الدرس 30
الثانية وظهور المسيح
مالك األقوياء من السماء
ورأيت مالك عظيم آخر ينزل من السماء ،والملبس مع سحابة :وقوس قزح وكان على رأسه ،ووجهة كما لو كان الشمس ،وقدميه كركائز

إلطالق النار .رؤيا 10:1
المالئكة الستة األولى التي بدت األبواق الحرب العظمى هي إعطاء اإلنذار بأحداث الست التي تحدث قبل وأثناء الحرب العظمى ،والذي
يبين تدمير الحروب الرجال واألرض .ما ورد أعاله هو نبوءة من "الثانية وظهور المسيح" الذي سيحدث في وقت ما بعد نهاية "المحرقة النووية".
واقترح أن هذه رؤية "الثانية وظهور" المسيح كمعطى إلى ألفين جون الرسول زائد منذ سنوات.
في حال كنت لم تكن قد الحظت ،أن الكتاب المقدس تفسير ذاتي ،وهو ما يعني أنه يفسر نفسه للقارئ .في هذه اآلية" ،المالك األقوياء"
ينزل من السماء .ثم أنه يعطي وصفا ً لهذا المالك .إذا قمت بسحب أجزاء أخرى من الكتاب المقدس سوف تجد آخر الذي يوصف بطريقة مماثلة.
هذه هي طريقة الكتاب المقدس ليقول لنا من هذا "المالك األقوياء" ،وأنه هو المسيح .ولهذا اإلعالن من "الثانية وظهور المسيح".

يذكر الكتاب
وأنه كان في يده كتاب قلي ً
ال فتح :وأنه وضع رجله اليمنى على البحر ،وله ترك األقدام على األرض ،وبكى بصوت عال ،كعندما رواريث

أسد :وعندما قال أنه قد بكى ،الرعود السبعة تلفظ أصواتهم .رؤيا 3-10:2
عندما تضع قدمك على شيء كنت يبذلون عنصر التحكم الخاص بك من ذلك .وبهذه الطريقة يظهر يسوع أن هللا هو الذي له السيطرة
على كل األرض ،واألرض والبحر ،ومع عودته ،يسوع هو ممارسة سيطرته مرة أخرى .ولذا اقترح أن هذه رؤية "الثانية وظهور" المسيح
كمعطى إلى ألفين جون الرسول زائد سنوات مقدما.
تذكر :في "سفر التكوين" ،أعطى هللا دومينيون للرجل ،وكل األرض وكل ما عليه ،وفي البحار .ألن الرجل في اإلخالل بهذا العقد ،هللا
استرجاع ممتلكاته وإزالة دومينيون الرجل من األرض.
يسوع هو إعالن شيء هنا أن من المهم أن تفهم أنت وأنا ،حيث ينبغي أن يكون السؤال "ما هي الرعود السبعة"؟

ختم عليها
وعند الرعود السبعة قد تلفظ صوتها ،وشك الكتابة :وسمعت صوتا من السماء قائال لي" ،الختم تلك األمور التي السبعة الرعد تلفظ،

وكتابتها ال ".رؤيا 10:4
كما كنت قد نذكر ،عندما يتكلم هللا في شكل الرعد والبرق ،هذه "الرعود السبعة" يجب أن تكون الكلمات المنطوقة باهلل أو بواسطة يسوع.
إذا كان هذا هو الحال ،لماذا ثم جون قال ختم لهم وال اكتبها؟
وأظن أن يذكر الكتاب المشار إليه هنا هو في الواقع التفسير "الكتاب نهاية نبوءة مرات" في الكتاب المقدس .لماذا تعتقد ذلك؟ ألن المعرفة
في هذا الكتاب ،حتى اآلونة األخيرة ،سوى تكهنات ،ولكن اآلن أصبح المفهوم الكتابي بكثير؟ تقترح كذلك ،أنه ليس "كتاب النبوءة" ،في أن هذه
متوفرة في كتب دانيال والرؤيا ،لكن بدالً من ذلك الكتاب بالشرح من "كتب النبوءة" .وأنا أرى هذه "الرعود السبعة" التي تحدثت كتفسيرات
األبواق السبعة إعالنه الحرب العظمى.
وهذا يعطي لي أ ن أتساءل ما رعود وقال أن هللا ال يريد لنا أن نعرف .إذا كان يمكنك التحقق من مرجع آخر لهذه الرؤية ،قد فهمت .في
الكتاب المقدس ،كلما كان هللا يتكلم تظهر غالبا ً الهادرة والبرق ،وجميع أن هللا يتحدث "الكلمات المقدسة" ،ومعرفة هذا لدى اقتراحين بشأن ما يقوله
يسوع في اآليات أعاله.

االقتراح األول
كتب الكتاب المقدس أن أفضل شرح مجريات نهاية األيام هي ،رعود هللا ،أو الكلمات المقدسة .يمكن االطالع على هذه "الكلمات هللا"
أساسا في الكتب التالية من الكتاب المقدس.
 -1كتاب الوحي،
 -2كتاب دانيال،
 -3كتاب ماثيوز،
 -4الكتاب للوظيفة،
 -5كتاب جويل،
 -6الكتاب من سفر التكوين،
 -7كتاب أعمال الرسل
أطلب منكم ،ما هي أفضل طريقة لوصف الكتب التي معا إلقاء الضوء على فهم "نبوءات وقت نهاية" ،مما الرجوع إليها رعود؟ عند
موسى والذين معه وقدم الشاهد هلل على جبل سيناء ،كان وصف كلماته أو صوته رعود .كان "كلمة هللا" أن موسى كتب أسفل الكتب األولى من
الكتاب المقدس ،وشملت في تلك الكتب كانت الوصايا العشر.

في الكتب السبعة المذكورة أعاله ،يكشف هللا عن الحدث أن تتم خالل نهاية العصر ،وفي نهاية األيام ،ولهذا السبب أرى لهم "رعود
السبعة التي" تكلمت عن الوحي .هذا هو رأيي؛ يجب عليك تأسيس التفاهم الخاصة بك.

وقت نهاية
وصحيح رؤيا المساء والصباح التي قيل :ولهذا السبب اسكت أنت الرؤية؛ ألنها تكون لعدة أيام -دانيال 08:26
ولكن أنت" ،يا دانيال" ،اخرس الكلمات ،وختم الكتاب ،حتى إلى وقت النهاية :يجوز تشغيل العديد جيئة وذهابا ،وزيادة المعرفة.

دانيال 12:4
وقال "هللا خاصتك طريقة ،دانيال :ليقفل الكلمات ومختومة حتى وقت النهاية ".دانيال 12:9
كما مع دانيال ،أرى أن الشيء نفسه مع يوحنا الرسول ،على الرغم من إعطاء "نبوءات وقت نهاية" مكتوبة في هذه الكتب من الكتاب
المقدس ،فهم ما يعني أنهم جميعا استعصت رجل ألجيال عديدة ،حسب فهم في اآلونة األخيرة نظراً ألولئك الذين تأخذ من الوقت لدراسة ومحاولة
فهم.
جلب هذا "المالك األقوياء" لألرض ،وكتاب فهم "نبوءات وقت نهاية".

االقتراح الثاني
توجه رعود في "الكائنات السماوية" ،وليس نحو الرجل.
على الرغم من أنني ع لى ثقة أن اقتراحي األول الصحيح ،كما أرى أن يسوع ال يريد جون كتابة "الرعود السبعة" ،التي تفسير على أنها
"الكلمات المقدسة" ،نظراً ألنها موجهة ليس في الرجل ولكن "الكائنات السماوية".
تذكر :في جنة عدن ،وقال الشيطان أن هللا كان كاذبا ومخادع ،والتاريخ الكامل للرجل ما أخطأ آدم وحواء ،وقد حول هللا جهدا للرجل
من الخطيئة ،يعود إلى "أطفاله المقدسة" ،ولذلك ،في هذه "رعود سبعة" ،وهللا هو إعطاء اإلعالن "الكائنات السماوية" ،ما نواياه تجاه الشيطان
وجميع اآلخرين بالرجل والمالئكة  ،التي ال تزال ترفض "شريعة هللا".
بعد كل شيء ،السبب الرئيسي للمسيح للعودة إلى األرض إلزالة الخطيئة كل من األرض والسماء .اترك األمر متروك لكم أن تقرر مما
إذا كان أي من هذه التفسيرات اثنين غير الصحيح أو ربما كنت تعرف اإلمكانية الثالثة.

الوقت إعالن الشيطان
والمالك الذي رأيت الوقوف على البحر وعلى األرض رفع يده إلى السماء ،وأقسم له أن الحي إلى األبد ،ومن أي وقت مضى ،الذي خلق

السماء ،واألشياء التي فيه ،واألرض ،واألشياء التي فيه ،والبحار ،واألمور التي فيه ،على أن يكون هناك وقت لم يعد  :رؤيا 6-10:5

هذا المالك الذي يقف على البحر واألرض ،وافترض أن يكون يسوع المسيح .في هذا المسيح هو إعطاء يحلف أن الوقت للشيطان على
األرض أكثر .ومع عودة "يسوع المسيح" ،ال يمكن أن يقف قوة الشيطان .وفي الواقع ،أرى هذا يسوع يعلن أن الفترة الزمنية "القديمة السماء" و
"األرض القديمة" أيضا أكثر.
وهذا ،ثم انظر كما يحدث خالل األيام األخيرة من "المحنة العظيمة" ،ألن هللا هو إعطاء اإلعالن أن الوقت الشيطان في حدا ،والمحنة
ستسفر عن تحويل عدد كبير من رجل إلى اإليمان الحقيقي والعبادة الحقيقية هلل.

سر هللا االنتهاء
ولكن في أيام صوت المالك السابع ,عندما قال أنه يبدأ الصوت ،سر هللا ينبغي االنتهاء ،كما أعلن أنه قد خلت خدامه األنبياء .رؤيا
10:7
ماذا يعني" ،سر هللا"؟ إذا كنت تفكر في ذلك ،هل تعرف من هللا ،وليس الكلمات في الكتاب المقدس أحياناً مربكاً لكم؟
ويقال أن "هللا يتحرك" بطرق غامضة ،ولكن هل هذا صحيح فعال؟ في الكتاب المقدس ،هللا قد أعطى تفسيراً لكل شيء ،ولكن فقط عدد
قليل جداً تأخذ من الوقت والجهد لتعلم ماذا تعني العبارة ،وثم الحصول على المعرفة ،الذي يعطي لهم ثم الحكمة.
ما تقول لي اآلية أعاله هو أن بحلول الوقت الذي أن "البوق السابع" أصوات ،أولئك الذين قد اتخذت الوقت لتعلم ،سوف نعرف من هللا
ومما يجد أنه ليس لغزا بعد كل شيء.
أن "سر هللا" هو "اإلنجيل المقدس" ،أو الحية "كلمة هللا" ،المعروف باسم األشباح المقدسة .أنه سيتم االنتهاء من اللغز أن نقول أن فهم
كلمة هللا الحقيقية سوف تحل محل الغموض وااللتباس.
عندما يختفي سر للشعب ،وأنها ستصبح "القديسين هللا" وأنهم سوف تطرق من قبل األشباح المقدسة إعطاء فهم كامل لها.
كل ذلك سوف تترك لرجل في نهاية "المحنة العظيمة" سيكون أولئك الذين شاهدوا وأخيراً الحقيقة هللا ،وتلك التي هلل يرى أنها تنطوي
على إمكانية للخالص .سيكون عن طريق لهن وألطفالهن وسوف يعطي هللا ألف سنة لتحويل إلى العبادة الحقيقية هلل ،وتظل مخلصة هلل القانون
واألخالق .سوف يكون دور القديسين " 144,000هلل" للتبشير ،وأن تؤدي تلك التي تترك ألن آالف من السنين.
وهذا أية ملهمة بالنسبة لي .يقال لنا أن فقط عند االنتهاء من "سر هللا" بالجمع لتمرير جميع نبوءات خدم هللا ،سيكون وقت سلطة الشيطان
على الرجل وأخيراً وصلت إلى نهايتها.
عندما يعطي هللا فهم جميعا من الكتاب المقدس له ،ثم نحن نعلم بأننا في "نهاية األيام" .لقد أعطاني هللا هذه المعرفة ومن خاللي ،لك،
ولذلك ،نحن اآلن في "نهاية األيام".
تنسى همومك لألشياء من هذا العالم؛ تعد نفسك في خدمة هلل وطاعة "كالم هللا" ،وأن تأتي في نهاية األلف سنة للملكية يسوع "السماء
الجديدة" و "األرض الجديدة".

وأنا أزعم أننا نعيش في ذلك اليوم ،لكثير من اإليمان هي الدعوة إلى هللا لوضع حد للخطيئة والحرمان التي تحيط بنا من كل .النبوءات
القديمة هي بداية ليكون مفهوما ،والكثير قد حان بالفعل إلى الماضي .وقد استقاها حتى إثم السابقة مثل لي ،الذي قد حان للتو فقط للمسيح ،فهم كلمة
هللا المقدسة .لماذا أنا ستكتب هذه الكلمات لآلخر بقراءة ،ولكن أنا أتمنى لك أن ترى ما أنزل هللا بالنسبة لي ،وثم تقرر ،وكنت على خطأ ،أو هناك
الحقيقة في تعليقاتي؟ وإنني على اقتناع بأننا في "نهاية األيام" ،وال بد ،وأن كنت أدرك هذا أيضا .اتخاذ إجراءات في حياتكم لحفظ النفوس الخاصة
بك ،وتلك النفوس من تلك التي تحب.

يأخذ الكتاب الصغير
والصوت الذي سمعت من الجنة كلم لي مرة أخرى ،وقال" ،اذهب وأخذ الكتاب الصغير المفتوح في يد المالك الذي ستانديث على البحر

وعلى األرض ".رؤيا 10:8
مرة أخرى ،يسوع إحضار موضوع "الكتاب الصغير" ،ولكن هذه المرة هو قول يسوع جون التخاذ إجراء من هذا الكتاب من يد المالك
الذي يقف على البحر واألرض .أرى هذا رمزية .يذكر الكتاب يعطي الفهم للكتب من الكتاب المقدس.
ويرد جون في الرؤى من يسوع لكتابة "كتاب الوحي"؛ وفي هذا أنه أخذ الكتاب الصغير من يد يسوع كما رمزية له الحصول على العلم
بأن "سفر الرؤيا" بداخله .يجب أن نعرف بيد أن "سفر الرؤيا" ليست كتاب مستقل ،تحتاج إلى فهم الست األخرى التي تعطي نبوءة "نهاية الزمن"،
قبل سوف تفهم تماما "سفر الرؤيا".
أرى يذكر الكتاب قوة فهم هللا "اإلنجيل المقدس" ،وهي "تعيش كلمة هللا" الذي هو األشباح المقدسة .في هذه اآلية ،جون يستخدم كتمثيل
رمزي كل "القديسين هللا" وذلك من خالل الدراسة واكتساب المعارف المكتوبة في كتب األنبياء ،أنها نهاية سر هللا ،التوصل إلى معرفة هللا شخصيا
ووثيقا.
إذا قمت بقراءة ودراسة الكتاب المقدس ،يمكنك الحصول على المعرفة لمحتوى الكتاب المقدس ،ولكن إذا لم يكن لديك السلطة للتفاهم،
الكتاب المقدس سيبقى االلتباس .أرى هذا الكتاب الصغير هللا إعطاء فهم يوحنا الرسول حتى عندما يكتب "سفر الرؤيا" ،أنه سوف يفهم ما هو
كتابة.

أكل الكتاب الصغير
وذهبت منعزلة المالك ،وقال له" ،أعطني الكتاب قلي ً
ال ".وقال لي ،أن اعتبر ،وتلتهم عليه؛ ويتخذ خاصتك بطن المريرة ،ولكن يكون في

خاصتك الفم الحلو كالعسل " .رؤيا 10:9
وأنا اسأل السؤال" ،لماذا يسوع يقول جون أكل الكتاب الصغير؟ ما هي أهمية هذا الكتاب الصغير عقد أن يسوع يعطي هذه تعليمات إلى
جون؟ " كافة الكلمات في الكتاب المقدس لها معنى ،ولهذا الغرض ما يوجد في األكل يذكر الكتاب؟ يرغبون في البقاء الدؤوب في دراستي للكتاب
المقدس ،ذهبت إلى المراجع األخرى في الكتاب المقدس أن تكلم األكل من الكلمات ،وبعد كل ما يتألف من كتاب.

غذاء الروح
التفكير في هذا "الكتاب الصغير" كما يجري تشبيهها بالكتاب المقدس .في هذا "الكتاب الصغير" هي جميع كلمات ووصايا هللا .عندما
كنت تلتهم ،أنها رمزية ألخذ الوقت لدراسة وتعلم ما تسبب هللا أن تكون مكتوبة في صفحات الكتب من الكتاب المقدس.
عندما كنت تلتهم شيئا ،فهذا يعني أن تستهلك ،وتجعل أيا كان أكلت جزءا من أنت .يضيف على الغذاء من المواد الغذائية للجسم يعطي
الحياة والصحة.
عندما كنت تلتهم الكتاب المقدس ،كما أنه يجري يرمز "الكتاب الصغير" ،يمكنك اتخاذ كل ما هو مكتوب في ذلك وجعله جزءا من أنت
ومن أنت ،وبالتالي إعطاء التغذية لروحك.
وهذا لها معنى مماثل عندما يقول هللا أنه سوف يكتب شريعة هللا في قلبك.

العسل
أكل الكتاب الصغير رمزي من فهم كل ما مكتوب فيه ،أو أن يجري التطرق باالشباح المقدسة .عند البدء في البحث عن هللا في الكلمات
المكتوبة طريق األنبياء ،كنت في البداية مليئة بالسعادة ،وهو العسل ،ولكن كما كنت تأتي لفهم "كلمة" هللا الحقيقية ،سوف تجد أن "كلمة هللا" ال
اتفق مع معظم ما قد قيل لك في الحياة بسبب أكاذيب الشيطان .وسيكون هذا اإلدراك مرير حبوب منع الحمل لتتمكن من ابتالع في البداية ،ولكن
عند تلقي أخيرا وتقبل أن "كلمة هللا" العليا ،وهو الحقيقة ،ثم سيتم ملء قلبك بالوفاء بالسالم والحب كأنه لم يسبق لك أن شعرت قبل .وهذا على
األقل ،كما كان بالنسبة لي.

جعل جزء "كلمة هللا" لك
تم العثور على كلمات خاصتك ،وأكلها؛ وكان خاصتك كلمة لي الفرحة وابتهاج القلب لألعمال المتعلقة باأللغام :ألنني دعوت باسمك ،هللا

يا رب من المضيفين .إرميا 15:16
كما ترون ،إرميا يقول لنا أن أكل الكلمات ،التي أفسر ما يعني أن قراءة ،ودرس وفهم الكلمات المستقاة ،وأن عملية تثقيف نفسه أنها مليئة
له الفرح.
يمكن أن تتصل هذه ،ألن منذ بداية دراستي كلمة هللا الحقيقية ،أنا جداً قد ملئت بالفرح ،بينما كان فقدت من قبل في عالم الظالم التي لم يكن
لدى أي رغبة في البقاء في .حفظ "كلمة هللا" لي بعد ذلك ،وأنا أعلم أنه سوف يحفظ هللا لي مرة أخرى عندما يكون سعادته للقيام بذلك .وهذا يتعلق
أيضا بما يخبرنا هللا من أولئك الذين يحبون له نهاية األيام.

سيركومسيسي ملكك القلب
سيركومسيسي لذلك القلفة من القلب ،ويكون العنق قاسية ال أكثر .سفر التثنية 10:16

التفكير في هذا "الكتاب الصغير" كما يجري تشبيهها بالكتاب المقدس .في هذا "الكتاب الصغير" هي جميع كلمات ووصايا هللا .عندما
كنت تلتهم ،أنها رمزية ألخذ الوقت لدراسة وتعلم ما تسبب هللا أن تكون مكتوبة في صفحات الكتب من الكتاب المقدس.
عندما كنت تلتهم شيئا ،فهذا يعني أن تستهلك ،وتجعل أيا كان أكلت جزءا من أنت .يضيف على الغذاء من المواد الغذائية للجسم يعطي
الحياة والصحة.
عندما كنت تلتهم الكتاب المقدس ،كما أنه يجري يرمز "الكتاب الصغير" ،يمكنك اتخاذ كل ما هو مكتوب في ذلك وجعله جزءا من أنت
ومن أنت .وهذا لها معنى مماثل عندما يقول هللا أنه سوف يكتب شريعة هللا في قلبك.
أكل الكتاب الصغير رمزي من فهم كل ما مكتوب فيه ،أو أن يجري التطرق باالشباح المقدسة .عندما تبدأ في البحث عن هللا الكلمات
المكتوبة طريق األنبياء ،كنت في البداية مليئة بالسعادة ،وهو العسل ،ولكن كما كنت تأتي لفهم "كلمة" هللا الحقيقية ،وسوف تجد أن "كلمة هللا" ال
اتفق مع معظم ما قد قيل لك في الحياة بسبب أكاذيب الشيطان .وسيكون هذا اإلدراك مرير حبوب منع الحمل لتتمكن من ابتالع في البداية ،ولكن
عند تلقي أخيرا وتقبل أن "كلمة هللا" العليا ،وهو الحقيقة ،ثم سيتم ملء قلبك بالوفاء بالسالم والحب ،وكأنه لم يسبق لك أن شعرت قبل .وهذا على
األقل ،كما كان بالنسبة لي.

أحب الرب خاصتك هللا
وسوف الرب خاصتك هللا سيركومسيسي ملكك القلب ،وقلب خاصتك البذور ،وحب الرب خاصتك هللا مع جميع القلب ملكك ،ومع جميع

خاصتك الروح ،أن أنت األكثر قابلية العيش 30:6 .سفر التثنية
عندما كنت تأخذ الوقت والجهد للوصول إلى معرفة هللا ،سوف تأتي إلى حب هللا ،ليس بوصفه كيانا منبوذا الغيب مجردا ،وإنما كشخص
حقيقي يمكنك تتصل وتلقى التوجيه من.

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

الداخل ،واكتبها في قلوبهم؛ وسوف يكون على هللا ،ويجوز أن شعب بالدي 31:33 .إرميا
إذا كنت تحب هللا ،ثم يجب أن تظهر أن الحب بقبول "كلمة هللا" هي الحقيقة ،وأي كلمة مكتوبة أو منطوقه ،مما يضيف إلى أو يقلل أو
يغير بأي شكل من األشكال "كلمة هللا" ،ولذلك يجب أن يكون كذب.
المجاهرة بهذا القبول "كلمة" هللا المقدسة ،ويجب أن تبني وتعيش حياتك وفقا "كلمة هللا" ،وهو مختصر في الوصايا العشر وتف في
"تعاليم يسوع المسيح" .تأخذ هذه الوصايا و كتابتها إلى قلبك ،يجعلها بعيداً من أنت شخصيتك والشرف الخاص بك والطابع األخالقي الخاص بك.
عند القيام بذلك ،ثم يمكنك إظهار هللا من خالل اإلجراءات الخاصة بك أن كنت حقا ً تحب هللا .وال يكفي للتعبير عن حبك هلل؛ يجب مشيا على األقدام
مشيا على األقدام ،وليس مجرد نقاش.

تسمى باسم هللا
تم العثور على كلمات خاصتك ،وأكلها؛ وكان خاصتك كلمة لي الفرحة وابتهاج القلب لألعمال المتعلقة باأللغام :ألنني دعوت باسمك ،هللا

يا رب من المضيفين .إرميا 15:16
هذه اآلية مثيرة لالهتمام بالنسبة لي ،كاتب هذه الكلمات ،إرميا ،يخبرنا بما كان يسمى باسم هللا .لقد رأيت أي مكان في الكتاب المقدس
حيث هللا أو أي شخص آخر يشير إلى إرميا باسم هللا .وهذا أيضا يسبب لي لطرح السؤال" ،ما هو باسم هللا أن إرميا هو إشارة إلى؟"
يسوع يخبرنا أن اسم هللا هو يهوه ،ولكن في الحقيقة هذا أكثر من عنوان من اسم ،وأي مكان في الكتاب المقدس وقد رأيت إرميا كما يشار
إليها بوصفها يهوه .اسم "يهوه" ،بمعنى "هللا سبحانه وتعالى" .فما هو ثم باسم هللا أن إرميا يتحدث عنها؟
العبارة" ،اسم هللا" كل ما يتعلق بما الغرض من اسم كل شيء .أن الغرض من وجود اسم التفريق بين لنا بعيداً عن بعضها البعض .وهناك
العديد من الرجل ،ولكن هناك آلة واحد فقط .الرجل يحتاج األسماء حيث أنه سوف نعرف من منهم ونحن نتكلم ،ولكن هللا يحتاج ال اسم ألنه هناك
آلة واحد فقط .لتحسين فهم ما أنا في محاولة ليقول ،اسمحوا لي أن تظهر معنى بلدي بالمثل.

المثل رجال الثالثة
هم ثالثة رجال ،توم ،ديك وهاري أصدقاء ،كل منهما لآلخر .كأصدقاء لديهم معرفة التي هي بعضها البعض ،شرفهم الشخصي،
وشخصياتهم ،وهناك األخالق .عندما يقول توم إلى ديك" ،هاري قد انتهت إلى مكاني الليلة الماضية وقال "...ديك وسوف تعرف الذي يتحدث عن
توم ألن لديه معرفة شخصية هاري.
اسم هو اختصار لكل ما يعرف من نحن .هي لنا شرف وشخصية والحرف التي تحدد لنا .لدينا اسم يعطي جميع هذه المعلومات في كلمة
بمختصر أو اثنين.
هللا ليس لها اسم ،على األقل ليس في نفس السياق كما الرجال لها أسماء ،ألنه واحد ،وهناك أخرى ال .الذي هللا ،أو أن يعرف هللا ،وما
اسمه .أن الذي يقو م بتعريف منظمة الصحة العالمية هو هللا هو نفسه الذي يعرف توم ،ديك وهاري .تم العثور على التعريف هلل في الوصايا العشر،
وهذه الضرورات األخالقية األخرى التي يدرسها لنا يسوع .ولذلك ،باسم هللا هو عبارة عن "اإلنجيل المقدس" .ويسمى باسم هللا ،وهو ما يعني أنه
يبقى ويعيش بنفس الواجبات األخالقية كما يفعل هللا إرميا.
تذكر :وقد سمح هللا الشيطان هذه المرة على األرض لتكشف للجميع ،والسماء واألرض ،وأن الشيطان هو الكذاب ،والمخادع وقاتل .هللا
اآلن أن يكون ذلك واضحا للجميع ،يمكن إزالة الشيطان دون إعطاء االشتباه لآلخرين أن ربما الشيطان كان يقول الحقيقة عن هللا.
ولذلك" ،المالك األقوياء" أن يقف بقدم واحدة في البحر وقدم واحدة على األرض ،هو يسوع المسيح ،وأنه يدعو إلى عقد الشيطان على
العقول وقلوب الرجل يصل إلى نهايته ،أن الوقت لم يعد ،هو أن نقول أن الشيطان الوقت والطاقة للتأثير في قلوب الرجال والمالئكة في حد.

أنت يجب أن يتنبؤوا ثانية
وأخذت الكتاب الصغير من يد المالك ،ويأكلونه؛ وكان في بلدي الحلوة الفم كالعسل :وحالما أنا قد أكل عليه ،بطني كانت مريرة .وقال

لي" ،أنت يجب أن تنبأ مرة أخرى من قبل العديد من الشعوب واألمم ،واأللسنة ،والملوك ".رؤيا 11-10:10
تحقق هذه اآليات اثنين فقط من اعتقادي أن يذكر الكتاب يعطي فهم كتب الكتاب المقدس ،ولكن على وجه التحديد تلك الكتب التي اقترحت
هي رعود سبعة ،وال سيما في سفر الرؤيا ،التي تعطي معا فهم األحداث من وقت النهاية ونهاية يوم.

تعريف النبوة
في اآلية  ،11هو قول يسوع يوحنا الرسول أنه يجب تنبأ مرة أخرى من قبل كثير من الناس .الوقت أن يتلقى جون هذه الرؤى ،ورجل
مسن ،وقفل بعيداً في جزيرة ،مع محدودية الوصول إلى العالم الخارجي.
يتم تعريف كلمة "تنبأ" كما هو مستخدم في هذه اآلية ك :التنبؤ بما سوف يحدث .غير أن هذا التعريف غير مكتملة.
تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس تعرف كلمة "تنبأ" كما يلي:
 -1للتنبؤ بما سوف يحدث.
-2للتنبؤ بالسلطة اإللهية.
-3إلعطاء تفسير للكتاب المقدس.
حتى يمكنك رؤية ،جون لن تعطي إضافية التنبؤ باألحداث المستقبلية ،ولكن سوف يعطي تعليمات وشرح لتلك األشياء التي تتم كتابتها في
الكتاب المقدس للناس الذين يجدون لهم خالف ذلك لغزا.
تذكر :تعريف "نبي هللا" هو الشخص الذي يتحدث عن هللا .هللا هو العيش واع يجري ،الذي ال يحتاج أن أتكلم عنه .أنا ولكن قناة من
خاللها يتحدث إليكم .الكلمات ليست األعمال المتعلقة باأللغام؛ أنها تعطي لي باهلل .ولذلك عندما كنت التبشير "كلمة هللا" ،كنت ليس بالضرورة
إعطاء التنبؤ ولكن إعطاء صوت "كلمة هللا".
التفكير في األمر بهذه الطريقة ،وأنا واحد تحدث أو كتابة العبارة أن كنت تقرأ ،بيد هللا هو الذي يرشد لي الستخدام الكلمات التي كنت في
القراءة .أنا السيارة عن طريق هللا الذي يتكلم إليكم ومن خاللكم إلى اآلخرين.
أرى هذا مرة أخرى رمزية .جون لم يكن قادراً على الوعظ لآلخرين في شخص ما كشف له يسوع في هذه الرؤى .ومع ذلك ،كل الذين
اتخذوا من الوقت والجهد لفهم "سفر الرؤيا" ،مثل لي ،اتخذت يقمن التنبأ كامتداد لكتابات جون.
على الرغم من أن يسوع هو قول جون أنه سيحتاج إلى نبوءة مرة أخرى ،بالنسبة لنا الذين يأتون لفهم "سفر الرؤيا" التي يتكلم يسوع في
الواقع إلى.

هذه اآلية تقدم الدعم لفهمي لجميع اآليات األخرى من الوحي الفصل  ،10حيث أن يخبرنا أن مجرد جون تلتهم "الكتاب الصغير" ،أنه
قادر على ثم تنبأ.
في التاريخ ،غادر جون ابدأ جزيرة باتموس حيث كان في السجن للوعظ يسوع كالمسيح ،إال من خالل كتاباته ،جون أعطت اآلخرين
على مر التاريخ بالتفاهم والمعرفة الوقوف أمام العديد من الناس ،واألمم واأللسنة ،والملوك.

األوبئة السبعة األخيرة
ورأيت عالمة أخرى في السماء ،عظيم ورائع ،المالئكة السبعة قد أصاب الماضي سبعة؛ ليمأل بها غضب هللا .رؤيا 15:1
حتى هذه النقطة ،كانت الحرب العظمى نتيجة للكراهية الرجل من الرجل ،وأحدثت بسبب األكاذيب والخداع في "اإلنجيل كاذبة"
الشيطان .في الفصل السابق ،ونحن تظهر أن هللا يستعد اآلن للتنفيس عن غضبه على تلك المتعلقة باألرض وكل الذين ليسوا من القديسين
" 144,000هلل".
في فصول  15من "سفر الرؤيا" ،أن يقدم لنا "حكم هللا" إلبالغنا بالشكل الذي سوف تأخذ غضبه على أولئك الذين ال تزال العبادة في
كنائس كاذبة من الشيطان .تجري هذه "األوبئة السبعة" خالل وقت "المحنة العظيمة" .هناك أية إشارة إلى كم من الوقت سوف تستمر "المحنة
العظيمة" ،ولكن بعض من هذه اآلفات سوف تحدث في الوقت نفسه واآلخرين سوف تحدث بشكل منفصل خالل هذا الوقت من االضطراب األليمة
للطبيعة والوجود البشري على األرض.
يجب عليك أن تدرك أن الفصل  15في "سفر الرؤيا" ليست في أي نوع من الجدول الزمني المتسلسل للفصول السابقة أو بعد ذلك .وفي
هذا الفصل ،اآلن هللا أخذ منا مرة أخرى إلى قبل "مجيء الثانية يسوع" لوقت بداية من "نهاية أيام".

عالمة في السماء
وهكذا تشهد جون رؤية أخرى قدمها إليه يسوع .مرة أخرى ،يتم أخذ يسوع لنا مرة أخرى إلى قبل "مجيء الثانية للمسيح" وخالل وقت
"المحنة العظيمة".
بعد انتهاء الحرب العظمى والمحرقة النووية ،لن يكون الرجل القدرة على إعادة بناء بلده الحضارة .لقد أعطى هللا دومينيون األرض
لرجل في "اليوم السادس من خلق" ،على أساس أنه في المقابل رجل سوف تعطي صحيح وتصحيح العبادة له .الرجل قد فشلت فشالً ذريعا في
ذلك؛ ولذلك ،هللا سوف تتخذ العودة دومينيون األرض من الرجل .ولتسهيل ذلك ،هللا سوف تلحق أصاب جميع تلك التي تنجو من الحرب العظمى
ولم يقوموا "وضع عالمة هلل" .سوف تكون هذه اآلفات حتى الساحق ويضعف هذا الرجل سيكون غير قادر على البدء في عملية إعادة بناء.
وأعتقد أيضا أن هذه الضربات سوف المنهكة حتى أن قوي الشيطان لم تعد قادرة على اضطهاد "القديسين هللا" ،وعلى هذا النحو القديسين
سوف تكون قادرة على الخروج من بين سكان العالم والتبشير "كلمة" هللا الحقيقية دون خوف من وجود قوة الضطهاد لهم الشيطان.

االنتصار على الوحش
ورأيت كما لو كان بحر القدح اختلط بالنار :ولهم أنه قد حصلت على االنتصار على الوحش ،وعلى صورته ،وعلى عالمته ،وعلى عدد

اسمه ,يقف على البحر الزجاج ،ووجود القيثارة هللا .رؤيا 15:2
بحر الزجاج ،أفسر أن تكون الكلمة السماء ،لجميع أولئك الذين تحقيق بر من سعيهم "كلمة" هللا الحقيقية ،والعثور عليه ،سوف يقف عند
هذا البحر من الزجاج وإطالق النار .وشملت هذه الذي يرى جون هي في  ،144,000فضال عن أولئك الذين يجدون هللا خالل "المحنة العظيمة".
تلك التي لها االنتصار على الوحش هي  144,000أو "القديسين هللا" ،الذين عاشوا خالل الحرب العظمى والمحرقة النووية أنها أحدثت.

هو سونغ "أغنية جديدة"
ويغنون أغنية موسى عبد هللا ،وأغنية الخروف ،قائال أن عظيمة ورائعة هي أعمال خاصتك ،الرب هللا سبحانه وتعالى؛ وفقط والحقيقية
هي طرق خاصتك ،أنت "ملك القديسين" .الذين ال يجوز الخوف (الشرف) إليك ،يا رب ويمجد اسمك؟ النت فقط الفن المقدسة :لجميع األمم أن

تأتي والعبادة قبل إليك؛ للخطوط الجوية التركية األحكام هي المجاهرة .رؤيا 4-15:3
أغنية موسى هو مرجع لتعاليم وكتابات موسى "نبي هللا" ،والمترجم من "شريعة هللا".
أغنية الحمل يشير إلى "تعاليم يسوع" ووعود القيامة إلى "الحياة األبدية".
األغنية من موسى والحمل ،يسوع ،هي "كلمة هللا" التي تدرس على حد سواء .موسى بشر "اإلنجيل هللا" تماما كما فعل يسوع .أنها
"الغناء" هو طريقة أخرى للقول بأن أعطى الحمد "هللا سبحانه وتعالى" وأنهم بشر "إنجيل هللا".
تعطي القديسين هللا قبول أن هللا هو فقط في السماح لهذا الموت والدمار تحدث ،وأن هللا الصالحين في لويحات أن أنه على وشك إطالق
العنان لبناء تلك غير نادم أنه نجا أيضا من الحرب العظمى.
عند يسوع ينشئ ملكوت هللا على األرض ،سيكون جميع األمم والشعوب الذين البقاء على قيد الحياة بالحرب العظمى والمحنة العظيمة
طاعة والعيش "وصايا هللا" و "تعاليم يسوع المسيح" .سوف تتاح لهم ألف سنة تحت تلك القوانين ،وإزالة أي من األجيال القديمة وأكاذيب الشيطان
من عقول الرجال .فقط كتلك التي خرجت من مصر مع موسى كان  40عاما ً حرق ما يصل الوثنية تعتقد والصمامات في الناس "شريعة هللا" ،لذا
أيضا سيكون يسوع  1000سنة لنفس الغرض .الفرق هو أن أولئك الذين يرفضون "شريعة هللا" لن يكون مقبوالً ،كما كانت في الماضي ،حيث أنه
في نهاية األلف سنة ،لن يكون هناك ال شيء و لكن ترك "القديسون هللا" على وجه األرض.

معبد الخيمة
وبعد أن نظرت ،و ،ها ،وهيكل خيمة الشهادة في السماء قد فتح :والمالئكة السبعة خرج من المعبد ،وقد أصاب سبعة ،يلبس الكتان نقية

وبيضاء ،وبعد ما الثدي استعد مع الحزام الذهبي -رؤيا 6-15:5

خيمة الشهادة في السماء يشير إلى هيكل هللا في السماء ،و شهادة يجري "كلمة هللا الحقيقية".

قارورة سبعة من غضب هللا
وأعطى واحد من أربعة وحوش منعزلة المالئكة السبعة سبعة الذهبي قنينات مليئة بغضب هللا ،الذين حي إلى أبد اآلبدين .رؤيا
15:7
هي إذا كنت تذكر ،والوحوش األربعة في السماء هي الكائنات الحية كالرجل ،الذي يعطي العبادة "من خلق هللا" .هذه اآلية تقول لنا ،أنه
على الرغم من أن جانبا من صنع اإلنسان من الحرب العظمى والمحنة قد ولت ،هللا ال تزال مليئة بغضب أولئك الذين يعيشون حتى اآلن التي ما
زالت لم تقبل له القانون والوصايا.

المعبد مليء بالدخان
والمعبد كانت مليئة بالدخان من مجد هللا ومن سلطته؛ وأي رجل كان قادر ًا على الدخول في المعبد ،حتى أصاب سبعة من المالئكة السبعة

استوفت .رؤيا 15:8
النظر في

هذا :البشرية فقط أسفرت عن تدمير معظم األرض وكل ذلك حياة عليه .خلق هللا األرض؛ كانت قطعة رئيسية من خلقه.

ولذلك فمن المعقول أن يفهم أن هللا غاضب في الشيطان ،وفي تلك التي للرجل الذي ال يزال تفشل التوبة آثامهم .ومن هذا الغضب الذي سيتم صب
"المالئكة السبعة" على األرض ،وتلك الخاصة بالرجل الذي ال يزال قد ال تاب.
معبد الخيمة في السماء ،وهي تستند إلى "اإلنجيل المقدسة هلل" .حتى بعد أن النبوءات القديمة هللا أخيرا تأتي الماضي ،أونريبينتانت ال
تزال ترفض قبول "كلمة" هللا الحقيقية ،حتى مع الصبر هللا على انتهاء ،يستعد إلطالق العنان لغضبه على األرض ،وسكان الرجل الذي نجا العظيم
الحرب الذين ليس لديهم "وضع عالمة هلل".

القنينة األولى :القروح على الرجال
وسمعت صوت كبير من الهيكل قائال للسبعة المالئكة "الذهاب بك السبل وصب
قارورة غضب هللا على األرض ".واألول ذهب ،ويسفك له قنينة على األرض؛ وهناك
سقطت نويسومي وإلحاق قرحة على الرجل الذي كان عالمة الوحش وعليها مما يعبد
صورته .رؤيا 2-16:1

ستعطى عالمة الوحش ويشمل كل من البشرية الذي يعطي العبادة هلل كما يبشر به الكنائس في مكافحة المسيح .تلك التي لم تقم "وضع
عالمة هلل" ،أو أولئك الذين ليسوا من  .144,000هناك من هم من الرجل الذي لن يكون "وضع عالمة هلل" ،ولكن لديهم عالمة الوحش .إذا كنت ال
تنتمي إلى أو إعطاء العبادة ككنائس ننادي مكافحة المسيح ،ثم أنت ما يدعو هللا الفقراء في الكهربائي.
وهذا يعني جميع ما عدا قلة صغيرة جداً ،سينظر باهلل كوجود عالمة الوحش .وهذا يزيد من احتماالت أن لديك عالمة الوحش ،وال تعرف
حتى ذلك .هذه نفس أعتقد أن يتم حفظها في "نعمة المسيح" ،ولكنك ال.
تذكر :عرف أنهم القديسين هللا  :أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح .

القرحة
وأرى أن هذا التهاب كنوع من يغلي مؤلمة أو التشوهات بالبشرة .وكما شرحت من قبل ،كلمة "الرجال" في هذه اآلية ال يعني سوى
الذكور من األنواع ولكن الرجل كما هو الحال "سباق رجل ".في هذه اآلية الكريمة ،وسوف تعاني جميع الرجال والنساء الذين لديهم عالمة الوحش
بهذه القرحة .وهو يعني أن تلك بالقديسين هلل ولم يكن لديك عالمة الوحش ،سوف ال تكون مصابة بأنه.
هذه اآلفات هي يسفك خالل وقت "المحنة العظيمة" وبعد الحرب العظمى وفي محرقة نووية .إذا كنت أحد الذين على قيد الحياة إلى هذه
النقطة في "نهاية األيام" ،وكنت تعاني من هذه الدمامل ،ثم سوف تعلمون دون شك أن ال تعطي العبادة "أوامر هللا" ،ومن ولذلك ينبغي أن تبدأ
عملية التوبة واالنخراط في عبادة هللا الحقيقي والصحيح.

أولئك الذين يتعبدون الصورة
كما بينت في الدروس السابقة ،هي صورة الوحش "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،مثلما هي على صورة هللا وصاياه العشر .عبادة صورة
الوحش ال يعني فقط أن يعبدون مكانة أو بعض الصور المتجمدة األخرى .صورة الوحش ،الذي هو مكافحة المسيح أو "النبي الكاذب" ،هو
"اإلنجيل كاذبة" كمعطى في أكاذيب الشيطان .إذا كنت اذهب إلى أو تنتمي إلى أو قبول الوعظ في أي من الكنائس في مكافحة المسيح أو "إنجيل
النبي زائفة" ،كاذبة (العقيدة الليبرالية أو االشتراكية) ،فأنت واحد من أولئك الذين يعبد صورة الوحش.
إذا كنت تعتقد أنه تم حفظ بنعمة المسيح ،وأنت تنجو من الحرب العظمى والمحرقة النووية ،لكن يمكنك ثم تعاني هذه القروح التي تحدث
في هذه اآلية أعاله ،ثم سوف تعرف ،أنت لست البالغة  .144 000تلك البالغة  144 000ستتم حماية من هذا الوباء ،ولكن أولئك الذين ليسوا
محميين هم أولئك الذين لديهم عالمة الوحش أو الذين خالف ذلك ال تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة "هللا عز وجل".
غير أنه لم يفت ،حتى في هذا الوقت المتأخر ،إذا التوبة آثامك ويسأل هللا المغفرة ،ويمكنك إزالة نفسك من الكنائس الكاذبة ،ونتطلع إلى هللا
للتدريس والغفران ،ثم ربما كنت سيتم بعد حفظها.
هللا هو الذي يسبب هذه اآلفات عليكم والسبب الحصول على االهتمام الخاص بك بحيث تكون مجبرا لنرى أخيرا "كلمة" هللا الحقيقية.

القنينة الثانية :البحار ينتقل إلى الدم
وسكب المالك الثاني خارج بلده القنينة إلى البحر؛ وأصبح كالدم من رجل ميت؛
وتوفي كل الروح الحية في البحر -رؤيا 16:3
وأنا أرى هذا إشارة إلى البحر وانتقل إلى الدم ،كما يحدث على طول مع الصور الملتقطة من "البوق األول" كما هو مبين في اآليات
التالية.

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 ،وأحرقت جميع العشب األخضر .رؤيا 7-8:6
ماذا يعني أنه على الرغم من أن اقترحت أن الحرب العظمى والمحنة الناجمة عن ذلك ال تسبب أو إنشاء هللا ،ولكن نتيجة للرجل ضد
الرجل ،بسبب تأثير الشيطان والسيطرة على الرجل .في أن تعطي هذه األشياء تحدث في رؤيا  16:3بأنه غضب هللا وليس الجانب أو نتيجة للحرب
العظمى ،يقول لي أن هذا هو نتيجة لغضب هللا ،ثم يجب أن أكون على خطأ ،وهذا له معنى أكبر من مجرد النتيجة النهائية من المحرقة النووية.
على الرغم من ذلك ،يمكن أن تكون جانبا غضب هللا أن هللا يسمح لهذه األمور أن يحدث ببساطة ،وال يجعل سوف محاولة لمنعهم ،كما أنه يمكن لو
كان له للقيام بذلك.
في رؤيا  7-8:6فإنه يتحدث عن البحر تحول إلى الدم ،ولكن هذه هي المرة األولى التي يقال لنا أن يموت كل الحياة في البحر .إذا كنت قد
قرأت خارج هذه اآليات من "سفر الرؤيا" ،السماء القديمة واألرض القديمة سوف تزول ،وهللا سيجلب المنصوص عليها السماء الجديدة واألرض
الجديدة .في قتل قبالة كل الحياة في البحار ،هللا هو بداية هذه العملية من التجديد والنهضة.

القنينة الثالثة :تحويل األنهار إلى الدم
وسكب المالك الثالث خارج بلده القنينة على األنهار وينابيع المياه؛ وأنها أصبحت
الدم .رؤيا 16:4
بنفس الطريقة أرى هذا كما يحدث على طول مع رؤيا 7-8:6

 ،وأن هذه المياه ال تشير إلى جميع المياه واألنهار في األرض

ولكن لتلك المناطق التي تم تضمينها في  rd3/1األرض التي يتم تدميرها بالتفجيرات النووية.

هللا هو فقط في غضبه
وسمعت مالك المياه يقول" ،أنت الفن الصالحين يا رب ،الفن ،والتي تضيع
وسوف يكون ،ألن أنت يمتلك الحكم عليه ،ألنهم قد سفك دماء القديسين واألنبياء ،وأنت
يمتلك لهم الدم للشرب؛ ألنها تستحق " .وسمعت آخر من يقول مذبح" ،ومع ذلك ،الرب
هللا سبحانه وتعالى ،صحيح والصالحين خاصتك األحكام .رؤيا 7-16:5

هو هللا الرحمن الرحيم
لقد كثيرا من المرات سمعت أولئك الذين ال تحتفظ "وصايا هللا" ،أو الذي يعطي العبادة غير صحيحة إلى هللا ،ويشكو" ،كيف يمكنك
التفكير في هللا كاهلل الرحمن رحيم ،عندما كان سيسمح هذا األلم والمعاناة يحدث على األرض؟"
كان هناك وقت عندما اعتقدت مثل ذلك ،قبل أن هللا أظهر لي حقيقته .أعتقد أنه مثل هذا .هللا وضع الرجل على األرض ،ثم قال الرجل أن
السيادة األرض وجميع الحيوانات التي كانت عليها أو سبح في البحار .وفي المقابل طلب هللا فقط أن يعطي الرجل العبادة هلل كما "أمر هللا".
أخطأ الرجل قريبا وهللا اضطر إلى إزالة له من الجنة ،مما يتطلب من الرجل أن يكون العمل في الحصول على أساسيات حتى في
ضروريات الحياة .مع فقدان الجنة ،كنت أعتقد أن الرجل سوف يكون تاب آثامهم وطلبت من هللا أن يغفر لهم ،ولكن بدالً من ذلك ،أنشأ رجل اآللهة
الكاذبة واألديان ،كإهانة مباشرة للخالق بها.
الشيطان وأكاذيبه بدور فعال في كافة الشرائح الرجل بعيداً عن هللا ،وكذلك في وضع األديان الباطلة ،ولكن الرجل في المخ ،ولديه القدرة
للفكر المعرفي ،حتى الشيطان استطاع أن يؤدي رجل حولها مثل وحش طائش.
تذكر :الشيطان يكره هللا ،ونظرا ألن هللا خلق الرجل ،الشيطان يكره الرجل ألن هللا خلق هذه األرض الجميلة ،الشيطان يكره أنه كذلك.
وهو قصد الشيطان لتدمير ،رجل واألرض .في هذا الجهد ،يحتاج الشيطان أوالً بسحب الرجل بعيداً عن هللا وعن األخالق ،مما يجعل الرجل قادر
على القت ل وكل تلك الذنوب األخرى التي تتنافى مع "األخالق هللا" .اآلن وبعد أن أنجزت هذا ،حقق الشيطان رجل للحضارة تقدما من الناحية
التكنولوجية التي سوف تعطي الرجل القدرة على تدمير نفسه واألرض.
كنت قد يشكو إليكم قتلت أحداً ،حتى لماذا أنت حاليا تعاني من هذه اآلفات ،ولكن عند رفض االحتفاظ "وصايا هللا" أو تعيش حياتك كما
علم يسوع ،ثم أنت الشر في نظر هللا ،وليس أفضل من أولئك الذين فعل القتل .أنت متواطئ للخطيئة .إذا كان كل البشر إطاعة "كلمة هللا" ،ثم لن
يكون هناك ال الشر في العالم ،ولن يحدث هذا أو أي حرب.

القنينة الرابعة :حرارة الشمس
وسكب المالك الرابع خارج بلده القنينة على الشمس؛ وقوة أعطيت له لتجتاح
الرجل بالنار .والرجال كانوا المحروقة بحرارة كبيرة ،وكفروا باسم هللا ،الذي خلت
السلطة على هذه اآلفات :وهم تاب ال إلعطائه المجد .وكفروا باهلل السماء بسبب آالمهم
وهذه القروح ،وتاب ال من أفعالهم .رؤيا 9-16:8

طبقات األوزون
وهذا يمكن أن يفهم عند النظر فإن أعقاب حرب نووية .طبقات األوزون في الغالف الجوي لألرض على حجب معظم أشعة الشمس
الضارة .مع األسلحة النووية التمزيق طبقات األوزون عن بعضها ،لم تعد سيكون هناك أن الحماية وجميع الجسد والرجل والوحش الذي في
الشمس ،سيكون رهنا باآلثار الفتاكة الكاملة من أشعة الشمس.
تذكر :باسم هللا ال يعني مجرد اسم يسوع أو يهوه ،ولكن أيضا يشير إلى الوصايا العشر واألخالق من هللا كما تدرس من قبل المسيح.
ومن هذه الطريقة التي سوف تفشل هؤالء الناس للتوبة ،ألنها سوف ما زالوا يعتقدون أن كاذبة إنجيل الشيطان الحقيقة وانجيل هللا هو الكذب.
عندما لم يتم تصفيتها إشعاع الشمس قادرة على الوصول إلى سطح األرض ،سيكون من ال يطاق لجميع أشكال الحياة على سطح األرض.
ستتم حماية فقط أولئك الذين مرقمة في  144,000وأولئك الذين في نهاية المطاف التوبة عن الظلم وأسأل هللا أن يغفر لهم من اإلشعاع على يد هللا.

تعريف الكفر
وعلى الرغم من ذلك ،تخبرنا اآليات أعاله أن "أنهم تاب ال".
أن تكفر ال ال يعني التحدث بكلمات بذيئة أو اللعنات ضد هللا ،ويمكن أن تعني أيضا إعطاء العبادة بطريقة أخرى غير ما أمر هللا .عند كل
هذه الكوارث يصيب األرض ،كثير سوف تتحول إلى إيمانهم التماس العزاء من هللا .إذا كنت تنتمي إلى إحدى الكنائس التي يبشر "اإلنجيل كاذبة"
الشيطان ،التفكير في أن تكون كنيسة هللا ،كنت كفر ضد هللا.
عندما تحدث كل هذه األشياء ،تماما كما أعطى هللا النبوة من ،وتجد نفسك تعاني من هذه األوبئة ،يجب أن ندرك أن كنت في خطأ في
الخاص بك عبادة هللا .التوبة هذا الخطأ ،ونتطلع إلى هللا لالتجاه في العبادة الحقيقية هلل .أحد الجوانب األكثر وضوحاً من "اإلنجيل كاذبة" الشيطان
هو االحتفاظ "أول اليوم" (األحد) ،يوم السبت .إذا كان يمكنك تحقيق هذا وضبط الخاص بك العبادة إعطاء االحتفال "اليوم السابع" كيوم السبت،
كما يقوده هللا ،سوف ترى هللا أنك تائب وإظهار رحمته لك.

قنينة الخامسة :مقعد الوحش
وسكب المالك الخامس خارج بلده القنينة على مقعد الوحش؛ ومملكته كانت مليئة
بالظالم؛ وأنهم قضم ألسنتهم لأللم .وكفروا باهلل السماء بسبب آالمهم وهذه القروح ،وتاب
ال من أفعالهم .رؤيا 11-16:10

بابل العظيم
"مقعد الوحش" هو إشارة إلى العاصمة لدين المسيح الدجال ،الذي يشير هللا إلى بابل العظيمة ،ولقد أظهرت لك أن تكون روما ،إيطاليا،
ومكافحة المسيح يبدأ ككنيسة روما ،ولكنها تتطور بمرور الوقت لتشمل جميع الكنائس المسيحية أن االحتفال بيوم السبت يوم األحد بدالً من يوم
السبت اليوم السابع الذي يقوده هللا.
أن ما تقوله هذه اآلية أن هذه المدينة ،بابل العظيم ،سوف تعرف غضب هللا ،منفصلة عن بقية األرض .سيكون يحوطه الظالم كاملة حتى
أن أي ضوء على اإلطالق سوف تخترق من هذه المدينة.
وهذا سيتم إيقاف فعالية التحفيز الحسي جميع البصر في تلك التي توجد في المدينة .بأنها ستتمكن من يعرفون أنهم على قيد الحياة ،أنهم
سوف يلدغ لغاتهم الخاصة كي يكون لها رد فعل حسية لأللم.
ولذلك ستكون فريدة من نوعها لمدينة روما ،إيطاليا ،وهي عاصمة روما للكنيسة وهو بدوره مكافحة المسيح "الطاعون الخامس" .فقط
تلك التي تعيش في هذه المدينة سوف تشعر بآثار هذا "الطاعون الخامس" .ألن هؤالء الناس الذين يعيشون في المدينة العاصمة لمكافحة المسيح،
يبشر "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،والجزء األكبر ،القيام بذلك في المعرفة الكاملة التي يدعون معارضة "كالم هللا" .هذا هو التجديف ضد األشباح
المقدسة ،وهو خطيئة ال تغتفر .وهذا السبب هللا يفرد هذه المدينة لعذاب الخاصة.

قنينة السادسة :الفرات يجف
وسكب المالك السادس خارج بلده القنينة عند النهر العظيم الفرات؛ وقد جفت
المياه منه ،وكان قد أعد الطريق لملوك الشرق -الوحي 16:12
بعد استخدام سالح نووي آخر ،سوف ال يزال الغضب الحرب العظمى في خالل وقت مبكر من "المحنة العظيمة" .في هذا أعاله اآلية
يقال لنا أن ملوك الشرق سوف عبر نهر الفرات جفت مع جيشها .إذا كنت تبحث في خريطة أدناه ،منطقة سيظهر في أورانج ،سترى أن هذه األمة
إلى الشرق من نهر الفرات وهو األمة القديمة لبالد فارس ،وهو إيران في العصر الحديث .أن "دولة العراق" ،سيظهر في الرمادي ،واألمة
السورية ،تظهر باللون األخضر ،جزء من ما اعتادت أن تكون "اإلمبراطورية البابلية" القديمة.

ما هذا ثم تقول لي هو أن إيران دفعة عسكرية إلى العراق وسوريا ،وربما حتى إسرائيل والعربية السعودية ،وأن كل هذا سيحدث بعد
المحرقة النووية.

تذكر :خالف "القديسين هللا" ،سوف ال تزال ترفض جميع الناس رؤية هذه الحرب كالحرب العظمى كما تنبأ في "سفر الرؤيا" ،ولكن
فقط قاتل آخر من سلسلة طويلة من الحروب بين األمم من الرجل.

يعرف

هذا :في وقت آدم وحواء ،ونهر الفرات كان أوسع بكثير مما عليه اليوم .آدم وحواء عاش حوالي  9,000إلى  10,000سنة

مضت ،أو في الوقت المناسب "العصر الجليدي كبيرة" .في ذلك الوقت ،غطت نصف الكرة الشمالي من إيراث طبقات هائلة من الجليد المئات
واآلالف من عدادات سميكة .كما ذاب الجليد هذا خالل السنوات األخيرة من العصر الجليدي ،أن تدفق المياه أسفل خارج المنطقة هو العصر
الحديث في تركيا وفي بالد ما بين النهرين ،حيث يوجد اآلن في نهري دجلة والفرات .آنذاك كان هناك ال نهر دجلة ولكن واحد كبير جداً واألقوياء
نهر الفرات.
حتى في أيام دانيال النبي ،كان بالد ما بين النهرين أرض رطبة أفخم ،كامل للغطاء النباتي ،وليس الصحراء التي عليه اليوم .في ذلك
النهري ن حتى أقل بكثير من أن ماذا كان نهر واحد فقط ،واقترح أن النبوءة أعاله أن نهر الفرات سوف يجف قد حان بالفعل لتمرير .أنا لم تكن ابدأ
إلى المنطقة ،ولم يسبق له مثيل لذلك نهر الفرات ،وربما يكون حتى اليوم إلى عمق أو عنيفة جداً للعبور دون جسر ،ولكن حتى مع ذلك ،أرى هذه
النبوءة كبعد أن جاءت لتمرير الفعل.

ثالثة أرواح غير نظيفة
ورأيت ثالثة أرواح غير نظيفة مثل الضفادع تأتي من فم التنين ،ومن فم
الوحشومن فم النبي الكاذب ،ألنهم أرواح الشياطين ،عمل المعجزات ،التي انتقل إليها
منعزلة ملوك األرض والعالم بأسره ،جمع منهم إلى معركة هذا يوم عظيم "هللا سبحانه
وتعالى" .رؤيا 14-16:13

روح األول قذر
أرى ثالثة أرواح غير نظيفة فم التنين يجري "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،الذي يأتي إليها من فم الشيطان نفسه.
فم الوحش ،و هو المسيح الدجال الذي يضم جميع الكنائس في روما للكنيسة ومن بنات تلك الكنيسة التي تشكل الكنائس المسيحية
األخرى أن االحتفال "يوم السبت األحد" اليوم.

روح قذر الثانية
فم "النبي الكاذب" هو الكذب والفجور بشر به الليبرالية وهو "نبي كاذب" .وهي تتضمن جميع تلك للرجل الذي يعطي العبادة لال هللا،
ولكن الذين التمسك بأكاذيب الشيطان كما جاء في عقيدة ال أخالقية الليبرالية واالشتراكية.

روح قذر الثالثة
هي تلك التي تأتي إليها من نهر الفرات أو تلك أن يسوع يخبرنا أن قوات من الهاوية وهي بقيادة الملك أبوليون ،وهي تلك التي تتبع في
تفسير مشوه "تعاليم محمد".
من خالل هذه العوامل الثالثة للشيطان ،سيظل الشيطان للتبشير يكمن فيما يتعلق بكافة التي تحدث في العالم ،ويدين أي محاولة لتشير إلى
أن أنها تتصل "نهاية أليام نبوءات سفر الرؤيا".
حقيقة أن هذه األرواح من الفم ،يعطيني األدلة أن أنا الصحيح .هللا يقول لنا في هذه اآليات أن هذه األرواح هي الشياطين ،يعمل معجزات.
إذا كنت تعتقد أن يكمن الشيطان ،أنت لن تشاهد هذه األحداث كما يجري أنبأ هللا ثم ولذلك سوف تستمر في الخاص بك األديان الباطلة في الجهل
بحق هللا.

مجرد رجل الحروب
في ذلك ملوك األرض ،سوف يكون تجمع للمعركة ،يقول لي أن أنا الصحيح في ذلك ،لماذا سيكون الملوك األرض تستمر في حرب التي
قضى فعال األرض .فقط بواسطة الخداع الشيطان ،واصل العمى هؤالء الناس ،وهذا يمكن أن يستمر في هذا مدمرة باالعتداء على األرض.
في هذا الوقت ،األرض في خضم حرب العظمى ،حرب نووية ،ولكن شعب األرض ،وال تعتبره هذه الحرب العظمى كما تنبأ في "سفر
الرؤيا" ،أنهم يرون أنها بعد آخر من الحروب التي ال تنتهي للرجل ،وكل أمة جعلت التحالفات ،ومعارك ،ليس هلل ولكن للبلد أو اليديولوجية أن ليس
هلل ولكن المنشأة كاذبة الشيطان اإلنجيل ،كما هو واضح في هذه األرواح الشريرة الثالثة.

يوم عظيم من هللا سبحانه وتعالى
ها ،أتى كلص .المباركة هو الذي واتشيث ،و  keepethله الثياب ،لئال يمشي عاريا،
وأنهم يرون العار .الوحي 16:15
هللا يشير إلى استمرار هذه الحرب كرائدة يوم عظيم هلل ،وهذا سبب مع المعركة األخيرة من هذه الحرب ،سوف يهزم الشيطان واألرض
سوف يكون ذلك سوى عدد قليل من اتباعه الشيطان ترك ما ترك القديسين هللا في موقف للمرة األولى منذ آدم غادر الحديقة ،حيث سيكون القديسين
األغلبية والقوات التابعة للشيطان سوف تكون األقلية على األرض .وهذا أيضا النقطة في الوقت المناسب عندما سيعود يسوع المسيح.

الحفاظ على مشاهدة
أولئك الذين هم "القديسين هلل" ،سوف نعرف حقيقة هللا ،وعلى هذا النحو سوف فهم والتعرف على هذه األحداث كتلك تنبأ ويجري ويجري
الوفاء بها عند حدوثها  .إدراكا ،ستعد "القديسين هللا" يعاني من خالل "المحنة العظيمة" ،بينما الذين اعمتهم أكاذيب الشيطان ال تكون مستعدة للبقاء
على قيد الحياة في هذه األيام األليمة "غضب هللا".

المجردة ،وبعد العار
كما الحال مع معظم "سفر الرؤيا" ،المالبس التي تحدثت لترمز إلى شيء آخر .هذا الذي يجعلك عارية والعار وبعد الخاص بك بحيرة
اإليمان "هللا خلق" ،وعدم إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة له .في هذه اآلية ثم ،يسوع هو إعطاء تحذير لتلك البالغة  144 000أن ال يفقدوا
إيمانهم ،وتستمر قوية في فهمهم "كلمة هللا" ووعوده الحياة األبدية.

أتى كلص
النفسكم أن تعرف تماما أن يوم الرب ذلك يأتي كلص في الليل -تسالونيكي 5:2

أتى كلص  ،إشارة إلى اآلية أعاله .كل آيات تشير إلى حقيقة أن مع لص في الليل ،ال أحد يعرف اليوم أو الوقت عندما سيعود يسوع .ومع
ذلك ،نحن الذين حصلوا على المعرفة ،والذين يشاهدون جد لعودته تعرف ما العالمات ،وأن تلك اإلشارات علينا اآلن ،لذلك نحن نعلم أن زمن
المسيح يقترب بسرعة .أننا قد ال تكون قادرة على تحديد اليوم المحدد أو الوقت ،ولكننا نعرف أنها بالقرب من .التوبة ،تأتي وتبني "كلمة هللا"
كالحقيقة ،وتبين هللا له أن العبادة الخاصة بك ،وليس لدين الذي يقوم على األكاذيب والخداع الشيطان.

هرمجدون
وأنه جمع لهم في مكان يدعى بالعبرية هرمجدون اللسان .الوحي 16:16
عندما يمر ملك الشرق على جفت نهر الفرات وجميع مقاتلي الحرب العظمى األخرى تجميع جيشهم في الشرق األوسط والحرب األخيرة
والمعركة األخيرة من اآلية الرجل الرجل في متناول اليد.
وكما يعلم معظمكم" ،معركة هرمجدون" تاريخيا من المفهوم أن تكون المعركة األخيرة من الحرب العظمى ،وحيث يجمع الشيطان حتى
أمم العالم ،في محاولته األخيرة لتدمير األرض وكل رجل قبالة على وجه األرض .الشيطان يكره كل ما من هللا وجميع أن هللا قد خلق جميع أن هللا
من أجلها .ويعتزم الشيطان في استخدام رجل وله أسلحة قوية لتدمير األرض وجميع أشكال الحياة التي عليها.

قنينة السابعة :يتم ذلك
وسكب المالك السابع خارج بلده القنينة في الهواء؛ وهناك جاء صوت عظيم من
معبد السماء ،من العرش ،قائال" :فعلت" .الوحي 16:17

صبر هللا
ما هو أن هللا يقول لنا هو القيام به؟ من أول مرة أن إبليس وقال له الكذبة األولى ،هللا قد أراد أن الصمت له وإزالة مرضه الخطيئة من
السماء واألرض ،ولكن لم يتمكن بسبب نظرة بشأن ما أعتقد أطفاله .لقد كان ضروريا أن هللا سمح هذا جميعا للعب بها بغية إعطاء الشيطان القدرة
على الكشف عن الذات الحقيقية .هذا وقد تم القيام به اآلن ،هللا اآلن ستكون قادرة على التعامل مع الشيطان ،مرة واحدة وإلى األبد .هذا ما هو
الصبر هلل ،وصبر هللا في حد.

ضرب زلزال بقوة كبيرة
 ،وكانت هناك أصوات ،والرعود ،وبرق؛ وكان هناك حدوث زلزال كبير ،مثل
عدم حيث كان الرجال على األرض ،حتى األقوياء زلزال ،وكبيرة جد ًا .الوحي 16:18

هذه اآليات تعطي وصفا ً حيا للدمار الذي سوف تكون نتائج الحرب العظمى ،والتي سوف تكون حرب نووية ،مع ال من الفائزين ،احفظ
هللا وقديسيه .على ضراوة غضبه ،يخبرنا بأن إيطاليا مدينة روما ،وجميع أولئك الذين يشكلون كنيسة روما والكنائس ابنه فيه ،سوف تعالج باهلل
بطريقة شخصية جداً.
خالل السنوات الماضية  1260أن كنيسة روما في االضطهاد والقتل "القديسين هللا" ،كان للتنحي جانبا والسماح للشيطان إظهار شخصيته
الحقيقية بحيث يمكن أن نرى المالئكة وغيرها من الكائنات السماوية ،فضال عن الرجل فإن الشيطان الذي الشر ،وأن هللا هو الذي هو المستقيم.
اآلن وبعد أن أظهر الشيطان نفسه القاتل الشر الذي ،حان الوقت أن هللا سوف تأخذ االنتقام له بها عن تلك التي توجد في مواقف الكنيسة
كاذبة خالل هذه األيام األخيرة من الحرب العظمى والمحنة.
في اآليات أعاله أننا تظهر أنه تم جمع جيوش دول العالم في هرمجدون ،وثم يخبرنا يسوع هذا الزلزال الكبير .وفي هذا يسوع هو تبلغنا
أن هللا الذي يجلب إلى هذا الزلزال قبل تستتبعه هذه المعركة.

وكانت هناك أصوات
أتساءل سوف هذه الجيوش التي يتم جمعها للحرب ،ويسمع هللا تحدث في السماء .وهل أن هذه الجيوش المدمرة ،ال باألسلحة الخاصة
بهم ،ولكن بدالً من ذلك بهذا الزلزال الناجم عن هللا؟ وبقدر ما قد وجدت في بحثي ،ال توجد إجابة على هذه األسئلة الموجودة في الكتاب المقدس.
وهناك التالي ،مع ذلك ،مما يوحي بالنسبة لي أن هللا هو الذي يخدم ضربة نهائية للحرب العظمى وال جيوش مان.

تذكرت العظيم بابل
والمدينة العظيمة تم تقسيمها إلى ثالثة أجزاء ،والمدن التي سقطت في البالد :وجاء
بابل العظيم في ذكرى أمام هللا ،إلعطاء منعزلة لها بكأس نبيذ على ضراوة غضبه.
الوحي 16:19
أرى هذه اآلية كدليل على أن هللا يدمر الجيوش في هرمجدون ،وثم تواصل تدمير
تلك األمم والشعوب التي في معارضة "شريعة هللا".
هللا يجعل إشارة خاصة لهذه المدينة ،ألنها عاصمة لدين المسيح الدجال ،الذي هو
القوة األصلية وراء الشيطان القدرة على التأثير والتحكم في عقول مان .انتقام هللا يأخذ
ضد هذه المدينة الصالحين في ذهني .كما أنني أرى أنها في الحقيقة هللا الذي يدمر هذه

الجيوش في هرمجدون ،منعا ألسلحتها النووية من اإلجهاز على األرض ،كما القصد
الشيطان في القيام.

جزر فروا بعيدا
وكل جزيرة هربت بعيد ًا ،ولم يتم العثور على الجبال .وهناك سقطت عند الرجال
وابل كبير من السماء ،كل حجر حول الوزن من المواهب :والرجال َك َفرُوا هللا بسبب
الطاعون حائل؛ للطاعون منها تجاوز كبير .رؤيا 21-16:20
مع هذا الزلزال الكبير ،وتدمير مدن األمم ،هو يجري مسح األرض نظيفة من كل الخطيئة التي قد تسبب الشيطان منذ أيام آدم وحواء .هذا
هللا استعدادا للسماء الجديدة واألرض الجديدة.

لماذا يتنبأ هللا هذه األحداث
وكل جزيرة هربت بعيد ًا ،ولم يتم العثور على الجبال .وهناك سقطت عند الرجال
وابل كبير من السماء ،كل حجر حول الوزن من المواهب :والرجال َك َفرُوا هللا بسبب
الطاعون حائل؛ للطاعون منها تجاوز كبير .رؤيا 21-16:20
الشيء الوحيد الذي أود أن إضافة إلى كل هذا كفر هللا واسم هللا عند حضور إحدى الكنائس في مكافحة المسيح .إذا كان عند كل هذه
المآسي التي تصيب األرض ،انتقل الناس إلى هذه الكنائس للعزاء ،ثم أنها هي تجديف باسم هللا في القيام بذلك.
كل هذه النبوءات قبة والكآبة والحرب واألوبئة ،تخدم غرض واحد؛ للكشف عن الموعد الذي سوف يتسبب فيه هللا أن يحدث وفي عرض
هذا مسبقاً ،سوف تعرف أن من قبل يد هللا المسموح بهذه األمور تحدث .مع هذه المعرفة ولذلك هي شيء ما للبحث عن ،حتى أنه عندما تحدث هذه
األمور ،سوف تعرف منهم على ما هي ،ويأخذوا حذرهم غضب هللا ،حيث يمكن لك التوبة الخاص بك سبل الشر قبل فوات لك .إذا كنت تموت قبل
لك التوبة ،ثم أنها متأخرة جداً ،إذا انتظرت حتى "الثانية وظهور المسيح" ،سيكون متأخراً جداً.
وأنا على اقتناع بأن "زلزال األرض العظيم" الذي يؤثر على الكامل األرض سوف يدمر الجيش التي يتم تجميعها في الشرق للمعركة
األخيرة أو هرمجدون .وسيكون هللا الذي يدمر جيوش الرجل؛ لن يسمح لهم بتدمير نفسها.
مع التدمير الكامل لجميع الجيوش من أمم األرض ،سوف تستعيد هللا سلطانا على األمم وشعوبها ،بإقامة "يسوع المسيح" كملك على جميع
األمم وشعوب األرض.

ميك يرثون األرض
وديع باألكل ويكون راضيا :يجوز مدح الرب الذي يسعى إليه :قلبك يحيا إلى األبد .المزامير 22:26
هللا ال تنوي أن تبقى له السيادة األرض ومع ذلك؛ هللا ينوي العودة دومينيون األرض إلى تلك التي تشير إلى هللا كما ميك.

تلك التي سوف يعيش إلى األبد
في هذه اآلية الضعيف باألكل ويكون راضيا ،نظراً ألنها ستكون تلك التي سوف ترث الحياة أن آدم وحواء قد قبل اثموا .هللا سوف مجرد
أكثر إنشاء حديقة على األرض ،وكل ذلك بالقديسين هلل ،أو ميك ،وستعطى مكانا ً في تلك الحديقة للعيش ،ال يريد أي شيء مرة أخرى.
قلبك يحيا إلى األبد ،ويشير إلى "الحياة األبدية" التي سوف تتاح لجميع الذين هم "القديسين هلل".

أولئك الذين تبقى شهاداته
جميع المسارات من الرب الرحمة وتبقى الحقيقة منعزلة مثل له العهد وشهاداته .سفر المزامير 25:10
كل الذين يسعون بر اتباع طريق الرب .
جميع الذين هم الصالحين إرادة هللا تعامل مع رحمه .
هي شهادات هللا بلده اإلنجيل المقدس المختصر بالوصايا العشر وتعاليم يسوع المسيح ،ويعني أن بر يتم الحصول عليها عن طريق
الحفاظ على الوصايا العشر.

أولئك الذين يرثون األرض
ولكن وديع يرثون األرض؛ ويجوز فرحة أنفسهم في وفرة السالم .سفر المزامير 37:11
عندما تتم إزالة كل شر من على وجه األرض ،وهو تأمين الشيطان بعيداً ،سوف تظل فقط أولئك الذين يعيشون في األخالق والعبادة
الحقيقية هلل .مع هذا ،سوف تكون حرب ال أكثر ،والحب ،وجماعة اإلخوان المسلمين سوف تمأل األرض وقلوب مان.

باسم هللا
الغناء هللا ،الغناء يشيد بذكر اسمه :نمج د له أن ريديث إلى السماء قبل اسمه يهوه ،ونفرح أمامه .سفر المزامير 68:04
اسم هو كلمة بسيطة أن من السهل أن نتذكر ،أن يعطي الموجز الذي يعرف شخص .ويعني اسم يهوه" ،هللا سبحانه وتعالى" ،وهي ال
تزال حتى تلخيص للجميع أن هللا يقف ل .تم العثور على التعريف الكامل هلل الذي ،في الوصايا العشر واألخالق التي يدرسها لنا يسوع.

جمل في الخالص
"للرب"  takethالمتعة في قومه :أنه سوف تجميل وديع مع الخالص .اسمحوا القديسين تكون بهيجة في المجد :السماح لهم بالغناء

بصوت عال عند أسرتهم .المزامير 5-149:4
جعل هللا جميع القديسين له جميلة في الخالص والحياة األبدية .واسمحوا لي أن أكرر :بر يتم الحصول عليها عن طريق تعيش حياتك في
"األخالق هللا" ،ويعرف "األخالق هللا" "طريقة هللا" ،التي تعرف كذلك باهلل "اإلنجيل المقدس" ،الذي يختصر بالوصايا العشر ،وأوفت "تعاليم
يسوع المسيح".

طوبى لوديع
طوبى وديع :ألنهم يرثون األرض .طوبى ألنها فيها الجوع والعطش بعد بر :ألنها تمأل .ماثيو 6-5:5
يهمني أن يكون "تبارك هللا" بدالً من أن يكون جميع الذهب في األرض.
ويعرف القاموس "بر" ك :مالحظ أو طاعة هللا األخالق ،أن يكون صحيحاً ،كما حددها هللا .
لدى تعريف آخر لما يعنيه أن يكون "ابرار" ،أن تعيش حياتك في "األخالق هللا" كما أنه محدد بالوصايا العشر وتعاليم يسوع المسيح ،كما
يجري ،الرقيقة ،ومدروس لآلخرين ،احترام اآلخرين ،إلظهار الرحمة والتعاطف مع اآلخرين ،ليس فقط في الكلمات بل في اإلجراءات .
تلك التي تذهب من خالل الحياة ،فقط تهتم بما يريدون وما يحتاجون إليه ،يتم استيعابها ذاتيا ودون جدوى ،وتلك التي لم يتم ترقيم ميك
األرض.

تعريف الموت
 Goethأنفاسه ،أنه ريتورنيث إلى بلده األرض؛ وفي ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره .سفر المزامير 146:04
على مر التاريخ ،مئات ماليين رجال وقد عاش ومات ،ولكن ابدأ الكثير في فترة زمنية قصيرة وسوف يموت خالل الحرب العظمى
والمحنة العظيمة .في هذا أول حاالت وفاة أو موت بشري ،عندما تموت ،جهاز التنفس يترك لك ،ويهلك أفكارك .في هذا الموت األولى ،لديك ال
واعية من أنت أو أين أنت ،لديك ال واعية على اإلطالق .يسوع يقول لنا أن هذا اإلعدام األول مثل نوم العميق دريملس.
في القيامة األولى ،تلك التي ميك في الحياة ،وسيتم رفع إلى الحياة األبدية ،بينما ،وتلك ليست من ميك في الحياة ،وسيكون على الثاني
القيامة ،يوم القيامة ،سيتم رفع إلى العار ،وعاد إلى "الموت األبدي" ،برمية في "الحفرة للنار الجحيم" .تريد أن تكون جزءا من القيامة التي؟ فقط
يمكنك حفظ نفسك ،التي تعيش حياتك أمام هللا وهم ميك األرض.

يعود يسوع
144,000
وبدأ لي ،ولو ،حمل وقفت سيون جبل ،ومعه األربعين مائة وأربعة آالف ،بعد اسم أبيه مكتوب في جباههم .رؤيا 14:1
انتهت الحرب العظمى والمحرقة النووية قد دمرت الحضارة اإلنسانية ثم يسبب هللا األرض نفسها إلنهاء المهمة في زلزال في العالم،
مستويات أي المدن التي صمدت أمام األسلحة التي للرجل.
مع الرجل في هذه دولة الهشة والضعيفة ،إذا ما أعطيت فرصة الرجل حتى يمكن جمع نفسه واستعادة كل ما كان ،وبناء المدن له مرة
أخرى .هللا معرفة هذا ومع العلم أنه ما دام الشيطان لديه اإلذن للرجل ،سيعود الشر ،وبر مرة أخرى سوف يكون االضطهاد على يد الشيطان ،تماما
كما فعلت بعد "الطوفان العظيم" ،زمن نوح.
اسم هللا على جباههم إشارة إلى حقيقة أن هؤالء الناس بالوصايا وشريعة هللا مكتوب على قلوبهم .لهم "طرق هللا" ال شيء يجب أن
تطاع ،ولكن جزءا منها هم ,أنهم واحد مع هللا في أخالقهم وعبادتهم.

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

كانت الخالص من على وجه األرض .رؤيا 3-14:2
تذكر :طوال الحرب العظمى والمحرقة والمحنة العظيمة ،وهللا حمت تلك التي يرى أنها قديسيه .فهو من هذه أن هللا خلصنا من على
وجه األرض أن هللا مرة أخرى سيتم إعادة رجل على األرض.
أنها "أغنية جديدة" ،ألنه فقط أولئك الذين يمكن أن يعيش من خالل الحرب والمحنة الناجمة عن الكراهية الشيطان هللا ،وال يزال البقاء
وفيا لعبادة هللا كأوامر هللا ،يمكن فهم ومعرفة هذه أغنية.
وخالل هذا الوقت ،سوف تكون شاهدا على كثير رعب والكرب ،واأللم والمعاناة .وحتى مع ذلك ،وسوف يحتفظون بايمانهم باهلل أن
الغضب له ما يبرره ،وأن الذين اعمتهم حتى الشيطان ،يجب إزالة من على وجه األرض إذا كان هناك من أي وقت مضى أن يكون عالم خال من
الخطيئة.

ال ديفيليد مع المرأة
هذه هي هي التي كانت ثائرة ال مع المرأة؛ ألنها هي العذارى .هذه هي التي تتبع الحمل أي أنه  .goethتم استبدال هذه من بين الرجال،

ويجري أول ثمار هللا وإلى الحمل .الوحي 14:4
ال بد لي من طرح األسئلة" ،ماذا يسوع يعني"،ال تدنس مع المرأة؟ "
"الذين هم المرأة التي تحدث في هذه اآلية؟"
"لماذا هللا يتكلم من العذارى ،عندما يكون سياق ما يجري يتحدث من القديسين  "144,000هلل "؟
"لماذا يسوع يقول أن  144,000الخالص من الرجال؟"
"ماذا يعني يسوع الثمرة األولى؟"
عندما يتكلم هللا البالغة  144 000يجري العذارى ،ال يتحدث يسوع العذارى الجنسي ،لكن العذارى لمكافحة المسيح .إذا كنت مشارك
نشط في أي من الكنائس في مكافحة المسيح ،وااللتزام العادات والتقاليد ،التي هي بشر به "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،فأنت لست عذراء ،ولكن بدالً
من ذلك يتم الزاني مع مكافحة المسيح .ألنك تعتقد أن ما يبشر به كنيسة هللا ،تقبل ذلك لك يتم حفظها كمكافحة المسيح يحكي عن التجمعات أن هم.
عند شخص مثلى يأتي إليك ويخبرك بأن ال يتم حفظ والكنيسة لك حضور مكافحة المسيح ،قمت برفض ما كنت أقول حتى بعد أن تظهر
لك "كلمة هللا" أن يبين أن ما أقوله هو الحقيقة .بهذه الطريقة أن كنت الزاني وليس من المرجح أن تقبل "كلمة هللا" عند إعطائها لك.

النساء
من أجل فهم سياق اآلية أعاله ،يجب أن نأخذ في االعتبار كل "سفر الرؤيا" وليس فقط من هذا الفصل .وهناك ثالث نساء تحدث في
"سفر الرؤيا":
امرأة الملبس مع الشمس ،رؤيا 12:1
امرأة "عاهرة" أن يجلس عند "الوحش اللون القرمزي" ،رؤيا 17:3
كذلك بنات المرأة العاهرة الذين هم أيضا هارلوتس ،رؤيا .17:5

أول امرأة ،الملبس مع الشمس
وبدأ أن هناك عجب عظيم في السماء؛ وامرأة كست بالشمس والقمر تحت قدميها ،وعلى رأسها تاج من اثني عشر نجوم .رؤيا
12:1

هذه اآلية يعطي رمزية "تعاليم المسيح" كما يستند إلى الوصايا العشر ،كما أنها تعطي لتأسيس كنيسة المسيح الحقيقية .
حقيقة أن هذا الشعر يخبرنا بأن هذه المرأة رؤية من السماء يقول لنا أن هذه المرأة ال ترمز إلى شيء السماوية.
هذه امرأة كست بالشمس والقمر تحت قدميها ،ويقول لي أنها رمزية لخلق هللا ،والشمس والقمر وقد تم إنشاؤها باهلل ،وفي المقابل الخالق.
قالت هو يصور وجود تاج مع النجوم االثنتي عشرة ،مما يعني أنها ممثلة للقبائل اإلثني عشر إلسرائيل ،أو على األقل اإليمان باهلل
كمعيّن بنو إسرائيل أول.
هذه سيمبوليسمس جميع يقول لي أن هذه المرأة رمزية للعبادة الحقيقية هلل كما حددتها هللا مع "بني إسرائيل".

ثاني امرأة" ،عاهرة"
حيث أنه حملني في الروح في القفر :ورأيت امرأة تجلس على وحش قرمزي لون ،مليئة بأسماء تجديف ،عنده سبعة رؤوس وعشر
قرون .امرأة قد صفت في اللون األرجواني والقرمزي ،وزينت بالذهب واألحجار الكريمة والآللئ ،بعد كأس ذهبية في يدها كاملة من الفظائع

وقذارة زناها .رؤيا 4-17:3
المرأة رمزية مكافحة المسيح" ،الوحش اللون القرمزي" ،الذي قالت أنها يجلس عليه ،رمزي من اإلنجيل كاذبة من الشيطان ،التي
تعطي مزيدا من الدعم من حقيقة أن هذا الوحش تصور أنها مليئة بأسماء التجديف" .سبعة رؤساء وعشر قرون "،يعطي هذا الوحش تشبه التنين،
الذي كان رمزاً للشيطان.
وتعطي الزي امرأة عاهرة هذا حيث أنه عندما تكون في الحياة عندما نرى شخص يرتدي هذه المالبس ،ونحن سوف تكون قادرة على
االعتراف بهم مكافحة المسيح .وفي مناسبات خاصة جداً ،ترتدي البابا في روما للكنيسة هذه المالبس.
هذه الرمزية "المرأة العاهرة" هو الثالث الذي يعطي تمثيل لمكافحة المسيح ،األول والثاني يجري "القرن قليالً" من دانيال  ،7:8والوحش
ترتفع من البحر كما جاء في اآلية التالية.

ووقفت على رمال البحر ،وشاهد وحشا ترتفع من البحر ،عنده سبعة رؤوس وعشر قرون ،وعلى قرونه عشر تيجان ،وعلى رؤساء له

اسم الكفر .رؤيا 13:1
هذا الوحش رمزي لمكافحة المسيح ،ونحن نعلم أن كنيسة روما  ،وأنها تطورت لتصبح إحدى الكنائس في جميع أنحاء العالم مع
خصائص اإلمبريالية ،والسلطة والنفوذ.

المرأة الثالثة ،وبنات عاهرة
وعلى جبهتها اسم مكتوب ،اللغز ،بابل العظيم" ،األم هارلوتس" والفظائع األرض .رؤيا 17:5

في هذه اآلية ،هو تصور يسوع "المرأة عاهرة" من الوحي  13:1كأمة .أن تكون أم تشير إلى أنها قد األطفال .في هذه الحالة يشار إلى
األطفال كما يجري هارلوتس أنفسهم ،مما يشير إلى أنهم هم أيضا من النساء.
هذه ثالث إشارات إلى المرأة في سفر الرؤيا واحد هو يصور بأنه رمزي للمسيح واإلنجيل المقدسة هلل منها جميع علمت أن يسوع يقوم
على.
هو يصور "امرأة عاهرة" كوجود "خطية التجديف" على جبهته الوحش القرمزي قالت يجلس عليها .الوحش القرمزي رمزي "الكنيسة
كاذبة من الشيطان" و "إنجيل الشيطان الكاذبة" التي تأسست الكنيسة كاذبة عند.

العذارى لمكافحة المسيح
هؤالء الناس الذين ال يذهبون إلى الكنائس في مكافحة المسيح ،أو الذين قد شهدت األكاذيب التي صرح بها هذه الكنائس ،وهم الذين
يكونون العذارى لدين المسيح الدجال ،وأنها من لهم أن يسوع سوف يدعون "القديسين هللا"  144,000له.
ما يسوع يقول لنا في هذه اآليات أن "بناتهم" المرأة العاهرة تشبه األم في ذلك هم أيضا هارلوتس .المرأة أن يسوع يخبرنا بأن 144,000
ال يكون تم تدنس هي تلك المرأة الثانية والثالثة الذين هم المسيح الدجال .أول امرأة أعاله رمزي للمسيح أو كنيسة المسيح الحقيقية ،أو اإليمان
الحقيقي كما رواها لنا باألنبياء.
النساء أن "القديسين هللا" عذراء من وال مدنس بتلك التي تمثل الكنائس في مكافحة المسيح ،امرأة عاهرة وبنات العاهرة.

عذارى النساء
هذه هي هي التي كانت ثائرة ال مع المرأة؛ ألنها هي العذارى .هذه هي التي تتبع الحمل أي أنه  .goethتم استبدال هذه من بين الرجال،

ويجري أول ثمار هللا وإلى الحمل .الوحي 14:4
عندما يتكلم هللا عن  144,000يجري العذارى ،ال يتحدث يسوع العذارى الجنسي ،لكن العذارى لمكافحة المسيح .إذا كنت مشارك نشط
في أي من الكنائس في مكافحة المسيح ،وااللتزام العادات والتقاليد ،التي هي بشر به "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،فأنت لست عذراء ،ولكن بدالً من
ذلك يتم الزاني مع مكافحة المسيح .ألنك تعتقد أن ما يبشر به كنيسة هللا ،تقبل ذلك لك يتم حفظها كمكافحة المسيح يحكي عن التجمعات أن هم.
عند شخص مثلى يأتي إليك ويخبرك بأن ال يتم حفظ والكنيسة لك حضور مكافحة المسيح ،قمت برفض ما كنت أقول حتى بعد أن تظهر
لك "كلمة هللا" أن يبين أن ما أقوله هو الحقيقة .بهذه الطريقة أن كنت الزاني وليس من المرجح أن تقبل "كلمة هللا" عند إعطائها لك.
هؤالء الناس الذين ال يذهبون إلى الكنائس في مكافحة المسيح ،أو الذين قد شهدت األكاذيب التي صرح بها هذه الكنائس ،وهم الذين
يكونون العذارى لدين المسيح الدجال ،وأنها من لهم أن يسوع سوف يدعون "القديسين هللا"  144,000له.
ما يسوع يقول لنا في هذه اآليات هو أن بناتهم امرأة عاهرة مثل األم في ذلك هم أيضا هارلوتس .المرأة أن يسوع يقول لنا أن 144,000
قد ال قد لوثت الثانية والثالثة من النساء ،وليست األولى .النساء ،أن "القديسين هللا" البكر من و ال مدنس هي تلك التي تمثل الكنائس في مكافحة
المسيح ،امرأة عاهرة وبنات عاهرة .

خلصنا من الرجال
هذه هي هي التي كانت ثائرة ال مع المرأة؛ ألنها هي العذارى .هذه هي التي تتبع الحمل أي أنه  .goethتم استبدال هذه من بين الرجال،

ويجري أول ثمار هللا وإلى الحمل .الوحي 14:4
هناك البعض الذي قد تحدثت إلى الذين يعتقد أن  144,000جميع الرجال أو الذكور فقط من هذا النوع ،ألن هذا هو ما يسوع يقول،
"الخالص من الرجال" .ولكن كما ترون ،هللا ال يشير إلى عذرية المادية ،ولكن للعذرية الروحية .وهذا يمكن أن تظهر كحقيقية عندما كنت أخذ ما
يلي في االعتبار.

ينشئ هللا رجل على األرض
"هللا و" قال" ،فلنجعل الرجل في صورتنا ،بعد لدينا الشبه :والسماح لهم السيادة على أسماك البحار ،وعلى الطير من الهواء ،وعلى

الماشية ،وعلى كل األرض ،وفوق كل شيء الزاحف الذي كريبيث على األرض قد .نشأة 02:26
"تأخذ

مالحظة" :الكلمات الثالث" ،والسماح لهم" يقول لنا أن هللا في "اليوم السادس" من خلق وضع الرجل على األرض ،لكن ثم

ال يشير إلى "إليه" كما هو الحال في صيغة المفرد ،لكن "منهم" كما هو الحال في صيغة الجمع .عند إنشاء هللا رجل في "اليوم السادس" ،أنه ليس
رجل واحد ،آدم ،الذي أنشأ ،لكن الرجل في صيغة الجمع ،الذكور واإلناث.
عندما يتكلم هللا عن الرجل ،أنه ال يتحدث إال للذكور من األنواع ،ولكن ذكر وأنثى .ينطبق الشيء نفسه عندما يتكلم هللا عن الرجل ،وأنه
يتحدث من رجل في صيغة الجمع وليس بصيغة المفرد ،ولذلك ،عندما يقول يسوع " 144,000هي الخالص من الرجال؛ أنه يتحدث للجمع من
رجل أو من األنواع كاملة ،الذكور واإلناث .وهذا يظهر أن يكون صحيحاً في اآليات التالية.

خلق هللا الذكر واألنثى
"ذلك هللا" خلق اإلنسان على صورته ،على صورة هللا خلق أنه له؛ الذكور واإلناث بإنشائه قال لهم .نشأة 02:27
إذا كان لديك أي شكوك من اآلية األولى أعاله ،يجب إقناع هذه اآلية لكم أن هللا خلق الذكور واإلناث في نفس الوقت ،في "اليوم السادس
من خلق" .قصة آدم وحواء ثم يتصل باهلل أخذ عن تلك الخاصة بالرجل التي أنشئت بالفعل في "اليوم السادس" ،أن "أوالد هللا" ،في حين ظلت
جميع اآلخرين من الرجل كما فعل الحيوانات األخرى من األرض ،ودون النفوس.
بغية اتخاذ تلك التي للرجل ،وجعلهم أبناء هللا ،في صورته هللا قد يسبب أن آدم األول وثم عشية مع روح حية وليس فقط على قيد الحياة
كما الحيوانات .ليكون واحداً من "أوالد هللا" يجب أن تكون روح حية أوالً ،ال الحيوان من األرض يمكن أن يكون طفل هللا.

دون المكر
وفي فمهم وجد ال المكر :ألنهم بدون الخطأ قبل عرش هللا .رؤيا 14:5
كلمة "المكر" يعرف بأنه :أي الماكرة ،مضلل ،أو نوعية الغادرة ،ونوايا شريرة .
أن "المكر" في الفم التحدث بالكذب والسب ،ولكن أكثر من مجرد التحدث ،فإنه ينطبق أيضا على شخصية ونوايا القلب ،األمر الذي
يجعل أي شخص شريرة أو جيدة .أن هؤالء الذين هم البالغة  144 000ال يتكلمون في مثل هذه الطريقة يجعلهم الصالحين في نظر هللا.

اإلنجيل األبدي هلل
ورأيت مالك آخر يطير في وسط السماء ،وبعد اإلنجيل األبدي للتبشير لهم أن أركز على األرض ،وعلى كل أمة ،وأهالي ،واللسان،
والشعب ،قائال بصوت عال" ،الخوف من هللا ،وإعطاء المجد له؛ ليأتي مدار حكمه :وعبادته التي جعلت السماء ،واألرض ،والبحار ،وينابيع المياه.

" رؤيا 7-14:6
أول مرة قرأت هذه اآليات مع الفهم ،طلب من هذه األسئلة:
"لماذا ،هو" إنجيل هللا "في السماء؟"
لماذا هو "إنجيل هللا" في حماية هذا المالك اآلخرين؟
لماذا هو هذه الزاوية ثم أن يبشر هذا بالنسبة لنا نحن على األرض؟
ال "اإلنجيل هللا" موجودة بالفعل على األرض في شكل الكتاب المقدس؟

بنية الكتاب المقدس ألف رجل
أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي مبكرا( ،جد) ،سوف تجد لي .األمثال 08:17
إذا كان الكتاب المقدس في الواقع باإلنجيل هللا داخل الصفحات الخاصة به ،ونحن على األرض كان لها الوصول إلى الكتاب المقدس
لجميع هذه القرون العديدة ،لماذا ثم نحتاج إلى أن هذا المالك يبشر بالنسبة لنا ،وكذلك؟
الجواب بسيط" :الكتاب المقدس" على الرغم من وجود "اإلنجيل المقدسة هلل" داخل الصفحات الخاصة به ،ال يزال ليس أكثر من بنية من
الرجل .لم يكن هللا الذي كتب العبارة إلى أسفل ومن ثم كان لهم نشرت .وليس هللا الذي في  12:00م تجمع جميع عدد كبير من الكتب التي كتبها
"أنبياء هللا" وقرر فيها تلك الكتب ستدرج في الكتاب المقدس والتي ستكون مستبعدة.
ال ،كان الرجال الذين إنجاز هذا؛ ولذلك ،الكتاب المقدس بناء للرجل .إنجيل هللا األبدية له هذا المالك في السماء خال من أي تفسيرات
خاطئة أو مضللة الترجمات .يحتاج هذا المالك للتبشير "اإلنجيل هللا" غير ملوثة لتلك التي على استعداد لالستماع وتقبل األرض.

وصحيح أن تجدوا "كلمة" هللا الحقيقية في صفحات الكتاب المقدس ،وحتى مع ذلك .هللا يجعل من الواضح أن في اآلية أعاله.
كما ترون ،إذ ا قمت بالدراسة والبحث وطرح األسئلة ،سوف تجد "كلمة" هللا الحقيقية في صفحات الكتاب المقدس .لقد كانت تجربتي أن
كما فعلت هذا "العمل" إلنشاء صفحة ويب هذه وكتابة جميع الدروس والفصل العثور عليه ،بشر المالك في السماء للي تبين لي ما تكتب وما هو
الترتيب وجدوا على صفحة ويب ،في حين قبل بدأت تسعى جاهدة هلل ،سمعت شيئا من المالك في السماء.
إذا كنت تأخذ الجهد والوقت وبدء البحث الخاصة بك ودراسة كلمة هللا الحقيقية ،ثم ستسمع أيضا من المالك في السماء ،لذلك أنا على
يقين.

هو سقطت بابل
وتبع ذلك مالك آخر ،قائال" :هو سقطت بابل ،وهو يسقط ،تلك المدينة العظيمة ،ألن قالت أنها قدمت جميع األمم شرب لخمر غضب

زناها ".رؤيا 14:8
ولعلكم تذكرون ،بابل التي تحدثت هنا هو بابل العظيم ،الذي هو االسم الذي يعطي يسوع للمدينة العاصمة من دين المسيح الدجال .لقد
أظهرت أن هذه المدينة هي مدينة روما ،إيطاليا.
في اآلية أعاله ،يسوع يخبرنا بأن المدينة قد سقطت ،ولذلك ينبغي التساؤل" ،ما هو أن المدينة قد انخفضت من؟" والسؤال
نصف اآلية تعطينا شرح لماذا انخفض المدينة ،والثاني من هذه المدينة ،كعاصمة لدين المسيح الدجال ،التي تسببت في الناس واألمم
االنخراط في تعزيز ودعم من "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،كما أنه هو الذي بشر به دين المسيح الدجال ،الذي به رأس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
عندما قرأت أصالً هذه اآلية يفترض أنه كان يتحدث عن تدمير مدينة روما ،خالل الحرب العظمى .ولكن بعد مزيد من الدراسة ،لقد جئت
لندرك أن تعطي هذه اآلية رمي العودة في الوقت المناسب لسكان المدينة وعلى سقوط من نعمة وعلى احتضان من "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .مدينة
روما طوال تاريخها لم يكن مدينة هللا ،خالل فترة الجمهورية الرومانية أو في عهد اإلمبراطورية الرومانية ،وليس أثناء الوقت منذ إنشاء كنيسة
روما في  12:00م
ما أعتقد أن يسوع يخبرنا هو الشعب ومدينة روما كان الشر دائماً ،ولكن منذ قبلت فيه وأعطى الراحة لمكافحة المسيح الكنيسة ،كما كان
في المعارضة المباشرة "كلمة هللا" المختصر بالوصايا العشر.

عالمة الوحش
والمالك الثالث تبعهم ,يقول بصوت عال" ،إذا كان أي رجل عبادة الوحش وله صورة ،ويستلم عالمته في جبينه ،أو في يده ،نفس ما

شرب نبيذ غضب هللا ،الذي هو يسفك دون الخليط في كأس وسخطه؛ رؤيا 10-14:9
إذا كان أي رجل عبادة الوحش .الوحش هو الصور الثانية في الكتاب المقدس أن ترمز إلى مكافحة المسيح .ولذلك ،هذا هو القول أنه إذا
كنت العبادة حسب ما تمليه كنيسة روما ،ثم أنك تعطي العبادة لمكافحة المسيح.

ويتلقى عالمته ،هو أن أقول أنه عندما يعود يسوع ،أولئك الذين يثبت أنه ينتمي مع مكافحة المسيح ،يسوع سيعطي عالمة الوحش إلى.
مثلما يسوع تقرر الذين سوف تتلقى "عالمة هلل" .وكما أشرت من قبل ،مكافحة المسيح تطورت إلى أبعد من ذلك في روما للكنيسة ويشمل اآلن تلك
الكنائس واألديان التي تفصل نفسها عن الكنيسة األم في ما كان يسمى "اإلصالح البروتستانتي".
نفس ما تشرب من غضب هللا .إذا كنت ال تعطي العبادة هلل كأوامر هللا ،ويمكنك أيضا حضور إحدى الكنائس في مكافحة المسيح ،ثم كنت
ستشارك في غضب هللا ،نفس سوف الشيطان.
صب بدون الخليط ،وإشارة إلى خلط الكحول مع الماء ،الماء سوف يضعف الكحول والدرس مما اآلثار.
للعبادة غير هللا كأوامر هللا سيء ،ولكن تنتمي إلى إحدى الكنائس لمكافحة المسيح والعبادة كما يدعون ،سوف يضمن غضب هللا عليكم.
ولذلك سوف تفهم أهمية هذا :إذا كنت هندوس ،وكنت ال تعطي العبادة كأوامر هللا ،وعلى هذا النحو كنت في الخطيئة ،ولذلك يمكن أن
يغفر خطيئة الخاصة بك إذا كنت تلبية معايير أخرى أنشأها هللا .هندوس ،أنت ال تنتسب مكافحة المسيح.
في حين ،إذا كان حضور والعبادة كواحدة من خطباء الكنائس المسيحية ،اليوم األول من األسبوع (األحد) ،بدالً من مراقبة "السبت اليوم
السابع" كما أمر هللا ،ثم عدم فقط أنت إثم ولكن كنت مرتبطا ً تجديف األشباح المقدسة .كما تذكرون ،للقيام بذلك ارتكاب خطيئة ال تغتفر ،وهللا سوف
تبذل ،قدر كامل من غضبه ،دون خليطعليكم.

المعذبة إلى األبد
وأنه يجوز المعذبة بالنار والكبريت حضور المالئكة المقدسة ،وحضور الحمل :ودخان عذاب أسسينديث يصل إلى أبد اآلبدين :ولديهم ال

راحة يوم وال ليلة ،الذين عبادة الوحش وصورته ،ويعاقب ريسيفيث عالمة اسمه " .رؤيا 11-14:10
تأخذ

مالحظة :عندما كنت تعتبر أونريديمابل باهلل ،سيتم طرح الجسم في الحفرة من "نيران الجحيم" ،على هذا النحو سوف تكون

المعذبة بالنار والكبريت ،ولكن ليس من جسمك سوف تكون المعذبة إلى األبد ،كما يتكلم الكلمات ،ولكن سوف يصعد دخان الخاص بك عذاب إلى
أبد اآلبدين .
وهو دخان الخاص بك عذاب يصعد يصل إلى األبد .وهذا ال يعني أن أولئك الذين يرتكبون خطيئة التجديف ضد األشباح المقدسة سوف
تلوي كأفراد ،في األلم والمعاناة إلى األبد .وهذا يعني أن لك سيتم طرح في "نيران الجحيم" ،الذي سوف تستهلك لك تماما ،ولكن سيتبين دخان
"نيران الجحيم" ،إلى األبد ،لتذكير اآلخرين عقوبة بالسفيمينج ضد "كلمة هللا الحية" ،وهو األشباح المقدسة.
أننا نعيش كتابع للرجل ،عموما عن  50إلى  100سنة .إذا كان في ذلك الوقت هي الشر ويكفر األشباح المقدسة ورفض "كلمة هللا" ،ثم
في نهاية الخاص بك وجود هللا ،ولكن هللا لن يسبب لك لتلوى في العذاب إلى األبد ،لسنوات قليلة جداً من الخطيئة.
تذكر :هللا الحياة ،هلل أن يموت ويختفي من الوجود ،هو العقوبة في نهاية المطاف .هللا لن المتعة في مشاهدة لك في الشقاء األبدي .هذا هو
السبيل للشيطان وليس هلل.

أن صبر القديسين
هو هنا صبر القديسين :هنا هي أن االحتفاظ "وصايا هللا" وإيمان يسوع .الوحي 14:12
هذه اآلية يعطي التعريف فيما يتعلق بمن هم "القديسين هللا" ،كما حددها يسوع المسيح.
 -1يجب عليك االحتفاظ "وصايا هللا"؛ وهذا يعني كل عشرة من الوصايا العشر ،تماما كما تحدث هللا لهم .لتغيير أو تجاهل حتى واحدة من
هذه الوصايا هو عدم االحتفاظ "وصايا هللا" .يمكنك إعطاء كامل وصحيح العبادة ،كأوامر هللا ،أو لم تقم.
 -2يجب عليك أيضا اإليمان بيسوع ،وأن نقول أن كنت تعتقد أن يسوع هو ابن هللا ،وأن يسوع المسيح هو هللا في جسد رجل .كما يجب
قبول والعيش باألخالق كما تدرس من قبل يسوع وأنه يقوم على الوصايا العشر.
إذا كنت ال تفي كل هذه الجوانب من هذا تعريف منظمة الصحة العالمية "سانت من هللا" ،ثم لم تكن "سانت من هللا" ،وخطر الحكم.

طوبى لألموات
 ،وسمعت صوتا من السماء قائال لي" ،كتابة ،طوبى للميت الذي يموت في الرب من اآلن فصاعدا :نعم saith ،الروح ،التي كانت ترقد

من العاملين بها؛ ومتابعة أعمالهم لهم .الوحي 14:13
ليموت في الرب ،هو أن يموت مع اإليمان من هللا وابنه يسوع في قلبك ،وطباعتها على روحك .ولتحقيق ذلك ،يجب أيضا أن تلبي أوالً
التعريف من "سانت هللا".
كلمة "يعمل" كما هو مستخدم في اآلية أعاله تتعلق الوقت والجهد الذي كنت وضعت في الدراسة ،والبحث والعيش بالكلمة وشريعة هللا .

كان يجلس على سحابة
وبحثت ،وها ،سحابة بيضاء ،وعلى السحابة واحدة جلس مثل منعزلة "ابن اإلنسان" ،كان على رأسه تاج ذهبي ,وفي يده منجل حاد.

الوحي 14:14
تذكر :هذه هي جميع الرؤى ويولي ليوحنا الرسول "يسوع المسيح"-
في الرؤية المذكورة أعاله ،هو رؤية جون يسوع جالسا ً على سحابة ،ولبس تاج ،وهو رمزي لمحطة الملك.

كما تظهر جون يسوع عقد منجل في يديه ،وأداة يستخدمها المزارعون في حصاد محصول القمح أو الشوفان ،أو بعض المحاصيل
األخرى من الحبوب أو الحبوب.

حصاد األرض
وخرج مالك آخر من المعبد ،والبكاء بصوت عالي إليه الذي جلس على السحابة" ،دفعة في خاصتك فقر الدم المنجلي ،وجني :لهو أن األوان الليك
لجني؛ لحصاد األرض قد حان .واالتجاه الذي جلس على السحابة في منجلة على األرض؛ وقد جنت األرض .رؤيا 16-14:15

وبدالً من السماح لرجل إلعادة بناء نفسه تحت تأثير الشيطان بعد الحرب العظمى ،يرسل هللا "يسوع المسيح" مرة أخرى إلى األرض.
ولعلكم تذكرون من درس سابق المثل من القمح والقطران ،وكيف أنها صورت تحويل الرجل إلى عبادة هللا الحقيقية كمحصول حقل من القمح.
تعطي هذه اآليات الثالثة النبوءة أنه عند "ظهور الثانية يسوع المسيح"؛ سيتم اختطفوا حتى القديسين هللا ،أو حصادها في السحب مع يسوع.

النار ألولئك مع عالمة الوحش
وخرج مالك آخر من الهيكل الذي في السماء ،قال لها أيضا منجل حاد .وخرج مالك آخر من المذبح ،التي لديها سلطة إطالق النار؛ وبكت مع صرخة
مدوية له كان المنجل الحاد ،قائال" :التوجه في خاصتك منجل حاد ،وجمع مجموعات كرمه األرض؛ بالنسبة لها العنب هي ناضجة تماما .رؤيا 18-14:17

نشوة الطرب يسوع أول تجمع "القديسين هللا" أعلى من األرض ،ثم هذا المالك اآلخرين عن جميع أولئك الذين لديهم عالمة الوحش من
على وجه األرض .إذا كان في هذه اآليتين قد تعتقد أنه من جانب آخر نشوة ،على قراءة.

معصرة لغضب هللا
والمالك التوجه في منجلة إلى األرض ،وتجمع كرمه األرض ،ويلقي عليه في معصرة كبيرة من غضب هللا .وكان الدوس معصرة دون

المدينة ،وخرج الدم من معصرة ،حتى بمعزل لجم الحصان ،بفضاء فرلنغ ألف وستمائة .رؤيا 20-14:19
كما ترون ،هذه التي يجري جمع حتى ألقيت في معصرة كبيرة "غضب هللا" .فقط أولئك الذين ال تحتفظ "وصايا هللا" وال يعيشون
"األخالق هللا" وال تعطي العبادة هلل ،كأوامر هللا ،وسوف تعرف غضب هللا ،ولذلك هذه التي يتم جمعها في هذه اآليات هم الذين يكون عالمة الوحش
وال عالمة من هللا.

ملكوت هللا على األرض
وبعد هذه األشياء سمعت صوت كبيرة للكثير من الناس في السماء ،قائال" :هللويا؛ الخالص ،والمجد ،والشرف ،والسلطة ،منعزلة الرب الهنا :صحيح
والصالحين وهي بلده األحكام :ألنه قد خلت يحاكم عاهرة كبيرة ،تفسد األرض زناها ،وقد خلت انتقم دم خدامه في يدها .رؤيا 2-19:1
عند هذه النقطة الحرب العظمى في هذه النبوءات ،على مدى المحنة العظيمة جميعا ولكن أكثر وقد عاد السيد المسيح لتخليص األبرار وإدانة تلك التي
تعطي العبادة لمكافحة المسيح .وبهذا يتحقق على هللا يأخذ دومينيون األرض مرة أخرى من الرجل.

الصالحين من غضب هللا
ومرة أخرى قال" :اليلويا" .وارتفع الدخان لها بالتسجيل من أي وقت مضى ومن أي وقت مضى .رؤيا 19:3

عاهرة كبيرة هو مكافحة المسيح ،ونحن نعلم اآلن أن كنيسة روما والكنائس األخرى التي بنات عاهرة .هل يمكن النظر في هذا المعرف
آخر كنيسة روما بسبب مكافحة المسيح ،لما هو اآلخر لالضطهاد وقتل أولئك الذين رفضوا عقيدة كاذبة كلها باسم هللا؟
هو حكم هللا "عاهرة كبيرة" الصالحين لدين المسيح الدجال يبشر الشيطان "بشارة زائفة" ،وهكذا يخدع أولئك رجل ليست اجتهادا في
عبادتهم هلل .الماليين من الناس قد أزيلت من العبادة الحقيقية هلل بسبب "اإلنجيل كاذبة" الشيطان وإزالتها من أن تكون مؤهلة للحصول على "الحياة
األبدية" ،ويعني أن الشيطان قد تسبب كل هؤالء الناس تعرف "الموت األبدي" واإلدانة بسبب اكاذيبه .الشيطان قاتل ،هؤالء الناس تماما كما أنه
قتل األطفال واألسرة في الوظيفة.
يتجاوز مكافحة المسيح في شكل "عاهرة كبيرة" مما أسفر عن مقتل أولئك الذين أعمى أنها من "كالم هللا" ،وقالت أنها االضطهاد أيضا
أولئك الذين كانوا ال أعمى ،وكان منهم تعرضوا للتعذيب وقطع رأسه وأحرقت في الخطر .فمن هذه" ،خدم هللا" ،التي هي انتقم هللا عندما يعود
يسوع.

جميع يي خدامه
والشيوخ األربعة والعشرين والوحوش األربعة سقطت ويعبد هللا الذي جلس على العرش ،قائال" :أمين؛ اليلويا " .وخرج صوت من العرش ،قائال:
"الحمد هلل ،لدينا جميعا يي خدامه ،وأنتم الخوف منه ،كل صغيرة وكبيرة ".رؤيا 5-19:4

في الماضي البعيد ،منذ وقت آدم وحواء ،هللا أخيرا ينشئ مملكته على األرض ،وإزالة دومينيون األرض من الرجل.
يريد هللا أن نعيش جميعا "األخالق هللا" ،وأن نعطي عبادة لخالقنا ،كأوامر هللا هو ،وليس كما هي سعادتنا أو ذلك الذي تبشر به كنائس
المسيح الدجال.

عبيد هللا
كلمة "الموظف" يحددها قاموس اللغة اإلنكليزية ك :شخص الذين يخدم آخر ،أحد الموظفين ،ال سيما أحد الموظفين المعينين للقيام
باألعمال المنزلية أو تكون حاضر شخصية لشخص ما .
واعتبر نفسي "خادما ً هلل" ،ولكن ال ينطبق التعريف الوارد أعاله بالنسبة لي وعالقتي مع هللا ،ولذلك قررت أن اذهب إلى "تحقيق التوافق
بين الكتاب المقدس" لمعرفة إذا كانت الكلمة اليونانية األصل له تعريف الذي يناسب ما تنظر "خادم هللا" أن تكون.
الكلمة اليونانية "سوفاوس ،أو دولوس" يعرف بأنه :رقيق ،وكثيراً ما ولذلك في شعور مؤهلين للخضوع أو الخنوع ،أن الرهينة إلى .
أنا آسف ،ولكن هذا التعريف هو ليس كيف أرى عالقتي باهلل ،حيث بحثت أعمق باللغة اليونانية ،لمعرفة ما إذا كان هناك تعريف يعطي
التعريف كما أرى محطة بي مع هللا.
الكلمة اليونانية "ديو  "Se'wيعرف بأنه :ربط في مختلف التطبيقات ،حرفيا أو مجازيا ،في شكل سندات ،أو في مجموعة متماسكة،
إلدراك التعادل ،أو للرياح ،كما هو الحال في الرياح حول شيء .
أنا لست مرتاحا ً تماما مع أي من هذه التعريفات سواء ،حتى لقد أعطيت تعريف بلدي ،وأنا أشعر أنه في قلبي.

"خادم هللا" هو أي شخص الذي يختار أن يعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل الخالق ،الذي يعرف هللا في الوصايا العشر ،وكذلك يعني
أن "خادماً هلل" أي شخص الذين يحتفظ "وصايا هللا"( ،الوصايا العشر) ،ولديه "شهادة يسوع المسيح" .
إذا كنت قد تم إيالء االهتمام ،سوف تعرف أن هذا هو أيضا تعريف القديسين هلل .في هذا التعريف انظر أية عالقة العبودية ،في الواقع أن
هللا يقول لنا أننا أوالده ،وإذا نحن عبادة هللا كما أنه يحظى بأننا سنكون في خط لتلقي الميراث هللا كابنة.
منذ أيار/مايو من عام  2009أنا خادمة هللا في ذلك وسأل أن أعطى تفسيراً للكتب من الكتاب المقدس ونشرها على صفحة ويب هذه .في
هذا الصدد ،عن طيب خاطر وضعت في ساعات طويلة من الدراسة والبحث والكتابة .أنا لست هللا الرقيق وال صباحا أنا السندات له بأي شكل من
األشكال القانونية.
وأنا أفعل ما أفعل ألنني أحب هللا ،ودراسة ،والتوصل إلى معرفة هللا على طريقة الشخصية والحميمة ،أحبه حتى أكثر .أنا أحب عندما
شيئا مربكا ً بالنسبة لي ،وثم يكشف هللا لي المعني ،كما هو الحال في حلم أو في رؤيا أو انفجار مفاجئ للتفاهم .أرى أن هذا يجري في اتصال مباشر
مع لي هللا .أن يعطيني اندفاع مثل أي شيء لي من أي وقت مضى أن تجربة قبل.
هللا والدي ،و كابن الصالح محاولة إظهار احترامي له بالعيش حياتي كما أنه أمر أن أنا يجب ،كما ورد في الوصايا العشر وتعاليم يسوع
المسيح.

الزواج الحمل
وسمعت كما لو كان صوت تعدد عظيم ،كصوت مياه كثيرة ،صوت رعود األقوياء ،قائال" ،اليلويا :ريجنيث للرب القدير .دعونا نكون سعداء ونفرح،
وإعطاء شرف له :هو يأتي زواج الحمل ،وزوجته قد خلت بنفسها جاهزة " .رؤيا 7-19:6

الزواج الحمل هو اإلشارة إلى أن "القديسين هللا" وقبولها "األخالق هللا" ،والذين قدموا أنفسهم في خدمة هللا عن طريق "تعاليم يسوع"
المسيح.
الزوجة هي كل من يقبل "تعاليم يسوع المسيح" ،والحفاظ على الوصايا العشر ،كل عشرة منهم.
يعتبر الحمل في أغلب األحيان أن الرجل يسوع ،ولكن في اآليات أعاله ،ليس الرجل ولكن "تعاليم يسوع المسيح" ،الذي متزوجات ألوالد
الرجل ،والنتيجة النهائية ويجري ضم معا الروحية والجوانب الزمانية هلل إلنشاء.

حكاية رمزية "ضيوف حفل الزفاف"
في هذا المثل ،يسوع يعطي النبوءة األحداث المقبلة ،وبضعة أسابيع فقط بعيداً وآخرون سنوات وقرون بعيداً.

المدعوين لن يأتي
"يسوع و" الرد عليها وكلم معزل لهم مرة أخرى عن طريق األمثال ،وقال" :مملكة السماء أشبه بمعزل ملك معينة ،والذي أدلى زواج

البنه ،وأرسل المنصوص عليها خدامه لدعوتهم التي تم الدخول إلى حفل الزفاف :وأنهم لن يأتي ".متى 3-22:1

ملك يريد أن يعطي ابنه في الزواج ،حيث أنه يدعو العديد من الناس لحضور حفل زفاف .الستيائه ،أن يدعو الجميع رفض الدعوة.
في هذا المثل ،والملك هو هللا ،واالبن أنه يريد إعطاء الزواج هو يسوع ،وهم الذين قد دعا اليهود .ال تقبل اليهود أن يسوع هو ابن هللا،
ولذلك ،رفض الدعوة.

المأدبة جاهز
مرة أخرى ،بعث عليها سائر الموظفين ،قائال" :أقول لهم الذي يتم الدخول ،ها قد قمت بإعداد عشاء بالدي :بالدي الثيران وبي فاتلينجس

يقتلون ،وكل شيء على استعداد :تأتي منعزلة الزواج .ماثيو 22:4
المأدبة هي "تعاليم يسوع" .مرة واحدة قد انتهى يسوع تعاليمه ،جميعا على استعداد لمزيج معا في العهد القديم والعهد الجديد ،ولكن اليهود
رفض المسيح ،ورفض ذلك "العهد الجديد".

أنهم قتلوا في الخدمة
ولكن جعلوا الضوء منه ،وذهبت بهم السبل ،واحدة إلى مزرعته ،وآخر ألن البضائع :وبقايا أخذت خدامه ،ورجت منها يسيئون ،وعدد

كبير منها .متى 6-22:5
عندما خرج "خدم هللا" ،الرسل ،للتبشير "تعاليم يسوع" ،يعاملون بازدراء وديستين ،تعرض للضرب والقتل على أيدي أولئك الذين ذهبوا
للتبشير "كلمة هللا" إلى.

غضب هللا
ولكن عندما سمع الملك منه ،وكان تستحق :وإرسال جيوشه ،ودمرت مدينتهم .ماثيو 22:7
تذكر" :الملك" هو هللا ،وبالتالي "المدينة" ترمز إلى كل من الرجل وإنجازاته التي سيري هللا دمر أثناء الحرب العظمى.

ال يستحق
ثم قال لخدامه" ،حفل زفاف جاهزة ،ولكن الذي تم الدخول لم تكن جديرة ".ماثيو 22:8
ومرة أخرى" ،خدم" الرسل يسوع ،وتلك التي تم الدخول إلى حفل زفاف وهم اليهود .وفي ذلك اليهود يسوع ورفضت ذلك لحضور حفل
زفاف بين تعاليم يسوع والعهد القديم ،فهي تعتبر ال يليق "العهد الجديد" باهلل.

دعوة جيدة وسيئة
انتقل ية ولذلك في الطرق السريعة ،وكما الكثير كما سنجد يي ،محاولة للزواج .حتى أولئك الموظفين خرج في الطرق السريعة ،وتجمع

معا جميع كثيرة كما أنهم وجدوا ،سواء سيئة وجيدة :وحفل الزفاف كانت مزودة بالضيوف .ماثيو 10-22:9
وعندما رفض اليهود "الرسل يسوع" وما بشر به فيما يتعلق "تعاليم يسوع" ،أنها بدأت للتبشير ألولئك الوثنيين ،الذي لم يكن القانون
الواردة في الوصايا العشر .في هذا الجهد ،تحويل الرسل كثير من الوثنيين "تعاليم يسوع" ،لكن تلك ،لم تكن بعض المحولة تماما ،وأجرى إلى
بعض المعتقدات الوثنية والتقاليد.
وسيكون مثاالً جيدا لهذا عندما بدأت بعض الكنائس أنشأها الرسل ،مع مرور الوقت ،إلى االحتفال باليوم األول كيوم مقدس ،على الرغم
من أنه ال يوجد شيء في الكتاب المقدس التي تشير إلى شيء من هذا القبيل .فمن هذه القلة الذين خدعوا بقية المصلين يوم األحد يكون مقبوالً من
هللا ،وهي تلك التي هي السيئة ،مما جعله في وليمة الزفاف.

ال مالبس الزفاف
وعندما جاء الملك رؤية الضيوف ،أنه ال يرى وجود رجل الذي كان ال على ثوب زفاف :وأنه  saithله" ،صديق ،كيف كاميست أنت في

هنا عدم وجود ثوب زفاف؟ وكان الكالم .ماثيو 12-22:11
المالبس الزفاف رمزي للتحويل إلى "تعاليم يسوع" ،صورة كاملة وتامة .الرجل رمزي لجميع وكل يهودي ومشرك ،أن تعطي التشدق
بتقديم العبادة هلل ولكن الذين حافظوا على كثير من المعتقدات الخاطئة والتقاليد التي في معارضة أو العصيان إلى تعاليم يسوع أو  Wordووصايا
هللا.
يمكن أن تفكر في هذا يوم القيامة ،وأنت هؤالء الرجال يعتقدون أنها تعطي صحيحاً والعبادة الصحيحة هلل ،لديهم حاالت اإلجحاف التي
يرى هللا أونريديمابل.

تسمى العديد ،لكن "بضعة المختار"
ثم قال الملك للخدم "ربط له اليدين والقدمين ،ويسلب منه وله ويلقي في الظلمة الخارجية؛ هناك يكون البكاء وصرير األسنان ،وتسمى

الكثير ،ولكن يتم اختيار عدد قليل .ماثيو 14-22:13
كلمة هللا المطلق؛ حقا ً أن اإليمان ،يجب عليك قبول هذا وكلما "كلمة هللا" يقول شيئا أن تعارض هذا الذي كنت تعتقد أن يكون صحيحاً،
يجب نسيان ما كنت تعتقد أنك تعرف ،وقبول "كلمة هللا".

هللا

يقول :أضاف ،ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا ،في ذلك ،أنت سوف عدم القيام بأي عمل .إذا الخاص بك الكنيسة

يعظ في اليوم األول( ،األحد) ،كما "اليوم مجلس اللوردات من بقية" ،وأنت ترى اآلن أن هللا يقول "اليوم السابع هو اليوم مجلس اللوردات من

بقية" ،ثم يجب أن نرفض اليوم األول واالحتفاظ باليوم السابع "عطلة السبت المقدسة مجلس اللوردات" ،أي شيء أقل من هذا وسيتم رفض لك
باهلل.

كتان المعرفة
ولها (العروس) منحت أن أنها ينبغي أن تكون صفت في البطانة ،نظيفة وبيضاء :للكتانى هو بر القديسين .رؤيا 19:8

كما ترون ،كلما في الكتاب المقدس ترى أن اإلشارة إلى يجري مكسي في البطانة ،أنها إشارة إلى البر من ارتدائها.
تذكر :أن يكون مستقيم أن يكون صحيحا ً كما يعرف الصحيح ،أن يكون المرء مع هللا ،أن يكون األخالق هللا بك األخالق ،وإعطاء
العبادة هلل كما أنه أوامر هللا.
الذين يسعون إلى بر سوف تجد في حفظ الوصايا العشر واعتناق "تعاليم يسوع المسيح" ،والذين يعيشون باألخالق التي تدرس يسوع.

أقوال حقيقية من هللا
وقال أنه  saithلي" ،الكتابة ،المباركة فهي التي تسمى منعزلة عشاء زواج الحمل ".وقال أنه  saithلي" ،هذه هي أقوال حقيقية من هللا" .رؤيا 19:9

وكل ما تم الكشف على صفحة ويب هذه توجد في الكتب من الكتاب المقدس .كتابات األنبياء ،كما وجدت في كتب الكتاب المقدس ،وهي
"الكلمات الحقيقية هلل" ،ألن هللا هو الذي أعطى األنبياء ما يكتب .يجب أن نؤمن هذا إذا كنت تريد أي فرصة للحصول على معرفة هللا شخصيا
ووثيقا ،وفي دخول الجنة.

عبادة هللا وأي شيء آخر
وسقطت عند قدميه لعبادته .وقال لي" ،انظر أنت تفعل ذلك ال :أنا خاصتك الزميل-الموظف ،ومن خاصتك األخوة التي لديها شهادة يسوع :عبادة هللا:
لشهادة يسوع روح النبوءة ".الوحي 19:10

إذا كنت تواجه مالكا من هللا ،ال تنتقل إلعطاء العبادة له ،ألن هللا قد جعل الرجل متساوية مع المالئكة .ونحن في مكان ال األخرى أمام
هللا ،وهو تذكير هذه الزاوية جون هذا ،ولذلك تولي العبادة هلل ،ليس له رسل.

يسوع قد األرض
ورأيت السماء فتحت ،وها حصان األبيض؛ وأن جلس عليه دعا المؤمنين وحقيقي ،وفي بر القاضي وجعل الحرب .الوحي 19:11

عندما يعود يسوع المسيح على األرض ،سيكون إلصدار حكم على رجل وتلك المالئكة التي سقطت من "فضل هللا" .في تمرير هذا
الحكم ،هو يسوع المستقيم( ،تصحيح) ،وفي هذا فمنهم القضاة أنه قد أخطأ ضد "كلمة هللا".
خلق هللا هذا الكون ،ولذلك فإنه ينتمي إليه ،وكلمته هو تعريف بر ،ألي شخص بحط "كلمة هللا" النهوض باألكاذيب ،وهللا سيتم معاقبة
أولئك الذين يقومون.

يسوع هو هللا في جسد رجل
كانت عينية كلهيب نار ،وعلى رأسه كانت العديد من التيجان؛ وكان اسم مكتوب ،أن الرجل ال يعرف ،بل أنه هو نفسه .وكان الملبس مع ثوب
مغموسة في الدم :ويسمى اسمه "كلمة هللا" .رؤيا 13-19:12

هو جسم يسوع السفينة كل ما هللا من أجلها وكل ما مقدس وصحيح .يسوع هو الحية "كلمة هللا" في التنفس ،وأخذ مكان ملوث من الكتاب
المقدس .عندما تعطي العبادة ليسوع ،يمكنك إعطاء العبادة هلل.

يسوع الملك قهر
ويتبع له الجيوش التي كانت في السماء عند الخيول البيضاء والملبس في البطانة ،بيضاء ونظيفة .ومن فمه  goethسيفا حادا ،أنه مع ذلك ينبغي أن
اضرب في األمم :وهو يبت منهم بقضيب حديد :وأنه ترياديث معصرة ضراوة وغضب "هللا سبحانه وتعالى" .وأنه قد خلت في ثوب له وعلى فخذه اسم مكتوب،
ملك الملوك ،واللورد لوردات .رؤيا 16-19:14

عندما يعود يسوع ،في "الثانية وظهور المسيح" ،والعالم ذهبت من خالل الحرب العظمى والمحرقة النووية ،والمحنة العظيمة الالحقة.
مدن العالم ستكون قد دمرت ،بقنابل رجل أو بأن الزلزال تسبب باهلل .جميع إال عدد قليل من دول العالم ستكون قد دمرت ،وسكان رجل على
األرض سوف تكون قصيرة بالناس أكثر من  2بيليون .ستتم إزالة كافة الذين قدموا العبادة كما بشر به "اإلنجيل كاذبة" الشيطان من األرض،
وترك أولئك الذين لم يعط العبادة في الكنائس في مكافحة المسيح وال تبني الوعظ غير أخالقي للنبي كاذبة .هو في هذه البيئة أن يسوع سوف ينشئ
مملكته على األرض ،وأنه سيحكم على كل ما تبقى من الرجل ،وله األمم.
مع قوة الشيطان إزالتها ،يسوع سوف لم يعد يتسامح مع العصيان "شريعة هللا" .كما يشير إلى اآلية أعاله ،سوف القاعدة يسوع مع
قضيب حديدي .أي شخص أو أي أمة ال يركع إلى "طرق هللا" ،سوف يشعرون بقضيب الحديد في االنتقام السريع.

عيد زواج
ورأيت مالكا واقف ًا في الشمس؛ وقال أنه بكى بصوت عال ،قائال لجميع الطيور التي تطير في خضم السماء ،يأتي وانفسكم جمع منعزلة عشاء هللا
العظيم؛ أن كنتم قد أكل لحم الملوك ،واللحم من النقباء ،واللحم من الرجال األقوياء ،ولحم الخيول ،ومنها أن يجلس عليها ،واللحم من جميع الرجال ،على حد
سواء الحرة والسندات ،صغيرة وكبيرة .رؤيا 18-19:17

وتتصل هذه اآليات مرة أخرى حكاية رمزية "دعوة حفل زفاف" .دائما ً بعد حفل زواج هناك حفل أو وليمة ،هي دعوة هللا الطير
(الطيور) من السماء ،لحضور هذا العيد الزواج .وهذا لإلشارة إلى أنه بعد الحرب العظمى والمحنة ،سيتم ملء األرض بجثث القتلى ،التي سوف
وليمة الطيور والحيوانات على قيد الحياة عند.

النبي الكاذب ومكافحة المسيح في بحيرة النار
ورأيت الوحش وملوك األرض ،وجيوشهم ،تجمع معا لجعل حرب ضده الذي جلس على الحصان وضد جيشه .وقد اتخذ الوحش ،ومعه "النبي
الباطل" الذي أنزل معجزات أمامه ،التي قال أنه خدع لهم أنه قد استلم عالمة الوحش ،ولهم أن يعبد صورته .هذه سواء كان يلقي حيا في بحيرة النار تحرق
بكبريت .رؤيا 20-19:19

تأخذ

مالحظة :ويلقي في بحيرة من النار ،طبقا ً لآليات أعاله ،وال الشيطان ،وليس للرجل الذي يكون عالمة الوحش فقط مكافحة

المسيح و "النبي الكاذب".

ورأيت الوحش :وهذا يشير إلى المسيح الدجال كما جاء في الوحي .13:1
وأخذ الوحش :إشارة إلى الحقيقة أن مكافحة المسيح هزم يسوع و "النبي الكاذب" ،والجيوش من الرجل الذي يعبد وفقا للشيطان في
"اإلنجيل كاذبة".
"بحيرة النار" :يعطي وصف رمزي للهزيمة والدمار الكامل بقوة هللا وعقد في يد يسوع.

قتل بالسيف من فم يسوع
وذبحت البقايا بالسيف منه التي جلست على الحصان ،السيف الذي انتقل من فمه :وامتألت جميع الدجاج جسدهم .الوحي 19:21

كما تبين هذه اآلية ،تلك التي للرجل الذي يكون عالمة الوحش يقتلون بالسيف الذي يخرج من فم يسوع.

السيف
سيف يسوع رمزي من تعاليم يسوع .تلك الكلمات التي يتحدث بها يسوع هي السيف الذي يقتل جميع أولئك الذين يرفضون اإلنجيل
المقدس هلل ووصاياه العشر في نهاية المطاف.
بهذا ينتهي ستنشئ عقد الشيطان على األرض ويسوع اآلن ملكوت هللا على األرض التي سوف السنوات األلف الماضية.

يتم ربط الشيطان
ورأيت مالكا ينزل من السماء ،وجود مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة في يده .وقال أنه أرسى أمسك التنين ،ذلك الثعبان القديم ،الذي هو الشيطان،
والشيطان ،وملزمة له ألف سنة ،ويلقي به إلى الهاوية ،وأسكت له ،وتعيين 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

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.

مالكا من السماء
"مالكا ينزل من السماء"؛ وهذا ال يقول لنا يسوع ،ولكن نحن نواصل القراءة ،من هذا المالك يصبح واضحا.
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 .آخر لكن هللا الذي يمكن أن يكون هذه السلطة على الشيطان ،والذي يرمز إلى
التنين؟
كما ترون ،هذه اآليات كل إشارة إلى يسوع المسيح ،وأنه هو الذي يحمل المفاتيح الموت والجحيم؛ ولهذا المالك في رؤ  9:1رمزية للسيد
المسيح.

القيامة األولى
ورأيت عروش ،وهم جلسوا عليها ،وحكم أعطيت لهم :ورأيت نفوس منهم أنه تم قطع رأس الشاهد للمسيح ،وكلمة هللا ،والتي قد ال يعبد الوحش ،ال
صورته ،ال تلقي بصمته على جباههم ،أو في أيديهم؛ وأنها عاشت وسادت مع المسيح ألف سنة .رؤيا 20:4

العروش التي تحدثت هنا هي تلك الباباوات في روما للكنيسة ،فضال عن العروش من أمم العالم أن أعطى القوت لمكافحة المسيح( ،كنيسة
روما) ،فضال عن "النبي الكاذب"( ،الواليات المتحدة األمريكية) .وسيحكم هذه األمم باهلل-يسوع عند ظهور الثانية له.
النفوس منهم أنه تم قطع رأسيهما ،فضال عن جميع اآلخرين الذين ماتوا من أجل إيمانهم باهلل-يسوع وهكذا تبين أن "القديسين هللا"،
ونظرا إلى سادت مع المسيح خالل السنوات األلف المقبلة.

شرير للميت البقاء الميت
لكن بقية إال الميت يعيش مرة أخرى حتى تم االنتهاء من األلف سنة ،هذه هي القيامة األولى .المباركة والمقدسة أنه هاث جزء في القيامة األولى :هذه
الثانية خلت الموت أي سلطة ،ولكنها تكون كهنة هلل والمسيح ،ويقوم عهد معه ألف سنة .رؤيا 6-20:5

الحرب العظمى و "المحنة العظيمة" مجراها ،وقد عاد يسوع لهزيمة الشيطان وجميع أولئك الذين يعارضون هللا .أولئك الذين هم
القديسين هللا ،ميتة و على قيد الحياة ،سواء كانوا اختطفوا حتى مع يسوع في السحب ،ولذلك كل ما يظل اإلنسان على األرض هي جميع اآلخرين
طوال تاريخ اإلنسان على األرض الذين هم أولئك الذين ال تعطي المعارضة إلى هللا ،وكل القتلى وعلى قيد الحياة ،ولكن في الوقت نفسه ال يمكن أن
يعرف "القديسين هلل".
فمن هؤالء الناس ،الذين يعيشون حتى اآلن ،وأكثر منهم يسوع والقديسين هللا سيحكم على مدى خالل آخر األلف سنة قبل هللا يجلب القيامة
الثانية ،ثم في السماء الجديدة واألرض الجديدة.

فهم لماذا "األلف سنة"
أريد أن تظهر لك شيء التي قد تساعدك على فهم كامل ما هللا تقوم به فيما يتعلق بعهد يسوع ألف سنة.
عندما تسبب هللا موسى لشعب إسرائيل خارج مصر ،أنه تسبب في أن أنهم سوف يهيم في البرية لمدة أربعين عاماً قبل السماح لهم
بالدخول إلى األرض الموعودة .وهذا فعله كوسيلة الستئصال عن طريق التناقص الطبيعي العمر ،تلك التي خرجت من مصر التي كانت تالفة
بالشيطان "أغان األديان" والمعتقدات.

ثم سمح هللا أن الملك نبوخذنصر تدمير دولة إسرائيل ،وأخذ أسيرا لسبعين عاماً ،العديد من هؤالء اليهود التي نجت من تدمير دولة
إسرائيل .هذا ما فعله مرة أخرى السماح بوقت للتناقص الطبيعي من خالل العمر من هؤالء اليهود الذين فشلوا في إطاعة القوانين واألخالق هلل.
ثم أعطى هللا هؤالء الناجين من بابل آخر أربع مائة وتسعين عاما ً إلحضار أنفسهم تماما إلى عبادة هللا الحقيقي والصحيح .وكان من
المتوقع ،كما النبوءات أخبرنا أنه عندما جاء المسيح التي سترتفع "دولة إسرائيل" يصل إلى احتضان هللا بهم ،وإعطاء العبادة البنه ،المسيح.
مرة أخرى سحبت تأثير الشيطان شعب هللا المختار بعيداً عنه ،حيث قام بتأسيس ميثاق جديد ،هذه المرة مع كل فرد على حدة من أي
مجموعة أو دولة .وسيكون أي شخص يكتب قوانين هللا على قلوبهم ،وتلتزم بأخالق هللا ويعطي العبادة هلل بالضبط كما أنه أوامر ،المتباهي لهذا
العهد الجديد.
وحتى مع ذلك ،قد أزالت قوة الشيطان لخداع رجل من األرض كافة ولكن عدد قليل من تلك التي يمكن تعريفها بأنها "القديسين هلل" .هللا
يقول لنا كم أنه يعترف بالقديسين كما يجري  144,000للجميع أن يعيش اليوم في "نهاية يوم" من مجموع ما يزيد على  7بيليون التي تعيش .هذه
 144,000هللا سوف نشوة الطرب في السحب ،فهي أول حصاد "القديسين هللا".
هذه الفترات الزمنية األولى 40 ،عاماً ،ثم  70سنة ،ثم السنين  ،490وأن كان الرجل للتخلص من جميع تلك التي ال تخدم هللا ،ثبت أن
وقت قصير للغاية ،باإلضافة إلى أنها قد تؤثر على محاربة الشيطان ،وحتى أنها قد فشلت .ولهذا السبب ،هللا هو الذهاب إلى إزالة تأثير الشيطان
على الرجل بتسلسل الشيطان في الهاوية ،أللف سنة ،على أمل أن هذا سوف يسمح الرجل للتغلب على طرقه الشريرة وتبني "طرق هللا".
كاختبار ،هللا سوف اإلفراج عن الشيطان العودة إلى األرض بعد آالف السنين ،لمرة واحدة أكثر التأثير وخداع الرجل .ال يمكن تحديد كم
الموسم قليال مع المعلومات التي ترد في الكتاب المقدس ،ولكن لن أفاجأ أن الشيطان يرد ألف سنة أخرى على األقل محاولة إلفساد تلك لرجل بعد
البقاء على قيد الحياة في عهد يسوع والقديسين هللا ألف سنة.

يتم اإلفراج عن الشيطان
وعندما انتهت صالحيتها آالف من السنين ،الشيطان ،أطلق من سجنه ،ويجوز
الخروج لخداع األمم التي في األرباع األربعة من األرض ،يأجوج ومأجوج ،تجمعهم
معا للمعركة :عدد منهم كرمل البحر -رؤيا 8-20:7
عند الشيطان هو اإلفراج بعد األلف سنة ،لديه موسم قليالً مرة أخرى إلى الكذب وخداع الرجل .أنها ليست مجرد الشيطان الذين تم إطالق
سراحهم مرة أخرى على األرض ومع ذلك ،لكن جميع تلك التي فيها الميت ولقوا حتفهم منذ "القيامة األولى" وهي أرواحهم مرة أخرى ووضعها
مرة أخرى على األرض .هذا وسوف تصل إلى الماليين أن لم يكن المليارات من الناس إعادته إلى الحياة كلها في نفس الوقت.

نيران الجحيم
وارتفعت على اتساع األرض ،ومعسكر القديسين حول ،ومدينة الحبيب كومباسيد :والنار نزل من هللا خارج السماء ،ويلتهم لهم .رؤيا 20:9

وحتى اآلن ،هللا ال تخبرنا كم إذا كان أي من أولئك الذين يعيشون من خالل األلف سنة من عهد يسوع على األرض كملك ،ينخدعون
بالشيطان ،ولكن من الصياغة ،فإنه يشير إلى أن بعضها أن لم يكن كلها .أجد هذا من الصعب فهم .منذ قد وجدت هللا وتعلمت "كلمته الحقيقية" ،وأنا
 %100لخدمة هللا .كيف يمكن أن يكون تالفا ً شخص يعيش حياتهم تحت "كلمة هللا" مع أي تأثير بالشيطان بالكذب؟ أنا ال أفهم .وبمجرد فهم "كلمة"
هللا الحقيقية ،أكاذيب الشيطان ال يملك أكثر من أنت؛ على األقل ال أرى كيف يمكن من أي وقت مضى أن يخدع مرة أخرى.

ألقيت في نيران الجحيم
وكان يلقي الشيطان الذي خدعهم في بحيرة النار والكبريت ،حيث الوحش و "النبي الكاذب" ،وسوف تكون المعذبة ليال ونهارا على اإلطالق ومن أي
وقت مضى .رؤيا 20:10

تذكر :الوحش هو مكافحة المسيح والنبي الكاذب مثل مكافحة المسيح حيث أن كل "األديان الباطلة" وال من الرجال .من ناحية أخرى
هو الشيطان العيش ويجري ،في هذا الشيطان المالك سقط ،وعلى هذا النحو مثل الرجل ،روح حية .عذاب الشيطان سيكون إلى األبد ،ومن أي
وقت مضى ،بينما تلك التي للرجل الذي ال "القديسين هلل" ،لن تعطي إلى الجحيم إطالق النار ،على األقل ليس حتى هذه اآليات.

القديمة السماء واألرض تزول
ورأيت عرش أبيض عظيم ،وله أن يجلس عليه ،من الذي يواجه األرض والسماء فروا بعيد ًا؛ وهناك تم العثور على ال مكان لهم .رؤيا 20:11

أنه ال يقول الكثير في الكتاب المقدس ،ولكن أعتقد أن السبب هللا هو وضع نهاية "السماء القديمة" واألرض القديمة ألن الشيطان وطرقه
الشر قد لوثت كال المكانين .باستبدالها بسماء جديدة واألرض جديدة ،بدأ هللا من البداية مرة أخرى ،مع كون دون الخطيئة ،والكمال ،كما كان هذا
الكون عند هللا أوالً بإنشائه.

يتم الحكم على الموتى
ولقد رأيت الميت ،صغيرة وكبيرة ،والوقوف أمام هللا؛ وفتحت الكتب :وآخر فتح الكتاب ،وهو كتاب الحياة :واعتبرت الموتى من تلك األشياء التي
كتبت في الكتب ,طبق ًا ألعمالهم .الرؤيا 20:12

طوال حياتك ،هو حفظ هللا محاسبة اإلجراءات الخاصة بك ،والجيد والسيئ .إذا فشلت في تحقيق مركز "سانت هلل" ،كنت سيحكم باهلل
على ذلك ويسمى يوم القيامة .كل المالك والرجل وجميع النفوس الحية األخرى التي خلقها هللا سيكون عليها أن تواجه هذا يوم القيامة ،وهناك ال
الحصول على الخروج منه .على الرغم من أن قد تقولون أن كنت ال يؤمنون باهلل ولذلك ال أعتقد أن هناك يوم القيامة ،فإنه ال يهم .هللا الحقيقية،
وسوف يحكم عليك" ،إرادة هللا" يتعين القيام به ،ليس لك.

يعطي البحر يصل الميت لها
وتخلى البحر الميت الذي كانت فيه؛ وألقى الموت والجحيم حتى الموتى التي كانت فيها :وأنها اعتبرت كل رجل طبق ًا ألعمالهم .الوحي 20:13

حتى ولو كنت قد مات وفي قبرك لخمسة آالف سنة ،سوف يكون ال يزال منبعث من العودة إلى الحياة ،وثم تقف أمام خالقك أن يحاكم.

الموت والجحيم ويلقي في النار
وكان يلقي الموت والجحيم في بحيرة النار .هذا هو "الموت الثاني" .الوحي 20:14

تذكر :المستخدمة في الكتاب المقدس" ،الجحيم" يشير إلى الموت ،ال إلى عرين الشيطان .
ما هذه اآلية هو القول ،أن لم يعد الرجل سيكون رهنا باإلعدام ،في أن جميع الرجال التي ما زالت ،ستكون "القديسين هلل" ،وسيكون على
هذا النحو "الحياة األبدية".

مذنبين ويلقي في بحيرة النار
وكان لم يتم العثور على كتب في كتاب الحياة كان يلقي في بحيرة النار .الرؤيا 20:15
حتى ترى ،في هذا ثانية أو الموت األبدي ،وجميع أولئك الذين لم تكن القابلة للسداد ،بعد الحكم سوف يلقي في البحيرة النار بعد كل شيء.
هذا هو "الموت األبدي" الذي يمكن أن يكون هناك ال القيامة .جوهر كل ما لك ،شخصيتك ،تجارب الحياة الخاصة بك ،سوف تزول من الوجود.
سيكون ال أكثر.

