الدرس  ،28نبوءات قبل الحرب
الفرسان األربعة في سفر الرؤيا
ويعطي هللا-يسوع نبوءة الحرب العظمى ،الحرب األخيرة يجب أن تخاض بين األمم من الرجل .وترد هذه النبوءات تماما في
سيمبوليسمس؛ لذلك من أجل فهم متى سوف تحدث هذه النبوءات وما سوف يكون الحافز الذي ينطلق الحرب العظمى ،أننا يجب أوالً أن نفهم ما
تمثله هذه سيمبوليسمس في التاريخ.

يسوع يفتح الختم األول
رأيت عندما فتح الخروف واحد ًا من األختام ،وسمعت ،كما أنها كانت ضجيج
الرعد ،وواحد من أربعة وحوش قائال ،تعال وانظر .رؤيا 6:1
في هذه اآلية يسوع فتحت الكتاب مأخوذ من يد هللا ،وهو بداية للقراءة .هذا يقول لي أن هذا الكتاب كتاب النبوءة والسبب ليس واحد ولكن
يسوع يمكن فتح وقراءتها ،ألن هللا فقط يمكن أن انظر إلى المستقبل ،ويسوع المسيح ويجري هو هللا في جسد رجل ،ذلك الوحيد يسوع قادرة
وجديرة بأن انظر إلى المستقبل.
ولذلك هذه اآليات عدة القادمة نبوءات أمور التي تأتي في المستقبل .ال بي المستقبل لكن يوحنا الرسول في المستقبل ،جون عاش والفي
سنة في بلدي الماضي .الذين لكن هللا يمكن أن نرى األحداث المستقبلية بدقة مثل هذه؟

ضجيج الرعد
رأيت عندما فتح الخروف واحد ًا من األختام ،وسمعت ،كما كان ضجيج الرعد،
واحد من أربعة وحوش قائال ،تعال وانظر .رؤيا 6:1
عندما يتكلم هللا كما جاء في الكتاب المقدس ،صوته ضجيج الرعد ،ولذلك هذا هو هللا-يسوع الذي هو القراءة من ختم األولى .أنها بالدي
التأكيد على أن األختام السبعة تمثل سبع األحداث المميزة التي تأخذ مكان المؤدية إلى وخالل الحرب العظمى ،والمحنة العظيمة ،وأن يعطي يسوع
نبوءة أمور المستقبلية بعد أن تأتي من الوقت أن يسوع يعطي هذه الرؤى إلى يوحنا الرسول.
تذكر :كما اقترح البعض ،لن يعود يسوع حتى بعد أو في نهاية "المحنة العظيمة" .ولذا هيرالد هذه النبوءات المجيء الثاني للسيد
المسيح بقدر ما بداية الحرب العظمى والمحنة العظيمة .وأنا على اقتناع بأنها "نهاية األيام" التي تأخذ هذه األحداث في وأن العالم كان في "نهاية

األيام" منذ عام  .2013من خالل الصفحات التالية عدة من هذا الدرس وتلك الدروس التي تتبع ،سأحاول أن تظهر لك أن معظم هذه النبوءات قد
حان بالفعل لتمرير في العقد الماضي أو نحو ذلك.

لماذا صعبة للغاية؟
قد تسأل" ،لماذا استخدم هللا هذه سيمبوليسمس الرسم كما فعل في اآلية المذكورة أعاله ،التي تجعل من الصعب جداً فهم كلماته ،لماذا ال
أنه مجرد الخروج مباشرة ويقول ما يعنيه بطريقة مفهومة وصريحة؟"
عندما تحدث هللا كلماته إلى األنبياء وأنهم ثم كتب تلك الكلمات إلى أسفل ،ما قاله هللا كانت مفهومة ودون سر لهؤالء األنبياء .لم يكن إذن،
هللا الذي جعل فهم كلمته صعبة ،كان الشيطان من خالل محاولته لرجل أعمى عن الحقيقة بإعطاء تفسيرات خاطئة عند باللغات األصلية العبرية
واليونانية وترجمت إلى لغات أخرى .لقد أظهرت في أماكن أخرى في الدروس كيف الشيطان وقد أنجزت هذه األكاذيب.

تحذير هللا
أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي في وقت مبكر (جد) سنجد لي .األمثال 08:17
بسبب هذه التفسيرات خاطئة تسببت بتأثير الشيطان على أولئك الذين قاموا بترجمة الكتاب المقدس ،أعطانا هللا تحذير أعاله من "كتاب
األمثال" .يريد هللا أن نصل إليه ألن نختار ،وجعله حيث أنها يجب أن تأخذ الوقت والجهد لدراسة بغية تحقيق فهم أفضل طريقة لتحديد إذا كان يريد
حقا ً أن تتعلم.
ال قيمة لتلك التي يتلقاها أي شيء يأتي من السهل عموما له ،ولكن إذا كان لديك للعمل من أجل ما تحصل عليه ،ثم أنها قيمة لك .هذا
صحيح في اإلنجازات إيرثلي كما هو الحال في اكتساب الثروة الدنيوية ،تماما كما الحال في تثقيف نفسك في أي موضوع ،بما في ذلك "كلمة هللا".

أنهم يفتقرون إلى اإليمان
عندما أعطى هللا الكلمة لموسى ،أعطيت باللغة التي يفهم تلك مع موسى ،بعد عدد كبير من تلك التي رفضت معظم ما أخبر هللا موسى.
وكان هذا في الغالب بسبب انضمامها إلى األديان الوثنية ،التي قد أنشأتها األجيال الشيطان قبل .أنهم ال يمكن التوفيق بين تلك التي يعتقد أنها أنشأت
على مدى سنوات عديدة من حياتهم ،وتقاليد اآلباء ،لما قال لهم موسى كان اإليمان الحقيقي.
على الرغم من أن تفهم هذه بنو إسرائيل أول ما قال موسى لهم ،رفض أنها ليست "كلمة هللا" ،ولكنها تعتبر العبارة كلمات رجل ،موسى،
كان لديهم ال نية في الوعود أو اإلنجازات التي يؤديها هللا أمام أعينهم ألنها لم تر هللا في أي من ذلك ،إال موسى رجل اللحم ودم.
ما بشر به موسى يتعارض مع كل ما كانت قد ألقيت على االعتقاد باألديان الوثنية ،وعدد كبير من الناس التي جاء بها لذلك ال يمكن أن
تقبل مصر مع موسى أن موسى كان يتحدث "من خلق هللا" ،ولكن بدالً من ذلك ،أنهم يعتقدون أن موسى كان يحاول فقط في إنشاء دين جديد
كطريقة لموسى وهارون شقيق له بعد السيطرة على الشعب.

وهذا صحيح اليوم مع تقريبا كل مسيحي ويهودي أن كان لي نقاش مع فيما يتعلق "الكتاب المقدس الكتاب المقدس" .حتى يتم إنشاؤها في
اإلنجيل كاذبة بشر به الكهنة والقساوسة من الكنائس في مكافحة المسيح ،وأنه عندما تظهر "كلمة" هللا الحقيقية ،أنهم يرفضون "كلمة هللا" ألنها
تتناقض مع ما قيل منذ الطفولة .وهذا هو أنبأ يسوع في اآليات التالية.

باإلهانة بكلمة هللا
لما ترتفع األمة ضد األمة ،والمملكة ضد المملكة :وتكون هناك المجاعات ،واألوبئة ،والزالزل ،وفي أماكن الغواصين .كل هذه هي بداية
األحزان .ثم أنها يسلم لك تصل إلى المنكوبين ،ويجوز قتل لك :وأنتم ما يكره من جميع األمم ألجل اسمي .وبعد ذلك يقوم العديد خيانة اآلخر ،يكون
المتضرر ،ويجوز يكرهون بعضهم البعض .وكثير من األنبياء سوف ترتفع ،ويجوز خداع الكثير .ونظرا لظلم ما حول ،حب كثير يقوم الشمع
البارد .ولكن قال أنه سوف يدوم حتى النهاية ،نفس يخلص .ويقوم بشر هذا اإلنجيل للمملكة في جميع أنحاء العالم لشاهد منعزلة جميع األمم؛ وبعد

ذلك يبدأ النهاية .ماثيو 14-24:7
يسوع هو إعطاء النبوة أنه سيكون هناك وقت الناس سوف يكون ذا معينة في اعتقادهم أنها أعطيت لهم منذ الطفولة ،عندما يسمعون
"كلمة هللا" ،ويتناقض مع ما يعتقدون ،أنها سوف ترفض أو يكون المتضرر "كلمة هللا" أنها الكذبة ،وما هي االعتقاد أنها الحقيقة.

على سبيل

المثال :تقبل معظم المسيحيين واالحتفال بيوم السبت اليوم األول من األسبوع (األحد) ،وعندما تبين لهم في الكتاب

المقدس أن هللا يقول" :اليوم السابع هو يوم السبت للرب خاصتك هللا "،أنهم باإلساءة ،ورفض "كلمة هللا" واالستمرار في االحتفال "أول يوم
السبت" ،الذي هو كذب الشيطان .حتى عندما أطلب منهم أن تظهر لي في الكتاب المقدس حيث هللا أو يسوع يعطي األوامر أو التعليمات التي في
اليوم األول من األسبوع هو "يوم مجلس اللوردات من بقية" .أنها غير قادرة على نقطة هذا بالنسبة لي ،ألن هللا ال يسوع تكلم من أي وقت مضى
مثل هذه الكلمات .إذا لم يتكلم هللا الكلمات ،ثم من فعل؟
خالل فترة "العصور المظلمة" 300 ،ميالدي عن طريق  1798ميالدي كنيسة روما( ،مكافحة المسيح) ،االضطهاد ،وعذب وقتل،
(محاكمات محاكم التفتيش) ،أي شخص أن عقدت "كلمة هللا" تتعارض مع ما يمليه البابا للكنيسة الكاثوليكية الرومانية .وبهذه الطريقة تم قمعها
"كلمة" هللا الحقيقية وكان يتحدث فقط بالكذب ،حتى أن تقليد "السبت األحد" أصبح يعتقد بأنه "كالم هللا" ،ولكن في الواقع أنها كذبة الشيطان .تلك
الكنائس "اإلصالح البروتستانتي" سحبها بعيداً عن كنيسة روما ولكن حتى مع ذلك اإلبقاء على تقليد بقية اليوم األول .ولهذا السبب أن تلك الكنائس
قدر جزء من دين المسيح الدجال كما كنيسة روما.

الكسل
هو ليس أن الكتاب المقدس الخلط بين السبب في الكثير من الناس قاصرة عن فهم "كلمة" هللا الحقيقية ،ألن معظم الناس ال تريد أن تأخذ
من الوقت والجهد للتعلم من خالل الدراسة والبحوث ،مفضال أن تطلب من شخص يرون أنه يجري خبير إلعطائهم اإلجابات.
إذا كنت تسعى حقا ً للبحث عن هللا ،ثم يجب القيام بالعمل المطلوب لتحقيق تلك المعرفة .إذا كنت فقط ترغب في إعطاء الكالم لكونه تابعا
للمسيح ،فإنك ستكون عبدا ألن اآلخرين أقول لكم أنها الحقيقة ،حتى لو كان ما يقولون أنت في خطأ .أليس من األفضل أن تعرف عن طريق
الخاص بك المتعلمين المعارف من قبول ما اآلخرين أقول لكم الحوض "اإليمان األعمى"؟

الحصان األبيض ،قهر
ورأيت ،وها حصان األبيض :وهو الذي جلس عليه قد القوس؛ وتاج أعطيت له:
وذهب قهر المنصوص عليها ،وقهر .رؤيا 6:2
العبارة" ،و شهد "،يقول ل ي أن أنا الصحيح أن هذه األختام السبعة هي األحداث النبوية التي تجري في المستقبل كما يراها "الرسول
يوحنا" في رؤيا منحة إياها يسوع المسيح.

قهر
فهي الفرسان األربعة في سفر الرؤيا أن نوضح ،سيمبوليسمس ،وأن أقول أنه ال توجد أي الخيول ،أو الرجال ركوب الخيل لهم .فارس
الذي يركب الحصان األبيض رمزي من أمة أو األمم التي تشارك في الحرب بهدف قهر حولهم .

القوس
مرجع القوس هو إشارة إلى أن هذه األمة لديها قدرة عسكرية .

تاج
اإلشارة ولي العهد تشير إلى أن هذه اإلشارة إلى فارس في الواقع إشارة إلى مملكة أو أمة .الكلمات" ،تاج أعطيت له "،أخبرني أن هذه
األمة ال أصالً مملكة أو أمة ،إال أن الزعيم ،كما هو مبين براكب الحصان األبيض ،على نحو ما ينص على أمة من أين كان هناك ال شيء من قبل،
وعلى نحو ما يأخذ على سلطات الملك أو زعيم وطني.

.I.S.I.S
أن الذي يعرف اليوم باسم  .I.S.I.Sأو الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،يناسب هذا الوصف لفارس الذي يركب الحصان األبيض.
 .I.S.I.Sوقد يعلن نفسه الخالفة ،ويعرف بأنه "الخالفة" :اإلقليم التي تمتد القاعدة الخليفة ،أو الوقت الذي يدوم .
ويتطلب هذا ثم أن نفهم ما أو من "الخليفة" .يعرف بأنه "الخليفة" :عنوان يتخذها الحكام اإلسالمية التي تؤكد السلطة الدينية من أن النبي
محمد .
تذكر :كما أشرت من قبل ،هللا يرى في المستقبل وثم عن طريق هذه النبوءات يبلغنا من تلك األحداث ،ولكن هللا ال يسبب بالضرورة
األحداث التي تحدث .هذه النبوءات هي تحذيرات من أن أولئك الذين يسعون إلى معرفة هللا وذلك يستغرق الوقت والجهد لدراسة وتثقيف أنفسهم

على "كلمة هللا" ،وسوف يكون على علم معنى هذه األحداث ،وجميع أولئك الذين ال يسعون إلى هللا ،ستترك في الجهل بماذا تعني هذه األحداث عند
حدوثها.
اآلن بعد أن يتم حذرنا من حرب العظمى ،وعدد قليل من األحداث التي سوف هيرالد في تلك الحرب ،ونحن نعد أنفسنا ،ويكون جاهزاً
عند إجراء تلك األحداث.

الحصان األحمر :السالم تحيط
 ،وعندما كان قد فتح الختم الثاني ،سمعت الوحش الثاني يقول "تعال وانظر".
وهناك خرج آخر الحصان الذي كان أحمر :قوة أعطيت له أن يجلس في هذا الشأن ألخذ
السالم من األرض ،وأنهم يجب أن يقتلوا بعضهم البعض :وهناك أعطيت له سيفا كبيرا.
الوحي 4-6:3
هذه األختام السبعة نبوءات "نهاية األيام" ،وهي دالئل على أن تعطي "القديسين هلل" ،فهم أن "مجيء الثانية المسيح" وثيقة للغاية .نحن
بحاجة إلى مشاهدة لهذه اإلشارات القادمة للوفاء ،ولذلك فسوف نكون مستعدين عندما يعود يسوع المسيح ،بل أيضا حيث أننا نعد أنفسنا لوقت
الحرب العظمى ،والمحنة ،عندما سوف تنهار الحضارة البشرية كافة ،سياسيا واقتصادياً.

يأخذ السالم من على وجه األرض
أخذ السالم من األرض طريقة أخرى للقول لجلب الحرب إلى األرض .في المقام في اآلية أعاله ،أنا أعرف ال األحداث التاريخية القديمة
التي توحي الوفاء ،وهو أول دليل أن يقول لي أن الفرسان األربعة ليست رواية من اإلمبراطوريات القديمة األربعة ،تحدث في "كتاب دانيال"،
ولكن التنبأ الحرب العظمى بعد أن يأتي على الخلق.

أنهم يجب أن يقتلوا بعضهم البعض
أن الشيء الذي يقنع لي أن هذا يعد حدثا ً مستقبل هو العبارات التالية اثنين في اآليات أعاله ،وعبارة "وأنها ينبغي أن يقتلوا بعضهم
البعض ".وهذا يوحي بأن أمم الرجل الذهاب إلى الحرب ضد بعضها البعض.

فارس األولى يمثل أمة جديدة وزعيم جديد عازمة على السيطرة اآلخرين .أنها أمة جديدة بسبب العبارة" ،وتاج أعطيت له"،
تشير إلى أن لم يكن هناك أمة الفعل بل أنها أصبحت أمة أو على األقل أنها أعلنت نفسها
بأن تكون أمة بسبب أن الفتوحات.

فارس الثاني الرمزي للحرب التي أحدثتها هذه المحاولة للسيطرة.
ولذلك ،من غير أن هذه األمة الجديدة قادرة على قهر لكن بسبب جهودها فإن الحافز الذي يجمع الدول األخرى في العالم إلى الحرب
العالمية .
ومرة أخرى ،أرى  .I.S.I.Sيجري هذا الحافز .انظروا إلى حالة السياسة الدولية اليوم .I.S.I.S .لم يعد فقط تهديدا للمنطقة ،ولكن قد
كان لها يد في هجمات في جميع أنحاء العالم والتي تؤثر على العديد من األمم.
مع هذا االضطراب المتزايد والكراهية والخوف من أن هذا يبرز في الناس ،بدأت تصبح أكثر وأكثر المحاربة أيضا سائر الزعماء
الوطنيين وقعقعة سيوفهم.
وقد أرفق القرم روسيا وضغطا على أوروبا الشرقية.
الصين هو توسيع نفوذها في منطقة بحر الصين الجنوبي حشد عسكري كبير.
كوريا الشمالية هو التوسع في محاوالتها في الحصول على قدرات نووية.
إيران تؤكد قوتها والتأثير في جميع أنحاء الشرق األوسط.
في الوقت نفسه ،الواليات المتحدة ،بسبب رئيسها ،وقد أدارت ظهرها دورها "رائدة على مستوى العالم" ،ترك فراغ السلطة.
المزيج من كل هذه األشياء تحدث في الوقت نفسه ،يؤدي بي إلى تقبل أن يجري الوفاء هذه نبوءات الحرب العظمى ،واآلن في وقتي في
الحياة وال شيء أن لم يحدث في بلدي في المستقبل.

سيف العظيم
وهناك خرجت آخر الحصان الذي كان أحمر :قوة أعطيت له أن يجلس في هذا
الشأن ألخذ السالم من األرض ،وأنهم يجب أن يقتلوا بعضهم البعض :وهناك أعطيت له
سيفا كبيرا .رؤيا 6:4
فمن هذا يعطي له سيف العظيم ،الذي يسبب لي أن نعرف على وجه اليقين أن الفرسان األربعة "ال" رمزية أخرى من أربع
امبراطوريات العصور القديمة .واقترح أن السيف عظيم هو القنبلة النووية .سوف يكون هناك المزيد من الدالئل القادمة التي سوف تقدم الدعم لهذا.
عند مقارنة هذا إلى  .I.S.I.Sواألحداث العالمية الحالية ،إمكانية  .I.S.I.Sللحصول على قنبلة نووية يتزايد كل يوم ،ولكن أيضا تلك
األمم األخرى من العالم التي سحبت في الحرب فعال لديها أسلحة نووية.
كما اقترحت في وقت سابق ،قد ال يكون  .I.S.I.Sالتي تستحوذ على القنبلة النووية ويستخدم في ذلك ،ولكن واحدة من الدول األخرى في
المنطقة التي لديها نوايا للغزو والسيطرة األمم والشعوب األخرى العالم مثل إيران مثل  ..I.S.I.Sأرى  .I.S.I.Sبأنه الحافز الذي ينطلق إلى
الحرب العظمى ولكن ليس بالضرورة المقاتلين األولية من الحرب العظمى.

أقول لكم اآلن
هذا الحديث ،ثم السيف العظيم ،هو المعلومات الجديدة التي تجعل من هذه الحرب العظمى تختلف عن أي حرب أخرى خاضتها مان.
المشكلة الوحيدة هي أن علينا أن ندرك أن هذا يحدث في الوقت ،سيكون الفعل علينا .السبب هو إعطاء لك ولي هذه النبوءات يسوع ،هو إلبالغنا
مسبقاً ،لذلك سوف نعرف األحداث لما عليه كما أنها تحدث أو قبل ،ذلك ألننا يمكن أن نكون مستعدين بالنسبة لهم ،ولذلك نحن بحاجة إلى مواصلة
دراستنا لمعرفة المزيد.

الحرب أمرا مألوفا ً
في الحرب قتل الناس ،وهو يقول أنه حتى اآلن ،يسوع قد ال يزال لم يقولوا لنا أي شيء غير مألوفة في التاريخ عدا الحديث عن "السيف
العظيم" .ولذلك عند هذه النقطة في دراستنا ال يزال لدينا أي فكرة عند الملك الذي يركب الحصان األبيض سوف تنشأ وتحدث هذه الحرب العظمى،
إال أنه سوف يحدث في مكان ما في الوقت المناسب ألن هللا قد أخبرنا أنه سيحدث ،وايماننا أن "كلمة هللا" هي الحقيقة.

شيء جديد وأضاف
في اآلية أعاله هناك شيئا جديداً في التاريخ ومع ذلك ،هي ليست أمرا شائعا .ويرد هذا فارس الذي يركب الحصان األحمر "السيف
العظيم" .على الرغم من أن هذا الجديد ،ال تزال ال تسمح لنا بتحديد ما إذا كانت هذه الحرب قد حان بالفعل الماضي اعتبارا من وجهة نظرنا في
الوقت المناسب ،أو إذا كان ال يزال شيئا أن يحدث في المستقبل.
أرى هذا "فارس الثانية" استمرارا لشرح "فارس األول" ،أو راكب الحصان األبيض .فارس األولى أو أنه الذي يركب الحصان األبيض،
مجموعات وشك قهر ،الذي يقول أنه يجعل الحرب على اآلخرين ،الثانية أو المتسابق الحصان األحمر رمزي من الحرب نفسها ،والموت
والمجازر التي تترتب على حرب .كال نتكلم عن الملك نفسه ونفس األحداث مع ذلك.
"السيف العظيم" رمزي من سالح قوي .أعتقد أنها تقنية جديدة ،سالح لم يستخدم سابقا في حروب رجل من الوقت أن يسوع يعطي هذه
الرؤية إلى يوحنا الرسول.
يجب أن تحدث عن التواجد على حد سواء" ،األمة الجديدة" ،والمحاولة من جانب تلك الدولة للهيمنة ،في نفس النقطة في الوقت المناسب.
وهذا هو نبوءة حدث الذي سوف يستغرق وضع قبل "الثانية وظهور المسيح" ،مما يوحي بالنسبة لي أنه بعد أن يحدث ذلك ،وهو يقول أنه على
الرغم من أن الحرب العالمية الثانية يمكن أن تناسب هذه األوصاف اثنين ،فإنه ال يصلح سبعة جميع هذه األحداث تحدث في األختام السبعة وذلك،
نحن ال نسعى في الحرب العالمية الثانية أنها الحرب العظمى لهذه النبوءات.
ولكن إذا نظرتم إلى التاريخ الحديث ،واألعمال التي تقوم بها  ،.I.S.I.Sفإنك سوف ترى أن هذا الجانب من هذه النبوءات التي تحدث
حاليا .I.S.I.S .أمة جديدة ،حيث أعلنت األقاليم التابعة لها تشمل مناطق في سوريا والعراق ،بصدد قهر كل من حولهم ،ومع الهجمات اإلرهابية
في جميع أنحاء العالم.
تذكر :كتاب الوحي مكتوبة كلها تقريبا في سيمبوليسمس ،حتى ما هو مكتوب بحاجة إلى النظر في ضوء ذلك.

الذين  .I.S.I.Sالحرب ضد
منظمة الصحة العالمية هو أن يعتنق  .I.S.I.Sأنها عدوهم أبغض ،الواليات المتحدة ،وإسرائيل ،وأوروبا ،والحضارة الغربية ككل؟ إذا
كنت أذكر في دراستنا لمنهم وما هو مكافحة المسيح سوف نفهم أنه باستثناء إسرائيل ،أوروبا والواليات المتحدة هم ممثلون لمكافحة المسيح في ذلك
أنها تعطي القوت والقوة لمكافحة المسيح على حد سواء خالل "العصور المظلمة" ،ولكن كذلك حاليا.
إذا كنت تذكر المزيد من الدروس ،يتم تعريف "النبي الكاذب" في "سفر الرؤيا" كالواليات المتحدة ،أو على األقل حكومة الواليات
المتحدة ،ولذلك يمكن القول الحكومة األمريكية في الجامعة أو تحت سيطرة "النبي الكاذب" ،حيث أنها تعزز السلوك غير األخالقي في المعارضة
المباشرة لألخالق من هللا.
هناك أي شيء مكتوب في هذه اآليات ،بيد أن يوحي لي أن هؤالء المقاتلين في هذه الحرب بين جنود هللا وجنود الشيطان .وبعبارة أخرى،
هذه الحرب ،كما بدأت بين  .I.S.I.Sوتلك األمم العالم ،ليست حربا بين قوي الخير والشر ،ولكن يبدأ مجرد آخر منذ فترة طويلة ال تنتهي الحروب
بين األمم من الرجل.
تذكر :الشيطان يريد تدمير الرجل ،وجميع أشكال الحياة على األرض ،وما هي أفضل طريقة للقيام بذلك من حرب تستخدم فيها األسلحة
النووية.
تذكر .I.S.I.S :هو الملك الذي يبدأ الحرب ،ولكن ستكون الحرب في نهاية المطاف إلى حرب عالمية ،ومن ذلك ،أنها ليست .I.S.I.S
التي يتعين علينا فقط أن ننظر ،ولكن جميع األمم التي لها الشيطان سحب السالسل بهم والذين لديهم أسلحة نووية أو إمكانية الحصول عليها.

الحصان األسود
وقد فتح الختم الثالث ،سمعت الوحش الثالث يقول "تعال وانظر" .وأنا صعوده،
ولو حصان أسود؛ وقال أن يجلس عليه كان زوج من األرصدة في يده .الوحي 6:5
اآلية أعاله تشير إلى أن إحدى نتائج هذه الحرب هو انهيار اقتصادي ،الذي سيغادر االقتصاد العالمي بأسره في حالة يرثى لها ،مع
التضخم الشديد والقصير توافر مثل هذه المواد الغذائية األساسية كالقمح والشعير ،ورمزية لجميع ضروريات الحياة ،متاح فقط للحصول على سعر
مرتفع جداً.
هذه اآليات ومع ذلك يقول لنا عندما تعقد هذا االنهيار االقتصادي .السؤال لدى هو" ،سيتم هذا االنهيار االقتصادي تحدث قبل المحرقة
النووية ،أو يكون نتيجة للمحرقة النووية ".وأعتقد ،بناء على فهمي لألحداث العالمية الحالية ،سوف قبل المحرقة ،ولذلك يمكن أن يحدث في أي
وقت.
ال تقول اآلية إعطاء إشارة إلى "الحصان األسود" سيكون لنا حدوث االنهيار االقتصادي بسبب الحرب تخاض ،ولكن ببساطة أن هناك
انهيار اقتصادي .إذا كنت أشاهد التقارير اإلخبارية االقتصادية المختلفة ،وهناك عالمات على حدوث انهيار في أي وقت.

زوج من األرصدة
الرمزية األولى لهذه اآلية و "زوج من أرصدة" .ثم تساؤل" ،ما هي األرصدة المستخدمة؟" طوال التاريخ تم استخدام زوج من األرصدة
اتخاذ كائن بوزن معروف ومن ثم قياس هذا الوزن ضد كائن آخر لها أي وزن معروف ،مما يجعل وزنها المعروفة ،بغية إعطاء أهمية لكائن
الوزن المعروفة.
مثال لذل ك سيكون لمكان وزن جنيه واحد على جانب واحد من الرصيد ،ثم قم بإضافة البطاطا إلى الجانب اآلخر من التوازن ،بغية تحديد
كم من البطاطا فإنه يلزم لجعل جنيه واحد .مع هذه المعرفة ،ثم يمكن أن نرى معنى اآلية القادمة.

االنهيار االقتصادي
وسمعت صوت في خضم الوحوش األربعة القول "مقياسا للقمح لبيني ،وثالثة
تدابير للشعير لبيني؛ وانظر أنت تؤذي ال الزيت والنبيذ " .رؤيا 6:6
أنا لست مزارعا ،وذلك ليس لدى أي فكرة ما القمح المحصودة حديثا تبيع ل ،لكن بيني ال يبدو مثل هذا كثير أنها ال؟

قيمة بنس
إذا كنت تعيش في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ،كما أفعل ،ثم أنت تعرف أن قرش أمريكية تقريبا ليس له قيمة ،الذي من شأنه
أن يجعل السعر أعاله للقمح أو الشعير بسعر جيد .ومع ذلك يدعو "الكتاب المقدس القياسية األمريكية" العملة شلن ال فلسا واحداً ،وهي تسمية
العملة المستخدمة في إنجلترا كما في عهد الملك جيمس وله ترجمة الكتب من الكتاب المقدس من اليونانية األصلية واللغة العبرية إلى "اإلنجليزية
الملوك" .ليس لدى أي فكرة ما يترجم شلن إلى مقارنة بالعملة األمريكية .أنا متأكد تماما ،ومع ذلك ،فإن أكبر كثيرا في قيمة من بيني أمريكية.
النقطة أحاول جعل ،أنه ينبغي استخدام قيمة العملة في الترجمة في سياق ما كان العملة المرجع األصلي .في زمن الرسول يوحنا ،تحت
حكم اإلمبراطورية الرومانية ،والعملة المستخدمة في األصل ،كانت قيمة كبيرة بالنسبة لتلك التي كان المواطن العادي لقضاء .ولذلك ،كان سعر
الشراء مقياسا للقمح ،في تلك العملة ،كبيرة.
كلمة "بيني" كلمة باللغة إنجليزية قديمة ،وقيمته ،وقد ال توجد عالقة حقيقية للعالم أن الرسول يوحنا عاش في .ولكن في يوم الملك
جيمس ،عندما تمت ترجمة الكتاب المقدس من العبرية واليونانية إلى اللغة اإلنكليزية ،بيني كان أكثر ما يعادل قيمة الروماني "كوادرانس" أو
"دوبونديوس".
وقت يوحنا الرسول ،كان "كوادرانس" أو قيمته ما يعادل في عمله الكثير من المال ،وفي هذا الشخص العادي عدم وجود العملة الصعبة
لشراء مع ،ولكن بدالً من ذلك تميل إلى استخدام نظام مقايضة.

النظر في ما واحد الدوالر األمريكي سوف يشتري لك اليوم ،ثم تذكر ،أن بنس عام  2000قبل سنوات ،كان أكثر مثل  100دوالر أو
ربما  500دوالر اليوم .حتى التفكير في جنيه واحد من التكاليف مبلغ  500في البطاطا .وسيجعل البطاطا ال يمكن تحمله بكل لكن غنية جداً ،وما
تحاول هذه الرمزية االقتصادية "زوج من أرصدة" تكشف عن.
وهذا ثم يقول لي أن الحرب التي تحدثت من رمزيا بالخيول األبيض واألحمر ،لها تأثير عميق على االقتصاد ،ومن تلك الدول بشكل
مباشر وشاركت في الحرب ،ولكن ربما حتى تلك في العالم ال تشارك مباشرة في الحرب .أرى أن هذه الحرب تعطي في رؤيا ليوحنا الرسول
سوف ال تجلب سوى الموت والدمار إلى تلك الدول المعنية مباشرة في الحرب ،ولكن الدمار االقتصادي للعالم بأسره.
كل هذا يوحي لي أن حرب سوف يأتي في "نهاية األيام" ،بين اثنين أو أكثر من المعارضين الوطنية .واقترح أن "الملوك العشرة"
(األمم) المذكورة سابقا يعني أن أمم أوروبا سوف تشارك أيضا على جانب "النبي الكاذب" .هذه الحرب سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية ،التي
سوف تؤدي إلى تكاليف المواد الغذائية اليومية إلى مستويات غير مسبوقة .وهذا سيؤدي إلى الجوع والمجاعة ،أعمال شغب على نطاق عالمي.
وسيكون نتيجة للجانبين المقاتلين أنه سيتم تدمير كال الجانبين ،سياسيا وعسكريا واقتصادياً.
أنها لكتابة هذا المقال ،حدوث ال كارثة اقتصادية عالمية مثل هذه ،لهذا السبب ،لماذا أعتقد أن هذا الجزء من النبوءة أن يكون بلدي في
المستقبل ،على الرغم من أن ليست بعيدة ،أو كما اقترح البعض فعال ،ونحن في بداية الحرب العظمى األولى الفعل إذا كان في الواقع  .I.S.I.Sهو
الحافز الذي تسحب الدول األخرى في العالم في الحرب العظمى.
هذه اآليتين المتعلقة الحصان األسود ،وأعتقد هي في العام نفسه الوقت الخط األبيض و "األحمر الخيول" المذكورة أعاله .في حالة
الحرب أو المعركة بسبب الفرسان رمزي األولين من هذه األهمية يجري اإلشارة إلى هللا ،ثم أنه يوحي بأن الحرب ستكون في نهاية المطاف
عالمية في طبيعتها .أن أمم األرض سوف يقتل بعضنا البعض ،يوحي بأن الحرب سوف تكون بهذا الحجم ،وأن المقاتل ال على األمم وهي تمثل
ستخرج من الحرب منتصرا ،وفي الواقع ،أنها سوف كالهما أن أهلك.

الحصان الشاحب
وعند فتح الختم الرابعسمعت صوت يقول الوحش الرابع" ،تعال وانظر" .وبحثت،
وها حصان شاحب :وكان اسمه الذي جلس عليه الموت ،والجحيم (القبر) ،اتبعت معه.
وأعطيت قوة لهم على الجزء الرابع من األرض ،تقتل بالسيف ،ومع الجوع ،ومع
الموت ،ومع البهائم من األرض .الوحي 8-6:7
فارس الرابع ،الذي يركب الحصان الشاحب ،رمزي من الموت والدمار ،هذه الحرب والمجاعة الناجمة عن ذلك الوباء ،أحدثتها راكب
الحصان األبيض ،أو أولئك الذين اقترح أن يكون .I.S.I.S

اسمه هو الموت والجحيم
كان اسمه الذي جلس على "الحصان الشاحب" الموت ،والجحيم اتبعت معه

.

الكلمة الجحيم كما هو مستخدم في هذه اآلية إشارة إلى الخطيرة ،وال الجحيم نفكر عرين الشيطان ،مما يعني أن هذه الحرب العظمى سوف يسفر
عن وفاة عدد كبير من الناس ،مما يجعل جميع الحروب األخرى من رجل قاتمة في المقارنة.

الجزء الرابع من األرض
"وأعطيت قوة لهم على الجزء الرابع من األرض "،الذي يقول لنا أن رابع كامل من األرض سوف تتحمل العبء األكبر لهذه الحرب.
هذه اآلية ال يقول لنا ما هي جزء من األرض سوف تكون ذا المعذبة ،ومع ذلك.
إذا كنت تبحث في العالم اليوم ،توسعت  .I.S.I.Sالعديد من األمم األخرى بالحرب ،التي قد تشكل جيدا ربع األرض .واقترح أن على
الرغم من أن وطأة الحرب الرئيسية ستكون قاصرة على إال في الرابع من األرض ،سوف يشعر كل األرض قدرا من أثر الحروب.
في هذا العالم اليوم ،اقتصادات األمم كثيرا متشابكة ،ولذلك ال أعتقد أن هذا "الجزء الرابع" من األرض سيكون فقط في مجال واحد من
األرض ،ولكن بدالً من ذلك نرى هذا كالذي ينتشر في جميع أنحاء األرض لهذه األمة األكثر عرضه للحفاظ على االقتصاد العالمي.

قتل بالسيف
"لقتل بالسيف ،ومع الجوع ،ومع الموت ،ومع البهائم من األرض".

قتل بالسيف هو يقولون لنا أن الكثير سوف يموت من معارك هذه الحرب نفسها .I.S.I.S ، .وقد تم بالفعل مسؤولة عن
موت مئات أن لم يكن اآلالف من الناس في جميع أنحاء العالم .على الرغم من أن
الرئيس األمريكي يقول لنا أن  .I.S.I.Sجميعا ولكن هزم ،ال تزال هذه الهجمات اإلرهابية
تستمر وتنمو في العنف وتدمير عدد األرواح ،الذي يقول لي أن الدور الذي تضطلع به
 .I.S.I.Sفي أحداث "المحرقة النووية" في نهاية المطاف ليس في نهاية.

قتل مع الجوع
"لقتل بالسيف ، ،ومع الجوع ،ومع الموت ،ومع البهائم من األرض".

قتل مع "الجوع" يكشف عن ما سوف تتخذ شكل الموت والجحيم ،وسيكون هناك الموت من أسلحة الحرب نفسها ،وثم بسبب اآلثار
المدمرة لهذه الحرب ،سوف يحدث الموت بسبب الجوع والطاعون.

قتل مع الموت
"قتل بالسيف ،ومع الجوع ، ،ومع الموت ،ومع البهائم األرض".
ال يمكنك أن تجد هذا بيان غريب ،قتل مع "الموت؟" إذا كنت قتل ،تتم إزالة حياتك منك وقمت بإدخال الموت ،الصحيح؟ فما هو إذن
يسوع قائال عندما يقول لنا أن الناس سيكون "قتل مع الموت؟"
تذكر :هناك نوعان من الموت ،موت بشري سوف تحمل فيها جميع الذين ولدوا من األرض ،ولكن أيضا الموت األبدية ،سيكون لها فقط
أولئك الذين ال يتم استبدالها باهلل لتحمل .إذا كنت قتل بالموت ،هذا أعتقد أن يشير إلى "وفاة بشري" ،ووفاة مؤقتة فقط ،من الذي سيكون هناك
يشفعون اثنين ،األول ألن "القديسين هللا" ،والثانية للشر وتلك ال الشر لكن الذين ليسوا "القديسين هلل" .عندما تموت موت بشري ،ثم لم يعد لديك
القدرة على التوفيق بين نفسك مع هللا .كما يخبرنا هللا ،الموتى ال عبادة هللا .إذا كنت ال التوفيق بين نفسك إلى هللا قبل أن تموت ،وأنت التوبة ال
خطاياك ،ثم سوف تعرف "الموت األبدية" .بهذه الطريقة أن كنت سوف يقتلون بالموت.

مع وحوش األرض
"بقتل بالسيف ،ومع الجوع ،ومع الموت ،و مع وحوش األرض".
عندما تغمر العالم من ويالت الحرب ،والحرب تسببت في وفاة الرجل والحيوانات الماليين ،سوف خربت األرض لدرجة أن العثور على
الغذاء والمياه النظيفة سوف يكون بالقرب إلى المستحيل .مع هذه المذبحة ،سوف تحدث الوفاة بالحيوانات بالحيوانات األليفة تحول على أسيادهم،
ألنها أيضا سوف تكون يتضورون جوعاً.
وهو انهيار هذه الحضارة البشرية التي سوف تستهل في "المحنة العظيمة" أن جميع أولئك الذين البقاء على قيد الحياة في معارك الحرب
سيكون لها ثم تحمل عالم مدمر.

في استعراض
الفرسان األربعة يعطي وصفا ً معمم للقضية األولى ،ومن ثم تدفق الحرب العظمى .الرمزية األولى هو فارس األول ،أو أنه الذي يركب
الحصان األبيض ،وهو رمزية الملك أن يعين حول قهر تلك األمم والناس من حوله .واقترح أن هذا الملك ليس رجل بل هي حركة دينية كما وجدت
في ذلك الذي قد أصبح يسمى  .I.S.I.Sأو .I.S.I.L
ثم أننا تظهر الرمزية فارس الثانية ،أو أنه الذي يركب الحصان األحمر ،وترمز إلى بداية الحرب ،ولكن الحرب ليس مجرد رجل ولكن
هذا فارس الذي يركب "الحصان األحمر" يعطي السيف العظيم ،الذي اقترح أن تكون القنبلة النووية.
ثم أننا تظهر الرمزية فارس الثالث ،أو أنه الذي يركب الحصان األسود ،وترمز إلى انهيار اقتصادات معظم جميع أمم العالم.

ثم أننا تظهر الرمزية من فارس الرابعة ،أو أنه الذي يركب الحصان الشاحب ،التي ترمز إلى الموت والدمار ،الناجمة الحرب واحد
يرمز كركوب الخيل الحصان األبيض .أرى المتسابق من "الحصان الشاحب" كما يجري "المحنة العظيمة" ،التي هي نتيجة لقوة أسلحة الحرب.

القديسين الشهيدة هللا
وقد فتح الختم الخامس ،رأيت تحت المذبح نفوس منهم التي ذبحت لكلمة هللا ومن أجل الشهادة التي عقدت :رؤيا 6:9
حتى مع هذه المعلوم ات ،ونحن ال تزال ال يمكن تحديد في التاريخ أو في موقعنا عند المستقبل القريب هذا كل ما سيحدث ،الذي هو
بطبيعة الحال نية يسوع إلعطائنا هذه النبوءات .يسوع يكشف أنه يتفهم هذا في اآلية أعاله.
" سلين للشهادة التي كانت عندهم" ،هي إشارة إلى حقيقة أن هذه"النفوس منهم التي ذبحت لكلمة هللا" ،قبول وأعتقد شهادة يسوع
المسيح ،أن يسوع هو هللا في جسد رجل ،فضال عن اإليمان" تعاليم يسوع " ،التي تجلب الستيفاء واستكمال القوانين وانجيل العهد القديم المختصر
من الوصايا العشر .لهذا االعتقاد بأنهم قتلوا واستشهدوا بالشيطان وله مكافحة المسيح ،كنيسة "سيدة العاهرة" والكنائس البنتي عاهرة.
ال أرى أن هذه النفوس كأرواح أولئك الذين يموتون نتيجة للحرب العظمى أو في أعقابه ،ولكن أولئك الذين قدم شهادة يسوع وتعاليمه في
القرن قبل الحرب ،وقد قتلوا على يد مكافحة المسيح للقيام بذلك ،وبخاصة أثناء "العصور المظلمة" عندما الكنيسة الكاثوليكية ،تعرض للتعذيب
وقتل كل شخص لم تعط هلل عبادة ما تمليه الكنيسة.

كم ،يا رب؟
وصرخوا بصوت عال ،قائال" ،كم من الوقت ،يا رب ،المقدسة وصحيح ،أنت ال القاضي واالنتقام من دمائنا عليهم أن أسهب في الحديث

عن األرض؟ الوحي 06:10
كما ترون ،أولئك الذين قتلوا على أيدي قوات الشيطان وله المسيح الدجال يطلبون نفس الشيء ،وكم من الوقت قبل أن يأخذ هللا العمل؟ "
حيث ستعرف ،اآليتين أعاله مرة أخرى سيمبوليسمس فقط ،والموتى يمكن طرح ال أسئلة ،هم في نوم دريملس ودون ترو حتى القيامة.
أرى هذا كطريقة يسوع لتبين لنا أنه على علم بأنه اعتبارا من هذه النقطة ،والمعلومات التي قدمت لنا حتى اآلن ،ال توجد وسيلة لمعرفة
متى ستبدأ هذه الحرب العظمى والمحنة العظيمة .ونحن نعلم بيد أنه سيحدث هذه الحرب العظمى وأنه سوف يسبب الموت على نطاق واسع وتدمير
مع االنهيار االقتصادي في "اقتصادات العالم" ،ألن يسوع يقول لنا هذا سيحدث .ويعلن هللا ما ،سوف تؤدي هللا.

رداء أبيض من بر
وأعطيت الجلباب األبيض منعزلة كل واحد منهم؛ وقيل لهم ،أنه ينبغي أن تبقى حتى اآلن لموسم قلي ً
ال ،حتى خدمهم زميل أيضا وإخوانهم،

التي ينبغي أن يقتل كما كانت ،يجب أن تتحقق .الوحي 06:11

ما هذا واآلية أعاله هي تقول لي ،أنه إذا كنت يموت شهيداً للمسيح ،كنت يقين ينبغي الدخول إلى السماء ،واآلخرين الذين استشهدوا ال
بل ال يزال "حب المسيح" ،وإبقاء وصاياه ،من ناحية أخرى ،ليست في نفس الفئة مثل أولئك الذين قد استشهد.
أن أولئك الذين قد استشهد الجلباب األبيض معطى يرمز إلى أن تكون نقية من الخطيئة ،وجديرة بذلك بدخول الجنة.
هذه اآلية يقول لي شيئا آخر .الحرب أو المعركة التي تحدث أعاله ليست النهاية لألمور .سوف تكون هناك وقت المحنة وغيرهم من
الموظفين زميل في المسيح ،والذين لم يتم بعد الموت على يد الشيطان .هو اعتقادي بأن البعض منا ،الذين شغل التعريف من هم "القديسين هللا"،
سوف تعرف تحت "النبي الكاذب" نفس النوع من االضطهاد وموت مروع من هم تحت السوط من اإلمبراطورية الرومانية والقرون أن كنيسة
روما( ،مكافحة المسيح) ،وقد جعل الحرب على "القديسين هللا" من خالل "المحاكمات من محاكم التفتيش" الكنيسة .هللا يعزز لنا إال نتردد في
إيماننا .أمين.

المالئكة األربعة عقد األرض
وبعد هذه األشياء رأيت أربعة مالئكة الدائمة في أركان األرض األربعة ،وعقد
أربع رياح األرض ،وأنه ال ينبغي ضربة الرياح على األرض ،وال على البحر وال على
أي شجرة -رؤيا 7:1
عندما تكون هناك حرب ،ال سيما منذ البداية من 20ال القرن ،يبدو أن ال شيء ينمو وأن المواسم طمس معا ،على األقل فإنه يشعر بهذه
الطريقة للذين هم في منطقة الحرب .اآليات أعاله ،نقترح هذا بالنسبة لي كذلك.

آخر الرمزية ،الفرسان األربعة
أرى هذه الزوايا األربعة عقد أركان األرض األربعة أنها رمزية أخرى من "الفرسان األربعة" .لديهم نفس الوظيفة ،لبدء الحرب ،لشن
الحرب ،ومسؤولة عن الكوارث البيئية واالقتصادية الناجمة عن ذلك ،والموت الذي سيجلب الحرب.
العبارة" ،وبعد هذه األمور "،يقول لي أن بعد جون يرد رؤية األرض بسبب تصدع وممزقة ،وهو أنه نظراً لهذه الرؤية .فإنه ال يشير إلى
أن األحداث التي يتم عرضها اآلن تحدث بعد أولئك اآلخرين ،إال أنه يمكن أن تظهر رؤية واحدة فقط في كل مرة .وأنا مقتنع بوسم بالقديسين
" 144,000هلل" تحدث قبل بداية الحرب العظمى ،أو على األقل ،قبل الجانب النووي للحرب ،ولكن فقط قبل وقت قصير.
يسوع أول يخبرنا بهذه الحرب التي ستبدأ ،الناجم عن "الملك" الذي سوف المبينة لقهر الجميع من حوله ،وأن هذا "الملك" لن كان ملك
في البداية ،ولكن سيكون نظراً لتاج ،مما يوحي بأن هذا "الملك" ال المملكة في البداية ولكن ثم يضع مملكة .كل هذا يبدو مثل  .I.S.I.Sلي ،الذي
يقول لي أننا نعيش اليوم من خالل هذه النبوءات ،وأنه علينا أن ال ننظر لهذه األحداث أن تحدث في المستقبل ،ولكن يحدث اآلن.

في رواية "الفرسان األربعة" ،أظهر هللا لنا من تلك األشياء التي تجلب حول حرب العظمى ،مع "المالئكة األربعة" عقد تلك الزوايا
األربع من األرض ،وهللا يقول لنا ،أنه قبل  .I.S.I.Sيحصل بعيداً جداً في إدخال دول أخرى في الحرب ،هللا سوف تبطئ  .I.S.I.Sحتى يمكن هللا
"ختم القديسين هللا مع عالمة هللا".
إذا نظرتم إلى هذه "المالئكة األربعة" أنها رمزية أخرى من نفس الشيء الذي يرمز إلى "الفرسان األربعة"( ،قهر والحرب نفسها،
واالنهيار االقتصادي ،والموت والدمار) ،فإنك سوف ترى يسوع يعطي معنى أكبر لما يريد لنا أن نفهم فيما يتعلق بهذا تنبأ الحرب العظمى.

تأجيل الحرب العظمى
ورأيت مالك آخر تصاعدي من الشرق ،وقد ختم هللا الحي :وهو بكى بصوت
عالي إلى المالئكة األربعة ،الذي منحها ليصب في األرض والبحر .قائال" :أذى ال
األرض ،ال البحر وال األشجار ،حتى أننا قد أغلقت عبيد هللا لنا في جباههم ".رؤيا -7:2
3
في رواية الفرسان األربعة ،أظهر هللا لنا من تلك األشياء التي تجلب حول حرب العظمى ،مع "المالئكة األربعة" عقد تلك الزوايا األربع
من األرض ،وهللا يقول لنا ،أنه قبل  .I.S.I.Sيحصل بعيداً جداً في إدخال دول أخرى في الحرب ،هللا سوف تبطئ  .I.S.I.Sحتى يمكن هللا "ختم
القديسين هللا مع عالمة هللا".
واآلن بعد أن ذهبت الحرب التي تشنها  .I.S.I.Sالعالمية ،سيبدأ هللا عملية إعطاء "ختم هللا" إلى "القديسين هللا" .144,000
إذا نظرتم إلى هذه "المالئكة األربعة" أنها رمزية أخرى من نفس الشيء الذي يرمز إلى "الفرسان األربعة"( ،قهر والحرب نفسها،
واالنهيار االقتصادي ،والموت والدمار) ،فإنك سوف ترى يسوع يعطي معنى أكبر لما يريد لنا أن نفهم فيما يتعلق بهذا تنبأ الحرب العظمى.

ختم هللا
هذا ملك واحد ،وبعد ختم هللا الحي ،تقول األولى الزوايا األربع التي على وشك أن تهز األرض ،و التي أرى كتمثيل آخر "الفرسان
األربعة" ،ومرة أخرى رمزية الحرب العظمى .هذا ملك واحد هو وقف األربعة من اإلجراءات حتى بعد أن أغلقت بالقديسين " 144,000هلل".
وأنا أرى هذه المالئكة األربعة أنها نفس "الفرسان األربعة" في سفر الرؤيا .هذا جديد المالك بعد ختم هللا يسبب الفرسان من البداية
الجانب النووي للحرب قبل األوان ،مما يتيح الوقت "القديسين هللا" أن تكون مختومة .أرى أن هذا التدخل لمنع الحرب العظمى من التقدم بسرعة،
حتى تعطي قديسيه " 144,000مارك هللا" هللا.
وقد ختم هللا أن نقول أن هذا المالك السلطة من هللا ،بذلك السلطة أنه يؤخر "الفرسان األربعة" وبدء أسوأ الحرب العظمى.

إذا كان أي شيء آخر ،ينبغي تبديد هذه اآلية عدم الدقة للسلسلة من الكتب ،التي قرأت ،اليسار وراءالشعبية .كما تشير هذه اآلية إلى،
هناك لم نشوة قبل البدء المحن ،وأن هللا سوف ختم قومه ،قبل أن تبدأ الحرب ،ولكن أن القديسين هللا سيتم ال يزال على األرض وأن يدوم وأن يكون
شاهدا على غضب هللا يتعامل إلى أولئك الذين هم العصاة لكلمة هللا.

األطفال  144,000إلسرائيل
وسمعت عدد منها والتي كانت مغلقة :وهناك كانت مختومة مائة وأربعين وأربعة
آالف ( )144,000من جميع القبائل من أطفال إسرائيل .رؤيا 7:4

أطفال إسرائيل تعرف
هناك العديد من الذين قالوا لي أن في خطأ فيما يتعلق بتلك التي هي "القديسين هلل" كما وردت في اآليات أعاله ،ألنها تقول لي أن يسوع
ليس أتكلم من المسيحيين ،ولكن اليهود كما يجري  144,000الذين ترد "ختم هللا".
أنهم لي نقطة ثم إلى حقيقة أن يسوع هو إشارة إلى بني إسرائيل ،ومن ثم إعطاء آيات عدة ،تبين أن الذين يشكلون في  144,000هم من
"القبائل اإلثني عشر" من "أبناء يعقوب" كما هو مبين في رؤيا . 8-7:5
في محاولة إلظهار كيف هذا التفسير أن البعض اآلخر غير صحيح ،والنظر في هذا :ألن اليهود ال نقبل يسوع كاهلل في جسد رجل ،الذي
سيكون القضاء عليها كما يتم ترقيم في  ،144,000ما لم وحتى قبول يسوع كاهلل في جسد رجل أو المسيح.

من هم "بني إسرائيل"

ومع ذلك ،يمكنك قراءة ثم في اآلية  7:4من جميع القبائل من إسرائيل أن

قبائل "بني إسرائيل" االثنتي عشرة

المدرجة كأولئك الذين يحصلون على "عالمة هللا" .يمكن القضاء كل هذه البلبلة إذا كنت تتذكر أن "األطفال يعقوب" ليس نفس الشيء "أطفال
إسرائيل" .يعقوب الحقيقي كان إسرائيل تسميته باهلل ،وهي لذلك واحدة ونفس الرجل ،ولكن ليس للرجل أن هللا هو إشارة إلى عندما يدعو هللا لهم أن
"أطفال إسرائيل".
هللا هو إشارة إلى كافة ،الذين يستطيعون التغلب على آثامهم ،كما فعل يعقوب ،وتم التوفيق بين هللا عندما يشير إليهم "أطفال إسرائيل"،
في حين ،عندما يشار إليها "أبناء يعقوب" ،هو إشارة إلى أولئك الذين هم من مواطني دولة إسرائيل ،جميعهم قد أو قد ال يكون إلسرائيل.
إذا كنت سليل دم يعقوب وتندرج تحت التعريف من "القديس من هللا" ،ثم كنت قد مرقمة في  ،144,000إذا لم تكن ساللة دم يعقوب،
ولكن أن كان يشار إليها باسم مشرك ،ولك تفي بمتطلبات كيف يعرف يسوع "سانت هلل" ،ثم لك جداً قد تكون مرقمة في  .144,000أن يكون
"الطفل إسرائيل" هو أحد الذين "يحتفظ وصايا هللا وشهادة يسوع المسيح.

كما ترون ،هذه النسبة المئوية من السكان الذين تنظر لهم األنفس يكون مسيحياً ،أكبر بكثير من تلك التي تسلم هللا بقديسيه .هذا يقول لي أن
يكون مسيحياً ليس مرادفا ً ليجري "سانت من هللا".
وأنا اكتب هذه الكلمات ،وهو أواخر تشرين األول/أكتوبر  ،2016ويفترض أن هللا قد بدأت بالفعل بوضع ختم قديسيه  ،144,000وفي
ذلك وأنا على اقتناع بأن أنا واحد منهم.

اليهود ال البالغة 144 000
معظم أولئك الذين قد تحدثت إلى بشأن  144,000في االعتقاد بأنه يجب أن تكون يهوديا ً أو سليل دم يعقوب أحد البالغة 144 000؛ وهذا
ليس كما فهمت معنى هذه اآليات.
في أن هللا يعترف بنسبة مئوية صغيرة من سكان األرض حاليا "القديسين هلل" ،ثم يجب أن تكون المعنية ،رغم ما قد قيل لك من الوعاظ
والمعلمين ،أن هناك احتماالت كبيرة وتخفض لك تعتبر في واقع األمر من هللا كأحد قديسيه.
هذا القلق ،شعرت أنه من المهم أن الوقت لتعلم فقط ما كان بحاجة هلل إلقاء نظرة على لي ويقول" ،نعم ،هناك واحد من بالدي القديسين".
مع هذا في االعتبار ،بحثت الكتاب المقدس للعثور على إذا كان هللا أو يسوع يعطي التعريف فيما يتعلق بالذين يعتبرونه يجري "سانت من هللا".

عبد هللا
ولذلك يجب أن نسأل السؤال" ،الذي هو أن يدعو هللا قديسيه؟" الكلمات الرئيسية التي تصف من هم أن يتلقى هذا الختم من هللا ،أو

بوضع عالمة هلل ،هو العبارة'' ،حتى أننا قد أغلقت عبيد هللا لنا في جباههم " ،من رؤ -7:3
القديسين هلل المعرفة
وهناك مكانين في "سفر الرؤيا" حيث يسوع يعطينا مثل هذا تعريف.
 -1والتنين كانت تستحق مع المرأة ،وذهب لجعل الحرب مع ما تبقى البذور لها ،الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح.

الوحي 12:17
التنين تمثيل رمزي للشيطان.
المرأة ،كما جاء في اآلية ،تمثيل رمزي للعبادة الحقيقية وتصحيح هلل ،أو هللا اإلنجيل المقدس كمعطى لنا في عشر وصايا هللا وتعاليم
يسوع المسيح .باختصار ،أن المرأة تمثل "كنيسة المسيح الحقيقية".
بذور صاحبة يمثل أولئك الذين يقدمون العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،أو القديسين هللا ،كما تم تعريفها ثم في ما يلي" :والحفاظ على
وصايا هللا وشهادة يسوع المسيح .

 -2هو هنا صبر القديسين :هنا هي أن االحتفاظ "وصايا هللا" وإيمان يسوع .الوحي 14:12

ولذلك واحد الذي هو خادم هللا بالتعريف ،واحد الذين تبقى الوصايا العشر ،ويقبل يسوع كاهلل في جسد رجل ،وتلتزم بتعاليم يسوع ،ومما
هو أحد الذين يحب ويطيع ويعبد اإلله الحقيقي ،كأوامر هللا.
كما مع التعريف األول ،لتكون سانت من هللا ،يجب عليك االحتفاظ "وصايا هللا" ،ولكن أبعد من ذلك ،يجب أن يكون أيضا شهادة أو
اإليمان أن يسوع هو هللا في جسد رجل يجب أن نعتقد أنه هو يسوع المسيح كما تنبأ ،وأن يسوع هو ابن هللا.
في بلدي مناقشة "كتاب دانيال" ،كما هو مبين في الدروس ،وأظهر لي كيف أشر نبوءات الوقت المسيح يسوع فقط وليس غيرها
كالمسيح ،وهو يقول أنه ليس لديك إلى االعتقاد بالخروج من "اإليمان األعمى" أن يسوع هو هللا في جسد رجل ،بل أن يسوع هو الشخص الوحيد
الذي يناسب نبوءات المسيح تاريخيا  ،ال سيما تلك النبوءات الواردة في "كتاب دانيال" ،ست مائة سنة قبل ميالد السيد المسيح.

يأخذ اثنين
هذه المذكورة أعاله أن "القديسين هللا" تعريفين لمنظمة الصحة العالمية ،ولذلك يقول لي أنه ال يكفي أن كنت تعتقد أن يسوع هو ابن هللا،
ولكن أنت أيضا يجب أن تبقى واطاعة الوصايا العشر وتعاليم يسوع .فإنه يأخذ كل أن "سان من هللا".

على سبيل

المثال :المسيحية في معظم األحيان يعتقدون أن يسوع هو المسيح ،أو هللا في جسد رجل ،ولكن الغالبية العظمى منهم،

المسيحي ال تقبل أو الحفاظ على كل عشرة من الوصايا العشر .السبت األحد هو الجانب األكثر وضوحاً لظلمهم.
اليهود اليوم ،في معظمها ،الحفاظ على الوصايا العشر والسابعة يوم السبت بأمر من قبل هللا في "الوصية الرابعة" ،لكن فشلوا في قبول
يسوع المسيح ،ولهذا السبب لماذا هم أيضا تقصر الوفاء بتعريف منظمة الصحة العالمية الذي هو "سانت من هللا".

هل تعتقد؟
ولذلك يجب أن نسأل لكم ،للقارئ؛ هل تعتقد أن يسوع هو ابن هللا ،المسيح؟ إذا لم تقم ،ثم أخفقت في الوفاء بتعريف هللا الذي "سانت هللا".

يمكن الحفاظ على الوصايا العشر؟
فضال عن وجود االعتقاد ،يمكن الحفاظ على كل عشرة من الوصايا العشر ،تماما كما هو المعني المقصود هللا يخبرنا باالحتفاظ بها؟
إذا كنت تحتفظ ببعض ولكن ليس كافة ،أو الحفاظ على تغيير نسخة من الوصايا ،ولكن أن يتم تغيير النسخة ليس كما يعلمنا يسوع هو
المعني ،ثم يمكنك قاصرة سانت هللا .إذا كنت تشك في هذا ،يجعل يسوع واضحة في اآلية التالية.

واحدة من هذه الوصايا أقل
و يعاقب ولذلك يجب كسر واحدة من هذه الوصايا أقل ،ويجوز تعليم الرجال ذلك ،أنه يجب أن يطلق األقل في مملكة السماء؛ ولكنه يعاقب

بطاعة ونعلمهم ،ويسمى نفسه عظيم في ملكوت السموات .ماثيو 05:19
المفتاح لمعنى هذه اآلية التي يتحدث بها يسوع" ،يجب كسر واحدة من هذه الوصايا أقل" .ما يقوله يسوع هو أنه يجب الحفاظ على
وطاعة كل عشرة وصايا هللا ،وأنه إذا تبقى تسعة فقط ،ولكن تفشل للحفاظ على حتى واحد منهم ،ثم كنت تقصر حفظ وطاعة "وصايا هللا".

هذا يقول لي أن قدر هللا تشعر بالقلق أما كل شيء أو ال شيء .هللا له الهدايا الرائعة التي كان قد وعد بجميع أولئك الذين يقدمون العبادة له
كما أنه قد قاد لنا لعبادته ،إذا فشلت في التمسك بأن الذي كان قد حظي منكم ،ثم لماذا كنت أعتقد أنه تزال تعطي لك أي من الهدايا له؟

كما أمر هللا بالضبط
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
لقد قلت كثيرا من المرات أن أننا يجب أن عبادة هللا تماما كما أمر هللا لنا بالعبادة له ،ال إضافة إلى أو طرح من ما قد تكلم هللا .هللا يقول لنا
هذا نفسه في اآلية أعاله.
ما يسوع ولذلك يقول لنا في بلده نبوءات الحرب العظمى ،وهي أن الحرب العظمى ،أو على األقل الجانب النووي ،لن يحدث حتى يمكن
العثور على هللا وختم الناس  144,000خالل نفس الفترة الزمنية ،أو جيل ،وعندما يفعل ،ثم هللا أنه سوف يسمح للحرب أن تبدأ .ذا أطلب منكم مرة
أخرى ،هل كنت مؤهالً "القديس من هللا" كما أعطت يسوع تعريف لها؟

جميع الناس واأللسنة
بعد هذا أنا صعوده ،ولو ،تعدد عظيم ،التي يمكن ترقيم أي رجل ،لجميع األمم ،وأهالي ،والناس ،واأللسنة ،وقفت أمام العرش ،وقبل
الحمل ،الملبس مع الجلباب األبيض ،والنخيل في أيديهم؛ وبكى بصوت عال ،قائال" :الخالص اللهنا الذي  sittethعلى العرش ،ومنعزلة
الخروف ".وجميع المالئكة وقفت جولة حول العرش والشيوخ والحيوانات األربعة ،وسقطت أمام العرش على وجوههم ،ويعبد هللا ،قائال" :أمين:

نعمة ،والمجد ،والحكمة ،والشكر ،والشرف ،والطاقة ،وربما ،من أن يكون لدينا هللا إلى أبد اآلبدين .آمون " .رؤيا 12-7:9
هذا مشهد في السماء أمام عرش هللا .العبارة" ،جميع األمم وكيندريدس "،إظهار أن ترد ليس فقط شعب دولة إسرائيل ،في هذا تعدد
عظيم ،ولكن يتم تمثيل جميع األمم والشعوب بهؤالء الناس يقف أمام عرش هللا.

الجلباب األبيض
ويبين هللا-يسوع هؤالء الناس كما يجري الملبس مع الجلباب األبيض ،للداللة على أنهم هم أولئك يغفر آثامهم ومرقمة مع القديسين
" 144,000هلل" .هل يمكن أن نسأل السؤال" ،من أين جاء كل هؤالء الناس ،ومن هم؟" اإلجابة الواردة قادم.
شيء واحد يجب أن تفهم في اآليات أعاله ،وهللا ليست عنصرية .وهذا هو كشف في الكلمات التالية ،لجميع األمم ،وكيندريدس ،والناس،
واأللسنة ،وقفت أمام العرش .ينبغي أن يعلم أنه إذا كنت أكره الناس ألنها تختلف عن لك ،أو لها تظليل مختلفة من الجلد فإنك عنصرية ،وهو
طريقة الشيطان التي كنت تعيش ،وليس "طريقة هللا".

والغرض من  144,000هو للتبشير "كلمة" هللا الحقيقية ،خالل وقت "المحنة العظيمة" لجميع الذين تقصر في إعطاء العبادة الحقيقية
والصحيحة هلل .في تعاليم أولئك الذين يعيشون من خالل "كلمة" هللا المحرقة النووية الحقيقية ،أنها سوف توحد جميع ما تبقى من رجل تحت واحد
من جماعة اإلخوان المسلمين ،في "يسوع المسيح".

تعريف في 144,000
والرد على أحد الشيوخ ،قائال لي" ،ما هي هذه التي هي صفت في األبيض الجلباب؟ ومن أين جاءت هذه؟ وقلت له" ،يا سيدي ،أنت
كنوويست ".وقال لي" ،هذه هي التي خرجت من المحنة العظيمة ،وغسلها الجلباب ،وجعلها بيضاء بدم الحمل .لذلك هم أمام عرش هللا ويخدمونه
نهار ًا وليال في بلده معبد :وأنه  sittethعلى العرش يجوز الخوض فيما بينها .أن الجوع العطش ال أكثر وال بعد اآلن؛ وال يجوز على ضوء
الشمس على لهم ،وال أي قلب .للحمل وفي خضم العرش يجوز اطعامهم ،وتؤدي لهم منعزلة ينابيع المياه الحية :وهللا يجب مسح بعيد ًا كل الدموع

من عيونهم " .الوحي 17-07:13
هذا إذن هو الجواب على سؤالي السابق ،الذين هم جميع هؤالء الناس أمام عرش هللا ،وحيث أنها تأتي من؟ فهي تلك التي عاش ومات
خالل "المحنة العظيمة" ،التي احتضنت وعاش بأخالق هللا ،وقدم العبادة هلل كما أوامر هللا الذي يجب علينا ،الذي بقي ستيد بسرعة إلى العبادة
واإليمان باهلل سبحانه وتعالى ووصاياه.
يتم إعطاؤهم الجلباب األبيض ،وهي رمزية لتطهيرها الخطيئة .هذا السبب في أنها تقف في السماء .يجب عليك أيضا فهم أن "مجيء
الثانية يسوع" ال يحدث إال بعد "المحنة العظيمة" ،أو على األقل ليس حتى النهاية ،وهو يقول أن "القديسين هللا" ،التي تعيش حتى اآلن على
األرض ،يجب أن تحمل المعاناة التي سوف تجري جنبا إلى جنب مع أولئك من الرجل الذي ال تعطي العبادة الحقيقية هلل.
هذه اآلية تحذير ،أنه قد تكون "سانت هللا من" بداية الحرب العظمى ،ولكن سوف تحتاج إلى الحفاظ على اإليمان خالل "المحنة
العظيمة" .فقط أولئك الذين يحافظون على إيمانهم سوف يكون غسلها الجلباب في دم يسوع .إذا كان ال يقوم اإليمان على "كلمة" هللا الحقيقية ،ثم
كنت قد يتعثر تحت الضغوط التي تمارسها األحداث المروعة في "المحنة العظيمة".
في هذه الرؤية ،ونظرا ألن يوحنا الرسول ،يسأل يسوع مسألة مهمة بالنسبة لنا جميعا في التحضير ليتيح لنا فهم لماذا يحتاج هللا أن
"القديسين هللا"  144,000في المقام األول.
كما ترون ،سيتعين أن "القديسين هللا"  144,000تحمل الحرب العظمى والمحنة العظيمة الالحقة .وسيتم اختبار أولئك الذين يختارون
البالغة  144 000تحت الظروف القاسية" ،هي التي خرجت من المحنة العظيمة" ،والذين هم الناجحة لالحتفاظ بايمانهم في جميع أنحاء ويخرج
إلى الجانب اآلخر من هذه المحاكمة ،سيتم الحصول على الحياة األبدية ويكون من بين تلك التي ترث األرض.

العهدين القديم والجديد
ينبغي لكم جميعا أن ندرك أن هناك فرقا بين العهد أن اليهود أو ينبغي أن أقول أن "دولة إسرائيل" يعيش تحت و "العهد الجديد" التي
جاءت بسبب "صلب المسيح" .على أن يشملها "العهد القديم" يمكن أن يكون يهوديا ً وال اإلسرائيلية .وكان "العهد القديم" قدر إدارة المدنية للشعب
كما كان عهد ديني ،الذي هو القول ،ليكون مواطنا "دولة إسرائيل" لك لم يكن أن يكون اإلسرائيلية .هللا المقصود أن جميع مواطني إسرائيل أيضا

أن يكون بنو إسرائيل ،بيد جميع إال عدد قليل في كل جيل فعال تحقيق حالة عالية كشعب إسرائيل .وأرى أن هذا كأحد األسباب لماذا كان هللا غاضب
مع اليهود؛ أنها قبلت له رحمه ولكن فشل في التمسك بوصاياه.

العهد القديم
وسوف تعطي لك خاصتك البذور بعد إليك ،األرض حيث أنت الفن غريب ،كل أرض كنعان ،حيازة أبدية؛ وسوف يكون هللا .وهللا قال
أبراهام" ،أنت سوف تبقى لي العهد ولذلك أنت ،وخاصتك البذور بعد إليك في أجيالها .هذا هو لي العهد ،الذي يحتفظ ية ،بين لي ولك وخاصتك

البذور بعد إليك؛ يجوز ختان كل طفل رجل بينكم .ويي ،سيركومسيسي لحم القلفة الخاص بك؛ ويكون مميز من العهد بيتويكست وأنت .سفر
التكوين 11-17:8
كما ترون ،في "العهد القديم" ،وأعطى هللا إلبراهيم وله البذور ،واألرض .ال يوجد شيء المذكورة الحياة األبدية أو أي شيء آخر ،سوى
األرض.

العهد الجديد أو الثالثة
ها ،األيام المقبلة saith ،الرب ،سوف أقوم عهد جديد مع بيت إسرائيل ومع بيت
يهوذا 31:31 :إرميا
وكان من متطلبات كثيرة ،تحت القديم أو العهد األول كان اليهود التمسك بختان للقلفة من جميع الذكور من البالد ،والتي تم ترحيلها من
"العهد األول" الذي جعل هللا مع إبراهيم وإسحاق إلى ما نسميه "العهد الثاني" الذي جعل هللا مع موسى ودولة إسرائيل.
بيت يهوذا هو اسم آخر "قبيلة يهوذا" ،وهو اسم أحد أبناء يعقوب اإلثني عشر ،ولكن أيضا كان يهوذا واإلسرائيلية كما قمت بتعريف
المعني ،حيث تغلبت يهوذا الرجل ذنوبه ،كما فعل والده يعقوب.
يمكن أن يفهم السبب الذي يعطي هللا اسم واحد فقط من قبائل أبناء يعقوب في قراءة "كتب إرميا" وحزقيال ،ولكن باختصار أن له عالقة
مع حقيقة أن الناس أراضي يهوذا كانوا آخر من ظهورهم على وصايا هللا العشر ،في حين أن دولة إسرائيل ككل قد توقف إعطاء العبادة الصحيحة
والحقيقية هلل  ،أجيال عديدة في وقت سابق قبل الوقت من إرميا.

ال وفقا للعهد القديم
ال وفقا للعهد الذي أدليت به مع آبائهم في اليوم التي أخذت منهم باليد إلخراج لهم
من أرض مصر؛ والذي بي العهد الفرامل ،كان زوج لهم saith ،الرب .إرميا 32 :31

ال وفقا للعهد الذي أدليت به مع آبائهم .عند مقارنة "العهد القديم" مع إبراهيم ،وعدل بعد ذلك لموسى ،واليهود ،إلى "العهد الجديد"
التالي ،سوف تشاهد االختالفات الصارخة.

وبعد تلك األيام
هذا ،يجب أن تكون العهد ،وسوف أقوم ببيت إسرائيل؛ "وبعد تلك األيام" saith ،الرب" ،سوف أضع بلدي القانون في أجزائها إلى

الداخل ،وتكتب في القلوب؛ وسوف يكون على هللا ،ويجوز أن شعب بالدي 31:33 .إرميا
العبارة" :وبعد تلك األيام "،هو اإلشارة إلى نهاية يوم ،وهو يتحدث إلى "القديسين هللا"  ،144,000وهي تلك التي لديها شريعة هللا
مكتوب على قلوبهم.
إطار جديد أو العهد الثالث ،يتطلب هللا ختان القلب ،أو كما طرحه أيضا ،أنه يتعين علينا المصلين في اإليمان الحقيقي من هللا ،وله وصايا
مكتوب على قلوبنا ،sوالذي يعني أن العهد الجديد ال يتطلب ختان للقلفة ،ولكن ختان القلب.

دراسة واعية
مارك هللا ،كمعيّن كختم على الجبين ،له عالقة بالفكر واعية .جبهته ويجري رمزية ألن عملية التفكير .كما ترون ،يجب أن تقرر من
خالل دراسة واعية احتضان الوصايا وشريعة هللا ،وقبل النظر في المتعلمين فهم أن يسوع هو هللا في جسد رجل ،مرة واحدة يمكنك القيام بذلك،
ونسأل هللا لمغفرة الخطايا الخاصة بك ،فقط ثم سوف يمكنك تلقي الختم على جبهته الخاصة بك ،أو "وضع عالمة هلل".

عالمة الوحش
إذا بعد تظهر الحقيقة ،وما أنا محاولة القيام به في هذه الصفحات ،ال يزال قررت بعد النظر في االستمرار في الدين القديم الخاص بك،
وعن الظلم ،لن تتلقى بعالمة هلل ولكن عالمة الوحش.
تذكر :هللا رؤية فقط باألسود واألبيض ،الصحيح والخطأ ،والخير والشر ،تحب لي أو تكره لي ،هناك ال توجد مناطق رمادية بينهما.

الهاوية
وبوق المالك الخامس ،ورأيت سقوط نجوم من السماء حتى األرض :وأعطيت له
مفتاح الهاوية .رؤيا 9:1
شيء واحد أنا اقترح أن نضع في اعتبارنا حين يدرسون "سفر الرؤيا" ،ال تتم كتابة الفصول في الترتيب الزمني .المناقشة التالية تتعلق
بالعودة إلى تلك التي تأتي إليها من الهاوية وال لفترة من الزمن بعد تلك المذكورة أعاله.

واقترح أن تبدأ هذه الفترة الزمنية من عندما تبدأ الحرب العظمى فقط وقبل "المحرقة النووية" .باختصار ما يلي سوف تعطي مزيدا من
المعلومات فيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية أو ما الملك الذي يمثل المتسابق الحصان األبيض .
ويرد ما فعله يسوع رؤى يوحنا الرسول الحرب العظمى ،ولكن اآلن هو إيالء هذه الرؤية القادمة جون كي تعطي مزيدا من المعلومات
بشأن الحافز الذي يبدأ الحرب .ويتم ذلك لتعطي لك ولي ،الذين يعيشون في هذه األوقات ،رؤية أفضل المناسبات للوفاء بهذه النبوءات أكثر
وضوحاً.
الفرسان األربعة والمالئكة األربعة التي تعقد أركان األرض األربعة وصف معمم لألحداث المؤدية إلى و بما في ذلك الحرب العظمى
والمحنة .في اآلية أعاله يسوع هو توسيع بناء على تلك المعلومات ،ويعطي معلومات أكثر تحديداً بحيث سيكون لدينا فهم أفضل لما تحاول هذه
النبوءات تحذرنا من.

الذي يمسك المفاتيح؟
يتعلق بالجزء الثاني من هذه اآلية "مفاتيح إلى الهاوية" .لفهم هذه اآلية ونحن بحاجة إلى معرفة من هو الذي يحتوي على مفاتيح "حفرة
بوتوملس" ،أنه الشيطان ،وفي هذا من فمه واألكاذيب التي تأتي إليها من فمه هو الهاوية ،أو أنه شخص آخر .بعد كل شيء ،مفتاح ال يفتح شيء
ولكن أيضا تأمين شيء .يجب أن نكتشف أن الذي يحدث في هذه اآليات ،حيث اكتشف أنه هو الذي يحمل المفاتيح.

الهاوية-أكاذيب الشيطان
كما اقترحت في الدروس السابقة" ،الهاوية" ،ال حفرة مادية في األرض ،ولكن فم الشيطان ،وأن يقذف المستمر من األكاذيب والخداع.
لفهم ما هو قول يسوع لنا في اآليات التالية اثنين ونحن بحاجة إلى كسر عليهم في أجزائها.

مفاتيح الجحيم والموت
أنا أنه الحي ،وكان ميتا؛ و ،ها ،وأنا على قيد الحياة لألبد ،أمين؛ ولها مفاتيح
الجحيم والموت -آيات 01:18
يسوع فقط من جميع الرجال من أي وقت مضى يعيشون كان ميتا وثم تم أحياء للحياة األبدية .وبهذه اآلية تقول لنا عن يسوع المسيح ،وأن
المسيح له مفاتيح الجحيم والموت .هذا هو نفس الشيء كوجود مفاتيح الهاوية ومع ذلك؟ لفهم ما هو قول يسوع لنا في اآليات التالية اثنين ونحن
بحاجة إلى كسر عليهم في أجزائها.

الشيطان بالسالسل في قعر حفرة
رأيت مالكا ينزل من السماء ،وجود مفتاح قعر حفرة وسلسلة عظيمة في يده.
وأرسى على التنين عقد ذلك الثعبان القديم ،الذي هو الشيطان ،والشيطان ،وملزمة له إلى
آالف السنين ،ويلقي به إلى الهاوية ،وأسكت له ،ووضع ختم عليه ،أن أنه ينبغي خداع
األمم ال أكثر ،حتى أنه ينبغي الوفاء باأللف سنة :وبعد ذلك أنه يجب أن يكون أطلق
موسم قلي ً
ال .رؤيا 3-20:1
مالك ينزل من السماء؛ وهذا ال يقول لنا يسوع ،ولكن ونحن نواصل القراءة ،هو هذا المالك ،يصبح من الواضح أنه كان يتحدث عن
يسوع.

الكلمات" ،وجود مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة في يده" ،مرة أخرى ال يوضح
من هذا المالك ،ولكن حقيقة أن هذا المالك بسلسلة في يده ،يعطي االقتراح أنه قد يكون
يسوع.
وقال أنه أرسى عقد على التنين ،وملزمة له ألف سنة .التنين ،منظمة الصحة العالمية هي التي تزرع في هذا من الشيطان ،عقد ،ومن ثم
ال يمكن أن يكون الشيطان الذي يملك مفاتيح الهاوية .آخر لكن هللا-يسوع الذي يمكن أن يكون هذه السلطة على الشيطان ،والذي يرمز إلى التنين؟
يسوع هو الذي يملك المفتاح للهاوية ،ولذلك هذا هو يسوع الذي سالسل التنين ،التي ترمز إلى الشيطان ومن ثم يلقي به إلى الهاوية حيث
سيكون سجين أللف سنة .في نهاية األلف سنة ،سوف يتم السماح للشيطان فضفاضة لموسم قليالً.

تقع نجمة من السماء
وبوق المالك الخامس ،ورأيت سقوط نجوم من السماء حتى األرض :وأعطيت له
مفتاح الهاوية .رؤيا 9:1
في كتاب الوحي يستخدم العبارة" ،نجم يسقط من السماء" ،أو شيئا من هذا القبيل عدة مرات ،والمعني ليس دائماً نفس .يسوع يستخدم
كلمات مشابهة لوصف األسلحة النووية ،فضال عن الحطام الذي يرتد إلى األرض أن ألقي تلك االنفجارات إلى الغالف الجوي.

كما في النبوءة ،نجم ثابت في بعض األحيان يستخدم في الرمزية للمالك .في اآلية أعاله ،أرى النجوم التي تحدثت ألنها تمثل زاوية .فيما
يلي تقترح أيضا من هذا المالك ،وأنه يملك المفاتيح إلى الهاوية .ويرد هذا الدعم بالعبارة" ،وأعطيت له "،التي تقول لنا أنه ليس نجما حرفية ولكن
أن النجم رمزي "له".

يتم فتح الهاوية
وأنه افتتح الهاوية ،ونشأت هناك دخان الخروج من الحفرةَ ،ك ُد َخا ِن فرن كبيرة؛
وكانت مظلمة الشمس والهواء سبب دخان الحفرة .رؤيا 9:2
تذكر" :الفرسان األربعة" كانت مناقشة "نظرة عامة" لألمور التي تحدث قبل وأثناء وبعد الحرب العظمى .ماذا يفعل يسوع في هذا
أعاله اآلية هو إعطاء قدر أكبر من التفصيل للوقت قبل الجانب النووي للحرب العظمى حيث أنه سوف نفهم من هو أن يعطي سبب للحرب.
استناداً إلى اآلية أعاله ،هو السيد المسيح الذي يفتح في الهاوية .في هذا مزيد من التوضيح من تلك التي تأتي من الهاوية ،يريد هللا أن نفهم
أن هي تلك التي تأتي من الهاوية التي تلك التي تسبب الدخان تنشأ من الحفرة ،وأنها بسبب لهم أن الهواء تغمق سبب دخان الحفرة.
أفسر هذا يعني أنه بسبب تلك أن يخرج من الهاوية ،أو تلك التي هي تنطلي أكاذيب الشيطان ،أن الحرب تبدأ ومن ثم يتصاعد إلى حرب
نووية ،وما الدخان من الحفرة إشارة إلى.
العبارة" :الدخان نشأت من الهاوية" ،هو إشارة إلى الحرب النووية هو النتيجة النهائية للحرب بدأت قبل  .I.S.I.Sأنا ال أقول أن
 . I.S.I.Sسيجعل استخدام األسلحة النووية نفسها ،ولكن أن يكون نتيجة لحربها الفتح أن تصبح الحرب النووية في نهاية المطاف.
العبارة" :وقد أظلمت الشمس والهواء" مرة أخرى إلظهار أن هذه اآليات مواصلة مناقشة المحرقة النووية ،ولكن ليس عندما .I.S.I.S
أوالً يخرج ويبدأ حرب الغزو واإلرهاب ،لكن لن يكون نتيجة انتهاء تلك الحرب األولى.
ألكثر من سنة  .I.S.I.Sقد انخرطت في حربها ،وبطء اتسع هذا الصراع لكل قارة على األرض .قريبا ،سوف توسع هذه الحرب
لإلرهاب إلى حرب عالمية بين القوى العسكرية الحقيقية لألرض .هذا التوسع سوف تستهل في "المحرقة النووية" واآلية أعاله هو إعطاء مناقشة
هذا يحدث.

تأخذ مالحظة :ليس من حفرة مادية في األرض هي ليست في "حفرة بوتوملس" ،وهو من هذا الثقب في األرض
أن الدخان يرتفع من أصل .وهذا أيضا حرفية التفسير .بسبب األكاذيب التي يقذف من فم الشيطان أن يخدع تلك التي تسمى "اإلرهابيين
اإلسالميين" .أنها قاعدة إيمانهم والعبادة على أكاذيب الشيطان ،وأنه بسبب تلك األكاذيب التي يقومون بها الحرب ضد بقية العالم .أنها الحرب التي
كانت األجور الذي يجلب الموت والدمار التي ستكون نتيجة لوقوع محرقة نووية وليس الفعلية نجم يسقط من السماء.

وقال أنه افتتح الهاوية
وأنه افتتح الهاوية ،ونشأت هناك دخان الخروج من الحفرةَ ،ك ُد َخا ِن فرن كبيرة؛
وكانت مظلمة الشمس والهواء سبب دخان الحفرة .رؤيا 9:2
فعال لقد قيل لنا عن الدخان والحرائق الناجمة عن االنفجارات النووية ،وكيف أظلمت الشمس والهواء ،ولذلك اقترح أن تعطي لنا يسوع
رأي آخر لهذه األحداث ولكن غرض إظهار الضوء على سبب للحرب العظمى والسبب لماذا الرجل أن استخدام مثل هذه األسلحة الرهيبة على
بعضها البعض.
الشيطان يكره هللا وكل ما يقف ،لذلك ،عندما يحاول هللا غرس له الحقيقة في قلوب الرجل ،الشيطان يفتح له "الفم "،الذي هو الهاوية،
ويشوه ويفسد المعني الذي قصده هللا إلى األكاذيب التي يخدع .ومن ثم بهذه الطريقة أن يسوع التي تدرس األسباب قعر حفرة مفتوحة بغية تشويه
هذا الذي تكلم يسوع.
منذ  1798عندما اعتقل البابا( ،زعيم دين المسيح الدجال) نابليون ،ووضعه تحت الحراسة في فرنسا ،كان هناك ال أحد الضطهاد
"القديسين هللا" .صحيح كان هناك فقط عدد قليل من أولئك الذين عرف أنهم في الواقع "القديسين هلل" ،ولكن اليوم ،مع انفجار االهتمام "كلمة" هللا
الحقيقية مرة أخرى ،لصفحة ويب هذه التي كانت مصدر ،الشيطان هو إدراك أن "كلمة هللا" هو الذي بشر مرة أخرى .كما أن "كلمة هللا" هو الذي
بشر به ،ذلك أيضا بالشيطان يزرع في السلطة لمرة واحدة أكثر من ذلك ،من خالل "نبيه كاذبة" ،الشيطان سوف اضطهاد أولئك الذين يعظون
"كلمة هللا".
وقد أظلمت الشمس والهواء سبب دخان الحفرة .عندما الشيطان يكذب ويخدع الرجل ،أنه يؤدي إلى االزدراء والكراهية ،في قلب مدينة
مان .هذا بدوره يؤدي في الحروب ،مما يؤدي بدوره في النيران والدخان من الدمار.

السيف العظيم
وأنه افتتح الهاوية ،ونشأت هناك دخان الخروج من الحفرةَ ،كد َُخا ِن فرن كبيرة؛
وكانت مظلمة الشمس والهواء سبب دخان الحفرة .رؤيا 9:2
هو كشفت عن نوع جديد من األسلحة( ،السيف العظيم) ،بالعبارة" ،كالدخان من الفرن الكبير؛ وقد أظلمت الشمس والهواء سبب دخان
الحفرة " .ال تشير إلى هذا الوصف الرسم انفجار قنبلة نووية لك؟
ويرجع هذا الملوك (فارس أن يركب الحصان األبيض) ،أن العبادة كاذبة هللا" ،اإلسالم المتطرف" ،تستند إلى أكاذيب الشيطان،
(الهاوية) ،لماذا الملك يذهب إلى الحرب وهو على استعداد لقتل الماليين من الناس في الجهود التي يبذلها لقهر.
ولذا اقترح أن العقارب التي تحدثت من مرة أخرى رمزية ،وهي تمثل في الواقع أصاب الذي سوف يصيب الجنس البشري بسبب
المحرقة النووية التي ستحقق هذه الحرب العظمى.

يرمز كالجراد
وهناك خرج من الجراد الدخان على األرض :ولهم أعطيت السلطة ،كالعقارب
األرض الطاقة .رؤيا 9:3
إلى هذه النقطة في هذه المناقشة ونحن نتحدث عن تلك األشياء التي تحدث التي تؤدي إلى الحرب العظمى ،وعلى هذا النحو حاليا نعطي
مزيدا من المعلومات بشأن من راكب الحصان األبيض.
 ،وهناك خرج من الدخان :يوحي لي أن شيئا يخرج من الدخان ،وهو إعطاء هذه اآلية ولمناقشة ما هو فقط الذي يخرج من الدخان.
الخروج من آثار حروب الرجل ،ال سيما بعد تفجيرات األسلحة النووية ،أصاب تنشأ ،العقارب الفعلية ال يستخدم هذه اآلية كرمزية ،ولكن هم فقط
من سيمبوليسمس الطواعين التي سوف يصيب الرجل والحيوانات في أعقاب التفجيرات الحرب العظمى ،ومعظم أصاب سوف يكون نتيجة للتسمم
باإلشعاع.
تذكر :الدخان الذي يخرج من الهاوية رمزي من األكاذيب التي صرح بها الشيطان ،والمحرقة النووية الناتجة عن ذلك ،فما هو الذي
يأتي بها أو بسبب تلك األكاذيب؟
يسوع يخبرنا بما يخرج من الدخان باستخدام إشارات رمزية الجراد على األرض :الذي يقول لنا أننا بحاجة إلى فهم ما رمزي من الجراد.
واقترح أن الجراد رمزية للطاعون الذي يصيب تلك لرجل الذين ليس لهم "ختم هللا" على جباههم.
يتم التحقق من صحة هذا التفسير بالعبارة التالية" ،العقارب األرض لديها السلطة ".كما ترون ،أنها ليست العقارب نفسها ،ولكن يتم
يجري تشبيهها بالعقارب .عندما كنت هي ستونغ عقرب ،إيقاف تشغيل الجهاز العصبي ويمكن أن لم تعد تعمل ،ويتم منحك لأللم الشديد والمعاناة.
أنها مماثلة لهذا الذي أصاب أعقاب حرب نووية سيكون لدى الرجال.
هذا هو األول من "أصاب سبعة" الذي سوف يصيب أولئك الذين ليسوا "القديسين هلل" .عند الجراد على هذه الخطوة في األرقام
المتطرفة ،يأكلون كل شيء في المسار ،والنباتات والحيوانات.

ال تؤذي العشب
وأنه كان تحت قيادة لهم أنهم ينبغي أن ال تؤذي عشب األرض ،وال أي شيء
أخضر ,وال أي شجرة؛ ولكن فقط أولئك الرجال الذي قد ال ختم هللا في جباههم .رؤيا
9:4

عند هذه النقطة في هذه النبوءات ،محرقة نووية أكثر ،ونحن في أعقاب تلك التفجيرات .وهذا يمكن أن أقول لكم هو بداية "المحنة
العظيمة" من األلم والمعاناة أن هللا سوف تلحقه تلك التي للرجل الذي ما زال ال يرى الحقيقة هللا ،ومواصلة تقديم العبادة ككنائس ننادي المسيح
الدجال.

لم يصب بأذى القديسين
وأنه كان تحت قيادة لهم أنهم ينبغي أن ال تؤذي عشب األرض ،وال أي شيء
أخضر ,وال أي شجرة؛ ولكن فقط أولئك الرجال الذي قد ال ختم هللا في جباههم .رؤيا
9:4
العشب وأمور أخرى خضراء سوف ال يضر بهذه األوبئة ألنه أصاب هذه تؤثر على تلك الكائنات الحية من اللحم والدم ،وال مصنع
الحياة.
في هذا الرجل مصنوع من لحم ودم ،أنه سيكون مصابا ً بهذه األوبئة ،ولكن أولئك الرجال الذين قد "ختم هللا" ،الذي يدعو هللا أن "القديسين
هللا" ،لن تتأثر ،بأن هللا سوف حمايتهم من آثار االنفجارات النووية.
كما تظهر في الدرس السابق ،أن يكون مسيحيا ً ال يعني أنك "سانت من هللا" .أن "سانت هلل" ال يعني أنه يجب أن تكون مسيحية .فقط ألن
المسيحيين سوف تتأثر بهذه األوبئة هو إلظهار لنا أنه ليس يكفي أنك تعطي التشدق لكونه تابعا ليسوع المسيح ،ولكن يجب أن يعيش الجميع أن
تعليم يسوع ،الذي يتضمن الوصايا العشر.
يعرف هذا :هناك  7بيليون باإلضافة إلى البشر الذين يعيشون على األرض اليوم .من هؤالء ،تسلم هللا فقط  144,000كما يجري
"القديسين هلل" .من سكان األرض ،يشكل المسيحيون حوالي  1بيليون من الناس ،وهو  7/1من سكان األرض .يحسب نسبة القديسين هللا إلى العدد
اإلجمالي للسكان بحوالي 00205.أو  0.205في المائة ،وهذا اآلن أقل من هناك المسيحيين في العالم.
وهذا يقول لي ،أن يكون مسيحيا ً ال تترجم إلى "سانت من هللا" .إذا كان يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ،ولكن االحتفال يوم السبت في اليوم
األول من األسبوع (األحد) ،ثم لم تكن "سانت من هللا" .هذا هو واحد فقط من عدة طرق أن يكون مسيحياً كما يتم تعريفه في هذا القرن الحادي
والعشرين باستثناء لك من كونه "سانت هللا".
هذا هو عالمة أخرى يجب أن تكون على علم .إذا كنت البقاء على قيد الحياة في محرقة نووية ،وثم تعاني من هذا الجراد ،في أيا كان
الشكل الذي يتخذه هذا الرمزية ،ثم كنت ال أحد مع هللا ،حتى ولو كنت تعتقد أنك "سانت هلل" ،حقيقة لك هي يجري المعذبة حتى يخبرك أن كنت قد
خدعت بأكاذيب الشيطان ،وأن كنت بحاجة للبحث عن "كلمة" هللا الحقيقية .حتى في هذا الوقت ،ليس متأخراً جداً للتوبة لك كنت اآلثام.
ال تؤذي العشب وأشياء أخرى الخضراء عبارة مثيرة الهتمام بالكلمات .إذا كانت تحدث يسوع الفعلية الحشرات أو الجراد ،ثم سيكون من
الممكن أنهم لم يصب العشب .وهذا الجراد ما يفعله؛ أنهم يأكلون كل الحياة النباتية كما أنها تقدم على طول في أسراب الجراد.

حقيقة أن يسوع يقول أن الجراد هذه سوف ال يضر الحياة النباتية ولكن تؤثر فقط على تلك التي لم تقم "ختم هللا" في جباههم ،يؤكد لي أن
هذا الجراد رمزية في الواقع شيء آخر.
إذا كان هذا الجراد فقط تؤثر على الرجل أن يكون متأكداً "ختم هللا" ،الذي يشير هللا إلى كتلك مع عالمة الوحش ،ثم يجب أن نستمر في
قراءة ما يسوع أكثر وقد أخبرنا قبل أننا يمكن بالتأكيد منهم أن الجراد رمزية من.
كما تظهر في الدرس السابق ،أن يكون مسيحيا ً ال يعني أنك "سانت من هللا" .أن "سانت هلل" ال يعني أنه يجب أن تكون مسيحية .ألن
المسيحيين سوف تتأثر بهذه األوبئة هو إلظهار لنا أنه ليس يكفي أنك تعطي التشدق لكونه تابعا ليسوع المسيح ،ولكن يجب أن يعيش الجميع أن
تعليم يسوع ،الذي يتضمن الوصايا العشر ،أي شيء أقل من ذلك ،وليست "سانت من هللا".
وهذا يقول لي ،أن يكون مسيحيا ً ال تترجم إلى "سانت من هللا" .إذا كان يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ،ولكن االحتفال يوم السبت في اليوم
األول من األسبوع (األحد) ،ثم لم تكن "سانت من هللا" .هذا هو واحد فقط من عدة طرق أن النصرانية كما هو محدد في هذا 21ش القرن يستبعد لك
من كونه "سانت هللا".
وهناك عالمة أخرى يجب أن تكون على علم ،سيحمي هللا "القديسين هللا" من الشر الذي سوف يكون يحدث في جميع أنحاء العالم خالل
هذه "نهاية األيام" التي نعيش فيها اآلن.
إذا كنت على قيد الحياة اليوم ولكن ال ثم ابتليت بهذا الجراد( ،أصاب) ،في أي شكل من األشكال أن يأخذ هذه الرمزية ،فأنت ال أحد مع
هللا ،حتى ولو كنت تعتقد أنك "سانت هلل" ،حقيقة كنت هي يجري المعذبة حتى يخبرك أن كنت قد خدعت بأكاذيب الشيطان ،وأن كنت بحاجة للبحث
عن "كلمة" هللا الحقيقية .حتى في هذا الوقت المتأخر ،الوقت لم يفت للتوبة لك كنت اآلثام.
تذكر :هللا ال يرى إال في أبيض وأسود ،الحق والباطل ،والخير والشر ،أما تحب هللا أو تكره هللا ،هناك ال منتصف الطريق .على الرغم
من أن يمكن استدعاء نفسك مسيحيا ً أو يهوديا ً أو مسلما ،إذا كنت ال تفي بتعريف منظمة الصحة العالمية "سانت من هللا" ،فأنت ال من هللا،
وافتراضيا ً الشيطان.

خمسة أشهر عذاب
 ،وكان لهم نظر ًا ألن ال ينبغي قتلهم ،بل أنها ينبغي أن تكون المعذبة خمسة أشهر:
وكان بهم عذاب كعذاب عقرب ،عندما قال أنه ستريكيث رجل رؤيا 9:5
في هذه اآلية ،هللا هو إعطائنا كمية نهائية من الوقت( ،خمسة أشهر) ،أن هذا الوباء سوف تصيب أولئك الذين ليسوا "القديسين هلل" .فمن
رأيي ،ال يعرفون بالتأكيد عندما يبدأ تاريخ البدء لهذه الشهور الخمسة ،أن تبدأ أما في اليوم الذي تنفجر انفجار نووي آخر ،أو يبدأ أكثر من المحتمل
أن تحدث في وقت ما قبل الجانب النووي للحرب ،ولكن فيما يتعلق بأنه عند ،وأنا كمن بعد غير مؤكد.
هذا يقول لي أن هللا ثم تبدأ بمعاقبة الرجل الذي ما زال ال يعبد كما أمر هللا .هذه العقوبة لن تكون بالضرورة عقوبة مباشرة من هللا ولكن
سيتم التعامل بكل من أن الجراد رمزية .مرة واحدة ونحن نعلم الذين يمثلونها ،فسيكون لدينا فهم أفضل ما عند كل هذا سيحدث.

ال ينبغي قتلهم
العبارة" ،ال ينبغي قتلهم

" أخبرني أن تلك األحداث التي تتكشف وقد تم حتى اآلن بواسطة  .I.S.I.Sيمكن ما يتحدث يسوع

بسبب قوي  .I.S.I.Sمصرعهم في الواقع العديد من مئات أن لم يكن اآلالف من الناس.

ومرة أخرى ،تلك اآلالف من الناس الذين

وقد قتل  .I.S.I.Sيعرف الموت ،الذي يقول لي أن هذه اآلية ال

تتفق مع ما يجري في جميع أنحاء الواليات المتحدة اليوم؛ ويقترح لذلك أن هذه اآلية ليست إعطاء النبوة من تلك األشياء التي تحدث قبل المحرقة
النووية ولكن قد يكون من األمور التي تحدث بعد المحرقة النووية وخالل وقت "المحنة العظيمة" ،أو يمكن أن يكون لشيء ما سوف يحدث قريبا،
وما زال أمام المحرقة النووية.

وسيسعى الرجال الموت
وفي تلك األيام يجوز الرجل يلتمس الموت ،ويجوز عدم العثور عليه؛ بالرغبة في
الموت ،واإلعدام يجوز الفرار منها .رؤيا 9:6
مرة أخرى ،عرفت تلك اآلالف من الناس الذين قد قتل  .I.S.I.Sالموت ،الذي يقول لي أن هذه اآلية ال تتفق مع ما يجري في جميع أنحاء
الواليات المتحدة اليوم؛ ولذلك يقترح أن هذه اآلية ليست إعطاء النبوة لتلك األمور التي تحدث قبل المحرقة النووية ،لكن بعد المحرقة النووية،
وخالل وقت "المحنة العظيمة".

لم يفت األوان للتوبة
أعتقد أن هذا كاالستيقاظ الخاص بك دعوة ،وإذا كنت تعتقد أن التي قمت بحفظها في المسيح ،وحتى اآلن يمكنك البقاء على قيد الحياة في
المحرقة ،ولكن كنت مصابا ً بهذه اآلفات ،فإنك ال تكون "سانت من هللا" ،وحتى عند هذه النقطة في الحرب العظمى والمحنة ،ليس متأخراً جداً
للتوبة .التوبة قبل فوات لك.
واقترح أن هذا يمكن فقط أن واحدة من "نهاية يوم" أصاب .في ذلك سوى تلك دون أن "مارك هللا" تتم ،ولهذا يشير إلى أنه دليالً حيا
لغضب هللا ،وحتى اآلن ،ودعوة إلى التوبة.
ما تقول لي هذه اآلية هو أن بعض أنواع الطاعون سوف تصيب الناس األرض ،وسوف يكون المنهكة حتى أن الناس حتى المنكوبة
سوف ندافع عن الموت بدالً من االستمرار في تحمل األلم ألنها.
هذه اآلية كما تقول لي أن هذا قد يكون جيدا جداً هجوم مباشر من هللا على تلك التي لديها عالمة الوحش .هللا نفاد الصبر مع تلك التي
تعطي التشدق بتقديم العبادة هلل ولكن فشل للعبادة كما أمر هللا.

أعتقد هذا الخاص بك تستيقظ في الدعوة ،إذا كنت تعتقد أن هي حفظته في المسيح ،وبعد أنت تعاني من هذه اآلفات ،ثم أنت لم "سانت من
هللا" ،حتى عند هذه النقطة في الحرب العظمى ،وليس متأخراً جداً للتوبة .التوبة قبل فوات لك.

العثور مقبرة
ولهذا السبب هو الضوء التي أعطيت له في البؤس ،وحياة منعزلة المريرة في
الروح؛ التي طويلة للموت ،ولكنه جاء ال؛ وحفر ألنها أكثر من كنوز hid؛ الذي يبتهج
بالغة ،وسعداء ،عندما يمكن أن تجد القبر؟ الوظيفة 22-03:20
لمدة خمسة أشهر وسوف عذاب هذا الطاعون نادم .وسيكون األلم والمعاناة أن الموت سوف يبدو األفضل .بيد أن هذه المعاناة هي ضوء
أعطيت له في البؤس ،مما يعني أنه حتى عندما كنت تعاني الوقت لم يفت بعد لك .الضوء هو الحقيقة في هللا ،إذا كنت التوبة آثامك وتثقيف نفسك
في "كلمة" هللا الحقيقية وأسأل هللا الصفح ،أنه سوف ال تزال حتى يغفر لك .الضوء هو الحقيقة في هللا ،إذا كنت التوبة ذنوبك وأسأل هللا الصفح ،أنه
سوف ال تزال حتى يغفر لك .وهذا ال يعني أن األلم والمعاناة نهاية لك حين كنت بعد العيش ،إال أن في الموت قد يغفر لك هللا ،وربما ال تزال الحياة
األبدية ستكون لك ،إذا كنت فقط التوبة خطاياك وأطلب مغفرة هللا ،وتثقيف نفسك في "كلمة" هللا الحقيقية.
العبارة" :حياة منعزلة المريرة في الروح" ،محاولة أخرى من جانب هللا لتظهر لك إذا كنت التوبة والسعي إلى هللا من خالل الدراسة
والبحث ،ثم روحك قد ال يزال إعطاء "الحياة األبدية".

يوم ظالم
ضربة أيها البوق في صهيون ،وصوت إنذار في بالدي الجبال المقدسة :السماح
لجميع سكان ترتعش األرض :يوم يأتي الرب ،ألنه ناي في متناول اليد .جويل 2:1
هللا هو إعطاء تحذير إلى صهيون ،وهو نفس إعطاء تحذير إلى "دولة إسرائيل" التي هي بحاجة إلى التوبة ،وتشير إلى أن تلك األمة
إسرائيل ال تعطي العبادة هلل كأوامر هللا.

ال شيء ،هربا من غضب هللا
ديفوريث نار قبل منهم؛ ووراءها شعلة بورنيث :األرض كجنة عدن المعروضة
عليهم ،ووراءها برية مقفر؛ نعم ،وال شيء يجوز الهروب منها .جويل 2:3

هذه ثالث آيات من جويل مرة أخرى تمنحها بالدي دراسة الكتاب المقدس كما يجري مراجع لمساعدة في إعطاء معنى لآليات أعاله في
الوحي .هذا قليالً مربكة ،حيث أن الوحي  9:4يخبرنا بأن الجراد قيادة عدم إلحاق األذى النباتات الخضراء ،ولكن فقط عذاب أولئك الرجال دون
العالمة هللا ،ومع ذلك تشير هذه اآليات من جويل أكثر مثل مقدما شيرمان إلى البحر عن طريق جورجيا خالل "الحرب األهلية األمريكية" .إذا كان
هذا هو الحال ،ثم هذا الجراد مرة أخرى سيمبوليسمس وهي في الواقع إشارة إلى بعض الجيش "نهاية اليوم" أن تتحرك هذه القوات ضد دولة
أخرى.

واسمحوا قلبك التوبة
لذلك أيضا saith ،الرب ،انتقل اآلن ية حتى بالنسبة لي مع كل قلبك ،ومع الصيام ،ومع البكاء ومع الحداد :جويل 02:12
حتى في وسط كل هذا الدمار والموت ،ما زال يترك هللا أمال أن حتى أولئك الذين لم تأتي له .االستماع إلى هذه الكلمات التي يتحدث بها
شفاه هللا والتوبة وحفظها.

يعرف

هذا :عليك التوبة وطلب الصفح قبل أن تموت ،أو قبل "مجيء الثانية المسيح" ،أيهما يأتي أوالً .إذا كان عليك االنتظار ،ثم أنه

سيكون متأخراً جداً.

العبادة تماما كما قاد
كما بينت لكم من سفر التثنية الفصل  ،4أنه إذا كنت ال يعبد هللا بالضبط كما أنه يحظى ثم كنت ال عبادة هللا على اإلطالق .علم يسوع أننا
يجب أن نحب اآلخرين كما كنا لهم الحب لنا ،ولكن الشيطان المخفية هذه الوصية بسيطة من العقل من الرجال ،وبدالً من ذلك ،قد يأتي الرجال
يحبون أنفسهم ،وأكره جميع الذين أقول لهم أنهم مخطئون.
وقد بني هذه األكاذيب الكراهية لآلخرين ،ورغبة في االنتقام جميع الذين سوف يتحدثون ضد لك .ومن هذا الجو من الكراهية الموجودة
في العالم اليوم ،مما سيؤدي إلى وقت قريب جداً ،في الوفاء بهذه النبوءات األليمة والمروعة.

التوبة لريال مدريد
وتمزق القلب ،وال من المالبس الخاصة بك ،وتحويل منعزلة الرب هللا بك :ألنه هو كريمة ورحيم ،بطيء الغضب ،والعطف الكبير،

وريبينتيث له من الشر .جويل 02:13
أحد االحتماالت األخرى أن هذه اآليات جويل تعطي أهمية ألن الذي هو الذي تنبأ في "سفر الرؤيا" ،ألنه في كلتا الحالتين ،يقال لنا التوبة
وإزالة أنفسنا من "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،في جميع األشكال التي تتخذها.

تمزق قلبك
ومخصص بين كثير من شعوب شرق البحر المتوسط ،تمزيق مالبس منها عندما يرغب أحد التوبة من ارتكاب خطأ جانبهم ،أو عندما
أنهم هم حتى قلب عاطفيا ً أنها تحتاج إلى طريقة للتنفيس عن غضبهم .هذا اإلجراء يتم عموما الضغط النفسي الحقيقي أكثر كإثبات لصالح المحيطين
بدالً من أي .وتقول هذه اآلية؛ ال نمزق المالبس الخاصة بك ،ولكن قلبك .إذا ،عليك التوبة ليست في الواقع ،وليس فقط في المعرض ،سوف تعرف
هللا.

غضب هللا يظهر
وفي تلك األيام يجوز الرجل يلتمس الموت ،ويجوز عدم العثور عليه؛ بالرغبة في
الموت ،واإلعدام يجوز الفرار منها .رؤيا 9:6
األسلحة النووية وسوف يقتل ثلث سكان الرجل على األرض ،ولكن فقط سيجعل هذه أصاب الناس يعانون في ألم شديد ،ولكن لن يسبب
الموت .وأرى أن هذا كجزء من غضب هللا؛ ترك على األرض التي ما زالت ال للعبادة هللا كما أنه أوامر ،حتى بعد المحرقة ،وستكون تلك المنكوبة
"مدة خمسة أشهر" باألوبئة ،ولكن هللا لن يسمح أي شخص للموت ،على الرغم من المعاناة ستكون كبيرة جداً وأن الناس رغبة الموت على مدى
األلم.
أرى هذه النبوءات كما يجري من الوقت بعد األسلحة النووية التي يتم تعيين إيقاف ،الذي سوف يقتل ثلث عدد سكان الرجل على األرض،
ولكن تلك التي البقاء على قيد الحياة التفجيرات سوف يكون التسمم باإلشعاع ،سوف تكون هذه األوبئة الناجمة عن اإلشعاع التي تجعل الناس
يعانون في ألم شديد ،ولكن سوف يتسبب في موت مؤلم بطيء  ،ربما حتى األشهر الخمسة التي تحدث في تلك اآليات السابقة.
وأرى أن هذا كجزء من غضب هللا؛ تلك التي تركت على األرض ،بعد سوف تعاني المحرقة النووية ،التي ال تزال تعجز عن عبادة هللا
كما قال أوامر ،حتى بعد المحرقة" ،خمسة أشهر" باألوبئة ،ولكن هللا لن يسمح أي شخص للموت ،على الرغم من المعاناة ستكون كبيرة جداً وأن
الناس رغبة الموت على مدى األلم.
الهاوية رمزية "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،واألكاذيب والخداع .ثم هذه اآليات أعاله تشير إلى أنها طاعون الذي يحدث بعد المحرقة.
هؤالء الرجال الذين هم حاليا المعذبة ،التي ال تشمل أولئك الذين ختم هللا أو القديسين هللا  ،144,000وهم أولئك الذين ال تعطي العبادة الحقيقية
والصحيحة هلل الذين هم الذين سوف تكون المعذبة من هذه اآلفات.
أرى أن السبب الجذري للحرب العظمى واستخدام األسلحة النووية ،وحقيقة أن العالم كله للرجل ،باستثناء حفنة الموجودة "القديسين هلل"،
سوف يكون حتى خدعت "اإلنجيل كاذبة" الشيطان( ،الهاوية) ،أنها سوف تعطي العبادة ليس كما أمر هللا ،ولكن كما قال أكاذيب الشيطان العبادة
إعطاء .ومن هذه "الهاوية" من األكاذيب والخداع التي سوف تتسبب في الرجال أحداث الحرب العظمى التي سوف تدمر الكثير من األرض هلل
الذي خلقه.

العبادة كأوامر الضبط
كما بينت لكم من سفر التثنية الفصل  ،4أنه إذا كنت ال يعبد هللا بالضبط كما أنه يحظى ثم كنت ال عبادة هللا على اإلطالق .علم يسوع أن
يجب علينا حب اآلخرين كما كنا لهم الحب لنا ،ولكن الشيطان المخفية هذه الوصية بسيطة من العقل من الرجال ،وبدالً من ذلك ،قد يأتي الرجال
يحبون أنفسهم ،وأكره جميع الذين أقول لهم أنهم مخطئون.
لقد بنينا هذه األكاذيب الخاص بك الكراهية لآلخرين ،ورغبة في االنتقام جميع الذين سوف يتحدثون ضد لك .ومن هذا الجو من الكراهية
الموجودة في العالم اليوم ،مما سيؤدي إلى وقت قريب جداً ،في الوفاء بهذه النبوءات األليمة والمروعة.

وجوه الرجال
وأشكال الجراد كانت مثل منعزلة الحصان أعد معزل المعركة؛ وعلى رؤوسهم
كما لو كان التيجان مثل الذهب ،ووجوههم كوجوه الرجال .رؤيا 9:7
وأنا أرى هذه اآلية كيف هللا يشرح لماذا تجري هذه األوبئة .على يد الرجل ،والغضب والكراهية في قلبه ،أن تجري هذه الحرب العظمى.
على مر التاريخ ،رج ل قد شنت خيوله الحرب ،الذهاب إلى المعركة ،ولكنه لم يكن الحصان الذي كان السبب للحرب ولكن الرجل الذي ركب لهم.
العبارة" ،كانت وجوههم كوجوه الرجال  "،يقول لي أن هذا الجراد رمزية من جيوش رجل حرب مع بعضها البعض وال الحشرات أو
المخلوقات خارق.

مرة أخرى يدعو هللا لك
إذا أنت الذبول العودة" ،يا إسرائيل" saith ،الرب ،العودة لي :وإذا أنت الذبول
التخلي عن الفظائع ملكك بي األنظار ،ثم سوف ال إزالة أنت .إرميا 4:1
على الرغم من أن هذه اآلية يوجه نفسه إلسرائيل ،كما يجري المذنبين ،في سياق هذا يجري نبوءة ،أعتقد أن كلمة إسرائيل يمكن
االستعاضة عن هذه العبارة ،وأبناء الرجل ،وهذا يعني بطبيعة الحال البشرية جمعاء .كما تستخدم في هذه اآلية إسرائيل هو إشارة إلى "دولة
إسرائيل" ،التي بدورها رمزية للناس التي ال تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل .لذا هذا ثم يقول لي أن هذا اإلنذار والنداء من هللا موجهة إلى
الشعوب واألمم "نهاية األيام" ،الذين يتعبدون من "األديان الباطلة" الشيطان ،التي تستند إلى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،بما في ذلك تلك الديانات
المسيحية واليهودية والمسلمة.
كلمة "رجس" يعرف بأنه :شيء فظيع ،شيء المشينة ،األمر الذي يخلق شعور بكراهية شديدة .

تذكر :هو هللا-يسوع يعطي هذه النبوءات؛ ذلك هو هللا الذي هو الذي يرى ذنوبك أن الفظائع .إذا كان يمكنك حضور الكنائس في مكافحة
المسيح ويعطي العبادة كما تبشر هذه الكنائس ،ثم هللا يرى العبادة الخاص بك رجس .إذا كان هللا يراك رجس ،ثم لديك حقاً أي فرصة للدخول إلى
السماء ،والحصول على "الحياة األبدية".

أعتقد أن "كلمة هللا" هي الحقيقة

وسوف أقسم أنت" ،الرب حي ،في الحقيقة ،وفي الحكم ،وفي بر؛ وعلى األمم أن
يبارك أنفسهم له ،وله أنها المجد " .إرميا 4:2
يسوع المسيح أعطانا الوصايا اثنين ،أول حب هللا ،مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل ,التي يمكن أن تتجلى بحفظ وصايا هللا،
الوصايا العشر ،كتب في الحجر بواسطة اإلصبع جداً من هللا .والثاني أن نحب جيراننا وعلى نفس المنوال .
من أجل تحقيق هذه الوصايا اثنين ،يجب أوالً االعتراف المسيح مات على الصليب ،وأثير من الموت ليأخذ آثام الرجل منعزلة نفسه.
الخالص ممكنا ً إال من خالل قبول وإيمان يسوع المسيح كالمسيح وأن يسوع كان في الواقع وفي الحقيقة منبعث من الموت معزل "الحياة األبدية".
يجعل هذه اآلية أن يتجلى في العبارة" ،الرب حي ،في الحقيقة "،هذه العبارة يعني أن تقبل أن هللا حقيقي ويعيش هللا ،وأن هللا له سلطة
على لك كمبدع الخاص بك ،ومن خالل مثال ابنه يسوع ،الذين قد تم إحياؤه من الموت إلى "الحياة األبدية" ،ويقدم هللا الخالص للتائبين.
تذكر :يسوع قال لنا عن الحرب واألسلحة النووية التي سيتم استخدامها ،واآلن يسوع يقول لنا ذلك الذي سيحدث في أعقاب هذه القنابل
النووية اآلثار المدمرة .اآلية أعاله Rev9:7 ،تقول لي أنه بدالً من الحشرات ،من آثار القنابل النووية وتلك التي خدعت من الهاوية التي هي
"اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،بعد أن إحالل العذاب المستمر لجميع أولئك الذين لديهم عالمة الوحش.

الجراد قد الشعر
وكان لديهم شعر كشعر النساء ،وكانت أسنانهم كأسنان األسود .وكانت الشارات،
كما أنها كانت الشارات حديد؛ وصوت اجنحتها كصوت عربات الخيول العديد من
تشغيل للمعركة .وكان لديهم ذيول مثل منعزلة العقارب ،وهناك وخز الضمير في
ذيولها :وقوتهم وكان يضر الرجال الخمسة أشهر .رؤيا 10-9:8
على الرغم من أن الجانب النووي الحرب العظمى أكثر ،هذا ال يعني أن الحرب نفسها قد انتهت .إذا صح لي معنى المقترحة من اآليات
السابقة ،ثم هذه األوصاف من اآليات الثالث المذكورة أعاله من األسلحة والجنود أن شن هذه الحرب.

ال في أعاله ،كان صوت اجنحتها كصوت عربات الحصان العديد من تشغيل للمعركة ،توحي المروحيات لك؟ حقيقة أن هللا يعطي إشارة
إلى هذه األمور دائم "خمسة أشهر "،وقوتهم وكان يصب الرجل خمسة أشهر ،يقول لي أن ذلك يمكن أن يعني أن الحرب التقليدية سوف تستمر
لم دة خمسة أشهر بعد أن ينتهي بالجانب النووي .هذا ثم يعطي الدعم لبالدي التي نحن في "نهاية األيام" ،والحرب العالمية التي تقوم تأكيد .I.S.I.S
أن يخبرنا النبوءة التي تؤدي إلى "الموت الثالث واحد" من األرض ،وثلث من الرجل ،وثلث البحار.
بالنسبة لي ،ما ورد أعاله يبدو الكثير مثل جيش حديث .يمكن أن تكون الشارات حديد بالعربات المدرعة والدبابات .يمكن أن يكون صوت
األجنحة طائرات الهليكوبتر .يمكن أن تكون الذيول برميل من المدافع والبنادق .
مرة أخرى يسوع يقول لنا أن هذه اآلفات سيكون خمسة أشهر لجعل تلك ليس "القديسين هللا" يعاني .واقترح أن هذه الفترة خمسة أشهر
يبدأ فورا بعد انتهاء إيقاف القنابل النووية ،ويستمر لمدة خمسة أشهر أكثر بعد ذلك.
مجرد التفكير في ما يسوع يخبرنا ،العالم سيكون الجميع لكن دمرتها حرب نووية ،وثم يعطينا رؤية لما ستكون عليه العالم لألشهر
الخمسة المقبلة بعد ذلك.
جميع األنقاض التي ألقيت في الغالف الجوي سوف المطر تتراجع على األرض ،والبحار ،وجميع أولئك الذين البقاء على قيد الحياة
القنابل .ثم أصاب ستضع القيام به لعدم وجود المياه النظيفة والغذاء والظروف الصحية الجيدة .الكثير من الناس سيموتون جوعاً وستتم إزالة
العطش ،والقانون والنظام ،والمذابح والفوضى تسود في جميع أنحاء العالم بأسره ،وحتى مع كل أن ،جيوش العالم سوف ال يزال أن تشارك في
القتال في حرب ،وكذلك.

أبوليون
وكان ملك عليها ،وهو مالك الهاوية ،اسمه باللغة العبرية ابادون ،ولكن باللغة
اليونانية قد خلت اسمه أبوليون -ويل واحد هو؛ في الماضي ،وها ،وهناك تأتي مصائب
هما أكثر اآلخرة .الوحي 12-09:11
هذا الملك الذي تحدث في اآليتين أعاله هو الملك نفسه أن يركب الحصان األبيض ،بهذه الطريقة هو أخذ يسوع لنا العودة في الوقت
المناسب إلعطاء معلومات أكبر لتقديم الدعم إلى منظمة الصحة العالمية هو عرض تاريخ هذا الملك أن يكون.
أوالً قيل لنا أنه سوف يكون هناك الملك أو الزعيم ،الفرسان البيضاء ،التي سوف تكون سببا للحرب العظمى ،وثم يقال لنا أن لديه سيف
عظيم ،أو نوع جديد من األسلحة النووية ،وفارس األحمر ،ثم يقال لنا أن هللا سوف يسبب الحرب المزمع عقده حتى بلده القديسين مختومة عالمة
من هللا .اآلن نحن حاليا تظهر جانبا آخر من هذا الملك أرنج ،وتصوير الرسوم بيانية لنوع جديد من األسلحة.

تذكر:

"سفر الرؤيا" مكتوبة كلها تقريبا في سيمبوليسمس ،حتى ما هو مكتوب بحاجة إلى النظر في ضوء ذلك.

هذا الملك واألمة ثم يذهب إليها وينتصر على األمم األخرى .فمن هذه األمة أن يبدأ الجانب التقليدي للحرب العظمى الذي يسبب بدوره
األمم األخرى للبدء باستخدام األسلحة النووية ،والتي تستهل في "المحنة العظيمة".

من الهاوية
هو اعتقادي الراسخ بأن هذا راكب الحصان األبيض حدث بالفعل ،وهو ما يعني أننا في الواقع في األيام األولى من الحرب العظمى ،وفي
"نهاية األيام" ،وأن الوقت ينفد ،سريعة .أرى هذا الفاتح كتلك التي أصبحت تعرف باسم  .I.S.I.Sأو الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا .مجرد
التفكير حول الفظائع أن هذا "عبادة إسالمية متطرفة" االنخراط في قطع الرؤوس ،حرق الناس على قيد الحياة ،مما أدى إلى دفن الناس أحياء ،هذا
يبدو لي وكأنه اآليات أعاله من تلك التي تأتي إليها من قعر حفرة من الجحيم واإلسالم المتطرف هو الملك.
وهذا يعط ي أيضا اقتراح بالنسبة لي أن هذه األمة التي يرمز كحصان أبيض قد يكون إشارة إلى الملك لتلك التي تأتي إليها من الهاوية،
(اإلنجيل الشيطان كاذبة) ،الذي قد ملك اسمه ،هو ابادون في العبرية وأبوليون في اليونانية .إعطاء تاج ثم سيكون بمثابة دعم لهذا.
تذكر :سفر الرؤيا هو كتاب النبوءة ،مما يعني أنه يتنبأ من األمور التي تأتي من عند النبوءة يرد أوالً ليوحنا الرسول .دراسة لتاريخ
البشرية سيقول لنا إذا كانت هذه األحداث قد حان بالفعل لتمرير أو إذا كانت تحدث.

من هو أبوليون؟
اسمه باللغة العبرية ابادون ،ولكن باللغة اليونانية قد خلت اسمه أبوليون

.

وفي دراستنا "كتاب دانيال" في الدروس ،قد أظهرت كيف هللا سوف تعطي معلومات واستعراض ما قدمه لنا ،ثم قم بتوسيع بناء على تلك
المعلومات باعطائنا معلومات إضافية .وبهذه الطريقة يعلم هللا استخدام استعراض وتوسيع تدريس الطريقة المستخدمة بواسطة العديد من المعلمين
البشرية.
في األصل بالعبرية ،ترجمة ابادون مكان للتدمير أو السبب الجذري للتدمير .وهذا على ما يرام مع كل من تعليلي المذكور أعاله بشأن
.I.S.I.S
الترجمة اليونانية القديمة اللغة العبرية هي أبوليون التي يتم تعريف االسم إنجيل الساقطة ،الذي يعيش في عالم الجريمة ،أن أطلق هللا في
"نهاية األيام" جلب الدمار على الخلق ،أو على األقل أولئك الذين ليسوا "القديسين هلل".
على أساس أن هللا قد أعطى لي ،كالهما تمثل اإلنجيل الشيطان كاذبة ،أو الهاوية ،وهي بالتالي سبب الخراب والدمار الذين العبادة وفقا
الكاذيب الشيطان .ولهذا الملك ،ابادون ،هو السبب الجذري للحرب .أنه ليس رجل أو فرد ،ولكن النتيجة النهائية التراكمي لقرون من أكاذيب
الشيطان وقدرته على التأثير والتحكم الرجال من مثل الشخصيات إلى بلده.
كما تحدث في اآليات أعاله ،مالك الهاوية ،من أولئك الذين يتبنون يكمن الشيطان في الحاالت القصوى .مثال على هذا هو شعب
الشرق األوسط التي أصبحت تعرف باسم  .I.S.I.Sمن دين محمد ،نشأت هذه المجموعة منشقة من  .I.S.I.Sالتي قاعدة عبادتهم هلل على نسخة
مشوهة من القرآن .فمن هم الذين هم الملك ،أو أبيض وفارس ،التي يذهب إليها لقهر .فمن هم ودينهم الكاذبة التي يقودها ابادون الملك ،وأبوليون
هو اسم دين "اإلسالم الراديكالي".

فهم هذه الفرسان الثالثة
فارس أول ،الذي يركب الحصان األبيض ،بداية لحرب والملك أو الزعيم الذي هو السبب في هذه الحرب .واقترح  ،.I.S.I.Sتلك التي
تأتي من الهاوية ،التي تلتزم بدين "اإلسالم الراديكالي" ،كاذبة كما يجري هذا الملك الذي يركب الحصان األبيض.
الهاوية تمثيل رمزي من فم الشيطان وجميع األكاذيب والخداع التي تأتي إليها من الشيطان .تم تأسيس  .I.S.I.Sعلى "الدين كاذبة" يعظ
أن الجميع يجب أن يقتل أولئك الذين ال ينتمون إلى هذا "الدين كاذبة" ،تاركين فقط اليسار المؤمنين في العالم.
فارس الثاني ،الذي يركب الحصان األحمر ،تصوير للحرب نفسها ،ألن السالم إزالتها من على وجه األرض .على الرغم من أن يبدأ
 .I.S.I.Sفي الشرق األوسط والعراق وسوريا ،قد انتشرت بالفعل إلى شمال أفريقيا ،وهي محسوسة في آسيا وأوروبا وأمريكا ،والتي تبين لي أن
هذا هو بالفعل حرب عالمية.
وهو فارس الثالث ،الذي يركب الحصان األسود ،الذي يرمز إلى المذبحة التي وقعت الحرب والتفكك االقتصادي واالجتماعي الناجم عن
ذلك ،التي أرى أن حادث تحطم اقتصادية التي تحدث قبل الحرب العظمى ذاهب النووية .ويحدث عالمات هذا كما أعلن في "محطات األخبار" في
األيام األخيرة في شكل أسواق األسهم متقلبة حول العالم.
وكما ذكرت سابقا ،عالمات هذه النبوءات كلها حولنا ويحدث في الوقت الحقيقي .وبالتالي فإنني في قبول الراسخ بأننا اآلن في منتصف
"نهاية يوم" وبداية الحرب العظمى.
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