الدرس 26
شهود هللا
الحفاظ على التلة معبد
قياس هيكل هللا
وهناك أعطيت لي مثل ريد معزل قضيب :ومالك وقفت ،قائال" :ترتفع ،وقياس هيكل هللا ،والمذبح ،ولهم أن العبادة فيه .رؤيا 11:1
والسؤال لدى لماذا يقال أن يوحنا الرسول أن تأخذ هذا ريد وتوفر قياسا إلى معبد هللا؟ يجب أن نفترض أن هذا المعبد هو المعبد في القدس
أو في معبد هللا الفعلية في السماء .جون في الروح ،بينما تظهر هذه األمور ،حتى المعبد في السماء احتمال.
النظر إلى حقيقة أنه عندما جون يولي هذه الرؤى ،وحوالي  96ميالدي وتم تدمير المعبد في القدس حوالي  70ميالدي ،تشير إلى أنها في
الواقع المعبد في السماء التي ستعطى جون لقياس.
أنا ال يزال يجب أن نطرح هذا السؤال ،لما الغرض هو جون قياس هذا المعبد؟ يوحنا الرسول دراية وثيقة بالمعبد في القدس حيث أنه
يتردد عليه عدة مرات في حياته ،ولذلك هو احتمال أن تعطي جون لقياس هذا المعبد في السماء للتحقق من أنها تتمشى وفي حجم وأبعاد المعبد من
القدس ،ولكن مرة أخرى ،إلى ما هو الغرض؟

ليس المحكمة حول معبد
ولكن ترك المحكمة ودون معبد  ،وقياس ال؛ ألنه يرد منعزلة الوثنيين :والمدينة المقدسة ،فقي تحت أقدام األربعين واثنين من أشهر .رؤيا
11:2
تم بناء المعبد في القدس ببناء المعبد نفسه ،الرئيسية والمحيطة بالمبنى جدار الرئيسي .داخل الجدار وكان المحكمة المعبد حيث سيذهب
الشعب إعطاء التضحية بالحيوانات لتطهير ذنوبهم.
المبنى الرئي سي أو المعبد يتألف من منطقتين ،والمكان المقدس ،ومعظم المكان المقدس .فقط تم السماح للكهنة في المكان المقدس ،وتم
السماح فقط "الكاهن الرأس" في معظم المكان المقدس ومن ثم فقط في المناسبات الخاصة.
لذا يولي جون لقياس بناء المعبد ،ولكن ليس لقياس منطقة المحكمة أو الجدران .مرة أخرى ،أطلب ،إلى ما هو الغرض؟

األكثر المكان المقدس حيث يقع مقر رحمه؛ وقد بني غرض إعطاء المسيح ،وغرفة ألقيت بالفعل عندما وصل إلى على األرض .هذا كل
ما أعطيت في النبوءات القديمة المتعلقة بقدوم المسيح .مع هذا في االعتبار ،ثم من المعلوم أن بناء معبد بيت هللا ،بينما كانت المحكمة التي حاصرت
المبنى المتاحة للرجال.

ونظرا لمعزل الوثنيين
لكن المحكمة التي دون ترك المعبد ،وقياس ال؛ ألنها تعطي منعزلة الوثنيين :والمدينة المقدسة ،فقي تحت أقدام األربعين واثنين من أشهر.
رؤيا 11:2
الوثنيين هي أن الذي دعا اليهود جميع اآلخرين الذين لم يكن يهودياً ،كما أنها إشارة إلى حقيقة أن الوثنيين ال تعطي العبادة الحقيقية
والصحيحة "من خلق هللا" .اليهود في هذه الغطرسة ال وال أنها تعطي حتى اليوم عبادة هللا الحقيقي والصحيح ،بل حتى نظروا إلى أسفل كل
اآلخرين ،ألنهم كانوا المختار هللا.
تذكر :اعتبارا من الوقت أن جون أنه يتم اآلن إظهار هذه الرؤى ،والمعبد قد تم هدمه؛ ولذلك لم يعد هناك سبب لليهود لكثرة الموقع
حيث وقفت المعبد مرة.
ويرد جون لقياس المعبد حيث أنه سيكون مفهوما حيث في موقع المعبد مرة وقفت .في هذا المجال حتى يقاس ،سوف ال فقي الوثنيين
تحت األقدام ،ولكن المنطقة التي كانت فيها المحكمة المعبد حيث سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى.
في التاريخ هللا تسببت في أن المكان حيث وقفت بناء المعبد مرة واحدة ،اآلن تحتلها "المسلمين قبة" الصخرة ،كونه مكاناً مقدسا للمسلمين
هو أيضا فقط الوصول إليها من قبل سوى عدد قليل من زعماء الدين اإلسالمي .بهذه الطريقة ،ونحن نفهم اآلن لماذا تعطي جون لقياس بناء المعبد،
وأن هللا قد أنجز هذه النبوءة نظراً إلى جون.

لمدة اثنين وأربعين شهرا
لكن المحكمة التي دون ترك المعبد ،وقياس ال؛ ألنه يرد منعزلة الوثنيين :والمدينة المقدسة ،فقي تحت أقدام اثنين وأربعين شهرا .رؤيا
11:2
تذكر :في ذلك "سفر الرؤيا" كتاب نهاية وقت النبوءة ،القاعدة ليوم واحد لمدة سنة واحدة كما ثبت في "كتاب حزقيال" تزال تستخدم.
إذا كنت تأخذ اثنين وأربعين شهرا واضربها في عدد األيام في الشهر كان في زمن المسيح ،وهو  ،30تحصل  1260يوما .مما يسمح يوم
واحد لمدة سنة واحدة كما هو مقرر في "كتاب حزقيال" ،تحصل  1260سنة حرفية .وهذا هو نفس سنوات  1260مكافحة المسيح قد جعل الحرب
على "القديسين هللا" أو كما قررنا من قبل ،من ميالدي  538إلى  1798ميالدي
ما هذا ثم يقول بأن مائتي ألف وسيتم تجاوز ألستون يوما ،وهي نفس الفترة العام  1260أن تعطي مكافحة المسيح جعل الحرب عند
القديسين في هللا ،ومجال أو موقع معبد القدس من الوثنيين ،أو أولئك الذين ال تعطي بالعبادة الحقيقية والصحيحة "لخلق هللا".

إذا لم يتسبب هللا أن منطقة المعبد ال تغطيها قبة الصخرة ،قد جيد جداً قد تحولت إلى مركز للتسوق ،أو موقف للسيارات .بوجود قبة
الصخرة بنيت على الموقع ،فقد حفظت هللا قداسة الموقع ،حتى الوقت عندما الهيكل الجديد سوف ينزل من السماء كما تنبأ في آيات أخرى في "سفر
الرؤيا".
أنا ال أريد أن أي شخص أعتقد أن أرى القبة أو الصخور أو المسلمين عبادة هللا حقيقية وصحيحة ،ولكن كما هو الحال مع الملك
نبوخذنصر والبابليين ،يجعل هللا استخدم حتى تلك التي أكره عليه ،عند ذلك سوف تخدم الغرض هللا.

اثنين من الشهود من هللا
وسوف أعطى السلطة معزل بي اثنين من الشهود ،وهم ما تنبأ مائتي ألف والستون يوما ،البسين مسوحا .رؤيا 11:3
يجب أن نطرح هذا السؤال" ،الذين أو ما هي الشاهدين؟" ألنني أعرف أن "سفر الرؤيا" تكاد تعطي سيمبوليسمس ،أتساءل عما إذا كان
هؤالء الشاهدين هم في الواقع من الرجال ،أم أن هناك بعض معنى األخرى أن هللا يريدنا أن تأخذ من الوقت لفهم؟

والغرض من اثنين من الشهود
وسوف أعطى السلطة معزل بي اثنين من الشهود ،وهم ما تنبأ مائتي ألف والستون يوما ،البسين مسوحا .رؤيا 11:3
قد انخفض عن طريق التقليد ،وتفسير هذه اآليات ،أن هؤالء الشهود اثنين اثنين من الناس أن هللا سوف يرسل إلى األرض ،وفي "نهاية
األيام" ،للوقوف واإلدالء بشهاداتهم للحقيقة هللا ،فقط قبل "مجيء الثانية يسوع المسيح" كاذبة .هذا التفسير عدم الوقوف بأنه صحيح عندما كنت
تأخذ من الوقت لدراسة اآليات ومع ذلك.

اليوم  1260نبوءة الوقت
وسوف أعطى السلطة معزل بي اثنين من الشهود ،وهم ما تنبأ مائتي ألف والستون يوما ،البسين مسوحا .رؤيا 11:3
يتم تعريف كلمة "تنبأ" ك:
 -1للتنبؤ بما سوف يحدث،
 -2تكشف عن إرادة هللا،
 -3للتبشير "كلمة هللا".
في اآلية أعاله ،يعطي يسوع "نبوءة الوقت" للمساعدة في تحديد منظمة الصحة العالمية ،وما "شهود اثنين هلل"؛ األيام مائتي ألف
والستون ،أو  1260يوما .ولعلكم تذكرون من دراستنا "كتاب دانيال" ،تقرر أن يعطي هللا يوم واحد لمدة سنة واحدة في جميع نبوءات وقت نهاية
الزمن ونهاية اليوم ،ولذلك ،تصبح هذه األيام  1260 1260سنة حرفية.

في النبوءة ،هناك العديد من األحداث أخذ كل مكان خالل نفس الفترة الزمنية ،سنة  ،1260التي كنا نناقش في الدروس السابقة .هذا العام
 1260الفترة الزمنية تبدأ في عام  538م عندما تعطي السيادة على أراضي الفاتيكان داخل "مدينة روما ،إيطاليا" ،كنيسة روما وينتهي في عام
 1798م عندما نابليون يضع البابا قيد اإلقامة الجبرية ومصادرة ثروة روما للكنيسة في جميع تلك األراضي فيها نابليون بالتحكم.
في أن تعطي هذه اثنين من الشهود شهادتهم خالل نفس الوقت الذي مكافحة المسيح قد جعل الحرب على "القديسين هللا" ولذلك هم شهود
الوقت من "العصور المظلمة" ،وعلى هذا النحو أن وقفت ضد مكافحة المسيح أو كنيسة روما خالل تلك الفترة الزمنية نفسها.
وهم لذلك ال في وقت لم يأت حتى وقتي في الحياة ،ولكن الوقت في بلدي الماضي ،التي أظهرت أن من اإلعالن  538إلى  1798ميالدي
بعد .لفهم هذا أن يكون صحيحاً ،دعونا نلقي نظرة متفحصة على كلمات هذه النبوءة.

أنهم ما تنبأ
وسوف أعطى السلطة حتى بلدي اثنين من الشهود ،و هم ما تنبأ مائتي ألف والستون يوما ،البسين مسوحا .رؤيا 11:3
خالل هذه الفترة سنة  ،1260سوف تنبأ اثنين من الشهود واإلدالء بشهادة لكلمة هللا وملكوت هللا.
كلمة "تنبأ" يعرف بأنه :الكشف عن إرادة هللا في التنبؤ أحداث المستقبلية .كما تستخدم في ما ورد أعاله اآلية كلمة "تنبأ" يعني للتبشير
"كلمة هللا" ،وليس بالضرورة التنبؤ باألحداث المستقبلية.
خالل فترة "العصور المظلمة" ،كنيسة روما جعلت جريمة يعاقب عليها باإلعدام الحصول على نسخة من الكتاب المقدس أو أي جزء منه
في يدك .كان "القديسين هللا" الذي عاش خالل تلك األوقات المروعة التي تبقى "كلمة هللا" على قيد الحياة من خالل قرون طويلة الوعظ من "كلمة
هللا" لجميع الذين سوف يستمع .ولم يعط هؤالء الناس توقعات المستقبل المجئ كثيرا بما أنها أبقت معرفة أنبياء هللا وتعاليم يسوع القديمة من
تدميرها من قبل مكافحة المسيح في شكله ككنيسة روما.

البسين مسوحا
وسوف أعطى السلطة معزل بي اثنين من الشهود ،وهم ما تنبأ مائتي ألف والستون يوما ،البسين مسوحا .رؤيا 11:3
أولئك الذين يرتدون "لبس" القيام بذلك ألنهم في الفقر وال يمكن أن تحمل المالبس المناسبة ،أو يضعون في تلك الهيئات مسوحا كي
المتواضع أنفسهم أمام هللا .
حقيقة أن "شاهدين" هللا ترتدي مسوحا لإلشارة إلى أنهم المتواضع والضعيف .بدالً من إرسال له "شاهدين" يرتدي األرجواني الملكي أو
غرامة المالبس ،ورمزية لتلك ثروة األرض ،يريد هللا أن ينظر كما ليس من األرض ،وعدم وجود أي اهتمام بالثروة من األرض ،ولكن روح،
وتعطي النبوءة المتعلقة باألمور من "روح هللا".
والدينسيس هي ربما األكثر استمرارا "القديسين هللا" ،الذين كانوا يعيشون في منطقة بيدمونت اإليطالية لم كل هذا أبعد ما يكون عن
مدينة روما؛ وحتى مع ذلك وقفوا ضد كنيسة روما خالل جزء كبير من "العصور المظلمة".

الشمعدانات اثنين من هللا
هذه هي أشجار الزيتون اثنين ،والشمعدانات اثنين يقف أمام هللا األرض -رؤيا 11:4
لفهم هذه اإلشارة من أشجار الزيتون والشمعدانات ،تحتاج إلى الذهاب إلى نزوح  .25وفي هذا الفصل هللا يعطي تعليمات من تلك األشياء
التي توضع في الخيمة على األرض ،الشمعدانات كونها جزءا من هذا.

سياق الشمعدانات
وأنت سوف تجعل شمعدان ذهب الخالص :أعمال الضرب الشمعدان تتخذ :رمح له ،وله فروع وله السلطانيات وبلدة كنوبس وله الزهور ،ويكون
لنفسه .هجرة 25:31

تذكر :الخيمة على األرض ما إال رمزية الخيمة الحقيقية في السماء .إذا كنت أفهم ما هذه األشياء ،وأشجار الزيتون والشمعدانات ،وتمثل
في الخيمة الحقيقية ،ثم سترى كيف هذه اآلية له أهمية في هذه النبوءات التي قدمها يسوع ليوحنا.
ووضعت هذه الشمعدانات داخل الخيمة في منطقة األولى المعروفة باسم المكان المقدس ،الذي قبل معظم المكان المقدس ،بناء على هذين
الجدولين ،ولذلك ،عندما يشير هللا إلى أن اثنين من الشهود كالشمعدانات ،جعل منهم بالغة األهمية في نظر هللا.
معظم المكان المقدس في المعبد على األرض رمزي من "الغرفة ألقيت" هللا في السماء؛ ومن ثم ،العصي شمعة اثنين وأشجار الزيتون
اثنين رمزية من الحراس أن يقف عند المدخل بين األرض والسماء .وهذا يجعلها حماة ضد دخول السماء قوات للشيطان ،الذي يعتنق نفسه ليكون
هللا األرض .

الحراس بين السماء واألرض
هذه هي أشجار الزيتون اثنين ،والشمعدانات اثنين يقف أمام هللا األرض -رؤيا 11:4
هللا الخالق هو هللا من السماء واألرض وكل ما داخل ،ولكن الشيطان ،وقد طردوا من السماء ،قد أعلنت األرض يجب أن يكون له مجال،
ولذلك قد أعلن نفسه أن هللا من األرض .هذا اإلعالن إال في مخيلة الشيطان ،وال تعطي للشيطان باهلل.
هللا يشير إلى الشيطان آلة األرض ،ألن الشيطان قد أعلن نفسه على هذا النحو .هللا يقوم بهذا حتى أننا سوف نفهم أن هللا شاهدين من
الحراس أو حماة "كلمة هللا" ،حفظ "اإلنجيل كاذبة" الشيطان من قلوب وعقول القديسين هللا .أن "القديسين هللا" هي كل واحد منهم أو المعابد أو
الحصون "كلمة هللا" .أنهم الوقوف ضد أكاذيب الشيطان ،تقديم أولئك الذين سيتم االستماع ،وحقيقة "كلمة هللا".

إذا كان أي رجل سوف تضر بهم
وإذا كان أي رجل سوف تضر بهم ،النار بروسيديث من الفم ،وديفوريث أعدائهم :وإذا كان أي رجل سوف تضر بهم ،أنه يجب على هذا
النحو قتل .رؤيا 11:5
في أن كنيسة روما ،والعديد من الكهنة والرهبان ،خالل فترة السنوات ال " 1260العصور المظلمة" ،فإننا ندعو لالضطهاد وقتل
"القديسين هللا" ،وإتالف أي نسخ من الكتاب المقدس التي يمكن أن تجد ،وهذه هي تلك التي هللا يشير إلى أنه يريد أن يضر اثنين من الشهود.
عند محاولة لتدمير أو تغيير أو بأي شكل من األشكال تغيير كلمة هللا ،كما هو الحال في استخدام الكلمات في الترجمة التي تعطي معنى
مختلفا ً للكلمات في الكتاب المقدس ،وتسبب أولئك الذين قرأوا الكتاب المقدس للحصول على فهم مختلف من ما هللا كان المقصود أصالً ،ثم لك هي
ارتكاب خطيئة ضد األشباح المقدسة ،التي كما كنت قد أذكر  ،يسوع يخبرنا خطيئة ال تغتفر .فإنه يتم تغيير هذه العبارة من معنى الكتاب المقدس،
الذي هو واحد من السبل كيف يؤذي الشيطان "اثنين من الشهود" ،ووسيلة أخرى للتعذيب والقتل للناس الذين هم "القديسين هلل".

إطالق النار من أفواههم
بروسيديث النار من فمه  ،هو تفسير رمزي يتطلب فهم سيمبوليسمس المستخدمة للحصول على فهم كامل لما تقول لنا هذه الكلمات.

تذكر" :الفم" رمزي للكلمات المنطوقة .ولذلك تتصل "إطالق النار من فمه" سلطة أو لمعنى تلك الكلمات المنطوقة .
عندما قوي الشيطان يبشر "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،يدعون األكاذيب .كلما قمت بمقارنة جنبا إلى جنب كذب تحدثت عن الحقيقة ،الحقيقة
دائما ً يبدي المنصوص عليها وتدميرها بالكذب ،وديفوريث أعدائهم .أنها حقيقة كلمة هللا الذي بشر "القديسين هلل" لجميع الذين سوف يستمع أثناء
"العصور المظلمة" أن عند اآلخرين بالمقارنة مع كلمة هللا الذي بشر كنيسة روما ،يمكن بسهولة معرفة الحقيقة ،والتي دمرت يكمن الفورية
الشيطان في أذهان تلك التي سمعت أن "القديسين هللا" يتكلم "كلمة" هللا الحقيقية .وبهذه الطريقة أن "القديسين هللا" كانت واحدة من "اثنين من
الشهود" ،و "كلمة هللا" كالنظر في الكتاب المقدس هو اآلخر "اثنين من الشهود".

سيفا حادا
ومن فمه  goethسيفا حادا ،وأنه مع ذلك ينبغي أن اضرب في األمم :وهو يبت منهم بقضيب حديد :وأنه تريديث معصرة ضراوة وغضب "هللا
سبحانه وتعالى" .الوحي 19:15

الكلمات ،النار بروسيديث من الفم ،تشابه قوية لهذه اآلية أعاله يسوع عندما يعود في "الثانية وظهور المسيح".
التفسير الموحد لذلك ،يتعزز بالشيطان وله المسيح الدجال ،هو أن اثنين من الشهود بهذه السلطة لقتل ،ولكن اقترح أن من يسوع عندما
يعود له تلك السلطة ،وال "اثنين من الشهود" ،ولهذا السبب أنا اله هذه اآلية إظهار التشابه في معنى .إذا كنت ننظر إلى الوراء في التاريخ،
بالقديسين هللا أبقى على التشغيل بكنيسة روما ،وكان السلطة قليالً إذا أي العودة إلى الكفاح ضد القوة الساحقة من الكنيسة.

في هذه الطريقة قتل
وإذا كان أي رجل سوف تضر بهم ،النار بروسيديث من الفم ،وديفوريث أعدائهم :وإذا كان أي رجل سوف تضر بهم ،أنه يجب على هذا
النحو قتل .رؤيا 11:5
مرة أخرى أنه يجب في هذه الطريقة أن يقتل ،له معنى رمزي كما أنها تتصل بالمناقشة الواردة أعاله" .أنه" هي التي تحدث هنا ،ليس
مرجعا ً للرجال أو رجل ،وإشارة إلى أكاذيب الشيطان والشيطان .سيتم قتل يكمن الشيطان بالدعوة إلى "كلمة" هللا الحقيقية لجميع الذين الجوع
لسماع الحقيقة ،وعلى هذا النحو ،وسيتم قتل يكمن الشيطان في أذهان تلك التي نسمع "كلمة" هللا الحقيقية وهكذا.
هو المفتاح إلنشاء أن هؤالء "الشاهدين" هم ال اثنين من الرجال ولكن شيء آخر العبارة" ،أنه يجب على هذا النحو قتل".
بالنسبة لي ،وهذا يعني أنه ليس "اثنين من الشهود" أنه سيقتل جالديهم ،لكن ذلك سيتم قتل المعذبون ،يجري يكمن الشيطان ،بالطريقة
الموضحة في نهاية األيام ومجيء الثانية المسيح ،كيف سيتم هزم قوات الشيطان بيسوع المسيح .وأعتقد سوف تكون قادراً على رؤية هذا بأنه
صحيح عندما نستمر في فهم منظمة الصحة العالمية ،وما "الشاهدين".

القدرة على وقف المطر
هذه السلطة إلغالق السماء المطر ال في األيام هذه النبوءة :ولها سلطة على المياه لتحويلهم إلى الدم ،وأضرب األرض مع جميع األوبئة،
في كثير من األحيان كما أنها سوف .رؤيا 11:6
هو التقليد لفهم معنى هذا أعاله اآلية ،أنه إذا كان أي شخص ينبغي أن تحاول أن تؤذي هذه "اثنين من الشهود" ،وأن هؤالء الشهود لديها
القدرة على قتل جالديهم ،و "اثنين من الشهود" بأن زيادة القدرة على وقف المطر ،وتسبب المياه تتحول إلى الدم.
واقترح أن هذه التقاليد خطأ شغل هي أسس بناء تفسير الكتاب المقدس في "سفر الرؤيا" كاذبة .في ما يلي ،سأحاول أن تظهر لك حقيقة ما
هو كتابة يوحنا الرسول عن.
اعترف أنا كان متعكز بهذه اآلية لفترة طويلة .يبدو اثنين من الشهود أنفسهم سيتمتع بصالحيات للقيام بذلك ،ولكن بعد الصالة والنظر
فيها ،لقد جئت ألنظر ،أن هذا يشبه كثيرا أصاب السبعة التي سوف يصيب األرض قبل "مجيء الثانية للمسيح".
أصاب سبعة لعلكم تذكرون هي رفعتها هللا على األرض ،ولذلك أقبل هذا كجزء من "غضب اآللهة" على جميع األمم أن مناصرة قضية
مكافحة المسيح خالل السنوات  1260كنيسة روما وكان في ذلك القوة الضطهاد وتدمير "القديسين هلل" وكل ما من هللا.
لو سمحتم أن "هم" التي تحدثت لغير اثنين من الرجال ولكن هذا واحد هو "كلمة هللا" كما أنها وجدت في الكتاب المقدس ،وهو الشاهد
األخرى "القديسين هللا"  ،وكيف أنها حافظت معرفة "كلمة هللا" من تدميرها من قبل مكافحة المسيح .القوة التي يكون الشاهدان في الكلمات التي
يدعون من "كلمة هللا".

في األيام من هذه النبوءة
أن يكون لهذه السلطة إلغالق السماء أن المطر ليس في األيام من هذه النبوءة :ولها سلطة على المياه لتحويلهم إلى الدم ،وأضرب
األرض مع جميع األوبئة ،في كثير من األحيان كما أنها سوف .رؤيا 11:6
اثنين من الشهود ال أنفسهم لديها القدرة على قتل أو وقف المطر ،أو تحويل الماء الدم ،كما هو موضح أعاله ،ولكن هذا هو قول من
"الثانية وظهور المسيح" ،وأن من له هذه السلطة .ويرد هذا الدعم في الكلمات التالية؛ "في أيام النبوة بهم".
تعطي عند هللا أن هذه الضربات سوف يصيب تلك التي تحاول أن تؤذي "اثنين من الشهود" ،وأن يتم "في األيام من هذه النبوءة ".هذا ال
يعني في اليوم الذي يعطي يسوع يوحنا النبوءة ،الذي كان حوالي  96ميالدي ولكن اليوم أن النبوءة تتحدث عن ،الذي هو في نهاية العصر ونهاية
أليام ،وهو اليوم وغدا في وقتي في الحياة .يتم دعم ذلك في اآليات التالية من "كتاب إرميا".

عقاب هللا لعدم الشهود
و  saithالرب" ،نظر ًا ألنهم قد تخلى عن إطاعة القانون بلدي الذي أنا وضعت أمامها ،ولم أضم صوتي ،وال سار فيه؛ ولكن قد انسحب بعد خيال
القلب الخاصة بهم ،وبعد بالم ،التي تدرس آبائهم لهم" :وبالتالي وهكذا  "saithلورد المضيفين " ،باهلل إسرائيل؛" ها ،وسوف اطعامهم ،وحتى هذا الشعب،
بمرارة ،وإعطائهم مياه المرارة لشرب " .إرميا 15-09:13

واقترح أنه من هللا-يسوع ،الذي يعاقب على أولئك الذين يضر "اثنين من الشهود" ،الذي يدعمه مرة أخرى إلى آيات اثنين التالية.
وبالتالي وهكذا  saithالرب المضيفين" ،هللا إسرائيل" .وهذا تعهد أو يحلف المبذولة باهلل .أعرف هذا ليكون صحيحاً ،ونعرف أن
غاضب أن تقبل اإلنجيل كاذبة ،واعرف أن روحك الخالدة معلقة في الميزان.
" ها ،وسوف تصب لهم ،وحتى هذا الشعب ،بمرارة ،وإعطائهم مياه المرارة للشرب" .أعرف أن هذا صحيح وعندما فقد يأتي لتمرير،
وسيكون لديك ال العذبة المياه للشرب ،وتذكر هذه اللعنة ،والتوبة .ثم أعلم أن ما قد قيل لك تناقض وأنا أريكم ،كذب وفقط عن طريق الخاص بك
التوبة والبحث الشخصي "كلمة" هللا الحقيقية سوف تتاح لك فرصة للخالص.

يعطي مرارة للشر
وبدأ المالك الثالث ،وهناك سقطت نجمة كبيرة من السماء ،كما لو كان حرق مصباح ،وأنها سقطت على الجزء الثالث من األنهار ،وعلى ينابيع المياه.
ويطلق اسم النجم الشيح :وأصبح الجزء الثالث من المياه مرارة؛ ومات كثير من الرجال من المياه ،نظر ًا ألنها كانت مصنوعة من مرارة .الوحي 11-08:10

اثنين من الشهود بما أبقى العبادة الحقيقية هلل على قيد الحياة خالل عهد اإلرهاب ترسخها في كنيسة روما خالل تلك السنوات  .1260أنها
نبوءة "المجيء الثاني للمسيح" ،وأن اثنين من هؤالء الشهود بشهادته ،وأنه هو هللا-يسوع الذين سوف تكون واحدة للسماح لتفقد غضبه على كل من
أن له يد في "إذا كان أي رجل سوف تضر بهم "،بما في ذلك الدول التي أعطت قوة للكنيسة .التقطه الويل لك الذين هم شعب تلك الدول السبع من
أوروبا ،والتي بقيت بعد مكافحة المسيح (القرن قليالً) ،حتى الثالثة من جذورها.

يجوز قتلهم الوحش
وعندما يقوم قد انتهوا شهادتهم ،الوحش الذي أسسينديث من الهاوية يتخذ الحرب ضدها ،و يتعين التغلب عليها ،وقتل منهم -رؤيا 11:7
مرة أخرى ،هذا وقد صوت "اثنين من الشهود" كما يجري الرجال ،فهذه اآلية يقول لنا أن الوحش سيتم قتلهم.
تذكر :نحن نتحدث عن "اثنين من الشهود" ،ال اثنين من الرجال؛ ومن الممكن أن تقتل أو تدمر شيئا حتى عندما ال يكون الرجل.

عندما ينتهون من شهادتهم
وعندما يكون لهم االنتهاء من شهادتهم ،الوحش الذي أسسينديث من الهاوية يجوز جعل الحرب ضدهم ،ويتعين التغلب عليها ،وقتلهم-
رؤيا 11:7
الشاهدان ترد سنة  1260لإلدالء بشهاداتهم ضد مكافحة المسيح ،وإعطاء "كلمة" هللا الحقيقية لجميع الذين سيتم االستماع .هو الغالب هذا
حقيقة واحدة ،سنة  1260بإقناع لي أن "اثنين من الشهود" ال رجلين .وهناك المزيد من الطرق لإلدالء بشهادته من وجود شخص الوقوف والكالم.
كلمة هللا تعطي شهادة ضد أكاذيب الشيطان كمثال.

الوحش من الهاوية
وعندما يقوم قد انتهوا شهادتهم ،الوحش الذي أسسينديث من الهاوية يجوز جعل الحرب ضدهم ،ويتعين التغلب عليها ،وقتلهم -رؤيا
11:7
في "سفر الرؤيا" هناك اثنان الذي تحدث ألنها "الوحوش "،مكافحة المسيح التي ترتفع الخروج من البحر و الوحي  ،13:1والوحش
اللون القرمزي ،الذي يجلس امرأة عاهرة ،رؤيا  .17:3والسؤال بالنسبة لي هو "أي من هذه الحيوانات هي التي تحدثت من أن يقتل اثنين من
الشهود من هللا؟"
األولى "الوحش" رمزية لمكافحة المسيح أو كنيسة روما ،وهو الثاني "الوحش" رمزية من "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،يكمن الشيطان .

الهاوية
كما اقترحت في أماكن أخرى في هذه الدروس ،هو الهاوية فم الشيطان وجميع األكاذيب والخداع الذي يقذف منه إياباً .اآلية أعاله تقول
لنا أنها الوحش الذي يصعد من الهاوية الذي يقتل "شهود اثنين من هللا" ،ولذلك ،فمن أولئك الذين يقدمون الدعم ومؤازرة "يكمن الشيطان"؛ كما أنها
تعطي القيادة بكنيسة روما هذه الحقيقة في قتل "اثنين من الشهود".
وهذا ثبت في التاريخ في ذلك بحلول الوقت الذي يسجن نابليون أن البابا في 1798؛ بقي فقط من ناحية كامل من "القديسين هلل" .كانت
خدع تلك الكنائس التي أعطت التشدق بأن اتباع المسيح بأكاذيب مكافحة المسيح .األكثر وضوحا ً من هذه مغالطات تتعلق بحفظ "يوم السبت".

عندما يقول هللا" ،تبقى يوم السبت المقدس "،الشيطان يقول لك أن "يوم السبت" هو اليوم األول من األسبوع ،على الرغم من أن هللا قد
قال "ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا "،ويمكنك قبول كذب الشيطان والعيش وفقا لكذبة الشيطان ،ثم كنت قد قتل ،ألنه في "نهاية
األيام" في يوم القيامة  ،سوف تكون وجدت معارضة "كالم هللا" ،وحكم عليه بالنار "حفرة من الجحيم".
كلمات الشيطان سوف يقتل ،ومكافحة المسيح في شكل كنيسة روما والكنائس ابنه فيه ترتكز عليها كلمات الشيطان ،ولذلك ،إذا كنت تقبل
هذا الذي يبشر المسيح الدجال ،ثم يمكنك سيتم في النهاية يموت الموت األبدي ،بدالً من العيش في "الحياة األبدية".

يتعين التغلب عليها وقتلهم
وعندما يقوم قد انتهوا شهادتهم ،الوحش الذي أسسينديث من الهاوية يتخذ الحرب ضدها ،و يتعين التغلب عليها ،وقتل منهم -رؤيا 11:7
هذه الكلمات هي التي تقول لنا أن سيتم التغلب على اثنين من الشهود وقتل ،فكيف يتم هذا إنجاز بأكاذيب الشيطان ،إذا كان في واقع األمر
هو "إنجيل" الشيطان كاذبة مما يؤدي إلى مقتل "اثنين من الشهود"؟

البابا هو يسوع مخفية بواسطة الجسد
وقد قال الباباوات من كنيسة روما ،طوال تاريخها ،أنهم ممثل هللا على األرض ،ولكن أيضا ذهبوا خطوة أبعد ،كما يدل على ذلك ما يلي:
رئيس األساقفة للبندقية
قبل أن يصبح البابا بيوس العاشر.
أن "أسقف روما" ليس سوى الممثل "هللا يسوع المسيح" ،ولكن هو يسوع المسيح نفسه ،مخبأة تحت ستار الجسد" .أسقف روما"
يتكلم؛ وهو يسوع المسيح الذي يتكلم.
ونشر هذا "األسقف البندقية" قبل أن يصبح البابا عقيدة العاشر ،في عام  1903ميالدي عندما أصبح البابا  257من كنيسة روما .كما
يمكنك أن ترى هذا في كنيسة روما والباباوات النظر في ذلك وهم هللا-يسوع ،ليس فقط ممثلي هللا.

استبعادها من المسيح
الغطرسة وأكاذيب الباباوات في "روما" يبين من خالل ما يلي كذلك.
مجلس الودكيه
 364إعالن روما للكنيسة قانونا.
التاسعة والعشرين الكنسي الذي أصدر مرسوما" :يجب عدم تهويد المسيحيينوأن يكون خامالً يوم السبت ،ولكن يجوز العمل في
ذلك اليوم؛ ولكن يوم الرب يجوز تكريم خاصة ،وأنها ،إذا كان ذلك ممكناً ،المسيحيين ،أي عمل في ذلك اليوم .إذا ،ومع ذلك ،تبين أنهم تهويد،
يجوز استبعادها من المسيح ".

وقد قال هللا" ،وفي اليوم السابع( ،السبت) ،هو يوم السبت للرب خاصتك هللا ،في أنها سوف أنت ال تفعل أي عمل .خروج ،20:10
ومكافحة المسيح في شكل كنيسة روما يقول أن كنت تعمل في اليوم السابع ،والعثور على أي شخص سوف تستبعد إعطاء العبادة هلل في اليوم السابع
من المسيح .من ثم هل تعتقد ،هللا أو الباباوات لمكافحة المسيح؟
إذا ،ومع ذلك ،تبين أنهم تهويد ،يجوز استبعادها من المسيح .هل تفهم ما يعنيه هذا؟ إذا رفض اإلمالء من أول يوم السبت ،ولكن
االستمرار في العبادة كما أمر هللا ،في اليوم السابع ،ثم كنيسة روما سوف تغلق يمكنك من الكنيسة.
في البداية ،عندما ال يزال هناك عدد كبير من أولئك الذين يعبد كما تدرس من قبل يسوع ،هذا التهديد ليس لها سلطة ،ولكن مع مرور
الوقت وأقل وأقل يعرف "كلمة" هللا الحقيقية ،أن تستبعد من كان المسيح نفسه فيما يجري طرد من كنيسة روما .وكان كذبة أخرى صرح بكنيسة
روما أن السبيل الوحيد إلى الجنة عن طريق الكنيسة ،حتى يكون حرم مكان لك في اللعنة األبدية.
حتى ترى ،يمكن أن تقتل الكلمات ،عندما يقترن بسنوات أكاذيب وقمع كلمة هللا الحقيقية .مع مقتضيات هذه من الكنيسة ،على مر السنين،
في المعارضة ليس فقط لالضطهاد ،ولكن ألقي القبض ،مكان من خالل "محاكمات محاكم التفتيش" ،للتعذيب وثم قتل شنقاً ،بعد راسك قطع،
وأخيراً بأنها أحرقت في الخطر.
كان بهذه الطريقة أن أخيرا قتلوا "اثنين من الشهود" ،على مر القرون ،أزيلت كل ما يعارض الدين كاذبة في روما للكنيسة ،حتى تظل
سوى حفنة من القديسين أنه غير قادر على الوصول إلى كنيسة روما.

الهيئات ،تكمن في الشوارع
ويقوم تكمن جثثهم في شوارع المدينة العظيمة ،التي تدعي روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا أيضا .رؤيا 11:8
هذه اآلية لم يتحدث عن "عصور الظالم" ومكافحة المسيح ،ولكن صعدت إلى الوراء في الوقت المناسب إلى معبد القدس والتأثير الذي
كان الشيطان على شيوخ معبد .وإنني أؤيد هذا البيان بالعبارة :حيث صلب ربنا أيضا .وكان صلب الرب يسوع في مدينة القدس ،ولذلك يجب
"المدينة العظمى" التي تحدثت عن القدس.
وهذا أعاله اآلية يعطي بالتالي وصف لحدث يوضح ما يحدث في تلك السنوات بعد صلب السيد المسيح وقبل تدمير المعبد .على الرغم
من أن العديد أعتقد ذلك ،هذه اآلية ال يقول أن الهيئات اثنين من الشهود سوف تقع في شارع القدس ،إال أن العديد من "القديسين هللا" سوف اغتيلوا
بشيوخ المعبد في جهودهما الرامية إلى تدمير اإليمان المسيحي قبل وكان فرصة لتصبح مستقرة .أرى هذا إدراج مناقشة "اثنين من الشهود"
كوسيلة هللا لتظهر لك ولي أن جثث في الشوارع ال "اثنين من الشهود" ولكن الناس التي تم تعريفها "القديسين هللا" وهي واحدة من "اثنين من
الشهود".

ال تعاني لدفن الجثث
وسنرى أنها الناس وكيندريدس واأللسنة واألمم جثتيهما ثالثة أيام ونصف ،و يجب إال تعاني من جثثهم في مقابر .رؤيا 11:9

لماذا ال الشعب أن دفن الجثث؟ لفهم هذا تحتاج مرة أخرى إلى معرفة الظروف للكراهية واالزدراء وعدم الثقة ،وأن كنيسة روما المخمرة
خالل "العصور المظلمة" .إذا كان أحد أفراد أسرة من يدكم التي اتخذت بعيداً على الجلوس قبل "محاكمة محاكم التفتيش" ،وكان ثم قتل على يد
الكنيسة ،كنت سوف يكون وضع حياتك في خطر ،وربما العائلة بأكملها ،إذا ذهبت إلى الجسم إلعداده للدفن .أن رأيتم مذنب من الهرطقة باالرتباط
الخاصة بك مع الموتى.
كلمة "هرطقة" يعرف بأنه :معتقد ديني وتعارض مذاهب الكنيسة األرثوذكسية .يرى أي تعارض وجهات النظر الرسمية أو المنشأة.
وبموجب هذا التعريف ،كل ما قد دخلت إلى صفحة ويب هذه بدعة ألنها في المعارضة المباشرة ،ليس فقط لما يمليه كنيسة روما لكن إلى تفسيرات
مقبولة لمعظم ،أن لم يكن كل من هذه الكنائس التي تطلق على نفسها اسم المسيحية .لحسن الحظ لصفحة ويب هذه ،وأنا افترض ،مثل هذا التعصب
كما كانت موجودة خالل "العصور المظلمة" لم يعد موجوداً ،على األقل ليس في أمريكا ،وآخر أنا واثق أود أن قد تم تقديمهم للمحاكمة وأدين
بالردة اآلن.

ثالثة ونصف يوم
وهم الناس وكيندريدس واأللسنة واألمم رؤية جثث القتلى ثالثة أيام ونصف ،ويجب إال تعاني جثتيهما توضع في المقابر .رؤيا 11:9
في هذه األيام الثالث ونصف السنة النبوية في ذلك ونحن في "سفر الرؤيا" ،وهذا هو مرة أخرى "نبوءة الوقت" ،مرة أخرى يحسب
خارجا ً ك  1260سنة حرفية.
تذكر :يساوي ثالث مرات ونصف 360 ،يوما في سنة  1260النبوية أيام أو سنوات  1260حرفية .على هذا النحو ،يجب أن تفهم هذه
اآلية كرمزية بدالً من قيمة حرفية.
أفسر هذا يعني ،أنه على مر السنين  1260اتخاذ أن كنيسة روما للتعذيب وقتل أولئك الذين دعا الزنادقة والسحرة ،وأفراد األسرة الذين
قتلوا حتى وغيرها في تلك الدول كانت غير راغبة و/أو يخشون الذهاب من خالل أي عملية الدفن ألولئك الذين قتلوا خوفاً من أن أنها ستكون أيضا
بالكنيسة .أنا على علم بما يحدث لجثث الذين قتلوا على يد الكنيسة ،ولكن لن أفاجأ إذا ما تركت للحيوانات والطيور للتخلص من.

األرض سوف نفرح أكثر منهم
وهي أن أتناول األرض يجوز نفرح أكثر منهم ،واللهو ،ويقوم بإرسال هدايا واحد إلى آخر؛ ونظرا ألن هؤالء األنبياء اثنين عذبتهم
بإسهاب عن األرض .الوحي 11:10
عندما قرأت هذه اآلية للمرة األولى ،أجدني مضطرا لطرح السؤال" ،لماذا تفعل تلك التي تبقى على األرض ،بعد مقتل اثنين من الشهود
وابتهجوا وجعل ميالد سعيد؟ "
الجواب بسيط .إذا هو واحد من اثنين من الشهود القديسين هللا ،وأنهم قتلوا بمكافحة المسيح اآلن ،كل ما تبقى على األرض فلن "القديسين
هلل" .إذا ترك تلك ال االحتفاظ "وصايا هللا" أو شهادة يسوع المسيح ،كما يتم تعريف قديس ،ثم يجب أن يكون أعمى من جانب "اإلنجيل" الشيطان
كاذبة ،والعبادة كما بشر الشيطان ،ولذلك ال كبشر يسوع.

وكما قلت في الدروس السابقة ،هذه اآلية كأنه الكثير هو يتحدث عن "االحتفال بعيد الميالد" .في هذا أنا الغريب لماذا هذا ،إجراء البحوث
المتعلقة بأصول االحتفال بعيد الميالد ،والتالي ما اكتشفت.
في بلدي دراسة مستفيضة من كتب الكتاب المقدس منذ شباط/فبراير  ،2007لم أجد أي شيء في الكتاب المقدس حيث هللا أو يسوع أو
الرسل ،إعطاء التعليمات أو األوامر التي أردنا إعطاء االحتفال السنوي أو االحتفال بميالد السيد المسيح ،وال لهذه المسألة من موته على الصليب.
ليس هناك ذكر إلعطاء احتفال بقيامه له أما .ولذلك ،مع العلم أنه إذا كان هللا لم يتكلم يجب أن يكون كذب ،يجب أن نطرح هذا السؤال" ،لماذا تفعل
مراعاة إعطاء المسيحيين واالحتفال بميالد السيد المسيح ،في ما يعرف باسم عيد الميالد ?"
في جهودي الكتشاف الحقيقة حول االحتفال بعيد الميالد ذهبت إلى كل من الكتاب المقدس والوثائق التاريخية .لقد اكتشفت أن ال 200
سنة األولى أو نحو ذلك بعد مشى يسوع على األرض ،كان هناك ال احتفال هذه تبقى .ثم جاء من بين عدد قليل ،فقط صغيرة قليلة ،من الطوائف
المسيحية ،الرغبة في االحتفال بعيد ميالد المسيح ،تماما كما العديد من االحتفال بأعياد الميالد الخاصة بهم كل عام .ومن هذا تقليد تبع ذلك.

عيد ميالد سعيد
وهي أن أتناول األرض يجوز نفرح أكثر منهم ،واللهو ،ويقوم بإرسال هدايا واحد إلى آخر؛ ونظرا ألن هؤالء األنبياء اثنين عذبتهم
بإسهاب عن األرض .الوحي 11:10
كما أتيحت لي الوقت االنطباع األول قرأت هذه اآلية فإنه كان يتحدث عن عيد الميالد .خالل عيد الميالد ونحن ال تجعل ميالد سعيد،
ونحن ال تعطي الهدايا ألحد آخر؟ الكثير هذا الصوت مثل عيد الميالد التي أخذت الوقت والجهد للقيام بدراسة عن أصول عيد الميالد ،الذي أظهر
لي أن عيد الميالد ليس احتفال "ميالد يسوع" ،بل هو في الواقع احتفال بأولئك الذين ال يقدمون العبادة هلل كأوامر هللا .يمكن االطالع على المزيد في
هذا الدرس تحت العنوان" ،لماذا نحن االحتفال بعيد الميالد  "،إذا كنت الرعاية لتعلم المزيد من أكاذيب الشيطان ،وكيف أنهم قد الصوت ويشعرون
بكونه "كلمة" هللا الحقيقية ،بل هي كلمات الفتاكة مصممة لسحب لك بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي على هذا المقال.

غطرسة إدانة
وهي أن أتناول األرض يقوم نفرح أكثر منهم ،واللهو ،ويرسل الهدايا واحد إلى آخر؛ ألن هؤالء األنبياء اثنين عذبتهم إسهاب عن
األرض .الوحي 11:10
ألن هؤالء األنبياء اثنين عذبتهم بإسهاب عن األرض :عندما كنت مقتنعون بأن لك عبادة هللا الحقيقي ،وثم يأتي على طول ويقول لك أن
كنت في الواقع هي عبادة الشيطان ،ستحصل الغاضبة وفي بعض الحاالت الحصول على العنف مع أولئك الذين يرغبون فقط في إظهار الحقيقة.
أعرف أن هذا صحيح ،ألن لقد شهدت ردود الفعل هذه من الغرباء وكذلك من عائلتي.
عندما تكون في موقف السلطة في منظمة أو الكنيسة التي تؤيد وجهات النظر الدينية الخاصة بك ،وشخص ما يعطي الشهادة التي
تتعارض مع ايمانكم ،سوف تعمل في بعض األحيان إلسكات أولئك الذين تخل حتى الوضع الراهن .كيف يجرؤ أي شخص أن يأتي على طول
وأقول لكم أن كل ما كنت قد يعتقد منذ كنت طفال كذب.

النظر في

هذا :هللا األبدية إلى األبد ،وليس ولد هللا؛ هللا إلى األبد .يسوع ولد من امرأة ،ألن يسوع لحم ودم الرجل .أنها ليست حتى

بابتيزيس يوحنا المعمدان يسوع ،يصبح يسوع المسيح .أنها ليست حتى األشباح المقدسة ،في شكل حمامة ،يأتي إلى يسوع أن المسيح يدخل الجسم
يسوع ،وبالتالي تحويل يسوع ابن هللا إلى هللا في جسد رجل
هللا لم يعط األوامر أو التعليمات في أي مكان في كتب الكتاب المقدس أن تكون لدينا احتفال بميالد السيد المسيح .والدة الطفل البشري
معجزة الحياة وأيضا مكان مشترك وال شيء أن هللا سيعطي االحتفال الخاص .يتصل هذا مرة أخرى إلى الحقيقة البديهية هللا ،إذا كان هللا لم يتكلم
عليه ثم أنها كذبة .أننا يجب أن عبادة هللا تماما كما أنه أوامر ،ال زيادة أو تناقص هذا الذي قال أنه أوامر .مجرد التفكير في األمر كما أوضحت
إقامة عيد الفصح ،في أن هللا أعطى تعليمات محددة مما يثبت أن عيد الفصح وصية هللا ،هناك أي تعليمات صريحة مثل هذا فيما يتعلق باالحتفال
بميالد أو موت يسوع.

المسيحيين ال القديسين
وهي أن أتناول األرض يقوم نفرح أكثر منهم ،واللهو ،ويرسل الهدايا واحد إلى آخر؛ ألن هؤالء األنبياء اثنين عذبتهم إسهاب عن
األرض .الوحي 11:10
وهذا يعني أن أولئك الذين يعتقدون أنفسهم مسيحيين ،ال تعطي العبادة "القديسين هللا" ،ولكن هي طريقة إعطاء العبادة بطريقة خاطئة أو
مشوهة .واحد من هذه الطرق بشر به "اإلنجيل كاذبة" الشيطان هو االحتفال يوم السبت في "اليوم األول" من األسبوع ،عندما يقول هللا لنا:
ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا ،في أنها سوف أنت ال تفعل أي عمل .خروج 20:10
الشيء اآلخر الذي يضع تلك التي تظل الذين يطلقون على أنفسهم المسيحية المعارضة "كلمة هللا" هو للمشاركة في األنشطة التي
أصبحت تقليد لذلك وهو ما يسمى بالدين المسيحي على مر الزمن .واحدة من هذه التقاليد هو االحتفال ،واالحتفال بميالد يسوع الرجل.

النظر في

هذا :هللا األبدية إلى األبد ،أو ال بداية وال نهاية .هللا هو الحياة ،وال يمكن أن يموت هللا .لماذا ثم هللا تريد أن نعطي االحتفال

بميالد أو وفاة الرجل ،بل رجل الذي هو ابن هللا؟
اسمحوا لي أن اشرح ذلك من اتجاه آخر .وقد أخبرنا هللا أنه يجب أن نعطي العبادة هلل ،تماما كما أمر هللا ،ولو أننا نعطي العبادة بأي
طريقة أخرى ،ثم أننا ال تعطي  Trueأو تصحيح العبادة هلل .وهذا يظهر أن يكون صحيحاً في اآليات التالية.

وأنا يعلمك
اآلن لذلك يستجيب" ،يا إسرائيل" ،منعزلة النظامين األساسيين ومنعزلة في األحكام ،التي يعلم لكم ،للقيام بها ،أن يي قد يعيش ،وتذهب
وامتالك األرض التي الرب اآلباء الخاص بك جيفيث لك .سفر التثنية 4:1
حيث في الكتاب المقدس هللا الواقع يخبرنا بأننا في خطأ إذا نقوم به اآلخر من هللا وقد وردت؟ ما هذا اآلية أعاله هو قوله هو أن هللا قد
علمتنا كيفية طاعته ،بإبقاء له النظام األساسي واألحكام ،التي تترجم إلى الوصايا العشر.

نحن مطيعة "كلمة هللا" ،ثم هللا سوف تعطي مكافآت إلعطاء حقيقية وصحيحة العبادة له .كنت انظر ،هللا قد أخبرنا كيف يعطي العبادة له
من خالل وصاياه العشر ،وله األحكام ،وله قوانين ،كل منها يمكن العثور في صفحات الكتب من الكتاب المقدس .إلنشاء طريق تقليد االحتفاالت أو
محاوالت أخرى إلعطاء عبادة هللا التي ال يقودها إلى هللا" ،إضافة إلى وصايا هللا" .في اآلية التالية ،هللا يجعل من الواضح جداً ،وهذا غير مسموح.

بالضبط كأوامر هللا
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
يجعل هذه اآلية أنها واضحة جداً ،وهللا قد أخبرنا كيف أننا لعبادته ،إذا نحن في أعمالنا الغطرسة تعطي العبادة هلل بأي طريقة أخرى غير
تلك التي قد أم ر هللا ،ثم منظمة الصحة العالمية هو أن نعطي لعبادة؟ ال يمكن هللا أن نحن العبادة ،ألن لدينا رفض أن أوامر هللا صالح ما نجد مالئمة
أو صحيحة .أنها ليست لك أو أن يقرر ما هو الصحيح ،هو "هللا خلق" ،أبانا في السماء أن يجعل ذلك التصميم .إذا كنت تعتقد أن هذا صحيح ،فأنت
مع هللا ،إذا قمت برفض هذا ،فأنت ال مع هللا.

القيامة الشهود
وبعد ثالثة أيام ونصف روح الحياة من هللا دخلت لهم ،ووقفوا على أقدامهم؛ ووقع خوف عظيم عليها التي شهدت لهم .الوحي 11:11
تذكر 3 :أيام ½ يحسب خارجا ً إلى  ½ 3سنوات ،وعندما قمت بضرب  3.5سنوات من  360يوما ،كما سنة النبوية في وقت القدماء،
وتحصل  1260األيام النبوية ،الذي هو بطبيعة الحال  1260سنة حرفية.
تذكر :الشاهدان هللا تعطي لإلدالء بشهادته لسنوات  1260نفسه ،ولذلك ،في نهاية سنة  1260من اإلرهاب ومكافحة المسيح ،الملقب
كنيسة روما ،فقدت قوتها لجعل الحرب ضد القديسين هلل ،ولكن ليس قبل يقتل المسيح الدجال اثنين من الشهود.
يسمح ،روح الحياة من هللا دخلت لهممع نهاية الوقت لمكافحة المسيح جعل الحرب على "القديسين هللا" ،التحرر من االضطهاد أن الحقيقة
من الكتاب المقدس مرة أخرى تليت في العراء ،مما يوسع "القديسين هللا" إلى أرقام كبيرة في وقت قصير جداً ،أود أن أشير إلى "حركة السبتيين"
 .1800بهذه الطريقة أن حياة هللا يدخل مرة أخرى إلى اثنين من الشهود.
وترد اثنين من شهود هللا في نفس الوقت( ،سنة  ،)1260كمكافحة المسيح قد جعل الحرب على "القديسين هللا" .الغرض منها هو إعطاء
شهادة كلمة هللا الحقيقية ومما يكشف عن "إنجيل" الشيطان كاذبة كما بشر به مكافحة المسيح إلى أن األكاذيب.

هوية الشهود اثنين من هللا
وسوف أعطى السلطة معزل بي اثنين من الشهود ،وهم ما تنبأ مائتي ألف والستون يوما ،البسين مسوحا 11:3.6 .الوحي
اآلن أن لدينا جميع المعلومات أن نعطي هوية الذين أو ما "شهود اثنين من هللا".

الشاهد األول :الكتاب المقدس
كلوثيد في مسوحا ،يعطي إشارة أن هؤالء الشاهدين ليسوا من األغنياء واألقوياء التي عاشت في تلك السنوات ،ولكن من أصول
متواضعة.
واقترح الكتاب المقدس ،واحد من اثنين من الشهود ،وفي الكتاب المقدس هلل "اإلنجيل المقدس" الذي يعطي الشاهد للحقيقة هللا.
أن يلبس مسوحا ،يتضح من حقيقة أن كنيسة روما خفض ذلك إلى كتاب االحتقار ،وذهب إلى حد جعله يعاقب عليها باإلعدام ،فقط أن
يكون هو أو أي جزء منه في يدك.
لذا سوف تعرف هناك هي العديد من األمم في عالم اليوم التي جعلت منه جريمة يعاقب عليها باإلعدام ليكون في حوزتك أي جزء من
الكتاب المقدس ،أو إذا كنت تحمل حتى على مناقشة تقديم الدعم إلى "كلمة هللا" كمعيّن في كتب الكتاب المقدس .أسوأ ما في هذه الدول هي الصين،
وتلك التي يغلب عليها الطابع المسلم ،الذي يقول لي ،أنه على الرغم من كنيسة روما لم يعد لديه السلطة الضطهاد "القديسين هللا" ،الشيطان له تأثير
على اآلخرين في العالم اليوم مواصلة الحرب ضد هللا وجميع أولئك الذين يتعبدون الخالق .وهذا يمكن أن تظهر يجري الحقيقية عندما ننظر في
الشرق األوسط ،وكيف يتم يجري إعدام المسيحيين ،لمجرد أنها تعطي الثناء على السيد المسيح وال محمد.
هذا االضطهاد وقتل األبرياء عالمة أخرى للشيطان ،أن يسوع يخبرنا أنه قاتل من البداية.

الشاهد الثاني :القديسين هلل
القديسين هللا ،واقترح أن تكون الشاهد الثاني .هم أولئك الذين على الرغم من االضطهاد المستمر لكنيسة روما ،وهؤالء المضطهدون
المعروضة عليهم ،حتى عقد وفيا إليمانهم ،والكتابات من الكتاب المقدس ،والذي بدوره أعطى شجاعة ومعرفة الحقيقة لآلخرين على أن يحذو في
ذلك اإليمان على مر السنوات  1260من االضطهاد تلك المحمية.
هي اثنين من الشهود ولذلك الكتاب المقدس و القديسين من هللا أن تبقى "كلمة هللا" على قيد الحياة ،وعلى الرغم من محاولة تدميرها كال
من الكنيسة الكاثوليكية في "روما".

تاريخ الميالد
وهي أن أتناول األرض يجوز نفرح أكثر منهم ،واللهو ،ويقوم بإرسال هدايا واحد إلى آخر؛ ونظرا ألن هؤالء األنبياء اثنين عذبتهم
بإسهاب عن األرض .الوحي 11:10
وفي بلدي الجهد أن الدؤوب في دراستي للكتاب المقدس ،أخذت نظرة على تاريخ الميالد .العثور على أي مكان في الكتاب المقدس أن هللا
أعطى تعليمات للتقيد به ،ولكن أمر اإلمبراطور قسطنطين االحتفال بها في سنة  325م .وكان اإلمبراطور قسطنطين أن كنيسة روما  12:00م،
وثم عين نفسه أول بابا .وكان بهذه الصفة أن قدم االحتفال "ميالد يسوع" وكذلك احتفال بقيامه يسوع ،تدعمها الكنيسة األعياد الدينية.

عيد الميالد الرسمية ،ولكن لوحظ عموما ال
في  325م ،عرض العظمى قسنطينة ،اإلمبراطور الروماني المسيحي األول ،عيد الميالد وصفه عيد غير منقولة في  25كانون
األول/ديسمبر .كما قدم يوم األحد كيوم مقدس في أسبوع  7أيام جديدة ،وعرض المنقول األعياد (عيد الفصح) .في  354ميالدي ،أمر ليبيريوس
أسقف روما رسميا أعضاء قيادته لالحتفال بعيد ميالد السيد المسيح في  25كانون األول/ديسمبر.
لقد وجدت ما ورد أعاله على شبكة اإلنترنت من "مجلة كاثوليكية" أو بعض السجالت األخرى المتصلة أو مدعومة كنيسة روما.

تأخذ

مالحظة :يشير ما سبق إلى اإلمبراطور قسطنطين كأول إمبراطور مسيحي ،ولكن هذا ما يبشر كنيسة روما ،في الحقيقة،

قسطنطين مصلين من آلة الشمس وابدأ عن طيب خاطر اعتنقوا المسيحية .كنيسة روما عمد له كمسيحي وكاثوليكي ،عندما كان في سريره الموت،
كان له الزوجة واألم التي كان له عمد.
وكما ترون من ما ورد أعاله ،لم يكن هللا الذي أنشأ االحتفال بأعياد الميالد أو عيد الفصح ولكن اإلمبراطور قسطنطين وكنيسة روما.
تذكر :الحقيقة البديهية هللا ،إذا لم يتكلم هللا فإنه ليس من هللا ،وسيحتفل به إذا كنت ال يمكن العثور على أي شيء في كتب الكتاب المقدس
فيها هللا أو يسوع يعطي التعليمات أو األوامر التي ميالد السيد المسيح ،ويحتفل به ،ثم القيام بذلك سوف يضع لك في معارضة "أن هللا".
تذكر :ال تضيف شيئا وطرح شيء من "كلمة هللا" .لالحتفال بعيد الميالد أو عيد الفصح إضافة إلى "كلمة هللا" .وعند وضع الكلمات في
فم هللا ،يمكنك وضع نفسك في معارضة هللا وكل ما يقف.

هللا أمر معين
عيد الفصح
والرب قال موسى وهارون" ،هذا هو قانون الفصح :هناك ،ليس غريبا أكل منه :ولكن الخدمة كل رجل التي يتم شراؤها للمال ،عندما
أنت يمتلك الختان له ،ثم يقوم أنه أكل منه .ال يجوز أكل أجنبي وموظف استأجرت منه .في منزل واحد ،فإنه يؤكل؛ أنت سوف ال تحمل عليها أي
من اللحم الخارج خارج المنزل؛ وال يجوز يي كسر العظام منه .وتحتفظ كل جماعة إسرائيل عليه .وعند شخص غريب اإلقامة مع إليك ،وسوف
تبقى في عيد الفصح للرب ،السماح لجميع الذكور له عملية الختان ،ودعة ثم يأتي بالقرب والحفاظ عليه؛ وأنه يكون على النحو الذي ولد في
األرض :ألي شخص المختونين يجوز األكل منه .قانون واحد يجوز له أن يكون هوميبورن ،وحتى الغريب الذي يقيم بينكم .سفر الخروج -12:43
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كما ترون ،في موضوع عيد الفصح ،هللا محددة للغاية فيما يتعلق بالذين يمكن المشاركة في المراقبة ،فضال عن األمر الذي حفظ الفصح
"المرسوم أو قانون".
لذا أطلب منكم ،أين في الكتاب المقدس تجد هللا إعطاء هذه تعليمات محددة ومفصلة لألمر أن أردنا الحفاظ احتفال سنوي بوالدة أو موت
يسوع؟ قد يتم العثور على ال حادثة .إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم يجب أن يكون كذب.

 برازير.جيمس ج
 إلى حد كبير نظراً ألن االتحاد للمشاعر المسيحية،" الوثنية القديمة (يوم الشمس) هو يوم األحد،االحتفاظ باسم "يموت سوليس
 (كنيسة، كيوم الموقرة "األحد سياسيا" بدافع، وثنية ومسيحية على السواء:والوثنية التي أوصى قسطنطين اليوم األول من األسبوع لرعاياه
. التي نقل اليوم األحد من يصبح آلة الشمس للمسيح ابن هللا، )روما
،االقتباس أعاله من جيمس زاي برازير من الكتاب وعنوانه
529  الصفحة،1  "المجلد،""عبادة الطبيعة
 وأنه ليس هللا الذي أنشأ االحتفال باالحتفال بعيد الميالد، أعطى التحقق التاريخي من تفسيرات خاطئة لآليات أعاله،في االقتباس أعاله
. الذي كان يتأثر أو يسيطر عليها الشيطان،ولكن رجل
 اإلمبراطور قسطنطين وكنيسة روما الذي ينص على العديد من التقاليد مكافحة المسيح ال،االقتباس أعاله يعطي الدعم لحقيقة أنه رجل
.يزال يالحظ طوال هذه السنوات في وقت الحق
 كان اإلمبراطور قسطنطين وكنيسة روما الذين تسببوا في نقل السبت من "اليوم السابع" من، وكما بينت في وقت سابق،وكما ترون هنا
.يسوع- ال أي تعليمات أو أمر هللا، فضال عن إرساء تقاليد عيد الميالد وعيد الفصح،األسبوع "اليوم األول" من األسبوع

سانتا كلوز
On top of the fact that Christmas and Easter are not given by God to be observed, and therefore should
not be observed by the Saints of God, for to do so is to add to that which God has spoken, but even this has been
further polluted by the introduction of Santa Claus. As far as I can tell, all who call themselves Christian have
incorporated the mythical being of Santa Clause, and it is, for the most part, around this that the Christmas
.Celebration revolves, not Jesus
The Following is an excerpt that I have taken off the Internet. From this account of how Santa Claus
came about, take note that what started out as a good man being generous to those in need, as is the Way that
.God calls for us to be, the imagery of Santa Claus was turned into the creation of a false god

The History Saint Nicholas

From Saint Nicholas through the middle ages and up to our modern day Santa.
Discover the travels and evolution of the World's most prominent "gift -giver."

Saint Nicholas - a brief history
St. Nicholas was born in 280 AD, in Patara, a city of Lycia, in Asia Minor. He became the gift giver of Myra.
His gifts were given late at night, so that the gift giver's identity would remain a secret. St Nicholas was
eventually named the patron saint of children, sailors, in Russia and Greece.

ال هداي ا وت قدي م ال ناس ،م ساعدة ال ب لد و ساف ر غ ن يا ،شخص وك ان .أ س قف ب عد ف يما أ ص بح ال ذي م س يحي ،ق س ن ي كوال س ال قدي س وك ان
ال نوم إل ى ل لذهاب ال يوم أط فال ق يل ح يث وي عرض ،عيدايعب أعطى أن ه ق ال ع ندما ن رى أن ن ي كوال س سان ت م ثل ال ل م .ي عرض وأخرى ل لمال
.م ب كر وق ت ف ي ال نوم إل ى األط فال ي ذهب ل م إذا ال م ي الد ع يد هذا ت صل ل ن ن وي ل وب اب ا شيء ي ت غ ير ل م !ي أت ي ل ن أن ه أو ب سرعة،
إ س قاط ش ن يك .ال زف اف ي وم ال ث الث ب نات ه إلع طاء ال مال من م ب لغ أي ك ان ال ذي ال ف ق ير رجل عن ن ي قوالوس ،ل قدي سا عن ال شه يرة ق صة
ي كون األط فال ال ح ين ،ذل ك وم نذ ال ذهب ،ع لى ال ع ثور األخ وات .ال حري ق ب س بب ل تجف ال ف ت يات ت رك ت ال تي جوارب إل ى ال ذهب من أك ياس
.ال م ي الد ع يد ص باح ب ت عرض م ل ي ئة ت كون سوف أن ها أمل ع لى ال م ي الد ع يد ع ش ية ف ي جوارب ال ت ع لق
جم يع ال رومان ي اإلم براطور دق لدي ان وس ق اد  303،ال عام ف ي .وال ح كمة ل ل فؤاد سم عة ن ي كوال س وك ان ات مام ال شاب ك ون ها من ال رغم ع لى
.ك إل ه ل ع بادت ه ال ص غرى ،آ س يا شم لت وال تي ال رومان ية ،اإلم براطوري ة مواط ني
ب هم من غ ضب .إلم براطورا أوامر ب إطاعة ل هم ي سمح ال ضم يرهم ع ل يهم ي م ل يه وب ما وحدها ،واحد وآل ه واحد ،آل ة ف ي ي ع ت قد ال م س يح ي ين
ي م ل يه ما ق اوموا ال ذي ن ن ي كوال س وال قدي س ب ال تهدي د اإلم براطور .ب ال سجن ي عاق ب سوف أن هم أن ال م س يح ي ين دق لدي ان وس حذر ال ع ناد،
وال جوع ال برد من ي عان ي أن ه  .ص غ يرة زن زان ة ف ي ت نح صر ن ي كوال س ال قدي س ك ان س نوات ،خمس من ألك ثر  .سجن أي ضا جدعاي اإلم براطور
سراحه أط لق ن ي كوال س ال س لطة إل ى وجاء وق س نط ي نة دق لدي ان وس ،ا س ت قال ع ندما  313،ف ي .م ع ت قدات ه ف ي ت تزعزع ل م أن ه ب ل طش،وال ع
دي سم بر/األو ل ك ان ون ف ي وف ات ه وق ت من تفهمعا ي وأك ثر ح كمه أك ثر ح تى وأ ص بحت ال ج يدة أعمال ه ووا صل ".م يرا أ س قف" م ن ص به إل ى وعاد
.اإلع الن ية 6، 343
إل ى وال ذهاب ال موت ب عد األر ض ع لى ال ناس م ساعدة ع لى ق ادرة ت زال ال أو هو م قد سة ،ح ياة عاش شخص ق دي س هو ك اث ول يك،ال ن ظر ف ي
.وجوده ل شرح ن شأت ال تي األ ساط ير من وال عدي د األط فال هذه أحد ك ان-ال ناس من مخ ت ل فة ل مجموعات راع ية ت ص بح ما غالبعا ي .ال سماء،
ال ك ن ي سة" من ب قدي س ر سم يا اع ترف أن ه م 800 ،من .ل ه ت كري ما وال يون ان ال ص غرى آ س يا ف ي ال ك نائ س اخ ت ياره ت م م 450 ،من
".ال شرق ية ال كاث ول ي ك ية
.ف رن سا ف ي ال يوم ن ي كوال س األ س قف س يح ت فل دي سم بر/األو ل ك ان ون من ال سادس ب دأ  1200s،اإلع الن ف ي
من  2000من أك ثر وه ناك .ومري م ي سوع ب عد ال ح ب يب ،راألك ث ال ثال ث دي ن ية شخ ص ية ن ي كوال س ال قدي س ك ان  1400s،اإلع الن ن هاي ة
.ا سمه ت حمل ال تي واألدي رة ال م ص ل يات
ال قرون ،مر ع لى .األ ب ع يد ال ش كل ي ت يح مما أك ثر أخرى هدي ة وي ف ضل ن ي كوال س ال قدي س ع بادة ت وق ف إن ك ل ترا ف ي ال ناس  1500sف ي
م س تمدة ن وي ل ب اب ا ا سم .ل ألط فال ق ل قه أظهرت ال تي ال جدي دة ال ق صص ح تى أوروب ا ف ي ال ناس من وك ث ير ن ي كوالس  ،سان ت ش ع ب ية ن مت
)أم س تردام ن يو ت سمى واحدة مرة( ن يوي ورك ف ي ال هول ندي ين ال م س توط ن ين أوائ ل .ن ي كوال س ال قدي س "ك الس ال ل ب يدة ال هول ندي ة" ن طق من
سان تا ،ك الس أ ص بحت ما سرعان هذا "،ال ل ب يدة ك الس" ت نطق أخرى ب لدان من األط فال حاول ك ما .ن ي كوال س ل ل قدي س ت قال يدهم أح ضر
ب دل ة مع  crozierو ال جواهر ق فازات م ي تري ،مع ال قدي مة األ س قف ع باءة عن ا س ت ع يض ما سرعان .ك لوز سان تا ت سوي تها ت مت ال تي
.األخ رى ال حدي ثة ال صور ف ي ي نظر ومالب س حمراء

واآلن بعد أن فهم تاريخ الميالد وأصول سانتا كلوز ،يمكنك أن ترى أن أيا من ذلك أمر أو تعليمات من "هللا خلق" ،ولكن هي اختراعات
اثنين من "أباطرة روما" ،دقلديانوس وقسنطينة ،الذي يعبد هللا باغان ليس هللا الخالق.

الصالة ألشياء األرض
النظر في

هذا :عندما نصلي إلى هللا ،أكثر األحيان ،الصالة له للقيام بشيء ما كنت تعتقد أنك تحتاج إليها؛ شيء الدنيوية بدالً من

الروحية .ويقدم هللا بالنسبة لنا ،نحن الذين يتعبدون له كما أنه األوامر ،مع ما نحتاجه كما حددتها له ،لشراء الطعام ،مكانا ً للعيش ،األصدقاء
واألقارب لمشاركة لدينا صعودا وهبوطاً.
لقد جئت لفهم أن في أكثر األحيان ما أننا نصلي هلل ألجل األمور الدنيوية ،وليست ذات طبيعة روحية .كل هذا يبدأ عندما كنت طفال،
فضال عن عندما كنت تشجع أطفالك على الجلوس في حضن سانتا أو كتابة رسالة إلى سانتا ،تقوم بتشجيع أطفالك لعالج بابا نويل كاهلل.
مجرد التفكير في األمر ،أطفالك يطلبون هذا يجري السحرية للعب ،أو دمى إلخ التي شكل من أشكال الصالة .لديك أطفالك الصالة إلى
سانتا لألشياء ،تماما كما كنت نصلي إلى هللا لألمور .وتسببت لك أطفالك على االعتقاد بأن بابا نويل هللا.

أن أسوأ شيء هو ،أنه عندما يكبر طفلك ويكتشف أن بابا نويل غير موجود ،وهي ترجمة هذا َكفَرُوا على أن "هللا خلق" ،مما يضع شكوكا
في أذهانهم فيما يتعلق بحقيقة هللا .وهذا كما يريد الشيطان ليكون لدينا عبادة .عبادة زائفة تستند إلى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،الذي هو الهاوية التي
يدخل كل شر في العالم.
هو اسم سانتا كلوز أن الغناء األطفال ،وحول خالل احتفاالت عيد الميالد ،بالكاد من ذكر اسم يسوع في هذا القرن الحادي والعشرين .وأنا
أعلم أن كنت ال ترى أي ضرر في أطفالك بعد نويل يؤمنون عند الرضع ،ولكن عبادة هللا بأي طريقة أخرى غير تلك التي كان األوامر هو عدم
عباد ة هللا في جميع .أليس من األفضل أن تقرأ لألطفال قصة المهد كما أنه يرد في الكتاب المقدس من يستمر هذا االختراع من هللا كاذبة يسمى سانتا
كلوز؟ جميع الهدايا من أي وقت مضى نظراً للكم من بابا نويل ،ليست كبيرة هدية أن هبة "الحياة األبدية لخلق هللا" يقدم للجميع الذي يعطي العبادة
الحقيقية والصحيحة له ،كما أنه هللا قد قاد .األربع األولى من الوصايا العشر يعطينا كيف أوامر هللا علينا عبادته.

وقد ال آلة أخرى قبلي
أنت سوف يكون ال آلهة أخرى قبلي .خروج 20:3
وهذا يعني أنك للصالة ألي شخص أو أي شيء إال هلل .عندما يسألك طفلك سانتا هدية عيد الميالد ،وأن الطفل يضع بابا نويل أمام هللا.

ال األصنام أو الصور المتجمدة
وقد ال توجد صورة المتجمدة ،أو أي شبهة ألي شيء أن في السماء أعاله ،أو التي في األرض تحت ،أو في المياه تحت األرض .سفر
الخروج 20:4
قد تعتقد أن وقت عبادة "األصنام باغان" على مدى فترة طويلة ،ولكن عندما تعطي تقديس تمثال أو اللوحة أو بعض الصور األخرى ألن
الذي يعتقد أن يسوع المسيح ،األم ماري ،أو أي من القديسين أو الرموز الدينية األخرى ،فأنت في انتهاك لهذه الوصية.

ال تنحني لهم
و ال تنحني خاصتك المتمتعة بالحكم الذاتي لها ،وال تكون لهم .سفر الخروج 20:5
عندما تقوم بإدخال الخاص بك الكنيسة وأنه مطلوب منك أن نتطلع قدما نحو تمثال يسوع و/أو ماري وتأخذ ركبة ألن التمثال ،قبل أن
تأخذ مقعد ،ثم تقوم بوضع نفسك في انتهاك لهذه الوصية.

ال تأخذ اسم الرب عبثا
ال تأخذ اسم الرب خاصتك هللا عبثا .سفر الخروج 20:7
وهذا يعني إذا كنت لنا اسم الرب كلعنة أو إذا يمكنك إعطاء يحلف باستخدام آلة كشاهد الخاص بك ولكن اليمين الكاذبة أو كنت ال تنوي
الوفاء باليمين ،ثم كنت تأخذ باسم هللا عبثا.

ومن الشائع بين المسيحيين أن أعرف أن أقول ما يلي عند أنها يتم تنفيس الغضب" ،ألجل المسيح ".هذا شائع لذلك أنا لست متأكداً مما إذا
كان الشعب مما يجعل هذه اللعنة حتى ندرك ما الخطيئة أن يخوضوا في.

تذكر يوم السبت
تذكر "يوم السبت" ،للحفاظ على القدس .سفر الخروج 20:8

"تأخذ

مالحظة" :هذه الكلمات هي قوله "يوم السبت" ،ال االحتفال بيوم السبت ،أو االحتفال بيوم السبت .أنها "اليوم" أن يقول لنا

هللا إلى "تذكر "،ليس االحتفال أو االحتفال.

ما هو يوم السبت؟
ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل .خروج 20:10
كما ترون ،هللا قد أخبرنا بدون التباس ،اليوم السابع هو يوم السبت .عند االحتفال يوم السبت في أي يوم آخر أو ال تراعي على اإلطالق،
ثم أنك تضع نفسك في المعارضة والعصيان إلى "كلمة هللا".

سانتا هو الشيطان
إذا كنت ال أعتقد حتى اآلن أن سانتا من اختراع الشيطان ،فقط قم بمقارنة اإلمالئي لألسماء .الشيطان هو سانتا ،هذا هو واحد من الطرق
التي الشيطان جيد جداً في اكاذيبه ،أنه يمكن أن تأخذ شيئا حتى التي تبدو غير ضارة ،ولكن له عواقب مدمرة ،وتسبب أولئك الذين قد تعطي خالف
العبادة الحقيقية والصحيحة هلل يتعثر في تلك العبادة.
تذكر :األفضل صرح تكمن الحقيقة  %90وكذب  %10فقط ،مما يعني أن فكرة سانتا كلوز والنوايا الحسنة تقديم الهدايا يولد فينا ،هو
الحقيقة  ،%90ولكن اإلذعان يعطي ليجري األسطورية مثل سانتا كلوز إعطاء العبادة آللهة كاذبة.
عندما كنت تشجع أطفالك على طلب سانتا لعب أطفال إلخ أنهم يطلبون أشياء األرض ،وعند هللا وتقدم لنا األشياء للروح والسماء .أنت
تسبب األطفال الخاص بك أن يكون إيرثلي ،أو البدنية ،بدالً من الروحية .أنها تسأل وترد األمور ،كل ذلك من خالل طفولتهم ،حتى أنه عندما
يتقدمون في السن؛ يواصلون المطالبة األمورالدنيوية التي تأخذ منها المزيد والمزيد بعيداً عن هللا.
عندما فهمت أوالً ما هي اآليات أعاله يعني ،كان محزن للغاية .طوال حياتي وقد تتطلع إلى عيد الميالد ،خاصة عندما بلدي األطفال
واألحفاد الصغار ،واآلن عندما أعرف الحقيقة ،أنا يمكن لم تعد تتغاضى عن االحتفال بها .هذا الشيء الوحيد الذي تحتاج أن تسأل نفسك ،هل تحب
هللا؟ إذا كنت تحب هللا ثم تحتاج إلى إطاعة كلمته .هللا يقول لنا أننا يجب أن العبادة له كما سعادته ،ليس كما سعادتنا" .هللا إذا" لم يتحدث عليه ،ثم
أنها كذبة .قد أعطى هللا ابدأ في الكتاب المقدس أمر أو تعليمات لالحتفال بميالد أو موت يسوع ،ولذلك نحن يجب عدم المشاركة في هذه االحتفاالت
آخر سنكون معارضة كالم هللا .ينبغي أن يكون واضحا جداً ،إذا كنت تحب هللا وأتمنى أن يتم ترقيمها بين القديسين في "هللا" ،كما حددها يسوع في
 and12:17الوحي الوحي مرة أخرى في  ،14:12ثم يجب أن نرفض الكذب الذي هو عيد الميالد وعيد الفصح ،وفي نهاية االحتفال الخاص بك
منها.

أولئك الذين عذاب لك
وهي أن أتناول األرض يقوم نفرح أكثر منهم ،واللهو ،ويرسل الهدايا واحد إلى آخر؛ ألن هؤالء األنبياء اثنين عذبتهم إسهاب عن
األرض .الوحي 11:10
سبب يعطي هللا في اآليات أعاله ،بشأن له "اثنين من الشهود" ،بشأن لماذا نقدم الهدايا لبعضهم البعض والسبب أن هؤالء الشاهدين
المعذبة أولئك الذين ال تعطي هلل عبادة كما قال أوامر .قدم هؤالء "الشهود هما" الشهادة هلل "اإلنجيل المقدس" ،الذي يرد في الوصايا العشر .إذا
قمت باالحتفاظ "وصايا هللا" وتعيش حياتك بروح "تعاليم يسوع" ،ثم كنت أعرف أن يلتزم كاحتفال بالميالد أو موت يسوع غير معتمدة من قبل هللا.
أولئك الذين يريدون االستمرار في تقليد عيد الميالد سوف ترفض ذلك ألنهم يريدون االستمرار في إعطاء الهدايا واللهو ،ولذلك اإلهانة
عند شخص مثلى يوحي بأنهم في المعارضة والعصيان هلل عندما أنها تحتفظ بمثل هذه التقاليد .بهذه الطريقة أن ما تبشر به يستبد أولئك الذين
يرفضون بالدي الوعظ.
الشيطان ،من خالل تأثيره على األباطرة دقلديانوس وقسنطينة ،أنشأت هذه االحتفاالت كطريقة لسحب "القديسين هللا" بعيداً عن "كلمة"
هللا الحقيقية وإلى الكذبة التي تمثل هذه االحتفاالت.

القيامة الثنين من الشهود
وبعد ثالثة أيام ونصف روح الحياة من هللا دخلت لهم ،ووقفوا على أقدامهم؛ ووقع خوف عظيم عليها التي شهدت لهم .الوحي 11:11

 ،وبعد ثالثة أيام ونصف :تذكر 3 ،أيام ½ يحسب خارجا ً إلى  ½ 3سنوات ،وعندما قمت بضرب  3.5سنوات من  360يوما ،كما سنة
النبوية في وقت القدماء ،وتحصل  1260األيام النبوية ،الذي هو بطبيعة الحال  1260سنة حرفية.
تذكر :الشاهدان هللا تعطي لإلدالء بشهادته لسنوات  1260نفسها كمكافحة المسيح قد جعل الحرب على "القديسين هللا" ،ولذلك ،في نهاية
سنة  1260من اإلرهاب ،مكافحة المسيح ،الملقب كنيسة روما ،فقدت قوتها لجعل الحرب ضد قديسين هللا ،ولكن ليس قبل المسيح الدجال يقتل اثنين
من الشهود.
روح الحياة من هللا دخلت لهم ،مع نهاية الوقت لمكافحة المسيح جعل الحرب على "القديسين هللا" ،يسمح التحرر من االضطهاد أن
الحقيقة من الكتاب المقدس مرة أخرى تليت في العراء ،مما يوسع القديسين هللا إلى أرقام كبيرة في وقت قصير جداً ،أود أن أشير إلى "حركة
السبتيين"  .1800ومن هذه الطريقة التي يدخل حياة هللا في اثنين من الشهود.
ووقفوا على أقدامهم؛ ووقع خوف عظيم عليها التي شهدت لهم .وأنا متأكد من أن قادة الكنيسة في روما ،ال سيما البابا والكرادلة،
شعرت وخز خوف ،لرؤية هذا يحدث .عند وجود احتكار لما تقوله ،وتصرح بالكالم هلل ،لديك طاقة أكثر من الناس .عندما تعطي الناس كبديل
لالكاذيب الخاصة بك ،التي تظهر الحقيقة ،ثم يتم فصل الطاقة الخاصة بك على الشعب .لم يكن إال مجرد تلك كنيسة روما الذين تجمدت في الخوف
في أحياء "كلمة" هللا الحقيقية خالل  ،1800ولكن العديد من الكنائس البروتستانتية شعور الخوف كذلك.

أنت تحتاج فقط إلى قراءة تلك الكتابات من البروتستانت بارزة خالل تلك السنوات لرؤية محاوالتها الرامية إلى إظهار الحقيقة هللا
كالكذب ،ال سيما فيما يتعلق باالحتفال بيوم السبت في اليوم األول من األسبوع (األحد) ،وال في اليوم السابع من األسبوع (السبت) ،كما هو األمر
باهلل في كتاب سفر التكوين الفصل  2وخروج الفصل  .20وهناك أيضا سائر التقاليد البروتستانتية التي تبشر بالحقيقة التي تتعارض مع "كلمة هللا".
وتعكس كتابات هيسكوكس ت .هاء هذا ،الذي قد نظراً لمقتطفات من  19الدرس  ،ومع ّرفات لمكافحة المسيح وجدت في صفحة ويب
هذه.

النشوة الثنين من الشهود
وسمعوا صوت عظيم من السماء قائال لهم" ،يأتي هنا ".وهم صعد إلى السماء في سحابة؛ واعدائهم روق لهم .الرؤيا 11:12

ألن هذه اآلية في "سفر الرؤيا" ،نبوءة "من أوقات النهاية" و "نهاية األيام" .كما هو الحال في "كتاب دانيال" ،هللا سوف أحياناً القفز إلى
األمام في الوقت من اآلية واحد إلى التالي؛ أعتقد أن هذا مثل قفزة إلى األمام ،من الحديث عن وقت مكافحة المسيح( ،م  538إلى  1798م) وبعد
ذلك الوقت لحركة "السبتيين العالم على نطاق واسع" في أواسط إلى أواخر  ،1800إلى "ظهور الثانية للسيد المسيح" ،الذي لم يحدث.

صوت عظيم من السماء هو هللا-يسوع يدعو القديسين القتلى الذين قتلوا إيمانهم ،الخروج من قبورهم ،المعروفة النشوة ،يعود إلى "وأنهم
صعد إلى السماء في سحابة" .قد تذكرون عندما يعود يسوع أنه سوف ينزل من الغيوم ،وجلب القديسين الميت حتى له أوالً ،وثم القديسين تلك التي
ما زالت تعيش بعد ذلك .فمن وجهة نظري فإن هذا الحدث هذا أعاله اآلية يقول لنا ،من وجهة نظر "الثانية وظهور المسيح" واالختطاف.
"وصعوده أعدائهم لهم "،إشارة إلى حقيقة أن العالم بأسره سيكون شاهدا على "مجيء الثانية يسوع" .اقترح كثيرون عند حدوث
االختطاف ،أن الناس ببساطة تختفي ،ولكن ما اآلية أعاله هو قائال أن العالم بأسره سيكون شاهدا على نشوة طرب القديسين هللا ،وأن الجميع سيري
الذين يعرفون أن القتلى ،الخروج من قبورهم وتمشي بيننا لقبل ثم يجري سحب ما يصل إلى السحب لتكون مع المسيح.
تذكر :إذا كنت ال المجاهرة بالحب هلل بإعطاء العبادة له تماما كما أنه األوامر ،ال إضافة لكلمته ،أو طرح منه ،ثم أنت ال من هللا وإذا
كنت ال من هللا ،فأنت عدو له .هللا رؤية فقط باألبيض واألسود ،الخير والشر ،هناك ال منتصف الطريق .ويثير فيه يسوع من القبر جميع قديسيه،
كل العالم ،على قيد الحياة في ذلك الوقت ،سيكون شاهدا على ذلك .التفكير في األمر بهذه الطريقة ،إذا لم تكن واحدة من تلك التي يجري رفع تصل
إلى يسوع في الغيوم ،ثم كنت ال من هللا ،وأن أقول أنك عدو هللا وكل قديسيه.

هناك "ال يزال الوقت"
ال يكون ذهول ومع ذلك ،ما زال هناك وقت للتوبة ذنوبك وأسأل هللا أن يغفر لك ،إذا كنت تأخذ هذه الكلمات أن كنت القراءة للقلب والبدء
في عملية التحويل ،ال يزال قد تكون حفظت .إذا كنت تنتظر حتى الثانية وظهور المسيح ،واالختطاف ،سيكون متأخراً جداً ومع ذلك.

العقوبة في القدس
ونفس الساعة كان هناك حدوث زلزال كبير ،والجزء العاشر من سقطت المدينة ،وفي الزلزال ذبحت الرجال سبعة آالف :وبقايا تم أفرايتيد ،وأعطى
المجد هلل السماء .رؤيا 11:13

هذه اآلية يسير جنبا إلى جنب "مجيء الثانية للسيد المسيح" ،وسيحدث في وقت ما بعد وقت قصير من نشوة طرب القديسين .في هذه
اآلية سيكون هناك زلزال في المدينة التي سوف تقتل  7000شخص .هل يمكن أن نسأل والسؤال هو ما هي المدينة؟ هي المدينة الوحيدة التي
يجري ذكرها في الفصل  11من مدينة القدس ،ولذلك فمن هذه المدينة التي سوف تشعر بغضب هللا أوالً عند عودة يسوع.
تذكر :في مدينة القدس حيث قتل القديسين أول "من هللا" بشيوخ المعبد.
ويجوز تكمن جثثهم في شوارع المدينة العظيمة ،التي تدعي روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا أيضا .رؤيا 11:8

الكلمات الرئيسية التي تقول لنا ما هي مدينة هللا هو إشارة إلى" ،حيث صلب ربنا أيضا ".وهذا يتحقق بالنسبة لي أن مدينة القدس لن
تشعر بأسوأ الحرب العظمى ،وسوف تكون في معظمها ال يزال الدائمة حتى "مجيء الثانية يسوع" ،الذي اقترح لن يحدث حتى بعد الحرب
العظمى ،وبعد "المحنة العظيمة" .عندما يعود يسوع ،ستتم إزالة الجحيم على األرض ،والسماء على األرض يجب استبداله.
"وما تبقى من أفرايتيد ،وأعطى المجد هلل السماء" .هذا الزلزال سوف يحدث بعد نشوة طرب القديسين ،وتلك التي تركت على األرض
سوف قد شهدنا جميعا النشوة .فمن هذا دليالً ال يرقى إليه الشك أن يسوع قد عاد ،أن أولئك اليسار سوف في الماضي البعيد انظر على خطأ،
ونتطلع إلى عبادة هللا كما أنه أوامر .لست متأكداً كم من الوقت سوف تستمر "المحنة العظيمة" ،ولكن انطباعي من دراستي للكتاب المقدس ،أنه
سيكون لحول هو "حرفية سبع" سنوات .هذه اآلية تقول لي ،من خالل كل من األلم والمعاناة ،وسوف ال تزال ال نعتقد أصاب أسقطت عند الملحدة
األ رض خالل هذا الوقت ،واليهود في القدس .ولن يكون حتى الزلزال و "الثانية مجيء يسوع" ،وبعد النشوة ،أنهم يرون أخيرا الحقيقة التي هي
يسوع المسيح.

ملكوت هللا على األرض
الويل الثاني الماضي؛ ولمح ،جاء الويل الثالث بسرعة .والمالك السابع بدأ؛ وكانت هناك أصوات عظيمة في السماء ،قائال" :هي ممالك هذا العالم
أصبحت الممالك ربنا ،وله المسيح؛ ومسيحه لألبد ومن أي وقت مضى " .رؤيا 15-11:14

عند "ظهور الثانية يسوع المسيح" ،هللا سيضع له المطلب المشروع لجميع أمم األرض .باختصار هللا سوف تعلن يسوع ليكون ملكا
لألرض ،والتي سوف تكون أساسا طريقته في قول جميع الحكومات التي توجد في ذلك الوقت ،ذلك أنها لم تعد حكومات األمم الخاصة بهم ،ولكن
التي اآلن تابعة لما تمليه يسوع المسيح.
فمن رأيي ،أن من البداية من الرجل على األرض ،كان دائما ً القضية أن الرجل كان المطلوب الحفاظ على قوانين هللا على القوانين
الخاصة بهم ،ولكن ال لتأثير الشيطان ،أمم األرض فشل في وضع "شريعة هللا" فوق القوانين المدنية الخاصة بهم.

أن الواليات المتحدة خير مثال على ذلك والدستور أسسها على األخالق هللا ،والوصايا العشر ،ولكن مرة أخرى ،قد كتب القوانين المدنية
واألحكام نظراً ألن ال تضع األخالق هللا أوالً ،وقد تسبب هذا حكومة الواليات المتحدة األمريكية إلى شريحة أخرى ،وكذلك تحت تأثير الشيطان.
اليوم ،قد الليبرالية ،الدين الشيطان كاذبة ،والسيطرة على الرئاسة والسلطة التشريعية ،والسلطة القضائية ،وإعطاء الشيطان السيطرة المطلقة لشعب
أمريكا اآلن.

التي هي ،وتضيع ،والفن القادمة
والشيوخ األربعة والعشرين ،الذي جلس أمام هللا على مقاعدها ،سقطت على وجوههم ،ويعبد هللا ،قائال" :نقدم إليك الشكر ،يا رب هللا سبحانه وتعالى،
 ،وتضيع ،والفن أن يأتي؛ ألن أنت يمتلك اتخذت إليك خاصتك قوة عظمى ،ويمتلك سادت " .رؤيا 17-11:16

هللا األبدية إلى األبد ،وفي اآليات أعاله ،الكائنات السماوية تقر بهذا عندما كانت تشير إلى هللا ك " ،وتضيع ،والفن أن يأتي".
تذكر :الشهيدة "القديسين هلل" التي عرضت رمزيا كما يجري تحت عرش هللا ،هذه اآلية يبين أن "الكائنات السماوية" فقط بقدر توقعا
لنهاية عهد الشيطان على األرض كما يتضح من عبادتهم سعيد هللا ،عندما يعلن يسوع سلطته على أمم األرض.

إعطاء مكافأة للقديسين
واألمم كانت غاضبة ،وهو يأتي غضب خاصتك ،والوقت للموتى ،ينبغي أن يحكم ،وأن أنت شولديست إعطاء مكافأة منعزلة خاصتك خدم األنبياء
والقديسين ،ولهم أن الخوف خاصتك االسم ،صغيرة وكبيرة؛ وشولديست تدميرها وتدمير األرض .رؤيا 11:18

واألمم كانت غاضبة :أن األمم سيكون غاضبا ألن يسوع سوف ينشئ ملكوت هللا على األرض ،وجميع األمم سوف تفقد سيادتها ،وسوف
يكون الرجل هيمنته على األرض في نهاية.
هو يأتي خاصتك غضب :عندما يعود يسوع سيكون كملك قهر .جميع أمم األرض سوف ال خيار لها سوى إلى مذعن لسلطته ،وكما تبين
السابق ،فإنها لن تكون سعيداً بذلك.
الوقت الميت ،أنه ينبغي الحكم على أنها :هذا الحكم للقديسين هللا ،القيامة األولى ،وليس هذا الذي يسمى يوم القيامة ،الذي ال يأتي حتى
سوف اختطفوا نهاية ألف سنة عهد المسيح ،ولكن جميع الذين هم "القديسين هلل" حتى في السحب مع يسوع عند عودته ،وأولئك الذين يحكم ووجد
مذنبا وقتل من قبل مكافحة المسيح أو "النبي الكاذب"  ،سيحكم باهلل ،وسوف تكون انقلبت اإلدانات نظراً للقوات للشيطان بالمسيح ،هلل-يسوع هو
السلطة النهائية في هذا الكون.

محاكمات محاكم التفتيش
وهذا يتعلق أيضا بحقيقة أن الماليين من الناس وضعت أثناء "العصور المظلمة" حتى الموت بكنيسة روما ،نظراً ألنها أعطت العبادة هلل
كأوامر هللا ،التي تعارض هذا الذي يبشر كنيسة روما .الكنيسة أعلن هؤالء الناس أن الزنادقة وساحرات ،وبعد محاكمة صورية( ،محاكم التفتيش)،
أنها وضعت باإلعدام بقطع رأس الرهينة أو يجري إحراق في الخطر.

في هذا الشعب كانوا أبرياء للجزء األكبر ،حيث أنها تعطي العبادة هلل كما أمر هللا ،وهو السيد المسيح ،عند عودته ،وله نشوة الموتى ،التي
سوف تلغي تلك اإلدانات والذين قتلوا ستعتبر غير مذنب ،وأن تعترف باهلل "القديسين هللا".
أن أنت شولديست إعطاء مكافأة منعزلة خاصتك خدم األنبياء والقديسين ،ومنهم أن الخوف خاصتك االسم :كما وعد هللا ،وفي أن وعد
هللا هو األساس لإليمان بأن "القديسين هللا" ،منح يسوع تلك الوعود إلى "أطفال هللا" ،في وقت مجيئه الثاني.
تذكر" :الخوف باسم هللا" ،ال تخافوا ،بل تقديس إلعطاء واحترام هلل وكل ما يقف .

أن تدمير األرض
واألمم كانت غاضبة ،وهو يأتي غضب خاصتك ،والوقت للموتى ،ينبغي أن يحكم ،وأن أنت شولديست إعطاء مكافأة منعزلة خاصتك
خدم األنبياء والقديسين ،ولهم أن الخوف خاصتك االسم ،صغيرة وكبيرة؛ وشولديست تدميرها تدمير األرض .رؤيا 11:18
وشولديست تدميرها وتدمير األرض :كل الحضارة اإلنسانية الذي تم تحقيقه ،وهذه الدولة عالية التكنولوجيا التي نعيش اآلن في ليس كما
كان القصد من هللا .ويتعارض هذا العالم الفائقة ونحن نعيش في الفسيولوجيا البشرية الطبيعية التي غرسها هللا فينا من خالل عملية تطورية
الخاضعة له .كنت بحاجة فقط مقارنة الحياة في جنة عدن الذي لدينا اآلن لمعرفة الحقيقة من هذه الكلمات .فمن هذا العالم الفائقة التي تعمل على
تدمير العالم بالتلوث بجميع أنواعها .وهذا ما يريد الشيطان وأنه يكره هللا ،وأنه يكره مان .جميع هللا الذي يحب ويكره الشيطان والشيطان يريد
تدمير هذا العالم الجميل إنشاء هللا ،فضال عن جميع أشكال الحياة التي تعيش على األرض وفي البحار .الشيطان يريد أن تتحول األرض إلى عالم
ميتة ،جرداء وهامدة.
أن كل الحروب التي دارت رحاها بين الرجال من أي وقت مضى في جوهرها ،هذه الكراهية التي قد الشيطان هلل .مع قريبا أن يحدث
الحرب العظمى ،التي سوف تكون حرب نووية ،سوف تكون أهلكت األرض ،ليس فقط الجنس البشري ولكن جميع أشكال الحياة على األرض
سوف تكون مهددة باالنقراض ،أن لم يكن المقدمة فعال انقرضت.
هللا سيزيل كل من الجانب مع الشيطان ،وهي تشارك بنشاط في األعمال التي تسبب ضررا لألرض ،ولكن أيضا جميع اآلخرين هللا
سيزيل من األرض الذي ال طاعة له كلمة أو له القانون .عند "ظهور الثانية المسيح" كل ما هو الشيطان ستزال من األرض على مدى األلف سنة
من عهد يسوع كملك لألرض.

أرك من العهد
وقد افتتح هيكل هللا في السماء ،وكان هناك ينظر في صدغه تابوت العهد له :وكان هناك برق ،وأصوات ورعود وزلزال ،وحائل الكبرى .رؤيا 11:19

"تأخذ

مالحظة" :في هذه الرؤية هو إعطاء جون لترى تابوت العهد .كثير بحثت عن أنه نظراً ألنه فقدوا خالل الغزو البابلي

ليهودا ،ولكن أنت تعرف اآلن أن أخذ هللا أنها تصل إلى السماء ،للحفاظ على آمنة .داخل تابوت العهد يحتفظ الجدولين من الحجر التي كتبت عليها

الوصايا العشر .يسوع هو عرض هذه الرؤية إلى جون ،حتى يتسنى لنا الذين قرأوا كلماته سوف نرى أيضا الرؤية ومما نعرف أن تابوت العهد ال
تضيع ولكن سوف تعاد إلى "القديسين هللا" بعد "الثانية وظهور المسيح".
ال هذا تكشف عن تابوت العهد ال بعد إقناع لكم أهمية الوصايا العشر وكل ما يقفون؟ عند عودة يسوع المسيح ،واحدة من أول األشياء التي
يمكن أن يحدث هو أن يقدم في تابوت العهد ،الذي يحمل الوصايا العشر ،مرة أخرى إلى أسفل إلى األرض .هل هذا عدم اقناعك بأن تكون شريعة
هللا ،وأن هللا هو األبدية إلى األبد ،وبالتالي شريعة هللا األبدية إلى األبد؟ منذ قبل هذا الكون من أي وقت مضى ،لم يتغير "من خلق هللا" ،ولذلك لم له
القوانين .مع عودة تابوت العهد" ،شريعة هللا" مرة أخرى ستبذل المطلق على األرض ،وتحل محل جميع القوانين للرجل.

يسوع الحقيقي
وقد افتتح هيكل هللا في السماء ،وكان هناك ينظر في صدغه تابوت العهد له :وكان هناك برق ،وأصوات ورعود وزلزال ،وحائل
الكبرى .رؤيا 11:19
ما ورد أعاله ذلك وصفا ً لألحداث المؤدية إلى ،أثناء وبعد وقت قصير من ظهور الثانية يسوع المسيح .يمكنك أن ترى أنه سوف يكون
هناك شك في العالم بأسره عندما يعود يسوع؟ لذا ،إذا كان هناك شخص ما أن كنت تعرف أنه قد المعلن بأن يسوع ،وهذه األمور كاملة لم تقم بعد
بحدث ،ثم يجب أن تعرف اآلن أن هم ،الذين يقولون أنهم يسوع ،اكذب عليك .إذا كنت تعرف اآلن ما يقولون أن يكون كذب ،ثم ال تعطي نفسك
لهم ،ولكن رفضها ،ألنها هي الشيطان ،وروحك الخالدة معلقة في الميزان.

حركة السبتية
وسوف أعطى السلطة معزل بي اثنين من الشهود ،وهم ما تنبأ مائتي ألف والستون يوما ،البسين مسوحا .رؤيا 11:3
شاهد اثنين من هللا هو تلك القديسين هللا والكتاب المقدس خالل "العصور المظلمة" ،أو من ميالدي  538إلى  1798ميالدي هذان إبقاء
"كلمة هللا" على قيد الحياة من خالل ذلك الوقت الظالم عندما أدلى الشيطان الحرب إلى جميع الذين قدموا العبادة "من خلق هللا".
في نهاية "العصور المظلمة" ،وظلت "قوة الشيطان" للتأثير في عقول الرجال ،ال تزال على األرض ،فقط الشيطان القدرة على اضطهاد
القديسين وصل إلى نهايته عند نابليون إزالة جميع ثروة من كنيسة روما وأخذوا سيادة أراضي الفاتيكان.
وقد تم إحباط قوة الشيطان ،ولكن ال تدميره .وكان "الشاهدان" أن أُبيدوا جميعا ولكن .وهذا يظهر أن يكون صحيحاً في التاريخ ،تلك التي
كانت تعارض الدين كاذبة بشر به مكافحة المسيح في شكله ككنيسة روما ،حيث أزيلت لكن كل من على وجه األرض.
مع نهاية عام قدرة كنيسة روما الضطهاد "القديسين هللا" ،تلك القليلة التي نجت من "العصور المظلمة" عندما بدأ أكثر للتبشير ،لكل ذلك
سوف يستمع" ،كلمة" هللا الحقيقية .وهذا هو العثور على أن يكون صحيحا ً في التاريخ بأن الذي أصبح يسمى "حركة السبتيين واسعة العالم"،
 1800ميالدي خالل عام  1850ميالدي ،حيث أصبحت شعبية على قراءة ثانية ،والدراسة والبحث وفتح باب المناقشة على "كلمة هللا" الكتاب
المقدس ،مرة أخرى في طريقها في جميع أركان األرض ،ولغات مان.

هذه "الحركة السبتية" لم يكن دون مقاومة بيد بقية مكافحة المسيح الكنائس التي أنشئت منفصلة عن كنيسة روما ،ولكن الذي احتفظ معظم
هذه الممارسات الوثنية والتقاليد التي وضعها تتعارض مع "كلمة هللا" .هذه هي الكنائس التي هي "عاهرة وبنات المرأة العاهرة" التي يجلس عليها
"الوحش اللون القرمزي".
وبسبب هذه المقاومة ال تزال تمارسها كنائس المسيح الدجال الشيطان ،الحاجة إلى الشهود من "كلمة" هللا الحقيقية ال تزال موجودة اليوم.
على الرغم من أن حركة السبتيين عادت الدراسة مفتوحة ومشتركة للكتاب المقدس ،والشيطان قد تسبب الكثير من المعني األصلي المقصود باهلل
عندما أعطى تعليمات لألنبياء كانت مشوهة وتألف ذلك اكتساب المعرفة الحقيقية تتطلب مزيدا من الجهد أن معظم الناس غير مستعدين لبذل
أنفسهم ،حيث أنها تعتمد على أولئك اآلخرين ،من الكنائس عاهرة  ،أن تولوا حيث تلقي تعليمة في "دراسة الكتاب المقدس" نقول لهم هو معنى ما
هللا.
لهذا السبب االبنة قد نمت الكنائس في مكافحة المسيح ،ولكن ال تزال غير كاملة هو بشر "كلمة هللا" في العالم ،وفي الواقع ما يزيد على 7
بيليون الناس التي على قيد الحياة على األرض اليوم ،هللا يسلم الناس  144,000فقط أن تكون "القديسين هلل".

144,000
وبدأ لي ،ولو ،حمل وقفت على جبل سيون( ،صهيون) ،ومعه األربعين مائة وأربعة آالف ( ،)144,000وبعد اسم أبيه مكتوب في جباههم .الوحي
14:1

الحمل هو يسوع أو يسوع تعليم عبادة هللا والده ،وبعبارة أخرى كنيسة المسيح الحقيقية حقيقية وصحيحة.
جبل سيون إشارة إلى جبل التي يتم بناؤها في مدينة القدس والمعبد" ،التلة" هللا المقدسة ،لكنه أيضا إشارة إلى هللا "اإلنجيل المقدس" الذي
يضم "تعاليم يسوع" وجميع الكتب في العهد الجديد.

اإلسرائيلية معرفة
تذكر :وأوضحت منظمة الصحة العالمية اإلسرائيلية؟ اسم أو تعيين اإلسرائيلية بسبب تغيير هللا اسم يعقوب إلى إسرائيل ،وأن أي
شخص ،حتى تلك التي ال الدم أحفاد يعقوب ،إذا تجاوز آثامهم واالحتفاظ "وصايا هللا" وتعطي العبادة هلل كما أنه أوامر ،هو اإلسرائيلية .أنه "سانت
هللا" مرادف ليجري اإلسرائيلية كما حددها يسوع.
في زمن موسى كان يعرف اإلسرائيلية  :أولئك الذين أبقى واطاعة الوصايا العشر ،وهذه الوصايا واألحكام من هللا.
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 اإلسرائيلية أو "بني إسرائيل" أو أبناء.
والتنين كانت تستحق مع المرأة ،وذهب لجعل الحرب مع ما تبقى البذور لها ،والحفاظ على وصايا هللا ،وشهادة يسوع المسيح .الوحي
12:17

التنين هو الشيطان .
المرأة هي كنيسة المسيح .
البذور "امرأة" ،وكلها الذين يشغلون وفيا "تعاليم يسوع المسيح" ،حسب تعريفها" ،الحفاظ على وصايا هللا ،وشهادة يسوع المسيح".
مع ظهور أول يسوع ،فقط أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع يمكن أن يسمى بنو إسرائيل ،وستكون تلك فقط
االحتفاظ "وصايا هللا" ولكن رفض يسوع( ،اليهود) ،يعامل نفسه ككل الذين هم تحد هلل وله قوانين .وبالمثل ،أولئك الذين اتباع "تعاليم يسوع" فقط،
ولكن رفض الوصايا العشر فقط لليهود ،ستعالج أيضا مثل عدو هللا.

مع يسوع144,000 ،
وبدأ لي ،ولو ،حمل وقفت على جبل سيون( ،صهيون) ،ومعه األربعين مائة وأربعة آالف ( ،)144,000وبعد اسم أبيه مكتوب في
جباههم .الوحي 14:1
ومعه األربعين مائة وأربعة آالف ( )144,000يمكن أن توحي بأن  144,000يتم ،قبل يسوع ،اإلسرائيليون 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".
هذا العدد 144,000 ،ليس مصادفة؛ هذا هو إشارة إلى  144,000التي تعطي "عالمة هلل" على جباههم من قبل بداية الحرب العظمى.
أن تكون مع شخص ما ،مثل أن يكون مع يسوع ،ال يعني أنهم فعليا ً مع يسوع ،ولكن باتباع جميع يسوع أن تدرس .إذا كنت اعتناق تعاليم
يسوع ،التي تشمل توسع في معنى الوصايا العشر ،ثم كنت واحداً من القديسين  144,000هلل ،أو نهاية أيام اإلسرائيلية.

بعد وضع عالمة هلل
وجود اسم أبيه مكتوب في جباههم هكذا هللا لهم التي تحمل اسمه على جباههم ،أو تعطي لهم "وضع عالمة هلل".
تذكر :اسم هللا هو التعريف الذي هللا؛ شخصيته والطابع األخالقي ،الذي يستند إلى الوصايا العشر وتعاليم يسوع .ولذلك ،هذا ثم يعطي
التحقق أن هذه هي الحقيقة  144,000نفسه من قبل الحرب العظمى .هذه اآلية كما يقول لي تلك التي مرقمة في  144,000يدوم من خالل الحرب
العظمى ،والمحنة العظيمة.
إذا كنت تعتقد أنك يتم حفظها بنعمة هللا-يسوع ،ولكن ال تناسب التعريف المذكور أعاله الذي "سانت آلة ل" هو ،ثم ايمانكم بطريق الخطأ
وروحك الخالدة معلقة في الميزان .التبشير كنائس ابنه مكافحة المسيح أن كل ما عليك القيام به هو أن تعلن يسوع منقذك والمجاهرة إلى االعتقاد
بأن يسوع هو هللا في جسد رجل ،وكنت سوف الخالص من هللا ،ولكن هذا كذب.

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

تأخذ

مالحظة :الوحيدة التي يمكن أن تعلم هذه األغنية الجديدة هم أولئك الذين تم الخالص من على وجه األرض ،والترقيم في هذه

 144,000هللا يعترف باعتبارها "القديسين هللا" .أقول لكم هذا إلعطاء دعم بالدي ادعاء أعاله ،فقط أولئك الذين يمكن تعريفها "القديسين هللا"
سوف يكون الخالص.

أغنية جديدة
وأنهم كما كان سونغ أغنية جديدة :أنها أغنية جديدة أن أي شيء آخر يمكن أن يغني ،ألنها قصة شعب إسرائيل وعلى الطريق الطويل
للخالص .في األشخاص القديسين هللا  ،144,000هللا ،في نهاية المطاف ،ستكون قادرة على الوفاء بالعهد الذي جاء مع إبراهيم.
تذكر :هللا هو الحقيقة ،عندما يجعل هللا وعدا ،وهو ما هو منصوص عليه في عهد؛ أنه ملتزما بشرف له وشخصيته وشخصيته المعنوية
للوفاء بهذا الوعد ،ما دامت تلك مع منظمة الصحة العالمية أنه ينص عهد عقد حتى نهايتها للوعد .على الرغم من أن الناس اليهود والعنق قاسية أن
هم ،حيث متحديا قوانين هللا ،وأبقى أبراهام وعدة وأبقى إسحاق وعدة ويعقوب أبقى وعدة .ولهذا السبب يجب أن تبقى هللا الوعود التي قدمها لهم .في
"نهاية األيام" ،يكون هناك على األقل هذه  144,000التي ستشمل استطردت الدم يعقوب ،فضال عن اآلخرين ،أن هللا يمكن أن تعطي الوفاء بعهدة.
اعتبر هذا السبب أنه عند الحديث عن  144,000في اآليات أعاله ،كلمات هللا سعداء حتى المبتهجين ،ألن أطفاله غادرت طويلة عادوا أخيرا له.
بذرة إبراهيم مثل أبراهام في ذلك أنهم يعتقدون أن "كلمة هللا" .
البذور أو األطفال من إسرائيل مثل يعقوب في أن أنهم يستطيعون التغلب على ذنوبهم وقد طلبت ومنحت مغفرة هللا ذنوبهم .

ال تدنس مع المرأة
وهذه هي التي كانت ال تدنس مع النساء؛ ألنهم عذارى .هذه هي التي تتبع ويثيرسوفير الخروف أنه  .goethتم استبدال هذه من بين الرجال ،ويجري
أول ثمار هللا وإلى الحمل .الوحي 14:4

في الدرس السابق أعطى تفسيراً هم النساء ،ولذلك سوف ال أفعل ذلك مرة أخرى هنا .ومع ذلك ،هذه المرأة الشيطان" ،عاهرة" الذي
يجلس عليه الوحش اللون القرمزي ،وبنات العاهرة العاهرة ،وليست "المرأة األولى" ،الذي يقف على سطح القمر ،الذي من هللا.
ثم هذا يقول لنا أن المرأة أن القديسين " 144,000هلل" عذارى لكنيسة روما والكنائس البروتستانتية التي جاءت منه .في ذلك هو مكافحة
المسيح كنيسة روما ،ثم بنات العاهرة هي وليدة تلك الكنيسة ،وهذا يعني أن بنات العاهرة هي الكنائس البروتستانتية التي سحبها بعيداً عن كنيسة
روما ،ولكن يبقى الكثير من التقاليد والمعتقدات الخاطئة التي أنشأتها في كنيسة روما على مر القرون ،يجري األكثر تجديفا "السبت األحد".

وكما قلت في الدرس السابق ،العذرية ليس عذرية جنسي ،ولكن درجة نقاء الروح .هذه  144,000بالقديسين هلل وهم العذارى الكنائس
الكاذبة لمكافحة المسيح ،التي تشمل كنيسة روما ،فضال عن تلك الكنائس البروتستانتية اإلبقاء على التقاليد تجديفا والممارسات التي أرستها مكافحة
المسيح.

تجربتي الشخصية
على سبيل مثال ،سوف تستخدم تجربتي الخاصة .من سن مبكرة ،لم يكن لدى أي اهتمام بحضور أي كنيسة أو االنتماء إلى أي دين .وقد
ثبت أن "الوصية الرابعة" مطلوب أن كان "اليوم السابع" يوم هللا السبت ،ولكن جميع عدة مختلف الكنائس التي كان لي تجربة مع ،من خالل أفراد
عائلتي ،أبقت اليوم األحد كيوم السبت ،وهذا تسبب لي إلقاء نظرة على هذه الكنائس بالنفاق ،وثم إيقاف لي منها.
لم أكن أعرف ال حول الكنيسة "السبتية" حتى بضع سنوات مضت ،التي تبقى في "اليوم السابع" "أوامر هللا" ،ولكن حتى أن كنيسة في
المعتقدات األمور األساسية التي غير معتمدة من الكتاب المقدس ،وفي المعارضة والعصيان إلى "كلمة هللا" .ولهذا السبب ،على الرغم من أنه يبقى
"السبت اليوم السابع" ،لقد كنت راغبة في االنضمام إليها.

فالذي يتبع الحمل
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 والحمل .الوحي 14:4
هذه هم الذي اتبع ويثيرسوفير الخروف أنه  ،goethيقول لي أن 144,000 ،يتم تحويلها من اإلسالمية ،واليهودية والمسيحيين تصبح
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 بقوانين هللا.

خلصنا من الرجال
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 والحمل .الوحي 14:4
هذه هي الخالص من بين الرجال؛ واقترح هذا المرجع للرجال والوسائل من الجنس البشري ،وليس على وجه التحديد الذكور من
األنواع .ما يوحي هذا يعني مع ذلك أن في استخدام عبارة معممة" ،الرجال" ،هو طريقة أخرى لتقول لنا أنه ليس فقط نسل يعقوب مرقمة في
 144,000ولكن اآلخرين الذين يتم تحويلها إلى العبادة الحقيقية هلل الذين ليسوا من نسل يعقوب؛ كما هو الحال مع الشرح أعاله كلمة عذراء ،وهذا
أيضا ال يرتبط مع أي طلب الجنسية ،ولكن ذات الطابع الروحي.

الثمار األولى لموسم الحصاد
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 والحمل .الوحي 14:4
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 "مجيء الثانية يسوع المسيح" علينا .هذه اإلشارة إلى أن الثمار األولى تتصل بالطريق هللا-يسوع قد صورت "نهاية
األيام" التي وصفها حصاد ،كما هو مبين في المثل التالي.

المثل من القمح واألوزان الفارغة
ملكوت السموات هو تشبيه منعزلة رجل التي زرعت بذور جيدة في حقله :ولكن بينما ينام الرجال ،عدوة جاء وزرعت األوزان الفارغة بين القمح،
وذهب طريقته .ولكن عندما النصل انتشرت ،وجلب الفاكهة المنصوص عليها ،ثم ظهرت األوزان الفارغة أيضا .ولذلك جاء خدام تنسكب وقال له ،يا سيدي،
شققت ال أنت بذر البذور الجيدة في حقل خاصتك؟ من أين ثم خلت من األوزان الفارغة؟ وقال لهم ،خلت لعدو بذلك .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
و أضاف أن سوث البذور الجيدة هو ،تشبيه منعزلة رجل ،أو ابن اإلنسان (يسوع)؛ ماثيو 13:37

الميدان
الحقل هو العالم؛ أو جميع أمم األرض.

البذور الجيدة
البذور الجيدة هم أبناء المملكة (الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع)؛ ماثيو 13:38

األوزان الفارغة
األوزان الفارغة هي األطفال من األشرار واحدة (الشيطان) أولئك الذين قالوا أن الوصايا العشر لم يعد لها معنى ،أو أنه قد تم الوفاء بها
يسوع على الصليب ،ومما ال تبقى لهم; ماثيو 13:38

العدو
العدو التي زرعت لهم هو الشيطان ،الشيطان؛ ماثيو 13:39

موسم الحصاد
الحصاد هو نهاية العالم; (يوم القيامة)؛ ماثيو 13:40

والحصادون
الحصادون هم المالئكة .ماثيو 13:39

في نهاية العالم
ولذلك جمعت األوزان الفارغة (أطفال شيطان) واحترقت في الحريق؛ حتى يكون في نهاية هذا العالم .ماثيو 13:40

فرن الحريق
فرن للنار نار جهنم حيث عندما كنت ألقيت في جوهرها الخاص بك ،كل ما كنت ،وسوف يستهلك في الموت األبدي .أعتقد أن هذا خلق
في االتجاه المعاكس .القديمة السماء واألرض القديمة سوف تزول .أنت جزء من هذا الكون القديم .مع والدة "السماء الجديدة" و "األرض
الجديدة" ،يمكنك سوف يكون موجوداً ابدأ في هذا الكون الجديد؛ ولذلك ،سوف تكون كما لو كنت لم توجد ابدأ.
وما يلقي بها في أتون نار :وهي "نيران الجحيم" .ماثيو 13:42
في حقل للقمح ،مزارع ،سيتم حفر باألعشاب (األوزان الفارغة) والتخلص منها ،حتى جداً سوف يكون في يوم القيامة ،حيث سيتم
التخلص شر منها ،أولئك الذين ال تحتفظ بالوصايا العشر وليست محددة باهلل كما يجري "القديسين هلل" ،من عندما يتم إعطاؤهم "نيران الجحيم".

تلك التي تسيء إلى
يرسل ابن اإلنسان مالئكته المنصوص عليها ،وسوف يجتمعون خارج مملكته جميع األشياء التي تجرح ،ومنها القيام بظلم؛ ماثيو 13:41

أولئك الذين ال يعبد هللا كما أنه يحظى بالضبط مسيئة هلل .إذا كان الخاص بك الكنيسة يعظ أن اليوم األول من األسبوع (األحد) ،هو
"مجلس اللوردات يوم السبت المقدس" ،ويمكنك قبول هذا واالحتفال بأول يوم السبت وتجاهل في اليوم السابع (السبت) ،كما أمر هللا ،ثم أنت واحد
الذي هجوم على هللا.

عويل وصرير األسنان
تكون هناك عويل وصرير األسنان .ماثيو 13:42

المبكى وصرير األسنان ،و يمكن أن يكون اثنين من المعاني ،واحد هو كالشيطان سيكون عليك أن نعتقد واآلخر هو الحقيقة هللا.

كذب الشيطان
الشيطان سوف يحملنا على االعتقاد أن السبب أنهم سوف عويل وصرير األسنان بسبب األلم التي ألقيت في نيران الجحيم.

كلمة هللا الحقيقية
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 ،فقط لتجد ،في "الثانية ومجيء يسوع" وفي يوم القيامة ،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 ،ل ذا لماذا هي أنها الركب؟ بل أنهم ال يعبد هللا كما أنه قد قاد ،قبول أكاذيب الشيطان حتى عندما يجري هللا

تظهر "الكلمات الحقيقية" .ولهذا السبب ،تكون هناك المبكى وصرير األسنان.

فشل للعبادة كما قاد
اآلن ولذلك يستجيب" ،يا إسرائيل"( ،القديسين هللا) منعزلة النظامين األساسيين ومنعزلة في األحكام ،التي يعلم لكم ،للقيام بها ،أن يي قد
يعيش ،وتذهب وامتالك األرض التي الرب أو اآلباء الخاص بك جيفيث لك .سفر التثنية 4:1
المعجزية ،يا إسرائيل :عندما يدعو هللا بها في إسرائيل ،والدعوة إلى جميع الذين يتم احتواء تعريف منظمة الصحة العالمية واإلسرائيلية،
أو تلك التي الحفاظ على "وصايا هللا" و "شهادة يسوع المسيح".
األساسي واألحكام :في اآلية أعاله ،أقول هللا لك ،ومع نية واضحة ونحن يجب أن تطيع هللا القوانين واألحكام ،الذي هللا قد أعطى لنا
بالفعل ،في الوصايا العشر ،وفي أماكن أخرى في كتب األنبياء.

وأنا يعلمك :مرة أخرى ،هللا هو يجعل من الواضح أن تدرس متطلبات كيفية إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،لنا هللا نفسه .إذا كان
يمكنك البحث عن "كلمة هللا" ،ثم ستعرف كيف أن تعطي للعبادة هلل ،إذا كنت تعتمد على اآلخرين ألقول لكم ما قد أمر هللا ،ثم إذا كانوا يجهلون أو
إذا هم عمالء للشيطان ،ثم كيف يمكنك معرفة إذا ما أقول لكم هو الحقيقة أو الكذب؟ ويجب أن نبحث "كلمة" هللا الحقيقية لنفسك.
للقيام بها أن كنتم قد يعيش :الحياة التي يتحدث هللا عن غير حياتك بشري المستمر ،ولكن الوعد "الحياة األبدية" .هللا يقول لك ولي أن إذا
نحن الحفاظ على القيام به كما علمتنا هللا ،ثم أننا سوف نعيش ولكن إذا فشلت في الحفاظ على والقيام "أوامر هللا" ،ثم يكون هناك سوى الموت لك.
وتذهب وامتالك األرض التي الرب أو اآلباء الخاص بك جيفيث لك :هي األرض التي تحدثت عن األرض الموعودة ،أو مساحة
األر اضي التي تقع بين نهر الفرات في الشمال لنهر النيل في الجنوب ،بما في ذلك شبه الجزيرة العربية وأرض إثيوبيا ،التي هي األرض التي تم
تعريفها كمنطقة جنة عدن في الكتاب سفر التكوين . 14-2:10

لم تقم بذلك إضافة إلى أو طرح 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
عندما يقول هللا" :ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل ".خروج 20:10
هذه هي "كلمة هللا" .هذه الكلمات مثالية ،ألنها التي يتحدث بها هللا .إذا كنت تحاول تغيير الكلمات نفسها أو معنى تلك العبارة كما تنوي هللا
لهم على أنها تعني ،ثم يمكنك تشغيل ما كان "كلمة هللا" إلى شيء لم يعد "كلمة هللا" .إذا لم يعد "كالم هللا" ،ثم الكلمة التي هو؟
عندما الخاص بك الكنيسة يعظ أن اليوم األحد ،في اليوم األول من األسبوع ،وهو يوم السبت للرب ،ثم أن الكنيسة قد تغيرت "كلمة هللا".
كما أن الكنيسة يعظ إنجيل هللا المضادة أو مكافحة المسيح ،وهذه إحدى الكنائس في مكافحة المسيح.
يجب علينا أن نقبل "كلمة هللا" تماما كما هللا تكلم ،مع كل معنى ،ال أكثر ال أقل ،كما أعطى هللا عندما كان يتحدث الكلمات ،وأي شيء آخر
في مكافحة المسيح.

هللا يحب الذين يحبونه
أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي "منالمبكر" سنجد لي .األمثال 08:17
أوامر هللا ،كما ترون من فوق ،أن نعطي العبادة له تماما كما أصدرت تعليمات ألنه هللا .إذا كنت تعطي العبادة ككنيسة الخاص بك أو
يبشر بالدين ،ويبشر أن كنيسة الشيطان "كاذبة بشارة" ،ثم يمكنك القول أنه ليس خطاك أنك تعطي العبادة الكاذبة .إذا كنت ال تعرف الحقيقة،
والخاص بك الكنيسة يكمن لك ،كيف يمكنك معرفة الطريقة الصحيحة إلعطاء العبادة؟ تم العثور على هللا اإلجابة على هذا السؤال في اآلية التالية.
وفي النصف األول من هذه اآلية بيان الحقيقة؛ هللا يحب الذين يحبونه .قد يقول" ،أنا أحب هللا" ولكن إذا كنت ال طاعة "كلمة هللا" تماما
كما هللا قد تكلم الكلمة ،ثم ال حقاً تحب هللا ،ولكن يتم فقط إعطاء التشدق بأن الحب.

عند والدك إيرثلي يعطيك أمر" ،أن المنزل من  09:00ص "،ولكن يمكنك تجاهل والدك وال تجعل من المنزل حتى منتصف الليل ،وأنك
تظهر الخاص بك احترام والدك الدنيوية ،والتي سوف غضب والدك ،وتؤدي على األرجح نوعا من العقاب لك.
عندما يعطي "والدك السماوية" لك أمر" ،الحفاظ على الكرسي يوم السبت" ،ولكن يمكنك قبول الكذب أن اليوم األول هو "اليوم مجلس
اللوردات من بقية" ،ثم أنك تظهر الخاص بك احترام "والدك السماوية" ،ومما ال شك فيه سيؤدي إلى عدم احترام هذا نوعا من العقاب.
عندما تقوم بإظهار االحترام لآلخرين ،كنت تقول لهم الحب لهم والعثور عليها تستحق إعطاء الخاص بك االحترام لهم .عند عدم احترام
اآلخرين ،كنت تقول لهم أن تكره لهم ،وأن كنت ال تنظر لها أن تكون جديرة باالحترام لكم.

كلمة "مطلع"
أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي "منالمبكر" سنجد لي .األمثال 08:17
وفي النصف الثاني من هذه اآلية تعليمات من هللا لكل واحد منا .الطريقة إظهار حبك هلل هو التماس أو ابحث عن هللا" ،مبكرة".
تذكر :كيف قلت لك أن الشيطان وراءها كلمات في ترجمات الكتاب المقدس التي ال بالكامل أو إكمال معنى الكلمة األصلية التي كانت
باللغة العبرية أو اليونانية القديمة؟ هذا تواجد مثل هذا واحد.
إذا قمت بالبحث عن كلمة "المبكر" في القاموس سوف تحصل على المعني التالي :قبل الوقت المتوقع ،بالقرب من بداية شيء ما ،خالل
المراحل األولى للحدث .وهذا الخلط بين لي ،لماذا يهم إذا جئت إلى هللا في سن مبكرة أو متأخرة في الحياة ،كما فعلت؟ بسبب هذا الخلط ،ونظرا
ألن أنا نسعى لتحقيق فهم لماذا هللا يقول لنا في الكتاب المقدس ،قررت أن اذهب إلى اللغة األصلية البحث عن تعريف للكلمة المستخدم أصالً ،أن
كلمة "المبكر" استبدال.
إذا كنت اذهب إلى "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" سوف تجد أربع كلمات عبرية مختلفة أن المترجمين يستخدم كلمة "المبكر" ليحل
محل.
أول كلمة :بكر؛ الذي يعرف بأنه :الفجر أو الكسر من اليوم .
الثاني كلمة :تسافار؛ الذي يعرف بأنه :لتخطي حول ،أي العودة إلى الرحيل المبكر .
الثالث كلمة :شاكام؛ الذي يعرف بأنه :أن تتحمل عبئا ،لتحميل (في الجزء الخلفي من الوحش أو الرجل) ،تبدأ في الصباح الباكر .
الرابع كلمة :شاحر؛ الذي يعرف بأنه :أن يصل مبكرا في أي مهمة مع القصد من الجدية ،أو االجتهاد ،للبحث عن بجهود مضنية على
حد سواء المادية وفكريا .
كما تستخدم في األمثال  08:17الكلمة العبرية شاحر هو االستعاضة عن الكلمة اإلنكليزية "المبكر ".هذا ثم يقول لنا أن ترجمة أصح كلمة
"جد ".كلمة "مجتهد" يعرف بأنه :إظهار المثابرة والجهد يعملون بجد في القيام بشيء ،وأن أقول ،وليس له أي عالقة باالستيقاظ المبكر ،أو الذين
وصلوا إلى وقت مبكر ،ولكن كل شيء كلمة الثابت ،والمثابرة التي تم الحصول عليها في الدراسة والبحوث .

ولذلك ،عندما يخبرنا هللا أن يلتمس له "مطلع" فهو يقول حقا ً تأخذ من الوقت والجهد ،التعرف من خالل الدراسة والبحث ،الذي يخبرنا
فيه هللا ،وثم الحصول على المعرفة بحقيقة هللا ،مثلما فعلنا فقط في هذا التوصل إلى فهم ما هي كلمة "فيوقت مبكر "،في الواقع يعني.
كما ترون ،ال تزال هناك حاجة إلى "اثنين من الشهود" في العالم .مكافحة المسيح تطورت على مر الزمن من أن روما للكنيسة ،التي
بدأت بها كدين للمؤسسات ،ألن الوحش التي تأتي من البحر ،أو دين في جميع أنحاء العالم ،ألن "امرأة عاهرة" ،و "العاهرة بنات" .بسبب هذه
العملية التطورية التي مرت المسيح الدجال "شهود هللا اثنين" تزال تلزم لمواجهة أكاذيب الشيطان مع "كلمة" هللا الحقيقية.

يجوز تلميع الصالحين
ثم يقوم تلميع الصالحين المنصوص عليها كالشمس في ملكوت أبيهم .الذين خلت آذان تسمع ،فليسمع .ماثيو 13:43
منذ ذلك الحين رجل طرد من جنة عدن ،تلك التي للرجل ،والذين يؤمنون باهلل ،والذي أعطى الطاعة "كلمة هللا" ،حيث في األقلية
المتطرفة على األرض .حتى حين يسوع سيرا على األقدام في األرض ،أولئك الذين اعتنقوا "تعاليم يسوع" كانوا أقلية وتحت أقصى ضغط من بقية
الجنس البشري مطابقة للوعظ باإلنجيل كاذبة والممارسات الوثنية والمعتقدات.
الصالحين وتلميع المنصوص عليها ألنه بعد السنة  1,000عهد يسوع ،سيكون هناك أي أخرى ترك على األرض ،عدا أن "القديسين
هللا" ،وهو يقول "كل ما سيتم ترك سيكون أولئك الذين عبادة هللا كما أنه أوامر" .لم يعد سيكون هناك العديد غير المؤمنين إلى طمس وفوق الظل
"القديسين هلل" .لم يعد ستكون الصالحين في األقلية ،ولكن سوف تكون كل ما تبقى.
"الذين خلت آذان تسمع ،فليسمع؟" هذا آخر تصوير هذه العبارة مرة أخرى ،جنبا إلى جنب مع" ،أنه لديه حكمه "،بين أمور أخرى،
كلها لها نفس المعني .باهلل هذا أقول لك أن "هذا أمر مهم ،أنت بحاجة إلى أن تنتبه لما يقال ،وكنت بحاجة للقيام بكل ما يجب أن تقوم حتى تفهمون".
المثل أعاله 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 ،نصلي هلل ،والدراسة والبحث وتعلم بنفسك ما هللا أقول لك .حتى هذه الكلمات التي كنت تقرأ اآلن ،كتبها لي ،ال نقبل
دون التحقق منها بنفسك ،فهي الحقيقة هللا.

الكتاب المقدس ،وتحذير هللا
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 ،والخالص والحياة األبدية ،أو الموت في نيران الجحيم.

 144,000ال المكر
وفي فمهم وجد ال المكر :ألنهم بدون الخطأ قبل عرش هللا .رؤيا 14:5
كلمة "المكر" يعرف بأنه :نوعية مضلل ،أو الغادرة الماكرة. ،
ما يعنيه هذا أنه ال يمكنك إخفاء عقلك الحقيقي من هللا .إذا كان يمكنك إعطاء التشدق بتقديم العبادة هلل ،ولكن حتى مع ذلك يقومون بأعمال
شريرة ،وسوف تعرف هللا .ال أحد سوف التسلل الماضي هللا عن طريق إنصاف الحقائق أو خفة اليد من أي وقت مضى.
كما يصر على أن نحن العبادة له كما أنه أوامر هللا أنه سيكون تماما كما يصر فيما بينهم وهو يدعو إلى السماء ،وبعضهم قال أنه يعطي
هبة "الحياة األبدية" .ويعطي هذه اآلية التحذير من هذا.
اآلية أعاله هو إعطاء إشعار تلك التي تعترف باهلل كالقديسين  144,000هلل ،ال تعطي التشدق ولكن هي في الواقع والفعل" ،سانت هللا"
كما أعطت يسوع تعريف له" ،أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا وشهادة يسوع المسيح".

اإلنجيل األبدي
ولقد رأيت 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" ،وأن الحقيقة التي تحدث 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 أ عاله 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 .متى يظهر هذا "اإلنجيل المقدس" دون تغيير بالنسبة لنا ،ونحن بعد أن شهدت الحقيقة هللا ،أولئك الذين
يحبون هللا ،ثم سوف تقع بعيداً عن الكنائس الكاذبة وتقاليدها ،وانتقل إلى هللا-يسوع والعبادة الحقيقية له.

هذه اآلية كما تقول لي أنه فضال عن  144,000بنو إسرائيل (القديسين هللا) أن من حررها 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 ،وتعطي العالمة من 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 .إذا كان ذلك يحدث في العالم اليوم ،ثم نحن اليوم في "نهاية أيام" كهذه
األمور تنبأ أن يحدث.

إذا قمت بقراءة الدرس أن األول بعنوان" ،الحرب العظمى" سوف ،أنا متأكد ،ندرك أننا في الواقع تعيش اآلن في "نهاية األيام" ،أن
الحرب العظمى علينا اآلن ،و "المحنة العظيمة" ليس بعيداً عن الركب .وأنا على اقتناع بأن لدينا سوى نبوءات التالية أن يأتي لتمرير التي لم تكن
قد حان بالفعل لتمرير ،والعالم ونحن نعرف أنه سوف يأتي إلى نهايته ،وقريبا سوف تتبع "الثانية وظهور المسيح".

جزء ثالث من األرض
المالك األول بدأ ،وتبع ذلك البرد والنار اختلط مع الدم ،وأنهم قد يلقي على األرض :وقد احترق الجزء الثالث من األشجار ،وأحرقت
جميع العشب األخضر .رؤيا 8:7
في الحرب العالمية الثانية ،عندما ألقت الواليات المتحدة األسلحة النووية على مدينتين من اليابان ،والوصف المذكور أعاله يتضح ،إال أن
الحرب لم تكن الحرب العظمى ألنه دمر ثلث األرض ال خالل تلك الحرب .في جميع الحروب منذ الحرب العالمية الثانية ،وهذا رأي اآلن قد ال تم
الخراب الذي يحدثه في األرض.

جزء ثالث من البحر
والجزء الثالث من المخلوقات التي في البحار ،والحياة ،وقد توفي؛ والجزء الثالث من السفن ودمرت .رؤيا 8:9
العديد من االنفجارات النووية التي تحدث أثناء الحرب العظمى ستكون على المدن الكبيرة لألمم ،وتقع معظم هذه المدن الكبرى على
غرار ساحل البحر ،ولذلك الجزء الثالث من البحر سوف تتأثر أيضا بهذه التفجيرات النووية القوية.

جزء ثالث من رجل
وقد أطلق المالئكة األربعة ،التي أعدت لساعة ،ويوم ،وشهر ،وسنة ،ليقتله الجزء الثالث من الرجال .الوحي 09:15
حيث أن غالبية البشر يعيشون حاليا داخل المدن الكبرى في األرض؛ عندما يتم تدمير المدن حيث جداً سيتم محو الجزء الثالث من الجنس
البشري من على وجه األرض.
هذه النبوءات الثالث هي كل ما تبقى من اليسار نبوءات قبل المحنة التي ال يزال يتعين أن يأتي لتمرير .إذا كنت تنظر حولك في ما يجري
في العالم اليوم ،وكيف الشيطان وقد عقد مثل هذا في قلوب الرجال ،وتشجيع الكراهية والقتل ،والحرب العظمى اآلن في التقدم المحرز في جميع
أنحاء العالم ،المحرقة النووية إال بعد أن يأتي لتمرير.
هذه النبوءات الثالث باتت وشيكة ينبغي الوفاء بها ،وبالتالي ،حيث هو أيضا "الثانية مجيء المسيح" الوشيك تحدث.

المسيح الدجال الذي بيننا
األطفال الصغار ،أنها المرة األخيرة :وكما أنتم سمعت أن المسيح الدجال يجب أن تأتي ،حتى اآلن هناك العديد من المسيح؛ حيث أننا نعلم
أنها المرة األخيرة -أنا جون 02:18
حتى في زمن الرسول يوحنا ،لوحظ التهديد بالمسيح خداع الشعب كما هو مبين في اآلية أعاله.
في هذا الدرس ،ونحن نتحدث عن "شهود اثنان من هللا" ،وكما بينت ،واحدة من تلك شاهد كتب الكتاب المقدس ،والتي كانت مكتوبة
"أنبياء هللا" ،بتعليمات من هللا .والثاني هو الشعب من خالل التاريخ الذي أبقى واطاعة "وصايا هللا" وأبقى على قيد الحياة "كلمات هللا" ،عن طريق
حماية الكتب من الكتاب المقدس ،خالل األعوام  1260مكافحة المسيح أعطيت السلطة لجعل الحرب على( ،تبلي) ،أن "القديسين هللا" كما كشف
في اآليات التالية.

ضد أكثر من عالية
وقال أنه يجوز أن يتكلم كلمات كبيرة ضد األعلى  ،وسوف تبلي القديسين أكثر العالية ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين :وهي تعطي في
يده حتى وقت وأوقات وتقسيم الوقت -دانيال 07:25
كما ترون ،مكافحة المسيح نظراً ألنه المسقوط ضد "كلمة هللا" .إذا كنت وضعت نفسك في معارضة هللا ثم أنت أيضا مكافحة المسيح أو
المضادة هللا.

قوة األقوياء
 ،وتكون له سلطة األقوياء ،ولكن ليس بقوته الخاصة :وأنه يجوز تدمير رائعة( ،بدرجة كبيرة) ،وتزدهر ،والممارسة ويجب تدمير
األقوياء والشعب الكريم .دانيال 08:24
ويمكن فهم هذه النبوءات أفضل عن طريق وضعها في سياق األحداث التاريخية الفعلية.
مكافحة المسيح هو إنشاء قوة ذاته في سنة  538م ما أعنيه قوة في حد ذاته ،أنه على الرغم من مكافحة المسيح كانت موجودة قبل
ميالدي  538كما يتضح في اآلية التالية:
حتى في زمن الرسول يوحنا ،توجد مكافحة المسيح كما يتضح من هذه اآلية أعاله.
مكافحة المسيح ليس لديها السلطة الضطهاد أو تدمير "القديسين هللا" مباشرة؛ فقط كان قادراً على القيام بذلك من خالل تأثيره على
اآلخرين ،مثل شيوخ المعبد ،ثم أن "أباطرة روما".
أنها ليست حتى أنها تعطي هذه السلطة الضطهاد مباشرة ،أن يصبح مكافحة المسيح نبوءات أعاله من "كتاب دانيال" .في تاريخ هذا
يحدث في  538ميالدي عندما ترد الفاتيكان ،الذي أسس كنيسة روما وبه البابا ،حالة "أمة ذات سيادة" قبل جستنيان اإلمبراطور الروماني الشرقي.

ثم كدولة ذات سيادة المسيح الدجال لديه القدرة على شن الحرب ضد أوالد هللا مباشرة ،وال حتى سنة  1260حتى أنه يتم إحضارها إلى
نهايته عبر بشري جرح الذي يشفي ،في  1798ميالدي عندما تم نابليون البابا القبض وتصادر أصول كنيسة روما في جميع أنحاء "اإلمبراطورية
الفرنسية".

وقت وأوقات وتقسيم الوقت
وأنه يجوز أن يتكلم كلمات عظيمة ضد أكثر من العالية ،وسوف تبلي القديسين أكثر العالية ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين :وهي تعطي
في يده حتى وقت وأوقات وتقسيم الوقت -دانيال 07:25
هذه النبوءة الوقت يحسب كما يلي :الوقت يساوي  ،1مرات يساوي  ،2وتقسيم الوقت يساوي ½ .عند إضافتها معا تحصل على  .½ 3هذا
هو  3سنوات ونصف النبوية .عندما قمت بضرب  3.5سنوات مرات  360يوما في سنة ،كما كان عدد األيام في التقويم القديم ،يمكنك الحصول
على أيام النبوية  .1260كل يوم لمدة سنة واحدة ،كما أنشئت في كتاب حزقيال ،الفصل  4اآلية  ،6وبالتالي ،يساوي األيام النبوية 1260 1260
سنة حرفية.

قديسين هللا
وهرب المرأة إلى البرية ،حيث أنها قد خلت مكان أعد هلل ،ينبغي أن تتغذى أيامها مائتي ألف والستون هناك .رؤيا 12:6
تذكر" :القديسين هللا" تم تعريفها بواسطة يسوع أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح .الوحي 12:17
وترد القديسين هللا ملجأ من الشيطان ومكافحة المسيح.

امرأة ،كنيسة 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 .رؤيا 2-12:1
أن المرأة التي تحدثت هنا رمزية ألن "القديسين هللا" ،أو كنيسة المسيح الحقيقية ،ويمنحون اللجوء في البرية ،خالل هذه الفترة  1260في
العام نفسه كما هو كشف في اآليات التالية.
اعتبارا من اليوم بعد صلب المسيح على الصليب في  31ميالدي حتى  1798ميالدي القديسين هللا لالضطهاد ،ويتعرضون تورتشير،
وهي قتل ،من قبل أولئك تحت تأثير الشيطان عبر بلده المسيح الدجال.
األولى :من شيوخ معبد؛
الثاني :أباطرة روما ،بدءاً باالمبراطور نيرو .تذكر قصص المسيحيين وضعها في الساحة مع الحيوانات البرية؟

الثالث :بكنيسة روما في إنشائها بموافقة والسلطة التي قدمها اإلمبراطور قسطنطين إلى الكنيسة.
وبسبب هذه االضطهاد ،تلك التي تم تعريفها "القديسين هللا" الفرار من المناطق المتحضرة من اإلمبراطورية الرومانية في تلك المناطق
التي تقع خارج نطاق التأثير المباشر للسلطات المدنية الرومانية ،فضال عن قوة التأثير المبكر لكنيسة روما .ومن هذين ،كتب الكتاب المقدس
والقديسين هللا ،وهي اثنين من الشهود من هللا.

Original
Just as God sees only right and wrong, black and white, Good and Evil, you only have two choices, Redemption and life Eternal, or
Death in the fires of Hell.

