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Wrath & Glory
A special message to readers:
I am so thankful that this book is being made available
Arabic Version through the translation services of Christian
Life Ministries. It has been privilege and a joy to work for
several years now with Brother Nazir Gill. I have come to
greatly appreciate him and his ministry and the great work, he
is doing to share the Gospel with the people.
There is no book of the Bible that has been more
ignored, feared and abused that the book of Revelation. It is
my hope that this explanation of Revelation will show you its
importance and deliver you from all fear of it. The end time
prophecies contained in it present a lot of bad news for those
who have willfully rejected God and His Savior, Jesus Christ.
But for those who have accepted Jesus, there is only good
news. The fundamental message of the book is that Jesus is
returning, and when He does, BELIEVERS WILL WIN.
I hope too that this book will demonstrate to you that
the book of Revelation is easy to understand, if you will simply
believe what it says. You do not have to have an advanced
university degree or an over-active imagination. All you need
is the indwelling of the Holy Spirit and a conviction that God
knows how to communicate and wants to communicate with
you.
Finally, I pray that as you come to a better
understanding of the great promises God has made concerning
these end times, you will begin to yearn for the Lord’s soon
return.
Maranatha!
Dave Reagan
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مقدمة
في كتابه" الغضب والمجد "ترجمة العربيہ وذلك بفضل من ﷲ لك۔ إنه
لشرف بالنسبة لي أن نشر ھذا الكتاب باللغة الفارسية۔ ومع ذلك ،من
السيد ريونڈ نزير۔ جے۔ گل وفريقه قاموا بعمل رائع۔
خدمتھم ھي واحدة من عدد قليل من الخدمات خانہ"ظھور المسيح"
يسوع المسيح ھو الرب ،لتعترف وصول الوعظ في وقت مبكر۔
خدمتھم ھو واحد من عدد من المنازل"ظھور المسيح" يسوع المسيح ھو
الرب ،لتعترف وصول الوعظ في وقت مبكر۔
الكنيسة" إلى السماء "و" المسيح "الحقائق ،من أجل إحداث الكنيسة في
القرن الحادي والعشرين عالميا ،وارتفاع الكنيسة و" المجيء الثاني
للتعاليم يسوع يحتاج إلى القول مرارا وتكرارا۔ نحن نعيش في األيام
األخيرة ،وصول يسوع المسيح على األرض والثانية قريبة جدا جدا۔
الكنيسة في وقت واحد ،وليس فقط النوم الخام ،ولكن النوم ھو النوم۔ بدال
من انتظار ظہور المسيح قريبا ،والناس النوم ال تفعل ذلك۔
يتم تحديد العديد من القادة المسيحيين) ما يسمى( من المسيح" ظھور
المسيح ثانی" تتوافق كبيرة مع حياتنا اليومية۔ عندما يكون الناس
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مقتنعون بأن يسوع كان قريبا۔ عندما تكون الحياة الفصلۃ قد تغير۔ وھي
تتحدث عن المسيحية وباكستان مليئة الرغبة في العيش۔
ما يقرب من الكتاب ،وكبير كتاب "الوحي" الكتاب المقدس۔ كان قادرا
على إقناع تتركز كثير من الناس الشيطان ،ھذا الكتاب ال يمكن تفسير
ذلك ،ولكن ھذا يأتي كذبة من قاع الجحيم۔ الشيطان ھو "الوحي" ال
يريد ،أو قراءة الكتاب ألنه يظھر ھزيمة كاملة من الشيطان وانتصار
يسوع المسيح۔
كل رجل يمكن أن نفھم أصبح كتاب الوحي ،والروح القدس "المقدسة"
)مكان السكن(۔ نعتقد أن ھذا البيان ھو مفتاح الحل۔
من أجل فھم معنى قاعدة بسيطة ھي أن تعرف نفسك وتشعر ،وھذا
الكتاب سوف تثبت لكم حقيقة ھذه النظرية۔
أدعواز ايں كتاب يبارك لك وأدعو ﷲ أن قلبك سيكون واضحا۔ األھم
من ذلك كله أدعو ﷲ أن ھذا الكتاب ھو قريب جدا من المسيح۔ العالقة
معه أقوى بحيث صولك المتوقع من ھذا الحجم۔
ماراناتھ
دکتورديود ريگن
يو۔ ايس۔اے
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الدرس 1

Understanding Revelation
فھم الوحي
بھذه الطريقة يمكن أن يسمع للكنيسة مئات المرات في طفولتي۔ وأعتقد
أن الكتاب ليس لغزا محيرا للعلماء فھم الكتاب المقدس في محاولة لحل
المشكلة بسبب الخمول۔
حالی که اياالت متحده و در سراسر جھان در سی سال گذشته،
آموزش از کتاب مقدس نبوت است ،مردم من به ھمه احزاب صحبت
می کنيد ،کليسا می دانيم که آنھا با کتاب وحی و بسياری از مردم می
ترسند از او بيش از حد آشنا ھستند ۔
أھمية وحي
الوحي ،والكنيسة والشعب المسيحي الوحي ،واألعمال التجارية
والحكومية من قداسة الكنيسة۔ إذا قرأت ھذا الكتاب وكأنه رواية ،ولكن
لم يقرأ الفصل األخير في نتيجة االعتراف۔ العالم المسيحي ،فمن المھم
لقراءة وفھم۔ ألنه يخبرنا اننا سنفوز في نھاية المطاف۔ ھذا الكتاب ھو
انتصار۔ يتم تعيين الكتاب إلى األخالق المسيحية۔ بسبب ھذا الكتاب،
والناس على دراية الكتاب المقدس للتنافس مع ومحاولة التغلب عليھا
مشغول۔
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في أوائل القرن الحادي والعشرين ،فمن المھم دراسة سفر الرؤيا۔ منذ
تراجع الكنيسة المسيحية عن اثنين من التحديات الرئيسية التي تواجه
المجتمع ،والغضب ،كما لدينا۔ نحن بحاجة إلى تشجيع مثل ھذا أن كتاب
الوحي۔
سبب آخر للقرن الحادي والعشرين ،استنادا إلى كتاب الوحي ،ونحن
بحاجة إلى التركيز۔ عالمات األزمنة قلت المرة األخيرة التي كان
الشخص على قيد الحياة۔ منذ الھبوط أبواب السماء ،يسوع المسيح ،اآلب
السماوي ينتظر أوامر۔
لكنه ال يمكن التعرف على األعراض ،والعمى الروحي ،ولكن
األعراض الصوت ألذني تشارك۔ ألن" صوت بوق وصوت مالك
)ماري( ،ويأتي العريس۔"
وفقا لتوقعات من الكتاب المقدس ،وإسرائيل ھو إعادة تأسيس۔ عاد
اليھود إلى القدس۔ حليف في أوروبا۔ توقعات التكنولوجيا ،والذي كان
وراء فھمنا ،ھو مغزى خاص۔
مائة سنة قبل اليوم ،لم يكن ھناك أي عالمة على ظہور المسيح۔ أظھرت
أولى عالمات المجيء الثاني للمسيح أعلن بلغورد شد۔ وعدت بريطانيا
وفلسطين وطن قومي لليھود۔ تظھر حاليا عالمات يسوع قريبا۔
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لكنه ال يمكن التعرف على األعراض ،والعمى الروحي ،ولكن
األعراض الصوت ألذني تشارك۔ ألن "صوت بوق وصوت مالك
)ماري( ،ويأتي العريس"۔
لغضب والمجد
يسوع قريبا ،وحقيقة أن كتاب الوحي يجعله مفيدا لحياتنا۔ الكتاب يبدأ
وينتھي ھو أن" يسوع قادم قريبا "ھو موضوع ھذا الكتاب۔ يقال في سفر
الرؤيا07:01۔
تبدو ،وقال انه سوف يأتي مع الغيوم۔ وستنظره كل عين له۔ وأولئك
الذين طعنوه لرؤيتھا۔ ،وقبيلة على األرض حدادا بسببه۔ في الواقع ،آمين۔
الكتاب المقدس ،يسوع المسيح قد أبرم مع اإلعالن۔
نظرة !أخطط لتأتي في وقت مبكر وبلدي ھو مكافأة لتكوين كل وظيفة
)مکاشفہ ( 12:22والمسيح سيعود إلى األرض في تاريخ البشرية،
وأسوأ الحرجة۔ بالنسبة لبعض الناس ،فإن اليوم األكثر المجيدة تكون
حياتك۔ ألنه بالنسبة لھم يسوع" المباركة األمل "كما قال۔ )تيطس
(13:02ادخل انه يمكن وضع تجربة سيئة وراء۔ ألنھم في اإلرھاب
المقدسة۔ وسوف يكون غضب ﷲ۔ أولئك الذين يحبون ﷲ ،والغفران،
ونعمة ورحمة ونفى )مکاشفہ(11:19
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يقول الكتاب المقدس في األرض أو غضب ﷲ ،أو تحت نعمة ﷲ۔
يؤمن باالبن له حياة أبدية ھو نفسه ،ولكن ال يؤمن باالبن لن يرى حياة
بل غضب ﷲ يبقى عليه)يوحنا ( 36:3يعيشون تحت نعمة مجد ﷲ۔ تظل
تحت غضب اإلرھابيين۔ عودة يسوع المسيح يعني لنا أن يغضب
والمجد۔ وتصدر المحكمة لمحاربة أعداء ﷲ تأتي من األرض۔ )مکاشفہ
(11:19
ال تزال غاضبة بعد مجده سوف تظھر۔ في أقرب وقت تتويج كملك
الملوك ورب كيلو دالتون االمم المتحدة الخطى باسم" أمير السالم "ستبدأ
المملكة جبل صھيون۔ )يسعياه  (6:9واألمم المتحدة سوف تكشف مجده
)يسعياه( 24 :21-23۔ وأنھا سوف تتلقى الشرف والثناء۔ ،فرفض في
أول دخول )تسالونيکی(10:01،2
الغضب والمجد
ھاتين الكلمتين لي ،أنت ويسوع المسيح يعني لتغطية وصوله۔ نعمة غير
مفھوم ﷲ في وفاة شخص ما ال تريد ،لكنھا يريد الجميع أن يتوبوا وجھا
)1۔ بطرس ( 9:3
تابعونا غاضب من اجل ﷲ ونعمته وتعطى للدعوة۔ مقعد القضائية
أمامه ،ليس لدينا أي عذر۔ وقد سبق ذكر ﷲ بشكل واضح في کتاب
الرؤيا۔
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تجاھل نبوت
ھيا ،بدأنا النظر في  2تيموثاوس  3:16،17ھو في سفر الرؤيا۔ الحظ أن
الكلمات كانت مكتوبة من قبل الرسول بولس يونغ۔" الكتاب المقدس ھو
ﷲ۔ الرسوم ،والتعليم والتدريب في البر األمثل من وحي ومفيدة ،حتى
أن رجل ﷲ كاملة وجاھزة لكل عمل صالح۔"
المؤمنين المسيحيين وغالبا ما تكون على علم جيدا من ھذه اآليات۔ ومع
ذلك ،فمن الممكن بالنسبة لك أن نتذكر العظة اللفظي الخاص بك ،فإنه قد
يكون من المستغرب ھو أن اآليات من كتاب الرؤيا قد تترافق مع؟
نعم ،نعم۔ ترتبط ھذه اآليات لقراة الرويا يوحنا "اقول لكم۔ جزء من كلمة
ﷲ التي غالبا ما يتم تجاھله۔ ال شيء غير كلمة النبوة ،ولكن أنت تعرف
جيدا يجب أن تكون سعيدة۔ نبوءة الكتاب المقدس ھو كلمة ﷲ ھي تعتمد
على الثلث ،و ربما سيكون من ال يصدق۔"
ما أعنيه۔ كمثال على ذلك۔ وقال اليوم ان المزيد من الشباب إلى أن
الوعظ والكليات الكتاب المقدس والمعاھد وحضور الندوات والدورات
التدريبية ،ودراسة الكتاب المقدس المالعب أبدا أن تدرس في كتاب۔
شباب الخريجين والوعظ ھذا لسنوات۔ لكنه لم يبشر نبوءة الكتاب
المقدس۔ إذا الواقع ،وقال انه تجاھل الجزء الثالث من كتاب ﷲ۔
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وھذا أمر مؤسف ألنه مكتوب من قبل الرسول بولس قال" :ليس فقط في
العھد الجديد أو الكتب التاريخية العھد القديم ،ولكن)كامل الكتاب
المقدس( رويا فی ﷲ۔
لذلك الوحي من الكتاب المقدس ،كلمة النبوة۔ وقد كتبت من قبل الرسول
بولس۔ تحسين التعليم والتدريب في الكتاب المقدس العدالة وجيدة۔ وھذا
يعني أنه إذا كان ألي شيء واحد أن نعتقد إن شاء ﷲ ،وقادرة وحسن
اإلرادة۔ كجنود محاربة كل منھم مجھز بالمعدات الالزمة۔ وھذا يعني أن
المعلم الكتاب المقدس في ھذا البيان۔
إذا نظرنا على حد سواء من كلمة يسوع المسيح ھو ﷲ بالنسبة لنا جميعا
للعمل۔ فھي في صالحنا۔
تجربة شخصية
في تجربتي ،ولدي قدمي على التعليم العالي في الكنيسة المحلية في
كنيسة العھد الجديد ھو العثور كبيرة۔ ومع ذلك ،يتجاھل أن الكتاب
المقدس ھو النبوة۔
كان لي مساء االحد ومساء االربعاء خالل العطل المدرسية المؤمنين إلى
الكنيسة ،وكان مفتوحا بالنسبة لي۔ كل صباح اليوم األحد ،وتستخدم
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بانتظام۔ رغم ثالث سنوات متتالية ،وإذا كنت ال أعرف نبوءة الكتاب
المقدس۔ في ھذه الورقة نتجاھل أھم است۔
بمجرد أن تبدأ قراة الكتاب المقدس ھو النبوةبنابراين ما سعی کرديم در
نبوت کتاب
اسرع وقت به آن پايان که در کليسا با وجود سی سال از
ِ
مقدس غافل بود۔اگر کسی که از من می پرسند که کليسا صعودی
کيست ،پس من چيزی شبيه به آن پاسخ :اين رويداد خواھد بود آشفته و
يبدو مثيرا ،ال يبدو أن نفس۔ وأريد أيضا الدراما يأجوج ومأجوج
مصنوعة باستخدام نفس المفھوم۔ وقد بشر مجموعة من المسيح الدجال
بالنسبة لي۔ نحن غير طائفي ،نفسي ،ويعتقد أن كنيستھم ھي الكنيسة
الحقيقية الوحيدة۔
نحن ببساطة تجاھل نبوءة الكتاب المقدس ،مما يؤدي إلى النمو الروحي
الرھيب توقفنا۔ لدينا التقديس ،وعلينا ان نتعلم على التكيف مع وضع
القطع وشكل المسيح۔
ألنه تم تصميم العقل البشري بحيث جعلت النادي لھم كلمة ﷲ لتزدھر۔
العھد القديم أو العھد الجديد كلمة ﷲ ھي أساسية لتنمية وتعزيز روح
اإلنسان۔
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The Major Barrier To Revelation
عائقا رئيسيا أمام الرؤيا
ان الكنيسة بشر من قبل ،كان من المستحيل أن نفھم تطور الكتاب
الرويا۔ ،وأعتقد أن نقرأ فقط الكتاب الرويا۔ انھا ھدفي لفترة طويلة۔ كل
من العھد الجديد في إنجيل متى سوف ندرس الرويا۔ بعد ثالث سنوات،
عندما وصلنا كتاب الرويا ،كما قالت ،ألنني أنا آسف أنني عدت التنمية
البشرية المستدامة۔ ومع ذلك  ،يتم استيفاء ھذه القيود التي أعرب عنھا۔
ثم كان واقفا قبل أن تبدأ الجماعة أن أقول۔ األصدقاء :سندرس كتب
العھد الجديد ۔ في حين أن جميع الكتب و نقرأ الرؤيا تم التوصل إليھا۔
ومع ذلك  ،يجب أن نعرف أن كل شخص ال يمكن فھم الكتاب الرؤيا۔ ال
أحد سيفھم أنه ال يفسر ذلك۔ ھذا الكتاب ھو لغز الصينية سأبدأ ذلك۔ انه
من الصعب بالنسبة لي أن أقول لكم سمعت ھذه العبارة مرات عديدة۔ و
مرة أخرى ،وانه تم تكرار ذلك۔ نعم  ،وھذا الكتاب ھو لغز الصينية۔ و
بقوله انه ذھب مجموعات  ،لمعرفة الناس مغادرة منازلھم۔ ھو نفسه ال
يمكن أن نفھم كيف أن ھذا الكتاب يمكن للشخص أن يفسر؟
ترک يک اثر روانی آن را در ذھن من بود ،و من به اين نتيجه رسيدند
که بسياری از مردم به اصطالح مسيحی در برابر اين کتاب يک اثر
روانی است آمد.آنھا بر اين باورند که آن غير ممکن است به درک
کتاب مکاشفہاست .بغض النظر عن بضعة أجيال تاريخ الكنيسة ،فإن
الغالبية تعاني من التشوش الذھني.
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كتاب ديني التنظيمية أو اإلخاللين
العديد من الكنائس في سفر الرؤيا أو تجاھلھا تماما .أو لمجرد اعتبار أن
ال أحد يمكن أن نفھم ذلك .أنھم ال يحملون شھادة الدكتوراه .نعم ،أو إذا
كان لديك المبدع والخيال لمثل ھذا حامل درجة .لذلك قد يكون قادرا
على فھم ھذا الكتاب' .ق نظرية ،التي عادة ما تكون في العالم المسيحي،
وھذا الكتاب ھو عن نوعين من الناسھناك درجات مختلفة .ومع ذلك،
المقصود ھذا الكتاب إلخفاء ديب النساء غواص العميق وأغنية .من
البحر إلى البحر مثل لؤلؤة الغواص الثمينة وجدت أو متحيزا ضد أي
من الناس الذين يجدون المسيح الحي الذين يعيشون تحت صخرة .لھذين
النوعين من المعدات التي تنتج األلعاب.
لذلك ،وبالنظر إلى أعاله ،وكتاب الوحي أننا نتعامل مع مشكلة كبيرة .
حتى قراءة ھذا الكتاب وفھم أن ھناك عقبة نفسية .وبالتالي فقد كانت
مروعة أن عدد المسيحيين قد قرأت ھذا الكتاب .وأنت تعلم أن الشيطان
يحب ذلك أيضا.
الوھم الشيطان
الشيطان ال يريد أي شخص لقراة كتاب الوحي .ھل تعرف لماذا
الشيطان ال تريد؟ ألن ھذا الكتاب يخبرك أن كل شيء سينتھي .الشيطان
يريد منك أن تبقيه مشتتا وببساطة تخمين كما حتى الموت .باإلضافة إلى
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ذلك ،وقال انه يريد من العالم أن تبقي عينيك مركزة .بعد الفتح الشر ھو
أن جيدة .وقال انه يأمل لكم وآمل أن التخلص من كافة البيانات.
منذ ھزيمة الشيطان ،وضمان أعلنت نجاح كتاب الوحي يسوع .معركة
الخير والشر في الكون من البداية للمتابعة .وسوف تنتھي مع الغزو ﷲ .
ألن ﷲ ھو خالق الكون ،وسيكون الفائز.و اين کتاب که کسانی که
عيسی مسيح را به عنوان نجات دھنده خود و به خدا پذيرفته می شود
را نشان می دھد۔ وقالت انھا سوف تكون دائما ملك.
رسالة الغضب والمجد
من کتاب مکاشفہ من أبناء ﷲ مع كتاب جيد .نحن مدعوون من قبل ﷲ
من خالل الروح.آن را بخوانيد و بر اين باورند که چون آن را به
ارمغان آورد و شرکت به آن انتظار می رود و البته برخی از خبر بد
در داخل اين کتاب وجود دارد که کسانی که عيسی مسيح را رد می
خشم خدا در عکاسی نشان داد۔
الغضب والمجد
ھذه ھي الرسالة من الكتاب ھو الوحی العودة إلى النصر المجيد للسيد
المسيح على األرض .وتقبل الملك رغبته قلب المسيحية ھو شيء بالنسبة
له .ذلك ھو رغبة قلبك ،ولكن بالنسبة لمعظم الناس ،وغضب ﷲ كشف

15

لغضب والمجد

من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن نفھم .يقولون أن الحب ھو
مدھش كيف أنھم فقراء.
أشرطة ﷲ والسيرة
شيء واحد أن نأخذ في االعتبار أن ﷲ من سيرته الذاتية والجانبين يتم
قطع .صفات ﷲ ،مملوءا نعمة ورحمة ومحبة .منذ كان المرجع الوحيد
له البن الخطايا الموت .على الرغم من أننا ال يحق لھم ذلك .ومع ذلك،
حوالي والذي أوضح جانبا آخر من طبيعة والممارسة ،والقليل جدا .
معظم المسيحيين ال يعرفون شيئا عن ذلك .الجانب الثاني من حرف ﷲ
القاضي الكامل ،األعمال الكاملة ،والكمال والمقدسة .ألن من الصالحين
تماما ،المقدسة ،نقية ،والصالحين القاضي ،وقال انه ال يمكن أن نرى
لماذا الخطيئة۔
كما ھو موضح في الذنب أن يعامل أن ﷲ يمكن استخدام واحدة من
طريقتين .وھذا يعني لديك للتعامل مع الخطيئة من خالل الغضب أو
فضلي۔ )يوحنا" (36:3إذا كنت تحت النعمة ،ونأمل سوف تأتي ليسوع
المسيح كما التھاني ".ولكن إذا كنت تحت غضب ﷲ ،فإنك قد الخوف
المقدسة كما واإلرھاب .ألن يسوع ھو حب ﷲ وغضب ﷲ.
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النمر واألسد
عانى يسوع عن خطايا البشرية في أول ظھور له كان مثل خروف .
ذھب إلى الصليب ،متواضعة مثل خروف أن يسفك دمه بالنسبة لنا أن
لدينا لتتناسب مع ﷲ خالقنا .يتم تقديم الخروف النقي والمتواضع من
مغفرة ﷲ لخطايانا من خالل التضحية).1يوحنا ( 7:01ومع ذلك ،فإن
يسوع كحمل الذين عانوا لن يعود )إرميا ( 25:30-31وقال انه من
السماء ألولئك الذين يرفضون نعمة ﷲ ورحمة ومحبة ،وسيتم الكشف
عن غضب ﷲ )رؤيا( 11:18-19
رؤية متوازنة ﷲ
مرة أخرى أريد أن أؤكد حقيقة أن ﷲ سوف تتعامل بالتأكيد مع الخطيئة .
أريد بشدة أن نوضح أن الكتاب المقدس ھو واحد االسمية الفصل ھذا
البيان ھو الصحيح .ں المنعم يوسف أن وجدت في كتاب ناحوم العھد
القديم.
انھا مجرد مصادفة ،.وكتاب ناحوم ،وھو الكتاب المقدس أن العديد من
المسيحيين قراءة أبدا .ھناك العديد من الرجال والنساء وسوف تكون
قادرة على فتح كتاب ناحوم .ھذا الكتاب ھو األنبياء طفيفة .أنا ال أحب
ھذا اللقب .ألن ھذا الكتاب ھو لمحة عن بعض الوزن ال لزوم لھا .بل
ھو حقيقة أن األنبياء الصغرى( الكتب )ھو الكتاب المقدس مھم جدا۔
الكتاب المقدس أنبياء ﷲ لبعض الوقت في المستقبل .ومع ذلك ،فإن
17
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الكتاب المقدس صغيرة )قاصر( ،بحيث يتم مقارنة الكتاب المقدس مع
الصحافة الصغيرة.
نرى ذلك حاليا النبي ناحوم ،وطبيعة ﷲ)كاسيت الفرس( ومكافحة
الجريمة الموصوفة۔ "ﷲ ھو جيد ،وملجأ في أوقات الشدة .يعرف أولئك
الذين يثقون به" )ناحوم( 7:1
مفھوم ﷲ ھو أننا جميعا نحب .وبالتالي فإن فكرة ﷲ موجود في عقولنا .
الفصل ه ﷲ المحبة ،والرحمة ،واأللم ،والرحمة ،والعطف ،والنعمة
والقوة .الفصل ه ﷲ ملجأ لنا المتاعب .ولكن إذا كنت تستمع إلى اآلية
الثانية" .الغيورين والثأر ﷲ ھو الرب .نعم !أقامت غضب ﷲ سوف
ينتقم من أعدائھم" )ناحوم( 2:1
ترى الفصل النبي ،والبعض اآلخر تفسير طبيعة ﷲ وطبيعة أمامنا .
"إن غضب ﷲ قاتمة والسيطرة ،والمذنب ليس في كل سيئة .عبر الرياح
في الرب ،وسحب من الغبار من قدميك ").ناحوم ( 3:1ھذه الكلمات
مخيفة اإلرھابية.
وھناك فكرة مضللة ﷲ
الشيطان إلى ﷲ ،أثناء محاولة لتقديم نظرية خاطئة ،بل ھو محاولة
لوصف خالق السماء وطيف العمالقة ،لديه على كل شيء قدير.
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حاول أيضا أن يثبت أن عرشه على الحكم عندما يجلس وكنا نقف أمامه
في المحكمة ،أفضل للجميع ،وحبي له الحتضان حبه ويقول بھدوء "إذا
كنت ال تقبل ربي والمخلص ،ولكن الحياة ھي جيدة ،وكان لديك الناس
الذين يعيشون على ناصية الشارع ،والكثير من حياة جيدة يمكن أن
يكون ".ولھذا السبب أنا أرفض خطاياك ليسوع وتجاھله ،.يمكنك إدخال
مملكتي ،واالستمتاع بالحياة األبدية.
وسوف تمنح أن أقول لك شيئا .تذكر! ھذا ں ﷲ ،ال إله الكتاب المقدس.
ﷲ سيتم التعامل مع صفقة ﷲ الخطيئة )الخطيئة( مع .وقال انه يجب
قتال من خالل نعمة أو غضب.
لديھم نعمة يسوع والغضب يسوع .قبل مجيئه إلى الحب ،واآلن انھا
قادمة إلى الغضب .وأولئك الذين يرفضون محبة ﷲ وغفرانه ،وﷲ
جعلھا غاضبة.
نقطة الموضوع والتنسيق
ما يقودنا إلى موضوع الوحی.آن است که اين کتاب داستان از آمد ثانی
عيسی مسيح از آغاز تا پايان نشان دھنده است .الرب يسوع يخبرنا عن
قريبا .حقيقة أن موضوع ھذا الكتاب الموضح في الوحی .07:01
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"انظروا ،انه سوف يأتي من الغيوم ،وستنظره كل عين له .أولئك الذين
طعنوه ،وانه سوف نرى ذلك ،.وسوف قبيلة حدادا على األرض بسببه ،
في الواقع ،آمين " .موضوع ھذا الكتاب من البداية إلى النھاية .والنقطة
الرئيسية في ھذا الكتاب ھو ما أنبياء العھد القديم" .يوم الرب" )يوئيل
 .(1:2ھذه الفترة من الزمن ،تبدأ من صعوبة .الملك األلفي ،وسوف
يكون مجده .ومجيء الثاني من الرب يسوع المسيح سوف يكون ستبدأ
نھاية المحنة العظيمة.
ألن ھذه األشياء ،وأنا أتساءل لماذا الشيطان ال نريد الناس على قراءة
الكتب .وھذا يعني أن الشيطان كان قادرا على إقناع عدد كبير من
المسيحيين .الفصل ه ومن غير عقالني وغير مفھومة .ولكن ھذا الكتاب
تعليما عالم ،أو وجود تحيز في الملعب .وينبغي آي ں الشعب المسيحي
االبتعاد عن ھذا الكتاب .ولكن مرة واحدة كلمة ﷲ ) 2تيم (3:16،17
أذكركم.
" تمام کتاب مقدس از خدا اتھامات الھام گرفته و بھبود آموزش و
پرورش و آموزش برای مفيد است ،به طوری که مرد خدا کامل و
آماده برای ھر کار خوب باشد" .تمام کتاب مقدس" و يک کتاب
مقدساز جمله در کتاب مکاشفه است".
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قھر الشخصية
دعونا نقول لكم كيف الوحی وسيلة لفھم الكتاب .كما قلت ،منذ ثالثين
عاما ،وأنا مشتركة كتاب اللغز ،أو كما مرض خطير ،والبقاء بعيدا عن
ذلك.
ثم ،في لحظة من الحماس الديني جاء يوم واحد عندما توسلت له لقراءة
العھد الجديد .وبعد ذلك عندما ذھبت إلى كتاب الوحي ،لذلك أعتقد أنا
عالقة .منذ كنت التسول ،واآلن ال بد لي من قراءتھا .ثم قررت قراءة
الكتاب في أقرب وقت ممكن .ولكن قبل أن أفعل ذلك بدأت قراءة
الكتاب ،وكان شيئا لم أستطع أن أفعل ذلك من قبل .و "األشياء" ،ويتم
ذلك واضحا بالنسبة لي أن الروح القدس .ھذه )رؤيا  ،(3:1وما ھو
عليه.
"النبوءة قارئ الكتاب وجمھورھا ،وما ھو مكتوب ،تليھا المباركة ،ألن
الوقت قريب".
قراءته فتحت عيني مفتوحة على مصراعيھا و التي تسيطر عليھا
روحي " .طوبى لمن يقرأ ھذا الكتاب لقراءة أو االستماع إليه  '' .اآلن،
أنا الشخص الذي يؤمن بوعد ﷲ .لالحتفال سلم أن ﷲ قد وعد  .و النعم
التي تقدمھا ،و أريد الحصول على كل منھم .لقد تعلمت أن الكتاب
المقدس ھو الكتاب الوحيد الوحی قارئ الكتاب  ،وقال انه ھو وريث
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لجميع النعم  .كنت أعرف ما قلته في تلك الليلة ؟ أريد أن أقرأ لھم )رؤيا
 ، (3:1و االدعاء بأن كل النعم التي لديه بالنسبة لي .و قلت يا رب ! أنا
أفھم يبارك  .بلدي ) اللغز الصيني ( يمكن أن نفھم.
تم قبول الصالة
ثم عندما قرأت ھذا الكتاب ،وتعلمون ما حدث؟ في أقرب وقت قرأته
عندما تلقيت البصيرة والفھم.سپس من ترجمه ديگری دريافت و دعا
کرد و گفت :من برای مکاشفه  03:01تضمين نمايد و عزيز خدا من
ھستم پر برکت ،آنھا عقل و دانش و فھم پر برکت را به من داده اند
کتاب مکاشفہ به طوری که من می توانم درک.
ِ
في ھذا الكتاب )رؤيا( ،وأنا أقرأ من البداية إلى النھاية .لقد ربحت بعض
البصيرة ثم فزت واحدة من الترجمات األخرى .كما قرأت ھذا الكتاب،
لقد جئت لفھم أنه إذا كانت مليئة بالبھجة .ثم قرأته ،وأنا قد وصلنا إلى
فھم .وإنما ھو أيضا حقيقة أنه إذا لم أكن أفھم كل شيء ،ومع ذلك ،فإن
بعض األشياء التي أنا أفھم .مرة أخرى ،صليت لرؤيا  .03:01يا ﷲ،
أبارك لھم مقدما" .القراءة تماما ،يا رب ،أنت تعلم أني ذاھب للقيام
بذلك ،.أدعو ﷲ أن بأسرع ما قرأته ،وسوف تفھمني ،وذلك بفضل.
مئات المرات قرأت كتاب الوحي ،وأنا مرة واحدة قراءة مئات الكتب
رؤيا رؤيا ،في كل مرة صليت يا عزيزي ﷲ! يبارک لی الرؤيا
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 .03:01اآلن ھو الوقت المناسب لمساعدتي في فھم ذلك .حتى أستطيع
أن أفھم سفر الرؤيا التي لم أفھم بالفعل .وكان في كل مرة ﷲ المؤمنين
وعده صحيح .في سفر الرؤيا ال تزال بعض األشياء أنا ال أفھم .وربما،
في ھذا الكتاب ،وھذه الكلمات ھي ه آي أن ال أحد يمكن أن نفھم.
في  .1كورنثوس  .12:13ھذا الكتاب ھو مكتوب في كلمة ﷲ ،وھناك
بعض األشياء التي ال تفھم .ألننا كبشر نرى مرآة المرآة التي نرى
يتالشى .ولكن اآلية الكريمة:
عندما نرى يسوع سيفھم بالضبط .ال يفقد القلب من الحقيقة في االعتبار
حقيقة أن ھناك مثل ھذه األمور في كتاب رؤيا لك األسرار مرة واحدة
كانت مخبأة .على أي حال! واآلن فھم أفضل لك .وعند السيطرة على
الوقت التربية ستكون معظمھا االرتباك العقلي ،وبعد ذلك سوف تصبح
واضحة عقلك وكنت اعتقد ان االمور تسير في ھذا الكتاب .تحيا إرادة
ﷲ أن تتعلم أسرار.
المفتاح لفھم
من أجل فھم الوحي من مفاتيح للتغلب على التشوش الذھني حصلت على
المفتاح .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أيضا أن نضع في اعتبارنا أن ھناك
عدد قليل من المفاتيح .أنا أقدم لكم ثمانية مفاتيح .ومع ذلك ،يمكنك
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التبديل لھم حتى أكثر من ذلك .ولكن ھذا الكتاب ھو مثير للدھشة رؤيا
لفھم ،ولكن بلدي ثمانية مفاتيح حلھا.
يتم سرد المفتاح األول في الوقت الحاضر .على أي حال! وأكثر تفصيال
ودقة.مھم اين است که شما را در قلب خود را باور دارند اين خواست
خدا است که شما بايد کتاب گرا توصيه است .إذا كنت مرشحا لھذا
المفتاح لكسب شيء من ھذا الكتاب ھو مھم بالنسبة لك.
فترة التشوش الذھني .أنا ال أحب أن أؤكد أن ألنكم تدركون .ھذه الحقيقة
ھو مھم بالنسبة لك .الحفاظ على االيمان بأن ﷲ يريد لك أن تفھم ھذا
الكتاب .ألن ھذا الكتاب ھو بالنسبة لبعض المسيحيين ولكن لجميع
المسيحيين .ھذا يعني أنه إذا كنت ابن ﷲ ،ثم ھذا الكتاب ھو لك .ولذا
فمن المھم أيضا بالنسبة لك أن نفھم .أنھا إرادة ﷲ بالنسبة لك .أن يكون
لديك االيمان به.
رؤيا يشوع المسيح
ھل سبق لك أن الحظت أن كتاب الوحي ،ويبدأ في فھم أن كلمة مشجعة.
وقال الوحي يسوع المسيح ،لذلك كان خدام ﷲ أنه ينبغي في وقت قريب.
أرسلت لھا من خالل المالك تلقاء نفسه خادما جون ،كان يرثى لھا.
)رؤيا (01:01
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ھذه اآلية أمر مشجع .وھذا يعني أن كل شيء في ھذا الكتاب ،وﷲ يريد
منك أن نفھم ذلك .االستماع إلى كلمات" .رؤيا يسوع المسيح" .كلمة
"الوحي" ھي الكلمة اليونانية؟ ال ابوکلبس ترجمتھا .وھو ما يعني
"الستار"" ،لكشف األشياء المخفية" أليس ھذا مثير لالھتمام؟ أعلنت أنھا
فتحت المسيح ،وكشف الغموض .فال عجب لماذا الشيطان يمنع الناس
من قراءة ھذا الكتاب .النقطة الرئيسية في كتاب "يسوع" ھو.
ھيا! الفصل التاسع عشر رؤيا لنا .وانا اقول لكم ما أعنيه 19:10 .رؤيا
ھو بلدي المفضل اآلية قال لنا ما يلي:
"إن شھادة يسوع ھي روح النبوة" ،".وتتركز العيون النبوة في يسوع
المسيح".
كتاب الرؤيا ھو األدب النبوي .يسوع ھو النقطة المركزية من البداية الى
النھاية .سر يسوع مفتوحا .ھذا يعكس مجد .ورفع ما يصل مستقبل
مجيد .ھل تعلم أن مع الرسالة التي يريد ﷲ لك أن تفھم ھذا الكتاب.
يريد ﷲ لدعوة
النفسية الخطوة األولى .على فھم كتاب عن اإليمان أن نعرف أن ﷲ
يريد لك .وھنا بعض من المنطق الحاجة.اين سوال مطرح است که چرا
خدا می خواست برای نوشتن يک کتاب است که شما نمی کنند؟ ھو
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مكتوب كل كتاب من الكتاب المقدس من ﷲ وأنت بالنسبة لي شخصيا.
ﷲ يريدنا أن نبقى على اتصال معھا .الزمالة يريد ،ويريد أصدقائه .إذا
كنت من النوع من المنح الدراسية؟ الشيء الرئيسي ھو أنه يجب
االتصال به.
ﷲ يريدنا أن نتحدث عنه .يريد منا الدعاء وقراءة الكتاب المقدس من
خالل منحة دراسية له مع .ﷲ ليس اللعب معنا .عقد المعاھد والكليات
للطالب والباحثين لم يكن لديك الكتاب المقدس .من أجل فھم أفضل لم
يكن لديك أي .تحتاج حقيقة أن قوة الروح القدس في داخلك.
ھذه الحقيقة أمر ضروري للحصول على المنحة ھو المھم.
أھمية الروح القدس
في ھذا المعنى ،فإن كتاب الوحي ھو لغير المؤمنين .ھل تعرف لماذا؟
ألن ھذا الكتاب ھو مكتوب من المشھد حتى لقد أنعم ﷲ على القارئ من
الروح القدس ،وكنت ال أفھم ذلك .الطريقة الوحيدة لفھم ذلك .واالعتماد
القارئ على قوة الروح القدس .إذا كان الروح القدس كمعلم الخاص بك،
فإنك سوف تفھم .سوف ميغاھيرتز أقول ھذا الكتاب ھو لآلخرين ،فإنه
يلغى واأللغاز.
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لألسف ،ھذا األمر كله ھو أن العديد من ما يسمى المسيحيين .ھناك
الكثير من الناس مثلي في االعتبار ،والذين يدعون أنھم مسيحيون ،كنت
لم تكن مألوفة مع تجربة الوالدة الجديدة .لھذا السبب ،فإن الروح القدس
ال يسكن في قلبك .تسجيل محدودة إلى اسم الكنيسة .فمن الممكن أن لديھم
كنيسة صيغ االجتماع ،مثل التعميد ،وحتى ھذا قد يكون تعليمه
الالھوتي ،على أي حال!  ،لم يكن انشأ عالقة شخصية مع يسوع
المسيح .بحيث يتم حرمانھم من تجربة الوالدة الجديدة .آي ں الناس على
فھم الوحي ال.
ولكن في كل ھذا ھو أنه في أي نقطة على األرض ،والتي في الواقع قد
ولدت من جديد .وبالتالي فإن قوة الروح القدس والقوة .قادرا على فھم
كتاب الوحي ،وأنا أقدر.
تثق في الروح القدس
من أجل فھم كلمة ﷲ ،الكتاب المقدس ،والثقة الروح القدس .عقله من أن
نثق في ﷲ ،والروح القدس ھو ضروري للغاية.
وأود أن نرى عينة من بيانه 1 .كورنثوس الفصل التي تكررت مرارا
وتكرارا .ال تعتمد على فھمك للطلب كورنثوس .وفقا لحكمة كلمة ﷲ .ثم
قيل أن سر حكمة ﷲ.
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وھذا ھو سر "الحكمة الخفية" ھو .العالم بأن ﷲ قد عين .السبب ھو أنھا
مليئة الروح القدس ﷲ .سلسلة مراجعة :ولكن لنا كشف ﷲ لھم من خالل
الروح ،واألشياء من الروح ،لكنه اكتشف اآلالف 1) .كورنثوس
(10:02
انتقل إلى اآلية التالية :أي من ھؤالء الرجال يعرف امور االنسان اال
روح االنسان الذي فيه إال روح ﷲ يعلم األشياء من الروح؟ )1
كورنثوس (11:02
في اآلية الثانية عشرة ،رسول ﷲ ،وشدد عليه.
وجدنا لدينا عالم الروح ،ولكن روح ﷲ ،بحيث يتعلمون األشياء التي
أعطاھا ﷲ لنا 1) .كورنثوس (12:02
وفي اآلية السادسة عشرة وجدت أن نتيجة كل ھذا ،وقال انه عندما كان.
"حكمة ﷲ التي يمكن أن تحصل تعليمھم؟ ولكن اآلن فكر المسيح"1) .
كورنثوس (16:02
بولس الرسول من خالل ما قيل؟ وعلم أن ﷲ إال من خالل الروح القدس
الذي يمكننا أن نفھم أسرار ﷲ.
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ﷲ ھو المعلم العظيم
وأشارت اآلية العشرين من الفصل الثاني من الحرف األول من الرسول
يوحنا "أنت مسيحي جيدة ".وفي اآلية العشرين ه قدم "وھمست لھا من
قبل ذلك ،كنت قد أنشأت .يعلمكم كل شيء ،والصواب والخطأ،
والطريقة التي تدرس لك ،لذلك كنت محدودة ".من ھذه اآلية نحن ونحن
نعلم أن الكتاب المقدس أن المسيح ھو مفتاح التفاھم .الرسول يعلمنا من
خالل الكتاب المقدس ،والروح القدس ھو معلمنا .الذين يمكن أن تعمل
في كثير من المجاالت المختلفة.
الشاھد المؤمنين يمكن أن تعمل مباشرة) .رومية  .(16:08أو من خالل
الروح ﷲ الكتاب المقدس يمكن أن تعمل .الروح القدس ،المغني اإلنجيل
أعلن عبر الشريط االستشارات والتدريب قادرون على العمل .الروح
القدس ﷲ ،كمعلمة ،يمكنك تعليم من خالل ھذا الكتاب .لدي كل شيء ما
عدا ھذا الكتاب في أيديكم ،جئت إلى ھذا الفھم من النص.الزم به ذکر
است در اينجا خدا از طريق روح من با شما و صحبت با شما و شما
می توانيد مناسب را چشم خود را برای رمز و راز از خدا باز .وھكذا
كنت أصبحت مصدرا للبركة لآلخرين.
عالمات األسرار
من فضلك ال أخبر الغش " لكن االكتشافات و الكتاب الملھم ھو مکاشفہ
أنت ال تفھم ذلك " .ھذه الكلمات ال معنى لھا و معنى لھا  .سنوات
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وسنوات من االشياء التي سمعت ھذه الكلمات  .طويلة و أذني و السمع.
بديھية و االكتشافات  ،و استكشاف البصرية لمعنى ھذه الكلمات ھو
الكتاب الوحيد من الوحي األدب النبوءة .ولقد استخدمت العديد من ھذه
األعراض .استخدام االستعارات والرموز التي تبدو مثل الكتاب  ،وكان
قصة أرض غريبة  .ھذه األنواع من األفكار والرموز والمعلمين و
المسار الروحي  ،ولكن قلوبھم  ،و تفسيرھا  .والعرف  ،والقيام التصوير
.
وفھمھم للعالم ،وھذا الكتاب يأخذ تم إنشاؤه .ومع ذلك ،ھذا الوصول
وتفسير ،وليس صحيحا وغير مقبول .الحظ أن الرموز لغرض معين،
وتستخدم .ھذه العالمات واألعراض لمجموعة محددة من العناصر.
وبمعناه الحرفي .والروح القدس ،يتم تحديد استخدام مثل ھذه اإلشارات.
وال يمكن اختيار الجميع استخدامھا الخاص .نأخذ مثال يسوع المسيح في
الكتاب المقدس باسم "نرجس شارون "،يقال.
مؤتمر نزع السالح عشرة ووتش اآلن! يسوع المسيح ليس النرجس
البري) .نرگس شارون( ،حقيقة واحدة واضحة .كما قيل لنا أنه ھو) .إنھا
جميلة ،فھي رائعة ،وقالت انھا غريبة .العطر ھو روحي( ويسمى )خبز
الحياة( أيضا .ويعرف )أصل الحياة( لوصف نوعية والصفات
الشخصية .تخيل األشواك الشائكة مقارنة بوش فينيارد تخيل كيف يمكن
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ان تكون خاطئة .اذا كان ھذا ما وصفت الحياة في ظل بوش قبيحة
وسيئة .والذين ال يريدون أن يروا.
أيقونات ورموز لجميع من الكتاب المقدس ،وھذا ھو الواقع .معناھا
وراءھا .ﷲ ،ال تستخدم خوارزمية ال معنى له.
كان أول استخدام النبوة كدليل
اذا نظرتم الى كتب العھد القديم كما ألھمت )زكريا( ،سترى أن أول
مجيء المسيح ونبوءات وجدت في األدب له معنى واسع في حد ذاته .ما
يثبت ھذه التوقعات ليكون النھائي .مثل كانت التنبؤات العھد القديم
صحيحا ،سيتم الوفاء العھد الجديد نبوءة المجيء الثاني للمسيح.
دعونا في كتاب زكريا ،والنظر في بعض األمثلة .قال أن المسيح دخل
القدس على ركوب الحمار) .زكريا  (09:09وأعتقد أن المسيحيين
ليبرالية معروفة بالتأكيد قبل مجيء المسيح ،ولكن ھذا ال يعني أن ھذه
اآلية يقول .مستوحاة من األدب .معنى بديھية لھذا النوع من األدب
الروحي بمعنى أن المسيح بالتأكيد لن ركوب حمار .لم يحدث ذلك .إذا
يقول العلماء الليبرالية أن ھذه اآلية ھو المتواضع .المسيح ھو شخص
متواضع .ولكن الجميع الذين رأوا يسوع دخلت الخيل القدس على ظھر
حمار .تماما كما اإللھام التي يمكن العثور عليھا في األدب.
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قال النبي زكريا أن المسيح أصدقائه اعتقل لمدة ثالثين دوالر) .زكريا
 (13:11وبعد ذلك سيتم اخترقت يسوع) .زكريا  ،(10:12واليدين
والقدمين كما سيتم التطرق المسيحية) .زكريا  (06:13وتوقع صحيح
حرفيا ،لم يكن رمزا.
النبي زكريا مجيء المسيح الثاني ،قائال أن المسيح لن يأتي الى جبل
الزيتون وتدق لھا قبالة الصخور والجبال من جزيئات الغبار سوف
تنفجر 0) .زكريا  .(4:14طبيعة الكالم فوق البنفسجية المسيح .الجنود
والحصار ضد القدس وانقراض المسيح )زكريا  .(00:04ثم قال" :ﷲ
ھو ملك العالم )زكريا  (09:14وأعتقد أن ھذه الكلمات ،وأنا بالتأكيد
بحاجة إلى ھذا المكان ارتداء معناھا الروحي غير صحيحة.
قواعد القبول
فھم الوحي ،وعنصرا رئيسيا آخر لقبول المعنى البسيط للقانون .لنظريتي
للكتاب المقدس تفسير الكتاب المقدس الطريقة التي تقبل فقط .لتفسير
كالم ﷲ ،لديه تفسيره الخاص .أرى كل تفسير الكتاب المقدس ،كلمة ﷲ
بوضوح على الھدف والمعنى ،يعني ،يعني الشتقاق مفھوم بسيط ،ثم
ركض في االتجاه اآلخر ،دون الحاجة للعرض .تفسير القاعدة الذھبية،
أي جزء من الكتاب المقدس ،بما في ذلك نبوءة ،أو أي جزء آخر ،وأنا
علقت على نفس المبدأ.
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حيث إنني رمز النبوة والدالئل تشير إلى أن في األدب ،ولذا فإنني تفسير
مصطلح "بسيطة لالستخدام '' .أنا استخدم مصطلح "المعنى الحرفي
وليس حقيقيا .نعم ،ھناك دالئل في الكتاب المقدس .ومع ذلك ،ھناك أيضا
معنى الرموز .استخدام ھذه الرموز لمعناھا ،وأنا متأكد .ومع ذلك ،يجب
أن نضع في اعتبارنا أن المبدأ األساسي لإلطار يستخدم لتفسير و به
وضوح معنی اين نمادھا را درک و در نتيجه به اين شرح صريح و
روشن نياز ندارد۔ توقعات الوسائل الروحية حقا ال تحاول ارتداء أكثر
لھا .معنى الروحي الرتداء الكتب المقدسة ھي ممارسة وثنية .ألنه ھو
المعنى الروحي لكلمة ﷲ ،ثم يرتدينه بدأت للعب مع كلمة ﷲ .بالتالي،
المعلقين تفسير كالم ﷲ ،وليس ﷲ ،ھو بلدي.
اإليمان في األوقات الصعبة
التفسير ھو أفضل تفسير سفر الرؤيا ،تفسير الطبيب ہندعامورس.
وأوضح في بداية الكتاب ،وقال انه يجعل بيان ،حيث شعار " ہيلے
لوئياه" يريدون .قرأت بيانه.
"الوحی لم تكن مألوفة مع الكتاب أمر صعب ،ولكن من الصعب أن
نصدق أن جئت لفھم له.
فھم عميق لذلك ،.وصحيح تماما .ھل تقبل ھذه الحقيقة ،ثم أنت ال تفھم
أي جزء منه ،ثم أقبل عليه .ھيا! في سفر الرؤيا ،الفصل  ،9على سبيل
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المثال ،قد كتب في آخر مرة أن  20مليون سوف تذھب نحو القوات
اإلسرائيلية من الشرق .ومع ذلك ،في وقت كانت كتابة الكلمات ،وسكان
العالم بأسره من مليوني شخص .قبل محاولة لتخمين عدد المرات الناس،
تخمين ما سوف يكون أرسلت بلد من بلدان العالم مع مجموع سكان
إسرائيل قوتھا العسكرية أعتقد أن عليك أن تفھم ما أعنيه إذا كنا ال نقبل.
ھذا ھو السبب ،في "سی۔ آئی۔ سيکوفيلد" كتابة المكان .إذا كان الشخص
قد مرت سيکوفيلد يتم عرض دراسة الكتاب المقدس أوال ،الكتاب
المقدس ،ومذكرات تفسيرية ھناك .يوصف ھذا التفسير الحرفي للفصول
حزقيال  38و  .39قال إن النبوءات والتوقعات في ھذا الفصل وحلفائھا
ذكرتھا .سوف الرومان وحلفائھا بمھاجمة إسرائيل في اآلونة األخيرة.
يقول في تعليقه أن لم أكن أعرف لھا ،وأنا ال أستطيع حتى تفسير ذلك.
ومع ذلك ،ما يوصف في ھذين الفصلين .تم سردھا .أنھا ھي نفسھا ،وأنا
أتفق معك .وھذا يعني أن أعتقد أنھا ستفعل ذلك.
فھو يصف كالم ﷲ ومطلوب المعنى الحقيقي لإليمان أن تقبل كبير،.
مجرد التفكير! الرايت ھ  Vڈ كانساس في عام  1909كانت روسيا دولة
مسيحية ،وإسرائيل على خريطة العالم حتى اآلن موجودا ،وليس وھناك
الفتة الى جانب اسرائيل.
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التركيز على تأثير تكنولوجيا المعلومات
التكنولوجيا الحديثة ،وكثير من التكھن وفھم النبوة ،ولقد ساعد .قبل ذلك
كان رجل الغموض .على سبيل المثال ،في سفر الرؤيا ،الفصل الثالث
عشر .لذلك يقال أن المسيح الدجال يبدو أن سوف يكون النبي الكذاب
معه .والنبي الكذاب ،والدجال سيكون تمثال الحية ،وسيشعر التمثال.
مجسم ه آي ں لھم العبادة .وتساءل آلالف السنين الناس ،ما معنى ھذه
اإلشارة وھو تمثال الذي يأتي إلى الحياة .وستناقش التمثال .في تعليقه
على النفايات على الصعيد العالمي.
أرسل إلى تدمير الروح آالف الصفحات .لكن الذي ال يفھم شيئا .ومع
ذلك ،والتكنولوجيات الحديثة اليوم أننا جعل القضية للروبوت الرقمية
وليس ھناك ما ھو صعب.
قبل أربعين عاما ذھبت إلى المسارح في ديزني الند .عندما تم رفع
الحجاب ورأيت الرجل الذي كان جالسا على المسرح ،وقال انه كان مثل
ابراھام لنكولن .نھض ومشى إلى حافة المسرح .أمسكت حافة معطفه
وبدأ يتكلم .بدا الرجل أن يكون الفاعل الحقيقي ،كان في األصل .كانوا
روبوت.
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تفسير الكتاب المقدس النبي الكذاب ،وتمثال المسيح الدجال ،وأنه سيتم
اآللھة الحية .أنا تفسير الكتاب المقدس ،ونحن نعتقد أنه ينبغي .معتبرا أن
تصريحات الكتاب المقدس.
في ھذا الفصل من الكتاب المقدس سوف تكون ھناك حاجة كل إنسان
على وجه األرض خالل المحنة العظيمة ،عالمة الوحش على اليد اليمنى
أو جبھته صنعھم .رقم أو اسم ،انھا عالمة بأنھم يتعاملون .لعدة قرون،
والتوقعات من خالل مبدأ بسيط في التفسير أن ترى الوفاء بھا ،كان من
الصعب أن نرى .بسبب التكنولوجيا الحديثة ،ال يبدو أن ھذه األشياء
لديك مشكلة .ألن أجھزة الكمبيوتر والليزر ،كل شيء ممكن إذا كان ھذا
يعني إذا كان الناس يعتقدون أنه ال توجد مشكلة .أعتقد أنه لتكون مقبولة.
المثال الثاني) ،الفصل الحادي عشر کتاب الوحی( ھو.چنانکه نوشته
شده است :در طول بحران دو شاھد خدا به مدت سه سال و نيم شھادت
او خواھد معجزات بزرگ در ظاھر به ارمغان بياورد .وظل جسدھا
ملقاة في الشارع لمدة ثالثة أيام حتى يتسنى لجميع العالم لرؤيتھم .ثم
فجأة ،والسماء كانت على قيد الحياة .كان ال حاجة إلى التساؤل عما إذا
كان ھو الكوكب من االتحاد السوفياتي في عام  ،1957قبل أن يغادر
الصعب جدا أن نفھم .كيف يمكن لجسم ملقاة في شوارع القدس ،ويمكن
أن نرى العالم كله .اليوم ليس ھناك مكان لمثل ھذه األسئلة .ماذا تريد؟
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واحد فقط كاميرا التلفزيون ،وھي الھيئة فيما يتعلق إساءة استخدام
األقمار الصناعية ،ثم العالم كله أراه بعيني .إذا كان ھناك مشكلة.
ملخص
لعدة قرون وقد فسر الكتاب المقدس بطريقة خاطئة  .كان سبب بسيط ھو
أنھم لم يفھموا  .أقول مرة أخرى  ،والشعور أن أبسط تفسير ل بسيط
الستخدام وفھم .وتعلم أن ﷲ يريد التواصل .و قال انه يعرف كيف يتم
االتصال و قال دراسة اإلنجيل على االنترنت تفسير الكتاب المقدس على
االنترنت ،وھو يعرف ذلك  .وھم يعرفون  ،ما يقولونه  .واقتناعا منھا
بأن القوالب والشعارات ،واصفا شيئا بالفعل .الرموز المستخدمة في أي
شيء .و سيلة بسيطة للتوصل إلى اتفاق ،ثم البدء في فھم الكتاب الوحی.
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الدرس 2

INTERPRETING REVELATION
تفسير سفر الرؤيا
ما ھي ھوية اثنين من الشھود من ﷲ؟ سيقتل المسيح الدجال .ماذا
سيكون المواطنة المسيح الدجال؟ المسيح الدجال سوف تكون المدينة مقر
روما أو بابل؟
ويأتي ذلك وتحويل وجھي نحو الصورة الكبيرة .بحث الرسالة الرئيسية
للكتاب المقدس .للقيام بذلك ،كل فصل من فصول الكتاب ،وسوف
نستعرض بعناية النظرية .ونحن نبدأ دراستنا ،ينبغي أن نسمح مراجع
لفتح كتاب الوحي.
الفصل األول من سفر الرؤيا
الكتابة .جون
ھذا الذي كان جون؟ ثم قدم ھذا الشخص نفسه لم يستطع بسھولة وبدقة.
ولكن آباء الكنيسة أشھد أن ھذا "الرسول يوحنا" ھو .يقول لي فقط" ،أنا
جون ،أخوك والمملكة وصبر يسوع المتاعب وأضم صوتي" )رؤيا
(9:1
أنا أحب ھذا البيان التواضع .إذا كان ھذا الرجل فعال جون الرسول،
وأعتقد أنه كان حقا يوحنا الرسول .ومع ذلك ،ما يمكن بيانه ،واالستماع
إلى ھذا .أنه يستطيع أن يقول" ،أنا أتحدث إليكم جون .نعم ما يوحنا
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الرسول .نعم نعم ما كان الرب يسوع المسيح الرسول يوحنا عضوا في
الدائرة الداخلية .جون أني أنا الرب الى مكانه في العشاء األخير من
خالل إعطاء منح تكريم خاص ،.جون ،الذي عين ﷲ لرعاية والدتھا.
معلق على الصليب ،يسوع وأنا على ثقة جون للقيام بذلك ".
جون يمكن أن أقول كل ھذه األمور عن نفسه .ومع ذلك ،لم يكن جون
استخدام أسماء استحقاقھم والصالح ،ألنه أراد أن نبقي أعيننا ثابتة على
الرب المجيدة.
الكتابة مرة
ومن المثير لالھتمام ،وكان الرسول يوحنا جزيرة پتمس وسجنھا،
سمعت من الكتاب ھو واحد من البراھين من الكتاب )رؤيا  95 .(1:9م
عندما كانت اإلمبراطورية الرومانية النه وقفت ضد الكنيسة .حدث ھذا
ألن ملكوت ﷲ أعلن قيصر .وإلزامية للجميع في القلعة أحضر أمام
قاضي مرة واحدة في العام واعترف قيصر ھو الرب .ومع ذلك ،فإن أي
مسيحي ال تفعل ذلك .لذلك أعلنت المسيحيين أعداء اإلمبراطورية .مما
أدى إلى اضطھاد فظيع ومروع من المسيحيين أصبح ھدفا.
نسمع اآلن اآلية العاشرة كتبه يوحنا الرسول يقول شيء مھم  .يصف
يوم الرب  ،كنت في الروح  " .تعال في الروح " ھي معاني اثنين.
"محتلة بالكامل من قبل الروح " الستخدامھا ألنھا يمكن أن تكون )متى
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 ( 43:22أو للحصول على تجربة أن " روح الشخص انفصلوا عن
الجسد" )  . 2كورنثوس  . ( 12:1،4الرسول يوحنا  " ،في روح " من
األماكن الثالثة نحن مماثلة) .رؤيا  . (10:21 ، 3:17 ، 2:04الشيء
المھم ،مع ذلك  ،أن " يوم الرب "  .وقد خلصت من ھذه التجربة
المعلقين أن "صن " اليوم جاء فعال  ،ولكن أنا شخصيا ال أتفق مع ذلك.
ونحن نعرف من كتابات آباء الكنيسة أن " يوم الرب ،فإن مصطلح "
حوالي ثالثة مائة سنة بعد وقوع الحادث وجدت ھذه الممارسة.
اعتقد انه كان يستخدم األنبياء العبرية يستخدم ھذا المصطلح) .يوئيل
 (1:2أن "األيام األخيرة" كمصطلح تم استخدامه .العبرية لكلمة ﷲ ليس
ھو الحال أي التكميلية أو أكثر .سوف العبرية لكلمة "يوم الرب" يجب
أن أقول .تعلم اللغة اإلنجليزية ،اللغة اليونانية ،الذي ھو مكتوب في كتاب
الوحي ،النص ھو الصحيح.
وأعتقد أن الرسول يوحنا يقول لنا" ،كان في الروح "،لقد حان أي "يوم
الرب" )آخر مرة( ل .وضع المنجنيق أي شيء ألقيت بعيدا ،ونفس
الرسول يوحنا "بروح" ألقيت في المرة األخيرة .وتبين أن الكنيسة إذا
سيحدث قرب نھاية ھذه الفترة.
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المطلوبة
وقد كتب ھذا الكتاب في الوقت الذي كان فيه الرسول يوحنا  95سنة.
وكان يعيش فحسب الذي كان رسول وسجنت شھادة يسوع المسيح في
بتمس الجزيرة .الشاھد البالغ من العمر خمسة وتسعين من اإلمبراطورية
الرومانية ،وكان ھذا القوي حتى انه كان في السجن خائفا الرسول
القديمة في جزيرة نائية وقاحلة.
الشيء الذي عليك أن تضع في االعتبار كتبت ھذا الكتاب ليكون قويا
لدرجة التعذيب المروعة و كان الوقت للتأكد من أن يبدو من الصعب
جدا إذا كانت الكنيسة سوف البقاء على قيد الحياة ؟ و الدليل على أن ھذا
الكتاب )رؤيا ( يتم الحصول  .المشاركون في ھذا الوقت ل ھذه الكنيسة
الرائعة و أنواع أخرى من وجھات النظر ما إذا كان يسوع حقا واحد
الذين فقدوا كل شيء كان قد قال لي .وكانت دھشتھا ل كون يسوع
يحميھم ؟ وأعرب عن دھشته عندما قال" :على ھذه الصخرة سوف أقوم
بإنشاء كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليھا" )متى  .(16:18وذلك ما
كان يعني كان ذلك؟
المطلوبة لتشجيع الكنيسة في واقع األمر كان واحدا من أھداف ھذا
الكتاب الھدف .بالنسبة ألولئك الذين يتعرضون لالضطھاد من قبل
الرھيبة ،وطرق الرھيبة التي أمر محزن .ھذا الكتاب )رؤيا( تشجيعھم
تم إنشاؤه ،لمزيد من الراحة واالسترخاء .ھذا ھو السبب في ھذا الكتاب
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لجميع أولئك الذين يتعرضون لالضطھاد أو من خالل المشقة الرھيبة،
ويوفر راحة كبيرة ومريحة جدا .انحنى في الحزن ،والفرد ،واألسرة
المضطربة أو كنيسة قد تفعل على المستوى الوطني.
مظھر
كتاب يسوع المسيح ،الذي ھو مجيد ،ويبدأ مع رؤيته رائع .وقال انه كان
منتصرا على الموت وعندما جاء الى االرض المجد السماوي لذلك،
والذي قال انه كان جيدا) .فيلبي  (2:5،8وقد تم اآلن المستعادة .نضع في
اعتبارنا أن موت المسيح ودفنه وقيامته في وقت الحق  65عاما ،حدث
ذلك .اآلن الرب يسوع لمس كنيسته للمرة الثانية ،إلعطاء الشجاعة
والقوة التي تم إرجاعھا .سأحمي كنت اعتقد .كل ما يحدث ،وأنا أعرفه،
وأنا على التوالي في دفعة واحدة .قال يسوع عليه.
اآليات  17األولى من الفصل  ،12ويوحنا الرسول ،يقول يسوع لمجد
المسيح .رأى النبي يسوع انه يرتدي الكاھن .ألنه إذا كان ھو رئيس
الكھنة .انه لدينا الكھنة أمام عرش ﷲ )عبرانيين  .(8:1،2نظر يوحنا
يسوع مع الشعر األبيض الذي يمثل النقاء والحكمة .يتم وضع عالمة
عينيه والقدمين وصوت المحكمة والعالم .ألن سلطة المحكمة أعطيت له
من قبل والده )يوحنا  .(22:05نجوم في يده اليمنى ،أن المالئكة ھي
رسل الكنائس )رؤيا يوحنا  ،(20:01والذي ھو مظھر أنھم يھتمون
كنائسھم وحراسھم ويھتم .واعتبر ھذا المشي بين الصانع الحبوب سبعة
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مصابيح .في اآلية العشرين قيل أنھم الكنيسة .وجميع الكنائس التي
يمثلونھا .ومن خالل صورة ﷲ ،من قبل جون الكنيسة تحاول أن تعطي
رسالة مفادھا أن المشي ھاشم من بينھا ھو أنه يھتم .ويحب أن ﷲ لھم.
انه جسد العصر أن ﷲ ھو سلبي ومھمل .أعطى الرب أن رسالة أنا
البصر ﷲ .يا رفاق يمشي في ورعاية إلھكم.
اعتقد
جون ،الذي يعيش وكانت أحالم مجد الرب أعجب ذلك أنه سقط ميتا عند
قدميه) .رؤيا يوحنا  (17:01يسوع ھو كلمة ﷲ تصريحات تشھيرية
أفضل وصف أجاب بسبب الراحة الخاصة بك" ،ال تخافوا ،أنا األول
واألخير والبقاء على قيد الحياة .كان ميتا وھا أنا حي إلى األبد  ،ولدي
مفاتيح الموت والجحيم " .يسوع يقول" ،أنا تأريخ بداية ونھاية التاريخ
ومعناھا ،وسوف السيطرة عليھا ،.واالستيالء عليھا وأنا قد تكون له
الحياة والموت".
وأكد مظھر وكلمات يسوع المسيح ،للكنيسة .االضطھاد حتى الكنيسة
مكثفة ،مرعبة ومروعة داخل التأكيد على أن أكون معك .كان قلوب
المسيحيين ،بما في ذلك أول رئيس ليوحنا الرسول ،وكان متحمسا جدا
شجاعة كبيرة .حتى اليوم ،ويتم تشجيع المسيحيين من قبل ھذه الكلمات.

43

لغضب والمجد

الفصول الثاني والثالث من سفر الرؤيا
ونحن ندخل الفصل الثاني والثالث ،تركيزنا المجيدة ،منتصرا ،وساد
عليه أن يأتي ،يسأل سبحانه وتعالى لكنيستك ،وھذا أمر مشجع.
المرسالت
الفصول الثاني والثالث ونحن نرى يسوع  ،الذين سبع رسائل مكتوبة
إلى سبع كنائس  .الحروف ھي المشاركات مثيرة جدا لالھتمام  .إذا
كانت الحروف السبعة األولى مكتوبة للكنائس حقيقية  ،ومع ذلك  ،تم
اختيار الكنيسة تحت سبب محدد .و اختيار الكنيسة كانت موجودة حاليا
و موجودة كل كنيسة الكنيسة .ھنا  ،ونحن نعتبر نمط الكنائس وھيكل ،
والتي عرضت في سبعة أحرف .التي وجھھا إلى الكنيسة ھي كنيسة
أفسس )رؤيا  .(1:2القانون و الكنيسة األصولية التي كان معيار .أصر
القوانين كنيسة صغيرة للنزھة .
يبدأ الفصل الثالث من كنيسة ساردس  .وھو ممثل الكنائس القتلى.
وبالتالي  ،يبدو أن الذي تعيش فيه ،ولكن في واقع األمر ھو ميت.
الكنيسة التالية ھي كنيسة فلديفيہ )رؤيا  . (3:7ھذه ھي الكنيسة التي نحن
جميعا نود ان االشتراك فيھا .ألنھا ھي الكنيسة على قيد الحياة .الذي
يسوع المسيح ليس نقدا .ثم أخيرا في اآلية الرابعة عشرة للكنيسة الودكية
 .الكنيسة وغيرھا من الكنائس في كثير من الحاالت المأساوية ألنه غير
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حساس إلى الكنيسة الدنيوية .و الكنيسة التي ال حارة وال باردة .ألن
الكنيسة ليست فقط مجرد المتھورة.
أھمية رمزية
اآلن ،كما قلت كل سبعة من الكنائس اليوم ھي ممثل للكنيسة .سيكون
واحد منھم أو كنيستك مثلھم .أعتقد المسيحيين يمثلون سبع كنائس
مختلفة .لذلك أطلب منكم مرة أخرى إذا كنت ممارسة القانون و ليس
األصولية المسيحية؟ المستضعفون؟ فكرة األزد؟ المسيحي أو العلماني؟
أنت حيا أو ميتا ؟ أنت مثليه أو الطقوس؟ أن تعتقد أنك لن ترغب في
واحدة منھا .وأنا أتفق أيضا أن ھذه الكنائس السبع ھي ممثل لل تاريخ
الكنيسة سبع مرات .ھذه ھي السبع الكنائس دائما موجودة  .والحقيقة ھي
أنه ال يزال موجودا .ومع ذلك  ،على سبيل المثال أو نوع يھيمن تاريخ
الكنيسة  ،ولكن التاريخ قد يحكم الكنيسة.
أھمية النبوة
كنيسة أفسس ،ابستالک للكنيسة العھد القدس ھو ممثل  30و  95م .
الكنيسة وتنظيم التعليم الذي أصبح اإلسالم الراديكالي مصدر قلق
متزايد .الركود ھو عضو في كنيسة للسمنہ عانى االستشھادية الكنيسة
الحالية ،والذي كان  312-95م .ھذه ھي الكنيسة التي عندما كتبت كتاب
الوحي .ثم نرى كنيسة برغامس  ،والذي ھو ممثل الكنيسة الھراطقة .
كان موجودا حتى  590م إلى  . 312ھذه المرة عندما االمبراطور
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کانستيتن انه تغير و انضم كنيسة أخرى والدولة .و الطريق ھو دائما في
مثل ھذه الحاالت  ،والسيئة  ،وبدأت الكنيسة ل تتحول .
كنيسة ثياتيرا العصور المظلمة و  590مرات أن عبادة األصنام ھو
عصر  1571م  .كاما في تطوير وتجميع الطقوس الوثنية البابلية جميع
تم شغلھا ،ولكن تم متشابكا في مدفوعاتھا .ثم نأتي إلى وجھة نظر
االصالح .وفھم دورة الحياة األمثل للدين .ومع ذلك ،كان ھذا العصر
متألق ) وكان ھذا الجزء من (  .أعطى الكنائس االصالح البروتستانتي
في أوروبا أدى إلى الدين .كان كنيسة على قيد الحياة  ،ولكن سلوكه في
الواقع القتلى .كان على وحدة الكنيسة مع الدولة .لذلك إذا كانت الكنيسة
في ساردس القتلى  ،ولكن مع الموقف الذي يعتبر في حد ذاته على قيد
الحياة .من  1517حتى  1750م بعد يمثل حقبة االصالح.
ساردس ھو كنيسة الكنيسة معيشة النقيض فلديفيہ .من  1925-1750م
ومنذ ذلك الحين ممثل الكنيسة .بدأ إرسال البعثات التبشيرية في جميع
أنحاء العالم .ھذا ھو الوقت المناسب عندما االنتقادات األيديولوجية
األلمانية ،نشأت ودمرت العديد من المعاھد الدينية .وإيمان كثير من
الناس ،فإن كلمة ﷲ ،وطرح ضعفت .نتيجة لذلك ،كشفت كلمة ﷲ،
الكتاب المقدس ،الوحي من ﷲ بحثا عن رجل وليس ﷲ ،كما رأينا على
إنسان .ولذلك قررت أن الرجال مثل ألف ليلة وليلة قصص ،حكايات
وخرافات ،مليء.
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الكنيسة المعاصرة
الكنيسة ھي كنيسة الودكية العصر .ھذه ھي الكنيسة التي تقول للعالم:
"أنا غني ،وأصبحت ثرية ،وليس لديھم حاجة إلى أي شيء ".ولكن
يسوع يتناول الكنيسة ''،الزعيم فقدت وبال أصدقاء والفقراء ،والعمياء،
وعارية ")رؤيا  .(3:17الكنيسة الدنيوية ،حساس ،عدائية ،وغير مرتد.
حتى وقف يسوع أمام الباب الذي ال تسمح الكنيسة) .رؤيا  .(3:20أفضل
ملخص لھذه الرسائل في كتاب ،بسيطة المسيحية جون رؤساء أرى.
يرى رسالة يسوع في حد ذاته.
معالجة الكنيسة خاطئين ويقول "أنا أعرف خطاياك ،التوبة" .ويعالج
معضلة للكنيسة ،وأشك في أنك تعرف ،والحفاظ على اإليمان' .يخيف
الكنيسة يتحدث" ،أنا أعرف مخاوفك ،والوقوف ،التوبة ،آمنوا
والوقوف ''.إن رسالة الكنيسة الحديثة اليوم الحق ورسالة فرصة.
وعود
آخر شيء واحد حول ھذه الرسائل .يرجى مالحظة أن األحرف السبعة
مع كل حرف من ذروة المھيمنة مع وصول وعد .أنا أشجعكم على قراءة
كل منھم ،وتقديم قائمة من الوعود .وعليك أن تدرك أن ھذه الوعود ھي
ثالثة عشر عددا .على سبيل المثال ،انظر رؤيا ' ،2:26نھاية تسود
والتصرف وفقا ألعمالي ،وسوف أعطي سلطة على الدول ،وقال انه
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يجب الحكم عليھم بقضيب من الحديد .ھذا الوعد ھو وعد من التزاماتھا
لك.
انھا الوعد الذي سيتم حفظ سيحكم على أمم األرض .بالتأكيد فھو يقع في
حوالي مملكة يسوع المسيح األلفي .باإلضافة إلى ذلك ،وعود اثني عشر
المدھشة األخرى .وعد وضعا خاصا موجود في سفر الرؤيا .02:17
وھو يخبرنا بأن كل سيكسب الشركة الرائدة المھيمنة إلى الحجر األبيض
الذي ھو مكتوب سيكون اسما جديدا .غير ﷲ حياة الناس ويعطي نقطة.
ألنه يحبھم .حتى انه قطع عھدا مع أبرام تسمية إبراھيم أعطاه )والد
األمم(' .كل' من اسم زوجة إبراھيم "سارة )األميرة('' كان .جيمس
)ليحل محل شخص( بدال من إسرائيل )الذي تصارع مع ﷲ( قد تغير.
عندما سيمون وسائول أذن لخدمة الرب ،وقال انه تلقى أيضا اسم جديد
من بطرس وبولس) .متى  16:18وأعمال الرسل  (13:09قيامة
القديسين ستعطى كيكي اسما جديدا .الحجر األبيض أمام ﷲ بسبب
إيمانھم بيسوع ،وتظھر براءته .وأعتقد أن من حياتنا الجديدة في السباق
الروحي لدينا ويكون مستوفيا لتكرار والنقل .من ھذا اإليمان ،سوف
القناعة والصبر والحب يكون كبيرا لتكون المباركة مع ھذه األسماء؟ ثم
يأتون إلى ھنا يوم الجمعة المقبل سيكون من العار أن الحصول على
أسماء؟ مع كانت كل ھذه الوعود الوافدين المھيمنة .تدخالن الساحقة
جدا؟ ثالثة عشر من ھذه الوعود الرائعة التي ترث؟  1تعريف الھيمنة.
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وقد تم في جون  '' .5:05نعتقد أن يسوع ھو ابن ﷲ .وفقا لجون الرسول
على الطعام المھيمنة.
الفصل الرابع من سفر الرؤيا
الفصل الرابع التركيز بعيدا عن الكنيسة ،وﷲ ھو جذب اآلب .في أقرب
وقت جون ھو 'روح') .رؤيا  ،(4:1ويقال أن أعلى )السماء على
األرض( ،وتم تسليمھا أمام عرش ﷲ.
تثار في السماء
أوافق على أن الرسول يوحنا صعد إلى الكنيسة ،يرمز إلى الصعود.
االستماع إلى اآلية.
الرسول يوحنا يقول" :وبعد ھذه األمور ،عندما نظرت ھوذا تم فتح
الباب في السماء ،وقبل منھم وأنا أتكلم مع صوت البوق وسمع ،قال
تعالى ما ورد أعاله يجري ھنا .أنا غريبة عن تلك األشياء التي يجب أن
تكون بعد ھذه األشياء ".
يفتح الباب فی السماء وأخذ الرسول يوحنا من األرض إلى السماء .سماء
في سفر الرؤيا  19:11يسوع يفتح الباب مرة أخرى لركوب حشوات
بيضاء يأتي من السماء إلى األرض .وراء وعروسه )الكنيسة( ويأتي.
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) (19:14ھذا ھو دليل واضح وقاطع على أن الكنيسة في سماء ستكون
في ورطة كبيرة.
في ھذا المعنى أعتقد أن إضافة الفصل الثاني والثالث ،اآلية رؤيا
 16:22ثم لم يطلق عليه اسم .ومع ذلك ،أنا بالتأكيد جاء القديسين
المذكورة في سفر الرؤيا  .07:13لكنني أعتقد أن ھذه مشكلة كبيرة بين
الناس الذين يقبلون يسوع ربك ومخلصنا.
مكان عروش
لرؤية عرش ﷲ الذي أنعم يوحنا الرسول ،وقال انه كان المباركة مع
الكاس محددة للغاية .عدد قليل من الناس الذين كانوا يتمتعون .بعض
األنبياء الذين أنعم ﷲ عرشه إلى مكان ،أحب أن أذكرھا .النبي ميخا،
الذي عاش في قلعة الملك يہوسغط بعيدا ،وقالت ... '':رأيت الرب جالسا
على كرسيه ،وكل جند السماء وقوف عن يمينه واليسار .1) ''.ملوك
 (19:22عندما تكلم النبي أشعيا عندما وجد الرب جالسا على العرش،
كانت عالية وتعالى ،ورأى والمالبس رداء تمأل الھيكل)" .إشعياء (1:6
حزقيال لل ودعا إلى أن تكون نفس التجربة التي اكتسبوھا .وكان الجو
فوق العرش ،وقضيته أن من حجر الياقوت ،وكما كان ھذا الذي كان
تألق قوس قزح ،الذي كان محاطا من جميع االطراف)" .حزقيال
 (28 ،01:26دانيال رأى النبي عرش ﷲ في المنام ليال )(7:13،14
ويقول الرسول بولس ،حيث صعد للوصول إلى الثالث سمعت فجأة
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ليقول مثل ھذه األشياء ويقولون ان الرجل غير قانوني .2) .كورنثوس
(12:1،4
مھما رأى الرسول يوحنا في المقطع السابق كان دقيقا ويرى الضوء
الساطع من العرش وحول العرش وأنعم الزمرد يبدو وكأنه قوس قزح.
)رؤيا  (4:3وعود ﷲ لتلبية يتم عرض صحتھا .سبعة مصابيح نار متقدة
أمام العرش ،وقال انه يرى أيضا )رؤيا  ،(4:5والروح القدس ،الذي
كان يصف سبعة أنواع البرسيم ممثلة) .رؤيا يوحنا (11:1،2
األربعة والعشرون شيخا 'غامضة' يرى أيضا أن يرتدي مالبس بيضاء
جالسا حول العرش ،والتي ھي تيجان من الذھب على رؤوسھم) .رؤيا
 (4:4وحفظ له ،يرتدي مثل الجنة زينت تلك المذكورة في اآلية رؤيا
 .8:19حضور مأدبة الخروف .وجدوا بعضھا قديم وبعضھا ممثل العھد
الجديد .اثني عشر :اثني عشر من قبائل اسرائيل في العھد القديم و
رؤساء الرسل االثني عشر من العھد الجديد ،وربما اثني عشر.
وقال انه يرى ان في وسط العرش وحول العرش أربعة الكائنات الحية
التي ذھابا وإيابا العينين والوجه كل مخلوق يختلف .الحيوان األول شبه
أسد ،والحيوان الثاني شبه عجل ،والحيوان الثالث مع وجه رجل،
والرابع شبه نسر طائر .وھناك ربما سرافيم الذي رأى إشعياء في رؤياه.
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)إشعياء  (2:6كما تظھر ممثلين من مخلوقات ﷲ وظھور وجودھا
والغرض من عرش ﷲ آمنة ولھا لحمايتھا وخدمتھا.
العبادة السماوية
الرسول يوحنا يرى أن كل واحد من المخلوقات المجيدة حول عرش ﷲ
لعبادة ﷲ اآلب ھو مشغول وسعيدة .انھم الغناء الثناء ﷲ واإلعجاب.
اآلية الثامنة من األغنية ھو في الجبھة ،والنظر في ھذا .:قدوس ،قدوس،
قدوس ،الرب ﷲ عز وجل ،الذي كان والكائن والذي يأتي "ﷲ التركيز
على ھذه الصفات الثالث التي يتم التركيز على األغنية .قداسته ،قوته
وصاحب األبدية النفس.
وقد أكد األغنية الثانية يسمعون جون الرسول في قوة ﷲ ومجد الرب .يا
ربنا! كنت جديرة تستحق الثناء واالحترام الطبيعة .ألنك أنت خلقت كل
األشياء ،وعن أرضك سوف ولدوا فيھا)" .رؤيا  (4:11وھذا التركيز
على قوة ﷲ للكنيسة التي تم القبض على االضطھاد حزينة لذلك ينبغي
تشجيع ذلك أن ﷲ لديه على كل شيء قدير ،وأنه ھو الذي خلق كل
األشياء ،ونحن مستعدون .وجميع الكنيسة الى التذكير بأن ﷲ ھو يجلس
على كرسيه ،وقال انه ال يزال يستمع إلى الصالة ،ال يزال يجيب الصالة
وأنه ال يزال يفعل المعجزات ھذا الوقت .وباختصار ،ال يزال ﷲ ،ودعا
كل وقت وكل شيء تحت السيطرة .حكمة ﷲ وقوته أن كل رجل وكل
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نوع من الوحش الشر ھزم من قبل يسوع النصر مجموعات انتصار
الصكوك .فكرة كيف يمزج الراحة.
الفصل الخامس من سفر الرؤيا
الفصل الخامس في أقرب وقت ننتقل تركيزنا مرة أخرى تركز على
يسوع .وقال انه يبدو كما الخروف الثمينة.
خالل ھذا المشھد مجيد العبادة ،والذي الرسول يوحنا ھو الفصل الرابع،
وعيناه فجأة يكون السرد صغيرة على الكتاب .كان عليه يمين ﷲ .عن
طريق معرفة أي من األختام تم إغالق سبعة .الرسول يوحنا قلقة جدا
لھذا الكتاب ،ألنه يعلم أنه لديه شيء للقيام به .ھذه ھي وثيقة ملكية
األراضي )الفصل العاشر سنكون ثم واضحة( .يجب أن تكون ھذه
الوثيقة ملكية الشخص الوحيد على األرض الذي تم إنشاؤه ل .ﷲ قد
أعطى اإلنسان القدرة على الحكم .ومع ذلك ،آدم وحواء أخطأ ضد ﷲ
واإلنسانية ،ثم ھو الحق في الحكم .كان صلب يسوع المسيح سبب أن
أبناء ﷲ إلى استعادتھا إلى األرض .في عظة على الجبل عندما قال أن
"وديع يرثون األرض) ".متى (5:5
لذلك ھذا يعني أن العھد القديم قد وعد في المزمور  ،37يسوع كان يشير
إلى .للوفاء بھذا الوعد ،دفع يسوع الثمن .وعندما يعودون إلى األرض ثم
التي من شأنھا أن تكون كافية في ھذا الوقت.
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واحد الذي كان يستحق
واحد فقط يستحق أن يفتح السفر واألختام للخروج .كان يوحنا الرسول
وثيقة لحقوق األراضي المعنية .وخاصة لشخص ما لفتحه لم يصلح.
ومع ذلك ،سرعان ما قيل له أنه ال يوجد شيء يدعو للقلق ألنه ھو الذي
يستحق'' ،وأنھا ''األسد من سبط يھوذا'' ،وتحولت جون لرؤية األسد حتى
انه ترى ماذا؟واحد الخروف الصغير الذي كان القتيل )رؤيا  (5:6ومن
المؤكد انه يرى الحمل واألسد'''' يسوع المسيح ،الذي ھو على حد سواء.
أول من يتم التضحية على الصليب من أجل خطايا العالم قد حان )أشعياء
 (7:53اآلن انھم نوع أسد يھوذا ،إلى الذين تم رفض نعمة ﷲ عليكم
ورحمة ومحبة ،وغضب ﷲ سكب يعود) .إرميا (25:30،31
عندما صعدت إلى العرش يسوع أن يأخذ الكتاب ،وھذه المرة اندلعت
كلمات ضخمة في السماء .وكانوا يغنون أغنية جديدة التي كنت اتناول
ھذا الكتاب ،وأنه يستحق لفتح األختام .ألنك التضحية بدمائھم كل أمة
وقبيلة وشعب ولغة وأمة من شعب ﷲ للشراء .لھم مملكة وكھنة إللھنا
بھا .ولھا السيادة على األرض ") .رؤيا (5:9
المملكة مستقبل
الحظ أن ھذا الوعد سيتم حفظ المملكة على األرض ' .مجيء ملكوت
المسيح ينكر أن يسوع ھو اآلن تحكمھا القديسين لھا .إذا كان ھذا
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صحيحا ،ثم يقوم به يسوع النجم الصغير .وتشارك جميع دول العالم في
انقالب ضده .وألقي القبض على الكنيسة اإللحاد والردة.
وعالوة على ذلك ،فإن كلمة ﷲ تقول أن يسوع سيحكم البحار مليئة
بالماء بحيث ' ،تمأل االرض مع معرفة الرب )إشعياء  .(11:9اآلن ال
يمكن العثور على أي شيء من ھذا القبيل .ومع ذلك ،عندما جند السماء
سوف تكون حول المستقبل الذي ھو الوقت الذي يمكن توفيره سيسود مع
يسوع على األرض.
مرة أخرى فقد كان وعدا من التكرار في العھد القديم ،وھو ما يمكن
مالحظته في الفصل السابع دانيال .يصف ھذا الفصل النبي دانيال أن
رأيت في رؤى الليل واذا واحد مثل ابن االنسان جاء في سحاب السماء،
وصلت االيام القديمة .أحضرت في حضورھا .والسلطان والمجد
والمملكة ،أن جميع الشعوب واألمم ،وأنه قد خدم اجبھا مؤلفي المعاجم.
مملكته ھو ملكوت ابدي .ومملكته تلك التي ال تكون أبدية) ''.دانيال
(7:13،14
كما يصف النبي .وسوف تتخذ القلعة'' عز وجل والقديسين إلى األبد،
نعم! وصاحب ھذه االمبراطورية مواصلة تغرق) .دانيال  (7:18ثم ھذا
الفصل كاملة مع قصة كبيرة .وجميع الشعوب التي تحت السماء مملكة
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ومجد الدولة اإلمبراطورية ،وقدم له ليكون شعبا مقدسا .مملكته ھو
ملكوت أبدي ،وجميع السالطين خدمة والمعيشة مطيعا)" .دانيال (7:27
الفصل السادس من سفر الرؤيا
ويبدأ من الفصل السادس من الكتاب الذي وثق المب يفتح الختم األول.
في القيام بذلك ،والحلقة األولى في سلسلة من العدالة من عرش ﷲ يبدأ.
ختم المحكمة .من ھذه النقطة حتى يتم الفصل التاسع عشر محفوظة
للكتاب لمدة سبع سنوات وسبع سنوات من المحنه يسمى .ھذه الفصول
الثالثة عشر ،يسوع ھو الكامل من الغضب والغضب .ولمن رفض ﷲ
رحمة ،نعمة ومحبة ،على ما يبدو غضب ﷲ.
مشكلة
وكان العھد القديم نبوءة لعصر األزمة العالمية وسيلة جيدة .حول ھذا
الوقت مرة األولى من خالل موسى النبي في سفر التثنية  04:30وتأتي.
وقال ان اسرائيل سوف يأتي الوقت الذي سوف تكون في ورطة وتذھب
من خالل كل ھذه األشياء ،ثم تحولت في األيام األخيرة الرب إلھك
ويطيع مشيئته) .تثنية  (30 :4في وقت الحق إرميا النبي أيضا جاء فيھا:
"لسوء الحظ ،في ذلك اليوم أمر عظيم ،ليس له مثيل .ھذا ھو الوقت من
المتاعب يعقوب ،لكنه سيخلص منه )إرميا .(07:30
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وصفنيا النبي إشعياء في سفر الرؤيا ،والرسول يوحنا ايضا االتفاق مع
'مشكلة' سوف تؤثر على العالم كله) .أشعيا  ،24صفنيا ،الفصل 18
ورؤيا  (6ومع ذلك ،كما سنرى فإن النصف األخير )السنوات الثالث
الماضية( أن يكون ھدفا لألمة إسرائيل .ولذا قال يسوع لليھود ،في اشارة
الى الجزء األخير من ھذه الفوضى منح لقب "مشكلة كبيرة" .ليس فقط
أن ھذا الوقت سيكون من الصعب جدا ومكثفة ولكن ھذا ھو الوقت الذي
كان فيه اليھود غالبا ما تأخذ األلم والمعاناة.
الخوف الكبير ھو في كثير من األحيان أسابيع سبعين غير متناظرة
دانيال يدعى .ثم مرة أخرى إلى عنوان يمكن أن يرى في دانيال .9:24
حيث يوضح ان الشعب اليھودي أن ﷲ سبعين أسبوعا ) 490سنة( على
مدى فترة ستة أھداف كان يريد تحقيقه.
النبي دانيال يقول أن تسع وستين األسابيع األولى ،و  70أسبوعا في
السنة )ما يعادل يوما واحدا في السنة ،وفقا للكتاب المقدس ،مثل 69
أسابيع 483 ،أيام ،حتى  483سنة( و  483يوما ل 69أسبوعا )483
سنة( من القدس بدء إعادة بناء المدينة )بعد انتھاء السبي البابلي سيكون(
و "المسيح حتى جاء نشوة الطرب أن ھذا الحدث مرة أخرى بعد تدمير
القدس وأود أن تعطي )دانيال .(9:26
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فإن النبي دانيال أن تصف مزيد من السنوات يوم السبت الماضي )سبعة
أيام في األسبوع أي سبع سنوات( تبدأ عندما 'الملك' الذي ھو آت،
وسوف يأتي) .ھناك إشارة إلى المسيح الدجال( ويعمل الملك تأكيد العھد
مع إسرائيل على القدس التي بموجبھا سيسمح للبناء) .دانيال (9:27
المحاكم األختام
مع افتتاح الفصل السادس من عناء يبدأ .وماذا سيحدث في المستقبل،
يتوقع البعض أن من السابق ألوانه .خطيرة ،مرعبة ومخيفة بعيدا .في
اآلية الثانية ،متسابق على الحصان األبيض ،وركب إلى قھر النصر.
المتسابق على الحصان األبيض ھو المسيح الدجال يسوع المسيح )في
نھاية فترة المحنة سوف يأتي على حصان أبيض( ھو نسخة طبق
األصل )رؤيا  .(11:19وسوف يخرج لغزو العالم ،ومع ذلك ،فإن يسوع
المسيح ،وقھر العالم ،ولكن كلمة ﷲ .لذلك ھذا الحصان متسابق األبيض
ھو المسيح الدجال بالتأكيد.
فإن النتيجة من الحرب والمجاعة والموت لديھم .أغلقت محكمة ربع
األرض نتيجة المنحة األولي سوف تذھب نحو الموت )رؤيا ،(6:3،8
وفقا لألرقام اليوم يكون يساوي واحد ونصف مليار نسمة .وأنھا سوف
يكون قد مات أكثر من مرة )في ورطة( يؤمنون بيسوع .وقال انه
سيكون شھيدا ليسوع المسيح .ثم في اآلية  9نراھا في السماء ھي أرواح
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الشھداء الذين يبكون إلى ﷲ لالنتقام' .يا رب! يا القدوس والحق! متى
نحكم فإن سكان األرض ال ثأر الدم لدينا؟
القضاء على السيناريو قبل
مع افتتاح الختم السادس نرى الصورة األولى من نھاية المتاعب.
وبالتالي يبدو أن ﷲ يستجيب لشھداء أعطى تأكيدات بأن 'أنا ذاھب إلى
غضبي والناس األشرار من األرض يجب أن تستھلك '.نھاية المحنة أننا
القاء نظرة على يمكن أن تتخذ .ونعرف ان يوم عودة المسيح إلى
األرض كيف ستكون مروعة .الضوضاء من السماء ،النجوم تسقط من
السماء ،كما لو أنه من شأنه أن يفسد ورقة حزمة وأعظم زلزال في
تاريخ البشرية القادمة .القادة السياسيين العالم االختباء في الكھوف
الزحف لتحويل .والجبال والصخور ،اسقطي علينا أن نقول إن غضب
الخروف ﷲ عظيم جدا ورھيبة )رؤيا (17-6:13
الفصل السابع من سفر الرؤيا
وخلص الفصل السادس مع السؤال .قبل غضب الخروف الذي يمكن أن
يستقر؟ )رؤيا  ،(17:06ويبدأ الفصل السابع مع ھذا السؤال .قبل أن
نصل إلى الجواب أريد أن أقول لكم أجزاء قوسين من الفصل السابع ھو
الجزء األول من ھذا الكتاب وجدت في مناطق مثل ھذه الكلمات سوف
ال يكبر وتشجيع القارئ على عندما تدخل.
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الفصل السابع القارئ إلى االعتقاد بأن المجموعتين .ومجموعة من
اليھود والوثنيون الذين يواجھون غضب الرب يكون الخروف
المجموعة .المجموعة األولى من  144000موظف يھودي جديد المولد،
وربما ھو في بداية الفترة المحنة سيتم تغيير ،.عندما القوات الروسية في
الخراب خارق في تالل إسرائيل .ھذا ھو الحدث الذي قاده في الفصل
 38ثمانية تسعة وثالثون  .39ھنا ھو اآلية الثالثة ،تجويف لديه "رجل
ﷲ" )إال أننا ال ختم على جباه من عبيد إلھنا )رؤيا  ،.(3:7وأعتقد أن من
ﷲ كما رسال من المتاعب عھد ﷲ في الوزارة بدوام كامل كما
المبشرين.
الخالص في زمن المتاعب
رأيت أن الھدف الرئيسي من'' مزعجة'' ال للعقاب .ھدفھا ھو جمع الناس
للتوبة .انھا ليست مشيئة ﷲ أن أي شخص يموت ولكن أن جميع التوبة
تصاعد ) 2بطرس (9:3
حصاد النفوس كبيرة في ورطة كبيرة .بطبيعة الحال ،بعض الناس
يذھبون إلى الكنيسة التخاذ إلى السماء يستدير سيؤدي صباحا .بسبب
الرعب من اآلخرين والتوبة واإلنابة إلى ﷲ .وبصرف النظر عن ھذه
 144000نتيجة إلعالن تحال الى ﷲ .رسالة من الشاھدين ،وكثير
سوف تتحول إلى ﷲ.
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نقرأ عن ذلك في الفصل الحادي عشر .بعد الفصل الرابع عشر يخبرنا
أيضا أنه في نھاية المتاعب لمالكا للتبشير سيتم إرسال بشارة أبدية
لمخلوقات األرض.
شہادة من المتاعب
كثير من الناس سوف يرفضون اإلنجيل ،ولكن سيكون ھناك العديد من
الذين سيتم حفظھا .وسيتم قتل معظمھم .في اآلية التاسعة من الفصل
السابع ،وتبدأ مجموعة '' .....كل أمة وقبيلة وشعب وعدد كبير من
اللغات ،والتي ال يمكن ألحد االعتماد ،وارتداء الجلباب األبيض ويحمل
اغصان النخيل في أيديھم يقف أمام العرش والخروف'' .
ويطلب الرسول يوحنا من ھو؟ ثم قال "ھذا ھو ما جاء من الضيقة
العظيمة ،وقد غسلوا ثيابھم البيضاء في دم الخروف لديه" )رؤيا .(7:14
وأعتقد أن ھذه ھي نفس مئة تم تحويل  144000عن طريق الوعظ وقتل
المسيح الدجال وعمالئه.
في الفصل السابع من حالة الحرب لالمم المتحدة وافقت على أن حشد
كبير يستجيب بعد الموت ما يطلب في كثير من األحيان ما ھي الحواس
أليس كذلك؟ ھذا الجزء من البيان أن الكتاب المقدس بعد الموت ،والموت
في ھذا العصر ،الذين ھم في حواسھم كاملة .وتشارك الشھداء في الثناء
على ﷲ في السماء )رؤيا  (7:11،12والعبادة )رؤيا  .(7:15توضيح
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ارواح الشھداء الھيئات الكلب الذي عقد فئات تصنيف متوسطة )رؤيا
(7:13
موقف وسط مع ھيئة المجيدة ،بين الجسد والجسد الدنيوي ،والجسد
الدنيوي كما ال الجسم وال الجسم المجيدة .ومع ذلك ،أجسامھم .سوف
تحصل على ساعة الجسم المجيدة )والتي في نھاية فترة المحنة ،المسيح
سوف يعود إلى األرض(.
الفصل الثامن والتاسع من سفر الرؤيا
اآلن نحن ندخل الفصل الثامن ،ولكن ال يزال نحن في ورطة قبالة
النصف األول من محكمة ﷲ البدء في العمل مرة أخرى .الذي يقع في
صمت لمدة نصف ساعة في السماء .يبدو أن السماء قبل مجموعة من
اإلرھابيين اشتعلت انفاسھا .وقال ظريف موكب صامت في السماء يعني
أن السماء لن يكون شماسا.
المحاكم البوق
سلسلة جديدة من المحاكم اآلية السابعة من الفصل الثامن ،والبوق،
والمحاكم ھي بداية ليتم الكشف عنھا في وقت قريب جدا .وجدوا الدم
على األرض بدءا من البرد والنار )رؤيا  .(7:8أحرقت الثالث بشكل ال
يصدق من األشجار واحترق ثلث األرض في جميع العشب األخضر
واحترق ثلث البحر أصبح الدم )رؤيا .(8:7،8
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حتى اآلن ،يتفق تقريبا جميع المعلقين أن البوق المحاكم ﷲ فوق الطبيعة
وسوف نفعل .ومع ذلك ،فإنه سوف يأتي في نفس الموقع عندما غضب
ﷲ على اإلرادة األرض .انه كثيرا ما يفعل ذلك في نفس الوقت أنھا
دمرت لھم على أساس السلوك البشري ،لحفظ غضبك ھو العمل.
تم العثور على اإلعالن تخطيط خط الدافع في رومية  .1:18،32في ھذا
القسم من الكتاب المقدس ونحن نرى أنه عندما مجتمع قد تمردوا ﷲ
ويرفضون التوبة ،ثم يتراجع وﷲ يعطي الجدار األمني والسور ،وإنما
يزيل .ويسمح الشر )الشيطان( للقيام بعملھا.
وأعتقد أنه بعد الحرب العالمية الثانية ،واستخدام األسلحة النووية توقفت
عن يد ﷲ عادل .وتشير إلى أن األسلحة النووية يجب أن نفھم أننا جيل
من الخراب ،والتي يتم تسجيلھا في سفر الرؤيا ،وھناك اآلن جلب على
نفسه .الصواريخ الباليستية العابرة للقارات واألسلحة النووية ،وألن
التنمية في الھيكل.
ھذه األسلحة لديھا القدرة على وقف التنفس لإلنسان والحيوان .على
سبيل المثال ،انخفض غواصة نووية في الحرب العالمية الثانية والقنابل
الذرية في جميع أنحاء يحتفظ الحارقة السلطة.
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الكوارث النووية
وأعتقد أن الفصل الثامن من يوحنا الرسول العالم النووي للرجل القرن
األول له القصة كلھا من الدمار .يفسر اآلية الثانية عشرة بأن "الشمس
الثالث ،والقمر ،والثالث ثلث نجوم بالصدمة .اظلمت حتى الثالث من
ضوءھا ،وفي اليوم الثالث ،والليلة الثالثة .ھذا ھو التأكد من أن كل
كارثة نووية عالمية سيحدث ألن الكثير من الحطام في الھواء سيتم
امتص من االنفجارات .سوف الغيوم المجمدة في جميع أنحاء العالم تنتج
ما دون الصفر درجات الحرارة .وقد ضرب العديد من الناس سوف
شخص يذھب إلى الموت .وتألق من تجميد والطاقة النووية من تسليم
سحابة سيكون .ربما السبب كما قيل لنا في رؤيا  2:16بأن جثث الناس
في ورطة في نھاية سيئة وسوف يسبب القروح المؤلمة ليست جيدة.
وجاء الدمار الشامل عنه ھو موضح في الفصل الثامن ،سيكون له
الناجين الفورية أحسد الموتى .وھذا يعني أن الناس سوف يفضلون
الموت على الحياة.
قال الرب يسوع المسيح عن تلك األيام كان على األرجح عندما قال بأن
األيام األخيرة ستكون واحدة من الخصائص النسبية لتلك القائمة على
الخوف سيكون القلب والروح ،وعلى العالم ھذه األيام وسوف يتم الكشف
عنھا' .تتزعزع قوات السماوات)" .لوقا (21:26
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ھجوم مفرغة
تواصل المحاكم االبواق حتى الفصل التاسع ،حيث الحلقة واألرواح
الشريرة التي تصيب الجراد يبدو .سوف دينغ دينغ عقرب في عذاب له
أن يكون ملتويا حتى أن الناس ستسعى الموت .لكنھم لن يموت )رؤيا
 .(9:5سوف تضر بھم خمسة أشھر الدوري )رؤيا 144000 .(9:10
منھم باستثناء الجراد ،والتي تم ختمھا على وجه كل شخص لديه الحق
في تعذيب وقتل دينغ )رؤيا (9:4
''ہال لندسے'' يعتقد أن الرجل من القرن األول من تاريخ مروحيات
ھجومية حديثة يوصف .وھذا قد يكون صحيحا في الواقع ذلك ألن
''النص'' وجوه الرجال كانوا كالجراد )رؤيا  (9:7ودرع من الحديد
)رؤيا  ،(9:9وكان أجنحتھا مثل صوت مركبات خيل كثيرة من الذي أنا
على التوالي في معركة )رؤيا  .(9:9ومع ذلك ،يقول الرسول يوحنا أن
مالك الھاوية ،واسمه وأمر أيضا أن تفعل ذلك في ابليسون اليونانية
)لتدمير( ھو .وأعتقد أنه سيكون قد تدل على وجود الطاعون شيطاني
عالمية) .رؤيا (9:11
ھجوم الشياطين
عند البوق السادس )رؤيا  (9:13وإذا كان عشرين مليون الجنود تتردد
في قتل رجل ثالث ،فإن ذلك يعني أن المتاعب في النصف األول دمر
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نصف السكان سيكون يعني أن نصف السكان اليوم ،وثالثة مليارات
شخص يكون قتل على يد عمالقة.
ما ھي طبيعة األرواح الشريرة .الشيطان ھو بسبب؟ إذا نص الكتاب
المقدس أن من الصعب إثبات ،ولكن يقال أن رئيس خيولھم ،النمور،
والدخان والكبريت من أفواھھم ،فإنه يأخذ طبيعة األشعة فوق البنفسجية
)رؤيا  .(9:17ولكن ذلك لن يكون غير وارد القول بأن القرن الحادي
ورجل )جون( قد ذكر أن الواليات المتحدة اليوم ھي "خزان" .ونفس قد
يكون عشرين مليون منھم كان في سفر الرؤيا  .00:16والذي يخضع
لملوك الشرق.
سيطرة الديمقراطيين
"كتاب دانيال النبي من الشرق جيشا ضد المسيح الدجال سترتفع) .دانيال
 (44:11النبي دانيال يقول أن الشائعات من الجانبين األوسط وشمال
شأنه أن يخل به ،وغضب سيتم العثور من شأنھا أن تدمر العديد من
الخيام ومذھلة الجبلية والملكية بين القاعدة البحر ،.بحيث يمكن حمايتك،
ولكنھا ستنتھي .ان الوادي بين الجبال و"وادي يزرعيل" البحر يكون
بين المحيط الھادئ وبحر الجليل ،حيث سيتم تثبيت الخيام .لكن البيان
أنھا سوف تكون مدمرة" .قيل ادي ہرمجدن ھذا وادي" )الرؤيا (16:16
وأعتقد أن الكتاب الذي يصف دانيال الفقرة التي سوف الدول اآلسيوية
المتمردين ضد المسيح الدجال ،وأنھا سوف مسيرة في أنحاء آسيا.
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وبالتالي انه قتل ثلث اإلرادة اإلنسانية .عند وصولھم إلى النھر بحيث
سوف تجف أسفل عبر الوادي لدخول ہرمجدن .وقال انه سوف مھاجمة
قوات مكافحة المسيح) .دانيال  (11:40،45و)رؤيا  ،(16،16:12أعداد
القوات اآلسيوية ستكون عشرين مليون .ضد قوى اإلرادة المسيح
الدجال .وجميع ھذه القوات تكون جاھزة للقتال في وادي الوقت نفسه
ہرمجدن يسوع المسيح سيعود من السماء .وأتساءل لماذا ال يوجد سبب
النبي زكريا  14.12الكتاب الذي وصف الحرب بحيث زمام الحصان
وصلت الدم وتدفقت خارج عن اثنين لكل ميل) .رؤيا يوحنا (14:29
التمرد اإلنسانية
ينتھي الفصل التاسع مع بيان صدمة .ومع ذلك فإننا يقال أن ھذا البالء
الرھيب ،واضطھاد غير المتوازية للوباء الكبرى من الناس الذين
يعيشون ويموتون ال ،ولكن لم يتوبوا من رجس بھم الشر و ،وقيل انه
األصنام األطباء البيطريين وال عبادة الشياطين ،وصنعة يديه .لكنه
الفواحش ،والقتل ،والسحر ،الفجور ،الشر وتاب ال من السرقات) .رؤيا
يوحنا (9:20،21
وكان في ھذه النقطة أن رجل ﷲ وضوحا ضده في ورطة كبيرة .أن
"بيلي غراھام" انھا كثيرا ما يقال أن الشمس سوف تذوب الزبدة،
والشمس يجعل الطوب من الطين صالبة .الكتاب المقدس وذاب في
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بعض األحيان القلوب ،واإلنجيل ھو أحيانا قلوب الثابت .وھذا يعني أن
الشخص سوف قبول أو رفض الرسالة .وھذا ھو البقاء وفيا لمحكمة ﷲ.
الفصل العاشر من سفر الرؤيا
ونحن ندخل الفصل العاشر من "المعركة التاريخية" انظر علقت مرة
واحدة .في سفر الرؤيا "إيقاع" من المكالمة .ھذه العملية يخلق جبال
اإلرھاب .فإنه يذھب من سيء إلى أسوأ .ثم فجأة ،تصبح العملية حادة
بحيث ھدأت مع صرخة ھائلة وقوس ھو جزء من التدخل ،للتأكد من أن
كل شيء يسير على ما يرام .وھذا يعني أن أولئك الذين يحبون ﷲ كل
األشياء تعمل معا للمنتجات جيدة .نحن تسميتھا قصيرة ،في نھاية الفصل
التاسع تبدو حالة رھيبة من العالم حتى اآلن .الفصل العاشر ھو قوسين
بجانب الصورة يجلب القارئ إلى االعتقاد بأن كل شيء في نھاية
المطاف سوف يكون على ما يرام.
مالك غير عادية
الرسول بولس يرى فجأة مالكا غير عادية" .مالكا قويا" .مالك كان
يرتدي الغيوم .كان رأسه على قوس قزح .كان وجھه مثل الشمس.
وكانت قدميه مثل أعمدة النار )رؤيا  .(10:1ليس لدي شك في أنه
يسوع .ألننا نعرف من العبرانيين الفصل وبقية الكتاب المقدس أنھم ال
مالك "في الجسم ﷲ" أظھر لماذا ھو أكبر من كل شيء ،وھذا ھو
السبب المالئكة مالئكي نسجد له )العبرية  .(1:6منذ البداية ،كان ھناك
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المالئكة خلقت .يتم استخدام األمثال من العھد القديم في إشارة إلى كلمة
وفقا لتجسد يسوع قبل "مالك الرب" كان عنوان .الحب والمودة ھذا
المصطلح.
ونحن نعلم أن )المالك( ھو يسوع .ألن سحابة يرتدي .الذي "يصف مجد
ﷲ ".باإلضافة إلى ذلك ،قوس قزح فوق رأسه وشاھدنا في الفصل
الرابع الذي يصف الوالء .الذي ھو فوق عرش ﷲ .وجھه مثل الشمس.
وقد أخذ من الفصل األول من سفر الرؤيا) .رؤيا  (1:16قدميه مثل
أعمدة النار .كان موجودا أيضا في الفصل األول) .رؤيا (1:15
المالك الذي أعلن أكبر الھوية ،مدعيا انه في اآلية الثانية .التي قيل لنا أن
يده اليمنى ،والذي تم توثيقه في كتاب ملقى على األرض ،والتھامي لديه
حق ملكية .في الفصل الخامس ،علمنا أن يسوع وحده في الكون يستحق
أن يأخذ الكتاب من يد ﷲ في نھاية المتاعب للمستقبل حيث نرى
الصورة .وقد أكد ذلك لنا أن كل شيء سيكون على ما يرام .يسوع نفرح
مع انتصار ،القادمة مع المطالبة بأن تعود ملكية األراضي من قبل أبناء
ﷲ.
الفصل الحادي عشر من سفر الرؤيا
الفصل الحادي عشر من المتاعب في عملية يبدأ مرة أخرى .وقال
الرسول يوحنا لقياس ھيكل ﷲ .سوف يتم استعادة إشارة إلى المعبد
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خالل المحنة ،التي كانت قد تنجس ،وعلى التضحيات من الفسيفساء
القانون .وصدر أمر حكم ﷲ لھذا االجراء.
مرات شماس من المتاعب
في اآلية الثالثة وقدمنا إلى ﷲ شاھدين أن ال أحد يعرف عنھم شيئا .ولكن
المعجزات تتم معھم ،ودعا لھم على أساس أنھا قد تكون موسى أو إيليا.
إيليا وأخنوخ الناس بالقرب مني يبدو أكثر مالءمة .فمن تكھنات بلدي أن
ھذين كانت تصل إلى السماء .أنھا لم تواجه الموت .باإلضافة إلى ذلك،
على حد سواء تمثل البشرية جمعاء .تنبأ إيليا بأن اليھود والوثنيون،
وجعل الرسول الكريم اينوك .سواء وجدت ،فإنھا ثمل في الجزء األول
سوف تبشير بكلمة ﷲ بقوة .ثم عندما كل المتاعب بين المسيح الدجال
سوف يكشف عن نفسه ،وقال انه قتل ھؤالء شاھدين عظيم عظيم في
القدس واضطجع جثثھم في السوق لمدة ثالثة أيام ونصف من األرض
سيرفع سوف القتلى نفرح وقرون .ومع ذلك ،وأنھا تأتي فجأة على قيد
الحياة ،وأنھا ھي التي شنت على السحابة صعد إلى السماء ،وشاھدت
لھم أعدائھم) .رؤيا  9:11ورؤيا  10:11و ،(11:11،12بل والعالم كله
سيراقب على شاشات التلفزيون .في ھذه المرحلة ،وﷲ جعل القدس ھزة
زلزال كبير جدا ،سيكون انتقام ﷲ .وسوف تكون رھيبة لدرجة أن الناس
يخافون أن يأتي إلى الرب ،سوف تتحول) .رؤيا يوحنا (11:13

70

لغضب والمجد

الوحي الفصل الثاني عشر
اآلن نحن ندخل الفصل الثاني عشر من سفر الرؤيا ،التي تعد واحدة من
أھم فصول .ألن يوفر ھذا الفصل معلومات ھامة حول الوحي.
وتستند اآليات الستة األولى من فصل واحد والتدخالت على ولكن ھذه
األجزاء وجدت قبل أن لديه أسلوب مختلف ألنھا تلفت انتباھنا إلى
الوراء ،وليس إلى األمام نحو تصوير .وھو مصمم بحيث أننا نفھم تماما
أنه ھو 'ورطة كبيرة.
فھو يصف حقيقة أن مشكلة الخير والشر ،بين ﷲ والشيطان ھو حرب
عالمية .وتخاض ھذه الحرب في عالمية .في جنة عدن ،وبدأ تمرد آدم
األول .في ھذا الفصل ،ونحن نذكر أن الشيطان حاول لوقف القادمة
األول من المسيح ،المجيء الثاني للمسيح فقط ال تزال تحاول عرقلة.
شغل فصل كامل مع الرسوم التوضيحية والندوب .دعونا نلقي نظرة
عليھا.
قوالب ذات مغزى
القالب أو عالمة على الفصل الثاني عشر " امرأة كانت ترتدي الشمس
القمر تحت قدميھا وتاج من اثني عشر نجوم على رأسه ")رؤيا (12:1
ھناك العديد من التفسيرات لھذه المرأة الرائعة .بعض المعلقين يدعون أن
ھذه المرأة تمثل الكنيسة .يدعي الكاثوليك أن مريم ،والدة يسوع.
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ھنا ھو مثال ممتاز على ذلك وجدت في الكتاب المقدس ھو أفضل
مترجم نقطة المفاھيمية الخاصة به ھو أن صورة الوالدة ،ويتم تصدير
ثالثين الفصل مباشرة في العظيم يوسف .جيمس يشير إلى الشمس
والقمر والنجوم راشيل ،وتھدف إخوة يوسف )تك  (37:9،11من ھذا
نستنتج أن ھذا يعني أن إسرائيل أصبحت األمة في إسرائيل .من نسل
يعقوب.
المرأة الحامل الذي ھو على استعداد لتلد .فھو يصف دولة إسرائيل
سوف تعطي المسيح للعالم" .التنين حمراء كبيرة" في اآلية الثالثة،
والذي ھو الشيطان ،الذين يولدون الطفل الذكر يحاول ابتالعھا .ھذا ھو
بالضبط ما يسوع الوالدة ،ھيرودس الملك جذبه من الشيطان أثار
والرضع من بيت لحم في وقت يسوع الوالدة وقتل واحد .ولكن فجأة تم
التوصل إلى الطفل الذكر إلى ﷲ وعرشه .صعد يسوع المسيح حيث
يملك على جميع االمم بعصا من حديد ينتظر) .رؤيا (12:5
ويبدو من ھذه اآليات أن األرض ال تزال صراع الكوني العظيم
والرھيب .وقال انه كان في األساس السلطة الموكلة لإلنسان) .تكوين
 (1:28ولكن الشيطان لھا على التعدي التقاط اللحظة عندما آدم وحواء
إشارة إلى محنته والتمرد ضد ﷲ .ونتيجة لذلك ،اليوم عن رئيس ھذا
العالم ھو الشيطان ،وحاكم العالم) .يوحنا  .(12:31واضطجع العالم كله
في الشر واحد لديه 1) ''.يوحنا (5:19
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مات يسوع المسيح على الصليب ،سبب واحد ھو أن يتم ھذا العالم ممكن
من قبل الحكومة اإلنسان كما انه يحق له ذلك .واحدة من العديد من
الفوائد من وراء ذلك الصليب )لن الھيئات وتعالى لدينا تصبح مثل الجلد
الثاني( في نھاية المحنه المسيح سيعود ليملك على األرض )كإنسان( ھي
المتنافسين .نحن اطالق النار عليه في المستقبل ،والمالك "نظرة األقوياء
في الفصل العاشر .في اآلية الثالثة عشرة من الفصل الخامس كما قيل لنا
أن المضيفة المجيدة الجسم من السماء تغني حوالي" .من يجلس على
العرش ،والحمد الخروف والمجد والسلطان تبقى إلى األبد غير منضم.
الحرب البرق
في اآلية السابعة من الفصل الثاني عشر مرة واحدة العمل قد بدأ
الممارسة .اآلن لدينا مشكلة في عرض المشھد المركزية .الشيطان ،من
أجل الحصول على عرش ﷲ لنا محاولة أخيرة .نتيجة للحرب في
السماء) .رؤيا  (12:7الحميمة المالك ميخائيل ومالئكته حاربوا مع
الشيطان ومالئكته شيطان .ھزيمة الشيطان في ھذه الحرب ،وكان
الطاعون) .رؤيا  (12:9يصل الى السماء ألغي اآلن) .رؤيا يوحنا
(12:10
اآلن اآلية الثانية عشرة يحكي شيء رائع .في ھذه اآلية يقال إن الشيطان
يعلم أن ھناك القليل من الوقت .وھذا يعني أن الشيطان يعرف نبوءة
الكتاب المقدس .ولكن على الرغم من معرفة أنھم جعلوا من أنفسھم بقايا
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مشمع أحمق يعاني احباط خطة ﷲ التي عملت مع وتصبح الفائز ،لذلك
استمر في النضال.
الشيطان على األرض
في ھذه المرحلة يبدو أن الشيطان كان في الواقع دخلت حيز 'المسيح
الدجال') .لوقا  (22:03الوحي الفصل الثالث عشر واآلية يخبرنا بأن
الشيطان وسلطته وعرشه وسلطة عظيمة برنامج مكافحة المسيح قد
أعطى) .رؤيا يوحنا (13:02
ويصف النبي دانيال أيضا المسيح الدجال أنھا تلد الطفل الذكر تحريض
ضد المرأة .وكشف في مضايقة واضطھاد وھذه اإلرادة اإلقناع تشعلھا.
)رؤيا يوحنا  (13:12وبعبارة أخرى ،ھل يمكن أن نقول أن إلغاء طغيان
ھتلر ،المسيح الدجال ،لتدمير األمة اليھودية سوف يبدأ االضطھاد .وفقا
لدانيال النبي ،وتدمير الدجال ،من دخول المعبد في القدس طلب سيبدأ
البناء الجديد وسيعتمد التضحية والطرح) .دانيال  (9:27وسوف تثبيت
الفواحش من الخراب .ربما أنھا سوف تثبيت أصنامھم) .متى ،(24:15
وانه الذي يسب ضد إرادة ﷲ) .دانيال  ،(11:36وﷲ نفسه سيقول علنا.
) .2تسالونيكي (4:2
سوف يكون بالتأكيد انتفاضة اليھود يخافون من ھذه األشياء .يمكن أن
يكون وھياج مكافحة المسيح ضد اليھود في جميع أنحاء العالم بدء
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الھجوم الشامل .سيكون الھدف على تسليم وفاة آخر يھودي من المتاعب
في النھاية بحيث وعد ﷲ إلنقاذ بقايا اليھود ال يمكن الوفاء بھا) .زكريا
 00:10و 13:01ورومية (11:25،26 ،09:27
سباق المعادية للسامية الشيطان
نضع في اعتبارنا أن الشيطان يكره اليھود بشدة ،وأنھم يكرھون ذلك
ألنھا أعطت للعالم الكتاب المقدس والمسيحية لديھا .كما أنھم يكرھون
ذلك أنھم أمة ﷲ المختار .الشعب المختار .العالقة مع ﷲ يفسر نفسه لتلك
التي اختيرت لتحمل الشھود .سبب آخر لھذه الكراھية ھو أن ﷲ قد وعد
بحفظ بقية .في نھاية المتاعب التي سوف تحدث .الشيطان ،فإن ﷲ وعد
الوفاء لھا ال تريد أن ترى .سوف المتاعب بين حملة مكافحة المسيح ضد
اليھود لديھم إلزالتھا ،وكثير 'الصحراء' اليھود السبب سأترك .ھذا ھو
المالذ الحصري بالنسبة لھم حيث سيكون 'ثالث سنوات ونصف يعيشون
في رعاية ﷲ سوف تنمو" )رؤيا يوحنا  .(12:14النبي دانيال اليھودية
يشير مالذا حيث سيكون تشغيل آمنة .بيانه أن المسيح الدجال ،أدوم،
موآب وعمون اآلخرين سوف تكون قادرة على التغلب على الشرق
األوسط) .دانيال  .(11:41ھذا يشمل جميع المناطق األردن الحديث.
ھذا المالذ الكبرى داخل دولة األردن ،من وادي حول مدينة ھو "پتيره".
من الرابع إلى القرن الثاني قبل الميالد ،والمدينة ھذا شائك عشرات
اآلالف من الناس الذين يعيشون في كھف كان البد من ھناك.
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ينتھي الفصل الثاني عشر في بيان أن اليھود فروا إلى مأوى ،والجيش
اإلسرائيلي لھدم ما تبقى ھو جيل الغضب الكبيرة .أولئك الذين ال وصايا
ﷲ وعقد لشھادة يسوع ،والتي تشير إلى العرقية اليھود والوثنيون في
الوافدين قد تغيرت) .رؤيا (127
الوحي الفصل الثالث عشر
يخبرنا أننا مزيد من الفصل كيف الشيطان سوف تخلق جبال من
المؤمنين خاطئ .وكيل في المسيح الدجال ،الذي قدمنا باسم "الوحش"،
''يأتي من البحر" )رؤيا  .(13:01تشير ھذه العبارة إلى األمم )رؤيا
 (17:03التي نحن تشير إلى أن المسيح الدجال سوف يكون الشخص
الناس.
دانيال النبي ،وقال :انھم الناس الذين من شأنه أن يدمر المعبد .بدعم من
الشعب ھم) .دانيال  ،(9:26تم تدمير المعبد من قبل الرومان وأنه من
الممكن أن المسيح الدجال سيكون الرجل الذي ھو مواطن روماني
األطفال.
اثنين من الحيوانات
وقد أذن الشيطان الوحش )رؤيا  ،(13:02وقال انه على الفور وفقا
لنبوءة دانيال ويبدو أن الكفر) .رؤيا  ،13:06دانيال  .(11:36الشيطان
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مع سلطته أنه يعطي خيارا .حربا مع القديسين ،ومع نفس تسلسل
أعطيت كل أمة وقبيلة وشعب ولسان وأمة قوة ملك على) .رؤيا يوحنا
 (13:07وبعبارة أخرى ،فإن أول 'الخلود' العالمية يصبح تاريخ
البشرية .وقالت انھا سوف تحدد قريبا الكسندر رأى الكبير ،نابليون
وھتلر الطغاة مثل حلمه إلعداد ،لكنه لم يستطع إكماله .وجھة نظر
الشيطان في االعتبار أنه سوف تمتثل لمكافحة المسيح يكون مظھرا من
مظاھر العبادة الحقيقية الشاملة) .رؤيا يوحنا ((13:08
في ھذه الحالة ،كما قدمنا 'الوحش' )رؤيا " .(13:11وھذا يأتي من
األرض'' .يشير الى الوثنيون في البحر ،لذلك ھو المقصود األرض من
قبل إسرائيل .ھذا الرمز يشير إلى أن ھذا المثل أو الحيوانات األخرى أن
يكون أصل يھودي .ويطلق عليه "نبي كاذب) .رؤيا يوحنا (19:20
النبي الكذاب
انھا غير شريفة ،ويقدم اليد اليمنى الرجل الشرير مكافحة المسيح كما
يبدو .الواجبات الدينية والسياسية أذن يستخدم لمكافحة المسيح .أعطيت
)رؤيا  ،(13:12ووسكان األرض ألن من عالمات التي تظھر الوحش
أمامه خيار .اس طرح گمراه کر ديتا تھا کہ زمين کے رہنے والوں
سے کہتا تھا کہ جس حيوان کی تلوار لگی تھی اور وه زنده ہو گيا،
پھونکنے
اس کا بت بناؤ ،اور اسے اس حيوان کے کے بت ميں روح ُ
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کا اختيار ديا گيا تا کہ وه حيوان تماثيل من الوحش وتحدث ،وكثير من
الناس ال عبادة األصنام ،فإن قتلھم أيضا) .رؤيا يوحنا (14:15
سيقوم النظام الديني شيطانية من أديان العالم يوجه الناس .تحمل اسم
يجوز التعامل مع الناس البحث في المسألة النبي الكذاب .ھناك العديد من
المسارات للوصول إلى ﷲ ،والذي تجلى ﷲ نفسه من خالل اإليمان.
اإلسالم واليھودية والمسيحية والبوذية والھندوسية ،وعبادة األرواح
حركة "العصر الجديد .ھذه ليست سوى عدد قليل من األسماء التي
ذكرتھا .وقالت انھا سوف يقولوا ما يريدون إله للصالة ،يمكن أن يكون
المسيح الدجال وقبول المسيح كربھم وأحرار في القيام بذلك.
سياسيا ،فإن النبي الدجال كاذبة تكون مسؤولة عن النظام القسري) .رؤيا
يوحنا  .(13:16فإن المطلب الرئيسي لإلنسانية أن يكون على أيديھم أو
جباھھم ماھر الحصول على الدجال .ودون واحد لن تكون قادرة على
شراء وبيع) .رؤيا  ،(13:16،17ويشترط القانون أن أي مسيحي
المؤمنين أو الحصول على عالمة لن تحسب مذنب ألن جميع المسيحيين
واليھود .وأنھا سوف تكون مسؤولة قانونا .سوف تضطر إلى القرى
إخفائھا في أماكن سرية .سوف تجد منھم مثل الحيوانات ،وسيتم قتل
الغالبية منھم احد .على الرغم من أن ليس كل الناس المؤمنين من ﷲ،
واضطھاد المؤمنين ھو الوقت العصيب أن تكون غير متناظرة.
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كاذبة الثالوث
ونحن ننظر في النصف الثاني من المحنه ،ولعن األرض مع لعنة مثلث
مفرغة .الشيطان ،الذين ألقيت على األرض ،واآلن ال يستطيع الخوض
في السماويات .مكافحة المسيح ،المسيح كاذبة من عبادة الطلب العالمي
والنبي الكذاب واالدعاءات الكاذبة إلى الروح القدس .على من تقع
مسؤولية إقناع الناس بأنھم موالون لتصبح المسيح الدجال.
ال عجب كل ھذه األمور ألن األرض تأرجحت ذھابا وإيابا مثل يجب
على المخدرات والمدمنين على الكحول ال .و"انتقلت كأنه في حالة
سكر ،وسوف انتقل ذھابا وإيابا مثل كوخ ")أشعيا  (24:20اإلرھاب
الشيطانية الثالوث سوف يسبب الشديد الذي سيكون عارية تماما يجب
تدمير االرض من حجم )إشعياء  .(24:3تنبأ يسوع أن ھذه الساعة
مخيف '':إذا لم تقصر تلك األيام ،لم يخلص الجسد )متى .(24:22
الفصل الرابع عشر من سفر الرؤيا
منذ نھاية الفصل الثالث عشر حالة شديدة لدرجة أن جزءا من الفصل
الرابع عشر يقدم بحذر .يتم تقديم كلمة كتم بحيث يتم تشجيع القارئ.
ينبغي تشجيع ذلك .مھما حدث في الثالث عشر ،وصورة لأليام الماضية
يبين لنا أنه في نھاية المطاف سنكون منتصرين .علينا أوال يسوع ،الذي
يقف على تلة جبل صھيون ،ومعه مئة وذكر  144000الذين ھم على
وجه له واسم والده) .رؤيا يوحنا  .(14:01المشھد في نھاية المتاعب كنا
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أدى إلى االعتقاد بأن يسوع المسيح سيعود إلى األرض من يجري غزا
 144000اليھود ويخلص في النھاية.
موكب المالئكة
ما تبقى من الفصل الرابع عشر من المشاكل في الجبھة منا كل
المعلومات ويعرض مشاھد كما يمشي بن'' .وقيل لنا أن مالكا آخر طائرا
في وسط السماء ،ورأى األرض والناس من كل أمة وقبيلة وكان سعيد
لسماع اللغة" )رؤيا يوحنا  .(14:04ھذا ليس مفاجأة؟ كيف أن ﷲ أمر
جيد.
حتى عندما يكون الرجل على حق دبوس وشتم وال سيما إذا كانت ال
تزال في صبرھم واللطف والرحمة يرسل مالئكته لتبشير االنجيل ،أن
غضب بلدي عليھا على األرض قبل الذھاب للتبشير االنجيل الى كل
مخلوق جعل .غضب األخير ينزل على األرض قبل أن يتم االنتھاء من
إنشاء وزارة إلنجيل الخالص من خالل مالكه .ھل تذكر أن يسوع قال
في متى الفصل أربعة وعشرين؟ "وھذا إنجيل الملكوت يجب بشر في
العالم كله شاھدا على جميع األمم حتى ذلك ،ثم يكون نھاية" )متى
(24:14
نعم! ھذا التوقع ھو االنتھاء في نھاية المحنة سيتم الوفاء بھا .ثم بعد ذلك
جاء قول مالك آخر ،سقطت بابل العظيمة )أيام مكافحة المسيح األخيرة
من اإلمبراطورية( انخفض النبيذ شرسة زناھا خدموا جميع الدول .بابل
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للحصول على إذن لتطبيق ھذه المعرفة إلبداعات كل واحد .في اآلية
الرابعة من الفصل الثامن عشر من الرسالة كانت واضحة حيث قال '':ثم
سمعت شخص آخر في السماء ،يا قوم! اخرج منه ،بحيث ال نشارك في
خطاياھا ،والتي ال تحمل أي من المصائب ")رؤيا يوحنا .(18:04
وأرسلت المالك الثالث لتحذير الناس .راجع:
"ثم تبعھما مالك ثالث قائال بصوت عظيم جاء والذين يعبدون الوحش
وصورته ويحصل على عالمة على جبھته أو على يده ،وقال انه شرب
الخمر أيضا من غضب ﷲ ما كان يمكن أن يتم تحميلھا في األطباق من
غضب المالئكة القديسين وأمام يجوز المعذبة الخروف بالنار
والكبريت" )رؤيا (14:9،10
وقد بلغ ھذا الفصل نشوة يسوع المسيح قدم قبل مشھد النھاية) .رؤيا
يوحنا  .(14:14،20جون يركب الغيوم وينزل إلى األرض يتحول له
منجل حاد .ويتم قطع المحصول ويتم فصل الحبوب من القشر ويتم
طرح الخطاة في الحفرة) .رؤيا يوحنا  ،(14:19وضعت في خزانات
كبيرة من غضب ﷲ )رؤيا (14:19
الوحي الفصل الخامسة والسادسة عشرة
تأكد من أن يسوع وقديسيه سيكون منتصرا ،كشفت اآلن بحلول نھاية
غضب ﷲ سوف يأتي ونرى غضب ﷲ سوف تضفي عليھم ھدية من
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تلك التي في المسيح يسوع  ،رفض .ويخصص المتاعب في الفصل
الخامس عشر من المرحلة النھائية لتفيد أن المحاكم مع غضب ﷲ
االنتھاء) .رؤيا يوحنا  (15:01ومن الواضح أن المدة اإلجمالية من
يعانون من غضب ﷲ يسفك.
وما يقال لنا في رومية  ،9:05والجواب ھو أن تلك حفظھا من غضب
ﷲ سوف تجنب بالتأكيد .وبالمثل 1) ،تسالونيكي  (10:1لقد تم للتو
تنظيفھا .يسوع ليخلصنا من غضب ﷲ يعود .من الواضح مع ھذه
الكلمات "الكنيسة" قبل بداية المتاعب سيتم إزالتھا من العالم.
األغنية األخيرة )أغنية(
سيتم سكب المحكمة في اتصال مع غضب ﷲ بھا ،تم إظھار الصورة في
الفصل الخامس عشر من عرش ﷲ يقف أمام حشد ضخم .الكتاب
المقدس ھو أغنية النھائي .راجع:
"واسم الوحش وصورته ،وكان للتغلب على عدد ،والوقوف في سبيل
ﷲ المكتوبة .يا رب ﷲ عز وجل! عظيمة وعجيبة ھي اعمالك .أيھا
الملك! عادل وصحيح ھي طرقك .سيدي! الذين قمت بسحب والذين لن
الثناء باسمك .أنت وحدك ھي قدوس ،وجميع الدول يأتي والعبادة قبل،
لقد كشفت أعمال الصالحين الخاصة بك''.
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ما ھي األغنية قوة ﷲ ،أعلنت النقاء ،القداسة والعدالة والصالح .ھو
بالنسبة لنا التأكيد على أن سيتم إنشاء ملكوت ﷲ على األرض ،وجميع
الدول خدمته .وغضب األغنية النھائية ﷲ والموسيقى ألغنية رائعة
ومھيب.
السلطانيات المحكمة
في الفصل السادس عشر من غضب غضب سكب المرحلة النھائية من
الحدود الزمنية الماضية .مع سكب بسرعة .سوف شون موقع المحكمة
غضب ،وربما في الفترة المقبلة ال تتجاوز شھر واحد .الخطوة األولى
ھي أن نرى الشر واأللم ،وآالم السرطان أن ھؤالء الرجال الذين ولدوا
وعبادة المسيح الدجال) .رؤيا يوحنا  .(16:02ھذا كان قبل حرب نووية،
وھذا من شأنه أن يؤدي إلى اندالع القروح .الثاني والثالث سكني من
الكؤوس الثانية والثالثة .وكانت ھذه المياه والدم وتلوث المياه بالكامل.
)رؤيا يوحنا  .(16:3،4وھذا يعني أن المياه أصبحت األراضي الملوثة
والبحر ومياه الشرب النظيفة يقم أي مكان.
صب كوب الرابعة ،محروق الشمس الشعب ،وأنھا يجدف على اسم ﷲ.
)رؤيا يوحنا  .(16:8،9يمكن أن يخمن كم من ھؤالء سوف تذھب إلى
حالة من العذاب .سوف عاء الخامس تصب في مجال مكافحة المسيح
يكون الظالم الرھيب .وربما تكون ھذه المنطقة منطقة أوروبا.
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)رؤيا يوحنا  .(16:10وسكب السادس من سيتم المجففة القارورة بعد
ھجمة المياه من نھر الفرات إلى الشرق ،والتي عبرت قوات بسھولة
سيصل في الوادي ہرمجدون) .رؤيا يوحنا .(16:12
سلسلة من التمرد
بقية الفصل يصف تدمير ملكوت المسيح الدجال) .رؤيا يوحنا
 .(16:17،21المشكلة ھي أن تصوير الزلزال الكبير سيحدث .الوحي
 6:12،17التي ذكرتھا بالفعل .وسيتم تدمير عاصمة المسيح الدجال.
)رؤيا يوحنا  (16:19سوف يموت من البرد العاصفة .يجب البرد
الكبيرة عبر قلب السماء تسقط .وبسبب ھذه الكارثة مما يجدف ﷲ.
)رؤيا يوحنا (16:21
المأساة ھي أن جذبت مرة واحدة الناس إلى التوبة .انھا فقط ال تريد أن
تتوب .وقست قلوبھم بحيث أنھا قد تلجأ لمجرد الكفر نفسه) .رؤيا يوحنا
(6:11،21

الوحي الفصل السابع عشر
في الفصل السابع عشر من مشھد المدينة ويرد اإلجمالي .ھذا عاھرة
يركب على الوحش القرمزي) .رؤيا يوحنا  .(17:1،3المرأة في الكتاب
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المقدس والنظام الديني المعروف باسم نظام تتبع األدلة ،وليس ھناك
شيء في ھذه المسألة .ھذه المدينة ھو ممثل الكنيسة المرتد وغير نظيفة.
الدين في النصف األول من السيناريو المحنه ستھيمن .سوف
البروتستانت وأتباع الديانات األخرى ،بما في ذلك الكنيسة المرتدة مع
المسيح الدجال يأتي ومساعدته .المزيد عن القديسين ،دم ھذا كتابته ،وبدا
في حالة سكر مع دم شھداء يسوع) .رؤيا يوحنا  .(17:06ألن من شأنه
أن جميع المؤمنين الذين نتفق معه وعدم التعاون ،وأنھا سوف تعاني،
وسوف تجلب االضطھاد .وھذه الموافقة نكون صادقين )الحقيقي(
الحقيقة يتخلى طريقه والحصول على معھا الطريقة التي فعلت في
فترات.
الردة واحد
في السنوات األخيرة ،والكنيسة ھي أيضا نشطة .وكان ذلك جزءا من
التحضير لھا .سوف تظھر ھذه المشكلة في الشوط االول .البابا يوحنا
بولس الثاني في عام  ،1986قادة العالم األديان معا للصالة من أجل
السالم في العالم المدعوين .مائة وستين  160الزعماء يجتمعون في
أسيزي بإيطاليا .بما في ذلك الداالي الما ،الذين يعتبرون أنفسھم آلھة.
جميع بناء على طلب من البابا نفسه ،وفقا العتقاده الخاصة في ﷲ أو
الدعاء إلى ﷲ .في الواقع ،إذا كان البابا )المناطق البحرية المحمية(
تعتقد اآللھة؟ أو البابا يعتقد أن جميع األعضاء يعتقدون في نفس ﷲ،
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نفس ﷲ أن الناس يصلون إلى نفس ﷲ ھو ﷲ يطلقون على أنفسھم
بأسماء مختلفة؟
في عام  ،2000والبابا والمياه الكدرة من الضجة عندما تحدث في ساحة
القديس بطرس ،ثالثين ألف زائر .وقال للجمھور ليالي كل ما تبذلونه من
أولئك الذين يعيشون مع النزاھة ،حتى لو كانوا ال يؤمنون بيسوع المسيح
والكنيسة الكاثوليكية الرومانية ليتم حفظھا.
وأضاف البابا :اإلنجيل يعلمنا أن أي شخص يود أن يدخل ملكوت ﷲ
يعيش سيكون .أخيرا ،قال البابا أن نتيجة كل شيء فقط للتخلص من
احتياجات "خطيرة في القلب"۔
تدمير الكنيسة
ولكن يظھر بلدة ركوب على ظھر المسيح الدجال) .رؤيا يوحنا
 ،(17:03وھذا يشير إلى أن الكنيسة أصبحت حماقة .استخدامه لبناء
مملكة المسيح الدجال العالمية التي من شأنھا أن تساعده في ھذه المسألة.
ولكن اآلن أنھم يعرفون قوة الكنيسة وعقد تسديدة الخاصة .مع العلم أن
المسيح الدجال يتحول ضده وتدميره) .رؤيا يوحنا  .(17:16موقعھا
يجعل من دين عالمي والنبي الكذاب ،زعيم دين عالمي واحد يجعل.
الفصل الثامن عشر من سفر الرؤيا
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في الفصل الثامن عشر من نظام مكافحة المسيح ،يظھر النظم السياسية
واالقتصادية واالجتماعية وتدمير ملكوت المسيح الدجال.
تدمير بابل
سوف تدمير بابل في ساعة واحدة في اليوم يأتي قريبا ،وسيأتي بالكامل
الى حيز الوجود .ان التدمير الفوري والكامل تحدث فجأة) .رؤيا يوحنا
 (18:10ولكن قبل تغيير تدمير الرفق والرحمة ﷲ أن يجعلھا تبدو
وكأنھا مالكا المرسلة من وعيه لبكى "المالك بصوت عال ،وقال:
سقطت .سقطت بابل العظيمة .دار الشيطان وكل روح الشر وكل نجس
ورجس دن دن الطيور" )رؤيا يوحنا (18:02
ثم ان يجلب" .يا قوم! اخرج منه " )رؤيا يوحنا (18:04
الحظنا أيضا أن المملكة في مكافحة المسيح الخطيئة ،الفيضانات
الفيضانات ھي الحقيقة '' .وصلت حتى خطايا الى السماء " )رؤيا يوحنا
(18:05
منذ المسيح الدجال ،وعاصمة مملكة ﷲ سوف يتم تدميرھا من قبل
المفاجئ .أن األحكام تأتي في نفس اليوم .نداء الموت والحزن .وأنه
سوف يحرق لغبار )رؤيا  .(18:08والقادة السياسيين العالم ورجال
األعمال وخبراء النقل تبكي في اليأس .وستواصل حدادا ورثاء .وأمام
أعينھم ،قد دمر ثرواتھم .أشاھد كانت تھدر الكثير من المال لھا .حظر
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القارب والسفينة جميع الركاب والبحارة والبحر ،كل ھذا العمل ،وجميع
وسوف تبكي ،المدى .ويقول' :ما ھو مثل المدينة العظيمة .وألقوا ترابا
على رؤوسھم والبكاء والحداد يصرخ ويقول :نحن آسفون! آسف! أكبر
مدينة في ساعة مقفر) .رؤيا (18:9،11،17،19
أين ھي أمريكا؟
العديد من المعلقين يؤكدون أن الواليات المتحدة ھي بابل الفصل الثامن
عشر .تم المحترم نظرية سقوط االتحاد السوفياتي ونھاية .ألن الواليات
المتحدة ھي القوة العظمى الوحيدة في العالم .أنا ال أقبل ھذا التفسير.
الفصل الثامن عشر كان التركيز فقط المملكة مكافحة المسيح .والتي
وصفھا النبي دانيال كمركز للمملكة المسيح الدجال ،وسوف يكون في
أوروبا .وسيكون عليه كما لو ملكوت المسيح الدجال ،وسوف تمثل
اإلمبراطورية الرومانية القديمة .يجوز لھم العيش مرة أخرى.
كما نضع في اعتبارنا أنه حتى لو كانت الواليات المتحدة ھي القوة
العظمى الوحيدة ،وإنما ھو قوة االتحاد األوروبي يبدو أنه قد يحجب.
وتذكر أيضا أن يصعد سيتم تدمير الكنيسة بعد الواليات المتحدة.
الواليات المتحدة األمريكية أكثر من أي دولة أخرى يتطلب والدة جديدة
في الواليات المتحدة والذين يشغلون مناصب رئيسية مع الناس .المواقف
السياسية واالقتصادية .أكثر من أي دولة أخرى في العالم ولدوا في
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الواليات المتحدة حيث يمتلك الناس المناصب العامة .وبعبارة أخرى،
في نھاية فترة المحنة ستكون القوة العظمى الواليات المتحدة.
الفصل التاسع عشر من سفر الرؤيا
سوف المتاعب في السماء في نھاية المشھد يكون مختلفا تماما عن
المشھد الدنيوي .تفتح فمك واسعة ،ويجب أن يكون الجحيم على األرض.
ويكون البكاء والحزن ،ولكن سيكون ھناك ابتھاج في السماء.
ہيلے لوياه السماء
جند السماء قائال بصوت عظيم .يبدأ "ھيلي لوياه" الفصل التاسع عشر
في وقت قريب ،لذلك  Jaggiھذا النشيد من الثناء في العھد القديم يذكر
ھذا المصطلح .في اآليات الستة األولى من ھذا الفصل ولھا دعوة "ھيلي
لوياه" مرارا وباستمرار مسموعة.
لماذا الجميع يحتفل في السماء؟ ھناك عدة أسباب لذلك .وبالنظر إلى
السبب األول في اآلية أن ﷲ دمر مملكة العبيد الدجال الخاصة ،وانتقم
لدم الشھداء المسيحيين" .ھيلي لوياه" شعار والسبب الثاني ھو االنتھاء
من المحكمة القديسين .وفرحة االتحاد مع المسيح وأنھم ذاھبون إلى
وليمة) .وعروس المسيح( ،ومأدبة كبيرة تكون كبيرة ورائعة في العالم
يمكن أن يكون أبدا.
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اھتمام 'أثواب الزفاف' من النظر .كيف يتم يجري الحفاظ عليھا .دعونا
نفرح ونكون سعداء جدا ،والثناء عليه .لقد حان زواج الحمل ،وكانت
زوجته أعد نفسه .وذلك المعة ونظيفة المالبس الكتان ،أعطيت الخيار.
)رؤيا  (19:7،8بسبب بر المالبس الكتان المقدسة وتھدف إلى العمل.
لقد حان السبب الثالث لالحتفال مجده وقوة يسوع عودته الى االرض مع
الوقت.
اھتمام 'أثواب الزفاف' من النظر .كيف يتم يجري الحفاظ عليھا .دعونا
نفرح ونكون سعداء جدا ،والثناء عليه .لقد حان زواج الحمل ،وكانت
زوجته أعد نفسه .وذلك المعة ونظيفة المالبس الكتان ،أعطيت الخيار.
)رؤيا  (19:7،8بسبب بر المالبس الكتان المقدسة وتھدف إلى العمل.
لقد حان السبب الثالث لالحتفال مجده وقوة يسوع عودته الى االرض مع
الوقت.
في اآلية الحادية عشرة من الرب ھو بداية العودة إلى األرض .يعود
المسيح إلى األرض ،في وليمة عرس السماء الخروف يبدأ على الفور
بعد .الرسول يوحنا يرى السماء المفتوحة .انظر البيان يوحنا الرسول:
"ثم رأيت السماء مفتوحة واذا فرس ابيض الذي يركب على ھذا واحد.
ومن المعروف أن الحقيقة صادقة والعدالة والمعركة ھي على الطريق''.
وقال انه يتطلع إلى أسفل من السماء لركوب حصان أبيض .انه ليس
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وحده على األرض .قراءة وعرض اآلية الرابعة عشرة' :وتابعت جيوش
السماء والخيول البيضاء البسين بزا أبيض ونقيا ،له ھناك''.
ھذه ھي المالئكة .ھذه ھي نفس األشخاص المذكورين في اآلية الثامنة
من ھذا الفصل قد حان .ھؤالء الناس ھي عروس المسيح”.الكنيسة“
صعد إلى الكنيسة قبل عناء أنھا قوية وأدلة قاطعة .في نھاية المتاعب مع
كنيسة يسوع نازلة من السماء ،يظھر بوضوح .ومن ھناك ،يسوع قادم
إلى األرض.
ھو تصوير عودة يسوع ھو ملك الملوك ورب األرباب )رؤيا يوحنا
.(19:16
اآلن ھذه المرة أنه ليس ملكا .انه لدينا كھنة في السماء .أمام عرش ﷲ
بيننا) .عبرانيين (8:1
ولكن عندما يعود انه ملك الملوك ورب األرباب قادم في السلطة والمجد.
وذكر أن الغرض الرئيسي من المجيء من اآلية الحادية عشرة أن
الحرب ضد أعداء ﷲ وعدله 'قادم ل .في اآلية الخامسة عشرة يقول لقتل
الناس من فمه يمضي السيف الحاد ،وقال انه يجب الحكم عليھم بقضيب
من الحديد) .رؤيا يوحنا (19:15
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ھزيمة المسيح الدجال
الفصل التاسع عشر من ھذه الحرب ،التي انتھت معركة ہرمجدون عادة
ما تفعل .انظر اآليات  17إلى  21المسيح الدجال في يد الرب وقواته،
والتي تم جمعھا دانيال ورؤيا يوحنا األصحاح الحادي عشر إلى ستة
عشر فصال في الوادي ہرمجدون ،وھزم من قبل يسوع .ولكن في الواقع
ليس ھناك حرب .يسوع ال يرسل جيشا للقتال .الوحي  14:21يجعلھا
واضحة .يسوع يتكلم كلمة واحدة فقط نتيجة لذلك ،وباء عالمي ويتم
حظر مكافحة المسيح وقواته .الروح القدس من خالل بالوس الرسول .2
تسالونيكي  8:2يؤكد أن المسيح الدجال ،نفخ الرب يسوع المسيح من
خالل فمي سوف يقتل.
ھو مكتوب في كتاب زكريا "رب كل األمم إلى القدس للقتال دائمة ،فإنه
سوف تعاقب لحومھا تجف وسوف عيونھم تتعفن في العين المجاالت.
وسوف غتھم تتعفن في فمه)" .زكريا  (14:12قد غادر عظامھم وسيتم
سفك الدم بحيث تصل إلى مقاليد الخيول .الذي سيقوم بتشغيل 200
كيلومتر .وكان ھذا العيد المجازر 'رھيبة وإرھابية كبيرة من اسم ﷲ.
)رؤيا يوحنا  .(19:17كيف كبيرة ھو الفرق في الوالئم .سيأتي كانت
جميلة وليمة عرس الحمل في السماء )حفل زفاف( وعلى وليمة عظيمة
من ﷲ قتل مأساوية من المسيح الدجال وجيوشه الرب تنفس الموقع .ھذه
المأدبة ھي لاللحمير والطيور.
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ومع ذلك ،فإن السؤال األكثر أھمية ھو :أي من ھذين مأدبة مأدبة ترغب
االنضمام؟ ما في وليمة عرس السماء الخروف )حفل زفاف( ھو
الدعوة؟ وليمة عظيمة ﷲ 'أو كنت على وشك أن المعدات التي تقام على
األرض للنسور .القديسين السماوية أو األرضية مأدبة أو وليمة لمعدات
النسور ،ومكافحة المسيح وجيوشه .ثم الذين سيحضرون مأدبة يصل؟
القرار لك .وسوف يكون ضيوف الشرف في مأدبة وستتكون في مأدبة
عشاء .القرار يتوقف على يسوع ھو أن نؤمن أو ال.
الوحي الفصل العشرين
كما يفتح الفصل العشرين ،نرى أن يسوع ھو ذاھب لبدء حكمه على
األرض .ومع ذلك ،فإن المرحلة النھائية من األعمال لم تقرر بعد ما ھو
عليه .انه تفكيك المسيح الدجال والنبي الكذاب ھي .ھو وقواته إلحاق
الھزيمة بھم وسوف يتم طرح بحيرة "النار في الجحيم" .حيث سيتم
المعذبة إلى األبد) .رؤيا يوحنا  ،(20:19ولكن ال يزال ھناك المتمردة
مشاركة واحدة وانه ليس سوى الشيطان تمرد .في الفصل العشرين من
األعمال األولى من الشيطان ال بد ويلقى في الھاوية .حيث ستظل مغلقة
الالف السنين القادمة) .رؤيا يوحنا  .(20:1،3في ألف سنة ،يجب على
الشيطان وكالء له الشيطانية من األمم والشعوب ال يضل .حقيقة أن أيا
منھم لن يسمح إلزعاج أو تضليل الناس من األرض.
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ملك مع يسوع
لقد أنقذ ھذا الفصل أيضا سوف القديسين مع الرب يسوع المسيح ملك
أللف سنة) .رؤيا يوحنا  (20:04تفاصيل ھذه القاعدة لم تكن ھنا ،ولكن
وجدت لك تفاصيل ھذه المملكة العھد القديم ،وخصوصا كتاب أشعيا .ثم
قيل لنا أن يسوع "قضيب من الحديد" سيحكم معھا) .رؤيا ،0:05
 19:05و مزمور  ،(2:9وقيل أيضا أن بعض الناس سوف يحكمون
معه .وخاصة أولئك الذين قد أحيلت إلى المحكمة) .رؤيا يوحنا .(20:04
وعلى وجه التحديد الذين يحكمون مع المسيح؟ والفصل السابع من دانيال
في العھد القديم القديسين االنضمام إلى ھذه المجموعة" .ولن يدخر
امباير ستيت ومجد شعب مقدس وتعالى".
ولكن القديسين العلي فيأخذون المملكة إلى األبد ،نعم! وسوف تبقى الى
االبد صاحب القلعة.
"وكلھا تحت السماء ،والمملكة والسلطان ،ومجد االمبراطورية األمم،
سيتم تعالى عز وجل شعب مقدس) .دانيال  .(7:18،27سوف تشمل
رسول .متى  19:28وعد يسوع رسله مع " ،وقال لھم يسوع الحق اقول
لكم ان والدة جديدة من ابن االنسان يجب الجلوس على عرش مجده،
وحتى لكم ،الذين تابعوا لي لمدة اثني عشر عروش يجلس على سيدينون
أسباط إسرائيل االثني عشر" .أولئك منا دعا إلى أن تكون مقدسة في
عصر الكنيسة ،وبالتأكيد أنه سيكون .وقد سجلت ھذه الكلمات في العھد
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الجديد في كثير من األماكن 02:12 .2) .رؤيا  02:26قبل تلك الوحي
 03:21و .(5:9،10في نھاية المطاف ھم أيضا قتلوا في ورطة كبيرة
بسبب شھادة يسوع ،المملكة )الملك( وسوف تشمل) .رؤيا (20:04
سنفعل ھذا في المملكة؟ االستماع إلى المسؤول الذي سوف البعض منا
ستعمل كرؤساء البلديات .يقوم بعض الحكام والملوك .قال يسوع في
المثل ،فمن الواضح أن تصنيف سلطة الحكومة على أساس الوالء
للمؤمنين في ھذه الحياة سيكون .وتبعا لذلك سيتم منح المؤمنين
الخيارات) .لوقا  .(19:11،27كما سنعمل على المحكمين اآلخرين .كثير
منا شغل أيضا منصب شأنه المعلم .نعم ،وسوف نقدم التعليم على
المستوى العالمي.
وقال انه الى جانب البعض منا "كھنة ﷲ" و "قس") .إرميا  3:15ورؤيا
 .(20:06ومن ثم من مسؤوليتنا الناشئة خالل األلفي المملكه كل
الخالص الفردي من خالل اإليمان بيسوع المسيح تسعى لتحقيق
االدخار .ال أحد منا ليسوا محامين فإن نمط الزمني ال يكون ھناك أي
ھيئة تشريعية .ان حكومة العالم "الحكم اإللھي" يكون .يسوع ھو
الطريق ،وسوف يكون الزعيم الروحي والسياسي .الكھنة والملوك،
وربط اثنين في نفس الموقف) .زكريا (6:12،13
آتينا عيسى المسيح وتعليمھم وسيتم تنفيذ القواعد) .اشعيا (2:1،4
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ألف سنة من السكان
ما الناس يتم حفظھا في الحكومة القديسين )المملكة( وسوف؟ وإنشاء
والسكان من ألف سنة في عھد تأتي من أين؟ الناس الذين يدخلون آالف
سنة من اليھود والوثنيون الذين لديه اإلذن للخارج .ولكن عددھم قليل
جدا .ھؤالء ھم الناس الذين يعيشون في نھاية المتاعب ،وانه يقبل يسوع
المسيح كمخلص لھم سيكون .فإنه يروي لنا أيضا أن السيد المسيح جاء
إلى األرض من السماء سيحكم سريعة .المحكمة اليھودية )حزقيال
 ،(20:34،38محكمة الوثنيون )متى  (25:31،46موجودا .الذين لم
يقبلوا المسيح يسوع الرب والمخلص ،وسيتم تسليمه إلى الموت) .لوقا
.(17:37
الناس ناجحة وسوف نفرح في الھيئات المجيدة .بنفس الطريقة تماما في
الجسم ھو جسد يسوع .الطريق كانت بعد قيامته تالميذه مختلطة ،على
الرغم من أنه سبحانه الجسم وكان تالميذه في لحمھم مع أجسادھم.
وبالتالي فإننا المجد ،مع أجسادھم ،مع ھيئات من اللحم سيحكم على
البشر.
مع جسده المجيد للسيد المسيح كملك سيملكون على األرض من القدس.
وقال داود في العھد القديم أن إسرائيل سيحكم في جسده المجيد) .حزقيال
 (34:24ومثل التي ذكرتھا من قبل ،وسيتم تنظيم بعض القضاة وبعض
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منا .معظمنا يكون المعلمون .نحن منتشرة في جميع أنحاء العالم سوف
يحكم األفراد مع الھيئات المادية.
في سفر إشعياء قيل أنه سيكون القديم مرة أخرى طالما كانت ھناك بعد
سقوط في جنة عدن .لو كانوا من ألف سنة) .اشعيا  .(65:17،20ھذا
يعني أن مدة المملكة االلفي كاملة من الناس الذين يدخلون سوف يعيش
طويال .الحد من وفيات وسيتم تمديد الحياة .وسيتم ملء األرض مرة
أخرى .في نھاية المملكة سيكون سكان العالم بحيث لم يكن من قبل.
وحفظ كل ھؤالء الناس سوف تكون مسؤولية اإليمان والخالص في
يسوع التدريس.
الطبيعة البشرية
وكنت أعتقد أن يسوع لن يقبل .ألنھا في نھاية المطاف نرى ذلك في مجد
اإلمبراطورية وانھم اكتسبوا التجربة األولى نعمة .ومع ذلك ،تذكر أن
يسوع عاش في ھذا العالم من قبلھم يحبون والشفاء ،وقد تم تناول
الطعام .الجواب كان مسمر على الصليب .قلب رجل في ألف سنة من
عھد المملكة ،وھذا ما ال يھم .ال شيء أقل من ذلك سيكون خطيئة .ألن
الشيطان والقوى الشيطانية التي قيدت له في قلوب الخطيئة والتمرد ال
تزال موجودة .ولد رجل مع طبيعة خاطئين) .إرميا  (17:09وھناك
الشر في العالم ويأتي مع واحد) .مرقس  (7:20،23الشر ھو الشر
الوحيد الذي المحاكمات الزيادات الحالية مع ما تبقى.
97

لغضب والمجد

ألف سنة من عھد المملكة أن ﷲ لديه سبب إلثبات أن الدين الشيطان ھو
خاطئ .يقال أن الطريق لتغيير المجتمع للتغيير .خدمات أفضل للشعب
لتغيير مجتمعھم ھو ممكن .ولكن المملكة االلفي بعد انقالبه يثبت أن
"أفكار الرجل کافۃ الشر" دين اإلنسانية ،المؤمنين مقتنعون بأن جذر
الشر داخل المجتمع .ولكن تقول كلمة ﷲ جذور الشر ھو داخل طبيعة
اإلنسان الساقطة .ولذلك ،فإن الطريقة الوحيدة لتغيير ھو استبدال قلب
اإلنسان .يغيروا قلب اإلنسان ھو تغيير العالم .لذا ﷲ للبشرية من ألف
سنة ،وبيئة مثالية للحفاظ على الشيطان وفتح مرة أخرى في نھاية
المطاف .الشيطان وبذور التمرد ،والتي وجدت بالفعل في قلب اإلنسان،
فإنه سيتم عرض .ھم على استعداد للتمرد ضد الدول إلى يسوع سيفعل.
)رؤيا (20:7،10
عليك ربما يفاجأ عند ھذه النقطة" .ألف سنة من السالم والبر والعدالة
بعد انتفاضة التجربة لماذا واصلتم قضيب من الحديد تحت أو تخضع
لنتأمل للحظة واحدة .كما أنھم يعيشون في جسمك أن ال القاعدة التي
بقضيب من الحديد .التشاركية فكر كيف سيكون شعورك .أن ھيئات مثل
الفاخرة في العالم .سيتم تفضيل التمتع ملذات .القمار ،والسكر ،الشذوذ
الجنسي ،ونرى صور عارية .ولكن لن يسمح ھذه األشياء في ملكوت
المسيح .قضيب من الحديد أن األمور سوف يكون محظورا .ان أي
خطوة من ھذا القبيل يمكن منعھا بشدة .مثل ھذه اجساد الجد سوف يعقد
العصيان الجناة إلى العدالة المحكمين تكسب .وأنھا سوف يعاقب بشدة.
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لن يكون ھناك استئناف ضد المالكية .فإن قرار القضاة يكون مثاليا.
سيقول الناس بشكل سطحي ألن "يسوع ،ونحن نقدر لكم" .ولكن ليسوع
في قلوبھم يجب أن يشعل نار التمرد.
تمرد مشاركة
والشيطان وروحه المتمردة تكشف عن ديناميكية .الوحي  20:07يخبرنا
بأن التجارب على االنسان سيتم فتحھا مرة أخرى إلبليس .وحدت العالم
ضد يسوع أن الشيطان تمرد ضد ﷲ سوف تستمر .وﷲ ،وھذا يثبت
نتيجة تغيير البيئة أن البشر ببساطة ال يمكن تغييرھا .وھذا تغيير قلب
اإلنسان وھذا ما فقط من خالل قوة الروح القدس ال يمكن تغييره.
وسيتم الكشف عن نھاية المتاعب مع غضب ﷲ .وقال انه سوف ينزل
إلى الشيطان وأتباعه) .رؤيا يوحنا  .(20:09وسيتم طرح الشيطان في
بحيرة النار .حيث سيكون النبي الكذاب والمسيح الدجال .بحيث تكون
معھم) .رؤيا يوحنا  (20:10وغضب ﷲ سيحكم كل الضالين .بشأن ما
إذا كان أو لم يكن الوقت من العھد القديم مع عصر الكنيسة .من شأنھا أن
تكون كل قاض ظالم .بغض النظر عن أصلھم قد يكون من أي عمر.
اسم المحكمة '''' .المحكمة العرش األبيض العظيم )رؤيا .(20:11،15
ھذه المحكمة ھي محكمة من الموت .الذي ال يؤمن جلبت ﷲ إلى ھذا
العالم األشخاص الذين لقوا حتفھم في حالة خيانة األمانة ،وحساب
ومھامھم وفقا إلجراءات ملعبھم ستتخذ بحيث سيتم تحديد مصير األبدية.
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وبينما ال يمكن ألحد أن يكون له ما يبرره في أفعالھم ،ثم ﷲ لھم جميعا،
وسوف تقف أمام العرش األبيض ،أن تنسحب منھا ووضعھا في بحيرة
النار "سيتم .بحيث أنھا سوف تواجه الموت الثاني) .رؤيا يوحنا
(20:14
الوحي الفصل واحد وعشرين
الوحي الفصل واحد وعشرين يرانا وصول إلى الدولة األبدية .ومع ذلك،
لم يكن ھذا شيئا ونحن على وشك الدولة األبدية .بعد ما قال انه من
المثير لالھتمام للغاية.
األرض الجديدة
وقال يوحنا الرسول" :رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة) ".رؤيا يوحنا
 .(21:01ان ﷲ قد أحرقت األرض القديمة .في الفصل الثالث من
الرسالة الثانية من بيتر الحظ أن ﷲ والتمرد النھائي الشيطان يقوم بحرق
جميع األوساخ .أخذت قذائف الشمع وسوف تبدو وكأنھا جديدة مرة
أخرى .وجوھر الناري سيجلب الى حيز الوجود أرضا جديدة وسماء.
األرض ،والتي سوف تكون طازجة وجميلة .والتي من شأنھا أن تكون
مثالية كما أن ﷲ خلق األرض أوال يكون .قبل األرض كانت جميلة ،مثل
لعنة ،وأن يكون عادال 2) .بطرس  .(3:10،13األرض ،فإن األرض
تكون أكبر من المحتمل ألنھا مدينة كبيرة جدا تأتي إلى حيز الوجود.
وسوف يستند عليه .أكبر مدينة "القدس الجديدة".
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صحيح أن الكتاب المقدس ال يعلم أننا سوف نقضي األبدية في السماء.
ولكن الكتاب المقدس يعلمنا أننا األبد في القدس مع الھيئات الجديدة .يعلم
الكتاب المقدس أكثر أيضا أن ﷲ يسكن معنا ،لينزل إلى األرض الجديدة.
ثم بصوت عال من العرش قائال ھوذا سمع الرب بين الرجال وخيمة
سيبقى معھم وأكون لھم إلھا) .رؤيا يوحنا  .(21:03وقال انه سوف
يمسح كل دمعة من عيوننا .بعد ذلك ال موت وال حزن سيبقى .حقائق
السالمة المرورية ،وليس األلم ") .رؤيا (21:04
وقال انه سوف يجعل كل شيء جديدا وسوف القدس يعيش حياة مثالية.
)رؤيا يوحنا (21:05
مدينة جديدة
وقد تبقى من الفصل الحادي والعشرين لھذه المدينة الجديدة وكبيرة
وجميلة بيان مكتوب .يسوع المسيح والقدس الجديدة والتي يتم اآلن
النامية) .يوحنا  .(14:2سيتم إنشاؤه مع مكعب .سوف  1،500ميل
الطول والعرض واالرتفاع من  1،500كيلومتر من  1500ميال .جمالھا
ال يوصف وال يصدق .بناء األحجار الكريمة والآللئ الثمينة والذھب ھو
ذاھب .لن يكون ھناك معبد في المدينة" .ورأيت المعبد في المدينة .الرب
سبحانه وتعالى والخروف ھيكلھا) .رؤيا يوحنا  .(21:22وﷲ اآلب ،ابنه
الوحيد ،الرب يسوع المسيح للخالص يسكن مع القديسين .ومجد ﷲ إلقاء
الضوء على المدينة) .رؤيا يوحنا (21:23
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الغموض
تم فتح واحدة من العديد من أسرار الكتاب المقدس نبوءة في سفر الرؤيا
 21:24الغموض .حيث تقول انھا 'ويجب على الدول المشي في ضوء
وبدوره سوف ملوك االرض تؤدي بھم إلى روعة ھذه االشياء)" .رؤيا
يوحنا  .(21:24الناس الذين ھم خارج المدينة ،والملك؟ تقوم ھذه الدول
والملوك من الناس تكون اللحوم مع الجثث .فإنه يقول الوحي الفصل
اثنين وعشرين المدن ھو وشجرة الحياة على جانبي النھر أن تصل،
والشفاء من 'أوراق' الدول سوف تستخدم) .رؤيا يوحنا (22:02
وأكد المحفوظ أن القديسين مع يسوع سيحكم إلى األبد) .رؤيا ،1:06
 11:15و  (22:05أن أي دولة ھو مطلوب لتكون اإلمبراطورية.
وسوف نقوم االلفي المملكة نعرف من سيكون الدولة وشعبھا.
ومع ذلك ،على األرض الجديدة في والية األبدية ،فمن سيفعل ذلك؟ انھم
يقبلون يسوع المسيح في ملكوت األلفي سيفعل ذلك؟ أنا أسأل ھذا ألنني
لم أخبرنا عنھا في ألف سنة لتصبح الذين يقبلون يسوع المسيح.
رؤيا يوحنا الفصل اثنين وعشرين
في الفصل الثاني والعشرين من القدس الجديدة ھي القديسين .كما قيل لنا
من النھر" .ثم  ...............أنا مثل وضوح الشمس مشرقة أظھرت نھر
من ماء الحياة خارجا من عرش ﷲ والخروف في وسط الشارع من
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المدينة كان قيد التشغيل) ".رؤيا يوحنا  (22:01وھذا ھو الغالب كناية
من النھر ،وھذا يعني ظھور يظھر الروح القدس .يتدفق النھر في
شوارع وسط المدينة وسوف .شجرة الحياة ،الذي كان في جنة عدن،
وأنھا ستكون في كال الجانبين من النھر .واثني عشر أنواعه من الفاكھة،
وأنه يحمل الفاكھة كل شھر") .رؤيا  (22:02العديد من األنھار في رمز
المرئي من الروح القدس .النھر ھو الطريق وسط المدينة .وشجرة
الحياة ،الذي كان في جنة عدن ،وكنت على جانبي النھر .اثنا عشر أنواع
من الفاكھة والفاكھة كل شھر يجعل) .رؤيا يوحنا  (22:02ومن ثم لن
يكون ھناك لعنة ،وسوف عرش ﷲ والخروف يكون في المدينة ،والذين
يعبدونه .ألنه عندما خلق ﷲ سيتم تجديد األرض مرة أخرى .ثم سيكون
ھناك لعنة إزالتھا) .رؤيا يوحنا  .(22:03سيتم بناؤھا كل بشكل صحيح.
تماما كما كان ينوي أصال ﷲ.
الزمالة والخدمة
حتى ﷲ في ھذا البلد العظيم مع ھيئة جديدة وأرضا جديدة ،فإن القدس
الجديدة يعيش الى االبد .سوف اركز على األرض الجديدة فقط تتالشى
وكأنه مرآة .ومع ذلك ،فإن ظھور ھذه التجربة المجيدة بالنسبة لنا وھذا
يكفي لثني .وخاصة عندما تفكر في أن ما اآلية  .22:04سترى ذلك،
وسوف تكون مكتوبة وجھه واسمه على جباھھم ")رؤيا يوحنا .(22:04
يعلمنا الكتاب المقدس أن ال أحد رأى وجه ﷲ) .خروج  (33:20ومع
ذلك ،يخلص يوم واحد من العالم ترى وجھھا في عينيھا .وھذا يعني أن
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يوم واحد نرى الخالق والزمالة األبدية معه والحفاظ أعضاء .ال تزال
ھي نفسھا .ونحن دائما خدمة وسوف تستمر عبادة ﷲ للقيام بذلك .الكتاب
المقدس والعبادة ومظھر خاص ال يعكس النھائي ،لكنني أعرف أن
تجرى ھذه الخدمة حياة ذات معنى .على سبيل المثال ،يمكنك قبول
الھدايا وتخمين الكمال يمكننا أن نجعل لھم االحترام .المغني أن يحدث
من أي وقت مضى قبل أن تقرأ .وسوف يكون العمل الفني المجيدة،
عارية وغير المختونين حتى اللوحة .السماح للمجد الخالق ويتم كل شيء
لعظمته.
تستعد للعيد
الوحي  22:06اآلية فجأة انتباھنا إلى أمور أخرى إلى االبتعاد عن
كلمات يسوع المسيح قريبا .انظر كلمات يسوع ھي '':انظروا ،وسرعان
ما طوبى ھو الذي يتمسك إلى أقوال نبوة ھذا الكتاب )رؤيا  .(22:07أن
يكون حريصا على االنضمام إلى أقوال نبوة ھذا الكتاب ،االستماع إلى
مبروك.
ما نحتاجه ھو لتنميتنا ،بدأ يقول ،وبينما أنا يكون لھم من أجل ذلك
بالنسبة لك إذا كنت تسأل نفسك ما إذا كان ما قمت به؟
اآلية  9يقول" :أستطيع أن يعبد ﷲ ،وليس أي شخص آخر".

104

لغضب والمجد

ثم في اآلية  10ال يمكن لألقوال نبوة ھذا الكتاب ال تكون مخفية .وھذا
يعني أن الكثير من الناس يعرفون ھذه األشياء ،ال أقول.
ثم في اآلية  17ونحن نعيش وقد قيل كل يوم في انتظار وصوله .واآلية
 18من أجل الحفاظ على عظمة ھذا الكتاب ھو في كالم األنبياء ،ولن
يكون انخفاض كبير أو شيء من ھذا .والعقوبات عدم االلتزام التي تم
سردھا.
وأشارت المحكمة
في اآلية الثانية عشرة ،قال يسوع :ھذا الكتاب ھو عرض مضحك
ومشرق".نگاه کنيد ،من قصد دارم برای آمدن زود ھنگام و برای
پيکربندی ھر يک از پاداش کار با من" در اين آيه کلمه از روند ورود
و دانش است که آنھا را در ھر کار .يسوع قادم قريبا .وقالت انھا سوف
يكون دخول المحكمة .المؤمنين والجملة غير صحيحة .سيتم مكافأة كل
شخص لعملھم ،ولكن المحكمة لم تحدد وجھة مدفوعاتھا األبدية .المصير
األبدي في ھذا العالم ،ونحن أنفسنا لھا .اين به اين معنی است که ما ھيچ
ايمان به عيسی مسيح به عنوان نجات دھنده خود پذيرفته شده يا نه؟ إذا
رأت المحكمة ستتخذ الكنيسة إلى السماء .ويحصلون على المكافآت
مكافآتھم والمحاكمات غير صحيحة على الفور بعد ألف سنة .سيقف أمام
العرش األبيض سيكون عقابھم.
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نعم! سوف يكافأ مستويات المؤمنين .االلفيه المملكه والخلود ،والحصول
على مكافأة في كل الفترات .يرتدي تاج من نوع ما .وقال األلفي المملكه
يسوع سوف المؤمنين من الخيارات المختلفة في المملكة العربية
السعودية المشاركة .ويقول الكتاب المقدس أن روح الفائزين بجائزة
يرجى )الفلبين  (4:11وھناك أنواع أخرى من الشھداء )رؤيا ،(2:10
ويسوع المسيح العيش وتنتظر أنواع أخرى من الجوائز تعطى لھم2) .
تيم .(4:6،7
ويقول إن كلمات يسوع على األرض ،تم سردھا في سفر الرؤيا .22:20
وقال الرسول يوحنا له" :بالتأكيد أنا قادم قريبا" ،كما وعدنا لدينا
المجيدة ،وبصرف النظر كيف انه يقبل يسوع .وقالت" :آمين ،تعال أيھا
الرب يسوع" .علينا أن ننتظر وصول الموقف من الرب.
بعض الناس يخافون من االلتزام .يسوع يعني عندما يقول لھا انه سوف
يعود .ثم ما أنت؟ ومع ذلك ،يقول الكلمات ھناك قبل ألفي سنة .نعم!
نضع في اعتبارنا ان كنت حتى عندما يبدو ﷲ مختلفة قليال .يبدو كما لو
أننا لسنا قلقين .الماضي والحاضر والمستقبل ،إللھنا خالية من ھذه
األشياء .لذلك كل شيء لتفسير فقط من الكتاب المقدس :ﷲ ھو من ألف
سنة وكأنه يوم وألف سنة كيوم واحد) .مزمور  90:4و  2بيتر (3:08
إذا كان ﷲ مثل يسوع ،قبل يومين فقط من الوقت الموعود.
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انه ہوسيع
يدعم الكتاب المقدس وجھة نظر النبي ہوسيع ترون في الفصل التالي.
اآلية الخامسة عشرة من "سأكون وعاملة في منزلك وسوف تختفي،.
طالما أنا معترفين بخطاياھم وليس الطالب .أنشطتھا من طالبي في
ورطة) ".ہوسيع .( 15:05مھما كان ،وأنه ھو ﷲ بعيدا عنھم ،وصوال
الى نھاية الزمالة.
في "بيتنا" في السماء وبعد ذلك متروك في السماء "اعترف اليھود
خطاياھم ال" البقاء في منازلھم .واضاف "انھم اعترفوا بخطاياھم
وسوف تواجه الطالب ".ونحن نعلم أن الكتاب المقدس للشعب اليھودي
في "ورطة كبيرة" في نھاية ھذا يجب االتفاق) .زكريا  .(12:10يقول
ﷲ تعالى ،موضحا أن "أنھا عمل عظيم في طالبي االستحواذ ستواجه".
في اآلية األولى من الفصل السادس للشعب اليھودي الكثير من المتاعب
في النھاية أقول" ،دعونا ننتقل للرب .منذ أن مزق )مشكلة كبيرة( وانه
سوف يشفينا ،.وبعد يومين من حياتنا النموذج .اليوم الثالث .ينبغي
زيادة ،ونحن يجب أن نعيش في وجوده)" .التركيز على ھذه األمور(.
ہوسيع االستنتاج من ھذه األمور أن يسوع جاء إلى ھذه األرض ،وأنھا
ستكون في السماء عندما يدعو يسوع المشكلة للشعب اليھودي أن يقبل،
ثم أنھم سيعودون.
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وفقا لہ ہوسيع النبي يسوع أن يرفع من األرض إلى السماء ،ويومين في
السماء حتى اليھود لقبول له كما منقذھم .ثم يعودون إلى األرض .إنھاء
عودة لمدة يومين إلى األرض ثم سنقف على قيد الحياة .ثم قضى ثالثة
أيام مع ثالثة آالف سنة .يا صديقي! نحن على قيد الحياة في نھاية دورة
الغسيل ،ونحن في نھاية ألفي سنة" .يسوع قادم قريبا ،طلبنا في وقت
القرض الذي ھم على قيد الحياة".
عالمات وعالمات أخرى
مع مجيء الرب ،وأعراض ھذا الموسم .الوصول المبكر ھو انعكاس
لذلك .على الكتاب المقدس ،متى ،وقال يسوع في الفصل الرابع شعب
إسرائيل ،على سبيل المثال ،أن ننظر في شجرة التين .قال .نحن مثل
شجرة التين تعلموا .بمجرد أن يطلق النار على العطاء ،واألوراق،
وتعلمون أن الصيف قريب .ويعود ذلك إلى إسرائيل أن تعرف أن
المسيح ھو بالفعل على مقربة من الباب .مائة وخمسين عاما ،والكلمات
األربع األخيرة من النبوة من العلماء ،نقول لھم أن يأتي .اغلقت اسرائيل
ھو متعب .نظرة اإلسرائيليين في ذلك .ننظر إلى إسرائيل.
ولكن الجواب السخرية واالستھزاء .ھم أبدا قال ان اسرائيل لن موجودة.
تضحك اآلن ،وليس ألحد .تأسست أربعة عشر اسرائيل في ايار
 ،.1948ونحن نعلم أن يسوع المسيح ھو باب السماء .وقال ھذا يعني أنه
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سوف يأتي قريبا ليسوع في إنجيل متى ،الفصل  24الجيل لتأسيس
إسرائيل ،إذن ،أن ھذه األمور أيضا قال معاينۃ۔
"مرة أخرى "،أنا أقول لك الحقيقة ،حتى حدثت كل ھذه األشياء ،وھذا
الجيل بالتأكيد لن تنتھي) ".متى  (24:34ونحن الجيل األخير ،ولكن
عالمة أخرى على أن لوقا  :21في العام  ،24والذي تنبأ يسوع التي
يمكن العثور عليھا.
أوال .قال يسوع" :اليھود اإلصالح سوف تصبح بحد السيف" .وجاء ھذا
التوقع في العام  70م بعد  40عاما .طيطس ملك القدس ،واحتلت من قبل
الرومان تحت قيادة التاريخ.
وتوقع أنه في آية أخرى تقول" :تعلمت يسوع ليتم تسليمھا إلى جميع
الدول ".وضعت التمرد اليھودي في  135أكثر من ذلك.
االھتمام اآلن إلى التنبؤ الثالث .في ھذه اآلية ،قال يسوع أن القدس سوف
تداس من قبل األمم المتحدة .االمم المتحدة حتى الموعد ال يتحقق ذلك.
"علينا أن نتذكر أن القدس محتلة من قبل دول أجنبية ،في  70م عندما
احتل الرومان ثم ثم الرومانية والبيزنطية والعربية والصليبية ،التي
نشرتھا تركيا ،بريطانيا العظمى األردن والقدس المحتلة.
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ولكن على  7يونيو  1897 ،1967سنوات بعد فتح القدس من قبل
اليھود .ھذه األحداث ھي جزء من التاريخ .ومن المتوقع أن الرب يسوع
المسيح ،وقال انه على ما يرام .ما يعرف عن يسوع المسيح،
ومشاھدتھا.
وقت حساس
أصدقائي األعزاء! اسمحوا لي أن أكرر ذلك مرة أخرى" .نحن نعيش
في زمن يسأل ".يسوع قريبا" ،وسوف" .وھذا يعني ،إن وجدت ،وھذا
يعني انه يعني .قال يسوع انه قد أنھى سيفعل أيضا .رفضت ذلك عندما
تتحدث كل ھذا ليس لك.
إذا تم قبول ذلك ما لم يكن بالنسبة لك .نعم! ھذا ھو ما تحتاج إلى
معرفته.
آمل اآلن يجب أن تكون مقتنعا بأن الكتاب ھو مفھوم رويا يوحنا ،والتي
تستحق أن تدرس بعناية.
وكلمة "مارانات" شرم الشيخ .الصالة الكنيسة في وقت مبكر "الرب
يسوع قريبا"  1كورنثوس  16:22ودخلت ،وھذا ھو البيان السھل ،وھو
ما يعني ،ربنا قادم" .نعم ،أيھا الرب يسوع! قريبا.
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الدرس 3

Systematizing Revelation
وبالتالي الوحي
دعونا نواجه األمر .معظم الذين يھينون النبي .كل مسيحي ،لنظرية
األشعة فوق البنفسجية في المستقبل من المعرفة ،ال يمكن أن سخر .ومع
ذلك ،فإنه من المخيب لآلمال أن الناس مثل بيتر الرسول ھو ممكن
لتحقيق ھذه النبوة.
وقبل أن نعرف أنه في نھاية المطاف ،الذين سوف تسود الضحك
والفكاھة ،استعدادھا للعودة ،ويقول أنه ھو الكلمة من أين جاء؟  .2بيتر
4-3:3
المرتدين والكفار
كلمة ﷲ النبوة المأساة الحقيقية أن ھذا النوع من السلوك التي اعتمدتھا.
ما يسمى الملحدين الذين يعلمون أنھا فكرة جميلة جدا رفض النبی .ويتم
تدريب الكثير منھم اآلن على حقيقة أن نبوءة مكتوبة من أي وقت مضى.
ومع ذلك ،أدلى النبي أكثر إثارة لالھتمام أسلوب الكتابة.
كان الملحدون من قبل المسيحيين يصلون لرفضھا ينكر تنقية الطبيعية
الالزمة ،ويسمى الخبراء الدينية )تاريخ المراجعة(.
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نظرية مرونة والكتاب المقدس كما الوحي من ﷲ لإلنسان يرفض .على
العكس ،ومن زعم أن البحث عن رجل غامض يقدم ﷲ .إذا كان النقاد
من أمثال السيد الكتاب المقدس مليء القصص والقصة .لديھم قوة
عظمى ،ورفض لألشعة فوق البنفسجية .من الناس على أي حال الكتاب
المقدس تتكشف أسرار المعرفة اإلنسانية كما كان من قبل  ،و سوف
يكون مقبوال .لماذا الكتاب المقدس دانيال ،تم اختياره خصوصا من أجل
المتعة .ال ينبغي أن يفاجأ العلماء في طريقة المحادثة .تبين له ما أقول) .
كتاب دانيال ھو حق تماما .بعد فترة وجيزة حدوثھا زيارتھا توثيق
األحداث التاريخية والنصوص واستلھم اسمه ( ،ولكن ليس لدي أي
شيء ولكن اإليمان دون إثارة التصريحات التي االغتراب .أخشى أن
الناس مجرد االستماع إلى كلمة ﷲ  .ألن الرب يسوع المسيح ،و كتاب
الشھادات دانيال ماھر يعني ھذا الكالم قائال )متى ( 15:24
ومع ذلك ،من المتوقع أن يحقق ھذا النھج .قال الرب يسوع في ذلك
الوقت الكنيسة يحتوي على شاشة كبيرة .المشاھدات :سوف )وأنبياء
كذبة كثيرين تنشأ وتضليل الكثير منھا ،وسيتم تخفيض محبة الكثيرين
)متى  (24:10.12مما كان متوقعا من قبل بولس الرسول )ولكن..
سيكون يوما سيئا ،وأنا أعرف أن آخر مرة .منذ االصدقاء االجانب،
والتعبدية ،ووقف كذاب ،.إذا لن تقبل موقف الدين ،ولكن تأثيرھا ).2
(3:1.5
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وسائل إنتاج رجل الدين
قدسية النص الظاھري النبوءة النبوءة متخصصة في الرسم ومستوحاة
من ھذه القيم ھي أيضا في أن يعاملوا معاملة اإلھانة.
”متوسط الروحي“ معنى ،النبوة ،والملمس والنص ،ال يتم توصيله .يتم
كتابة النص من حيث يعني شيئا آخر .التفسير يشير إلى المرة نموذجي
بل ھو وسيلة بسيطة النبوة ،يتم تجاھل ،ونبوة الرؤيا ككتاب مع القصص
الملھمة مثل يعنيه ذلك ھو فكرة ونظرة على بعض.
األحزاب الليبرالية ،والكتاب المقدس التعليم اإللزامي واألدب الروحي
وشملت ،فمن السھل أن نفھم .ألن القيام بذلك ،بالنسبة لھم ،ھي عملية
طبيعية .كان الرب إله العھد القديم والعھد الجديد معجزات يسوع
الروحية .حتى ذلك الحين ،لماذا تقبل النبوءة بسيط المادة الحس السليم.
وخاصة بالنسبة لھم لقبول ذلك وبعد ذلك سيكون مستحيال .نبوءة الكتاب
المقدس أنه عندما تاريخ التعليم في العالم ،وقادرة على استكمال فوق
البنفسجية في الطبيعة.
ھؤالء الناس ھم من المحافظين ،نبوءة الكتاب المقدس والتنبؤات التي
ھي بالمعنى الروحي .مصدر عجب بالنسبة لي .إذا كان الكتاب المقدس
ھو كلمة ﷲ في الكتاب المقدس طبيعة األشعة فوق البنفسجية من االتفاق
رؤيا المقبلة مع مرور الوقت.
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ولكن جزءا من النبوة ھو أن تفسر وفقا لنصه .توقعات اول ظھور
المسيح ،حتى لو كان تفسير العقل أنه وفقا اللكتاب المقدس .ولكن مجيء
المسيح الثاني ،أن جميع التنبؤات ھو الشعور الروحي للون.
في القيام بذلك ،فإنھا )مشكلة كبيرة( والمملكة اآلالف من السنين ليست
في الواقع أراض جديدة .الفصل الرابع عشر من الكتاب المقدس النبي
زكريا استخدامھا كجزء من الكتاب المقدس ،تبين أن الرب يسوع سوف
يأتي ويجلس على جبل الزيتون .وجميع الدول أن تفسر ذلك فمن المتوقع
أنه عندما يقبل الشخص الرب كمخلص والرب ،الرب يسوع ھو قلب
الشخص) .جبل الزيتون كما قلب اإلنسان( وقلب يسوع يعيش في ويبدو
أن يسود في الحياة .الناس واعية من أفكارھم ،ويستند خيالھم على درجة
الدكتوراه.
األشخاص تفريط
باإلضافة إلى ذلك ،يتم تخدير بعض المسيحيين مع التوقعات والنبوءات.
يتم تجاھلھا ببساطة .والفكرة ھي أن التنبؤ بالنسبة لھم ،ھو غير ممكن.
مثل المسيحيين يعتقدون أن التنبؤات من األنبياء ،ال أھمية لحياتھم
اليومية .أعتقد أنه سيتم تجاھلھا .أنھم ال حتى قراءة كتب األنبياء الكبرى.
األنبياء طفيفة ،حتى لو كانت الكتب ھي على دراية تامة مع كتاب
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الوحي ليس ھناك الكثير من الغموض .حقائق الكتاب المقدس مھم جدا
انه رفض.
لقد نشأت في الكنيسة ،وقال انه ال يزال محتجزا طريقة العرض كما
المتأصلة في مخلب .تجدر اإلشارة ھنا إلى أن مثل ھذا السلوك قد تسبب
الناس في ظل االعتقاد معينة .ھو الوفاء لكل من العھد القديم .وبالتالي،
إذا كانت القراءة ھي مضيعة للوقت .المتعصبين الدينيين والناس ھو
مثير ،وخاصة أولئك القادمين من استعراض القدرة على التنبؤ والتوقع
تعامل وفقا لذلك بازدراء ،وھو مسيحي متدين ،مرت عن طريق التعبير
عن اإلھمال محددة .منذ يتغذى على المؤمنين شيء من ھذا القبيل.
ولكنني لن أقول إذا كان ھناك وسيلة لھم ليتم التحقيق فيھا .ذلك أن التعليم
وتواريخ إلنشاء مصدر من الفضيحة إلى الكنيسة.
وقال بعد ذلك ،ھذه الخطوط تبدو مشابھة لقصة مثل عاصفة من إذالل
أكبر قصة في الصحيفة .الجماعات مثل ھذه األخبار .أول مجموعة من
الشعب الكوري ،كانت مجموعة نشطة في الواليات المتحدة .المكان
المركزي اثنين في وسائل اإلعالم الدولية .حتى أنه قال أنه عندما يعود
الرب في األيام القليلة الماضية .وقد وعدت وصوله للتحقيق .أحد أسباب
ھذه الالمباالة ھي أقوال نبوة من عدد معين من الكلمات ،وغرق.
ھذه ھي المصطلحات الفنية .على سبيل المثال:
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• اے ملينی ال ازم
• ملينی ال ازم ما قبل
• ملينی ال ازم اآلخر
وأتساءل عما إذا كان لديك عينيك مفتوحة ،يبقى مفتوحا للوصول إلى
استنتاج النبوة وأحوال الطقس من مجموعة أشخاص من ذوي الخبرة
فقط.

المتعصبين الدينيين
بعد كل شيء ،وانھم لن أذكر شيئا أن المتعصبين دينيا .مثل يوصف
النفايات الخضراء وأفكارھم ،لتوقع ومعجون النبوة من حيث مستقبلھم.
استخدامه لجلب أفكار فريدة من نوعھا والكلمات.
مثل ھؤالء الناس ،واصفا الوضع في المستقبل ،زمنية محددة ،تواريخ
محددة يتم تحديدھا ،ال تتردد .سيكون وقت محدد ،وسوف يكون تاريخ
محدد .في القرن العشرين ،وأربعة عشر .تم تعيين دراسة تاريخ المسيح
وصوله .ولكن ال يزال ،يمكننا أن نرى ما اذا كان قد مر التاريخ .كثير
من الناس تضحك على العالم والناس الذين ينتمون إلى الطبقات العليا،
حتى قال )ھينری كيسنجر( المسيح الدجال .فإنھم غالبا ما تنتشر
الشائعات ،وحزمة االبتكار ،مصنوعة حكايات غريبة.
بيانه "النسور جمع في إسرائيل".
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الكمبيوتر في العالم سوف يتم المحتلة بلجيكا .توجه بالتالي إلى )معبد
اليھودي المقدس لبنات البناء ليتم تجميعھا ،.ويجوز لھم بناء الھيكل رؤية
البصر(.
ثم) ،الضمان االجتماعي( للدولة ،وختم عدد الوحش  666من
المكالمات .يعني )سعفة( .فوق كل األشياء المصنوعة ،والشائعات تنتشر
المتعصبين الدينيين الفذ مذھلة.
المؤامرة الشريرة
وأعتقد اعتقادا قويا خالق مثل ھذا الھراء ھو الشيطان نفسه .الشيطان ھو
إله النبوءة ،ومستوحاة من عمود ،كجزء من مؤامرة .ألنھا ال تريد رجل
من كلمته النبوة ،ودرس تلك النبوءة .كلمة ﷲ ،وخاصة )سفر الرؤيا(،
ھزم الشيطان ويتم تحديد المقصد النھائي )الموت( .الشيطان جعلني آخر
مرة ،ولكن حتى اآلن ،وتبحث ھزم .يذكرني خطاياي الماضية .ومع
ذلك ،كتابي المقدس دراسة سالح جديد لدرجة أنني يمكن استخدامه في
الوقت الذي تقاتل الشر.
الشيطان يريد أن يعقد حياتي الماضية ضدي ،في الوقت نفسه ،كان
يحمل على مستقبله .الشيطان! كذلك إذا كان ابنك .منذ تدمير الموت في
المستقبل واألبدية في انتظاركم.
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سفر الرؤيا يبدأ بھذه الكلمات) :رؤيا يسوع( .مفھوم نھاية العالم) .افتح
سر( يكشف سر .فإن ھذا يعني )لفھم( ھو.
ﷲ ،انھا عالم مظلم ومضطربة ،يعطينا األمل ،ومشاريع كبيرة في
فتوحاتھم ،وتبين لنا .انتصار الدھر اآلتي .لذلك أنا أشجعكم لك،
ومشاريع سيئة للغاية ،والعصا كفاءة .ألنه )الشيطان( ،أن تولي اھتماما
لكلمة ﷲ أن يسقط فمن الضروري فعل ذلك.
يقول ﷲ تعالى في اآلية األولى من الفصل األول من العبرانيين:
"في المرة القادمة على جزء من ﷲ تحدث إلى اآلباء من خالل األنبياء.
ھل دائما والى األبد يتساءل الناس لك )األنبياء( ،والنظر في الطريقة؟"
الكتابة األنبياء
آي الطريق الصحيح الذي يأتي إلى الذھن على الفور .النبوءة 'الكتابة.
تكريما له األنبياء ،الذين تحدثوا عن السجل اإللھي ،ونحن نعرفھم على
نحو أفضل .أشعياء ،وإرميا ،وحزقيال ،ودانيال ،والعديد من االنبياء
طفيفة ،األنبياء الصغار والمؤلف من علماء الكتاب المقدس يسمى.
وبالمثل النبي حبقوق و صفنيا ،العھد الجديد ،كلمة ﷲ ،سجل بول،
والرسول بطرس ويوحنا الرسول.
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ومع ذلك ،فإن جميع األنبياء ،ومنھم كلمة ﷲ ،المكتوبة أو المنتجة،
وأبقى في نفس الصف إلى الخطأ .ھناك عدة طرق إلرسال أنواع
مختلفة.
أما بالنسبة ألنواع من الناس الذين مندھشون .انه كان االوفر حظا بالعلم،
وكان عاموس مزارع مثل أشعيا النبي يوناه الشاعر الفلسفية والقلب
وغير سعيدة ،بالمقارنة مع النبي طموح وشجاعة دانيال ،النبي يوناه
النبي المعروفة باسم الملك داود كان معروفا.
ومع ذلك ،أسلوب الكتابة المؤلفين ھو بطريقة متسقة إلى حد ما .أنبياء
العھد القديم والعھد الجديد ،وحزقيال ،ودانيال ،حجي ،وأسلوب النثر
اعتمدت أساسا على األغنياء .ولكن األنبياء اآلخرين ،ھو مكتوب كلمة
ﷲ في االسلوب الشعري المستخدمة .النبي داود ،النبي أشعياء،
باإلضافة يوايل و ميکاه .وكان من بينھم بعض من الوعظ من األنبياء،
والكتاب عبارة عن مجموعة من خطبه ،وإرميا ،عاموس ،وزكريا
شملت النبي.
مثل معظم األنبياء ،وقال" :قال تعالى ":تحدثت مباشرة من في الوحي.
ولكن سائر األنبياء ،واإللھام من خالل األحالم ،لجعل كلمة ﷲ وبعض
منھم ھوشع وجونا وقد سجلت تجاربھم.
األنبياء في الكالم
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بعض من أھم األنبياء ،وكتب :ال شيء على اإلطالق .بالنسبة ألولئك منا
الذين يعرفون النبي ،تأمالته واإلعالنات والمھام المعلقة والكتابة.
الياس وخلفھا ،مثل النبي صموئيل تقع ضمن ھذه الفئة .وقال نفس
الشيء صحيح عن ھذا النبي العظيم ومن المتوقع موسى'' .أنا  ³في
المسيح يسوع)" .متى (11:21
الرب يسوع المسيح ،والمادة الوحيدة التي كتب سبعة رسائل إلى الكنائس
في آسيا الصغرى ه قدم .يتم تسجيل يوحنا الرسول ،الفصول الثاني
والثالث من سفر الرؤيا .يسوع يتنبأ كميات كبيرة من األرقام ،جبل
الزيتون بأنه "أطروحة" )متى ،الفصل  ،24والفصل  13والفصل 21
لوقا( كتب الرسل .يسوع ،فم النبي ،كان نبيا.
فم األنبياء يتنبأون ما لم يكن معروفا .فقط عدد قليل منھا يمكن العثور
عليھا في العھد الجديد .أربع بنات فيليب )أعمال  (9:21واغبس النبي،
نصح الرسول بولس )أعمال  (10:21ومع ذلك ،فإن نبوءات العھد القديم
من األنبياء من فمه ممتلئ.
حفيد النبي واجه مع الملك داود ) 2صم الفصل  (12ميخا النبي ،الذي
يحتوي على المعادن وجدت ﷲ على عرشه ) 1ملوك الفصل  .(14ومع
ذلك ،فإن الكثير من األنبياء الكذبة يدعي النبوة الفم .كما حنيتاه التي
إرميا النبي ،أعلن األنبياء الكذبة) .إرميا الفصل  .(28باإلضافة إلى
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ذلك ،العديد من نبوءات النبي يتحدث عن "رجل ﷲ ،يھوذا .نبوءة والدة
يوسياه ) 1ملوك الفصل (13
الصحافي للنبي
فھي بلدي المفضلة النبي أن ﷲ أرسل نبيا إلى التكھن بأن شخصيتھا
وصفھا .بعض التدابير .العرض الدرامي من رسالة ﷲ .وكانت بعض
منھم مثل إلھامھا للكتابة التنبؤات الرسمية من أفواه بعض الناس .ال
سمح ﷲ يكتبون أو يتحدثون من وقت آلخر ومن ثم وصف أي أوامر.
ﷲ ،وغالبا ما يستخدم انتباه الناس اللتقاط الدراما .على سبيل المثال!
ﷲ ،النبي اشعياء لمدة ثالث سنوات ،والمشي حفاة عراة والرغبات
)أشعياء  .(2:20نعم .كان إشعياء فكاھي الطبيعية .من أجل الحصول
على انتباه وسائل غير رسمية تستخدم .فن ورسالة واضحة أن تلخص،
أو ما شابه ذلك ،سيكون لديك المشارب على الجزء الخلفي العارية.
حتى قال النبي إرميا' ،مشابك والقمار البرمجيات إلى عنقك ''.ﷲ من
خالل النبي ،ملك يھوذا ،رسالة أشعيا لصدقيا ملك بابل نبو قفز المحتلة
من قبل الفقراء) .إرميا الفصل (27
كان يسمى حزقيال لدفع عددا من األدوار .لذلك كان أمر أنه إذا األمتعة
الخاص بك ھو على استعداد للسفر ،والمسافر أن تحزم امتعتك،
واالنتقال إلى منزل آخر .القدس ومحيطھا ،وأمام تلك األوقات القاسية
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للعالمة لو أنھم لن يتوبوا ،أرسل ﷲ إلى المنفى في دول أجنبية )حزقيال
الفصل .(12
في مناسبة أخرى ،عندما يا ابن آدم ھاث أمر بنيت جسر حجري آخر
حول القدس والتقاط الصور من منافسيك .وإيابا أمام عينيھا كاظميني
يلف حول خيمته المنجنيق شعر .بل ھو رمز السرائيل اذا لم يتوبوا عن
خطاياھم .يمكنك تحيط بالمدينة) .حزقيال الفصل (4
المكافآت والجوائز النبوة
النبوءة بأنھا أفضل أداء وأفضل المكافآت والعالوات الستكمال بالطبع،
يمكن أن يكون النبي ھوشع .قال ﷲ لقد كنت أبحث عن امرأة شريرة
وأنھا كانت متزوجة .كان من الصعب جدا لشخص وﷲ الصالحين الذين
قال أي وقت مضى أن .وقال ھوشع وﷲ أن أعود إلى العمل والمساھمة
في إعالن.
كانت ھذه ھي الرسالة .عندما إله إسرائيل ،وكان شعبه المختار كما أمته
المختارة األشرار .كان من المقرر أن الحكمة أو العدل جمال منه.
اسرائيل ال تنتمي إليھا .إال من خالل نعمة ،وقد تم اختيارھن .وكان ھذا
الھجوم رسالة إلى اليھود .وقال انه ال يستطيع ان يفھم معنى "االختيار"
ما الذي يجري؟ لھم نفسي أفضل من البلدان األخرى ،والبيئة الروحية
التي نصبت نفسھا بنفسھا ،واألنبياء لم ال تريد أن تسمع ﷲ يدعوھم إلى
التوبة.
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ھوشع ،عندما أعلن أنه سوف تصبح زوجته ويھرب مع معارفه القديمة.
الكرامة وكرامة منازلھم ،فضال عن السكنية ،قائال ان قيمة أكبر ،وبيع
واالغتصاب ،وعاد .ھوشع كسر قلبھا .قال ﷲ ھوشع :اإلعالن عن
امرأة شريرة .أعطيت ھذه الرسالة دور كزوجة ھوشع ،والمخلصين
وھوشع في إسرائيل ،مثل القلب المنكسر إلى ﷲ.
عندما عدت الى المنزل ،ھوشع ،فاجأ ﷲ أنفھا ،كان ال يصدق .يمكنك
شرب كل ما تبذلونه من الغضب يذھب إلى المدينة وتتطلع لبيع .المزاد
المقترحة وشرائه .وقال ﷲ لتنظيف والزنا ،وإذا لزم األمر ،لبيع كل
شيء .انھا ال تستحق كل ھذا ،لم يتب .ولكن كما أمر ﷲ ھوشع .ھذا ھو
الثمن الذي يدفعونه .قصة نبي ﷲ للتخلص من العصيان لدينا إلى ﷲ
إعطاء ابنه الصليب لدفع األسعار لدينا.
النبوة رمزية
النبوءة النبوءة الرابعة "رمزي" ،أو في بعض األحيان ،فإنه حتى
الرموز واإليماءات دعا النبوة .لفھم ھذا النوع من األلفة مع نبوءات
العھد القديم ضرورية .يسوع في العھد القديم يمكن العثور عليھا في أي
كتاب .إذا أي واحد يعرف كيف يمكن العثور على يسوع .تم العثور على
صفحات من العھد القديم في أشكال رمزية .بسبب ھذه الظروف
واألعراض ،والسعي والتحقيق في قضية شھادة أبدية على قيد الحياة .أنا
مقتنع شخصيا بأن ھذا النوع من التعليم تالميذه أن يسوع كان على قيد
الحياة والمشي أربعين يوما بين السماء )لوقا .(45:24
نبوة ثالثة أنواع:
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واحد .حياة األفراد
اثنين .تاريخ وقوع حوادث
ثالثة .جثة ھامدة
قلوب الناس وأو األشكال
تقريبا كل الشخصيات الرئيسية العھد القديم مثل يسوع أو سيناريوھات.
في حياتك ،ھناك إشارة إلى بعض األحداث .كما أن ل ،حياة المسيح.
على سبيل المثال ،رفض إخوة يوسف .في ھذا الوضع ال يزال كما لو
انه ميت .ومع ذلك ،فإن ثقب التي تم اتخاذھا ،وتم المقترحة .تلقت
العروس بلدھا وشقيقھا إنقاذھا من المجاعة.
يسوع ،رفض إخوته )اليھود( .يتم تجربته من الموت والقيامة ،وحاليا
تستعد دول العروس .وإخوته سيوفر قريبا منھم من المجاعة الروحية،
والعودة إلى الوراء.
األحداث رمزية )التاريخ(
يسوع تنبأ ،وتاريخ عظيم وقوع حوادث وجعلت تتم مقارنة فتات .على
سبيل المثال ،إسرائيل العيد سبعة .الذي صلب فيه يسوع على عيد
الفصح من دون خميرة الخبز ''''.بنا .الي جسده في يوم العيد .احتفال
ارتفع في اليوم األول من الفواكه من بين األموات ،وتأسست الكنيسة يوم
العنصرة على.
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الثالثاء عيد )عيد األبواق ،الكفارة ،وعيد عيد باسكال( ال يزال غير
الملباة .وبالتالي ،فإن الحاالت المشار إليھا فإنه ال يزال يحدث .بعد العيد
من االبواق ،أثيرت الكنيسة إلى السماء ،سيتم الوفاء الكفارة ،عيد الفصح
المقبلة استعراض باسكال المسيح ،ألف عام من عھد المسيح.
نبوأت األمة اليھودية ،قصة يسوع .نبي إسرائيل ،ولدت في أرض
كنعان ،تم بيعھا في مصر ،البحر األحمر )معمودية موسى( تأتي عبر.
اختبار في الصحراء ،ومن ثم أدخل إلى أرض الميعاد.
ھكذا ،ولد يسوع في كنعان وأرسلت إلى مصر .يتم تعبئة العامة في وقت
المعمودية .ذھبت لمحاولة والبرية الوعرة.
أھمية الجسم غير الحية
حتى األشياء دون الحياة ،وجمع من جابا شكل خيام والقس كبار النبوة
يسوع وإسقاط دبوس.
النظر في "تابوت العھد .ومع ذلك ،ھي رمزية من البيانات المسيح.
صناديق مصنوعة من الخشب ،والتي تبين بشرية المسيح .ركب كان
الذھب .حدد الھوت السيد المسيح .قتل ثالثة  .1األحجار اللوحة 2 .جرة
من القلب 3 .تورم ھارون عصا لنا .ال حجر الفتا إلى السيد المسيح،
ومركز القلب للقانون اإللھي" .المسيح" يعني أن العقل ھو خبز الحياة،
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وكان متورما فرعنا تنبأ بأن المسيح قام من بين األموات .المكان الرحمة
كان يسمى المقعد رحمة تابوت .طرفي ،المالك الذھبي .اثنين من
المالئكة على بعضھم البعض ،أدلى األفواه .وتغطي أجنحتھا تحت رحمة
الموقع .القس كبار ،والدم رشھا مرة واحدة في السنة على أرض الواقع
كان لطيفا ،وھناك لقاء مع ﷲ .ألن مجد ﷲ ،والمالئكة فوق األوراق.
حقيقة أن موقع عمل المسيح من خالل نعمة ﷲ ستغطي .تكفير عمل
المسيح ،وأكمل الناموس .تسليط دم يسوع دمه لخطايانا الظالل التي
تضيء.
يسوع ،شھادة من شيء ،كما ھو الوفاء النبوءة .انه )يسوع( وكان ﷲ في
الجسد )يوحنا  .(30:10وكان ھذا القانون في قلبه) .متى  (17:05وھذا
ما يسمى "خبز الحياة" )يوحنا  (6على الصليب للتكفير عن خطايانا
بدمه أن يراق .كبيرة والوفاء قانون الطبيعة ونعمة ،والحي من الميت.
)رومية (3:21،26
ذھبت مريم إلى القبر .وجدت أن الھيئة انه رأى يسوع شھادة اكتمال.
'جون الفصل  ،20اآليات  12-11ھو مكتوب'' .وقالت إنھا تتطلع إلى
القبر ،ثم اثنين من المالئكة ،واحد يجلس على رأس والقدم من المنشار.
ثان حيث الجسم وضعت يسوع .أيا كان ما رأيت ،ما رأيك؟ "رحمة"
من المكان الذي رش الدم مع اثنين من المالئكة رأى يجلس على رأس
والقدمين ،.تماما مثل مركز الرحمة ،الذي يغطي صدره''.
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تذكير
نأمل في بيان مقتضب إلظھار أن االستعارات والصور التي تظھر نبوة
العھد القديم ھو جاويد على قيد الحياة .وأحداث العھد الجديد ،مع مثل ھذه
نظرة عميقة ،أنه عندما تتعرض لھا .وأنا أقدر على أساس تعاليم
المسيح ،ودراسة الكتاب المقدس .كل صفحة من صفحات العھد القديم،
ھو في انتظاركم في أي لحظة ،وستجد نموذج.
في وقت دراسته للصالة من أجل إرشاد الروح القدس ورؤيا 10:19
تذكر أن'' شھادة يسوع ھي روح النبوة''.
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الدرس 4

Probing Revelation
البحث الوحي
عندما كان عمري اثني عشر عاما عندما زكريا ،الفصل الرابع عشر،
واكتشاف مذھل أنا تعثرت .لقد نشأت في الكنيسة ،كما قيل لنا مرارا
وتكرارا أن ھناك ليس آية واحدة في الكتاب المقدس الذي يسوع ،لخطوة
على األرض مرة أخرى أن يذكر.
ببساطة
نعم ،نعم .زكريا أربعة عشر فصال ،وليس فقط لوصف يسوع القادمة
إلى األرض أيضا يجعل من الواضح أن يسوع المسيح سيعود إلى
األرض في ذلك الوقت عندما قال اليھود في إسرائيل .إن الحصار
المفروض على القدس في األيام وبالتالي قد فاز عليه بالقرب من جبل
الزيتون ،يسوع له فجأة ھذا العرض.
عندما لمست قدماه األرض ،وسوف تباع جبل الزيتون في قطعتين.
اليھود الناجين الذين سوف يعيشون في المدن ،يجب المالجئ في وادي
جبال تتلقاھا.
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طبيعة األشعة فوق البنفسجية ﷲ في الكالم وحصار القدس ،والعسكرية،
وسيتم قتل على الفور .وقال زكريا كان " .09:14الرب ملكا على كل
األرض".
تفسير غريب
بادئ ذي بدء ،أود الحصول على ھذه الرسالة ،لذلك طلبت بلدي القس
ماذا يعني ذلك؟ أنا ال يمكن أبدا أن ننسى رده .بعد التفكير للحظة وقال:
"يا بني ،أنا ال أعرف ماذا يعني ذلك ،ولكن يمكنني أن أؤكد لكم أن ھذا
ال يعني أن اآليات التي تصف ما جاللة الملك".
في ھذا العام سألت عن كل الكتاب المقدس ،ولكن الرد على جميع
القضاة أن زكريا ،الفصل الرابع عشر ،وھو ما يعني أنه لم يتم ذكر ذلك.
لماذا ال أستطيع اإلجابة عليھا معلنا مرض أخيرا ،تلقيت مكالمة أنني
ربيت في معھد ديني .فأجاب أنني لم أكن متأكدا التي وصفت في كتاب
زكريا ،وھذا يعني أنه ليس ھو نفسه ''.كتاب الجامع من االكتشاف ،من
وحي الوحي ،وكنت أعرف أن االكتشافات أو تفعل شيئا الملھم  ،لم أكن
أعرف حتى عن ذلك .ھل ھو الفلسفة .ومع ذلك ،أنا أزعم أن نعرف
فقط .تخرج من المدرسة .لذلك قلنا حسنا.
تجربة من الغموض
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عندما بدأت الوعظ ،ولكن ما أسمع في حياتي أشعر انھا الببغاوات
الحكم .الوعظ وتنبأ النبوءة أن يسوع سيعود مرة أخرى نؤكد على العالم.
أحيانا عندما يعظ الناس لي ،يأتي ويسألني ،زكريا ،الفصل  ،14ما
رأيك؟
في كلمة واحدة ،فإن الجواب ھو لغزا .ألنھم ال يعرفون عنه شيئا ،حتى
انه ذھب للعيش مع فمه .أتساءل انھم بالملل من فمي ،ألنھم ال يفھمون ما
قلته ،وأنا أفھم وجھة نظرك .ثم قرأت كتاب كامل زكريا ،.وأنت ال
تستطيع ان تتخيل ما الماضية بلدي؟ لقد ناقشت ھذه الحجة جاء إلى
السلطة۔
سپس من آن را آموخته ،و آن را مثل روز روشن به من که عيسی از
ورود اولين بسياری در متون مقدس بود پيشگويی آن که من آن را
نوشتم و معنی آنھا ،مانند چشمک زن رعد و برق در ذھن من اين
واقعيت بود که ھمه از تنبأ يسوع األولى في االرتفاع ،وفقا للنص من
كتاب زكريا ،بمعنى لماذا التزامھم 'استعراض' الوصول إليھا .جيدا ،كما
ھو مكتوب ،ليس الجميع؟
مبدأ بسيط
که در روز بود که من متوقف شود بازی با کالم خدا و کالم خدا می
گويد ،او شروع به پذيرفتن است که تصميم گرفت که اگر من که چند
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قانون ساده را حس می کند ،پس چرا بايد ھر راه ديگری احساس می
کنم؟
على سبيل المثال ،منذ سنوات عديدة في كتاب بعنوان "األلفية" )ألف
سنة المملكة( اقرأ .زخاري مؤلف النص في الفصل الرابع عشر من
التعليق الجنسي .ادعت أن جبل الزيتون ،عينة من قلب اإلنسان ،والتي
تحيط بھا الشر ،عندما شخص واحد يسوع المسيح مخلصنا يسوع يقبل
جبل الزيتون الحياة الشخصية )قلبه( إلى 'موقف يحدث .عار قلب
اإلنسان الذي مزقته من الوديان الجبلية ،ومن ثم ھزيمة قوى الشر في
حياة اإلنسان يسوع يعطي رائحة الحكمة لقبول مثل ھذا التفسير غير
المرجح أن يكون.
عندما يكون الشخص ھو المعنى الروحي للكتاب المقدس إلجبار الكتاب
المقدس حرفيا تفقد تفسيرھا والتعليق يبقيھم في حياتھم.
المفتاح لفھم
ﷲ وحده يعلم االتصال البشري ،وفي اعتقادي ،وأعتقد أن ﷲ لديه
المعرفة الكاملة من معناھا وتفسيرھا .بالتأكيد ،وأنا ال أعتقد أن الكتاب
المقدس لتفسير المعرفة اإللھية ،يجب أن يكون الشخص حامل درجة من
الفھم لألمور ﷲ ،والتي ھي النقطة الرئيسية ،وامتأل قلبه حقا مع الروح
القدس 1) .كورنثوس .(2:10،16
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اإليمان طفولي المقدسة للوصول إلى النھائي والحاسم الطبيب ھنري
موريس التسليم كبيرا من الكتاب )الذي ھو مكتوب في رؤيا( ،لذلك قلت:
"ليس من الصعب فھم الوحي ،ولكن الوحي أمر يصعب تصديقه
بالتأكيد ،إن وجدت الذين يستطيعون ،وقال انه فھم''.
الفصل السابع من رؤيا يوحنا ،على سبيل المثال ،مشكلة التبشير بأن ﷲ
ھو بداية لمجموعة كبيرة من اليھود عالمة " منتجع دائرة" سيتم اختيار
في ھذا المجال .فمن الواضح أن عدد مائة وأربعين وأربعة آالف من كل
من اثني عشر القبائل التي سيكون اثني عشر ألف غرام.
اآلن أدعو ﷲ للحصاد والكثير إلقناع لھا أن تفعل؟ الكتاب المقدس في
نص واضح .ومع ذلك ،ومئات من التفسير الروحي للكتاب المقدس ،مما
يجعل ھذا الجزء )الكنيسة( ھو المشردين .ھذه قصيرة النظر من كلمة
ﷲ ،والتي ال يمكن أن تنتج .ومع ذلك ،فإننا يمكن أن تخلق التوتر
واالرتباك.
رموز القوالب
برخی افراد ممکن است در مورد قالب سوال بايد در ذھن داشته باشيم
که نمونه ھايی از قالب ھا و الگو پشت يک شی حس معنای تحت
اللفظی و يا ساده از حقايق است که قطعا اتفاق افتاده است وجود دارد.
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يسوع " نرجس شارون" وقد قيل ذلك .أشجار السنط نرجس ،في حين
أن لون زھرة السنط ھو السحر جمالية عالية جدا.
رمز من الكتاب المقدس نفسه ،والذي يستخدم التعليق اللون .تنظيف
العفن كبيرة في بعض األحيان ،ويمكن أن ينظر إليھا على أنھا من ﷲ
وادي العظام الجافة رأى حزقيال بعض الرموز يعني )حزقيال
 (37:11،14المعرض .وبالمثل ،بمعنى ما ،جون الرسول الذي يقول
بتمس وإطاللة رائعة على الجزيرة بكيت عندما رأيت وشبه الرب )رؤيا
(20:01
دراسة بسيطة من الكتب ،وأحيانا باستخدام رمز تنسيق يفتح النظر في ما
ورد في سفر الرؤيا  ،00:40التي تقول.
اليھود الناجين إلى اللجوء من المسيح الدجال ،ملجأ تحت جناحي النسر
من ريشة النسر ،الطيور ،أليس كذلك؟ أو التي تقدمھا الواليات المتحدة
ليفت الھواء ،والتي سوف يتم حفظھا اليھود ،النسر ھو رمز وطني؟
الكتاب سوف ندرك أن الحب اإللھي ھو مفتاح الحماية الكاملة ،انھا
تماما مثل الخروج ،الفصل  ،19وذكر أن بني إسرائيل!
 ......................إذا كنت ترى أن كنت أحضر معك لوضع على
أجنحة النسر )خروج  .(19:04بعد مقارنة مثل سفر الخروج ،الفصل
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 19على ،نھاية العالم الضوء من الواضح أن ﷲ سوف توفر لھم الحب
والحماية.
أھمية السياق
مفتاح آخر ھو تفسير الكتاب المقدس .للتنبؤ وفھم النبوءة يمكن أن يكون.
فمن حيث المبدأ شعور راسخ من الكلمات من السياق.
في اآلونة األخيرة ،ھذه المشكلة ھو مثال جيد أمامي .كنت أقرأ الكتاب
عندما رأيت أن البالغ لم يثبت أن يسوع سوف يعود إلى األرض.
وبالتالي في وضع يمكنھا من التنبؤ بما بالطبع ھناك حاجة إلى وصفھا
من حيث الروحية .وبالتالي ،فإن الفصل  20الوحي ،والذي تم اختياره.
يذكر أنه سوف ست مرات في المملكة بعيدة من ﷲ أن يكون ألف سنة.
لوسيطة لصالح في مزمور  10:50استغرق ،أن "الماشية على آالف
التالل األلغام" .ثم اسأل نفسك ما في العالم ھي ما يزيد قليال على التل؟
ال! ولكن اآلالف من الجبل .ھذا المصطلح قد األلفي المملكه اليوم صقه
أعلن دليال على التشبيه.
تذكر! والنص ،جسد كلمة ﷲ تأخذ دائما بعين االعتبار .وسوف يستند
الجسم على كل من النبوة .المزمور  50المصطلح ھو رمز .وليس ذلك
في الفصل العشرين من سفر الرؤيا .الجسم المذكورة أعاله ست مرات
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في االلفيه المملكه القادمة .إذا كانت "ألف سنة" ما نريد أن العقالنية.
سوف نرى ذلك واضحا كما ضوء النھار .إذا كنت تدفع االنتباه إلى
السياق والنص ھو صحيح أنك سوف ترى كل شيء بوضوح.
على التكيف مع المواد
وتوقع ينطبق مفتاح لفھم النبوة أيضا لجميع الكتب المقدسة .ونحن نعتبر
أول مفتاح ،والمفتاح لتفسير الكتاب المقدس الذي يلبي .بل ھو أيضا
المفتاح .كل الكتاب لفھم نقطة معينة من ھذا البحث ھو ما إذا كانت ھذه
األمور إلى ھذا الحد؟
التعليم ،الذي يقوم على أساس واحد من فضلك حضور ،ال تتوقف .جميع
العالمات لھا عنوان واحد منھم لجعلھا اختبارا تنافسية .تأخذ ضبط.
ھيا! نتأمل على سبيل المثال نبوءة ،.2 .يقول بيتر في  10:03عندما
سيأتي الرب؟ "سوف تكون مدمرة السماء عن الضوضاء واألجرام
السماوية ،والحرارة تذوب ،واألرض وسيتم حرق أعماله ".اآلن الشيء
لفھمه ھو أن ھذه ھي اآلية الوحيدة عن نشوة الرب ،ثم يمكننا أن نقول
بثقة أنه عندما سيعود يسوع المسيح عندما سيتم حرق السماء واألرض.
وھناك العديد من اآليات في الكتاب المقدس التي تحدد بوضوح الذين
تحرق األرض قبل ألف سنة الرب يسوع المسيح سيحكم على األرض.
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ولذا فمن الضروري أن جميع اآليات من  .2يجب أن تقرأ معا مع بيتر
 .10:3بمقارنة لھم للوصول إلى االستنتاج الصحيح.
مشاكل غير عادية
تفسير النبوءة عدد قليل من مشاكل غير عادية .واحد صعوبة ھو أن عدم
الوفاء النبوة في كثير من األحيان قبل الدولة تنفيذھا ھو ق .وكثيرا ما
أشعر أن الشعب اليھودي قد شعروا أنه انطياکس ايبی فينس ،زعيم
سوريانی ،النبي دانيال تنبأ العنف الشديدة التي سيتم الوفاء بھا اليھود
لديك.
ولكن بعد انطياکس مائتي سنة تنبأ يسوع عن نفسه النبي وقال دانيال تنبأ
تالميذه وليس المنتھى بعد .مثال آخر ،وھو عالمة من النبي اشعياء
لطمأنة الملك آحاز ان السوريين لن يكون ملكا" .ھوذا العذراء تحبل وتلد
ابنا .اسمه سيكون عمانوئيل ،ﷲ معنا.
لكل معيار
مھمة األدب أخرى ميزة النبوة ،ھو تلسكوبي .يحدث عندما يكون
الفاصل الزمني بين األحداث مغامرات تنبأ النبي ،فإنه يستغرق وقتا
طويال لسحب زمام .مثل ھذه الظواھر شائعة في حياة األنبياء.
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بسبب األنواع من المشھد يظھر .عندما يرى المشاھد في المستقبل،
وجميع المشاھد التي تظھر أمامه ،وفجأة وبسرعة تكوينھا.
آراءه تفعل شيئا مثل الطريقة متسلق الجبال يقف على رأس تيار جبل
على منحدر تحت العين ترى والقمم الثالث من جھة أخرى ،فإنه يبحثون
عالية قليال .في ضوء الوادي لمعرفة إذا كان ھناك قمم الخفية التي يتم
فصلھا عن بعضھا البعض .ومع ذلك ،فإن قمم منفصلة أعاله أن إذا كان
ھناك شيء يبدو وكأنه الجبل تمت ترقيته باستمرار.
زكريا  9:9،10كلمة ھو قد توقع مثل ھذا جزء من الثالثة .كل اآليات
التي وصفھا  .ولكن بحلول الوقت بين االثنين ھو وقت طويل  .في اآلية
 9ھو أن اليھود انفصلوا  .في الجزء الثاني من ھذه اآلية يقول ان
المسيح سيحكم على كل العالم .ھذه األحداث الثالثة .الزيارة األولى،
يمكن فصلھا عن إسرائيل الثاني والثالث و نجاح سريع من ظھور
المسيح المملكة .ولكن في الواقع  ،و الحادية واألربعين عاما الفاصلة
بين الحدثين  .وبالتالي يتم العثور على الحادثة التي ظھرت في الفترة
الثانية و ألف وتسعمائة سنة.
صور التلسكوب ھو طريقة أخرى أن ما يسمى "الفضاء النبوءة" أو
"النبوءة الفاصل" .وتنبأ ھذه القمم أحداث الفترة الزمنية.
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منذ العھد القديم ،الفجوة بين الحاخام األول والمجيء الثاني للمسيح ال
يمكن أن نرى ،والكثير من لديھم فكرة أن اثنين من سيأتي للمسيح ،عانى
المسيح األول والفوز الثاني للمسيح ،والمسيح ،جوزيف بن داود.
ينظر إليه من وجھة نظر العھد الجديد ،وقد تنبأ أنبياء العھد القديم العلماء
أن نفس المسيح .أن نفس المسيح ،مرتين ،سوف تأتي من ناحيتين.
وھكذا نرى ظھور األول والثاني كسر فراغ يمكن عرضھا.
التحدي
أطلب منك أن زكريا أربعة عشر فصال والتعامل معھا؟ الجمارك
اإلنسان والتقاليد واصلتم اللعب مع كلمة ﷲ من أجل غير مذنب؟
أطالبكم أن قوة كلمة ﷲ ،مع إحساس بسيط لتفسير .الطريق واضح
وبسيط لتحليل ذلك .إذا قمت بذلك سوف تكون خالية من التقاليد القديمة.
وأشياء من ﷲ ،الذي سوف تكون جديدة بالنسبة لك ،وسوف تكون حرة
في الحصول عليھا .والمشكلة الكبيرة في ھذه العملية ،ولكن ثمرة يكون.
والحقيقة من كلمة ﷲ أن تكون المباركة.
االحتياطات )سالمة(
نشوة الطرب من الكنيسة بعيدا عن المشاكل وندد أكثر من مرة "الحذر"
باالسم .وأعتقد أن ھذا االنتقاد ھو غير عادلة وغير مبررة .الكتاب
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المقدس نفسه يقول" :سوف المسيحيين عزوا بعضكم بعضا" )1
تسالونيكي  .(18:04في نھاية الحرب أسوأ من الكنيسة العالمية لترتفع
إلى السماء ،أو الراحة واالسترخاء المأساوية والمروعة قبل بداية
الحرب ،أخذ إجازته من ھذا العالم ،بغض النظر عن وحدة؟
بغض النظر عن ذلك ،عندما سيتم رفع الكنيسة ،أن الكتاب المقدس
يعلمنا أنه لن يكون ھناك حول ما دام ظھور الرب ،وحالة في العالم
تتدھور بسرعة سوف تذھب في االتجاه نفسه .وھذا يعني أنه كان في
ورطة كبيرة االعتقاد بأن المسيحيين يعانون ،أو التمتع ،ومع ذلك ،فھي
بالتأكيد نرى من خالل الذھاب .وبالتالي معركة روحية ضخمة ويجب
أن يكون مستعدا لحياة التعاسة.
إذا كنت مسيحيا في الحياة اليومية ،فإنه يمكن تصنيع دروع ﷲ) .أفسس
 (6:13ويصلي في الروح في كل األوقات وفي كل وسيلة لتكون قادرة
على الوقوف ضد الشيطان )افسس (6:14،18
إذا كنت غير مسيحي ھو أفضل ألنك االستغفار أو الخالص للمؤمنين
ﷲ .فقد قدمت الخالص في الرب يسوع المسيح 1) .يوحنا (16:3
عبء األرض
صيانة أو نھاية الناري األبدية
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ھل تعلم أننا جميعا في الطابق الثالث؟ وأنت لم نعرف أيضا أن الكتاب
المقدس يظھر أيضا أن اثنين واضحة واألراضي؟
الطابق األول
األرض التي تم إنشاؤھا في البداية) .تكوين  (1:1كانت مثالية في كل
شيء على األرض )تكوين  ،(1:31ولكن بسبب خطيئة آدم ،لعن ﷲ
األرض )سفر التكوين  .(3:17،19الكتاب المقدس يشير إلى أن لعنة
الطبيعة الخالقة األصلي ﷲ تغيرت.
على طبيعة اإلنسان ،ارتفع مخطط القاعدة )سفر التكوين  (1:26وفي
المقابل ،ضد طبيعة اإلنسان واألرض شوك ،والوحشية الحيوانية والسم
والكوارث الموسمية ،مثل العواصف الرعدية المفاجئة ذھب.
أرض الثانية
لعنة تغيرت أساسا حالة األرض األصلي .ثم أنھا تھبط على األرض
الذي نعيش فيه ،كان مختلفا تماما .وقد المغلقة الكتب المقدسة من سفر
التكوين والضباب والضباب الوظيفي في الطابق الثاني في غطاء
)تكوين  2:5،6والوظيفة  .(38:8،11فإن الحرارة الشديدة للدرع
الشمس العمل .وكان الرجل البالغ من العمر الطويل .التي وردت في
سفر التكوين.
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كان كل األرض الخضراء .كان الحدائق كل اتجاه .حتى من دون
وتجاوز وقفة في كال القطبين من قبل النباتات .وربما نفس الكوكب
واألرض والبحر ،تم تقسيم األراضي.
مرة أخرى التمرد الرجل خاطئين ﷲ أن يغير طبيعة األرض أثار )سفر
التكوين  .(6:11،13ھذا التغيير يترك الماء ھذه المرة .أنه كسر ينابيع
البحر وفتحت نوافذ السماء .كان الضباب درع )المظالت( انخفض إلى
المياه الجوفية ھي المياه )سفر التكوين .(11:7
األرض الثالثة
تغيير المياه الجوفية ،العاصفة طبيعة األرض .وقال انه خلق في الطابق
الثالث .وھذه ھي األرض التي نحن نعيش اليوم .ويميل محور األرض،
القطبين تأتي الى حيز الوجود .ونفس األرض التي كانت متحدة ،تم
تقسيمھا إلى قطع مختلفة .وحتى اليوم تم تشكيل القارة .األرض الحالية
تنقسم إلى قطعة من اللغز يشبه )سفر التكوين  ،(10:25والضباب الذي
يغطي سقف دمرت تماما.
بدأت أشعة فوق البنفسجية من الشمس تصل إلى األرض بطرق لم يسبق
لھا مثيل .ونتيجة لذلك ،انخفض إلى حد كبير طول األعمار .في البداية،
ومئة وعشرين وسبعين عاما من العمر تبدأ .الكتاب المقدس يجعل من
يصف بدقة جدا حالة من الطابق الثالث لوالمجيء الثاني للمسيح تغيير.
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والثالث الزلزال األرض وتغيير مظھر الندبات يكون غريبا في السماء
أعاله.
سوف تأتي التغييرات في الموقع ،فإن حالة من األراضي والبيئة تغير
تماما .كما اشعياء النبي "السماوات الجديدة واألرض الجديدة" ھذا
البيان .وعھد ﷲ تأتي إلى حيز الوجود) .أشعياء (17:65

مواصفات رقم  1-11في األرض )الفعل الماضي .مؤخرا .المقبلة(

األرض الرابع
األرض الرابعة )نشوة المسيح( في أرض األلف سنة على األرض
ستكون مختلفة تماما .وقوع الزلزال ،فإن الحالة األرضية تغيير .أنھا
سوف تكون شديدة في تاريخ البشرية .سيكون كل شكا من أعلى .وكل
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جبل وتلة سوف تتحلل .وھرب كل جزيرة مكتوبة )رؤيا 6:12،14
و .(16:17،21جبل صھيون في القدس ويجب أن يرتفع فوق التالل،
وسوف تكون عالية) .زكريا  10:14وميخا (1:4
ومرة أخرى يمكن استعادة غمد أو سحابة من الضباب الضباب إلى
األرض ثم إرادة الرجل في السن البعيدة .في البداية كان الطريق الحياة
ستكون طويلة) .اشعيا  (65:20،22انظر لمزيد من األدلة على أرض
الواقع في كثير من األحيان سوف تكون ولدت مرة أخرى بارك الند
)اشعياء  30:23،26وعاموس  .(9:13،14البحر الميت ،فإن البحر
تصبح مليئة بالحياة مرة أخرى )حزقيال (47:1،9
الشيء األكثر أھمية ھو أن تفاعل اإلنسان مع الطبيعة ونفسك من أجل
جعل من الممكن لعنة سيتم رفع جزئيا.
سيلعب يجب الذئب يسكن مع الخروف ،والذئب تكون دموية )إشعياء
 (11:6الرضع بالقرب من ثعبان لمشروع قانون ثعبان السم ستنتھي
)إشعياء .(11:8
األرض الخامسة
ومع ذلك ،فإن مشاركة ثورة المتمردين المملكة االلفي من الشيطان
تكون في نھاية المطاف ،وسيتم تدمير األرض عن طريق الشر .يجب
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قاحلة ودمرت األرض )رؤيا يوحنا  .(20:7،9إذا كان في نھاية
المطاف ،يجب أن يسلب ﷲ من تلك المحفوظة وسيعزز القدس الجديدة.
واألرض من النار سوف تنظيف )أنا بيتر (3:10،11
وبعبارة أخرى ،وضع ﷲ ھذه األرض في أتون النار سوف تذوب،
وقذائف الشمع الساخن سيتم تحويل الشكل الجديد .ونتيجة لذلك ،فإن
السماوات الجديدة واألرض الجديدة إلى حيز الوجود .ستة وستين فصول
أشعياء ورؤيا تتوقع ذلك ،في الفصل كان واحد وعشرين .وسوف تكون
في الطابق الخامس األرض الكمال واألبدية .المحفوظة ،والقدس الجديدة
يسكن مع ﷲ إلى األبد )رؤيا (3:22
"جيل واحد يذھب ويعود .ھل األرض إلى األبد" )عظة (4:1
استعادة العھد القديم
ﷲ يحب خلقه ويتم تحديد ﷲ الستعادته تماما .وقد انعكس إله موسى في
طقوس المعبد .كل عام عندما يدخل رئيس الكھنة المكان المقدس من
التكفير عن خطايا األمة عقال )وسط التكفير( فوق تابوت العھد رش
الدم) .الويين (15:16
مكان التكفير )مركز الرحمة( دفقة الدم على كلمة ﷲ يذكره أن يوم واحد
انه سيرسل المسيح الذي سفك دمه بحيث الرحمة الربانية لقانوننا تغطي
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التوفيق السالم مع الخالق جعله ممكنا .مكان التكفير المقبلة ،دفقة من الدم
على األرض أن كلمة ﷲ يذكرنا بأن ذبيحة المسيح سوف تجعل من
الممكن خلق واالفراج عنھم.
في الفصل الحادي عشر من اشعياء ،جعلت ألف سنة في عھد الصورة
المحفوظة جميلة .قيل لنا أن الحيوانات آكلة اللحوم الصطياد الحيوانات
األخرى سوف تتوقف .واضاف "انھم سوف تأكل النباتات كما ثور"
)أشعياء " .(9:35الحيوانات السامة كما سيتم تحويل أسوأ من ذلك
 ........أنھم لن" )أشعيا .(11:6،9
تغييرات مماثلة في مجال األشجار والنباتات التي يمكن أن تحدث في
مراحله المبكرة ،والطريقة ﷲ قد خلقھم في البداية ،سوف يتغير .ونتيجة
لذلك ،واإلنتاج الزراعي ،وغالبا ما سوف" .ھا أيام تأتي ،يقول الرب
الحارث ،وقطع كوى العنب سيكون القناب في قاعد الزھرة منھا،
وسوف الجبال تقطر خمرا جديدة .ھل تليين جميع التالل" )عاموس
(9:13
مع زيادة النبي جويل يو يقول:
"شغل حتى اآلن مع حقول القمح وتمتلئ الخزانات مع الخمر والزيت"
)يوئيل .(24:2
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الغرض من ھذه المراجع ھو أن البشر ال تقاتل الطبيعة .بسبب الشائكة
النباتات واألشواك سوف ينتھي وسوف تكون االمطار المتكررة .في
الواقع ،النبي أشعيا يخبرنا بأن "الصحراء مثل الحديقة سوف تكون
جميلة ومجيد" )أشعياء " (2:35والصحراء وتصبح األرض العطشى
نافورة" )أشعياء (7:35
استعادة العھد الجديد
حفظ واستعادة مرة أخرى في العھد الجديد وأكد إنشاء كلمة.
الرسول بطرس في الخطبة الثانية له في المعبد في القدس المشار إليھا.
وقال لمستمعيه أن "من الضروري انه )يسوع( ھو حاليا في السماء،
حتى يستعيد كل شيء ناھيك عن فم أنبيائه المقدسة ،وھو ما بداية العالم
ھناك ")أع .(21:3
وصف كامل للموضوع الرسول بولس يكتب أن "جميع المخلوقات"
الغرور "الخيار وقد أعطيت في" )رومية  (21:8و" .يقول مراجعة
قانون التحفيز الناري" ھذا ويشار الفيزياء الخبراء .استنادا إلى عمق
نحو الخلق والتدمير من خالل وضع ديناميكية .وبعبارة أخرى ،أستطيع
أن أقول إن إنشاء وانخفاض متزايد يئن في العبودية .وعالوة على ذلك،
يقدم الرسول بولس صورة المرأة حامل تقول أنه في حين تنتظر والدة
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حريصة" .ألننا نعلم أن كل الخليقة تئن معا حتى اآلن كانت في العمل
ويعانون أثناء انتظار االنقاذ أبناء ﷲ لكشف يبدو المسار" )رومية
.(8:19،22

شکل
آسمان
يسوع
خاکہ  2:18اے ملينی ال ازم

کليسيائی زمانہ

ھذا يشير إلى قيامة القديسين )القيامة( وذات الصلة .وھناك نقطة والتي
تم وصفھا في اآلية الثالثين ،كما وجدنا ثمرة الروح ،تأوه باطنا أي
"خالص الجسم" ينتظرون.
األبدية األرض
في العھد القديم أشار أرض األبدية قليال في نھاية األلف سنة أن ﷲ من
شأنه أن يخلق .اشعياء ال يكفي القول بأن سيتم توفير ھذه األراضي.
)أشعياء (66:22
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إشارة إشعياء إلى "األرض الجديدة" ل)أشعياء  (65:17أن "أرض
آالف سنة ،سيتم إعادة إحياء األراضي ".في الفصل الحادي والعشرين
من سفر الرؤيا ،ويوحنا الرسول يقول لنا المزيد من المعلومات
والتفاصيل من األرض الجديدة واألبدية سوف يكون عليه الحال .الشوق
في لھجته ما زال يبدو غير واضحة ومربكة .يشير الرسول لحقيقة أن
"البحر ليس" لغزا )رؤيا  .(1:21أيا كان الرسول يقول لنا ،كل شيء
يشير إلى أن إضافة "ﷲ يجعل كل شيء جديدا" )رؤيا .(5:21
بعض الناس يعتقدون أن البحر يستخدم كمرجع لاللتشبيه .منذ غالبا ما
يتم استخدامه في اشارة الى الوثنيون ھو نبوءة )لوقا  21:05ورؤيا
 .(1:13وبعد ذلك استخدام ھذه العالقة .وسيتم تقسيم الدول ولن أنھا ضد
بعضھا البعض.
نفس الناس اآلخرين به ،والتفسير الحرفي لھا منه من حيث أنه حتى وأنا
أعرف أن يجعل ھذه السلسلة من قطعة أرض واحدة ،وھما .ثم الدول
سوف تقسم البحر .فإنه سيتم ثم انتقل قبل القارة .ستظل دائما أرض
جديدة .اليوم ،والناس سوف في بلدان مختلفة مثل المحيط والخليج ليس
االنقسام .كان أول ما قبل العاصفة ،وسوف تكون جديدة واألبدية.
الفصل الحادي والعشرين من سفر الرؤيا في القدس الجديدة ،أرض
األبدية ،واألرض ستكون ضخمة ،تم تكييفه من القدس الجديدة
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وخمسمائة كيلومتر واسعة وخمسمائة كيلومتر طويلة وسوف تكون
عالية .سيتم زيادة مدينة بھذا الحجم من الحجم الحالي لألرض.
نعمة مجيد
أعتقد أن السبب ھو أن المراجع األبدية نظرھم حول األرض ھو أن
يقول لنا الكثير .أنه يركز على حقيقة أن األرض الجديدة المجيدة كيف
ستكون .ھذا يتعلق ،في الطرق التي قيل لنا ،وإنما ھو أيضا حقيقة أن
حفظ سوف اتطرق في وجود ﷲ سبحانه وتعالى )رؤيا " .(21.22نحن
)في ﷲ" سيعمل "( سوف نرى وجھه" )رؤيا .(22:3،4
ھل ترث ھذا الوعد جميلة ورائعة؟
الكتاب المقدس" .كان الساحقة ،وقال انه سوف ترث ھذه األمور" )رؤيا
 .(7:21أنت الجبار؟ يصف الكتاب المقدس تعريف الھيمنة" :من كان
يؤمن أن يسوع ھو ابن ﷲ" ) 1يوحنا .(5:1،5
ألف شخص ولد من ﷲ ھو مثل التصوير الفوتوغرافي.
القدس ھي المدينة األكثر أھمية في العالم ألنھا مدينة إلھنا )مز (8:48
ﷲ يحب ھذه المدينة )مزمور  ،(122وسيتم تأسيس المملكة األبدية حتى
أن ﷲ سوف اتطرق فيه )مزمور .(132:13،14 ،16:68
149

لغضب والمجد

ھذا ليس من المستغرب .وقال في القدس "مركز" األمم الكتاب المقدس
)حزقيال  .(5:5وقال مركز العالم ،ولكن "السرة" )حزقيال .(8
القدس ،حيث تسلط يسوع دمه من أجل خطايا البشرية .حيث يسوع ،ملك
الملوك ،وسوف يأتي الملك مرة أخرى .وھي ،ليسكن ھناك ﷲ نفسه
قريبا .كل ھذه األسباب القدس "نبوءة الكتاب المقدس" و "الوحي الكتاب
المقدس" كان موضوع مھم.
األمميين القدس المحتلة
في األيام األخيرة من حياته األرضية ،كان يسوع قد تنبأ سيتم تدمير
القدس تماما )لوقا  21:5،6و .(20،23قال يسوع" :لن تترك ھناك
سوف يلقى بحجر واحد ألسفل" لوقا (6:21
وقد تحقق ھذا التوقع عندما عقدت الرومان مع المجاھدين العرب
نزنيطنی ،الملوك والتركية والشعب البريطاني االستيالء على القدس.
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الدرس 5

Applying Revelation
استخدام الرؤيا

"ويكون الرب ملكا على كل األرض .الرب في ذلك اليوم سوف يكون واحدا
ويكون اسمه وحيد" )زكريا(9-14
نبوءة التوراة دراسة كنت قد توقفت في وقت سابق من ذلك بكثير .التي كانت
الشروط.

• من
• اے ملينی ال ازم
• ملينی ال ازم ما قبل
• ملينی ال ازم اآلخر
أنا مضطجع في دورة لھا .شعرت أنھا كانت مكتوبة في األيام األولى ،فإن
معظم النبوءة .ومع ذلك ،وأنا أشكر ﷲ أن الروح القدس تبقى لي زرعت على
وظيفة وقريبا جدا أصبحت على علم بأن ھذه الشروط من الصعب فھم .أساسا
ھناك أربع نظريات حول أوقات النھاية ،أو أنه يمكن القول بأن يتم تسجيله في
الكتاب المقدس ،لتفسير ھذه األحداث ھي أربع طرق مختلفة.
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نظرية اليوتوبيا التاريخية
المسيح قبل اليوتوبيا نشوة الطرب
والمنظور التاريخي
وقد تم منح ھذه النظرية مملكة المسيح األلفي قبل نشوة الطرب ويطلق عليه
مصطلح" التاريخية "ھذا التمييز لنظريات أخرى من الكنيسة في وقت مبكر
إلظھار نظرية تاريخية سببان .ألن ما سبق استنتج أن عقيدة المسيح ،وسوف
تحدث نشوة الطرب قبل الملك األلفي.
الكلمة الالتينية ھو مزيج من كلمتين .معنى عادي من ألف سنة .ويرد الرسم
البياني لھذه النظرية في الجدول أدناه .وينقسم مستقبل العالم إلى أربعة عصور.
يسوع
األرض الجديدة

ألف سنة

الكنيسة تايمز

إلى أجل غير مسمى

أوقات الصعاب

1۔

عصر الكنيسة الحالية

2۔

ويطلق على عھد سبع سنوات من" الوقت من المتاعب ".

3۔

عھد ألف سنة المسيح على األرض ،وسوف يكون الوقت .

4۔

كل دولة وحالة ليتم حفظھا عند ﷲ سوف اتطرق إلى األبد على

األرض الجديدة.
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في الكتاب المقدس ما سيحدث في نھاية الزمان .بناء على ھذه النظرية ،فإن
التفسير الحرفي للكتاب المقدس .ھذه ھي ميزة حصرية من خصائص" مشكلة
كبيرة "في نھاية عصر الكنيسة سيتم رفع إلى السماء .
المشكلة ،وفقا لوجھة النظر ھذه ،وسوف تبقى الكنيسة على األرض .في نھاية
ھذه سوف تظھر في السماء ،وسيتم رفع الكنيسة إلى الغيوم .التي من شأنھا أن
نرحب به في الھواء .وسوف تكون القديسين المجيدة مرة أخرى قريبا لعھد مع
المسيح ألف سنة أن العودة إلى األرض.
آباء الكنيسة
فوق القرون الثالثة األولى للكنيسة لعرض األحداث من األوقات الماضية كان
جزءا من التعليم .إال رجل " جستن الشھيد "  ،الذي ولد في  100م  . 400م
آباء الكنيسة يؤيد ھذا الرأي و يعتبرون  .جستن الشھيد كان متوجھا للمتطرفين
الذين ال يتفقون مع ھذا الرأي وستعلن زنديق.
في الوقت الحاضر  ،ھناك أولئك الذين يختلفون مع فكرة أن اآلباء في وقت
مبكر من التكيف الكنيسة كانت مبنية على خطأ في تفسير الكتاب المقدس .
بالتأكيد قادة الكنيسة في وقت مبكر  ،والخبراء  ،والعلماء قد تنبأ  .تنبأ وما
النص قليال وكتب  ،وكانوا اسكتشات فقط  .كان عالقتھم ألوھية يسوع  ،وليس
التنبأ  .نعم !قلقھم ألوھية المسيح  ،وحدانية ﷲ والكنيسة تدير المشاكل العملية
و اضطر إلى البقاء أمام االضطھاد.
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ومع ذلك ،فإن نظرية أعاله يمكن أن تكون مسروقة من العين من أوقات
النھاية التي كان قد أسسھا  ،وقال انه وجد في دراسات الكتاب المقدس ،و
السياق الدقيق من الكتاب المقدس ونظيفة وموجزة و ملخص معقولة.
وھناك فرق والتي تم ذكرھا أعاله والتي تم اورغين فقط  . 185م إلى  254م،
والذي كان في ھذا العالم .الوصول اورغين إلى الكتاب المقدس ،وكان بطريقة
روحية .وفقا للسياق  ،أي تفسير  ،لكنه نفى بالمعنى الحرفي  .األحداث
التاريخية التي وقعت في المستقبل عن أشياء الحقائق العميقة للكتاب المقدس
وبيانات رمزية و مجازية بھا.
اورغين دعم آباء الكنيسة ال يمكن أن تقبل فكرة اليوتوبيا ،لذلك ال بد له من
تطوير نظريته التي ضد مسقط رأس كنيسة أخرى تأثرت بشدة في التاريخ
"سانت آغطين " في اسم معروفة .في نھاية القرن الرابع أدت إلى نظرية
بديلة.
ألف عام نفی مملكة
وتعتبر الفكرة األساسية من خالق ھذا االعتقاد آرغطين المقدسة .كنت، 18-2
الذي يصف عدد المخطط التفصيلي .في ھذا االسم اليوناني غريب" اے "ھو
لنفي معنى األحرف .عندما كلمة قبل" اے" إذا منعطفا ملحوظا في بالمعنى
السلبي للكلمة .قواعد اللغة العربية في بنفس الطريقة التي"ال"معنى نفي.
ھذا المصطلح مضلل .ومع ذلك ،أنصار ھذه النظرية يعتقدون أن األغلبية من
المملكة االلفي .ولكن من الواضح ليس إلى المملكة .كانوا يعتقدون في الحكومة
الروحي للكنيسة المسيح ،وسوف تستمر صاحب األلفي حتى نشوة الطرب .
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ألن المجاز ،موصوفة من حيث اللون الروحية والظاھرية .وبالتالي ،فإن
المملكة لمدة ألف رمزية ،استعاري والظاھرية وقت المكالمة.

خاکہ

واحد من جوانب ھذه النظرية ھو بساطته .التي تحاول جذب الناس .الكنيسة
تايمز ،كنيسة الصعود( أي السماء التي اتخذت نتيجة ل )الوقت سوف المثل
ضحك الساخن .سوف ال توجد مشكلة ال يذھب بعيدا ،وسوف ال اليوتوبيا
المسيح على االرض والخلود على األرض الجديدة ستكون آغطين .لون يعطي
كل حدث الظاھري .كل ھذه األمور ھي بيانات رمزية ومجازية يحمل .
يلومون ملكوت ﷲ والكنيسة كنيسة المملكة االلفي السماوات واألرض الجديدة
واسم الظاھري ليصف القالب.
آغطين فكرة أوقات النھاية األحداث أو الظروف" مجمع أفسس "الذين قبلوا
االيمان الكاثوليكي في  431م ويوجد اليوم بين الطوائف البروتستانتية عموما
ال تزال ،وجھة النظر ھذه قد لقيت استحسانا .وبعبارة أخرى ،تم اعتماد نظرية
موجودة من قبل غالبية ما يسمى المسيحيين.
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بعد اليوتوبيا نشوة الطرب
نظرية ثالثة ألوقات النھاية األحداث أو الظروف يحدث ،ويسمى اليوتوبيا
نشوة الطرب .ھذا التصحيح نظرية في منتصف القرن السابع عشر ،ولدت
الكنيسة .على أثر اإلصالح والكنيسة الكتاب المقدس النبوءة القليل جدا ،وقال
له ،وقادة الكنيسة ودعا إلى اإلصالح ،والكتاب المقدس" الصالحين بااليمان
يحيا يعني "يجري .خصومھم لإلجابة على األسئلة المتعلقة بھذه الحقائق كان
مشغوال .عرض ھذه النظرية ھو واضح في عدد 18-3۔

خاکہ

فمن اختراع الفكر العقالني .نمت ھذه النظرية حتى في منتصف القرن
السادس عشر .التضاريس ھو المھبل دانئيل وتسيائی .جعلت من قبل موظف .
تحت ھذه النظرية ،ويعتقد الناس أن ملكوت ﷲ عن طريق الوعظ من كلمة في
عصر الكنيسة سوف تصل إلى االكتمال .الكنيسة المسيحية اإلنجيلية في
المجتمع في التنمية .ألن مفھوم ھذا "العصر الذھبي" المسيح بعد نشوة الطرب
ھو رجل.
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في ھذه النظرية سرعان ما انتشرت البروتستانتية .ھناك سببان لذلك .السبب
األول ،تختلف عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية الناس فرصة .والشيء األكثر
أھمية الذي يھم ھو أن مذھب العقالنية البيان اإللھي جاء كما كان معرفة جديدة
طغت والحداثة .فلسفة ،كبير يدعي بجرأة أن اإلنسانية سوف تأسيس ملكوت
السماء على األرض .تحت ھذه النظرية ،والكنيسة في المملكة األرض ،في
ظل االفتراض بأن سوف تتحول تدريجيا عصر الكنيسة في العصر الذھبي
والعمل على االنتھاء إلى الدول المسيحية.
فمن مجزية بحيث ھذه الرؤية للجھود التبشيرية القرن الثامن عشر والتاسع
عشر من القضاة حققت نجاحا كبيرا .في التبشير العامة لإلنجيل المسيح إلى
نشوة الطرب التقاط الرؤية وبشر تسارعت اإلنجيل في العالم.
الموت المفاجئ
حوالي عام  ،1990قبلت تقريبا جميع الطوائف البروتستانتية فكرة أن التعليم .
ومع ذلك ،كان ھذه النظرية سرعان ما ترك الحديث .تم حل ھذه النظرية بين
عشية وضحاھا .وقد تسبب في نھاية الحرب العالمية األولى .وقد أثبتت
المبادئ األساسية لنظرية الحرب في تطوير ھذه الھواتف لتكون أسطورة
وكذاب .ضمن ھذه النظرية ألنھا كانت غير قابلة للنقض التعليم فقدان العقالنية
إنسانية تسبب فشلھا .وكانت رؤيته أن اإلفراج والكمال للبشرية ھو دمار
الحرب ،انخفض أسباب تثبت من العقالنية من حادث تحطم كبير.
كان عيب رئيسي آخر في الكتاب المقدس على أساس عدم وجود استمرارية
الساخن .فإن أي فكرة لتوسيع النبوءات والتوقعات( حوالي اليوتوبيا )اعتماد
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بالمعنى الحرفي .في نفس الوقت ،وبعض من النبوءات وتوقع أن تكون حلقة
الظاھري .باإلضافة إلى ذلك ،تم تجاھل ھذه التوقعات في وقت عودة الرب
إلى مجتمع أفضل من أسوأ األسوأ سوف تذھب أبعد من ذلك۔ )متى 24:4،24
وتيموثاوس( 3:1،5
ويرجع ذلك إلى نھاية مفاجئة إلى المذھب البروتستانتي من النبوة فراغ .منذ
ھذه النظرية يرى كل شيء كان حلقة الظاھري لتختفي غالبية البروتستانت من
الناس التوقف عن ھذا مرة أخرى أسقطت في القرن السابع عشر.
ومع ذلك ،في ھذا السيناريو ،وقدم أمريكا لنظرية النبوة أخرى والجماعات
البروتستانتية ،وبعض الجماعات المتطرفة جدا داخل قبلت عقيدة جديدة .من
الناحية التقنية ھذه النظرية قبل الملك األلفي للمسيح" نشوة "يقول .ألن ھذه
النظرية كانت تھتم في المقام األول مع مجموعة من الفترات الواردة .أنا
النظرية الحديثة.
المسيح قبل نشوة الطرب ألف العام للنظرية الحديثة للملكية

خاکہ

ضمن ھذه الرؤية من انجلترا " بالئی مائوتھ بردرن " التي أدخلت في القرن
الثامن عشر ،وقدمت بطريقة شفافة .نظرية أوقات النھاية األحداث أو الظروف
نظرية التجديد ھو حقيقة تاريخية .والفرق الوحيد ھو أن ھذه النظرية "كنيسة
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الصعود" إلى أن تؤخذ إلى السماء قبل المحنه معتمد " بالئی مائوتھ بردرن "
نشوة اثنين من األحداث في المستقبل.
األولى ،وصول الحدث الثاني للكنيسة والكنيسة مع وصولھا .اإليمان له "،التي
سيتم تناولھا في السماء قبل المحنه الكنيسة "كما ھو معروف.اس نظريہ پر يہ
کہہ کر حملہ کيا گيا کہ "حقيقی اور سچا ہونے کے ليے بہت نيا "تاہم ،اس
کے مددگار اور وکالت کرنے والوں نے جلدی اس کی سپورٹ کی غرض
کالم مقدس کے دو حوالہ جات کو بطور ثبوت پيش کيا کہ بائبل
سے
ِ
االستماع إلى الرسول الكريم تنبأ" التنمية ومظاھره "كان يدرس في األصل .
)ارميا ، 24:30دانيال( 4:12
كان يعني لھم ،في الواقع إشارة فقط من ما ھو موجود في الكتاب المقدس في
الجيل الماضي ،وكما يأتي الوقت أقرب ،لتحقيق ھذه النبوءة سوف يفھم تلقائيا.
مشاھدة المقارنة
تنظر ھذه النظريات األربع حول أوقات النھاية ونحن لدينا بعض التمييز
خاصة .ومع ذلك ،ال يمكن تجاھل ھذه التشابھات .التي تحدث في ھذه
النظريات األربع .
*

نتفق جميعا على أن يسوع قادم مرة أخرى مع قديسيه .

*

أنھم جميعا متفقون على أن حفظ سيعيش إلى األبد في وجود ﷲ .
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بالمناسبة ،ھذين األمرين ،أكثر من العديد من التناقضات ،والتي توجد في ھذه
النظريات النسبية.
ومع ذلك ،ال يمكن تجاھل مسألة مھمة جدا من التناقضات .مع القديسين
الخاص في المجد يسوع أن تظھر في أي وقت قبل الدول األمن والعدالة
والصالح سيسود في العالم .القادمة أيضا ينكر قريبا .
أنصار نظرية نعتقد أن الكنيسة ال ينبغي أن يحكم العالم لمدة ألف سنة ،حتى
يسوع ال يمكن أن يعود.
مفتاح القضاء على الخالفات التي يمكنھا الوصول إلى الكتاب المقدس .إذا فھم
الكتاب المقدس ،والروحية والرمزية نمط اللون الظاھري ،ثم عليك االلفي
المملكة ورفض الكنيسة لحكم أللف سنة في العالم سيكون من المؤيدين .إذا
كنت دراسة الكتاب المقدس بسيطة مع سياقھا لن نقبل أن" نشوة المسيح "قبل
الملك األلفي ستقبل ھذه الفكرة.
طلب
تدريس عادي من الكتاب المقدس سوف تقبل الطلبات .لون كلمة ﷲ من خالل
إعطاء المختصة للقيام بذلك والتشغيل .كلما قمت بذلك ،سوف اتبع كالم ﷲ
تحت لھا .ولكن عليك أن تفقد نفسك في ھذه العملية .وسيتم دفع كنت بعيدا عن
قصد ﷲ .وتوقع ظھور المسيح ونبوءات كتب المذكرة أنه وفقا لسياقھا ،لو
كانت النبوءات والتوقعات نشوة الطرب لجميع السياقات وفقا لسھل لھم وأود
أن شروط مفھومة تماما وبسيطة.
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خاکہ

وھناك صديق لي المسجلين في المدرسة ،نظرية "األلفية" كان يدرس۔ عندما
جاء مقاله "،الكون الكتاب المقدس "في الدرجة األولى ،وبدأ المعلم لدرس
بالقول إن "النبوءة األدب أوال يجب أن نأخذ في االعتبار حقيقة أن األدب ال
يتفق مع سياقھا ".معنى النص المكتوب ليست مواتية .ذلك على سبيل المثال،
إذا كنت تقرأ نبوة اآلية ذكر بقرة المزيد عن ھذه اآلية ،أنت بالتأكيد يجب التأكد
من أن في ھذه اآلية ،البقرة ،من شأنه البقرة ال.
مثل كلمة ﷲ التفاوض مع الكلمة اإللھي قد تصرفت بحماقة .ومثل ھذا
الشخص يتصرف وفقا للتفسير الذي يتيح له أن حتى أولئك مع النظرية اآلنفة
الذكر أن" المبدأ األساسي في التفسير".
آغسطين على كلمة ﷲ إلى الحلبة الظاھري
كان ھذه المأساة مخترع آغسطين المقدسة ،التي جمعت نظرية حول  400م .
آغسطين كلمة ﷲ" الفلسفة اليونانية "أفالطون ملون .الكلمات العبرية من
الكتاب المقدس ،الذي كتبه الفالسفة اليونانيين ،غيرت أفالطون في اللون.
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ويجب ان يوضع في االعتبار ان الرأي اليونانية الكون له النھج السلبي .
المسألة ھي الشر في نظريته عن الكون .في المقابل ،فإن نظرية الخلق
العبرية ،ويجري إيجابية أن كلمة ﷲ يثبت أن الكون متأصل جيدة في األساس
والنواة .ومع ذلك ،فإن لعنة قد تلوثت به .ألن نفس المرتل كتب ما يلي:
"السماوات تحدث بمجد ﷲ ويظھر الحرف الھواء ".مزمور)(1:19
لقد يفسر الكون اليونانية الشر .فإنه يعترف الفوضى النامية .العبرية ينتظرون
الخالص من الكون .إشعياء" السماوات الجديدة واألرض الجديدة "المنشار .
)أشعيا  ( 22:66وبولس الرسول يكتب" ،مخلوقات رغبة كبيرة أن نرى أن
طريق الخالص من عبودية الفساد إلى حرية اإلرادة التي كتبھا مجد اليسار "
)رومية ( 8:12،18
تحت نظرية العالم اليوناني في آغسطين من أي وقت مضى أنھا لم تجرأ ،وقال
انه مواجھة عقيدة الكتاب المقدس من أوقات النھاية .التوقعات والنبوءات
وجدت في الكتاب المقدس التي كان لھا عالقة قوية مع العالم .كان ملكوت
المسيح على ھذه األرض واألرض الجديدة إلى األبد مع ﷲ المعنية.
آغسطين كلمة ﷲ والمعنى الروحي للتعليق اللون الظاھري" ورطة كبيرة "
حذف .نتيجة ألحداث نھاية الزمان جاء" لأللفية "نظرية إلى حيز الوجود .
جوھر وھو أن عصر الكنيسة الحالية ،يتم أخذ الكنيسة إلى السماء ستنتھي كما
فجأة وبشكل غير متوقع .وعند ھذه النقطة سيتم حفظ والظالمين سيتم أجسادھم
الروحية التي تعيش في الجحيم ستكون الوجھة األبدي .وسيتم تدمير الوجود
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المادي للكون  .و ³يخلص .إبقاء تحلق حولھا في السماء بحيث الھواء .إذا قدم
آغسطين المقدسة نظريته من قبل األلفية الغضب واعتبر الكافرين .كان ھناك
فرق كبير بين النظريتين.
نظرية ما قبل األلفية أن عصر الكنيسة بدأت في فترة المحنة سبع سنوات سيتم
االنتھاء .وستبدأ فترة المحنة بعد ألف سنة من حكمه .جاء الرب يسوع المسيح
إلى ھذا العالم سيحكم أللف سنة .والمجال الجوي والخلود في السماء ولكن
على األرض الھيئات جديدة المجيدة يكون على قيد الحياة والعيش.
آغسطين فكرة الكنيسة الكاثوليكية منذ  431م اعتمد على الفور فكرة أن
الكنيسة كان في استقبال جيد جدا .على أساس ھذه النظرية ،كانت الكنيسة
قادرة على المطالبة بھذه الوعود للمملكة ،وجدت في الكتاب المقدس ،من أجل
إنجاز جميع ھذه األمة لحكم له ما يبرره العالم .ولكن آغسطين نظرية لتفسير
الكتاب المقدس ھو خطير جدا وتسبب صعوبات ومشاكل كبيرة.
حيث ملكوت ألف سنة من المسيح؟
آغسطين يضع حججه أننا نعيش في زمن النظام الملكي المسيح ألف سنة.
وقالت انه اذا الصليب قبل بدء اليوتوبيا لديه وألف سنة من عودة المسيح سيأتي
إلى نھايته .عندما يسأل الناس ،عندما الكثير من الشر في العالم ،ومن ثم فھي
حقبة سعيدة ومريحة حيث ألف سنة حكم إذا كان الجواب ھو نوعية ومستوى
آغسطين الشر على نحو سلس وناعم.
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وأضاف أننا في عصر السعادة ھو وقف روح الشر  .وقف الشر والخير ،و
الحفاظ على حد سواء ناعمة وطرية  .يقول الروح الشر إلى العقبة  .حتى لو
كان الروح القدس ھو ال يختلف عن الوضع وتدھور  .ضمن بيئات المعتدلة
لذلك نحن في المملكة االلفي.
كان محتوى آغسطين لطول مدة ألف سنة في عھد يست صعبة  .إذا كان على
قيد الحياة في  400م وعندما مرت ألف سنة وكانت نشوة المسيح ال أتباع
ببساطة الروحي لھذه النظرية أن يسيء تفسير عدد غيرت وبدأ يقول أن
األرقام ھي افتراضية جدا ورمزية  .مدة نشوة الطرب ھو في الواقع من
الصليب ببعيد ،لماذا ليس ھو.
أين ھي المشكلة؟
أنا أقبل آغسطين أجاب على ھذا السؤال .نحن على حد سواء في نفس الوقت .
نحن االلفي المملكة من المتاعب وبعيدا ،في كلتا الحالتين .منذ الروح القدس
ھو منع الشر االلفي المملكة لماذا نحن في عصر االزدھار .ولكن نحن أيضا
في ورطة .سيتم ضرب آالم في نشوة الطرب المسيح من خالل الكنيسة و
عندما قيل له أن يقول الكتاب المقدس فترة المحنه سبع سنوات سيكون .إذا كان
الرقم األول آغسطين استعاري ورمزي قائال إلغاؤھا .وجادل بأن يصف ذلك
الوقت سبعة الصليب حتى ھذا الرقم مشابه لھذا الرقم  1000يصف الصليب
كما نشوة الطرب.
يرتبط الشيطان؟
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الوحي  20:1،3وقد تبين أن الشيطان ملزمة لتم اعتراضھا من ألف سنة
والحقيقة أن ھذه الحجة يجبر آغسطين أن الشيطان ال بد مع الحدث الصليب .
ولكن ماذا كانت تصنع؟ بالتأكيد الشيطان على الصليب وقوة قيامة المسيح حيا
بعد فقدان استثنائية .ومع ذلك ،فإن الفوز على الصليب بكل ظھور نمط
التاريخية لن السفينة .تواصل لعنة .الشيطان ال يزال لديه السيادة على العالم .
راجع:
"العالم كله ھو الكذب في حوزة شر ) "1يوحنا( 19:05
تدمير الشيطان النھائي والنھائي والموت ،والمستقبل ھو اآلن .ھذا ھو السبب
في الكتاب المقدس أن نشوة الطرب من عمل المسيح سيتم سحقھم" .وسوف إله
السالم الذي سرعان ما سحق الشيطان تعطي قدميك" )رومية ( 20:16
خسر الشيطان صالحياته في قعر حفرة أللف سنة وستبذل بعد أن تم االنتھاء
من ألف سنة ،حيث سيتم فتح لفترة قصيرة يجب النار ينزل من السماء المسيح
التھام جميع المعارضين .سوف يلقي الشيطان في بحيرة النار۔ )رؤيا يوحنا
(20:7،10
وجميع الناس مليون غالبا ما تشير إليه في متى  18:28.كلمات يسوع المسيح
"لدي سيطرة كاملة من السماء واألرض " .لكنھم يتجاھلون حقيقة أنه حتى
يسوع لديه كل السلطة ،لكنھا ال تزال ال تحصل عليه في ھذه العملية .وھذا ھو
السبب في أن العالم ال يزال في أسوأ حالة.
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يسوع كما لدينا الكھنة أمام عرش ﷲ ،ويشفع فينا۔ )عبرانيين  (1:8لكنه سوف
يأتي مرة أخرى في ھذا العالم ،كما أنھا تأتي ملك الملوك لصالحياته كاملة،
والذي أنجزه على الصليب ،وسوف يتم االستفادة منھا بالكامل )رؤيا(16:19
وبالتالي فإن الكاتب من العبرانيين "لذلك كل شيء ،وفي ھذه الحالة كان من
الموضوع .ولكن اآلن ال نرى بعد كل شيء يخضع له" )عبرانيين  (2:5،8و
كورنثوس  15:23،26مكتوبة في المملكة االلفي لم يتم التوصل حتى نھايتھا،
كل شيء لن تكون عرضة لألو تحت أقدام .سيتم سحق الشيطان عند آخر عدو
يبطل ھو الموت.
الشيطان تعادل ،ثم تعادل مع سلسلة طويلة جدا  .ألنھا دائما سحب كعب بلدي
والساق والرقبة يمضغ الحفاظ على السيف  .و فی 1۔ بيتر  8:05يعلن أن
العدو مثل أسد يزأر تسعى الذي كان قد يلتھم تسبح  .وبالطبع فإنھا ال تعادل في
ھذا المجال ،ولكن اعتقد انه حر يجلس في كمين لفريستھم.
وبالتأكيد ھذا القبيل منحصرا قوة الشيطان على الصليب ذلك أن صادقة وانه
ھو المسيح ،يتلقى الطاقة من الروح القدس  .فإن الروح القدس تعطي الساكنين
فيھا  .فھي تسيطر على الشيطان )1۔ يوحنا(5:1،5
وفرضت قيود على الصليب للشيطان ،لكنه ال يلزم .منھم لم الكتاب المقدس
بحيث في بداية سنة ألف عھد أن تكون مرتبطة.
يقول الكتاب المقدس أن الشيطان سوف تكون ملزمة لدرجة أنه ال يمكن أن
يضل األمم )رؤيا ( 3:20
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كيف أي شخص يمكن أن نقول أن الناس اليوم ال تزال تضليل.
ساعة  /أين ھو قيامة األموات؟
الذي يخلق مشكلة أخرى .المشكلة ھي أنھا ننظر فقط في الجانبين القيامة .
الكتاب المقدس واضح أن كال من الصالحين وغير عادلة ،اإلحياء ،سواء
أوافق )أعمال الرسل  (15:24سبق ان عرضه أن عھد ألف سنة من نظرية
يخلق فكرة اثنين من اإلحياء .القيامة األولى ،تقوم القيامة من الصالحين تكون
من ثالث مراحل.
قيامة المسيح .كنيسة القيامة الثانية .ثالثا العھد القديم القديسين والشھداء من
فترة المحنة في الوقت من نشوة الطرب من قيامة المسيح .سوف قيامة الحكم
الظالم في نھاية األلف سنة تمر بسرعة.
ولكن واحدة فقط من الناحية النظرية أنھا ستجعل الماليين .سيأتي آخرون في
في نھاية عصر الكنيسة .عند تاريخ الكون ووجود الكون ستنتھي.
اسماعيل نفسه لراحة الحل لھذه المشكلة ھي القيامة األولى عندما ھي القيامة
األولى عندما يقبل شخص يسوع كما يستقبل ربه والدة جديدة .وقال انه يعتقد
أن القيامة الروحية.
وفقا آغسطين و ،فإن الساعة الثانية القيامة يكون نشوة حقيقية ،عندما المسيح
سيرتفع من القبر كل واحد بالرصاص.
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تنظر اآلن يتم ذكر اإلحياء اثنين في الكتاب .الوحي  20:4،6مجرد قراة
اآليات .ھناك نوعان من اإلحياء المذكورة بوضوح .لقد قيل لي أن كال من ھذه
اآليات اإلحياء مفصولة فترة ألف سنة كان  .عندما يقوم شخص على تفسيرھم
الخاص لھذه اإلحياء اثنين القيامة الروحية والحرفية والمتعة الحقيقية مع كلمة
ﷲ ،وكلمة ﷲ ويصبح بال ثمر.
أين ھي األرض الجديدة؟
آغسطين ترتديه األرض الجديدة تماما يعطي المعنى الروحي .المنحدر من
العقل اليوناني ،وكان أفرج عنه شعب يسكن دائما على األرض الجديدة ھو
االمتناع عن احتضان ،أرضا جديدة مع السماء يتحول .النظر فيھا الجميع على
قدم المساواة .المشھد اليونانية ونسبة يبدو من المستحيل أن األشرار ،أمرين
ينبغي أن تكون مختلطة جيدا معا .سيتم حذف اثنين من العلماء من الكون
المادي ويقول آغسطين ،سينفق الخلود في الفضاء الخارجي ومتصلة.
نظرية مستقلة
نحن تسميتھا على أساس عقيدة ش مليون الكتاب المقدس لديھم لقبول البيانات
بالمعنى الروحي .الجسم تحت المعنى الروحي من الكتاب المقدس لقبول الحق
تحت ھذا السياق .رعاية األفراد مع الالھوت التحرش فكرة مقبولة .كما انه
الكون ،والمعجزات ،والدة العذراء وقيامة يسوع وروى بالمعنى الروحي.
ولكن على عكس األصوليين يدعون أن الكتاب المقدس يقول دائما نفس األشياء
مكتوبة في الداخل .التفسير ،أي يكون السياق مقبوال .وأن نشوة المسيح سيأتي
في نفس الموقع حيث تم كتابة الكتب حول ھذا الموضوع.
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اختبار للواقع
أ الف نظرية ال تلبي الكتاب المقدس .في ھذا االختبار ،أو اختبار من الحقائق
اإللھية حول الكتاب المقدس .التي تلت ذلك ،فإن نظرية تكون صحيحة .كيف
يمكننا أن نتأكد من أننا نعيش في زمن الملك األلفي .ويوضح الكتاب المقدس
أن:
"األرض ،وسيتم ملء المسيح ألف سنة عھد بعلم ﷲ" "،البحر ھو الكامل من
المياه ،سوف تمأل االرض مع معرفة الرب" )إشعياء  ( 9:11العالم الذي
نعيش فيه ،ومألھا معرفة ﷲ؟ ما ھو جيد في ھذا العالم من أجل الخير؟ العالم
مليء الشر؟
ھيا !نحن ال تخدع نفسك .تعلم كلمة ﷲ ،وھو عالم جديد ،حددت حرف في
اآلية اشعياء  4:2،4أن األمن العالمي الجديد ،سوف تمأل السالم ،البر ،والعدل
مع العالم .بالتأكيد إذا يقول ﷲ تعالى عن العالم الذي نعيش فيه حاليا ،والكامل
للخاطئين والشر في العالم قد انخفض .بالتأكيد ال .السيادة إال ﷲ ،والوعد
العظيم الذي أنقذ األرض الجديدة والسماوات الجديدة سوف يسكن معھم إلى
األبد .وعود ﷲ عقد مثل ھذه اآلراء يجب أال ندع األوھام .كما ھو مذكور في
إزم ھو مليون.
لم أتصور أبدا أنني سوف يعيش ھذا بعد فترة طويلة من حكم المسيح ألف سنة
سوف نشوة الطرب التدريس غير صالح .ومع ذلك ،فإن التعليم ھو أكثر
موثوقية ليس فقط .وقد تم إدخال ھذا التعليم في العالم المسيحي إلى حد كبير .
وجذب في البداية كانت نظريتين مختلفة موالية للكنيسة .الالھوت وحركة
اإلصالح الديني کارسميتک مجموعة ترث كل الدعم وجھة النظر ھذه.
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عادة ما يتم تقديم ورشة عمل في ثوب جديد .بالرغم من وجود لم تظھر من
قبل العديد من األسماء .مثل إعادة التأھيل وإعادة اإلعمار ،موجة جديدة،
والمطر مشاركة وظھور أوالد ﷲ .ومع ذلك ،يتم استخدام المملكة اآلن
الالھوت والالھوت المجال بحرية أكبر.
کارسميتکس
على الرغم من مجموعة متنوعة مذھلة من مجموعات من جميع األديان
ويعتقد في عدد من الدراسات .
 .1الكنيسة حلت محل إسرائيل وﷲ ال غرض لليھود .معظم ھذه
المشيرين ھي في الواقع ضد اإلمبريالية العرقية اليھود تقدم دليال
على المسيح الدجال .
 .2مقدر الكنيسة للسيطرة على العالم وألف سنة على األقل ،فإن
الحكومة .
.3

الكنيسة الوفاء بھا حتى عھد المملكة جاھزة لجھة ،ويسوع لم يأت
إلى العالم.
ساعة

وقد وصفت أعاله بالفعل في صفحات ھذا التعليم بعد الحرب العالمية الثانية قد
مات .وبالتالي ،والتعليم ھو أمر أساسي لتطوير الجنس البشري يتوقف على
افتراض زائف .ولكن الحرب العالمية األولى ومعركة ھذا االفتراض قتل لي
غير قادر على تقبل حقيقة أن البشرية وزيادة ال محالة.
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دعما لھذه النظرية ،وكتاب األخيرة التي جاءت إلى حيز الوجود في عام
 1959م" األلفية "ينشر أبدا األلقاب .كان الكاتب" لورين لوئيتز" "الالھوت
اصالحه "عالما.
عندما قرأت الكتاب عندما أذھب معزولة عن العالم الحديث أن كارول يعيش
في جزيرة صغيرة وجميع أنواع التسھيالت الحديثة ويخلو من مصادر  .ألن
الجزء األكبر من كتابه ليشرح للقارئ ما ھذه المادة ھو في الواقع الحصول
على عالم أفضل.
وكتب أن قيامة األموات سيعقد في ذلك العقد .يحتوي ھذا الكتاب على الوقت
أن سوق التعليم غمرت مياه الفيضان .المؤلفين أنجح اثنين والخيار السير "
ايرل بائولک "وكان "ديفيد جلتن" .
اثنين من النكھات
على الرغم من أن القاضيين كانت داعمة لھذه التعاليم الزائفة ،وحتى األفكار
من ھذه اإلجراءات ھو اثنين من النزاع كبيرة .وقال انه سوف كال من القضاة
لكنيسة يسوع المسيح السيطرة على العالم من دونه.
بائولک والتعليم کارسميتک استنادا إلى تعاليم الدين كما الدببة العدوانية .وفقا
لتحركات التي ھي کارسميتک .الرجل يقول" مسيحي "قوة المسيح" آلھة
صغيرة "ھي .باعتراف الجميع ،ونحن يمكن أن يحكم األرض التي نتفق ،ألنه
يعتقد أن تأتي إلى حيز الوجود .يسمى بائولک في الالھوت " المملكة اآلن"۔
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نكھة الثاني من اإليمان الالھوت واحد .جذورھا ھي مختلفة جدا .كانت
مدعومة من قبل أتباع غير کارسميتک-كالفين .الالھوت ھو مؤسس السيد
جون فيزل رشدونی .بحلول الوقت الذي كان في مكان الحادث .ومع ذلك،
كانت كتاباته بالتأكيد والمترامية االطراف .ومع ذلك ،في السنوات القليلة
الماضية ،ابنة زوجھا ،وغاري ناث ،تايلور أصبحت مشھورة بسبب ذلك.
باإلضافة إلى تعليمه في وزير المشيخي الشھير قد ساھم أيضا ديفيد جلتن
كاليفورنيا .المملكة اآلن مجال الالھوت ليس فقط بطرق مختلفة جذريا ،ولكن
إيمانه ھو خارق .صادقة بأنه" إله صغير "حكم الدول تدعي ألوھية بھم.
باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يعتمد على األساليب التقليدية القائمة على الالھوت .
العالم من خالل الجھود الدعوية واألداء السياسي يدعي أن يعيش في المسيح.
حجج ميتافيزيقية
"المملكة اآلن المجال "ھذه اآليات الثالث كأساس للتدريس والتعليم للتشكيك
في العرض  .أول ونقية اآلية الكاس أعمال  ،3:21ويستخدم ھذه اآلية لنقول
لل وقال "عندما ال تتم استعادة األمور إلى ،يجب أن تبقى في السماء ".
لذلك ،ويقال أن يتم إرساله حتى يجري دافع عنھا الكنيسة النصر ﷲ ،ال يمكن
استعادة السالم والحق والعدل للجميع وسيادة مخلوقات ﷲ ،سوف نشوة المسيح
على ھذه األرض يكون.
أدلة نظيفة و الواضح أن المشكلة تنشأ أن ما قيل في اآلية الكريمة  ،لم يدرس
عليه .في المقابل ،فقد قال ان " كل شيء في السماء لعلى يقين من أنھا سوف
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تبقى حتى وقت الترميم ".ومھما يقال في اآلية  ،أن المسيح يجب أن تبقى في
السماء  ،ولكن إلى متى؟ حتى " يتم تعيين إلى االنتعاش " .وقال انه جاء
الستعادة خلق ﷲ و ملكوت ﷲ .وقال انه جاء الى ملكوت ﷲ سوف يرد كل
شيء .سيتم إصالح الصيانة في السماء البعيدة .وتوقع مثال يوضح األنبياء
العبرية ) .إشعياء ( 3:9،11
وتقدم اآلية الكريمة التي تدعم ھذه النظرية عبر ،ھو إنجيل متى  14:24.الذي
يقول أن" ھذا ببشارة الملكوت يجب بشر في العالم كله شاھدا على جميع األمم
حتى أنه عندما النھاية سوف يكون ".ھذه اآلية يعني أنھا تفعل ذلك قبل نشوة
المسيح في العالم المسيحي ،والعالم سوف يتغير .ومع ذلك ،فإن معنى ھذه
اآلية ھو أنه ال تبشير االنجيل ،المسيح سوف نشوة الطرب قبل كل العالم.
اآلن الكنيسة للتبشير االنجيل الى كل العالم ،ولكن أيضا في ذلك الوقت من
االضطراب حتى النھاية الجميع سوف يسمع رسالة اإلنجيل .قبل رجل ال
يستطيع سماع ذلك .بعد ذلك سيتم ارسال مالكا من ﷲ للتبشير باإلنجيل.
"ثم رأيت مالكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية للسكان األرض "
)رؤيا " ( 6:14ثم الرب في القدس على جبل صھيون لتأسيس مملكته سيكون
ھناك قھر االنكماش" )رؤيا الفصول  19و (20
اآلية الثالثة في دعم تعليمھم أنھا توفر ھو أن الرومان"  8:19.أرى أن طريقة
أبناء ﷲ من خلق الرغبة في الكمال ".التعليق على ھذه اآلية أن الكنيسة
المقدسة كما الكبار ،وناضجة وستكون حرة لنشر نفوذھم على األرض .ولكن
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ھذه اآلية في سياق ،وليس حتى القديسين النضج والبلوغ ،وھناك بيان واضح
القيامة .سوف األطفال ﷲ الحقيقية تكشف عن الحكم )اآلية  ( 23قبل ذلك
الوقت ،ولكن بعد ذلك سيتم رفع لعنة من خلق الكون )اآلية( 21
نتائج غير الالھوتية
حسب الكتب في غياب المملكة اآلن نطاق قاعدة  ،ونتائج البحوث الدينية ال
تتفق مع الكتاب المقدس .يأتي واحد ونشر النتائج.
1۔ اليھودية .لقد تخلى ﷲ عنھم؟ ﷲ ليس له عالقة لھم شيئا؟ العلماء اإلجابة
ھي نعم ،ولكن كتاب الرومان الفصل  9و  11يدرس بوضوح أن اليھود ال
يزالون شعب ﷲ المختار .وتلتزم فقط من بقايا خالص ﷲ في يسوع المسيح
لجلب .اليھود مع العدوان اإلسرائيلي من وعود ﷲ ليست صحيحة" .ليتم تغيير
ھبات ﷲ ودعوته إلى" )رومية (29:11
2۔ العالم .الترام مليون آخر في المطالبة يعتقدون أن يسوع تغيير العالم؟
الكتاب المقدس يعلمنا أن كل ھذا الوقت فإن غالبية الناس يرفضون اإلنجيل .
)متى ،الفصل  (13قال يسوع في المثل من البذور وھي واحدة من النقاط.
"ألن الطريق ضيق والطريقة التي يسلم غير مضغوط الحياة ،وھناك عدد قليل
من يكون أن تجد" )متى( 7:14
3۔ الكنيسة  .ما ھو الغرض من كنيسة كل األمم ھي تغيير العالم؟ أصحاب ھذا
الرأي من الحكومة الكنيسة .ولكن الكتاب المقدس للكنيسة لتحويل المجتمعات
ولكن للتبشير االنجيل الى الدول بھذا االلتزام۔ )مرقس( 15:16
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4۔ المملكة .سوف الكنيسة اقامة مملكة بدون ملك تفعل الشيء نفسه؟ الكتاب
المقدس

يعلمنا

أن

ملكوت

المسيح

الكنيسة

سوف

نقدم

لم۔

)دانيال ( 7:13،14،18،27لم يذكر في أي مكان أن الكنيسة ستقدم المملكة
للرب يسوع .عھد عالوة على ذلك مع كنيسة المسيح وقد أظھرت بالتأكيد .
)رؤيا يوحنا( 21:03
5۔ المقبلة المسيح ھو القريب .وينصح الكتاب المقدس الطريقة التي تنمو
المريض بالتعب ومستيقظا .ألنه يسوع )قريبا لكنيسته( )متى الفصل  24و
 (25أنھا ال يجب أن تكون قريبة جدا من وصول يسوع .يقولون أنه طالما
الكنيسة ألف سنة على األقل على األرض ال يحكم على األمم ،وسوف يأتي
المسيح إلى األرض.
6۔ يسوع .المملكة اآلن )مملكة الشراء( تدعم التعليم ليس فقط للكنيسة ،داعيا
الشعب اليھودي ،يسمونھا كنيسة يسوع .أعشق بائولک ليس كثيرا القول بأن
الكنيسة ھي جسد المسيح والنامية .أقول ھذا ھو بمثابة الكفر .لكنھم يقولون أنه
"الكفر "ھو .ألن" واحد فقط "واحد" يسوع الناصري "ھو المكان المخلص
حسب الكتب .وإنشاء والخالص من يسوع المسيح ليس وسط الكنيسة .
)عبرانيين فصل واحد( ،والتعليم الذي تتم إزالة من عيوننا على المسيح ،فھو
خاطئ وكاذب.
نشوة الطرب )المسيح(
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" المملكة اآلن "و"المعرفة الملك "والية الفقيه فھل تعلم شيئا عن نشوة المسيح
في القرن األول ھو ذھب.
وذلك من أجل إثبات ھذا البيان في كتاب الوحي للتنبؤ كل منھم يقولون انھم تم
الوفاء بكل مضيعة لاللقدس )  70م ( في ذلك الوقت .اليھود كما ينظر إليھا
على أنھا المسيح الدجال.
وساوى ملك الرومان تحت تيتوس سقوط القدس" مشكلة كبيرة" ،ووصف
تدمير القدس مع غضب ﷲ.
إذا كان ھذا يصبح من المھم أيضا لتفسير سفر الرؤيا كتب قبل  70م .إذا فعلوا
ذلك ،ثم ربما ال ينبغي لھا أن تدع اآلخرين يتحدثون .ولكن االدله الداخلية
للكتاب وتأكيد مكتوب من آباء الكنيسة وسماع األدلة من الكتاب قد كتب  95م .
في سفر الرؤيا يتنبأ كيف العالقة المزعومة مع  70م؟ بعد ذلك خمسة
وعشرين عاما على تدمير القدس في سفر الرؤيا على غالف الكتاب ھو في
النص.
التحرش المذكورة في سفر الرؤيا ،التي بدأت في عھد اإلمبراطورية الرومانية
واإلمبراطورية الرومانية المنتشرة في دائرة ،كان أيضا عصر داميشن
81-96م ،والذي عقد في قاعة العرش .ذھب واحد من آباء الكنيسة الذين
آئرينس تصل إلى  120-202م ،والكتابة.
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وقد كتب القديس يوحنا الرسول في سفر الرؤيا في نھاية نظام داميشن۔ آئريس،
الذي كان تلميذا بوليکارب و نتعلم من الرسول يوحنا كان بوليکارب مباشرة .
)بوليکارب  70-155م ( أن البيانات المذكورة أعاله ھي دليل قاطع و برھان
على أن كتاب الوحي وقد كتب بعد دمار القدس .ھذه العارضة األدلة كنيسة
عمرھا ألف من المشجعين والمؤيدين تنسب الى ادعاءات كاذبة و جوفاء وغير
بديھية ھي كافية لمفتوحة بالكامل .أدلة على ما يسمى الالھوت  ،والكنيسة
المتغطرسة  ،و بناء منزل مع حادث كبير يستند إلى القاعدة.
نشوة الطرب من فكرة المسيح سخيفة وعبثية أنه )المسيح( قد وصلت في 70
م .شخصين في وقت بولس الرسول ،وتذكر فليتس و ہمينس۔ وقال ايضا ان
القيامة ) . 2تيموثي  ( 2:17،18الرسول بولس يدعي" ھراء مبتذل والدينية"،
مؤكدا رفض 2).۔ تيموثي " (16:02ولكن تجنب ھراء أحمق ألن شخصا
ستعمل على تطوير واإلثم " (2. 16:02ھؤالء من قبل ).يجب أن نذھب إلى
موعظة الرسول بولس إلى ھذه كلھا خبيثة ،ال اساس لھا وسخيفة التعاليم
الكاذبة ،والتي سوف تضليل الناس بالقول أن المسيح لديه نشوة الطرب ،ولكن
رفض االمتناع عن التصويت.
العمر جديدة االحتيال
)الحظ أن العصر الجديد ھو التدريس كاذبة(
نحن نعيش في عصر فيه نشوة المسيح ھو القريب .كل الدالئل تشير إلى أن
المسألة ،أن المسيح قادم قريبا التخاذ كنيسته .وأن ھذا الحادث قد يحدث أي
لحظة .ماذا يمكن أن يكون الشيطان مراجعة وصول وشيك للمسيح لتدمير
الھدف الحقيقي من التعليم ،ونادرة قديمة جدا ولكن من خالل تجديد الغرور
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إعادة التعليم ،وإزالتھا من عيون الناس على يسوع والعالم والمملكة عالمية
التركيز على الخلق .وھذا يعني أن عيون الناس عليه ،ولكن الكنيسة سيحكم
العالم .وأكثر ميال لجعل ملكوت المسيح إلى كل العالم  .يا إلھي !ھذا ھو الغش،
واالحتيال ،والناس مستعدون إلظھار أن المسيح الدجال .الكتاب المقدس يعلمنا
أن المسيح تم تأسيس قبل مجيء ملكوت العالمية ،والمرتدين والملحدين،
ومكافحة المسيح عھد .وسيتم إنشاء ھذه المملكة باسم الدين.
تحذير
كلما السلطة السياسية للحصول على الكنيسة يعتقد نھاية له من التلوث
السياسي .إذا كانت ھذه ھي المرة األولى عندما اإلمبراطورية الرومانية جنبا
إلى جنب مع وجوه الكنيسة دخلت شرق الفترة المظلمة .الكنائس الدولة القتلى
أوروبا في الكنائس الحديثة.
"واضاف اذا طريقتھم في المسؤولية ولكن ينكر تأثيره " )2۔ تيموثي( 3:5
لديھم السلطة السياسية ولكن من خالل قوة الروح القدس ھي فارغة  .ھؤالء
الناس ليسوا ضحايا الخداع واالحتيال ،والتي تؤكد على حقيقة أن ،أن السلطة
السياسية للكنيسة على العالم وعلى حكامھا أن غزا بالقوة .انھا كذبة بيضاء .
ومع ذلك ،فإنه ھو حقيقة أن اليوم آت عندما الكنيسة سوف تحكم العالم .ومع
ذلك ،مخلصي وملك الملوك ،يسوع المسيح ،عندما قال انه سوف يأتي مع
نظيره القديسين المجيدة .لدولة مثالية يتطلب الملك الكمال.
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