
 حقائق هللا الّسبعة والخمسون
 

يتّم كشف حقائق إضافّية بعد منذ فتح . (سارديس، فيالدلفيا والودكية) عهود الماضيةالحقيقة أساسّية لكنيسته خالل الثالثة  ٠٥أعطى هللا 

 .  أعطاها هللا، إّنما هي مّتصلة، بطريقة أو بأخرى، بالحقائق الّسبعة والخمسين المذكورة هنا هناك حقائق عديدة أخرى. م الّسابعالخت

ستكون الحقائق مرّقمة . التي أتت منها، كما وإلى الّزمن الفريد الذي نحن فيه لكنيسة هللا، سنقّسم هذه الحقائق إلى الثالثة العهود الماضية

 )(. ما بين هاللين ّل عهد، سُترّقم حقائق ك،  كما و٠٥إلى  ١من 

على موقع الكنيسة اإللكتروني، في قسم  تجدها( باللغة اإلنكليزّية)في سلسلة عظات  ،الحقائق الّتسعة واألربعون األولى تّم تناول موضوع

تناولت موضوع ، ۲٥٥٨حزيران  ۲٨، التي أُعطيت في "الحقيقة الخمسون"العظة بعنوان (. حقيقة٩٤)، تحت العنوان نفسه "صوتّيات"

 .الحقيقة الخمسين

كشف بواسطة عقل هذا ليس أمًرا يُ (. ١٥: ١٥إنجيل يوحّنا )شعب هللا في كنيسته  الحقيقة هي التي تمّيز. كالم هللا حّق، وهو روحيّ 

 .الحقيقة فقط، عندما يفتح لنا هللا ذهننا لنرى المواّد الّروحّية" نرى"نستطيع أن  .اإلنسان

 

 ت في نهاية سارديسالحقائق التي بقي

أرمسترونغ من قبل هللا، ليكون رسوله . عهد سارديس، عندما ّدعي هربرت و حقائق أساسّية فقط، في كنيسة هللا، عند انتهاء بقي ثالث

 .للعهد الّتالي، عهد فيالدلفيا

لقد أطاع شعب هللا دائًما، . اليوم الّسابع األسبوعّي أحد أهّم عالمات كنيسة هللا الحقيقّية بقي. اليوم الّسابع الّسبت( ١) .1

 .اليوم الّسابع الّسبت

 

 .ألّنها تنتمي إليه تحمل كنيسة هللا إسمه". كنيسة هللا" –إسم كنيسة هللا ( ۲) .2

 

هو وهذا التعشير هو ملك هلل، . لى األرضأعطى هللا نظام التعشير، بهدف القيام بعمله ع. التعشير األّول هلل( ٣) .3

 .في كنيسته ليستخدموه في عمله، فيما يدير الكنيسة بواسطة ابنه يسوع المسيح لقادةل أعطاه

 

 حقائق ُكشفت خالل فيالدلفيا

خدمت هذه الحقائق أيًضا، التي . عهد فيالدلفيا أرمسترونغ خالل. من خالل هربرت والّتالية إلى كنيسته،  الّثمانية عشرةأعاد هللا الحقائق 

 .يوحّنا المعمدان ، تماًما كما فعله"إيلّيا المنتظر"دور الّنبي  أرمسترونغ قد أتمّ . لكشف أّن هربرت ولهي أساسّية لكنيسة هللا، 

. أتّم هربرت و. كفصح هللا للبشر الطريق لمجيئ المسيح األّول، الذي بدوره تّمم دورهك الّدور بتحضيره عمدان ذلأتّم يوحّنا الم

 -مع انتهاء عهد سارديس  كانت الكنيسة قد أضاعته( كّل الحقائق" )كّل شيء"عاد ، عندما است"لّيا المنتظريإ"أرمسترونغ دوره كنوع 

 . لمجيء يسوع المسيح الثاني( الكنيسة)ها للخالص وللتحضير يلإالحقائق التي نحن بحاجة 

في آخر " إليلّيا المنتظر"أعظم تتّمة ر ويخلظهور أ أرمسترونغ، فتحت الطريق. هربرت ولتي أعطيت بواسطة إستعادة هذه الحقائق ا

كملك "لمجيء ابنه للمّرة الثانية، إّنما هذه المّرة ليتّمم دوره ( في الكنيسة وفي العالم)الّطريق  الّنبي الذي سيستخدمه هللا ليجّهز الّزمن،

  .الذي سوف يحكم في ملكوتهبصفة المسّيا  –" الملوك



كنيسته خالل إلى هللا  عيدت حكومةاستُ  .كّل األرضيعود المسيح، سُيعيد حكومة هللا على عندما  .حكومة هللا( ١) .4

جّراء تصويت أو قرار شخصّي، إّنما كما يقود هللا بواسطة  القراراتصنع هي ليست حكومة رجال، حيث تُ . فيالدلفيا

 (.١۲والّرسالة األولى إلى أهل كورنثوس  ،٩رسالة بولس الّرسول إلى أهل افسس . )قّوة روحه

 

ستعاد مع عودة إّنها بشرى حكومة هللا، التي ستُ . عام١٤٥٥تّم استعادة بشرى ملكوت هللا بعد . بشرى ملكوت هللا( ۲) .5

 .المسيح

 

في عائلة  –ُخلقنا لنولد من هللا ونصبح إله . الحقيقةوال كنيسة تعرف أو تبّشر بهذه  ،هللا يتوالد. هدف هللا للبشرّية( ٣) .6

 .إيلوهيم: هللا

 

 .أّننا مولودون ابناء هللا يشهد روح هللا مع روحنا،. مكن أن نولد فيهاي هللا هو عائلة. من وماذا هو هللا( ٩) .7

 

يرجع إلى عناصر األرض اإلنسان هو كائن يحيا مؤّقًتا، كائن فاٍن . ةليس لإلنسان روح خالدمن هو اإلنسان؟ ( ٠) .8

 .هللا فقط يستطيع أن يعطي الخلود لعائلته .عند الموت وال يذهب إلى الجّنة أو إلى جهّنم

 

الفرق ما بين الّذهن البشرّي والعقل الحيوانّي، هو وجود روح بشرّية عند اإلنسان، . الّروح البشرّية في اإلنسان( ٦) .9

على الّروح البشرّية هذه أن تتوّحد مع روح هللا، حتى يتمّكن . اإلبداع والتذّكرالذي يعطيه إمكانّية التفكير الحّر، 

 .اإلنسان أن يتعّرف على طرق هللا الحّقة

                         

ال يحاول هللا بعد، أن يخلّص . خّطة هللا للخالصب بدءلنيسة تتضّمن البواكير فقط، لالك. البواكير الكنيسة هي فقط( ٥) .11

البواكير هم الذين قد ُجّربوا وُدّربوا ليصبحوا جزًءا من حكومة هللا، في ملكوته، عندما يعود يسوع المسيح . العالم كلّه

ن لبقّية العالم البواكير، سيصبحون ملوًكا، كهنة ومعلّمي سيتحّولون خالل األلفّية معالذين . كملك الملوك في األلفّية

 .الذين سوف يقامون من الموت عند انتهاء األلفّية

 

 تعلّم. ليست الكنيسة بعد، ملكوت هللا، إّنما هي الجنين الذي سيصبح ملكوت هللا. الكنيسة ليست بعد ملكوت هللا( ٨) .11

د أرمسترونغ بوضوح، أّن رأى الّسيّ . أّن الكنيسة على األرض هي ملكوت هللاتقول ، بشرى خاطئة المسيحّية التقليدّية

 .ملكوت هللا الفعلّي اآلتي، هو الّرسالة التي أتى بها المسيح من اآلب

                         

فقط الذين يختارهم هللا ويدعوهم، يستطيعون أن . ويسحبهم إليه يستطيعون أن يتحّولوا فقط الذين يدعوهم هللا( ٤) .12

 (٩٩: ٦إنجيل يوحّنا ) .إلى خارج هذا العالم دعى، هي تُ الكنيسة إنّ خدع إبليس العالم، و. يأتوا إلى كنيسة هللا

 

تغّطي هذه الفترة من (. ۲٥رؤيا يوحّنا )حكم العرش األبيض العظيم  القيامة للقضاء هي. القيامة للقضاء( ١٥) .13

يكن هللا يحاول أن يخلّص العالم لم . تلي زمن حكم المسيح على األرض لمّدة ألف سنةهي سنة، و١٥٥القضاء مّدة 

 هذه قّدمستُ  والباليين الذين لم يكن لهم الفرصة  للخالص خالل هذه الفترة الّزمنّية، .الّسّتة آالف سنة الماضيةخالل 

أثناء زمن القضاء هذا، سيكون على الذين يقاموا لحياة ثانية، أن . زمن خالصهم هو آتٍ . لهم في زمن القضاء اآلتي

 .عّما كانوا يعيشونه في حياتهم األولىيثبتوا أّنهم يريدون أن يعيشوا على نحو مختلف 

                        

المئة واألربعة معه سيحكم يسوع المسيح و. سيحكم ملكوت هللا أمم العالم خالل مّدة األلف سنة هذه. األلفّية( ١١) .14

ألّول مّرة في . قيموا من الموت ليكونوا ملوًكا وكهنة، ويأتون باإلزدهار على األرض كلّهاالذين اُ  واألربعون ألًفا

 .يخ اإلنسان، منذ أن خطئ آدم وأغلق هللا الّطريق نحو شجرة الحياة، ستكون فرصة الخالص للجميعتار

 

يفتح روح هللا ذهننا حتى نتمكن من فهم الكتاب المليء بالّرموز، . نا فقطّروح القّدوس الذي يدخل فينا ُينجبال( ١۲) .15

. اك الّروح، ال نستطيع فهم الكتاب المقّدسمن دون ذ. من دون الّروح، مختوم وال نستطيع فهمه ،اإلنجيل، الذي هو

بعد . تأتي المعرفة الّروحّية من اإلنجيل بواسطة كشف الّروح القّدوس الذي يهب هللا حفنة منه، عندما يدعو أحدهم



عرفة هللا اإلنسان أن ينمو بم ن ُولدوا من روح هللا، حتى يتمّكنالمعمودّية، يستمّر هذا الّروح القّدوس يسكن في الذي

 .وفهمه

 

ينجبنا الّروح  .نحن اآلن الورثة فقط إّنما لم نرث بعد. اآلن فقط، ولسنا بعد مولودون ثانية نحن منجبون( ١٣) .16

، يستطيعون هم في كنيسة هللا فقط الذين. من روح مكّونين –القّدوس أوالًدا هلل، إّنما لسنا بعد مولودون من روح هللا 

 . بوا من الّروح القّدوس ويولدوا في عائلة هللا في القيامة لحياة روحّيةأن ُينج  

 

تعي . الّضائعة العشر األسباط مواقعتعرف و ةهوّية إسرائيل المعاصر الكنيسة تفهم .ةإسرائيل المعاصر هوّية( ١٩) .17

عرف الّسّيد أرمسترونغ من اإلنجيل أّن أحفاد إسرائيل سيكون لهم . أّن اليهود هم يهودا والواليات المّتحدة هي منّسى

 .اإلرث وأّن الّشعب الّناطق باللغة اإلنكليزّية هم أحفاد ولدا يوسف وعد

 

نبوءات تنطبق على  ةتدرك الكنيسة أيّ . المعاصرةيمكنك فهم الّنبوءة فقط إن عرفت من هي األمم اإلسرائيلّية ( ١٠) .18

إسرائيل، الواليات المّتحدة، كندا، أستراليا، نيو زيلندا ومعظم أوروبا هذه األمم تتضّمن . أمم إسرائيل المعاصرة

 باإلضافة إلى. تعي الكنيسة أّن المحنة العظيمة ستكون زمن اضطراب يعقوب. الغربّية، بمن فيها المملكة المّتحدة

 .ّجه ألحفاد إسرائيل في آخر الّزمنالذي وُ اإلعالن عن البشرى، بّشر الّسّيد أرمسترونغ أيًضا عن تحذير حزقيال، 

 

. يسة هللا فقط، بواسطة هربرت  ونكما تظهر من خالل األّيام المقّدسة، لك خطة هللا شفتكُ . اإلحتفاالت الّسنوّية( ١٦) .19

 .المقّدسة خطة هللا لخالص البشرعيد الفصح واألّيام  يمّثل. أرمسترونغ

 

أرمسترونغ، الّسلطة التي أعطاها . تفهم الكنيسة بواسطة هربرت و. ظ اليهود على سلطة التقويم المقّدسحف( ١٥) .21

 . هللا لليهود ليحفطوا التقويم األسبوعّي والّسنويّ 

 

ضع ضمن العشر الثالث هو للمحتاجين، وُ . ةالعشر الثاني هو لحفظ أّيام هللا اإلحتفاليّ . الِعشر الثاني والثالث( ١٨) .21

مطلوًبا من شعب هللا للكنيسة، عندما بدأت حكومات أكثر ذلك لم يعد . هللا خالل القسم األّول من عهد فيالدلفياكنيسة 

ضع هذا العشر الثالث باألصل، لُيجمع وُيوّزع في أّمة وُ . بتأسيس برامج إجتماعّية لإلهتمام بحاجات كهذه في أممهم

 (.ضريبةعلى شكل ع مالتي ُتج)المساعدات التي تقوم بها الحكومة اليوم  يشبه إلى حّد كبيروهو إسرائيل، 

 

 

 حقائق ُكشفت خالل الوديكيا

في أّي نقطة من ال يمكن أن تركد الكنيسة في مكانها . لحقيقة هللا أرمسترونغ أّن كنيسة هللا ستظّل تنمو بالفهم والمعرفة. علّم هربرت و

 .حيث يسكن روح هللا، يكون نموّ . كون كنيسة هللاالّزمن، وإال لن ت

ذان لال( عوض عن الحقيقة)اع كثير منهم كان ينمو في الكذب والخد. نأغلب الذين تشّتتوا،هم راكدو مع ذلك، نحن اآلن في زمن حيث

 .أرمسترونغ. ن كلمة هللا، وما قد اسُتعيد للكنيسة من هللا بواسطة هربرت ويناقضا

. تناول آخر الّزمن هذاا تبالّرغم مما كان يحصل لمعظم الذين تشّتتوا، استمّر هللا يبارك الباقين من كنيسته، بفهم أعمق لكلمته، خاّصة أّنه

 .الحقائق بواسطة رونالد واينلند الذي هو نبّيه آلخر الّزمن كشف هللا هذه .استمّرت الكنيسة تنمو بالفعل باإلدراك والحقيقة

ة امنالتي بقيت في آخر ساردس، والحقائق الث ةالحقائق الثالث. يكون جزًءا من الباقين الذين يدعوهم هللا، سيقبلون هذه الحقائقسن كّل م

عطيت خالل الودكية الحقائق التي اُ . هي حيوّية للخالصوهذه الحقيقة عشر التي اسُتعيدت خالل فيالدلفيا، فصلت كنيسة هللا عن العالم، 

هذه الحقائق كنيسة هللا الحّقة وتحّدد من يكون شعبه، في هذا  تمّيز. ة هللا الباقية الحقيقّية عن الباقين الذين تشّتتوا بعد اإلرتدادفصلت كنيس

 .تمّثل معظم هذه الحقائق اإلنتقال من نظرة حّسّية صارمة في الماضي، إلى تفّهم روحّي أعمق اآلن. العهد الحالي من اإلرتباك العظيم



أن نتوّسع فيها أو نجمعها مع غيرها،  قبل غيرها، وبعضها اآلخر يمكن فبعضها أتى. ائق الّتالية ليست في ترتيب معّين وفًقا ألهمّيتهاالحق

 .بهدف تمديد القائمة أو تقصيرها

هللا، كما قالت الّنبوءة في رسالة بولس الّرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي  حدث ارتداد ال سابق له في كنيسة( ١) .22

قبل عودة يسوع  موضوع الفصل الثاني من هذه الّرسالة الثانية ألهل تسالونيكي، هو عن آخر الّزمن، . ٣-١: ۲

وفي هذا اإلرتداد، حصل ، "يهجر ويرحل"تعني " إرتداد"كلمة . ينلعن الفترة الّزمنّية للّرسل األوّ  المسيح، وليس

لم يحدث . كنيسة هللا العليا في ادةيقال ضمن لم يحدث هذا أبًدا قبالً،. هجر وابتعاد عن الحقيقة التي أعطاها هللا لكنيسته

التي  ،جب على هذا أن يحدث قبل بدء أحداث آخر الّزمنوُ . من أعضاء الكنيسة جمع كثيربل للحقيقة، من ق  هجر  قبالً 

يعتقدون  ّن هذا اإلرتداد قد حدث، لذايصّدقون أ كثيرون في الكنيسة المشّتتة، ال .ستؤّدي إلى عودة يسوع المسيح

 .الكنيسة العالمّية، لكي يتّمموا هذه الّنبوءة أكثر بكثير مّما كانت عليه ضمًنا أّن عليهم أن يكبروا

 

ر حاول الّسّيد تكاش تغيي. بدأ بارتداد آخر الّزمنأثار وذي ال الخطّية هو جوزيف تكاش، ُكشف أّن إنسان قد( ۲) .23

في رسالة " جلس"كلمة . بتغييره قانون هللا، رفع نفسه فوق هللا. قانون هللا، وأّدت أعماله إلى دمار عظيم في الكنيسة

الّسلطة في الكنيسة ليكون رأسها الحّسّي  عطي تكاشاُ ". عطي سلطةاُ "، تعني ٩: ۲سالونيكي بولس الثانية ألهل ت

الّساعة  وبالتحديد، في أسبوع ٩٥بعد  مات جوزيف تكاش،. تحت سلطة يسوع المسيح، وبعدها بقليل انقلب ضّد هللا

، التي كانت العالمة لكنيسة هللا، أّن يسوع المسيح هو اآلن آٍت، وأّن أحداث سابًقا عظة اإلرتدادنفسها التي أعطى فيها 

 . خر الّزمن قد بدأتأ

  

 ، وفي نبوءات عّدة أخرى،۲نيكي في إنجيل مّتى، في رسالة بولس الّرسول الثانية إلى أهل تسالو" الهيكل"( ٣) .24

. ، كان جوزيف تكاش، الذي جلس بسلطة في كنيسة هللا"جلس في هيكل هللا"إنسان الخطّية، الذي  .يعني كنيسة هللا

والهيكل الحّسي الذي بناه اليهود . ل موته، فقط وجود هللا هو الذي يجعل األشياء مقّدسةنغ قبكما علّم الّسّيد ارمسترو

ا  اليوم، ال يمكن أن يكون مقّدًسا ألّنهم ليسوا شعب هللا  . روحّيً

 

هذه ضمن الكنيسة، نتيجة للعظة " رجسة الخراب"بدأت  .رجسة الخراب هي ما فعله جوزيف تكاش في الكنيسة( ٩) .25

هيكل "كانت هذه محاولة لتحّدي وتدمير . ، حيث غّير قوانين هللا١٤٤٩كانون األّول ١٥التي أعطاها في أتلنتا في 

 ".هللا

 

ذه في إنجيل الّنقاش الذي دار بين المسيح وتالمي. أحجار الهيكل هم الّشعب الذي في كنيسة هللا في آخر الّزمن( ٠) .26

هذا ما حصل فوُرا بعد و. أعلن المسيح أّن أحجار الهيكل سوف ُتنقض قبل أن يعود. ، يتعلّق بآخر الّزمن24مّتى 

 .تشّتت كنيسة هللا ـ هيكل هللا الّروحيّ اإلرتداد، في زمن 

  

بعد موت الّسّيد  مانتكلّم هنا عن فترة ) .نهللا في عهد الودكية هم الودكّيو كلّ الذين كانوا في كنيسة( ٦) .27

أّنه في آخر الّزمن، سيكون  اعتقدت كنيسة هللا بشكل رسمّي،(. ۲٥٥٨هتاف البوق من عام  أرمسترونغ، وصوالً إلى

( الودكية)واألخرى  ،تذهب إلى مكان آمن( فيالدلفيا)واحدة منها . فيالدلفيا والودكية: تواجدان جنًبا إلى جنبم ناعهد

ما ال يستطيع عهد أن يتشابك مع آخر، وأظهر الّتاريخ أّن كّل من عاشوا خالل عهد الودكية إنّ . تمّر بالمحنة العظيمة

األصل، ي ف مع أّن البعض يمكن أن يظهر بعض صفات من العهد اآلخر، إّنما جميعهم فاترون. هو الودكّيون

رؤيا يوحّنا . )من جديد مل فيهمياتهم، فيبدأ هللا يعالحالة في ح رياء، حّتى يدركوا ويتوبوا من هذهويملؤهم الكب

 ( ١٦-١: ٣الالهوتي 

 

من  ابعضً حدث هذا للمساعدة على إيقاظ . بعدت عن المسيح وتشّتتتلّ الودكية كما قالت الّنبوءة، اُ تقّيأ هللا ك( ٥) .28

تخلّل الكنيسة . لن يتواجد هللا مع الخطيئة، والكبرياء خطيئة. من هو فاتر ومتشّبع بالكبرياء لن يقبل هللا. شعب هللا

: ٣الكنيسة بكاملها عن هللا، كما قالت الّنبوءة في الّرؤيا  الكبرياء والفتور الّروحي في منتصف الّتسعينّيات، وانفصلت

حّتى بعد هذه الّنقطة، الفتور . ك هذه الحالة ويتّم التوبة عنها، لن يعمل هللا في حياة هكذا الودكّيينإلى أن تُدر  . ١٦

 .اليوم أن يحاربوها على الّدوامن ة يجب على الالودكّييالّروحّي هو حال



 

كونهم الودكّيون كان هذا نتيحة مباشرة ل. ١٣-١: ۲٥تّم الوصف في إنجيل مّتى ملها كما نامت الكنيسة بأك( ٨) .29

. الجاهالت رفضهّن العريس استطعن أن يحضرن الّزفاف والخمسة ّن خمس عذارىكانت الكنيسة تعتقد أ .نوفاترو

كثيرون من . قد غفين، ولم يقل من منهّن قد تّم قبولهّن من قبل العريس جميعهنّ إّنما يقول اإلنجيل أّن العذارى 

تمّوجات الّدين، كالبروتستانتينّيون الذين يتكلّمون عن الحقيقة، إّنما دون حماس الكنسية المشّتتة اليوم، يمّرون في 

هللا فقط، يستطيع أن يوقظ أحدهم . ر الّزمن هذاال الودكية، سيقبلهم المسيح في آخلذين يتوبون من حفقط ا. صادق لها

 .من النوم الّروحّي، الذي شمل الكنيسة كلّها

  

عندما أعطى يسوع المسيح الّنبوءة عن األحداث  .هو، أّوالً وقبل كلّ شيء، عن آخر الّزمن ۲٤إنجيل متى ( ٤)  .31

 ساد اإلعتقاد أّن هذه األحداث(. ۲١-٩آية )ث في الكنيسة مسّيا، تكلّم أّوالً عن أمور ستحدمجيئه كالإلى  التي ستؤّدي

 .ستكون حّسّية وستأتي على األرض، إّنما هي عن الكنيسة

 

الّسّيد أرمسترونغ، وبدأت حال الودكية تأخذ  بدأ القساوسة يتمّردون ضدّ . ١٤٥٥بدأت المشاكل في الكنسية عام 

 عندما كان يحاول الّسّيد ارمسترونغ أن يعيد الكنيسة إلى قواعدها، كما قالها عّدة مّرات، كان يشّك . ا ببطءمكانه

خالل الّسبعينات  ّذر الكنيسة عّدة مّرات من أّنهم كانوا ينامونح. يقوم به كان بعدد الذين فهموا مابوضوح 

، عندما قال عن ١٩: ۲٩هذا ما تكلّمت عنه اآليات في إنجيل مّتى، قبل . ١٤٨٦عام  هوالثمانينات، إلى حين موت

 ".إّنما ليس المنتهى بعد"، (هّزات ضمن الكنيسة)حروب وأخبار حروب وزالزل 

 

. ، بدأ عهد الودكية ومنتهى آخر األزمان"في كّل المسكونة"ُكرزت البشرى بعد أن بعد موت الّسّيد أرمسترونغ و

وعن تجارب عظيمة تمّر بها الكنيسة،  ،(المؤّسسات)الكنيسة وهي تتشّتت، هاربين إلى الجبال  ۲٨-۲٠تصف اآليات 

ستمّر أحداث كهذه على العالم، إّنما هذه اآليات تنطبق بشكل أعمق على . بما فيها حروب روحّية، خداع ومجاعة

 .الكنيسة

 

اث النبوّية في كّل األحد. ۲۲و۲١باآليات  تنطبق سواء، العالم على حدّ تخّص الكنيسة و قد بّين هللا اآلن وجود ثنائّية

 (.٣١-۲٤آيات )ا الفعلّي إلى هذه األرض ، تؤّدي إلى زمن مجيء  المسيّ ۲٩ إنجيل مّتى

 

ليست هذه الختوم األربعة عن . ۲٤ختوم الّرؤيا األربعة األولى هي عن الكنيسة، وهي توازي إنجيل مّتى ( ١٥) .31

كان  .۲٩أرمسترونغ أّن هذه الختوم األربعة ُتفهم فقط إن فهمنا مّتى . علّم هربرت و. أحداث حّسّية في آخر الّزمن

ن أحداث روحّية، كما كشف اث حّسّية تأتي على الكنيسة عوض عمحّقًا في ذلك، إّنما اعتقد أّن هذه األحداث هي أحد

فيما نحن نمّر . معظم الذين تشّتتوا، لم يفهموا بعد أّن هذا ال يتعلّق بأحداث حّسّية، إّنما أحداث روحّية. هللا ذلك الحًقا

الختم األّول هو عن رجسة . ٨-١: ٦كذلك رؤيا هو عن الكنيسة، و ۲٩ى ًحا أّن متّ بهذه األحداث، أصبح واض

(. ١١: ٨عاموس )كلمة هللا عن الجوع للّتبشير ب هو الثالث. الّثاني هو عن الحرب الّروحّية في الكنيسة. الخراب

ويحكي الختم الّرابع عن تفّشي وسوء هذه األحوال في المؤّسسات ضمن الكنيسة المشّتتة، التي انبثقت من الكنيسة 

 .العالمّية بعد اإلرتداد

 

ا)٥تّم حزقيال ( ١١) .32 بقي تقريًبا ثلث الكنيسة في  بعد رجسة الخراب،. تشّتت كنيسة هللا منذ اإلرتدادمن خالل ( روحّيً

، ثلث آخر تخلّى عن (أو قبلوا بنفس أنواع المعتقدات عند الكنائس الّزائفة األخرى في المسيحّية التقليدّية)العالمّية 

ا، والثلث األخير التحق بالمؤّسسات العديدة التي تشّكلت الحقًا الثلث األخير أن يمّر بتجارب  هذا كان. الكنيسة كلّّيً

شًرا. الودكيةما قاله هللا عن ل، مطابقة أكثر من الثلث، سيبقى في الّنهاية ـ هم الباقون ( ٪١٥)فقط  تنّبأ هللا وقال أّن ع 

 .الذين ذكرتهم الّنبوءات في أماكن عّدة من اإلنجيل

 

ا آمًنا للكنيسة في زمن المحنة، إّنما هناك مكاًنا ، يحرفمعنى البالليس هناك ( ١۲) .33 امكاًنا حّسّيً الجناحان  .روحّيً

في حزقيال ( ، بمعنى حماية"جوانح”في العبرّية )، كما هي األذيال لحمايةل ارمزً  ، هما١٩: ١۲ا في الّرؤيا كرن ذُ الذا



هذه . ليكونوا جزًءا من الباقينأّوالً، ل، الذين بدأ هللا يناديهم ة زمنّية معّينة من الحماية للقالئيشير إلى فتر هذا. ٣: ٠

 . قد أتت وانتهتالّزمن، التي دامت ثالث سنوات ونصف،  الفترة من

 

لم يتب معظم الذين . ليكونوا شهوًدا على آخر الّزمن منهم من بين كلّ الذين تشّتتوا، يقوم هللا بإيقاظ من تبّقى( ١٣) .43

د هللا ب .ئين بالكبرياء وفاترينوملمفي الكنيسة من حالة الودكية، وهم ال يزالون  بالمئة من ثلث الودكية عشرة إيقاظ يع 

 .للذي يقوم به هللا، وللذي قامت به الكنيسة المشّتتة خالل الودكية اشهودً ليكونوا 

 

لم تفهم الكنيسة هذا إال . الذين هم في كنيسة هللا في جسد" يأتي باستمرار"نحن نفهم أّن يسوع المسيح ( ١٩) .35

ا كثيرون في الكنيسة أخذوا ذلك على نحو حّسّي، أي . بالجسدمجيء المسيح تشير بعض الكتابات المقّدسة عن . جزئّيً

، كأّنها تحكي عن زمن "مجيئه"فُهمت عبارات أخرى تتكلّم عن . أّنه جاء أّوالً للبشر في الجسد على شكل إنسان

وال " ضيفي الما" تعني وجود إّنما الكلمة اإلغريقّية الفعلّية الخاّصة بهذه الكلمة، ال. سيعود فيه على هذه األرض

" يأتي باستمرار" ، أي أّن المسيح"الحاضر التقدميّ "العبارة األقرب في اللغة اإلنكليزّية هي  ".في المستقبل"عودة 

 ". فينا( "الحاّل، المقيم، المستمرّ )من روح هللا الّساكن  –( في الجسد)إلى حياتنا 

 

من بين كّل الذين عاشوا وماتوا، يسوع . ربعين ألفوال حّتى المئة واآلربعة واألال أحد يصعد إلى الّسموات، ( ١٠) .36

تعلّم أّن اإلنسان سيذهب إلى س ديانات عّدة من أجل أن خدع إبلي. المسيح هو الوحيد الذي صعد إلى الّسماء

يعتقدون أّن المئة واألربعة واألربعون الًفا سيصعدون إلى  ،حّتى أّن الكثيرين من كنيسة هللا المشّتتة. الّسماوات

 . ّسماوات ليتدّربوا، قبل عودة المسيحال

 

ستكون قيامة المئة واألربعة واألربعين ألفًا في اليوم األخير من الثالث الّسنوات والّنصف، من المحنة األخيرة على 

القيامة األولى، كما وآخر الّسبع الّضربات عند تبويق البوق ( يوم واحد)تتضّمن أحداث هذا اليوم األخير . األرض

   . ابع، وأيًضا عودة يسوع المسيح ليقف على جبل الّزيتونالسّ 

، هو الموقع في الفضاء العلوّي من (۲: ١٠ رؤيا يوحّنا الالهوتي) بمناسبة هذه القيامة البحر من زجاج المذكور

حّتى الّناس الذين على األرض، سيرون هذا المشهد في . فوق األرض حيث سيقع هذا الحدث العظيم" الّسماوات"

. عودة يسوع المسيح في ذاك اليوم ، ألّن هللا قال أّن الّناس سيرونال يفهمونهو( على شكل أضواء عظيمة)وات الّسما

الموجود أمام هللا في سماوات عرشه الّروحّية ( مخلوق روحيّ )زجاج مع بحر الّزجاج الال نخلطّن هذا البحر من 

 (.٦: ٩رؤيا يوحّنا الالهوتي )

 

الّرموز  لمسيح، لكلّ ة التي قام بها االمثاليّ  تتّمةقون في كنيسة هللا في الودكية، أعظم إثبات للعطي الباقد أ( ١٦) .37

الكنيسة أّن المسيح أتّم  ، علّم قساوسة منالّسبعينات بدًءا من. الّرابع عشر من أبيب لفصحيوم الكامل الالمتضّمنة في 

الذي كان يوم حفظ الفصح عند )منه ابع عشر بعض جوانب الفصح في الخامس عشر من أبيب، وليس في الرّ 

 هو مستمّر حّتى هذا الّتعليم عشر هو خطأ، مع ذلكعلّم الّسّيد أرمسترونغ أّن التعليم باليوم الخامس (. اإلسرائيلّيين

الالوّيون، يًضا رمزّية الّذبائح التي كان يقوم بها الكهنة المسيح أ أتمّ باإلضافة إلى تتّمته لرمزّية حمل الفصح،  .اآلن

لم ُيفهم بعد بشكل كلّي، الجزء الّنهاري من اليوم الّرابع عشر، . بعد ظهر يوم الفصح، قبل بدء اليوم الخامس عشر

، في ليل الّرابع عشر "بين المساءين"ه يسوع المسيح، حدث ما أتمّ  كلّ . عظيًما للذي تّممه المسيح الذي يتضّمن معنىً 

 .زء من اليوم الخامس عشر منهمن الّشهر، وليس في أّي ج عشر من الّشهر ونهار اليوم الّرابع

 

سنة، هم الذين سيكونون  ٠٦٦٦مدى  على لمئة واألربعة واألربعون ألًفا، هم كلّ الذين دعاهم هللا وجّربهما( ١٥) .38

الموت عند سيأتون من فيالدلفيا ويقومون من ١٩٩٥٥٥علّم عهد فيالدلفيا أّن . في القيامة األولى عند عودة المسيح

. سيأتي من الودكية خالل آخر الثالث الّسنوات والّنصف من المحنة العظيمة فة إلى جمع كثيرعودة المسيح، باإلضا

ويتّم اختباره على مدى عّدة سنين، وليس فقط لثالث جّرب لكي يدخل إلى عائلة هللا، على الّشخص أن يُ . هذا خطأ

 التي ستدخل نون الكنيسةسيكونون استمرارية للّناس الذين يكوّ  ،المحنةالذين سينجون من . سنوات ونصف، أو أقلّ 

يا، هم نفسهم المئة واألربعة واألربعون الًفا، الذين ؤرّ الفصل الّسابع من سفر الالذي ُذكر في  الجمع الكثير. ّيةاأللف

ُدعيوا . جزًءا من عائلة هللا كلّهم قد مّروا بمحنة عظيمة ليصبحوا. ُختموا واُقيموا من الموت، عند رجوع المسيح



. كان من الّناس، من أّي موقع مراقبةكهذا أن يحصي عدًدا هائالً ال يستطيع اإلنسان فبالجمع الكثير لسبب بسيط، 

سنة الماضية، الذين قولبهم وحّضرهم ليكونوا في عائلته قط يعرف عدد الذين عمل معهم خالل الّستة آالف وهللا ف

 (١: ٥؛ ١: ١٩وحّنا الالهوتي رؤيا ي. )وفي حكومته

 

، بما أّنه استعاد كلّ حقيقة أساسّية إلى كنيسة هللا "إيلّيا المنتظر"من " نوع"أرمسترونغ كان . هربرت و( ١٨) .39

 ف الّسّيد أرمسترونغ نفسه بالّصوتوص .، اليومفي الكنيسة المشّتتة قليلون هم من يعلّمون هذا. خالل عهد فيالدلفيا

 .أّنه قد أتّم نبوءات الّنبي إيلّيا المنتظر سّر العصورالّصارخ في البّرّية، وأعلن في الكتّيب 

 

كثيرون من مؤّسسات . أرمسترونغ وحده. بالكامل من خالل هربرت و١٤: ۲٤مّتى قد تّمت نبوءة إنجيل ( ١٤) .41

ه عليهم هم نفسهم أن يستمّروا يكرزون البشرى الكنيسة التي تشّتتت، رفضوا هذه الحقيقة، فيما العديد منهم اعتقدوا أنّ 

 .هذه الّنبوءة التي تتعلّق بالكنيسة رمسترونغ قد أتمّ هم ال يعترفون أّن هربرت أ. لعالمإلى كّل ا

 

 ، إّنما هو يعني أّي شخص في الكنيسة يعمل ضدّ "في العالم"البابا وال أّي فرد آخر  المسيح الّدّجال ال يعني( ۲٥) .41

، الحقيقي في اإلصحاح الثاني من رسالة يوحّنا الّرسول األولى كما يكشف المعنى. هدف هللا في حياته المسيح وضدّ 

أكثر وضوًحا، أّن أشخاًصا مثل هؤالء  ،أيًضا هذا يجعل األمر. من مسيح دّجال عبر عهود الكنيسة" العديد"قد كان 

داخل الذين في " الّسكن"في  لمسيحكانوا جزًءا من كنيسة هللا الحقيقّية، إّنما تركوا الحقيقة وعملوا ضّد هدف يسوع ا

. "الّضّد المسيح"بكّل بساطة  المسيح الّدّجال يعني. هللا فيهم مام عملطة قّوة الروح القّدوس، من أجل إتالكنيسة، بواس

هذا الهدف، يصبح " عمل أحدهم ضدّ "إن ". فيهم"فرصة حلول روح هللا  واعطأبًدا إلى الحقيقة، ولم يُ " العالم"دع لم يُ

نا ننكر لماذا يعني أنّ  هذا للتوبة عن الخطيئة،عندما ال نسمح هلل وللمسيح أن يسكنا فينا، بسبب رفضنا . مسيًحا دّجاالً 

 .يتمّكن اآلب واإلبن أن يحال فينافصحنا، حّتى  لنا بصفتهمات من أج

  

 كان دائًما موجوًدا، هو أمر اعتُقد بهالتعليم بأّن المسيح . منذ األزل كان ، وهو وحدهب هو يهوه إيلوهيمهللا اآل( ۲١) .42

  . له وجود أزليّ  قادر على كّل شيء، ال يوجد إال أله واحد. التعليم البروتستانتّي عن الثالوثجّراء من 

 

 

 خالل الودكية نبوّية ُكشفتحقائق 

. كنيسة هللا العالمّية، قبل بدء اإلرتداد من ثلث الذين كانوا في ٪١٦من  ،يتكّون الباقون الذين يوقظهم هللا( ۲۲) .43

وإسرائيل ( في الّسنين القادمة)عن تشّتت إسرائيل الحّسّية  ،في اإلصحاح الخامس من سفر حزقيال تحكي الّنبوءة

شر (. التي سبق وحدثت)الّروحّية  إسرائيل الحّسّية  ثلث( ٪١٥)تحكي أيًضا هذه الّنبوءة كما ونبوءات غيرها، عن ع 

ن محنة على كانت البضع الّسنوات الماضية زم. الذين سينجون ويكونون الباقينوإسرائيل الّروحّية على حّد سواء، 

نوات الماضية، لم يكن حجم خالل العديد من السّ . الكنيسة، إّنما أوشكت هذه أن تنتهي، لتبدأ قريًبا المحنة الحّسّية

شرالباقين الّروحّيي شر الع   .ن في الكنيسة إال ع 

 

ابع، وليس أثناء خامس من الختم السّ سبي الواليات المّتحدة والكومونولث البريطانّية أثناء البوق ال سيكون( ۲٣) .44

ربعة األولى أّن الختوم األ هللاكشف  عندما أتى هذا اإلدراك. انيسة هللا العالمّية تعّلمه سابقً الختم الخامس كما كانت ك

 .ال تخّص العالمكانت تخّص الكنيسة و

 

إتمام  بعد. ن، سيكونون جزًءا من المئة واألربعة واألربعين ألًفابمن فيهم الباقوليس كلّ األعضاء المعّمدين، ( ۲٩) .45

من الذين في  ، سيستمّر الجزء األكبر۲٥٥٨ذكرى هتاف البوق عام  جميعهم عند المئة واألربعة واألربعون ألًفا ختم

سيتّم إضافة الكثير بعد  .لكنيسة هللا ةسوف يشّكلون استمراريّ . كنيسة هللا، في حياتهم الجسدّية، ويدخلون حقبة األلفّية

عند إطالق البوق الخامس من الختم . صف من الّشّدةة، خالل آخر الثالث الّسنوات والنّ من الّناس الجدد إلى الكنيس

من الذين كانوا سابًقا جزًءا من تشّتت كنيسة هللا  ،الّسابع، سيبدأ هللا بإيقاظ معظم الذين سيشّكلون الباقين الفعلّيين

 .موامن بين الباقين الذين تّم إيقاظهم، فقط الذين اُوقظوا قبل األبواق، سيكون لهم أن ُيخت  . العالمّية



 

. الحّسّية الوحيدة التي يعمل معها هللا في آخر الّزمن هذا ، هي المنّظمةهللا التحضير لملكوت -كنيسة هللا( ۲٠) .46

كان هناك رسوالً واحًدا آلخر الّزمن . ، خاّصة في آخر الّزمن هذالطالما عمل هللا من خالل نظام حكومة هرميّ 

كذلك األمر . الحّسّية الوحيدة التي عمل هللا فيها من أجل كنيسته المنّظمةخالل عهد فيالدلفيا، وقد قاد هذا الّرسول 

 .اليوم، هناك رسول واحد يقود كنيسة هللا اآلن

 

 بعةن ساعة، التي تنزل فيها الويالت السّ فس اليوم ونفس األربع والعشريهو ناليوم الذي يعود فيه المسيح، ( ۲٦) .47

ل من بتدخّ  عركة هرمجّدونتهي متنفي هذا اليوم،  .، عند تبويق هذا البوق الّسابع(الّضربات الّسبعة األخيرة) كّلها

أّنه من  البعضيعتقد . حول يوم الّرّب الّنبوّي هذا لطالما كان هناك تكّهنات. ير ذاتهل منع اإلنسان من تدم، من أجهللا

 ٩٠إلى  ٣٥فترة من الّزمن ستطول لمّدة بل فهم يعتقدون أّن هذه الغير الممكن أن تتحّقق هذه الّنبوءة في يوم واحد، 

التي تحمل ( الفترة الّنهائّية)ساعة، التي تنهي فترة نبوّية ثانية  ۲٩هذا اليوم الّرّب الّنبوّي هو الحقبة الّنهائّية من . يوم

 .فعلّية هو بطول سنة، الذي "يوم الّربّ "اإلسم نفسه، 

 

سيرفضهما الكثيرون مّمن هم في الكنيسة المشّتتتة،  (.نبّيا هللا آلخر الّزمن)شاهدا آخر الّزمن  القد سبق وُكشف( ۲٥) .48

كثيرون يرفضون فكرة أن يكون إحداهما إمرأة، أو أن يكونا زوًجا . نهما أن يكوناوهما أو يريدوا كما توّقعآلّنهما ليس

 .وزوجة

 

شاهد  -۲٥٥٨وفي  ،طبكما اُعلن في الخ  . لفد ُكشفت الّرعود الّسبعة، وستحدث بالّتحديد كما تقول الّنبوءة( ۲٨) .49

ايدة خالل زمن الختم ستستمّر تتحّقق، مع قّوة متز. الختم الّسادسبدأت كّل هذه الّرعود خالل زمن هللا األخير، 

 :الّرعود هي هذه. الّسابع

 

i. ( تهّدم أبراج المركز الّتجاري الّسبعة)عند فتح الختم الّسادس  ۲٥٥١أيلول  ١كانت حادثة : إرهاب الحرب

 . وكان هذا بداية الّرعود الّسبعة

 

ii. براكينرافقها تسونامي وي :زالزل. 

  

iii. ةيّ زراعوحلّية، حرائق الغابات، وخسارة فياضانات، انزالقات  يرافقه :غير طبيعيّ  طقس. 

 

iv. إضطرابات إقتصادّية عالمّية. 

 

v.  (.ينقسمان إلى ثالث  مراحل مستقّلة بترتيب عشوائيّ )دمار وموت 

 

vi. على حّد ّسواء ،كشف متزايد عن شاهدا هللا آلخر الّزمن، في الكنيسة التي تشّتتت وفي العالم. 

 

vii. وحي متسارع من هللا إلى اإلنسان، في الكنيسة التي تشّتتت وفي العالم، على حّد سواء. 

 

 الحقيقة الخمسون 

كنيسة هللا منذ زمن طويل أّن  اعتقدت. يؤّدي إلى عودة يسوع المسيحتتعلّق هذه الحقيقة بالكشف الذي أعطاه هللا عن التوقيت الفعلّي الذي 

لقد حفظ هللا الكشف هذا، إلى آخر الّزمن هذا بالتحديد، حّتى ُيكشف قبل  !هذا ليس صحيًحا. يسوع سيرجع كملك الملوك، يوم تذكار البوق

 . الّتاريخ الفعلّي، الذي يخدم كإعالن لمجيء إبنه ليحكم فوق األرض كلّها



. حقيقة في أّي زمن، ولطالما كان هذا في سلطانه وحده وحّق مقصور له، ان يقوم بذلك ساعة يشاءكان من الممكن هلل أن يكشف هذه ال

أعطى هللا اآلن للكنيسة أن تفهم بعض هذه األسباب التي اختار   .أعطى هللا معظم اإلدراك بما يتعلّق بعيد هتاف البوق، إّنما ليس كّل شيء

 .۲٥٥٨عيد هتاف البوق بقليل، عام  بها أن يكشف عن هذه الحقيقة العظيمة، قبل

i.  حيث تتّم رعاية وقيادة جسد المسيح  المنّظمة الحّسّية الفعلّية)هذا جزء من عملّية مستمّرة للتمييز في الكنيسة

 حيث ال يعمل هللا) وفي كّل المنّظمات األخرى التي تشّتتت من الكنيسة( الّروحي الذي يعمل هللا من خالله

 (.بعد فيها

 

ii.  يعرف إبليس وشياطينه أّن زمن . هذا حّتى اآلن لوجود معركة دائمة روحّية ضّد إبليس وشياطينهُحفظ

ا ما يتضّمن  ألفعن حضور اإلنسان لمّدة  بعدونحكمهم اقترب أن ينتهي، وأّنهم سيُ  سنة، إّنما لم يعرفوا كلّّيً

 .الّشيطان حقيقة شّر إبليس وعالم هللا على وشك أن يكشف عن. لمحّددهذا التوقيت ا

 

iii. من . خّدامهمن كنيسته و من عن التصّرف والّروح الشاّذين، عند كّل الذين يسخرون منه، أيًضاهللا يكشف س

تغييرها كشف، ليجد الخطأ عند كنيسة هللا جّراء هذا ال استخدم فرصة يهزأ وينتقد ويتهّكم من كنيسة هللا،

يضع هكذا نّقاد أنفسهم  .أكثر احتياجاتهم الخاطئة ذلكناسب والتوقيت، بهدف أن ي( كما يعتقدون)العقيدة 

. األمر الذي يسخرون منه، سُيستخدم هو نفسه ليسخر منهم. بحماقة وعن غير قصد، في موقع حّكام على هللا

 .سنة ٦٥٥٥تجاهه، وتجاه شعبه، لمّدة  يقوم هللا بكشف نوع البغض الذي كان في قلوب الّرجال والّنساء

 

iv. نبّي هللا  ه سمعةون استخدامه لتشويتهّكمون والمخراسّ ال يحاولالذي األمر ، هذا الّسابقة عطًفا على الّنقطة

ليثبت من خالل من هو ( بطريقة أعظم بكثير) تخدمه هللاسسي وشاهداه آلخر الّزمن، هو األمر بالّذات، الذي

في الواقع، ستكون تتّمة الحقيقة الخمسون، إثبات عظيم لخّدام هللا الحقيقّيين، واألحداث التي ستكشف . يعمل

  .متهّكمين والّساخرين في موقع خزيتتّمة هذه الحقيقة، ستضع ال

وليس تبويق بوق واحد، كّل بوق يعلن ويعمل ليقود أقرب نحو ( تبويق أبواق)فُهم عيد هتاف البوق لمّدة طويلة، على أّنه هتاف بالجمع 

ليكون اليوم أو الّزمن، لإلعالن الّرسمّي لشعبه، أّن العّد  ۲٥٥٨احتفظ هللا بعيد هتاف البوق لعام  .تتّمة رجوع المسيح كملك الملوك

 .آلن في متناول أيديهمأصبح اقد ، االعكسي لموعد رجوع المسيح، الذي انتظروه طويالً جدًّ 

 

 الكشف عن التوقيت

يحتويها الفصل الثاني من رسالة  لتوقيتاألهمّية األولى ل. ۲٥٥٨ضمن التوقيت الفريد لعيد هتاف البوق لعام  هناك أهمّية ومعنى عظيم

يخون كان لالتي تشمل القائد الحّسي للكنيسة على األرض، الذي  ،نبوءة آخر الّزمنخالل من  ، وهي مبّينةبولس الثانية إلى أهل تسالونيكي

 ،عرف هذا الّرجلسيُ . وأّن ختم الّرؤيا األّول قد فتح ،سيظهر  للكنيسة أّن آخر الّزمن قد أتى أخيًرا الكشف عن هذا الّرجل. يسوع المسيح

مدّونات ومطبوعات الكنيسة والعظات، كشف هللا عن هوّية هذا  كما تقوله ".إبن الهالك"، "الخطّية بإنسان"الذي كان ليخون حكومة هللا، 

  فكان . أسبوع الّسبعة أّيام ،مّرة( الُمستخدم كقضاء هللا) ٩٥ُكشف هذا الحكم مع العدد . الّرجل مع الحكم بالموت الذي تضّمنته هذه الّنبوءة

ندما أعطى جو تكاش عظة يشجب فيها قوانين هللا األكثر أساسّية، ع. بالّتحديد، بدًءا من زمن خيانة هذا اإلنسان إلى حين موته يوم ۲٨٥

 . كان هذا التوقيت كشف هللا عّمن كان إبن الهالك وإنسان الخطّية .نفسها الّساعةعلى الّتمام، في  يوم ۲٨٥كان أن مات بعد 

يشار المالئكة . إبليس – إبن الهالك األصليّ  تية لسلطةآلنتيجة هذا الكشف، أظهر هللا أّنه يستخدم نفس فترة القضاء هذه ليعلن عن الّنهاية ا

معه في تمّرده ضّد  (الشياطين حالّيًا)هللا، وقاد ثلث المالئكة ( الذي هو لوسيفورس)إبليس  خان. في الخلق الّروحي" أبناء هللاب"أيًضا  إليها

عام،  ألفحجز إبليس والشياطين لمدة يسوع المسيح، سيُ عند رجوع . األرضلدى هللا خّطة تتضّمن خلع إبليس ونفوذه من على . هللا

 .حفظون بعيًدا عن حضور هللا واإلنسان خالل هذه الفترةويُ 

ن ألًفا مئة واألربعة واألربعيالتاريخ الذي يتّم فيه ختم ال هذا هو. ۲٥٥٨هتاف البوق عام  يتعلّق كثيًرا بيوم الكشف عن هذا التوقيت

من بين عائالت البشر، أوائل . إيلوهيم –إبليس أكثر من أّي أمر آخر في ما يتعلّق بخّطة هللا، هو عائلة هللا األمر الذي يكرهه . بالكامل

مكّونون من هؤالء المئة واألربعة واألربعين ألًفا الذين افُتدوا من األرض، والذين سيأتون مع يسوع المسيح عندما يعود  هذه العائلة هم

 .على هذه األرض



، الذي ُيعلن عن الذي سُيطيح به نفسهمع العّد العكسي ( لُيخلع من سلطانه على األرض)المرحلة األولى من قضاء إبليس ُكشف توقيت 

يلي . ۲٥٥٨يوم هتاف البوق  –هذا الّتوقيت يتألّف من يوم واحد  .يسوع المسيح –وبسلطته، ويستلم الحكم على األرض كلّها ( بإبليس)

ستؤّدي كّل هذه . يلحقه تبويق الّستة األبواق األخرى فيما بعدذلك بسرعة، فتح ختم الّرؤيا الّسابع واألخير، ومن ثّم تبويق البوق األّول، 

 .األمور إلى التبويق األخير للبوق الّسابع في اليوم نفسه الذي يعود فيه يسوع المسيح كملك الملوك

التي استخدمها هللا ليكشف  ، هي نفس الفترة الّزمنّية(ومي ۲٨٥)التي اسُتخدمت لكشف إبن الهالك لكنيسة هللا فترة القضاء الّزمنّية نفسها 

ليمّجد نفسه بخدعة زائفة،  أكثر من أّي يوم آخر، اليوم الواحد الذي استخدمه إبليس .عن آخر العّد العكسّي آلخر حكم إبليس على األرض

هذا  (.٥ ٩٥ˣ)على الّتمام  يوم ۲٨٥ لدينا، ۲٥٥٨، إلى يوم عيد البوق ۲٥٥٥من عيد ميالد عام . الميالدهو العيد الدينّي الزائف، عيد 

 .يعلن النهاية اآلتية لحكم إبليس الذي هو إبن الهالك األصليّ 

ين سيأتون مع يسوع الذ، د المئة واألربعة واألربعين ألفيوم الختم الّنهائّي لكّل من سيكون ضمن عد ، كان۲٥٥٨ عام يوم هتاف البوق

ن ألًفا مع يسوع المسيح، ولن يوجد حكم إبليس أبًدا بعد على سيحكم المئة واألربعة واألربعو. ضحكم ملكوت هللا على األر إلقامة المسيح

فر دانيال. هذه األرض لثالث مئة ينتظر ويبلغ إلى األلف وا طوبى لمن: "التوقيت الّنهائي لتأسيس ملكوت هللا هو مدّون في آخر س 

 ". والخمسة والثالثين يوًما

ل سّتة خال .الذي الّتالي "اليوم"واألربعون ألًفا، مباركين فعالً، فيما يجعل هللا شعبه يقف في  ون المئة واألربعةسيك ،يوم ١٣٣٠ في نهاية

سيتدّخل هللا في  األخير، "اليوم"ن، في هذا اآل. كثيًرا من البشر ،فن ألونوا بين المئة واألربعة واألربعيآالف سنة، عانى الذين دعيوا ليك

  .ص ويكافئ ويجازي ويبّرئ، من أجل كّل شعبه الذي تألّم طوال الّزمنليخلّ  ،شؤون كّل البشر

، الذي "بيوم الّربّ "وقد اُشير إليه في الّنبوءة  .، الذي يدوم لمّدة سنة فعلّية"يوم نبوي"يوم من نبوءة دانيال، هو  ١٣٣٠ لالذي يلي ا "اليوم"

في أثناء ذلك، سوف تتّم قيامة . النبوّي هذا" ليوم الّرب"ظيمة تتحّقق في اليوم األخير إّنها حقًّا نعمة ع". سنة عقاب"و" سنة جزاء"دعي 

 "يوم الّربّ "في هذا اليوم األخير من  .لمّدة ألف سنةون مع المسيح إيلوهيم، ويعود –واألربعين ألف كأرواح في عائلة هللا المئة واألربعة 

 .إلى عائلة هللا من األموات الذين يكونوا قد اًقيموا ،سيرجع المسيح مع المئة واألربعة واألربعين ألف

" سنة الجزاء"ا بدأت هو يدور حول اليوم المقّدس الذي يصّور هؤالء البواكير، فيم. تتّمة البواكير في خّطة هللاعلى " يوم الّربّ "يرّكز 

المئة واألربعة  سيقوم ،إّنه في هذا اليوم األخير. ۲٥١٣ من عام يوم العنصرةكلّيًا  ملوستكت ۲٥١۲هذه في يوم العنصرة من عام 

واإلجالل هلل المجد ! خّطة هللا وتوقيته للكشف عن خّطته، هما فعالً رائعين وقويَّين. ، ويعود يسوع المسيح كملك الملوكاواألربعين ألفً 

 .البنه، يسوع المسيحو

أسئلة "من صفحة " مواضيع مختلفة"األخير الذي هو بطول عام فعلّي، أنظر فقرة " اليوم الّنبويّ "و لتفهم أكثر حول توقيت عودة المسيح)

 ."(الّتوقيت –عودة المسيح "، تحت عنوان "وأجوبة

 

 حقائق إضافّية

 .سيحاد كّل شيء مع عودة يسوع المآلخر الّزمن، حتى يستعيستمّر هللا بالكشف عن حقائق لكنيسته 

من ايليا " نوعاً "كجزء من هذا الكشف، أوضح هللا أن يوحنا المعمدان كان . كشف هللا عن هوّية إيلّيا المنتظر( ١) 51

، "(كنوع)"الدور  لهذا ستكون التتمة النهائية. من ايليا المنتظر" نوعاً "ارمسترونغ كان أيضاً . المنتظر، وان هربرت و

بصفته نبي ورسول آخر الزمن، خالل فترة آخر الزمن هذا، رونالد واينلند هو ثالث  .الزمن  مع الناطق بلسان شاهدا آخر

  جزءاً  سنة، ثالثة رجال أتموا ۲٥٥٥خالل . من ايليا المنتظر قبل عودة يسوع المسيح كملك الملوك" نوع"وآخر 

  .كليته ، انما يسوع المسيح سيتمم هذا الدور في"رايليا المنتظ"من هدف "( كنوع(“

 

هذا يشمل البداية العظمى إلزالة اللعنة التي اُنزلت في . مكان المرأة الّشرعي في العائلة يستعيد هللا المعرفة حول( ۲) 52

 . البدء على المرأة نتيجة الخطّية

 



أّنه  ، ويظهر٠٣كشف الّدور الّشرعي للمرأة مع الحقيقة ، يكمل هللا ب52مع كشف الحقيقة . رسامة المرأة في الكنيسة( ٣) 53

لكّل  وإتمام كسر الّسندات ،اد الّطريق لعودة يسوع المسيحومن خالل المرأة، للمساعدة في إعد ،كان وسيستمّر يعمل مع

 .البشر

 

 . ثانية ،ال حياة له بعدموت أبدّي،  عقابه هو. هناك نهاية لوجود إبليس( ٩) 54

تستطيع . من روح، وهي بذلك كائنات أبدّية المالئكة ال تستطيع أن تتوّقف عن الوجود بما أّنها مكّونة اعتقد البعض أنّ 

ا من قبل هللا، من خالل الكتابات . المالئكة أن تتوّقف عن الوجود الكائن المالئكّي الوحيد الذي تّم الحكم عليه رسمّيً

 .الّشيطانإسم رس، إّنما اآلن هو يحمل إسم إبليس، والمقّدسة، هو الذي تّم خلقه في البدء وسّمي لوسيفو

إّنما هي ال تملك حياة ذاتّية كامنة ، (حياة روح)ُخلقت المالئكة وكّونت من جوهر روح واُعطيت حياة من قبل هللا ( ٠) 55

رغم أّنها )عند خلقها  أيًضا، أّن المالئكة،فهم يجب أن ت. ة كامنة فيههي تتغّذى من هللا،  وهللا وحده يملك حياة ذاتيّ . فيها

 .فرصة الوصول إليهلم ُتعطى أبًدا من الّروح القّدوس، ولم ُتعطى ( اُعطيت روح حياة ذاتّية

 

هو أن تفهم لماذا أعطى هللا الكائنات، البشرّية والمالئكّية مًعا، خيار  ،"كيف"إّنما أن تفهم خلق هللا الخير والّشّر مًعا، ( ٦) 56

  .اأحرارً  ،أخالق وكالءليكونوا ، بمعزل عنهحّر مستقّل، 

 

( تعليم إظهار،) كشف مع. الّصالحة العالقات في الموجود الحقيقي الّسالم تنتج التي حّقة حياة لكلّ  الطريق هو هللا طريق

 عن مختلف طريق في للعيش الخيار يوجد لقوا،خُ  الذين" في" ألّنه هذا، حدث. الّشرّ  ُخلق ،"الّسالم طريق – الطريق هذه"

 الذي الّسالم طريق عن مختلف حياة طريق هللا، مخلوقات من كائن أيّ  يختار عندما. هللا بها أوحى التي الّسالم طريق

 .الّشرّ  ُيخلق عندئذ هللا،( أعطاه) أظهره

 

هللا القادر على كلّ شيء في عائلته لحياة أبدّية، وهم سيسكنون فيه " سيسكن"بواسطة قّوة الّروح القّدوس، ( ٥)  57

إلى حياة كّل الذين في عائلة " يأتي باستمرار"س المنبثق من هللا، ولن يتوّقف ذلك بواسطة قّوة الّروح القّدو سيتمّ  . دائًما

 .إلى حياة أبدّية ة ومتواصلةدائمعملّية  ،ستكون هذه. هللا

 

ا من حياة اإلنسان الذي ( ينقطع)نزع اإلنجاب من روح هللا القّدوس، يمكن النبثاق الّروح القّدوس أن ُيقمع ويُ عندما يتّم  كلّيً

 . تّم إنجابه

ا( عيشيسكن، ي)هللا يحّل  بواسطة . وهو بدوره يسكن في هللا( إنسان من الّروح القّدوس) في حياة إنسان اُنجب روحّيً

في جوهر الّروح ) تحّل في حياة اإلنسان الذي تّم إنجابه هللا( طبيعة، حقيقة، كلمة، طريق حياة)الّروح القّدوس، تبدأ حياة 

لكبرياء، ألسلوب اإلهتمام بالغير ، لتساعده في تغيير أسلوب تفكيره وحياته، من أسلوب األنانّية وا(الُمعطى لذهن اإلنسان

عندما ُتعطى حياة . نزع بسبب الخطيئة، ألّن هللا ال يسكن في الخطيئةُتقمع وأحياًنا تُ  هذه القّوةغير أّن . ومحّبة اآلخرين

" مولود" حياة إنسان إلى حياة الّروح،عملّية حلول هللا هذه، في( أو القيامة من حياة جسدّية)القيامة من الموت  روحّية عند

 .في حياة أبدّية وحلول اإلنسان في هللا، لن تتوّقف ولن تنقطع، إّنما تصبح دائمة ومستمّرة( لم يعد ُمنجًبا فقط)

 

هدف ومشيئة وطريق حياة واحدة من خالل د في كّل عضو يولد في عائلة هللا، له عقل وفكر حّر، إّنما كّل واحد مّتح

في " الّساكن األبديّ "إّنه هللا (. هللا المصدر -الذي ينبثق من هللا على الّدوام )ى األبد الّروح القّدوس، الذي سيسكن فيهم إل

 . مّتحد بشكل مثاليّ " واحد"كّل عضو، الذي يصنع عائلة هللا واقًعا في طريق 

   

            


