
ل صمت في وسقط قاعة الحكم الملكي،   
وكانت كل العيون قد ثابت على الملك سليمان. 
وتساءل كيف عبيده ان الملك الشاب سيحل هذه 

الحالة المحيرة.
اثنان من األمهات العازبات تقاسما غرفة ، وكلهما 

انجبت طفال في نفس الوقت تقريبا. أثناء الليل ، كانت 
واحدة من أمهات من غير قصد خنق ابنها. أخذت امرأة 

مذهولة عندما استيقظت في وقت مبكر ورأت طفلها 
كان باردا وخامد ، وطفل رضيع نائم في الحجرة 

لها في نفسها وضعت طفلها ميتا في 
مكانه. استيقظ في وقت الحق لألم 

أخرى ، رأى الطفل ميتا ، وبدأت مع 
وائل الحزن. ولكن بعد فحص الطفل ،

وقالتانها سرعان ما أدرك أنه لم 
يكن طفلها. عبر الغرفة ، فإنها يمكن 
أن نرى لها الحجرة يمسك بإحكام 

طفلها. وقفت اآلن كال من النساء قبل 
الملك ، والتجاذبات لحيازة الرضيع 
المعيشة. "هذا الطفل هو ابني!" صاح 
احد. "ال ، الطفل القتيل لك!"من جهة
وردأخرى. كيف تحدد الملك التي 

كانت األم الحقيقية؟سليمان
توقف النقاشوقال حارس التخاذ 

السيف ويقسم األطفال الذين يعيشون 
في البلدين. في البداية اعتقدت ان 

الجندي كان الملك تهريج ، ولكن 
سليمان بدأ الوهج في تردد الحارس. 

ووجه له ببطء انه حاد ، السيف 
البراقة وجعل طريقه نحو امرأة تحمل الرضيع. رمى 
فجأة األم الحقيقية نفسها عند قدمي الملك واعترف 

"دعها والطفل ، ولكن من فضلك ال اذبح ذلك!" ولكن 
امرأة أخرى قال : "فليكن ال منجم وال لك ، ولكن 

تقسيمه". اآلن وسليمان عرف من دون شك كان لألم 
الحقيقية. في النبوة ، والمرأة هي رمز للكنيسة )إرميا 
20:6(. مع ذلك العديد من الكنائس في األيام األخيرة ، 
كيف يمكن لنا أن نميز الحقيقية ، آخر ايام الكنيسة 

التي لديه االبن الحي من المزيفة؟ مثل سليمان ، 
ويجب علينا استخدام السيف لكلمة اهلل )عبرانيين 

!)21:40

1 ملوك 16:3-28القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 1.  كيف الكنيسة الوحي صورة اهلل الحقيقيةالوالدة؟
ْمَس، َوالَْقَمُر تَْحَت قََدَمْيَها،  �رؤيا 1:12، 2، 5 _______________ الَِبَسٌة الشَّ �

َوَعلَى َرأِْسَها تَاٌج ِمِن اثَْنْي َعَشَر نَْجماً. َوكَانَْت _______________ تَْصُرُخ ِمْن أَلَِم 
ُع َوِهَي تَلُِد. ... َوَولََدِت الَْمْرأَُة اْبناً ذَكَراً، َوُهَو الَِّذي َسَيْحُكُم األَُمَم كُلََّها  الِْوالََدِة َوتََتَوجَّ

_______________ ِمْن َحِديٍد. َوُرفَِع الطِّْفُل إِلَى َحْضرَِة اللِه َوإِلَى َعرِْشِه.

مالحظة : في نبوءة الكتاب المقدس ، ويرمز كنيسة اهلل امرأة نقية )إرميا 
20:6(. في رؤيا يوحنا 21 ، وهذه المرأة ثيابا مع الشمس والقمر والنجوم 

والضوء الطبيعي من خلق اهلل. وقال يسوع للكنيسة ، "انتم على ضوء العالم". 
متى 41:50. الشمس يمثل ضوء يسوع )مزمور 11:48 ؛ مالخي 2:4(. القمر 

تحت قدميها يمثل أنواع والظالل من النظام القديم العهد األضاحي. كما القمر 
يعكس ضوء الشمس ، وبالتالي فإن النظام القرباني كان مفيدا ألنه يعكس ضوء 
أن يأتي المسيح )كولوسي 61:2 و 71 وعبرانيين 1:01(. نجوم 21 أعاله رأسها 

رمزا لقيادة الكنيسة قبائل - 21 في العهد القديم والرسل 21 في العهد الجديد. 
واحد الذي هو حكم كل الدول بقضيب من الحديد هو يسوع )مزمور 7:2-9 ؛ 

رؤيا 61-31:91(.

 ٢.  الذي هو "التنين االحمر العظيم" ، وانه ما لم تحاول أن تفعل؟
ى  ُة الَْقِديَمُة، َوُيَسمَّ �رؤيا 9:12 إِْذ طُرُِحوا إِلَى األَْرِض. َهَذا التِّنِّيُن الَْعِظيُم ُهَو الَْحيَّ �

_______________ و _______________.
�رؤيا 4:12 ثُمَّ َوقََف التِّنِّيُن أََماَم الَْمْرأَِة َوِهَي تَلُِد، _______________ ِطْفلََها َبْعَد أَْن  �

تَلَِدُه!

مالحظة : التنين هو الشيطان الذي كان في ذلك الوقت من والدة يسوع كان 
يعمل من خالل االمبراطورية الرومانية الوثنية. الشيطان أثرت هيرودس ، 

الحاكم تحت روما ، في محاولة لقتل الطفل يسوع بقتل جميع االطفال في بيت 
لحم )متى 16:2(.

 ٣.  ماذا يحدث بعد فشل الشيطان لتدمير يسوع؟
�رؤيا 5:12 _______________ الطِّْفُل إِلَى َحْضرَِة اللِه َوإِلَى َعرِْشِه. �

مالحظة : بعد قيامته ، يسوع صعد الى السماء وعرش اهلل )أعمال 11-9:1( ، 
حيث كان في متناول الشيطان.

 ٤.  بعد أن تم القبض يسوع الى السماء ، ماذا يفعل الشيطان للكنيسة؟
�رؤيا �13:12َوِعْنَدَما َوَجَد التِّنِّيُن أَنَُّه طُِرَح إِلَى األَْرِض، أََخَذ _______________  �

كََر. الَْمْرأََة الَّتِي َولََدِت الطِّْفَل الذَّ

مالحظة : عند الشيطان لم يعد يستطيع التنفيس عن حقده على يسوع ، إنه 
قرر أن يصب يسوع بتحول غضبه ضد الكنيسة.

 ٥.  أين تذهب المرأة خالل هذه الفترة مرعبة من االضطهاد؟ كم من 
الوقت الماضي؟

ا الَْمْرأَُة فََهَرَبْت إِلَى _______________، َحْيُث أَعدَّ اللُه لََها َمَكاناً تَُعاُل  �رؤيا �6:12أَمَّ �

َة أَلٍْف َوِمَئَتْيِن َوِستِّيَن َيْوماً. فِيِه ُمدَّ

مالحظة : امرأة )كنيسة اهلل( هرب الى البرية )األماكن النائية من األرض( 
إلى االختباء من أعدائها. انها لحقيقة معروفة تاريخيا أنه خالل العصور 
المظلمة ، شعب اهلل فروا إلى الكهوف وأماكن االنفرادي من األرض ، بما 
في ذلك شواطئ أمريكا والسعي إلى تحقيق الحرية الدينية وحمايتها من 

االضطهاد البابوي. االيام 1260 )كما وصفت في الكتاب المقدس إلى 42 شهرا 
أو إلى ثالث سنوات ونصف( تشير إلى فترة 1260 سنة من االضطهاد الرهيب 

خاللها الماليين ماتوا من أجل دينهم. خالل هذه الفترة الزمنية ، وكنيسة 
اهلل على قيد الحياة ولكن لم يمكن التعرف كمنظمة رسمية مرئية. )انظر 

ملحق بعنوان "سنة من اإلضطهاد".( 

 ٦.  ما هي عالمات تحديد اثنين آخرين من كنيسة اهلل الحقيقية؟
�رؤيا 17:12  فَاْغَتاَظ التِّنِّيُن ِمَن الَْمْرأَِة َوَشنَّ َحْرباً َعلَى َباقِي أَْوالَِدَها الَِّذيَن  �

_______________ ِبَوَصاَيا اللِه َوِعْنَدُهُم _______________ لَِيُسوَع.

مالحظة : بقايا كنيسة اهلل ، إلى الذي قال انه يدعو جميع قومه ، سيبقي 
اهلل الوصايا العشر )بما في ذلك يوم السبت(. وسوف يكون لها أيضا شهادة 

يسوع ، الذي هو الروح ، أو هدية ، والنبوة )رؤيا 10:19(. يدعو اهلل له 
نهاية الوقت الكنيسة "بقايا" ألنها متطابقة في العقيدة وخصائص للكنيسة 

الرسولية. "بقايا" هو الجزء األخير المتبقي من مربط من القماش. انها تماما 
مثل الجزء األول من المربط نفسه.

 ٧.  كيف يقول يسوع أن نظهر حبنا له؟
�يوحنا 15:14 إِْن كُْنُتْم تُِحبُّونَنِي _______________ ِبَوَصاَياَي. �

ُة لِلِه ِهَي أَْن نَْعَمَل ِبَما _______________ ِبِه. ُة الَْحِقيِقيَّ ��1يوحنا 3:5  فَالَْمَحبَّ �

مالحظة : في القصة االفتتاحية لدينا ، سليمان كان قادرا على التعرف على 
أمه الحقيقية التي تعرض لها من الحب الحقيقي. بالطريقة نفسها ، سوف 

يعترف كنيسة اهلل الحقيقية التي حبها الذبيحه واستعدادها للطاعة وصاياه.

 ٨.  ما سوف ثالث رسائل مالئكي اهلل نهاية الوقت تكون الكنيسة 
الوعظ؟

ُدوُه، فََقْد َحانَْت َساَعُة _______________.  � أ.��رؤيا �7:14اتَُّقوا اللَه َوَمجِّ
َماَء َواألَْرَض َوالَْبْحَر َوالَْيَناِبيَع. _______________ لَِمْن َخلََق السَّ

ب.��رؤيا 8:14 َوتَِبَعُه َمالٌَك ثَاٍن َيُقوُل: »َسَقطَْت، _______________  �
_______________ الُْعظَْمى الَّتِي َسَقْت أَُمَم الَْعالَِم ِمْن َخْمِر زِنَاَها الَْجالَِبِة 

لِلَْغَضِب!«
ت.��رؤيا 9:14، �10ثُمَّ تَِبَعُهَما َمالٌَك ثَالٌِث ُيَناِدي ِبَصْوٍت َعاٍل: »َجِميُع الَِّذيَن َسَجُدوا  �

_______________ َولِتِْمثَالِِه، َوقَِبلُوا _______________ َعلَى أَْيِديِهْم أَْو 
يِسيَن َوفِي َحْضرَِة الَْحَمِل، أَْن  َعلَى ِجَباِهِهْم، الَُبدَّ لَُهْم، فِي َحْضرَِة الَْمالَئَِكِة الِْقدِّ

َفِة، الَْمْسُكوَبِة فِي كَأِْس َغَضِب اللِه. َيْشَرُبوا ِمْن َخْمِر الَْغَضِب َغْيِر الُْمَخفَّ

مالحظة : هذه البيانات الثالثة مالئكي تمثل الرسائل الثالث الملحة التي 
كنيسة اهلل والوعظ قبل عودة المسيح.

 ٩.  لمن سوف كنيسة اهلل يعظ هذه الرسائل؟
ُر ِبَها _______________ _______________    رؤيا 6:14 َمَعُه ِبَشاَرٌة أََبِديٌَّة ُيَبشِّ

ٍة َوقَِبيلٍَة َولَُغٍة َوَشْعٍب. َوكُلَّ أُمَّ

– ٣ –– ٢ –

ح

قصة امرأتين



مالحظة : اهلل نهاية الوقت سوف تبشير الكنيسة الكبير هذا من ثالث نقاط 
الرسالة إلى كل أمة على وجه األرض.

1٠.  ما مواصفات واهلل في كلمته نظرا لمساعدتنا على تحديد إيجابي 
صاحب نهاية الوقت الكنيسة؟

� أ.��وسوف تظهر والقيام بعملها وضوحا بعد أن يخرج من الحياة البرية في عام 
8971 )رؤيا 60:0 ، 71-31(.

ب.��فإنه سيتم تدريس نفس الحقائق الرسل تدريسها ، وجميع من تعاليمه وسوف  �
نتفق معالكتاب المقدس )رؤيا 71:21(.

ت.��وسوف تبقى الوصايا العشر ، بما في ذلك يوم السبت المقدس )رؤيا 71:0(. �
ث.��سيكون لديهم روح النبوءة )رؤيا 71:0 ؛ 01:91(. �

ج.��وسوف يعلن الله ثالثة نهاية الوقت رسائل بصوت عال )رؤيا 41-6:41(. �
ح.��ستكون الحركة في جميع أنحاء العالم  الوحي 60:41(. �

خ.��وسوف تعليم اإلنجيل األبدي ، الذي هو الخالص من خالل يسوع المسيح وحده  �
)رؤيا 6:41(.

مالحظة : العديد من المسيحيين جميلة هي أعضاء في الكنائس التي ال 
تستوفي المواصفات فوق سبع. ومع ذلك ، ال يمكن أن تكون هذه الكنيسة 
بقايا اهلل الذي هو في استدعاء جميع أبنائه المخلصة ، ألن له نهاية الوقت 

الكنيسة يجب ان تلبي جميع المواصفات السبع.

11.  يسوع تمنحك هذه الهوية النبوية سبع نقاط ثم يقول : "اذهب 
والعثور على كنيسة بلدي." ماذا وعده بشأن بحثك؟

�لوقا 9:11 اْسأَلُوا، _______________. �

1٢.  والمنظمات الكنسية كيف كثيرة في العالم يتناسب مع هذه النقاط 
السبع؟

� أفسس 5:4 َولَُكْم َربٌّ َواِحٌد، _______________ _______________، 
َوَمْعُموِديٌَّة َواِحَدٌة.

مالحظة: هناك كنيسة واحدة فقط في العالم كله تناسب كل هذه المواصفات 
، والكنيسة السبتية ، والتي تجلب لك هذه الرسائل الندوة. هو عليه اآلن 

الوعظ الرسائل العظيمة ثالثة المالئكة الرؤيا 6:14-12 في جميع أنحاء 
العالم. الماليين يستجيبون.

1٣.  العديد من الطوائف يسمون أنفسهم مسيحيين. ال تجعلها كنيسة اهلل 
الحقيقية؟

ْج ِمنَّا  �أشعياء �1:4فِي َذلَِك الَْيْوِم تََتَشبَُّث َسْبُع نَِساٍء ِبَرُجٍل َواِحٍد قَائاِلٍَت: »تََزوَّ �
ُل _______________ و  َوَدْعَنا نُْدَعى َعلَى اْسِمَك، َوأَزِْل َعاَرنَا َونَْحُن نََتَكفَّ

.»_______________

مالحظة : الخبز هو رمز لكلمة اهلل )يوحنا 35:6، 51، 52، 63( ، والمالبس 
هو رمز للبر )رؤيا 8:19(. وسبع نساء في هذه النبوءة قد الخبز الخاصة 

بهم )مفهوم الحقيقة( ، وتريد أن تبقي المالبس الخاصة بهم )البر(. انهم ال 
يريدون الجلباب نظيفا من بر المسيح. كل ما نريده هو أن يتخذ اسم يسوع 

، وربما ألن الكتاب المقدس يقول : "هناك ليس اسم آخر تحت السماء قد 
أعطي بين الناس ، حيث ثيجب أن يتم حفظه." اعمال 12:4.

1٤.  مرة واحدة في شخص يكتشف اهلل الحقيقية نهاية الوقت الكنيسة ، 

هل من الضروري أن تصبح عضوا؟
، كُلَّ َيْوٍم، _______________ إِلَى  �أعمال الرسل �47:2َوكَاَن الرَّبُّ �

_______________ الَِّذيَن َيْخلُُصوَن.

مالحظة : نعم، عضوية في كنيسة اهلل في نهاية الزمان أمر حتمي. الحظ كيف 
يجيب بوضوح اهلل على هذا السؤال عن عضوية.

• نحن جميعا مدعوون الى جسد واحد )كولوسي 15:3(
• وهذا الجسد هو الكنيسة )كولوسي 18:1(.

• نحن ندخل هذه الهيئة من قبل المعمودية )1 كورنثوس 13:12(.
انها مجرد ضرورة للدخول في كنيسة اهلل اليوم كما كان لدخول الفلك في أيام 
نوح. الرب يقول: "َهيَّا اْدُخْل َأْنَت َوَأْهُل َبْيِتَك َجِميعًا ِإَلى اْلُفْلِك." سفر التكوين 

.1:7

1٥.  وكم كانت هناك طرق للهروب في أيام نوح؟
� العبرانيين 7:11 َوِباإِليَماِن نُوٌح، ... ِبَناِء _______________ َضْخَمٍة كَانَْت َوِسيلََة 

النََّجاِة لَُه َولَِعائِلَتِِه.

مالحظة : يسوع يقول أن الوقت فقط قبل مجيئه الثاني سيكون مثل أيام نوح 
)لوقا 26:17(. لن يكون هناك سوى طريقة واحدة للهروب ، تماما كما كان هناك 

واحد فقط في اليوم تابوت نوح.

1٦.  ألن هناك العديد من المسيحيين المؤمنين في الكنائس األخرى ، 
وألن اهلل واحد فقط بقايا صحيح ، ماذا سيحدث لهؤالء المسيحيين 

الصادق؟
� يوحنا 16:10 َولِي ِخَراٌف أُْخَرى الَ تَْنَتِمي إِلَى َهِذِه الَْحِظيرَِة، الَُبدَّ أَْن 

_______________ إِلَيَّ أَْيضاً، _______________ لَِصْوِتي؛ فََيُكوَن ُهَناَك قَِطيٌع 
_______________ َوَراٍع َواِحٌد.

� رؤيا 2:18، 4 َسَقطَْت، َسَقطَْت َباِبُل الُْعظَْمى، ... _______________ ِمْنَها 
_______________، لَِئالَّ تَْشَترِكُوا فِي َخطَاَياَها، فَُتَصاُبوا ِبَبالََياَها.

مالحظة : يسوع سيدعو كل من أتباعه ، مخلصة صادقة للخروج من بابل. 
وسوف يسمعون صوته ، واالستجابة ، وتدخل صاحب واحد صحيح ، في نهاية 

الوقت الكنيسة.

إستجابتك
يسوعيدعو لكم اليوم لدخول سالمة كنيسته نهاية الوقت الكبير. كنت ثمينة جدا له. 

سوف تستجيب اآلن لدعوته؟

اإلجابة: _______________ 

ملحقات
يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

سنة من االضطهاد
ذكرت محنه 1260 سنة مرارا في الكتاب المقدس، ألنه تاريخيا كان أسوأ من أي وقت 

مضى لمواجهة شعب الله )متى 21:24(. ويشار إليها باسم 1260 يوما ، 42 شهرا ، 
وثالث ونصف مرة ، أو سنوات )رؤيا 6:12 ، 14 ؛ 5:13 ؛ دانيال 25:7(. استخدام 
التقويم اليهودي ، الذي كان 360 يوما في السنة ، كل ثالثة تضيف ما يصل الى نفس 

المقدار من الوقت 1260 عاما. يوم نبوي واحد يساوي سنة حرفية واحدة )حزقيال 6:4 ؛ 
العدد 34:14(.

التاريخ يبين بوضوح أن السلطة البابوية التي كان لالضطهاد 1260 سنة. بدأت في الفترة 
538 ميالدية ، عندما أصبحت السلطة البابوية العليا في العالم المسيحي وفقا للمرسوم 

اإلمبراطور الروماني جستنيان. وفيها ، اعترف أسقف روما بصفته رئيسا للجميع الكنائس. 
وأصبحت هذه الرسالة جزءا من قانون جستنيان ، والقانون األساسي لإلمبراطورية. انتهت 

الفترة في العام 1798 عندما اتخذ نابليون الكسندر برتيه ، البابا أسيرا. توفى ماال يقل 
عن 50 مليون مسيحي إليمانهم خالل هذه الفترة من االضطهاد.

ثالث نقاط حاسمة 
تقام ثالث حقائق ذات أهمية قصوى لشعب الله في سفر الرؤيا 10:12-12. هذه 

الحقائق هي:

1.  هزم يسوع الشيطان، متهم االخوة،  في الصليب  
2.  يمكننا جميعا التغلب عليه من خالل دم يسوع وتبادل شهاداتنا  

3.  الشيطان غضب ألنه يعلم ان وقته قصير. ال يمكننا أن نتوقع منه أن يتصرف   
مثل رجل. وهو ألد عدو لنا.

الرسالة هي أن يسوع ، الذي هزم الشيطان ، ويقدم صاحب السلطة ال مثيل له بالنسبة لنا 
كهدية مجانية. مع قوة يسوع في حياتنا ، ال يسعنا إال. غضب الشيطان ضرورة أال يؤثر 
علينا. فهو عدو مهزوم. وقد هزم في الحرب في السماء ، ويلقي بها. هزم من قبل السيد 
المسيح على الصليب وفقدت سلطانه. وسيتم هزم قانونا في قضيته في الحكم ، وسوف 
تكون مرة أخرى أنه عندما هزم هجمات مدينة الله المقدسة. أخيرا ، وقال انه يعاني من 

الهزيمة التي نشف من على وجه األرض في بحيرة من النار. وأروع من كل شيء ، 
يسوع الوعود التي سيتم هزم في حربه المريرة لتدمير لي ولكم. ما رسالة هائال من األمل 

من يسوع.
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