الدرس  ،29البداية األحزان
المالئكة أربعة من نهر الفرات
بوق المالك السادس ،وسمعت صوت من أربعة قرون المذبح الذهبي الذي قبل هللا،
قائال للمالك السادس الذي كان البوق" ،فضفاضة المالئكة األربعة التي هي ملزمة في
النهر العظيم الفرات" .وكانت المالئكة األربعة أطلق ،التي أعدت لساعة ،ويوم ،وشهر
وسنة ،ليقتله الجزء الثالث من الرجال -الوحي 15-09:13
تذكر :أنه نظراً ألن "المالئكة األربعة" التي عقدت في أركان األرض األربعة حيث توقفت عن القيام بذلك بأحد المالك الذين قد "ختم
هللا" ،لختم  ، 144,000هو إلى هذا رمزية نفس أن هذه "الزوايا األربعة" من نهر الفرات يتحدث عن ،وأنهم اآلن اسمحوا فضفاضة  ،وثم يبدأ
الجانب كامل من الحرب العظمى.
كما أنني مقتنع بأن ما ورد أعاله هو مناقشة للنتيجة التي تحدث بسبب الحرب بدأت قبل  ،.I.S.I.Sفي أن اآليات تتحدث أخيرا السماح
لتفقد المالئكة أربعة من نهر الفرات ،وهو بعد آخر الرمزية "الفرسان األربعة" وتقدما ً من حرب تقليدية إلى أن نشوب حرب نووية.
عندما يعود السيد المسيح هو بنفسه سيحطم كل أولئك للشيطان التي ما زالت غير مرقمة بين المؤمنين باهلل .ومع ذلك ،قبل ذلك ،ستكون
هناك حرب عالمية األقوياء ،بين األمم من الرجل.
أن هناك إشارة إلى المالئكة األربعة التي هي ملزمة في النهر العظيم الفرات ،توحي بالنسبة لي ،أن تبدأ الحرب ،كحدث مترجمة ،في
مكان ما في منطقة الشرق األوسط في المنطقة المطلة على نهر الفرات ،كما  .I.S.I.Sوقد فعلت ،ولكن سوف تتطور تدريجيا إلى حرب عالمية،
مرة أخرى كما فعلت  ،.I.S.I.Sثم إلى "حرب نووية"  ،التي قد تكون أو قد ال تنطوي على  .I.S.I.Sولكن أيضا العالم القوى الحقيقية ،الواليات
المتحدة األمريكية ،وروسيا ،والصين ،وأوروبا ،بين أمور أخرى.

أطلق المالئكة األربعة
قائال للمالك السادس الذي كان في البوق" ،مالئكة فضفاض األربعة التي هي
ملزمة في النهر العظيم الفرات" .الوحي 09:14

هي أطلق المالئكة "األربعة" من نهر الفرات ،مما يعني أنه يتم تعيين الحرة أو نظراً لإلذن من قبل هللا ،للمشاركة ،التي سيتم تعيين في
أحداث الحركة التي سوف تؤدي إلى المحرقة النووية .ال أرى هللا كالمحرض الحرب ،ولكن هللا لديه السلطة تأجيل الحرب ،وأيضا للسماح لقوى
الرجل تستمر كما طبيعتها عندما تحت تأثير يكمن الشيطان.
هذه اإلشارة إلى "المالئكة أربعة من نهر الفرات" ،أرى أنها نفس "الفرسان األربعة" في سفر الرؤيا ،فضال عن المالئكة األربعة التي
عقدت في أركان األرض األربعة .ثم هذه اآلية مرة أخرى هو إعطاء وصف الرمزية نفسها ،وهذا هو سبب الحرب العظمى .أرى السبب في أن هللا
يشير إلى نهر الفرات كطريقة إلظهار من المنطقة ما هي األرض التي سوف تنشأ الحرب في ،والتاريخ قد كشفت ،العراق ،سوريا ،وإيران جميع
الحدود منطقة نهر الفرات.

الجوانب األربعة للحرب العظمى
في األمثلة الثالثة المذكورة أعاله ،كما هو مبين في الرؤى بيسوع للرسول يوحنا ،الفرسان األربعة ،المالئكة األربعة التي تعقد في أركان
األرض األربعة ،والمالئكة أربعة من نهر الفرات ،الذي يتم السماح أخيرا فضفاضة جلب الحرب إلى األرض ،ويصل إلى نفس الشيء.

الفرسان

األربعة هم سيمبوليسمس الجوانب األربعة للحرب العظمى.

ويمثل الحصان األبيض قضية وزخم الحرب العظمى.
ويمثل الحصان األحمر الموت والدمار في الحرب نفسها.
ويمثل الحصان األسود تدمير اقتصادات العالم.
الحصان الشاحب تمثل الرياضيات بعد الحرب ،وأحدثت الوفاة بالمجاعة ،والطاعون ،ومن الحيوانات من الجوع.

المالئكة األربعة أن يعقد أربع زوايا األرض ،يمثل هذه الجوانب نفسها للحرب ،فقط تظهر بطريقة مختلفة-
باستخدام هذا الترميز الثاني ،يسوع هو تبين لنا أن الحرب العظمى ،ورغم ذلك لم يشرع باهلل ،رهنا بإرادة هللا في أن
هللا يسبب الحرب إلى تأجيل إلى ما بعد مختومة "القديسين هلل" ،كما كل شيء في هذا الكون.
المالئكة أربعة من نهر الفرات  ،وأيضا رمزية آخر من هذه الجوانب نفسها الحرب العظمى ،لكن في هذه
الرمزية ،ويضيف يسوع معلومات إضافية مما يعطينا موقعا على األرض حيث سوف تندلع هذه الحرب العظمى بها لكي
يساعدنا في تحديد هوية الملك الذي يركب الحصان األبيض-
تقع على نهر الفرات في المنطقة العالم المعروف باسم الشرق األوسط ،وعلى وجه التحديد فإنه يرتبط "اإلمبراطورية
البابلية" القديمة ،التي هي األمة في العصر الحديث للعراق وسوريا ،ولكن أيضا يمكن أن تقترن مع األمة القديمة لبالد فارس،
وهو إيران في العصر الحديث.

مع هذه المعلومات نحن نعلم اآلن أن تلك التي يتم السماح لتفقد من "المالئكة أربعة" من نهر الفرات والخروج من
الهاوية ،وهي الكذب والخداع من "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،وكما ملكهم ،أبوليون ،وسوف ترتفع من هؤالء الناس في الشرق
األوسط سواء في إيران أو العراق أو سوريا.
هذه سيمبوليسمس مختلفة ثالثة من أربعة جوانب الحرب العظمى تكشف عن نمط منطقي للتوسع في "حروب كبرى"
من صراع محلي إلى حرب عالمية .وهذا يعطي أيضا األدلة في التاريخ وهو في الواقع  .I.S.I.Sالذي هو الجذر تسبب
الحرب العظمى ،وأنه في نهاية المطاف سوف النووية.

والسبب المباشر للحرب العظمى
حتى اآلن ،المتطرفين الدينيين فضفاضة متماسكة ،في تلك المنطقة من العالم قد دمجها في قوة عسكرية موحدة
معظمها حاليا يجري يشار إلى  .I.S.I.Sأو  .I.S.I.Lوأنا أرى هذه حك فضفاضة مجموعات كتلك التي يتم السماح فضفاض
من نهر الفرات ،وتوحيد تلك الجماعات في  .I.S.I.Sحيث الملك أو أبوليون .ومن خالل تلك التطورات العسكرية أن العالم
سوف االنجرار إلى الحرب التي ستؤدي إلى الحرب العظمى وتنبأ المحرقة النووية في هذه اآليات.

السبب التاريخي للحرب العظمى
على الرغم من أن  .I.S.I.Sالذي يبدأ الحرب بالخروج لقهر جميع األشخاص اآلخرين حولهم ،هناك قضية تاريخية ل  .I.S.I.Sأن
تصبح راديكالية في المقام األول.
 .I.S.I.Sالحقد والريبة التي يواجهها أولئك الذين يشكلون أوالً ينشأ في التاريخ عندما أصدر البابا لكنيسة روما" ،الحضري الثاني" في
 1095ميالدي ،طلب من ملوك أوروبا أن الجيوش إلى األراضي المقدسة في محاولة لقهر أراضي يهودا وتحرير مدينة القدس من الوثنية
اإلسالمية التي تسيطر عليه .هذا أسفرت "الحملة الصليبية األولى" ،واستمرت حتى  1487ميالدي ،كل ذلك في الطلب ويقرها الباباوات للكنيسة
الكاثوليكية الرومانية.
حتى هذا الوقت ،والشعب المسلم في المنطقة والمسيحيين واليهود تميل إلى العيش معا في وئام ،ولكن مع البابا ،الذي هو الزعيم لدين
المسيح الدجال إصدار إعالن حرب على المسلمين ،بدأ الشيطان البداية من الكراهية وعدم الثقة الذي ال يزال قائما اليوم.
مع هذه الحرب المقدسة ،المسيحيين رأي المسلمين كالوثنية والبربر ،وفي المقابل يرى المسلمين المسيحيين الكفار والبرابرة .حدث هذا
منذ وقت طويل ،ولكن الكراهية والشكوك تعزز ازدراء المتأصلة من كال الجانبين لآلخر.
متى يمكن أن يسبب الشيطان الرجال يكرهون بعضهم البعض ،ثم أنه سوف يسبب لهم بالذهاب إلى الحرب .ما قامت به الشيطان من
خالل سلطته على كنيسة روما غرس العنصرية في العالم .ورأى األوروبيين المسلمين واليهود التوابع ،ويقول أن األوروبيين قد ال تحترم تلك
شعوب منطقة الشرق األوسط .وهذا في المعارضة المباشرة لما علم يسوع" ،حب اآلخرين كما سيكون لديك لهم أحبك "،وبعد آخر معرف أن
كنيسة روما هي مكافحة المسيح .بهذه الطريقة بدأ كنيسة روما وتشجيع االنقسامات العرقية بين الشعوب من اختالف لون الجلد والعادات واللغات.

نظراً ألن األولى الحرب المقدسة أمم "األوروبيين المسيحيين" هيمنت على العالم اإلسالمي ،بما في ذلك قهر وتحول هؤالء الناس
وأراضيهم في مستعمرات أوروبا ،وهذا قد بنيت حتى أقوى وأطول دائم الكراهية التي تكشف عن نفسها في أحداث اليوم.
وغرض  .I.S.I.Sهو لقهر العالم بأسره وفرض وبالتالي إصدار وتفسير القرآن على جميع شعوب العالم .وتعتزم في هذا  .I.S.I.Sعلى
القضاء على جميع جوانب المسيحية واألديان األخرى من على وجه األرض.
تذكر :في روما للكنيسة وتلك األديان التي تطلق على نفسها اسم المسيحية يحددها هللا بأنه المسيح الدجال .تلك التي تشكل صفوف
 .I.S.I.Sوجميع الشعوب اإلسالمية المتشددة األخرى يشكلون ما عرف يسوع كتلك من الهاوية .كل من هذه القوى جوانب قوة الشيطان للتأثير
والتحكم حتى في أذهان مان.
باستخدام هذه القوات المتضادة اثنين ،وكالهما يسيطر عليها الشيطان ،سيحاول الشيطان إلنجاز هدفه هو تدمير الرجل وكل الحياة على
هذه األرض.
تذكر :الشيطان يكره هللا ،وجميع أن هللا قد أنجزت وتم إنشاؤها .الشيطان يريد أن يأخذ كل ذلك بعيداً عن هللا؛ وهذا هو شدة حقد الشيطان
خالق الكون الذي قال أنه سيحاول تحقيق حول وفاة  7بيليون باإلضافة إلى الناس التي على األرض اليوم.

يوم واحد وشهر والسنة
وقد أطلق المالئكة األربعة ،التي أعدت لساعة ،ويوم ،وشهر ،وسنة ،ليقتله الجزء الثالث من الرجال .الوحي 09:15
هذه اآلية نبوءة وقت ،ساعة واحدة ،يوم واحد ،شهر واحد وسنة واحدة .المالئكة األربعة تحدثت هنا هي تلك التي يتم االحتفاظ بها في
نهر الفرات ،ولعلكم تذكرون أن الرمزية نفسها ومن ثم هي واحدة "الفرسان األربعة" ،وتلك التي تقف في أركان األرض األربعة.
بلدي تفسير األولى في اآلية أعاله هو أن تعطي هذه النبوءة وقت التاريخ والوقت عندما تبدأ الجانب النووي من الحرب العظمى .ولذلك
أرى هذه اآلية تعطينا تحذير فيما يتعلق عندما ستبدأ بداية الجانب النووي للحرب العظمى.

أربع مراحل من الحرب العظمى
وأنا أرى أن الحرب العظمى بعد أربع مراحل؛
األولى :الجانب التقليدية أو غير نووية للحرب ،بدأها  .I.S.I.Sالذي ثم تسحب الدول األخرى في العالم إلى جانب التقليدية للحرب،
الثاني :الجانب النووي للحرب ،والناجمة عن القوى العالمية يجري تعيين ضد اآلخر الذي يؤدي إلى استخدام األسلحة النووية،
الثالث :في أعقاب المحرقة النووية ،واستمرار الجانب التقليدي للحرب ،وهذا يؤدي إلى معركة هرمجدون ،التي أرى أنها تجري بعد
المحرقة النووية.
إلى ذلك" :المحنة العظيمة" ،وكل األلم والمعاناة التي نجمت عالم مدمر ،والمرض والوباء وهذا سيجلب.

حساب وقت النبوءة
ألن اليوم ،لدينا  365يوما في سنة واألشهر عدد مختلف من أيام فيها ،نحن بحاجة لتحديد تاريخ البدء بأول حساب عدد األيام وفقا لكيفية
استخدام التقويم زمن يسوع ويوحنا الرسول.
هللا يقول لنا أن هذه "المالئكة أربعة" من نهر الفرات على استعداد لساعة ،ويوم ،وشهر وسنة ،التي تحسب بها إلى  391يوما باإلضافة
إلى ساعة واحدة .على الرغم من أن الغرض من هذه اآلية أن تبين لنا أن يتم أخيرا اسمحوا "المالئكة أربعة" من نهر الفرات فضفاضة ،فإنه
سيؤدي إلى الحرب العظمى والجانب النووي من الحرب العظمى ،ولكن أنا غير مؤكد لما إذا كانت هذه نبوءة عندما تبدأ الحرب العظمى ،أو عندما
يبدأ الجانب النووي للحرب أو بعض الجوانب األخرى للحرب حتى اآلن وأنا متأكدة.
بغض النظر عن ما هذه اآلية هو إعطاء التنبؤ ،المسألة يجب أن يكون طلب ،ثم من تاريخ ما هذه النبوءة وقت البدء؟

كيف الوقت العمل النبوءات
كلما كان هللا يستخدم مرجع وقت في النبوءة ،لسبب ،ولها معنى .لست متأكداً بالضبط عندما يراد بهذه الفترة الزمنية ،لذلك دعونا كسر
عليه لنرى إذا كنا نستطيع معرفة ذلك معا .كوسيلة للمساعدة في إعطاء فهم كيف يستخدم هللا نبوءات الوقت ،تظهر لك التالي يعطي الحساب فيما
يتعلق "أول ظهور" المسيح.

تبدأ وزارة يسوع
سبعين أسبوعا مصممون على الناس خاصتك وخاصتك المدينة المقدسة ،إلنهاء العدوان ،وجعل حد الثام ،وجعل المصالحة للظلم ،وجلب
البر األبدي ،وختم الرؤيا والنبوة ،والدهن قدس .تعرف ذلك وفهم ،من األمور المنصوص عليها في الوصية الستعادة وبناء القدس حتى المسيح
األمير أن سبعة أسابيعواألسابيع ألستون وهما :يجب أن يبني في الشارع مرة أخرى ،والجدار ،وحتى في أوقات تروبلوس .وبعد أسابيع ألستون
واثنين المسيح قطع قبالة ،ولكن ليس لنفسه :والشعب لألمير أن يبدأ تدمير المدينة والحرم؛ ويكون الغرض منه مع فيضان ،وتتحدد حتى نهاية
الحرب خراب .وقال أنه يتعين تأكيد العهد مع الكثير لمدة أسبوع واحد :وفي خضم األسبوع أنه تسبب التضحية والقربان وقفoverspreading ،

الفظائع أنه يجعلها مقفرة ،حتى حتى الدخول ،والتي تحدد ما سكب عليها مقفرة .دانيال 27-09:24
في "كتاب دانيال" ،كما وردت أعاله ،أعطانا هللا نبوءة وقت حيث أننا قادرون على حساب السنة أن المسيح ستبدأ وزارته من بين أشياء
أخرى.
ويفسر هذه النبوءة كاملة في الدروس ،ومن خالل هذا التفسير ،وأنا كشفت أن المسيح بدأ وزارته في  27سنة ميالدية ،عندما عمد يسوع

من يوحنا المعمدان في نهر األردن .وهذا أصبح ممكناً ألن هللا قدم تاريخ بدء ،من األمور المنصوص عليها في الوصية الستعادة وبناء القدس.
مع نبوءة الوقت ،ساعة واحدة ويوم واحد ،واحد في الشهر ،وسنة ،هللا كمن بعد لم يعط تاريخ بدء ،أو أنه.

تحديد الحرب العظمى
وقد أطلق المالئكة األربعة ،التي أعدت لساعة ،ويوم ،وشهر ،وسنة ،ليقتله الجزء الثالث من الرجال .الوحي 09:15
فمن كل ما يرد في "سفر الرؤيا" أن يقول لي ،يكون هناك وقت للحرب والصراع أن يؤدي إلى استخدام األسلحة النووية .في اآلية أعاله،
يعطينا يسوع "نبوءة مرة" أخرى ،حيث أننا قد تكون قادرة على حساب عندما سيؤدي إلى الحرب التقليدية التي بدأت قبل  .I.S.I.Sفي الحرب
العظمى ستكون نووية ،على األقل هذا هو تفسيري لما هللا-يسوع يقول لنا ،على الرغم من أن يجب أن اعترف ،مع ما هي المعلومات التي تعطي
حتى اآلن ،يجوز إعطاء هذه النبوءة وقت اإلنذار بشيء آخر .أفسر هذه النبوءة الوقت التنبأ بدء الجانب النووي للحرب العظمى ،ألن اآليات تقول
لنا أن تلك تعيين فضفاضة سوف يقتله الجزء الثالث من الرجال ،وهو فهمي لمرجع آخر باستخدام القنابل النووية.
وأنا على اقتناع بأنه لن يكون حتى يذهب الحرب النووية ،قبل أن ينظر باهلل أن تكون الحرب العظمى الفعلية .السبب في ذلك أن الرجل قد
خاضت العديد من الحروب على مر القرون ،والحرب التي ستبدأ في األول من أبوليون لن يكون مختلفا ً من لهم ،فإنه لن يكون إال تستخدم األسلحة
النووية( ،السيف العظيم) ،فإنه يصبح الحرب العظمى.

تاريخ البدء؟
من أجل تحديد هذه "النبوءة الوقت" الذي يعطي يسوع ،تحتاج إلى معرفة تاريخ البدء .وكان مقدار الوقت الذي تحدث عنه بسيط عندما
نفهم أن سنة واحدة كما هو مالحظ في وقت يوحنا الرسول  360يوما ،ال  365كما نالحظ حاليا في سنة .وتألفت كل شهر  30يوما ،كل شهر
يجري على قدم المساواة إلى أخرى .وهذا يرجع إلى أن القدماء يفترض أن دوران األرض حول الشمس دائرية ،وهناك  360درجة في حلقة
مفرغة .إذا كان يمكنك حساب ذلك يمكنك الحصول على  30يوما مقسمة إلى  360يوما في سنة ،مما يمنحك  12شهرا.

كسر نبوءة
وقد أطلق المالئكة األربعة ،التي أعدت لساعة ،ويوم ،وشهر ،وسنة ،ليقتله الجزء الثالث من الرجال .الوحي 09:15
نبوءة الوقت أعاله يمكن أن تكون موزعة على النحو التالي:
[ساعة] [يوم واحد] [شهر واحد] [سنة واحدة].
وهذا ثم يحسب خارجا ً على النحو التالي:
[ساعة]
باإلضافة إلى [ 24ساعة في يوم]
باإلضافة إلى [ 720ساعة في شهر  30يوما]
باإلضافة إلى [ 8640ساعة في سنة  360يوما]
ثم هذا يعطينا مجموع ساعات  9,385كما جاء في النبوءة.

إذا كنت تأخذ ساعات  9,385والقسمة على  24ساعة في يوم تحصل أيام  .391إذا كنت تعرف تاريخ البدء عندما يبدأ هذا كله ،ثم يمكنك
حساب متى سيتم الوفاء بهذه النبوءة.
تذكر :هللا يريد أن كنت تأخذ من الوقت والجهد لدراسة ومعرفة "كلمة هللا" ،بحيث سيكون لديك المعرفة بالحقائق وعدم قبول اآلخرين
ما أقول لكم من "اإليمان األعمى" ،ولهذا السبب ،فإن المطلوب من كل واحد منا في محاولة للعثور على معنى هللا ألنفسنا.
اآلن أن نعرف أن هذه النبوءة الوقت يحسب خارجا ً إلى  391يوما ،نحتاج المقبل لتحديد تاريخ البدء الذي يبدأ األيام .391

رجسه الخراب
عندما كنت ولذلك سنرى رجسه الخراب ،تحدثت عن دانيال النبي ،يقف في
المكان المقدس( ،الذين ريديث ذلك ،تسمح له بفهم ):ثم السماح لهم والتي تكون في
يهودا الفرار إلى الجبال :دعه وعلى السطح ال يأتي إلى أسفل بإخراج أي شيء من
منزله :ال تسمح له وفي ميدان العودة أخذ مالبسه .ماثيو 18-24:15
في صفحات الدروس الموجودة على صفحة ويب هذه ،لقد أعطيت مناقشة متعمقة ألحدهم ،وهو ما مكافحة المسيح .إذا كنت لم تقرأ
الدروس فعال ،ثم قد ال تفهمها أو قبول أن مكافحة المسيح بدأ ككنيسة روما ،ولكن ثم تطورت إلى دين في العالم ،التي تضم معظم الديانات
البروتستانتية ،فضال عن عشر دول من أوروبا التي تثبت نفسها الممالك بعد سقوط مدينة روما في  476ميالدي  ،بسبب تفكك الحكومة
"اإلمبراطورية الرومانية" التي حكمت أوروبا واألراضي المحيطة بالبحر األبيض المتوسط ،لسنوات .644

تقف في المكان المقدس
ونحن في المحاولة لتحديد تاريخ بداية عند الحرب ،التي حاليا مغلفات يذهب العالم بأسره ،من كونها حربا تقليدية لكونها حرب نووية .في
هذا الجهد فمن المنطقي أن ننظر إلى النبوءات كما يتم إعطاؤهم بيسوع وتحديد ما أن تظهر لنا.
هذه النبوءة ،قدمها يسوع ليوحنا الرسول في رؤيا ،يقول لنا أن سيقف هذا المساس بالذات األميرية تحدث رجسه الخراب في المكان
المقدس .بمجرد أن يفعل سيكون لدينا نقطة نهائية في التاريخ الذي يمكننا حساب ثم نبوءة الوقت "ساعة واحدة ،في يوم واحد وشهر واحد وسنة
واحدة ،لتحديد التاريخ الذي يبدأ الجانب النووي من الحرب العظمى ،أو على األقل هو واحد ممكن تاريخ البدء.
ولذلك نحتاج إلى طرح سؤالين اثنين:
 :1من هو "رجسه الخراب"؟
 :2ماذا وأين هو المكان المقدس الذي يتحدث من؟

مخالفة للخراب
ثم سمعت واحد سانت يتحدث ،وقال سانت آخر بعض سانت الذي كلم" ،كم من الوقت يجب تكون الرؤية فيما يتعلق بالتضحية اليومية،

والحيلولة دون خرق للخراب ،إعطاء الحرم والمضيف ليكون الدوس تحت األقدام؟ دانيال 08:13
النبوءة أعاله من "كتاب ماثيو" يشير لنا إلى "كتاب دانيال" ،وتم العثور على اآلية في هذا الكتاب الذي يتحدث عن مخالفة للخراب في
اآلية أعاله من "كتاب دانيال".
معرفة من "رجسه الخراب" ولذلك يصبح من الضروري كي تعرف متى تقف "رجسه الخراب" في المكان المقدس.
في هذه اآلية أعاله ،يجري طرح السؤال" ،كيف سوف سلطة الشيطان آخر يسبب الرجال التعدي ضد هللا ،مما جعلها مهجورة منذ فترة
طويلة ?
أن اإلجابة على هذا السؤال المهم ال مناقشتنا الحالية ،ولكن أنا وتشمل هذه اآلية حتى تفهمون أن رجسه الخراب هي قوة الشيطان لخداع
رجل ،والقوة التي تحدث في اآليات السابقة لهذا واحد من "كتاب دانيال" ،هي قوة مكافحة المسيح ،ولذلك "رجسه الخراب" هو مكافحة المسيح .

من هم ديسوالتي
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 .يي ال يجوز إضافة معزل كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال يي يقلل أي يي قد تبقى وصايا

الرب هللا الذي أنا األمر يمكنك منه .،سفر التثنية 2-4:1
تذكر :إذا كنت ال تعطي العبادة هلل بالضبط كأوامر هللا ،ثم أنت مقفرة ،في أن لديك أي أمل في إعطاء دخول أنفاسها أو الحياة األبدية
المستقبلة .يعطي هذين البيتين أعاله الدعم المقدم لهذه اآللهة في تملك الكلمات.

ال إضافة أو استقطاع من
العبارة" ،يي ال يجوز إضافة معزل كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال ية تقلل من أي من ذلك "،يجعل من الواضح جداً أن أوامر هللا أن
نعطي العبادة له" ،الضبط" كما أنه قد قاد .إذا كنت تأخذ "كلمة هللا" وإضافة شيء إليها أو إزالة شيء منه ،ثم أنه لم يعد كلمة هللا ،لكن اإلنجيل
الشيطان كاذبة.
عند االعتقاد وطاعة "كلمة هللا" ،تماما كما يتحدث بها هللا ،ثم أنت مستقيم أمام هللا .ولكن عندما كنت ال توافق على أن "كلمة هللا" أنها
الحقيقة وأي شيء المنطوقة أو المكتوبة التي تتناقض مع تلك التي تحدث هللا كذب ،ثم ينخدعون بالشيطان ،وسوف تقصر "الحياة األبدية" وهذا
كنت مقفر .

تاريخ
ولعلكم

تذكرون :من الدروس التي مكافحة المسيح فقدت قوتها لجعل الحرب على "القديسين هللا" في  1798ميالدي عندما كان

نابليون البابا القبض عليه ووضع تحت الحراسة في قلعة في فرنسا .على الرغم من أن مكافحة المسيح في شكل كنيسة روما فقدت قدرتها على
اضطهاد "القديسين هللا" ،فإنه لم يمت .على الرغم من الجرح الحرب كبيرة ،وبعد أن تعافي ،ومكافحة المسيح ال تزال تشارك في الوعظ يكمن
للعالم بأسره اليوم من خالل كنيسة روما ،فضال عن تلك بنات العاهرة التي فصلها عن األم الكنيسة أثناء "اإلصالح البروتستانتي".
واآلن بعد أن قررنا أن "رجسه الخراب" هو مكافحة المسيح ،الذي يقوده البابا في روما للكنيسة ،وأن المكان المقدس هو مدينة القدس كما
حدودها موجودة زمن يسوع ،يمكننا اآلن تحديد تاريخ البابا يذهب ويقف في المكان المقدس.
في أيار/مايو  2014 th30فرانسيس البابا في روما للكنيسة وقفت على األرض بجوار بقايا جدار المعبد ،مما يقف على المكان المقدس.
واقترح فإن من هذا التاريخ الذي يتم حساب النبوءة اليوم .391

وابل األولى من الحرب
ثم السماح لهم والتي تكون في يهودا الفرار إلى الجبال  :دعه وعلى السطح ال
يأتي إلى أسفل بإخراج أي شيء من منزله :ال تسمح له وفي ميدان العودة أخذ مالبسه.
ماثيو 18-24:16
أرى هذا التاريخ 30 ،أيار/مايو ،2014 thاليوم الذي يقف البابا في "األرض المقدسة" كاحتمال قوي بتاريخ بداية النبوءة مرة  391يوما،
باستثناء حقيقة أن أنا مقتنعة أيضا بأن التحذير نظراً إلى يهودا في اآليات أعاله يجب أن يأتي لتمرير أيضا ،آخر لن يكون تاريخ التي تحدث في هذه
اآليات .وكالهما يجب أن تحدث للحدث في أحد تنبأ في النبوءة اليوم .391

الهجوم العسكري في يهودا
في حزيران/يونيه من عام  ،2014حوالي خمسة أسابيع بعد أن وقفت البابا في المكان المقدس ،وقع هجوم صاروخي على إسرائيل من
"اإلسالميين المتطرفين" في "قطاع غزة" .أنا رأي أن هذا الهجوم الصاروخي الذي يشكل البداية الجانب التقليدي للحرب العظمى ،ولكن ليس بداية
الجانب النووي للحرب العظمى.

تحديد التاريخ
وقد أطلق المالئكة األربعة ،التي أعدت لساعة ،ويوم ،وشهر ،وسنة ،ليقتله الجزء الثالث من الرجال .الوحي 09:15

مع نبوءة بشأن "رجسه الخراب" الذين اجتازوا كما هو متوقع ،يمكننا اآلن تحديد تاريخ سوف تبدأ النبوءة ساعة ،ويوم ،وشهر ،وسنة
ولذلك عندما ستنتهي األيام .391
من تاريخ بدء قد  2014 th30إضافة أيام  391ويمكنك الحصول على ،يونيو  th25عام .2015
وإنني أتطلع إلى  25حزيران/يونيهال عام  2015للنبوءة ،على استعداد لساعة ،ويوم ،وشهر وسنة ،ينبغي الوفاء بها ،وأنا مقتنع بعند
أولئك من الهاوية ،بسبب حملة الفتح ،ستسحب بقية دول العالم في الحرب مما يجعل من حرب عالمية حقيقية.
معرفة هذا التاريخ كحساب أصل إلى يونيو  ،2015 th25اسأل السؤال" ،يعني ذلك أن تاريخ بداية هذه النبوءة أن يعطينا التاريخ الذي يتم
استخدام القنابل النووية األولى في الحرب ،أو أنها تشير إلى بعض الجوانب األخرى للحرب العظمى؟"

أفهم اعتبارا من حزيران/يونيو 2014
ما يلي هو التفاهم ،أعطيت لي باهلل ،الذي يكشف عن معنى النبوءة أعاله من "كتاب ماثيو" والتحذير نظراً ألرض يهودا.
في األسبوعين األخيرين من مايو أو في شهر حزيران/يونيه لعام  ،2014مكان في أراضي يهودا وإسرائيل ،سوف تصل إلى "دولة
إسرائيل" بضربه عسكرية .هجوم إرهابي التأكيد ،ولكن مع خسارة في األرواح والممتلكات أكبر من جميع الدول األخرى مجتمعة قبل هذا واحد.
سوف يكون الهجوم غير مرئي وغير متوقع اإلسرائيلية العسكرية للسيارة حمل السالح لن ينظر كتهديد حتى فوات.
عند هللا أعطاني هذا الفهم ،كان مخطئا فيما يتعلق بصحة وقوة الهجوم ضد إسرائيل؛ ومع ذلك ،لم أكن غير صحيحة حول عندما يأتي
الهجوم .خالل األسبوع األول من حزيران/يونيو  ،2014تأتي إسرائيل في الواقع تتعرض لهجوم بالصواريخ التي أطلقت من داخل األراضي
الفلسطينية .هذه الهجمات الصاروخية هي وابل أول الحرب العظمى ،ولكن ليس في المرحلة النووية من تلك الحرب.
لقد بدأنا هذه الدراسة لتحديد متى الحرب التقليدية التي بدأها  .I.S.I.Sيتحول إلى حرب نووية ،وفي البداية افترضت أن أعاله تاريخ 25
حزيران/يونيوال عام  2015سوف يكون ذلك التاريخ ،ولكن عند ذلك التاريخ جاء وذهب ،وسقطت القنابل النووية ال ،أن يقبل أن كان فهمي غير
صحيح.

النبي الكاذب
وأنا روق وحشا آخر الخروج خارج األرض :وكان لديه قرنان مثل الحمل ،وقال أنه تكلم كتنين .وقال اكسيرسيسيث كل سلطة الوحش

األول أمامه ،و  causethعلى األرض ومنها كانت تلتئم الذي يسكن فيه عبادة الوحش األول ،الذي هو الجرح القاتل .رؤيا 12-13:11
وهناك نبوءة "نهاية يوم" آخر أنه ينبغي أن يؤخذ في االعتبار .قد يكون من أنه ليس زعيم كنيسة روما أنه عندما يقف المكان المقدس هو
تاريخ بداية النبوءة اليوم  ،391ولكن ربما نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة على "النبي كاذبة" ،وفي ذلك فإن "النبي الكاذب" الذي يفترض كل القوة
والسلطة لمكافحة المسيح ،مما يجعل "النبي الكاذب" وليس مكافحة المسيح التي هي قوة الشيطان على األرض نهاية األيام.

انتقال للسلطة
كما هو موضح في اآليتين أعاله" ،النبي الكاذب" ويفترض كل القوة والسلطة لمكافحة المسيح ،ولذلك ،ونظرا لتاريخ 25
حزيران/يونيو الال  2015هيرالد في الجانب النووي من الحرب العظمى ،هل من الممكن أنه ليس البابا الذي يحدد تاريخ بدء عندما يقف في المكان
المقدس  ،ولكن بدالً من ذلك ،هو أنه "نبي كاذب" أو زعيمها الذي يحدد تاريخ بدء عندما يقف زعيم دين "النبي الكاذب" في المكان المقدس؟

النبي الكاذب
تذكر :القوة والسلطة لمكافحة المسيح يعطي "النبي الكاذب" كما هو مبين في اآليات أعاله.
هذا انتقال السلطة من مكافحة المسيح إلى "النبي الكاذب" له أهمية ألنه يأخذ مكان في الوقت في "نهاية األيام" ،وقبل الجانب النووي
للحرب العظمى ،وأعتقد أن "النبي الكاذب" ،وهو جانب آخر لما عليه أن يجلب الحرب العظمى ،والمحرقة النووية.
في الدروس السابقة ،وأنا كشفت أن النبي الكاذب اعتبرت حكومة الواليات المتحدة األمريكية ،أو التي يتحكم في الحكومة ،وهو دين
الليبرالية الملحدة ،الذي يستند إلى "إنجيل" الشيطان كاذبة.
نبي كاذب يبشر بسلوك غير أخالقي ،ومثل مكافحة المسيح سوف تشارك في اضطهاد "الساتان هلل" ،فضال عن جميع الذين الحصول
على اسم يسوع أو أي جانب من "تعاليم يسوع" .ما أقوله ،هو أنه سيكون ليس فقط أولئك الذين يمكن تعريفها "القديسين هللا" الذي سوف يكون
االضطهاد على يد نبي كاذب ،لكن المسيحيين كذلك .سيتم اضطهاد المسيحيين ،ليس فقط ألن المسيحيين يدعون األخالق هللا ،ألن هناك أولئك الذين
يطلقون على أنفسهم المسيحي أن لم يكن لممارسة األخالق هللا ،الذي سوف يكون االضطهاد أيضا ،نظراً ألنها تشير إلى نفسها كالمسيحيين الذين
إعطاء صوت السم يسوع المسيح ،الذي يكره النبي الباطل والشيطان .لهذا السبب في أنه من المهم أن نفهم جميع النبوءات المتعلقة "النبي الكاذب"،
لترى تماما متى وكيف يذهب الحرب العظمى من حرب تقليدية إلى أن نشوب "حرب نووية".

استقالة البابا بنديكت السادس عشر
وكان بلدي الميل األول نفترض أن وقت بدء اليوم " 391نبوءة الوقت" عندما يتلقى "النبي الكاذب" كل السلطة وسلطة مكافحة المسيح،
الذي وفقا لمالحظاتي "األحداث الجارية" ،وقعت في شباط/فبراير من عام  2013عندما استقال البابا بنديكت السادس عشر ،للكنيسة الكاثوليكية
الرومانية .،كما تذكرون ،كان البابا بنديكت السادس عشر ورئيس الواليات المتحدة ،آراء متباينة بشأن دفع الرؤساء من وجود الواقي الذكرى
للعاملين في الكنيسة من األعمال التجارية في الواليات المتحدة والبابا بينيديكت القول بأنه كان ضد التعاليم األخالقية الكاثوليكية للقيام بذلك.
في هذا البابا هو الرئيس دين المسيح الدجال كما ورد في كتاب دانيال ،والواليات المتحدة األمريكية يتم تعريفها على أنها "النبي الكاذب"
في "سفر الرؤيا" ،أ رى أن هذه االستقالة قبل البابا نقل الحكم والسلطة لجعل الحرب على "القديسين هللا" ،من مكافحة المسيح "النبي الكاذب"  ،من
كنيسة روما إلى "النبي كاذبة" كالرصاص من حكومة الواليات المتحدة األمريكية.

عندما كنت تفعل الرياضيات ومع ذلك ،إذا قمت بتشغيل في التاريخ الذي يصبح فرانسيس البابا البابا الجديد ،أو  13مارس ،2013
والذهاب إلى األمام أيام  391من أن ،يمكنك حساب تاريخ  15أبريل  .2014حتى كتاباتي لهذه الكلمات ،وهو  26يوليه  ،2014وعلى حد علمي لم
تبدأ الحرب ،هذا يقول لي أن هذا تاريخ البدء غير صحيح.

تحديد التاريخ
وقد أطلق المالئكة األربعة ،التي أعدت لساعة ،ويوم ،وشهر ،وسنة ،ليقتله الجزء الثالث من الرجال .الوحي 09:15
مع العلم أن نقل السلطة وسلطة من مكافحة المسيح "نبي كاذب" وليس تاريخ البدء ،ثم فقط نحتاج لتحديد عندما يذهب إلى الزعيم( ،رئيس
الواليات المتحدة األمريكية) ،بدين الملحدة "النبي الكاذب"( ،الليبرالية) ،وثم يقف في المكان المقدس.
اآلن نحن نعلم اليوم أن فرانسيس البابا أو زعيم المدرجات الدين مكافحة المسيح في القدس ،الذي حدث في  ،2014 th30ولذلك يجب
علينا أن نحدد فيه رئيس الواليات المتحدة ذهبت إلى القدس ،ووقفت على المكان المقدس؟

السلطة الكاملة التي تحققت
على الرغم من أنني كنت من العقل أن نبوءة الوقت أعاله التنبأ من متى ستستخدم األسلحة النووية األولى ،وأن هذا سوف يحدث في
حزيران/يونيه  th25عام  ،2015أن التاريخ قد جاء وذهب مع ال من االنفجارات النووية.
لبضعة أسابيع بعد ذلك التاريخ ،افترضت أن حصلت ببساطة تاريخ بداية خاطئة ،ولكن قد أظهرت باهلل أن هذه النبوءة قد ال يشير إلى
استخدام األسلحة النووية ،ولكن إلى شيء أكثر تدميرا للنفوس من الرجل.
th

وكان ما النبوءة قد يكون تم اإلشارة إلى "النبي الكاذب" تحقيق السيطرة المطلقة على جميع حكومات "الدول الغربية" .يوم  25يونيو

 ، 2015المحكمة العليا للواليات المتحدة األمريكية ،أصدرت قرارا التي جعلت القانوني لزواج المثليين ،وفي المعارضة المباشرة "شريعة هللا"،
وأنها أيضا اختراع تعريف كلمة "الدولة" ،كما أنها تتصل قانون مخالف للدستور الذي أصبح يعرف باسم الرعاية أوباما ،وبالتالي التمسك بهذا
القانون غير دستوري كما يجري الدستورية.
ليست هذه القرارات التي تعطي "النبي الكاذب" له السلطة المطلقة ،ولكن الحقيقة أن قضاة المحكمة العليا تتبع "أيديولوجيتهم الليبرالية"
بدالً من الرسالة والقصد من العبارة للدستور ،الذي يرتكز على "األخالق هللا" .أرى هذا الشيطان ممارسة له تأثير وربما السيطرة على قضاة
المحكمة العليا.
مع هذا ،اتخذت الليبرالية ،وهو دين الملحدة واسم آخر "النبي الكاذب" ،السيطرة المطلقة للواليات المتحدة األمريكية كما أنها اتخذت
بالفعل السيطرة على حكومات أوروبا قبل سنوات .ثم أن الوقت قد حان اليوم  391النبوءة ال تشير إلى بدء استخدام األسلحة النووية ،ولكن "النبي
الكاذب" تحقيق السلطة الكاملة الضطهاد "القديسين هللا"؟

النبي كاذبة يقف على "األرض المقدسة"
على الرغم من أن هذا احتمال ،أريد أن نعطي النظر إلى إمكانية أخرى لتاريخ البدء نبوءة الوقت اليوم  ،391نظراً ألن أنا ما زلت مقتنعا
بأن النبوءة اليوم  391التنبأ بدء الجانب النووي للحرب العظمى وال نبي كاذب تحقيق الطاقة الكاملة.

األحداث الجارية
وأنا اكتب هذه الكلمات ،وهو  14أكتوبر  ،2016والحرب تسير تماما كما تنبأ النبوءات .ينمو بقوة  .I.S.I.Sوتشمل األراضي التي
يسيطر عليها أكثر من العراق وسوريا ،أو تلك األراضي التي تشكل جزءا من "اإلمبراطورية البابلية" في  600قبل الميالد ،التي كانت األول من
"اإلمبراطورية القديمة األربع للرجل" تحدث في "كتاب دانيال" بأنه واحد من "أربعة وحوش" الذي يخرج من البحر.
كما زاد قوة  ،.I.S.I.Sوذلك أيضا بالسلطة الثانية واالمبراطوريات القديمة األربعة ،فارس ،المعروف في إيران اليوم ،مع هذا النمو من
هؤالء المقاتلين المحليين اثنين ،حتى أيضا بدول مثل روسيا والصين ،والواليات المتحدة األمريكية ،تم إحضارها إلى الصراع بدرجة أو بأخرى.
هذه األمم الدول النووية كافة ،وذلك ،هو زيادة إمكانية هذه الحرب تحول النووية كما النبوءات التنبؤ بأنها سوف.
مؤخرا :سفن حربية أمريكية أطلقت عليها مجموعة إسالمية تدعمها إيران ،ومن ثم تصعيد وضع متوتر بالفعل .وقد أعلنت روسيا أنها
سوف إسقاط أي طائرة أمريكية أن تتدخل في العمليات العسكرية الروسية ضد تلك القوات المعارضة للحكومة السورية .وكل هذه األعمال هي
تصعيد الحرب التقليدية ،مما يجعلها أكثر احتماالً ذاهب النووية كل يوم.

شعب مقسمة
ولكن عندما سمعت الفريسيين ،وقالوا" ،هذا الزميل ال يلقي بها الشياطين ،ولكن من بيلزبوب أمير الشياطين .ويسوع عرف أفكارهم وقال

لهم" ،تقسيم كل المملكة ضد نفسه يتم إحضارها إلى الخراب؛ وكل مدينة أو بيت ينقسم على نفسه ال " .ماثيو 25-12:24
هللا يعطي المعرفات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية وما نبي كاذب  ،وإننا نعرف هذا الفعل كالواليات المتحدة األمريكية ،واقترح أن يتم
تعيين جيش أبوليون في الحركة نتيجة لإلجراءات أو امتناعه هذا النبي الكاذب .
المالئكة األربعة الفرات القوات أو الجيش الذي سيتم الوقوف ضد "النبي الكاذب" وسيكون هذا التصادم بين األمم التي سوف يتسبب فيما

بعد في الجانب النووي للحرب العظمى الذي ينتج من األرض إلى تدمير ثلث.
كما اقترح البعض ،سوف تذهب قوات مكافحة المسيح في شراكة مع "النبي الكاذب" في الحرب ضد القوات من تلك التي تأتي من
الهاوية ،وأن كلتا القوتين الجوانب المختلفة للشيطان وأكاذيبه.
إذا كنت اسأل السؤال ،لماذا سيقاتلون قوي الشيطان ضد بعضها البعض ،ولدى إجابة ممكنة؛ هللا أكبر من الشيطان ،ومثلما استعمل هللا
الملك نبوخذنصر اإلمبراطورية البابلية ،وحوالي  600ق .م تدمير الشر التي أصبحت "دولة إسرائيل" ،وبعد ذلك مرة أخرى بسبب "الشر

اإلمبراطورية الرومانية" ،وفي  70ميالدي لتدمير وهدم المعبد في القدس ،نظراً لفشل شيوخ معبد اعتناق يسوع المسيح  ،يمكن بسهولة جعل هللا
استخدم لقوى الشر التي يمثلها "اإلسالم الراديكالي" لمكافحة الشر الذي هو مكافحة المسيح و "النبي الكاذب".
وكما ذكرت من قبل ،ومع ذلك ،ال أعتقد أن هللا السبب الجذري لهذه الحرب العظمى األخيرة ،بل أن الشيطان يريد تدمير األرض وجميع
أشكال الحياة على ذلك .كيف أفضل للقيام بذلك من تعيين الخصمين الشر حرب مع بعضها البعض الذين يملكون األسلحة النووية قادرة على إنهاء
الحياة على هذا الكوكب ،ونظرا لتأثير الشيطان ،هم على استعداد الرتكاب القتل الجماعي باستخدام تلك األسلحة.
وقد تضامنت منذ هذه أول الهجمات الصاروخية على إسرائيل والقوى لما أصبح يعرف باسم  .I.S.I.Sأو  .I.S.I.Lإلى قوة عسكرية
واقتصادية قوية في المنطقة ،التي اتخذت ببطء على جزء كبير من العراق وسوريا ،وتسببت في عدد من الدول اتخاذ إجراءات لوقف ما سلف.
كما نبوءات "سفر الرؤيا" يقول لنا ،سوف يستمر هذا التقدم من الحرب والعنف .في نهاية المطاف ،سوف ننخرط  .I.S.I.Sفي
اإلجراءات التي سيتم إجبار دول العالم على اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها ،التي ستسحب األمم األخرى التي لديها جدول أعمال عسكرية معارضة
اتخاذ إجراءات عسكرية ضد تلك األمم األولى .ومن هذا التصعيد للنشاط العسكري الذي سيتم سحب القوى النووية في الحرب مع بعضها البعض،
وبذلك تحقق نبوءات الحرب العظمى.

يحدث حولنا
وهذا يحدث في العالم اليوم .روسيا اجندتها في الشرق األوسط ،ووضعت دعمه حول النظام القاتلة في السيطرة على سورية .الواليات
المتحدة ،يريد اإلطاحة بهذا النظام ،وهو وضع وبالتالي دعمها لدى أولئك الذين يقاتلون ضد روسيا وسوريا .وهذا يمكن أن يؤدي فقط في صراع
كامل بين الواليات المتحدة وروسيا.
واليوم .I.S.I.S ،خارج السيطرة وتنتشر في جميع أنحاء العالم .يحدث هذا ألنه ال يوجد أي قيادة في العالم لوضع حد لعدوانها .الزعيم
التاريخي ألمم العالم ،على األقل في  100األخيرة باإلضافة إلى سنوات ،تم الواليات المتحدة األمريكية ،واآلن تحت السيطرة المطلقة لليبرالية،
وكما بينت في الدروس السابقة ،الليبرالية هي قوة الشيطان على األرض التي تشير الكتاب المقدس إلى نبي كاذب .
ألن الشيطان يريد تدمير البشرية كلها ،منعت الشيطان ،من خالل نفوذه ،رئيس الواليات المتحدة األمريكية أخذ زمام المبادرة في أي جهد
ضد  .I.S.I.Sوهكذا قد خدعت قد في الواقع تم إيواء الرئيس  .I.S.I.Sو "اإلسالميين المتطرفين" كبيرة أخرى في المنطقة ،إيران.
يجب أن تعرفه أيضا ،أن هللا عازمة على إنهاء سلطة الشيطان على األمم للرجل ،و لهذا السبب ،أعطت هللا ال قوة في قادة العالم لمكافحته
ووضع حد لهذه اإلنجازات التي  .I.S.I.Sبالسماح للنزاع إلى النمو والتوسع ،سيسمح هللا الشيطان أعتقد أنه موجود في عنصر التحكم ،ولكن عندما
يحين الوقت المناسب ،سوف تتدخل هللا.
هذه هي الحرب األخيرة التي سوف محاربة الرجل نفسه ،ومع هذه الحرب سوف يغسل هللا األرض بالنار ،كما فعل هللا مع الماء زمن
نو ح .وبهذه الطريقة سيتم إزالة هللا قوي الشر التي هي نتيجة "اإلنجيل كاذبة" ستان ،مكافحة المسيح و "النبي الكاذب" ،فضال عن أبوليون الملك.
ولذلك ،هو احتمال قوي بأن الحرب ضد كل ما من هللا ،وأن األخالق وسيوضع وصاياه إلى السرعة الكاملة من حزيران/يونيه  th25عام 2015
إلى األمام ،بالجانب النووي من بداية الحرب في أي وقت بعد ذلك التاريخ.

ذئب في ثياب
وأنا روق وحشا آخر الخروج من األرض؛ وكان لديه قرنان مثل الحمل ،وقال أنه تكلم كتنين .الوحي 13:11
في هذه اآلية ،هو تصور يسوع هذا الوحش كواحدة أن يبدو وكأنه الضأن .هل هذا يسوع حيث يسبب لنا أن نرى أن "النبي الكاذب"
منهمكة في خداع الشعب ،مثلما مكافحة المسيح .عندما ننظر الضأن ال ترى ما خطير أو الشر ،وهذا صحيح حول الليبرالية كذلك.
جنبا إلى جنب مع يسوع تصور "النبي كاذبة" الضأن ،يتضمن يسوع مؤهل" ،وقال أنه كلم كتنين" ،حيث تبين أنه على الرغم من
الليبرالية مظهر شيء ما جيد ،في الواقع أنها الشر ألنه المسقوط ضد "األخالق هللا".

الشيطان هو التنين
وظهرت عجب آخر في السماء؛ و ها تنين أحمر عظيم ،عنده سبعة رؤوس وعشر قرون ،وسبعة التاج عند بلده رؤساء .وذيله لفت
الجزء الثالث من نجوم السماء ،ويلقي بها على األرض :والتنين وقف أمام المرأة ،ومستعدة ألن تكون المسلمة ،ألن يلتهم طفلها بمجرد أنها ولدت.

رؤيا 4-12:3
التنين إشارة إلى الشيطان كما كشفت في اآليات أعاله.

وتمارس كل سلطة
وأنه( ،النبي الكاذب) ،اكسيرسيسيث كل سلطة الوحش األول( ،المسيح الدجال) ،أمامه ،و  causethاألرض ،ومنهم الذي يسكن فيه

عبادة الوحش األول ،القاتلة التي كانت تلتئم الجرح .الوحي 13:12
سلطة الوحش األول ،مكافحة المسيح ،كانت السلطة اضطهاد التعذيب والقتل تلك التي ال العبادة كما ،مكافحة المسيح ،قاد أنهم يجب أن.

عالمة الوحش
وأنه  causethالصغيرة كافة ،على حد سواء وكبيرة ،غنية وفقيرة ،مجان ًا ،والسندات ،الحصول على عالمة على اليد اليمنى ،أو في

جباههم :وأن الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه كان العالمة ،أو اسم الوحش ،أو عدد اسمه .رؤيا 17-13:16
أن مكافحة المسيح و "النبي الباطل" اآلن الوعظ الكلمات التي تكون معارضة بوصايا هللا وتعاليم يسوع المسيح ،تم انتشال جميع إال عدد
قليل من الناس اليوم بعيداً عن هللا وعن األخالق.

ال توجد آلهة أخرى قبلي
أنت سوف يكون ال اآللهة األخرى قبل لي .خروج 20:3
ما هو هللا؟
وهناك هللا الفعلي واحدة فقط ،وجميع اآلخرين من خالل التاريخ الذي كانت المعلن هلل ،حيث كاذبة اآللهة .هللا هو العيش ،ويجري واع.
وقد أخبرنا هللا أنه ال يوجد غيرها هللا؛ ولذلك ،إذا كنا نؤمن باهلل ،يجب أن نعتقد أيضا أنه هو الوحيد الذي هو أومنيبريسينت الذي أيضا علم النفس
وقادرة على التفكير وإدراكا.

األصنام وغيرها من الصور المتجمدة
أنت سوف ال تجعل لك أي صور المتجمدة ،أو أي شبهة أي شيء في السماء أعاله ،أو التي في األرض تحت أو في المياه تحت األرض:

سفر الخروج 20:4
األصنام  ،تماثيل ،والمنحوتات واللوحات أو أي شيء آخر من صنع اإلنسان الذي أساس دينية أو اإليمان الغرض ،مصنوعة من الخشب،
والحجر ،والفضة أو الذهب ،بالتالي ،دون الحياة ،أو الوعي الذاتي .
صورة المتجمدة أي شيء قدمه الفن يد الرجل ،كما يتضح في ذهن الرجل.
في العصور القديمة ،والتماثيل والتماثيل التي شكلتها الحرفيين ،وتباع للشعب كاآللهة ،شيئا ألن تعبد .هذه المنحوتات ال حياة ،وألنها
ليست لديها القدرة على التفكير أو الكالم ،ولكن الناس راكعين أمامها وأعطى عبادة لهم.
الناس اليوم ،بتماثيل لرجل المعلن لتكون صورة يسوع ،ويركع أمام ذلك وإعطاء العبادة لهذا التمثال .الصورة ليس هو أن المسيح ،وهو
كذب الشيطان .في أي وقت من األوقات يسوع الجلوس أمام فنان ويكون له صورة أو نحت القيام به .الصورة التي أعتقد الناس أن يسوع فنان
التقديم ،بتكليف من كنيسة روما خالل "العصور المظلمة".
الصليب الذي ترتديه هو من المسيحيين ،هو صورة المتجمدة كما هو معرف في "الوصية الثانية" ،ومحظور على هذا النحو باهلل.

ال تنحني
أنت سوف ال تنحني نفسك لهم وال تكون لهم :للرب خاصتك هللا أنا هللا غيور ،يزورون ظلم اآلباء على األطفال حتى الجيل الثالث والرابع

من تلك التي تحض على الكراهية لي ; سفر الخروج 20:5
الشيطان يعظ:

فمن الصحيح أن يركع وتعطي العبادة أمام التماثيل وغيرها من الصور المتجمدةفي المعارضة المباشرة هلل .تلك التماثيل واللوحات التي
تصور ،يسوع ،ومريم األم ،أو أي من اآلخرين من المالئكة أو القديسين ،في المعارضة المباشرة والعصيان إلى "وصايا هللا".
في الكنائس الكاثوليكية ،عندما تأتي جنبا إلى جنب مع بيو يجب أن تذهب إلى أسفل على ركبة واحدة كما يمكنك البحث عن تمثال المسيح،
قبل أن يتم السماح لك بالجلوس .هذا القانون في المعارضة المباشرة إلى "وصايا هللا".
كما أن الكنائس الكاثوليكية الرومانية تماثيل على الركائز مع الشموع أمامهم ،حيث الناس يمكن أن يركع أمام لهم والضوء شمعة كجزء
من إعطاء الصالة للقديس أيا كان التمثال ريبريهينسيفي من .وهذا مرة أخرى في المعارضة المباشرة إلى "وصايا هللا".

أولئك الذين يكرهون هللا
عندما كنت العصاة "كلمة هللا" ،بالقيام بما قد قال هللا ال للقيام ،ثم إظهار الخاص بك ازدراء "كلمة هللا" ومن ثم إظهار الكراهية الخاص
بك هللا .

إظهار الرحمة ألولئك الذين يحبون هللا
والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم أن الحب لي ،وتبقى بالدي الوصايا .سفر الخروج 20:6
هللا الرحمن الرحيم ألولئك الذين يحبونه ،لكن إذا قمت برفض "كلمة هللا" أنها الحقيقة ،ثم يمكنك إظهار الكراهية الخاص بك من هللا ،وأنه
سيكون ألي سبب ألن يكون رحيم لك .في اآلية أعاله ،هللا يجري صريحة جداً ،إظهار الحب هلل ،وإظهار الحب هلل ،وهو إنجاز بأنك يمكنك حفظ
وصاياه .االحتفال "يوم السبت اليوم السابع" هو أن "الوصية الرابعة"؛ ولذلك يجب عليك االحتفاظ بيوم السبت كما أوامر هللا لك ،وآخر تظهر
االزدراء والكراهية هللا بك.

تأخذ ال باسم هللا عبثا
أنت سوف ال تأخذ اسم الرب خاصتك هللا سدى؛ للرب لن يعقد له برئ الذي  takethاسمه بدون جدوى .سفر الخروج
20:7
عند إعطاء ازدراء هلل أو وصاياه ،ثم كنت تأخذ اسم الرب بدون جدوى .إذا كان لديك أو الصالة إلى التماثيل أو رموز أخرى ،ثم أنك
تظهر ازدراء هلل ،حيث قال أن كنت ال للقيام بذلك.
عندما تذهب إلى روما للكنيسة ،أو بعض ولكن ليس كل الكنائس األخرى من بنات كنيسة روما ،سوف تشاهد ،اللوحات والتماثيل
واألخرى مشاهد بيانية للقديسين والسيد المسيح .هذه هي رجس وخطيئة ضد هللا.
"اسم هللا" أكثر من ،يهوه ،يسوع ،أو أي من البلدان األخرى أن الرجل دعوة هللا .باسم هللا هو كل شيء أن هللا من أجلها ،ويمثل مجده
الشخصي ،وشخصيته ،وشخصيته المعنوية ،التي تتحدد بالوصايا العشر وتعاليم يسوع المسيح.

عندما كنت تعيش حياة في المعارضة أو العصيان ألي من الواجبات األخالقية هلل ،ثم تأخذ باسم هللا دون جدوى.

تذكر يوم السبت
هللا يقول:

تذكر "يوم السبت" ،للحفاظ على القدس .سفر الخروج 20:8
الشيطان يعظ:
الكنائس في مكافحة المسيح يدعون أن "يوم السبت" هو أول يوم من األسبوع ،أو يوم األحد كما نسميها حاليا.

الرجل يجب أن يرتكز على "اليوم السابع"
هللا يقول:
ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :لكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل

أي عمل .خروج 10-20:9
في هذه اآليات ،يجري هللا واضحة جداً ،ألن هللا استراح في "اليوم السابع" ،ثم ذلك أيضا يجب أن يرتكز كل رجل في "اليوم السابع".
وعلى الرغم من وضوح هذه اآليات ،العالم بأسره لالعتقاد بأن يوم األحد أو اليوم األول هو اليوم مجلس اللوردات من بقية .واعتبر هذا أن يكون
خطأ كذب الشيطان األكبر .تقوم معظم األكاذيب على الحقيقة  %90وكذب  %10فقط ،ولكن مع االحتفال األول بيوم كيوم راحة هللا ،ال يوجد شيء
في الكتاب المقدس التي يتحدث بها هللا أو يسوع التي تقدم الدعم لهذا الكذبة ،بعد العالم يعتقد أن يكون صحيحاً على الرغم من أنها كذبة .%100
لالحتفال باليوم األول من األسبوع "يوم السبت" قبول كذب الشيطان على "كلمة هللا" .إذا لم تكن مطيعة "وصايا هللا" ،ثم سوف تحصل
على عالمة الوحش باهلل-يسوع ،ووجود هذه العالمة سوف تستبعد لك من السماء والحياة األبدية.

كثيرا ما يكون المتضرر
وبعد ذلك يقوم العديد خيانة اآلخر ،يكون المتضرر ،ويجوز يكرهون بعضهم البعض .ماثيو 24:10
إذا كنت تعتقد أن كنت تعرف "كلمة هللا" الحقيقية ،وشخص ما يأتي لك ويقول لك أن ما كنت تعتقد هي في الواقع من أكاذيب الشيطان،
كنت سوف يكون المتضرر من هذا الشخص .كيف يجرؤ أنه أقول لكم أن كنت مخطئا ،وأن كنت خدعت الشيطان؟ وهذا سوف يسبب لك أكره هذا
الشخص الذي يريد فقط أن تظهر لك الحقيقة هللا .ولكن كنت تعتقد أن كنت تعرف الحقيقة هللا ،حيث قمت برفض العبارة من هذا الشخص ،والكثير
سوف حتى يذهب إلى حد يكون هذا الشخص في السجن ،والتعذيب ،وقتل.

االضطهاد
خالل هذا الوقت من عدم االستقرار في جميع أنحاء العالم ،سوف يبدأ "النبي الكاذب" أن تبذل وسعها الضطهاد "القديسين هللا" ،ولكن
أيضا أي شخص آخر الذي يحتضن فضائل األخالق هللا .الليبرالية يعظ السلوك غير األخالقي ،وهي بالتالي معارضة مباشرة ألي شخص تحتضن
أي جانب من األخالق هللا.
يبشر بالليبرالية أنه ليس خطيئة إذا كان لديك طفلك الذي لم يولد بعد إحباط( ،قتل) ،فإن حق المرأة أن يختاروا ما يجب القيام به مع
الهيئات الخاصة بهم.
يقول هللا أنه سوف ال تقتل أنت ،وما يمكنك القيام به عندما يكون لديك طفلك إحباط.
يبشر بالليبرالية أن الحياة تبدأ عند الوالدة.
هللا يخبرنا أن يوحنا المعمدان تأثر األشباح المقدسة عند الحمل .وهذا يعني أن هللا يسلم إنسان اعتبارا من مفهومها ،ال في والدته .مجرد
التفكير في األمر ،إذا لم يكن الجنين حيا ،لماذا ثم أنها تنمو طوال األشهر التسعة من تطورها في رحم األم .إال إذا كان هناك حياة يمكن أن يحدث
النمو.
يبشر بالليبرالية أن "االعتداء على األطفال" إذا كنت تأديب الطفل الخاصة بك ،وإذا كنت يمكن أن يعتقل وإزالة طفلك منك بسبب هذا
االعتداء.
هللا يخبرنا أنه يجب التفكير لطفل الذي هو المنضبطة بالديه بالديه كشيء أكثر من لقيط ،ال تستحق من الوقت والجهد في إعطاء الطفل
االنضباط .هل ترون أن يكون لقيط طفلك؟
يبشر بالليبرالية أنها طبيعية ونظيفة لشخصين من نفس الجنس لممارسة الجنس ،ووضع قوانين لذلك قد التي تجعل من جريمة إذا كنت
أنا أو يعترض عل ى هذه العالقات .وتسمى هذه الجرائم "جرائم الكراهية" .إذا كنت صوت اعتراض فيمكن أن تواجه ،الغرامات المدنية والعقوبات،
واالعتقال والسجن.
حفظ هللا يقول أن جميع الجنس خطيئة أن بين الزوج والزوجة المتزوجة قانونا ،يعرف هللا كذلك الزوج والزوجة كرجل وامرأة.
مع السلطة الكاملة "النبي الكاذب" الذي تم إحرازه ،هذه وغيرها االضطهاد من األخالق هللا متزايد ستصبح الجرائم التي سوف يترتب
عليها عقوبة السجن والتعذيب وحتى الموت ،تماما كما كانت في "العصور المظلمة" تحت يده الثقيلة من "المحاكمات من محاكم التفتيش" كنيسة
روما.
تذكر :الشيطان يكره هللا ،وسوف تشارك في جميع الجهود الرامية إلى إزالة األخالق هللا من عقول الرجال.
ألن "النبي الكاذب" السيطرة المطلقة للحكومات في أوروبا وأمريكا ،أنها ستبدأ حملة االضطهاد التي يمكن تحقيق نفس المستوى من
التعذيب والقتل كما فعل مكافحة المسيح االنخراط في أثناء "العصور المظلمة" عندما عقد روما من الكنيسة "محاكمات محاكم التفتيش".

تاريخ اضطهاد
منذ الثاني أن المسيح مات على الصليب ،اإليمان باهلل ،والتعاليم ،والشهادة ليسوع المسيح ،واضطهدوا ومنحطة بالشيطان ،وأولئك الذين
الترويج والتبشير يكمن الشيطان.
أول شيوخ المعبد ،ثم بالقياصرة لإلمبراطورية الرومانية ،ثم بالمسيح الدجال الشيطان ،كنيسة روما وأخيراً بدين الملحدة "النبي الكاذب"،
وهو اسم آخر لدين الليبرالية الملحدة.
عبر جميع القرون منذ ،صلى "القديسين هلل" أن يتدخل هللا ،من المناسب ولذلك أن هذه الصالة "القديسين هللا" يستخدمها هللا إلحداث تدمير
قوي الشر التي أصبح رجل.

محرقة نووية
ضرب زلزال بقوة كبيرة
وأنا صعوده عندما كان قد فتح الختم السادس ،ولو ،كان هناك حدوث زلزال كبير؛ وأصبحت الشمس األسود كلبس للشعر ،والقمر

وأصبحت كالدم .الوحي 06:12
كلما كان هناك زلزال ،هو عادة مصحوبا بنوع ما من نشاط البركان ،أن لم يكن قريب منطقة الزلزال ،ثم في مكان آخر على هذا
الكوكب .هذه اآلية تشير إلى أن البركان كما أن تلوث الغالف الجوي لدرجة أن يغمق الشمس والقمر.
في الدرس السابق ،قمنا بدراسة تلك "آيات الكتاب المقدس" الذي أعطى نبوءات أحداث المؤدية إلى بدء الحرب العظمى ،فضال عن
بعض األحداث التي تجري قبل "المحرقة النووية" يعطي يسوع نبوءة .في هذا الدرس أننا سوف تدرس تلك النبوءات "المحرقة النووية" ،فضال
عن تلك التي تعطي نظرة ثاقبة أعقاب المحرقة الذي يؤدي إلى "الثانية وظهور المسيح".

انفجار نووي
أرى اآلية أعاله تصف انفجار نووي وال زلزال التي تحدث بشكل طبيعي .أنا ال يعيشون في جزء من العالم حيث تنتشر الزالزل؛ ولذلك
أنا لم تتعرض ابدأ واحد .غير أن فهمي هو ،أن زلزال بحد ذاته ليس لديها اآلثار الناجمة كما ورد في اآليات أعاله ،مع الشمس ويجري مسح
خارجا ً ،إلخ .ولذا اقترح سببا آخر للزلزال وتلوث الهواء الناجم عن ذلك.
اآلية أعاله استمرار من الدرس السابق ليسوع وشرح ووصف لما سوف يكون نتيجة لتأثير "كبير السيوف" في العالم .وكما ذكرت من
قبل ،أعتقد أن "السيف عظيم" هو القنبلة النووية ،واآلية أعاله يعطي وصفاً جيدا آلثار انفجار نووي.

النظر في

هذا :يسوع يخبرنا الحرب ،ولكن الحرب ال فقط آخر كما هو شائع في تاريخ الرجل ،ولكن حرب العظمى ،وجانبا من

جوانب هذه الحرب العظمى ستكون في أن هناك نوع جديد من األسلحة النووية" ،بعظيم السيف".
يسوع في اآلية أعاله ،هو إعطاء وصف رسم نتيجة لهذا "السيف العظمى" ،في أن يهز األرض ،وسوف تعثر على الجبال والشمس
والقمر سوف يكون لطخ بجميع المواد الناتجة عن طرح في الغالف الجوي بواسطة االنفجارات ،ال لقنبلة نووية واحدة فقط ،ولكن عدة.

الشتاء النووي
الحرب العظمى ستكون حربا حاربوا مع األسلحة النووية ،وجميع القيود األخالقية ستزال ،نظراً لتأثير الشيطان ،حيث أن عددا كبيرا من
التفجيرات النووية سوف تحدث كل شيء على وجه األرض في حول نفس النقطة في الوقت المناسب .هذه التفجيرات وحدها سوف صد طناً من
المواد عالية في الغالف الجوي ،ويمكن أن يكون هذا أن يلوث السماء تتسبب في الشمس والقمر لتصبح مظلمة ويكون مظهر لون الدم الحمراء.
يمكن أيضا حساب التفجيرات النووية للزلزال .مع العديد من التفجيرات النووية في نفس الوقت التقريبي ،فإنه سيكون مثل قصف في
قشرة األرض ،وتسبب مانتيل القارية للتحرك ،وصدع ويهز ،الذي سيؤدي مرة أخرى إلى البراكين إضافة إلى ويالت األرض.

سقوط النجوم من السماء
ونجوم السماء سقطت منعزلة األرض ،حتى وشجرة التين كاستيث لها التين المفاجئة ،وعندما قالت أنها هزت من ريح عظيمة.

الوحي 06:13
وتقترح هذه اآلية أن األرض ستشهد وابل الشهب ،من الضخامة بحيث تكون جديرة بالذكر في الكتاب المقدس .أنني لم آر ابدأ شجرة التين
فضفاضة بالفاكهة إلى ريح قوية قبل ،بل لقد رأيت أشجار أخرى تفقد المكسرات أو الفواكه لرياح قوية.

الحطام النووي
إذا كان هناك عدد من التفجيرات النووية لضرب األرض في نفس الوقت تقريبا ،وبالتالي رفع كميات هائلة من الحطام إلى الغالف
الجوي ،وهذا يمكن أن يكون ما يسبب هذا وابل من النجوم ،عند ذلك الحطام تسقط مرة أخرى على األرض .ولسوء الحظ ،جزء كبير من تحت
األنقاض كما سيكون المشعة ،التي سوف تقتل الحيوانات أكثر والرجال ،كذلك الخروج من نقطة الصفر ،لم يقتل باالنفجارات التي أنفسهم.

العديد من القنابل
عندما أمة واحدة يستخدم سالح نووي ضد عدوها ،ثم جميع األمم التي تحتوي القنبلة قريبا ستحذو حذوها ،بسبب تأثير الشيطان على قادة
العالم والكراهية وعدم الثقة القائم في العالم اليوم.
عندما يكون لديك المئات وحتى اآلالف من القنابل النووية سوف تهتز إشعال جميع في الجو في نفس الوقت تقريبا كما سيتم أيضا ضرب
بعضهم البعض ،قوة مشتركة من االنفجارات ،وقشرة األرض في جميع أنحاء العالم ،األمر الذي سوف يتسبب بالزالزل والبراكين تنفجر.

أرى الوصف في اآليات المذكورة أعاله أن المحرقة النووية الذي هو التنبأ يسوع ،التي ستجري على األرض في وقت "نهاية األيام"،
وإننا نعيش اآلن في.

التمرير السماوات حتى
وغادرت السماء كدرج عند فإنه يتم إرجاع معا؛ وتم نقل كل جبل وجزيرة خارج مواطنهم .الوحي 06:14
العبارة" :السماء غادرت كدرج  "،هو فهم أفضل عندما تتخيل أن كنت تبحث ليلة النجوم وفجأة النجوم تناوب حولها في السماء وجميع
الكواكب هي مختلطة ألعلى والخروج من المكان.
زلزال وبركان سيئة ،ولكن ال تزال هي الحوادث الطبيعية ،التي نتوقع .السماء التمرير الخلف مستحيل في النظام الطبيعي للكون .هناك
طريقتان فقط يمكن أن يحدث؛ واحد هلل أن نجعله يحدث سوبر بطبيعة الحال ،واآلخر لبعض األحداث األخرى تحدث ضغوطا كافية على األرض
ليسبب األرض يتدحرج على المحور.
السماء للتمرير يمكن أن يكون نتيجة للتفسير أعاله فيما يتعلق بالقنابل النووية وتكسير للقشرة األرضية .ولعل كل هذا العنف ضد األرض
يؤدي إلى يتدحرج على المحور .وهذا سيؤدي التمرير السماوات .وهذا سيؤدي أيضا في الجزر والجبال ويجري االنتقال من أماكنهم .هذا ما أرى
ما يتسبب في اآلية أعاله أن يأتي لتمرير ،وكل نتيجة من المحرقة النووية على األرض.

إخفاء من غضب هللا
وملوك األرض ،والرجل العظيم ،والرجال األغنياء ،ونقباء كبير ،والرجال األقوياء ،وكل رجل السندات وكل رجل حر ,أخفى أنفسهم في

أوكار والصخور من الجبال؛ وقال للجبال والصخور" ،تقع علينا ،وإخفاء لنا من وجه له أن  sittethعلى العرش ومن غضب الحمل :الوحي
16-06:15
هذه اآلية بالتحقق من صحة ما قلته سابقا بشأن أولئك الذين يحبون ثروة األرض ورفض هدايا هللا .في حال وجود أي شك ،الحمل تحدث
عنه هنا هو يسوع المسيح ،حيث سيتم تشغيل الرجال األغنياء واألقوياء في الخوف من يسوع المسيح .أنهم يفضلون االنغماس في هذه األرض،
وإلى "وصايا هللا" ،يتضح أن تشغيلها من يسوع ،وال اتجاه له .ولذلك تحدث هذه اآليات اثنين من تلك التي للرجل الذي رفض هللا وله القانون
واألخالق له.

يوم عظيم من غضب هللا
لهذا اليوم العظيم من غضبه هو يأتي؛ والذين يجب أن تكون قادرة على الوقوف؟ الوحي 06:17

إذا كنت إثم ،أو ببساطة نفي هللا والمسيح طوال الوقت ،ثم فجأة معرفة أن يسوع هللا موجود ،بل أنه يعتزم على قتل لكم لعدم الخشوع ،ثم
ربما يبدو أن أفضل القتل من قبل سقوط الصخور من الموت في "نيران الجحيم".
لسوء الحظ هناك لك حالتي وفاة" ،موت بشري" من الجسم ،و "موت" الجسد والروح الخالدة .على الرغم من أن تلك في اآلية أعاله
تسمح لنفسها بقتل من قبل سقوط الصخور ،أنها سوف ال يزال يكون األموات ،ويشعر بألم الموت الثاني .سوف يكون هناك غضب تجنب ال هللا.

هللا االنتقام
تعطي هذه اآليات الثالث األخيرة االقتراح أن أولئك الذين يجري يتحدث للنظر في الحرب وخلفا الزالزل والبراكين أنها كانت السبب
بواسطة آلة االنتقام؛ أنا ال أرى أنه بهذه الطريقة مع ذلك .هللا لم يشر إلى أنه هو سبب الزلزال أو أي من المصائب األخرى ،كما ذكرت من قبل،
"هو رؤية هللا التي سوف تحدث في المستقبل ،والتبديالت ثم إلى الواليات المتحدة عبر األنبياء".
ال يجري تسبب هذه األحداث أن يحدث باهلل ،ولكن أن شهد لهم كما يحدث في المستقبل ،وثم تنتقل إلى تحذير لنا منهم عن طريق رسول
هللا يوحنا الرسول .للرجال يعرفون أن توجد هذه تحذير من هللا ،ولكنهم قد تجاهل أو ال يعتقد أن تكون التنبؤات لألمور في المستقبل ،أن عندما
يأتون ،ثم سيكون االعتقاد ببيان ،وبدالً من تحمل مسؤولية خاصة بهم مجيء قصيرة ،سوف يلومونه محرقة اليهود على هللا وال هي نفسها.
تلك التي يسعى الموت من الصخور المتساقطة ،القيام بذلك ،نظراً ألنهم يرفضون ما زالت سلطة هللا معاقبتهم ،وذلك بدالً من دوري
لعقوبة هللا  ،أنهم يفضلون الموت ببعض الوسائل األخرى .حتى في الموت ،وأنهم سوف يرفضون هللا ،الذي يظهر فقط كيف اعماها يكمن الشيطان
أن هؤالء الناس.

الشيطان هو السبب
أرى الحرب التي أحدثتها الشيطان وخدامه اثنين ،مكافحة المسيح وتعاونت مع النبي الكاذب ،فضال عن الممالك العشر التي أنشئت كاألمم
بعد سقوط اإلمبراطورية الرومانية .في محاولة لفرض دينهم كاذبة على العالم ،سيؤدي قوي الشيطان ،هذه المحرقة.
أما الرجل وسوف يقدم إلى الشيطان أو الشيطان سوف تدمر الرجل من على وجه األرض .اعترف ،بيد أن هللا فقد ما في وسعه لمنع هذه
الحرب والدمار ،من الحدوث ،ولكن يختار ال كي تسمح لتدمير الحضارة البشرية ،والتي لم يقصد هللا أن الرجل ينبغي أن تحقق ،بل جاءت بسبب
أكاذيب الشيطان .بالسماح لتدمير الحضارة البشرية يزيل هللا عقد الشيطان والسلطة على الرجل.

الصمت في السماء
وقد فتح الختم السابع ،كان هناك صمت في الجنة عن الفضاء لمدة نصف ساعة .ولقد رأيت المالئكة السبعة التي وقفت أمام هللا؛ وأعطيت لهم األبواق
السبعة .رؤيا 2-8:1

اآليات من كتاب الوحي الفصل  6من أعاله ،أصدر تحذيراً بشأن بداية "المحرقة النووية" وشرح رسم لبعض األمور التي سوف تحدث
نتيجة "التفجيرات النووية" ،واآليات الثالث أعاله التحدث معنا لما يحدث ،ال على األرض ،بل في السماء قبل وضع الخروج من القنابل النووية
العالم.

دخان البخور
وجاء مالك آخر ووقفت على المذبح ،الحاجة مبخرة ذهبية؛ وهناك أعطيت له كثير البخور ،التي كان ينبغي أن تقدم عليه مع صلوات جميع القديسين
على المذبح الذهبي الذي كان قبل العرش .وصعد دخان البخور ،الذي جاء مع صلوات القديسين ،حتى أمام هللا من جهة المالك  .رؤيا 4-8:3

هناك "الصمت في السماء "،ألن تلك الموجودة في السماء على بينه من الغضب هللا الشديد ،أن بلده األرض جميلة حتى تدمير األسلحة
التي للرجل .تلك التي في السماء يعرفون أن هللا سوف تحتاج للتنفيس عن غضبه عند الرجل والشيطان لذلك قاموا بتدمير األرض والكثير من
الحياة على أنها.
" Aالمبخرة'' هو وعاء أو كأس فيه البخور العصي هي احترقت .في هذه اآليات ،يقول يسوع أن صلوات القديسين هي الموضوعية،
مثلما البخور الموضوعية ،أو صلبة ،وليس مجرد الكلمات دون مضمون أو شكل.
صلوات جميع القديسين :وهذا يقول لي ،بحاجة للصالة في كثير من األحيان ،إذا كان هللا يجعل استخدام صلواتنا بمثل هذه األهمية
والكرسي الطريق.

غضب هللا يسفك
والمالك أخذت المبخرة ،وتعبئته بنيران المذبح ،ويلقي عليه في األرض :وكانت
هناك أصوات ،ورعود ،وبرق ،وزلزال .رؤيا 8:5
وكلها من اآليات أعاله وصفا ً للمحرقة تسببت فيها القنابل النووية؛ تشير هذه اآليات األخيرين بالنسبة لي أن المحرقة قد توقفت باهلل ،ولكن
في النهاية ،فاهلل قد صبره مع أولئك الذين يرفضون له كلمة والقانون ،حيث يسمح هللا حدوث المحرقة ،لغضبه على تلك التي تعيش على األرض
ولكن رفض إعطاء عبادة هللا الحقيقي والصحيح بالضبط.

سقوط القنابل النووية من السماء
طرحت صلوات القديسين من المبخرة وثم استشعار فارغة مليئة بالنار من تغيير أمام هللا ،و  ndالمالك أخذت المبخرة،
وتعبئته بنيران المذبح ,فيها ومن ثم ،يلقي في األرض,

المستخدمة للمطر فساداً في األرض.

أرى هذا الحريق من المذبح كما يجري وصف آخر "القنابل النووية" وتلك التفجيرات.

وكانت هناك أصوات ،ورعود ،وبرق ،وزلزال

 :وأنا ال أرى هذه على أنها من هللا ،ولكن من الرجل وله

قوية من أسلحة الدمار ،بيد هللا يسمح هذا كل ما يحدث ،على الرغم من أنها في قوة هللا لوقفه.

األصوات التي سمعت اإلنجيل كاذبة الشيطان يجري بشر للرجل من خالل الكنائس العاهرة ،وبنات العاهرة ،ولكن في اآلونة األخيرة تلك
الكاذبة والوعظ غير أخالقي يتحدث بها "النبي زائفة" من خالل دينه الملحدة الليبرالية.
بروق ورعود ،هي أسلحة الحرب والدمار الذي يطلق العنان ألنهم على وجه األرض.
هو سبب الزلزال قعقعة والضغوط التي تمارس االنفجارات تلك األسلحة القوية ضد قشرة األرض .وأرى أن هذا الزلزال ويجري نفس
واحدة كما تحدث سابقا في الفصل  6من "سفر الرؤيا" ،وبعبارة أخرى ،هذه رواية من نفس األحداث.
تذكر :في الدرس السابق ،عقدت المالئكة األربعة التي تعقد في أركان األرض األربعة إلى الوراء حيث أنه يمكن أن تكون مختومة
بالقديسين " 144,000هلل" .اآلن بعد أن يتم االنتهاء" ،الفرسان األربعة" في سفر الرؤيا هي اسمحوا فضفاضة تسمح الجانب النووي للحرب
العظمى للبدء؛ هذه أعاله آيات يرجى تقديم وصف لذلك.
كل من اآليات أعاله ،في هذا الدرس ،ووصف محرقة اليهود الناجم عن القنابل النووية؛ تشير هذه اآليات األخيرتين بالنسبة لي أن
المحرقة قد توقفت باهلل ،ولكن في النهاية ،فاهلل قد صبره مع أولئك الذين يرفضون له كلمة والقانون ،حيث يسمح هللا حدوث المحرقة ،بغية إزالة
الشر من على وجه األرض بالنار تم إنشاؤها بواسطة األسلحة التي للرجل.
بسبب العديد التفجيرات النووية في الجو سيكون ليس فقط في قشرة األرض تهتز ولكن ذلك سيتم أيضا الغالف الجوي نفسه ،في شكل
إجراء تغيير فوري في أنماط الطقس ،مما سيؤدي إلى تغير المناخ في جميع أنحاء العالم كما لم يشاهد منذ ذلك الحين وقت نوح وذوبان العصر
الجليدي  ،مع أعاصير قوية جداً واألعاصير في جميع أنحاء على وجه األرض.

البرد والنار اختلط مع الدم
والمالئكة السبعة التي األبواق السبعة وقد أعدت نفسها للصوت .المالك األول بدأ،
وتبع ذلك البرد والنار اختلط مع الدم ،وأنهم قد يلقي على األرض :وقد احترق الجزء
الثالث من األشجار ،وقد احترق العشب األخضر جميع المكياج .رؤيا 7-8:6
اآليتين أعاله تكشف عن النتائج النهائية للقنابل النووية والتداعيات الناتجة عن ذلك ولها عواقب وخيمة على األرض ،وجميع أشكال
الحياة عليها.
األختام السبعة المذكورة أعاله وفي الدرس السابق ،وتعطي وصفا ً لألحداث التي تأخذ مكان المؤدية إلى ،وخالل األشهر األولى من
الحرب العظمى ،وما يمكن أن نسميه النووية قبل بداية الحرب العظمى.
التالية األبواق السبعة سوف تعطي وصفا ً لتلك األحداث التي تجري على األرض أثناء "المحرقة النووية" ،وتكشف عن نتيجة لشدة
الدمار التي سوف تلحق باألسلحة النووية على األرض ،فضال عن هللا تنفيس غضبه على أولئك الذين هم في العصيان على القانون وكلمة.

تعمل األسلحة النووية
الحصان األول في سفر الرؤيا ،الحصان األبيض ،هو عالمة على بداية الجانب غير النووية في الحرب العظمى .الحصان الثاني في سفر
الرؤيا ،الحصان األحمر ،يرتفع عن الحرب ،ولكن ليس في الجانب النووي .الحصان الثاني يجلب حرب تقليدية التي تنمو وتنمو حتى أنه يسبب كال
"االنهيار االقتصادي" ،كما يتضح من الثالث أو الحصان األسود ،والجانب النووي من الحرب ،وهو الجانب المتعلق حصان شاحب .
اآلن أن هللا ميز "بني إسرائيل"  ،144,000المالئكة األربعة التي لديها عقد الزوايا األربع من األرض ،وهم أيضا ممثل الفرسان
األربعة ،يسمح لكوخ األرض ،والحرب العظمى والمحنة ويبدأ بجدية ومع هذا الجانب النووي للحرب العظمى يمكن أن تحدث في أي وقت.

البرد والنار والدم
وتبع ذلك البرد والنار اختلط مع الدم ،وأنهم قد يلقي على األرض.

إذا كان يمكنك تصور ما

سوف يكون عليه الحال .عدة سوف تحدث التفجيرات النووية في فترة زمنية قصيرة جداً لبعضها البعض في جميع أنحاء األرض ،عند التفجيرات
التي تجري فإنه سيؤدي في الحيوانات ورجل تكون في مهب أربا أربا من اللحوم والعظام والدم .هذه سيتم دفع يصل إلى الجو ثم تسقط مرة أخرى
إلى األرض؛ هذا هو الذي يرد في الكلمات أعاله.
أعتقد أن هذه اآليات اثنين في ضوء تفجير نووي على منطقة مأهولة بالسكان .لديك انفجار األقوياء التي تبرزها كميات كبيرة من التربة
في الغالف الجوي ،ولكن هيئات أي الناس والحيوانات أن تنفجر وتتحول إلى أجزاء وقطع من قوة االنفجار ،وكذلك .هذه أيضا سوف تكون النار
إلى الغالف الجوي ،وما ترتفع يجب أن ينزل.

الجزء الثالث من األشجار
وقد احترق الجزء الثالث من األشجار .

ما هو معروف كما أن معظمها يمكن تبخيرها نقطة الصفر ،النفجار

نووي ،ولكن إضافية يمكنك الخروج من نقطة الصفر ،سيكون هناك أقل من التبخر واألكثر سيكون هناك أشياء يجري مزقت أربا بهزات قوية من
القنابل تنفجر .أن إشعال أي الحرارة األخرى مثل خصلة شعر وبيوت خشبية اشتعلت فيها النار ،حتى أنه عندما يأتي هذا الحطام تسقط مرة أخرى
على األرض ،فسوف تشتعل فيها النيران على أي شيء آخر في دائرة نصف قطرها حول منطقة االنفجار .هذا هو المعروف بأن جدار النار الذي
ينبع من جميع أنحاء محيط منطقة االنفجار .وهذا سيؤدي إلى حرائق الغابات وحرائق الحشائش لعدة أميال من جميع أنحاء األرض صفر .عندما
يمكنك أن تتضاعف عدة مئات أو آالف من االنفجارات النووية سوف تحصل كارثة عالمية.

ليس فقط األشجار التي سوف أحرق ولكن حتى احترق في الجزء الثالث من
األشجار ،واحترق العشب األخضر جميع المكياج.
تكشف مدى الدمار.

سوف أحرق  rd3/1األشجار على األرض وجميع العشب

ثلث األرض
وأعتقد أنكم تتفقون معي أن هذا نتيجة منطقية للتفجيرات النووية والتداعيات الناتجة عن ذلك .وأنا على اقتناع بأن عبارة "جميع العشب"،
يشير إلى العشب داخل  3/1األرض كانت التفجيرات النووية التي يتم تعيين قبالة ،وليس من كامل األرض ،على الرغم من أن قد أكون مخطئا في
ذلك.
أود أن ال يكون شاهدا على ذلك .بدالً من ذلك الفعل أود أن يكون قد مات قبل أمطار هللا بغضبة على خطايا الشيطان وأولئك الرجال الذين
قبلوا أكاذيب الشيطان .على الرغم من أن قد يفضل ذلك ،أنا على يقين كخادم هلل ،كما أعتقد أنا واحد من  ،144,000أن مسؤوليتي في العيش من
خالل "المحنة العظيمة" ،لتكون شاهدا على غضب هللا ،ويدعون "اآللهة الكلمة الحقيقية" ألولئك الذين لم تقبل أنه خالل تلك األيام المظلمة .أنا
أحب الجمال من هذا العالم ،وسوف أجد ولمشاهدة ذلك تدميرها من قبل الرجل بسبب الشيطان التأثير عليه ،والغاية في القلب الموجع .وسيكون هذا
عاطفياً القلب كسر الوقت في الواقع.

الحرق بالنار للجبال
وبدأ المالك الثاني ،وكما كانت جبال عظيما الحرق بالنار كان يلقي في البحر :وفي الجزء الثالث من البحر أصبح الدم؛ رؤيا 8:8
هذا جبل عظيم الحرق بالنار هو يلقي في البحر يبدو أنه إشارة إلى انفجار بركاني .أستطيع أن أرى أيضا وهذا نتيجة للعديد من
التفجيرات النووية يحدث في حول نفس المكان والزمان ،حيث اهات حتى قشرة األرض احتجاجا على تدمير الرجل .أرى هذا "حرب نووية"
وانفجارات قوية بأنه الحافز الذي يسبب هذه االنفجارات البركانية.

 Oتدمير الجبال
ها أنا ضد إليك ،يا تدمير الجبال saith ،الرب ،الذي ديسترويست كل األرض :وأنا
سوف تمتد يد األلغام عند إليك ،ولفه إليك نزوال من الصخور ،وسيجعل إليك جبل
محترقة 51:25 .إرميا
يعطي الكتاب المقدس لي هذه اآلية كإشارة إلى رؤ 8:8

 .أنها مربكة بالنسبة لي مع ذلك .في قراءة اآلية  ،8توليت كان يلقي جبل

حرفية وألقيت في البحر ،ولكن إذا كانت هذه اآلية  51:25إرميا

 ،مرجعا ً صالحاً ،ثم يقترح الجبل لتكون رمزية وال جبل حرفية .هذه اآلية

في إرميا إشارة إلى مكافحة المسيح ،وكنيسة الشيطان كاذبة .أنها الكنيسة كاذبة الشيطان أن هللا هو إشارة إلى وصفها تدمير الجبل ،الذي بدوره أنه
هللا سوف يدمر .ويرد هذا الزعم أن يتحدث إرميا مكافحة المسيح والشيطان وال جبال الفعلي الدعم في اآلية التالية.

السيد المسيح جبل
ثم كان الحديد والطين ،والنحاس ،والفضة والذهب ،كسر للقطع معا ،وأصبح مثل
قش الصيف الدرس طوابق؛ والريح التي تقوم عليها بعيد ًا ،التي عثر عليها ال مكان لهم:
والحجر الذي سموت الصورة أصبح جبال عظيما ،ومألت األرض كله ..دانيال 02:35
إذا كنت تفكر في ذلك ،الشيطان "اإلنجيل كاذبة" وبه العديد من األديان في جميع أنحاء العالم ،ويصور المسيح أصبحت جبال التي تغطي
األرض في "كتاب دانيال"؛ فقد تكون اآلية أعاله من إرميا من نفس النوع من الرمزية .كذلك اقترح أن اآليات على حد سواء فيما يتعلق تدمير
الجبلية تعتبر صحيحة ،وأن التفجيرات النووية سوف يؤدي في الواقع البركان أن تندلع ،وأن هللا سوف تضع حدا  Falseالكنائس الشيطان بسبب
الدمار الناجم عن الحرب النووية.
سيتم استبدال الشيطان األديان الباطلة( ،الجبل) ،الذي يغطي العالم بأسره اآلن بكنيسة المسيح الحقيقية .ولذلك هو الدين كاذبة الشيطان هذا
الجبل تحدث عن طريق إرميا وهللا سوف تجعل من جبال محروقة ،التي سوف تعثر إلى أسفل وال يكون أكثر.

بعد إعطاء هذا الفكر والصالة ،أرى هذا التفسير األكثر احتماالً من  51:25إرميا ،لكن صياغة رؤيا 8:8
معنى رمزيا مهما .انظر رؤ 8:8

ال توحي هذه

كجبل حرفية ،والقيام بالشدة أسلحة الحرب؛ وسوف احتجاجا األرض في شكل الزالزل والبراكين وكما

البراكين العديد من الجبال ،وفي حالة وقوعها ،ثم بعض الجبال سوف تقع في البحر .أرى إمكانية أن كل المعاني غير الصحيحة ،وهذا هو السبب
هللا يعطي وصفا ً منفصلة اثنين من هذه األحداث وحرفية واحدة والروحية األخرى.

يصبح بحر الدم
وبدأ المالك الثاني ،وكما كانت جبال عظيما الحرق بالنار كان يلقي في البحر :وفي الجزء الثالث من البحر أصبح الدم؛ رؤيا 8:8

وأصبح الجزء الثالث من البحر الدم،

هذا وأنا أرى بت إضافية من المعلومات المتعلقة بالحقيقة أن  3/1من أن

حرق األرض .معا وهذا يقول لي أن كامل  3/1لألرض سوف تشعر باألثر المباشر لألسلحة النووية .وهذا سيجعل فعالية  3/1لألرض غير
صالحة للسكنى لعدة قرون.
في هذا المرجع ،الدم كلمة رمزية للكرة ،أو الملوثة.
كنت بحاجة إلى فهم األهداف التي ستوجه هذه القنابل النووية في مدن األمم المتعارضة .وتقع معظم المدن أكبر من أي دولة على طول
سواحل المحيطات أو األنهار أو البحيرات .عندما يتم تدمير المدن واألنقاض منها ويلقي تصل إلى الغالف الجوي ،ثم تسقط مرة أخرى كثير من
هذا الحطام لتدخل هذه المياه الملوثة لهم وتقديم المياه في القطاع.

جزء ثالث من البحر يموت
ودمرت الجزء الثالث من المخلوقات التي في البحر ،وكان الحياة ويموت؛ والجزء
الثالث من السفن -رؤيا 8:9
هذه اآلية يسير جنبا إلى جنب بأعاله ،إذا أصبح تلوث البحار ،ثم سوف يموت تلك المخلوقات التي تعيش في البحار ،وليس فقط من
التلوث من بين األنقاض ويلقي في البحر ،ولكن من اإلشعاع الناجم عن التفجيرات النووية.
هذه اآلية يعطي إشارة سفن البحر يجري تدميرها ،ويقول لي على وجه اليقين أن هذه اآليات تتحدث عن حرب نووية .هذه اآليات تتحدث
عن الحرب العظمى .فمن المنطقي أنه إذا كان هناك حرب كبيرة سيتم تدمير أن العديد من السفن لألمم المتحاربة.
ال أرى أن هذه اآليات كالحديث عن حرب هللا ضد الدين الشيطان كاذبة ،ولكن حرب الرجل واألمم من الرجل أن الحرب ضد بعضها
البعض ،بعبارة أخرى ،هذه ليست حرب الخير ضد الشر ،لكن حرب أخرى من الرجل ضد الرجل ،ما عدا هذه المرة سوف يحارب مع األسلحة
النووية.

يحيط

علما من عالمات والصور التي تولد هذه اآليات في عقلك ،هذه الصور هي العالمات التي هي ما تبحث عنه حتى يتسنى لك

معرفة هذه هي الحرب العظمى التي تقود إلى "المحنة العظيمة" ،وليس مجرد آخر من سلسلة طويلة من الحروب خاضتها رجل على مر القرون.
هللا-يسوع هو إعطاء تحذير قبل الوقت 2000( ،سنة مقدما)؛ حتى أن الرجل سوف تعرف أن هللا هو الذي يعطي هذه التحذيرات ،للذين لكن هللا-
يسوع يمكن أن ربما نرى حتى اآلن في المستقبل.
عندما تأخذ إعطاء الوقت الكافي للتفكير في كل من هذه التحذيرات قبل ألفي سنة ،ويحدث كل حولنا اليوم ،ثم هناك فقط يمكن استنتاج
واحد ،وهللا على قيد الحياة ،ومشاهدة أكثر من أنت .ال يكفي أن كنت أدرك هذا ومع ذلك ،يجب اتخاذ خطوات تأتي إلى االمتثال والطاعة "وصايا
هللا" ،آخر سوف تعرف "الموت األبدية".

"تذكر

أيضا" :هذه التفجيرات النووية وسوف تتم هذه الكثير من األنقاض المشعة في تلك التفجيرات ،ولذلك ،عند فإنه يرتد إلى

األرض أو في البحار ،أي الحياة التي تأتي إلى جهة االتصال أو حتى قريبة من هذه األنقاض المشعة سيضع مرض اإلشعاع ويموت .هللا قد أخبرنا
بأنه سوف تحمي تلك البالغة  144 000من األوبئة الناجمة عن المحرقة النووية ،ولكن هذا ال يعني أنه سيتم حمايتهم من المحرقة نفسها.
إذا كنت تقبل أن هذه األشياء التي تنبأ ،سوف يجب أن يحدث وتقبل أن الكثير من هذه النبوءات قد حان بالفعل للماضي ،ثم ليس فقط
تحتاج إلى جعل نفسك الحق مع هللا ،تحتاج إلى إعداد نفسك وعائلتك إلمكانية العيش من خالل المحرقة ،و "المحنة العظيمة" التي سوف تجلب
حول.

النووية في أعقاب
وبدأ المالك الثالث ،وهناك سقطت نجمة كبيرة من السماء ،كما لو كان حرق
مصباح ،وأنها سقطت على الجزء الثالث من النهر ،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

نجم اسمه الشيح
في حين ،واقترح اآليات السابقة سوى أثر نيزك أو الحطام من اندالع بركان ،هذا الشعر يخبرنا بالضبط ما الذي سيحدث .ما هذا اآلية
يقول ،أن النجوم مرتفع هي القنابل النووية التي يتم إسقاط ،األنقاض المشعة من تلك التفجيرات سوف تلوث المياه العذبة من ثلث األرض ،وهو
تصور لنفس المنطقة من األرض ،حيث سوف يحرق العشب .إذا لم يقتل الصريح بانفجارات األسلحة النووية ،ولكن تمكنوا من البقاء على قيد
الحياة ،فإنه ال يعني كنت قد أنقذت .دون المياه العذبة سوف يموت معظم الحيوانات والرجال بنفس الطريقة ،سيكون موتا طويلة ومؤلمة ولكن.
أعتقد أن هذا فيما يتعلق بالقنابل النووية ليست واحدة ،ولكن عدة الخروج في حول نفس الوقت بعضها البعض ،ولكن غير مترجمة إلى
مكان واحد فقط ولكن جميع أنحاء األرض .سوف يتم طرح كمية كبيرة من الحطام إلى الغالف الجوي ،الذي سوف يعود إلى أسفل في تداعيات
الناري .وفي هذا قد يتصور نجمة كبيرة تقع من السماء .

فهم مرارة
خشية أن يكون هناك بين رجل ،أو امرأة ،أو األسرة ،أو القبيلة ،وقلبه تورنيث بعيد ًا في هذا اليوم من الرب الهنا ،للذهاب وخدمة اآللهة هذه األمم؛
خشية أن ينبغي أن يكون هناك بينكم جذر بيرث أن المرارة و مرارة؛ سفر التثنية 20:18

كلمة "لئال" يعني :في القضية ،منعا لشيء ما يحدث ،ال سيما شيء يسبب الخوف.
يتم استخدام كلمة "مرارة" في كتب العهد القديم لتشير إلى وجود المياه الملوثة أو السامة أو المواد الغذائية .
العبارة" ،قلبه تورنيث بعيد ًا هذا اليوم من الرب الهنا" هو إشارة إلى أولئك الذين ال تحتفظ "وصايا هللا" وال شهادة يسوع .إذا كنت ال
يمكن أن يعرف "سانت من هللا" ،ثم كنت ال من هللا .هناك فقط الخير والشر ،أما أنت مع هللا أو أنت منتشرة في الخارج .
للذهاب وخدمة اآللهة هذه األمم :إذا كنت ال تخدم هللا ثم لك خدمة اآللهة الكاذبة ،إذا ال نؤمن بكلمة هللا كالحقيقة ،ومن ولذلك ندرك أن
جميع الكلمات األخرى كاذبة ،ثم لك خدمة اآللهة الكاذبة.

خشية أن ينبغي أن يكون هناك بينكم جذر الذي بيرث المرارة ومرارة :كلمة "الجذر" كما هو مستخدم في هذه الكلمات تشير إلى نية
األساسية وكما أنها تستخدم يشير إلى تلك اإليمان األساسية هو في أن "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،وأنها لذلك تحمل المرارة ومرارة ،وهو القول أنها
مهجورة ،نظراً ألنها ال تقبل "إنجيل هللا" ،وباختصار هم أولئك الذين لديهم عالمة الوحش.
هللا يستخدم كلمة "مرارة" عدة مرات في الكتاب المقدس وفي كل مرة أنها تكشف عن غضبه ضد أولئك الذين ال تحتفظ بوصاياه ،ولكن
الذين ننظر بدالً من ذلك إلى اإلنجيل كاذبة كالحقيقة وكلمة هللا كالكذب .وفيما يلي أمثلة الستخدامات الكلمة مرارة .

"تذكر

أيضا" :هذا الحطام ليست فقط على النار ولكن كما أنها ساخنة مع اإلشعاع ،وهذا سيجعل بسرعة في المياه األرض الملوثة

إلى نقطة لشرب الماء سيؤدي إلى موت بطيء.

أولئك الذين انتقل بعيداً عن هللا
إلعادة صياغة سفر التثنية  " ، 20:18في حالة أي شخص يجب االبتعاد عن عبادة هللا الحقيقي ،وتذهب في خدمة اآللهة الكاذبة وهذه األناجيل
الكاذبة .وسوف أذكر هللا لنا كل قوته وغضبه بالسماح لهذا الحدث أن يحدث .عند القيام بذلك ،هللا يتطلع إلى تشجيع لنا للتوبة ،وتحويل لدينا العبادة له كما أنه
أوامر ".

مع تداعيات التفجيرات النووية ،ستصبح جزءا كبيرا من مياه األرض "مرارة" .ذلك مرة أخرى ،ال يوجد شيء خارق حول هذه النبوءة،
لكن تنبؤ لألمور في المستقبل.

دواء المر
مرارة تتعلق بأخذ الدواء المر ،ولذلك ما أرى هللا قوله أن الرجل ،ألنه قد التفت بعيداً عن العبادة الحقيقية هلل ،وجلبت هذه الحرب
وتداعياتها على نفسه .وفي أعقاب الحرب العظمى ،والمحنة العظيمة ،وهو هذا الدواء المر الذي ساعد الرجل على نفسه.

التوبة أنتم الذين ارتداء عالمة الوحش
وهو يأتي لتمرير ،عندما قال أنه يسمع كالم هذه اللعنة ،التي قال أنه يبارك نفسه في قلبه ،قائال" :قد أعطى السالم ،على الرغم من أن أمشي في
الخيال لألعمال المتعلقة باأللغام في القلب ،إلضافة السكر العطش ":سفر التثنية 20:19

هذا آخر من اآليات في الكتاب المقدس حيث يتم استخدام كلمة "مرارة".
 ،وهو يأتي لتمرير ،عندما قال أنه يسمع كالم هذه اللعنة .أولئك الذين هللا يعطي عالمة الوحش تستمع هذه اللعنة ،ولكن سوف لن
تستجيب "كلمة هللا".

على سبيل

مثال :أرى تلك األديان والكنائس التي تطلق على نفسها اسم المسيحية ،ولكن االحتفال باليوم األول من األسبوع (األحد)،

كما يجري يوم السبت ،كجزء من أولئك الذين يتم توجيه هذه اللعنة.
أنه يبارك نفسه في قلبه .بدالً من أن تحول إلى هللا بسبب إثبات نبوءة هللا ،سيقول الناس،

"وسوف أعطى العبادة كما درست منذ الطفولة؛ سوف أضع ثقتي في العبادة كما قد أعطيت دائما ً العبادة .لقد قيل أن أحتاج فقط إلى
اعتناق المسيح أن تكون لي المنقذ وسوف ننقذ ،وفي هذا أنا واثق في خالصي"-
وبهذه الطريقة ،بسبب مغالطات وأكاذيب الشيطان ،خدعت في التفكير أن أنهم يعطون عبادة هللا الحقيقي والصحيح ،ولكن يكون خدع ،أن
ال تعرف أنك خدعت ،أجل إذا كنت تعرف أو إذا كنت أدرك أن كنت التي خدعت ،ثم قمت بإيقاف التي خدعت الناس ،وعلى ضوء الحقيقة يضيء
طريق.
"يجوز لدى السالم ،على الرغم من أن أمشي في الخيال لألعمال المتعلقة باأللغام في القلب ،إلضافة السكر العطش" .هؤالء الناس
أعتقد أن أنها يتم حفظها ،وسيكون في هذا الفكر لراحة البال ،ولكن سوف تكون خدعت ،واعتقادهم همي الوحيد ،ألنها لم تتخذ في الوقت والجهد
لمعرفة "كلمة" هللا الحقيقية ذاتها ،ولكن قد قبلت ما قالوا لآلخرين .أنهم يقبلون بشر اإلنجيل كاذبة بالشياطين يرتدون لباس رجال الدين ،ويقذف
يكمن ويسب في آذان الحماقة.

يعرف

هذا :أن تكفر هللا يعني ليس فقط إلى صوت الشتائم أو الشتائم ضد هللا ،ولكن إذا كنت تعاني من هذه اآلفات والدخول في إحدى

الكنائس الكاذبة ويعطي الصالة كما تدرس من قبل "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،ثم أنت تكفر هللا كذلك.

يعرف

هذا :أولئك الذين لديهم "عالمة هلل" ،الذين هم "القديسين هلل" ،سيتم إزالة من اآلثار الكاملة لغضب هللا .سيتعين علينا أن يكون

شاهدا على هذه اآلالم سيكون لها اآلخرين لتحمل ،ولكن نحن أنفسنا إال يدخر العذاب.

تلك المعذبة
أصاب تحدث في هذه اآليات هي عالمة على أن أولئك الذين يعتقدون أن العبادة الحقيقية هلل ينبغي أن تأخذ علما .إذا كنت هي تعذبها هذه
اآلفات ،ثم كنت ال تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،وكنت بحاجة لتحقيق هذا ،وتبدأ عملية المصالحة مع هللا .أول شيء يمكنك القيام به ليثبت
هلل أن كنت صادق في نهاية االحتفال الخاص بك السبت األحد واتخاذ لمراقبة المقدسة اليوم هللا" ،اليوم السابع" ،كيوم السبت للرب ،لكن يجب أيضا
إزالة نفسك من الخطيئة بالتعلم وثم حفظ الوصايا العشر وتعاليم يسوع المسيح.
هذا هو إشارة إلى أن أولئك الذين يعتقدون أن العبادة الحقيقية هلل ينبغي أن تأخذ علما .إذا كنت هي تعذبها هذه اآلفات ،ثم كنت ال تعطي
العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،وكنت بحاجة لتحقيق هذا ،وتبدأ عملية المصالحة مع هللا .أول شيء يمكنك القيام به لتثبت هلل أنك خالص هو في نهاية
االحتفال الخاص بك السبت األحد واتخاذها لمراقبة المقدسة اليوم هللا" ،اليوم السابع" ،كيوم السبت للرب.

الموت األبدي في انتظارك
الرب لن تدخر له ،ولكن بعد ذلك غضب الرب وغيرته الدخان ضد هذا الرجل ،وجميع العالجات التي تتم كتابتها في هذا الكتاب أن تكذب عليه ،وأن يمحو
الرب اسمه من تحت السماء .سفر التثنية سجدوا

على الرغم من أن أولئك الذين هم خدعت تعطي العبادة ،العبادة في خطأ بسبب الشيطان األكاذيب والخداع ،الرب لن تدخر له ,ألن
"كلمة" هللا الحقيقية ويمكن االطالع على الذين يسعون لذلك.

الجهل ال يوجد دفاع
تعرف عبارة "الجهل هو ليس الدفاع في القانون" ،هذا صحيح في شريعة هللا ،فضال عن قانون مان .إذا كنت كسول ،وأنه ال يستحق
الوقت والجهد لكم لمعرفة هللا "اإلنجيل المقدس" لنفسك ،ثم يمكنك غير بريء ،ولكن يتم التساهل في العبادة الخاصة بك ،ولذلك الموت األبدي في
انتظارك.
ثم أن الدخان غضب الرب وغيرته ضد هذا الرجل .المعرفة هي بذرة لعبادة هللا ،حقيقية وصحيحة إذا اخترت أن تذهب من خالل الحياة
جاهلة ،ثم الموت األبدي سيكون بمثابة مكافأة الخاص بك.
جميع العالجات التي تتم كتابتها في هذا الكتاب أن تكذب عليه .في الكتب من سفر التثنية والوحي هناك العديد من الشتائم وأصاب تحدث،
أو لئك الذين تقبل اإلنجيل كاذبة ويرفضون قبول كلمة هللا كالحقيقة ،سوف تكون خاضعة لكل هذه الشتائم ،هلل هو إعطاء تحذير ،التوبة اآلن قبل أن
يفوت األوان.

السماء واألرض الجديدة
أن يمحو الرب اسمه من تحت السماء .عند يوم القيامة ،عندما تم العثور على رجل يفتقر إلى أنه يتم طرح في حفرة نيران الجحيم ،وبهذا
كل ما كنت لم تعد موجودة ،وبهذه الطريقة اسمك هو لطخ ،ألنك سوف تكون ال أكثر .عندما تموت موت بشري ،الذاكرة الخاصة بك ال تزال باقية
في ذكرى أولئك الذين كنت أحب ،وفي الذاكرة هلل ،ولكن الموت الثاني حق مطلق ولن يكون هناك ال يسار ذاكرة لك .عندما القديمة السماء
واألرض تزول ،جميع أولئك الذين رفضوا "كلمة" هللا الحقيقية سوف تزول معها.
وهذا يشير أيضا إلى حقيقة أن القديمة السماء واألرض القديمة سوف تزول ،وسوف يأتي السماء واألرض الجديدة في مكانها .في هذا
العالم الجديد ،الذي سوف يكون موجوداً ابدأ ،هلل وال حتى ستحتفظ ذاكرة منكم.
تذكر :تحب أما هللا أو تكره له ،هناك ال منتصف الطريق .هذه الكلمات التي كنت تقرأ إعطاء تحذير ويقول الحقيقة لكلمة هللا وقبول هذه
الحقيقة والتوبة الخاصة بك سبل الشر.

أولئك الذين تنأى بنفسها عن كلمة هللا
لذلك وهكذا  saithالرب المضيفين" ،هللا إسرائيل"؛ "ها ،سوف اطعامهم ،وحتى هذا
الشعب ،بمرارة ،وإعطائهم مياه المرارة لشرب" إرميا 09:15
لذلك 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.

أضاف ها ،سوف تصب لهم ،حتى هذا الشعب ،بمرارة ،وإعطائهم مياه المرارة للشرب .أعرف أن هذا صحيح ،وعندما قد حان لتمرير
وسيكون لديك ال المياه العذبة للشرب ،تذكر هذه اللعنة والتوبة .ثم أعلم أن ما قيل لك كذب وفقط عن طريق الخاص بك التوبة والبحث الشخصي
"كلمة" هللا الحقيقية سوف تتاح لك فرصة للخالص.

عالمات تحذير
وحتى في هذه المرحلة أن نعيش فيه ،وخالل "المحنة العظيمة" ،فإنه سوف ال يكون متأخراً جداً .عند كل من هذه اآلفات تصيب لك ،هي
عالمات لك أن تنتبه للتحذير .إذا التوبة وذهبت بحثا ً عن "كلمة" هللا الحقيقية ،وإزالة نفسك من الكنائس التي يبشر "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،ثم
كنت قد ال يزال يغفر .إذا كان عليك االنتظار حتى وفاة بشري ،ثم أنه سيكون متأخراً جداً لك .إذا كنت تنتظر حتى "الثانية وظهور المسيح" ،ثم أنه
سيكون متأخراً جداً لك.

غضب هللا
وبدأ المالك الثالث ،وهناك سقطت نجمة كبيرة من السماء ،كما لو كان حرق
مصباح ،وأنها سقطت على الجزء الثالث من النهر ،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
هذه اآليات ترك القليل من الشك فإن التنفيس عن غضبه على أولئك الذين ال تعطي العبادة له كما أنه أوامر هللا .ال تزال ال أرى هذا كاهلل
الذي هو الذي يسبب هذه األحداث أن يحدث ذلك ،ومع ذلك .أنها أسلحة الحرب التي تم إنشاؤها بواسطة رجل التي تسبب هذه األمور يحدث ،وكل
ذلك قد كشفت في هذه اآليات حتى اآلن ،بيد أنها جزء من غضب هللا على األمم وشعوب العالم التي تقدم الدعم لمكافحة المسيح ،في أن هللا يمكن أن
يمنع هذا بل اختار عدم ،لسبب ما سيكون هللا لكونه رحيما ألولئك الذين يظهرون كراهيتهم له برفض قبول له كلمة كالحقيقة ،وإعطاء العبادة
بطريقة قد ال أمر؟ وهذا يعيد إلى األذهان اآلية التالية.

تظهر عدم احترام هلل
ورحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم أن تحبني ،والحفاظ على الوصايا بي .سفر
الخروج 20:6
هللا الرحمن الرحيم ألولئك الذين يحبونه ،لكن إذا قمت برفض "كلمة هللا" أنها الحقيقة ،ثم يمكنك إظهار الكراهية الخاص بك من هللا ،وأنه
سيكون ألي سبب ألن يكون رحيم لك .في اآلية أعاله ،هللا يجري صريحة جداً ،إظهار الحب هلل ،وإظهار الحب هلل ،وهو إنجاز بأنك يمكنك حفظ

وصاياه .االحتفال "يوم السبت اليوم السابع" هو المنصوص عليها في "الوصية الرابعة" هللا؛ ولذلك يجب عليك االحتفاظ بيوم السبت كما أوامر هللا
لك ،وآخر تظهر االزدراء والكراهية هللا بك.

هو نداء هللا لك
أبنائي ،حضور معزل بالدي الحكمة ،والقوس ملكك اإلذن لفهمي :أن أنت األكثر قابلية الواجب السلطة التقديرية ،وأن الشفاه خاصتك قد تبقى المعرفة .األمثال
2-5:1

حضور معزل بالدي الحكمة .بهذه الكلمات ،ونعرف أن هللا يتحدث إليك مباشرة ،ال للرجل بصورة عامة ،ولكن مباشرة إليكم اآلن قراءة
هذه الكلمات .أنه يعطي تحذير لكم" ،إيالء اهتمام لما أقول ،لكلماتي هي الحقيقة".
القوس ملكك اإلذن أفهمه .عندما تقرأ الكتاب المقدس ،ال مجرد قراءة أكثر من كلمة هللا كما لو كنت رواية؟ إذا قمت بذلك ،تتوقف ،تأخذ
من الوقت للحصول على فهم لماذا أقول لك هللا .يمكن أن تجد فقط في معرفة هللا ،والجهل هو سالح الشيطان ضدك.
أن أنت األكثر قابلية الصدد سلطة تقديرية؛ كلمة "التقديرية" يعرف بأنه ،حكم جيد ،الحرية في أن تقرر استناداً إلى المعرفة ،والقدرة
على اتخاذ قرارات ذكية .في معرفة الحقيقة ،كما وجدت في "كلمة هللا" ،سوف تعرف الحق من الباطل ،سوف تعرف إذا كنت عن الخطيئة ،وأنت
سوف تعرف أن الخطيئة جعل لكم إلى الموت األبدي.
ألن إغراء ،لكن ثم رفض أن اإلغراء هو طريق البر ،وطريق الخالص .تذكر :يسوع كان إغراء الشيطان ،وتغلبت على تلك اإلغراءات.
عند القيام بذلك ،تدرس يسوع لك ولي أن نستطيع أيضا التغلب على إغراءات الشيطان التي تتجلى في العالم .إال من خالل المعرفة سوف تعرف
مقدما إذا كان اإلغراء الخطيئة ،ولذلك تحتاج إلى تثقيف نفسك في "كلمة" هللا الحقيقية.
وأن الشفاه خاصتك قد تبقى المعرفة .بهذه الكلمات ،هللا يشير إلى الشفاه الخاص بك كحفظ المعرفة ،وهذا يعني أنه إذا كنت تعرف
األخالق هللا واحتضانه األخالق الخاصة بك ،فإنك سوف تكون من غير المرجح أن التحدث باألكاذيب وغيرها رجس من الشفاه الخاص بك.
هل ترى أهمية أن يضع هللا عند وجود المعرفة والفهم الخاص لبلده "اإلنجيل المقدس"؟ الجهل كيف الشيطان تسبب لك تعتقد اإلنجيل
كاذبة ،ويسبب لك اإلنجيل كاذبة للعبادة بطرق أخرى غير كما أمر هللا .االعتماد على كلمة اآلخرين دون البحث الخاص بك ودراسة "كلمة هللا"،
هو قبول عمياء ،والوقوع في فخ الشيطان.
في هذه الكتابات أن هللا قد أعطى لي مكان على صفحة ويب هذه ،وقد فعلت معظم العمل الشاق لك ،ولكن ال تزال تحتاج إلى االنخراط
في البحث الخاص بك الشخصية هلل ،وآخر سوف تقع دون رحمه هللا.

امرأة غريبة
إلسقاط شفاه امرأة غريبة كقرص العسل ،وفمها أكثر سالسة من النفط :ولكن لها نهاية مرارة مرارة ،حادة كما سالحا ذا حدين .قدميها النزول إلى
الموت؛ تترسخ خطواتها في الجحيم .أمثال 5-5:3

باهلل أعاله يستخدم المثال الجنسي والزنا والفجور إلعطاء التركيز إلى له معنى .للشفاه من امرأة غريبة ،مثال من هذا القبيل" .امرأة

غريبة" إلى رجل ،امرأة وهو ال زوجتك ،مثل من عاهرة أو عاهرة.

فقط أنه "رجل غريب" المرأة ،و ال زوجك .

المرة الوحيدة التي يسمح هللا الجنس كما لم يتم خطيئة عندما يكون بين زوج متزوج قانونا كزوجته ،التي تعرف هللا كذلك كرجل وامرأة،
وسائر اللقاءات الجنسية االنخراط في خطيئة الزنا أو الفجور وبغيض منعزلة العيون هللا.
الشذوذ الجنسي كل شيء عن االنخراط في ممارسة الجنس ،وأنها بين شخصين من نفس الجنس فإنه محدد باهلل أنها الفجور .أنها لهذا
السبب أن الشواذ جنسيا ً هم رجس منعزلة عيون الرب ،لكل الجنس خارج نطاق الزواج كما حددها هللا مذنب.

زنا الروح
ولكن لها نهاية مرارة كمرارة ،حادة كما سالحا ذا حدين .عندما كنت تشارك في الزنا أنت االنخراط في الخطيئة .للخطيئة ،أن تكون
أثيم .فقط المستقيم فقط األبرار سيدخل السماء ،سوف تعرف الحياة األبدية.
قبول "إنجيل" الشيطان كاذبة كالحقيقة ،هو الفجور الروح ،مثلما يجري مع "امرأة غريبة" هو الفجور الجسم.
قدميها النزول إلى الموت؛ وتترسخ خطواتها في الجحيم .الخطيئة ،سواء كان الزنا والقتل وسرقة ،أو عدم االلتزام "السبت اليوم
السابع" ،سوف يؤدي إلى الحكم ،والحكم هو المسار إلى "الموت األبدي" ،و "اإلنجيل" الشيطان قبول كاذبة هو الطريق الذي يأخذك هناك.
هللا يستخدم المثال أعاله إلظهار "اإلنجيل" أن الشيطان كاذبة مثل امرأة غريبة ،في ذلك العبارة الصوت الحقيقي وغير المثقل بالذنب،
ولكن النتيجة خطيئة.

لماذا أنا؟
خشية أن أنت شولديست يتأمل مسار الحياة ،ولها طرق المنقولة ،أن أنت  canstال تعرف لهم .األمثال 5:6

لئال أنت شولديست يتأمل مسار الحياة .وقد منحك من أي وقت مضى الفكر الذي أنت ،ما الغرض الخاص بك في الحياة ،أو ما هي كل
األعمال والجهود التي كنت قد وضعت في حياتك بمثابة؟
عندما يموت ،يتم ترك جميع اإلنجازات الخاصة بك ،بغض النظر عن المحطة الخاصة بك في الحياة .،عندما يموت ،يمكنك أن تأخذ أي
شيء معك ،وال حتى جسمك .ذلك أن الغرض هو هناك في القيام بأي من ذلك؟
باستخدام مثال الفجور ،هللا يريد لك أن تعرف ،لها طرق المنقولة .إذا قمت بالبحث عن كلمة "المنقولة" في القاموس فإنه يعني :شيء
يمكن نقله ،والمحمولة .عندما قمت بالبحث عن كلمة "المنقولة" في تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس منقولة كلمة تحل محل الكلمة العبرية
األصلية" ،نووا" الذي يعني :نتهاون ،في مجموعة كبيرة ومتنوعة من التطبيقات ،الهارب ،إلى مبعثر .ولذلك ،لها طرق المنقولة هي طريقة هللا
لتخبرك أن القيام بأعمال شريرة غير المجدي ،وبدالً من أن تجلب لك أقرب إلى هللا ،وهذه األفعال الشريرة سوف مبعثر كنت بعيداً عنه.

هللا يقول لك أن الخطيئة هو الدخول في المشاركة في إثم ،أنت  canstال نعرف لهم يجب االمتناع عن الخطيئة ،وتسعى فقط الحق في
عدم الخطأ في حياتك .إذا كنت تريد أن تعرف أين يمكنك معرفة ما هو صحيح وما هو خاطئ كما حددها هللا ،يمكنك البدء بدراسة وتعلم معنى
الوصايا العشر وإكمال الدراسة الخاصة بك مع "تعاليم يسوع" واألخالق التي كان يدرس.

طريقة هللا أو الموت األبدي
تسمعني اآلن ولذلك يا أيها األطفال ،وتخرج كلمات فمي ال .أمثال 5:7

تسمعني اآلن ولذلك يا أيها األطفال .بهذه الكلمات من "كتاب األمثال" ،المسيح يدعو لك ،وتحذير لك .في يسوع لها ما يبررها في أمل
للخالص ،ولكن فقط األمل .لتحقيق الخالص يجب أيضا إزالة نفسك من الخطيئة .مجرد إعالن يسوع منقذك ال تعطيك الخالص ،وتحتاج أيضا إلى
أن تكون خالية من الخطيئة .فقط من خالل معرفتك بما يشكل خطيئة يمكن كنت أمل أن تبقى بعيداً عن الخطيئة.
تخرج كلمات فمي ال .الكتاب المقدس هو المكان الوحيد حيث يمكنك العثور على "كلمة هللا" المنطوقة من فم هللا إلى إذن األنبياء .دراسة
الكتابات من الكتاب المقدس وفهم ما تعنيه تلك الكلمات حقاً ،ثم مع هذه المعرفة سوف تعرف بر من الخطيئة .فقط يمكنك أن تعرف ما هي الخطية
من خالل معرفة الوصايا العشر ،وتعاليم يسوع .يمكن أن لديك فقط في احتضان أخالق هللا ،وهو على عكس الخطيئة ،الخالص ،وعن طريق
الخالص ،الخالص .ولذلك فقط سوف نعرف األبرار السماء ،سوف تعرف فقط المستقيم الخالص.

ووفقا ألفعاله
الذين سوف تجعل (هللا) إلى كل رجل طبق ًا ألعماله :لهم الذين باستمرار المريض
في تفعل جيدا ،والذين يسعون للشرف والمجد والخلود ،وأنها سوف تتلقى الحياة األبدية.
ولكن لهم التي هي المثيرة للجدل ،وال طاعة للحقيقة( ،من كلمة هللا) ،ولكن إطاعة
"إثم" ،السخط والغضب ،والمحنة والكرب ،عند كل الروح من الرجل أن الشر دويث.
رومية 9-2:6
إذا كنت "أونرايتيوس" ،ثم لم تكن "الصالحين  "،أن الصالحين لالحتفاظ "وصايا هللا" وتبني "تعاليم يسوع" األخالقية ،وأي شيء أقل من
ذلك ،وسوف تعرف غضب هللا.

ويعرف هللا الشر
ويعرف هللا "الشر" أولئك الذين ال طاعة أو معارضة "كالم هللا" وشريعته .إذا كنت ال تبقى حتى مجرد واحدة من الوصايا العشر ،ثم هللا
ترى لك الشر.

إذا كنت ال تحتفظ "اليوم السابع يوم السبت" ،مثلما يبين هللا أنه في "الوصية الرابعة" ،ولكن بدالً من ذلك االحتفال يوم السبت في اليوم
األول من األسبوع ،اليوم (األحد) ،ثم ينظر هللا لك أن الشر ،وعلى هذا النحو سوف ارتداء عالمة الوحش.

إسرائيل ليست كلها هي بنو إسرائيل
الذين هم بنو إسرائيل؛ وإلى الذين  pertainethباعتماد ،والمجد ،والعهدين ،وإعطاء القانون ،وخدمة هلل ،والوعود؛ الذين هم اآلباء،
ومنهم كالمتعلقة ب الجسد وجاء السيد المسيح ،الذي فوق كل شيء ،هللا المباركة إلى األبد .أمين .ليس كما لو أن "كلمة هللا" قد خلت اتخذت بال تأثير،

ألنها ليست جميع إسرائيل ،التي هي من إسرائيل .رومية 6-9:4
ما بول يقول على الرغم من أن جميع من كانوا في زمن المسيح ،الذين كانوا من مواطني دولة إسرائيل ،لم تكن جميع اإلسرائيليين كما
قمت بتعريف أعاله.

الشمس والقمر مظلمة
وبدأ المالك الرابعة ،وكان مغرم الجزء الثالث من الشمس ،والجزء الثالث من
القمر ،والجزء الثالث من النجوم؛ حيث كانت مظلمة جزء منها كالثالث ،واليوم أشرق
ليس لجزء ثالث منه ،والليلة المثل .الوحي 08:12
عندما يكون لديك مزيج األنقاض من التفجيرات النووية ،وحرائق الغابات وحرائق العشب ،مع جميع الدخان والسناج الخوض في الغالف
الجوي ،سيكون لديك هذه الشروط كما هو حاليا تحدث في هذه اآلية .ومن هذه الطريقة التي سوف تتحقق فصل شتاء النووي.
كما ترو ن ،هذه األشياء مثل الشمس والقمر سواد مماثلة لما كان النظر في اآليات السابقة ،وهي في واقع األمر مواصلة مناقشة تلك
األحداث نفسها.

في الغضب "يوم هللا"
النجوم من السماء والكواكب منه ال يجوز تعطي الضوء بها :يجوز أظلمت الشمس
في بلده الذهاب إليها ،والقمر إال تسبب لها الضوء للتألق .وأنا سوف تعاقب العالم للشر
واالشرار لما ظلم؛ وسوف يسبب أروجانسي فخور بوقف ،وسيرسي منخفض التكبر من
الرهيب .وسوف تجعل رجل أغلى من الذهب الجميلة؛ حتى رجل من آسفين الذهبية من

 .O'phirولذلك أنا سوف يهز السماوات ،ويجب إزالة األرض من مكانها ،في غضب
الرب المضيفين ،وفي يوم غضبه ضارية .أشعياء 13-13:10
كما ترون ،هذه األشياء مثل الشمس والقمر سواد مماثلة لما كان النظر في اآليات السابقة ،وهي في واقع األمر مواصلة مناقشة تلك
األحداث نفسها.
هذه آيات أشعياء في العالقة المباشرة لسقوط "اإلمبراطورية البابلية" ،ومع ذلك ،أي شخص لديه معرفة بالتاريخ أن أعرف أن ال من هذه
األحداث وقعت مرة أخرى في  600إلى  550قبل الميالد.

نهاية أيام النبوة
وهذا يترك لي إلى االعتقاد ،بأن هللا هو استخدام جوانب وثنية من شرور البابليين كنبوءة نهاية األيام .وتعطي اإلشارة لتجعلنا ندرك ،أن
توجه هذه الكلمات في مدينة بابل العظيم ،الذي هو تنبأ أن يكون في "نهاية األيام" كالعاصمة لدين المسيح الدجال .ولذلك اعتبر هذا إلى أن حدث
بعد أن تأتي من عندما أنا اكتب هذه الكلمات.
من خالل البحث والدراسة من الكتاب المقدس ،لقد جئت الكتشف أن مدينة بابل العظيم موجود بالفعل( ،روما ،إيطاليا) ،وقد شرحت في
الدروس األخرى ،وال شيء لم يتم بناؤها ،كما يعتقد كثير من خدعت بالشيطان.

انتهاء "القصف النووي"
وصعوده ،وسمعت مالكا تتطاير في خضم السماء ،قائال بصوت عال" ،ويل،
ويل ،ويل ،إينهابيتيرس األرض سبب أصوات بوق المالئكة الثالثة ،التي ال يزال
الصوت األخرى!" الوحي 08:13
سيئا ً كما قد كان كل هذه الحرب ،مع المحرقة النووية كشف أعاله ،هذه اآلية يقول لنا ،أن غضب هللا ليس أكثر ،والويل سكان األرض في
الواقع .هذه اآلية يمثل النهاية للقصف النووي للحرب.
اآليات القادمة إعطاء وصف متعمق أكثر للقوات المشاركة في ما تسبب في الحرب واستخدام القنابل النووية التي تعصف بثلث األرض
والبحر والرجل.

العالم في حالة حرب
وعدد جيش الفرسان كانوا مائتي ألف ،واأللف :وسمعت عدد منهم -الوحي 09:16

إذا قمت بضرب  200,000من  ،1,000يمكنك الحصول على  ،200000000أو  200مليون .لم تم تجميع جيوش هذه األرقام منذ نهاية
الحرب العالمية الثانية ،حيث أن هذا يعني بالنسبة لي ،أن "الحرب العالمية الثالثة" سوف تكون على األقل الرهيبة ،ومع ذلك تشير آيات أخرى،
سوف يموت الماليين من الناس في هذه الحرب .إذا كنت تأخذ عدد األشخاص الذين يعيشون في هذا العالم حتى عام  ،2016هناك ما يزيد على 7
بيليون الناس على قيد الحياة وتأخذ  rd3/1ألن تحصل 2 ،بيليون 333 ،مليون .لوضع هذا في المنظور ،هذا هو المزيد من الوفيات في جميع
الحروب األخرى بين الرجال حيث قتل قابيل قادرة .الدمار الذي أحدثته هذه الحرب ستكون هائلة.

دخان الحرائق والكبريت
وهكذا رأيت الخيول في الرؤية ،ومنهم التي جلس عليها ،وجود الشارات إلطالق
النار ،وياقوتيه ،والكبريت :ورؤساء الخيول كرؤساء الليونز؛ والخروج من أفواههم
صدر النار والدخان والكبريت .الوحي 09:17
كما اقترحت في وقت سابق" ،سفر الرؤيا" يغلب المنطوقة في سيمبوليسمس لما تنوي هللا فعال.
تذكر :يسوع بدأت هذه السلسلة من النبوءات التي تتحدث عن "الفرسان األربعة" في سفر الرؤيا ،مع ذلك أعاله في االعتبار ،يعود
يسوع إلى هذه المناقشة منهم ،وهم الذين أنه يعطي وصف وليس المقاتلين البشرية.
أنني أفسر النار والدخان والكبريت بتفجيرات األسلحة النووية ،الذي يقول لي أن يسوع يتم اآلن مناقشة الجانب النووي للحرب العظمى
مع هذه اآلية.

الجزء الثالث من الرجال الذين قتلوا
بهذه الثالثة كان الجزء الثالث من الرجال الذين قتلوا بالنيران ،والدخان،
والكبريت ،التي تصدر من أفواههم .الوحي 09:18
في أن يتم تشبيه التفجيرات النووية إلى تصورات النظر في اآلية أعاله ،أرى هذه الجوانب الثالثة من الحرب النووية كتلك التي تتكلم هذه
اآلية من.
وهذا أعاله اآلية يوحي أيضا بالنسبة لي ،أنه ربما النار والدخان والكبريت ليست فقط باألسلحة النووية ،ولكن أيضا ،نتيجة "اإلنجيل"
الشيطان كاذبة أن نبشر المسيح ال دجال و "النبي الباطل" ،وتلك التي تأتي من الهاوية .بعد كل شيء ،هذه هي المتعصبين الدينيين ،الدين الذي يستند
إلى إنجيل الشيطان كاذبة وليس كلمة هللا .وتعطي هذا التفاهم دعم هذه اآلية القادمة.

السلطة في فمهم
لسلطتهم في فمه وذيولها :ذيولها كانت مثل منعزلة الثعابين ،ورؤساء ،وتؤذي
معهم .الوحي 09:19
كلما كان هللا يشير إلى الفم ،إشارة إلى الكلمات المنطوقة .وفي هذه الحالة قوة  .I.S.I.Sفي اإلنجيل الكاذبة التي تعظ به .من أن اإلنجيل
كاذبة الناس الشر مدعوة لالنضمام إلى قضيتهم ،وحتى تنمو صفوف المقاتلين ..I.S.I.S
في اآلية أعاله يسوع يخبرنا أن قوتهم في فمهم ،انطالقا من الفم التي تقع وبث مغالطات ،وتغري هؤالء المتطرفين اآلخرين لالنضمام
إليهم من كلماتهم كاذبة .وهذا التفسير تعطي مصداقية في هذا اليوم  .I.S.I.Sهو تجنيد أشخاص من جميع أنحاء العالم ،وعلى أدوات التوظيف هو
عقيدة دين الكاذبة التي يدعون.

ال التوبة
وبقية الرجال الذي لم يقتلوا بهذه الضربات بعد تاب ليس من أعمال أيديهم ،ينبغي
أن ال يعبد الشياطين واالصنام من الذهب ،والفضة ،والنحاس ،والحجر ،والخشب :التي
ال ترى ،ال تسمع ،ال سيرا على األقدام :الوحي 09:20
المحرقة النووية سيؤدي إلى وفاة أكثر من ثلث سكان األرض البشرية .وضع أن
في منظورها الصحيح ،وهناك ما يزيد قليالً على  7بيليون الناس على هذه األرض في
الثلث الحالية ،ألن يحسب خارجا ً إلى  2.33بيليون سوف يموت الناس مجرد من
األسلحة النووية ،ال عد "المحنة العظيمة" الالحقة التي تلي هذه القنابل.
في جميع الحروب التي خاضتها رجل من أي وقت مضى منذ قابيل قادرة ،بما في
ذلك الحرب العالمية الثانية وكافة الحروب منذ ذلك الحين ،عدد كبير إضافة جميع
الموتى وال أعتقد أنهم سوف يساوي  2.33بيليون .لهذا السبب أن هللا يدعو هذا ،الحرب
األخيرة للرجل ،والحرب العظمى.

وعلى الرغم من كل هذه التحذيرات في الكتب من الكتاب المقدس وال سيما سفر
الرؤيا ،التي كانت موجودة منذ آالف السنين ،الناس ال تزال ال نعتقد ،وال يزال التمرد
ضد "وصايا هللا" .وهذه هي قوة الشيطان على عقول مان.
طرق الشر
ال تاب أنهم لمقتلهم ،ال لما سورسيريس ،ال الفجور بهم ،ال عن السرقات -الوحي
09:21
إذا كانت هذه األحداث حقا ً لجانب سوبر الطبيعية ،هل تعتقد أن أولئك الذين قتلوا ال ال ترى أن الصراع كان هللا يفعل ومن ثم التوبة؟ إذا
من ناحية أخرى أنها حرب بين أمم رجل ،ثم يكون هناك احتمال أقل أن الرجل انظر يد هللا في أي منها.
سوف فقط أولئك منا ،الذين اتخذوا من الوقت والجهد دراسة "الكتاب المقدس النبوءات" وبالتالي معرفة ما تمثل جميع هذه األحداث،
معرفة الحقيقة ورؤية هذه األحداث لما عليه حقاً.
كل هذه األشياء المذكورة أعاله التي تتأثر بهذه الحرب تمثل خطايا ضد الوصايا العشر واو تعاليم يسوع .داسبيتي كل من هذه المحن التي
قد تنبأ منذ زمن بعيد ،تلك التي تبقى بعد الخراب والدمار ،ال تزال ال تعترف باهلل؛ وهذا هو نجاح الشيطان في بلده الكذب والخداع.

سورسيريس
ال تاب أنهم لمقتلهم ،ال لما سورسيريس ،ال الفجور بهم ،ال عن السرقات -الوحي
09:21
من جانب الطريق ،الكلمة اإلنكليزية سورسيريس ،خلط بين معنى الكلمات اليونانية والعبرية المستخدمة .في الواقع الكلمة
"سورسيريس" كما تستخدم أعاله ،يتم استبدال أفضل مع الكلمات و العقل تغيير العقاقير أو األدوية ،وال شيء للقيام بالسحر.
هذا الفهم يقول لي أن هللا يجعل من المعروف أن أولئك الذين يستخدمون المخدرات أو تعاطي الكحول منخرطة في الخطيئة .جسمك هو
معبد روحك ،الذي هو بدوره معبد هللا ،الذي يحمل روح هللا ،لتتمكن من تعاطي الجسم بتلويث أنه مع المخدرات والكحول هو تلويث جوهر هللا،
وذلك إلظهار عدم االحترام لنفسك وهللا.

الماء إلى نبيذ
هناك من هم ،أنا واثق من هذا ،الذي يقول أن هذا ليس صحيحاً ،وسوف يشيرون إلى أن يسوع تحويل الماء إلى الخمر ،ولذلك فإنه ليس
خطيئة لشرب النبيذ .وليس النبيذ الذي يسوع تحويل الماء إلى المخمرة النبيذ .إذا كنت تقرأ اآليات التي تعطي في سياق ليسوع تحويل الماء إلى
الخمر ،سترى أن يشار إلى "النبيذ الجيد "،مما يعني أنه ال شيء أكثر من عصير العنب .النبيذ قبل ذلك هو المخمرة.

"تأخذ

مالحظة" :ما يسوع يقول لنا في اآليات أعاله هو أن ،أولئك الذين لديهم عالمة الوحش ،لن يتوبوا عن جرائم القتل ،وال

سورسيريس ،ال الزنا ،ال عن السرقات .هذه األمور كلها مشمولة بالوصايا العشر أو تعاليم يسوع .ما يسوع يقول لنا هو أن أولئك الذين البقاء على
قيد الحياة المحرقة النووية سوف ال يزال رفض شريعة هللا واستمر في عبادة اآللهة الكاذبة واألديان.
أرى العديد من هؤالء الناجين وانتقل إلى الدين للعزاء ،ولكن األديان يتحولون إلى لن تكون تلك التي تعطي صحيح وتصحيح العبادة هلل
كأوامر هللا ،ولكن استناداً إلى اإلنجيل كاذبة الشيطان ،الذي هو مكافحة المسيح أو المصلين يوم األحد ،والنبي الكاذب الذي هو دين الليبرالية
الملحدة .أنها تلك التي خدعت حتى بالشيطان التي سوف تتحمل األلم والمعاناة لغضب هللا.

معبد هلل
جسمك هو السفينة روحك ،الذي هو بدوره معبد هللا ،الذي يحمل روح هللا ،لتتمكن من تعاطي الجسم بتلويث أنه مع المخدرات والكحول
هو تلويث جوهر هللا ،وذلك إلظهار عدم االحترام لنفسك وهللا.

