسكرية بأضرار جسيمة وخسائر في األرواح.
ال أرى هذا كما يجري مدينة القدس ومع ذلك ،ألن هناك آيات أخرى تشير إلى أن القدس سوف ال يزال قائما عندما يعود يسوع الذي لن
يحدث حتى نهاية "المحنة العظيمة".
أرى أنها فرصة جيدة أن يكون هذا هجوم في تل أبيب أو بئر السبع ومع ذلك .وكما تخبرنا اآليات أعاله ،هو فقط ألولئك الذين يعيشون
في أرض يهودا ،التي تحتاج إلى الفرار إلى الجبال عندما يأتي البابا إلى المكان المقدس .عالمة التالي يعطي سببا لماذا ينبغي الفرار من ديارهم.

دفعة أولى من الحرب العظمى
ثم السماح لهم والتي تكون في يهودا الفرار إلى الجبال :دعه وعلى السطح ال يأتي إلى أسفل بإخراج أي شيء من منزله :ال تسمح له وفي
ميدان العودة أخذ مالبسه .والويل لهم أن يتم مع الطفل ،ولها أن تعطي االمتصاص في تلك األيام! ولكن الصالة يي أن رحلتك ليس في الشتاء ،ال
في يوم السبت :ماثيو 20-24:16
ونحن في المحاولة لتحديد تاريخ بدء عندما يذهب الحرب العظمى من كونها حربا تقليدية لكونها حرب نووية .في هذا الجهد فمن المنطقي
أن ننظر إلى النبوءات كما يتم إعطاؤهم بيسوع وتحديد ما أن تظهر لنا.
هذه النبوءة ،قدمها السيد المسيح ،مرة أخرى تحذيراً بشأن بداية الحرب العظمى .في هذه النبوءة نقطة نهائية في التاريخ يمكن أن تكون
حازمة( ،التاريخ الذي يقف "رجسه الخراب" في المكان المقدس) ،وأعتقد أنها من ذلك التاريخ أن يمكننا ثم حساب نبوءة الوقت ساعة واحدة وواحد
اليوم ،وشهر واحد وسنة واحدة ،كما جاء أعاله.
في  30مايو  2014البابا في روما للكنيسة وقفت عند المكان المقدس ،عندما قام بزيارة أراضي الضفة الغربية عقدت بالالجئين المسلمين
من إنشاء دولة إسرائيل بعد وقت قصير من الحرب العالمية الثانية.
أرى هذه اآليات ككارثة كبيرة تؤثر على منطقة كبيرة والسكان .وهذا يوحي أيضا بالنسبة لي ،أن ال يكون فعل الطبيعة مثل الزالزل،
ولكن أن يكون فعل الحرب ضد "دولة إسرائيل" .ألن هذا الحدث هو مشغل الذي يبدأ الحرب العظمى ،أشعر يجب أن يكون عمل عسكري ،آخر
لماذا سيسبب إسرائيل باالنتقام ،والذي يبدأ الحرب العظمى.

وقد بدأت الحرب العظمى
ثم السماح لهم والتي تكون في يهودا الفرار إلى الجبال :دعه وعلى السطح ال يأتي إلى أسفل بإخراج أي شيء من منزله :ال تسمح له وفي
ميدان العودة أخذ مالبسه .والويل لهم أن يتم مع الطفل ،ولها أن تعطي االمتصاص في تلك األيام! ولكن الصالة يي أن رحلتك ليس في الشتاء ،ال
في يوم السبت :ماثيو 20-24:16
تخبر هذه اآليات لدفعة أولى من الحرب العظمى .مع كل هذا وبعد أن توصلنا إلى الماضي ،أنني مقتنع بأننا اآلن في األيام األولى من
الحرب العظمى .من هذا الهجوم األولى في إسرائيل ،قد تأتي سلسلة المستمرة والمتنامية باطراد األحداث في الشرق األوسط وجميع أنحاء العالم،
وأن يقول لي هذا هو حرب عالمية .على الرغم من أن هذه الحرب ال تبدو وكأنها "حرب الكلمة الثانية" مع جيوش كبيرة يواجه ضد بعضها
البعض ،الصراع في جميع أنحاء العالم؛ ولذلك ،هذا هو حرب عالمية.
وقت قصير؛ هذه الصراعات فقط الحصول على أكبر وأوسع انتشار ،حتى سيكون لدينا جيوش كبيرة تواجه .هذا تنبأ أن يحدث ،وما
يخبرنا هللا سيحدث سيحدث ،ألن ليس هناك شك.

المعبد الثالث
العديد من أولئك الذين يسمون أنفسهم بالمسيحية ،وإذا لم أكن مخطئا ،واليهود كذلك ،نعتقد أنه سيتم بناء معبد ثالث خالل الوقت الذي
يؤدي إلى أو مدرجة في "نهاية األيام" ،ولكن هذا تفسير كاذبة من النبوءات الواردة في الكتاب دانييل وكتاب الوحي .لن يكون هناك ال المعبد
الثالث .إذا كنت تعتقد أنه يكون هناك معبد ثالث ،ثم يمكنك مشاهدة عبثا إلشارة إلى أن تأتي ابدأ .هذا الشيطان يريد منك القيام به ،حيث أنه سيكون
متأخراً جداً لك عندما تبدأ الحرب العظمى والعودة يسوع.

الفترة

الزمنية :هذا إذن الحصري للفترة "الزمنية الثانية" التي تتعلق بتلك األحداث التي تجري فقط قبل أن أو السبب في الحرب

العظمى.

العاشرة النبوية عالمة
تبدأ الحرب النووية
لذلك تكون المحنة العظيمة ،مثل لم يكن منذ بداية العالم إلى هذا الوقت ،ال ،وال يجوز أن يكون من أي وقت مضى .وفيما عدا تلك األيام
ينبغي تقصير ،وهناك يجب أن يتم حفظ ال اللحم :ولكن لمجرد المنتخب يجوز تقصير هذه األيام .ماثيو 22-24:21
أنني أفسر زريات المحنة يعني سوف تبدأ حرب العظمى ،وبعد ذلك وفي أعقاب تلك الحرب .وهذا سيكون خالفا ألي حرب أخرى في
تاريخ الرجل ،ألنه سوف يكون حارب معظمهم باألسلحة النووية .تنظر في العبارة" ،يمكن حفظ ال الجسد "،كوصف لهذه األسلحة في هذا الجسد
ال يمكن البقاء على قيد الحياة باإلشعاع الناتج من انفجار نووي .يسوع يعطي أوصاف أخرى هذه األخيرة في بلده النبوءات أن يعطي إضافة الدعم
للحرب التي تخاض باألسلحة النووية.

شرح في االستعراض
هذا تفسيري "عالمة النبوية التاسعة"" :البابا" كرئيس لكنيسة الشيطان ،مكافحة المسيح ،سوف يتوجه إلى القدس ،وهو المكان المقدس.
يجب أن يتبع "عالمة التاسعة" الثمانية األولى في الترتيب المعطى بيسوع ،في الوفاء بنبوءة نهاية األيام.
بعد أن غادر البابا إسرائيل ،ستبدأ الحرب ،وكيف قريبا بعد يمكن فقط التخمين ،ولكن ال أعتقد طويلة .لماذا يسوع أقول لهم في يهودا إلى
الفرار مع يمتلك ،أو أنها ال ينبغي حتى نعود إلى الحصول على مالبسهم ما لم تكن األمور يمكن أن يحدث بشكل سريع جداً؟
بهذه النبوءة التالية مباشرة بعد بشأن "رجسه الخراب" ،هناك أي يتساءل لماذا ستكون قد اكتسبت في الهجوم على "دولة إسرائيل" لهجوم
نووي .كما اعترف ،لدى أي فكرة لكيفية قريبا من قبل الحرب نووية ،وتتطور إلى الحرب العظمى كما تنبأ في اآليات أعاله.

السيناريو األول
لقد تم مشاهدة األحداث السياسية الجغرافية الحالية ،وذلك أستطيع أن أرى اثنين من السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن يسفر عن
الحرب التي تستعر اآلن في أجزاء كثيرة من العالم سوف تتحول النووية.
في هذا الوقت ،تموز/يوليه عام  ،2015قد وضعت أمة إيران ،رسميا من فارس ،األسلحة النووية والقذائف القادرة على إيصال لهم في
أي مكان داخل منطقة شرق البحر األبيض المتوسط .تاريخيا لجأت إسرائيل إلى شن هجمات وقائية على جيرانها العرب عندما رأي أنه يهدد أمنها.
رائد أمة من المجانين كما الوضع في إيران ،مع األسلحة النووية ،وتهديد حقيقي وفوري إلسرائيل ،وذلك إسرائيل يمكن أن شن هجوم على إيران
لتدمير تلك األسلحة قبل استخدامها .وهذا هو أحد االحتماالت.

السيناريو الثاني
سيناريو محتمل آخر هو أن إيران ،معرفة احتماالت إسرائيل مهاجمته ،هجمات إسرائيل أوالً ،مع هجوم نووي ،التي  escaladesللقوى
النووية في العالم ،مثل روسيا والصين ،والواليات المتحدة األمريكية إلى الحرب النووية .ولهذا تحتاج "عالمة الثامنة" للوفاء كما اقترحت أن البابا
قد سبب للذهاب إلى إسرائيل ،والذي قام به في  30مايو .2014
ليس لدى وسيلة لمعرفة متى سوف تذهب الحرب التي يحتدم اآلن في العالم النووي ،ولكن هذا ما هذه النبوءات كل شيء .على األقل
أعرف ما تبحث عنه ،بدالً من أولئك الذين يذهبون عن حياتهم في الجهل التام .في أن تأتي هذه النبوءات الماضي يقول لي بأننا بالفعل في "نهاية
األيام" ومع ذلك ،واالنتظار في انتظار معرفة اآلن أن البابا قد ذهب إلى إسرائيل ،وقد وقفت على المكان المقدس وهوجمت إسرائيل كما قال يسوع
أنه سيكون.
وهناك واحدة أخرى جيو الحالة السياسية التي تسهم في حالة عدم االستقرار التي توجد اليوم في الشرق األوسط ،وهذا هو عدم احترام
الجمهور الذي أبداه الرئيس األمريكي ،أوباما ،تجاه إسرائيل ،ومحاوالته مفتوحة للتهدئة والصداقة تجاه تلك الدول ،بما في ذلك إيران ،التي تعهدت
بتدمير إسرائيل.
إذا كان يجب أن نفكر لدولة مثل إيران أن الواليات المتحدة ستجري مرة أخرى أي دعم إلسرائيل ،وأنها يمكن أن تعطي لهم تسبب
اإلضراب .كل هذه األمور وأعتقد أن لها إمكانية تحقيق حول بدء الجانب النووي من الحرب العظمى وعن المحنة العظيمة الناتجة عن ذلك أن
يسوع هو إعطاء تحذير حول.
وقت كتبت هذه الكلمات أعاله ،لم يكن لدى أي فكرة أن رئيس الواليات المتحدة من جانب واحد تعطي إيران كل ما لديه في "المحادثات
النووية" مجرد إبرام ،دون أي قدرة للواليات المتحدة أو أي شخص آخر وجود أي قدرة على البحث والتحقق من مدى التزام إيران .هذه األعمال،
اإلدارة أوباما ،وأكثر مما هو عليه المشاحنات الدبلوماسية مثل الخيانة العظمى ضد الواليات المتحدة.

الفترة

الزمنية :ألن هذه األحداث تعود حصرا "الفترة الثانية" ،فإنه ينطبق فقط على تلك الفترة.

العالمين استرضاء إيران
في تموز/يوليه من عام  2015جاء الرئيس األمريكي ،جنبا إلى جنب مع العديد من القادة اآلخرين ألمم أوروبا ،إلى اتفاق مع إيران التي
يعتقدون أنها ستمنع إيران من مواصلة جهودها للحصول على سالح نووي.
في تاريخ "الدولة اإلسالمية" بأكمله أيدت عدم اتفاق أي أنها جعلت مع أي دولة أخرى أن لم يكن مسلم .لهذا السبب ،ليس لدى أي توقع
أن إيران سوف تكون مقيدة بهذا االتفاق األخير أما .ولهذا السبب ،يمكن أن يكون إيران نووية العابرة للقارات سالح قريبا جداً .وفي الوقت نفسه،
مع التوسع في التجارة اإليرانية الناجمة عن هذا االتفاق ،ستكون لها مبالغ ضخمة من النقد الحر ثم يمكن استخدامها في جهودها المستمرة إلعطاء
الدعم العسكري من "المتطرفين المسلمين" في جميع أنحاء الشرق األوسط وفي أماكن أخرى في العالم ،مما تسبب في الحرب العالمية الجارية اآلن
لتسخين حتى أكثر.
أعطني النبوءات المذكورة أعاله إلى اليقين أن الحرب العالمية سوف تذهب النووية؛ أنا لست متأكداً تماما كم تعد التي سوف تتخذ .وهناك
ال يوجد المزيد من الوقت يتنبأ أن تعطينا أي فهم واضح لعند القنابل النووية سوف تبدأ في االنخفاض ،ولكن ،وأنا واثق من أن كل من هذه النبوءات
تتحدث عن المحرقة النووية ،ونظرا ألن هذه نبوءات يسوع ،ليس لدى أي شك في أنها سوف تأتي قريبا.

عالمة النبوية الحادية عشرة
مجيء المسيح الثاني
ثم إذا كان أي رجل أن أقول لكم" ،لو ،هنا هو السيد المسيح ،أو هناك؛" نعتقد أنه ال ،سوف تنشأ هناك كاذبة المسيح واألنبياء ،ويقوم شو
آيات عظيمة وعجائب؛ يصمم أنه ،إذا كان ذلك ممكن ًا ،أن خداع المنتخب جد ًا .ماثيو 24-24:23
ها ،لقد قلت لكم من قبل .ولهذا السبب إذا ما يقولون لكم ،ها في الصحراء؛ يذهب إليها ال :ها ،وفي الدوائر السرية؛ نعتقد أنه ليس ".
ماثيو 26-24:25
ضع هذه اآليات سليمة مثل األحداث التي سوف تتخذ في "نهاية أيام" فقط قبل "المجيء الثاني للمسيح" ،وهم ،إال أنها يمكن أن تظهر
لكانت تحدث طوال التاريخ منذ أن صعد يسوع إلى الغيوم  2,000زائد منذ سنوات.

يعود يسوع كالبرق في السماء
ألنه جاء البرق من الشرق ،وشينيث حتى بمعزل الغرب؛ وحتى مجيء ابن اإلنسان ،تكون أيضا .ماثيو 24:27
حيث أنه لن يكون هناك أي شك بشأن موعد عودة يسوع ،يسوع يقول لنا ما تبحث عنه.

أنا متأكد من أن رأيتم البرق بعد حلول الظالم عندما الفالش ألنها تضيء السماء أكملها ،واألرض التي كانت في الظالم فجأة اليت أعلى
كما هو الحال في ضوء النهار .ومن هذا الشكل أن يسوع سوف يعلن وصوله .وفي هذا سيكون لديك أي شك .إذا كنت تعتقد بأن يسوع بيننا اآلن،
ولك كانت ال أول شاهد لهذا العرض من البرق ،فضال عن غيرها من اإلشارات الواردة أدناه ،ثم واحدة تظن أن يسوع ليس ،والتي خدعت لك.

الفترة

الزمنية :هذا الحدث الحصري لذلك إلى "الفترة الزمنية الثانية".

ما يسوع يخبرنا في هذه اآلية أنه عندما كان في الواقع العودة ،وسيتبين للعالم بأسره في الوقت نفسه فورية ،وأنه سيكون هناك وال شك
عندما يحدث .جميع اآلخرين الذي يطلقون على أنفسهم يسوع قبل هذا الحدث ال لبس فيها  ،falseمرسلة من الشيطان لخداع والخلط بين .هذا هو
توسع بيسوع في اآلية التالية.

سوف تآكل النسور الموتى
لتحليقها الذبيحة ،سيكون هناك النسور يمكن جمعها معا .ماثيو 24:28
سوف يكون هناك الكثير الذي سوف قد توفي أن لن يكون هناك أحد لدفنهم ،أن الهيئات التي ستترك للحيوانات تستهلك.

ال لبس فيها ظهور المسيح يسوع
على الفور بعد المحنة تلك األيام ،أظلمت الشمس ،والقمر ،ال تعطي لها الضوء ،وتقع النجوم من السماء ،ويجوز أن تهتز سلطات
السماوات :ماثيو 24:29
هذه اآلية محددة جداً ،لن يعود يسوع حتى بعد المحنة تلك األيام .هذا وينبغي أن أقول لكم ،إذا لم يكن هناك أحد الذين كنت تبحث في أن
تقول لكم أنه المسيح ،و المحنة العظيمة ولم يحدث ،ثم تعلمون اآلن أن الذي كنت تبحث في كاذبة ،واالنجيله هو إنجيل الشيطان ال هلل.
عندما تشاهد هذه األمور التي تنبأ بها السيد المسيح ،الشمس والقمر تفقد الضوء والنجوم تتساقط من السماء ،ثم سوف تعرف أن يسوع
على وشك العودة ،دون شك .هذه األحداث سوف يحدث في نفس الوقت ،ولذلك يمكن تمييزها عن غيرها مثل هذه األحداث ال تحدث معا.

"تذكر

أيضا" :هذه اإلرادة أشياء ال يحدث حتى بعد أو في نهاية "المحنة العظيمة" .صحيح ،والناس في مناطق الشرق األوسط التي

مزقتها اآلن في المحنة ،ولكن سوف يرى "المحنة العظيمة" في جميع أنحاء العالم ،وليس فقط على الصعيد اإلقليمي.

تظهر يسوع
وثم تظهر عالمة ابن اإلنسان في السماء :وثم يقوم حدادا على جميع قبائل األرض ،وسوف يرون ابن اإلنسان يأتي في غيوم السماء بقوة
ومجد عظيم .وأنه يرسل مالئكته بصوت عظيم من البوق ،وأنهم سوف يجمع له المنتخب من الرياح األربع ،واحدة من نهاية السماء إلى أخرى.
ماثيو 31-24:30

وكل هذا سيكون مرئيا ً للعالم بأسره من رجل في اللحظة نفسها بغض النظر عن مكان وجودك على األرض .سوف يكون هناك شك،
جمع لالنتخاب سوف تشمل االرتفاع من بين األموات من كل أولئك القديسين هللا الذين لقوا حتفهم ،فضال عن رفع إلى الغيوم كل "القديسين هللا"
التي ما زالت تعيش .وهذا سيتبين بالجميع ،حتى أولئك الذين ال "القديسين هلل" ولكن تالفة "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .هللا ينوي أن العالم كله يرى هذا
كما أنه يحدث ،حتى أولئك الذين ال يزال موضع شك سيتم تحقيق عن الخطأ والتوبة آثامهم وتحويل للعبادة الحقيقية هلل كما أنه يقوم على طريق حفظ
الوصايا العشر.
األرض سوف نحزن على عودة السيد المسيح ،ألنها سوف تجلب إلى إنهاء كل ما يعرفونه .كل رجل في التكنولوجيا والتجارة سوف قد
وصل إلى نهايته بسبب الحرب العظمى والمحنة العظيمة التي هي أعقاب تلك الحرب .هللا ينوي أن يحيا الرجل كآدم وحواء لم قبل اثموا .مع عودة
يسوع ،ستتم إزالة الشيطان على الفور تقريبا ،وفي الوقت المناسب 1000 ،سنة ،عدن وسوف يعاد على األرض .أولئك الذين يعيشون بالجسد
والثروة في هذا العالم سوف نحزن ،لكل ما سوف يأتي الحب إلى نهايته .وسوف نفرح "القديسين هلل" ،سيتم الوفاء بجميع الوعود التي قطعها هللا-
يسوع ،وكل ما يكرهون حول هذا العالم ،وستتم إزالة "طرق الشيطان" باهلل-يسوع.

حكاية رمزية شجرة التين
اآلن معرفة المثل من شجرة التين؛ عند فرع له هو بعد العطاء ،وبوتيث يترك المنصوص عليها ،أنتم نعلم أن الصيف قريب :ذا المثل يي،
عندما يي أن نرى كل هذه األمور ،نعرف أنه من قرب ،حتى في األبواب .ماثيو 33-24:32
ويعطينا يسوع األمثال كوسيلة إلعطاء أمثلة حية لبلده النبوءات .ما يلي هو واحد من هذه المثل.

تلك األشياء التي تنبأ
-1تدمير الهيكل في القدس .تف:
-2كثير يبدأ قائال" :أنا المسيح" .تف:
-3يي تستمع إلى الحروب .تف:
-4الكوارث الطبيعة .تف:
-5والكثير سوف يكون المتضرر ،وتصيب "القديسين هلل" .تف:
-6الحب الشمع البارد؛ يقوم األب االنتفاض ضد ابنه واالبن ضد األب .تف:
 .7وسوف يكون مرة أخرى بشر "كلمة صحيح" هللا .صفحة ويب هذه مثال من هذا القبيل .تف:
-8رجسه الخراب ساريا في المكان المقدس .تف:
-9الحرب العظمى يثور .تف:
-10الحرب العظمى يذهب النووية" :لم تف":
-11فترة المحنة الشديدة يصيب العالم بأسره" :لم تف":
-12يسوع المسيح بإرجاع .لم تف:

تعلمون عندما يقترب الصيف ،عندما يترك بالكامل تقريبا على األشجار وأشجار التفاح قد فقدت كل لون على أزهار وهو مجرد تشكيل
الفاكهة.
ذا المثل يي ،عندما يي أن نرى كل هذه األمور .عندما يتم الوفاء بجميع هذه األشياء التي هي تنبأ في هذه اآليات ماثيو الفصل  ،،24ثم
ستعرف أن "مجيء الثانية المسيح" علينا.

ال يجوز تمرير هذا الجيل
حق ًا أقول لكم" ،هذا الجيل ،ال يمر ،حتى تتحقق كل هذه األمور" .ماثيو 24:34
أن الجيل الذي تحدث عنه هنا هو الجيل الذي يعيش في الوقت عندما كنا ننتظر لنرى "رجسه الخراب" يقف في المكان المقدس .لن يمر
هذا الجيل الذي أنا عضو ،إلى أن كل هذه األمور يجب أن تأتي لتمرير .هذا يقول لي أنه قبل أن تموت ،وسوف نرى وتحمل الحرب العظمى ،وإذا
أنا على قيد الحياة أن" ،المحنة العظيمة" وذلك سيكون كل واحد منكم قراءة هذه الكلمات.

"كلمة هللا" األبدية لألبد
السماء واألرض سوف تزول ،ولكن يجب أن ال تمر كلماتي بعيد ًا .ماثيو 24:35

كلمة هللا األبدية ،والذي قال أنه يتحدث من المؤكد ،كفيل أن الرجل يمكن أن تعتمد ،دون شك أو تقلق .أن هللا يقول أنه سيفعل ،وسوف
تفعل ما تقول هللا .إذا كنت "سانت هللا" ثم تعرف هذا صحيح ،إذا كنت أشك في هذا أن يكون صحيحاً فأنت لم "سانت من هللا".

يوم وساعة غير معروف
ولكن ألن يوم وساعة كنوويث أي رجل ،ال ،ال المالئكة من السماء ،ولكن والدي فقط .ماثيو 24:36

إذا كنت قد قرأت قصة نوح والطوفان ،سوف تعرف أنه بينما هو وأسرته عملت بثبات عند بناء التابوت ،أنه بشر للناس جولة حول أن
هللا قد تحدث له ،وأن هللا قال له أن فيضان كبير سوف تأتي وتدمر كل جسد على األرض .سوف نعرف أيضا أن الشعب ضحك وسخر من نوح
وأسرته حق حتى أن مياه الفيضانات جرفت لهم.
وأنا كنوح ،أنا النبي "نهاية يوم" من هللا ،وهو صفحة ويب هذه بالدي الوعظ "كلمة" هللا الحقيقي لك ،أن هللا قد أعطى لي أن يوصوا لكم.
بي أرك هو الوعد عندما يعود يسوع ،أنه سوف يرفع لي إلى الغيوم معه ،لحمايتهم من غضب هللا أنه سوف تلحق الذين يرفضون كلمة هللا والتمسك
"اإلنجيل كاذبة" الشيطان.
أنا لست قادراً على التنبؤ بما اليوم والسنة يسوع سيعود ،حتى يحدث ذلك فعال ،حتى في هذا الصدد ،على الرغم من أن هللا قد أظهرت لي
الكثير ،وأنا ال تزال تفتقر إلى تلك القدرة.

من ناحية أخرى ،أعطى التحذير أن البابا أن يقف في المكان المقدس ،وهذا وقت قصير بعد ذلك "دولة إسرائيل" أو في أقل منطقة يهودا
أن ضرب بعض النوع من الهجوم العسكري ،قبل أسابيع من وقوعها .أعرف من دراستي الدؤوب للمقدس هللا ،يوقع ما تبحث عنه واعرف كذلك
أن جميع ولكن النبوءات الثالث األخيرة التي تتعلق بالحرب العظمى والثانية مجيء يسوع المسيح ،قد حان لتمرير.
وغني عن الحرب العظمى النووية" :لم تف":
فترة المحنة الشديدة يصيب العالم بأسره" :لم تف":
يعود يسوع المسيح .لم تف:
ألن لقد شاهدت أحداث الجغرافية-السياسية واالقتصادية السنوات القليلة الماضية ،وأنا أعلم الحرب النووية أمر ال مفر منه ،ويمكن أن
تندلع في أي وقت .ولذلك ،أقف في ترقب وخوف من هذه األحداث تنبأ.

كما هو الحال في أيام نوح
ولكن كما كانت أيام نوح ،حتى مجيء ابن اإلنسان ،تكون أيضا .كما هو الحال في األيام التي كانت قبل الطوفان هم من كانت األكل والشرب والزواج
وإعطاء في الزواج ،حتى اليوم أن نوح دخلت في التابوت ،وعرف ال حتى جاء الفيضان ،واقتادوهم جميعا؛ حتى مجيء ابن اإلنسان يكون أيضا .ماثيو -24:37
39

إذا كنت قد قرأت قصة نوح والطوفان ،سوف تعرف أنه بينما هو وأسرته عملت بثبات عند بناء التابوت ،أنه بشر للناس جولة حول أن
هللا قد تحدث له ،وأن هللا قال له أن فيضان كبير سوف تأتي وتدمر كل جسد على األرض .سوف نعرف أيضا أن الشعب ضحك وسخر من نوح
وأسرته حق حتى أن مياه الفيضانات جرفت لهم.
وأنا كنوح ،أنا النبي "نهاية يوم" من هللا ،وهو صفحة ويب هذه بالدي الوعظ "كلمة" هللا الحقيقي لك ،أن هللا قد أعطى لي أن يوصوا لكم.
بي أرك هو ا لوعد عندما يعود يسوع ،أنه سوف يرفع لي إلى الغيوم معه ،لحمايتهم من غضب هللا أنه سوف تلحق الذين يرفضون كلمة هللا والتمسك
"اإلنجيل كاذبة" الشيطان.

اثنين في مجال
ثم يكون اثنان في الحقل؛ تتخذ واحدة ،وترك اآلخر .يجوز طحن امرأتين في الطاحونة؛ تتخذ واحدة ،وترك اآلخر .ماثيو 41-24:40

تلك التي سيتم اتخاذها هي أن "القديسين هللا" ،وتلك التي سوف تكون خلفها تعاني من غضب هللا ،وسيكون أولئك الذين يرفضون أو ال
يؤمنون "كلمة هللا" ،الذي هم أولئك الذين يتم اعماه يكمن الشيطان ،وتعطي العبادة وفقا "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.

ووتش وتكون جاهزة
مشاهدة التالي :يي تعرف ال تأتي ربك ما ساعة .ولكن معرفة هذا إذا كان يعرف غودمان المنزل في مشاهدة ما سوف يأتي اللص ،أنه سوف يكون
شاهد ،ولم تعان منزله لتقسيم .ولذلك يكون أنتم أيضا استعداد :لفي ساعة من هذا القبيل كما أعتقد أنتم ال ابن جاء رجل .ماثيو 44-24:42

يسوع هو مما يجعل افتراض بشأن الحكمة من "يسوع رجل" يقول أن إذا كنا نعرف ما هي اليوم والوقت الذي سيعود يسوع ،نحن
كشعب ذكي وحصيف ستفعل كل ما يجب أن نفعله ،لتكون جاهزة وجديرة بالنشوة .قد يكون هذا صحيحا ً ألولئك الذين يعتقدون ،وهي بالتالي
"القديسين هلل" ،لكن الرجل ككل ،ال أجد أن الحكمة على اإلطالق .كما هو الحال في وقت نوح ،يفكرون أنفسهم حفظها وذلك ال تحتاج إلى االهتمام
بمثل هذه المضايقات والحقيقة هللا.

خادم المؤمنين
من هو ثم خادم ًا مخلصا والحكمة ،ومنهم الرب قد خلت أدلى حاكم على بيته ،إلعطائها اللحوم في الوقت المناسب الموسم؟ المباركة هي أن موظفا،
منهم ربه عندما جاء أنه يتعين العثور على القيام بذلك .حق ًا أقول لكم" ،أنه ال يصدر له حاكم على جميع السلع له ".ماثيو 47-24:45

أفضل فهم هذه اآلية ،تحتاج إلى معرفة نوع من الحضارة التي كانت موجودة زمن يسوع .رجل الثروة( ،الرب) ،وجود األراضي
والحقول ،والمواشي والبساتين ،أن تعيين الموظفين المختلفة مع مسؤولية الحفاظ على هذه النسبة له .وقبل كل شيء أن تعيين هذه الخدمة أقل،
المالك( ،الرب) ،رجل واحد (حاكم) بمسؤولية اإلشراف على جميع اآلخرين.
في هذا المثل ،الرب هو الذهاب بعيداً لفترة زمنية ،ويترك خادمة جيدة( ،حاكم) ،العناية باألمور إلى حين عودته .اللحوم تحدث عنه هنا
هو بقاء (التعويض) نظراً إلى الخدم للعمل ،التي أعطت الرب مسؤولية الموظف جيدة إلى ميد بها كما هو مطلوب.
عندما الرب يعود من رحلته في الخارج ،ويجد كل شيء على ما يرام وخادم جيد أدى مهامه كما كان متوقعا منه ،ثم الرب سيعطي مكافأة
لخادمة جيدة.

خادم الشر
ولكن ،وإذا كان يجوز القول أن الموظف الشر في قلبه" ،ربي ديالييث مجيئه؛ ويبدأ الضرب الزميل خدامه ،وتناول الطعام والشراب بحالة سكر؛
الرب أن الموظف يقوم تأتي في يوم واحد عندما  lookethأنه ليس له ،وفي ساعة أنه ليس على علم بها ،وقص له أربا ،ويعين له جزء منه مع المنافقين :هناك
يكون البكاء وصرير األسنان .ماثيو 51-24:48

من ناحية أخرى ،إذا كان خادم رئيس التراخي في القيام بواجباته والملكية اللورد يعاني بسبب هذا ،ثم سيعطي الرب العقوبة لعبدة كبير.

حكاية رمزية محددة
كلمة "رمزية" يعرف بأنه :بسيطة قصيرة لفهم قصة تهدف إلى توضيح درسا أخالقية أو دينية .مع هذا في االعتبار ،ثم نحن نعلم أن
يسوع ال يقول لنا فقط لهذه القصة هو صاحب مزرعة وخادمة ،لكن هذا هو أنه باستخدام هذه القصة كرمزية ،تنوي أن نفهم له معنى حقيقي في
النبوءات التي تتيح لنا.
الرب يسوع هللا ،وبعد وقته على األرض في جسم يسوع ،عاد إلى والده.

هي خدامه المؤمنين "القديسين هلل" ،الذي غادر إلى مواصلة العمل الذي بدأ .كما جاء في "الوصية الثانية" يسوع ،أنها مسؤولية القديسين
هللا للتبشير له "اإلنجيل المقدس" لجميع أولئك الذين يجهلون ذلك وسوف يستمع.
خادما ً "الشر" ،هم أولئك الذين رفضوا "كلمة" هللا الحقيقية .وسيكون هم الذين سيتم صب غضبه على هللا في أوقات "المحنة العظيمة".
إذا كنت تعطي العبادة هلل في على أي حال إال كما أمر هللا ،فأنت شخص شرير كما يعرف هللا الشر .أما أنك مع هللا أو ضد هللا .ال يوجد أي منتصف
الطريق.
يبكي وصرير األسنان ،هي التي سوف يتم بها تلك التي عبادة هللا كما يرشد "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،التفكير يتم حفظها في نعمة
المسيح ،فقط معرفة ما إذا كانت تعاني مع أصاب هللا ،أنهم ليسوا "القديسين هللا" في جميع.

الفترة

الزمنية :هذا التوقيع من التنبأ من "الثانية وظهور المسيح" الحصري لنهاية "المحنة العظيمة" حتى ينطبق على الرابعة و

"الخامسة والفترات".
مع هذه اآليات وقد انتهينا "نبوءات يسوع" كما جاء في "كتاب متى" ،واآلن يجب أن نذهب إلى "سفر الرؤيا" لبقية نبوءات يسوع أن
نقول لتلك األشياء التي تعطي تفاصيل أكبر من شيء تبحث عنه الرائدة حتى الحرب العظمى وإلى عودة يسوع.

عالمة النبوية الثانية عشرة
القديسين  144,000هللا
وبدأ لي ،ولو ،حمل وقفت على جبل سيون( ،صهيون) ،ومعه األربعين مائة وأربعة آالف ( ،)144,000وبعد اسم أبيه مكتوب في
جباههم .الوحي 14:1
ترمز إلى يسوع الخروف أو يسوع تدرس عبادة حقيقية وصحيحة هلل األب ،وبعبارة أخرى كنيسة المسيح الحقيقية.
جبل سيون هو مرجع ليس فقط لليهود الذين يحتفظون "وصايا هللا" ،وهي نسل يعقوب ،كذلك كما اآلخرين التي الدم ال أحفاد يعقوب ،أن
االحتفاظ "وصايا هللا" ،أو آخر كما قمت بتعريف أن يكون بنو إسرائيل أو أولئك الذين عبادة هللا كأوامر هللا ،وما الذي بشر به يسوع.
تذكر :وأوضحت منظمة الصحة العالمية اإلسرائيلية .اسم أو تعيين اإلسرائيلية له عالقة السبب هللا تغيير اسم يعقوب إلى إسرائيل ،وأن
أي شخص ،حتى تلك التي ال الدم أحفاد يعقوب ،إذا تجاوز آثامهم واالحتفاظ "وصايا هللا" وعبادة هللا كما أنه أوامر ،هو اإلسرائيلية.
مع "أول ظهور للمسيح" ،وتم توسيع تعريف اإلسرائيلية لتشمل أولئك الذين لديهم شهادة يسوع المسيح .ما يعنيه ذلك هو الذين تم تعريفهم
"القديس من هللا" أيضا أولئك الذين هم مشمولون تحت عنوان يجري اإلسرائيلية.
مع أول ظهور المسيح ،فقط أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع يمكن أن يسمى بنو إسرائيل ،تلك التي فقط االحتفاظ
"وصايا هللا" ولكن رفض يسوع ،سوف تكون نفس يعامل جميع الذين تحد هلل وله قوانين.

ومعه األربعين مائة وأربعة آالف (" -)144,000له" ،المشار إليها هنا هي كنيسة المسيح كما يرمز إليه الضأن ،التي قد توحي بأن
 144,000هي ،يسوع قبل بنو إسرائيل الذين الحفاظ على الوصايا العشر ،وقد حان لقبول أن يسوع هو هللا في جسد رجل .ولكن أنا مقتنع بأن
 144,000تشمل أيضا شخص تناسب تعريف يسوع الذي "سانت هللا".
وجود اسم أبيه مكتوب في جباههم هكذا هللا لهم التي تحمل اسمه على جباههم ،أو تعطي لهم "وضع عالمة هلل".
تذكر :باسم هللا أن يعطي تعريف من هللا ،يستند إلى الوصايا العشر وتعاليم يسوع ،لذلك ،أن مارك هللا على جباة البالغة 144 000
رمزية لجميع تلك التي تقبل واالحتفاظ "وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح.

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 :وأي رجل يمكن أن تعلم أن األغنية لكن مائة وأربعين وأربعة آالف ،التي
كانت الخالص من على وجه األرض .رؤيا 3-14:2
أنها أغنية جديدة أن أي شيء آخر يمكن أن يغني ،ألنها قصة شعب إسرائيل وعلى الطريق الطويل للخالص .في األشخاص ،144,000
ستكون قادرة على الوفاء بالعهد الذي جاء مع إبراهيم هللا.
تذكر :كلمة هللا هي الحقيقة ،عندما يجعل وعد ،وهو ما هو منصوص عليه في عهد؛ أنه ملتزما بشرف له وشخصيته وشخصيته
المعنوية للوفاء بهذا الوعد .على الرغم من أن الناس اليهود والعنق قاسية أن هم ،حيث متحديا قوانين هللا ،وفي نهاية المطاف ،يكون هناك على
األقل هذه  144,000التي ستشمل استطردت الدم يعقوب ،فضال عن آخرين ،يمكن أن تعطي هللا الوفاء بعهدة إلى .واعتبر هذا أن تكون السبب في
أنه عندما يتحدث عن  ،144,000كلمات هللا سعداء حتى المبتهجين ،عادوا أطفاله غادرت منذ فترة طويلة أخيرا له.

ال تدنس مع المرأة
هذه هي هي التي كانت ثائرة ال مع المرأة؛ ألنها هي العذارى .هذه هي التي تتبع ويثيرسوفير الخروف أنه  .goethتم استبدال هذه من
بين الرجال ،ويجري أول ثمار هللا وإلى الحمل .الوحي 14:4
"هذه هي التي كانت ال تدنس مع النساء" .اآلخرين وقد فسرت هذه اآلية تشير إلى أن أولئك الذين يتم ترقيم في  144,000بعد أن
"مارك هللا" على جباههم العذارى الجنسي ،الذي يوحي أيضا أن هم جميع الرجال وال النساء ،ولكن اقترح معنى مختلفاً.

من هم النساء؟
ما هو هللا نتحدث هنا عن" ،هي التي كانت ال تدنس مع المرأة" هم أولئك الذين قد تم الخالص في اإليمان الحقيقي ،بدالً من أولئك الذين
قد ال تم استبدالها .ولذا اقترح أن اإلشارة إلى العذارى ال تشير إلى بكارة جنسية ،ولكن عذرية اإليمان.

المفتاح لفهم هذا له عالقة مع الذين هم المرأة أن هللا يتحدث عن .وبمجرد فهم الذين هم من النساء ،فإنك سوف تكون قادرة على فهم ما
أتلقى في .الدرس  ،24حكم العاهرة ،عرضت اثنين من النساء" ،األم هارلوتس ،الذين كان عاهرة نفسها ،ونظرا ألنها تشير إلى كونها أمة ،كان
لديها ولذلك األطفال التي كانت أيضا هارلوتس .هذا ثم يقول لنا أن هللا يبين هؤالء األطفال كالنساء أيضا ،حيث أنها هارلوتس .فإن هذه المرأة أن
هللا هو القول أن  144,000البكر من.
تذكر :هذه المرأة هي سيمبوليسمس لكنيسة روما (الكنيسة األم) ،وتلك الكنائس البروتستانتية( ،أطفال العاهرة) ،اإلبقاء على تقاليد كاذبة
وممارسات من الكنيسة األم" ،السبت األحد" أن الخطأ األكثر وضوحاً ،مما يجعلهم هارلوتس في نظر هللا.

فالذي يتبع الحمل
أن هذه التي تتبع ويثيرسوفير الخروف أنه  ،goethيقول لي أن 144,000 ،يتم تحويلها من اليهود والمسيحيين ،فضال عن جميع
األديان الوثنية األخرى المنشأة بالشيطان ،إلى إرباك وخداع الرجل ،لتصبح معتنقي وطيد للعبادة الحقيقية هلل وتعاليم يسوع ،أولئك الذين يحتفظون
"وصايا هللا"  ،وتقبل أن يسوع هو هللا في جسد رجل ،وأن تعاليم يسوع ،يتوسع والوفاء "شريعة هللا".

خلصنا من بين الرجال
هذه هي الخالص من بين الرجال ،واقترح هذه اإلشارة إلى "الرجل" يعني من الجنس البشري ،وليس على وجه التحديد الذكور من
األنواع .ماذا توحي هذه اآليات يعني مع ذلك أنه باستخدام عبارة معممة" ،الرجال" ،هو طريقة أخرى لتقول لنا أنه ليس فقط نسل يعقوب مرقمة
في  144,000لكن اآلخرين الذين يتم تحويلها إلى العبادة الحقيقية هلل الذين ليسوا من نسل يعقوب.

الثمار األولى
ويجري أول ثمار هللا وإلى الحمل .هذا يقول لي أنه عندما يتم اختيار هذه  144,000أو ينبغي أن أقول فقد حولت إلى العبادة الحقيقية هلل،
وإننا في "نهاية األيام" ،وأن المجيء الثاني للمسيح صهيل علينا .هذه اإلشارة إلى يجري الحصاد األولى تتعلق بالطريقة التي هللا-يسوع قد صورت
نهاية األيام كحصاد ،كما هو مبين في المثل التالي.

المثل من القمح واألوزان الفارغة
ملكوت السموات هو تش بيه منعزلة رجل التي زرعت بذور جيدة في حقله :ولكن بينما ينام الرجال ،عدوة جاء وزرعت األوزان الفارغة
بين القمح ،وذهب طريقته .ولكن عندما كان انتشرت ،النصل وأوجد الفواكه ،ثم ظهرت األوزان الفارغة أيضا .حيث خدم البيت جاء وقال له ،يا
سيدي ،شققت ال أنت بذر البذور الجيدة في حقل خاصتك؟ من أين ثم خلت من األوزان الفارغة؟ وقال لهم ،خلت فعلت هذا عدو .خدام قال له،
الذبول أنت ثم أن نذهب وجمع لهم؟ ولكنه قال أن ني؛ لئال بينما أنتم جمع ما يصل األوزان الفارغة ،أنتم الجذر حتى القمح أيضا معهم .اسمحوا
ينمو كالهما معا حتى الحصاد :وفي وقت الحصاد أقول لحصاده ،جمع ية األولى معا األوزان الفارغة ،وربطهم بحزم لحرقها :ولكن جمع القمح في
بلدي الحظيرة .ماثيو 30-13:24

إذا كنت ال ترى كيف هذا المثل له أي صلة الثمار األولى هللا والحمل ،ويجري ثم ربما كنت سوف عندما كنت أظهرت معنى هذا المثل.

أضاف أن سوث
( ،يسوع) ،أجاب وقال لهم" ،قال أن سوث البذور الجيدة هو ابن الرجل؛ ماثيو 13:37

كلمة "زرع" ،وهو يعرف :لزرع البذور ،للبذور مبعثر أو المصنع على مساحة أرض لزراعة المحاصيل .يسوع بشر الوفاء "كلمة هللا"،
الذي هو البذور الجيدة التي زرعت هللا في األرض.

الميدان
الحقل هو العالم ؛ والبذور الجيدة هي األطفال في المملكة؛ ولكن األوزان الفارغة أطفال واحد شرير؛ ماثيو 13:38
عند إنشاء هللا رجل على وجه األرض ،وأنه زرع "بذور جيدة" ،مقابل هدية األرض وإعطاء الرجل هيمنته على األرض وكل ما يعيش
على ذلك ،أنشأ هللا عقدا مع رجل ،مقابل الهبة من هللا ،رجل كان المطلوب إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل "هللا يقودها رجل".

البذور الجيدة
الحقل هو العالم؛ البذور الجيدة هم األطفال في المملكة؛ ولكن األوزان الفارغة أطفال واحد شرير؛ ماثيو 13:38
البذور الجيدة هم أبناء المملكة (أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع) ،أو "القديسين هللا".
على مر العصور ،وقد كان هناك دائما ً على األقل ،عدد قليل من تلك التي يمكن أن يحددها هللا "القديسين هللا" ،أولئك الذين أيدت العقد مع
هللا أن استمرار هيمنته الرجل على األرض.

األوزان الفارغة
الحقل هو العالم؛ والبذور الجيدة هم األطفال في المملكة؛ لكن األوزان الفارغة هم أطفال واحد شرير؛ ماثيو 13:38
كلمة "األوزان الفارغة" يعرف بأنه :األعشاب وجدت تنمو بين المحاصيل ،وعادة ما تعتبر دارنيل  .مثل األعشاب في حقل للقمح ،تنمو
األوزان الفارغة األطفال الشيطان في وسط ميدان المحاصيل هللا من "الرجال الصالحين" ،خنق الجيدة واستبدالها بالشر.
األوزان الفارغة هم أطفال واحد شرير (الشيطان) أولئك الذين العبادة كما هو بشر به المسيح الدجال والديانات أو تلك الديانات األخرى
التي ال تقبل أن يسوع هو ابن هللا.

العدو
العدو التي زرعت لهم هو الشيطان ،الشيطان؛ والحصاد هو نهاية العالم؛ ووالحصادون هم المالئكة .ماثيو 13:39
عند إبليس سقط من نعمة ،وبدأ حربه ضد هللا ،وكل ذلك هللا من أجلها ،هللا اسمه من إبليس إلى "الشيطان" الذي يعني" ،عدو الساقطة".
من هذه النقطة ،كان الشيطان "عدو هللا" ،وجميع أولئك الذين يقدمون العبادة والطاعة هلل.
إذا كنت ال تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ألنه يمكنك من خدعوا بالشيطان أو فقط ألنك العصاة ،فإنك تصبح الشيطان ،تماما كما
فعل إبليس ،وعلى هذا النحو أنت عدو هللا كذلك.

موسم الحصاد
العدو التي زرعت لهم هو الشيطان ،الشيطان؛ الحصاد هو نهاية العالم؛ ووالحصادون هم المالئكة .ماثيو 13:39
الحصاد هو نهاية العالم؛ (الثانية وظهور يسوع) .عند كل من نبوءات نظراً ليسوع في "الكتاب متى" ،فضال عن تلك التي في "سفر
الرؤيا" يأتي لتمرير ،ثم سيعود يسوع المسيح .عند يسوع العودة ،كل "القديسين هللا" سوف يكون رفع يصل إلى الغيوم مع المسيح (الحصاد) ،بينما
كل من الظلم واآلثام ستبقى على األرض إلعطاء هذه العقوبة من خالل غضب هللا.

والحصادون
الشيطان ،والشيطان هو العدو التي زرعت لهم؛ والحصاد هو نهاية العالم؛ و والحصادون هم المالئكة .ماثيو 13:39
عندما يعود يسوع لالختطاف ،سيكون "مالئكة هللا" التي تذهب من خالل جمع تلك األرض رجل من هم "القديسين هللا" .تماما مثلما
مزارع سيتم استئجار العمال للذهاب إلى الميدان خالل موسم الحصاد جمع المحاصيل ،لذا جداً سوف المالئكة جمع "القديسين هللا".

احترقت في الحريق
الت الي األوزان الفارغة (أطفال شيطان) هي التي جمعت واحترقت في الحريق؛ لذا فإنه يكون في نهاية هذا العالم .ماثيو 13:40
هذا وصف آخر ليوم القيامة .عند جميع القديسين هللا تم جمعها وإزالتها من بين "األطفال الشيطان" ،تلك التي تبقى وراء سوف أما أن
يكون "األطفال الشيطان" ،أو أولئك الذين لديهم أي اهتمام على اإلطالق بالدين أو "دراسة الكتاب المقدس" أو أي نوع من هللا أو اإلله.
وهناك العديد من اليوم الذي يطلقون على أنفسهم ،الملحدين ،التي أعلنت ال الوالء هلل أو الشيطان ،ولكن إذا لم تكن مع هللا ،فأنت عدو هللا.
هللا ال تعترف بأي مواقف محايدة .أما حب هللا ،أو كنت "أكره هللا" ،هناك ال منتصف الطريق ،وال توجد مناطق رمادية.

إذا لم تكن واحدة من أولئك الذين نجتمع للمسيح "المالئكة هللا" ،ثم في "يوم القيامة" سوف تحصل في حفرة نيران الجحيم ،حيث كنت جداً
وجود سيتم إزالة .عندما القديمة السماء واألرض القديمة ثم تزول ،واستبدله بالسماء الجديدة واألرض الجديدة ،يمكنك سوف ابدأ كانت موجودة
على اإلطالق.

جمع جميع األشياء التي تسيء إلى
ابن اإلنسان( ،يسوع) ،يرسل المبينة له المالئكة ،وسوف يجتمعون خارج مملكته جميع األشياء التي تسيء ،ولهم فيها القيام بظلم؛ ماثيو
13:41
أولئك الذين ال يعبد هللا بالضبط كما أنه أوامر ،مسيئة هلل.
ونظرا ألنها تسيء إلى هللا ،في يوم القيامة ,المالئكة أن يدلي لهم في الفرن النار :وهي "نيران الجحيم".

عويل وصرير األسنان
وما يلقي بها في أتون نار :يكون هناك عويل وصرير األسنان .ماثيو 13:42
فرن نار هي النار الجحيم حيث كنت ألقيت في جوهرها الخاص بك ،سوف يستهلك كل ما كنت ،في الموت األبدي .أعتقد أن هذا خلق في
االتجاه المعاكس.
هذه العبارة" ،تكون هناك عويل وصرير األسنان "،هو إشارة إلى أولئك الذين يسمون أنفسهم بالمسيحية ،أو التمسك بإيمان اليهود أو
المسلمين ،الذين يعتقدون أن دينهم هو اإليمان الحقيقي ،ليجدوا أنهم ممنوعون من السماء ألن ال يعبدون هللا كما أنه أوامر.
عندما "يسوع نشوة الطرب القديسين هللا" تصل إلى الغيوم معه ،واآلخرين الذين سوف يكون شاهدا على هذا سوف تبدأ في وائل
ويعترض أن أعطوا العبادة هلل ،لذا لماذا هي أنها الركب؟ بل أنهم ال يعبد هللا كما أنه قد قاد ،قبول أكاذيب الشيطان حتى عندما يجري هللا تظهر
"الكلمات الحقيقية" ،كصفحة ويب هذه يظهر لك اآلن.

يجوز تلميع الصالحين إلى ذلك
ثم يقوم تلميع الصالحين المنصوص عليها كالشمس في ملكوت أبيهم .الذين خلت آذان تسمع ،فليسمع .ماثيو 13:43
منذ إرغام آدم وحواء من الجنة ،الذين كانوا األبرار في أعين هللا لكن جهة كاملة مقارنة بجماهير الشعب التي أخفقت في إعطاء العبادة
الحقيقية والصحيحة هلل .في كل البشرية أن كان من الصعب االعتراف بالصالحين والخروج من جميع أولئك الذين يعيشون في الشر والخطيئة.
الصالحين وتلميع المنصوص عليها ألنه لن يكون هناك أي أخرى ترك على األرض بعد السنة  1,000عهد يسوع .كل ذلك سوف يترك
سيكون أولئك الذين عبادة هللا كما أنه أوامر.

"والذين قد خلت آذان تسمع ،فليسمع" .هذا آخر تصوير هذه العبارة مرة أخرى ،جنبا إلى جنب مع" ،أنه لديه حكمه "،بين أمور
أخرى ،لها كلها نفس المعني" ،هذا مهم ،عليك أن تنتبه لما يقال ،وكنت بحاجة للقيام بكل ما يجب أن تقوم حتى تفهمون".

خياران لجعل
هذا المثل وهذه العبارة األخيرة هامة ألولئك الذين يرغبون في عبادة هللا كما أنه أوامر .بالنسبة لك دراسة وفهم ما يقوله هللا لك .هناك
خياران فقط لنا جميعا ،نحن الصالحين في أعين هللا ،أو أننا هي الغارقين في الجور .أولئك الذين هم الصالحين سوف يكون الخالص وتعرف
الخالص ،أولئك الذين يتم العثور على ظلم ،وسوف تعرف نيران الجحيم .تلك هي الخيارات اثنين فقط ،ولذلك تحتاج إلى معرفة الحقيقة لنفسك ،ال
تقبل ما يقال لك أنها الحقيقة ،ونصلي إلى هللا للتوجيه ،الدراسة والبحث وتعلم بنفسك أن هللا يقول لك.

الكتاب المقدس كتاب اإلنذار
الكتاب المقدس أشياء كثيرة ،ولكن الشيء الوحيد الذي قد يكون ابدأ النظر أن يكون اإلنذار .في صفحات الكتاب المقدس ،هللا هو إعطاء
تحذير بعد تحذير من الشيطان ،واألكاذيب والخداع ،وكيف ترى الحقيقة هللا ،وعلى الرغم من تلك األكاذيب.
العبارة في الكتاب المقدس هي تحذير لنا عواقب عدم التماس هللا جد ،وأخذ الطريق السهل لقبول ما اآلخرين قد فسر الكتاب المقدس
ليعني .تماما كما يرى هللا فقط الحق والباطل ،األبيض واألسود ،الخير والشر ،وأنك ال تملك إال خيارين و الخالص والحياة األبدية ،أو اإلدانة و
الموت األبدي في نيران الجحيم.

المكر ال يتم العثور على
وفي بهم ( )144,000عثر على الفم ال المكر :ألنهم بدون الخطأ قبل عرش هللا .رؤيا 14:5
كما يصر على أن نحن العبادة له كما أنه أوامر هللا أنه سيكون تماما كما يصر فيما بينهم وهو يدعو في السماء والذي قال أنه يعطي هبة
"الحياة األبدية" .ويعطي هذه اآلية التحذير من هذا.

اإلنجيل األبدي
ورايت مالك آخر يطير في وسط السماء ،وبعد اإلنجيل األبدي للتبشير لهم أن أركز على األرض ،وإلى كل أمة ،وأهالي ،واللسان،
والناس -رؤيا 14:6
اإلنجيل األبدي هو إشارة إلى هللا "اإلنجيل المقدس" ،وعن الحقيقة التي تقع داخل .أن كنت قد قرأت قد أظهرت ،في الكتاب المقدس كما
خالل فترة وجودي في الحياة ،بوصفها هذه الصفحات عبارة اإلدخال هناك بالشيطان ،التي غيرت المعني الحقيقي هلل للتشوهات.
هذه اآلية تقول لي أن هذا المالك سوف يكون في حوزته "اإلنجيل المقدس" في شكله الحقيقي ومعنى وأنه سوف يكون من هذا أنه سوف
يدعون الحقيقة هللا للعالم بأسره .بمجرد هذا "اإلنجيل المقدس" غير معدلة تظهر لنا ،ونحن بعد أن شهدت ثم الحقيقة هللا ،أننا سوف تقع بعيداً عن

أعمالنا الكنائس الكاذبة والتقاليد ،وانتقل إلى هللا-يسوع والعبادة الحقيقية له .ومن هذا المالك الذين قد تم الوعظ بالنسبة لي ،ومن خاللي يمكنك سماع
ما أبداه لي من خالل قراءة هذه الكلمات في صفحة ويب هذه.
اآلية كما تقول لي أنه شمل في " 144,000أبناء من يعقوب" أن من حررها ،تلك من كل أمة ،وأهالي ،واللسان ،والناس ،ستعطى
التفاهم عبادة هللا كما أنه األوامر ،وعندما تفعل ذلك أيضا سوف تتاح لهم "عالمة هلل".
وأنا على اقتناع بأن كال من هذه النبوءات 144,000 ،ويولي "مارك هللا" ،والمالك الوعظ بالنسبة لنا نحن في األرض ،وقد يأتي
الماضي .أقول هذا ألنني مقتنع بأن قد تطرقت باهلل ،وأن منذ فقد تم تلقي تعليمات من هللا واو المالك له فيما يتعلق بالمعرفة والفهم للكتاب المقدس.
مع العلم أن هذا ما حدث لي ،يجب أن افترض أن ذلك يحدث لآلخرين كذلك.

الروح الخالد
كذب الشيطان عندما قال أن الرجل هو ولد مع روح خالدة.
والسبب الرئيسي هللا يطلب منا أن "تحبني" ،هو ألنه هو خالقنا ،وعلى هذا النحو يستحق الحب واالحترام والعبادة لدينا .من اإلغراءات
كبير أنه يتعين علينا أن حب هللا أن يقدم لنا "الحياة األبدية" كمكافأة ألعمالنا بعد أحبه .أن يفهم الجميع أن هذه الوسائل ،تحتاج إلى فهم أن الرجل ال
يملك روح الخالدة بطبيعة الحال .ونحن فقط تلقي "الحياة األبدية" كهبة من هللا كمكافأة للعبادة والحب منه.
لهذا السبب ،هناك ال الجحيم أبدية األلم والمعاناة ،كما الشيطان أن يحملنا على االعتقاد .أولئك الذين سيتم طرح القضاة هللا أن أونريديمابل
في نيران الجحيم ،ولكن هذا ليس نفس الشيء كالجحيم كما أنه قد حان ألن يفهم .إذا كنت ألقيت في نيران الجحيم ،الجسم والروح يتم استهالكها
بواسطة ذلك ،وسوف تعرف موت نهائي ،مع أي فرصة للقيامة .سيكون موت األبدي ،مع كل ما كنت كلها ،سيتم إطفاء أفكارك واالحالم ،والحياة
الخاصة بك الخبرات سوف يأتي إلى غاية ،ونورك لكل ما تبقى من الخلود.
كما بينت من قبل ،الموت كمصباح؛ متى يتم إيقاف تشغيله كنت ميتا دون وعي أو إدراك .الموت األبدي عكس مثل إنشاء ،مع أي فرصة
لقيامه ،ومع رحيل القديمة السماء واألرض وإقامة السماء واألرض الجديدة ،سيكون الموت الخاص بك كما لو كنت قد لم تكن موجودة على
اإلطالق.

تعريف الموت
واللورد جود شكلت رجل تراب األرض ،ونفخ في بلده آنفة نفس الحياة؛ وأصبح الرجل روح حية -سفر التكوين 2:7
ألننا ليس بطبيعة الحال هبت روح الخالدة ،أنه قد يكون من المفيد إذا كنت أفهم كيف يعرف هللا الموت .هذا يعني أن الرجل ال تتلقى
روح حية ولكن يتم روح حية .هذا يعني أن الرجل هو حيوان بشري من األرض ،ولكن هو أيضا ،بسبب هللا ،روح حية ،وكذلك .ولكن الرجل
الروح ليست خالدة ،رجل تم إنشاؤه مع إمكانيات الخلود ،ولكن هللا لم يعط الخلود إلى الرجل بطبيعة الحال كما فعل هللا المالئكة.

عندما يموت الجسم المادي بشري ،يتم إيقاف تشغيل التبديل ،ونحن ندخل يسوع المشار إليها كنوم دريملس .عند القيامة ،هللا يتحول رمز
التبديل مرة أخرى ،ومرة أخرى علينا الحياة .الفترة من وفاة الجسم إلى القيامة ،أو النوم ،كالمصباح ،هناك ال وعيه ،وال نحن قادرون على الوعي
بأي من نحن ،وما نحن أو أين نحن ،هو الضوء عليها ولذلك فإننا في نوم دريملس .فقط عن طريق القيامة ،وعينا سيعود لنا جنبا إلى جنب مع
الحياة.

نوم دريملس
الموتى الثناء ال الرب ،وال أي أن النزول إلى الصمت -سفر المزامير 115:17
عندما كنت في "بشري الموت" ،يمكنك الذهاب إلى دريملس النوم ،وكنت ال أعتقد ،والوعي أو أي نوع من الوعي .هذا "الموت بشري"،
حالة مؤقتة فقط .هللا له جميع البيانات الضرورية الستعادة لك إلى الحياة .وهذا ما يسمى "القيامة".
يكون هناك سوى اثنين من يشفعون؛ األول عندما أحيا هللا القديسين األبرار "هللا" ،المعروف النشوة .القيامة الثانية يحدث بعد عهد السنة
 1,000يسوع كملك لألرض ،عند كل أولئك الذين عاشوا من أي وقت مضى ولكن لم تعط العبادة الحقيقية والصحيحة هلل تتم إعادتهم إلى الحياة،
عندما كانوا يحاكمون ،وأما نظراً للخالص أو رفض وأرسل إلى النار "حفرة من الجحيم".

ال تثق باآلخرين
وضع عدم ثقتك في األمراء وال في ابن اإلنسان ،الذين ال توجد أية تعليمات .سفر المزامير 146:3
ال تثق بما فيها رجال آخرين يقول عن هللا ،مثلك بشري و العودة إلى تراب األرض كما كنت .ولكن بدالً من ذلك وضع ثقتك في هللا-
يسوع ،ألنه هو الخالد ومهندس هذا الكون ،وإال له وسعادته سيكون لديك إمكانية للحياة األبدية.
هللا يريد أن علينا اتخاذ كل منهما ،ألنفسنا ،والوقت والجهد البحث عن "كلمة" هللا الحقيقية .إذا كنت تعتمد على اآلخرين ألقول لكم ما
معنى الكتاب المقدس ،ثم خطر هذا الشخص يجري اعماه يكمن الشيطان ،ويمكنك أن تصبح أعمى بسبب الخاص بك االعتماد على اآلخرين.

يموت األفكار
أنفاسه  goethالمنصوص عليها ،أنه ريتورنيث إلى بلده األرض؛ وفي ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره .سفر المزامير 146:4
تهلك أفكاره ينبغي أن تكشف لك أن الرجل ليس لديه روح الخالدة؛ أنها هبة من هللا ألولئك الذين إطاعة كلمته.
عندما يترك نفسا لك ،وقلبك يتوقف عن الضرب ،وعقلك يذهب صامتة ،ثم يهلك أفكارك .يذهب إلى اضمحالل الجسم ويعود إلى األرض
وقدم من خاللها جسمك.

القيامة والحياة
يسوع قال" ،أنا القيامة والحياة :أنه يؤمن لي ،على الرغم من أنه قد لقوا حتفهم ،بعد أن يعيش ".وكل حي ويؤمن لي أن يموت ابدأ.
بيليفيست أنت هذا؟ يوحنا 26-11:25
وهذا يمكن فهم أسهل عندما كنت وضعت في سياق الثانية وظهور المسيح واالختطاف.
على الرغم من أنه قد لقوا حتفهم ،بعد أن يعيش :في النشوة ،الذين يؤمنون بيسوع التي ميتة وفي قبورهم ستكون األولى األموات من
قبورهم ورفعت لتكون مع المسيح.
كل حي ويؤمن لي أن يموت ابدأ .بعد نشوة الموتى باهلل ،تلك حيا حتى اآلن ،سيتم رفع أن يكون مع يسوع في الغيوم ،وكذلك .أولئك الذين
هم على قيد الحياة حتى اآلن لن نعرف ابدأ موت الموتى؛ لمجرد أنها رفعت إلى الغيوم سيتلقون هبة الحياة األبدية.

خياران
كن على علم ،سوف يبعث كل رجل عاش من أي وقت مضى باهلل ،ومع ذلك هناك سوى اثنين من النتائج المحتملة لهذه القيامة.
 -1أما لك في الحياة مشى بروح الرب ،والتقيد الكامل بالوصايا العشر وتعاليم يسوع.
 -2أو كنت ال وكنت تعيش حياتك في المتعة الخاصة بك.
إمكانية األولى سيعطي الحياة األبدية لك.
والثاني سوف أعطيكم الموت األبدي ،الذي كما يكون تعريفها فقط عليه إال أنه عندما كنت ألقيت في حفرة الجحيم ،وسوف تكون كما لو
كنت لم ابدأ .وفاة رمية في حفرة الجحيم مثل إنشاء في االتجاه المعاكس .يمكنك ببساطة سوف تزول من الوجود ،ولن يكون هناك أي ذاكرة أن كنت
موجودة من أي وقت مضى .وسوف تذكر هللا وال حتى لك.
إذا قمت بوضع هذه اآليات األخيرتين في سياق "الثانية مجيء يسوع" ،تلك التي ميتة ويعتقد في المسيح ،بعث إلى الحياة األبدية ،وأولئك
الذين ال يزال على قيد الحياة مع مجيئه الثاني ،ولن تعرف الموت ،لعند نقلهم حتى (رابتوريد) إلى يسوع في السحب ،سوف تعطي الحياة األبدية
بعد الموت لم يعرف قط.

لكسب الحياة األبدية
إلى االعتقاد في يسوع يتطلب أكثر من أنت من مجرد إعالن أن يسوع منقذك ،هناك ثالثة أشياء يجب عليك القيام به لكسب الحياة األبدية
والدخول إلى السماء.

األولى :تعلم أن "األخالق هللا" ومن ثم جعله الخاصة بك األخالق .فهم األخالق هللا وإدماجها في شخصيتك والشرف الشخصي والطابع
األخالقي الخاص بك ،لدرجة أن األخالق هللا لم تعد القوانين المكتوبة على جدولين من الحجر ولكن جزءا ال يتجزأ من أنت ،أن هم لم تعد القوانين
ولكن طريقة في التفكير ،وطريقة الحياة لك شخصيا .ومن هذه الطريقة أن "القديسين هللا" فوق القانون ،ألنه ليس أكثر قانون التي يجب أن يوضع،
ولكن جزءا من شخصيتهم وطريقة التفكير.
الثاني :عبادة هللا كما أنه يحظى بأنه يجب عليك.
ج :وضع ال هللا أخرى أمامه.
باء :وقد ال األصنام ،تماثيل ،لوحات ،إلخ ،والتي لها داللة دينية.
جيم :ال يركع أمام هذه األصنام ،وتقديم العبادة لهم أو تقديم أي خدمة لهم.
دال :ال تأخذ باسم هللا بدون جدوى ،مما يعني أيضا إلظهار االحترام لكل "وصايا هللا" وتعاليم يسوع.
هاء :إبقاء "مجلس اللوردات يوم السبت المقدس" ،في "اليوم السابع" من األسبوع كما ورد في "الوصية الرابعة".

خلود الروح
والرب تحت قيادة الرجل ،قائال" :لكل شجرة للحديقة أنت األكثر قابلية األكل بحرية :ولكن من شجرة معرفة الخير والشر ،سوف أنت ال
تآكل منه :لليوم أنت إيتيست منه أنت سوف يموت بالتأكيد .نشأة 17-02:16
الرجل ليست بطبيعة الحال الخالد ،الموت الثاني ،أو ما بعد الحكم ،ومن ثم ألقيت في حفرة نيران الجحيم اللعنة األبدية ،الموت ،الذي لن
يكون هناك ال القيامة.

ومن المؤكد تموت
وقال الثعبان امرأة ،يي سوف يموت ال التأكيد :سفر التكوين 3:4
في اآليات أعاله ،هللا تكلم الحقيقة ،استغرق بضع سنوات ،ولكن آدم وحواء يموت موت بشري ،كان الشيطان الذي كذب .وفيما يتعلق بما
إذا كان يتم طرح آدم وحواء في نيران الجحيم في يوم القيامة يعتمد على "رحمه هللا" ،وما إذا كان قدم التوبة عن الخطيئة ،وطلبت من هللا أن يغفر
لهم.

كيف يقول الشيطان اكاذيبه
وهناك معنى آخر لآليات أعاله؛ في هذه اآليات هللا يبين لنا كيف يقول الشيطان اكاذيبه .قال هللا" ،أنت سوف بالتأكيد الموت" ولكن
الشيطان يقول عشية" ،يي ،ال يموت بالتأكيد ".عن طريق وضع بسيط ثالثة حرف كلمة "ال" ،في الكلمات التي يتحدث بها هللا ،الشيطان تغيرت
 180درجة معنى من المعني هو المقصود ما هللا .بهذه الطريقة أن الشيطان يكمن بالنسبة لنا ،عن طريق تغيير معنى هللا "اإلنجيل المقدس" .وبهذه
الطريقة تحدد الشيطان "اإلنجيل" الشيطان كاذبة .مع العلم أن هذا سوف تساعدك على رؤية الشيطان يكمن مضمن في الكتاب المقدس إزالة الكتاب

المقدس كاهلل "اإلنجيل المقدس" لكتاب مليئة باألكاذيب الشيطان .وهذا السبب هللا يقول لنا" ،أنا أحب أولئك الذين يحبون لي ،وأولئك الذين يسعون

لي جد سنجد لي ".األمثال  08:17على الرغم من أن الشيطان قد وضعت له يكمن في الكتاب المقدس ،الحقيقة هللا ال يزال هناك كذلك ،تحتاج فقط
الدراسة والبحث ،كصفحة ويب هذه هي تبين لكم كيف ،لضمان أن ما كنت تقرأ هي كلمات هللا وليس الشيطان.

الفترة

الزمنية :هذا التوقيع النبوية المتعلقة  144,000كفر باهلل يشير إلى "الفترة الثانية" ،في أن تحظى "وضع عالمة هلل" فقط قبل

بدء الحرب العظمى.

عالمة النبوية الثالث عشر
بابل العظيم
قائال بصوت عال "هللا الخوف ،وإعطاء المجد له؛ ليأتي مدار حكمه :وعبادته أن السماء واألرض والبحر وينابيع المياه " .وانجيل آخر،
قائال :سقطت بابل ،وتبع ذلك انخفضت ،تلك المدينة العظيمة ،ألنها قدمت جميع األمم شرب لخمر غضب زناها .رؤيا 8-14:7
كلمة "الخوف" كما هو مستخدم في هذه اآلية يعني :االحترام أو رهبة لشخص ما أو شيء ما .
كما ترون ،هللا ال تريد أن يكون خائفا منه ،ولكن أن يكون احترام له ويكون في رهبة من خلقه وصاحب الجاللة.
وكما تذكرون ،قد اقترحت أن هذه المدينة ،بابل العظيم ،هو في الواقع "مدينة روما ،إيطاليا" .إذا كنت ترغب في الذهاب إلى كتاب
دانيال ،والفصول  3و  4و  ،5سوف أعتقد أن فهم هذه اإلشارة من أوجه اإلجحاف في بابل وكيفية ارتباطها بروما ،إيطاليا ،وهي العاصمة للكنيسة
الكاثوليكية ،وهو ما يسمى الكنيسة األم للديانات المسيحية.

صورة 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؛ وقال أنه يجوز المعذبة بالنار والكبريت حضور المالئكة المقدسة ،وحضور
الحمل " :رؤيا 10-14:9
إذا كنت ال يعبد هللا تماما كما أنه األوامر ،ال إضافة إلى أن العبادة أو طرح منه ،ثم هناك حكم واحد فقط لك" ،الموت األبدي" ،والخاص
بك الموت ،أن هللا سوف تهدئة سخطه ذلك لك ،معرفة الحقيقة ،أو األقل بعد الوصول إلى "كلمة" هللا الحقيقية ،يكمن الشيطان في اختيار  ،ألن
الكذب مطلوب ال عمل أو جهد على الجزء الخاص بك .أول يوم السبت هو كذب الشيطان ،وعلى هذا النحو تلك أن االحتفال بيوم األحد "يوم
السبت" هي معارضة هلل ،وسوف تشعر بالقدر الكامل من غضب هللا.

ويرجى اإلحاطة

علما :أن اآليات المذكورة أعاله ال أقول أنه سوف يحرق لألبد ،إال أنه سوف يحرق حضور المالئكة المقدسة

والحمل ،يسوع هللا .رجل ليس لديه روح الخالدة بطبيعة الحال؛ ولذلك ،هذا إشارة إلى الموت السرمدي األبدي ال األلم والمعاناة.

الدخان يصعد إلى األبد
ودخان عذاب أسسينديث يصل إلى األبد ومن أي وقت مضى :ولديهم ال راحة يوم وال ليلة ،الذين عبادة الوحش وصورته ،ويعاقب
ريسيفيث عالمة اسمه .الوحي 14:11
وكما ترون ،هو دخان بهم العذاب( ،الوفاة) ،التي أسسينديث للحصول على أي وقت مضى ومن أي وقت مضى .وهذا ال يقول أن هي
المعذبة إلى األبد .ويجب أن نعطي المعني للكلمات التي تعني العبارة وليس محاولة إلعطاء معنى لهذه الكلمات التي يتحدث بها هللا أكثر أو أقل.
وليس لديهم أي باقي يوم وال ليلة ،ويشير إلى أولئك الذين في الحياة ال تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة "لخلق هللا" وليس على تلك
التي ألقيت في نيران الجحيم.

تذكر

أيضا :الجحيم يشير إلى الموت نفسها وال "عرين الشيطان".

تعريف القديسين هلل
هو هنا صبر القديسين :هنا هي أن االحتفاظ "وصايا هللا" وإيمان يسوع .الوحي 14:12
اإليمان بعد االعتقاد بأن يسوع هو هللا في جسد رجل ,وهي األخالق التي يعلم يسوع وفاء أو الجمع إلتمام الوصايا العشر-
أن يكون "اإليمان" في يسوع هو أن تقبل تماما جميع أن يسوع درس ،فضال عن حقيقة أن يسوع المسيح تنبأ .
ولذلك أحد الذين خادما ً هللا بحكم التعريف ،واحد الذين تبقى الوصايا العشر ،ويقبل يسوع كاهلل في جسد رجل ،وتعاليم يسوع ،ومما أحد
يحب ،يطيع ويعبد اإلله الحقيقي ،كما أنه يحظى .
مرة أخرى أن هللا قد أعطى تعريف لما يعنيه أن يكون قديس ،يتم إيالء اهتمام؟ السماح ألولئك الذين لديهم الحكمة والفهم .هللا عرف فقط
تلك التي يرى أنها قديسيه ،فإن الحفاظ على وصايا هللا (الوصايا العشر) ،واإليمان بيسوع .يمكن أن أقول لكم بكل صدق ،أن كنت تتفق مع هذا
التعريف؟ للحفاظ على وصايا هللا ،للحفاظ على كل عشرة من وصايا هللا ،مثلما العبارة في تلك الوصايا يقول لنا للقيام .إذا كان يمكنك تجاهل كلمة
أو إعطاء معنى لكلمة التي ال يعتزم ،ثم يمكنك تفشل لالحتفاظ "وصايا هللا" ،وبالتالي ال سانت من هللا.

طوبى لألموات في المسيح
 ،وسمعت صوتا من السماء قائال لي" ،كتابة ،طوبى للميت الذي يموت في الرب من اآلن فصاعدا :نعم saith ،الروح ،التي كانت ترقد
من العاملين بها؛ ومتابعة أعمالهم لهم " .الوحي 14:13
اإلشارة إلى أنها قد تبقى من العاملين بها؛ ومتابعة أعمالهم لهم ،يشير إلى بر حياتهم أو حقيقة أن أنها تبقى الوصايا العشر ،وتستسلم ال
يكمن الشيطان ،أو على رأي الحد األدنى للغاية ،الخطأ في طرقهم ،وتاب تلك الذنوب ،وطلبت من هللا للمغفرة ،قبل أنها توفيت وفاة الموت .هللا

يمكن أن يغفر لك فقط إذا كنت أطلب منه المغفرة ،إذا لم تسأل عنه ،أنت ال يغفر .إذا كنت ال أطلب المغفرة منه قبل أن تموت موت بشري ،ثم
سيكون متأخراً جداً لك.

لماذا يجب أن نسأل هللا أن يغفر لنا؟
قد تسأل" ،لماذا يجب أن اسأل هللا المغفرة؟" عندما كنت الخطيئة فإنك تعطي إهانة هلل .أدلى لك روح حية؛ على هذا النحو قد قام لك
أكبر من جميع الحيوانات األخرى للطبيعة .مقابل هذا تتوقع ،وأوامر أنك تعيش حياتك في إطار قواعد التي أقام هللا لنا للعيش من خالل .عندما كنت
الخطيئة هي معارضة لتلك القواعد ،وهي بالتالي إهانة هللا .وهذا السبب يجب التوبة الخاصة بك العصيان وثم اسأل والدك في السماء للمغفرة.

عالمة النبوية الرابع عشر
نشوة ،الثانية وظهور المسيح
وبحثت ،وها السحاب األبيض ،وعند السحب واحد جلس مثل منعزلة ابن الرجل ،وكان على رأسه تاج ذهبي ,وفي يده منجل حاد .ويأتي
مالك آخر من المعبد ،والبكاء بصوت عالي إليه الذي جلس على السحابة ،توغلت في فقر الدم المنجلي خاصتك ،وجني :لهو أن األوان الليك لجني؛
لحصاد األرض قد حان .واالتجاه الذي جلس على السحابة في منجلة على األرض؛ وقد جنت األرض .رؤيا 16-14:14
كما ترون ،هللا يستخدم قياسا حصاد المحاصيل رمزاً لالختطاف مرة أخرى .هذه اآليات إشارة إلى ما أصبح يسمى النشوة وهي حاليا
يرمز "القديسين هلل" كالحصاد لجمعها.
فالذي يجلس على السحابة هو يسوع،
تلك التي يجري حصد هم قديسين هللا،
يجري اتخاذ أنها إلى الغيوم مع يسوع .إذا قمت بمقارنة هذه اآليات بالمثل من القمح واألوزان الفارغة ،الذي أعطى لك في وقت سابق،
أعتقد أنك سوف تفهم لهم أفضل.

المفغره
والخروج مالك آخر من الهيكل الذي في السماء ،قال لها أيضا منجل حاد .الوحي 14:17
المالك األول الذي كان جالسا ً على سحابة بيضاء هو يسوع ،كما هو مبين في "الثانية وظهور المسيح" ،بينما هذا المالك الثاني ليس
يسوع ،ولكن مثل يسوع منجل حاد.

الطاقة عبر إطالق النار
ومالك آخر جاء الخروج من المذبح ،التي لديها سلطة إطالق النار؛ وبكى مع صرخة مدوية ألن كان فحوى منجل حاد ،قائال ،في
خاصتك منجل حاد ،وجمع مجموعات كرمه األرض؛ للعنب لها ناضجة تماما .الوحي 14:18
الطاقة عبر النار ،يقول لنا أن هذا المالك هو واحد من تلك المشار إليها في حكاية رمزية للقمح والقطران ،كواحد من حصاده الذي يلقي
القطران في الحريق.

الكروم األرض
ومالك آخر جاء الخروج من المذبح ،التي لديها سلطة إطالق النار؛ وبكى مع صرخة مدوية ألن كان فحوى منجل حاد ،قائال ،في
خاصتك منجل حاد ،وجمع مجموعات كرمه األرض؛ للعنب لها ناضجة تماما .الوحي 14:18
هذه العبارة ،وهو "الكروم األرض" إشارة إلى أولئك الذين يأخذون السرور من ثروة األرض بدالً من الوعود وعبادة هللا.
هذه يجري حصد هم أولئك الذين ال االحتفاظ "وصايا هللا" ،و/أو عبادة هللا بطريقة أخرى غير تلك التي كان أوامر.
تذكر :في حكاية رمزية للقمح والقطران ،تلك التي جنت سوف يتم فرز كاألعشاب الضارة بها من الحبوب جيدة .هذه يجري حصد في
اآلية أعاله إشارة إلى األعشاب ،والتي سوف تكون مرتبطة في حزم ثم ألقيت في النار للتخلص منها.

الصحافة النبيذ من غضب هللا
والمالك التوجه في منجلة في األرض ،وتجمع كرمه األرض ،ويلقي عليه في معصرة كبيرة من غضب هللا .وكان الدوس معصرة دون
المدينة ،وخرج الدم من معصرة ،حتى بمعزل لجم الحصان ،بمساحة ألف ومائة ستة فرلنغ ( 200ميل) .رؤيا 20-14:19
كما ترون ،هذه هي التعرض غضب هللا؛ ولذلك فهي ليست "القديسين هلل" ،ولكن أولئك الذين يرفضون أو يرفضون إعطاء العبادة
الحقيقية والصحيحة هلل .وهم في هذا التشبيه المثل أعاله ،األعشاب.
وبالتالي نحن في الماضي "المجيء الثاني المسيح" ،واعتبارا من هذه اآليات ،هو هنا ،وقد اتخذ لنفسه جميع القتلى الذين ماتوا من أجل
إيمانهم في العبادة الحقيقية هلل ،وكذلك جميع الذين بقوا على قيد الحياة على وجه األرض أن الحفاظ على الوصايا العشر ،وتقبل أن يسوع هو هللا في
جسد رجل.

تلك التي تبقى على األرض
أولئك الذين ما زالوا اآلن على األرض تنقسم إلى مجموعتين:

الفقراء في اإليمان
أولئك الذين لم يكن لديها مصلحة دينية أو ميول ،والذين لم يعط العبادة وفقا "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،تلك التي يسوع قد يشار إلى أولئك
الذين هم "الفقراء في اإليمان".

تلك التي خدعت بالشيطان
أولئك الذين لم يرفض إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،ولكن بسبب جهلهم بفشل في االحتفاظ "وصايا هللا" ،أو الذين ال يعرف
يسوع أن هللا في جسد رجل ،بسبب مغالطات الشيطان.
هذه هي أيضا أولئك الذين ال تعطي العبادة لصورة الوحش ،مما يعني أن أنهم لم يذهبوا إلى الكنائس في مكافحة المسيح أو غيرها من
أماكن العبادة للديانات األخرى .وباختصار ،هذه هي تلك التي ليس لها مصلحة في الدين ،والكتاب المقدس أو أي شكل آخر من أشكال العبادة.
على الرغم من أنها أخفقت في القيام بذلك ،ما من شأنه أن يعطي العبادة الحقيقية هلل أن لم يكن لجهلهم ،للشيطان األكاذيب والخداع .في
هذا هللا يعلم الحقيقة ،ألنه يمكن أن نرى في الروح والعقل من أطفاله.
جميع أولئك الذين يعبد في كنائس األديان الباطلة التي يعلم إنجيل الشيطان ،ويبقى آخر يوم كيوم السبت أو ال يوم على اإلطالق ،وال عن
علم ولم نرفض "كلمة" هللا الحقيقية ،بسبب الشيطان األكاذيب والخداع ،وسيتم إعطاء المزيد من الوقت للتوبة ذنوبهم ،أو على األقل سوف ذريتهم،
خالل السنوات األلف من "عهد يسوع" .وسيكون هم الذين يحكمون يسوع والقديسين هللا عبر آلالف السنين.
ما ورد أعاله هو فهمي مع ما هللا قد بينت لي حتى اآلن .هللا لم تظهر لي كل شيء مرة واحدة .أنه يعطي باستمرار الدراسة ،والتعرف
على مزيد من المعلومات .لهذا السبب ،فإن الذي اقترحت أعاله قد أو قد ال تكون صحيحة .أعطى لك أن تعطي لك سببا للتفكير في "كلمة هللا"،
ونأمل أن تأخذ على أنفسكم أيضا في دراسة وتعلم .إذا كنت ترغب في أن تكون على اتصال باهلل وأنا ،يمكنك فقط القيام بذلك إذا قمت بإجراء
محاولة للحصول على معرفة ما يقف هللا ل وما كان أوامر منكم.

