االحتفال بعيد الميالد
لماذا نحن االحتفال بعيد الميالد؟
في بلدي دراسة مستفيضة من كتب الكتاب المقدس منذ شباط/فبراير  ،2007لم أجد أي تعليمات أو أمر في الكتاب المقدس فيها هللا أو
يسوع أو الرسل ،إعطاء األوامر أو التعليمات التي أردنا إعطاء االحتفال السنوي أو االحتفال بميالد السيد المسيح( ،عيد الميالد) ،وال لهذه المسألة
من موته على الصليب( ،عيد الفصح) .ليس هناك ذكر إلعطاء االحتفال أو أحياء لذكرى قيامه له أما .ولذلك ،يجب أن نطرح هذا السؤال" ،لماذا
نعطي االحتفال ،واالحتفال بميالد السيد المسيح ،في ما يعرف باسم عيد الميالد "،عندما قد أمر هللا ال ،وهللا يقول لنا أننا ال إلضافة أو استقطاع من
كلمته ،أو وصاياه؟
في جهودي الكتشاف الحقيقة حول االحتفال بعيد الميالد ذهبت إلى كل من الكتاب المقدس والوثائق التاريخية .لقد اكتشفت أن ال 200
سنة األولى أو نحو ذلك بعد مشى يسوع على األرض ،كان هناك ال احتفال هذه تبقى .ثم جاء من بين عدد قليل ،فقط صغيرة قليلة ،من "الطوائف
المسيحية" ،الرغبة في االحتفال بعيد ميالد المسيح ،تماما كما العديد من االحتفال بأعياد الميالد الخاصة بهم كل عام .ومن هذا تقليد تبع ذلك.

تاريخ الميالد
وفي بلدي الجهد أن الدؤوب في دراستي للكتاب المقدس ،أخذت نظرة على تاريخ الميالد .العثور على أي مكان في الكتاب المقدس أن هللا
أعطى تعليمات للتقيد به ،ولكن أمر اإلمبراطور قسطنطين االحتفال بها في سنة  325م .وكان اإلمبراطور قسطنطين أن كنيسة روما  12:00م،
وثم عين نفسه أول بابا .أنه بهذه الصفة كأول بابا ،الذي قدم االحتفال بميالد المسيح ،وعيد الميالد ،واالحتفال بقيامه يسوع ،عيد الفصح ،تدعمها
الكنيسة األعياد الدينية.

عيد الميالد الرسمية ،ولكن لوحظ عموما ال
في  325م ،عرض العظمى قسنطينة ،اإلمبراطور الروماني األول ليكون عمد كمسيحي ،عيد الميالد وصفه عيد غير منقولة في 25
كانون األول/ديسمبر .وقدم أيضا يوم األحد هو يوم مقدس في أسبوع  7أيام جديد أنشأه اإلمبراطور قسطنطين ،وعرض المنقول األعياد (عيد
الفصح).
في اإلعالن  354أمرت ليبيريوس أسقف روما رسميا أعضاء قيادته لالحتفال بعيد ميالد السيد المسيح في  25كانون األول/ديسمبر كي
يأتي مطابقاً لما يمليه اإلمبراطور قسطنطين.
وكما ترون ،لم يكن هللا الذي أنشأ االحتفال بالميالد أو عيد الفصح ،أو االحتفال بيوم السبت يوم األحد ،ولكن اإلمبراطور قسطنطين
اإلمبراطورية الرومانية في جنبا إلى جنب مع كنيسة روما.

يقول هللا" ،العبادة لي".
تذكر :إذا لم يتكلم هللا ثم أنها ليست من هللا ،وإذا كنت ال يمكن العثور على أي شيء في كتب الكتاب المقدس حيث هللا أو يسوع يعطي
التعليمات أو األوامر أن يكون االحتفال بميالد السيد المسيح ،ثم القيام بذلك سوف يضع لك في معارضة "أن هللا".
كما ترون ،أنا فقط جعلت بيان جريئة ،ولذلك قد تسأل" ،حيث في الكتاب المقدس هللا الواقع يخبرنا بأننا في خطأ إذا نقوم به اآلخر من هللا
وقد وردت؟"

أمر هللا
اآلن لذلك يستجيب" ،يا إسرائيل" ،منعزلة النظامين األساسيين ومنعزلة في األحكام ،التي يعلم لكم ،للقيام بها ،أن يي قد يعيش ،وتذهب

وامتالك األرض التي الرب اآلباء الخاص بك جيفيث لك .سفر التثنية 4:1
ما هذا اآلية يقول هو أن هللا قد علمتنا كيفية طاعته ،بإبقاء له النظام األساسي واألحكام ،التي تترجم إلى الوصايا العشر .نحن مطيعة
"كلمة هللا" ،ثم هللا سوف تعطي مكافآت إلعطاء حقيقية وصحيحة العبادة له.

تحذير هللا
يي ال يجوز إضافة معزل كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال يي تقلل من أي منها ،أن يي قد تبقى وصايا الرب هللا الذي أنا األمر لك.

سفر التثنية 4:2
ما هذا الشعر يقوله هو أننا ال أن نأخذ ما هللا بالفعل أمر أو تعليمات لنا ،وإضافة أو إزالة شيء بما أنه قد سبق أن قال لنا.
ومرة أخرى ،اسمحوا لي أن أكرر ،وقد يوجد في أي مكان في صفحات الكتاب المقدس فيها هللا أو يسوع أو أي من الرسل يعطي
التعليمات أو األوامر التي أردنا إعطاء االحتفال بالميالد أو الوفاة وقيامه يسوع .
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة .أو وضعه بطريقة أخرى ،إذا كان هللا ال يعطي أمر معين ،ثم لنا للمشاركة في احتفال من هذا القبيل
وضع لنا تتعارض مع "كلمة هللا" .إذا لم أمر هللا أن نحتفل "ميالد يسوع" كمناسبة سنوية كجزء من إعطاء العبادة الحقيقية له ،ثم القيام بذلك هو
إضافة إلى ما قاله لنا هللا .كما يخبرنا هللا أعاله ،نحن ال إلضافة أي شيء إلى كيف يخبرنا هللا لعبادته.

مثال على أمر هللا
وهناك في الكتاب المقدس حيث تغيرت هللا جانبا من كيف نحن إعطاء العبادة له ،وفي المرتين هللا أو يسوع قد أعطى تعليمات محددة فيما
يتعلق بما نحن عليه للقيام بمرتين.

عيد الفصح
والرب قال موسى وهارون" ،هذا هو قانون الفصح :هناك ،ليس غريبا أكل منه :ولكن الخدمة كل رجل التي يتم شراؤها للمال ،عندما
أنت يمتلك الختان له ،ثم يقوم أنه أكل منه .ال يجوز أكل أجنبي وموظف استأجرت منه .في منزل واحد ،فإنه يؤكل؛ أنت سوف ال تحمل عليها أي
من اللحم الخارج خارج المنزل؛ وال يجوز يي كسر العظام منه .وتحتفظ كل جماعة إسرائيل عليه .وعند شخص غريب اإلقامة مع إليك ،وسوف
تبقى في عيد الفصح للرب ،السماح لجميع الذكور له عملية الختان ،ودعة ثم يأتي بالقرب والحفاظ عليه؛ وأنه يكون على النحو الذي ولد في

األرض :ألي شخص المختونين يجوز األكل منه .قانون واحد يجوز له أن يكون هوميبورن ،وحتى الغريب الذي يقيم بينكم .سفر الخروج
49-12:43
كما ترون ،في موضوع عيد الفصح ،هللا محددة للغاية فيما يتعلق بالذين يمكن المشاركة في المراقبة ،فضال عن األمر أن االحتفاظ
بالفصح هو "مرسوم أو قانون  ".أين في الكتاب المقدس تجد هللا إعطاء هذه تعليمات محددة ومفصلة لألمر أن أردنا الحفاظ احتفال سنوي بوالدة أو
موت يسوع؟ قد يتم العثور على ال حادثة.
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم يجب أن يكون كذب.

عيد الفصح الجديد
والتغيير الثاني لما عليه أن يعرف كيف نحن إعطاء العبادة الحقيقية هلل قدم لنا يسوع.
في االحتفال بالفصح ،التضحية بوحش وثم تؤكل كرمزية للتضحية تنبأ المسيح .مع "ظهور أول من يسوع المسيح" ،التضحية بالحيوان
لم يعد المطلوب ،ألن يسوع تضحية أكثر كماال .وبسبب هذا ،االحتفال بالفصح أيضا لم يعد هناك حاجة التضحية بالحيوان .ومع ذلك ،االحتفال
بالفصح القيام بأكثر من مجرد األكل من الحيوانات التضحية ،لكن مع ذكرى جميع أن هللا لم وإنجازه عندما تسبب فرعون السماح لشعب هللا
الخروج من مصر.
يسوع علمت أنه بدالً من قتل الوحش ،أردنا كسر الخبز وشرب الخمر رمزيا كجثة يسوع ودم يسوع ،يسوع يجري التضحية.

كسر الخبز
وكما أنهم يأكل ،يسوع أخذ الخبز ،والمباركة ،والفرامل ،وقدم لهم ،وقال" ،أخذ ،أكل :هذا هو جسدي ".مارك 14:22
بينما ظل "عيد الفصح في العهد القديم" ،كان جسد الوحش رمزية من جسد المسيح ،ومع هذا أعاله التعليمات المقدمة من السيد المسيح،
يستبدل كسر الخبز األكل من الوحش .عيد الفصح ال تزال هناك حاجة االحتفاظ بجميع الذين هم "القديسين هللا" ،ولكن قتل الوحش لم يعد المطلوبة،
ويتم استبدال ذلك "كسر الخبز".

شرب النبيذ
وأنه يعتبر في الكأس ،وعندما قدم الشكر ،قدم لهم :وكلهم شربوا منه .وقال لهم" ،هذا هو دمى للعهد الجديد ،الذي يسفك لكثير .حق ًا أقول

لكم ،سوف أشرب ليس أكثر من ثمرة الكرمة ،حتى ذلك اليوم أن أشرب من جديد في ملكوت هللا " .مارك 25-14:23
قد حرم هللا دائما ً شرب دم الحيوانات ،ولكن يعطي يسوع رمزيا شرب الخمر ليس كشرب دمه ،ولكن من دم يسوع يسفك في تضحيته
على الصليب ،الذي كان يسمح كتضحية لمغفرة خطايا الرجل.
كل شيء سوى عدد قليل من تلك الكنائس التي تطلق على نفسها اسم المسيحية ،ال تحتفظ باالحتفال بالفصح ،وحتى تلك التي ،مواصلة
تقليد قتل حيوان كالجزء الرئيسي من الوجبة .مع التعليمات المذكورة أعاله من يسوع ،عيد الفصح ال يزال شرطا ،لكن كسر الخبز وشرب النبيذ،
يستبدل األكل من الوحش.

تأخذ

مالحظة :النبيذ تحدث ليس المخمرة النبيذ ،ولكن النبيذ الجيد ،الذي مختمر ،أو عصير العنب .يسوع هللا ال تتغاضى عن

استهالك المشروبات الكحولية.

وسوف يتم هللا
وكما ترون من المناقشة الواردة أعاله ،وقد أمر هللا أن القديسين هللا يجب أن نحتفل في عيد الفصح ،للحفاظ على أحياء لذكرى جميع فعلت
أن هللا لتحرير عبيد مصر وتحويلها إلى "دولة إسرائيل".
مع "ظهور أول من يسوع المسيح" والتضحية بالمسيح ،أكل الوحش قد استعيض عن كسر الخبز ،وشرب الخمر ،ولكن االحتفال بالفصح
ال يزال مطلوباً.
هللا قد أعطى تعليمات محددة وأمر بشأن االحتفال بالفصح ،الذي قبل موسى لم يكن مطلوبا ً كجانب من إعطاء العبادة الحقيقية هلل ،ولكن
منذ موسى االحتفال مطلوب.
حيث ثم هو هذه تعليمات محددة قدمها هللا فيما يتعلق باالحتفال بالميالد أو الموت والقيامة ليسوع؟ كما قلت ،ال يوجد أي من هذه األوامر
أو التعليمات في أي من الكتب والكتاب المقدس .إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة.

نبوءة عيد الميالد
لتظهر لك بإضافة أي شيء إلى ما هللا قد أعطى لنا وضع نفسك في العصيان إلى "كلمة هللا" ،أقدم لكم ما الكتاب المقدس يقول لنا فيما
يتعلق باالحتفال بالميالد.

شاهدين هللا
وسوف أعطى السلطة معزل بي اثنين من الشهود ،وهم ما تنبأ مائتي ألف والستون يوما ،البسين مسوحا .هذه هي أشجار الزيتون اثنين،

وهما الشمعدان يقف أمام هللا األرض .الوحي 4-11:3
فمن سوء فهم الشائع الذي سيكون هؤالء الشاهدين رجلين الوقوف أمام حائط المبكى في القدس نهاية األيام ،والتبشير "كلمة هللا" .وهذا
تفسير كاذبة مع ذلك.
في الدروس المستفادة من هذا صفحة ويب أعطى مناقشة مستفيضة بشأن المعني الحقيقي لهذه اآليات ،باختصار ،أحد الشهود القديسين هلل
التي تعاني من اضطهاد دين المسيح الدجال خالل السنوات  1260أن تعطي مكافحة المسيح جعل الحرب على قديسين هللا ،الشاهد األخرى هو
"كلمة هللا الحقيقية" كما هو مكتوب في صفحات الكتب من الكتاب المقدس.

قتل على يد مكافحة المسيح
وعندما يقوم قد انتهوا شهادتهم ،الوحش الذي أسسينديث من الهاوية يجوز جعل الحرب ضدهم ،ويتعين التغلب عليها ،وقتلهم .ويجوز

تكمن جثثهم في شوارع المدينة العظيمة ،التي تدعي روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا أيضا .رؤيا 8-11:7
"الوحش" من بوتوملس حفرة ،كالنظر هنا ،األكاذيب والخداع ،في شكل دين المسيح الدجال الشيطان .الهاوية من فم الشيطان ،الذي ال
نهاية ينفث األكاذيب والخداع ،بغية إفساد الرجل ،وهكذا يقودهم بعيداً عن العبادة الحقيقية "هللا خلق".

الشاهد األول
هذا الوحش ،أو دين المسيح الدجال ،وسوف يقتل اثنين من الشهود.
وسيتم قتل الشاهد األول ،أو القديسين هللا ،وتركت جثثهم في الشوارع ،وفي هذا حتى في القدس ،أو أن يحاكم المدينة التي تدعي روحيا
سدوم ومصر ،أولئك الذين قبلوا تعاليم يسوع وتم تحويلها إلى عبادة هللا الحقيقية وسوف تكون حاولت وقتل شيوخ المعبد ،ثم هذا األخير في
"محاكمات محاكم التفتيش" الذي عقد بروما للكنيسة .في هذه األحداث تاريخيا تم التحقق منها ،ويتم استيفاء هذا الجانب من النبوءة.

الشاهد الثاني
وسيتم قتل الشاهد الثاني أو الكتاب المقدس ،في ذلك الحقيقة النظر في "كلمة هللا" كما هو مكتوب في صفحات الكتب من الكتاب المقدس
سوف تكون مخفية ومشوهة ،إلعطاء معنى وهذا ليس المقصود أصالً المنطوقة باهلل.
سوف يحظر "كلمة هللا" كما هو مكتوب في صفحات الكتاب المقدس خالل السنوات ال  1260نظراً لمكافحة المسيح جعل الحرب على
"القديسين هللا" .بهذه الطريقة أن مكافحة المسيح سوف يقتل "الشاهد الثاني".

تركت جثث القتلى في الشوارع
وهم الناس وكيندريدس واأللسنة واألمم سنرى جثتيهما ثالثة أيام ونصف ،ويجب إال تعاني جثثهم في مقابر .رؤيا 11:9
مرة أخرى وقد شوهت هذه اآلية في معنى ذلك أن من المفهوم عموما أن هذه اآلية تشير إلى الهيئات القديسين هللا ملقاة في الشارع  3أيام
حرفية ½ .غير أن تفسير كاذبة ذلك  3أيام ½ هو مرة أخرى إشارة إلى سنة  1260سيكون لها مكافحة المسيح جعل الحرب على "القديسين هللا".
تذكر :في "كتاب حزقيال" ،يعطي هللا حزقيال يوم واحد لكل سنة .هذه النسبة هي نفسها التي تعطي فهم إلى كم من الوقت يتحدث من هللا
في جميع نبوءات الوقت "كتب دانيال" والرؤيا.
إذا كنت تأخذ  3أيام ½ والسماح يوم واحد لمدة سنة واحدة تحصل على  ½ 3سنوات النبوية ،فإنك يجب أن تأخذ واضربها في عدد األيام
في سنة كما الحظت تلك الوقت يسوع ،أو  360يوما في سنة .هذا ثم تجلب لك إلى  1260سنة حرفية ،وهو الوقت الذي مكافحة المسيح قد جعل
الحرب على "القديسين هللا".
كما أظهرت فعال ،فهو واحد من اثنين من الشهود القديسين هللا ،وأنهم يقتلون بمكافحة المسيح ،وسنوات  1260الذين قتلوا حتى ال تعطي
الدفن الشرفاء ،ألصدقاء وأقارب الذين قتلوا ذلك ،سوف يخشون أن هم أيضا سوف يكون قتل على يد أولئك الذين اضطهدوا وثم قتل منهم .في هذا
الصدد ،ولذلك يتم استيفاء الجزء الثاني من هذه النبوءة.
هذه نفس الشاهدين( ،القديسين هللا وكتب الكتاب المقدس) تنشط اليوم ،تماما كما كانت خالل "العصور المظلمة" تحت االضطهاد التي
تقوم بها مكافحة المسيح في شكل كنيسة روما ،هناك اليوم عدد قليل من أمثالي التبشير "كلمة" هللا الحقيقية ،كما أفعل في الصفحات الموجودة في
صفحة ويب هذه  ،www.GodsTrueWord.net ،على الرغم من ازدراء وسخرية ألقيت لنا تلك الثابتة المسيحية واألديان األخرى في العالم.

أنهم سوف نفرح
وهي أن أتناول األرض يقوم نفرح أكثر منهم ،واللهو ،ويجوز إرسال الهدايا إلى آخر؛ ألن هؤالء األنبياء اثنين عذبتهم بإسهاب عن

األرض -الوحي 11:10
اآلية أعاله يعطي نبوة االحتفال بعيد الميالد ،ويظهر مشاعر هللا المتعلقة به.
ألن هؤالء األنبياء اثنين عذبتهم بإسهاب عن األرض :عندما كنت مقتنعون بأن لك عبادة هللا الحقيقي ،وثم يأتي على طول ويقول لك أن
كنت في الواقع هي عبادة الشيطان ،ستحصل الغاضبة وفي بعض الحاالت الحصول على العنف مع أولئك الذين يرغبون فقط في إظهار الحقيقة.
أعرف أن هذا صحيح ،ألن لقد شهدت ردود الفعل هذه من الغرباء وكذلك من عائلتي.
عندما تكون في موقف السلطة في منظمة أو الكنيسة التي تؤيد وجهات النظر الدينية الخاصة بك ،وشخص ما يعطي الشهادة التي
تتعارض مع ايمانكم ،سوف تعمل في بعض األحيان إلسكات أولئك الذين تخل حتى الوضع الراهن .كيف يجرؤ أي شخص أن يأتي على طول
وأقول لكم أن كل شيء لديك يعتقد منذ كنت قد طفل كذبة.

وهي أن أتناول األرض يقوم نفرح أكثر منهم ،واللهو ،ويرسل الهدايا واحد إلى آخر :ابتهاج واإلدالء باألصوات الهدايا الكثير مثل عيد
الميالد بالنسبة لي .لقد أعطانا هللا قصة المهد ،بغية إظهار أن يسوع هو هللا في جسد رجل ،ال إصدار تعليمات بأننا لالحتفال "ميالد يسوع".

النظر في

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

بابتيزيس يوحنا المعمدان يسوع ،يصبح يسوع المسيح .أنها ليست حتى األشباح المقدسة ،في شكل حمامة ،يأتي إلى يسوع أن المسيح يدخل الجسم
يسوع ،وبالتالي تحويل يسوع من كونه ابن هللا إلى هللا في جسد رجل هو جسم يسوع السفينة الذي يتواجد فيه الجوهر( ،المسيح) ،من هللا.
هللا لم يعط األوامر أو التعليمات في أي مكان في كتب الكتاب المقدس أن تكون لدينا احتفال بميالد السيد المسيح .والدة الطفل البشري
معجزة الحياة وأيضا مكان مشترك وال شيء أن هللا سيعطي االحتفال الخاص.
يتصل هذا العودة إلى البديهيات هللا ،إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة .أننا يجب أن عبادة هللا بالضبط كما أنه أوامر ،ال زيادة،
(إضافة إلى) وال يقلل( ،طرح من) ،الذي قال أنه األوامر.
مجرد التفكير في االحتفال بعيد الميالد كما أوضحت إقامة عيد الفصح ،وفي أن هللا أعطى تعليمات محددة مما يثبت أن عيد الفصح وصية
هللا ،هناك أي تعليمات صريحة مثل هذا فيما يتعلق باالحتفال بميالد أو موت يسوع.
أعتقد أن هذا بالطريقة التالية .مكافحة المسيح قتلت أو شوهت والخلط بين كثير من معاني اآليات في الكتاب المقدس ،الذي واحد من
"اثنين من الشهود" ،وهذه اآليات التي ناقشناها هنا مثال لهذه التشوهات .مع الجديد وكاذبة بمعنى أن أعطت مكافحة المسيح ،وقد تأتي الناس على
مر السنين إلى االعتقاد بأن "يكمن الشيطان" هي الحقيقة ،الكثير حتى أنه عند هللا محاولة إلظهار الحقيقية معنى ،كما أنه قد أعطى لي القيام به في
هذه كتابة صفحة ويب هذه ،معظم سوف نرى ما قالوا أن تكون الحقيقة منذ كانت طفلة  ،ورفض "كلمة" هللا الحقيقية عندما يسمعون ذلك.

ليس هلل ولكن الرجل
في ما يلي ،أعطى التحقق التاريخي من تفسيرات خاطئة لآليات أعاله ،وأنه ليس هللا الذي أنشأ االحتفال باالحتفال بعيد الميالد ولكن
رجل ،الذي كان أثرت أو يسيطر عليها الشيطان.

جيمس ج .برازير
فيما يلي اقتباس من جيمس زاي برازير من كتاب بعنوان" ،عبادة الطبيعة "،المجلد  ،1الصفحة  ،529والحظ يعطي الدعم لحقيقة أنه
رجل ،اإلمبراطور قسطنطين وال هللا أن يضع العديد من التقاليد المضادة هللا ال تزال كل هذه السنوات في وقت الحق.
يتم االحتفاظ باسم "يموت سوليس( "،يوم الشمس) الوثنية القديمة ليوم األحد ،إلى حد كبير نظراً ألن االتحاد للمشاعر المسيحية والوثنية
التي أوصى قسطنطين اليوم األول من األسبوع لرعاياه :وثنية ومسيحية على السواء ،كيوم الموقرة "األحد سياسيا" بدافع( ،كنيسة روما)  ،التي
نقل اليوم األحد من يصبح آلة الشمس للمسيح ابن هللا.
وكما ترون هنا ،وكما بينت في وقت سابق ،كان اإلمبراطور قسطنطين وكنيسة روما الذين تسببوا في نقل السبت من "اليوم السابع" من
األسبوع "اليوم األول" من األسبوع ،فضال عن إرساء تقاليد عيد الميالد وعيد الفصح ،ال أي تعليمات أو أمر هللا-يسوع.

سانتا كلوز
عالوة على كون عيد الميالد وعيد الفصح ال تعطي هللا يحتفل به ،ولذلك ينبغي عدم احترامها "القديسين هللا" ،للقيام بذلك إضافة إلى ذلك
الذي تكلم هللا ،ولكن حتى هذه الرموز تلوثت كذلك بإدخال سانتا كلوز واالرنب عيد الفصح .وهذا يمكن أن تظهر على النحو التالي.
وبقدر ما أستطيع أن أقول ،جميع الذين يسمون أنفسهم المسيحية قد أدرجت في الحاضر األسطورية لبابا نويل ،وليس ،معظمها ،حول هذا
"االحتفال بعيد الميالد" تدور ،يسوع.
أن القائمة التالية هي مقتطفات التي أخذت من اإلنترنت .من هذا االعتبار كيف جاء سانتا كلوز ،يحيط علما بأن ما بدأ كرجل جيد يجري
سخية ألولئك المحتاجين ،كما "طريقة هللا" ،الصور الملتقطة من سانتا كلوز تحولت إلى إنشاء هللا كاذبة.

تاريخ سانت نيكوالس
ما يلي تاريخ من سانت نيكوالس خالل العصور الوسطى وحتى عصرنا الحديث سانتا .اكتشف أن يسافر والتطور األبرز في العالم
"هدية-معطاء".
وأ ص بح .ال ص غرى آ س يا ف ي واب ي ف يه ،مدي نة ب ات ارا ،ف ي  280،م ف ي ن ي كوال س ال قدي س ول دت ت اري خ ية ل محة--ن ي كوال س سان ت
ف ي ن ي كوال س ال قدي س وع ين .سرسار هدي ة ت خول ال تي ال هوي ة ت ظل ح تى ال ل يل ،من م تأخرة ساعة ف ي ل ه ال هداي ا وأعط يت .م يرا من هدي ة م قدم
وك ان .أ س قف ب عد ف يما أ ص بح ال ذي م س يحي ،ق س ن ي كوال س ال قدي س وك ان .وال يون ان رو س يا ف ي ال بحارة ،األط فال ،ش ف يع ال مطاف ن هاي ة
أعطى أن ه ق ال ع ندما ن رى أن ن ي كوال س سان ت م ثل ال ل م .ي عرض وأخرى ل لمال ال هداي ا دي موت ق ال ناس ،م ساعدة ال ب لد و ساف ر غ ن يا ،شخص
ع يد هذا ت صل ل ن ن وي ل وب اب ا شيء ي ت غ ير ل م !ي أت ي ل ن أن ه أو ب سرعة ،ال نوم إل ى ل لذهاب ال يوم أط فال ق يل ح يث وي عرض ،بعيدارس
من م ب لغ أي ك ان ال ذي ال ف ق ير رجل عن ن ي قوالوس ،ال قدي س نع ال شه يرة ق صة .م ب كر وق ت ف ي ال نوم إل ى األط فال ي ذهب ل م إذا ال م ي الد
.ال حري ق ب س بب ل تجف ال ف ت يات ت رك ت ال تي جوارب إل ى ال ذهب من أك ياس إ س قاط ش ن ك .ال زف اف ي وم ال ث الث ب نات ه إلع طاء ال مال
م ل ي ئة ت كون سوف أن ها لأم ع لى ال م ي الد ع يد ع ش ية ف ي جوارب ال ت ع لق ي كون األط فال ال ح ين ،ذل ك وم نذ ال ذهب ،ع لى ال ع ثور األخ وات
دق لدي ان وس ق اد  303،ال عام ف ي .وال ح كمة ل ل فؤاد سم عة ن ي كوال س وك ان ت ماما ال شاب ك ون ها من ال رغم ع لى .ال م ي الد ع يد ص باح ب ت عرض
آل ة ف ي ي ع ت قد ال م س يح ي ين .ك إل ه ل ع بادت ه ال ص غرى ،آ س يا شم لت وال تي ال رومان ية ،اإلم براطوري ة مواط ني جم ي ع ال رومان ي اإلم براطور
دق لدي ان وس حذر ال ع ناد ،ب هم من غ ضب .اإلم براطور أوامر ب إطاعة ل هم ي سمح ال ضم يرهم ع ل يهم ي م ل يه وب ما وحدها ،واحد وآل ه واحد،
 .سجن أي ضا جدسار اإلم براطور ي م ل يه ما ق اوموا ال ذي ن ن ي كوال س وال قدي س ب ال تهدي د اإلم براطور .ب ال سجن ي عاق ب سوف أن هم أن ال م س يح ي ين
ت تزعزع ل م أن ه ب ل وال عطش ،وال جوع ال برد من ي عان ي أن ه  .ص غ يرة زن زان ة ف ي ت نح صر ن ي كوال س ال قدي س ك ان س نوات ،خمس من ألك ثر
أ س قف" م ن ص به إل ى وعاد سراحه أط لق ن ي كوال س ال س لطة إل ى وجاء وق س نط ي نة دق لدي ان وس ،ا س ت قال ع ندما  313،ف ي .م ع ت قدات ه ف ي
ف ي .اإلع الن ية  6، 343دي سم بر/األو ل ك ان ون ف ي وف ات ه وق ت من تفهمسا ر روأك ث ح كمه أك ثر ح تى وأ ص بحت ال ج يدة أعمال ه ووا صل ".م يرا
.ال سماء ،إل ى وال ذهاب ال موت ب عد األر ض ع لى ال ناس م ساعدة ع لى ق ادرة ت زال ال أو هو م قد سة ،ح ياة عاش شخص ق دي س هو ال كاث ول يك ،ن ظر
ت م م 450 ،من .وجوده ل شرح ن شأت ال تي األ ساط ير من دي دوال ع األط فال هذه أحد ك ان-ال ناس من مخ ت ل فة ل مجموعات راع ية ت ص بح ما غالبسا ر
ال كاث ول ي ك ية ال ك ن ي سة" من ب قدي س ر سم يا اع ترف أن ه م 800 ،من .ل ه ت كري ما وال يون ان ال ص غرى آ س يا ف ي ال ك نائ س اخ ت ياره
اإلع الن ن هاي ة .ف رن سا ف ي ال يوم ن ي كوال س األ س قف س يح ت فل دي سم بر/األو ل ك ان ون من ال سادس ب دأ  1200s،اإلع الن ف ي ".ال شرق ية
ال م ص ل يات من  2000من أك ثر وه ناك .ومري م ي سوع ب عد ال ح ب يب ،األك ثر ال ثال ث دي ن ية شخ ص ية ن ي كوال س ال قدي س ك ان 1400s،
ال ش كل ي ت يح مما أك ثر أخرى هدي ة وي ف ضل ن ي كوال س ال قدي س ع بادة ت وق ف إن ك ل ترا ف ي ال ناس  1500sف ي .ا سمه ت حمل ال تي واألدي رة

ق ل قه أظهرت ال تي ال جدي دة ال ق صص ح تى أوروب ا ف ي ال ناس من وك ث ير ن ي كوالس  ،سان ت ش ع ب ية ن مت ون،ال قر مر ع لى .األ ب ع يد
ف ي ال هول ندي ين ال م س توط ن ين أوائ ل .ن ي كوال س ال قدي س "ك الس ال ل ب يدة ال هول ندي ة" ن طق من م س تمدة ن وي ل ب اب ا ا سم .ل ألط فال
ك الس" ت نطق أخرى ب لدان من األط فال حاول ك ما .ي كوال سن ل ل قدي س ت قال يدهم أح ضر )أم س تردام ن يو ت سمى واحدة مرة( ن يوي ورك
مع ال قدي مة األ س قف ع باءة عن ا س ت ع يض ما سرعان .ك لوز سان تا ت سوي تها ت مت ال تي سان تا ،ك الس أ ص بحت ما سرعان هذا "،ال ل ب يدة
.األخ رى ال حدي ثة ال صور ف ي ي نظر ومالب س حمراء ب دل ة مع  crozierو ال جواهر ق فازات م ي تري،

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

الصالة ألشياء األرض
النظر في

هذا :عندما نصلي إلى هللا ،في أكثر األحيان ،والصالة شيء كنت تعتقد أنك بحاجة إلى شيء الدنيوية بدالً من الروحية.

ويقدم هللا بالنسبة لنا ،نحن الذين يتعبدون له كما أنه األوامر ،مع ما نحتاجه كما حددها هللا.
لقد جئت لفهم أن في أكثر األحيان ما أننا نصلي هلل ألجل األمور الدنيوية ،وليست ذات طبيعة روحية .كل هذا يبدأ عندما كنت طفال،
فضال عن عندما كنت تشجع أطفالك على الجلوس في حضن سانتا أو كتابة رسالة إلى سانتا ،تقوم بتشجيع أطفالك لعالج بابا نويل كاهلل.
مجرد التفكير في األمر ،أنهم يطلبون هذا يجري السحرية للعب ،أو دمى إلخ التي شكل من أشكال الصالة .لديك أطفالك الصالة إلى سانتا
لألشياء ،تماما كما كنت نصلي إلى هللا لألمور .وتسببت لك أطفالك على االعتقاد بأن بابا نويل هللا.
أن أسوأ شيء هو ،أنه عندما يكبر طفلك ويكتشف أن بابا نويل غير موجود ،وهي ترجمة هذا َكفَرُوا على أن "هللا خلق" ،مما يضع شكوكا
في أذهانهم فيما يتعلق بحقيقة هللا .وهذا كما يريد الشيطان ليكون لدينا عبادة .عبادة خاطئة تستند إلى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،الذي هو الهاوية.
هو اسم سانتا كلوز أن الغناء األطفال ،وحول ،بالكاد من ذكر اسم يسوع في هذا القرن الحادي والعشرين .وأنا أعلم أن كنت ال ترى أي
ضرر في أطفالك بعد نويل يؤمنون عند الرضع ،ولكن عبادة هللا بأي طريقة أخرى غير تلك التي كان األوامر هو عدم عبادة هللا في جميع .الوقت
المناسب للبدء في عبادة هللا الحقيقية والصحيحة عندما نحن األطفال.

أولئك الذين عذاب لك
فيما يتعلق ببلدة "شاهدين" ،فيما يتعلق بالسبب لماذا نقدم الهدايا لبعضهم البعض يرجع السبب يعطي هللا في اآليات أعاله ،المعذبة هذه
اثنين من الشهود الذين ال تعطي العبادة هلل كما أنه أوامر .هذه "اثنين من الشهود" بشهادته هلل "اإلنجيل المقدس" ،الذي يرد في الوصايا العشر .إذا
قمت باالحتفاظ "وصايا هللا" وتعيش حياتك بروح "تعاليم يسوع" ،ثم كنت أعرف أن يلتزم كاحتفال بالميالد أو موت يسوع غير معتمدة من قبل هللا.
الشيطان ،من خالل تأثيره على األباطرة دقلديانوس وقسنطينة ،أنشأت هذه االحتفاالت كطريقة لسحب "األطفال هللا" بعيداً عن "كلمة" هللا
الحقيقية وإلى الكذبة التي تمثل هذه االحتفاالت.

سانتا هو الشيطان
إذا كنت ال أعتقد حتى اآلن أن سانتا من اختراع الشيطان ،فقط قم بمقارنة اإلمالئي لألسماء .الشيطان هو سانتا ،هذا هو واحد من الطرق
التي الشيطان جيد جداً في اكاذيبه ،أنه يمكن أن تأخذ شيئا حتى التي تبدو غير ضارة ،ولكن له عواقب مدمرة ،وتسبب أولئك الذين قد تعطي خالف
العبادة الحقيقية والصحيحة هلل يتعثر في تلك العبادة.
تذكر :األفضل صرح تكمن الحقيقة  %90وكذب  %10فقط ،مما يعني أن فكرة سانتا كلوز والنوايا الحسنة تقديم الهدايا يولد فينا ،هو
الحقيقة  ،% 90ولكن اإلذعان يعطي ليجري األسطورية مثل سانتا كلوز هو إعطاء العبادة هلل كاذبة ،وفي المعارضة المباشرة هلل "الوصية األولى"

" ،وقد ال توجد آلهة أخرى قبلي" .خروج 20:3
عندما كنت تشجع أطفالك على طرح سانتا للعب ،وما إلى ذلك أنهم يطلبون أشياء األرض ،وعند هللا وتقدم لنا أشياء من الروح ومن
السماء .أنت تسبب األطفال الخاص بك أن يكون إيرثلي ،أو البدنية ،بدالً من الروحية .أنها تسأل وترد األمور ،كل ذلك من خالل طفولتهم ،حتى أنه
عندما يتقدمون في السن؛ يواصلون المطالبة األمورالدنيوية التي تأخذ منها المزيد والمزيد بعيداً عن هللا.

هل تحب هللا؟
عندما فهمت أوالً ما هي اآليات أعاله يعني ،كان محزن للغاية .لقد بحثت قدما لعيد الميالد ،خصوصا عندما بلدي األطفال واألحفاد
الصغار ،واآلن أن أعر ف الحقيقة طوال حياتي ،أنا يمكن لم تعد تتغاضى عن االحتفال بها ،التي قد تفرض ضغوطا على عالقتي مع األطفال
واألحفاد.
هذا الشيء الوحيد الذي تحتاج أن تسأل نفسك ،هل تحب هللا؟ إذا كنت تحب هللا ثم تحتاج إلى إطاعة كلمته .هللا يقول لنا أننا يجب أن العبادة
له كما سعادته ،ليس كما سعادتنا" .هللا إذا" لم يتحدث عليه ،ثم أنها كذبة .قد أعطى هللا ابدأ في الكتاب المقدس أمر أو تعليمات لالحتفال بميالد أو
موت يسوع ،ولذلك نحن يجب عدم المشاركة في هذه االحتفاالت آخر سنكون معارضة "كالم هللا".
ينبغي أن يكون واضحا جداً ،إذا كنت تحب هللا ،وتود أن تكون مرقمة بين القديسين في "هللا" ،كما حددها يسوع في الوحي 12:17ومرة
أخرى في الوحي  ،14:12ثم يجب أن نرفض الكذب الذي هو عيد الميالد وعيد الفصح ،وفي نهاية االحتفال الخاص بك منها.

القيامة الثنين من الشهود
وبعد ثالثة أيام ونصف روح الحياة من هللا دخلت لهم ،ووقفوا على أقدامهم؛ ووقع خوف عظيم عليها التي شهدت لهم .الوحي
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 ،وبعد ثالثة أيام ونصف :تذكر 3 ،أيام ½ يحسب خارجا ً إلى  ½ 3سنوات ،وعندما قمت بضرب  3.5سنوات من  360يوما ،كما سنة
النبوية في وقت القدماء ،وتحصل  1260األيام النبوية ،الذي هو بطبيعة الحال  1260سنة حرفية.

تذكر :ترد اثنين من الشهود من هللا لإلدالء بشهادته لسنوات  1260نفسه ،ولذلك ،في نهاية سنة  1260من اإلرهاب ومكافحة المسيح،
الملقب كنيسة روما ،فقدت قوتها لجعل الحرب على "القديسين هللا" ،ولكن ليس قبل يقتل المسيح الدجال الشاهدان رمزيا وحرفيا.
أولئك الرجال والنساء الذين عقدت وفيا لعبادة هللا كما أمر هللا ،التي تسمى "القديسين هلل" ،الجميع لكن أُبيدوا كنيسة روما من قبل أنها
فقدت قوتها ال ضطهاد لهم .وكان الكتاب المقدس الذي كان غير قانوني المتالك خالل "العصور المظلمة" ،عودة سلطة كنيسة روما تعثرت خالل
الفترة المعروفة بعصر النهضة ،ولكن كانت مشوهة بكنيسة روما عند ترجمته للنصوص العبرية واليونانية القديمة إلى لغات أوروبا وبقية العالم.
وبسبب هذه التشوهات ،جعلت من الصعب العثور على "كلمة" هللا الحقيقية ،لكنه ليس مستحيالً.
دخلت "الروح" من الحياة من هللا لهم ،ومع نهاية الوقت لمكافحة المسيح جعل الحرب على "القديسين هللا" ،يسمح التحرر من
االضطهاد أن الحقيقة من الكتاب المقدس مرة أخرى تليت في العراء ،مما يوسع القديسين هللا إلى أرقام كبيرة في وقت قصير جداً ،أود أن أشير إلى
"حركة السبتيين"  .1800ومن هذه الطريقة التي يدخل حياة هللا في اثنين من الشهود.
ووقفوا على أقدامهم؛ ووقع خوف عظيم عليها التي شهدت لهم .أنا متأكد من أن قادة الكنيسة في روما ،ال سيما البابا والكرادلة ،شعرت
وخز خوف ،لرؤية هذا يحدث .عند وجود احتكار لما تقوله ،وتصرح بالكالم هلل ،لديك طاقة أكثر من الناس .عندما تعطي الناس كبديل لالكاذيب
الخاصة بك ،التي تظهر الحقيقة ،ثم يتم فصل الطاقة الخاصة بك على الشعب.
لم يكن إال مجرد تلك كنيسة روما الذين تجمدت في الخوف في أحياء "كلمة" هللا الحقيقية خالل  ،1800ولكن العديد من الكنائس
البروتستانتية شعور الخوف كذلك.
أنت تحتاج فقط إلى قراءة تلك الكتابات من البروتستانت بارزة خالل تلك السنوات لرؤية محاوالتها الرامية إلى إظهار الحقيقة هللا
كالكذب ،ال سيما فيما يتعلق باالحتفال بيوم السبت في اليوم األول من األسبوع (األحد) ،وال في اليوم السابع من األسبوع (السبت) ،كما هو األمر
باهلل في كتاب سفر التكوين الفصل  2وخروج الفصل  .20وهناك أيضا أخرى التقاليد البروتستانتية التي هي بشر كالحقيقة التي تتعارض مع "كلمة
هللا".
وتعكس كتابات هيسكو ت .هاء هذا ،الذي قد نظراً لمقتطفات من  19الدرس  ،ومع ّرفات لمكافحة المسيح وجدت في صفحة ويب هذه.

النشوة الثنين من الشهود
 ،وأنهم سمعوا عظيم صوت من السماء قائال لهم" ،أن تصل هنا ".وهم صعد إلى السماء في سحابة؛ واعدائهم روق لهم .الرؤيا
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ألن هذه اآلية في "سفر الرؤيا" ،نبوءة "من أوقات النهاية" و "نهاية األيام" .كما هو الحال في "كتاب دانيال" ،هللا سوف أحياناً القفز إلى
األمام في الوقت من اآلية واحد إلى التالي؛ أعتقد أن هذا مثل قفزة إلى األمام ،من الحديث عن وقت مكافحة المسيح( ،م  538إلى  1798م) وبعد
ذلك الوقت لحركة "السبتيين العالم على نطاق واسع" في أواسط إلى أواخر  ،1800إلى "ظهور الثانية للسيد المسيح" ،الذي لم يحدث.

صوت عظيم من السماء هو هللا-يسوع يدعو القديسين القتلى الذين قتلوا إيمانهم ،الخروج من قبورهم ،المعروفة النشوة ،يعود إلى "وأنهم
صعد إلى السماء في سحابة" .قد تذكرون عندما يعود يسوع أنه سوف ينزل من الغيوم ،وجلب القديسين الميت حتى له أوالً ،وثم القديسين تلك التي
ما زالت تعيش بعد ذلك .فمن وجهة نظري فإن هذا الحدث هذا أعاله اآلية يقول لنا ،من وجهة نظر "الثانية وظهور المسيح" واالختطاف.
"وصعوده أعدائهم لهم "،إشارة الحقيقة أن العالم بأسره شاهد على "القديسين هللا" الناشئة من قبورهم ،ويجري اتخاذ ثم يصل إلى أن
يكون مع يسوع في السحب في "الثانية وظهور يسوع".
تذكر :إذا كنت ال المجاهرة بالحب هلل بإعطاء العبادة له تماما كما أنه األوامر ،ال إضافة لكلمته ،أو طرح منه ،ثم أنت ال من هللا وإذا
كنت ال من هللا ،فأنت عدو له .هللا رؤي ة فقط باألبيض واألسود ،الخير والشر ،هناك ال منتصف الطريق .ويثير فيه يسوع من القبر جميع قديسيه،
كل العالم ،على قيد الحياة في ذلك الوقت ،سيكون شاهدا على ذلك.
التفكير في األمر بهذه الطريقة ،إذا لم تكن واحدة من تلك التي يجري رفع تصل إلى يسوع في الغيوم ،ثم كنت ال من هللا ،وأن أقول أنك
عدو هللا وكل قديسيه .عندما شاهد الناس يجري رفع الخروج من قبورهم ،ثم سوف تعرف كل ما تم كتابة صفحة ويب هذه صحيحاً ،وسيكون
الوقت المناسب لك للتوبة ذنوب الخاصة بك والقيام بما يجب عليك أن تأتي إلى الطاعة "كلمة هللا".

هناك "ال يزال الوقت"
ال يكون ذهول ومع ذلك ،ما زال هناك وقت للتوبة ذنوبك وأسأل هللا أن يغفر لك ،إذا كنت تأخذ هذه الكلمات أن كنت القراءة للقلب والبدء
في عملية التحويل ،ال يزال قد تكون حفظت .إذا انتظرت حتى الثانية وظهور المسيح ،واالختطاف ،أو إذا كنت يموت األول ،سيكون متأخراً جداً
ومع ذلك.
وقد فعلت كل هذا العمل الشاق لك ،في كتابة الدروس والفصول التي عرضت في صفحة ويب هذه ،www.GodsTrueWord.net :إذا
كنت تبدأ بالدرس  ،1ومواصلة المضي قدما في ترتيب من هناك ،سوف تتعلم "كلمة" هللا الحقيقية ،ويمكن تبريره بأمل الخالص والفداء.
rd
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للرجل ،ولكن بضعة أشهر بعيداً .انظروا حالة العالم اليوم ،روسيا اتخذت األسلحة ضد أولئك الذين في أوروبا الشرقية ،وقد حققت نجاحات في
الشرق األوسط ،منحت إيران طريقا للحصول على األسلحة النووية ووسائل إيصالها ،والصين هو توسيع قواتها العسكرية في بحر الصين
الجنوبي ،مما سيؤدي إلى خالف مع الواليات المتحدة األمريكية .الواليات المتحدة األمريكية بأي زعيم إعطاء التوجيه أو إظهار للقوة ،والتي
أعطت هذه األمم األخرى ،من القيادة لملء الفراغ.
الوقت ينفد ،وأن الحرب العظمى قد تنبأ باهلل-يسوع ناي علينا ،وهللا لن يضطر المرضى مع أولئك الذين يرفضون إعطاء العبادة الحقيقية
والصحيحة له.

