סימן ההיכר של אלוהים.
ואת הסימן של החיה
האנשים להיות מסומן,
אמתות לתוך פרקים
פסוקי התנ"ך.

O povo está sendo marcado,
veracidade em capítulos e
versículos bíblicos.

סימן ההיכר של אלוהים.
ואת הסימן של החיה

האנשים להיות מסומן,
אמתות לתוך פרקים
פסוקי התנ"ך.

ספר זה הוא בפורטוגזית ,ב פורטוגזית,
זה היה עבר של אותה שפה ,דרך מחקר
כלי שפה מ .Google-אם כל
מילה של הספר הזה היא לא בהתאם
את השפה של הוריהם ,לתרגם את השפה שלך
כדי להבין זאת טוב יותר .שאלוהים יברך את כולנו.

 7Copyright 200לוס סילבה

פריסה כיסוי
ולריה Ximenes
עדכון
Osmar Vorne
.מעודכן ב2011 .

קיטלוג במקור :טניה  .Marcia Sס קרדוזו2813-CRB-
סילבה ,לו
S
581
סימן ההיכר של אלוהים סימן של החיה :העם להיות
המסומן ,באמינות לתוך פרקים הפסוקים  /לוס
סילבה .nd edition2 .מתוקן .פלמאס.2007 :
ביבליוגרפיה
.p164

 .1התנ"ך דוקטרינת  .1כותר
CDU 22.8

כל הזכויות שמורות  -רבייה ,כולו או חלקו,
כל צורה או בכל אמצעי ,לא תותר .הפרה של
העכבר מחבר )חוק לא פשע  98/9610היא הוקמה על ידי סעיף 184
חוק העונשין.

04

קורא יקר
קורא יקר

הדרך ,את האמת ואת החיים כי אני לא
.ידע
.יכר של אלוהים את סימן החיהסימן הה
אנשים הוא כבר מסומן ,למען האמת
.פרקים הפסוקים
כפי שנראה להלן ,כל תוכנו של ספר זה
מבוסס על דברי אלוהים ,הם טקסטים
התנ"ך הקדוש ,המכיל את הישן והחדש
.יהיה
זה תנ"ך מתורגם על ידי המלך ג 'יימס
יקן ,ו  .1969ואלמיידה ,מתוקנים ת
תוכנו של ספר זה הם ניתוח ,השתקפות
.טקסטים של אותו

05

חברים אחים

אני שואל כי אחרי שקראתי את הספר הזה ,לתרום
או להשאיל אותו קרוביהם ,ואת השכנים
חברים ,אתה יכול לקחת את המילה של
אלוהים יהיה כל אחד כפי שאתה יכול .בין אם אתה גם
תלמידו של ישוע ,לעזור להביא שלך
הודעה אחת ,המילה שלו .הוא מחזיק אותנו
תלמידיו ,ולכן אנחנו חייבים לייצג אותו
עוזר בעבודתה של .evangelization

07

תוכן
הפסוקים

פרקים

11

תאימות עם המילים של אלוהים 01

19

כישוף 02

23

עבודת אלילים 03

29

האלכוהול 04

33

הומוסקסואליות 05

39

זנות 06

43

אנטיכריסט 07

47

גרייס 08

53

שבת 09

67

השלט של אלוהים 10

77

תאימות עם שבעה חצוצרות 11

91

סימן של החיה 12

117

הדיברות 13

125

הנביאים 14

127

15 Pastors

135

הנותרים 16

141

הקצה 17

09

01
התאימות
מילים של אלוהים

התחלה ,אמצע וסוף ,ביטוי גם בשימוש הישן ,אבל עדיין משמשת בטקסטים מסוימים .וטקסט של
היום הוא התנ"ך מתייחס אלוהים ,ישו ,רוח הקודש האיש .ישוע מכנה את הנוהג של קריאת הספר הזה .ב.

ג 'ון  .5:39בוחן את הכתובים ,כי אתם חושבים אתם חיי עולמים .והם הם אשר
להעיד עלי.
יחד נבדוק אותם ,מייעצים להם להשתמש בתנ"ך באותו מתוקנת תיקנה על ידי המלך ג 'יימס,
ללוות את הטקסט .אבל קודם הבה נשאל אלוהים לגלות אדם ,שלו זה של ישו ורוח הקודש ,המילים שלהם
האמיתות שלהם .ואתה אורח מיוחד ,כדי שנוכל לדעת את המסר אלוהים מביא אותנו דרך ציטט פסוקים
אלה .ואז ,אנו יכולים להבין את התנאים שאלוהים נותן אדם נולד ,גדל ומת .הלידה היא ההתחלה ,האמצע
הוא להישאר על כדור הארץ שלנו בסוף? אלה הם השלבים שיש לנו רעיונות גדולים ,כי כל צעד יש מקדם
זמן מוגדרת ולא שלנו .הלידה ,החיים ,הם מתנה מאלוהים ,אבל במהלך הטבעי של החיים ,אנו יודעים את
כל המילים שלו לחיות אותם ,כי הם מובילים אותנו אל האב ואת ישו הוא מעיד ,זה הכי חיזוק טהור של חיי
נצח .קדושתו של אדם מגיע לחיות את כל המילים של אלוהים ,זה את הבקשה ,התפילה שישוע עשה עבורנו
החוטאים.
איזו זכות! ישוע אומר כי מי יקבל את מלה אחת של אמת יהיה קידש את האמת ,הוא קדוש אחדות
מושלמת" .הוא להיות לנו ,ואנחנו אוהבים אותו אותו .ובכן ,לטייל אהבה אמיתית ,בלי להסתכל ימינה או
שמאלה ,בעקבות היעד המרכזי הוא ישוע המשיח .החיים הארציים הוא חולף ,לחיות כאן כאל זרים ,יש לנו
מטרה אלוהים למלא על פני האדמה ,להגיע כמה ימים יותר ,חלק פחות ,אבל אם אתה עושה או לא עושה מה
אלוהים הציע לנו ,ואנחנו באנו עם טוב או רע להילחם מעשים טובים או רעים כי הם ציות או אי ציות מילים
של אלוהים ,את כל הקריירה כאן על פני האדמה מגיע לסיומו .אבל בשביל להציל חיי הנצח הוא יקר מאוד,
היה את המחיר של דם "רפאים" ובצע את הדרכים של אלוהים ,אתה חייב להיות קידש במילים של אלוהים.
למה לוותר על דברים שמוביל חטא ,הוא לא הפסד רווח ,גאולה ,גאולה היא איתו חיי נצח .בגלל הצלב ישוע
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נטען ע"י כל ,אבל החסד כי לכל אדם יש לקחת על עצמם ,אבל זה חייב להיות שינוי ,שינוי ,אפילו אם
ישנים חייבים להיוולד מחדש ,להיות כמו ילד .כואב כאשר מישהו ילד ,היא מרגישה כאב ,לבכות ,אבל אם
אותו אדם מיד קרא לה לחיקו ,היא פותחת את זרועותיה זורם ומחייך ,דמעות ממשיכות להופיע גם בפנים,
לחבק אותך ולסלוח ,וכי תוקפנות לא זוכר ,יש לו לב טהור ותמים .לפיכך ,אדם צריך גם להפנות את הלחי
השנייה ,אבל לעתים קרובות לא קל לסלוח עבריין ,זה פגע בנו ,גנב ,רימה ,נהרג אחד משלנו ורבים
ועבירות אחרות .אולם עלינו לזכור את מעשה העבריין היא מעשה חטא ואנחנו חייבים לסלוח כי הם בכל
זאת עבורך ,אתה תראה כי חטאיהם אינם שונים לאלו של עמיתיהם .כי כל אחד יש טעויות ,שלה אשר חטא,
ועל חטא שום הבדל בין אחת לשנייה ,ולכן אנחנו צריכים לסלוח כמו אלוהים .הוא סולח לנו על חטאינו לא
זוכר .אם אנחנו גם לעשות זאת ,כי כולם צרכים של אלוהים רחמים.
אם אתה כל היסוס או שאלה ללא מענה לחפש את הספקות שלהם ,כמו מילה של אלוהים הוא העצה
הטובה ביותר ,מתנערת מכל הדברים שמפריד בין אדם מאלוהים להמיר )להמיר להוביל היא הדת האמיתית
לשנות את אופי  (,להפוך להתחרט על חטאיהם ,ולא להתאמן יותר .קולפים את הזקן לשנות את מסורות
ישנות ,להיטבל לקבורה החטאים ,יצור חדש ,עבור זה ,אדם חייב לעשות את הצעד הראשון .כי אם אנחנו
אומרים שאנחנו אוהבים להודות ישוע לא לשנות ,ממשיך אותו או בצע העיקרים של מסורות ישנות לבין
הבוז של אותה הבשורה ,אכפת לי! הפוך השתקפות ואילו היום יש זמן.
איפה ישו הלך גרירת הקהל ,ואת זה הדוקטרינה צמחה ,ואת תורת שישוע הטיף לא היה הולך נגד
האינטרסים של רבים ,וכל האנשים היו לפיזור כנסיות ,המנהיגים הדתיים של זמן כי הרגשתי מאוד קנאי של
ישו .הכומר כייפא היהודי גבוה שחיו בזמנו של ישוע המשיח אשר ניבא את מותו ,וגם רדפו את הנוצרים
הקדומים .ואת הפרושים הצדוקים מהם דיבר ישו EDIPE .אנציקלופדיה  1ו "הפרושים ".הפרושים היו
כת אחת בין רבות שנלחמו על העליונות בפרשנות של התיאולוגיה היהודית ,משקיפים חיצוניים מנהגים,
מתרפס פולחן וטקסים ,הם עשו חומרת גדול של עקרונות ,אבל תחת מראית עין של במנשא הרגלי מסירות
מופקר מוסתר .לכן הוא משתמש במונח "הפרוש" פירושו בהשאלה צבוע בזמנו של ישוע המשיח הצדוקים
שלטו הסנהדרין הכוהנים
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הפרושים השפעה על אנשים שגויסו ,בעיקר בקרב הסופרים הרופאים ,והם הכריזו על עצמם בגלוי נגד
ישוע.
האחים אפילו אם ניקח את דמיוננו שנים קצת פחות מאלפיים לפני צליבתו על הצלב של
גולגולתא ,אנחנו לא יכולים לדמיין את המציאות שישוע חי ,כאב ,ייסורים ,צער .הוא ידע שהוא הגיע
תחילת הסוף ,שהוא השה לעולה ,שם הוא מרגיש את המשקל של כל חטאינו ,אבל לא לוותר ,אבל הצער
הגדול ביותר שלה היה עבור מי להקריב את הדם שלהם ולא להתקדם רבים שם .הוא חש את הכאב של מי
להפסיד .ואף אחד לא יכול לתאר לעצמך את גודל האהבה של ישוע לאנושות! האנשים צלבו אותו ,עם
חידודים של אכזריות ,מוקצף אותו ,סטר לו ,ירק ,ואת כתר של קוצים על ראשו ,נשא צלב שלנו ,ולא היה
את המשקל של כל חטאינו ,מקושרת שלנו היה הטיף ,ובכל זאת התפלל אביו החוטאים.
כאשר אנו בוחנים את הצלב של גולגולתא ,קורים שני דברים :ראשית ,לחשוב על הכאב כי ישוע חש,
ולצרף את כל האירועים האלה וכולם להאשים מעורב במותה של הבן של אלוהים אמר ,אנחנו חושבים
התליינים ,ולצרף אליו את החטא של אכזריות שישוע היה נהרג .באותו זמן ,תלוי כי הפשע בוצע ,העבריין
נידון לעונש המקסימלי היה צליבתו ,זה עינוי גדול ,להיות תלויים בזרועות פתוחות הידיים ממוסמר לצלב,
על ידי מסמרים אשר החזיק את משקל הידיים הגוף ,וגם חלק של משקל הגוף לדחוף את הציפורניים
ברגליים
כי ישב על גבי מטה קטן ממוסמר אל הצלב כדי לעזור לקיים את הגוף ,ומצב רדום? והכאב? תהליך זה איטי
וכואב .אבל ישו לא ביצע שום פשע ,הוא חף מפשע האישומים הם עשו את זה ,הוא היה ממוסמר על הצלב
כי חטא זה מביא מוות גברים ונשים שמאמינים לציית ומאמינים כי החסד ינצח הישועה לחיי נצח  .אבל איש
לא אומר לעצמך הייתי שם! עבור מי ממוסמר ישו על הצלב ,לא ידעתי שזה אתה! זה היה על חטאינו! אם
אתה מודע מה לא בסדר ומה הוא חטא ,אנחנו מטיפים ישו על הצלב כל יום ,ואת ההבדל הם הימים .אלה
המוציאים לפועל נצלב ישו באותו יום ואנחנו זהים ואת התליינים נצלב ,היום.
אבל אתה יכול לעשות את ההבדל ,אתה יכול להרים אותו זמן יש זמן ,מבקשים לדעת מי זה ישו מת
בשבילך ,אז אתה לא למות לעבור מן החיים הזה לחיי נצח.
האנשים הנרדפים ישוע משנתו ,היו נועד למלא את מה שהיה הציע כי הם הלכו
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אלוהים דרכים ,בגלל חטאי האדם מן האלוהים גורם לא להקשיב לדבריו ,לעקוב אחריהם .והם לא מאמינים
כי ישו היה בנו של אלוהים .בעוד אחרים על ידי הגילויים של אלוהים נתן הנביאים שלו באמצעות האמונה
מצפה לבואו של המושיע ,מחכים לבואו של בנו של אלוהים כאשר הוא בא היה מוכר על ידי העיניים של
האמונה באלוהים שזה שנשלחים ומתקבלים וכל לקבל אחריו ,הם לשמוע את הקול שלך.
אבל מי ישוע להכחיש פעמיים ,בדיוק כמו אותו עד מוות ,גם הכחיש שישוע קם ,ולראות את גודל הנזק זה
שקר ,היום רבים לא מאמינים כי ישו היה הרים ,מאמינים כי הוא ישן בין המתים  .זו אסטרטגיה של השטן,
לשקר ,לרמות ,להונות ,כי הוא אביו של שקרים ,כל המטרה של השטן היא לעכב את התוכניות של אלוהים,
ולכן,
ישוע הזהיר אותנו במצבים שונים .אנחנו צריכים להיות תמיד מתפללת לאלוהים כדי לספק לנו את
המלכודות של השטן.
אחיו ,ואת ישוע סביב השטן ביצירת כל יום ,כוונתו היא
לנפות גברים ,מסמן אותם ,התעלף אותם ,היכו אותם ,היכו אותם .אבל יש לנו חסיד עם האב ,אנו מתפללים
אליו בכל רגע להגנה שלו ,לרחמים שלו להגן על כולנו מפני השטן של איגרות חוב ,אגרות חוב אלו ,אשר
אין ספור ,והוא משחק את הנקודה החלשה ביותר של האדם כדי להתגבר עליהם ,יש אומרים" ,אלוהים שכח
אותי ".אלוהים לא לוותר על האיש ,האיש לא לוותר וללכת בדרכי אלוהים .לחפש אותו ,הוא נמצא בהישג
יד ,אתה רק רוצה לשנות ולחפש את הנתיב המוביל אל אלוהים ,ואנחנו נשארים המשרד לשבור את
האמונה.

פוגש את דבר אלוהים ולא רק המאזין

אם אנחנו אוהבים ולקבל את ישוע המשיח ,היא הצעד הראשון ,השני ,לא להיות עצלן תמיד מחפשים
את הידע של דבר האלוהים .עבור רבים הוא הבטיח לנצח ,כי המילים הללו ניתנו לנו כדי להגיע ,כך להאיר
בליבנו להראות לנו את הדרך קדימה.

אבל להיות  ye doersשל המילה ולא רק  ,hearersמרמה אותך עם המילים שווא.
עבור כל אם להיות שומע של המילה ,ולא רמאי ,הוא כמו האיש מתבונן הפנים הטבעית שלו,
כי זה כולל את עצמו ,והלך מהר שכחתי מה זה היה .זה ,עם זאת ,כי תשומת הלב לחוק
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חופש מושלמת ,והיא ממשיכה בו ,הוא שהוא לא שומע שכחן אבל אשת מעשה של עבודה,
האיש הזה יהיה מבורך המעשה שלו .ג 'יימס.25 - 22 .1 .
אלוהים הוא חזק ומפעיל את דבריו ,כך לא שקר נגד המלים האלה ,כל אחד אומר לאחיו את
ההודעה המושלם שלו ,הליכה באור ,להיות נאמן רק ,כפי שנדרש על ידי הקדושים .אל תטעו ,ולכן ,מי הוא
מרמה את עצמו ,אומר כי כל דת ,כל דוקטרינה ,מוביל אלוהים .עבור מילה של אלוהים כי הוא קדוש
בתנ"ך ,אומר כי רבים שולל על ידי כל הנאומים מילה כי כנראה נראה נכון ,כי מה שהם אומרים או עושים,
זה בשם אלוהים .ורבים יהיה מפוזר ,לנוע בדרך ,לא שולל או שולל ,תראה ,תראה ,לא לתת לאף אחד לנהוג
החיים שלך.
אז ,כמו היום ,אלוהים שלח את הנביאים שלו להביא את דבריו אל אנשים שלא רוצים להתפשר אפילו
לשמוע את המסר של ישועה לא לתת אשראי ,מכיוון שהם לא היו בהם האמונה ,הרצון לדעת את אלוהים,
עבור להם לב קשוח ,בעיניים עצומות אל האמת .היום ,המסר הוא גם זמין לכולם דרך התקשורת הכתובה,
המדוברת ,בטלוויזיה ועל רבים גם לא לקבל .האיש מאמין ,אלוהים יודע ,אתה יודע את זה הוא הנשימה של
החיים ,כי בלעדיו האיש מת ,ויוצאת נוכחותו ,כמו נר ,אשר כבה את הלהבה נעלמת עדיין לא רוצה להתפשר
עם אלוהים  .ויש הסבורים ,יחד ,יודע את המילה ,ופתאום סוטה הדרכים של אלוהים.

אתה מאמין שיש אלוהים אחד :אתה טוב ,גם השדים מאמינים צמרמורת .ג 'יימס.
.2.19
מאמין ,אבל לא לציית ,למרוד ,לא נכנסים אמונה ,ורבים מתים מוטה לפני ביצוע תיקון עם אלוהים.
לעשות היום לתקן עם אלוהים ,בעוד יש זמן ,תמיד לזכור ,האיש חייב להיות מוכן כי הפעם הוא לא של
אדם ,הוא אלוהים .אז לך להיות מוטה ,הן מחוץ לכנסייה ,מכל סיבה שהיא ,או אם הוא קר ,חם ,חלש,
לשאול את אלוהים ואת רוח הקודש שלו כדי לחזק אותך .לדבר עם הכומר שלך ,או אח של האמונה ,כי זה
יכול להיות המלאך נשלח על ידי אלוהים כדי לעזור לך חברת באמונה שלך ,אפשר להתפלל ,תמיכה ,כי אין
סיבה כי יכול להוציא אותך משם מאלוהים .האיש חולשה שלו בורות של המילה אלוהים ,תמיד מארגן
תירוץ יותר צולע ,להסיט ,השארו ,כי רפיון זה לא מאלוהים ,הוא השטן  cirandaלך ,בלי להכיר את
תחבולות של האויב.

המבטיח להם חופש בעוד הם עצמם אינם משרתים של
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שחיתות ,בגלל מי האיש הוא להתגבר ,של אותה הוא הביא עבדים .כי אם לאחר שהם נמלטו
 pollutionsשל העולם באמצעות הידע של לורד המושיע ישו ,הם שוב הסתבכו בה
ולהתגבר ,אם התנאי האחרון שלהם גרוע יותר הראשונה .עבור שמוטב להם לא לדעת את
דרך הישר ,מאשר לדעת ,כדי להפוך מן הציווי הקדוש נתן לו ,זה קרה אל להם על מה שהם
אומרים פתגם ,חוזר הכלב להקיא שלו ,ואת חזיר שטף אותה כדי להתבוסס בבוץ .פיטר .2
.22 - 19 .2
זוהי הזדמנות טובה להסתכל אם אנחנו לא חריגה מן המילים של אלוהים .מה חופש השטן יכול
להציע למישהו? כי אם הוא משרתו של החטא יורשעו ,זו גם האסטרטגיה של השטן .הכאתו של האיש,
לגרום לו משרתו ,מציע כל מיני סוגים של שחיתות ,הראשון בא הפיתוי ,כי זה מפתה ,זה יהיה כרוך אנשים
בכל המובנים "שלהם" ,נותן להם את הרצון של לא ידוע ו הדברים לטמא אדם וכאשר לפועל ,הוכיח את
המעשה של התשוקות שלו ,את מרגישה ,מרוצה ,מרוצה ,האנשים האלה הם לקחו לפעמים מכל הכיוונים,
נשלט ,לכודים ,משועבדים ,ללא שליטה עצמית ,מלא כל הפגמים אפשרי .חלק בתשובה רוצה לחזור ,אבל
כבר לא שולטים יותר ,כאשר אתם נעשים מודעים לטעות ולא להבין אותה בחזרה ,מגיע להרגיש גועל עם
עצמם ,הם בתחתית של יכולות.
אחרים מקבלים לעזור רוצה לשנות ,שואפים לשנות ,לקבל את הסיכויים של רצון לשנות .אחרים ,כמו מה
שהם עושים ולא רוצה לשנות ,להיות מנוצח ,משועבד .רק אלוהים יכול לשנות אדם ולשים אותו שוב,
פשוט רוצה שזה אלוהים ,הוא מכיר אותך ,הוא אשר הוקמה לך ברחם ,הוא יודע יהיה שלך ,הסודות שלך,
את המחשבות שלך אתה יודע אלוהים? לנו לחיות בבית של מישהו אנחנו צריכים להיות חברים ,להיות
אינטימי ,להיות בעלי ידע עמוק של אדם זה ,כך אנו יודעים כי אלוהים אוהב אותו ,לציית לו ,שיש לו
הראשון בחיינו .אנחנו המרכיבים עובד שלהם ,הם הילדים שלו ,עד ליום המשפט ,יש כל ההזדמנויות אותה,
אנחנו צריכים להתפשר עם המילים שלו ,יש חוקים להיות נפגש ,כי אנחנו לא צריכים לתת משהו או מישהו
בעולם הזה אוהב משם אלוהים ,הוא לא אוהב תאווה חטא.
השליח יוחנן המרכיב את התאווה של שלושה גורמים ,את תאוות הבשר ,התאווה של העיניים ואת הגאווה
של החיים .לחדש את התווים במילים "שלהם את האהבה של עצמי ,כדי בוז של אלוהים".
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ישוע אמר" ,כי קשיחות ליבנו ,לבל לזוז הרחק מן השביל ,הנתיב עשוי להיות צר ".אבל זה ביטוי,
עשוי להציע בדרך זו הוא קשה ,עם זאת ,מתוקה ושקטה ואת ברכות של אלוהים ,אשר מביא את כל
 .abonançasאבל רבים רוצים את הברכות ,לא רוצים את הבעלים של הברכה ,לא רוצה להתפשר ,שכן
רבים רוצים אותו אבל לא מחפשים אותו.
אם מישהו אינו חי את המילים שישוע אמר לא היה מוצא את הדרך ,לא תמצא את האמת ,לא תמצא את
החיים כי הוא אלוהים .לחזור ,לחזור בתשובה של כמון רע ,אתה שומע גם את השיחה של ישו .הוא יסלח
לך ואתה תקבל ,לא משנה מה עשית ,ואת העבר שלו הוא לא יעשה יותר זיכרון.

חפש את הדוקטרינה של אלוהים
אם היה לך את ההזדמנות לפגוש את אלוהים פנים אל פנים ,יום לפני הגמר ,אשר מבקש ממך
לעשות לו? אני חושב שכל אחד יעשה את אותה השאלה כמה היה ,למען ישו כשהוא היה איתו פנים אל
פנים.

הנה מתקרב  -הוא גבר צעיר )צעיר( אמר לו ,מורה טוב ,מה יהיה טוב יש חיי נצח?
והוא אמר  -לו כי הם קוראים לי טוב? יש רק אחד שהוא אלוהים .אולם אם אתה רוצה
להיכנס לחיים ,לשמור מצוות .מתיו17 ,16 .19 .
ובכן ,אם זאת השאלה כי היינו עושים ,והנה התשובה .אבל התשובה עבור רבים אינו ידוע ,אך הוא
לא קיבל ,אלה המצוות אשר אלוהים מדבר הם עשרת הדיברות של אלוהים אשר בספר שמות  1 .20עד 17
איש קורא ,מבין ,אבל הוא זר ,ולחשוב לציית לפקודות יכול לדלג על כמה אחרים .אלוהים פועל על המקום
כל יום ,לקרוא ,לדבר עם האנשים שלו ,באמצעות המילים שלהם .אם ציות המצוות היא דרישה להיכנס
לתוך החיים ,ומי הוא אי ציות מי ישאל את הנשמה? השוואה גסה ,להבין "רק קצת" מי הוא הורה יודע למה
אני מתכוון.
הזוג מייחלת הילדים ,עושה תוכניות לעתיד ,לדמיין את הילדים המושלם ,מנומס וצייתן לכל המצוות "שלו"
יישומים שיהפוך אותם .בגלל שהם רוצים אותם לציית לכללים של חיים טובים ,וזה חבל כי הילדים שלהם
ללמוד ,וכמה נולדים לכבד ,לתת להם שמחה עבור ההורים ,עבור הבאים את הנתיב של הצדק ,האמת הם
מציית שלהם המצוות ,כמו אחרים נולדים כדי קלון .אבל אחרים ,כאשר הם גדלים ,לעשות את ההיפך
הגמור ,להפר את כל הכללים ,חלק אפילו התנהגות מצער ,קל דעת.
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ממושמע לכל העקרונות של חיים טובים .כתוצאה מכך ,הפכו לעבריינים ,לבצע כל מיני פשעים האפשר
מאחורי הילדים הללו ,אף הילדים הם ההורים שלהם .כבר לא סתם עוד אכזבה :יש דמעות ,כאב ,עצב
ולפעמים מאבדים אותם באופן טרגי להישאר בלבם של דברים טובים כי עכשיו זה הזמן של הילד בתור ילד,
שישב על ברכיו ולחצה אותה לתוך החיבוק ,נישקתי אותו שם ,האב רצה לגונן על הילד לנצח .ובכן ,הילדים
האלה הם אנחנו ,ואבא שלנו הוא אלוהים שעשה בדמותו שלו ואנחנו צריכים להיות צייתנים ,ואם הילדים
שלנו הם לא צייתנית ,אנחנו מרגישים את התוצאה של פעולות אלה לבין מה שאנחנו מרגישים הוא אפילו
לא קרוב למה אתה מרגיש את הלב של אלוהים  .למה את כל האהבה שיש לנו עבור ילד אחד ,אשר הוא
בשר של הבשר ,הדם שלנו של הדם שלנו ,לא מה הוא הביא אותו עד מוות ,כדי להציל את כולם .ואלוהים
נתן בנו האהוב ,שלו עבור האהבה של אתה ואני ,הוא מת על אי ציות שלנו מצוותיו .אבל אם לציית לנו ,יש
לנו את האב והבן ,ורוח הקודש ,מאחר ההשוואה היא בעצם אפילו גס ,אף אחד לא אוהב יותר מאשר
אלוהים.
ישוע במתי 12:40 .לנבא איך זה יכול תוכחה ,הסבל שלו לגאולת הנשמה שלנו .הוא אמר כי ג 'ונה ,שבילה
שלושה ימים ושלושה לילות בבטן של דג ,הוא יהיה גם שלושה ימים ושלושה לילות בלב הארץ .אלה
שלושה ימים ושלושה לילות שישוע מדבר זה מאז הלילה של ה  1-לעצור שמתחיל ביום חמישי כי גם היום
הראשון של השבוע כשהעלה שלושה לילות שלו .והימים ימים תהיה O1 °החל ביום שישי עד יום ראשון,
שהיה יום הוא קם שוב על רגליו ,אשר נקרא כעת שני ,חשבון במשך שלושה ימים .אלה ,ימים ולילות כדי
להיות מאז המעצר הסבל שלו ,כל משפט הלינץ מחה על מותו ותחייתו .זה היה אסיר שישוע שילם על
הגאולה של כל הנשמות ,לך ולי ,לכולנו.

מעשי 32 .5 .ואנחנו עדים כמה מהדברים האלה ,וגם רוח הקודש שאלוהים נתן למי
לציית לו.
כאן מאשרת כי אלוהים נותן רוח הקודש שלו למי לציית המילים שלו ואת מצוותיו ,חוקים ופסקי דין .רוח
הקודש שלו לא להתעכב שם הם שקרים ,הונאה ,אי ציות והיכן אין השפעה על דברי אלוהים .כאן אנו
רואים כיצד אדם הוא הוטבל עם רוח הקודש של אלוהים ,האדם היחיד מקבל את רוח הקודש מן בעת לקבל,
לציית ,והוא עונה על כל המילים שלך ,אז זה יתנהל ,מודרך על ידי רוח אלוהים.
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02
כישוף
אחרת הבשורה
אנו בטוחים ,אישור שרוח הקודש של אלוהים שוכנת רק הילדים מציית המילים שלהם.
הדרכים של גברים מכופפים ,הוא מתרחקת אלוהים ולחפש דרכים אחרות ,אשר מוביל האלים שווא ,הם
שקרנים ,הם מרמים את הרוחות.

" .20 .Cor. 15 1המשיח קם לתחייה מן המתים ולהפוך  firstfruitsמהם כי ישנתי".
ג 'ון " .3:13עכשיו יש אחד עלה לשמים אבל הוא שירד מן השמים ,בנו של האיש בגן עדן"
העברים .27 .9 .וכמו גברים הם הורו למות פעם אחת ,אבל אחרי המשפט הזה.
בית המשפט )המשפט( .החיים הם מתנה מאלוהים וגם כאשר הוא מאפשר הלידה של אדם ,הוא גם נותן
תנופה הנשמה רוח חיים ואת אלה מלווה אותו עד מוות ,המפריד מן הגוף ,הנפש ,אשר הוא נשימה נשימה
רוח ישן ,ממתין תחייתו של היום האחרון .כאן אלוהים מסביר מאוד ארבע שאלות ,והתעלם ידי כמה ויש
עדיין מי שמאמינים להפך .אבל כאן התנ"ך הקדוש ,לוקח את השאלות האלה וגם אחרים.
ראש  1קורינתיאנס .15.20 .ישוע היה הראשון קם מן המתים.
שנית 1-קורינתיאנס .15.20 .ומי מת ישן.
שלישי ג 'ון  .3:13מי קם לתחייה ועלה לגן עדן היה רק ישוע
רביעי העברים .9.27 .האיש הוא "הורה" למות פעם אחת ,אחרי המשפט.
כאן אנו רואים ארבעה צווי האלוהים חלק הדוקטרינה שלו ,אם יש דוקטרינה שלא עומדת בקריטריונים
האלה ומי מטיף אחר הבשורה ,לא בא מאלוהים .אף אחד לא קם מן המתים לאחר תחייתו של ישוע ,ישוע
רק היה ולא אף אחד אחר ,מחדש את אלוהים ,כי אין גלגול נשמות .על גבו של העברים אומר כי האיש
"הוא מינה למות פעם אחת בלבד ".לכן ,רק למות פעם ,אם כי לא יהיה לך גלגול נשמות .ובכן ,אם מישהו
נמצא במצב שינה ,הוא לא הולך לשום מקום ,לא לשמוע ,לראות ,לא יודע מה קורה סביבך ,הוא שינה את
העולם .רק מחכה לשובו של ישו .אבל הרוח זה מגלם ,משלבת
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אצל אדם ,אשר כבר יש נשמה ,לא יכול להיות אלוהים .ואם לא אלוהים ,הרוח הזאת מטעה ,מטעה רוח,
אותו משוטט בחלל בין אנשים ,להכיר את כל האנשים על ,חיים שמתו ,כאשר מישהו טוען שזה לוקח את
הגופה מי שעורר את זה ,לדבר על דברים שקרו ,ועל אנשים שמתו ,רק כדי להאמין ולכן יהיה להונות
לעשות פלאים ,ריפוי ,נסים .כישוף ועל הכישוף ,כמה מאמינים כי רוחו של אלה שמתו הם ברמה מוגבה של
טיהור החטאים לשעבר ,מחכה להיות בגלגול והוא מתרחש בבני אדם .אחרים מאמינים כי את רוחם של אלה
שמתו לחזור בגלגול בבעלי חיים כגון כלבים ,חתולים וחיות אחרות.

ולשמוע מלחמה בגן עדן :מיכאל והמלאכים נלחם נגד הדרקון ,והוא נלחם נגד הדרקון
והמלאכים שלו ,ששררו לא מצאתי שום מקום יותר בגן עדן .הם גברו על הדרקון ,כי נחש
עתיק בשם השטן ואת השטן ,אשר שולל את העולם כולו הוא השליך אל האדמה והמלאכים
שלו היו לגרש אותו עם התגלות.9 - 7 .12 .
לראות ,השטן מרדו בשמים נזרק על הקרקע עם המלאכים שלו .אם את רוחו של מי למות ישנים ,מה הם
המלאכים שהם מלאכים של אור? רוח לראות איך מרמים יש שני האישים ,יש רוחות אשר משלבת את
האנשים ,כמו עם מתכוון פניו זה ,הם הציגו את זה ,אז לעשות את הכישוף הרע כישוף.
ורוחות אותו להיכנס מתיימר להיות נחמד ,לעשות ריפוי ,ניסים ונפלאות ,מדבר בשם האלוהים ,כי אם הם
מדברים השמות שלהם ,לא להטעות אף אחד אחר.
מי שמאמין ו סוגד תורת הנסתר ,או אלילים ,לחפש את אמיתות דברי אלוהים .למה נפגשים כל מילה של
אלוהים שהאדם הוא מוצדק ,הוא נכון "האב" יוצר ,להגיע הוא לא צריך מתווך ,כי יש לך חופש ואת הזכות
לדבר ישירות עם האמונה באלוהים הוא יגיב לך להיות ילדה האהוב.

אבל אני חושש שברגע הנחש איב שולל על ידי תככים שלו ,כך גם איזה מושחתים החושים
שלך מן הפשטות כי הוא המשיח .כי אם מישהו מטיף לכם ישוע אחר אשר הטיף לנו לא ,או
אם אתם מקבלים רוח אחרת ,כי לא מגיע או אחר קיבל את הבשורה אשר לשאת איתו .עבור
אלה השליחים שווא ,מרמה העובדים ,להפוך את עצמם השליחים של ישו .ולא פלא
עבור השטן עצמו מתחזה כמלאך של אור .יש הרבה כי השרים שלהם להשתנות כמו השרים
של צדקת ,שאת סופו יהיה על פי מעשיהם.15 -Cor. 11. 3, 4, 13 2 .
אהובה ,את הבשורה של ישו ברור ,פשוט ,קל להבין ,בעקבות זה לא יכול להשתבש ,ואתה תהיה
מוגן מפני מלכודות ,המלכודות של השטן .לראות את ערמומית של השטן שולל איב דרך החטא שלה נכנסה
לעולם ,שבו כל האנושות נגזר .החטא הפך קללה ,שבה אנחנו משוחררים רק על ידי דמו של ישו .עם זאת
ערמומי ,השטן משתמשת אדם לשנות את הדוקטרינה ואת הבשורה של ישוע מציג את דוקטרינות אחרות,
עושה השליחים הונאה ,סמוי ,אבל  doersשל מעשים טובים ,אבל הם שרים הם מלאכים של אור ,לא
מאמין הכל לשמוע או לראות ,זה יכול להיות השלכות ,והן כולם בסוף אסתפק ציוני ,ואת העונש הוא עד
אחד.
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כבש והנפרע שלו הר ציון
קרא את ההתגלות .8-2 .7 .פסוק ³ .4 .ראיתי את המספרים .והיו סימן של .144.000 .של
כל שבטי
ישראל .מכל שבט ישראל נרכשו .12,000 .סך  .144.000מדד  .3מציין.
התגלות .5-1 .14 .ואני הסתכלתי ,והנה השה על הר ציון ,ועמו  .144.000כי מצחו היה
כתוב את שמו של אותו ואת אביו שמעתי קול .מן השמים ,כקול של מים רבים כקול רעם
גדול :ושמעתי קול של  Harpersלנדנד עם נבלים .והם שרו שיר חדש לפני הכסא ולפני
ארבע החיות והזקנים :ואין אדם יכול ללמוד את השיר הזה אבל .144.000 .איזה נגאלו מן
האדמה .אלה הם אשר לא היו טימאו עם נשים; )כנסיות מזוהמים( כי הם בתולות ,אלו הם
אשר פעל שה באשר ילך )אלה כבר העלה( .אלה הם בין בתים שנרכשו כמו ביכורים עבור
אלוהים ישו .וגם בתוך הפה שלהם נמצא לא מרמה ,הם ללא דופי לפני כסא אלוהים.
התגלות.5-14.1 .
הבה נבחן את הטקסטים האלה לאחר אדם וחוה חטאו ,ואחרי שכל בני האדם הורשע חטא .אבל כאדם הוא
נגאל מן החטא? רק כאשר הוא נרכש על ידי הדם של השה ולהיות ציות הבשורה שלו .התגלות.14.3 .
אומרת אלה .144.000 .אלה נגאלו מן האדמה) .פיסת מידע אחת בתנ"ך לא נכתב על פי סדר כרונולוגי ,יש
לנו לחפש ולהשוות טקסט המתאימות ,לא לצאת מהקשרם .(.ואת התנ"ך אומר כי אלה 144.000 .קדושים
לתחייה כבר! .זוכרים מי ללמד בטעות יהיה גינוי יותר.

מתיו .53-50 .27 .ישוע צעק שוב .בקול גדול ,הניב את הרוח .והנה ,את הצעיף של המקדש
נקרעה לשניים מלמעלה למטה ,והאדמה רעדה ,הסלעים נבקעו ,ואת הקברים נפתחו וגופות
רבות של קדושים אשר ישנו התעוררה ,ויצא הקברים לאחר תחייתו ,ונכנס לעיר הקודש
בשמיים.
הנה התייחסות מותיר ספק כי קדושים רבים לתחייה גופות ,זה אומר הרבה ,אבל כמה לא מדברים ,אבל
הם נכנסו לעיר הקדושה ,אלה היו לתחייה עם ישו על הצלב של ישו גולגולתא כאשר פג ,ומת .אלה הם
אשר פעל שה באשר ילך .אלה הם בין בתים שכבר נרכשו כמו הביכורים לאל ישו.

ג'ון  .3:13אף אחד לא עלה השמימה ,אלא כי הוא ירד מן השמים ,בנו של אלוהים בשמים.
הנה גם ההכרה כי אין תמותה יש לשמים אחרי ישו קם לתחייה ועלה השמימה .אלה .144.000 .לשמים על
מותו של ישו חתום בחותם ללבוש שמלה המשפטים ,ולאחר מכן מאשרת כי ג'ון ,כי לאחר תחייתו של ישוע
ואף אחד עדיין לא עלה השמימה.
טימותי הראשון  .15,16 ,06:14עד להופעתו של ישוע המשיח שלנו :איזו בזמן שלו להראות מבורך ושליט
היחיד ,מלך מלכי המלכים )ישו( ואדון אדונים .הוא שיש לו ,הוא לבדו הוא בעל חיי נצח ושוכן באור בלתי
נגיש ,שאיש לא ראה את יהוה ,ולא יכול לראות :למי יהיה כבוד וכוח נצחי .אמן .כאן מבהיר ששום בן
.תמותה היא שבו ישו הוא .הוא נמצא במקום נגיש
גם כאן הבנה ששום בן תמותה לא עלתה לשמים לאחר ישו קם לתחייה ועלתה לשמים
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03
עבודת אלילים
אנו ממשיכים לחפש אמיתות הדוקטרינה של אלוהים ,כי זה נשאר לנצח .נזכור כמה פסוקים.

ונתתה אין לך אלוהים אחרים על פני .זה לא יעשה בשביל עצמך לאליל ,או כל
דמיון של מה הוא בשמיים מעל או מתחת לאדמה ,לא להשתחוות עצמך אליהם ולא לשרת
אותם ,כי אני אלוהים מקנא ביקור עון אבות על הילדים  unto theהדור השלישי והרביעי
של אותם כי שונאים אותי ,ואת מראה רחמים אל אלפים מהם ,כי מצוות אהבה לקמ"ר
ולשמור שלי .יציאת מצרים.6 - 3 .20 .
שתי מצוות אלו הן חלק מצוות ארבע הם לאהוב את אלוהים הם שני הראשונים שכתבו באחת
משתי טבלאות של אבן על ידי האצבע של אלוהים .החוק אשר ניתנה למשה ,המצווה הראשונה היא אהבת
אלוהים .כי אנחנו בטח אוהבת אותו מעל כל הדברים ,זה לא לחפש אלוהים אחרים ,כי אם את האמונה שלך
על הקרקע אחרת ,אתה לא בהתאם לדוקטרינה של אלוהים ,זה שקר ,אלוהים לבדו ראוי כל פולחן ,ציות,
כבוד כבוד .אלוהים ידע כי האיש היה משומד לשנות אמונה יעקבו אלהים אחרים ,כך מצווה זו היא קריאה
סיבה ,אלוהים הוא אומר ,אני בן אבא שלך ,יש לי נוצר לך ,אני היוצר ,שלך לא בוטח במילים מטעות
לחזור עדיין יש זמן.
השני הוא ,לא תעשה כל פסל או כל דמיון של כל אדם או דברים להשתחוות להם ולא לשרת אותם.
היום ,מה שאתה רואה פסלים חנויות התמונה בכל הצורות ,נייר ,אבן ,עץ ,זהב ,כסף ,ברונזה ,חימר,
וכו ' .מאת מה כבר אסור במפורש ,תמונות ופסלים של גברים ,נשים ,בעלי חיים ,ציפורים ,דגים ,וכו ' .הם
מעל אלוהים הנערץ ,והם מושא הפולחן ,ועל הפולחן הם המייצגים אלוהויות והם מושא הפולחן כבוד .כמו
המילה ,כי הוא אלוהים מקנא ,תחייב את ההורים של אותם סרבני ועל ציות המצוות להורים ללמד את
ילדיהם הדור הרביעי .והוא מבטיח להיות רחום באלפי לחפש ולשמור כל מצוותיו.

אני לא מתבייש הבשורה של ישו ,בשביל זה את כוחו של אלוהים אל הגאולה
לכל מי שמאמין ,את היהודי הראשון ,ו
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גם יוונית .עבור בה הוא גילה צדקת אלוהים מאמונה אל אמונה :כפי שנכתב ,רק יחיה על
ידי אמונה .בטענה להיות חכם ,הם נעשו טיפשים ,ושינה את תהילת אלוהים להשחתה לתוך
דמותו של תמונה של אדם מושחת ,ציפורים וחיות ,וזוחלים .הרומאים.23 ,22 ,17 ,16 .1 .
כוחו של אלוהים הוא אחד שיודע ו מציית הבשורה שלו ,ולא מתבייש בזה כי אלוהים קורא אותה כל
אומה או הדוקטרינה כי הדוקטרינה יודע כי זה מביא הבשורה ,וכי היא צדקנות ,נכון אמונה בדמותו של ישו.
מילה של הבשורה אומר כי רבים מוצאים את עצמם חכמים בעיני עצמם ,אבל הם מטורפים לשנות את דברי
אמת לשקר ,לשנות את החוקים של אלוהים ,המצוות ,כי מי בצע אותן לעולם לא יוכלו להשמיד .אבל יש מי
בצע את מצוות של אנשים מושחתים להפוך תמונות של גברים ,ציפורים ,בהמות וזוחלים ,ולציית ,אהבה
וכבוד היצור יותר אלוהים הבורא.
זה מחזיר את הסיבה ,אלוהים לא ישאל על זה אתה? לתת לך אהבה מי התמונות האלה ולהפוך
אותם לאלילים שלהם ,היא אהבה לאליל ,לכבד את האלים עשויים ידי אדם וגורמת לו דמיון שלו כמו גם
של חיות חימר ,אבן ,גבס ,זהב וכסף וכו ' .ושוב ,אני לא אוהב אלהים אחרים ,לאהוב את אלוהים נכון,
להאכיל אותך ,לתקן את זה ,כי אם לכרוע ברך ולהתפלל ,להתפלל לאלים שלהם של כדור הארץ ,או
קרמיקה ,או זהב ,וכו ' .זה האלה שאתה מכבד  ,idolizingמה שהופך אותם האליל שלו לא אלוהים
האמיתי.

לכן ,האהובה שלי ,לברוח עבודת אלילים .אבל למה אני מתכוון? אליל זה הוא
כלום? או כי להקריב את אליל הוא משהו? אבל אני אומר את הדברים אשר קורבן לגויים,
הם להקריב כדי שדים  ,19ולא אלוהים .אני לא רוצה להיות שותפים עם שדים1 .
קורינתיאנס14,19,20 ,10 .
ומה הוא אליל? אליל הוא דמות המייצגת האל וכי הוא אובייקט של פולחן ,מי במס יש יותר מדי
כבוד או אהבה .דברי אלוהים חיים תמיד בהווה ,היום בכל פעם .הוא אומר כי גם היום שולחת עבדיו להביא
את אותו המסר של האמת שישוע ,הביאו חרטה לשנות .כי האמת היא נספו ,זה היה ולכן עדיין המנחות
אותם קורבנות החיה אלילים ,כמו מתנות ,מזון ,מכירות פומביות) libations ,משקה :טקסים לכבודו של
האל( גויים )עמים ,הם אותם אנשים
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מי מתיימר לבצע את הדת הפגאנית עבודת אלילים( .אנחנו וקרא פסוקים אלה .עבור אלוהים בתקיפות
במקרה ואת מה שהוא אומר לא בוטלה ,כל מה שהוא אמר נעשה ,כמו שכתוב בעמודים האחוריים לזכור את
הפסוק של יציאת מצרים 20.3,4 .כי אדם לא יכול לסגוד לאלים אחרים ,או ליצור תמונות של פסלים
המייצגים אלוהות ו להעריץ אותם .ואלה הקורבנות הם קורבנות של השדים אומר שהוא לא לקחת חלק
איתם.
רוצה לראות עוד על אלילים? לקרוא את התנ"ך בפרק של ישעיהו .8 .ישעיהו  20-44.1 .19.20וישעיהו.
 ,25-20 .45וגם ישעיהו .12-46.1 .ירמיהו 30-9 .7 .ירמיהו .16-10.1

משום כך הוא נאם Awake, O ,רדומים ,קם מן המתים ,ואת המשיח אתן לך
אור .האפסיים14 .5 .
"אם רק ישו קם לתחייה ,ואז ,מרי ,אנתוני ,ג 'ון ,ג' ים ,פיטר ,כל אלה הם ישנים כמו האחרים.
ומי ישן לא יכול לראות או לשמוע או לדבר ולא יכול לדבר לא יכול לענות .אבל ישוע הציע את עצמו על
הצלב ,שבו הוא שפך את דמו הקדוש שלו עבורנו החוטאים ,מעניק גישה חופשית לדבר איתו ,אנחנו לא
צריכים להשתדל עבור אחרים לייצג אותנו בפני אלוהים ,כי זה פוגע ברגשות אלוהים זה רק אלוהים
שאנחנו מייצגים ,אנחנו תומכים לפני אלוהים ,לא אחרים.
כפי שהוא אומר :האיש הופך לאליל ,תמונה ו אוהב אותו ,קורא לו אלוהים .סטה מן האמת ,לבחון את כתבי
הקודש ,התנ"ך הקדוש נכון .ואם כל ממתינים תחייתו ביום האחרון ,גם חיכה כל הזמן שלהם ,כי מי יש את
הכוח לסלוח על חטאים ,לשמור ,לקדש מישהו ,זה רק אלוהים אחד ,בישוע המשיח.
ומי מת ,אתה לא יכול לעשות כלום ,להוסיף או לקחת .ישוע בא זה ,כל אשר נעשה או שמורה הניסיון שלך,
את היום האחרון .אבל זה הזמן לחשוב מחדש ,כי אלוהים נותן לאדם באופן בזמן כל כך צריכה לבוא לבקש
להבין את ההזדמנויות להתעורר יודע מה אלוהים אומר דרך המילים שלו.
האיש לא יכול לפסול את התיקון כי אלוהים עשה עם האנשים שלו ,לשנות את המצוות ,את
הכללים ,מי לשבור תיקון זה יהיה משפט הוגן AI .הוא פסק הדין של אלוהים ,שאינו מתחרט.
אלוהים "כל הדברים" ידע כי האיש יהיה מושחת ,לחפש אלהים אחרים ,ולכן ,דרך הנביאים שלו,
דרך אלפי שנים ,אזהרה הקוראת ציות המילים שלו .והם עדיין עבודת אלילים ,אבל עכשיו את התמונות של
הפסלים הם גרוע ,הם סולקו ,מאוחסן .אבל עבודת אלילים היא לא רק בהשאלה) ,שבה יש
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דמות( ,עבודת אלילים הוא בלב היא על ידי מחשבה ,ובמעשים ,אפילו לא רואה אותם ,אבל לאהוב אותם,
לאהוב אותן ,לסגוד להם ,לסגוד להם ,האלים לשווא .לכן ,האיש פנה אל הקורס שלו ,שבתחום הפעילות
שלהם ,ובכך מסתירה את האמת.

אבל מפחידה ו כלא מאמין ,נתעב ,הרוצחים ,את  ,fornicatorsואת המכשפים,
עובדי האלילים וכל השקרנים תהיה חלק שלהם באגם שבו כוויות עם אש וגופרית :שהינה
התגלות המוות השני8 .21 .
אוי אל כופרים! אוי אלה המאמינים את המילים של הבשורות אחרים! אוי לו למי שלא מאמין כל
כך כתוב בשורת הקודש של אלוהים! הכל תתממש ,מן בראשית עד ההתגלות .וכי ישו יגיע בקרוב ,כי זה
משפט תתממש ,המילים הללו שישוע עשה היה בדיוק האיש כדי ניתוח עצמי .עבור מישהו אחר ,או יש
מנהגים כאלה ,להבין ולהיות מודעים ,כי זה סופו של מי לתרגל דברים כאלה.
התגלות .4 .18 .וגם שמעתי קול מן השמים לאמר ,צא לה אנשים שלי ,כי לא תהיו להשתתף החטאים שלה,
אתם לא מקבלים של המכות שלה .ונראה פסוק זה לפני .זו אזהרה מהשמים ,בקשה שלא ניתן
מוזנחת.
אלוהים מדבר אל העם שלו ,למרות שהוא נראה זקנים ,כמו הורה דואג לילדים הקטנים שלהם,
להגן עליהם על ידי הוראה גבולות ,אשר אינו רשאי ללכת מראה איפה הסכנה ,אם הילד רץ אל האש ,הוא
אומר  :הבן הזה הוא אש ,כוויות כואב .בנו ,זה חור אם אתה נופל לתוך זה אתה יכול לשבור את היד או
למות .זה מה אלוהים אומר על הילדים שלו ,על פסוקים אלה ,שמא אתה הופך משתתף של החטאים האלה.
רבים ישנים שינה של רשלנות ,והיא בעיניים פקוחות עכשיו! הם בלי לדאוג מחר ,עוזב את החיים הרוחניים
הצידה ,אלה הם החיים המתים ,מתעורר  -לך ,שם הוא עומד ,יש התחייבות עם אלוהים ואת המילים שלו יש
האמונה בישוע.
הוא אומר האיש צריכה לבחון את הדוקטרינה אשר מביא יחד ולראות אם הוא מגיע לפגישה עם המילים
שלו ,זה לא תואם את הדוקטרינה שלו ,הוא אומר ,אנשים שלי משאיר לה פן גם אתה משתתף ועם זאת
להיות נמצא החטאים .זוהי הזמנה שישוע עושה את כל זה כדי לקיים חיי נצח .ומי לא רוצה את ההזמנה
הזאת?

והם היו כלבים בחוץ המכשפים וזונות רוצחים ,ואת עובדי האלילים ,ואת כל מי
 loveth and makethשקר .התגלות.22:15 .
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הם לא רוצים לקבל את הזמנתו של האל לביתו ,והם לא ייצא של העיר החדשה ,הזונות בחרפה
זנות במקרה זה את הדוקטרינה של אלוהים וכבוד ,אהבה לחפש אלוהים אחרים ,הם אלילים ההמצאה עשה
עבודה של גברים משקרים להיות מאלוהים ,כי אלוהים אומר האיש לא לחפש אלהים אחרים ולא להעריץ
אותם ,ואז הם שוכבים.

 Verily, Verilyאני אומר ,שאם אדם לשמור על המילה שלי ,מעולם לא ראה מוות .ג
'ון .51 .8
אלוהים מעניק לאדם את השמים ,והוא לא רוצה .מי אינו יודע כי השמים הם התהילה ,שלום,
אושר ואהבה .וגם כל יודע מה לעזאזל היא כאב ,טרור ואומללות כל הזמן? אלוהים קורא ההתעוררות .זה
דרך החיפוש בידיעה הוא יגדיר לך חינם .הנה הפלט! אלוהים הוא רחום ,הוא לברוח ,רק כדי לשמוע את
הקול שלו ,שמחזיק את דבריו מעולם לא למות ,זוהי הבטחה ואלוהים לא מסתכל אחורה .הוא הרועה הטוב
אשר תניח את חייו בשבילנו ,הוא כופר ,ורוצה לגאול את הדרך רע.

שכחתי את הכבשים שלי היו אנשים ,הרועים שלהם גרמו להם להסיט עזבו את
ההרים ,הגבעה על הגבעה הם הלכו ,הם שכחו את המקום של הבית שלך .ירמיהו.50.6 .
דרך שקר הוא רועה צאן כי לנדוד את הנתיב ,ואת המעבר גבעה גבעות )גבעה הררי קטן ,פחות
מ גבעה גבוהה( .כבשים שמאל קפל עט אחר ,מן מרעה אחד למשנהו ,מהכנסייה אחד למשנהו ,מבקשים
בטיחות אבל לא מבין שזה עדיין בלי בית ,בלי ציות ופשוט החליפו את הגבעה על הגבעה .התנ"ך אומר כי
האיש מבקש אבטחה דוקטרינות שונות ,אבל עדיין לא למצוא את הבית ,בלי למצוא את הנתיב המוביל אל
פי הדוקטרינה שלה שלה .בפסוק  6ו ציון של  6מציין אני פיטר .2.25 .עבור אל התנ"ך ,שבו אלוהים מדבר
כל הצאן שלו של כל הצאצאים של כל הארץ ,אבל היום יש עדיין זמן כדי למצוא את זה הביתה.

שום דבר לא מוסיף את המילים ,שמא לנזוף בך ,ואתה נמצא שקרן .משלי''.6 .30 .
הודעות שאינן כדברי אלוהים מושלמים ,ו
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נכון ,הם המדריך ,את האור החיים .כל האנשים שרוצים ומחפשים ישועה ,הנה מדריך ,את המילה של
אלוהים .עבור מי שמחפש את הדוקטרינה של הגברים ,יהיה למצוא שקרנים ,ואת המילה של אלוהים אומר
כי שקרנים לא יירש חיי נצח.

 1קורינתיאנס  .10 .6 .להיות לא הוליך שולל את עכו ' ,לא נכנס אל מלכות האלוהים.
הנה זה .מאת אלוהים את האדם .מול זה את המשפט ,כי המשפט הוא עבור אלה הממשיכים של
עבודת אלילים ,אשר ממשיכים אוהבים לסגוד תמונות של פסלים שהם אלילים ,הם לא יוכלו להיכנס
למלכות אלוהים .אם אתה כאן מולך ,כאזהרה ,זה כי אתה מציע שינויים .אלוהים מציע לשנות ,כי בדרך זו
הוא טועה ,הוא מראה לך את זה כשתחזור ,ננקם באותו אופן שבו הוא הולך.
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04
אלכוהוליזם
לשתות
תן לי את הלב בני עמך ,ואת עיניך להתבונן בדרכים שלי .עבור ואבוי? מי צער
אררה? מי טענות אררה? למי יש תלונות? מי פצעים אררה ללא סיבה? ועבור אלו עיניים
אדומות? למי להשתהות על היין ,עבור אלה המנסים לצאת תערובות חדשות.
 23.26,29,30.משלי.
אלוהים אומר ,הבן שלי נותן לי לב עמך .אלוהים מסתכל על האיש עם אהבה וכל מה שהוא
רוצה זה לילד לראות ולהבין עד כמה הוא אהוב יקשיב לעצות שלהם עולות בקנה אחד עם המילים שלהם,
למצוא את הדרך כי מגיע לשמיים .ובכן ,כשאתה רואה את הילד הזה לסבול ,לסבול יחד עם זה .האיש או
את הילדים הצעירים ,תמיד להתחיל החטאים מסיבה כלשהי ,לעתים קרובות בנאלי ,המשך השימוש
בחומרים מזיקים כמעט תמיד ללכת יחד עם התלות ,הידועה ביותר ,אלכוהול ,עישון ,תרופות וכימיקלים
הוא באמצעות משחק על ידי עמיתים או למצוא חברות יפה ,צעיר לפעמים לאכול איזה סמים ,החשיבה
שנותן עצמאות או רוצה להראות בגרות ,ומה שמתחיל בתור בדיחה ועם חלוף הזמן הוא הופך להיות סיוט.
אבל אז ,עבור רבים זה כבר מאוחר מדי ,כבר מוחזק עבדות .לכל חומר שמוביל להפרה של מערכת העצבים
של האדם ,נפשית וגופנית ,ואז אולי ליצור מעגל קסמים .כל מוצר מביא את ההתמכרות לסמים או לייצר
תגובה ,שינויים בחילוף החומרים ,מה שמביא נזק .את התלות של פגמים בחזרה ,הוא כלא דומיננטי ,כי פעם
האיש כבר לא שלטה בשדה ,אדם מאבד תלויה הערכה עצמית ,כבוד לאבד ,לאבד את העבודה שלך ,ואז ,לא
רוצה ויש עוד לעשות את הפשרות.
אלכוהול או סמים ,שותה הרבה לומר על ספורט ,אחרים תלויים ,זה גורם נזק הרסני בחייו של אדם ,תלות
זו באה דרך השטן היא התנאי שזה לוקח אדם לממש לא להתעורר האדם רוצה לשנות ,אבל הוא משועבד
ידי הנפש והגוף .והם סבלו במשך לא מבין לאחור משפחות גם סובלים ,גברים ונשים באמצעות מידות
מגונות לעזוב את אשתו ,הבעל ,הילדים שלהם.
מידות מגונות ,משנה את האופי של האנשים,
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איבד ערך מוסרי שלהם ,שינוי של האישיות .יש אנשים לתמוך החטאים לבקש ,להתחנן ,לשקר ,לגנוב,
לרצוח .אחרים לשתות ולהיות אלימים ,להילחם ,לפגוע או מכות ,מגיעים לסחור צהריים עם כוס משקה הוא
ראה רק את הסטטיסטיקה של מקרי מוות או אומדן הליקויים שנגרמו על ידי בעיקר על ידי אלכוהוליזם.
מקרי המוות משחמת וסיבוכים אחרים ואת רוב מקרי המוות הם של תאונות דרכים ברחבי העולם ,לראות
את הטמטום של מה אלכוהול עושה ,התאונות האלה הם מאנשים שאינם אלכוהוליסטים ,אלא פשוט לאכול
כמויות קטנות של אלכוהול להפסיד תחושת הסכנה והם עושים .הם להרוג ולמות ורבים אחרים אינם זמינים
טרגדיות הם תמיד אנשים חפים מפשע.
עכשיו נראה מאחור מי עומד מאחורי האירועים הללו טרגדיות כאלה מביא אלכוהול והתמכרויות
אחרות ,לשאול את עצמך מי עומד מאחורי טרגדיות ,זה אלוהים או השטן?.
האיש התלוי מבקש ומוצא כל סיבה כדי להצדיק לעצמו ,להתהולל שלו ,בפסוק  29מדינות ועוד
כמה תירוצים עבור השתייה ,את ההתעללות של דבר ,עבור צער ,על הפצעים ,נאבקת על החיים ועל כל כך
הרבה תירוצים אחרים ולשתות לנסות לשכוח משהו ,נמצאים במצב של קהות חושים הם רדומים וכאשר
הוא עובר שלב זה מתחיל שוב .הם אפילו לא מבינים תנסה לגייס עוד רוצה ,אבל אין לי כוח .אבל הוא עצמו
יהיה ההתחלה ,אם אתה לא נותן את החשבון של עצמו לתת אלו מידות מגונות ,שוקל לעזור למשפחה,
לחברים שלך עדיין יש לי את ההודעות של תמיכה ,מרכזי שיקום למכורים בחלקים שונים של העולם .זכור
כי אדם לבד לא ינצח שום דבר ,אלוהים הוא מי הקרב לנצח מלחמות לך ,ואתה רק רוצה לבדוק.
מי מסתתר מעיניהם של אלוהים? אלוהים כל יכול סגיב ,בכל מקום  ,יודע הכל ,השמים
שתלטני שלו ,אתה יודע ,לראות תמיד בהווה יודע את כל הסודות של הגברים .ואפילו הכהן הנביא עושה ,כי
הוא נגוע בסוגים שונים של התמכרויות ,לשתות ,לעשן החטאים ופשעים אחרים כי היא שרירה וקיימת .כמו
אלה יכול להגיד למישהו ,להסתכל ,לעשות מה שאני אומר לך ,אבל לא עושה מה שאני עושה? לאלה אין
עם חזון של מה נכון ומה לא נכון ,כי הם אינם מוכנים לנהל את כל הצאן ,על טעויות ולעשות את כל זה
עושים טעויות שמובילות היטב .ואלוהים הזהיר כי מי למעוד על המגרש ,זה יהיה משפט הוגן.
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אלוהים יעניש מי לשתות.
עבור הם אומרים ,כה אמר יהוה צבאות ,אלהי ישראל :אתם שותים להיות
שיכורים ,ו בקיא ,וליפול ולעלות לא יותר לך כי חרב אני אשלח אותך .כי הנה ,העיר אשר
נקרא בשם שלי ,אני מתחיל להעניש ,וגם אתה ללא עונש? שם לא יהיה שום עונש ,אני
אשלח חרב על כל תושבי הארץ ,נאם יהוה צבאות .ירמיהו.29-27 .25 .
מי אומר הוא אדון צבאות ,אלוהים יעניש ,להפעיל את שותי חרב ,האיש שותה נופל על הרצפה,
הקיא כי הוא ידע את המשקה מקבלת את המשמעות של אדם ועדיין יש לה עד אופורטוניסט רוצה לעשות או
לומר משהו לשתות ולקחת זמן .לכן ,לומר ולעשות מה שהוא רוצה ואז אומר אני לא יודע מה קורה כי הוא
היה שיכור ,הוא שקר אחד גדול ,כי רק מי שהוא מאבד את הכרתו הוא אחד שנופל על הקרקע ולאחר מכן
שמט אותו מאבד את ההכרה .ויש לי את התינוק ,תלוי ונהנה זה .הן כמו לשתות כמו שאתה לא אוהב,
להמשיך עם הכוס ביד לשתות .עבור אלוהים יביא האיש הטעות שלו אומר כי גם בבית מי לא בסדר שלך,
ולהעניש את כל שותי על הקרקע ,לא ללכת ללא עונש על חטאיהם.
אוי לו מי לפתות או להשפיע על בן הזוג שלה ,או לוויה או חבר לשתות ביחד אחרי שיכור מתעללים
אחד אחר או מפר את האמון .ובכן ,במוקדם או במאוחר גילה חרפה שלו ההישג שלו תהיה בושה גדולה ,גם
בשבילך ובשביל משלך .גם אלה אשר לאנוס ולהרוג ,חושב כי פשוט לא תהיה תפס ,אבל החטא שלו יתגלה
הבושה העונש ,על יד אלוהים יגיעו  discreditableוהקאות של צריכת משקאות אלכוהוליים ייפול על כל
אחד.

שכרות
לשים לב לעצמכם ,שמא לבכם לקחת את העניינים לידיים של זלילה ,שכרות ,ועל
טרדות החיים ,את באה לך פתאום באותו יום .לוקאס.34 .21 .
זהו פסוק המהווה חלק הדרשה נבואי על המעקב ו
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הוא אדם להאמין לרכוש ידע של נבואות שישוע עשה אותם ואת המחמאות .ובכן ,ישוע הזהיר כי בא
פתאום ,בלי לקבוע פגישה ,אבל מזהיר כי האיש הוא צופה ,עם צדקת ,לא ללכת ממתקים ,או להשתכר לא
מחפש דברים בעולם .בשרים התשוקות ,האנשים האלה הרחק אלוהים .האיש חייב להיות פיכח ,זקוף ,ציות,
כבוד וקדושה ,ממתינה לבואו של ישו.
לא שולל ,השיכורים לא יירשו את מלכות האלוהים 1 .קורינתיאנס.10 .6 .
כאן גם היא את המשפט כדי לצרוך משקאות אלכוהוליים ,וגם הוא מדבר לעשות ,הוא אומר לך.
אלוהים נותן זמן איש לחזור בתשובה ,לחזור בתשובה ,זה הצעד הראשון .אתה צריך באמת רוצה להיות
שונה ,אלוהים אומר ,לעשות את החלק שלך ואני אעזור לך ,ואת המפלגה שלך ,רק לך .שינוי הוא הזדמנות
יהיה והגישה .אלוהים לעולם לא עוזב את ידו המושטת ,ואבוי למפלגה של אלוהים עושה עכשיו חלק ,שלו
לשים את הראש כי אדם לא יכול לחיות בלי מזון הגוף אל המזון והמים בגלל חוסר הוא מת ,אבל מחוסר
מוצרים החטאים לא למות ,להפך ,זה כשיש לך את החיים ,על השינויים שאלוהים מצפה ממך לעשות,
מקשיב ואת הציות דבריו האמונה בישוע יגיעו את הנתיב המוביל אל אלוהים.
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05
הומוסקסואליות
משום כך גם אלוהים נתן להם את תשוקות לבם ,כדי  ,uncleannessכדי להביש
גופם בינם לבין עצמם :מסיבה זו אלוהים נתן להם עד תשוקות בקלון .לנשים שלהם אפילו
לא לשנות את השימוש הטבעי לתוך זה נגד הטבע .כמו גם גם הגברים ,עוזבים את השימוש
הטבעי של האישה נשרף באחד התאווה שלהם לכיוון אחר ,גברים עם גברים ,ביצע מעשים
מגונים וקבלה בעצמם כי הפיצוי של השגיאה שלהם .וכמו לא היה אכפת להם להיות בעל
ידע של אלוהים .אז אלוהים נתן להם מעל למוח חוטא ,לעשות דברים שהם לא צריכים,
להיות מלאים כל  ,unrighteousnessזנות ,רוע ,חמדנות ,זדון ,מלא קנאה ,רצח ,מריבה,
מרמה ,רשעות ,whisperers ,המלעיזים ,ושונאי אלוהים ,חצוף ,גאה ,boasters ,של
ממציאים דברים רעים ,ממושמע להורים ,ואמהות טיפשי ,אמונה ,בלי חיבה טבעית ,חסרת
רחמים .unmerciful ,מי מכיר את צדקתו של אלוהים )אשר ראויים למוות מי לתרגל
דברים כאלה( לא רק לעשות אותם אבל מי נוהג לאשר אותם .הרומאים.32-26 ,1:24 .
התנ"ך ,אלוהים עזב אותה לאיש לנהוג בבטחה .להראות לנו מה נכון ומה לא נכון .ולהראות לנו מה
לא בסדר מופק חטא חטא מופק את הדברים הלא נכונים .אתה לא יכול לבלבל מה שנכון נכון ומה לא נכון
הוא טועה .והנה אחד מול האפשרות כי האיש עושה ,אז מה לא בסדר  -זה החטא הגרוע מכל ,כל אחד יודע
את זה בכלל .נכנע האדם ,נסחף על ידי המחשבות ,הרצונות ,כי הם מזוהמים פירות הרע ,כי חרפה גופם,
עבור נתעב חושני ,נשים עם נשים ,נשים שרוצות להיראות גברים בשמלה ,קרקע ,התנהגות ולקבל בעצמם
נשים וגברים עם גברים ,בדיוק כמו גברים רוצים להיראות נשית ,בא לעצב את הגוף כולו באמצעות
תכסיסים והם טרנסווסטיטים אשר הופכים לחלוטין .אם לא לשים לב ולהסתכל זה לא ידוע אם זה
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גבר או אישה .ו בזנות הנוהג הוא ברחבי העולם ,הוא קהל גדול של הומוסקסואלים.
ביצירת העולם אלוהים ביום השישי הוא עשה האיש בתמונה ואת הדמיון שלו ,עשה אדם
הראשון ,ולאחר מכן עשה את האישה כדי לווייתה ומבורך זה איחוד מבורך על ידי אלוהים .אמרתי ,אתה
פרו ורבו .לכן ,כל מערכת יחסים מחוץ דפוסי הנישואין )אשר אינו בין גבר לאישה( לא יהיה לך את ברכתו
של אלוהים .ויום אחד זה אדם ,מי הוא אלוהים של הבריאה ,בוא יום הדין .זה אלוהים ברא את האדם לבוא
לפני אלוהים בתור אשה? או כי אלוהים ברא את האישה ,יגיעו בנוכחות אלוהים לאדם? מה קורה במוחו של
אדם בפועל דברים כאלה? בהם אין אמונה ,או פחד ,ולא ידע על אלוהים ,כי אם לא הייתי שיטות כאלה.
יש מדינות שיש להם נישואים הסכמה חוקית לנישואים של הומוסקסואלים .אלוהים ,זה חריג ,כי
הם לא יודעים את המילים ,את הדוקטרינה וצדק .ובכן ,אלה מלאים כל מיני חטאים ,הם בטווח השגיאה,
תוך התעלמות מכל סטנדרטים מוסריים ,ללא חיבה ,ללא כבוד.
בפסוק  32אומר כי מי לתרגל דברים כאלה ראויים למוות ,וגם את אלה התומכים הסכמה ,מי
ומי לא בפועל ,אלא לקבל או חושב שזה נורמלי ,הם אומרים שלכל אחד יש את הזכות לבחור ,זה נכון ,לכל
אחד יש את הזכות לבחור ,כי זו היא בחירה שכל אחד עושה ,היא להישפט ,הנה משפט ,את המילה של
אלוהים בתנ"ך הקודש.

"תהיה לא רימו ,לא  ,fornicatorsולא נשי ,ולא הומואים יירשו את מלכות
האלוהים"  1קורינתיאנס10 .6 .
עבור כאן אנו רואים כי  ,fornicatorsהומוסקסואלים) sodomites ,האנושות ,היא סטייה מינית,
הומוסקסואליות .אלה אנשים סדום בפועל ,אשר מגיעה סדום( ,אלה לא יירשו את מלכות האלוהים.
זה הרצון הזה להרגיש משיכה לאדם מאותו מין ,לא מאלוהים ולא עצמך ,זה מלכודת ,מלכודת של
השטן ,כי אתה צריך לדעת כי האיש השטן  enslavesוזה מגיע כל רוצה ,כי כך יש לו כוח לפעול בלב
האדם .לעצור ולחשוב ,לשאול מי יכול לעזור לך ,להתחרט על חטאיך ומי חטא חטא לא יותר ,כי האחים
התנ"ך אומר שאתה יכול לעבור את השמים ואת הארץ ,אבל אלוהים המילים לא יעבור.
קללה הישע הוא נצחי ,אבל הוא גם נצחי ,לכן ,להיות מודע ,להחליט לשנות ,להתחרט ,לקבל את
ישוע אל תוך חייכם ,הוא המושיע היחיד.
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ישו אוהב אותך ,זה שאתה מת על הצלב ,נצלב כמו כבש מטומטם ,נושאת את כל חטאיהם .עבור אלוהים
מעניק לאדם את כל הבנות על מה הוא חטא ,כל המעשים שלו וכך כולם יידעו .אלוהים לא יהיה מישהו חף
מפשע .זה כל כך שיש לך את הידע ואת יודעת לשנות את הדוקטרינה של אלוהים ויש לי חיי הנצח של
תהילה ,וסבל לא נצחי.
כאן אלוהים אומר שכל אחד צריך לקחת את מצבו ,הוא נתן לכל אחד ,כי אם הוא עשה האיש,
זה חייב להמשיך ולהיות אדם ואם הוא עשה את האשה יש לה להשתלט ,כי אם כל תפקיד או הפוך כי אם
יש שינוי של זהות ,שינויים אלו תלבושות לא יזוהו על ידי אלוהים ,כי הם גורמים לעצמם מתועב ,ועל
חזרתו של ישו הם לא יוכר הבריאה של אלוהים.
כפי שאתה יכול לראות כל אחד מהם תהיה אחריות אישית ,כי זה גם בחירה אישית ,כמו כל
מודעים הבחירות שלהם היא דרך אותם כי האיש יישפטו .אלוהים אומר והמילים שלו ברורות כי מי לעשות
התועבות האלה ,למות ,כי החטאים האלה יהיה עליהם .אבל ,אלוהים מייעץ לשנות להכיר כי מי בפועל
דברים כאלה.
אלוהים נותן לאיש סיכוי לקום זמן חזרה בתשובה שינוי ,אם השינוי יהיה הרבה ברכות ,רק
להקשיב לקול שלך ולשמור מצוותיו ובצע את הנתיב המוביל אל המילים שלו .אף אחד לא שפוי ,דוחה את
השלום כי אלוהים מבטיח ,יהיה האיש של החברה בכל יום יהיה הכיבוד הימים הרעים שלהם ששומרים
מצוות הולכים צדק על ידי שינוי חרטה .אלוהים תגשים את ההבטחות של המשך של צאצאים של משפחה
של דם הדם שלך ואת השם שלך ימשיכו ,אבל אלוהים גם מזהיר ,אם לא להאזין לדבריו ,אלה הם הרסו,
יהיה מן הנוכחות שלך .תשמעי ,בשביל זה אלוהים למי יש כוח לסלוח לך לך לשנות ,לגרום לך יצור חדש
ומלא ברכות ,זה החיים כאן היא חולפת ,אבל את ההבטחה של ברכה של אלוהים הוא נצחי.

לשמוע לאל הו ,ומספק אוזן ,עפר  ,Oאררה יהוה דיבר; את הילדים ,נעלה אותם,
אבל הם חטאו נגד  mim.Vindeמכן ,ולתת לנו סיבה ביחד אומר האדון .למרות החטאים
שלך להיות כמו ארגמן ,הם יהיו לבן כשלג ,אף הם להיות אדום כמו ארגמן ,הם יהיו כמו
 lá.éלבן תשחזר השופטים שלך כפי שהיו לפני; והיועצים שלך כמו לפני  ,ולאחר מכן אתה
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קרא את העיר נאמנה צדק''.ישעיהו .26 ,18 ,2 .1
אנשים הקשיבו ומדינות מה אומר אלוהים על פני האדמה ,כי הוא אומר את השמים ואת הארץ
יהיו עדים שלנו ,כי אין אלוהים מלבד זה ,אין אהבה גדולה ,לא אוהב יותר לראות ,לדעת כי אלוהים שומע
הכל הוא אומר ,השלבים הבאים שלו ,אהבה ,לציית זה ,להרגיש מה הוא מרגיש לנו ,תראו מה הוא אומר:
יש לי ילדים אהב אותם ,נעלה אותם ,אבל בתמורה אוהב את הילדים האלה מרדו נגד אביו ,אלה מתפטר
ילדים ,נוטש ,חטאים נגד האב מחפשת הורים אחרים של אלהים אחרים ,אבל עם הקול של מחילה בלי טינה,
הוא אומר ,תנו לנו סיבה ביחד )נתנו לנו סיבה יחדיו ,מביט בי שאל אותי( מוכיח שאלוהים אינו משקר ,הוא
לעולם לא מדבר ולא עושה? לאלוהים אין חטא זה לא נסלח ,חוזר בפסוקים ולראות את גודל הנדיבות שלך,
הרחמים שלך לסלוח החוטא ,חטאי האיש יכול להיות שחור או אדום ,גדול או קטן ,אלוהים סולח האיש
בתשובה המרה ,עניו של הלב ,מוכן ללכת אחרי אלוהים של דרכים ,ואת אלה החטאים נסלחים להפוך לבן
יותר שלג כמו צמר ,החטאים האלה הוא לא זוכר ,ואת האיש יוחזרו יהיה מוצדק על ידי צייתנות ,ואת דברי
האלוהים יהיה מדריך שלך דוקטרינה זו תביא ישועה ואתה ייקרא רק אנשים נאמנים.
הזדמנות זו היא מול ,לא מתעב ,כל עוד אתה יכול לשנות ,אז אף אחד לא יכול לומר לא היתה
הזדמנות להכיר את אלוהים ,לדעת ולראות כי רק הוא יכול לעזור לך ,לא לסרב את ההזמנה ,זה הזמנה
מיוחדת מאוד עשה לך ,כי הוא מיוחד לאלוהים.

הגוף שלנו ,חברים של אלוהים
לא מבינה שהגוף שלך הם חברים של ישו עלי ואז לקחת את חברי המשיח,
ולעשות את זה אני יהיה חברים של פרוצה? לא ,כמובן .לא מבינה שהוא אשר הצטרף אל
הגוף היא פרוצה? למה להיות :שני בגוף אחד .אבל זה הצטרף אל אלוהים הוא אחד והרוח.
לברוח פריצות מינית ,כי כל חטא אדם מתחייב הוא מחוץ לגוף ,אבל הוא מי מתחייב חטאי
זנות נגד הגוף שלו .לא מבינה כי הגוף שלך הוא המקדש של רוח הקודש אשר שוכנת לנו
מגיע מאלוהים ,אתם לא באותה שלך? היית קנה במחיר טוב :ולכן לפאר אלוהים בגוף שלך,
וב שלך רוח אשר שייך לאלוהים 1 .קורינתיאנס.20-15 .6 .
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מי אנחנו? לאן אנו באים? מי הם הילדים? תראה כאן היא התשובה .אנחנו חברים של הגוף של ישו ,אם
אנחנו חלק בגוף של המשיח ,אנו חייבים לטהר את עצמנו ,אנחנו צריכים לחיות בקדושה ,כי אנחנו ילדים
של אלוהים ,אלוהים לא לגרום להרס ילדים ,ואם אנחנו חלק מחברי המשיח יכול להפוך אותם עבור חברי
קלון? להפוך אותם בני זונה? מאת זונה? בהחלט לא ,אנחנו נבחר לרשת את השמים .איך אנחנו יכולים
לקצץ? אלוהים אומר לנו את הבשר אותו ,אבל איך לנו את הבשר באותו ללכת חטא? מי יודע ישו מהחטא
וטיהר עם דם היקר שלו ,והמבקשים לחיות בקדושה ,כמו האיש צייתנית מקבלת החברה קבע של רוח
הקודש זה מאלוהים.
אלוהים מייעץ גברים ונשים ,לצאת ,לעזוב את הזנות ,מלבד חטא ,עבור האיש מתחייב חטאי זנות
נגד הגוף שלו ,אבל אם אנחנו חברים של הגוף של ישו אנחנו ,לו דין וחשבון ,כי שם אנחנו שייכים ,היינו
עם קנה במחיר גבוה מדי במחיר שהם שווים .כל כך הרבה כאב ,כי הם חברים של ישו צריך לכבד אותו,
לשרת אותו בהכרת תודה ,יראת כבוד ואהבה לציית ,בצע את המצוות ,את הכללים שלו .האדרה אלוהים
בגופנו וברוח שלך .לכן מחייב אותנו להשתנות ,אנחנו לוקחים חיים נמדדת לפני שאנו חייבים לטפל ולכן
דואגים לקחת את החיים ברצינות .בבית של אלוהים ,לא להיכנס בכל מקרה ,אנחנו צריכים להיות שטף,
קידש על ידי הדם של ישוע.
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06
זנות
זונות
לא יהיה זונה של בנות ישראל ולא סדומאי של בנות זונות Israel.Não
להביא שכר או את המחיר של הבית הכלב של אלוהים שלך עבור כל נדר :כי שני אלה הם
גם תועבה אל יהוה אלוהים עמך .דברים.17.18 .23 .
אלוהים מדבר לכל אחד בפרט ,נותן עצות בעת הצורך ,למשוך את האוזן בעת הצורך,
לעזור ,תומכת ,ובלי לשאול דבר בתמורה .רק גבר או אישה נשענת מחווה אוזנו לשמוע מה שאלוהים רוצה
מכל אחד ,משיכת האוזן הוא עבור נשים שאינן להקשיב הודעות של המילה של אלוהים ,הוא אומר על
הבנות של ישראל  ,ישראל הם צאצאים של ילדים של אלוהים ברא את ההבטחה לאברהם ,יצחק ויעקב ,את
השם יעקב ,ועל ישראל ,הוא זהה .טוב ,אלוהים אומר ,כי בקרב הבנות האלה לא יהיו זונות ),Harlots
זונות ,זונה ,אישה בעל מוניטין חולה( או טפש )ממזר ,אשר מתחייבת סטייה מינית( אלה הן נשים צעירות
וילדים מעורבים בזנות ,מכירת גופים ,שלהם הרבה נשים הן זונות ,כרטיס-נושאת סגורה ,והכל טעם ונותן
את השם של העבודה.
הומוסקסואלים גם זונות למכור את גופם ולהפוך אותו מקצוע ,הם מתעללים ,מכות ,הם מתים ,אבל
לא לעזוב את המקום ,הם מעדיפים להרוויח את החיים ,דרך הגוף להתמודד עם הגון ומכובד .אפילו הילדים
לא לברוח ,זנות ילד מתפשט בכל מקום ,זה יותר ויותר ילדים היא בגילאי  16-13שנים ,בגיל הזה הוא עדיין
ילד ,נוער ,מובלים לזנות .זנות היא חסרת משמעות ,אבל האנשים המעורבים בזנות ,הם להגן על עצמם
בדרכים שונות כדי להצדיק את המעשה שלו ,אבל שום דבר ,שום דבר לא מצדיק את באופן משפיל ,למכור
את גופה.
אבל זנות זה מנוצל על ידי אנשים חסרי מצפון ,על ידי התנועה ,או על ידי כפייה של קטינים,
ילדים או אפילו מבוגרים .אבל עדיין לאף אחד ,תמיד יש בריחה ,רק לגנות את הרשויות ,כי יש חוקים להגן
על קורבנות של התעללות על ידי פושעים ,פשוט המגנה אותם.
בשביל הדברים האלה ,אנחנו רואים שישוע הוא חוזר ,הוא כל כך שנוא על אלוהים .אלה הם חטאים נגד
הגוף שלו
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למכור את הבשר שלהם ,למי למכור את הבשר נמכר השטן שלהם ,כי אלוהים לא להתעכב שם הוא חטא,
כי העולם הזה במצב של תוהו ובוהו ,כמו בזמן המבול קרה ,יש רק הפרעה ובלבול אף אחד לא פחד הכולל
של אלוהים ,כאשר הוא אומר כי לא יהיה מישהו חף מפשע ,הוא יודע מה הוא אומר ,כי גם ילדים שמוכרים
את גופם ,הם יודעים בדיוק מה הם עושים .מתעב אלוהים אינו מקבל כסף מלוכלך וביקש שלא לחזור מעשר
אליו או לוותר להציע הכסף שלהם זונות ולא הכלב לא מצביעים כי הם שניהם תועבה אל יהוה אלוהים
עמך.

תעלה עמוקה היא זונה ,ואני יכול לצמצם את מוזר ,גם גנב מקבל לצפות ,ו מכפיל
בקרב גברים לעשות טעות )חטא( .משלי.23.27,28 .
התוצאה של פעולות אלה חטא ,ומי מקלות איתם גם להדביק והחטא מוביל למוות ,ואת המילה
אומר כי זונות הם קברי ,קברי עמוק נשים זרות אינן ידועות ,שנראה כמו התוקף ,לשים את השעון,
משתמשת התקנים פיתוי עם אדם זר ,אשר מעולם לא ראיתי את המחיר ואת יש זונות להפוך ושניהם נופלים
לתוך בור זהה הם באותו משפט ועל גברים ונשים כאחד ,חטאיהם והתרבו.
לא אישה ולא גבר ,יכול להיכשל כדי ללכת בדרך זו עצה גם ההורים ,כל הורה נותן שעורים טוב
עבור הילדים ,כך שכל אחד יהיה אדם הגון ומכובד ,אבל כאשר הם גדלים לא יודע או לשכוח את התיקון
של מצוות אלוהים .אם האדם לא ללכת בדרכי אלוהים ,להיות נתונים לחסדיהם של כוחות האויב הזר של
השטן ,היא לגרום לאנשים ללכת בשבילים של זנות ,חטאי כי בפועל נוטים מותו ,אשר מוביל להרס ,וכל זה
לפגוש אותם ,גם הולכים יחד באותה דרך ,מוות.
מי פחד אלוהים ,לעזוב  -בשבילם ,כי רק הצדיקים ,כנה ,מקבל את דברי אלוהים כי יישאר ו לשכון בארץ
חדשה .בין אם אתה גם אדם צייתן ,לחפש את הדוקטרינה ,את המילים להוביל את החיים ,ישועה ולא מוות.
כעת הגיע הזמן לשנות ,לעשות תיקון עם אלוהים חוטאים ,עבריינים ,עברייני ,בוגדים דבריה של אלוהים,
הם יהיו שלף ומנותקים אמצע החיים של תושבי כדור הארץ.
אלה הן דרכים כי יצאנית לוקח אדם ,הם קורעים כל דבר שיש לו בכיסו עד המטבע האחרון הם
באים להתחנן לחם ,הזונות ללכת לקחת הצצה החיפוש של מי שהם יכולים
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תשלום חשבונות ובנקאות אותם האיש מתמוטט כמו ברווז ולא להידבק כי הם מזוהמים עם החטא ,ואת
החיים הוא יקר ,ומי לא ישחק חפים מפשע ,משום שהן אינן תואמות את הדיבר העשירי לשבור את החוק
אלוהים מצווה;

לא לחמוד את אשתו של השכן שלך יציאת מצרים 17 .20 .ב
כל מערכת יחסים ויחסי מין מחוץ לנישואים ,יש הסכמה של אלוהים וגם את אלה מחפש זונה
הורסת ,לקבל לדין את נשמתו ,כמו כל ציווי של אלוהים כי הוא שבור הוא אשם המשפט הזה הן אותו והשני
יהיה הניסיון אותו ,זה ימצא את העונש השמצה ולמצוא את הבוז.
ו תוכחה שלו ,חבל שלו תמיד יהיה מוטבע על פניהם .אבל לפעמים זה בפועל הוא מביש כי מסתיר נסתרים
של גברים ,אבל לא להסתתר מפני אלוהים .לאיש יש לקרוא כמה פעמים כדי לדעת מה קורה הרוחני שלך,
שכן רבים חושבים רק בשר ודם ,רק כאשר את תענוגות הבשר ,שמעתי הפופולרי אומר כי האשה לוקחת
את האיש האוהב לעזאזל  .הנה מאשש את אומרת :את זונה עם מילים מחמיא ,עם פיתוי ,זרים החיפוש.
לראות איך זה מתאר את ההתנהגות שלהם ,הם יוצאים במהלך היום ,בשעות אחה"צ בחשכת הלילה,
הרחובות ,מדרכות ,סמטאות הריבועים שם הם מוכרים לכל דבר ,אפילו סיגריות ומשקאות .דרך זנות ,גם
זכר וגם נקבה .שני להדביק את הנשמה ואת הגוף נגועים במחלות כמו איידס נורא ,בין היתר מחלות מין.
לכן ,היא דרך סקס וסמים שבדרך כלל מלווה אותם ,הם רוכשים לעתים קרובות במחלות חשוכות מרפא,
מה שגרם למותם של הנשמה מחטא את הגוף של חומר משועבד לא זהיר .רבים אינם מבינים מדוע מחלות
אלו עד כה לא מצאו תרופה ,התגלה הסעד ,כי מקל להאט את המחלה ,כמה לרפא ,אך עבור אחרים היא
קטלנית ,עבור כמה מחלות אין תרופה ,זה את הבלם עבור כ מכיוון שהם מכילים מחשש מזוהמים .כמה
שכבר גרו עם מישהו קרוב אשר היו או יש מחלות אלה ,כי אם זה היה בלם כמו זה יהיה את העולם? זה
יהיה יותר מושחתת מכפי שהוא כבר ,ועל הפלות כמה "תינוקות קטנים" תמימה וחסרת הגנה נעשית על
חוסר העקביות של זנות ,כי זנות דרך כמו שאתה אומר את המילה ,רבים לסטות מדרך זו ,את הנתיב של
אלוהים ,ואת לחזור חטא ,רבים כבר נפלו והפיל למטה נהרג על ידי אותם לחפש דרכים של אחרי גברים
זנות נשים הליכה אל הקבר שבו המוות.
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לקבלת שפתיים של אישה מוזרה רותחים חלות דבש וטעמו הוא רך יותר שמן:
רגליהם לתת מוות ,המשרד צעדיו בגיהינום .וג 'רן כדי שלך כאשר אתם צורכים בשר שלך
הגוף שלך .משלי.11 ,5 ,3 .5 .
גברים ונשים שאין להם ידע של המילה ,את הדוקטרינה של אלוהים ,לחפש יחסים מחוץ
לנישואין ,כי הם יודעים את המילים האלה של התנ"ך ,לא היה ,כי מי יודע אלוהים ,הוא ביישן ,יש חוכמה,
הערצה ,אוהב את זה והוא יודע כי הוא כל הזמן סביב ,אלה על מבט החוצה להגנה ,כי אלה שומע מציית.
סינגלים היום של הגברים זוגות נשואים אלה המחפשים הרפתקאות ואת ההרפתקאות של מחיר יקר מדי,
היא מתלבשת ,מתרחש ,את הבגדים הכי טוב שיש לך עם מילים מתוקות ורך הם ריחנית מראה יפה מחוץ
למשחק מישהו ,ואני מוצא כי שניהם נופלים למלכודת .הן יורדות למוות המשרד צעדיו בגיהינום סוף אלה
יהיה חושך רק גונחת כי הבשר שלהם יהיה נצרך בגוף ,ללא היתר ,להשמדת וכאב היא לחיי נצח .אם אתה
רוצה עוד סיכוי ,אם אתה רוצה לשנות ,לעשות תיקון עם אלוהים ,לעשות את זה עכשיו ,לשנות את חייהם
ואת הוא יקבל אותך ואת סולחת לך ולא לחזור לתרגל את הדברים האלה.

אני נותן לך עבור הדוקטרינה טוב ,לא לוותר על החוק שלי ,.משלי.4.2 .
בנים ובנות שיפוע אוזניך מעז והלב תשובות .עבור אבא שלך אלוהים מדבר איתך ,להכיר את
הטעויות שלך ואת חטאי ,כי שיחת  mayest thouלהיות חכם יודע כי הדוקטרינה להיות לא רחוק מן
המצוות של אלוהים ,כי אלה מצוות להוביל אותך בבטחה מפנה זנות ,כמו עבור החוטאים הרשעים של
הדרכים האלה הם הנגף וחושך .והמבקשים לחיות בקדושה לפני אלוהים ,אל תיתן את חוקיה ולציית מצוות,
שכן הם יהפכו את השבילים כי שלך לקחת אותך צדק אור נתיבי החדש שלך להמיר יותר ויותר עד שאתה
שתוף מושלמת עם אלוהים ציות ,והוא מקבל ומקבל את החוטא כפי שהוא ,אך אינו מקבל ואינו חטא ,ללכת
ישוע ,הוא אוהב אותך ,אבל לא אוהב את מה שאתה עושה ,איך שאתה הולך ,אבל לא יותר חטא ,מי שאוהב
ישוע הופך ,כניעה אליו תמיד מבקש חטא לא יותר.
ראה כיצד אלוהים ,מי שאוהב אותך ,הוא אומר ,הבן ,הבת ,פוגש את הסיבות שלי ,לטפל המילים
שלי ,וקרא ישעיהו  .1.2,18,26ואת יודעת כי אין חטא כי אלוהים לא יכול לסלוח.
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07
אנטיכריסט
בואו של ישו יהיה קדמו גילויים של אנטיכריסט.
אנטיכריסט ,על פי כתבי הקודש ,הוא רודף של ישוע המשיח ואת משנתו.

 3תנו לאיש להטעות אותך בשום צורה ,(3) ,כי זה לא יהיה ,אלא שאין לבוא נופל ממנו,
ולהגשים את האיש של החטא ,בנו של האבדון 4 .מי שמתנגד (4) ,ו להתקומם נגד כל זה
נקרא אלוהים או הוא נערץ ,כדי שהוא ידון אלוהים בבית המקדש של אלוהים ,הוא ירצה
השם 7 .עבור התעלומה ) (5של הפקרות ,הוא רק מי עכשיו מגביל עד אמצע נלקח- 9 .
אשר בא לאחר הוא עובד של השטן ) (7עם כל הכוח ואת אותות ומופתים משקר - 10 .ועם
כל מרמה ,ואת העוול להם לגווע (8) ,כי הם לא קיבלו את אהבת האמת ,כדי להציל את
עצמו .השנייה אל התסלוניקים.10 ,9 ,7 ,4 ,3 .2 .
כאן בספר זה אנו מוצאים כמה היבטים של השטן ,שתמיד מישהו משתמש כדי לייצג אותך ,כי כל
מה שעומד נגד תוכניתו של אלוהים היא האסטרטגיה עצמה ,כי כל מה שהוא עושה ,עושה את זה מופיע
יצירתו של אדם ,הוא אף פעם לא מראה יקר ,כי אדם משתמש בו כדי להונות אדם וכל מה שהוא עושה זה
עבור אלוהים .סימנים נפלאות של שקרים יש כוח לחוקק חוקים ולשנות את החוקים כי הם תקנות של
אלוהים ,גברים שיושבים המלכות ,מקדשים כדי השקרים עם אמיתות המופיעות על מדינות רבות.
זה טקסט מתוך התסלוניקים ותכולתו הם אינדיקטורים ברורים לטובה ,מה הן התוכניות של
השטן ,לוציפר היה בנו של אלוהים ,קדוש היקר ,היה מלאך ,שהיה לו סמכויות רבות ,היה פירסום בכיר,
היה הבן אור חי מלכות אלוהים בשמים .אבל הוא התחיל לעשות כל דבר שהיה בניגוד לעקרונות של
אלוהים והחל להתפרע והשפיע שלישי של מלאכים וכל זה נוגד את הוראותיו של אלוהים הוא חטא .הוא
ידע מה קרה והוא אהב מה זה היה ,כך זה היה לגזור הפך בנו של אבדון ,השטן הפך הנחש.
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 .JOB .Jó. 26. 13ואת ידיו הקים את  enroscadiçaהנחש.
"ג 'נסיס .2 .1 .הוא שוחרר אל התהום של האדמה שם היה רק חושך "
זה המקום שבו שכן השטן בחשיכה .וכאשר אלוהים הוא הורה על ידי כוח המים כדי להפריד בין
הקרקע לבין אותו כוח כי הכל נעשה על כדור הארץ ,כולל אדם אחרי אדם וחוה הנחש מפתה איב והיא
נכנעה פיתוי ו חטא שלו .ועל האדמה הזאת השטן הקימה את ממלכתו והפך  .antigodכל ניסיון להניא
השטן היא תוכנית של אלוהים ,ולכן ,לפני השעה היעודה לבואו של ישוע ,אלוהים דרך הנביאים שלו
נבואות ,מזהיר של המלכודות של השטן ,אנטיכריסט .וזה הפך הרודף של ישוע ותורתו.
אינדקס .הפסוקים של  2התסלוניקים .10 ,9 ,7 ,4 ,3 .2 .בפסוק  .3מדד ו  .3מציין.

האפסיים-5.6 .אף אחד לא להטעות אותך עם מילים לשווא :עבור בגלל הדברים
האלה  comethאת זעמו של אלוהים על הילדים של אי ציות.
כאן האפסיים  5ו  ,6-הוא אזהרה לנו להישאר ערני אל מיני דוקטרינות .כי הם נראים נכון ,אבל
המילים הן ריקות ,שוכב על חסידי והופך את זעם האל .בוחן את התנ"ך המקודש כל שאני אומר ,כדי לראות
אם תורות כאלה מתקיימים.
בפסוק  4ו  4במדד מציינת ,ישעיהו ו דניאל

ישעיהו .14 ,13 .14 ,ואתה ,אמרה בלבה :אני לעלות לשמים מעל הכוכבים של
אלוהים יהיה לרומם את כס המלוכה שלי ואת הר של הקהילה יהיה אני יושבת הצדדים
הצפון .אני לעלות מעל העננים כמו להיות גבוהה ביותר.
כאן השטן מראה שחצנות ,קנאה שלו להראות את כל הכוח שלהם המוחלטת של אלוהים ,יש לו
בלב שלם יהירות יומרני ב המבקשים לחקות את אלוהים .מאז אין הסכמה בין אלוהים והשטן ,אלוהים הוא
האור והשטן הוא החושך ,חושך זה ללא השוואה .אבל הוא משתמש האיש לפאר כסאו של קהילות במקדש
שלו עושה שימוש באסטרטגיות של הונאה כדי מושחתת אנשים שעוברים ברישול.

 1ג 'ון  .3 .4אבל זה רוח  ,Antichristשממנו אתם שמעתם את זה מגיע ,ועכשיו
הוא כבר בעולם.
.
בפסוק  1ג 'ון ב  4.3יש שני נושאים חשובים .הראשון" ,
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רוח של אנטה-המשיח אשר שמעת מה לבוא .יש כל כך הרבה אנשים ללכת
מוכנים ,ללא קשר לאירועים ,אל ברכות של הכתובים ועל רבים מוצאים כי ישוע אנטיכריסט לא יבוא
באותו יום ,וכל אחד לוקח איתו שלו .ויש מי שלא אכפת לך לתהות מי הוא אנטה-המשיח .
שנית ,זה נכון ,את אנטיכריסט כבר בעולם ,מאז אלוהים גנבו לו את מקומו בגן עדן .כפי
שראינו ,השטן הוא אנטה-אלוהים אנטה-המשיח ולא לנוח .לילה גיל יום ,עובדים על חיפוש לקצור נשמות
וזה מסננת ,צופים אלה שאינם מחויבים אלוהים.

 1ג 'ון  18 .2ילדים קטנים זה את השעה האחרונה כאשר אתם שמעתם כי
אנטה-המשיח מגיע ,אפילו עכשיו נגד רבים המשיח עשה ,אנחנו יודעים שזה את השעה
האחרונה.
זוהי אזהרה ,אזהרה שזו הפעם האחרונה .ישו יכול לבוא בכל עת גם למצוא שנעשה חסידים רבים,
רבים עשו אנטה-המשיח  ,הוא לא עם מי הוא המשיח הוא אנטה-המשיח  .אבל אלוהים מזהיר כי אף אחד
לא יגיד שהוא לא יודע ,כי זה עבור כל אחד ,כדי את נשמתך האל הבורא ,כפי שהיא איתו כי כל אחד יצטרך
להתמודד עם ,כי כולם יראו יום פנים אל פנים  .עבור אלה בתקווה לא להיתפס בהפתעה כי הוא טוב כדי
להודיע לכולם על דוקטרינה זו ,זה מראה כיצד אדם צריך להכין לקראת היום הגדול ,היום כצפוי.

מתיו 24 .24 .עבור ישו שווא נביאי שקר ,ולא תחול להראות סימני גדול פלאים,
אם כי אפשר לרמות אפילו את הנבחר.
הביטוי של השטן ,אנטה-המשיח היא דרך הגבר ,אשר עומדת לרשותכם .איפה הוא מגייס ובעלי בריתו
מבקשים טופס הצבא שלו? בין האנשים לציית את הבשורה של אלוהים.
ישוע הזהיר כי השטן היה להשתמש בכוחות שלו כדי להשחית את העם באמצעות מנהיגים דתיים ,נביאי
שקר כדי סוטה ,עושה פרוש מסולף של דברי אלוהים ,שינוי אמיתות הבשורה שקרים ,מנסה האיש על
המעשים הרעים ,את כל רע מקורו של הפרי השטן.
פאולוס ,בהשראת רוח הקודש של אלוהים ,הוא רשום כדי לספר לנו על כל התוכניות של השטן.
לאחר מותו של ישוע ותלמידיו ,לשמוע רדיפה גדולה ,חסידיו ואת ההוראה שלו .הרודפים חשבו שיוכלו
לסכל ,להרוס ,יותר להפך זה התחזקה יותר
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זה יכול לתסכל ,להרוס ,יותר להפך זה התחזקה יותר
עוד .מי הוא הרוח של אלוהים הוסב מילים ,עבר מפה לאוזן ,הנסתר ,בגלל נזיפה על ידי שופטים דתיים.
עבור נוצרים רבים נהרגו בגלל דוקטרינה זו ועורמה בגרימת גברים עם כוח השכנוע של שקרים וסימני
תוהה ,התערבות רבים של האמונה ,כל כך הרבה נטושים ,ויתרו על עקרונות האמונה שלו.

 2קורינתיאנס ,3 .4 .עולה .אבל אם הבשורה שלנו היא מוסווית למי הפסיד
מוסתר.
האיש מדבר את הזמן ,כמה לנהל את הזמן שלך טוב ,מחלקים את שעות משימות ועדיין יש לי קצת
זמן .אחרים יש כל כך הרבה משימות שהם חוסר זמן ,אבל כל תוכנית חייהם מה הם יעשו מחר או בשנה כדי
לעשות תוכניות לעתיד או גיל ,אלא גם צעירים הישן ,לא לקחת זמן עבור הבעלים של זמן .לאיש יש זמן
לכל דבר ,אבל את היד יש זמן אלוהים .אין לי זמן לדעת את הבשורה של בעל זמן ,אשר הוא היוצר של
האיש .כי את הבשורה הזו היא מוסווית ,היא סגורה ואם היא סגורה ,האיש הזה גם  knowethלא אלוהים
כשיגיע הזמן לעזוב את הארץ ,לפגישה עם הבעלים של הזמן עלול ללכת לאיבוד ,ולכן ,לא היה לו זמן
להיפגש הבשורה כדי למצוא את השביל המוביל אל אלוהים.
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08

גרייס
ציות לחוק הנביאים
)  (.17 -Êxodo. 20. 1אני לא חושב שאני בא להרוס את החוק או הנביאים :לא
באתי להרוס ,אבל מספקים .עבור  Verilyאני אומר לכם ,עד השמים ואת הארץ לעבור ,יוד
אחת או אחד קמצוץ יעברו מן החוק .ולכן כל מי תהיה הפסקה אחת של מצוות אלה הקטנים
מתיו .21 - 17 .5 .וכך ,ללמד את הגברים ,לפחות יקרא במלכות השמים :מה זאת,
אלה שאינם וללמד יקרא גדול במלכות השמים .עבור אני אומר לך שאם צדקת שלך עולה
על זו של הסופרים והפרושים אתה לעולם לא יכנס אל מלכות האלוהים .שמעת שהוא אמר,
לא להרוג ,אבל מי שהורג דינו בהליכים משפטיים.
אשם למשפט ,הדיבר השישי שהוא אחד עשר ,היא דוגמה כי המצוות נאמר העמים העתיקים
של הברית הישנה ,הם באותו היום ,כך בברית החדשה ,ישו אומר כל עשרת הדיברות שהוא בוטל או שונה
או לא תעמוד יועמדו לדין ונאשמים יהיה הורשע בהפרת החוקים האלה של אלוהים.
ישוע מאשרת ,על ידי בא שלו הוא לא בא )להרוס לשנות או לבטל או שאינו בשימוש( חוקים ולא
לשנות את נבואות ,ואת דברי אלוהים ,אבל בא למלא ואם הוא בא למלא את כל השרידים .חוקים ,נבואות
הנביאים ,ואת דברי אלוהים ,לא עוד לפגוש בברית החדשה היא הרחבה של הברית הישנה .ישוע הוא הגדול
ביותר של כל הנביאים אשר הוכרז על ידי הנביאים בברית הישנה.
אלוהים באמצעות ישוע מבהיר כי כל חוק הוא חוק ,את החוק של האיש עשרת הדיברות יש למלא,
לציית לחוק טקסית ,שישוע בא למלא נעשה את ההקרבה החליפין .אתה רואה ,החליפין נעשה ,ולכן ,החוק
הזה של הקרבה ,דם ממשיך גם חילופי דם של כבשים ,את דמם של בעלי חיים על ידי הדם של שה
האלוהים ,ולכן ישו ,כמו ישו אומר ,יוד אחת או אחד  tilזה )להשמיט ,תעמוד( הישנה או בברית החדשה
והאיש מקיים את עשרת הדיברות של אלוהים ואת האמונה בישוע שנמצאים אמונה לעבוד למען צדק )צדק,
חוק סיבה מבוססת בחוק( ועל אלה המאמינים ,לקבל לציית לחוקים אלה שני את עשרת הדיברות של
אלוהים ואת טקסי על ידי האמונה בישוע ,תהיה זכות ו סיבה מוצדקת ,והם נכנסו אל מלכות האלוהים .עבור
המאמין הוא לא ,כמו הסופרים לא מאמין
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)סופרים( רשם הכשרון הקטן( ו הפרושים )הפרושים ,צבוע מתכוון בהשאלה( ,אבל היום יש גם
ונוטריונים ,צבועים מי לשנות את החוקים ,שינוי חוקים וחוקים אחרים ללמד על הדרך הלא נכונה .רועה
הצאן מוביל ולא הבנה להפוך הורים של חוקים ,ישוע הזהיר כי אף אחד עשוי להפר את החוקים האלה ,כי
אלה שאינם כמו הסופרים והפרושים ,אתה לעולם לא יכנס אל מלכות האלוהים.
הנביאים בתנ"ך היו עד יוחנן המטביל ,כצפוי ,הודיע על חזרתו של ישו ,אלא ישוע ותלמידיו הטיף
מלכות האלוהים ,סופו של זמן .אין זה אומר שישוע בא בברית הישנה הוסר או השאיר אחריו ,או בזמנים
של אנשים אחרים ,אבל מי שחושב כך טועה ,אנחנו רואים במהלך של הפסוקים .אלוהים עדיין מדבר עמו
דרך הנביאים .לראות כאן המאשר כי בברית החדשה לא בא לשים בצד את הברית הישנה ,על ידי הפה של
נביאי אלוהים אמר חזרתו של ישו ,את הצורך בשינוי של הקרבה.
ג 'ון האוונגליסט ,לאחר סיום כהונתו ב אפסוס .הגולה על האי של  ,Skateשם היה עושה את
הנבואה בהתגלות על ידי התגלות של ישוע המשיח אשר אלוהים נתן לו .להראות דברים עבדיו אשר חייב
להתקיים זמן קצר ועל ידי המלאך שלו כדי להודיע 'ון המשרתת שלו.
הנביא מזהיר את ג 'ון להתנגד לכך שאינם מאמינים הנביאים בברית החדשה ושם אינם מאמינים
בנבואה ,זה נכון שיש נבואות הנביאים ,שכן הם כבר להגשים ,רק לקרוא את התנ"ך ולהשוות עם העובדות
או דבר שקורה סביבנו ,כי יש אישור .ו להתברך להאמין להתכונן לבואו של ישוע ,כי כל יום הוא קרוב
יותר.

חוק או חוק של טקסי ויקרא שישוע בא

למלא.

"לקבלת המצווה הקודמת הוא ביטל )להוציא שימוש( בגלל חולשתה ואת חוסר
התועלת שלו) ".לקבלת החוק טקסי עשה שום דבר מושלם( ,ועל הבאת תקווה טובה יותר,
שדרכו אנו מגיעים אל אלוהים" .בשנת עדיף היה לתקן את ישוע עשה ערבון ".ואכן,
הכמרים האלה נעשו במספרים גדולים כי הם מונעים על ידי המוות להישאר .אבל זה ,כי הוא
ממשיך לנצח ,יש לשנותו הכהונה .זה לא יומיומי ,כמו אלה הכוהנים ,להציע את ההקרבה,
הראשון על החטאים שלו ,פעם הציע את עצמו .כי החוק )ויקרא( היה ,כמו גברים הכוהנים
חלש ,אבל את המילה השבועה ,שבאו לאחר החוק )טקסי( היה הבן המושלם עבור אי פעם.
העברים.27,28 ,24 ,23 ,22 ,19 ,18 .7 .
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איפה כאן מאשרת את המצווה שישוע בא להגשים אשר ביטל ,חוסר שימוש הוא להכניס את
הכהונה של ויקרא שהיה החוק טקסית .מצווה זו של הקרבה חיה הוחלף על ידי הקרבה של ישוע ,לכמורה
הטקסי או את הכהונה ויקרא שונה בגלל החולשות ואת חוסר התועלת של הכוהנים חוטאים ,ולכן אלה לא
השתפר ,כך אלוהים באמצעות ישוע היה התיקון החדש ,ברית דרך גופו הדם שלו מאז שהוא עשה ערבה
שלנו ,שילמו את מחיר הדם שלו ,כדי לגאול את החוטאים .הוא הכומר מתמדת שלנו ,זה החוק גם טקסי
ממשיך לנצח בגוף של ישו .חוקי טקסית ,ישוע מילא ויש לנו נמסר על עשרת הדיברות ואת טקסי מילא את
דרך האמונה בישוע .לפיכך ,מציית אדם למלא את שני החוקים.
חוקי טקסי התגשמו על ידי הכהנים אשר מוכן המנחות של בעלי חיים ,חיות נהרג ואת דמם ,הוצעו ב כפרה
על החטאים של גברים ,כי שבוצעו נגד אלוהים ונגד אחרים .הטקסים נערכו המשכן ,המקדש על הקורבן,
החיות היו ערופה והכמרים פיזר את דם על מחילת החטאים ,חטא היו כל חיה ספציפית ,שכן אין מחילת
החטאים ללא שפיכת דמו ,ישוע כבר הקודש הדם שלהם  praלגאול חטאינו במקום דם של חיות אשר לא
שלמות על פשעי גברים .ואז אלוהים את הצורך להיות הבן של הכומר שלו בשביל לנצח.

הטקסי הנפקות והנפקות שרוף.
דינים הכפרה של החטאים.

ויקרא .25 .6 .אלוהים שולח מילה אהרן ובניו ,אומר ,זה החוק של חטא ,את
המקום שבו הם יהרגו את המציע הוא שרוף שחטו את חטא לפני אלוהים הוא הדבר הקדוש
ביותר.
הטקסים האלה ,הקורבנות היו בעלי חיים על ידי כך את חוקי ויקרא טקסיים יש גם את השם
של דיני ויקרא ,ואת הטקסים האלה הועברו מדור לדור .אלוהים הסביר כפי שאתה נוהג לעשות כל טקסי
פולחן הכפרה ,את המקום איך זה נעשה העולה כי הוא כבוד גדול עבור שהם נעשו בנוכחותו של אלוהים ,זה
נעשה כל ביראת כבוד וקדושה .את הקורבנות היו בעלי חיים פרות ,כבשים ,עיזים ,וכו '.

פסטיבלים שבת חגיגית טקסית.
 -החגים של לורד
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 -הטקסי שבתות.

ויקרא .4 .25 .אבל השנה השביעית תהיה שבת שבתון אל האדמה ,השבת של
אלוהים :אתה לא תהיה לזרוע השדה שלך ולא לגזום בכרם שלך.
כמה מבקרים לומר את החוק של השבת היה ממוסמר אל הצלב עם ישו ,אשר עד כה היא לנסות
לנמק מדוע לא לשמור את השבת הורדות לא בוטל על הצלב ,כך שאם אתה יכול להרוג לגנוב גם הפרה של
אחרים כי זה כלול אחרים ,כי הוא כל עשר.
בוחן לקרוא פרקים אלו הפסוקים בספר ויקרא ,יהיה לך אישור כי החוקים האלה הטקסית כבר
לא קיים ,כי אלה היו הקורבנות של פקודת בעלי חיים שבתות טקסי שישוע בא כדי למלא את הצלב של
הקרבה  .ישוע בא כדי למלא גם החגים וטקסים בשבת כי ימים ותאריכים נבחרו על ידי אלוהים ,אלה
החגים והטקסים של ויקרא ,ואלה מתמדת ,בדמותו של ישו ,אמונה הציות שלנו ,אם החמיץ ,מאשרת במתי.
 .5.17הוא לא סוף האפילו ,שונה שונה ,קורבן דם של בעלי חיים ,דמו של ישו .חוקים אלה הם טקסי הנציח
עדיין אדם ודמו של ישו ,אשר הוא הכהן הגדול שלנו לנצח באמונה האמת .ואת השבת השבועית היא
במשפט של עשרת הדיברות ,עשרת הדברות ניתנו על ידי אלוהים גברים ,על ציות של אדם לאלוהים רק
מאשרת כי לא אחת יוד אחת ולא לשנות קמצוץ בחוק.
האמנה הראשונה של דיני טקסי המעבר היו נוסעים כמה ספרים בתנ"ך .אלוהים דיבר הנביאים את
הצורך שלו את בואו של ישו .הוא ציטט כמו הגואל ,האהוב ,הרצון המשיח וכו ' כי האיש בברית הישנה
כבר לא ציית ,כבר לא היה אותו הערך של אמונה ולכבד את תקנות של שירותים אלה .המצפון צרובה כבר
אין רגשות ,אין אמון ,ובכך מבטל את הקורבנות שהם עשו טקס מכני ,קל היה ללכת או מרעה ולקחת עגל,
כבש ,חיה ו להרדים אותם ,מן האיש משם עם התודעה של חובת עשה ,הוא הלך ועשה את העבירות זהה ,כי
החוק אינו מלוטש .לכן הציג כומר טוב יותר ,טהור קדוש ונצחי ,ישוע מילא את החוק טקסית .בדמותו של
ישו היה הציעה לתקן החדש ,ברית חדשה ,ובלי להניח בצד את כל החוקים של שני.

מאשרת כי ישוע בא כדי למלא את החוק טקסי
ישו ריפא איש עם צרעת ואמר ללכת shew thyself ,לכומר ,ולהציע את
המתנה אשר צוה משה ,עבור עדותו בפני אותם .מתיו.8.4 .
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מאשרת כי ישוע בא כדי למלא את החוק טקסיים ,כאשר הוא מילא האוונגליזם משרדו ,ריפוי ריפא גבר עם
הצרעת ,וכשסיים מרפא את המצורע אמר כי הוא ביקש את הכומר ,אשר כיהנו עד הקורבנות והטקסים הוא
גם לקח את החיה על המתנה אשר ציווה משה על ידי אלוהים ,נחוש הקרבה לשמש כעד כדי להגשים את
החוק לפני אלוהים .ישוע אמר שזה עדיין בתוקף כי המשכן של כדור הארץ )מקדש נייד הקרבה( ,עשה עם
הידיים ,כי הוא לא היה קורבן ,הוא היה השה לעולה על חטאי ,המחליף את החוק טקסי הקורבנות ,שר
להיות הקדש והמקדש  tebernaculoהאמיתי של הקורבן ,אשר נוסדה אלוהים.

מקלט בגופו של ישו
קרא את הפסוקים הבאים בתנ"ך ציטט .Heb. 8. 5 :משה היה מוצג דגם של המשכן ,והוא
עשה אב ,מקלט הארצי עבור קורבנות חיים .26-Heb. 9. 1, 11, 12, 23 .בפרק  9ו פסוק  12אומר שישוע
נכנס למקדש כדי להקריב) ,זה היה  ,euthanizedמת על הצלב של  (Calvaryמיד ושם השיג הגאולה
הנצחית .כי אם ישוע יבוא שוב מקדש בשמים ,ששירת רק עותק לעשות אב טיפוס על כדור הארץ ,אז זה
לא יהיה על ידי אמונה ,צריך יהיה טקס ,והוא היה צריך להיות קורבן שוב חוטא מדי ,וכל חטא לבדו ,היה
צריך להיות מן היסוד של העולם מאז החטא הראשון של אדם וחוה ,ולא בבת אחת על הצלב ,כפי שהוא
אומר כדי לראות אותנו 25 .ו  .26הוא גם לא לא יכול לטפס החוצה של מקדש בשמים אם היית עושה
כפרה.
חוק לכפר הכיפורים ,ריצה עונש מאסר או עונש ,לסבול את ההשלכות של החטא .קרא את כל
העברים .10 .מדברים על כפרה ,קורבן בגופו של ישו :הוא עשה להקריב ,המנחה הוא לבצע הנפקה של
הקרבה לאלוהים ,דרך הגוף שלך מיד על הצלב ,אם אחרת הוא יצטרך לכפר על כל סליחה על חטאים ,עד
האדם האחרון למות כי הוא יצא הקדש לפני יום שלו בא ,הוא היה לסלוח חטא מראש כי אנשים מתים שם
כל יום .Heb. 5.9 .כשסיים ,הוא הפך להיות מחבר של ישועה נצחית לכל מי לציית לו.Heb. 1.13 .
אלוהים אומר אלוהים על הזכות שלי .עד שמתי אויביך הדום לרגליים שלך.
ג 'ון  .29 ,28 ,25 ,24 .5ישו אומר ,מי שמע את דבריו מציית לא מת .בשעה הקרובה שלו,
והקדושים המתים בקול את הקבר שלהם שמע היה קם לתחייה לחיי נצח ולא להיכנס גינוי בבית המשפט.
)בר = בית המשפט במילון ,מעשה של שופטים ,בהם שופטים לבית המשפט( .לא היה ,ולא שיפוט מראש
ההתגלות ,או שיפוט חקירה .בתצוגת .29 .ישוע אומר :מה

51

רק מי נכנס המשפט יהיו עבריינים נאמן ,החוטאים.
גלאטה 1:10 .לשכנע ,אני מקבל את מה שאתה אומר אלוהים או אדם?
מעשי 11 ,10 .17 .פול סילס ב בראה ,הטיף ליהודים .יש מי ששמע על התנ"ך ,ייבחן כל יום כדי לראות
אם זה היה בדיוק כמו שהם אמרו.
קרא ישעיהו .14 ,13 .8 .ומי שאינו מאמין ולציית גם למעוד לתוך המקלט .וכל גן העדן הוא גן עדן ,הוא
מקום קדוש ,כי זה הבית של אלוהים הוא קדוש.

מקלט בגופו של ישו צלוב על ידי אמונה
לוקאס .43-32 .23 .חיפוש בתנ"ך.
 מצבם של שני החוטאים ,אשר מייצג את כל המין האנושי.פסוק - 1 .33 ,32 - .מצב ,שני החוטאים ,המושיע ,ישוע.
פסוק - 2 .39 - .תנאי :חוטא בחילול הקודש ,זה לא מתחרט על חטאיהם ,לא תתפשר עם ישו ואת הגאולה.
פסוק - 3 .40 - .תנאי ,החוטא אחרים מודעים חטאיו.
פסוק4 .41 - .מצב  ,-זה מתחרט חוטא מתוודה.
פסוק5 .42 - .במצב  ;-זה חוטא חרטה ומבקש סליחה על ידי האמונה.
פסוק - 6 .43 - .מצב ,זה חוטא היה מוצדק ,נסלח ,באופן מיידי.
פסוק - 7 .34 - .תנאי; להתערבותה של ישו עם אלוהים .עורך הדין האב לסלוח להם .כאן מראה עד כמה
האיש בתשובה ,התוודה נסלח בנשימה האחרונה ומת ,אך לא עלה עדיין לגן עדן ,אך ישנה הצדקה ,קידש,
חתומה בחותם של אלוהים ,קדוש ,ממתינה תחייתו של היום האחרון .אלוהים וישו סולח על חטא הכוח שלו,
כמו בריאת העולם ,אמר אלוהים יהי אור ,ולא ,אין הפרדה בין המים ליבשה ,ולא היתה יבשה ,וכן הלאה.
תסתכל על היקום ולראות את גודלו של הכוח שלה .הוא אישר העברים .1.3,13 .ככה אלוהים וישו הם.
יודע הכל ,בכל מקום ,כל יכול.
וידוי .מעשי .19 .3 .הרומאים .13-9 .10 .הסליחה, .Heb. 8.12 .ירמיהו-24. 33 .31 .העברים8 .10 .
יחזקאל .16 ,15 .33 .החטאים נסלחים רשומות נמחקו על ידי הקול ,את כוחו ,אלוהים סולח ,והוא 34.
.הופך להיות יותר זיכרון.סליחה הטיהור של האדם על פני כדור הארץ וחי כפי שהוא .ג'ון  .17:17הרומאים
 Corinthians. 3.דוש ,מצווה קדושה ,רק טוב1 .הרומאים .3.31 .הרומאים .12 .7 .החוק הוא ק 6. 22.
,האפסיים-25. 26 .5 .האפסיים-10. 22 .4 .קור .1 .7 .האפסיים 16,17 . 1 Corinthians. 6. 11. 2 1 .2
.העברים 9 .עגול .העברים º1. 27. Colossian. 1.19 - 23. 12.14 .פיטר,14 ,12- 10 ,5 ,4 ,2 .1 .
 .15,16בפסוק .16 ,15 .אבל כמו הקב"ה שקראו לך ,להיות קדוש גם אתם בדרך כל החיים שלך .כי זה
כתוב .קדושים תהיו ,כי קדוש אני.
מעשי .b26.18 .ישוע אומר :והתקדשתם ידי אמונה בי.

"מארק .38 ,37 .15 .ואת ישוע נשימתו האחרונה נתנה צעקה ,ו פג .וגם הצעיף
של המקדש נקרעה לשניים ,ד 'גבוה ,נמוך" .
זה היה הרגע שבו הוא הועבר החוק טקסית ,תוצרת הארץ מקדש של דם בעלי חיים ,ונכנסה
לתוקף המקדש החדש ,תיקון חדש ,ברית חדשה על ידי הגוף ואת הדם של ישו ,על ידי ציות לפקודות
ואמונתו אנחנו מגיעים לאלוהים .ואז אחד מגיעה גרייס על ידי מילוי כל דברי אלוהים .ישוע הכהן הגדול
שיושב על יד ימין הרים של אלוהים .רבים כיום גם להפר את הבשורה .אבל שני חוקים התנ"ך אומר לנו,
שימש גוש נגף עבור רבים ,רבים מבלבלים בין שני החוקים ,כי אחד אחד ,ועוד אחד אחר ,לבחון את
הכתובים.
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O9
שבת
הסכנה של כפירה ועל ציות
אז ,כמו שאתה אומר ,רוח הקודש ,אם אתה שומע "" "הקול שלו היום .לא
להקשיח את לבכם כמו פרובוקציה במדבר .נשבעתי זעם שלי לא ייכנס השאר שלי .אתה
רואה את האחים ,שמא יש להיות בכל אחד אתה לב מרושע של כפירה ,ב היוצאת אלוהים
חיים .אבל עם מי הוא התאבל במשך ארבעים שנה? זה לא היה במקרה שהוביל את גופות
אשר נפל במדבר? "ומי נדר לא להיכנס שלו לנוח ,אבל אלה היו סרבני?" ואנחנו לא יכולים
להיכנס בגלל כפירה שלהם .העברים.19 ,18 ,17 ,12 ,11 ,8 ,7 .3 .
האחים דבר אחד כואב אלוהים ,איש לא מקשיב ולא לציית את קולו של רוח הקודש שלך.
אמנם ,האיש שומע את הקול שלו ,הוא כתב כי רוח אלוהים מדבר אלינו ,אני נותן אשראי ,לעצור ,להקשיב,
לחשוב ,רוצה לשנות את זה משהו אחר ,כי התודעה של אדם הוא האשים של אשמה ,ואת התודעה של טוב
ורע הוא רוח האלוהים אשר מגלה .ובכן ,לא להקשות את ליבם ,שלך כשאתה שומע את ההודעה של מילים
של אלוהים .כי הוא מדבר אלינו היום ,רק היום ולספר לנו מה קרה להורים שמתו שלנו ,נפל במדבר בשל
אי ציות לפקודות שלה .מצוותיו .אלוהים לקח עבדים של אבותינו ,במשך ארבעים שנה ולא ראיתי עבודות
שלהם ,חצו ים ,הוא האכיל אותם ,כל הזמן הזה עם האוכל ,המן ,בא ישר מן השמים ,אלוהים דיבר אל
האנשים האלה דרך משה ,היה נוהג המקום הזה היה הטוב ביותר של הארץ ,הם עדיין מלמל נגד אלוהים,
ולכן היו במדבר בלי להגיע אל הארץ המובטחת .לא רק את הארץ המובטחת כי איש לא נכנס ,כי אלוהים
הזהיר כי אין לנו לב רשע של כפירה כדי לא לעזוב את השבילים שהוא מציין ,לנהל את האנשים הביטחון כי
הוא אלוהים חי ונשבע ההורים שלנו לא כללו גם אותנו .אם יש לנו את אותו בוז להורים שלנו ,אנחנו לא
נכנסים אלוהים השאר לא מאמינים דברי אלוהים להתממש ,זה כל כך ,הוא היה מדבר ולא
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למלא? ולכן ,לשמוע מה יש רוח אלוהים אומר .עבור מה שאנחנו רואים הפרקים הללו ,בברית החדשה היא
כי הוא מראה לנו מה יכול לקרות עם האנשים של היום מי הם שבירת שמירה על יום המנוחה של אלוהים,
כפי שקרה עם אבותינו.

היום זה נשאר חייב להיכנס קצת מנוחה של אלוהים
תן לנו פחד ולכן זה השאיר אולי ההבטחה להיכנס לשאר שלו נראה כמה מכם להביא אתם.
לקבלת אכן
היינו הטיף" ,החדשות הטובות" .אהבתי אותם ,אבל המילים לא הטיף להם רווח ,לא להיות
מעורב עם אמונה של השומעים) .לקבלת לנו מי היה מאמין להיכנס השאר ,כפי שהוא
אומר'',אז אני נשבע חמתי כי הם לא צריכים להיכנס השאר שלי :למרות העבודות הושלמו
מן היסוד של העולם כה אמר איפשהו היום השביעי ..) .בספר בראשית פבואר 3-1 .2ביום
שבת(  3ואלוהים נח מן היצירות שלו ביום השביעי )שבת( ושוב כאן :לא להיכנס לבית שלי,
)מי לא שומר שבת( . .בראותו ולכן שרידים שחלק חייבים להיכנס בהם ,4 (,וכי אלה שהוא
היה הראשון הטיף את הבשורה הטובה ,לא נכנסים בגלל אי ציות .נותר אפוא מנוחה לעם
האלוהים'' .במשך כל מי שנכנס הביתה שלך) ,ששמרו את יום השבת(( עצמו נח מן היצירות
שלו כמו אלוהים עשה מן שלו .לכן אנו מבקשים להיכנס השאר כי שמא מישהו נופל אחרי
הדוגמה זהה של אי ציות''.את המילה של אלוהים חיים פעיל יותר חדים חרב כל פיפיות ,זה
חודר אפילו חלוקת הנפש והרוח ,ו המפרקים מארו הוא שיתוף של מחשבות וכוונות של
הלב''.העברים.12- 9 ,6-1 .4 .
הבית הוא שם נרדף ,:צייתנות יתר ,שלווה ,שלום.
האחים ,כל פרק העברים ארבע הוא קורא לכל האנושות ,לקרוא ,להרהר ,להבין כי הודעה זו לא
היה עבור אנשים אלו .עכשיו בזמן הרחוק ,הנסיגה של יציאת מצרים של העברים מן המצרים ,הם שמרו
מצוות הרביעי של שאר השבת ,קשוחים ליבם לא מאמין למילה של אלוהים ,כך גמול עבור ציות מת
המדבר .הודעה זו היא גם עבור האנשים של היום )יום של כל דור(.
ב הפסוק הראשון הוא מאוד ברור עוזב את ההבטחה של הבית )לשבור את יום השבת של אלוהים( ,נראה כי
חלק מאיתנו לקבל מאחור .בגלל הבשורה,
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מביא .כי את הבשורה" ,החדשות הטובות ,את המסר המושלם" הוא הטיף לנו כמו להם ,אבל נראה כי חלק
בלתי האשראי ,לא מקשיבים הטפה ,הם לא ניצלו ,אין עניין או הנוגדים את האינטרסים של מי לשמוע.
בפסוק השני אומר כי המלים האלה גם לנו ,אבל לא הרבה.
בפסוק השלישי אומר ,כי המאמין נח )נח( תוך ציות המילים שלו .ואת השבועה כי אלוהים עשה את
זה עד עצם היום הזה גם וגם אומר להם לא לבוא הביתה שלך ומה הוא אלוהים הביתה? הבית של אלוהים,
כי הוא מדבר ,הוא היום השביעי ,יום השבת ,וגם נוכחותה בבית ,בבית שלך ,בשמים ,מי הוא ציות ,שלא
צדקת בפועל ,שם לא יכול להיכנס ,או את המילה של אלוהים הוא עבור כמה ולא אחרות? בהחלט לא.
בפסוק ו המדד הרביעי .3 .אלה מספרים כי הוא קצת באמצע משפטים גם היא בתחתית של התנ"ך
עולה ,ג 'נסיס .2 .2 .ושם ,אלוהים הסתיים ביום השביעי העבודה שעליו נח שלו )נח( ביום השביעי
מהעבודה כל אשר עשה שלו .ומדד  3גם מציין כי בפסוק כזה מתייחס השבת מדי שבוע גם מאשרת כי גם
מדד הפסוקים בספר שמות e20.11 .יציאת מצרים .31.17 .מי אומר שזה יום של מנוחה לנצח .כאן
ושוב במקום הזה לא להיכנס יתר שלי .כאן  ,כאן הוא הסדר של אלוהים לכל האנשים ,האנשים של אתמול
והיום ,לשמור על הדיבר הרביעי של החוק המהווה את השבת ,שהוא יום מנוחה ,הבית של אלוהים .צו זה
לא היה רק בשביל האנשים של הברית הישנה ,גם בברית החדשה ,זה שומר את שאר שארית היום בשבת
הוא חגיגה של ימי הבריאה ,כל זה אלוהים יצר עבור תושביה וכי האנשים האלה מודעים כל כך הרבה אהבה
שאלוהים עשה בשבילנו .באותו יום חייב להיות כל הזמן עם אהבה והכרת תודה וזה מבריאת העולם .ו,
יציאת מצרים .11 .20 .זהו הדיבר הרביעי בין עשר .מבצע יום הקודש .יציאת מצרים .17 .31 .מאשרת כי
הדיבר הרביעי הוא כמו האחרים ,הוא תמידי ,זה לנצח .אמן
אנו חוזרים את הפסוק החמישי'' .ושוב ,זה לא המקום להיכנס השאר שלי''.הנה משפט משפט ,זה
הצו ,מי להפר מצווה זו ,ואנו רואים כי "זה המקום הזה שוב ",הזכיר בפסוק זה ,אלוהים מדבר במפורש על
העם של פעם זה היום של הברית החדשה ,מצווה זו משום שאנשים חושבים שהם לא צריכים לשמור,
למצוא אהבה ,כי אלוהים הוא כבר להגשים את מצוותיו ,ונוחות .חלק לשמור על

55

מצוות שהם עלול לעורר מבוכה ,של נאלץ להופיע בפני בית משפט ,אבל זה לא להגביל .אבל כולם שוכח
את המשפט של אלוהים .אלוהים יודע את זה ,לתת לזה תזכורת ,עבור מראה לנו מה קרה אבותיו שמתו
למען אי ציות שלנו .וגם לנו אם אנו לא מצייתים .לאורך כל התנ"ך אלוהים מייעץ לשמור את יום השבת,
יש הודעות על שינוי החוקים .על השינוי של פיקוד מזהיר ,בוחן את הכתובים כי יש להם מלכות האלוהים.
אבל בספר של העברים .3 ,ו  4העברים .אלוהים כבר נותן את פסק הדין ,את המשפט האחרון" .מי יפר את
היום הזה ולא להיכנס השאר שלי ".זה מאוד ברור הוא מול העיניים שלנו ,ותראה בעצמך.
במינון הפסוק אומר את המילה של אלוהים לא לחזור לחיות היא לא לשנות ,יעיל בכל עת ,כי
הוא הבעלים של כל הזמנים ,כי מילה שלו היא יותר חרב שחותכת לשני הכיוונים .הוא מפריד את הנשמה
והרוח מן הגוף ואף אחד לא רוצה להסתיר דברים ,דברי אלוהים ,הוא יודע את כל המחשבות של הגברים
ואת רואה ויודע הכול נמצא אתו שאנחנו חייבים כתובת .אבל מי שלא מציית לראות כי גם כאן על פני
האדמה ינוחו ,יש שלום ,שלום אמת של אלוהים.
מי מציית כל המצוות של אלוהים ,יש לי אמון מלא לחיות את אמיתות הבשורה של אלוהים ,למה זה
השלום ,שתוף אמיתי רואה ומרגיש אהבה ,מוגן תפילותיהם נענות ,אתה בטוח יש עם רוח הקודש של
אלוהים .היום יש עשרים וארבע שעות ,שתים עשרה שעות בחושך של הלילה שתים עשרה שעות של אור
יום .וכך ,אלוהים קבע בכל יום .היא מתחילה את השעה הראשונה של הלילה עם השקיעה ,כאשר הוא אמר
את הלילה הראשון ,כי הכל היה חשוך ,כך היא מסיימת את הערב ואת הלילה עם הזריחה ,כאשר היום
מתחיל ונמשך עד השקיעה שוב  .כאן גם האיש השתנה פעמים ואת החוקים של אלוהים זוכר? דניאל.
 .?7:25ובכן ,אנו קובעים את יום השבת כמו גם שמירה של פעמים ביום.

יום המנוחה לאלוהים
זכור את יום השבת על ידי שמירה על זה קדוש .שישה ימים תהיה לך עבודה
לעשות את כל עבודות עמך .אבל ביום השביעי הוא השבת של אלוהים שלך לא יעשו כל
עבודה ,אתה ,ולא בנך ,ולא הבת עמך ,המשרת עמך ,עמך ולא שפחה ,ולא הבקר עמך ,עמך
ולא זר כי הוא בתוך השערים שלך .עבור ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ ,את
הים ואת כל מה שיש בו ,ואת היום השביעי נח ,ולכן אלוהים בירך את יום השבת מקודש
זה .יציאת מצרים.11 - 8 .20 .

56

זוהי המצווה הרביעי של החוק של אלוהים כתובים על לוחות אבן ,שנכתב על ידי האצבע של אלוהים.
בפסוק שמונה ,אמר אלוהים" :זכור את יום השבת לקדשו ,כאשר אלוהים אמר ,זוכר ,אנו רואים כי מלבד
היותו מצווה הוא גם אזהרה ,הוא ידע כי רבים לא יצייתו מצווה זו.
על תשעה בחזרה ,שישה ימים לעבוד ולעשות את כל העבודה שלך .אלוהים הקימה ,לעבוד שישה ימים,
לספור את עצמו בתחילת ,הראשונה כדלקמן מנת עד השביעי .אז המילה היא בטון וקידש את היום השביעי.
)וירידים צריך לעקוב כדי מן הראשון עד היום השישי ,המינוח שבו יש כיום בין שישה ימים .ירידים ,מקום
ציבורי שבו הסחורות חשופים ,ירידים או בשווקים ,היכן לקנות או למכור את עצמו .מייצג את יום העבודה
 ,laboro ,על מנת ,יום שלישי הראשון ,וכו ' .עד יום שישי .והשביעית ,השבת היא יום של מנוחה ,כי
אלוהים קבע עבור הגבר( בפסוק העשירי ,אבל ביום השביעי שבת ליהוה אלהיך של אלוהים ,זה היום של
הבית השאר ,יום מיוחד עבור אלוהים.
אבל אלוהים לא היה עייף ,למה הוא לא מתעייף ,אבל הוא נתן את הפקודה האיש שעשה אז זה סימן,
חוק הגזירה של ציות תמידי של האדם לאלוהים.
ברוכים הבאים ישו בעולם" ,התוכנית של אלוהים ,כפי שנגלה עבדיו הנביאים ".אבל רבים לא
קיבלו את הדוקטרינה שלו לאחר מותו היתה רדיפה גדולה מדמם למוות מחסידיו ,שהיה באותה הדוקטרינה.
אבל כל כך רבים נהרגו ,רבים אחרים עשו ,ולא לקבל את תכתיבים של  ,repressorsאשר היו חלק ,הן על
רקע פוליטי ודתי ,אז זה היה שונה ביום האלוהים של גבר מעל גיל רבות היו שוכחים היה משובה ,שינוי
אמונות ,שם הוא פוגש את התוכניות של השטן כפי שהוא אומר:

דניאל  .25 .7הוא אדבר מילים כנגד מרבית גבוהה והקדושים של מרבית גבוהה ,ואת
חושבת לשנות פעמים וחוקים :והם יינתנו בידו עד זמן וזמנים וחצי זמן.
זה שינוי של המצווה הרביעי של החוק של אלוהים ,על הדיבר השני ,שינוי זה הוא נרשם ,והוא
מוזכר אנציקלופדיות .אדיפוס .Vol.3 .רושם את השינוי של שבת עד יום ראשון היה פלאוויוס ולריוס
קונסטנטינוס .קונסטנטין הגדול ,כמו שהוא אהב להיקרא .הקיסר הרומי בשנת  ,312במהלך קרב ,היה
קונסטנטין חזון של צלב זוהר ,ועליו המילים )לפי סימן זה לכבוש( ואת צמד לחצות ,אשר באו לאמץ דגלה
או  .Labarumבשנת  ,313לאחר ישו ,צו של מילאן ,הוקם כדי חופש הדת .אבל ,אחר הצו בשנת .321
אחרי ישו ,להפריש ,הכניסו לתוך אי שמוש ,החליף את שאר השבת של אלוהים הפך חובה לנוח יום ראשון.
בואו לקרוא את התנ"ך כדי לדעת טוב יותר .ג 'נסיס .31-Verso. 3 .1 .אלוהים עשה את ההפרדה ,החושך
בלילה ואת היום ,וזה היה היום הראשון  .1פסוק  .8היה שם עוד יום ולילה ,השני היה יום  .2בפסוק .13
היה עוד לילה ויום אחר היה היום השלישי  .3בפסוק  .19היה עוד לילה ועוד יום ,היה היום הרביעי .4
בפסוק  .23היה עוד לילה ויום אחר היה  5במאי.
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בפסוק  .31היה עוד לילה ועוד יום ,זה היה יום  .6ג 'נסיס .3-1 .2 .לפיכך ,סיימו את השמים ואת
הארץ ואת כל הצבא שלו .אלוהים נח ביום השביעי מכל מלאכתו שעשה .ויברך את יום
השביעי ויקדש אותו ,כי בו הוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים ועשה.
פסוק  .3היה עוד לילה ועוד יום היה היום השביעי .היום השביעי והאחרון  7של הבריאה ,ואת עבודתו
בשבת .את שאר השבת של אלוהים השאיר את שאר לפגוש את האיש .כדי להבין טוב יותר לקחת עלה
ולהשוות את הימים של אלוהים מהיום הראשון שמתחיל יום העבודה הראשון עד יום השביעי ביום האחרון,
זה סוף ,זה מה יש היום מונה ב הלהב של אדום ,זה לעמוד ולכבד את יום השבת ,אלוהים בירך ,הוא החוק,
מצווה מאלוהים כדי לפגוש את האיש מקדש .עכשיו להסתכל על לוח השנה כי הבחור שינה את יום המנוחה
של החוק של אלוהים ,ונחה ביום  1בינואר השבוע ביום הזה שישי עד יום ראשון ו מסומן באדום על מנוחה
לכבד את החוק של האדם ,ולכן האיש ששינה את היום ואת החוקים לשמירת יום ראשון ,שעות אדם מבזה
אלוהים .זה מילא את הנבואה של  7.25דא .וכך הפכה חובה בצו יום מנוחה ביום ראשון ,מעשה ידי אדם
ולכן האיש נסוג ,עשה חלל את השבת ה ' .מאחר יום השבת עדיין לא השתנה ,גם שרידי ביום השביעי של
השבוע ,השבת היא שזה החליפו לעוד יום של מנוחה ,זה היה במקביל ,עוזבת את המקום שני הראשון של
השבוע .התקשר ביום ראשון .יום ראשון באנגלית
יום ראשון ,יום ראשון
דיי דיי.
יום ראשון ,יום ראשון
יום ראשון ,יום יום ראשון
ביום שבת מבורכת ,קדוש ,מובדל על ידי אלוהים .החליפו יום שטוף שמש.
ואת חושבת לשנות פעמים החוק .דניאל של הנבואה.
הנה התגשמות הנבואה עוד מאלוהים ,נתן הנביא דניאל ,אלוהים יודע את כל התוכניות של השטן ,ולכן הוא
נשאר נבואה תוכחה על שלנו .במהלך האירועים הקרובים ,אשר בבוא הזמן יתגלה על ידי רוח הקודש שלו.
איך אתה רואה את זה הנבואה התגשמה בשנת  321אחרי ישו .אלוהים השאיר לתת התרעה של ילדיהם כדי
שאף יאבד ,בואו לבדוק את הפסוק הזה ,כמו הנבואה אומרת .בואו נבדוק יחד מה קרה.
מנהיגים פוליטיים ודתיים נהרגו גופות של קדושים ,ישו ותלמידיו וחסידיו ,רואים שהוא לא ינצח את זה ,כי
זה פשוט להרוג את הגוף של הקדושים ,על הרוח ,אסף אלוהים .אז השטן שינתה את האסטרטגיה שלו ,נתנו
חופש הדת עבור סיווג כל ,להיות בשקט ,כי לא היתה רדיפה יותר מאחורי מעשה זה של התנהגות טובה ,זמן
קצר אחרי שהוא שיחק את המלכודת ,המלכודת החלפת החוק של אלוהים על פי חוק אחר גברים ,שבלעדיה
רבים לא אכפת לי ,חשבתי כי השינויים הללו לא תשנה את חייהם ,אך עם
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מציאת ששינויים אלה לא תשנה את חייהם ,אבל עם לשנות את במובנים רבים זה היה משחית .וכך ,רבים
נספו ,הובסו .כאשר אתה משנה את החיוב של שארית שבת ראשון ,יכול להיות אפילו נדרש זמן ,אבל היום
היא לא תוכנית חובה של הפגישה הזאת היום יש חופש אמונה אמונה זה מרכיב )חוקים חוקים מבוסס על
מדינה( ,אלא אם כן המדינה או לאומי החגים ,אשר בתוך חמישה ימי עסקים ,בשבת אופציונלי ,כך הוא
חופשי לעשות מה שאתה רוצה .אבל מה מאשרת.

התגלות .7 .13 .ו לעשות מלחמה עם הקדושים להתגבר עליהם ,ונתן לו כוח מעל
כל  ,kindredsולשונות ,ומדינות.
החוק הזה יום ראשון והפכה לנוהג כמעט כלל עולמי ,אשר פועלת בחופשיות על כל
הלשונות ,ומדינות .חזרה העברים  .9 .4לכן ,יש עדיין בבית העם של אלוהים .אי ציות מילים של אלוהים,
לא רק למות הגוף של האדם ,כמו הרוח היא נלקחה בשבי.

הדברים הקדושים שלי .בז ואת חללי שבתות שלי .הכמרים שלה הפרו את
החוק שלי ואת הדברים הקדושים חללי שלי :בין קודש וחול לא משנה ,ולא להבחין את
הרשעים ואת נקי ,ושבת שלי הסתירו את עיניהם ,ואני חללי ביניהם .יחזקאל.8.26 .22 .
קריאת פסוקים אלה ,אתה יכול אפילו נעלמו מעיניו ,חושב שאלוהים דיבר רק עם האנשים
האלה בזמן של יחזקאל .אלוהים דיבר על הכוהנים ,אשר חולל את החוק ואת שבתות טקסי הכהנים לקחו
את ההזדמנות של עמדת להם בעת שהיו קורבן קורבנות על מזבח וכבר לא כמו התקנות של אלוהים ,מוגש
עם כפיות טובה או רגוע מאת  profaningהדברים הקדושים ,בין קודש וחול עשה שום הבדל נוסף.
אבל אלוהים לא דיבר רק עם הכהנים ,כי הזמן לא ,לא .השוואה בין הכהנים של פעם עם
הכהנים של היום ,אנחנו רואים שאלוהים דיבר אל הכומר אתמול עם הכמרים כמרים גם היום ,וגם לא יותר
ולא על ידי פסיק.
יציאת מצרים .31.14 .ו מדד  11מציין שמות .20.8 .זה גם מדינות בשבת הוא יום מקודש,
ואומרת שבת היא מתמדת דיני מצוות שתי הטבלאות של העדות נכתב על ידי אצבע אלוהים כי
בעינו עד היום הזה .והכמרים גם לחלל את החוקים האלה ואת להיכשל להבחין מה נכון ומה לא נכון,
לעשות שום הבדל בין ימי משמורת אשר הקימה אלוהים ,עבור ימי משמורת שהאיש הקימה ,ואת יום השבת
של לורד להסתיר הפנים ,וכך גם עבור אלה אלוהים הוא חללי.

" 'שומר שבת ,כי קדוש בשבילך :זה וחול בוודאי למות ,על מי שאינו כל עבודה בה,
כי הנשמה תהיה מנותקת בין האנשים .יציאת מצרים.31.14 .
ובכן ,עכשיו אנחנו מבינים ,כי היום הוא לא שונה אז שאלוהים מדבר אל הכומר ו כמרים היום.
תנו לנו לחזור על שני הפסוקים ,הוא אישר ביום שבת יום קדוש ,אשר בין עשרת הדיברות וזה אומר כי
הפרה של מצווה זו יש גזר דין מוות .כפי תהיה לך עונש זהה ,כל זה כמרים אחרים חללי לכמרים יש את
החוק הזה ,את המצווה לא לעשות את ההבדל וכך יחללו את היום אשר הוסמך על ידי אלוהים לנוח לקדש
ולשמור למחרת כי היה במקום הקדוש

אנשים הנביאים שלה אור בוגדני :הכמרים שלה טמא המקדש ולעשות אלימות החוק.
צפניה.4 .3 .
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אנשים הנביאים שלה אור בוגדני :הכמרים שלה טמא המקדש ולעשות אלימות החוק.
צפניה.4 .3 .
כאן אנו רואים כי כל הפרה של שני חוקים היו ,ועדיין מפר אחד או השני ,ציות עשרת הדיברות של
אלוהים ואת האמונה בישוע .עבור רבים לא לבחון את הכתובים ואת לא יודעת את הסיבה האמיתית ישוע
בא מה הערך החוק .הערך של הקורבן שלו על הצלב של גולגולתא ,החוק טקסית ,כאילו האמונה בישוע
אינה מבוססת למעשה ,את חילופי הדברים של החוק טקסיים ,לא עשרת הדיברות ,אז אמונה היא לשווא.
כמרים רבים לא יודעים את אמיתות הבשורה הקדושה וכאשר שאל על חילופי המשמרות של יום בשבת עד
יום ראשון ,אומר כי שינוי זה נעשה לכבוד ישו ,לאחר שקם לתחייה ביום ראשון .וכך אומר ,מאשרת כי
שינוי של השבת עד יום ראשון היה המצאה של האיש ששינה את יום השבת כי אפילו אלוהים שמר .לקבלת
בכל התנ"ך לא צריך את האישור של אלוהים או ישו או לשינוי זה ,וכל הכומר המאמינים כי הונאות עשוי
גם להוביל אומה שלמה את השגיאה זהה .לפיכך ,לדחות תיקון זה ,מה ישוע עשה לישועה של האיש.

ישו ,בשבת ,ריפוי אדם שהיה לו יד קמל
ושוב הוא נכנס לבית הכנסת ,ולא היה איש שהיה לו יד קמל .והם )הפרוש( לראות אותו אם
הוא ירפא
בשבת )מארק  2:24הפרושים רצה לראות אם ישו היה לעבוד ביום השבת להאשים אותו
בחוק עצמו ,כי הוא נח בשבת( .ישוע אמר לאיש שהיה לו יד קמל ,קומו לבוא באמצע .והוא
שאל אותם :האם מתר בשבת להיטיב או להרע? שמור בחיים או להרוג? והם שמרו על
שתיקה .ובמבט סביב עליהם בזעם ,להיות התאבל על קשיות לבם ,אמר האיש ,למתוח ושוב
ידך .והוא נמתח אותו החוצה וזה היה בידו להשיב כולו האחר .ואת הפרושים ויצא ,ומיד
לקח ייעוץ עם חסידיו של הורדוס )הורדוס זו החיה הראשונה .ומי הרגו את ישו (.נגד מנסה
לראות ישו כמו להרוג .מרקוס .6-3.1 .אז כמה מהפרושים ,אמר ,האיש הזה הוא לא של
אלוהים ,כי זה לא לשמור שבת .אחרים אמרו ,איך יכול לעשות נסי חוטא כאלה? והייתה גם
.חלוקה ביניהם .ג'ון 9:16
יש כאן הוכחה ניצחת שכל הזמן שידע ששמר את יום השבת היה הילדים של אלוהים ,וישו היה בנו של
אלוהים גם נח ביום הקדוש הזה את יום השבת ,לכל עשר הפקודה צייתה לאלוהים הפרוש ,שפירושו
ים או לאדםצבועים יודע את החוקים האלה .ועכשיו אתה יודע מה יש לו לומר? את מי צריך לציית לאלוה
?שקרן
 שאלה .עבור הפרושים התבוננה בו ,לקחת את הודעת שגיאה ,או עובד ביום השבת ,כדי עבריין הנאשם? תגובה .כי הם ידעו כי ישו נח ,נח ביום השבת ,וראה ,כי לוקח טעות להאשים אותו במשפט שלו כמוהעבריין ,וכך יכלו להרוג אותו בגלל הפרת חוקי דתם .בגלל הפרושים הורדוס ידע את הירידה של ישו,
שורשיו ,כי הם ידעו שהם שמרו על דתם ,נח ,לא לעבוד בשבת ,כי הוא היה השבטים שמר את כל עשרת
הדיברות של אלוהים .אחד אחד ,את כל עשרת הדיברות .ישו בנו של אלוהים ,בנו של האב האהוב ,הוא לא
היה מוכן לציית לכל החוקים של האב? כל הרצונות שלך? כל רצונותיך? אלה הם עשרת הדיברות שלך?
הנה ישו אומר כי שמירה על יום השבת חשובה כמו לא לרצוח או לגנוב ,כי הם גם חלק של החוק בכללותו,
וכן הלאה .כאשר ישוע אומר שאתה יכול לעבוד ביום השבת ,הוא אומר שהוא יכול לעבוד על סיוע
לנזקקים ,מי חולה ,רעב או שיש מה לאכול ,או ללמד את הכתובים של אלוהים ,להביא ידע לאנשים של
דוקטרינת אותו כי הוא כל הזמן .מה שאסור הוא לעבוד על עצמו ,לעבוד על עצמך .נא לקרוא על החוקים
האלה בתנ"ך שאלוהים יבהיר כיצד חוקיה יש לציית .ישוע מאשרת פה מה הדוקטרינה שלהם ,כי הוא
אלוהים ,וגם היא הדוקטרינה אותו כי הוא רוצה את ילדיו ללכת ,ויש להם את אותה אמונה.
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דוקטרינת כמה
להיות עם לא נשא על צוללנים והדוקטרינות מוזר ,כי הוא טוב על הלב
שתוקם עם גרייס ,לא בשר ,אשר לא הרוויחו אותם כי הם מספקים .העברים9 .13 .
הבה לא תבוצע על עם צוללנים והדוקטרינות מוזר .ההערכה היא  1500דוקטרינות ברחבי
העולם ,כי תורות רבות כל כך ,אלוהים הוא רק אחד? זה גם להיות בטוח רק דוקטרינה? אז דוקטרינות
רבות יש כל כך הרבה מוזר" ,כי הם מעוגנת כל במילותיו של אלוהים ,משום שאין להם פקודה ,דוקטרינה
זו היא לא הוסדר בהתאם את הכללים ,החוקים של יהוה ".יש אנשים שאומרים כי האיש אינו חשבון לחיות
כל מילה של אלוהים כי אדם חי היא על ידי רחמים שלו .נקודה אחת פגעה בבית ,אנחנו על ידי חסדים של
אלוהים ,אבל על לא מבין את כל המילים של אלוהים חיים ,אינם מבינים כי לא רק החברה של רוח הקודש
של אלוהים ,הוא נותן רוח כדי שלו במידה ,זה לכניעה מוחלטת.
בואו להשוות את החוקים של אלוהים ,את הכללים ,את הכללים של הארגון ,היזם ,יש לחברה
שלך ואם זה לא פעל לפי כל הכללים חוקים המחייבים את חוקי המדינה שלך ,זה כפוף קנסות שנקבעו
בחוקי המדינה הזאת ,ואם הוא לא רוצה להיות לא חוקי ,להיתפס על ידי החוק מה הוא עושה? לציית
לכללים ,לציית לחוק .לשבח אותם .לכן ,זה החוקים של אלוהים ,הם חייבים להתממש ,לגברים להיות
כראוי ,יש לציית לחוקים ,או אם לא רחב ,ידוע להיות עבריין ,כי המראה של אלוהים על כל.
העצה היא כי לב האדם אינו שגיאה מתחזקת בחסדו של הליכה תמיד בנוכחות של אלוהים ולא
הליכה בהנפקה מתייחסת כי נלקחים על ידי אנשים עם רמאי ערמומי בזהירות מבלי לדעת שהם יהיו לחזור
הוגן .לזכור את הפסוק של מתיו .24.24 .איפה אלוהים הזהיר על הנוצרים שווא נביאי שקר מי לרמות,
כדברי אלוהים לעשות ,חברות עמוק לכיס.

 .Colonissenses. 2.4,8אני אומר את זה כך שאף אחד לא להטעות אותך עם
המילים משכנע ,לשים לב שמא כל אדם לקלקל לך דרך הפילוסופיה והונאה ריק ,על פי
המסורת של גברים ,אחרי את יסודות העולם ,לא אחרי המשיח.
דוקטרינות אלה הן פילוסופיות זר )במקרה הזה פילוסופיות
פרשנות חופשית של מחשבות של גברים( ו רוצה לסלף האמיתית
הדוקטרינה .השתמש טקסט ,פסוק מבלי לבחון אותו בלי להבין מה המשמעות האמיתית שלהם .השתמש
כתירוץ ,misinterpreting ,לשנות לסתור את דבריו של אלוהים ,באמצעות הונאה ,להונות אנשים רעבים,
המבקשים למצוא מקלט ,מחפשים את דרך האמת AI ,הוא דוקטרינה נותן לך תחושה מזויפת של ביטחון
אשר השני בעולם והמסורת של הגברים ולא את הבשורה של אלוהים.

הבשורה של ישו
אבל גם אם אנחנו עצמנו או מלאך מן השמים ,להטיף כל הבשורה חוץ מזה שיש
לנו הטיף לכם ,תנו לו להיות .כמו שאמרתי לך עכשיו שוב ,אני אומר לך ,אם מישהו מטיף
כל הבשורה חוץ מזה שבה קיבלת ,לתת לו להיות .כי לשכנע )לקבל את מה שהוא אומר( אני
עכשיו גבר או אלוהים? או מבקש בבקשה גבר? אם אתה עדיין היו גברים לא יהיה נעים
המשרתים של ישו .גלאטה.10 - 8 .1 .
פאולוס מדבר על לשכנע אנשים להטיף את הבשורה ,לא לחיות בהתאם אמיתות של המילה
אלוהים ולהפוך אותם לשמוע לשגות מדי .ומי מטיף כל הבשורה אחרים ,לתת לו להיות מקולל )תועבה היא
נלקחה לבית המשפט ,אשר גורשו מן החברה ,מופרדים מן המלגה של גברים( .אנחנו חייבים לא לציית עוד
הבשורה ,אם יש לנו את התנ"ך נכון .מאז התנ"ך מכיל  39ספרים ,בברית החדשה  27ספרים .זה עניין
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רציני מאוד ,בהתגלות .18.19 .22 .אומר שאם מישהו יוסיף משהו על זה כל המכות ואם אפשר לקחת
מישהו )לא עם( שום מילה על זה שיש לנו תנ"ך ,אלוהים אומר שהוא אינו זכאי עץ החיים או של עיר
הקודש .הוא מוסיף כי אפילו מלאך משמיים כל מטיף הבשורה אחרים מאשר לנו כבר כזה שקרן .ובכן ,לא
מקבלים כל הבשורה אחרים ,אני מאמין כי כל רצונו של אדם היא לזכות בגאולה ,יש לך הזדמנות לשנות
את המושגים שלהם ,כי יש את השאלה הזאת ,אתם צריכים לציית את המילים של הבשורה של אלוהים
הבשורות של גברים?.
הקווים האלה ייפגשו הרבה אנשים חושבים שהם יודעים ישו ,אתה מבין למה ,ויש אומרים:
אלוהים מקבל אותי כמו שאני ובכך להוביל את חיינו ,לא עם התחייבות על דבריו .זהו למעשה ,ישוע מקבל
אותך כפי שאתה ,אתה לא מקבל
ישוע המילים שלו ,מה הוא אומר? מי לא מקבל את המילים שלו ,כמו
הוא דוחה אותה ,כפי שאתה יודע ,זה לא בצע את משנתו? ועם כל חטאינו הוא עדיין לא מאמינה בזה ,כי
הוא תומך שלנו עם האב הוא יקבל כמו שאתה ,אבל צריך להיות שינוי ,אתה צריך לרצות להכיר אותו,
לאהוב אותו ולציית אותו ,אבל רק אלוהים יכול להטיף הגורם של החוטא ,בדיוק כפי שהוא חי רוצה להיות
עזר .עבור מי שאינו מציית המילים האלה ,זה מי ישפוט היום האחרון ,בית המשפט של אלוהים.
זו הבשורה של אלוהים ,הוא מבטיח לנו את כל הברכות ,אבל זה תלוי בהם כל חיפוש .חיפוש בוחן
לא סומך ,לא מקבל את מה שהוא אומר מנהיגים דתיים ,כי אם מישהו בשבי מטיף חופש שאין לו הבא ומי
יהיה ,אפוא להיות נלקחה בשבי .שים את אלוהים כל ביטחון שלו ,אנחנו נועד לרשת את הברכה .ישועה
בודדים ,לא להיצמד כל דבר יכול להוציא אותך הרחק אלוהים ,לחפש אותו צייתנות ,שישוע השאיר לנו
מורשת על פי הסכמתו של אלוהים.

הדרשה של ישוע צרה גדולה
פסוק מן הדרשה על הצרה הגדולה :מתפלל כי הטיסה לא להיות בחורף או בשבת.
מתיו.20 .24 .
האם זה בגלל ישו אמר את זה? חשבתי להביא את חזרתו של ישו ,אם בשבת יתפוס רבים לא
מוכנים .העבודה עושה דברים זה לא חוקי לעשות בשבת.
שאלה אחת שתמיד עושה על העבודה שהוא עשה ,כאשר ישוע מדבר על עבודה בשבת מתייחסת לעבודה
הרוחנית ,אתה יכול לעשות את העבודה הרוחנית של רחמים ,Evangelism ,עבודה בקהילה ,בעזרה לאלה
הזקוקים לבקר בבתי הסוהר  ,בתי חולים ,ללכת לכנסייה ,מתפלל ומשבח אלוהים פולחן או מנוחה עם
משפחתו.
יוסף ,אביו של ישו היה נגר ,היא להניח כי אלוהים עזר לו בעבודתו בשבוע כדי לפרנס את המשפחה ,לפני
תחילת כהונתו ,ובשבת הוא עומד מקדשים ,פארקים ,ההרים ,הים  ,רעיית ,מחפשים את הכבשים לאיבוד,
ריפוי ,שיקום ,תורת ההוראה שלו.
שאלה נוספת שעולה ,כל הימים הם קדושים אמור לעבוד את אלוהים .זה נכון ,אלוהים חייבת
להיות לא רק סגדו כל יום ,אבל כל רגע וכל יום הוא מיוחד ,כמו כל מה שקיים ,כי
אך השבת הוא יום קדוש כפי שראינו הוא יום נפרד לתפילה צייתנות ויראת כבוד לאלוהים.
הוריו של ישו ,גם נח ביום השבת ,הם גם בעקבות הדוקטרינה אותו בנו ,לוק  .56-44 .23בפסוק  .44ישו
מת על הט ' 9 ,בערב .בפסוק  .54זה היה יום של הכנה .בפסוק ) .56 ,55יום של הכנה ,ביום שישי ,כדי
להתחיל את היום בשבת .הנשים ,ואחריו מרים אמו של ישו ומרים המגדלית ,ואחרים שבאו אחריו ישו בא
מהגליל ,את גופת ישוע וראה אותו כגוף מעבר לקבר .אחר כך הם חזרו והכינו את התבלינים ,ומשחות ,גם
ביום שישי .וגם בשבת הם נחו על פי הוראות המצווה .לוקס  .6-1 .24פסוק  .1אבל ביום הראשון של
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השבוע  ,הם היו בקבר להביא את התבלינים שהם הכינו ביום שישי אחר הצהריים .פסוק  3ו  .4לא יותר
מצאו את גופתו של ישו .שני גברים הלבשה מסנוור .פסוק  .6הוא ,ישו הוא לא כאן ,אבל עלה .מ בראשית
להתגלות אין אישור להעברת מצוותיה.
סוגיה אחרת היא תירוץ נהדר כדי לריב עם האותנטיות של שמירה על יום השבת היא :מה מחזיק את
היום הנכון זה אבד במשך הזמן אחרי כל כך הרבה שינויים בלוחות הזמנים .אבל לא שזה משנה ,כי זה החוק
של השבת הוא אחד של אהבה וציות לאל .אם אדם נמצא במצב ,איבדה אי שם במדבר ,לאבד כל תחושה
של זמן ו ימים ,זה לא תירוץ ,כי האיש שיודע מבחין בדברים של אלוהים ,אך הוא עשוי להישאר נאמן
אלוהים ,הוא פשוט לספור מאחד עד שבע כי הוא לשמור מעריץ אלוהים האמיתי שלהם .ואתה יכול להיות
בטוח שאלוהים יקבל אותך בשמחה ,כי הוא יהיה להצדיק את האמונה דרך צייתנות .לכן ,השבת היא עדיין
קודש מבורכת זו בתוקף.

בשבת הקודש שתי הטבלאות של העדות
זה יהיה לשמור את השבת בני ישראל" ,שומר שבת לדרתם ,לתיקון תמידי".
ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום
השביעי נח ורענן .היא נתנה משה )כאשר סיים לדבר אתו בהר סיני( ,עדותו של שני
שולחנות ,שולחנות אבן ,שנכתב על ידי האצבע של אלוהים .יציאת מצרים.18-16 .31 .
הנה נצחיות של השבת .את האמת על השבת ברור כי בכל הדורות ,והוא סימן לנצח ,חוגגים
את יום הבריאה של כל מה שאלוהים יצר.
בחשבונות של הכרונולוגיה של ההיסטוריה העולמית Encic. EDIPE .ובסיס ) .v.6זה קובע כי ב .1450-
לפנה"ס משה מוביל את יציאת מצרים של העברים ממצרים נמלט משבי אל הארץ המובטחת (.ככל שאנו
יודעים ,את מצוות החוק של אלוהים היה במקום מאז הקמתה .אבל מאז  1450שנים לפני הספירה ,היה על
בהר חורב סיני ,בחודש השלישי ביום השלישי של יציאתם של בני ישראל )העברים( את ארץ מצרים .איפה
אלוהים כתב עם האצבע על שני לוחות אבן ,עשרת הדיברות משה ציווה כתזכורת שאף אחד לא שוכח את
הזמן.
שאלה הרבה התווכחו היא כי עשרת הדיברות של אלוהים,
ניתנה רק לעם יציאת של העברים ממצרים ,כאן אנו רואים כי
אלוהים היה רק להזכיר את חוקיה על ידי אנשים להיות עבדים במשך שנים חי תרבויות אחרות אמונות
אחרות רבים איבדו עקרונות הדת שלהם ,וכתב כי יום שני שולחנות אבן להיות רשומים בשביל האנשים
בעתיד .גם לקבל אותנו ,כי באמצעות דוקטרינות שונות יאבד על מקורם ,אנו יכולים לראות כי גן העדן היה
כבר את החוק של עשרת הדברות ,כאשר אישר איב חטאו .אם אין חוק ,כמו אווה היה יודע שהוא חטא?
אנחנו רק יודעים מה לא בסדר כשיש לך החוק ,כי זה המצביע על כך לא בסדר.
מה נרשמה היה אי ציות המצוות הכללים שקבע אלוהים ולא רק פיתוי ,כי אלוהים סיפר מה היה נכון
ולא נכון ,אז זה מאשרת כי שם כבר הוקמה פקודות .איך היום רבים גם יודעים את החוקים של אלוהים ואת
החוקים של גברים ,את הצד הימני ואת הצד הלא נכון לבחור את הדרך הלא נכונה ולא ליפול לתוך פיתוי
אחרים כמו איב מתפתים באותה דרך ,אבל האמונה באל ,לא תרשה לעצמך להיכנע.
חטא מוביל למוות בברית הישנה ואת העבירות כדי ציות המצוות של אלוהים ,לפעמים ,כפי שניתן
לראות כמה ספרים בתנ"ך ,עבריינים נהרגו לעתים קרובות באופן מיידי .היום יהיה שונה? דברי אלוהים
אינו משנה ,אבל עכשיו על ידי חסדו של ישוע ,בן האלוהים ,שמורה הדין .היום הגדול ,יום של המשפט,
ולכן יש עדיין זמן אשר נקרא לתשובה לתיקון .כי בית המשפט הוא ללא רחמים את העבריינים ,אך תאמו
את פסקי הדין של אלוהים ,האדם יחיה.
63
משום שאנו מאמינים בסדר לסגוד כל פסל ,או להרוג ,או לגנוב ולשבור את כל המצוות האחרות של
אלוהים? זה בגלל שאנחנו יודעים מה יש בפנים התנ"ך כי הן פקודות של אלוהים למלא .אבל אם אני
אמשיך ,למלא את כל המצוות של אלוהים ולא לשמור את יום השבת ,היום ה  7-של השבוע ,שהיה גם
אלוהים שהורה .אני גם למי אכפת ואחרים לא .כי הם אלוהים של פקודות ,הם כמו התנ"ך אומר ,הם בלתי
הפיך שאין לתקנו.
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)הצאצאים של אבותינו בתנ"ך הם :עברים ,ישראל ויהודים(
כל האנשים כמעט היו צאצאי היהודים של יהודה בן יעקב
אלה שלושה אנשים בתנ"ך זהים ,לראות .העברים ,ישראל והיהודים הם השמות שניתנו לעם הנבחר של
.דוד אפילו ישו ,אלוהים .כמו אברהם ,משה
.כל נוצרו דורות רבים
.עברים :אתה צאצאי אברהם .אברהם היה מי התחיל העם הזה .היה הראשון להיקרא עברית של התנ"ך
בראשית  .(13 .14ואז אלוהים שינה את שמו של( .הם ,ויגד לאברם עבריאבל אז היה אחת שחמק מעיני"
.יעקב ,בנו של יצחק ,וזה נקרא העברים
,ואלוהים שאל אותו" :מה שמך? והוא אמר ,יעקב ואז אמרתי .לא עוד קרא עוד יעקב כי אם ישראל :ישראל
-28).ועם אנשים ,ויש לי שררה ")בראשית  32.27כי שרית עם אלוהים
.הם שני שמות עבור אותם אנשים יהודים וישראלים בני ישראל .אלה  -12וישראל נתנה
).ישראלית  /יהודים ,לאחר זמן רב העם )עברית
ישו היה יהודי אף שהאב להיות אלוהיו באמצעות רוח הקודש .אמו היתה
יהודייה בשם מרי .בעלה ,יוסף ,היה אביו בארץ ישו .ו צאצא של האבות של שבט ישראל ויהודה צאצא של
.דוד המלך
.פול היה גם יהודי )מעשי השליחים 22.2,3
.:ואמרתי וכששמעו אותם בשפה העברית ,שקט יותר( 2
באשר לי ,אני יהודי ,יליד טרסוס של קיליקיה ,ואת בעיר הזאת לרגלי גמליאל ,הורה על פי החוק של 3
.אבותינו ,קנאים אלוהים כמו כולכם היום
,העברים .7.14 .והצאצאים של יהודה ידועים כיהודים .יוחנן השליח כתב כי הוא בא מה היה שלו ,שלהם
.היהודים לא קיבלו אותו
.ג'ון .01:11 .שניהם האישה השומרונית הנציב הרומי פונטיוס פילטוס מוכר שישו היה יהודי .ג'ון 4.9
18:35.
.מלך היהודים  E³,זה : jesusמעל ראשו הם הניחו את המטען נכתב נגדו MATEUS.37. 37
.בראשית  .49:10את השרביט ,המוט של תיקון אינו חורג ממתחם יהודה
.תייחס ישו "האריה של שבט יהודהבהתגלות 5.5 .מ
יהודה בואו של ישו כיהודי(
כל ההתנגדות הדתית של היהודים וגם של אלה שחשו מאוימים כמו הפוליטיקאים של זמן ,המשיח נדחתה
).ונצלב על יודס צלב )מתי  ,27מארק  ,14לוק  ,22ג'ון 18
ת הקורבנות לאלוהים שייקח את חטאיהם כילמי שעדיין עושה הקרב  -אולם ישנם שני סוגים של יהודים
.הם לא קיבלו את הקרבה של ישו על הצלב
לציית לכל . - 10והיהודים ששומרים את כל  10מצוות האל ,כמו ישו ,וללא קורבנות לתפילה ,לאהבה
ולחוקיה
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10
סימן האות של אלוהים
האות :התווית ,סימן ,הייחודי

השלט של אלוהים הוא ציות את עשרת הדיברות.
וגם בית המשפט שבו אלוהים ישפוט את האיש.
ואלה המצוות ,את החוקים ואת פסקי הדין אשר יהוה אלהיכם ,ללמד אתכם,
לעשות אותם באדמה כי ייתכן ,כי בניו את מצוות חוקים אשר אני ואתה לך פקודה ,ולאחר
 , thyואת בנו של הילדים שלך ,כל יום של החיים שלך ,וזה יכול להיות ימים  thyממושך.
שמע ישראל ,קשוב )תשובה( כדי לשמור אותם בטוחים לבוא unto thee and thou be
גדל ,גם ,כפי אמרתי אלוהים אלוהים של האבות שלך בארץ זבת חלב ודבש ,שמעתי ישראל,
אלוהינו הוא אחד לורד .ונתתה אוהב את אלוהים עמך בכל לבי עמך ועם כל הנשמה עמך
ועם כל עמך אולי .מילים אלה )המצוות( כי אני מצווה עליך היום יהיה בלב  ,thineוהפחדה
על הילדים שלך ואתה אדבר מהם יושב פגרי שלך וללכת לאורך הכביש ומקיאה ואת
מרימה''Thou shalt .לאגד אותם לאות על יד  ,thineויהיה כמו (frontlets (NA Testa
בין העיניים ''.ואתה אכתוב אותם על הודעות של ביתך ,ועל השערים עמך ,את אלוהים יהיה
עמך פחד ,לשרת אותו ,והוא נשבע בשמו .אל תלך אחרי אלהים אחרים ,האלים של העמים
כי הם גלגל אתה''.אולי בחריצות לשמור את מצוות יהוה אלהיכם ,ועדויות שלו ואת החקים
אשר אררה הוא ציווה לך שלו .ואת אלוהים ציווה עלינו לעשות את כל החקים האלה ,אל
פחד אלוהים שלנו טוב שלנו ,כדי להשאיר אותנו בחיים באותו יום And Justice .יהיה לנו,
אם אנחנו להתבונן לעשות כל המצוות לפני יהוה אלוהים שלנו ,כפי שהוא ציווה עלינו
אררה .דברים.25 ,24 ,17 ,14 ,13 ,9 - 1 .6 .
בוא נבדוק את המשמעות של המילון:
סטטוס  -הסמכה ,תקנה ,חוק ,חוקה.
החוקה  -זכויות וחובות על פי החוקים.
השופטים  -פורום ,מעשה של שופטים ,שבה השופטים בבית המשפט.
המשפטים  -פאוורס ,נכון ,נכון.
אושר ,איפה זה כתוב בתנ"ך על מיתוג ,את החותם של החיה? אתה בהתגלות .13 .גם שם זה אומר על
הסימן וכן חותמת של אלוהים? אתה נמצא בספר דברים.6 .
האחים לראות כאן המזהה את עושה ,סימן ,סמל של האל .החותם ציות ציות עשרת הדיברות של
חוק האלוהים ,והוא על כסאו,
זה המשפט הזה שבו אלוהים ישפוט גברים הופכים ,על כללים אלה עשר לחוקה זו .אני מזמין אותך לקרוא
שוב ושוב ולבצע קריאת הפסוקים מספר דברים  6לראות כי אלוהים הוא מזמין את כל העמים וכל הדורות
שהיו
אין על כדור הארץ .פקודות אלה חייב להיות נפגשו כל הגברים שעוברים הארץ אלוהים מדבר בבירור
האיש ,אין לי ספק כי עמידה אלה עשרת הדיברות ,הוא מה שמחזיק אותנו בחיים ,גם אלה ישנה ,כי בואו
של ישו הם עומדים ,ממתינים למשפט.
הוא המאמין על שימור רוח החיים ,כי אלוהים יודע ,יודע מה היא העבודה של כל אחד מהם ,למי כל
אחד מעביר את אמונתם ,שכן מי שאינו מקום האמונה שלה את ריבונו של עולם ,ועל ביות אלים אחרים,
בטעות לחשוב כי "מתווכים המבקשים ,חושב כי אלה עשויים לייצג אותו לפני אלוהים".
היחיד שמייצג אותנו ,חסידי הגורם האיש עם אלוהים הוא ישוע .ואם האמונה שלך באלוהים כל זה
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לשווא.
,יציאת מצרים .ביום  31ב 16שומר ,כי השבת הילדים של ישראל") ,לשמור את השבת לדרתם ,לתיקון
ברית נצחית (".ביני ובין בני ישראל יהיה סימן לנצח עבור בשישה ימים עשתה ה 'אתשמים ואת הארץ
יום השביעי שבת ,ויינפש .ואתן משה )כאשר סיימו לדבר איתו בהר סיני )שני לוחות עדות ,העד ידברוב
קדימה( של לוחות אבן ,שנכתבו על ידי האצבע של  10המצוות של אלוהים .ישעיהו 24.5 .האדמה טימאה
.בגלל תושביה ,כי הם סרחו חוקים ,שינה את הפקודה ,שבור ברית העולם
בנושא זה שישוע מגלה לנו? בואו לראות איפה ארון עדותו של אלוהים עם אדם?  66 . ...תצטרך לראות
עשה מחקר באינטרנט על משלחות הרבות שבוצעו על ידי ארכיאולוגים בחיפוש אחר ארון האלהים ,וללא
י איהצלחה .קיימים היום בהעתקי מוזיאונים שונים של ארון מבוססים על תיאורים מקראיים ,אך האמית
פעם נמצא .ארכיאולוגים מכל רחבי העולם מחפשים ארון שבריתו של אלוהים עם אדם ,ומעולם לא פגשו
ולא יהיה מצאו ,יודע למה? רבים מהם אין מחויבות לכתבי הקודש .תראה
ארון הברית הנצחית .אלוהים אמר ,אחרי הארון גרם לי הכניס -16הכותרת היא גם העדות .אקס25.10 .
.ון העדות אשר תיתן אליך ,שהם אלהלתוך אר
והארון הזה בגן העדן כבר .שקול
היה ארון מחתת הזהב ,וארון הברית ,מכוסה בזהב בכל רחבי ,שהיה סיר הזהב שהיה . (Vr.4עברים9.4,5 .
;לי המן ,ומטה אהרון שפרח ,ו שני לוחות אבן של הברית הם עשרה הדיברות
.על מושב רחמים; מהם לא יכול עכשיו לדבר במיוחד ועליו כרובים הכבוד מאפיל Vr.5
התגלות. 3) .11,12.13,19 4.7 3 11 .ה תיתן כוח לשני עדים שלי ,בואו נראים מה אתה מתכוון עדות
תגובה; דיווח נעשה על ידי אדם אחד או יותר דווקא ראיתי ושמעו :עדות :עדות היא ,היא הוכחה  -במילון
.וקים שלוהעדות היא כי ישו ואת הח
והם יהיו להתנבא אלף מאתיים ושבעים ימים ,לבוש בצק .3.45 = 1260/365 .משרד
.אומר ,אלה הם שני עצי הזית ושני פמוטים עומדים לפני אלוהים של כדור הארץ 4
)(וכאשר הם יהיו סיימו עדותם (,החיה שעולה מן התהום )בלשון רבים לך( יעשו מלחמה ,ו)( הניצחון ,ו( 7
)רוג) .הרג את ישו ושומר מצוות  4של החוק של אלוהים הוחלף ביום  1בשבוע הוא יום ראשוןלה
משרדו של ישו ,הוא נהרג שלושה ימים ושנים.וקם לתחייה( ואת ½  siguinifica 3אחרי אלה די 11And
ליהם שראהרוח החיים מאלוהים נכנסה ל)( בישו וארון הברית(; והם עמדו על רגליהם ,ופחד גדול נפל ע
.אותם
והם שמעו קול גדול מן השמים ) ,בלשון רבים( אמר ,בואו לכאן) .ועלה בלשון רבים( את ישו ואת 12
.הארון .לגן עדן בענן;והאויבים שלהם אפפו אותם
ואותה השעה הייתה שם רעידת אדמה גדולה ,וחלק עשירי של העיר ,שהוא ירושלים ורעידת Verso.13
ם נהרגו;והשאר היו מבועת ונתן כבוד לאלהי שמים .אז העיר ירושלים הייתה 70,000האדמה  7,000אנשי
תושבים
,ג'ון נרשם באחד מהחזיונות שישוע הראה לו ,ולאחר מכן" ,נפתח את בית המקדש של אלוהים  vr.19תראה
,אדמה שנמצא בשמים ,ויש שראה את הארון בבית המקדש שלו ,ובאתי על ברקים ,קולות ,רעם ,רעידת
" .וברד גדול
בפסוק  19נותן לנו להבין שאלוהים הוא עדיין הנוגע לעתיד עם )ארון הברית ,עם  10המצוות שאלוהים
כתב עם האצבע שלו .הצילו אותו הוא המן פרויקטי ארון ,ומטה אהרון ש פרח ,ושני לוחות הברית; .ארון זה
.שו ואת הארון לגן עדןעמד בבית המקדש בירושלים שבו ישו נהרג ,ויש עלו גם י
לחוק יש צל של דברים טובים ,ולא את התמונה מאוד של הדברים ,פול אמר בעבריםHeb. 10.1.9.5 .
.שלא יכולים עכשיו לדבר במיוחד
יודע למה אלוהים אמר שהאחים שלי? בגלל הארון בגן עדן עם שתי טאבה עשרה הדיברות ,עשרה החוקים
.מורה ליום מתן פסק דינו של אלוהים עם אדםשמעמד החוקה ,פסק הדין ש

אבל אם אתם לא מכבדים את האנשים ,אתם חטא ,והורשע על פי החוק כמו
עבריינים .עבור מי שומר על החוק כולו ) 10מצוות( ובכל זאת לפגוע בנקודה אחת הפך
אשם בכל .כי בית המשפט יהיה ללא רחמים ,כי  hathהראה שום רחמים ,ואת הניצחונות
רחמים בבית המשפט .אתה מאמין שיש רק אלוהים אחד? האם גם :השדים גם מאמין,
ולרעוד) .אבל לא לציית( ג 'יימס.19 ,13 ,10 ,9 .2 .
כל האנשים שביצעו חטאים ,להתחייב כל ,רק אלוהים לא חטא ,הם שהורשע בעבירות כגון
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עבריינים ,לבין מי להאשים אותנו הוא השטן ,הוא גורם לאדם לבצע אותם ואחר כך מאשים אותנו לפני
אלוהים .עבור כל מי ישמור כמה פקודות ,ולא אחרים) ,או לשמור את השבת ,אבל  dishonorsאבא או
אמא ,או אם לא להרוג ,לגנוב או לעשות עסקים ,אבל רכישות הונאה ולא לשלם ,או לא מצליח למלא את
המחויבות להעליב את אחיו עם מילים או מחוות ,הוא כבר עובר על החוק .הבה נתבונן לצפות.E13 10 .
במילון.
 חוקים  -כללים החוק חקיקה  -מערכת של חוקים.ובכן ,אנו רואים את החותם של אלוהים ,יש את החוק הזה ,עשרת הדיברות הן אוסף של חוקים.
בגלל שזה היה אותו אלוהים שאמר ,לא להרוג ,גם אמר שהוא לא לסלף ,או אם לא לשמור שבת או לא כל
עשרת הדיברות גם להיות מחויב כמו עבריינים.
  - 13הדין; המשפט בית המשפט היא לקבוע את החוקים ,כי אדם חייביכול להיות ניסו.
 רחמים ,סליחה. ניצחונות ,מפלות.כאן עושה די ברור האחורי 13 .משפט זה היא כי אלוהים ,לשבת משפטו של החוטאים ,ואת
העבריינים של מי שלא ציית לכל עשרת הדיברות .הפיליפים .10,11 .2 .לקבלת בשם ישוע כל

ברך צריך קשת ,דברים בשמים ובארץ ומתחת לאדמה .וזה לשון כל להודות כי ישוע המשיח
הוא האדון לתפארת אלוהים האב( והמשפט הוא ללא רחמים ,רחמים עבור אלה שאין להם רחמים ולא
נסלח שכנו גם לא לציית למצוות של אלוהים .פסוק .13 .ב
מי שיש לו רחמים ,וסלח השכן שלו ציית את כל המצוות של אלוהים היתה האמונה בישוע )זכה( ניצח ,לא
יהיה בבית המשפט ,עבר את המוות כי הם חטאים ,קם לחיים בגלל זה ישוע אשר מבטיח גאולה דרך אמונה
ציות חוקים ופסקי דין .ובכן ,אם רק
מצווה ,למשל ,אם את חותמת אלוהים היה רק אתמול ,לא צריך תשעה אחרים ,אז כאן אנחנו רואים את
החותם של אלוהים ,ורק אם )מנצחת( זוכה אם היא עונה על כל מצות עשר .הכל יהיה לכופף את הברך לפני
אלוהים .הרומאים .12-14.10 .כל מי להתחרט ולהתוודות ,זה כבר לכופף את הברך בנוכחות אלוהים .מתי:
 40-34 .22עורך דין ,עורך דין ,למשל ,שאל ישו שבו הוא מצווה גדולה החוק של אלוהים ,ישו השיב כי
כולם חשובים באותה מידה 4 ,ו  6אהבת האל ואהבת לרעך שלהם בספר דברים  .19 ,30 .הוא אומר'',כי
אלוהים מציע לנו את החיים ,כי הוא ציות ,או מוות אשר ציות  command''andשלו גם מעודדת אותנו,
ולכן בוחרים לחיות את החיים אותך ואת בניך ,ואת הדוקטרינה אותו .ואלוהים אומר לנו כי הצדק יהיה
כאשר אנו מקפידים לציית .לא אני אומר שלא לשבור כל המצוות מת ,מפריד בין אלוהים ,התנ"ך הוא קדוש
שאומר יש אנשים שאומרים שאף אחד לא שומר מצוות בצורה נכונה ,כי הם כבדים קשה למלא ,שאלוהים
ייתן משימה האיש שלא היה אכפת לי לעשות? הוא לא יסכים .להיפך החוק הוא אור ,רכה ,זה שמוביל
צייתנית גברים לנוכחות של ישוע .תראה בעצמך ,קילל ישו על חייו ,ואמר :איך זה יהיה זה בית המשפט.
קרא הרומאים ,12 - 14:10 .כמו החוקים של אלוהים הם ,עשרת הדיברות ,והאם זה למה הם יישפטו.
בואו לבדוק מה אלוהים אמר למשה לומר או אנשים.
אקסודוס" .20 .20 .אל תירא ,אלוהים בא לך להוכיח כי הפחד שלו עשוי להיות לפני ,כי אתם לא
חטא".
עשרת הדיברות ,עשרת הדברות הן שבו אלוהים מוכיח אדם .למעשה ,חוקים אלה היא ברית נצחית.
ישעיהו  .5 .24באמצעות ציות עשרת הדיברות ,כי הוא לא יודע אם אנחנו צייתן דבריו וללכת האמת שלך
נכון יהיה העד שלנו כאשר אנו מגיעים נוכחותו של אלוהים .אם אושר יהיה לך את החותם ,זו הוכחה לכך
שהוא יוכיח לנו את הילדים שלהם,

לקרוא את התנ"ך יחזקאל .20 .הכותרת.
התועבות של בית ישראל .לאחר יציאת מצרים של העברים .יחזקאל  4.7-20.1ל -17 ,13-
.31 ,28.30-26 ,21
)בואו לקרוא כמה פסוקים .10,11,12 .ואני הבאתי אותם ממצרים והביא אותם אל המדבר ונתן להם חוקים
שלי ,והראה להם את פסקי הדין שלי ,האיש המשרתים-יחיה אותם .וגם נתתי להם את השבתות שלי ,כדי
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לשמש אות
ביני לבין אותם ,לדעת כי אני יהוה כי לקדש אותם.
פסוק .31 ,30 ,28 ,21 .8 .אבל הם מרדו בי ,ולא ישמע לי ,איש לא גירש את התועבות של העיניים שלהם,
גם לא את אלילי מצרים :אז אמרתי שאני לשפוך את הכעס שלי עליהם ,בארץ מצרים .אבל גם הילדים יהיו
למרוד אותי ,והלך לא בחוקים שלי .וגם ,לא שמר פסקי שלי ,אשר ממלא את האיש חי
בשבילם והם חיללו השבתות שלי ,אז אמרתי שאני לא לשפוך את זעמי עליהם ,כדי להשיג את הכעס שלי
כלפי אותם במדבר .כי
הצגתי אותם יש בארץ שבה הרמתי את היד כדי לתת לך ,אז הם ראו כל גבעה גבוהה ואת כל העץ עלים ,ו
הקריבו שם קרבנות שלהם ,ושם הם הציגו ריחות מתוקים שלהם ,ומזג שם הנפקות המשקה שלהם .כי זה
אומר בית ישראל .כה אמר אדני יהוה
יהוה .לזהם-עצמכם ,בדרך של אבותיכם? וגם זנות יה אחרי תועבות שלהם .וכאשר אתם מציעים את
המתנות שלך ולעשות בניך לעבור דרך האש ,לא בטוח שהם נגועים כל האלילים שלך ,אפילו היום?(.
בפסוקים אלו ,ראינו כי אלוהים נסוג ממצרים ,אנשים שלו ,העם הנבחר ,מזוהמים אך עם אלילי אשר היו
במשך שנים רבות בשבי ,והם לא לשמור יותר את החוקים של אלוהים ,לא לשמור את רוב השבתות,
הילדים שרפו באש בהנפקה האלים האחרים .והנה אנו רואים גם שאם אנו קוראים פסוק אחד בלבד ,לא
לקרוא את הטקסט כולו ,אנחנו יכולים להיות כמו האנשים האלה לא להיכנס השאר של אלוהים .כי הרבה
אנשים לקרוא את מה שאחרים כותבים ולא לבדוק אם הוא כמו התנ"ך ,כך לשמור מצוות ,ואומר כי הציווי
הזה הוא רק החותמת של אלוהים .וגם תשעה אחרים אשר נכתבו גם על שני לוחות אבן ידי האצבע של
אלוהים ")של לוק .16.16,17 .ישוע ,אומר החוק והנביאים עד לאחרונה ג 'ון ,מאז הטפה של מלכות
אלוהים ,וכל האיש מעסיקה כוח להיכנס לזה .וזה יותר קל להעביר את השמים ואת הארץ מאשר אחד
קמצוץ של החוק .ישוע אמר החוק טקסי בגופך ,עור ,אמונה ,וגם החוק המוסרי ,אשר נמצאים תאימות בכל
 10המצוות ,כל אחד מהם גם להיות כל אחד מהם את החותם של אלוהים .ואומרת כי כל אדם מעסיקה כוח
להיכנס לגן עדן .במתי 12. 11 . 8.אלוהים מדבר על אמונה וצייתנות ,אומר רבים יבואו ממזרח ממערב
ונכנס הממלכה ואת בני הממלכה יהיה מושלך אל החושך החיצון ,שם יהיה בכי חורק שיניים .ומי משנה את
הסטטוס של אלוהים דומה לגויים .והוא אומר ,כל  10דיברות יעמדו מול אלוהים ביום המשפט החטאים של
האדם ,מתוך ציות או אי ציות ,היה אלוהים שם מדבר על השלט ,אשר פירושה גם קונצרט עם אנשים
המרדני של מצרים ,כמו אלוהים גם להציב שלט בשמים ,הקשת כשהוא ברית עם נח בספר בראשית .. 9
 .12 ,11מעירה לך לישון כי  "," time''rushבואו של בן האלוהים הוא צודק .הרומאים .12 .7.החוק כולו,
ועל כל  10דיברות הם טובים רק וקדוש .הבה הפנים את נוכחותו של אלוהים עם אהבה ,פחד ,צייתנות.
לדעת מי הוא נאמן ,כי לכולם יש את הפחד ,את החוקים הללו ,כי אלו הם הכללים עשר לתת את האיש
עשרת הדיברות ,אתה יודע את זה ,מה נכון ומה הוא קדוש לדחות מה חטא ומה לא ,ובכך לציית לחוקי
האלוהים האמונה בישוע להיות השה לעולה על חטאינו .איפה הם פוגשים את כל המילים של אלוהים .
הישועה היא על ידי אמונה )של ישו( לבין עבודה )עבודה היא ציות המילים של אלוהים( .רישום זה לא
נפרדים זה מזה ,אם יש אהבה לישו ,בוודאי ציות כל עשרת הדיברות של אלוהים היא חייבים לציית לכל
מצוות אלוהים משום שאין אהבת ישו .ישוע נתן הדם הקדוש שלו למען גאולתנו .ומה עם הדם של השה
הזה ,שבו הוא כתב את הסימן ,את החותם על המצח ועל הידיים ועל הסף והדלתות של צייתנית העם את
דברי אלוהים .בספר דברים  .25 .. 6הדגיש כי התווית היא התגשמות של כל עשרת הדברות" .כפי
שאלוהים אמר למשה כאשר העברים לסגת בידי המצרים אומרים ,לקחת עבור עצמו כבש ,ולקח דם ,ושמתי
לך על שתי הודעות צד משקופים של דלתות בבתים .והדם יהיה על אסימון על בתים שבהם אתם רואים דם
אבוא אתה ,ולא יהיה בכם מכת הרציחות ,ו יהוה יעבור דרך הדלתות האלה כשאני להכות את ארץ מצרים.
אז השומר זה בחוק לך ולילדים שלך לנצח .אקסודוס.24 23 ,13 ,7 ,3 .12 .
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אלוהים הכה את ארץ מצרים ,עם מזיקים רבים מוות בגלל אי ציות להוראות של האיש
שלהם ,הקשחת לבם ,הבלים  inconsequenceשל האדם רוצה להילחם נגד אלוהים .ואלוהים נכנס הבתים,
אשר דם של כבש ,ולפגוע בהם .והנה ,ההורים צפו את הגופות של בני הבכור של אי ציות שלו אנו קוראים,
ולהבין שזה לתמיד ,ואז החוקים האלה הם בשבילנו מדי ,כמו המילה של אלוהים אינה משתנה ,ולא לחזור,
אנחנו הולכים צייתנות ,כי יש לנו את החותמת ואת האמונה בישוע ,נכתב הדלתות שלנו ,כך שכאשר חלק
עוברים את הדלתות שלנו ,או לבקש ממישהו שגר שם? זה מישהו יענה זה בית של מישהו שומר את כל
המילים של אלוהים ,כי זה מראה מי הוא הקדוש חיים ,יוכר משרתים ,אנשים המאמינים של אלוהים.
מאשרת בפסוק  23במדד  .14תחזית זו היא התגלות  7.3ההתגלות ,4 .9 .ו  -יחזקאל .9.4,6 .אלוהים יכה
את האדמה שוב כדי לאשר כי
קרה באותם שני ספרים וכמה יהיה זה אבדון והרס ,כפי שקרה במצרים העונש על סרבני אל פקודות של
אלוהים .כמו שכתוב בספר שמות בירושלים גם ממרה את דבריו של אלוהים יש לו עונשים שלהם
התמורה ,כפי שהוא אומר יחזקאל .אלא בהתגלות ,יהיה בארץ וכל יהיה
חורבן והרס רב .שמורה בסופו של דבר ,כל ההורים צריכים לחנך מבקשים ללכת על פי תקנות וחוקים וגם
ללמד את הילדים ללכת ביראת כבוד את דברי אלוהים ,כי אלוהים ידרוש את ילדיהם ההורים שנתנו להם
משימה כדי להדריך אותם נתיבים הנכון והאמיתי .בוא נראה מה הוא אומר פנימה

אקסודוס 5 .20 .ב וגם מבקר את עוון אבות על הילדים אל הדור השלישי
והרביעי של אותם כי שונאים אותי.
ואלוהים הוא הוגן? לא ,הרשע הוא אבי כל המלמד את בנו חטאי אותו ,האיש מת עבור
חטאיך ,על פשעיהם ,היא סוג של התאבדות ,כי כולם יודעים החטא מובילה למוות ,ומה הוא הגה בחטא הוא
חוטא  .מה אלוהים אומר בפרק שראינו דברים ? .6 .שמור מצותי ,ועל הבית שלך ,הילדים שלך יש חיים.
אללה ישאל את ההורים וילדיהם ,כאשר אתה והילדים שלך ציות אלוהים גם לשבח אותך ואת המשפחה
שלך.
אלוהים יהיה להכות את הארץ שוב ,אבל כשאתה רואה את החותם של צייתנות שנכתב בדם של
כבש שלך ,המשקופים של דלתות ומשקופי על הידיים המצח לא סובלים המשחתת להיכנס לבתים שלך
להכות אותך .אז ,הם לנצח ,כל יום בחיינו ,כי אנחנו חייבים להיות מוכנים ביום בואו של האדון .כי אלוהים
יום אחד יקבע את סדר ואף אחד לא יימלט באותו יום.
למי יש את הסימן של אלוהים יהיה נחסך הדורסנית של מזיקים הנמצאים ההתגלות .זו מצוות
אלוהים אומר טוב שלנו מתמדת ,כדי להחזיק אותנו בחיים .אלה יהיו בצדקת לפני אלוהים על ידי .הוא אומר
את המילים האלה אנכי מצוך היום והזמין את הילדים שלך ואתה אדבר עליהם לשבת בבית שלך ללכת את
השביל שוכבת לך לגדל אותך.

 2 ºטימותי .19 .2 .עם זאת יסוד ויעמד אלוהים בטוח ,אחרי זה החותם ,וידע לורד
אותם כי הם שלו וכל מה להגות את שמו של ישו לסטות עון.
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יציאה מן החטא .המילה של אלוהים לא חוזר ,הוא התיישב חתומה לעד .הוא עשה תיקון עם הנצח שלך.
אם אדם לציית תיקון זה יש את החותם של אלוהים .כי אם מצוות האלוהים הם סימן ההיכר שלו ,התווית
שלו ,האנושות מסומן באופן ברור ,ידיים על המצח ,עכשיו ,נראה בעיני האדם ,אבל גלוי בעיני אלוהים.
אבל אנשים לא רואים את זה צייתנית חותם אבל הוא יודע את החותם לשאת את הסימן של אלוהים .ואם זה
נראה בעינינו ,יתגלה על בואו של ישו .כאשר אדם לא רואה את זה חותם על המצח שלו ,או בידיהם ,לא
לאחרים ,ולכן לא להיות קשובים לרצונו של המילים של אלוהים לא זוכר מה שרואים או שומעים ,זה עושה
את המאזין לשכוח .אבל זה בנוכחותו של אלוהים ,אשר יתגלו כל הסודות של הגברים ,כי אלוהים יורדת
מדור לדור ,אם מישהו
מת היום ,ישוע בא אליו ,אנחנו לא יכולים להוסיף שום דבר בעברו .אבל מאז מקבל  taggedעל ציות או אי
ציות ,להיות שמורה הדין.
ג 'נסיס .15- 8 .4 .קין האיש השלישי  3הארץ נהרג הבל אחיו ,ושבר את המצווה  6 6החוק של
אלוהים ,והיה חתום בחותם עם סימן של חטא ,זה סימן נותר על המצח גלוי לכל שלו ,כדי גם לשמש דוגמה.
אבל קין היה לי זמן להתחרט ,היה משוטט הארץ במשך שנים רבות ,כמו האיש של היום ,חייבים להכות על
חטא ולבקש סליחה מאלוהים .אבל מי שאוהב ישו צריך לסטות כל החטאים ,לעבור לציית את הבשורה ,את
הדוקטרינה של אלוהים כי ישוע בא לגאול .השלבים הבאים ,מתוך ציות ,תהיה חותמת של אלוהים ואת ישו.

החוק של האדון מאויר היטב
"החוק של האדון הוא חזק .מדוע הם אלה המצוות אשר אנכי מצוך ,אתה לא עיוור
ולכן קצת רחוק לך ,האתה לא בגן עדן עבור לאמר ,מי יהיה לעלות לגן עדן עבורנו ,כי 'מו
מו אותו ולגרום לו להקשיב למה שאנחנו עושים ? גם הם מעבר לים ,כדי לומר :מי ילך לנו
מעבר לים ,כי 'מו מו אותו ולגרום לו להקשיב למה שאנחנו עושים? מדוע המילה היא מאוד
קרוב אל נא ,ב פיך ואת הלב שלך לעשות את זה .הנה יש לי הציע היום את החיים ואת
המוות הטוב והרע .השמים ואת הארץ את העד נגדך היום שהגדרת חיים ומוות ,ברכה
ומקלל :ובחרת בחיים שאתה יכול לחיות ,אתה ואת זרעך )הילדים שלך( " .בספר דברים.
.19 ,15-11 .30
מי שמע על המצוות האלה ,נכון? אלוהים יודע איך הגברים! הוא מכיר את כל הפרצות אפשרי ,הם
נותנים להסיט את פניו של המצוות שלו ,ואמר את המילים שאלוהים עזב בתנ"ך ,האיש ניגש אל התנ"ך.
אנחנו יכולים לראות שכל מילה בתנ"ך יש הסכם עם החדש .בואו לראות את שניהם.
ראשית ,אלוהים ,אומר היום :היום זה כל הדורות של כל הזמנים הוא
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במיוחד בשבילך ,אתה פשוט לפתוח את התנ"ך .אלוהים הוא מדבר איתך פנים אל פנים ,זה הנוכחי תמיד כל
הזמן.
שנית ,אלוהים נתן את המצוות על העם ,אז בברית הישנה ,מי האנשים האלה? ממי הם צאצאיהם?
מי היו אבותינו? אנחנו הזרעים שלהם ,הילדים שלהם ,לבטח אלו המצוות הן עבור המין האנושי כולו ,והוא
בתוקף כל עוד האדם קיים ordains .אלוהים כי הברכות הללו לכל החיים ,למי לשמוע ולציית לו ,וגם את
הקללות מוות למי לציית.
תנו לנו לחזור על הפסוק  ,19לקח אלוהים שמים וארץ עדים ,אשר הציע את המצוות על כל תושבי
כדור הארץ ,השמים והארץ הם שני של אלוהים עדים יעידו לטובתו של צייתנות או להעיד לטובת ציות על
גזר הדין .ואלה הם עשרת הדיברות ,אשר עשרת הדיברות ,אשר יהיה במעמד של אלוהים פנים אל פנים
אדם ,כאשר ניסוי הזמן של האיש .האיש גם יש שני עדים אשר יעידו על זיכויו או הרשעתו .ציות למילוי
אלו עשרת הדיברות ואת האמונה של ישו .ישו הוא הסניגור ,אם אנחנו צייתן מצוות האל ואם נמשיך בו
אמון .יש להיות ציות לא ,לא תהיה לך אמונה ,אז הוא אשם בבית המשפט .מה אומרים הכתובים ,החוקים
של אלוהים יש שליטה על איש ,בערך בזמן שהוא חי ,ולכן הוא האיש כי תיבחן על ידם ,אשר אומר כי יש
אנשים חיים סביב חוקים אלו .ובכן ,הנה אחד מוצא בה הם חיים ,מלא סיפוק ,זה חוסך חיים כמו אלוהים
מבטיח .אלוהים נותן לכולם הזדמנות וכאשר מגיע יום ,אף אחד לא יגיד ,אני לא יודע אלו מצוות ,או שיכול
לספק קצת ולהשאיר לאחרים .הם יהיו שם ,לפני אלוהים ואדם ,אשר משמש הוכחה לכך שכולם ידעו עליו.
כאן אנו רואים כי אלוהים לא יהיה מישהו חף מפשע .אבל מייעץ לציית לך ולילדים שלך חיים.

אלוהים אומר זה במלוא המרץ כדי לשמוע את הקול שלי לשמור על התיקון שלי,
)מצוות( ואז יהיה ברשותו שלי בין כל העמים על כל הארץ שלי .ואתה אני יהיה ממלכת
כהנים עם קדוש .אלה הדברים אשר דיבר אל בני ישראל .אקסודוס.5,6 ,1 .19 .
אלוהים אומר שאם אתה שומע את קולו .כיצד לשמוע את קולו של אלוהים? אתה מקשיב ,הוא
לקרוא כל פסוק זה קורא את התנ"ך ,הן מילים שמגיעות ישר מפיו של אלוהים ,מדבר
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עם האנשים שלו ,נותן את הבטחתך ,כי אם נקבל את התיקון שלך ,מצוותיו ,אוהבת מחשש קולו ,המילים
שלו לא יחזור לשווא .אלוהים ידרוש את האיש כל מילה באמצעות מילים אלו ומי מת או חי ,לשמוע ,לחיות
יש מקום שמור ליד אלוהים .אם לא תקשיב ,יש לנו את המוות .אתה רואה ,זה כזה זכות לקיים את הבטחתו
של אלוהים להשתייך אליו ולהיות החזקה שלו .וכיוון הימני של ממלכת כוהנים ,כקדושים .המילים,
ההבטחות של אלוהים ,אף פעם לא יישכח ,כך
בלבד ,הוא רק רוצה הציות שלנו ,האהבה שלנו.

משפטם של מי שאין להם חותמת של אלוהים
וגם התהילה של אלוהים בישראל עלה כרוב שבו היא היתה הכניסה של הבית:
והוא קרא אל האיש לבוש פשתן ,שהיה בקבוק הדיו של הסופר החגורה שלך .ויאמר יהוה
אליו :לעבור דרך העיר ירושלים ,וקבע סימן על המצח של גברים אשר נאנח אנחה על כל
התועבות אשר מחויבים בתוכה .ואחרים אמרו ,כששמעתי :עברתי לעיר אחריו ,מכה :לא
העין שלך פנוי ,לא צריך לרחם יה .אתה הורג זקנים ,צעירים )צעירים( ,ואת בתולות
ונערים ,נשים ואפילו להרוג אותם ,אבל כל אדם שיש לו סימן ,לא בא ליד :וביולי מתחילים
במקדש שלי .הם התחילו על ידי גברים מבוגרים שהיו לפני הבית .לקבלת גם בשבילי ,לא
שלי העין חילוף ,לא יהיה לי חבל ,על ראשם יהיה גמול דרכם .והנה האיש לבש פשתן ,אשר
המותניים הייתה מחסנית ,יש להשיב ,אומר שעשיתי כפי ששלחת לי .יחזקאל,10 ,6-3 .9 .
.11
אירועים אלה היו בירושלים ,מדיניות העיר פגום על ידי שליטים כמרים ,המלחמה הזאת היא
רוחנית .רבים כבר היו שחיתות נרחבת ,תיקון ,זה הסדר של ביצוע עבור ממושמע אנשים אלה חוקים של
אלוהים.
הוראה זו ניתנה העיר ירושלים .וגם את המלאך הזה על ידי הכרזה על המשרתים צייתנית ,עם חותמת של
אלוהים ,והם לא ייגע האלה ,כי חילוף ,אבל פציעת רק ממושמע ,כי כולם יצאו לא חוקי היו שבורים ,שבילי
הליכה של החטא והשחיתות  .ויאמר אלהים זה יציל את עינו גם את הבית הזה נקרא בשמו ,שבה חברים
רבים גם בתוך הכנסייה ניהלה חיים מופקר ,מושחת ,אין חובה ,אליו כאשר אלוהים שולח סימן מלאך עם
סימן ב המצח של המשרתים צייתן ואומר מכה המלאך כל מי שלא היה
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חותם על המצח ,ילדים ,צעירים ומבוגרים ,וכי החל במקדש שלו )מקום מקודש דת( ,ולא לחוס על אף אחד
ולכן ,כפי שאלוהים יצווה זה קרה .אירועים אלה היו מאות בנבואה אלוהים נתן הנביא יחזקאל .היו גם
התרעות כי אנשים ,על החוטאים ,עבור ממושמע ,כי נבואות אלה הן תחזיות של האירועים הקרובים .מה
שיבוא ,הם תחזיות האפוקליפסה .קץ הימים ,הגאולה של גאל המסומנים החותם של אלוהים .אלוהים לא
לוותר על האיש הוא האיש מוותר על אלוהים ,כאשר הגבר פונה ממנו ,הוא הופך להיות אומלל ,עלוב ,ללא
חסד ,שיש להפריד את גורל עבור אלה שאין להם את זה חותם .זה גם לוקח עצה ולקחת את שארית
הספקות שאולי עדיין יש את זה בברית הישנה וגם החדשה מחוברים גם .למעשה ,הוא נוצר רק עבור חלוקה
זו היתה ,בזמן ,הייתי לפני המשיח .הספירה בברית הישנה .זה היה אחרי ישו .נפטר ג בברית החדשה .למה
הוא המשך של עוד.
וגם נבואות יחזקאל בפסוקים מדדי הם מדדים האפוקליפסה .בפסוק  .4ומדד  .3ציון האפוקליפסה .7
התגלות  :4 .9 .3והתגלות 17 ,16 .13 .ההתגלות .4 .20 .וגם בפסוק .6 .מדד  7מציין  1פיטר.17 .4 .
ומציין אשר יהיה באותה דרך ולראות כי הוא מילא את דברי אלוהים אנשים .זהירות כעת ,מאמין ,כי
תחזיות אלה קרוב להגשים.

 1 ºפיטר .17 .4 .זה הזמן לאכול את המשפט על ידי בית האלוהים ומתחיל
איתנו ,מה יהיה הסוף של מי שלא לציית את בשורת אלוהים?
והנה בדוקטרינה שלו ,איפה האלוהים יהיה לברור את החיטה ,לנקות אותו ,להפריד את החיטה של
איכות טובה באיכות ירודה .איכות הקול לא יופקדו אסמים כי המחסנים מופרדים תמיד מן הבית הגדול,
המנהלת ,אבל יופקדו תוך הבית שלך .לעניים יהיה מנודה אל הכבשן הלוהט ,את האש ,כי אף פעם לא
יוצאת .ובכן ,יש עדיין זמן לתקן ,לנתח מה קרה ולמה לא פשוט להיות בכנסייה ,החלקה הבנקים מחכה
רחמים מכם לעשות אני אעזור לך ,אתה יודע מי הדוקטרינה כי מחבק אותו כי הוא שלך נמל מבטחים,
ואיפה אלוהים לא עושה לך לזרוק מאוחר יותר ,לאחר ידוע החסד .זוהי שאלה אשר המאמין אינו יכול
לפטור אם תחילת המשפט עבור מי מכיר את תורת האלוהים אשר יהיה הסוף של מי שלא יודע ולא יציית
את הבשורה של אלוהים" .

המשרתים של אלוהים יהיה אטום
ואני ראיתי עוד מלאך העולה מן המזרח ,והיתה לה חותמת של אלוהים חיים ,וקרא
בקול גדול אל ארבעה המלאכים ,אשר היה נתון לפגוע האדמה והים ,אומר ,הארט לא
האדמה ולא את הים ,ולא את העצים ,עד שיש לנו אטום מצחיהם סימנה את משרתי האלוהים
שלנו .התגלות.3 ,2 .7 .
צו זה ניתן המלאך בא החותם אנשים של אלוהים ,וכאשר הדלת של רחמים היה סגור ,חותם זה
האיש צייתנית לעולם לא תהיה לבד ,לא מוגן,
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מוגן מוקפים ,על רוח אלוהים תמיד להיות איתם ,המשרתים יישמרו מפני הסכנות הקרובה ,משום
אף אחד לא ייגע בהם ,לא יכול להיות מה וייתכנו מלחמות ,הרי געש ,רעידות אדמה ,צונאמי ,כל בים
וביבשה ,ואת העצים אפשר לגעת ,אבל מי שיש לו את החותם של צייתנות ניתן להקים בכל adversities
האלה .אבל אנשים שיש להם מטרה ,אתה יכול לעבור את כל זה ,אבל בטוח בידיו של הבורא .למי יש את
החותם של אלוהים יכול להיות נגע למעלה ,אולי אפילו להרוג את הגוף ,אבל לא יכול להרוג את הרוח ,אבל
כל מה הפחד יכול להרוג את הגוף והנשמה.
וזה מגיע הזמן כי המשחתת יבוא שום עניין נוסף נזק נוסף על הדשא ,להאכיל את כדור הארץ ,וגם
ירקות ,ולא את העצים .אבל רק את הבשר ואת הרוח של האנשים האלה יהיו מעונה יום ולילה ואת הארץ
תהיה שוממה ,כי רוח הקודש של אלוהים יוסרו דבר אלוהים אף אחד לא מבין יותר ,אשר מגלה ונותן ידע
את רוח הקודש של אלוהים וכאשר הוא מכונס ,את התנ"ך כדי להבין יותר ,תקרא ,חיפוש ,אבל לא מבין ומי
יודע את המילים שלהם כדי לשמור אותו דעתם ואת לבם תהיה רק ההתחלה של הסוף.

אפוקליפסה
התגלות ,התגלות של ישוע המשיח ,אשר אלוהים נתן לו להראות דברים עבדיו
אשר חייב לקרות בקרוב ,ונשלח על ידי המלאך שלו ,הודיע ג 'ון המשרת שלו .אשרי מי
שקורא ומי לשמוע דברי נבואה זו ,וכן לשמור על הדברים אשר כתובים בו ,כי הפעם הוא
קרוב .ומן ישוע המשיח מי הוא העד הנאמן ,בכור מבין המתים ואת הנסיך של מלכי הארץ.
אחד שאוהב אותנו ,ודמו רחץ אותנו מחטאינו ,ההתגלות.5 ,3 ,1 .1 .
בהתגלות .ישוע מגלה את הסוף של כל הדברים אשר אלוהים נתן לנו
להיות מוכן לכל דבר שיבוא מה שאנחנו רואים ,נבואות שלהם מתבצע מילא וכבר אנחנו חיים את הדף
האחרון של ההתגלות מלאך אלוהים מזהיר כי הוא שמח על מה שאתה קורא ,למי להקשיב ,למי להמשיך
ולמלא את המילים האלה .כי היום הזה יגיע והוא שאף אחד לא מוכנה לכך ,אלוהים שלח את בנו האהוב כדי
להעיד על כל תוכניותיו של הגאולה ,עלינו לשמור לסוף ,שלנו אמונה וצייתנות ועובד על תיקון של מבנה
מגורים ל עם אלוהים .מכיוון שרבים חוששים לקרוא ואפילו לדבר האפוקליפסה .לא צריך להיות פה ,כי
הוא רואה בבירור את היעד לכולנו ,בין אם מדובר בידיעה ,המבקשים להבין מה יכול עדיין לשנות את
הגורל של דרכו ,בריחה מכל מה שלא ידוע או מה שאנו חוששים לא פוטרת אתכם מהצורך מי הפנים את
המציאות של היום הזה ,כי אף אחד לא יברח זה פסק הדין ,את המשפט הזה .אבל תזכור שאלוהים נותן פסק
דין זה לפני הבריחה ,האיש שמנהל אותה.
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11
ציות
שבע חצוצרות
לידתו של ישוע
נשים פירושה אפוקליפסה ,מתייחס לעיר או דוקטרינת הכנסייה.
ישוע נולד בבית לחם בזמן של הורדוס ואיך היתה נבואה כי היהודים יבוא המשיח ,מלך היהודים.
הורדוס קנאי הרגשה שלטונו ,שלו או צאצאיהם יהיה בסכנת מהשלטון .ובכן ,זה לא היה סוד ,כי הילד הזה
היה של אלוהים תוכנית הוכרז על ידי הנביאים ,נבואות ,והודיע הולדתו של הילד הזה ,המלך לא הצלחתי
להבין איפה הילד והוא נשלח להרוג את כל הילדים שהיו בבית לחם שנתיים נמוך'',את מותם של חפים
מפשע ''.ואת המלאך של אלוהים הזהיר יוסף בחלום לברוח עם הילד באמצע הלילה ברחו למצרים .ישוע
גדל וחיזקה את תורתו של אלוהים עד השעה שנקבעה על ידי אותו .ואת ישוע הוטבל על  30שנים .ישוע
החל משרדו.

להיות הוטבל הוא התחיל להיות כמעט שלושים שנה לוקאס.3.23 .
הנה ,את ההפניה מותירה ספק כי ישו חי את החיים על פני כדור הארץ ,נעקוב ארמון מפואר כדי
להבין טוב יותר ,מדד  15פסוק  23מציין את המספרים מסביר מדוע ישוע הוטבל בגיל הזה 15 .במדד
מצביעה על מספרי  .3,35,39,43,47 .4בוא נראה מה אומר הפסוק .3

מספרים .3 .4 .מתוך שלושים שנה ומעלה עד אפילו חמישים שנה היא כל כך
להיכנס למשרד לעבוד המשכן של הקהילה.
עבור הפקודה של אלוהים על כל הכהנים בשירות טקסי של משרד זה צריך להיות
מעל  30שנים ,כמו ישוע הוא הכהן ,מי השרים במשרד ,באמצעות קורבן של גופו .כך אנו
רואים כי ישו היה בן  30כאשר הוא הוטבל.
ואני אתן כוח בפני שני עדים שלי )ישוע דוקטרינת אלוהים( והם יהיה לנבא עבור
 1,260ימים ,לבושים בתוך שק .ומתי שתסיים עדותם החיה יקום התהום ואת נילחם עם
והיכו אותם ולהרוג .התגלות .7 ,3 .11 .קרא עוד שאר התגלות.13 - 11 ,7 - 3 .11 .
זהו זמן המדבר על ישוע ההוראה שלו ,אלוהים שני עדים .חיה הרגו את ישו ועוד החיה השתנה
ביום שבת של מנוחה
אלוהים של יום ראשון .ומשרד של ישוע 3 ,שנים  5חודשים 15 ,ימים .הוטבל ישו לאחר שהוא נלקח
במדבר במשך ארבעים יום
וארבעים לילה ,שם הוא ניזון מוכן מבחינה רוחנית על אלוהים שהוא חיפש את החוכמה של תורת האלוהים
באמצעות צום .נתונים אלה מתייחסים  1260ימים לאחר המועד של טבילתו של ישוע במים וכאשר רוח
הקודש של אלוהים הכריז .למען ישו ,תמיד היה רוח הקודש של אלוהים ,כי היום הוא הודיע לכל העולם,
לכל מי שהיה שם ידע כי הוא היה בנו של אלוהים .בהתבסס על מספרים אלה 30 ,שנים ב הנבואה של
 1260ימים ,בדיוק נבואה זו מדברת על הימים של המשרד שלו ,כי בימים שהוזכרו אנו יכולים להבין ולתת
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שישוע הוטבל ב  30שנים ,סופר מן הטבילה שלו ,ולאחר מכן ,הוא היוצרים החניכות שלו הטבילה שלו
במשרד שלו עד יום מותו היה מדבר הנבואה של  1260ימים .בואו להפוך בימים אלה שנה נשלים את הגיל
של ישוע ביום הטבילה ,אשר החלה כהונתו ועד מותו 1260 .של המשרד ,ההתגלות .11.3,7 .גם ביום שני
חצאים של השבוע התשיעי של דניאל 3 .27 .שנים  X 365 = 1095 3ימים 5 ,מתעסק X 30 = 150 5
ימים  1245 = 150 + 1095ו לדעת את ההבדל שנותר הוא להקטין  ,15 = 1245-1260הוא היום שבו
מוסיפים  .3שנים ו  5חודשים .ו  15ימים  ..הצג.15 ,5 .3 = .1260 = 15 + 1245 = 150 + 1095 .
או  X 365 = 1095 3ימים 165 = 1095-1260 .ימים 1095 .ימים =  3שנים 165 .ימים.5 = 30/165 .
 5 = 5חודשים ו  è .5חצי חודש הוא  15ימים 1260 = 165 + 1095 = .ימים .שווה 3 ,שנים  5חודשים.
 15ימים .מאשרת ב האפוקליפסה 11.3 .אישור ימים של שני עדים של אלוהים ,ישו ותורתו ניבא במשך
 1260ימים .המשיח ,בן האלוהים ,לתת עדות האב ,מראה את האנושות כולה מלכות האלוהים והשאיר
דוקטרינה ברורה כי הוא הכריז על הארץ כולה ,לכל מי שיש ספקות של הדוקטרינה שלו ,שגם המתנגדים
להכיר את האמת ולמה זה מגיע .המלצות אלה ,טוען כי ישו הוטבל חי לפני  30שנים אחרי הוא הוטבל חי
שלוש שנים חמישה חודשים ו  15ימים 1260 .ימים .וגם ישו חי על פני כדור הארץ עבור  .33.5,15והוא
הציע את עצמו פעם אחת על הצלב של גולגולתא ,את הכפרה על חטאי כולם שהוא מגיע.Heb. 7. 27 .
.דניאל  .2התגלותו של הפסל ,המייצג את השנים
.החלום שניתן לנבוכדנצר בצורה של פסל ,אלוהים התגלה לו מה יקרה בסופו של יום בתקופה האחרונה
,בפסל ,שבור לחתיכות ,המייצגות ממלכות ,תקופות ,ותקופות ,רחוקה ,זמן לגילויים של האפוקליפסה
ואז אנחנו מדברים על הפסוקים המדברים -33, 37-43,ה הייתה גם הנבואות של דניאל31 ,28 .2 .שפירוש
על ביאתו השנייה של ישו .פסוקים .45 ,44 ,35 ,34 .שנתי שלטונו של נבוכדנצר ,45 ,שנים .ולאחר
;מלכותו ,עד שרצף  3השלישי של המלכים שהוא בתורה לעשות
ניאל .2 .השני ,המלך בלשאצר .בנו של נבוכדנצר .דניאל 3 .5 .המלךהראשון היה המלך נבוכדנצר .ד
דריוש .דניאל .6 .החדר ,המלך כורש .דניאל 4 .10 .המלכים האלה צוטטו כי דניאל היה בכל תקופת
שלטונו של מלך אחד ,ואלוהים נתן לי דניאל ,בכל אחד מימי שלטונם של המלכים אלה יהיו לנבואות
יו של אדם על פני כדור הארץ .היה לו גם יורשים אחרים .דריו שניים ,דריומההתחלה ועד סוף ימ
שלישיים .ארתחשסתא הראשון .שניות ארתחששתא .ושלישי ארתחששתא .אבל הפסל אינו מייצג ממלכות
אלה של המזרח ומומחיות ,ולא עדות ,עמים ,שבטי ברברים ,או מדינות ,מדינות וערים .להוספת התקופות
לכות הראשונות ,יגיע פחות או יותר ממאה שנה ,וארבע הממלכות אלה ראשונים ,המלכים אלהלארבע הממ
מוזכרים בתנ"ך ,כי דניאל היה שם גם בתקופה של כל אחד מ77
שדניאל מצוטט כדוגמה לצדקה ותבונה  EDIPEארבעה מלכים  1וממלכותיהם .באנציקלופדיה .דיווחי
ההשפעות של מזימה שהובילה את המאורות של אריות .הגילוי רבה ,והיה הקורבן של קנאה ,סבלו את
.האחרון של דניאל ,חדשות שחל בשנה השלישית למלכותו של סיירוס ,על  .534לפני ישו ,דניאל10.1 .
אבל כל נבואות התנ"ך ,והוא ,לכל האנושות ,היא לכולם עד לסוף הזמן ,ולכל אדם שנולד במסוים ,כי אם זה
של היום לא יורשה נבואה אלה .הפסל מייצג ,ומספר את חייו של כל אדם לאדמה לא היה כל כך האיש
בואו לקרוא פסוקים -43.47.ועובר זמן ואירועים במה .הפסל של דניאל נבוכדנצר38 ,31,32,33 ,28 .2 .
ההפסל הזה היה גדול ,והתמונה שלה הייתה של פאר יוצא דופן ,עמד מולך והנוף הי 28, 31, 32, 33. . .
.נורא .פסוק .32.33 .הראש היה של זהב ,החזה וזרועותיו של כסף שלה .בטן וירכיים .ברונזה או נחושת
.רגליו של ברזל .כפות הרגליים והרגליים בחלק של ברזל ובחלק מחומר .דניאל .2 .נקרא  28דניאל19 .7 .
ה ,שבו יש בני אדם ,ומה שהםדניאל .9 .12 .ראה גרסה אחרת . . .פסוק .31 .שאלה אחת ,מה זה הפסל הז
מייצגים? פסל זה גם נראה נורא ,זה הוא דמותו של איש ,כי יש לה רק חברים שיש אדם ,ובכל חלק של
הגוף של הפסל מייצג תקופת זמן ואירועים ,על כל האדם וכל האנושות עד לסוף הימים .לשם מה היה מדבר
אם הוא כבר לא היה בין החיים ,כשהגיע זמן ?אלוהים או במלך נבוכדנאצר ,את הסודות של יורשיו
;ליורשיו? ארבעת המלכים שמוזכרים במקרא בספר דניאל .2 .היו
הראשון היה אב המלך נבוכדנצר .השני היה בן המלך בלשאצר .השלישי היה המלך דריוש .החדר היה המלך
,חד ,ואלוהים נתן לי דניאלכורש .ארבעה מלכים אלה צוטטו ,כי דניאל היה בכל תקופת שלטונו של מלך א
.בכל אחד מימי שלטונם של המלכים אלה ,אלוהים נתן את הנבואות
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הראשון היה המלך נבוכדנצר .דניאל .2 .זה היה בשלב הזה שאלוהים נתן לי דניאל .ההתגלות של נבואת ---
.שנים -2 = 43חלומו של הפסל .אחרי שתיים .שנתי שלטונו של נבוכדנצר45 .
.הבן השני היה בלשאצר מלך .זה היה עדיין באותה השושלת ויורשו של המלך נבוכדנאצר 7 .דה ---
. E 8בתקופה זו היה המלך בלשאצר חזון נבואה וחיות סמליות .מדבר עם מי .בשנת  .44 = 1 43 .1שנים
.בר עלהייתה הנבואה .2300 .באותה השנה ,כאשר מד  Beltazarדא .14 8 .אפילו בתקופת שלטונו של
.בשנה השלישית .46 = 2+ 44 .שנים
של  70שבועות 490 = .שנים .ובמלכותו של -27.המלך דריוש .השושלת של הבנים מדי 9 .דה---- 3 24 .
פסוק .33 ,17 .לקרוא את האינקוויזיציה שלא יהיו בי נישואים של שני  ª 33.דריוש .דניאל17 .11 .
,כם ורבים מהם נפלו בחרב ,באש ,ועד לגניבת השבי במשך זמן מהבהס aliariamתחומים ,פוליטי ודתי ,ו
.כרך  edipe. 4המלך דריוש מלך .35 .אנציקלופדית
.החדר היה כורש המלך.מלך פרס .דניאל חי עד השנה השלישית בתקופת שלטונו של כורש .דניאל . ----
שנים .ולאחר מכן  +35= 81 +3 = 84.השנים לאחר שביו של דניאל היה10.1. 46 = 2+ 44 = 43+1 .
.זה היה בתקופת שלטונו של המלך הארבעה הראשון -III.ו -III. Artarxerxes I, IIו . IIיורשיו היו דריו
זה היה בתקופת שלטונו של כורש שאלוהים גילה לדניאל את המילה של אמת ולא מבין על
ז לא ידעו שחלק מהחלום שלו התכוון ,ואזהחזיונות שהיו לו את הנבואות הקודמות ומה היו קורים ,כי עד א
אלוהים גילה .על המלחמות הממושכות של אנשים בימים אחרונים.וחזיונות אלה התייחסו לאירוע עדיין
.דניאל הרחוק ,10.1,14 .מלחמות הממושכות.ודניאל .12 .הוא המשך והאישור על אחרית הימים .בפסוק
תום עד למועד סיומו.מועד חלומו של נבוכדנצר של הפסל אחריהוא אמר שהדברים האלה יהיו סגורים וח 9.
השני שלהם .שלטונו של שנה שהם חלק מ 604שנים ,אך המתחבר לנבואה השנייה של  .456.5שנים היו
שנים .בחלקו הראשון של הפסל + 145.5 .חלק שני של הפסל  .602 = 456.5לפני הספירה 145. 5.
הראשונות אלה היא חלק מהברית הישנה .לאחר מכן הסכום של  1260מחלק בברית הישנה ,ושתי תקופות
שנים המשיח ,שהוא החלק השלישי של פסל  11התגלות 2 .והתגלות 13.5 .על החלק הרביעי של הפסל של
.שווים יותר לשנת é 1843נבואת  .5חודשים. Apo. 9,5,10. 583 1260 .שנים של האינקוויזיציה 583.
ת המחלקות את הברית החדשה הברית הישנה ,ושתי תקופות אלו היא חלק מהחלקאו  .1844האם תקופו
.השלישי והרביעי של הפסל
החלק החמישי מגיע אחרי  ,1844אנחנו עושים את זה עד לשובו של ישו .לראות את הגרפים .והם ----
התגלות? בגלל רוצים לדבר על החצוצרה? אטמים? את הכוסות? בתוך התנ"ך " .והיום בבל? מתוך 17
שהיא עדיין כאן? בגלל שהיא לא נבוכדנצר הארצי של בבילון .היא בבל הפסל של האדם הרוחני ,ואפילו
.בזמן שישו יבוא ולנקום את הדם ששפך על ילדיו של אלוהים
בואו נדבר על פסלו של נבוכדנצר .פסל היבט אפילו הנוראי הזה הוא מייצג את דמותו של איש .מכיוון
הוא ,שרק גברים יש .אלוהים מתגלה לנבוכדנצר בסוד מה יקרה באחרית הימים ,קץ ימים והפסל שהבנים
:היה מחולק לחמש ) (5חלקים ,והחלקים האלה מייצגים תקופות הזמן .אנחנו מחלקים כל חלק של הפסל
שוםהחלק הראשון הוא הראש )זהב( את הראש ,היה ההתחלה של הספירה לאחור שהייתה בשינה  ,602מ -
שהחלום בא כשנים לאחר תחילת מלכותו של נבוכדנאצר דה  .2.1ונתן מתחיל ,נקודת התחלה ,זהב .אלוהים
,בכל מקום שבני האדם ישכנו ,חיות ועוף השמים ,הוא נתן להם בידיו -43,אמר לנבוכדנצר בדניאל38 .2 .
ורביעית הממלכה תשלוט על וגרם לך שליט על כולם ,אתה הראש .ובפסוק אומר  39.40השנייה והשלישית
.כל הארץ .עוד תראו ,כאן אלוהים אמר לחייו של אדם עליי אדמות
התנ"ך וההיסטוריה של העולם ,הכרונולוגיה מאשרים כי ב ,602לפני שהמשיח עדיין לא התגלו בכל רחבי
הים דברהעולם ,כך שאלוהים לא רק דבר אל העם ,משום שהאוכלוסייה לא הגיעה לכל העולם עדיין .אלו
אל נבוכדנצר בבל בשחיתות הנרחבת שהיה מתפשטת כמו עשב ,והושג בכל הארץ ולכל האנושות כל מקום
.על בבילון PG. 100 -111.שגברים ישבו בארץ .ורבים לקחו השבויים העברים גם מזוהמים .ראה עוד ב
פה בבלית ,או בבלי) .עדבבבל 602 .מינוס  456.5שווים לפנה"ס ,לפני  145שנים הוא אותו החשבון כתקו
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)היום הייתה כמו הסטיגמה רוחנית כי יש בבל בכל הפינה .שחיתות דה ,עיוות של המילה של אלוהים ,וחטא
בן  145מגוללים את הראש .מהו )זהב( .החלק הראשון של פסל סגסוגת הראשונה ,חלק מנבואתו של
.ני המשיחדניאל .8.14 .של  .2300ייזום שנים הלאה .456.5 .לפ
החלק ,חזה והיד השני )כסף( זה התקופה של  .456.5לפני בוא של ישו .הסכום בחלקו הראשון של ראש-
,שבועות .שנים . -490הפסל )זהב( שהוא  .145שנים לפני ספירת דניאל .2 .אחד .ובדניאל .9 .דאס70 .
תחילתו של אלוהים
חלק שני של הפסל )כסף( ב .456.5לפנה"ס זה החלק הראשון
של הנבואה של  2300שנים ,עזרא .7 .אומר ,סופר מוכן עזרא בתורת משה עלה מבבל לירושלים עם חלק
מילדים בישראל ,והכהנים והלויים .על
עזרא הכהן והרופא ,נפח 4 .אומרים . EDIPE.שלטונו של המלך הפרסי ארתחששתא  .1ובאנציקלופדיה
של חוק מקודד היהדות הישראלית .הוא חי בגלות בבבל .הנבואה אומרת שהממלכה תהיה עבר הפחד
והפרסי ,אך לא אמרה מתי או איזה מהם .והחלק השני של הפסל הגיע עד לזמן של מלך פרסי1 ,
נת  .1500דתיג עזרא קבל רשות מהמלך ארתחשסתא לחזור בש -424. .ארתחששתא .מלך זה מלך465 .
לירושלים כדי לשחזר את בית המקדש ,שאורגן בבית ההכנסה הגדולה ,שוחזר בית המקדש של שלם .וחדש
.את ההקדשה של תורת משה עדיין בשימוש .והנה מאשר כי החל לחלק השני של הפסל ,והנבואה ב456.5
או .457 ,א ג הסכום הוא  .602 = 457 145א ג הברית הישנה
.בטן וירכיים )נחושת( היא זה שהחל בתקופת הברית החדשה  .1השנה ראשונה .אחרי ישו ,חלק השלישי -
תקופה זו החלה עם לידתו של -10.המשתרע עד  .1260שנים .אחרי ישו .התגלות .11.2 .והתגלות13.5 .
ךישו ואת מותו ורדיפה גדולה מתלמידיו וחסידיו של הדוקטרינה של ישו .והשבת זו האמת ,הוא הושל
.לאדמה ובמקומו היה שקר כדי להציל את שאר יום ראשון
.רגליים )ברזל( זה התקופה של האינקוויזיציה ,שהייתה בערך  .583.5או  .583שנתי התגלות  IV-,חלק
סומה  1843 = 583 1260או  1844הוספת שתי התקופות .אחרי  de1260.אם לאחר  -חשבון 9. 5, 10.
שלפני המשיח .או .2300 = 583+ 1717 = 1260+ 457 .לתקופה של ישו .סומא על  .456.5תקופה
שלוש נבואתו של דניאל  .8אבל  1החלק הראשון של הפסל של  145שנתי נבוכדנצר ,סגירת תקופות של
,ארבע הממלכות ,שמסמלת את פסלו של נבוכדנצר ,דניאל 2 .ואת החיות של דניאל .7 .ייצוג מלכים
.ה ,וסוגרת בהתגלות .9 .והתגלות .13 .והתגלות17 .ואירועים בתוך תקופות אל
.ולהיפתח לחלק חמישי והאחרון  5של הפסל )ברזל וחימר( תקופה זו היא בעיצומו
החלק החמישי ,רגליים ואצבעות )ברזל וחימר(  5 5החל בשנת  .1844ד .ג כשסגר את הנבואה של - 2300
עד לשובו של ישו עד שהוא נוגע ב .7חצוצרה כאשר ישו ,שנים .תקופה זו עדיין מסתובבת ,נמצא בעיצומו
.יבוא וכאשר אלוהים הקים את ממלכתו .דניאל45 ,44 ,35 ,34 .2 .
אלו אירועים -.9-.10-.11-.12.וגם בחלום אלוהים נתן לנבואותיו של דניאל .בפרקים .דניאל8 .7 .2 .
אלה של דניאל היו ההמשך של הנבואות של הנמצאים בתקופות מייצגות את פסלו של נבוכדנצר .אז נבואות
חיות הסמליות .אבל התגלית של החלום עם החיות האלה ,סמליות בחלק מהפרקים שדברו על הממלכות של
זמנו ,שהתגשמה בברית הישנה .וגם את הנבואות של ממלכות וזמנים עתידיים רחוק שתחזיות לברית
גשמות נבואה וההתגלות ,החזון שניתן ליהחדשה ובברית החדשה ,בהתגלות ,אנו רואים את הת
ודניאל  Apo.המראה של החיה וארבע החיות הסמליות של
ראיתי את עלייתו של "הים" חיה בעלת שבעה ראשים ועשר קרנות ,ועל קרניו עשרה כתרים
– ו .ועל ראשיו השם של חילול קודש
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,ורגליו כמו אלה של )דובים( והפה שלו כמו )ליאו( ו) דרקון ) (Leopardחיה שראיתי הייתה כמו אל
השטן (.נתן לו את כוחו ו
,משיך וארבעים ושניםכסאו וסמכות רבה .והיא ניתנה לו לפה מדבר דברים וקללות גדולים שנתן לו כוח לה
.אפוקליפסה  42חודשים5 ,2 ,1 .13 .
מאשר שבעלי החיים האלה מייצגים גברים ,מלכי . E17.על החיות הסמליות בפסוק -8, 17. 4דניאל2 .7 .
.גברים וחזקים .אומר ,ש) .ארייה( .הרם אותה והניח על שתי רגליים כמו בנאדם ,וקבל את דעתו של אדם
.הוא קבל שטח) .כוח( .פסוקים .7 .ו .8מדבר ).נמר( .עליו לקום ולטרוף את בשר והרבה דובים( .הם ציוו(
חדר( .בעלי חיים ,איום ונורא וחזק ,בניגוד לבעלי חיים אחרים שיש לו קרן קטנה על השלוש קרנות(
חדהאחרות ,ושהקרן זה הייתה עיניים כמו גבר ופה מדבר בחוצפת קרנות אלה הן קטנות) .שטן( וכל א
-18.מבעלי החיים האלה מייצג אדם ובעלי חיים הוא אותו ואותה ההתגלות של התגלות .התגלות1 .13 .
,בהתגלות  .2 .13החיה הראשונה ,מייצג )השטן ,דרקון( .זה נתן כוח לשלושה בעלי החיים האחרים) .נמר
ים השלישי הוא החיהבעל החי ).נמר( .דוב ,אריה( התגלות ,13.2 .החיה השנייה ,היא ראשונה .בהמה
.השנייה) ,דוב( .בעלי החיים ) .4אריה( .נביא השקר
הימלר .דניאל .17 .7 .אלה הם ארבע חיות גדולות שהם ארבעה מלכי הארץ שעומדים למעלה) .מלכי
תראה מתגלה ואשר בפסוק  .17אומר שארבעה אלה .גברים הם  .4מלכים שיהיה עולים מתוך ).אנשים
ם כחיות .וכל אחד מבעלי החיים האלה הוא אדם .שאלה 4 :החיות האלה ללכת זקופותהאדמה .והם מיוצגי
כמו גבר? בעלי חיים אלה יש לב אנושי? בעלי חיים אלה יש כוח כגבר? בעלי חיים אלה יש עיניים של
?גבר? בעלי חיים אלה יש את פיו של אדם וכאשר ידברו איש עם חוצפה
גלות ואותה ההתגלות ,אבל בהתגלות .בעלי חיים אלה לקבל את ההופכיתשובה :אלה הם אותן חיות של הת
בהתגלות .2 .13 .המלך -18.של דניאל .נבואה היא התגלות אחרת היא ההגשמה ,לראות בהתגלות1 .13 .
.הראשון ,הוא בעל החיים הראשונים ,מייצג )השטן ,דרקון( .המלכים של חושך ,נסיך כוחו של האוויר
.ון  .30 .14ישו אומר :כי מתקרב הנסיך של העולם הזה ואין לו מה לעשות איתי'האפסיים  .2.2ג
המלך הוא החיה השנייה ,שהוא החיה . o. 2.זה נתן כוח לשלושה בעלי החיים האחרים .התגלות13.2 .
זה המלך הורדוס .לוקאס .31.33 .13 .המלך השלישי הוא בעל החיים השלישי הזה )נמר( הראשונה ,זה
החיה השנייה) ,דוב( .מהו הקיסר .וריוס קונסטנטין .דניאל .7.25 .האיש הזה שינה את הדיבר הרביעי הוא
של אלוהים ,בשבת .המלך  4הוא החיה הרביעית) .אריה( .המלך של הונאה ,שהם נביא השקר .שלט
.וממשיך לשלוט בעולם באמצעות שטן
.ניאל מספר על אירועים שהתרחשו במהלך 2300בספר דניאל .בפרקים .7 .2 .שמונה .12 .11 .10 .9 .ד
,שנים שהותירו אותו נחלשו וחלו ,בזוועות שהיית רואות פסק דין זה ,במלחמה נגד הקדושים
;והאינקוויזיציה ,וההוצאה לפועל של תוכניותיו של השטן עליי אדמות .המלחמה שהראתה לדניאל ,וג'ון הוא
פסוק ) .(9טיפ -14, 17,19, 26.שמונה. 9 .הימלר .דניאל -21, 23-25.דניאל9 .7 .
קטן )המייצג שטן( ,שגדל במזרח) 9 ,מזרח התיכון(81 .
,אל ארץ הנעים )ירושלים( ) .(10וחלק מצבא שמים והכוכבים) ,הקדושים( שכב על הקרקע ודרכו על
ת האמת עלהשיקה א ). Eנהרג( ) .(11עד הצבא של הנסיך היה מושפל) .ישו נהרג וירד אל הקבר((12) .
הקרקע ו
,שגשג) ,עבר לשמור את האמת של אלוהים ליום שבת וראשון שקר שגשגו( .(13) .קדוש בקש קדוש אחר
)נמשך עד כאשר העבירה של שממה ,שהועברה להקרבה המתמשכת) .ישו ,אנשים הקדושים והצבא
)שנים) ,עד שזה 00שאפשר לרמוס תחת רגל? נרמס על ידי השטן .(14) .תגובתו של קדוש אחר ,עד 23
.הנם עקביים לשעת הסיום( .לראות ולהבין . (Ver.17, 19e, 26היא המשך של זמן .זה המקלט להיות נקי
והחזון הזה יתקיים בסוף הזמן ) .(19הנה ,אני אעשה לך לדעת מה קורה בזמן האחרון של זעם .לחזון הזה
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שנים שאמר נכון .אתה שם את החזון מסתיים כאן ,כי  2300לפעילות גופנית בזמן הסיום ) .(26והחזון של
.ימים ספורים בלבד) .סוף הזמן( יתממשו
.דניאל-36. 12.7 .דניאל .14 ,1 .10 .דניאל-27. 12 ,3 .11 .דניאל24 .9 .
.התגלות-7, 11-13. 17 ,12 .12 .התגלות .9 .מספר שלם .התגלות-11. 3 .11 .התגלות9 .6 .
. Thess.גלות .13 .מספר שלם .התגלות .6 .16 .התגלות .17 .מספר שלם .התגלות 2 .24 .18 .מעלותהת
כל פרקים ואלה 2. 3, 4, 9.
פסוקים מדברים על מלחמה בארץ .ונבואות אלה מדברים על אירועים שהתרחשו בברית החדשה והתגלות
כנסיית בבל שם שמש חלק מהנבואות מתאימה לבעלי חיים ,13 .והתגלות 9 .התגלות 17 .אשר מדברת
בואו נדבר על חיות סמליות של דניאל וג'ון בהתגלות .ואותה הנבואה והתגלות ניתנו לג'ון המטיף במשפט
שנמשך  1844שנים .הנבואה אומרת כי חיות שמייצגות גברים ,אנחנו מוסיפים פסוק אלה של דניאל עם
חנו יכולים לראות שחלקים מנבואותיו של דניאל התגשמוהפסוקים של ג'ון וכדי שנוכל ללמוד ביחד .אנ
בישן
עדות עדות וחדשה בחלקו .אנחנו תהיינה לפקח ולראות את חזונו של ג'ון על בעלי חיים ,אומר כי המדדים
 -. 8 -. 9 - 10. -. - 11. 12 - 13. -. - 15. - 16. 17.-18 - 19.של הפארקים והפסוקים של התגלות6 .
 .סוקים ומדדים מצביעים על אותו החזון על בעלי החיים ,שמדברים על נבואתו של דניאל2 .פרקים אלה ופותכניו .מציין תשואות וגם מאשר להתגלות .המדדים ,המספרים הקטנים 7 -. 8 -. 9. -10. -11. - 12.
של האלה שהם באמצע הפסוקים ,הם הסימנים של התכתבויות בין הפרק ופסוק ,שנמצאו בחלק התחתון
.דפים ,ולאשר את הטקסטים
בדקו את הפתיחה לחותמות .הבולים הם הפרסומת של אירועי השבע השופרות ,שבע קערות של
זעמו של אלוהים שהיה קורה ,הייתה מתממשות במהלך השנים הקרובות .וכל פתיחה של כל תווית מתאימה
צוצרות .צליל החצוצרה של כל אחד וכוס ,מסומןלהגשמת הנבואות ,שהן הוראות לביצוע משימות דרך הח
.על ידי אירועים
.בואו לראות כמה הפניות ,המתייחסת לארבע חיות ,שהן לפני כסאו של אלוהים ,אנו רואים בהתגלות16 .
,חיות אלו מייצגות את הרוחות ,כדי לענות על אירועים על פני כדור הארץ .בואו נדבר על החותמות
של זעמו של אלוהים ,כדי להבין טובים יותר את הנבואות של חיות הסמליות של דניאל החצוצרות והקערות
.שכן הוא מתייחס לאותה המשמעות. 1, 2 .6.ובואו של ג'ון לשלב את הפארקים והפסוקים של התגלות
.החותם ראשון
מבעלי התגלות .2 ,1 .6 .וכאשר הכבש נפתח אחד מהאטמים ,הסתכלתי ושמעתי את אחד
החיים ,כפי שאומרים בקולו של רעם ,בוא ונראה .ואני הסתכלתי וראיתי סוס
.לבן והוא שישב עליו היה קשת ,והוא קבל את כתר והוא יצא לכבוש ולכבוש
במדד .אחד .מציין
,התגלות .6 ,5 .5 .הנה הארייה של שבט יהודה )ישו( ,השורש של דוד
ותמות ממנו .והנה ,בעיצומו של כס המלוכה ושל ארבעהשרר כדי לפתוח את הספר ,ולאבד שבע הח
יצורי חיים ובין הזקנים לאמב ,כפי שנרצח ,לאחר  7קרנות ושבע עיניים ,שהן שבע הרוחות של
.שוב בכל הארץ אלוהים שלחו
פתיחת החותם הראשון ,בעלי חיים ,אמרו לג'ון לבוא ולראות ,ג'ון נתפס כפתיחת החותם
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הראשון .תווית ראשונה זה מצביעה הראשון וחזרתו של ישו ,ראה את החזון שהיה לג'ון ,שבו הוא הוצג
מגיע הראשון של ישו .ובכן ,הוא הוא שהתווית ,והוא מצביע על שני שלבים ,מציין שתי חצוצרות 1 :ציין
זה יהיה למתן פסק הדין הסופי .כאשר נשמעו .שנולדה ישווע והחצוצרה  7מציינת הבאה בואו של ישו בעת
החצוצרה השביעית .שיבואו יושבים על סוס לבן והוא קבל כתר ונצח ותנצחו .והשש החותמות חשפו שש
,החצוצרות בהתגלות .שמונה .9 .עם פתיחת תוויות אחרות הוא שהם היו חושפים את האירועים ומציינים
והבולים האלה מייצגים וגם מצביעים על השבע הקערות שנמצאות .במגע של כל חצוצרה ויקרו לאורך זמן
.בידיהם של השבעה המלאכים אשר ניתנו על ידי אחד מארבעת בעלי החיים
התגלות .7 .15 .ואחד מארבע החיות נתן אל השבעה המלאכים נשמרו ) 7כוסות( קערות מלאות
.זעמו של אלוהים שחי לנצח נצחי זהב
תראה ,בואו נחזור לחותמות נפתחו על ידי -12.גילויים האלה כי הם חותמות .התגלות1 .16 .ואם מדובר ב
,ישו לחשוף אירועים קרובים ושישה גביעים .והשש החצוצרות ,ג'ון ראו ושמעו על פתיחת השבע החותמות
אבל הוא לא הורש לדבר משש החצוצרות ושש כוסות בלבד ,משום שהשופר השביעי ושבע הקערות
.שמורים ליום של סודו של אלוהים
אבל בימי קול המלאך השביעי ,כאשר הוא החל להישמע ,אם מלא את סודו של אלוהים ,כפי
.שהוכרז על ידי נביאים ,משרתיו .התגלות7 .10 .
רותאנו רואים בהתגלות .6 .והתגלות .8.1 .פתיחת השבע החותמות היא ההתגלות של השש החצוצ
בהתגלות 8 .התגלות .9 .והתגלות של השש הקערות בהתגלות .16 .המאשר כי החותמות ולפתוח את
המדדים מצביע פרקי התגלות 8 .התגלות .9 .כך ,מאשר שתהיה התגלות הנבואות של חצוצרות וקערות
ה השישיתושני אלה הם אחד והם ,בעונותיהם ,התגשמו .ואנחנו יכולים לראות שאנו חיים בסוף החצוצר
.והגביע שישי ,אנחנו לומדים את התנ"ך ביחד
.חותם שני
התגלות .4 ,3 .6 .פתיחת החותם השני ,החיה השנייה אמרה לג'ון לבוא ולראות ,והשאירה
את הסוס אדום ,זו הרוח שלוקחת את השלום מן הארץ ואנשים הורגים אחד את השני ואת החיה הזו
.ניתנה חרב גדולה
זוהי רוחו של כל הטרגדיות שקורות ברחבי העולם .מי הוא שלום? מי עומד מאחורי כל זה? מי
עושה את מי שיהרוג אחד את השני? ומלחמות? עולם שקרים בלי שלום בין בני אדם ,כי השטן נתפס על ידי
רבים מ
.פניהם
.חותם שלישי
את החיה השלישית אמרה לג'ון לבוא ולראות ,ועזבה ,התגלות .6 ,5 .6 .פתיחת החותם השלישי
את סוס שחור .זה הרוח שיש איזון בידיו ,הגיע
.כדי שרוח; מידה בפרוטה ,ושלושה צעדים לאחד
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רוח זו היא על הארץ ,הוא מציין ,כותבת את הרשומות בספר החיים של כל אחד ,מזריחה ועד
.ל האירועים כל מי שעובד וההתנהגות של המין האנושי כולו ,את הספרים האלה של התגלות20 .למות ,כ
.ואלה שיש מידה של פרס על התנהגות טובים ,וחילופי מידה טובה להיות טוב ורע לרעים ישבח אותה 12
באיזון אם יש לך שלושה צעדים גם רעים לרע או לטוב ולכל טוב יהיה גמולם .לכל היצירות תישקלנה
.ומשקל זה יהיה בעיני אלוהים ואדם ביום דין לצדק ,יהיה שווה במשקל וכולם יהיה תמורה הוגנת
.החותם רביעי
,התגלות .8 ,7 .6 .פתיחת החותם הרביעי ,החיה הרביעית אמרה לג'ון לבוא ולראות
ויהיה גיהינום ,הלכה אחריו ונתנה כוח ,ועזבה את סוס חיוור :והוא ,שישב על ידי היה שם ,מורט
.להרוג ,החלק הרביעי קרקע ,עם חרב ועם רעב ועם מגפות ועם חיות הארץ
החותם מכריז שטן ,שישב בסוס החיוור 4
פיפי זה שהוא בין השם ,המוות והגיהינום ,המשמעות שלו . ªבגלל מוות וגיהינום שבו הוא יקיים את השטן
גל בסוף הדף שאתה רוצה להגיד" ,גיהינום והאדס הוא אותו הדבר" ,וכי הוא באמצעות השטןבמעמד הגל
.מייצג את כל סוגים של מוות בכל הארץ
החותם החמישי
התגלות .11 ,10 ,9 .6 .וכשהוא פתח את החותם החמישי ,ג'ון ראה את הנשמות שלהם
ישו .והם זעקו לאלוהים לנקום את הדם ואלה ניתנו שנטבחו על מילתו של אלוהים ועל עדותו של
.גלימות  .12לבן ואמר להם שהם צריכים לנוח לזמן מה כדי להשלים את הזמן של אלוהים
זו הזעקה ,האדמה גם כל כך הרבה כאב ,ואנחות ופשעים ומלחמות והאינקוויזיציה וחוסר הצדק .אז
כרויות לסמים ,על ידי חמדנות ,סוף סוף ,על מה לעזאזל היא רע ,כיחפים מפשע רבים נהרגים על ידי התמ
האנשים עצמם וכל מי שמת באמונה ,ואת שמו של ישו .נשמות אלה לזעוק צדק לאלה שנידונו ,אך אלו מתו
באמונה ,הם חתומים בחותמו של אלוהים ולובשות גלימות לבנות של צדקנות ומנוחה )שוכבות מתו ישן
 ).השלים את בואו של ישו שהוסמכה על ידי אלוהים וממתינים הזמן
.חותם שישית
ופתח את החותם השישי ,והנה ,אני נראה היו רעידות אדמה גדולות -14.התגלות12 .6 .
ורעידות אדמה גדולות לשמוע על כדור הארץ והירח הפך כדם וכוכבי השמים נפלו אל האדמה כעץ
תאנה לשפוך עצמם שלהם
ני בוסר מזועזע רוחות חזקות .והשמים כמו שתולי גלילה כאשר הוא התגלגל ביחד וכל הר והאיתא
.ממקומו הוסרו
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מאז פתיחתה של השנייה עד החותם  ,6אנו רואים כי כל
ריסט ,מי שמתנגד ועומד נגד כל מה שנקרא אלוהים או שהוא עריץהאירועים מתארים את זעמו של האנטי כ
,כמו שכתוב ב 2 °התסלוניקים .9 ,4 .2 .ואנחנו רואים את ההמשך של האינקוויזיציה ,והשטן גנב שקר
,נהרגו אנשים רבים ככוכבי שמים ,ותאנים ירוקות שמדוברים באנשים שהזדעזעו בעקבות רוחות חזקות
או כספר ,אלה הם הקדושים נידונו האינקוויזיציה ועדיין ממשיכה לעשות ,עד שזעמוואפילו את השמים יצ
.של אלוהים הוא מוחלט .כן ,אז תהיה לו את המשכורת שלו ,כפי שכתוב בכתבי הקודש
נגד האל תקף את היצירה הראשונה של אלוהים ,אדם וחווה ולא הפסיק
ו לרגע ,אבל אנטיכריסט עוז תקף את אנשיו של אלוהים ,מהיום שבוכדי לענות ולהרוג את האנושיות ,אפיל
נולד ישו ,בנו של אלוהים ,ושם החל האינקוויזיציה בי דיווחים על דניאל .ובהתגלות .זה היה מעל 1844
שנים והרבה דם נשפכו בהרבה כוכבים בשמים .בניו של אלוהים באה לארץ והפך לירח כמו דם כדי
הילדים הללו של אלוהים ושמים נסוג כדי לראות את צערו של אלוהים ,לכל האיים להבטיח את סבלם של
.והגבעות הוסרו עם פתיחתו של כל אחד לאטום על כל נגיעת חצוצרה והאירועים של כל אחד
קוצרים ,אבל עם אסטרטגיות שונות ,כי הוא  cirandandoאבל זה עדיין נמשך מצור של שטן ,ונשמות
ורי כל מיני טרגדיות .הרוחות של תופעות טבע ,רעידות אדמה ,המחשיכה את השמש ,ירח שינוייעומד מאח
",הצבע ,לראות את השמש ואת הירח בעונת שריפות ,גדולות שזה יקרה .שריפות בטבע להרוג "עצים
ות ,כיהמעיינות הן מקורות; מי מעיין ,כך שזה מיותר לחזור על המים ואדמה יבשה שלא נותנים יותר פר
הארץ היא עניה ואין לו חומרים מזינים .ללא חומרים מזינים אלו הם לא לתת את הפרות ,את הפרות
.שהופקו ארוכים עם כימיקלים כגון מוצרים מלאכותיים וזה ממשיך עד הסוף
.חותם שביעי
פי שראינו וכפי חותמותהבא בואו של ישו ,כ החותם הראשון הודיע -12.התגלות5 13 ,2 ,8.1 .
אחרות נפתחו ,אלה תואמים את ארבע החצוצרות הראשונות ,שאומרת בפסוק  12חותם השביעי ,נפתח
ומודיע על 7
.חצוצרות והתאמה ובתוך אותה ההתגלות .ביצוע הצווים ב 6התגלות .והתגלות .שמונה .אנו רואים בהתגלות
ת .שמונה .שמונה 13 .והמלאך מודיעים השלושהחותם  6מכריז ארבע החצוצרות של פסוק  1התגלו
חצוצרות האחרות .שתי החצוצרות האחרונות ,שגם שחקו הושלמו בפרק של התגלות .9. .והחצוצרה
.השביעית שמורה להיות משחק על היום בואו של הלורד
עת מלאכיםוכשהוא פתח את החותם השביעי ,הייתה דממה בשמים כחצי שעה .ואני ראיתי את שב
,העומדים לפני אלוהים ,ולהם ניתננו שבע חצוצרות .והמלאך לקח את המחתה ומלא אותו באש של המזבח
ומוטל על האדמה :והיו קולות ורעמים ,וברקים ורעידות אדמה .והשבעה המלאכים שהיו השבע השופרות
-12התגלות .שמונה. 5 ,2 ,1 .הכינו את עצמם לקולם .ואנחנו נעקוב אחר הציות של כל חצוצרה .וכל נבואה
החצוצרה ראשונה .הוא נגע על ידי מלאך ומכריז על לידתו של ישו ,שחי על פני כדור הארץ ל33.5.15
.ימים
חצוצרה שנייה .מכריז על מותו של ישו .ב .33.5,15אחרי ישו ,דרך בהמת הרחובות הראשונה 1
דיו של הדוקטרינה שלו ,שאומרת בהתגלות5.13 .חצוצרה שלישית .מכריז על הרדיפה של תלמידיו וחסי
.המתייחסים ל 42חודשים ,והתגלות .11.2 .הומר לימים ,שנים ,אשר תואמים עד  .1260שנים לאחר ישו
.החצוצרה הרביעית מכריזה על ביאתו השנייה של חיה  2ב 321אחרי המשיח
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במאה ה  12באיחור .אשר תואם את  1260החצוצרה חמישית .מכריז נביא השקר והאינקוויזיציה שהחל
.שנים לאחר ישו
.חצוצרה שישית .הוא שחק בחלק העליון של האינקוויזיציה
כפי שראינו פסוקים של התגלות .5 ,2 ,1 .13 .בואו נראה ,מאשר כי את אותו החזון .ופסוק  .1ו  .2ומדד
פסוקים אלה מדברים על אותם בעלי החיים של התגלות .13 .מציין דניאל .8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 .7 .ובשבעת
.הסמליים
עכשיו בואו נדבר על חצוצרה לכל.

ראשית חצוצרה
השופר הראשון מכריז על לידתו של ישוע.
החצוצרה הראשונה הודיעה על לידת בנו של אלוהים שבא למלא את הברית החדשה ,טלאי חדש
שאלוהים הביא לאדם באמצעות ציות דבריו האמונה בישוע לישועה של כל .הוא העד הראשון של אלוהים.
הוא חי על פני כדור הארץ במשך שלושים ושלוש שנים וחמישה חודשים ו  15ימים.
שנית חצוצרה
החיה הראשונה ,את הדרקון )דרקון ,שטן(
התגלות 13 .בפברואר  .1 -הראשונה היא בעלי חיים )השטן הדרקון( שעולה מן הים ,אשר
נתנה חיות הכוח שלה והחיה ומי עומד לרשותכם ,כמו ניגן בחצוצרה ,גם מדבר על נבואות וחיות סמלית ומה
שהם מייצגים  .כאן אנו מדברים על החיה הראשונה ,כי חיים זה השטן ועל בעלי חיים אחרים הם נציגים.
הדרקון של התגלות .13 .זה החיות באותה דניאל .7 .יש דיבורים על טיפים קטנים ,דניאל ,8 .המלך של
הצפון .בהתגלות .החיות סמלי להתחיל עם שם של חיה האחרון של דניאל.

החיה הראשונה שעלתה מן הים )נמר(
התגלות 2 .2 .13 .הוא החיה השניה חיה החיה הראשונה המייצגת את )נמר( ,מייצג
את האיש ,הוא החיה הראשונה ,הנמר ,אשר העלה את הים היה מי הרג את ישו ,את העד הראשון של
אלוהים .החיה הזאת עלתה ב  33שנים .5 .של ישו .דניאל ב .7 .יוני אומר:

דניאל 6 .7 .כי חיים זה היה ארבע כנפיים של ציפורים על החוף בחודש אפריל היו גם
ארבעה ראשים ,המיוצגת )ארבעה( גברים ניתנה השדה .מדד  4מראה דניאל.22 .8 .
מאחר כנפיים שבורות ,והאיש מת ,אחרי החיה עלה ארבעה מלכים ממלכות אלה של האומה ,היה
את אותו כוח .כוח זה פוליטיים ודתיים ,אשר כוח לבאות מכיוון הדרקון רדפו את תלמידיו וממשיכי דרכם,
אשר היה באותה דוקטרינה של ישו .נרדפו ונרצחו על ידי אותם אנשים הרגו את ישו ,את הדוקטרינה הזו
היתה מנוגדת הן הפוליטיקאים ,כמו הכוהנים גם מאשרת.

וזה ייתן אל הכוח שני עדים שלי להתנבא עבור  1260ימים לבושים בשקים .וכאשר
הם סיימו את עדותם החיה העולה מן התהום תעשה מלחמה לכבוש ולהרוג אותם .התגלות.
7 ,3 .11
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הגרסה האמיתית של חיות  .2וזה באמת בתוך התנ"ך .התגלית) .7 ,3 .11 .אומר הפסוק  (3א ' ייתן אל
הכוח עדים שני שלי )ברבים  MYשני עדים (.נבואת עבור  1260ימים )נבואה זו הוא היום ,כי הוא מדבר
על משרד של ישו  .3.5שנים וחצי .הוא העד  ,1ו  2הוא הדוקטרינה של הבשורה של אלוהים .וכל 10
הדיברות מלא .לבוש בשק) .בפסוק  7אומר( וכאשר הם סיימו את עדותם) ,מדד  (7החיה שעולה מן התהום,
)בלשון רבים ,בהם (. ,יתקוף אותם להתגבר עליהם ולהרוג אותם .כאן מאשרת את החיה השני הגיע ואת
כבר להפעיל את תוכניותיו על פני כדור הארץ .ההתגלות  .11.7ומדד יולי מספרים אלה קטנים הנותרים
ברגל ההגה של הדף מציין את התנ"ך לוק  13:32הורדוס מאשר את החיה  1במדד אותו  .7מצביע
האפוקליפסה 13.1,11 .שמדברת על שתי חיות .ומדד אותו גם מציין התגלות  .17.8 .7והוא אומר כי אלו
שתי חיות היו ,ועכשיו הוא לא )כבר מת( אבל זה יבוא ,יש  resurguirהתהום) ,יש להחיות( ו יאבד יחד עם
תושבי הארץ )ששמותיהם אינם נכתבים בספר החיים מן היסוד של העולם (.לראות אלה הפרקים ואת
הפסוקים באמת מאשרת כי החיה הזו באה האדמה  1והחיה המלך הורדוס הרגו את ישו וגם מאז מת ,ואת
החיה  2הקיסר קונסטנטינוס  Valeriosגם מתו ,אבל חותמו עדיין ,כדי לסמן את האנשים אי ציות כדברי
אלוהים היום.
החיה  .1 ªקרא התגלית .7 ,11.3 .הוא אומר אלה שתי חיות יהרוג מישהו ,ואת מי הם? ומי יהרוג אותם? ו
הן חיות באותו שראינו התגלית .E 11 .2 ,1 .13 .השוטה  1ªהחיה הראשונה היא נמר .זה המלך הורדוס,
שהיה פיתה ידי השטן .האיש הזה הוא גם בעל חיים של דניאל .8-3 .7 .בפסוק  .17הוא אומר כי בעלי חיים
אלה הם  4מלכים ממלכות לא ,אז האנשים האלה הם מלכי ,החיות האלה לא יכול להיות חיות ,משמע הם
גברים,
אלוהים נתן את העולם שני עדים ,ישו בנו ואת ההוראה שלו ,המלה שלו .כאשר ישו הסתיימה
כהונתו על פני כדור הארץ ,שכן הוא היה העד של אלוהים ואת העדים האחרים הוא הדוקטרינה שלו,
המילים שלו .מה התגלה באמצעות בנו ,אשר היה קורבן הכפרה על חטאי בני האדם על פני האדמה .דרך
ההקרבה של ישו ,שבו דיברנו על החסד .הם שני עדים של אלוהים ,ישו ניבא ,נתן את עדותו של עצמו העיד
על מילה של אלוהים .הוא התהלך בין האנשים ,ללמד את המילה של אלוהים ,ריפוי חולים ,משחררים את
השדים אשר היו לבושים בבגדים בלויים ,הוא חש קור ורעב .כאשר שישוע הזמן הסתיים כשסיים כהונתו,
עלה השטן מן התהום שבו גר השטן עלה דרך גבר .כמו ישו מאשר עם הפה שלו ,אנו מאשרים את כל מה
שאנחנו מדברים דרך המילה ,כי הם מדדים של טקסטים :פסוק  7 7ומדד מציין את השנאה ,כי הורדוס
 ,Archelausשהיה ממשיכו של הורדוס  ,Tetrarchמי הרג את תינוקות אשר גם ירשה את השנאה של ישו.
והוא ידע את כל התוכניות ,כל כך חיכה לו ,עבור במהלך חייו ,אפילו  30שנים ,היה תלמידו של אלוהים,
קבלת ההוראה שלו מחזק את עצמם במלים שלהם .כי הוא היה אדם כמו כל אדם ,חיה בשבילו לציית לכל
מילה של אלוהים היא שהוא התנגד לכל מיני פיתויים לא חטאו .אבל כפי שנקבע על ידי אלוהים ,היה הרוג
כמו כבש לעולה על חטאי הגברים .וזה היה החיה הראשונה שגרמה המלחמה נגד ישו ותלמידיו.

שנערך על ידי הדרקון ,הנחש ,כי יצא לים .איסאייס.1 .27 .
ישו מאשרת כי הגיוס של השטן ,שכן היה זה הוא אשר נזרק בשמים
התהום ,שם היה רק מים ,הים ,החיה הראשונה ,מאז זה גובש על ידי השטן ,כמו הדרקון ,הנחש הוא אותו
דבר ,החיה הוא האיש גרמו לו לעשות את מה שהוצע.

לוקאס .32 ,31 .13 .והפרושים כמה בא ישוע אמר כי הורדוס רצה להרוג אותו
ישוע אמר ללכת לספר כי השועל ,הנני לגרש שדים ולרפא אנשים היום ומחר ,ביום שלישי
סיימתי.
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השטן מאז ישו היה סביב ,כשמישהו אמר כי הורדוס  Tetrarchרוצה להרוג אותו ,הוא אמר לדעת את
תוכניותיו של השטן ,שכן הוא היה אורב .הוא אמר ,עדיין חסרים שלושה ימים כדי לפגוש את  1260ימים =
 3.5שנים ,חצי של  70השבועות האחרונים .דניאל 9 .כי תוכניתו של אלוהים .ומה אמר לך ,לספר כי שועל
ערמומי ,עדיין יש שלושה ימים כדי להשלים את מה שאלוהים עיצובים .סעיד ,לגרש שדים ולרפא למעלה
להטיף להגשים את המטרה של אלוהים .היות שזו החיה הראשונה ,נמר ,הורדוס ,אישור כי מדבר בהתגלות.
 .7 .11זה אומר כי זו החיה אשר הרגו את ישו ואז תלמידיו וממשיכי דרכם ,הרים השטן גבר ועשה את
הקשת ,כי הוא הרג את בנו של אלוהים .והמשך מדד  7ההתגלות פסוק  7מציין ,1 .13 .מאשרת כי מדבר
על החיה שעולה מן הים.

שלישית חצוצרה
דניאל .8 ,7 .7 .דניאל אומר שהוא רואה חיה חזקה ,שהיא טרף ושברו לחתיכות ורקע שאריות
עם רגליו חיה זה היה מיוצג עשרה ) (10העצות שהוא ייצג.

ושיעור הפסוק  8 7מציין
דניאל .24 .7 .וגם את הקרניים עשר זה עשר מלכי הממלכה תהיה להתעורר :אחר
יקום אחריהם אשר יהיו שונים יהיה להכניע את שלושת המלכים.
וההתגלות .5 .13 .והנה ניתנה לו אל הפה לדבר דברים גדולים וגידופים ,ונתן -
אם  -לך כוח להמשיך במשך  42חודשים .וההתגלות.2 .11 .
ובכן ,בואו לראות מי הם אלה המלכים ממלכות .לאחר מותו של ישו ,היה הרדיפה הגדולה של
תורת הכנסייה ,את המילה של אלוהים .וגם אלה היו הרדיפות הפוליטיות .הדתיים כמו ,החללים הראשונים
היו התינוקות זמן קצר לאחר לידתו של ישו .וגם החיילים הרומאים היו בשירות של הכוהנים היה את
המכתב ,אשר אישר להם להמשיך ואף להרוג את הנוצרים .לאחר מותו של ישו ואת הרדיפה של חסידים
שהיו נגד האמונה של דת ופוליטיקה ,שלא לקבל את הדוקטרינה שישוע בא להביא ,זה היה דרך דתית
ופוליטית כי התקיימה בו נאמרו בנבואה .ובמשך  42חודשים ,נוצרים נרדפו ונהרגו ואלה  42חודשים אשר
תואמת  X 30 = 1260 42ימים ,אשר מקביל  1260שנה מאשרת כי המדד  5בהתגלות .2. 11
התגלות 2 .11 .במקום זאת ,אומר כי בתקופה זו  42חודשים =  1260שנים ניתנה העמים עיר
הקודש היו מרוסקות.
שתי שורות מקבילות האירועים האלה .התגלות 13.5 .והתגלות 11.2 .אשר גם דניאל,24 ,21 .7 .
 .25ודניאל .14 - 8:10 .חיפוש בתנ"ך ולראות כי אלו  .X 30 = 1260 42להתאים חלק בשלב הנבואה של
 2300שנים ,זמן רב לאחר  1260שנים מסתכם מדי ,ההתגלות ,9.5,10 .כי מדבר על מאות שנים כדי
לסגור את הנבואה של  2300שנים .ובכן ,אלה  42חודשים שהם  1260שנים ,עושה ,והוא חלק פרק זמן
ואת חילול השם כדי דבריו של אלוהים .פעם אחת ,מדינות לעם קדוש נשפטו ,הורשעו ,נרמס למוות על ידי
כוח דתית ופוליטית ,על ידי השטן ,כפי שדווח קודם לכן .לאחר שהשלמת את  meses.Fecham 42ל
 1260שנים אחר פותח בהתגלות 0 5.1 .9 .אשר מספרת על חמישה חודשים בהם הוא חמש מאות שנה ,אנו
רואים קדימה חצוצרה החמישי.
וגם נפח  EDIPחינם 8 .4 .ו תיאר את המלכים  ,10שמדבר על דניאל .25-23 .7 .המלכים עשר
אשר רדפו את הנוצרים ,לאחר מותו של ישו ואת הרדיפה של תורת הנצרות ,כי לא היה נגד האינטרסים
שלהם.
 .1ºמלכות ,נירון קיסר רומא ,מלך  68-37ד ' ג בשנת  ,64היה ברומא שרף את העיר באש ושרפו את
השמועות הפופולרי הצביע נירון ,בעל זכויות היוצרים .כדי למנוע חשש זה ,ייחס את האש כדי נוצרים נמצא
כי סיבה טובה להמשיך אותם ולגנות אותם עד מוות .ביניהם ,פיטר נידון צליבתו פול ידי עריפת ראשו.
אחרים הושלכו לכלבים ,אחרים מרוחים המגרש ) (pincheושימש לפידים ,הם שימשו אבוקות אש להאיר
את הגנים של נירון ,במהלך מסיבה .נירון נחקק ו אסר את שם המקצוע הנוצרי ,משום שסירבו לעבוד אותו
אחד של אלימות הגדול והעוצמה כך מצטט את חוסר הסובלנות הרומית.
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 .2ºמלכות ,דיוקלטיאנוס .קבע את הרדיפה השני נגד הנוצרים.
 .3ºמלכות ,טריאנוס .זה היה בשנת  ,106הוא רדף נוצרים.
 .4ºמלכות ,מרקו אאורליו .הוא הורה על רדיפת נוצרים.
 .5ºמלכות Severino ,השביעי .והורה הרדיפה החלה במצרים ב  ,202רבים מתו על אמונתם.
 .6ºמלכות .Maximian ,בשנת  ,235רבות נידונו ביצוע.
 .º7מלכות דקיוס .בשנת שלטונו ,הוא שאהידים רבים.
 .8מלכות הברית ,ולנטה .הנוצרים נרדפים .258
 .9מלכות .Aureliano ,נרדף נוצרים.
 .10מלכות הברית ,דיוקלטיאנוס .והזמין את הרדיפה הגדולה האחרונה החלו  303ונמשך עד .313
אנציקלופדיה  EDIPבסיס .נפח.4 .
בשנת  ,313המרה הקיסר קונסטנטינוס הגדול את הנצרות ואת הקמת חופש הדת ,כדי ואז לעשות שינוי
באסטרטגיה .זהו עידן של "חללי הראשון" ואת אלה נוצרים מעדיף למות באמונה .אבל עם כל הרדיפה הזו,
צמחה הנצרות הפכה חזקה.
הנה החלק הראשון של הנבואה ,אשר מדבר על מלכים עשר נפגשו .ובכן ,זו נבואה של מלכי
 10גם בעידן אחר .בדוק כי דניאל .24 ,8 ,6 ,5 .7 .כמו שאנו רואים בחלק זה את זה מתייחס חיות סמליות,
לראות שבכל הפסוקים האלה ,כי ההתייחסות של בעלי חיים אחרים ,אשר גם תואם את המלכים  ,10אשר
גם ההדגשה רישיות .אזכורים אחרים של ממלכות עשר אחרים ,אשר נדבר על זה בהמשך חצוצרה החמישי.
חופש הנשימה ,גדל הנצרות זה הרגיז הרבה בגלל צורת הממשל ,ואת דתי
רומא היתה שליטה על העם היה הכוח המכריע של ההאשמה בכפירה ועונש ובכך לעצור את ההתקדמות,
ואת הדתיים לא יפסידו כוח עם הרחבת הדוקטרינה הזו .אלה היו זמנים  troublousרדיפות הנוצרים.

חצוצרה הרביעי
החיה השנייה הדוב )דוב( .זה עלה מהאדמה
התגלות ,b13.2 .וכן פסוקים  .18-11החיה השלישית  3ºהוא דוב ,זה חיה  2ªהמייצג את השני )דוב(.
המייצג את האיש.

דניאל .5 .7 .החיה העומדת על אחד שלוש צלעות בצד בין השיניים ,זה נאמר כך
לקום לזלול בשר הרבה
מדד  .Indica .3דניאל 39 .2 .הנה הנביא אומר כי שלוש צלעות ,צלעות אלה המייצגים שלוש
הממלכות ,אשר היה ואת היה לשלוט על כל הארץ .ממלכות אלה גם את הכוונה זהה של הדרקון .זו החיה
השני שעלה מן האדמה אשר היו שתי קרניים כמו טלה ודיבר כמו דרקון .התגלות .11 .13 .החיה השנייה
אשר בוטלה ,שינה את הדיבר הרביעי של חוק האלוהים ,המצוות הן העד השני של אלוהים ,זו החיה בתוך
שנה אחרי ישו.הדוב הוא החיה השנייה .קונסטנטינוס התנצר ברומא ,המלך הזה היה שליטה של 321.
האימפריה הרומית ,גם בידות פוליטיות והדתית שלהם .כלומר ,ב .325אחרי ישו .פלביוס וריוס
ניקאה ,הכנסייה הרומית ,בגלל קונסטנטינוס זימן ,מועצה האקומנית ראשונה גדולה במועצה הראשונה של
.שהוא הפעיל את השליטה ודתית פוליטיות
איפה מאשר עמידה בהתגלות של נבואותיו של דניאל .25 .7 .זה ב .321שינה את הדיבר הרביעי של
אלוהים ,שהוא השוער של יום שבת היום ומסודרים על פי משמורת גזירתו של היום הראשון בשבוע ,ביום
עמידה זה ,המחיר הוא יקר מאוד הוא המחיר של נשמות .חיה זו מייצגת את בעלי החיים ראשון.ובגין אי
ולשאת את זה ,אמר ,קום ולטרוף את בשר רבים ,ואנו רואים שלא רק שהבשר שהוא אכל ,הרוח היא גם
נלקחה בשבי ,זו האסטרטגיה הגרועה ביותר ,כי הוא משתמש באלימות פיזי נגד אדם ,אבל המלחמה הזאת
היא קשרים רוחניים הם קטלני סמויים ,דרך אי ציות לדיבר הרביעי של אלוהים ,בשבת ,וכישלון זה הולך
מעיניהם על ידי רבים ,ראו שטן משתמש בכל אחד כי הוא ,בעלי חיים עם אסטרטגיה שונה
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12
הסימן של החיה
סימן ,סימן ,תווית ,הן ייחודיות ייחודיות

וראיתי מארץ אחרת החיה ,והיה לו שתי קרניים כמו כבש ודיבר כמו דרקון.
וזה כל ,הן קטנות) ,ילדים( גדולים ,עשירים ,עניים ,עובדי חופשית )עובדים( כדי לקבל סימן
בידו הימנית שלהם או המצח :וזה לא אדם יכול לקנות או למכור ,כי הוא היה להציל את
הסימן  ,או את שם החיה או מספר שמו .הנה החוכמה .מי שיש לו הבנה לחשב את מספר
החיה ,כי מספר אדם ,ואת המספר שלו הוא שש מאות ששים ושש .התגלות- 16 ,11 .13 .
.18
אם את השלט של אלוהים הוא צייתנות היא בידי ועל המצח ,אם נשמור את מצוותיו .לכן את
סימן החיה את הידיים ואת המצח הוא ציות ,ביום שבת ,אחד מצוות החוק של אלוהים .ישוע אומר
בהתגלות .18 ,13 .החיה כי הוא אדם וכי יש שם ומספר ,זה החותם נגד אי ציות של אחד את עשרת
הדיברות .אז ,איך השטן קיבל את הנחש כדי לנסות וחוה בגן עדן ,על החטא שלה נכנסה לעולם .לכן ,השטן
העלה גם גבר עושה את הקשת לשינוי על ידי צו ,אחד של עשרת הדברות ,השבת ,החוק הקבוע של אלוהים.
אי ציות של היום ,יש את סימן החיה ואת השטן ,אבל כמו אי ציות של מצווה זו ,אלא גם את כל האחרים,
יש את החותם של השטן .כי כאשר אלוהים להגדיר החותם שלו ציות את עשרת הדיברות ,שם הוקם גם
חותמת של השטן על ידי הפרת עשרת הדברות.
אישר דניאל  .25 .7ו להתבטא נגד גבוהה ביותר והקדושים של גבוהה ביותר ,והוא חושב
לשנות פעמים חוקים :והם תינתן לתוך ידו זמן ,וזמן מחצית הזמן .וגם אישר  2התסלוניקים  .2.4מי
שמתנגד ו אלוהים עצמו נגד כל זה נקרא אלוהים או הוא העריץ ,כך הוא לשבת כמו אלוהים בבית המקדש
של אלוהים  shewingאלוהים .השטן קם אדם שטען שהוא נציג של אלוהים .מי הוא רוצה לקחת ,במקום
לעשות את האדם האחר הוא הכומר ,שם בהתגלות  .18 :13הנה חוכמה ,למי יש
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ההבנה לספור את מספר החיה :בשביל זה הוא המספר של גבר המספר שלו הוא  666שש מאות שישים
ושש  (.ואם האיש ,אשר מכפיל כמו אלוהים )הכומר ,אשר מכפיל אחרים( על ידי ביצוע של הכומר של
אלוהים ביטול הצו ,ובכך לשנות את מצוות אלוהים ,ללא רשותך ,כך חובתו של אדם ,כך המותג שלהם,
ממי ,ומי הציע לציית אדם יש אלוהים ולא עונש ,כי היא.
החיה  .2התגלית .11.3,7 .ואת התגלית .18-13:11 .זה היה נסחר ,נהרג מצוות  4של החוק של אלוהים
ואת הבשורה של אלוהים ,ורבים לצערי נהרג ועדיין להרוג את היום הזה ,לא מחזיקים את זה יום השבת
הוא החוק של אלוהים .על ידי דניאל .25 ,7.5 .ו בהתגלות.18-11 .2 .13 .
 2שנית והחיה הדובה .חיה זו מייצגת גם האיש .פלביו הקיסר קונסטנטינוס ולריו .EM 321 .אחרי ישו .לפי
הצו ,שור ,צו שינו את השבת ליום ראשון ,והוא בתוקף עד היום .הוא הפעיל את הכוח הן פוליטיות ודתיות.
אלה קרן שני שמדבר בנבואה מן ההתגלות .11.12 .13 .בפסוק  .11וראיתי עוד החיה עולה מתוך האדמה
והיו לו שתי קרניים כמו טלה ודיבר כמו דרקון .בפסוק  12ו תרגיל זה את הכוח של החיה .הבה ננתח את
שני בחזרה .זו חיה אחרת תהיה החיה  .2היא הפעילה את כוחה של החיה  13.1,2. .1של התגלות .אתה
יודע למה? החיה הראשונה 1היה מלך ,המלך הורדוס כפי שהתנ"ך אומר התגלית 13 .ו דניאל .7 .ו מלך
היה הכוח האולטימטיבי .החיה  2גם היה אותו כוח ,כוח לשיא של הקיסר .ואת זה הקיסר קונסטנטינוס
 .Valeriosהמיר את דתו לקתוליות .שני אלה קרניים מיוצג שתי המעצמות עוד החזיק את פוליטיים ודתיים.
הדתי ,הוא דיבר על אלוהים ,אבל היה בשימוש על ידי הדרקון .סיפורי התנ"ך ,את השתלשלות ההיסטוריה
של העולם ,של אדיפוס האנציקלופדיה.
התגלות ,16 .13 .ישו ,בידיעה כי האיש היה להסתאב וחול ,שבת שלה ,עושה את זה יום יום עבודה
שבו אתה לקנות או למכור כל מיני סחורות ,מסחר ועל אי ציות ,והוא אומר :כדי לעשות את זה רשום
כאזהרה ליפול כל גבר בלולאה זו ,עבור כל מי להפר את הצו הזה יסומן על הידיים ועל המצח ו בלי יוצא מן
הכלל ,קטן ,ילדים עשירים ,עניים ,נוער ומבוגרים ,המשרתים )העובדים( ,המזכירים את התגלות פסוק,13 .
) ,17כך שאין אדם יכול לקנות או למכור ,כי הוא היה להציל את סימן החיה (.מאשרת כי מי קונה ומוכרת
ומפיצה כל חפץ ,ורק אלה עם המספרים של החיה ,כי הם ממרה את מצוות אלוהים .מי לא לקנות ולא
למכור הם אלה עם חותמת של אלוהים .במשך היום של הביקור של ישוע אל הארץ יהיה כמו היום כי האדון
אמר המלאך יחזקאל  .5.6 .9עוברים דרך העיר לפגוע ,לא לחוס העין שלך ,לא תחוס יה ,להרוג את כל מי
לא צריך את השלט של אלוהים .ואת הסימן של החיה ואת מי הוא השטן ביד או המצח ציות של הבולים
האלה הם גם נראים אבל העיניים שלנו גלויים בעיני אלוהים.
נזכר הביטוי של אנטה-המשיח התסלוניקים ב  2 °התסלוניקים  .1 0. 9 ,7 ,4 ,3 .2 .אף אחד
בכל דרך להטעות אותך ,כי זה לא כל כך ,למעט שם לבוא נופל משם )כפירה היא נטישה של האמונה או
שינוי האמונה (.וגלוי כי האיש של חטא ,בנו של אבדון.
בנו של אבדון ,השטן דרך גבר ,שינה את האמונה ,את תורת השבת של אלוהים וכך ,הרבה השתנה האמונה
שלהם ועכשיו יש לי את האמונה ואת האמונה באלים אחרים .וכאשר מישהו אומר ,יש לי עוד אמונה ,כאן,
אם האמונה שלך מבוססת על זה ,כי אלוהים הוא את החשבונות.
מי שמתנגד ו  exaltethעצמו מעל כל זה נקרא אלוהים או הוא העריץ :אז שהוא יושב כמו אלוהים בבית
המקדש של אלוהים  shewingאלוהים .השטן של התוכנית היא לעכב את התוכניות של אלוהים ,ולכן כל
מה שהוא עושה ,זה נראה לך לבוא מאלוהים ,עם העוצמה של חושך ,אבל נראה אור שקרים כמו לרמות את
האמת או פשוט רשלנית .החותם של אלוהים ביד ואת המצח
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השומר ולציית עשרת הדיברות של אלוהים ,ואת הסימן של השטן הוא הפרה ו אינה עומדת בכל עשרת
הדיברות של חוק של אלוהים.
כי את המסתורין של הפקרות כבר ההפעלה ,הוא אחרי העבודה של השטן עם כל הכוח ואת סימני ותוהה
משקר .ועם כל הונאה של שגיאה בהם כי נכחדים ,כי הם לא קיבלו את אהבת האמת כדי להציל את עצמם.
אנטה-המשיח הוא אורב ,לעבוד ,לקנות נשמות בלי לב ,פריסת טעות שקרים שקרים כאלה שמאמינים לא
לברוח לופתת שלהם.
דניאל .b25 .7 .ואת חושבת לשנות את הזמנים ואת החוקים .דניאל ניבא את הזמנים המשתנים
חוקים .פאולוס ,הזהיר כי אדם יבוא כפירה ,את השינוי ואת האמונה כי האיש הזה היה כוח רב על הגוים
אשר יושבים כמו אלוהים בבית המקדש של אלוהים )בניין המקדש מיועד הפולחן הציבורי(,
אני רוצה להיות אלוהים .וכי מי הוא בא אחרי העבודה )אשר הוא יעיל ,עושה עבודה( של השטן עם כל
הכוח ואת סימני ותוהה משקר ,ומדינות יהיה עושה טעות ,למי לאבד ,כי הם ביקשו את אהבת בעצם
להיגאל.
ישו מאשר את גילוי יוחנן האפוקליפסה.13 .
השטן הוא הקונה של נשמות ,עם הונאה ,עם שקרים והונאה ,עושה הכול נראה טבעי ,טרף עושה.

ירמיהו .22 ,21 .17 .אלוהים אומר ירמיהו לומר לעם ,כה אמר אדני יהוה,
לשמור על הנשמות שלכם לא להביא חיובים ביום שבת ,ולא להביא את השערים של
ירושלים .לא לשים בצד המון בתים שלך ביום שבת ,לא לעבוד קצת ביום שבת ,אבל לקדש
את יום השבת ,כאשר צויתי האבות שלך.
אלוהים אמר למשה ירמיהו ,ורבים ,רבים אחרים ,מאז אדם הראשון עד עצם היום הזה ,אתה
יכול לקרוא את כל הספרים של התנ"ך ,את הספר הראשון עד האחרון ,ואת הכל ,אלוהים הוא מתקשר
האיש סיבה אחד הוא תפס את השומר .הוא מייעץ ,מדבר עם ג 'רמיה לספר לאנשים כדי להציל את הנשמות
שלכם ,לא להביא חיובים עבור הביתה ביום שבת.
עצה זו היא פשוט כל אנשים מכל הגילאים גם בפסוק  .22ו מדד  18מציין שמות 20.8 .שנמצא בין עשרת
הדיברות .זה אומר האיש לזכור את יום השבת על ידי שמירה על זה קדוש .אז אנו יכולים לראות את העצה
הזו היתה לא רק עבור הימים
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אלה הנביאים והעם ,גם מציין את המדד.

יציאת מצרים .12. 23 .שישה ימים  thou shaltלהפוך את העסק שלך  ,10אבל
נח ביום השביעי ,כי את שאר שור התחת  :thineשלך להתנחם בנו של העבדים )העובדים
שלך( ואת הזרים שלך )אורח(
כאן ,מאשרת את המשמורת על היום השביעי ,מדד  10מציין .יציאת מצרים ,9 ,8 .20 .שבת צריך
להיות מופרד ציות לאלוהים לחגוג את היום האחרון של כל הבריאה .כי היום שנבחר של שאר לגברים
עבור בעלי חיים שנמצאים בשירות האדם ,זה בקנאות רבה שאלוהים דואג גם גברים וגם חיות ,העובדים,
המבקרים לבקר אותך שלך בית .ואנחנו רואים בבירור כי אלוהים אומר האיש ישאיר את מצוות ועדויות
שלו ,בספר שמות ,את תחילת הזמן ,בתחילת הקמתה של האיש .וכאן גם לוקח אותנו ההתגלות  .13:17זה
מדבר על עסק ,מי קונה ומוכר רק אלה שיש להם את הסימן של החיה ,עבור זה אומר לציית לאלוהים,
באומרו כי הם עובדים ועושים עסקים בתוך שישה ימים בלבד ואת השביעי הוא השבת ,כמו אלוהים מצווה.

יציאת מצרים 13 .31 .כמו לשמור שבת שלי לדרתיכם ,כי הוא סימן ביני לבין
הדורות שלך לדעת כי אני יהוה אשר מקדשת לך.
ואנחנו ,כי אנחנו הילדים של ההורים האלה ,הם צאצאים שלו ,אנחנו הדור הזה ,זה יהיה התג
שלנו של זיהוי כי היא ציות הדור כולו .זהו אלוהים האדון אשר מקדשת מי שומר .מה אלוהים אומר?
"שמור שבתות שלי ,שומר זה סימן של ציות האדם לאלוהים לנצח".
אז היום אנחנו מביאים את המערכת הזאת ,לשמור את נשמתך מן המוות ,לא לקנות שום דבר ,למכור,
לעבוד או לא שאתה מקבל את זה לאחרים לעבוד בשבילך ,זה לוקח לא להביא כלום לבתים שלך ,לפני
השומר בשבת כי אלה אשר לא מצייתים תסבול עונשים המוצע.

מלאכים.
ובצע את המלאך השלישי ,אומר בקול רם :אם מישהו מעריץ את החיה ואת
התמונה שלו ומקבל את חותמו על ידך או על מצחו .אותו דבר יהיה לשתות את היין של זעמו
של אלוהים ,אשר נשפך לתוך כוס בלי תערובת של זעם שלו ,יהיה מעונה עם אש וגופרית
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לפני המלאכים הקדושים ולפני ולפני השה .והעשן של ייסורים שלהם עולה לנצח נצחים ואין
להם יום מנוחה ולא לילה ,אשר עובדים את החיה ואת התמונה שלו ומי מקבל את אות שמו.
התגלות.11 - 9 .14 .
לא לזלזל מה המלאך מזהיר ,משמש ,לפיכך ,הוא יועץ של ישועה לנשמה שלך ,אתה יודע מה
דרוש כדי להיות ממותגים עם סימן של החיה ,אשר הוא אי ציות של השבת את החותם של אי ציות של
השטן כל אחד את עשרת הדיברות .מי יהיה להפר את זעמו של אלוהים ואף אחד לא להסתיר באותו יום ,הם
יהיו מעונה לפני הם צייתנים קדוש לפני אלוהים .ייסורים אלה הם סרבני האש עם גופרית כי גופרית
בתוספת אש חמה וגרד לגרום ופצעים פתוחים וכל זה לא ימות ,כי זה יהיה לנצח ,הם לא יקבלו את המילים
ואת אהבת אלוהים הציל .אם מישהו אומר כי אינו אוהב את החיה ולא לסגוד וזה לא יגרום הרצונות שלהם,
אבל אהבה ,אבל לרדוף אותה ,מה לעשות אחד היא לציית לפקודות את הפקודות אחרים ומקבל את אותם
הדברים .אם כל זה פולחן ,היא מקבלת כל דבר אחר המוצע וכולם יודעים כי החיה היא הרע והחושך
יסתיים .בסוף לא ,הוא יהיה מיוסר לנצח ,אבל מי לא לשמור על אלוהים מילים בהחלט יש זו חותמת של
החיה ,כי את החותם של החיה היא חוסר היענות ,לא לשמור את השבת של אלוהים.

ואני שמעתי מגיע למקדש ,קול רם ,אומר המלאכים שבע ,לכי לשפוך את
האדמה מבחנות שבע של זעמו של אלוהים .ואת הראשון הלך ,ומזג בקבוקון על פני האדמה,
והפך מסליד ו חמורה פצע גברים שהיו סימן ההיכר של החיה ו סגדו התמונה ,ההתגלות
שלו.1.2 .16 .
)הדמיון תמונה ,תמונה ,מילה לשחק ,את אותו הרעיון(.
לכן ,כפי שאנו סוגדים החיה ולעשות הכל כמו שהיא עושה ,מציית המילים שלו ,בעקבות הרעיונות
אותם להתרבות ,למשל ,אומר ,ההוראה דוקטרינות בניגוד למצוות האל .על אלה יהיה להשיל את בקבוקוני
שבע ,שבע קערות פצעים ,אשר רע ורע .אלוהים קורא לאיש תשובה ,את המודעות לזהות מה נכון ומה לא.
הוא רוצה רק כי הקמתה ,היא אוהבת את הילדים ,כי רק דרך להכיר
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צייתנות היא שיש לך חיי נצח עם אותו ,אבל אף אחד לא עושה את מילוי מצוות אלה מכנית ,כי אלוהים אינו
טיעון ,את הציצי כאן ,או מחשבה ,לפגוש את עשרת הדיברות לא להיות מסומן עם סימן של החיה ,עושה את
העבודה בכל דרך שהיא נינוחה .אתה חייב להיות באותה דוקטרינה של ישוע הטבילה אותו ,מפלס המים
יורד אל הקברים של חטא ,אשר לפני כן היו אי ציות .מה ישוע אומר הוא:

ואני שמעתי עוד קול מן השמים אומר יוצא של העם שלי אותה ,שמא אתה הופך
המשתתף חטאיהם ,ולא של המכות שלה ,אז יום אחד יהיה לה לבוא המכות ,המוות והאבל,
ורעב E :אתה תהיה שרפו באש :חזקה על אלוהים הוא האדון שופטים .התגלות.4.8 ;18 .
שוב בא קול מן השמים ,כדי לספר לאנשים שלא רוצים לשמוע ,אבל אלוהים מתעקש לרדוף
את הילדים האלה .ואת מי שקורא את הפסוקים הללו לא חושב שאלוהים הוא מדבר איתו ,היא כן ,האיש לא
מקשיב ,ואתה מבין מה אלוהים אומר יוצא של העם שלי שלה? אלוהים אומר לך לעזוב את המקום שבו הוא
הטיף ,שם היא אינה מצייתת ההוראה שלו ,אז אתה לא תסבול את התוצאות ,בטעות ,מה אתה מתאמן על
חטא שלא .עבור ממושמע כדי הבשורה ,שאלוהים ישלח רעב ,אבל ,מוות ,הגמול יהיה נצחי מוות בשריפה.
עבור אלוהים ישפוט גברים על ידי הדוקטרינה שלהם ,מילה שלהם ,האיש מלווה את הדוקטרינה נכון או
דוקטרינות להיפך ,היא דרך שכל אחד מהם יהיה משפט הוגן.

"האם נפילה ציפור בלולאה על הקרקע ,אם אין לקשור אליה? להרים אקשור את
הקרקע מבלי תפס משהו? נגן חצוצרה יהיה בעיר ,והאנשים לא לרעוד? שום נזק לא יהיה
לקרות את העיר ,ואת האדון לא יצטרך לעשות את זה? )הזהיר?( ודאי אדני יהוה לא עושה
כלום מבלי לחשוף את הסוד שלו משרתים את הנביאים שלו" .עמוס.7 - 5 .3 .
כי ציפורים ,ועניבות אלוהים מדבר? אלוהים הוא מדבר על גברים ,את העניבה הן מלכודות כי
הנשק של השטן כדי לתפוס את הטרף לא זהירים ,גברים הם כמו ציפורים ,לעתים קרובות חסר אונים,
מוגנת על ידי התעלמות את האזהרות של הדרך הרעה .ואם מלכודות לולאה של הצבא של השטן ,שמעתי גם
אזהרות שאתה לא נתפס לא מוכן ,אבל איש אינו רוצה לראות או לשמוע את עצתו ,אלוהים יודע את כל
המלכודות של השטן ,הוא לא היה ב
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להזהיר? עבור הוא חושף ,ולכן ,אנחנו יודעים לבוא בשעות האחרונות ,כי מאז חזרתו של ישו ,הוא מזהיר
כי יגיע .לכן לשמוע את השיחה הזאת לחפש את המילים של אלוהים האופן שבו ימסור לך מן מלכודות של
השטן ציין את כל החוקים ,כל המצוות של אלוהים.
נקודה נוספת ,רבים טוענים כי החוק בוטל והוא עבדות ,רק מי אומר את זה כי הוא עבד ,למי
לפגוש מי בצע את החוקים ,זה חופשי חופשי ,אחווה ,גישה חופשית אלוהים.
החוקים של אלוהים הם לא כבדים ,הם קלי משקל ,ולתת לנו את הוודאות של להיות על המסלול.
מילים אלה על חצוצרה ,אשר היא להעיר אדם להיות לסבול ,כי הקרב עומד להתנהל בין טוב לרע .חושב
להיות בצד ימין ,על אלוהים עצמו אומר שהוא לא עושה כלום ללא אזהרה.

התגלות E.2 .15 .ראיתי כמו ים זכוכית התערבבו עם אש :ואת אותם כי
קיבל את הניצחון על החיה ואת התמונה שלו ומעלה את חותמו ,ומספר את השם שלו ,עומד
על חוף הים של זכוכית ,והיה לו הנבלים של אלוהים.
התגלות .17 .7 .הכבש נמצאת בעיצומה של הכתר יהיה להאכיל אותם,
ומשמשים כמדריך מקורות מים חיים אלוהים יהיה לנגב את כל הדמעות שלך.
התגלות .13 ,12 .14 .כאן היא סבלנות )כי( של הקדושים :הנה הם כי לשמור
את מצוות האל ואת האמונה בישוע .וגם שמעתי קול מן השמים אומר אלי ,כתוב ,אשרי מי
מת למות מעכשיו לורד .כן  ,אומר והרוח לנוח מכל עמלי ואת יצירותיהם לעשות אחריהם.
כאן הם אלה שברחו במלחמה ,כי הצבא מביא את החותמת הייחודית של ניצחון ,מנצחת על
ידי אלוהים .הם שרדו את הפיתויים ,סערות Gales ,ואת הניצולים יותר הכובשים ,על כל הקשיים הוא הלך
על פני האדמה ,כבר בעבר ,עכשיו הם לשיר את ההמנון של ניצחון וזה ישוע מי יוביל ,להנחות את הצאן
גאל בחינם החיים אלוהים כי תחבק ולטפל ,וגם לא יהיו יותר רעב ,אין מלחמות ,בלי כאב ,בלי דמעות ,כי
הם בטוחים עכשיו לנוח בבית של אלוהים .להלן הדרישות של הכנסייה של אלוהים ,ששומרים את כל
המצוות של אלוהים יש האמונה בישוע .ועל אלה המעלות כי בא מה הוא ציות ,חתומה הקדושים שזכו הקרב
הזה בין טוב לרע ,כאן פסוקים אלה של התגלות 12,13 .14 .בעיון רב את מעלותיו של הקדושים ,אנחנו
ששומרים את כל המצוות של אלוהים יש האמונה בישוע ,הם יהיו
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אשרי מי למות חייבים לציית לדרישות אלה .עבור מי שקיבל ,ואת מי לשמור מצוותיו וכל את דבריו של
אלוהים הוא כי יצירות אלה מלווים אותם כפרס .לא לבלבל את עובד האדמה ,כך איש אינו להתפאר שיש
לתגמל את העבודה שלך ,לעשות חסד עם מישהו מתוך אהבה ,בלי לחשוב על המסחר טובות.

"למד מה זה אומר :אני רחמים ולא רצון להקריב :עבור לא באתי לקרוא הצדיקים,
אבל חוטאים בתשובה ".מתיו.13 .9 .
הרחמים של אלוהים הוא הידע ,ציות ,הבנה ,קבלה ,אהבה והגשמה של כל המילים של אלוהים.
כי ללא המרה ללא שינוי ,לב השתנה ,כי יש מקום רק אהבה ענווה ,לא יכול בבקשה אלוהים .ישו מזמין
אותו לתשובה ,לשנות ,מבלי לכפות את זה לא מרגיש ,עבור חיפושים אלוהים את הלבבות יודע שמכל יודע
כי צייתנות היא מאוהבת או האם הוא קורבן.
אבל לאחר מותו של קונסטנטינוס בשנת  337הפך את המשחק החל שוב הנצרות ,רדיפות
הנוצרים על מנת של מלכים ואנשי דת ברומא התפשט חצוצרה החמישית של נבואה אשר נפתח עוד מחזור.

בחצוצרה החמישי
האריה היה כנפי הנשר :הרמתי אותו שלף את כנפיו )והיה הרים ,והוא עומד על כמו גבר,
היה  -נתון ללבו של גבר (.דניאל.4 .7 .
בעלי חיים אלה מייצגים גברים ,מאחר שהם גברים ,עבור בעמידה והליכה בגלל שהם גברים ,וגם
יש לו לב האדם ,כי אלה הם גם גברים .עבור אדם היא גם חיה ,חיה רציונלית ,אבל האנשים האלה התנהגו
כמו חיות .אז כל אלה ארבע חיות של דניאל .7 .ועל התגלות .13 .צוטט לאכול חיות בר ,אבל גברים הם
פראי.

החיה הרביעי הוא נביא שקר הוא ) Oליאו(
התגלות .c2. 13 .החדר  .4°בעלי חיים) . .אריה( .מה האיש הוא נביאי שקר וגם השטן נתן את החיה
כוחו ואת כסאו וסמכות רבה ,אומר ,כי זה כסא של החיה ,שבעה ראשים ועשר קרניים על הקרניים שלו
עשרה כתרים בין הפטיש שמות של חילול השם .התגלות  .5 ,2 ,1 .13.פסוקים אלה שראינו בפסוק ו  1ו 1
עולה מדד התגלות .12. 9 ,3 .17 .מה על חשבונות היכן הוא ממוקם ואת זה כסא של החיה וכן ,הבה נביט
קדימה צעד אחר צעד.
ואחרים דיברו ,היו השליטים עשר ,שהיו חלקים של נבואות הראשון של  1260שנים ,זה מעגל
סגור של  - 1עד  1260שנים ,ופתח עוד ב  1843 = 583 + 1260או  .1844אשר תואמים את אלה 583
שנים אחר עשר קרניים דן מקסימום עשר הגדולות הדתית מוסמכת

98

האינקוויזיציה על ידי הדרקון .ואת כתרים עשר ,עשר כתרים הם עשרה מלכים ,שגם הם משתתפים חקירה
זו.

נפילתה של בבל .החזון של הזונה הגדולה יושב על

החיה.

בבל ,בירת מדינת תחתון מסופוטמיה .הסיפור של בבל ,אך הוא ידוע רק בשמו של מלכים .לאחר
רצף של מלכים ,אחד מגיע שלטונו של נבוכדנצר 604 ,לפנה"ס
התנ"ך מדבר על בבל כמקום של שחיתות עבודת אלילים ,כמוקד של כל החטאים ועל זיהומים.
נרגז על ידי המדיניות הברברית של הבבלים ,היהודים ,ישראל גירשה הצביעו אותם שנאה עמוקה ,את
ההתפרקות של נימוסים ) פירוקה של דתיים דת( כי עדים במהלך השבי שלו ,הוביל את העיר לתת ייעוד
הפוליטיים והדתיים )משמעות( של יצאנית הגדול" .והיום ,זו היא משמעות ,הסטיגמה הרוחני של בבל,
דתיים כפי שכתוב בהתגלות .12 ,9 ,3 .17 .התגלות .18 .התגלות .19 .את הפסוקים של התגלות17 .
סימנים שהיו בקרנות עשר  12 9 ,3אנו רואים עוד קצת ,כדי להבין טוב יותר.

התנ"ך מדבר על בבל כמקום של שחיתות עבודת אלילים ,כמוקד של כל החטאים
ועל זיהומים .נרגז על ידי המדיניות הברברית של הבבלים ,היהודים ,ישראל גירשה הצביעו
אותם שנאה עמוקה ,את ההתפרקות של נימוסים )דת פירוק( כי עדים במהלך השבי שלו,
הוביל את העיר לתת ייעוד הפוליטיים והדתיים )משמעות( של הזונה הגדולה" .והיום ,זו היא
משמעות ,הסטיגמה הרוחני של בבל ,דתיים כפי שכתוב בהתגלות .12 ,9 ,3 .17 .התגלות.
 .18התגלות .19 .את הפסוקים של התגלות 17 .סימנים שהיו בקרנות עשר  12 9 ,3אנו
רואים עוד קצת ,כדי להבין טוב יותר
כפי שראינו ,כי הדוקטרינה אישה העיר בהתגלות אומר "הכנסייה".
אנו גם רואים את המילון משמעות חיה.
החיה .החיה ,החיה של נטל ,על הסוס אותו .adj ,טיפשה טיפשה.
החיה .חיים ז 'אנר ,עז .איור אדם אכזר פראי.
לדעת מדוע הנבואות של דניאל התנ"כ י .7 .וההתגלות  .13אנו מזכירים את שמותיהם של בעלי חיים? כמו
דרקון ,נמר ,דוב ,אריה ,ואת הבהמה? כי יש שני סוגים של בעלי חיים ,בעלי חיים  cionalinraמה הם אלה.
ואת חיה רציונלית ,כי הוא האיש .מאשרת את המילונים התנ"ך כי האיש נקרא חיה או בהמה ,כי האנשים
האלה כמו פעל חיות וחלק לא סיבה  .גברים ,כי הם היו טיפשים ,טיפשים ,פראי ואכזרי ,ממרים את פי
מצוות האל ,אלה נמצאים בשימוש על ידי השטן כמו החיה של נטל בשבילך לעשות מה שמתחשק לו.
כפי שראינו אחד יכול ללכת על החיה ואת כס מגוריו.
בתנ"ך מסופר על שתי חיות ,אחת היה מי הרגו את ישו ,התגלות 7. 11אשר החיה של אותה התגלות.13 .
) .2נמ
והחיה אחרים היה מי ששינה את הדיבר הרביעי של חוק של אלוהים .התגלות .11 .13 .יש האומרים כי
הוא החיה ונביא השקר .כאן מאשרת את החיה הוא אדם ועל נביא שקר הוא מישהו אחר ,לראות התגלות.
 .20 .19ואת התוכן של פסוק זה עולה  .20התגלות .13 .16 .ועל התגלות .15 ,12 .13 .ועל התגלות.20 .
 .10אבל לראות את זה כל אחד יכול לעבור את החיה ,כפי שראינו את המילון.
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עבור החיה מגלם אדם טיפש ,אכזרי החיה הפראית של נטל מילים שובב של אלוהים ,הן מונעות על ידי
השטן לעשות החלטות שלהם כדי לעצור את התוכנית של אלוהים.
ג 'ון אומר שהוא היה ברוח המדברה וראיתי אישה ,כנסייה.
אלה  17הפסוקים של התגלות המלאך אומר ג 'ון לבוא יציג את הרשעתו של הזונה הגדולה )אישה זונה
מוניטין של חולה ,זונה ,במקרה של סטייה זו של תורת קודש (.ואומר כי לכנסייה יש סמכות רבה ,שלטו
והיו שליטה מלכים העמים .עד עכשיו אין שליטה על אנשים בתוך קהל ,אך כוחו אינו על עיר של בטון ,אבל
עיר רוחנית הוא מדבר על הנשמות הרוחני .ואם כבר מדברים על מלכים ,אשר גם קבע עם מנהיגים דתיים,
כי פרק שלם על האיש הבחנה הרוחנית ,ולפעמים פיזי .השם שלך שום מסתורין ,ויש לו משמעות רוחנית
של בבל ,אמא .אמא שיש לו בנים או בנות ,אמו של שחיתות כי הכנסייה הוא שיכור ,מוכתם בדם הקודשים
של עם הדם של תלמידיו אשר העדים של ישו.
המלאך ג 'ון מגלה את התעלומה של האשה ואת הבהמה ,אשר אררה ראשי שבע עשרה קרניים
לומר שיש לו הבנה רואה את הראשים שבע שבע גבעות ,הרים או גבעות ,שבו יושב בכנסייה ,נמצא שם זה
הבית שלך ,הכתר שלך .והמים ,אשר המלאך דיבר ,שבו הוא ישב בכנסייה ויש להם השפעות על המוני
אנשים מכל שפות ומדינות.
והוא מצא את הדם של ישו ותלמידיו ועל עבדיו .מה שהחל בשנים הראשונות של הספירה
הנוצרית ,עבור מי היה הראשון נרדף נהרג היה ישוע .הרדיפות ואת ההרג התחיל עם מותו של תינוקות
אחרי ישוע התפשט חסידים חסידיהם מי בצע את משנתו .נוצרים ,הם נרדפו ,נהרג ,נערף ,נצלב ,נשרפו
ועונו לפני שהם היו .קודם הם הרגו את ישו כדי עדים אלוהים ,הם הרגו את תלמידיו כדי להשתיק דוקטרינה
כי לא משנה עד כמה ,אישר דניאל 7:25 .אלה לאחר הריגתו של ישוע ,וטיפלה הרג הקדושים שינה את
החוקים והמצוות של העד השני של אלוהים עדיין נמשך .אבל לא שקט ,שקט לא את תורת אלוהים אישר
בהתגלות 9 .יראו את חצוצרה החמישית והשישית הוא המשכו של פרויקט מנהיגות וביצוע של הכנסייה זהה
של התגלות  17שהוא הדם של ישו וחסידיו.
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בחצוצרה החמישי יזם את האינקוויזיציה.
האינקוויזיציה .בית הדין הכנסייתי העתיקה ,שתפקידו היה לחקור ולהעניש כפירה ,עבירות נגד
האמונה הקתולית .הוא קרא למשרד גם קדוש .בית המשפט ניהל את ידי הבישופים"Synods" .צווי
האפיפיור )סדר  synodsהאפיפיורים(.
כבר בסוף המאה  ,XIIהמייצג  1,260שנים לפני הספירה על בתי המשפט ,האינקוויזיציה היה נשק ,הן
הכנסייה הקתולית ,המדינה ,בית הדין הכנסייתי מורכב הדומיניקנים ,על פי צו של האפיפיור אינוקנטיוס
הרביעי הוקמה האינקוויזיציה .בית המשפט היה להילחם בכפירה בדרום צרפת או מי שלא לעמוד בדרישות
של רומא .בית המשפט אומר בהתגלות 11.7 .אומר כי כאשר תסיים משרד עדותו של ישוע ,החיה העולה
מן התהום להרוג אותו ולעשות מלחמה עם הקדושים ואנשים יהרוג אותם .ושיעור הפסוק  7 8מדינות
דניאל 7:21 .אשר מאשרת כי עצות יעשה מלחמה עם הקדושים ולזכות אלה בתי המשפט .נשפט והוצא
להורג אלה שהורשעו ,המשפטים היו בגלות ,עינויים ,מאסר או מאסר זמני ,עבודת כפייה או מוות .העונש
הגדול ביותר היה מוות בעינויים או על ידי האש .ואת הקיסרים הקתולים הגבירו את העונשים עם החרמת
רכוש .חופשי .EDIPE .ובסיס נפח .6 .
ולא היה בין שתי המעצמות ,פוליטיים ודתיים ,שנקרא חוזה ',פשיטת רגל .חוזה בין האפיפיור
לבין ממשלה קתולי ,אשר תיקנו את זכויות הדת מהמדינה .היצירות המפורסמות ביותר של וורמס ,סיכם
בשנת  1122בין האפיפיור  2 Calistoואת "הקיסר של גרמניה" הנרי  ,5אשר הציע את הבעיה לטווח
ארוך של משקיעים ,כי בין  1516של האפיפיור לאו פרנסיסקו  ° 1ו  " ,° 10-מלך צרפת " .חופשי.
 DIPE3Eו נפח3 .
זה המשפט הכנסייתי ,קיבל את השם של האינקוויזיציה הקדושה .לאחר מכן ,בית הדין
הכנסייתי ,שזכה לכינוי "המושב הקדוש .עם מגע של חצוצרה החמישי ,השטן עלה מן התהום ושוב הלך
לעשות מלחמה על האיש ,זה שוב היתה מלחמה אחרת ,מלחמה היתה חוקית ,עוגנה על ידי שוורים ,צווים,
זה היה מלחמה ארוכה ,היה עם אישור והשתתפות של הרשויות המוסמכות של מלכים ,קיסרים ממשלות.
אחד מהם היה זה קומפוזיציה האינקוויזיציה ,כמו העסק של שניהם ,על האחוזה ,החרימו רכוש של מי
שהואשם בכפירה חולקו ביניהם .לכן החוקים הרלוונטיים הזמן ,משלמים ,אז הם עשו את עין .הפשעים של
להאשים אנשים חפים מפשע ,יש פחות או יותר סוף המאה השתים .1260 ,האינקוויזיציה אולי אפילו
התחיל קצת מוקדם ,אבל  1260לאשר תקופה על ידי השוואת תקופות ,מאשרת את הנבואה של זמן יידרש
לתקופות זמן אחרות של טבעות של חצוצרות של תלאות
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לתקופה של  42חודשים  x 30 = 1260 42ימים אשר תואמים את  1260שנים ,אשר כבר שצוין לעיל.
התגלות 2. 11 .ו התגלות  :13.5.אנחנו יודעים את זה כאשר את מקומה של הנבואה בשנים הראשונות
אחרי המשיח ,וכשהוא הגיע סופה של נבואה של  1260שנים ,מחזור קרוב ופתח אחר מה זה אומר:
התגלות;  9.5,10המייצגת מאות  5אנו רואים לפנינו ,אנו רואים משם את הפקודה לביצוע השלמת מחזור
אחר כך סוגר את  2300שתיים אלפים שלוש מאות בבקרים כי הם  2300שנים .עכשיו אנו רואים שדרכו
נבואה זו בוצעה .התגלות .9 .מדד  19ו  16מצביעות

ישעיהו) .15 .9 .הבכור ומכובד הוא הראש ,ונביא מורה שקר הוא הזנב ,פסוק  16עבור
המנהיגים של העם הזה ,מטעים ,וכי הם מודרך נהרסים.
הנביא הוא מנהיג דתי ,מחזיק בעמדה של דת ,עמדה כי הוצע על ידי "מי לציית".
אז זה היה דרך נביא שקר או מנהיג דתי שהתעמלו והופיעה האינקוויזיציה .נעקוב אחר הפסוקים הבא יש
לנו הודיע.
בפסוק  8של  8האינדקס של דניאל  .7מציין התגלות .7 .9 .תן השוואה הפסוקים בפרק  9של חזון יוחנן.
מדברים על כל אחד כדי להבין על חצוצרה החמישית.

התגלות 2 ,1 .9 .ו המלאך החמישי נשמע החצוצרה שלו ,וראיתי כוכב נופל מן
השמים אל האדמה ,וקיבל את המפתח של התהום .והוא פתח את בור ללא תחתית ,ועשן עלה
מן הבור כמו עשן של תנור גדול ,העשן של הבור האפל  -שם השמש והאוויר.
כולנו כבר יודעים מה היה כוכב שנפל מהשמים ,נכון? היה מלאך לשעבר ,השטן נזרקו לתוך התהום
ואת התהום בחשכה הוא עשה כתובת ,בביתו שלו ,לעזאזל .איפה יש רק עינויים אינסופיים זעקות הכאב ,כי
לעזאזל הוא נצחי ,שם הרוח לא למות השטן הוא יריב .כל מה שאלוהים עושה כדי להציל את נפש האדם,
גם השטן עושה הכל כדי להרוס את נפש האדם.
ואז השטן ,אנטה-המשיח  ,עזב את הבור והלכה לעשות מלחמה על האיש ועל האינקוויזיציה נוסדה כדי
להעניש כופרים ,אבל זה היה עילה הענקת מעמד חוקי המוסד ,כי הם התחבאו מאחורי מסירות מזויפת עמוק
אל אלוהים ,עבור שלהם המטרות העיקריות היו חסידיו של ישו הוראה 'ו נהרג ,לא משנה את האמונה או
דת ,אם המתנגדים של הכנסייה הרומית ,היה יכול להיות מואשם בכפירה ,הואשמו ,ניסה ,נשפט והוצא
להורג .וכאן מתאר אחד המשפטים ,נידון על ידי בית הדין הכנסייתי ,נשרף חי שריפות בפומבי .לכן,
אירועים אלה היו ,בשלבים
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עשן עבור מראה גדולה כי אלה היו שריפות גדולות כמו תנורים ,מעושן ,צבע העשן עשן שחור המחשיך את
השמש ואת האוויר .המדד עולה.

יואל .2.10 .2 .ימי החושך צער ,ימים של חושך עננים עבה ,כמו להפיץ את
הבוקר על ההרים עם גדול ורב עוצמה ,כגון מעולם לא היה ולא יהיה לו אחרי השנים מדור
לדור .לפניהם )החוקרים( שיזעזע את האדמה לנער יהיה השמים את השמש ואת הירח הם
חשוכים והכוכבים לסגת זורחת שלהם.
אני חושב שאף אחד לא יכול לדמיין את הטרור כי האנשים האלה היו שישרפו בחיים ,לשמוע את
זעקות הכאב האנשים האלה היו דיבוק על ידי השטן סדיסטי ,הוא חש הנאה לסבלם של אחרים ,היו באמת
כהה ימים ,אפילו השמים היו מזועזע ואפילו הכוכבים לא לזרוח יותר אדמה היה מלא ,חשוך עם עשן של
שריפת גופות וכאב הטרור.

התגלות 3 .9 .והעשן הגיע ארבה על האדמה ,היה נתון כוח כמו שיש להם כוח של
עקרבים.
ו החוקרים היו כמו חרגולים ,חגבים ,אבל ירקות הם לא לטרוף או עצים ,אבל אלה ארבה בלעה
היו גברים ו למימוש הסמכויות שלו ועשה כל מה שהם הבינו אותם ,יש להם הגנה מפני השלטונות .ואת
אלה שנהרגו היו עונש אחר ,אשר השתנו בהתאם נוחות ,ולכן היה רכושם נשדדו ,נשדד ונהרג שריפות,
ואחרים עונו עם כל מיני עינויים לעזוב את המוחות חולה של עינויים וכאב היה לעומת הכאב של עקרב בעת
שהוא מכה גבר ,כי עינויים היה תהליך ארוך וכואב.

התגלות .4 .9 .והוא אמר לא לפגוע אדמה או כל דבר ירוק ,אך רק האנשים האלה
שאין להם על מצחם את השלט של אלוהים.
זה חגב לאכול או לא אכל את הירקות ,או עשב או עצים ,אלא רק את האנשים האלה שלא צריך לסמן את
השלט של אלוהים .אלה היו טרף את הגופות רוחות נלקחו בשבי .מי בעקבות הדוקטרינה של אלוהים ,אך
נהרגו גם לא נפגעו בגופם ,כי רוחם שאר זמן ההמתנה השיבה של ישוע.

התגלות .5 .9 .והוא היה מותר ,לא להרוג אותם ,אבל עבור )חמישה חודשים(
כדי לענות אותם ,ואת הסבל שלהם היה כמו עינוי עקרב כאשר זה נראה גבר .וזה
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העינוי נמשך יותר מחמישה חודשים 5 .חודשים ,נבואה זו מתייחסת האינקוויזיציה ,וחלקם נידונו למוות,
אחרים היו נידון למאסר ,ענישה ,עינויים מתגעגע מעונה כאב וסבל ,אשר היה בהשוואה עוקץ של עקרבים
על הזמן המשוער שיימשך האינקוויזיציה ,כי במקומות מסוימים הסתיים מוקדם ,מאוחר יותר על אחרים,
פחות או יותר בממוצע ,החל מתאריך הסיום של  ,1260את ההפניה של הנבואה ,כי התאריך מחולק תקופות
פעמים ,תקופה של  1260לאחר מותו ישוע רדיפות ושממה ,כי לא יחדל להיות האינקוויזיציה ,עבור העם
של אלוהים נשפט ונידון למוות ואת אלו זוועות המלחמה הזאת כי הנביא אומר דניאל .וזה מחזור ולסגור
הפעם ופותח עוד מחזור ,בפעם אחרת ,הפעם של  5חודשים הם נבואות של מאות שנים .אלה  5חודשים
המתאים  5מאות ,המשכו של חורבן המלחמה ,חמש מאות האלה ,כי האינקוויזיציה נמשך ,היתה מגוונת
במדינות מסוימות ,רק קצת מוקדם יותר ,מאוחר יותר למדינות אחרות .מספר נבואה 5 ,מאות שנים מאז
האינקוויזיציה במקומות מסוימים הגיע כמעט שש מאות שנים של זוועות גדול עינויים ורדיפה צער גדול
לאנשים אלוהים .חיפוש ב אנציקלופדיות באינטרנט ולראות כי האינקוויזיציה נמשך בערך  5מאות אודות
נבואה זו של  5מאות אחרים קדימה אנו רואים את התרשים המתאים כל התקופה של  2,300שנים.

התגלות  6 .9ובאותם ימים גברים ביקשו את המוות ,ולא יהיה למצוא אותו ,ואת
הרצון למות ,והמוות יהיה לברוח מהם.
אותם אנשים אשר נשפטו למאסר עולם התעללות ומזון ,היה בצורה של מזון ,רק כך אנשים
להישאר בחיים .מי עונו במשך כמה ימים או שנים במרתפי הכלא ותאי היו קר ורטוב מלא חולדות ותיקנים
וכל מיני חרקים .הם רצו המוות ,אבל המוות היה שברח להם ,כמו המונח כי אנשים שהיו בתנאים האלה,
בתוך האדם ,נידונו למאסר עולם ,אז רציתי מוות מהיר ,אבל הרשעות שלהם היו סובלים כל יום עד שאמות
רעב.

התגלות  7 .9לבין הופעתו של הארבה היה כמו סוסים מוכנות לקרב ,ועל
ראשיהם כמו היו כתרים כמו זהב ופניהם היו כמו גברים.
ואיפה החוקרים האלה עברו ,נראה המגפה ,בשביל זה הרסו אנשים ,כמו ארבה להרוס את הצמחים.
עדרי יציאה ,החוקרים הוכתרו הכוהנים היה ב כתרים לראשיהם ותלבושות כי נתן אווירה של קדושה .הם
היו גברים שהיו אמר לייצג את אלוהים ,והוא הלך עם גדוד של הליווי והמשיכה סוסים באו מוכנות לקרב,
זה
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היו לה פנים של גבר ,אבל נראה בהמות.
התגלות 8 .9 .והיה לו שיער כמו שיער של נשים השיניים שלהם היו כמו )אריות (.
החוקרים ואת המלווים הלכו על סוסים אלה הרוכבים היו לבושים גם באופי עם השריון מגינים על ראשיהם
וחבשו קסדות מאחורי קסדות היו סוג של סיב סינתטי ,זה נראה שיער הנשים .אלה היו אבירים עז לטרוף
אנשים כמו אריה לטרוף את טרפו.

התגלות 9 .9 .והוא החזה כמו החזה של ברזל וקול כנפיהם היה כמו
קול של מרכבות סוסים רבים פועל לקרב.
החיילים לבשו שריון ברזל ובעלי החיים שלהם היו גם לבוש היטב .הם היו מוכנים היטב לקרב,
אלה היו תלבושות ברזל רועש עם דהירה של בעלי החיים כפי שהם הלכו במספרים גדולים.

התגלות 10 .9 .והם היו כמו זנבות עקרבים ,עקיצות ו ב זנבותיהם :והכוח שלהם
היתה לפגוע גברים )חמישה חודשים(.
אלה האינקוויזיטורים ומלוויהם היה בידיים שלהם ,חרבות סטינג )סטינג ,עם מקל ברזל קצה חד(,
הם אחד הכלים רבים השתמשו בעינויים ,מקלות נעלי עקב מחודד ,סכינים שליווה אותם .הקורבנות עונו
לעתים קרובות בכיכרות ,ולפעמים עונו במרתפי במקומות השמורים הדמיון מגונה המושחת גברים ונשים
היו הטרדה מינית על ידי אלה נביאי השקר שלהם .והם היו רבים בשבי אלה סיוטים נמשך יותר מחמש
מאות שנים .וכמה הם מתאבלים על המתים ,על כל האדמה קראה אותו כאב.

התגלות .11 .9 .והם היו על עצמם המלך 11 ,מלאך התהום ,ב עברית היה אבדון
השם הפרטי שלו ,ו ב ה  Apollyonיוונית

דו"ח של התגלות  .11 - 1 .9אשר מדבר על החלק הראשון של האינקוויזיציה.
מה שהחל ב חצוצרה החמישית.
אלה אלה שני הקטנה הראשונה בפסוק  ,11הוא  ªמשמעותו בכותרת התחתונה בתחתית התנ"ך אומר
הרסנית ªAdadom ,ו  ªApollyonמתכוון להרוס מלאך .ומדד  11מציין את הפסוק הראשון של התגלות9 .
שראינו ולהבין וזה מאשש מדבר על השטן ,על זה דרך אותו כי הוא הרס את כל זה ,אנחנו רואים את תחילת
פסוק  .11והם היו על עצמם מלך .מי המלך של החושך? מי היו אלה השירותים אותם זה היה על המלך.
השטן. .
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בחצוצרה השישי
בחצוצרה השישי שיחק היה בעיצומה של האינקוויזיציה החוקרים

החקירה באה בשיא ו התפשט מספר מדינות ,כמו מספרת את הסיפור ,בצרפת ,גרמניה ,ספרד,
פורטוגל ,ברזיל ומדינות אחרות .בברזיל ,שם היה בית המשפט של האינקוויזיציה או המושב הקדוש ,אבל
מאותן סיבות במדינות אחרות ,אנשים ניצודו חיובים שקר של כפירה או בכישוף ,נכלאו ואת הרכוש
המופקע שלהם ,בזזו ,הורשע וגורש ליסבון בוצעו על פי משפטים אחד של השני ,כי האינקוויזיציה הפך
עסק משתלם עבור מלכים ,קיסרים הכנסייה או שהיה ראש הממשלה.
עבור בהתגלות 17 .מדבר על עשר מלכים החיה דתיים נביאי שקר ,מפני האינקוויזיציה נכתבו
על ידי שני כוחות אלה והוא ניצל הרבה ,משום צורה של שוד הנכסים של אחד ,היה עד באשמת כפירה ,מן
הכישוף .כפירה  ,למרות שהם לא היו ,הואשמו ככאלה ,כי הנכסים שמעניינים אותם" ,החוקרים היו האמונה
הדתית באותו והמשפחה היו האפיפיורות וחילוניים זרועותיו היו כוונות משלו באותו רווח ".בחצוצרה
השישי שיחק בשיא של האינקוויזיציה היה בשנת  .1483הקרדינל טורקמדה ,הוא ביים במסדר של סנט
דומיניק ,מינה האינקוויזיטור הגדול בשנת  .1483ספרדית האינקוויזיטור ,עבדה במשך  14שנים את
הפעולות של המושב הקדוש בספרד .אחת הערכות כי ההיסטוריון תומס טורקמדה ,שנידון למוות על ידי אש
 8800אנשים ו  96,504אנשים ונידון לעונש אחר )רק את החלק העליון של האמונה טולדו ב  10מרס
 ,1487היה  200טורקמדה כופרים להרוג ,תוך יום אחד )או הם האשימו ככופרים( .הוא גרם כל כך הרבה
שנאה ,כי במהלך מסעותיו הייתה מוגנת על ידי ליווי של  50חיילים אבירים תינוקות  ,200השומרים ,הם
היו חלק של המפלגה ציד הקורבנות היו חלק לביטחונו האישי .שנערך בשנת  1492נישול יותר של
היהודים ,הורו על ידי פרדיננד ואיזבלה ,אלה דיווחים בספרד ,ובמקומות אחרים? במדינות אחרות עקבות?
נהרגו על ידי כל הצדדים.
חופשי .EDIPE. vol.10 .בשביל כל זה ראינו על גבי האינקוויזיציה ,כי לא התקבל דיווח על
מעשי הזוועה מוסתרים בתוך הקירות של העיר הגדולה נקרא בבל שם נתן את הכנסייה שמדבר בתנ"ך .ועל
דרך האינקוויזיציה הקדושה ואת המושב הקדוש היה את המחיר על רצח עם הכסף האלה ,מתוכנן מאומתת
על ידי הכנסייה
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הכנסייה הקתולית והמדינה.
פסוקי התנ"ך הם לא צירופי המילים המקורי הנוכחי ,אין כל דרך הר כפי שהם נבואות שניתנו על
ידי אלוהים הנביאים ,לפני כל האירועים ואת מה שקורה במשך השנים ,כי לעתים קרובות כל מה שאתה
החיפוש בפרק כולו ,או כל פסוק מסכמת את האובייקט ,או פסוקים מן הפרק אחד להסכים ,דרך המדדים .כי
דברים רבים נכתבו משלים בין השורות בסדר של אלוהים ,אשר נחשפו אל עונות שלהם.
בוא נראה מה התנ"ך אומר על חצוצרה השישי ,ואנחנו לזוז מן הפסוק הפסוק כדי להבין טוב יותר.

התגלות .13 ,9 .ונגע המלאך השישי נשמע ,ואני שמעתי קול מתוך ארבע קרניים
של זהב ,אשר לפני אלוהים.
החזון של ג 'ון שמע את פקודה קולית לשחק שוב בחצוצרה צעד אחד יותר ,תקופה של תאימות עם
הכתובים ,דברי אלוהים.

התגלות 14 ,9 .אומר מלאך השישי שהיה על חצוצרה Loose ,ארבעה המלאכים
אשר מחויבים ב פרת הנהר הגדול.
למגע זה ,חצוצרה הו ,המלאכים ארבעה היו מוכנים הקצאה של פקודות המלאך היה בנוכחותו של
אלוהים מחכה הצווים ,אלה המלאכים מצווים לבצע פונקציות בגין חצוצרה זה השישית כי היא עדיין חלק
של האינקוויזיציה .הם כבר חיכו במקום אסטרטגי כדי לבצע את המשימה.

התגלות 15 .9 .והם היו ארבעה המלאכים אשר הוכנו עבור שעות ימים חודשים
ושנים כדי להרוג את החלק השלישי של גברים.
אלה ארבעה מלאכים היו מצוידים מוכן למלא פקודות ,התרחשו במדינות שבהן המספרים הגבוהים
ביותר של הרשעות והוצאות להורג ,כי ההוראות היו להשמיד את הגברים ,אלה היו מלאכים המנהיגים
הגדולים שהוביל את החוקרים ,נתן פקודות הגייסות לקרב.

התגלות .17 ,16 .9 .ומספר צבאות הפרשים היה מאתיים מיליון ,וראיתי את
המספרים שלהם .פסוק  .17וכך ראיתי את הסוסים בחזון ,וגם עליהם ,אחרי החזה של
יקינתון של אש ושל וגופרית :וראשי הסוסים היו כמו ראשי )אריות( ומן פיותיהם בא אש
ועשן וגופרית.
ומספר הגברים לצבא פקודה אלה שתי הממלכות ,פוליטיים ודתיים ,היה

107

מפחיד כי הם חלפו על פני אנשים הסתתרו ,מתוך דאגה לחייהם .איפה האינקוויזיציה עבר במספרים
גדולים .אלה מלאכי המוות רכבו על סוסים שנראה כמו חרגולים ו עליהם ,גברים על המגרש של השטן כי
לא היו להם רחמים ,נהרגו משפחות שלמות ,אפילו ילדים קטנים לא לברוח .גברים אלה היו בליבם של
האריות ,והם זללו לחתיכות ללא כל תחושה של האדם חמדנות לרכוש החרמת שפע של אחרים ,בלי לעבוד
בשביל זה ,והם צבר עושר שאין לחשבו ,את המחיר של הדם של אנשים חפים מפשע .זה קרה קצת יותר
ממאה שנה.

התגלות .12 .12 .השטן הוא לרדת לכם ,לאחר זעם רב ,מתוך ידיעה כי זמנו
קצר.
בחצוצרה הו נשמע והשטן ידע הזמן שלו היה ליד ויצא ותאכל מי עבר ומצא את הדרך ,כמו זה כל
יום כדי לתגמל גידור שלהם קרובה יותר וכל מה שהוא רוצה זה למצוא מי לא מוכן ,לא מודאג ,מבלי לדאוג
מחר.

התגלות 18 :9 .מאת אלה המכות שלושה נהרגו שליש גברים ,על ידי אש ,עשן
גופרית כי מפיותיהם.
עבור כמה צורות של גברים אכזריות נהרגו בגלל השופטים "פיות ,את פיותיהם של נביאי
שקר לעזוב את כל המשפטים של הנאשם ואת כל המשפטים היו חידוד של אכזריות ,עבור השטן נהנה סבלם
של הקורבנות.
להפסקת האש  -לקבלת השריפות של האינקוויזיציה.
ב-עישון  -לכלא ,נהנה מן הכלא.
על גופרית  -לקבלת העינויים ,זה כואב נורא

התגלות  19 .9לכוח שלהם בפה ב זנבות ,שלהם  16מדינות
ישעיהו .15 .9 .כי זנבותיהם הם כמו נחשים יש ראשים ,והם נזק.
פסוקים אלה ראיתי לפני  16במדד מצביעה על ישעיהו שלה .15 .9 .כפי שהם ציווה כי מוסד כזה
היו נביאי שקר ,והם כוזבים ,כי הטעה וממשיכים להונות הם כמו נחשים ,כי הם הנזק לעסוק שקרים,
להסתיר את העבר ,כאילו לא קרה כלום ,אבל כרגע את אותם הדברים קורים מבין למה.

התגלות  20 .9ואת השני גברים שנרצחו על ידי המכות האלה עדיין בתשובה של
יצירותיהם של הידיים שלהם ,לא
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פולחן שדים ,ועל אלילי זהב וכסף ,ואת ברונזה אבן ועץ אשר לא יכול לראות ולא לשמוע
ולא ללכת.
קרא פסוקים אלה ולהבין כי כאן מדבר על אלה שהיו בשירות השטן ,שהיו מה הם עושים ומי
שאהב אהב ציית ואלה שהיו בשירות .לכן ,הם לא היו מתים ,האנשים האלה אשר לא נהרגו על ידי
החוקרים ,היו רק אלה שהיו ולא היה לאותה אמונה .והם לא להתחרט על המעשים הרעים של האנושות כי
עשה ,ולא לסגוד לא השדים ,לעומת זאת ,השדים פולחן אלילים המייצגים אלים ,אלילים עשוי זהב ,כסף,
ברונזה ,אבן ,עץ אלילים לייצג אנשים שמתו ,מי נרדם ,כמו התנ"ך הקדוש ,כפי שראינו .אלה לא יכולים
לראות ולא לשמוע ,ולא ללכת .אלה לא נהרגו ,כי אלה היו נביאי שקר ו מאוד סקרנית.

התגלות .21 .9 .והוא לא מתחרט על הרצח שלהם ,ולא של  sorceriesשלהם,
ולא של זנות שלהם ,ולא של גניבה שלהם.

דו"ח של התגלות  .21 - 13 .9אשר מדבר על החלק השני של האינקוויזיציה.
מה שהחל ב חצוצרה השישית.
והם לא מתחרט שהרג כל כך הרבה אנשים ולא להתחרט בכישוף שלהם .כמה אירוני שמי לרדת
ליד הרכבת ,חברה מעולה עם צבא גדול לחפש מכשפות מכשפים ומכשפות לשרוף אותם בכיכרות באשמת
מתאמן טקסים הקסם והכישוף ולשתות ,בהצטיינות והנפקות את השדים כי אלה נעשו גם פרקטיקות אלה,
ולהמשיך להתאמן ,כישוף וזנות )זנות קדוש אהבה ,כבוד ,פולחן האלים האחרים שלא לכבד את אלוהים
נכון ישירות(.

לכל האומות יש שתוי יין של נמלת אותה ואת מלכי הארץ ביצעו נמלת איתה,
ואת העם הפך עשיר באמצעות שפע של מעדנים אותה .לכל האומות הולכו שולל על ידי
כישוף שלך .ו בה נמצא דם הנביאים הקדושים ,וכל זה היו הרוג על פני האדמה .התגלות.
24 ,23 ,3 .18
למה אלוהים אומר כי לכל האומות לשתות יין של זעם? וכולם זונה? בואו להיזכר היכן הטעות היא סימן של
החיה ומי היא אי ציות המצוות של אלוהים ,וגם להזכיר ארבעה לאחור ,הוא אומר .לצאת עמה שלי לא
לקחת חלק החטאים ,אותה שבו רבים שולל על ידי מילים של חנופה .איפה לחפש או לא לחפש ומעמיק את
הידע

109

הפרקים הללו ואת פסוקי התנ"ך הקדוש והמלאך אומר לה נמצא דם הנביאים הקדושים וכל שנרדפו על ידי
הדוקטרינה של ישו .הם היו כל כך גדולה הטבח ושפיכות דמים כי התפשט לחלקים אחדים של כדור הארץ,
כל שם של הקדוש  -משרדי ,האינקוויזיציה ,שם את כדור הארץ בכה מתיהם .בין האינטרנט ,עבור ל-
 Googleהאינקוויזיציה סוג ואתה תראה כי זו המלחמה המדוברת של בתנ"ך.

לכן ,הנה ימים באים ,אני יבקר תמונות של פסלים של בבל כל האדמה שלו יהיה
מבולבל ,וכל נפילה שלו מנוקב בו .ירמיהו47 .51 .
הנה הבטחה לאלוהים אלוהים כאשר הוא מבטיח לא אשמתי ממסר זה פסוק מלא ולראות מה
אלוהים הבטיח היום של הקרובים שלו ,בשביל זה אומר הנה מגיע ימים אני יבקר תמונות או פסלים של
הבית שנקרא בבל . .הבטחה זו היא פועל של העתיד באים לבקר.
אירועים אלה בכליון עיניים ליום של יום בא הנקמה של אלוהים .אבל אז זה כבר מאוחר מדי,
ביום של פורענות שבו כולם יראו את התרמית כי הם תמונות של פסלים ,עבור אלוהים יבקר היום בבל,,
רוחני ,מלא תמונות של פסלים ברחבי הארץ והכל יהיה בושה וייאוש על שלא השתנה ,תוך הדף וזה אומר
שהכול יהיה פירסינג ,מת בו נפל .אלו הן התחזיות עבור בית המשפט באותו יום של שפיטה סופית.
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לוחות זמנים
הנבואות של דניאל .בפרקים.9,10,11,12 .8 .7 .2 .
דניאל  .2.פסל .נבוכדנצר.
דניאל  .7.סמלי חיות.
דניאל  .8.אלפיים ושלוש מאות יום =  2300שנים נבואי
דניאל .9 .שבועות שבעים  .x 7 = 490 70ימים נבואי ,מקביל ל  490-שנים.
דניאל  .11.האינקוויזיציה.
דניאל  1290 .12.ו  1335ימים אשר תואמים את שנים נבואי.
ועל התגלות .בפרקים .6.8.9.11.13.16.17 .נבואות דניאל החזיונות של ג 'ון בהתגלות להתכתב אחד עם השני ,אחד הוא נבואה,
התאימות אחרים
.שבועות שווה ל 70 490
ימים ,אשר המיר 490
.שנה כמו בספר ויקרא
שווה ל 25.8. 490
שנים ,מינוס  33.5שנים
לאחר ישו עזב 456.5
שנים .לפני המשיח .ו
שנים של חיי ישו 33.5.
.ותעלי אדמ

,שבועות פעמים69 7 .
.שווה היום .483 .ימים
.אשר שווה שנים483 .
שנים פחות 456.5 ,שנים
.לפני הספירה ,הוא שווה
שנה אחרי המשיח 26.5.
.מוסיף עוד חצי שבוע
ימים ,שווה שנים של 3.5
.הקונצרט

שנים שבועות 26.5.
וחצי קונצרט שהוא שווה
ימים וחצי אשר 3.5
צי כישווה  .3שנה וח
,הסכום יהיה  .26.5יותר
.שנה  -30שווה ל 3.5
וישו היה
.הוטבל

מוסיפה את החצי האחרון
של השבוע .3.5 .יום
וחצי זה שווה .3.5 .שנה
.וחצי של משרד כמו30 .
.ביותר  .3.5הוא אפס
שנה ,עד מותו של 33.5.
.ישו

שנים ,עד מותו של 490.
.נבואות ישו

הטבילה של ישו היה עם
3.שנים .לוקאס30. 3.2 .

.לאחר הטבילה מוסיף3 .
.שנים .5 .חודשים15 .
 '.ימים ,משרד  .2עדי ה
.התגלות .3 .11 .של
.ימים 1260.

.שנים .5 .חודשים 33.
ימים של משרד 15.
.הלידה ,ומותו של ישו
.התגלות7 .11 .

.חישוב .3 .שנים5 .
.חודשים .3 .פעמים
.שווה365. 1095 .
.ימים 30 .5 .חודשים
.שווה .ימים  a.150הוא
פלוס  .150הוא 1095.
,אפס .בשנת  .1245ימים
,פחות מ 1260, 1245
,הוא אפס .15 .ימים
יותר .15 .הוא 1245.
אשר אפס .1260 .ימים
שווה  .3שנים .5 ,ו
.חודשים .15 .ימים
.חישוב .3 .שנים5 .
.חודשים .3 .פעמים
.שווה365. 1095 .
.ימים 30 .5 .חודשים
.שווה .ימים  a.150הוא
פלוס  .150הוא 1095.
,אפס .בשנת  .1245ימים
,פחות מ 1260, 1245
,הוא אפס .15 .ימים
יותר .15 .הוא 1245.
ימים אשר . 1260.אפס
שווה  .3שנים .5 ,ו
.חודשים .15 .ימים
.חודשים .שווה5. 5 .
.מאות שנים ,הוא אפס
שנים בערך של 583.
האינקוויזיציה ,שהוא
מבפנים ,נבואה

אחר הצהריים 2300.
והבוקר ,שהוא שווה
היום .2300 .שנים
פחות .456.5 .שנים לפני
.הספירה .היתרה היא
שנה .מה אחרי 1843.5.
 a.1844.ישו .להגיע
אחרי ישו

,או  .457יותר 456.5
.הוא אפס1260. 2300 .
שנים שהוא בסוף
.התקופה הנבואי

עוד שנים לפני 457.
הספירה .1260 .אחרי
 a.1717.ישו ,שווה
.לאחר ישו יותר583 .
.אחרי ישו שווים2300 .
שנים דניאל .12.7 .מה
.זה בפעם הראשונה
זמן

.פעמים 7 ,שבועות 69.
שווה ימים .483 .היום
ספתהמתאים שנים ,בתו
השבוע ,במצטבר1. 69 .
.שבועות אשר שווה 70
שבועות 70 .שבועות
פעמים .7 .שווה באותו
יום .490 .ימים .ימים
.אשר שווה  .490שנים
פחות .456.5 .שנים לפני
הספירה .שווה  33.5.ואז
.המשיח
.שנים .5 .חודשים 3.
היום הוא שווה 15.
ימים ,כי הם 1260.
,מכבדים אפילו ימים
עדים של .ימים2 .
.אלוהים על פני האדמה
התגלות11.3 .
.חודשים פעמים42. 30 .
שווה ימים .1260 .ימים
אשר שווה .1260 .גילוי
השנה .11.2 .התגלות
.זמן של רדיפה13.5 .
.ימים שנים .של1260 .
.מאשר רודף .דניאל
בתקופה השנייה 12.7.
מאז

אחר הצהריים 2300.
והבוקר ,שהוא שווה
היום .2300 .שנים
פחות .456.5 .שנים לפני
.הספירה .היתרה היא
שנה .מה אחרי 1843.5.
 a.1844.ישו .להגיע
אחרי ישו

,או  .457יותר 456.5
.הוא אפס1260. 2300 .
שנים שהוא בסוף
.ופה הנבואיהתק

עוד שנים לפני 457.
הספירה .1260 .אחרי
 a.1717.ישו ,שווה
.לאחר ישו יותר583 .
.אחרי ישו שווים2300 .
שנים דניאל .12.7 .מה
.זה בפעם הראשונה
זמן

.חודשים פעמים42. 30 .
שווה ימים .1260 .ימים
אשר שווה .1260 .גילוי
השנה .11.2 .התגלות
.זמן של רדיפה13.5 .
.של .1260 .ימים שנים
.מאשר רודף .דניאל
בתקופה השנייה 12.7.
מאז

.יותר. 457. 1260 .
שווה .בשנת  .1717עוד
.הוא אפס583. 2300 .
,אחר הצהריים והבוקר
.שווה .2300 .שנים

שנים לאחר ישו 1260.
,יותר פעמים של רדיפה
או  584 .583שנים שווה
.חקירה .בשנת 1844
.שנים
בסופו של מלחמות
ממושכות

בשנת  .1335שנים
פחות .בשנת  .1290זה
.שווה .45 .שנת 1844
.יותר מ  .45שווה 1889
שנים .ולסכם את ההפרש
.של שני מספרים מוסיף
1844 ..

. 45.בשנת  .1844יותר
הוא אפס .1889 .זה
הוסיף .45 .שנים ,זמן
מבורך של סוף נבואותיו
.של מלחמה .דניאל12 .
1. 2. 7, 11, 12.
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ללוחות הזמנים להראות צעד אחר צעד התקופות נבואי ,השנים הבאות ולציית להם .בוא יחד נותן את
התרשים כדי להבין טוב יותר נבואה זו שאלוהים נתן את דניאל ,9 .כ  70-שבועות x 7 = 490 70 ,ימים
המייצג  490שנים זו התייחסות ימים ושבועות המתאים הופך התייחסות שנים ,הוא אישר פנימה

ויקרא .8. 25 .גם מספר שבע שבתות שנים ,שבע פעמים שבע שנים ,כך הימים של
שבעה שבועות אתה תהיה ארבעים ותשע שנים.
לכן אנחנו באים כדי להתאים יום אחד בשבוע במשך כל השנה .כאן יש לנו אישור כי את
נבואותיו של הדמויות מצוטט ניתן להמיר ,כמו כל נבואה .נעקוב את התרשים x 7 = 490: 70 70 ,שבועות
כי בימים המקביל ל  490-שנים .456.5-490 ,א ג = .d.C.33 .5 .הגיל של ישו .עוד התייחסות X 7 = 69
 5. 26 5 = aC.456.5 - 483גיל לספירה של ישו ,עוד שבוע של הקונצרט כי הוא התחיל לעשות הרבה,
השבוע היה מחולק חצאים .מחולק לשני חצאים  3 .5 = 2 / 7חצי שבוע מעל גיל של ישו ,מתוך = 26 5,
 5 ,3 + 26,5שבועות קונצרט חצי =  30שלושים שנה ,ישוע הוטבל .לוקאס ,23. 3 .מוסיף את השבוע
וחצי האחרון של המשרד =  33 .5 = 3. 5 + 30גם מוסיף את המספרים  + X 7 = 483 69בשבועות
מחצית ראשונה  ,486,5 = 3. 5 + 483יותר ממחצית בשבוע האחרון של משרד 490 =3. 5 + 486,5
שנים  .זה הזמן אינספור של נבואה עד שלושים ושלוש וחצי שנים של חייו של ישוע .אבל לנבואה זו היתה
מנה בשבועות להתפצל צעדים הזמן ,תקופות של כל אירוע עד תום  490השנים .אלה  490שנים שייכת
נבואה עוד זמן של  2300שנים .לראות את התרשים מראה בבירור ומניות אלו פעמים .עזרא 9 ,8. 7
הנבואה ניתנה על ידי אלוהים ,קבע את הזמן של היציאה ,ההתחלה של נבואה זו אל הספירה הנוצרית,
 .456.5לפנה"ס  .d.C.5. 33שהחלה ב לידתו של ישו להיות לתקופה של  26.5שנים ,פלוס  30שנים ישוע
הוטבל ומוסיף את התקופה  .3. 5 15.שנים  33. 5 .15 = 3. 5, 15+ 30ימים של חיים עד למותו של
ישו ,היתה הפעם כי ג 'ון דיבר התגלות  .7 ,3 .11.זה הזמן של  1,260ימים ,אין לדבר על אותו יום ,אנו
תהפוך אותם שנים .כבר ראינו ,אבל בואו לחזור 3 .שנים =  X 365 3ימים =  1095ימים 5 .חודשים X 5
 150 = 30ימים 1245 = 150 + 1095 .ימים על גבי ימים כדי למצוא את החסר רק את = 1245- 1260
 .15והיא מגיעה לתוצאות מדויקות של שנים חודשים ימים של חייו של ישוע אחרי הטבילה ,שלו + 1245
 1260 = 15ימים נבואה של שני עדים של אלוהים ,אשר תואמים את  3שנים 5 ,חודשים 15 ,ימים  ..ישוע
את הדוקטרינה ,את המילה של אלוהים בא אל האדמה .זו היתה הפעם שישוע לקח מלידה ועד הימים
האחרונים של המשרד שלו .ישו חי  33.5,15שלושים ושלוש שנים וחמישה חודשים ,עשרה ימים על פני
האדמה.
עכשיו בוא הוספת שבועות של דניאל .27-24 .9 .בשבועות  70כי נחושים.
פסוק  70-24 .שבועות x 7 70 .ימים =  490ימים = שנים.
פסוק  62-25 .שבועות 69 = 7+ 62 .שבועות
פסוק  .26 .לך לראות ולהבין .אחר של  62שבועות ,סרה
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המשיח יכרת.
לסיכום ,בפסוק  25אומר ומוסיף  . 483 = x 7 69 .69 = 7 + 2 6פסוק 27. .כדי לסגור את
 70שבועות להחמיץ בשבוע השבוע יהיה הקונצרט האחרון של ישו עם אנשים ,והנמצאים בפסוק באותו
השבוע יהיה מחולק לשני חצאים = 2 / 7 ,שבועות  3 .5חצי לאשר זמן .אז בואו לסקור את הפסוקים,
בפסוק  62יש שתי התייחסויות כי היא גדולה ,לאחר מכן ואז אחרי זה ,מתייחס בשבוע נוספת כולל ,69
חצאי  486.5 = 3. 5 + 483ין חייהם לאחר מכן ניתן יהיה לנקוט בעת הוספת בשבוע שעבר כי סוגר את
שבועות  ,70בפסוק  .27כי לאחר שהשלים את החסר בשבוע שעבר ,נפסיק את החיה מקריב קורבן מציע
ארוחה  ,מצות ,וכן בדגנים קורבנות טקסית''.מה קרה לשנות את הגוף ואת מותו של ישוע .כאשר מחולק
פעמים490 = 5, 3 . 5+486 = .3. 5+ 483 = X 7 69 .6 9 = 7 +62 .
ההתייחסות היא אחרת :הגעתו של עזרא בירושלים לבנייה מחדש של המקדש ,אשר החלה  .456.5שנים
לפני הספירה  69 zשבועות פעמים  7ימים = x 7 69 .שווה ל  483שנים  .26. 5 = 456,5 -עשרים ושש
שנים וחצי של ישו היה ואת תחילתו של היום הראשון של השנה עד 30 = 3. 5 + 26. 5שלוש וחצי
קונצרט ישוע הוטבל + 3.5 ,שלוש וחצי שנים ,של משרד . 33.5 .= .3+ 5 30 ,הנבואה26,5 + ,456 . 5
=  490 = 3,5 + 486,5 = 3,5 + 483שנים .עם  26.5שנים הוא התחיל לעשות ברית עם רבים במחצית
הראשונה של השבוע 3.5 ,שלוש וחצי על אהבת האל ,לשרת את לחולים ונזקקים .הכינוי הוא עשה זאת מ
 12שנים כפי שהוא אומר :לוקאס ,-490 .2 .במקדש עם רופאים ,כמרים ,שאמר שהוא היה דואג הדברים
של אביו ,אלוהים .26.5 .גיל של ישוע  +קונצרט  30 = 3,5 +שנים ,והוטבל  +את החצי האחרון של
השבוע שעבר ומשרד  .33.5 = 3.5 + 30וסוגר את הנבואה של  490שנים.
המלצה נוספת היא לסגת  .a.C. 456.5הוא חלק של  2300שנים 1843.5 = 456.5-2300 .או  .1844ד ג
ישו מת לשמים כדי  15 ,5. 33שלושים ושלוש שנים ,חמישה חודשים עשרה ימים ,וגם הוא מקום קדוש
ביותר ,את היד הימנית של אלוהים.

סטיבן מאשרת ,על היותו מסטול כאשר מלא רוח של אלוהים להגדיר את עיניו לשמים
וראה את התהילה של אלוהים שישוע היה יד ימינו של אלוהים .מעשי55: 7 .
עם מותו של ישו סוגר את המעגל של  490שנים דניאל .ו  9דניאל 14 .8 .מדבר על נבואה
מאלוהים על מה היה קורה בתקופה של  2300בערבים ובבקרים כי הם נבואות של שנים 2300 ,שנים .זה
היה בזמן האירועים שמדבר הקדש החיים הגוף של ישו ,שנולד ומת וקם לתחייה והמשיך הכומר ,והוא
המקום הקדוש ביותר בשמים לישועה של מי להמיר .גם  2300השנים האלה מתאימים זמן ,פעמים וחצי
זמן .והוא עשה.
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ראשית ,ואת בואם של עזרא לירושלים ,ולא את הפלט של בבל
הצו הוצא על ידי המלך ארתחששתא אל הנביא עזרא )עזרא  .(26 - 7 .7צו זה ניתנה .a.C. 456.5
מעל סוגר  490לספירה  5. 33שנים 490 ,שנים אלה היו המוזכרים שבועות להזכיר את שתי תקופות ,לפני
ואחרי ישו לספר את החיים שישוע חי על פני כדור הארץ ,חלק הנבואה של  0 0 3 2שנים .ו 0 7
שבועות של דניאל .8 .דניאל .9 .הנאום של  00 3 2שתיים  housandtושלוש מאות ימים = שנ -2300
 1843.5 = 456.5אשר מגיע .1844
השנים האלה 1844 ,היתה תקופה השטן התעצמה וחלק הצבא של כוכבים )הקדושים( שכב על האדמה
התקרבה והנסיך של המארח )ישו( והוא נלקח להקריב את המשיכה והמקום הקדש שלו היה מושפלות) .ישו
נקבר( ואת המארח ניתנה עם הקורבן עדיין ,בגלל העבירות ,ושיגר את האמת על הקרקע .ו )אחת המצוות
שונה( קדוש דניאל סיפר כי החזון של הקרבה הסטייה של ייאוש כדי להישלח הקדש ,ואת הצבא להיות
ללכת .הוא אמר שזה יהיה הפעם יהיה השנים  2300ו המקדש להתנקות .דניאל.14 - 10 .8 .
בין השנים  2300מקשיב נבואות אחרות אשר החלו בתקופה הנוצרית המוקדמת היא כי בתוך תקופה של
 2300שנים כדי לאשר תקופות של אירועים ,בואו נראה מה באה ההתגלות 2. 11 .ו התגלות5. 13 .
ארבעים ושתיים חודשים 4 2,חודשים ,1260 = 30X 42 ,המקביל ל ימים שנים .ונזכר מספר שנים של
 1260מתחיל עם מותם של התינוקות בזמן הלידה של ישוע מותו ואת מותו של חסידי הדוקטרינה של
אלוהים.
זה היה בתקופה הראשונה של רדיפות מותם .התגלות 2. 11 .אפוקליפסה 5. 13 .מילא בשנים
 ,0 6 2 1הגיע המעגל .והתחיל עוד מחזור זה התחיל כמו האינקוויזיציה ,הוא אומר .דניאל 10 ,12 .8 .ו
המדד עולה ,דניאל .31 ,11 .אבל בואו להראות כמה פסוקים בתנ"ך לקרוא ולהבין כי חלק של נבואה זו
אושרה בשני שלבים .עבור אנשים ואת הזמן של הברית הישנה ,ובמשך זמן של אנשים בברית החדשה על
התגלות .אנחנו צריכים כאן לדבר המלך ואת הממלכה ,נזכור כי המלך דיבר.
ישעיהו .18-13 .14 .דניאל .38 ,36 ,33-25 ,17 ,16 ,13 ,11 .וגם דניאל 19 ,14 ,13 .8 .אירועים יהיה
זמן מסוים של סוף דניאל ב 10.1 .אומר כי זו מלחמה ממושכת .דניאל ב .8 .7 .זה מדבר על הקרן של קטן,
המציין מדד 7 íדניאל .24 ,21 ,20 .7 .דניאל .9 .8 .אשר מאשרת את הדרקון ,המלך של חושך ,אשר שולט
השני עשר קרנות ,אשר לשירותך .ו אפוקליפסה 17 .אשר מדבר על מלחמה בקרנות עשר ,ובאיזה אופן זה
יהיה מלחמה נגד הקדש )ישו( ואת הצבא )אנשים קדושים( כדי להיות צעד ב .כמה נהרגו על ידי
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מילים של אלוהים? אלפים רבים מתו במלחמה הזאת ,אלוהים יודע כמה שמות שלהם .המשפט הזה לדבר
המלחמה; מעשה של השופט ,בית המשפט ,המשפט .כאן זה מאשר את מה אומר פול  2התסלוניקים-3 .2 .
 12תראה כמה פסוקים .פסוק  ,4השטן הוא התנגד בכלל ,קם והתיישב במקדש במושב שלו מנסה להיראות
אלוהים ,השטן על כס המלכות של האינקוויזיציה לשפוט את האנשים של אלוהים ,והוא בא לבית המשפט
המשפט ואת פסק הדין ,אשם נהרג .מוות של אנשים חפים מפשע ,למעשה בית המשפט הזה התחיל עם מותו
של תינוקות לידתו של ישוע .דניאל חוזרת ,14 - 10 .8 .שבו השטן הוא מועצם על ידי לארח את השמים,
ואת חלק המארחים כוכבים )כמה קדושים( שכב על הקרקע ודרך על והניח השטן נלקח קורבן מתמיד )ישוע
נהרג( ומקום מקלט שלו היה מושפלות .והטיל את האמת על הקרקע ) דניאל  ,7:25 .הדיבר הרביעי של
אלוהים שונה ,על הקרקע( לא זו ושיגשגה .התגלות .10 ,5 .9 .ובמשך  5חודשים של ייסורים ,אלה 5
חודשים היה  5מאות כפי שראינו לגבי  583שנים של האינקוויזיציה שמוסיף נבואות אחרות .תנו לנו לזכור.
דניאל .14 - 8:10 .הנבואה של  2300שנים.
דניאל  .27 - 9:24בשבועות  33.5-x 7 = 490 70 ,70שנים =  456.5או .A.C .457
התגלות 2 .11 .ו התגלות .5 .13 .ארבעים ושניים חודשים = X 30 = 1260 42 .שנים אחרי ישו.
התגלות .א  5,1.חמישה חודשים .נבואי המתאים  583 = 5מאות זה מגיע עוד כמה שנים ,אבל זה תקופה,
אבל הוא עדיין בית של  ,5הגילאים =  .2300 = 583 + 1717 = 1260 + 457שנים.
דניאל שמע קדוש שאל .עד מתי יהיה החזון של קורבן מתמשך הסטייה של ייאוש ,אל הקדש לצבא להיות
מובס תחת רגלו?''המקדש נרמס ,המשפט הזה היה השטן ,שישב על כס המלכות שלו ,לשפוט את האנשים
של אלוהים שני פסוקים של דניאל .14 ,13 .8 .בואו לנתח שני פסוקים אלה.
 פסוק  .13שאלה :כמה זמן הצבא יהיה נרמסו? פסוק  .14התגובה הראשונה .והמלאך ענה ,עד שני  thousandושלוש מאות יום =  2300שניםלשחזר את הנבואה  ,1,843.5 = 456.5-2300או  .1844זה עד הזמן שחלף מן היום הראשון של הנבואה
של  .457לפנה"ס ושרידים של יום ה  1-הראשון אחרי ישו עד לסוף הנבואה שעולה .d.C .1844
המשך מעבר לדף .14 .התגובה השנייה .ואת מקלט להתנקות .רואה והבנה ,וסוגר את תקופת
הניסוי של האינקוויזיציה ,שהסתיים עם הזמן ,1844 ,ו יהיה מזוכך ,את המקדש ,המקדש להתנקות אחרי
 .1844כאשר אתה משחק על חצוצרה השביעי ,ישו יבוא ניסוי לטיהור החטאים

115

אלוהים יתחילו כאשר העתיק של ימים יהיה מבוסס על חזרתו של ישו ,של חשבון נפש .לראות את התנ"ך
התגלות 4 .20 .ו דניאל  .27 ,22 ,11 ,7.10. lזה יהיה המשפט של אלוהים לאדם .ואת מספרי ההיסטוריה
לשנות את תקופת הדיווח לציון כמובן של ארועים אלו הזמן 2° .התסלוניקים .12 ,10 .2 .ועם כל הונאה
של  ,unrighteousnessלהישפט .לא היה ולא בית משפט ,משפט עלי אדמות עבור רבים ,זה משפט ,שבו
השטן ישב נשפט גינו והרג את האנשים של אלוהים .אבל כשראיתי והבנה ,הוא הרג את הגופות ,לא רוחות
כמו עם מותו של ישו .וכל מי מת ,הקדושים נסגרות מטוהרים ,ומי לא צריך את החותם הקדוש יהיה גם
שמורות וכל אלה מת ישנים מחכה למשפט של היום האחרון ,יום של אלוהים .ואת הניסיון של האל יבוא
סוף פעמים .ועוד נבואה שמסתיימת תקופה זו.

דניאל .12 ,11 .12 .המלאך דניאל סיפר כי מהרגע התועבה של שממה ,יהיו 1290
ימים ,אומר ברוך הוא מחכה  1335ימים.
ובכן אלה שני התאריכים להתייחס גם בשנים .אבל שני המספרים מתייחסים הבדל של שני תאריכים כדי
לאשר זמן ,לראות  .45 = 1290- 1335השנים האלה הן תוספת הוא הוסיף כי לאחר סיומה של
האינקוויזיציה ,לראות אגרגטים השנים  45כי ההבדל של שני מספרים ואנו יהיה ,1889 = 45 + 1844
התאריך הזה ההתייחסות היא לתאריך זה מתייחס אבטחה  ,ואחרי המלחמה כי ,בית המשפט בארץ באמצעות
האינקוויזיציה ,ועל סנט משרד-הקודש כי השטן ישב בבית המשפט מנסה להיות אלוהים.
המלאך אומר ברוך מה הוא מצפה ואת משיגה הפעם .אם אלוהים נתן את התאריך ביותר ,זה רק הוא שיודע
את הסודות של הגברים ,זה רק כי הוא בדיוק כמו שהסתיימה החקירה .אבטחה בחלקו מפני האויב במלחמה
בלתי נראה היא תמיד בהווה .אז אלוהים מזהיר אותנו כי אנחנו חייבים להיות תמיד על המשמר מפני ימים
רעים ואת השטן לא ינוח ,משיקה הקישורים כדי לקבל את השומר .ואנחנו מחכים מגע של השביעי חצוצרה
האחרון שבו יתגלה הסוד של אלוהים.
המאמינים בכתבי הקודש ,תראה כי הגיע הזמן אל קיצו ,זה תלוי כל אחד מחפש את אלוהים להיות במקום
הנכון ליום של ביאתו .ישוע הזהיר כי כאשר כל זה אמר ,אם מילא ,יבוא הזמן סוף .כמו המשפט בכתבי
הקודש של אלוהים עדיין לבוא .הוא ישפוט גברים לאחר חזרתו של ישו ,המשפט הזה שמור סוף כל ויהיה
במהלך האלף ,לגאולה כמה ואחרים לאבדון.
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13
המצוות
ולכן שואפים להחזיק להרוג את כל הכתוב בספר תורת משה ,אשר לא להרחיק,
ימין או שמאל ,כמו הרבה נשמות השומר ,עבור האהבה שלך יה האדון שלך אלוהים .יהושע.
.11 ,6 .23
אלוהים מהלכים אדם שהוא לא להתפוגג ,כך אל בין את הטיפול היום לא בא ביניהם ,ואם לא לכי מכאן
לשכוח כי הוא הצד האיש בצד .הוא אומר ,נאבק למעלה ,לעשות את כל זה הוא פיקד על פי חוק ,נתתי אותו
משה .שמור את זה להפוך אותו קו ישר ,לא מחפש מישהו שיכול להשפיע אתה שולל ,כפי שהוא עם החוק
יהיה מוגן נשמות בחיים שלנו .בעוד חיי אדם עלי אדמות יש חוק שמגן על האזרחים ,הוא שהיא מספרת את
האיש כאשר הוא מתגעגע .וכאשר אדם מפר חוקים אלה הארצי ,גם ,יהיו עונשים האדמה .אבל אלוהים
החוק מגן על הגלוי בלתי נראה .אם כל בצע את חוקי האל ,הם גם לא להפר את החוקים של האיש ,כמו
החוקים הארציים היו מבוססים על החוקים של אלוהים כי הוא הניח את האיש ללכת ,כדי להציל נשמות
בחיים שלהם.

מה להסיט את האוזניים מלשמוע את החוק גם התפילה שלו תהיה תועבה .משלי.9 .28.
כאן אנו רואים את כל הבורות שלנו על החוק של אלוהים ,להפוך מ אוזנינו לשמוע את הקול שלך ולעשות
מה הוא רוצה מאיתנו ,אלוהים רוצה לשמוע את הקול שלנו ,ואת התשובות התפילות שלנו ,אבל מה אלוהים
אומר הוא נשמע טוב ,עכשיו רואים והבנה כי מי סוטה מצוותיו ,התפילות שלהם להיות מתועב.

האדון  reprovesאחד שאוהב
הבן שלי ,אל תשכח החוק שלי ,הלב שלי לשמור מצוות .לא לשכוח את האהבה ואת הנאמנות:
אתא  -עד הצוואר עמך :לכתוב אותם על לוח של הלב שלך .משלי.3 ,1 .3 .
הבן שלי ,אל תשכח אותי אני אבא שלך לא כל כך
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אלוהים מדבר? מצוות אתא בצוואר שלך ולכתוב אותם בלב שלך .האיש שכותב בפקודות אלה בלב רק את
אשר הוא ציות אלוהים ,בגלל הפחדים ,אוהב ,אוהב אותה מקשיב מציית .מי שלא יציית את מצוות האל ,אל
להם ,עדיין כתוב את האבנים ,כי הם לא יודעים אלוהים ,ולא לציית .מה היית אומרת שהוא אוהב את הבן
שלך? אם הוא יהפוך הגב שלי לא מקשיבים ,לא מייחסים חשיבות לרגשות שלהם ללכת ,לעזוב ולהשאיר
אותך מדבר אל עצמך ,מבלי להקשיב לך ,בלי שאתה שם לב? הנה מה אנחנו עושים עם אלוהים ,הוא פשוט
רוצה לנו לשכוח כמה הוא אוהב אותנו ורוצה אותנו לחיות איתו עלינו לדחות את האהבה והנאמנות שלו,
הם מביאים לנו חיים ושלום ,והוא אומר כי העניבה שלהם מצוות על טבליות של בליבנו ,לעולם לא לשכוח
את חובתנו .אסור לנו ללכת בהבנה שלנו ,ולא לחפש להבנות או תזות אחר אומר ,שאנחנו צריכים לחפש את
אלוהים ,איפה הוא ,בדוקטרינה שלו ,התנ"ך הקדוש ,זה המקום שבו אנו מוצאים ואת יודעת ,הוא יקבל
אותנו ,אז הוא ישא על הברכיים ,שם הוא מוריד את הכאב שלנו ויסייע לנו לבצע הנטל שלנו ,ואם אתה לא
בדרכים שלו ,לא לדחות את התיקון שאולי ,עבור כל הורה שאוהב את בנו מתקן אותו .יש פופולרי לומר,
אבל יש לו הרבה חוכמה'',הוא הטוב ביותר כי אבא אוהב להשתמש במקל אם הילד לא מקשיב לעצות
שלהם ,מאשר לראות אדם זר עושה את זה.

מצוות סמכות על אדם שחי כל הזמן
אתה לא מכיר אותך ,אחי )אני מדבר על אלה שמכירים את החוק ,את עשרת
הדברות( כי החוק יש שליטה על אדם כל עוד הוא חי? הרומאים1 .7 .
''המצוות נכתבו על ידי האצבע של אלוהים על שני לוחות אבן :הראשון נכתב הראשונה ארבע
מצוות ,אשר הדגימה אלוהים ,האבן השנייה היה כותב את השני שש מצוות הם לאהוב זה את זה ,היה מה
שישו אמר ,כי החוק הוא סיכם בשני .אמר את זה ,הוא לא שינה את החוקים ,הוא אמר כי כל המצוות מתוך
ציות ,הם שניים .עבור כל המצוות ניתן לסכם'':באהבת אלוהים או קרוב ''.זה מסתכם אחד  soleiהחוק של
האהבה .זה עולה בקנה אחד עם החוק ישים כל ציות כי היא כל האהבה של אדם לאלוהים המילים שלו.
האיש אשר אהבת אלוהים ,גם אוהב את השכן שלו שאוהב שכנו גם אוהב את אלוהים .לפיכך
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החוק הוא אחד ,אלוהים אוהב את כל הדברים לעיל .עשרת הדיברות הם חוק מוסרי?
כן )זה עוסק חובותיו של גברים( .כך האיש לא לברוח החובות שאלוהים ציווה אותם .למה הוא ישו עצמו,
הוא אומר .את החוק יש שליטה על אדם כל עוד הוא חי.
אבל האיש להגן או לסתור ,אומר שאלוהים אוהב את השכן שלך הוא עונה לדרישות החוק .אה ,כן ,אבל אם
לציית לכל הפקודות אחת אחת ,אהבה היא ציות במילוי דברי אלוהים ,אהבה ללא עבודה הוא מת .אני אוהב
ואת לא לציית?.

אם אתה שומר מצוות שלי לציית באהבה שלי בדיוק כמו שאני שומרת מצוות של אבא
שלי לציית באהבתו .ג 'ון 15:10
החוק של אלוהים) .שמות .20

5
אבא הכבוד עמך עמך ואת אמא
6
לא להרוג
7
לא לנאוף
8
לא לגנוב
9
לא לשאת שווא
העד נגד עמך
הבא
10
לא לחמוד את הבית של
הבא שלך

1
ונתתה אין אלהים אחרים
לפני אותי
2
פראס לא כפה אותך
פסל
3
לא לקחת את השם של
יהוה אלהיך לשווא
4
זכור  -אתה לקדש
את יום השבת

ישוע אומר כי מצוות אלוהים מדי ,וכי הוא שמר עם האהבה שלו .מצוות אלה הן גם שלנו ,שנקבל אהבה כי
הוא טוב ,נכון והוגן .אבל זה דרך הידע של מצוות אלו ,אשר מראה לנו מה נכון ומה לא נכון .הוא חץ
שמצביע על הדרך שבה הוא האיש הבא.
איפה זה אומר :הפקודה יש שליטה על אדם כל עוד הוא חי.
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אלוהים בחירה באיזו דרך ללכת ,יש לנו רצון חופשי להחליט.

הצדק שלי לא יהיה בוטל
כה אמר אדני יהוה ,סטנד  -יה בדרכים ,בדרכים לראות ,לשאול ,עבור נתיבי הישן,
שבו דרך טובה ללכת בה .ו יה אמצא עבור שאר הנשמות שלך ,אבל הם אומרים שהם לא
הולכים .גם אני להגדיר השומרים )השומרים מגדל( מעל אתה אומר ,להאזין לקולות של
הצופר ,אבל הם לא הקשיבו .לכן לשמוע ,מדינות יה מודיע לך ,הו הקהילה ,מה הוא מבין
אותם! לשמוע האדמה הו! הנני מביא רעה על העם הזה ,את הבושה )בושה( ,את הפירות של
המחשבות שלהם ,משום שהם אינם מודעים המילים שלי ,ולדחות את החוק שלי .ירמיהו.6 .
19-16
כה אמר אדני יהוה ,חוקים שלי לא יהיה בוטל .כמו מילה של אלוהים לא לחזור ,זה בהחלט החוק הוא בלתי
הפיך שאין לתקנו .ואלוהים אומר ,כי לאדם יש לשנות ,לבחון את החוקים ,אשר נמצאת השבילים ישנים.
נתיבים אלה הישן ,הוא מתייחס בברית הישנה ,אשר בספר שמות -1 .20 .עד  .17אלו הן המצוות שלו ,זו
הדרך הנכונה .בעוד החיים כאן על פני האדמה ,בימים של אדם הם רק כאב ,תלאות ,רדיפות ,הצער ,כל מיני
רע.
מדינות רבות לחיות במלחמות מתמיד ,נלחם על פיסת אדמה וכמה אנשים מתים המלחמות האלה,
שבהם הם משתמשים? יצירות אלה של הקרקע כבר לא להגיש להם ,עוד אחרי כל כך הרבה קרבות מותם,
הם רק לשרת את הארץ כי הם זכאים הקבר .אם מלחמות הם כל כך הרבה סיבות אחרות ,יש לראות סוגים
רבים של מלחמות כי קיימת אי פעם? מלחמת אזרחים ,מלחמות קר ,וכו ' .וכו ' .כאן אנו רואים כי אלוהים
הוא מתקשר האיש הסיבה ,כאן אנו רואים את הכישלון של מצוותיו .אהבת השכן שלנו את עצמנו.
הוא מראה לנו את הנתיב הזה מביא שלום בין אנשים ,הרמוניה ,כבוד אחד כלפי השני וגם אהבה.
אלוהים אומר שכאשר גברים למצוא בדרך זו ,ימצאו גם לנוח ,לנוח בשלום על נשמות עייפים שלך .דרך
הנביאים אלוהים שולח את המסר שלה אל אנשים שלא רוצים להאמין שאף אחד לא האוזניים ,כמו גם
שומר ,עבדיו ,מיסיונרים הם אנשים לקחת את אותו המסר ,שלדי ,דופק על דלתות ברחובות ,פעמים הם גם
לא קיבלו היטב .הוא מוסיף ,לשמוע את כל העמים ,האומות מה קהל הוא אומר .הם
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אנשים בשירותו של אלוהים .ואם לא לצית ,הוא יביא רעה על הסוררים ,ו
להיות על פי יצירות של כל אחד ,ואת אומרת שהוא לא מתעב את דבריו ולא לדחות את מצוותיו ,כי הם
חוקים ופסקי דין.

אקסודוס  .17-1. 20ואת החוק של עשרת הדיברות ,ואת מאשרת חוקים ופסקי דין.
הוא מי מציית המצוות יהיה מוצדק
קיבלת את החוק על ידי הצבה של מלאכים ,ולא כל הזמן .מעשי53 .7 .
חלקם מתייחסים לסתור את עשרת הדיברות כפי המצוות של משה ,כדי לברוח מהם .משה היה אדם
שנבחר על ידי אלוהים ,כך בפקודות אלה לעצור את האנשים ,את הידע של פקודות ,חוקים חוקים של
אלוהים .לדעת את הגבול של מה מותר ומה אסור ,מה הוא חטא והבנה כדי לדעת מה לא בסדר של הדברים
הלא נכונים ,כך טעות היא חטא אלוהים אינו מקבל את הטעות ,הוא עזב את החוקים שלו על העם ללכת
בבטחה לא לגווע.

למי רק להקשיב החוק הם רק לפני אלוהים .אבל מי בפועל את החוק תהיה מוצדקת .ביום
שבו אלוהים יהיה לשפוט את הסודות של גברים על ידי ישוע המשיח .על פי הבשורה שלי.
הרומאים16 ,13 .2 .
כאן ברור על מה נכון ומה צודק .לכל אחד יש לציית לחוקים אלה ,את החוק של עשרת הדברות .מי שומע
וקורא על החוק הזה ,ולציית מצוות יהיה מוצדק על ידי צייתנות ,ומי לא בפועל ,לא לציית ,הם יימצאו
המבקשים ,כי אדם מוצדקת על ידי אותם באמצעות צייתנות ,זה עכשיו כי לאדם יש את ההזדמנות רוצה
לשנות ,כך על המשפט הזה לא תצטער מאוחר יותר .כמו שאמרתי זה כבר מאוחר מדי כי אני מצטער ,לא
יכול לחזור ,ואם אתה לא עושה את זה קונצרט ,זוכר את אותו יום כי לא מוכנה לשמוע את השיחה הזאת ,כי
את הברכות ,שלום ,השאר זה אלוהים מבטיח ,הוא השמים הנצחית אבל השטן מי להוביל בשבי יהיה
מתייסר בגיהינום לנצח .הנה פסוק מתיו .34-28 .8 .פסוק 29 .כדי לראות את השדים יודע והודה כי יום
אחד יגיע הזמן להיות מוטרד שלהם ,נענשים על מה שהם עשו עם הילדים של אלוהים.

האמונה בישוע
מי יודע אלוהים? זו שאלה שכל אחד צריך לעשות את עצמך .עשית? אז בואי נראה יחד את
התשובה.
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אם אנחנו אוהבים את אלוהים ,זה שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים אם נשמור את המצווה
שלו .מי הוא אומר שהוא מכיר אותו ,לא  keepethמצוותיו הוא שקרן ,זה לא נכון .אבל הוא
שמחזיק מילה אהבת אלוהים הוא באמת מושלמים בו ,ככה אנחנו יודעים את זה .שלו הוא
אשר אומר כי בו חייב ללכת בלכתו .אחים ,לא לכתוב פקודות קוליות שוב ,אלא המצווה
הישן אשר היה לך מההתחלה .בת המצווה היא המילה שמעת מההתחלה 1° .ג 'ון .7 - 3 .2
כיצד אנו יכולים לומר שאנחנו יודעים אלוהים לא מוכן לקבל את דבריהם? אבל אם נשמור את מצוותיו אנו
יכולים לומר שאנחנו יודעים שלו ,ואנו ידועים כי אנחנו הולכים למעלה הצעדים שלהם ,ואנחנו בעקבותיו
שלהם .אלה המצוות אשר חשוף נתן הישנים האלה ,באותו שנתן משה .כל מי לא שומר מצוות אלה יימצאו
שקרנים יהיה זרים אלוהים ,הוא לא אוהב לשקר .לאן בנפרד ,השקרנים אמיתי ,כי אלוהים לא השתנה
מצוותיו ומצוותיו שלו מתקיימים מי שמע מההתחלה.

כי זו היא אהבת אלוהים ,כי אנחנו שומרים את מצוותיו :ומצוותיו שלו אינם מכבידים 1 .ג
'ון .3 ,5
כיצד אנו יכולים לשלול אהבה כזאת? אלוהים לא בא כי הוא מצפה להחלטה של אנשים כנים לחזור
בתשובה ,כי הוא לא רוצה כל הילדים שלך הולך לאיבוד .הוא רק רוצה להבין ,ולקבל אהבה והקרבה שלו.
לא לשמור מצוות ,אבל איתם ,הם חשופים מוביל ישו .האם ישוע שמציל ,הוא לבד יש את הכוח להציל
אותנו מהחטא .שמירת ,אבל אם נשמור את מצוותיו ,שלו כשנגיע בנוכחותו של ישוע ,הוא יהיה לדעת אם
יש צדק אותנו ,כי אנחנו אוהבים אותו ולשמור דבריו מצוותיו.

מי מציית אלוהים ,אושר על ידי אנשים קדושים
ושמעת את קולו של אלוהים שלך ,נזהרים לשמור את כל מצוותיו אשר אני פוקד
עליך היום הזה ,יהוה אלוהים שלך תקבע אתה גבוה מעל כל אומות הארץ .האדון תקים לך
עבור אנשים קדושים ,כמו נשבעתי ,אם אתה שומר מצוות של אלוהים שלך וללכת בדרכיו.
האדון יצהיר לך את הראש ולא את הזנב ,ו ונתתה להיות מעל ולא מתחת ,כאשר להקשיב
מצוות עמך יהוה אלוהים,
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פיקוד לך היום ,כדי לשמור ולעשות .דברים.13 ,9 ,1 .28 .
הנה כמה הרשאות שאלוהים ייתן לילדים שלך צייתנית .מי לשמור כל מצוותיו ,הוא פקודות
אתה כאן היום) .כי מחר עלול להיות מאוחר מדי ,אתה עלול להיות רע מחדש לא בין החיים( ,כי הבא יהיה
מבורך בין כל ,יהיה נעלה על אומות הארץ ,והוא יהיה אנשים קדושים .זה הוא נשבע ודבריו נאמנים ,רק
להקשיב ולציית דבריו .הוא יצהיר לך את הראש ולא את הזנב ,והוא יהיה גבוה כל הבקשות גרם ולכן יהיה
שתוף אינטימי איתו ,לטפל בך ,פשוט להקשיב לו ולתת לו להוביל אתכם בבטחה.
או ,אתה חושב שכל תורת מוביל אלוהים? או שאלה גם אלה המדברים של נבואה ,לראות.

איוב  .8 .40 jó.טבעתי לך ,כל ,המוח שלי? או לגנות אותי ,לך צדיק?.
בשנת ' 12ון 43-37 .ישוע אומר האיש שישב לקבל את השגיאה ,הונאה ,והגרוע מכל לא לשחות
כדי לתקן את השגיאה ,או לנקוט עמדה ולשחזר את האמת בגלל שהם אוהבים יותר את התהילה של גברים
מאשר של אלוהים.
אלוהים הראה איוב ,וביקש ממנו ,שאתה ריק ,המוח שלי? או לגנות אותי כדי להצדיק את עצמך?
האיש מנסה להצדיק ,לא לקבל את האמת ,אומר שהוא לא עקביות ,וגבר מנסה להצדיק ,סוטים ,מבטל בית
המשפט ,וכל זה בתוך הבשורה .ולפני שאתה ,דוחים את האמת הזו .הוא יגיד את אותו הדבר ,כי הוא מנסה
לבטל את האמת כדי להצדיק לך ,ואחרים .ואתה אחי חבורה לברוח זה אכפת? משפטם של אלוהים" .

הצטיינות החוק של האדון ,ואת האושר של אשר מציין.
)לקרוא את התנ"ך ב תהילים  .119.הפסוק עד .176 ,1
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14
נביאים
הנביאים ,גברים בשירות של אלוהים ,רוח אלוהים צופה את העתיד ,כמה מנהיגים דתיים של
נכבדים ,נביאי התנ"ך קדושים ,מופרדים מן השירות של אלוהים .אלוהים מדבר הנביאים שלו באמצעות
חזיונות ,חלומות .הוא מדבר על אנשים שלו דרך הנביאים הקדושים שלו .ואת המילים האלה ,נבואות לבוא
אלינו תמומש על ידי הגילויים של אלוהים .להוביל את עמו בשלום ,לא להפוך מן הדרכים שלהם.
חלק הנביאים חיבר המשרד נבואי ,אחרים היו המתנה ,דניאל היה נביא ,מדינאי ,יוחנן המטביל היה
הנביא שבא לבשר על מלכות האלוהים באמצעות ישוע המשיח.
ג 'ון האוונגליסט לאחר שהוגלו על האי של פטמוס כתב את הספר של התגלות .ישוע מגלה את חזון אחרית
הימים ,סוף הזמן .היו הנביאים בברית הישנה ויש הנביאים בברית החדשה .ואת דברי אלוהים עדיין נמצאים
מילא.

נביאי השקר
מכיוון שכדור הארץ מלא נואפים ואת האדמה בוכה בגלל הקללה :המרעה של
במדבר הן התייבשו כי כמובן שלהם הוא רע ,והכוח שלו הוא לא נכון .עבור הנביא וגם
הכומר הם יחללו; לבית שלי מצאתי עשר הרשעות שלהם האדון .לכן הדרך שלהם הם יהיו
כמו חלקלק בחושך ,יהיה דחפו ליפול בה :עבור אביא עליהם רעה ,שנה של פורענות ,נאם
האדון שלהם .ירמיהו.12 - 10 .23 .
כי אלוהים אומר שכדור הארץ מלא נואפים? )נואפים במקרה הזה הוא בגידה דבריה של אלוהים( .אלוהים
מדבר על בגידה ,כמו כמרים ,נביאים ,לדבר על שקרים ,מילים מזויפות הקריירה שלהם) ,מקצוע ,עבודה,
פעילות (.גרועות ,ומשכנע .עבודותיו לא נכון אלוהים ,הם מזוהמים ,ובכך ,יהיה לעבור את כל הדורות ,אשר
ללכת לזנות ,יכאב את האדמה עם קללה .העולם הזה לא את העולם כי ירצה האל עבור הילדים שלו ,בהם
אנו רואים רק רעב ,סבל ומוות ,אשר לפעמים לא רואה או לא רוצה לראות ,אבל כל מה שקורה הוא בטווח
ראייה של אלוהים .האיש הורס את עצמו ,היציאה הראשונה מן הדרכים של אלוהים ,להביא
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על הקללה ,כי היא הורסת את בית הגידול שלו ,לטבע היער .בתמורה המרעה מתייבש ,המים נעלם כל
תופעות הטבע הן בתגובה ,כפועל יוצא של פעולות תוצאה של האיש ,בו נהרגו שני אדם ובעלי חיים .מי
ברגל ומי לשאת על שבילים אלה בסדר ,אלוהים יהיה לבקר אותם ביום של ביאתו .ואת אלה של אלוהים
מייעץ הן עבור הנביאים מטיפים כל הזמן ,כמו היום.
מנהיגים דתיים ,מנהיג גדול של מדינות ,אנשים מכובדים מאוד וגם הרופאים אומרים ,בתיאולוגיה,
ואשר מדריך את האנשים אם הם לא מטיפים את האמת הבשורה ,ולא על פי דברי הוא ,הם טועים .טוב
שמישהו מרמה אותם והם מרמים אומה שלמה ,ועל לגנות אותם הרס ,מוות .ואת נביאי שקר מי ללמד
שקרים חסידים שלו הזקנים האלה ,האדונים האלה הם את הראש ואת הנביאים הם הזנב יחד ולעשות
להוביל מהלכים גדולים רבים מדרך הישר.
כל האנושות וכל מנהיג דתי ,כל תיאולוג ,כל נביא ,הכתובים ולמצוא את הדוקטרינה של אלוהים
כפי שהוא זמן .ממוצע אלוהים לא רוצה שום ילד להפסיד מרומים ,ולא לתת לאף אחד להונות גם טועה.

)ב לוקאס .16.16,17 .ישוע ,אומר החוק והנביאים היו עד ג 'ון )הנביא האחרון היו עד יוחנן
המטביל( מאז הכריז על מלכות האלוהים ,ועל כל אדם  enterethבאלימות לתוך זה .וזה קל
יותר להזיז את השמים ואת הארץ מאשר ליפול קמצוץ של החוק.
ישוע אמר החוק טקסי בגוף שלך ,העור ,האמונה ,וגם של החוק המוסרי ,אשר עומדים בדרישות התקנון של
כל  10הדיברות ,כל אחד מהם גם להיות כל אחד מהם את החותם של אלוהים .ואומר )הנביא האחרון היו
עד יוחנן המטביל( ואת כל כוח אדם להיכנס לגן עדן .אז זה רק אחרי ג 'ון יש רק הנביא אשר מכריז על בואו
של ישו . .ב מאט .11.12 .8 .דוברי ישו של אמונה וצייתנות ,אומר רבים יבואו ממערב למזרח

ונכנס מלכות ובני הממלכה יהיה מושלך אל החושך החיצון ,שם יהיה בכי וחרק שיניים.
ומי משנה את הסטטוס של אלוהים דומה הגויים.

אני טימותי  .b, 15.166.14עד הופעת אדוננו ישוע המשיח :אשר הזמן יראה מי הוא מבורך
רק שליט ,מלך מלכי המלכים )ישו( ואת לורד הלורדים .יש לו ,הוא רק ,אלמוות ,בדירה
באור נגיש ,אשר לא  hathהאיש ראה ולא יכול לראות :למי יש כבוד כוח נצחי .אמן .כאן
מבהיר כי אין הוא בן תמותה שבו ישו .הוא נמצא במקום נגיש.
הנה גם ההכרה כי יש תמותה לא עלה השמימה לאחר ישו קם לתחייה ועלה לשמים.
אז אתה ,פרשן של החוק! בגלל שלקחת ממני את המפתח של ידע :אבל אתם לא נכנסו בעצמכם ,ואתה
הפריע אלה שנכנסים .לוקאס11:52 .
לאחר מכן המנהיגים הדתיים ,כמרים ונביאים שמפרשים ,מסביר ,מפענח מוטעה חוקים של
אלוהים ללא כל ידע של האמת שמביא את התנ"ך .כאן בטקסט הזה מסביר את זה אין לך .מי מלמד את
,אלוהים ,ואת החוקים האלה יהיו בית המשפט שלנו התנ"ך שלא בצדק .אנחנו כבר דיבר על החוקים של
.בינינו ובין הקב"ה ,שבו אנו ניבחן על ידי הטעויות שלנו ,חטאינו
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15
Pastors
Good Shepherd

הרועה הטוב הוא מי כמו כבשה ,לשמוע את קולו של אלוהים ולציית .ומניח את חייו לרשותו של
אלוהים .איש של לב טהור ,ישר ,נאמן ,מחשש גברים קנאים מי יוביל את האדון מהעדר להאכיל אותם עם
תורתו של האמת הם לא מושחתים דברי אלוהים חיים ,ריפוי פצעים ,המקשר את תועה ,חיפוש מפוזר ,כמו
האם ישו :הרועה הטוב תניח את חייו עבור הכבשים'',מדבר על  men''oftenהכומר ויתור ,מוותר על
האינטרסים שלהם ,את חייהם למען אהבה גדולה יותר ,ומחבקת את העבודה של מרעה ,טוב רועה צאן אם
סובל סובל ,הוא מרגיש את הכאב כי הכבשים שלו מרגיש .התשוקה שלו היא שכולם יודעים אלוהים,
וישועה שיש ,Oram .מהיר הכבשים מפוזרים ,בלי מחשבה על גמול .אבל אלוהים בשמיים והוא יודע הכל
ורואה הכל ,אתן להם את שכר גם מחבקת אותם בהצטיינות.
ואת כמרים ,נשים אמיצות ,אהבה ,הבנה ,גם נבחר על ידי אלוהים ,הכשרון הגדול ,הולכים יד ביד עם
בעלה ,לתמוך ,לעזור ללא תשלום ,כי הם יודעים את האחריות של הבעל כמו כומר .נשים חסודות ,אתה גם
תהיה הגמול שלהם .אלוהים יגמול להם.

ישו הרועה הטוב
יש לי כבשים אחרות לא של זה כפולה :גם להם אני חייב להביא אותם והם יהיה
לשמוע את הקול שלי ,ושם יהיה אחד אחד רועה הצאן .ג 'ון .16 .10
ישוע אומר ,יש לי כבשים אחרות שאינן של זה לקפל )כבשים ,בהשאלה מדברים ,אנשים ,כנסיות
לקפל( גם אני חייב להביא אותם )להוסיף ,לגרף( את הצאן שלו ,את צאן מרעיתו משנתו ,הכנסייה שלו.
הנה בפסוק זה ,מסביר אומר שהרבה אנשים אוהבים לצטט ,שאלוהים שלו ,צאנו של אלוהים נמצאים
בכנסיות שונות .כאן אנו רואים את הדרך הנכונה לבטא פסוק זה ,אנו לקרוא אותו שוב .אלוהים אומר :הוא
עדיין כבשים אחרים ,עדיין אנשים'''',הם לא של קיפול שלהם ,הכנסייה שלהם ,אך היא צריכה לצבור
אותם ''.אלוהים אומר ,כי
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כי אנחנו קוראים להישאר קשובים להתקשר שלך ,הקול שלך ,כל עוד אתה יכול לשנות ,לא להיות עקשן,
תן לעצמך הזדמנות לפגוש את הכומר הזה ,ישוע המשיח .וגם להיזהר לא למצוא בטענה נגד אלוהים .כי
אלוהים נתן את עצמו לגאולה שלנו .ישוע אומר שיש אנשים ,נשמות ברצינות שעדיין לא מצאו את הדרך
הנכונה ,את דרך האמת ,לראות ,זה האיש ואת הכבשה לקפל ,המייצגים את הכנסייה ,הדוקטרינה ,יכול
להיות שיש לך את זה נשמה כנה ,שאוהב ישוע רוצה להציל .לחיפוש לדוקטרינה זה שלוקח אותך חזרה
פאי ,יכול להיות והמוני המונים של של רועים עדרים ,אבל את הנתיב אל האמת ,אללה ,הוא אחד.

נזיפה אל הרועים שווא
מחזיק מהר את המילה נאמן אשר על פי הדוקטרינה ,שכן הוא עשוי להיות מסוגל )להזהיר(
תורת הקול כדי להרשיע מי לסתור .כי יש גברים רבים פרוע ,דברנים יהיר  ,deceiversמתן
תשומת לב על אגדות ,יהודי ,מצווה של גברים פונה מן האמת .הם מתיימר לדעת את
אלוהים ,אבל להכחיש את עובדת ,להיות ממושמע נתעב ,ואל כל עבודה טובה .טיטו,9 .1 .
.16 ,14 ,10
דברי אלוהים חיים נכון ,לא ניתן לשנות ,כל כך את תורת זהה מאז תחילת העולם ,הוא חזק ,הוא בהחלט
מסוגל לחשוף את האמת את השקרים .המתנגדים זה ,ופרוע ,מחפש כל דרך להשמיץ את תורת האלוהים
אפוף שקרים ,להגן על תורות ,מצוות ,מצוות של גברים שהם טוענים אלוהים יודע ,אבל להכחיש את עובדת
טובה ,הם שוללים עם הפרת הדוקטרינה נכון.
הנה העובדה רמקולים רבים ,בהם הונאה ,הם מלמדים פקודות של אנשים ,ואלוהים הוא להזהיר
את האנשים הם סרבני וטריקים ולתת אתה עושה טעות ,כי לפעמים אפילו לדעת את האמת של הבשורה
אבל את הנוחות צודקים איפה הם ,אחרים אומרים כי היא אוהבת אותו ,אבל העבודות הן לא להיות נידון על
ידי האמת המובילים את הבשורה.

אני יודע שהכל אלוהים עושה יימשך לעד דבר יש להוסיף ,ושום דבר לא צריך לקחת .וזה גרם אלוהים כך
שגברים צריכים לפחד לפניו .מה ,כבר ,ומה צריך להיות כבר אררה :ואלוהים שואל חשבונות של מה
שקרה .אמרתי בלב שלי ,אלוהים ישפוט הצדיקים את הרשעים ,כי יש זמן לכל מטרה ועל כל העבודה.
קהלת17 ,15 ,14 .3 .
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אלוהים עושה הכל יימשך לעד ,כולל האדם ,ונפשו גם עצמאית של מעמד ,שלהם לאן זה הולך .זה זמן
טוב לעצור ולהסתכל ,לאחר מותו של חיים ,משום שכבר יש לנו ,גם כבר יודע איך זה .כמה זה מרגיש נפלא
בחיים כי אנחנו חיים טוב ,להרגיש שהם לא משהו חסר ,אחרים לא כל כך בר מזל ולמצוא חיים אומללים,
ומתגעגע כשמתים ,יש חיים טובים יותר מפני שהם חושבים שמגיע להם פרס .אבל שניהם אותו ואת
אחרים ,חיים אחרי המוות ,תלוי מה אתה עושה או לא עושה בחיים זה היום .זה תלוי לבדוק כל אחד,
להתחייב לכללים שאלוהים הקימה ,אלה לא ניתן להסיר או נוסף ,כל אדם צריך לדעת ופחד אלה שיש להם
שליטה על כל אחד וכל דבר ,אלוהים.
מה שמופיע אחרי לחיי אדם אחר ,מה הוא חי בנוכחות אלוהים ציות שלו .דורש מאיתנו לחיות נאמנות
צדיקים ,אמונה ,תקווה בו לרחמים שלו עבורנו החוטאים ,כי זה לחיות  ,carnallyבחטא ,שום דבר מועיל,
מה הוא איתנו ,המכין רוחנית כמו רוח אלוהים נותן לנו .עבור כל העבודה תהיה הוכחה להיות טוב ,אם אתה
חי לנצח ,אם העבודה היא עבור הרע גם לחיות לנצח ,כך אומר הכתובים.

התוכנית שאלוהים לא שתל יהיה מושרש
אתה לבטל את המילה של המסורת שלך את מצוות אלוהים .זה כבוד לי אנשים עם
השפתיים שלהם ,אבל בליבם הם רחוקים ממני .אך לשווא הם מעריצים אותי ללמד על
דוקטרינות המצוות של גברים ,כל צמח אשר אררה שמימיים אבא שלי לא שתל יהיו
מושרשים למעלה .תן להם מדריכים עיוורים ,עכשיו אם העיוור להוביל את העיוור הן תיפול
לתוך הבור .מתיו.14 ,13 ,9 ,8 ,6 .15 .
אלוהים נתן חוקים בשביל מה לחיות גבר ,אבל המצאות חיי אדם ,כפי שכמה אומרים ,יש! זה
הזמן של אבנים ,יש! זה של העת העתיקה ,ובהדרגה להציג המצאות ,כמו שאומרים להיות על זמן לדברים,
או דוקטרינות מחודש ,אז זה יבטל את המילים של אלוהים .אבל את המילים של הבשורה שלו ,הם פשוט,
הנוכחי ,מודרני מאוד ברור ,חכם אחריהם הם חכמים ,פזיז אדם ללמד על דוקטרינות המצוות )מצוות :כללי
כדי( גברים ,המצאות כל כך הרבה תנועות ,לכבוד אלוהים .אבל זה באופן סמוי מצוות ,דוקטרינות ,כללים,
סדר של גברים ,ואת אומרת הם העיוורים ,וכל ילכו באותה
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הקבר .ישו עיוור הוא מדבר? הנה התשובה .ישוע אומר את הצמח כולו אשר אררה שמימיים אבא שלי
לא שתל יהיה מושרש מעלה מה היא התוכנית שישוע הוא מדבר? ישוע אומר כי מפעל זה הוא הדוקטרינה
של אלוהים .ומי בצע את הדוקטרינה אחר מאשר הדוקטרינה שאלוהים נתן אנשים ,מי הם שלו לשמור על
כל מצוותיו ,אשר חוקים ופסקי דין .אלה יהיו העיוורים

אם מישהו מוביל לשבי אלך בשבי .התגלות.10 .13 .

פסק הדין פריחה

ותיקון ,אתה קיסם זה בעין אחיך ,ואת לא רואה את אלומת האור בעיניים שלך? או ,כפי שאתה אומר לאחי
תן לי להסיר את גרגר מן העין שלך היא קרש ב שלך שלך? רצועת צבוע ,הראשון הקורה מן העין שלך
ולאחר מכן לדאוג להסיר את גרגר מעינו של אחיך .היזהר ,אולם ,של נביאי שקר ,שבאים אליכם בעור של
כבש אבל מבפנים הם  raveningזאבים ,לא כל האומר לי אדוני ,אדוני! נכנס למלכות שמים ,אבל הוא
שעושה את רצונו של אבא שלי שהוא בשמיים .רבים יאמרו לי באותו יום ,אלוהים ,יש לנו לא ניבא על
שמך? וב שמך יש לגרש שדים? וב שמך לעשות יצירות נפלאות רבות? ואז אני אגיד לך בפשטות ,לא
ידעתי שאתה ,להיפרד ממני ,יה כי עון עבודה .מתיו23 - 21 ,15 ,5 - 3 .7 .
מי אתה מבחין כי אחרים לא בסדר ,זה גם הולך השגיאה אותה? אתה לא רואה שאתה גם טועה .מחפשים
הראשון ללכת באור ,יודע את אמיתות הבשורה ,ואז לקחת את אותו המסר לאחיו ,וזה אומר לצמצם את
השער :השער הצר היא מחויבות ,מחויבות כי לאדם יש את האמת של הבשורה ו ישועתם .רבים הולכים
שאנן ,באין רואה ,בלי לדאוג החיים הרוחניים ,שהם נכון או לא נכון ,אלה הם נתונים לחסדיהם של כל מיני
קסמים ,אשליות ,שכנראה יש דבקות אמונתם .לכן ,מנהיגי הדת שלהם היא קופה זאבים ,אבל ככל הנראה
במסווה של שר מילה של אלוהים .אלוהים אומר שמי נקרא על שם אני אענה שלי .במשך כל זמן שאתה חי
הוא זמן של תשובה לשנות .אבל אלוהים מזהיר ,לא כל מי שקורא על שמו באמת בנוכחות שלך ,או להיכנס
לגן עדן .אבל מי באמת לציית המילים שלו ,עונה על כל מצוותיו ,יש להכיר כמו ילדים .אזהרה נוספת
שרבים הודה כי ,בפסוק  22ו  ,23-אומר כי על דוקטרינות לנבא ,אשר לגרש

130

שדים רבים לעשות נסים סימנים נהדר ,הכל בשם האלוהים .ובאותו יום שאלוהים יענה? לא ידעתי שאתה:
כאן אפשר לראות במצב הזה ,כמו שאתה אומר ,זה לא לי ,אני אוהב את אלוהים ,לחיות את החיים שלי
באלוהים ,אני מחפשת אותו בכל רגע .אבל אלוהים תספר להם .להיפרד ממני ,כי אתם רשעות צדקת
העבודה ,אשר בחטא .האם הליכה לא נכונה בנוכחותו של אלוהים.

מורים מזויף
היה גם בקרב העם בקרב נביאי שקר לך לנבול כמו גם ,מורים שווא''''.זה להביא
כפירה ארורה ,אפילו להכחיש את האדון כי קנה אותם ,מביאים על עצמם חורבן מהיר.
ורבים אחריכם ממאיר שלהם להיות חילול הקודש אגב האמת .ותאוות הבצע יהיה לנצל את
העסק עם המילים מטעות ,שבו תנומה כבר הרבה זמן לא יעוכב העונש ,והרס שלהם לא
יהיה .אלוהים לא חס על המלאכים אשר חטאו ,אבל להפיל אותם לגיהינום מחויבים להם
שרשרות של חושך ,להיות שמורה לבית המשפט .ולא לחוס על העולם העתיק ,אבל נח הציל
מטיף של צדקת עם שבעה אחרים ,להביא את המבול על העולם של מטורפת .אז אלוהים
יודע יספקו את החסיד רשעים לשמורת היום של בית המשפט להיענש .פיטר .9 ,5 - 1 .2 .2

פסוקים אלה אנו חייבים לנתח מה הוא ,ואיך המשפט של אלוהים על האדם ,על מי סוטה מדרך
האמת ,את המילים של אלוהים .אלוהים לא חס על המלאכים אשר חטאו ,והטיל אותם לגיהינום ,והם
בחשכה ,מחכה ליום יום של המשפט האחרון שלו.
אלוהים לא חס על המלאכים ,ולא העולם העתיק .כאן אנו רואים כי הישועה של האדם הוא צבר
באמצעות ציות למצוות שלו ,את דבריו של אלוהים ואת האמונה בישוע .העולם העתיק היה להיות מאוד
מיושבים או קרוב אליו היום ,אתה רואה ,על המבול בא ,אנשים שלא צייתו יישמרו רק נח אשתו ושלושת
בניו ושלוש בנותיו .כי האנשים האלה היו הוגנים צייתנית .האם אלוהים יסלח גם לנו? קרא שוב ולשים לב
פסוקים אלה ,כאן אתה רואה כי הישועה לא בדיחה ,או בכל דרך שהיא ,או כפי שאנשים רוצים .אלוהים לא
חס על המלאכים אשר מרדו ב
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גן עדן ,והטיל אותם לעזאזל ,הם עכשיו המלאכים של החושך שמורות לבואו של ישוע ,כאשר הם יישפטו
ונידון .האנשים של היום לא שונים מאלו ,כי השחיתות נפוצה ,הלב של האיש הוא מוקשה .לא רואה את
הסימנים של סוף זמן ,לא שומע את המילים של הבשורה ואת מי הם משרתים ,הם גילויים של כתבי הקודש,
כי כל האירועים האלה מכריזים את שובו של ישו הוא אזהרה לא להיתפס לא מוכן .אירועים אלה ערני
קשובים אחד זה .והנה עוד אזהרה ,כפי שהיה בתקופות אחרות ,נביאי שקר כמרים שווא ,יהיה בינינו,
האנשים של היום ,מורים שווא,
מורים שקר )במילון :רופא ,רופא של כל מדע ,תיאולוג של מוניטין רב.(.
אבל היום כל אמונה יש התיאולוגיה שלה טוען כל התזה שלו .הרופאים האלה ,תיאולוגים,
כמרים ,נביאים ,כי מי להגן דוקטרינות סמוי מציגה הכפירה שלהם.
כפירה )בניגוד ל תורת שטויות הכנסייה(.
דוקטרינות אלה הן בניגוד לדוקטרינה של אלוהים ,הם קופצים או לשבור נוהלי זימה ,את הדרך ואן להסיע
אנשים .הם לחלל את הדרך של האמת ,מדבר מילים מעושה ורבים יעקבו בוודאות של להיות על הכביש
המוביל אל אלוהים .אבל המשפט ,בית המשפט לא תעכב .אלוהים מתבטא אלה פעמים לאחרונה עבורנו
הנשמות שלנו ,כך שכל אחד יכול לקבל את המילה של האמת ,צייתנות ,שירות לא שפתו.

זוהי אבן הנגף של ו סלע של שערורייה ,למי מעידה על המילה'''' ,כדי להיות ממושמע
גם הם מונו .1 .פיטר.8 .2 .
אתה לא למעוד ולא להיות בסדר עם שוכב מילים ,כי אם אנחנו טועים ,אנחנו מועדים על דברי
אמת ,וגם ישו ,כי הוא סלע ,אבן העיקרי שלנו ,איפה אנחנו צריכים לעמוד על ידי הדוקטרינה שלו ,המילים
שלו שמוביל אלוהים.

וצדקה הוא זה :כי אנחנו הולכים על פי מצוות שלו .אלו הן המצוות כפי ששמענו
מהתחלה ,ללכת על זה .תראו לעצמכם ,פן נאבד את מה שיש לנו מחושל ,אבל מקבלים
תמורה מלאה .אלה
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כדי לומר חצי אמת )מושחתים( ,לא לשמור את תורת המשיח ,אלוהים לא אררה :מי לשמר
את הדוקטרינה של ישו ,הוא האב והבן . 2° .ג 'ון .9 ,8 ,6 .1
את האמת ,אהבה וצייתנות זה ,לשמור את מצוות אלוהים ,כי אנחנו מקבלים את זה הבשורה
שלו ,כאשר הם מלווים את האדם כל החיים שלך מהלידה ,על החיים ועל המוות .ציות או אי ציות ,כי כל
אלה אתנו אפילו אחרי שאנחנו מתים ,או עבור לתגמל את הקללה .הקללה עבור אלה שאינם הרווחת מילה
בריאה של אלוהים ,ואת העבריינים הגרוע ביותר ,המושחתת ,הם קיללו .מי לציית ,לאהוב את המילים של
אלוהים ,לא תהיה להם את הברכות ואת האהבה של האב והבן .כי המחוקק את הכוח לשמור או לזרוק.

אף אחד לא להטעות אותך עם מילים ריקות ,כי על אלה היא זעמו של אלוהים על הילדים
של אי ציות .משום כך הוא שינה  Awake thouנאם ,לקום מן המתים ,ואת המשיח תזרח.
לכן לא יהיה טיפשי ,אבל להבין מה רצונו של האל .האפסיים17 ,14 ,6 .5 .

לא מאמין כל וטו של הדוקטרינה ,כי השגיאה של החשוך של הבנות שלהם ,לרמות אנשים
צנוע וכנה ,כי אחד אלוהים נכון ,אבל הם הובילו אהבה וכבוד אלהים אחרים ,והוא כבר חתום ליום כל
סודות להתגלות טעויות .הילדים הסוררים אלוהים קורא לילדים שלו ומתקן אותם ,ולקרוא לתשובה.

אתם מסרבים לראות כי זה לא אותו מדבר :מדוע לא לברוח שסירבו לו וידבר על פני
האדמה ,הרבה פחות אם אנחנו פונים ממנו ,אשר מן השמים .עבור אלוהים שלנו היא אש
מכלה .העברים..29 ,25 .12 .
אלוהים מדבר ,מלמד ,מתקנת ,כך שאף לא אחד הילדים איבד .בשביל זה דוחה מה הוא
מדבר ,ואמר כי רבים דחו את המילים שלו ,אשר ניתנו המשרתים שלו ,אשר נשא הודעה זו לכל הארץ ואף
אחד לא הקשיב לו ,אך הם נספו .אתה רואה את זה היום ,אלוהים ממשיך להזהיר ,לא לדחות את המילים
של אותו מי הבעלים של הקרקע בשמים ,הוא על אהבה ,אלא גם ,אש מכלה.

ואם כל אדם לשמוע את המילים שלי לא מאמין ,אני לא שופט .אני לא בא לשפוט את
העולם ,אבל כדי להציל את העולם .אני דוחה אותי ולא תקבל את המילים שלי )לא לציית(,
יש מי ישפוט אותו :את המילה דיברתי ,באותו תשפוט את היום האחרון .ואני יודע כי משפטו
הוא חיי נצח .אז ,מה אני מדבר ,אני מדבר כמו אבא סיפר לי .ג 'ון 5 ,48 ,47 .12

133

כל דבר בא מפיו של אלוהים ,יאושר ,לא ישתנה לאחר שראה כי דברים רבים קרו .אבל הנה האור הוא
האלוהים ,אשר מאמינים ,ואת רוצה לשנות ,כי ישוע הוא הדרך האמת והחיים ,אשר בעקבותיו ,לא הדרך
שלו ,אבל את צעדיו של ישו ,בצע את משנתו  ,לציית לכללים .כי ישוע הוא המושיע ,לא התליין ,אי ציות
שלנו את המילים של אלוהים אשר ישפוט אותנו ביום האחרון ,כי המילה הזאת מאז ומתמיד ההישגים שלנו,
ואת מצוותיו גם מעולם לא הוסתרה ,משום שכולנו איכשהו שמעו עליהם ,כפי שמעתי שישוע הוא המושיע.
אז זה לכל אחד יהיה או לא ,כי כל מה שישוע לימד ,באו מן הכס של אלוהים ,כפי שאתה אומר ,מה אני
מדבר ,אני מדבר כמו אבא סיפר לי ,ואומר כי האמונה בישוע האל מצוות הם מעבר אל חיי הנצח והוא עצמו
גם ציית מצוות האב
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16
הנותרים
נמלט הבית של יעקב
ישעיהו .23 - 20 .10 .ו ביום ההוא שארית ישראל ,ברח 'ייקוב ,לא מתכופף
החגים ,אלא להישען על אלוהים ,הקדוש של ישראל ,למען האמת .שאריות )הנותרים(
אחזור ,אבל שארית יעקב ,האל האדיר ,כי אף האנשים שלך ישראל ,להיות כמו החול של
הים ,אחד יחזור להשמדת נקבע ,גדוש צדק .כפי שכבר ניתנה על חורבן ,האל יהוה צבאות
יבצע בעיצומו של כל הארץ ..
הרומאים .28 ,27 .9 .גם ד ישראל בוכה לגבי ישראל ,למרות מספר הילדים
ד ישראל להיות כמו החול של הים ,והשאר )מה שנשאר( ,יהיה נשמר .עבור האדון יהיה
לבצע מילה שלו עלי אדמות להשלים אותה וקיצור  -את
כאן את הנאום הודלף ,בואו לקרוא יחד שוב כאן פסוקים אלה מדברים על הישועה של גאל .אנו
רואים שיש שני משחקים בין בברית הישנה והחדשה ,ישעיהו ב ,בברית הישנה ,והרומאים בברית החדשה,
קול אחד ,קולו של אלוהים מבלעדי אללה אומר רק מה שנשאר יהיה ,או רק להציל את אלה שעזבו? .זה לא
רצונו של אלוהים ,הרצון שלו הוא שכולם ישמרו ,האיש מתחבא מאלוהים .אדם רוצה ישועה ,אבל הלב
שלהם הוא קשוח ,עקשן ,אפילו בלי לקבל את ההזדמנות לראות ולשמוע את קולו של אלוהים .אלוהים
קורא אדם לדעת את הבשורה של הטופס ,את הדוקטרינה כי אלוהים רוצה אדם לחפש ומי יודע ,אבל מי
חמוש לפתוח את הלב .רק אז ניתן לראות ולהבין את הדברים של אלוהים ,ולכן אין להסתמך על ההבנה
שלך .כאן אנו יכולים לראות כמה נשמרים ,כי יש כמה מי מחויבת דבר האלוהים .אנו חוזרים ,שריד תשוב,
שאריות של ג 'ייקוב ,למרות האנשים האלה הם כמו החול של הים a''rest''it ,יהפוך על סרבני נקבע כבר
להרוס בצדק .הרומאים .9 .נבואה ניתנה  ,27מדד  24עולה פול המשרת של אלוהים אדירים צופה;
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הרומאים .5 .11 .וכך גם בזמן ההווה שריד על פי בחירתו של חסד.
כאן גם בברית החדשה גם אומר כי רק שריד יישמרו .אבל אלוהים מאשר את מה שנאמר ,הגאולה היא על
ידי החסד ואת החסד בישוע ,אבל הוא רק החסד של ישוע באמצעות צייתנות ,התגשמות המילים של
אלוהים .ישוע מילא את החוק טקסית ,ויש לנו את החוק המוסרי של עשרת הדיברות ,בלי חסר אחד .ונזכר
אומר מי אומרת שהיא אוהבת אותו ,ומי יודע ,אבל לא לשמור את מצוותיו) ,כולם ללא יוצא מן הכלל( ,הוא
שקרן זה לא נכון 1 .ג 'ון .2.4
חוזר קצת מאחורי שם זה אומר כי את שארית ישראל ,מה שנותר הוא מי יישמרו.
כנסיית האור אשר הכתר מנה של כוכבים על הראש.

האפסיים .23 .5 .הבעל הוא ראש כמו אשתו של אלוהים הוא ראש הכנסייה
נשים פירושו התגלות ,דוקטרינת הכנסייה.

והנה הופיע פלא גדול בשמים :אשה השמש לבושה ,ואחרי הירח תחת רגליה ,כתר
של עשר כוכבים על ראשה .התגלות,1 ,12 .
 השמש והירח ,בראשית .15 ,14 .1 ,פירושו ,אורות ,אור. כתר של עשר כוכבים ,פירושו שנים עשר שבטי ישראל .אלה שמות של השבט של בני ישראל ,כתוביםהיציאות שתים בקירות של ירושלים החדשה .התגלות.12 .21 .
 השלמת-והנה הופיע פלא גדול בשמים :כנסייה לבוש אור ,אור תחת רגליו .ו כתר של שנים עשר שבטיישראל על הראש.

והדרקון )השטן( כעס על האשה )הכנסייה( והלכתי לעשות מלחמה עם שארית של
זרע שלה )חברים ,ילדים( ,ששומרים את מצוות האל ואת האמונה של ישו .התגלות .12 .
.17
כפי שצוין קודם ,חזרתו של ישו ,אבל אנחנו חוזרים ,ישוע בא כדי להציל את העולם .ג 'ון .47 .12
כי העולם היה מושחת לחלוטין ,העולם כבר היה בלגן עם פתרון אמיתי לא ,כל תורת שאלוהים נתן לאנשים
שלו נזרק על הקרקע נרמס על ידי השחיתות של השטן ,כמו שהם עשו לפני המבול ,ואז אלוהים שלח את
הבן שלו כדי לגאול את האנושות ,הדוקטרינה שלו ,אשר היה
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אבד .מאשרת את תורת האמיתית של אלוהים שישוע הטיף.

התגלות 4,5,17 .12 .פסוק  .4והדרקון )השטן( עמד לפני האשה )הכנסייה( ,שילדה ,כך
שכאשר זה אור ,הוא עשוי לטרוף את בנה )ישו( פסוק .5 .וילדה בן )בנו של אלוהים הוא
ישוע נולד של דוקטרינה זו אשר מחזיקה את כל עשרת הדיברות של אלוהים( .ומי זה הכלל
כל העמים :ישוע בנו נהרג ביום השלישי הוא קם שוב ועלה השמימה ,נלכד אל אלוהים
לשלטון פסוק  .17שלו והשטן היה זועם עם האישה הכנסייה ,והלכתי לעשות מלחמה עם
שארית של זרע שלה ,ילדים )תלמידיו וממשיכי( ששומרים את מצוות אלוהים יש האמונה
בישוע המשיח
הכנסייה שישוע בא לבנות דוקטרינה ,שלו המילים שלו ,הוא אור לעיוורים ואת המנורה בדרך אל
האמת .אבל אנטיכריסט ,כעס עם הכנסייה הזאת ,דוקטרינה זו והלך לעשות מלחמה נגד אלוהים .אחרי ישוע
נהרג השטן ,היה להפוך את המלחמה נגד תלמידי ישוע וממשיכי ,ששמרו את מצוות אלוהים היה לאותה
אמונה .רבים נהרגו נתלה ,כמה נערף ,נצלב במהופך ,אחרים שיחקו לחיות מאורות של אריות ,אחרים שרפו
בחיים שריפות של האינקוויזיציה ,או בערה מדורות בגנים בימים של החגיגות ,כבר כפי שצוין לעיל .אבל
יש עדיין חילול השם ומעליב מילים דוקטרינה זו של האלוהים ,שישוע בא להביא .אבל אלוהים מבטיח כי
השטן לא אשחק בשלך.

מי לשמור מצוות אדע לא רע .והלב של חכם יידע את הזמן בצורה .קהלת.5 .8 .
הנה חוכמה ,האיש יש לחפש את החוכמה המגיעה מאלוהים ולא את החוכמה גשמית,
הנה חוכמה ,האיש יש לחפש את החוכמה המגיעה מאלוהים ולא את החוכמה גשמית ,המבוסס על
תיאוריות האדם ,אשר לפעמים נכשלים .חוכמה אמיתית היא לשים את האיש בנוכחותו של אלוהים עם לב
מנשקם באופן מלא בענווה .כאשר אדם הוא עניו לזהות מי הוא אלוהים ומה הרצון שלך .עבור הוא רחב לב,
אוהב ,רחום ,וגם הוא יגלה דרך הצייתנות שלהם מצוותיו ,ומי יכול להראות לך כאן על פני האדמה הבטחת
הישועה שלו .ואתה תהיה בטוח תחת ההגנה שלו ,וידעתם לא רע ,הוא שומר על אלוהים שלך ואתה להודיע
כל הסכנות ממשמש ובא .עבור הוא לא ישן ,ולשמור יום ולילה.
לקרוא את התנ"ך בהתגלות 13-7 .3 .על המכתב שנשלח אל הכנסייה פילדלפיה ,ואתה תראה
שיש הכנסייה מביא את הדוקטרינה .הדוקטרינה שמכיל את המילה של אלוהים ,ואת החקים ואת פסקי הדין
שלו ,אשר מצוותיו ,ויש לי האמונה בישוע פסוק  ,7המלאך אומר הכנסייה כי הוא קדוש ,ואת נכון ויש לי
את המפתח ,אשר הוא צאצא של דוד .פסוק  8מה שומר את המילה של אלוהים ולא להכחיש את שמו.
פסוק  .9ומי שומר מילים ,שלהם נתנו כולם יודעים שאני אוהב אותך.
פסוק  10חוסכת כמו המילים של סבלנות את הפקודה אני אשאיר לכם שעה של הפיתוי שלי .בפסוק  11יש
לשמור את כל דוקטרינה זו גם עם הכתובים ,כדי שאף אחד לא יכול לקחת את הכתר שלו שאלוהים הכין
אותה .פסוק  12ומי ינצח בטור במקדש של אלוהים .פסוק  .13מי יש אוזניים לשמוע מה נאם רוח אל
הכנסיות .התגלות .12.1 .חוזרת ושם הופיע פלא גדול בשמים;
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כנסייה לבוש אור עם האור מתחת לרגליו ,ואת כתר של שנים עשר שבטי ישראל על הראש .גם לבדוק את
התנ"ך בפרק  3של התגלות .פסוק  ,12 .ואת המדד שלו מציין ,התגלות 10 ,2 .21 .ו התגלות4 .22 .
לקרוא מה התגלה כי ג 'ון והרוח הובילה אותו אל ההר גבוה הוצג עיר הקודש של אלוהים ירושלים יורדת
מן השמים .כאן זו מאשרת כי היא הכנסייה של אלוהים שהיא ירושלים החדשה.

ואת האדון יצהיר לך את הראש ולא את הזנב ,והוא יהיה רק למעלה ,ולא למטה,
כאשר להקשיב מצוות יהוה אלהיכם אשר אני מצווה עליך ,כדי להציל אותם ואתה עושה.
דברים.13 ,28 .
זוהי ההבטחה האלוהית גורם לאדם צייתן ,זה לעולם לא יהיה תור החיפוש או באמצעות גורם
מתווך לדבר עם אלוהים הם באים על כס החסד בחופשיות ,לשמור על מצוותיו ויש להם את הידיים על
הדרכון הזה ,שבו הוא רשום ,עם טביעות חותם של אלוהים .אלה הם תמיד במקום הראשון ,זוכים ,זה תמיד
בקשה שאלוהים עושה לילדים שלהם ,מי לציית לו.

ו יהוה יגרום לך להגיד שאתה תהיה על ידי אנשים שלהם ,כפי שכבר אמרתי,
ולשמור מצוותיו .לעשות לך גבוה מעל כל העמים עשו ,לשבח ,ואת תהילה ,ותהילה ,ולהיות
אנשים קדושים אל יהוה אלהיכם ,אמר .דברים.19 ,18 .26 .
הנה מה אלוהים אומר :זה מראה עד כמה אדם יכול להשיג תאימות עם המצוות שלו ,להיות
אנשים בפני עצמו אלוהים חיים יש זכות לומר את זה .אני ילד של אלוהים! יש הרשאות של להיות נעלה על
ידי אלוהים עצמו להיקרא הילדים שלך ,אם מבחינת תהילה תהילה להיות מעל כל העם קדוש ,שאלוהים
לומר לכל האנושות ,כי זכות מי רוצה להיות הוא בחינם ,רק רוצה לחפש אותו.

ובהתחשב בלבוש ב משזר ,נקי ולבן מאחר משזר הוא צדקת הקדושים .והוא
כותב לי ,אשרי מי נקראים לארוחת ערב הנישואין של כבש .והוא אמר לי .אלו דבריו
האמיתית של אלוהים .התגלות.9 ,8 .19 .
הנה את ההזמנה .קריאה זו היא הרצויה של כל העמים .להלן התנאים המוקדמים ,מודפס
הזמנות אלה נעשות על ידי אלוהים עצמו  to''toצד ''.ההזמנה היא עבור הנישואין של שה
האלוהים .עכשיו ,אתה יודע מה האורחים אשר עומדים בדרישות אלה .ראשית ,ההזמנה היא
אישית ,ועל זה את המעיל ,את החותם של המארח ,אלוהים ,האורחים כנראה את החותם
אותו ,זה החותם הוא מסמך ,שבו שלך
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להוכיח התאמתה .עם אותו להוכיח ציות שלו ,הוא גם יזוהו כאורח שלו .שנית ,מפלגה זו היא פורמלית,
אתה צריך להלביש את הדמות ,שכולם צריכים להיות לבושים בגדים של משזר ,נקייה ולבנה ,כי אלה
התלבושות אנשים קדושים .לקבלת רשימה של הכניסה ,יש לאשר על ידי הנוכחות שלנו ,את השמות שלנו
צריך להיות ברשימת האורחים ,כי הם נכתבו הספרים של החיים .ולכל מי הצייתנות שלהם כדי להצדיק את
אלוהים ואת האמונה בישוע יהיה החותם שלהם .ואת יורשו להיכנס .כי המפלגה תהיה מוצדקת וקידש ,יחיו
שם עם המארחים ,אב ובנו ,לנצח .עבור אלה מבורכים אשר נקראים לארוחת ערב הנישואין של שה
האלוהים.

המסתורין כי היה מוסתר
את הבשורה של אלוהים תמיד הראה את הדרך כי לאדם יש לעקוב ,מכיוון שהוא מכיל כל הוראה
להוביל אותך לחיים עם צדקת ,לדוקטרינה זו באה לידי ביטוי בדרכים שונות על גברים ,חושפת את דמותו
של אלוהים ,החוכמה לתת לאנשים שלך להוביל את חייהם בכבוד ,כבוד וקדושה .ולמי זה חוכמה מתגלה ,זה
יהיה גם ידוע באמצעות צייתנות.

כמו לציות שלך לבוא כל .כי אני לשמוח אתה רוצה להיות חכם טוב ,אבל
פשטות רע .ואת אלוהים שלום בקרוב למחוץ השטן מתחת לרגליים שלך .חסדו של אדוננו
ישו להיות איתך .אהבה .עם זאת ,כי הוא מסוגל להגיד לך על פי הבשורה שלי ההטפה של
ישוע המשיח כפי ההתגלות שהוסתר מאז הפעם .אבל עכשיו הוא עשה המניפסט ,והודיע
בכתב על ידי הנביאים ,על פי הציווי של אלוהים על כל האומות נצח עבור הציות של אמונה.
רק אלוהים ,חכם ,להיות תהילה באמצעות ישוע המשיח לנצח .אמן .הרומאים,20 ,19 .16 .
.27 - 25
כיום הדוקטרינה של אלוהים הוא ברור וידוע לכל ,כולם צריכים ללכת ציות מילים של אלוהים,
מאז ימי הרשע להתקרב ,אלוהים שלום ,אלוהים בקרוב למחוץ השטן מתחת לרגליהם של אנשים קדושים,
הם למלא אחר ההוראות שלהם ,ואת מצוותיו .למילוי הצווים ,הגנרל שלנו ,יהיה להגנה שלנו ,הוא מגן
השריון שלנו להגן עלינו מפני מלחמה ,המלכודות של השטן .כל מי לציית לפקודות שלו באותו יום יהיה לך
מפלט ההגנה ,כי ישוע מלווה אותנו עם ביטחון ,כי יש לנו נכנס הבשורה שלו .כמו היום,
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רוח הקודש של אלוהים מגלה את המסתורין כי היה סמוי מן הזמן .המאשרת את הפסוק עשרים ושש .אבל
זה בא לידי ביטוי עכשיו שדווח על ידי הכתבים ,על פי מצוות האל הנצחי .והוא קורא לכל האומות לציות
של אמונה .כבר זמן רב דיבר על הסימן ,הסימן של החיה ,אחרים לא אוהבים לדבר כי הם חושבים כי מדבר
על דברים רעים יכולים להביא מזל רע או רע עם עצמך .היו רבים רועם על המסתורין הנושאת את הסימן
של החיה ,כמה מהם :האוכלוסייה גדלה והיה קושי רב לזהות רק את השמות ,ומכאן התעורר הצורך
למסמכים אחרים RG ,היה הראשון .מהי זהות ,אז  .CPFחשד אלה יהיה גדול ,כי דרך המספרים האלה הוא
עשה זיהוי של כל אדם ביתר דיוק .אחרים מאמינים להיות האתר מביא את האינטרנט ,את האותיות WWW
מאמין הוא מספר  666או את השם של החיה .לאחר הברקוד על הסחורה .מאוחר יותר הגיע הצ 'יפס ,אשר
מושתלים בגוף אדם או חיה ,לאיתור מרחק רב ,באמצעות לוויינים .אבל כל זה רק עושה את החיים שלנו
קלים יותר .אבל האיש היה קולו של אלוהים ,ללכת בדרכים אחרות והם מגששים בחושך בלי האור של
אלוהים מילים''.מנורה על הרגליים אור על השביל שלי הוא דברי אלוהים חיים ,כפי הכתובים''.וכך ,מי
שמע וקרא ,להתבונן ,להתאמן ציות לאלוהים ,ולא כושל ,הוא מונחה על ידי דוקטרינה זו ,לאור זה .אלה
לציית המצוות כך יש לאטום את המותג של אלוהים .ואת החותם של השטן אי ציות המצוות של אלוהים.
5 V
בנו של הכומר אלוהים
1 I
100- C
להמיר מספר ,רומנו
A
R
הכומר במילון ,הוא אחד שלוקח את החלק של
1- I
אדם אחר ,במקרה זה אדם זה מה שאני הכומר
5V
לתפוס את מקומו של אלוהים ,מי שרוצה להיות נציג
S
אלוהים ,מה הוא אלוהים .אבל בלי ה-
אלוהים ,אלוהים האיש הוא מוכן ,עבר 4°
F
הדיבר הרביעי של החוק של אלוהים ,את השבת ,עבור
1 -I
הפקודה מעשה ידי אדם ,יום ראשון ,זה אני גבר
50 L
זה שינה את מצוות האל ,מביא על עצמו את
1 -I
השם של החיה והמספר שלו הוא  .666ואת זה אני עם
1-I
הסימן של החיה של השטן ואת הגברים אני ממושמע
את מצוות אלוהים ,מסומנים על הידיים ועל
500-D
המצח.
E
1 -I
666 = +
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17
סוף
השחיתות הכללית של האנושות.

ו אמר יהוה אל נח ,לא לשאוף רוח שלי לנצח עם האיש כי הוא גם הוא בשר ודם :עדיין ימיו
יהיו מאה ועשרים שנה .120 .שנים.
ואלוהים ראה הרשעות של אדם היה גדול באדמה ,וכי כל דמיון של מחשבות לבו רק
רע הרף .וזה בתשובה יהוה כי עשה את האדם על פני כדור הארץ ,והוא התאבל אותו אל
לבו .ואז אמר האדון יהרסו מעל פני האדמה ,האיש שיצר את זה ,גם אדם ובהמה ,והדבר
זוחלים ,ציפורים ואפילו השמים :למה אני מתחרט עליהם לעשות .סופו של כל בשר בא לפני
הפנים שלי ,כי כדור הארץ הוא מלא אלימות ,והנה ,להשמיד אותם עם האדמה .בראשית.6 .
.13 ,7 - 5 ,3

דמיינו את העצב שהיה בלב ליבה של אלוהים כאשר אמר כי הרוח שלו לא להתמודד לעולם עם
האיש .עבור כל מחשבה של לב האדם רק רע ,הרווחת ,מושחתים ,לא קונצרט .עבור הם הרסו את כל
הכבוד לאלוהים .אלוהים כעס על העם החליט להשמיד אותם ,אנשים וחיות ,לבטל אותם מן האדמה ,אלוהים
היה מאוכזב מאוד יגיעו לנקודה של חרטה הבריאה שלה ,האיש שעשה את הדמות שלו רואים שזה השלמות
 ,יצירת גוף עם חברים רבים ,כל בהרמוניה מלאה אחד עם השני ,המוח הוא עניין אפור ,אשר לשחק על
מינימום של מאמץ מתמוטט .עם זאת ,הוא אדם חזק יותר עבור זה המוח השולט על כל הגוף ,אם הוא במצב
מושלם ,ואם המוח מת לגווע כל הגוף ואין חיים יותר .המוח הוא הסיבה ,הלב הוא רגש ,תחושה ,כי כל אדם
עושה.
אלוהים ברא את המדע בשירות האדם ,כי דרך זה יש לנו כמה הוא מכסה שטחים ,אך המדע הוא
טוב רק כשהיא נכנסת בנוכחותו של אלוהים כשזה מגיע מתוך נוכחותו של אלוהים הוא הופך ממאיר המדען
הופך מטורף  .ואת הפירות של מחשבותינו לבם של חכם מזהה אלוהים בחייהם ,ומחפשים ,ולא להיכנע לו
את כל האהבה שלה ,עם מחשבות של אמונה והכרת תודה ,מסיבה הלבבות.
האיש טיפש לא לחשוב על קיומו של אלוהים ,כמה אפילו לא מאמין הוא קיים ,כי המדע של אדם
יוצא מן האלוהים .על האיוולת של רופאים ,כך אנשים אומרים האדם נברא מן הזחל קטן ,שהפך זנב ראשן
ונפל אל
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צפרדע קם על רגליו ,אשר הפכה קופים במשך אלפי שנים שיפרו להגיע הגבר המושלם .אחרים מאמינים
כי אנו אבק של כוכבים ,וכו ' .עכשיו אנו רואים כי אין הבדל בין עונה אחת לאחרת ,כל הפירות של הדמיון,
את השטויות אותו בשחיתות חטא ,כל זה קורה על פי האיש ,לא אלוהים הראשון .אלוהים שלח את נוח יהיה
לאנשים מרדנית ,שלא רצה להתפשר איתו
אלוהים נתן לאנשים האלה זמן של מאה שנים ועשרים ,לשם שינוי ,עבור חזרה בתשובה .בעוד
תיבת נח שייצרה ,אמר כי הגיע הזמן אל קיצו ,אמר כי אנשים כי אלוהים אמר לו ,אבל אף אחד לא נתן לו
אשראי ,הטפה שלו היה לשווא .אלוהים אמר נוח זמן של שנה ,אך לא דיבר על .היום יהיה שונה? האם
עדיין יש לנו עשרים שנה? או עשרה? או דקות או שניות? ישו יכול לבוא בכל עת על הוראותיו של אלוהים,
ששיחק השביעי חצוצרה לאחרונה .אנחנו חייבים לשים לב לדברים של אלוהים לקחת ללב ,כי הוא שלח
הודעה זו לכל האנשים ,גם אם לא כולם יודעים את הבשורה הזו ,אבל לפחות הם יודעים שאלוהים קיים ,כי
זה שוב עד כל חיפוש זה כל עוד אתם יכולים .כולם יודעים את זה יום יבוא ,יום של המפגש עם אלוהים,
ואנחנו צריכים לדאוג בקשר לזה עכשיו ,שמא אנו להיתפס לא מוכנים ,כפי שאנשים בזמן נוח ,כי רק שמונה
אנשים ניצלו.

ו איתך אני להקים בריתי אשר כבר לא הרסו את הבשר על ידי במי המבול ,והם
כבר לא להציף את האדמה .בראשית.11 .9 .
אלוהים כרת ברית עם נח שזה לא יהרוס זרע את האדמה עם המבול שלו .עבור דרך להציף את
כל היצורים אשר נשמה מת ,ילדים ,נוער ,ילדים ובעלי חיים .אבל הם לא יכולים לומר שאנחנו לא הזהיר.
עבור נח הוזהרו על ידי מאה ועשרים שנים הזהיר את כולם ,אבל הם לא האמינו ,כי הם חשבו כי לא נוח
לומר את האמת ,הם לא האמינו כי אלוהים מדבר עם אדם ,וכי מה הוא מדבר בא מאלוהים .אלוהים לא דיבר
רק נח ,כשהוא מדבר עם אנשים גם היום ,איש לא מקשיב או לא בעמדה של צייתנות ואהבת האל .הוא יודע
את כל הדרך ואת כוונת הלב האנושי ,כי כאשר אלוהים כרת ברית עם נח ,הוא אמר'':זה לא יהיה הרס את
האדמה במים עם המבול ,אבל יש אלוהים הבהיר כי נוח כדי צאצאים יהיה גם מושחת''.הוא עשה את
התחזיות בפעם אחרת הוא אישר פסוק  ,11.וגם מדד  2° .10עולה כי פיטר ,על קצה הזמן הנוכחית ,בואו
של ישוע והרס זה שמורות ל האש.
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הקרובה של האדון

.

להיות מודע את המילים שנאמרו לפני על ידי הנביאים הקדושים .וגם את מצוות האל
ומושיעו באמצעות השליחים שלך .אבל את השמים ואת הארץ כי קיימים כיום את המילה
אותה היא בחנות ,ולשמור את האש עד יום הדין ואת לאבדון של גברים מטורפת .אבל להיות
אהוב לא בורים על דבר אחד ,כי יום אחד לאלוהים כמו אלף שנים ו אלף שנה כמו יום אחד.
האל אינו רפוי לגבי הבטחתו ,כמו רפיון לספור כמה :אבל הוא חולה איתך ,לא מוכן שכל
צריך להיכחד אבל כל זה צריך לבוא תשובה .אבל היום יהוה כגנב בלילה שבו השמים יעבור
משם עם רעש גדול ,לבין הגורמים יתמוססו עם בוערים ,ואת הארץ ואת עובד כי הם יהיו בו
נשרף .מחכה  hastingאל בוא יום של אלוהים ,לפיה השמים להיות על האש יהיה מומס,
האלמנטים יהיה פתיל בוער .אם כבר מדברים על זה ,כמו בכל איגרות ,כולל כמה דברים
קשה להבין כי בורים ובלתי יציב ,גם לסלף הכתובים אחרים ,כדי הרס שלהם .אני כל כך
אוהבת את זה בידיעה מראש ,להשאיר אותך כי השגיאה של רשעים ,אתה עלול להילכד יחד,
תלוי ,מן העמידה האיתנה שלך .פיטר 17 ,16 ,12 ,10 - 7 ,2 .3 .2
אלוהים רוצה מאיתנו זוכר מה קרה לקרובים שלנו ,הבכור של ההורים שלנו .כי מתו נהרגו בשיטפון ,פשוט
לא להאמין ולא לשים לב את המילים של אלוהים ,ולא מאמינים כי ההודעה ניתנה הנביאים ,הטיות
מאלוהים .והיום על ידי השמאלית הודעות על ידי ישוע בנו של אלוהים השליחים ,מגלה גם כי השמים ואת
הארץ על ידי אותן מילים נשלח על ידי אלוהים ,סוף הפגישה ,מה שהוא אמר עכשיו על הספר ועל האש .
''סוף שמורה אש עד יום הדין)" .אש עד יום הדין(.
הנה מה המדענים לא מבינים מה קורה בעולם ,תופעות של הטבע ,מה קורה מיתוסים האקלים
בטמפרטורות גבוהות ,זה הכל ראיתי ואת יודעת למה זה הוא לחזור אל מה שקורה טורפים פעולות של
האיש .אבל האיש אינו מבין ,ואינו מבין הוא כי אירועים אלה הם התגשמות של הכתובים ,כי הכל קורה
מאותה סיבה שקרה היום האירועים הללו הם עקב שחיתות נרחבת של האנושות נח .ההשלכות של
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החטאים של גברים ,כפי להיכחד בתוך עשר פסוק ,אלוהים במקרא עצמו אומר ,מנהיגים דתיים ,כמו גם
המדע מנסה להסביר כל דבר בדרך שלכם ,בורים של גברים )גברים נודדים( גברים גברים הפכפך הכופרים
)( איגרת'' ' ")מכתבים ,ספרי המקרא( .מה כמה דברים קשים להבנה בתנ"ך .כאן מבהיר כי כל מה שאתה
כותב ,ללמד ,להטיף על התנ"ך בלי להבין את המשמעות האמיתית כי הוא מביא אלה גם לסובב את הכתובים
כדי הרס שלהם ,ורבים גם לקחת את אותה טעות ,אותה השגיאה .ומי לא צריך להאמין בכתבי הקודש ,ועל
כל מה שקורה הוא רק ההתחלה של הסוף .המשחתת יש כאב כדור הארץ בדרכים שונות ,כמו שקורה
לעתים קרובות רחוק מאיתנו ,אבל זה מגיע לכולם .בכל אמצעי התקשורת היום במקומות זוג של האירועים,
את הכאב ואת חורק שיניים ,את סבלם של ילדים ,צעירים ומבוגרים ,ברחבי העולם ,וכאב יותר יבוא רעב,
צמא ,חום האש של ההתחממות הגלובלית .זה היה חלק ,הוא רק ההתחלה של האש זה היה רק לבוא לגייס
ימים גרועים ,עד בואו של האדון.
אלוהים או את הנביא אמר :לקרוא עמוס .9-4.5 .אלוהים נתן ניקוי שיניים )רעב( ,את האדמה,
כי האיש לא להפוך אליו ,אומר ,שיצאנו הגשם ,חסר חודשים עבור האוסף ,ירד גשם בעיר ,ומצד שני ,ירד
גשם ,לחפש מים ממקום אחד למקום אחר צינורות ) ,מכוניות( ,כי האיש אינו הופך להיות לא לציית לו ,וכן
חבט את הירקות ,עם חלודה הפיצוץ ) ,ו  rustsו מזיקים( בירקות קטניות ,גפנים ,עצי תאנה ,וכו ' .ולהסתכל
התנ"ך של לוק .28 - 21:25 .על המרד של הטבע ,גברים להתעלף מרוב פחד ומבוכה בכל הרועם של גלים
גלים של גאות ושפל ,ההמונים ,ועליית הטמפרטורה בקטבים ,ולבוא החום הגדול כי מים טריים תיעלם ואת
האדמה אשר היה פעם עדן  ,נווה מדבר ,והופך חום מדבר צחיח quenching ,מים וגידולים חקלאיים.
כל אדם מסביר את דרכו ,אבל לא רואה את ההגשמה של זה בכתובים .וכאשר השמים היו
מזועזע ,כל יראו בנו של אלוהים בתוך ענן עם כוח ותהילה .הוא אומר פתאום ,בלי שאף אחד לא מחכה את
השמים אשר החלה בשאגה ואת כל היסודות ,השמש ,הירח ,הכוכבים ,בוער באש עם אש יהיה לרדת מן
השמים ,ואשר געש רדום מסכימים כי כל יום ,ו כל האלמנטים של האדמה בערה מחום יתמוססו ולרוץ
למטה .אבל פסוקים אלה ,האל אומר ,היקר זה לדעת מראש ,להיזהר הטעויות שגברים להטיף את בשורת
אלוהים ,כי תהיו לא להיסחף עם שגיאה דומה .לראות יותר מה הוא אומר כי הוא לא איטי הבטחתה של
הקרובים שלו ,ולכן ,רחמים הוא לא רוצה שלו
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אף אחד מהילדים שלהם הם מאבדים הוא הבעלים של זמן ,כמו יום אחד אלוהים כמו אלף שנים ו אלף שנה
כמו יום אחד ,ישו אלפיים שנה היא כמו שזה קרה אתמול והיום ,הוא יכול לבוא כל הזמן.
שלושה מלאכים לבקר את האדמה עבור אלוהים אוהב גברים .מלאכים אלה הם שלושה:
ראשית ,ישוע ,בנו של אלוהים .ועל פי משנתו .התגלות .3. 11 .אלה שני המלאכים הם אלוהים של שני
עדים .המלאך השלישי .ג 'ון  .8 ,7 .16ורוח הקודש של אלוהים .ואת שלושת בהתגלות.13-6 .14 .
הראשון ,ישו בן האלוהים .השני ,הבשורה על פי אלוהים .השלישי ,רוח הקודש ,מי האיש אסירים של חטא.
אלה שלושה מלאכים באים ישירות מן הכס של אלוהים ,ירדו אל האדמה כדי ללמד ,להוביל אדם בדרך האל
הנצחי .אלה שלושה מלאכים משכנעת מי האיש לפנות מחטאים ,אלוהים עשה את זה כל כך שאיש לא יכול
להתגאות שעשיתי זה לעבוד על עצמך .אבל בהתחשב החסד שבה קיבלת בחינם .וכל היושב בארץ ,אנשים,
שבטים ועמים ,פחד אלוהים מדבר אתה ,מי עשה הכל עבור גאולתנו.

ב על התחייה ו לבואו של המשיח
כי אנחנו מאמינים שישוע מת וקם לתחייה ,כך גם אשר גם אותם לישון בישוע
האל יביא איתו אנו אומרים לכם ,כמו המילה של האל ,כי אנחנו שהם בחיים ולהישאר אל
בואו של האדון לא להקדים לישון מי אלה  .עבור האדון עצמו ירד מן השמים תהיה בצעקה
וקולו של מלאך ,ועוד עם נצחון של אלוהים :והמתים במשיח תהיה עלייה הראשונה .ואז
אנחנו נשארים מי יהיה הדביק יחד עם אותם בעננים לפגוש את האדון באוויר :וכך נעשה אי
פעם להיות עם האדון 1° .התסלוניקים .17 - 14 .4 .
ישוע יהיה לרדת מן השמים לנגן בחצוצרה השביעי של אלוהים עם קולו של המלאך ,ולקרוא
את השמות של מי לישון אמות לציית לדברי אלוהים ,הם יהיו העלייה הראשונה ,את המילה של אלוהים
אומר כי הציל שחיים  ,מי הם צייתנים לא ימותו ,הם חיים ,וגם העלה את צייתנית יוסרו ,לפגוש את ישו
בעננים באוויר להיות איתו לנצח.

ואני ראיתי את השמים נפתחו סוס לבן :והוא אשר ישב עליו נקרא נאמן נכון :ו
השופט ולעשות מלחמה עם צדק .הוא היה לבוש עם לבוש טבול בדם :ועל שמו נקרא דבר
אלוהים .התגלות.13 ,11 .19 .
הנה הקרובה של שה האלוהים! השמים נפתח והנה ישוע האמיתי נאמן להילחם למען העם שלו,
את הישועה ,כי הוא מציע בחופשיות ,והיא ישבה על סוסו הלבן שנשא את בגדיו סימני דם שלו לשפוך לכל.
רבים דוחים כי קורבנות ,הוא יקרא על שם כל אחד על ידי מי הם צייתנים
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מילים של אלוהים .וגם כדי לנקום את דמם של הקדושים.

הנה ,הוא  comethעם העננים וכל בעין יראו אותו ,גם מי העגיל ,וכל השבטים של
כדור הארץ יתאבלו בגללו כן אמן .התגלות7 .1 .
וכל השבטים של כדור הארץ בקיץ ,ומי שלא מציית מילים להספיד את נוכחותו של ישוע שלו,
אבל הזמן לחזור בתשובה על .כי עכשיו זה הזמן של חשבון נפש ,כאן תחשף עבודות שלהם ,אם זה טוב או
רע.

והמלאך מגל בתנופה שלו על האדמה ואסף את הגפן הארץ ופתח גת הגדולה של
זעמו של אלוהים .ואת גת היה כבוש מחוץ לעיר והדם יצא מן הטחנה עד רתמות סוס ,על ידי
אלף ושש מאות  .furlongsהתגלות.20 ,19 .14 .
וזה זמן הקציר ,אשר הופרדה הענבים שנבחרו נלקחו לבית של האדון של בעל הקציר ,היבול ,ואת
באושה של עצי זית ,נחקק בשנת מגל ואת אסף ,נאספו שוחררו הטחנה גדול )אלף ,הטנק שבו הם לסחוט
את המיץ של פירות מסוימים( ,זה הטנק שבו הענבים ישוחררו באיכות ירודה ,הענבים אנשים לציית את
הבשורה של אלוהים ,לבין מי לשפוך את הדם של בנו ואת תלמידיו שלו הקדושים שלו ,יהיה נרמס על ידי
זעמו של האלוהות לדם להגיע הסוסים רתמות ,זה הטנק הוא בגודל של שש מאות אלף בשלבים ,זה כברת =
 185מ"מ ) 296 . 000 (.X 1600 = 296.000 185מטר רבוע ,אלה מטרים מתייחס טחנה אגם המקביל
כשישה דונמים .אמצעי זה נקרא האצטדיון ,זה שם כי הדירוג מודד את המרחק בזמן של ישוע הוא הלך עם אמצעי עם
תלמידיו על הכביש אמאוס .לוקאס.15 - 13 .24 .

לקבלת האמיתית צדיקים הם פסקי הדין שלו ,הוא אררה לשפוט את הזונה הגדולה
אשר משחיתה את האדמה עם נמלת אותה ,ומעביר לנקום את דם עבדיו .ראיתי את החיה
ואת מלכי הארץ ואת הצבאות שלהם התאספו לעשות מלחמה עם מי ישב על הסוס שלו ושל
הצבא שלו .והחיה נתפס עם אותו נביא השקר ,שהיה לפניהם את הסימנים שהוא הולך שולל
על ידי אלו שלא קיבלו את סימן החיה ואת סגדו תמונה שלו ,אלה שני הושלכו בחיים אל
האגם הלוהט של גופרית בוערת .ואת שארית היו חללי חרב כי שיוצא מהפה כי ישב על
הסוס ,וכל  fowlsהיו מלאים בשרם .התגלות.21 - 19 ,2 .19 .
אלוהים אינו הוגן? לא ,זה לא צודק ,השופטים אלוהים ובצדק ,מתן
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הפרס הגדול של הזונה הגדולה אשר רימה ,רימה ,משחיתה את האדמה .כאן אלוהים אומר כי אינו מקבל את
הטעות ,את הדברים הלא נכונים ,ואת אומרת שהוא ינקום את הדם של הקדושים אשר היו יציאות הזונה
שלו .ובאותו יום השטן החיה יעלו שוב ,להחיות את המתים ,יהיה לגייס את הצבא שלו ,מי הם בעלי הברית
שלך כבודו של השקר ורצון לצאת למלחמה נגד צבא האל הקדושים שלו .והוא יהיה להתגבר עליהם ,וגם
להחזיק יחד עם החיה ואת נביא השקר אשר שולל בשקרים כזבים ,ולכן האיש הוא חותם עם סימן של החיה
ו סגדו תמונה שלו ,הרעיונות שלו קיבל .ואת שני הן את החיה ואת נביא השקר חי הושלכו לתוך האגם אש,
ותומכיו נהרגו כל המילים פסגות ממושמע ,כי לעזוב את הפה של ישו.

השטן מאוגד במשך אלף שנים.
ואני בא מהשמים מלאך מי היה מפתח התהום ושרשרת גדולה בידו .הוא תפס
את הדרקון ,כי נחש עתיק ,מי הוא השטן והשטן ,וקשר אותו אלף שנים ,והטיל אותו אל
התהום ,ומעלה ,וקבע חותם עליו ,כך שאתה לא לרמות את העמים עד אלפי שנים היו
הסתיים .ואחרי זה הוא צריך קצת זמן .התגלות.3 - 1 .20 .
ויש לו את הכוח בידיים שלו את המפתחות של התהום שבו השטן תקיים ,שעוברת כמה שמות,
זה המאפיין את הפנים שלך ,זה פנים רבות ,דרקון ,נחש ,כי העתיק ,השטן ,גם נראה כמו בחור טוב ,כי זה
מחליש את פניו הרבים של מדינות .ישוע תקיים בכלא גדול שוחרר בחושך בבור גדול יהיה קשור אטום
יהיה להוציא תנועה לתקופה של אלפי שנים ,שבו כוחות החושך תנוטרל ולא יגיעו לאף אחד אחר במהלך זה
שעה .אבל זה ישוחררו הסיכוי של אלוהים להישפט וכי ניתן לשלם על הפנים שלך אחרי העבודות שלהם.

שלטונו המאמינים עם ישו
וראיתי המלכות ,והם ישבו עליו ,והוא קיבל את הסמכות לשפוט וראיתי את
נשמותיהם של אותם כי היו נערף עבור העד של ישוע דבר אלוהים ,ומי לא עבדו או את
החיה שלו תמונה לא קיבלה את חותמו על המצח או שלהם ביד שלהם ,והם חיו עם ומלך
המשיח אלף שנים .אבל המתים האחרים.
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לא שוב עד אלף שנים הושלמו ,זה התחייה הראשונה .מבורך וקדוש הוא כי חלק אררה
בתחיית המתים הראשונה :על כוח כזה יש את המוות השני ,אבל הם יהיו כוהנים של אלוהים
אדירים ,ואת שלטונו איתו אלף שנים .התגלות,6 - 4 .20 .
המאמינים הקדושים ,אלה שיש להם סימן של אלוהים ,הקדושים החיים הקדושים של התחייה
הראשונה ,תועבר אל חיקו של אלוהים .איפה יחד עם מי למות העד של ישו ,ואת דברי אלוהים .הוא לא
פולחן החיה ולא תמונה שלו ,לא קיבל את חותמו על הידיים ולא על המצח ולא לציית את הבשורה של
אלוהים ,הם יהיו כוהנים של אלוהים .ואלוהים יושב על כסאו ,ושפט תחיית המתים מן השני .ויש את האיש
לפני אלוהים ולפני יהיה לו את כל השמות של כל אחד ,וגם העבר שלהם ,את כל העבודה שהם עשו תוך
חיים ,בעבר יעבור מול אחד כמו מסך של קולנוע ,יהיה הזמן שאלוהים יהיה לתת משפט הגאולה או קללה.
המבורך הקדושים הם אלה שיש להם חלק בתחיית המתים הראשונה.

השטן הוא שוחרר ולאחר מכן היא ניצחה לנצח
ולהיות למעלה מאלף שנים ,השטן ישוחרר מכלאו .ולצאת להונות את המדינות
אשר נמצאים בארבע פינות של כדור הארץ ,גוג ומגוג ,שמספרם כמו החול של הים ,כדי
לגרוף את הקרב .הם צעדו לאורך ולרוחבה של הארץ והקיפו את מחנה הקדושים ואת העיר
האהובה :והאש ירדה מן השמים ותאכל אותם .והשטן כי רימו אותם נוצק לתוך האגם של
גופרית ,שם את החיה ואת נביא השקר ,ויום ולילה יהיה מעונה לנצח נצחים התגלות7 .20 .
עד 10
ושוב השטן רפוי שוב טיפש כל תבל כולה ,אומר הם כמו החול של החוף .ולצערי אנחנו רואים
ילדים ,צאצאיו של ישראל הן כמו חופים  areisרק שריד יישמרו ,אז הם כמו החול של החוף יאבדו ,ואת
השטן יאסוף אותם במאבק נגד אלוהים ,ואת הצד הרחוק של השטן הוא צבא גדול ,והוא יהיה ברוחב של
הקרקע ,דיבר שקר האשמות נגד אלוהים ,כל תעלה ,ויש יאמרו אלוהים ,כי הוא לא היה הוגן כי שמו על
ריפוי ,נסים  ,והטיף המילים שלו ,הוא הטיף בשמו של אלוהים .אז עדיין לא יודעים כי הקריירה שלהם,
העבודות היו עונש התותבות שלו ,הכל היה לשווא ,שכן אסירים רבים ימותו ,וגם לקחו בשבי רבים ,לא
רוצה לדעת אלוהים ,לא לבחון את החוק אומר כי את הבשורה והוא מסתמך רק להאמין במה שאחרים
מאמינים  .והשטן ואת צבאו להקיף את הקרניים של הקדושים ,כדי להילחם איתם .אבל הקרב על אלוהים
שלהם ,ירדה אש מן השמים ותאכל אותם .בוא נראה פסוק  9ו  10-בחלק מהגרסאות של התנ"ך ,ואת
המילון.
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 --לטרוף -להרוס ,להחריב ,ללכת במהירות. --צריכת – אילוצי לוח זמנים  ,להחליש ,לשחוק. --והשמדת -לבטל ,להחליש ,לשבש ,להשמיד.מה אכלו ,היה את הכוח הרע של השטן ,הוא התערער ,נחלש ,כמו אש ירד מן השמים לבוא
מהר ,השטן נוצק לתוך האגם של אש וגופרית שכבר החיה ואת נביא השקר ,וכי אומה מעונה ,עכשיו גם
השטן לא מתייסר על ידי אלוהים ,אבל על ידי החטאים שלהם ,לעולם ועד.
 --איפה  -לנצח ,לנצח ,לנצח ,בלי סוף. --הנצחית  -זה נמשך לנצח ,עדיין ,הנצחית. --קללה הנצחית  -נוצות קללה נצחית. --הנצחית אש  -חום כי אף פעם לא יוצאת ,אתה רואה את החום--המוות  -גוסס ,הפסקת כהונתו של החיים ,חורבן ,להרוס את הדבר ,קוצר החיים ,אובדן כל הזכויותהרשאות.
 --הגיהינום גיהנום  -מקום של שדים ,חיים של קידוש השם ,עינוי. --החיים  -זה מה שאנחנו חיים טוב. --מוות  -זה מה שאנחנו חיים קשות.שאלה אחת :מדוע חטאו איב? ומה היו את המצווה כי נשברה בחזרה לגן עדן? תשובה :בראשית .6-2 .3
איב חטא שבר את ה  10ו  8מצות ה החוק של אלוהים .תאוות הבצע ,היא הנחשק מה היה אחר ,חשק אחרי
אדם אחר ,וגנבו ואכל מה היה מישהו אחר ,אלוהים נתן לו את כל הפירות של כל העצים הקיימים ,מינוס
העץ האסור ,הוא אסר במפורש אפילו ,לגעת כי פירות .ועל ידי שבירת המצות האלה חטא רצון אדם וחווה
גורשו מן העדן של הנוכחות האלוקית .ואז מה היה המצווה כי קין שבר? מצוות  6של החוק של אלוהים.
הוא נהרג .מצוות  6לא להרוג .ועל פניו היה לשים על התווית את המותג של חטא .הוא גורש גם נוכחותו
של אלוהים .כמו אדם ,חוה ,קין ידע שהם הפרו את החוקים ואת החטא ,היה זה לא החוק? בטח יש לך כבר
חוקים .כאשר אלוהים אמר אדם וחוה לשמור את השבת הקדושה ,יחד עם מצוות השבת היה כל  9אחרים.
בסך הכל  10מצוות .עשרת הדברות.
יש בגן עדן ,מאשר כי כל עשרה ) (10הדיברות של חוק האלוהים ,כולל מצוות  1של אלוהים מצוטט.
בראשית  3-2:1אשר אומר האיש כי יש לשמור את יום השבת .מה שמעלה מותו הוא חטא .הבה נבחן משם
חטא ידי במילון.
 --חטא  -עבירה על מצוות. --חטא  -חטא רציני שעושה את היצור לאבד את חסדו של אלוהים. --גרייס  -סאן טבעי כאמצעי התקדשות וישועה.ואז אלוהים אמר לאיב שאם היא נגעה ,לראשונה ,כי הפרי שהיא תמות ,החטא יהפוך מן הנוכחות
שלהם .הפרה של כל המצוות  ,10הוא חטא ,אדם מאבד את החסד ,הוא קצר של תהילה של אלוהים .אדם
נשמר על ידי ציות דברי אלוהים ואת החסד היא באמצעות האמונה בישוע.
פסוק .4 .השטן שיקר ואמר כי אם היא מקבלת את הפירות ,זה בהחלט לא ימות ,זה בהחלט לא חטא ,זה
בהחלט לא
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יהיה להסיר נוכחותו של אלוהים ,אין ספק שהיא לא תפסיד את החסד ,ואת הגאולה על ידי אי ציות לתקנון
השיפוט של אלוהים .ועל ציות אדם וחווה גורשו נוכחותו של אלוהים ,גורשו עדן ,גן העדן .אנחנו יודעים כי
המוות הוא מצב של שינה ,האיש נח כפי שהם עולים בקנה אחד עם התוכניות של אלוהים .ואז האיש יהיה
נמשך המשפט ,וגזר הדין שלו ,בואו נסתכל על כמה פסוקים על משפט של אדם חוטא ,להסתכל בתנ"ך.
מתיו .12 .3 .מתיו .12 ,11 .8 .מתיו .9 ,8 .18 .מתיו .46 ,41 .25 .מרקוס .48-43 .9 .לוקאס2 .5 ,12 .
 .Thess. 1. 8, 9פיטר  .17 ,2 .2ישעיהו .15 - 11 .14 .ישעיהו .24 .66 .דניאל .12.7 .התגלות,10 .14 .
 .11התגלות .3 .19 .התגלות .20.10 .יהודה איש קריות .8 - 5 .1 .ב יהודה אומר כי סדום נשרף .בפסוק 8
אומר כי לאחר שהעם לאחר הצריבה ,דומה ,כמו כל האחרים שיש להם למות רוחם גם רדומה ,ממתינה
לבואו של ישוע יום של משפטו ,ולאחר מכן יש משפטים או שלהם זוכה אשם .ואז מה אתה עושה עם
פסוקים אלה? אלה מילים האמיתית של אלוהים.
יש אנשים שיש להם בעיות ,כמו כל יש ,אבל כמה מרגישים שהם לא מבינים לפתור אותן ,ולפעמים את
הבעיה או הכאב אינו כה גדול .אבל החולשה שלו ,השטן מוביל אותו להתאבדות ,לגרום לאנשים להאמין כי
אם הם מתים כבר לא יהיה קיים להשמדה ,וכי לאחר מותו כבר לא קיים ,להאמין ,רבים להתאבד ,חושב כי
כבר לא סובלים כאב ולהיות מוכה בעיות ,וזה היה נעלם ,ואת המוות יהיה כאילו הם קיימים .זה מה השטן
מניח במוחם של אנשים להתאבד .לא ,הרוח לא מתה ,התנ"ך אינו אומר ,כי קהלת 7 .12 .אומר כי הגוף
חוזר אל כדור הארץ כפי שהוא היה ,ורוח בחזרה לאלוהים .העברים .12 .4 .דברי אלוהים מחלק ,מחלק את
 soul''soul''isלנשום את הרוח והרוח ישן כשהוא להחיות בחזרה אלוהים ,הוא השופט היחיד לגבי מה
צודק ,וגם את פסק הדין של רצון חופשי כל אחד נבחר ,אתה צריך לציית לאלוהים או לא .לא רוח לא למות,
כי אם הוא מת יהיה קל עבור השטן ,אחרי הכול ,כל כך הרבה זמן כי השטן עשה נגד אלוהים ,ובנו .ישוע
האיש ,אלוהים של הבריאה .אלוהים להשמיד? לא ,אלוהים אומר לא להרוס ,מה ייכרת הם הכוחות שלהם,
הם תנוטרל כדי השטן ,הוא לא יסבול אחרי כל מה שהוא עשה לאלוהים לראות האנושות במתי.29 .8 .
השטן אומר אלוהים ,בוא הנה לענות אותנו לפני הזמן? כי השטן אמר את זה? וגם כי הוא יודע יום יבוא
שלו .אבל לראות והבנה ,אלוהים לא לענות לאף אחד ,הייסורים מופק החטאים שלהם ,השטן הוא אבי כל
החטאים .ואלוהים אומר כי עינוי שלו היא לנצח ,אלה שיש להם את הסימן של החיה ואת השטן נביא השקר,
כל יש לשלם ,את המשפט אותו שלהם .הם יהיו נידון עינוי נצחי.

יום הדין
ראיתי כסא לבן גדול לו כי ישב על זה ,נוכחות אשר נמלט מן הארץ ואת השמים ,ולא היה
להם מקום .ראיתי את המתים ,גדול קטן ,עומד לפני כסא ,ופתח את הספרים ופתח ספר
נוסף ,המהווה את החיים ואת המתים היו לשפוט לפי הדברים נכתבו הספרים ,על פי שלהם
עבודה .הוא נתן את ים המלח שהיו בהם למוות לעזאזל תהיה מת שהיו להם והם היו לשפוט
כל אדם על פי
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ממנו .ואת המתים יהיה בשאול לעזאזל )( הושלכו לתוך האגם אש ,זהו המוות השני .ומי לא
נמצא כתוב בספר החיים נוצק לתוך האגם אש .התגלות.15 - 11 .20 .

מדדי פסוקים  11ו  11 12-ו  ,12-עולה .דניאל .45 ,44 ,35 .2 .ודניאל,26 ,22 ,18 ,14 ,13 ,11 - 9 .7 ,
 .27דניאל .9 ,7 ,4 .12 .אלה הפסוקים לומר בבירור מתי זה יהיה המשפט של אלוהים על גברים ,יהיה
היום כי בנו הגיע על העננים של גן עדן ,היום האחרון ,לבדוק את התנ"ך לראות כי יש הסכמה ולדבר
המשפט באותה התגלות .11.12 .20 .התמודדות עם המוח זהה ,כאשר המשחק השביעי חצוצרה לאחרונה
את המושב באותו יהפכו אלוהים ,ואת המשפט זהה ,אותו ספר של החיים ,ואת הספרים של עובד שם זה
אומר הכל על האיש בזמן שהוא חי על פני כדור הארץ .אלוהים ישב על כס לבן שלו את כדור הארץ ואת
השמים ברח בנוכחותו ,ולאחר מכן התאספו יחד כל שבטי עמים ומדינות ,היו גדולים וקטנים ,ילד בן יהיה,
מול הכתר של אלוהים ,ואת הספרים יישפטו .ולים יהיה להחזיר את המתים של כל הזמנים ,שנפטר שם,
לעזאזל תצטרך גם להחזיר את המתים הוא זה ,וכל עין תראה ,אלוהים וישו וכל תיבחן מה שהם עשו לאורך
חייהם ,והמשפט כולו יהיה הפנים של מאשים ואת הנאשם ,השופט הנאשם ,ולאחר בדיקה של אלוהים ישוע
אינו שונה ,רק משפט אחד יהיה פנים אל פנים בבשר ואת פסק הדין ,זוכה או הורשע ,ואת המשפט הזה יהיה
חשבון נפש .לזכור.
ג 'ון  .48 .12המילה דיברתי ,באותו תשפוט את היום האחרון.
אלה שאינם רשומים יהיה גירד את השמות שלהם מתוך הספר של החיים

151

הצעירים חייבים להתכונן למוות
קהלת .14 ,13 ,7 ,1 .12 .זכור היוצר שלך בימים של הנוער עמך ,לפני
ימים לבוא ,ולבוא בימים הרעים של אשר יגידו ,אין לי שמחה בהם .והחזרת אבק למה זה
היה מחזיר את רוח לאלוהים שנתן אותה .מכל מה ששמענו ,הסוף הוא פחד אלוהים ולשמור
מצוותיו :בשביל זה היא חובתם של כל אדם .עבור אלוהים יביא לבית המשפט ,כל העבודה
ואפילו מה הוא מוסתר ,אם טוב או רע זה.
ג 'יימס 14 .4 .אני אומר לך שאתה לא יודע מה יקרה מחר ,כי זה החיים
שלך? זה אדים שמופיע לזמן קצר ולאחר מכן נעלמת.
זוהי תזכורת כי בקרב כמה צעירים עובר מבלי משים .כמעט כל צעיר לחשוב על ימים רעים ,הפיתוי בדרך
כלל מביא את הדברים הגשמיים של העולם ,ולהפוך את הרוחני הם שהשאירו אחרי מירוצים בסוף כאלה
בסיכון גבוה לאבד את חייהם ועל מה היה אבק של כדור הארץ .העצה אבל הרוח שוב חשבון נפש על
המשפט ,שבו כל עובד תוקם ,לא רק להיות טוב ,להיות צדקה ,של להיות טוב כמו שאומרים ,אבל טוב לא
יכול להיות המעיט ,לשמור את מצוות אלוהים .הם אלה אשר למען הצדק ,למען זה הם אשר ישפטו ,אם
החנות יהיה לשבח אותם ,אם הם לא יהיו לגנות אותו .למחר היא לא שלנו ,אלה למות עבור אלה שנותרה
להם את הכאב לזמן מה ,אבל עם חלוף הזמן גם זה נעלם ,ואת הזיכרון הוא לפעמים בטעות ,כי העולם היום
גלגל בחיים .החיים דוחף אחד את השני בין הקהל של אירועים שלא ניתן להסתכל אחורה ,כך יהיה לאבד
את הערכים של הרבה דברים ,בשביל מה זה היום ,מחר הוא העבר הרחוק .כל מה שאתה יכול לעשות הוא
תמיד זכות להיות המהלכים בשביל שאלוהים מראה ,לשמור על מצוותיו ,משום שהיא מובילה אותנו ישו
ואלוהים ,וחיי נצח.

התגלות .15 .16 .הנה אני בא כמו גנב .אשרי מי הוא נשאר ער ושומר על בגדיו,
פן האנדים עירום ,והם רואים את הבושה שלו.
ובכן  -המבורך שמחזיק בגדיו ,שמא ללכת עירום .מה שאתה אומר הוא ,לשמור על הנשמות שלכם
הליכה ציות להימלט חטאי .זה עירום ,כמו בתנ"ך ,הוא חטא ,לכסות את השמלות הם דברי אלוהים חיים כדי
להגן ,ניתן למצוא עירום מתבייש כשהם מקבלים את נוכחותו של אלוהים ,הוא לא להתמהמה
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נקמת הוא לא יודע אלוהים.

ואת השאר לך מי מוטרדים איתנו כאשר אנו המניפסט האדון ישוע מן השמים
עם המלאכים האדיר שלו .בשנת בוער באש לקחת נקם על אותם כי יודע אלוהים לא
מצייתים הבשורה שלו של אדוננו ישו .מי העניש עם חורבן עולם מפניו של האל ואת
התהילה של הכוח שלו 2° .התסלוניקים .10 - 7 .1 .
מה שמדאיג פאולוס על פורענות של העם הקדוש ,לנוח את האדון ישוע הוא מושיענו .מה
לגבי מי לא מכיר את אלוהים ,סובל ולפעמים בלי להרגיש ,את הסיבוב אויב נסתר את העולם כל הזמן .ואת
הסבל להגדיל בכל יום עד התקווה היא מעל הכל ,אנחנו חייבים להיות ירא שמים ,ואנחנו מחפשים את
הנתיב ההוראה שלו ,כי אנחנו שאר הנשמות שלנו ,כאשר ישוע בא ,את השמים עם כל אזרחיה כוח ותהילה,
שבו הוא יתבטא בכל זאת כל אחד מהם בנפרד ,אשר יהיה הוכח היסוד של האמונה ,זה עולה בקנה אחד עם
הבשורה שלו ,אם זה יהיה מבורך ,ואם אין לך את הדוקטרינה אותו ישוע יבוא באש לקחת נקם על אותם
יודע כי לא אלוהים ולציית משנתו של הבשורה שלו ,בתמורה עם חורבן עולם.

אבל רוח אומר במפורש כי כפירה פעמים בשנים האחרונות )הפר( חלק של
האמונה ,מתן תשומת לב כדי לפתות רוחות ,ועל דוקטרינות של שדים; הצביעות של גברים
לדבר זה שקרים ,חקוק מצפונו 1° .טימותי.2 ,1 .4 .
ואת התלאות של הימים האחרונים יהיה חושך ,השטן לא ידע כי ימיו של שלטונו על פני
האדמה מתקרבת לסיומה ,תשתמש בכל כוחו לצוד ,ויש לי האמונה משומד )הם מכחישים( אלוהים שלך
ולהקשיב רוחות של שדים ,עם שקרים כדי לשכוח את אלוהים נכון .השטן בעורמה להונות את האנשים
בפנים הבשורה ,אך רק מי ללכת רשלנית בלי לבדוק מה הכתבים למעשה אומרים ,טוב ,בסופו של דבר רע,
לתת תשומת לב כדי צביעות ,לצרוב במוחם מוודא של התנהגות טובה לפני אלוהים  .אבל לא מנסה להיכנס
הבשורה של אלוהים ,כדי לוודא שזה נכון או לא נכון ,כל כך לא מבינים שהם הולכים רחוק מאלוהים.

יש דרכים כי גברים הזכות להפסיק ,אבל בסוף שלהם הוא דרכים של מוות.
משלי.12 .14 .
אנחנו לא יכולים בשעה האחרונה כדי לדעת אם אנחנו על המסלול או אם אנחנו מצפים
שמישהו לספר לנו לאן לפנות ,אנו מבקשים את רוח הקודש של אלוהים מגלה לנו דרך שלך
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הבשורה ,את הנתיב נכון ,לבחון את כל מה שהיה ושמירה אמר את הדבר הנכון.

וזה מן  hast thouהילד ידוע בכתבי הקודש זה יכול להפוך אותך חכם לישועה דרך האמונה
בישוע המשיח .כל כתבי הקודש היא השראה אלוהית היא רווחית עבור הדוקטרינה ,עבור
תוכחה )טען( ,עבור התיקון ,הוראה בצדקת .עבור כל העבודה טוב 2 .טימותי17-15 .3 .

מי בתור ילדה מעולם לא שמע על התנ"ך הקדוש? בשביל זה הוא דרך לה שאנחנו יודעים אלוהים.
ישנם אלה אשר המחלוקת על האותנטיות של התנ"ך הקדוש ,היא אומרת את האיש עצמו ולא את אלוהים.
הוא נכתב בידי אדם אלא לפי צו של רשות אלוהים .אלוהים השראה האיש באמצעות רוח הקודש שלו כדי
לגרום לנו להבין ולדעת את האופי שלהם ,העיצוב שלהם .בתנ"ך יש איסור ,כי לא יכול לדבר בשם כל זה
בתנ"ך נכתב כי יש לקרוא ,ומסומנות ,הבשורה הזו היא לנו להתווכח ,ללמד ,להנחות ,נכונות ,להראות לנו
את הטעויות שלנו ולא להפוך אותם יותר ,ואת שיקול להראות גינוי למי שלא לציית הבשורה הזו .וגם ללמד
אותנו איך אנחנו צריכים לציית ,כך שנוכל לחיות בקדושה ,הליכה על פי תורתו ואת אלה למצוא הישועה
דרך האמונה בישוע .לגאולתנו בסכנה אם אנחנו לא מקשיבים עצה .אנחנו שומרים עד תום את אמונתנו ואת
העבודה ,המהווה את התיקון ,בנייה של מבנה גרה עם אלוהים.

ירושלים חדש
וגם שמעתי קול מן השמים לאמר הנה המשכן )מגורים( של אלוהים עם גברים,
לשבת איתם והם יהיו האנשים שלו ,ואת אלוהים עצמו יהיה עם אותם להיות אלוהים שלהם.
הוא אמר לי ,זה נעשה .אני ואת אלפא אומגה ,את ההתחלה ואת הסוף .מי רוצה ,כי הוא
צמא ,לתת לו את חסד המים החיים .הוא מתגבר על מי יירשו את כל הדברים ,ואני יהיה
אלוהים שלהם ,והוא יהיה התגלות הבן שלי.7 ,6 ,3 .21 .
קול מן השמים המכריז על המשכן ,בית מגורים של אלוהים ,וגר שם עם האיש ,כגון הזכות
להיקרא ילדים של אלוהים ,וגם לחיות בבית שלך .חושב ,יש אנשים אשר אומרים כי אלוהים הוא עבור
חלק ולא לכולם ,אבל מי אומר כי לא ידוע ,ולא אוהבת אותו ,לא לציית ,יש להם חיים אומללים החטאים,
החטאים אשמה המצב שלך ,לא מבינים שהם בתחתית רוק ,בלי אלוהים .אבל הוא אינו נוטש מישהו ,הוא
האיש מתרחקת בדרכים שלו ולא דורש לדעת את זה ,כי יש לו סיכוי הוא כל ,כתובת זו היא חינם
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רק רוצה לשנות כל אחד ,בעזרת האל ,לנצח את האויב ,או להיות מובס על ידי  ele.deusהוא את ההתחלה
ואת הסוף ,וגם היום הוא היום זה הזמן זה אלוהים יודע .הוא אומר שכל מי צמא ,רוצה לשנות את החיים זה
הזמן להתחיל ,הוא יכול להשיג לך איפה אתה ,ואתה לרפא ,להחזיר את הנשמה שלך ,להתגבר על אדישות,
דיכאון ,התמכרויות .לנצח את הכל בשמו של ישוע .הוא מקור החיים ,והוא יהיה אבא שלך ואתה תהיה הבן
שלך.

בוא ,אראה לך את הכלה ,הכנסייה )( של לאמב .והוא לקח אותי ברוח אל הר
גדול וגבוה ,והראה לי את העיר הגדולה ,ירושלים הקדושה ,אלוהים יורד מן מן השמיים.
ולא ראיתי כל המקדש ,כי הוא האדון שלו אלוהים אדירים ו שה )ישו( .העיר לא היה צורך
של השמש או הירח להאיר בה ,כי את תהילת אלוהים לא להאיר אותו ,ואת למב את
המנורה .ומדינות ניגש אל האור שלו ,ואת מלכי הארץ לעשות להביא תהילה וכבוד שלהם.
הדלתות לא סגורה על ידי יום ,כי אין לילה .והם יביא את התהילה והכבוד של העמים .ולא
להיכנס לתוכה כל דבר מטמא ,ולהתחייב תועבות ,ולא לשקר ,אבל רק מי הכתובים בספר
של לאמב .התגלות.27 - 22 ,10 ,9 .21 .
מלאך הראה ג 'ון האוונגליסט ,אשתו ,אשתו של למב ,ישוע) ,אשה פירושו התגלות הכנסייה,
בעיר ,(.ולקחו אותו ברוח ,על ההר ,ושם הראה לו את העיר ,ירושלים החדשה ,עיר הקודש ,שהוכן על ידי
אלוהים ואין לה המקדש כי המקדש הוא אלוהים ,שדי .העיר הזאת ,אין לו צורך של השמש והירח לתפארת
זורחת על כולם ,ישו הוא את הנורה ,ומדינות אתן להם כבוד שלהם בהכרת תודה על כל כך הרבה אהבה
שאלוהים נתן ועשה את האנשים שלו .הנה ישוע אומר ג 'ון השקרים של השטן כי מטמא את האיש ,ומי
עושה אותם ,הם לא יכולים להזין את עיר הקודש .אבל הוא אומר את העיר הזאת היא עבור מי שמחפש את
דרך האמת .בוא נראה מה האמיתות הללו .בשביל לדבר על כל הזמן למען האמת .ואת תורת אמת .מה
הבשורה?
ג 'ון  .32 .8ו וידעתם את האמת והאמת יצהיר אתה חופשי.
בוא נדבר על חמש אמיתות הבשורה ,דוקטרינה זו ,אשר העד מעיד לבין הדוקטרינה ,ואת
האמיתות של אלוהים .עבור אדם לדעת ,להיפטר מן השקרים ,וללכת לראות ופעל ולציית את אמיתות
הבשורה שמוביל אל חיי הנצח.
ראשית ,אלוהים הוא האמת.

ישעיהו .16 .65 .אז מי שהוא יברך את כדור הארץ
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אלוהים בירך את''האמת''
שנית .ישוע הוא האמת.
ג 'ון '' .6 .14אומר :ישוע אני הדרך האמת והחיים.
השלישי .רוח הקודש היא האמת.

ג 'ון '' .15:26רוח הקודש של אמת שנובע אלוהים''.
חדר .את המילה ,את הבשורה של אלוהים הוא אמת.
ג 'ון  .17 .17לקדש אותם האמת ,המילה שלך היא האמת.
החמישית .החוק ,כל המצוות של אלוהים הוא אמת.

תהילים .119 .פסוק .,142 .החוק של אלוהים הוא אמת .פסוק  .,151כל המצוות של
אלוהים הוא אמת.
ופשוט לבוא לעיר הזאת ,מי בצע את הקריטריונים ומי הם נכנסו בספר החיים של ישו למב היא
באמצעות ידע זה של דוקטרינה זו עם צייתנות ,כי הוא הנתיב האמיתי שמוביל את המים של החיים.

החזון של תהילה
ואחד הזקנים אמר לי ,מאיפה הם באים? ואני אמרתי לו :אדוני ,אתה יודע.
והוא אמר לי .אלה הם אלה שיצאו פורענות גדולה יש חלוקי רחצה שלהם וגרם להם לבן
בדם של השה .לכן הם לפני כסא אלוהים ולשרת אותו יום ולילה במקדש שלו .והוא כי ישב
על כסא תפזר בצל שלהם .ולעולם לא יהיה שוב הם רעב ,צמא לא השמש ולא החום על כל
אותם ,משום שה נמצאת בעיצומה של הכתר יהיה להאכיל אותם ,ומשמשים כמדריך מקורות
מים חיים ,אלוהים יהיה לנגב את העיניים מעבר מדמיע .התגלות.17 - 13 .7 .
את הנוקשות של בליבנו שמא אנו נמצאים בלחימה נגד אלוהים .מי סוגר את הדלת של הידע של
אלוהים עם מישהו ,יש את המשפט הכי קשה ולראות מה אתה לדחות את החסד ,הם אלה אשר זכה זעזוע
גדול ושטף את הבגדים שלהם ,לכבס את הבגדים שלהם ,היא לעקוב ולציית מצוות אלוהים יש האמונה
בישוע ,אלוהים יקבל אותנו להגן עלינו ועל שכבת עם ידיים חזקות שלהם אלה לעולם לא יהיה רעב או צמא
או עייפות בשמש חם להיות מוגנים לנצח ,כי אלוהים הוא שאנחנו רועה אותם להוביל אותנו אל כס המלכות
של אלוהים ואלוהים יקבלו אותנו בבית שלך לנצח.

והוא הראה לי נהר מים טהורים של החיים ,ברור כמו קריסטל ,בהליך מן הכס
האלוהים השה .באמצע הרחוב של אחד
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הצד השני של הנהר ,היה העץ של החיים ועליו שתים גניבות ,מניבות פירותיה בכל חודש:
ואת העלים של העץ הם הבריאות של מדינות .ושם יהיה יותר שום קללה נגד מישהו ,ויהיה
זה את כסא האלוהים השה ,ועל עבדיו יכהן אותו לראות את פניו ,ועל המצח שלהם יהיה את
השם שלך .התגלות.4 - 1 .22 .
לא בחלומות והדמיון יותר יפה שאנחנו לא יכולים להגיע אפילו קרוב לדעת מה אלוהים הכין
אותה .איפה יקבלו שלום ,הרמוניה ושמחה ,נהר של מים חיים גביש טהור ,פרי עץ החיים ,זה מקום שאף
אחד לא יהיה חולה ,לא תהיה קללה יותר ,וכולם יהיו סביב לשרת את אלוהים ואת כל מה שיש לראות
אלוהים ואת ישוע פנים אל פנים .איפה שכולנו אוהבים אותו בפאר של הדברים הקדושים.

כי השמים חדשים וארץ חדשה כי אני יעשה מולי ,נאם האדון ,כך זה יהיה הזרע
שלך שם שלך .וזה יבוא מהירח אחד חדש אחר מן שבת אחד למשנהו ,יהיה כל בשר בא
לפני לסגוד לי ,נאם יהוה .ישעיהו.22.23 .66 .
אלוהים אומר להשאיר לדורות הבאים כפי רצון שמים חדשים וארץ חדשה כי אלוהים יעשה את
ירושלים החדשה ומספר האנשים של היום ,כי הדורות הבאים שלנו ,אבותינו ,אנחנו שם שלנו יש בספר של
חיים .כי מן הירח אחד חדש אחר מן שבת אחת לאחרת'' .בכל שבוע בכל חודש ושבת של כל שבוע במשך
חודשים ,בכל שבת אחת לאחרת .כל הזמן באותו יום בגן עדן בנוכחות אלוהים לעבוד את אלוהים לנצח''.

אזהרה אחרונה והבטחות.
אשרי לשטוף גלימותיהם בדם של השה ,יש את הזכות לעץ חיים ,ועשוי להיכנס -19התגלות22.14,16 .
לעיר ליד השערים .אני ישו שלחתי מלאך שלי להעיד לכם את הדברים האלה בכנסיות ,אני שורש וצאצאיו
:אומר ,בואו .ומי הם צמא לבוא  hearethוהכלה אומרות לבוא .מי של הדוד ,והכוכב הבהיר ובוקר .והרוח
ומי שרוצה לקחת את המתנה ללא מים של חיים .עבורי להעיד על כל מי ששומע את דבריו של הנבואה של
:הספר הזה ,שהאדם בא להוסיף לי הדברים האלה ,אלוהים בא להוסיף אליו את המכות שכתובות בספר הזה
,ת המילים מהספר הזה של נבואה ,אלוהים ייקח אותו חלק מעץ החיים והעיר הקדושהואם מישהו לוקח א
.שכתובה בספר הזה .אמן
.בפסוק .14ואינדקס .15 .אינדיקה
,הראשון  3ג'ון  . .24 .1מי שמציית למצוותיו הוא בו ,והוא בו.וזה שאנחנו יודעים שהוא נמצא בתוכנו
)ועל ידי הרוח אשר אנכי וייתן לנ
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ספר :ואם מישהו לוקח כל מילה של ספר זה של נבואה זו ,אלוהים יהיה לקחת את החלק
שלו של עץ החיים ,ועל עיר הקודש ,אשר נכתבים בספר הזה .אמן.
ישו מזמין אותנו להרהר על פסוקים אלה לאחרונה ,כי מי סוגר את הספר ,על דף זה את החותמת האחרונה
הפעם האחרונה ,סוף סוף .והנה הוא מאשר את כל מה שאמרתי כל בהוראה שלו ,על ציות של אדם
לאלוהים .חפש את התנ"ך ,את האזהרות והבטחות סוף ,שמתחיל בהתגלות  .19 - 6 .22זה האחרון ,הספר
של המקרא מבהיר נקודה ,כפי שראינו במקומות אחרים ,כי אחרי כל האירועים האחרונים .ניסויים ,שמים
חדשים וארץ חדשה ,ירושלים החדשה ,האזהרות עדיין מדבר על המבורך ,ונידון ,לראות את הפסוקים של
התגלות .15 ,14 .22 .המבורך להזין את הדלתות של סנטה .וזה יהיה מקופח נגזר לאבדון ,מי יהיה יצוק
לתוך האגם של אש ,זה האגם הוא מקום להניח בצד ,בנפרד ,כי זה האגם ישוחררו השטן ,את החיה ,נביא
השקר ,האיש הרשע ,לעזאזל ואת המוות עצמו ,מאשש :התגלות 19:20 .התגלות  .15-9 .20התגלות.
ההתגלות  .22.14,15 .21:27מדבר של נידון והורשע .וגם ההפך הוא את המכתב ב 'ו קטן ,זה מצביע על
התחתונה של הדף כי הוא מאשר את מה הכביסה את הבגדים של ישו ,כתוב'':מי לשמור מצוותיו ,כי יש להם
כוח עץ החיים'' .אשרי מי אלה בתשובה חטאיהם לקבל את ישוע בתור המושיע שלהם ,לקבל אותה ולציית
דבריו ,ויש להם את אותה דוקטרינה ,לשמור על כל עשרת הדיברות שוב ,זה אומר גם בהתגלות 14: 22 .ו
מדד  .15גם בכותרת התחתונה .מציין 1 .ג 'ון  .24: 3זה אומר :הוא אשר שומר את מצוותיו של אלוהים הם
אותו ,והוא בו .וגם בזאת אנו יודעים כי הוא נמצא לנו על ידי רוח הקודש אשר נתן לנו .והוא אומר שהוא
שולח מלאך להעיד שלו ,כדי לחזות את המילים האלה של כנסיות ישו .ורוח אלוהים אומר הכנסייה ומי
מקשיב ומי צמאים למים זה ייקח חופשית של מים חיים .המילים הללו ,המוביל אל חיי הנצח .הוא העיד כי
כל לשמוע את דברי הנבואה של התנ"ך הקדוש כי אם אתה מוסיף להם ,יהיה משהו גדול מזיקים .ואם אתה
מקבל כל מילה של נבואה זו של התנ"ך ,אלוהים ייקח לה קצת של עץ החיים ,אלוהים אומר שאם יש לך
עוד הבשורה ,המילים שלו מעוות ,או השתנה שונות מאלו שהוא השאיר ,יהיה הפרס הגדול טרגי  .ואם אתה
לסגת או לא תעמוד או לא להסכים עם כל המילים שלהם .עבור הוא חוזר ,אז בואו לסבול ,עם בגדים שטף
ציות דברי אלוהים ואת האמונה בישוע שלנו ,ואנחנו אומרים ,בא ישוע .אמן.
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מה לא ראיתי ולא שמעתי
יואל  .2.28הישן יש חלומות.
לא ידעתי את הבשורה הזו ,אבל אהב ,אהב אלוהים תמיד התפלל והתפלל כי לקמ"ר להראות את
הדרך הנכונה ,לעקוב אחריו ,ויום אחד בחלום גבר נכנס משלוח אלי ואמר לי לבחון את כתבי הקודש ,עבור
בהם הוא מלכות האלוהים .ובודקים הכתובים האל הראה לי את הדוקטרינה שלו ,את הדרך הנכונה ,רציתי
ללכת אחריו ,אבל לא רוצה לעזוב את היכן אני נמצא .יום אחד חלמתי שאני הליכה לאורך שביל ,ככה
הלכתי ,אני לא יודע איפה הייתי ,אבל המשיך ללכת לי מול הבית שהיה מאוד ,מאוד גדול .אבל כאשר הוא
עצר לפני שנכנס להתפלל ,התפללתי לאלוהים ושם הוא שמע את התפילה שלי .הוא הראה לי שם הלכתי
לגיהינום כי הוא הפרת את הבשורה של אלוהים .ויש מול השער ,שמעתי צרחות חלחלה של כאב גדול
גניחות בא מתוך הבית .אחרי זה ,לך לקח אותי לשם ,הודה לאלוהים שלי על מה שעשיתי ,לאהבה העצומה
שלו בשבילי ,ואחרי זה אני כרת ברית עם אלוהים ,אני הוסב והתחיל לציית את הבשורה .אני הוטבל שמתי
אלוהים נכונות לעשות הכל כי הוא יירד .יום אחד בא איש בחלום שלי עם התנ"ך כי יש לי פתח מולי ,ואת
העמוד האחרון של הספר של התגלות .בתנ"ך סוף מילים לאחרונה באמצע העלה לאחרונה בצד שמאל,
זיהיתי שזה היה שלי ,כי כתבתי כמה הערות על שאר גיליון זה .והאיש הראה לי את האחרון ריק בצד ימין,
אשר כולל את הפה של לכסות את זה סוגר את התנ"ך .הוא אמר ,כותב .ואני הסתכלתי בגיליון זה ריק.
והתעוררתי .וזה לא יוצא לי מהראש כל היום כי ידעתי שזה היה רק חלום .הבנתי וידע אלוהים רצה ממני
לכתוב משהו ,אבל מה? הוא אמר לי כי אני כותב ,אבל באותו זמן לא תגיד לי מה לכתוב .מה אני יכול
לכתוב אם אני יודע את המגבלות שלי? וכאשר היה הלילה הלכתי לחדר שלי ,כרע להתפלל לדבר עם
אלוהים ואמרתי לאלוהים שאני אוהב אותו עם כל הלב שלי וכל מה שהוא רוצה הייתי .וישן .ואז האיש הזה
בא בחלום שלי שוב ,אמרתי ,אלוהים מה שאני כותב ,אני כותב ,והוא אמר לי ,לכתוב ,פרקים הפסוקים,
והוא אמר לי מדי .מקרה  -אתה ' .ואני אמרתי ,אלוהים ,להוביל את העבודה הזאת ,התנ"ך הוא הצעדים
שלך ,אני לא אוכל לכתוב על עצמי ,כי אתה עושה את כל הרצון שלך.
ואלוהים היה מוביל אותי בעבודה הזו ,כאשר אני פישל מספר החישוב ,את הלילה הבא אותו אדם בא בחלום
שלי ואמר לי להפוך את הדף והתיקונים שם זה היה בסדר .ואני תמיד מחפש כל יום ,מדבר ,תודה ,אבל אני
אדם קטן,
ומלא חטאים רבים .אבל עם כל כך הרבה חטאים יש לי ,אלוהים לא ויתר לי ,הוא אהב אותי ,נותן לי את
ההזדמנות לשנות ,לזהות מה לא בסדר ולא עושה יותר ,ובצע את העקבות שלהם ,מאז הדרכים האלה לא
שגיאה.
וכפי שכתבתי ,המלאך של לורד נכנס החלומות שלי בשביל כמה פעמים ,ארבע פעמים ,ראיתי ולא
שמעתי ארבע פעמים בימים שונים ,אבל בחלומות שלוש כי שמעתי היו על אותה עבודת אלילים .לא ראיתי
ולא שמעתי דרך החלום על עבודת אלילים .כפי שראינו ,הוא דמות אליל המייצגים אלוהות ,וכי אהבה כי
הוא אובייקט של פולחן ,או שיש להם אהבה מוגזמת ,זמן ,ויש לו כבוד רב ,ואנשים היה עבודת אלילים,
סלבריטאים הוצגו לי ,וזה היה סלבריטי הראה לי ,מתפלל בבית של אלוהים .למען הפרוטוקול ,אני מדבר
על האיש ולא נביא .הנביא הוא דוגמה להיות אחריו ,העם הנבחר על ידי אלוהים עבור העבודה שלך .ימים ו
שלוש פעמים שונות ,ראיתי איך גברים הם הלקחים ,ויש כבוד גדול הסלבריטאים .עבודת אלילים הוא
האיש עושה טעויות ולעשות אחרות לשגות ,משום מה את הבשורה מדבר על הבשורה ולא על פי מה השני
מדבר על הבשורה ,מה שכתוב כבר הבשורה ,ואם היא מדברת על הנבואה כמו נבואה אלוהים מדבר אל כל
אחד .עבור הוא אומר לא לדאוג כפי שהם צריכים לדבר ,כי הוא בשליטה של הכול ,ומה אני הוצגה שלוש
פעמים לא לכתוב ,בפעם הרביעית והאחרונה חלמתי על הבית ,כי אותו אדם אני אמר על מה אני לכתוב,
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ואני לא לכתוב .ואז הוא אמר לי שאני בוחר מה לכתוב .אז אני שואל השיב עם ההצהרה שלו .לורד אני
בוחרת מה לכתוב? ואז האיש נלקח לבית המקדש ,והיה שם הרבה אנשים יושבים מול הדוכן איפה הכומר
נתן את הערב ,כולם הקשיבו ציית ואחריו כפי שהיה כתוב את המילים של אלוהים .אבל במקדש זה ראיתי
כמה אנשים עומדים עם הגב אל הכומר ואלה היו אנשים זקנים ,צעירים ,ילדים ואחרים בזרועותיו .ואני
מסתכלת על האנשים האלה לא מבינים למה הם חזרו ,ושאלתי את האיש שעמד לצדי לורד בגלל האנשים
האלה בחזרה בבית של אלוהים? ואז עשיתי להגיע עיניו וראה בעיניו של כל אחד מהם ,והוא גרם לי לראות
שיש אנשים שאפילו בבית שלו ,יש גבם פנה .טוב לא ללכת לא מצייתים הדוקטרינה כדברי
אלוהים.
אבל הודעה זו נותר על פיטר ,הבה נזכור .פיטר  .17. 4 .1°כי זה הזמן להתחיל את המשפט על ידי בית
האלוהים ,ואם הוא מתחיל עם ,מה יהיה הסוף של מי שלא לציית את הבשורה של אלוהים?
ובכן ,לדאוג לשמור את מצוות אלוהים כפי שהוא מינה בדוקטרינה שלו.

ילדים קטנים ,לשמור על עצמכם מ אלילים .אמן 1° .ג 'ון .21 .5
השליח יוחנן בפסוק זה מדבר אל מי שמכיר את הדוקטרינה של אלוהים.
אלילים ,זוהי בעיה גדולה היום ,אם כל מעריץ ,מצורף מוגזמת סחורות חומר ,כסף ,חפצים ,מקומות,
אנשים ,מנהיגים דתיים ,נביאים ,כמרים .מה זמן הם מעל אלוהים הנערץ .אלוהים מדבר אל העם שלו ,הוא
מדבר על דבריו דרך התנ"ך ,אלוהים מדבר אל אנשים ההוראה נתיבים שלהם לעקוב שלו.
יום אחד נלקחתי במקום ,מקום שבו היה מקום מסוים ,שבו הוא דיבר בתנ"ך ,מארק-42 .9 .
 .48המקום הזה כמה אנשים ,כולם התיישבו נורמלי ,אבל אחד היה אדם מסוים ,זה היה גבר ,אבל האיש
הזה היה מסומן ,כי הייתי הראו כי זה היה השטן ,וכן בחורים רבים כל כך כי הוא מייצג ,זה היה אדם רגיל.
ושם אני מסתכל על כל פרט של הגוף שלך ,זה היה לבוש בגדים רגילים ,מכנסיים חולצה קצרת שרוולים,
הבחנתי שלו שיער שחור ,עור כהה ,המצח ,האף ,הפה ,פנים מלא ,הצוואר והזרועות כי היו נוף ,כל נורמלי.
אבל לפתע החלו לעזוב בבשרו ,ב נקבובית של העור שלו זה היה לצפות ,לקבל ממולאים בשר זבובים ,אלה
חיות מתוך מרתף ובא השני ,והיכן יצא אחד אחר ,ורבים מהם שכיסה את כל גופו ,והביט במשך זמן רב,
החיות אכלו אבל האיש היה תמים ,הוא היה מתפרק ולא למות .לאלה שיודעים את הבית היה כמו דבורה או
צרעה ,שבו היא זזה ,מלהיב אותם ומכסה את כל הבית ,ולאחר זמן לאסוף פנימה.
פחדתי מאוד מכל מה שראיתי ,אבל הבנתי כל מה שמוצג ,שימש לי גם לשרת לנתח אחרים על חיי נצח
והעונש נצחית.
שני פסוקים של לוק יש לשקול ,לוקאס .5 ,4 .12 .ישוע אומר ,שאנחנו צריכים פחד אלוהים ,פחד אחרי מי
הרג אותו ,יש לו כוח להטיל לגיהינום) ,אחרי האיש המת ,ישנים ,שהוא יהיה להטיל לגיהינום הוא צריך
להיות הראשון שקם לתחייה ,לשפוט ,ואם נידון לגיהינום( .ישוע נתן משל של עשירים ,לזרוס ,אשר גם יש
לבחון בזהירות רבה .לוקאס .31-19 .16 .משל זה מדבר על גן עדן של גיהינום ,שפירושו גיהינום של עינוי
גדול ,והוא מדבר על האיש לאחר תחייתו ,הישועה שלו או קללה.
וזה לקח אותי למקום מאוד גבוה שבו יכול היה לראות מסביב ,המרחק רב ,ולא היה איפה אנחנו נמצאים
במקום שבו אנו מדברים על .התגלות .19 .14 .איפה הטחנה )הטחנה ,כלומר ,לסחוט מיץ טנק שבו כמה
פירות( ,הטחנה זעמו של אלוהים .היינו על סף ,מעל גופיה ,וזה הטנק נוצר בתוך האדמה ,זה היה באותה
צורה של איצטדיון כדורגל ,לא היה בנקים נוספים ,ועל הדשא אפילו ,היתה הקומה שבה הוא ראה את כל
הצדדים הטנק ,ושם בדיוק קרה קרב גדול .וישבנו שם במשך זמן רב ,בוהה לתוך הטנק ,היו שם כמה
אנשים ,ישנים ,גברים ,נשים ,נוער וילדים ,ועל בגדיו היו קרועים קרועים ומלוכלכים מאוד ,כפי שהם
נמלטו מן המלחמה הגדולה ,ו כל האנשים האלה היו מופנות אל מול אדם שדיבר איתי ,וכולם היו מאושרים
מאוד מאוד לחייך ,כולם שמחו ללקק את הילדים בחיוך .שם למעלה איפה ראינו את כל אלה שהיו עריכת
מטה המלאך אמר לי זה יהיה האירוע הגדול האחרון ,והבנתי שיש לסגור את החלק האחרון ,העלה האחרון
של התנ"ך ואת החיים של האדם על כדור הארץ.
 ,אלוהים מדבר אל אדם חזון חלום או בלילה כאשר שינה עמוקה נופלת כאשר .איוב33.4,15,16 .
).רדם במיטהלהי
וכאשר כתבתי מה עבר אותי ,ולילה אחד בא איש בחלומי שוב ולקח אותי זמן לפנינו בעתיד ובאותה
התקופה ראיתי גבר צעיר שהיה בטווח של  15שנים ושאלתי איתך על האיש הצעיר הזה ,כי הבחור הזה היה
ם אחד למשנהו .ושאלתי את לורדאותו ילד ידעתי שהיה לה רק כשנה החיים ,ושינוי זה נעשה בחלום של יו
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.שנה ,ואתה השבת עם פסוק שיש לו את התנ"ך הילד הזה אתמול היה רק
וזה גרם לי .נזכרתי ביום השני פיטר  .8 .3אחת אל ה 'כמו אלף שנים ואלף שנים הוא כמו יום אחד
.ניותיו של אלוהיםלהבין כי הוא דיבר על זמן כי הוא בעתיד ,זמן קרוב ,אשר ימלא את תוכ
הימים חלפו ,ובין יום העבודה שלי עד היום ,גם כותבים .וגם ביום מסוים בחלום בא איש מולי שוב
הושיט לי נייר והתקבלו ,נייר זה נכתב המספרים האלה והביט וראה את המספרים .1 .משמע פחות .פחות ל
,שזה התייחס זמן של  .15חמש עשר שנים .בעתיד .וזה מ אחד שווה ארבעה עשר .ואני ראיתי והבנתי -14
 -6,000.שנה הייתה תקופה שכבר התגשמו ,דמויות אלה  15שנים הם מתממשות בסדר יורדים .לקרוב ל 1
אלף שנים בשנת  2020אחרי ישו .זה כבר היה בשנה שנכתבה במאמר זה תואם את הזמן שהאיש הזה בא
לי לכתוב .החלק הזה היה ריק בסוף העמוד האחרון של התנ"ך ואמר בחלומי בפעם הראשונה ,כשהוא אמר
לי להזדרז ,וגם תואם חמש עשר 15 ,שנים היו גיל הילד שראיתי והבין שאין לו חמש עשר שנים .אתה
.רואה ,מה הוצג היה מיל זמן של  15שנים ולא יום ה 'באתי .מי שקורא להבין .לפחות אחד  1שווה 14
?!.להתפעלות רבה שאלו אומרים ,הלורד כבר בייל שנה ארבעה עשר .וזוכים
היום בתאריך הפרסום הראה לי את העתיד של הבחור הצעיר הזה ,מהיום הראשון ועד קצו ,הילד הזה
שנים מלאות .ואז העשרה .שנים חלפו ,יש רק . Eleven. 4עכשיו כבר  2016השלימו כבר  11שנים
.שנים .אז יש רק  .4ארבע שנים לתעלומה של אלוהים מארק 13 .שנים .חמש עשר שנה פחות עשר שווה 4
אמר .אודות מעקב הדרשה נבואי ,את התאריך והשעה ולא מלאכים ולא ישו ,יודע את הזמן של החיים 32.
אלוהים אמר נח לעת  120שנים ,כאשר היה המבול ,ולא  - 7, 13.שלך ,רק אלוהים .כמו .בראשית5 ,3 .6 .
היום .אבל כשהוא הגיע ביום המיועד ,אלוהים אמר נח נכנס לתיבה ,וזה קרה .אני מזמין אמר מתי זה יהיה
אלוהים להיות עדים שכל מה שכתבתי ,אני אומר שזה נכון ,כי אני אומרת מה שאני ראיתי ושמעתי ואני גם
.מודע לכך שכל מה שכתבתי ,אני אתן חשבון לפני ה 'על הניסיון שלי
בתוך התנ"ך הכרונולוגיה של העולם
.בואו לקרוא את התנ"ך ביחד ,להבין על הבריאה של אלוהים ,על חייו של האדם ,אמצע וסוף מתחיל
כפי שאלוהים אמר ימי שבוע בריאת העולם ואת כל העבודה שעשתה עד היום השישי  -2בספר בראשית  1ו
ימי האדם על כדור הארץ .זה ייספר של השבוע ,וביום השביעי נח ,הוא נח .יינתן בנוסף סוף זמן סוף
.כאלוהים אמר .לדברי פיטר  .8 .3יום אחד לה 'כמו אלף שנים ואלף שנים הוא כמו יום אחד
כפי שאלוהים נח ביום השביעי של השבוע בבית בריאת ? Apo. 20. 4.5.למה יש מילניום השאר בגן עדן
שישה ימים בשבוע כמו שש אלף שנה .וביום ,העולם בראשית ?2.2,3 .אלף שנים לאלוהים ,הוא כמו יום
אבל בשנה השביעית תהיה שבת -5.השביעי לאלוהים הוא יום המנוחה את יום המנוחה .ויקרא1 .25 .
שבתון אל הארץ ,שבת ליהוה; לא לזרוע השדה שלך ,ולא לגזום כרמך .וגם אלף השביעיים של שנים ,גם
.המילניום המילניום של מנוחה .התגלות  6 .20עבור אלוהים יהיו באלף השנים השביעיות בבית
ברוך וקדוש לבין אלה שיש להם חלק בתחיית הראשון; לא ישלוט אלה המוות השני; להפך ,הם יהיו כהנים
.של אלוהים ושל ישו ימלכו איתו אלף שנים
לוהים יודעהכרונולוגיה של מדענים ,תיאולוגים לא תאם את הכרונולוגיה של התנ"ך עם דברי אלוהים .א
שהוא עזב נכתב על ידי כתבי הקודש ,המילים שלו ,כך שאין ספק לגבי היצירה שלו ,הוא עזב מיום ,שנכתב
על חייו של אדם עלי אדמות .זה שאלוהים הוא נכון וכל אדם שקרן .כרונולוגית דור מאדם עד נח לפני
.אם כל דור שנולד כאשר אחרים המבול .הדור של גבר ,מסופר מנקודת לידת כל ילד הראשונה ,לשקול
דור מאדם ועד נח לפני המבולה
בראשית 5-1-32
-32.בראשית5.1 .
).אדם .כדי  .130שבע שנים שנוצרו) .קין היה הילד הראשון .אבל שבע נספר כמו הדור הראשון 01-
.שנים הוא שנוצר .אנוש  aos.105.שבע 02-
.שנים הוא שנוצר .קינן  aos.90.אנוש 03-
. Maalalei.שנים הוא שנוצר  aos.70.קינן 04-
.שנים הוא שנוצר .ג'ארד 05- Maalalei aos.65.
.שנים הוא שנוצר .חנוך  aos.162.ג'ארד 06-
. Metusala.שנים הוא שנוצר  aos.65.חנוך 07-
שנים הוא שנוצר .למך 08- Metusala aos.187.
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.למך כדי  .182שנים הוליד נח 09.-
ח  500שנה שנוצרה מסלנ 10.
שנים .אלף אלה חמישה מאה חמישים ושש שנים בחלוקה  de1556מאדם ועד שם  .10עשרה דור .זהו זמן
.עשרה דור ,שנים תהיינה בממוצע מאחד לשני הם של  6 .155שנים .הדור הזה הוא לפני המבול  -10ל
אין דור אחרי המבול
-32.בראשית 11.10
. Arpachede.שנוצרו לא כדי 100 .שנים 01.-
.שנים שנוצרו .של"ח  Arfaxede. 35ל 02-
.לעופר שלח 30 .שנים שנוצרו .אבר 03-
. Peleque.שנים שנוצר  -34אבר ל 04.-
.כדי 30 .שנים שנוצרו .רעה 05- Peleque
.ל רעיתי 32 .שנים שנוצרו .שרוג 06-
.ל שרוג 30 .שנים שנוצרו .נוער 07-
. Tera.שנוצרו ל נוער 29 .שנים 08-
.שנים שנוצרו .אברהם  Tera. 70ל 09-
.בראשית21.5 .
.אברהם 100 .שנים הולידו יצחק 10-.
.בראשית25.26 .
.ליצחק 60 .שנים הולידו יעקב 11-
הוא תקופה של  550שנים .550 .אלה דור אחד עשר שנים מחולקות . Eלא של יעקב היו עשר .11 .דור
.לשני היא  50שנים .הדור הזה הוא אחרי המבול יהיה משמעות שנים מאחד
.עד כה יש לנו את התאריכים המדויקים של הגילאים מוקדמים אלה של האבות
.דור של יעקב לישו
-34.לוקאס23 .3 .
,בנו של ג'ואן ,בנו של יוסף  Melchi,בן ישו של יוסף ,בנו של חלים ,בנו של להרוג את בנו של לוי ,בנו של
,בנו של מתתיהו  Mahath,בנו של נגאי ,בן של  essi,יהו ,בנו של עמוס ,בנו של נחום ,בנו שלבנו של מתת
בנו של זרובבל בן שאלתיאל ,בנו של  Resa,בנו של שמעי בן יוסף ,בנו של יהודה ,בנו של ג'ואנה ,בנו של
של יוסף ,בנו של בנו  Er,בנו של  Elmodamבנו של  Cozamבנו של אדי ,בנו של  Melchi,נרי ,בנו של
,בן להרוג את בנו של לוי ,בנו של שמעון ,בנו של יהודה ,בנו של יוסף ,בנו של יונה  Jorimאליעזר ,בנו של
בנו של נתן ,בנו של דוד ,בן ישי ,בן אובד ,בנו  Mattathahבנו של אליקים בן תגרה של בן מאינה ,בנו של
בנו של פארס ,בן  Esromבן אהרן ,בנו של  Aminadebeשל בועז ,הבן של סלמון ,בנו של נחשון בן
יהודה ,בנו של יעקב
.מאדם ועד יצחק .היו  .21דור .יעקב יהיה ישו היה  .54דור .לבין סך כל דור מאדם ועד ישו היו  .75דור
השעה ,השנים שחלפו של אילן היוחסין של יעקב לישו ,הדור הזה לא הוזכר בגילך המתאים לכל אחד ,אינו
מן .לדעת שנה אנחנו צריכים לעשות את החישובים .כפי שאמרתי ,אלפיים וחמש .2005 .גבר נכנסמסו
פנימה החלום שלי ואמר לי לכתוב על זמן של  15חמש עשר שנים קדימה על העתיד .15 .חמש עשר השנים
,המיל .נוסיף הללו התייחסו זמן מסוים בעתיד שבו נוכל להגשים את תוכניותיו של אלוהים ואמר בחיפזון
ולהפחית את התאריכים כבר יש לנו ,ואז אתה תדע את התאריך המדויק של יעקב לישו .סומה  .1556לפני
נוסף עד  .2005לאחר ישו יותר מאלף  .--המבול .עוד  .550אחרי המבול שווה  .2106שנים ,אטס של ישו
ועשרים שנה אחרי ישו הסכום וחמש  15שנים בעתיד כי המיל הוצג בחלום .זה שווה  2020שני אלף
שווים .4126 .זה יותר  .1874יעקב ישוע סוגר את  .6000איפה נסגר ומשלים אלף 2106.mais 2020.
השישית של חיים ,הבריאה של אלוהים ,אשר מכילה את כל הפעילויות על פני אדמה ,וסוגר את העמוד
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שביעי של בית ההבראה של אלוהים עם גאל כברהאחרון של התנ"ך ,וזן באלף השנים שסוגרות את האלף ה
.יש לנו מצוטט .בהתגלות6 .20 .
 verso.10,11.diz 6.ב . EX.23.10-13.כמו בשאר הבריאה שלו בגן עדן .ואלוהים בשאר ימות השנה
ולתת לו לנוח ,לנוח .כדי לדעת את  soltarásשש שנים אתה תזרע ארצך ולאסוף פירות שלך :אבל השביעי
ים כבר יש לנו ,הוא קטן .6000 .פחות .4126 .אותו דבר  .1874זוהי השנים הכוללות של האבותהתאריכ
של יעקב לישו .יעקב לישו היה  .54דור .זוהי תקופה של  .1874שנים .1874 .אלה שנים מחולקות
חמישים וארבעה 54 .דור ,בשנים הממוצעות מאחד לשני הם של  .34.70שנים .הדור הזה הוא מיעקב
.לישו .ראה המדרון בדור הקודם ,שלוש התקופות .התקשורת הראשונה של שנים היא  .155.6שנים
התקשורת השנייה היא  50שנים .השלישי הוא הממוצע של  .34.70שנים .היום בדורנו ,אנו יודעים כי
ולראות ,גברים הם הרבה הורים צעירים ,האחוז כל דור הוא הרבה יותר קטן .במקרה זה ,המצבים התנ"ך
שני אלף ועשרים .אחרי  -2020בדיוק מתי ואיך ישנים סוגר את האלף השישי .6000 ,כאלף שנה תהיה ב
.ישו .מתי שובו של ישו ,ולאחר מכן תהיה השנה השביעית של האלף ,שאר שאר האלוהים .נזכר בראשית
סוף של כל הבשר ,של בניעד  .7.13אלוהים אמר נח פעמים כל אחד .120 .שנים ,כאשר תהיינה ה 6.3, 5
,אדם וחיות שיצרו ,ההסדר יהיה עם המבול ,ולא אמר מתי זה יהיה היום .אבל כשהוא הגיע ביום המיועד
אלוהים אמר נח נכנס לתיבה ,וזה קרה .מישהו השאלה האמין למה אלוהים אמר נח לומר שאנשים של
זה היה בדיוק כמו אלוהים אמר את זה לא שסוף כל בשר יהיה אחרי  120שנים? לא ,אבל ,הברית הישנה
היה? וכמה אנשים ניצלו?  8אנשים לא? והיום אנשים המוכנים לביאת ישו? נזכרתי במשל של ישו ,וכי
עדיין חוזר .באתי כדי לכרות והם לא מיל קבלו .ישו יבוא וכולם עדיין יחכה בפעם טלטול או הזמן של
ום ספרים הרבה .בשנה 2020 .תהיה השנה של סוד אלוהיםרדיפה ,לא? והם לא קוראים את התנ"ך במק
,שייך לו לבדו יודע איזה יום בואו של ישו .עבור לא ישו ולא המלאכים יודעים בסופו של יום ,רק האב
אלוהים .שאלה אחת :מדוע אלוהים כתוב בתנ"ך עזבה את אילן היוחסין של החיים של האדם אל האדם של
ועד כה ,גם כאשר השלמת האלף השישי? עבור שאלוהים שמר מילניום לביתו ?היום ,ושל המין האנושי
.בשמים עם בן כלב הציל? התגלות
תשובה :זה לילדים שלהם הודעה על כל התוכניות וכאשר שלה יהיו קרוב .מתי אומר היום .בדוק 20.6.
זה ב  www.marcadedeus.comואשר שהספר הזה הוא הכל בתנ"ך ותראו שזה נכון .גש הספר באתר זה
.שפות ,ממדינות שונות .לקרוא את הספרים האלה בשפה שלך ,המדינה שלך .מה היה להיאמר נאמר -68
תלמידיו של ישו
אתה יודע כי הדוקטרינה של ישו ,אתה אוהב את ישו? אז לעשות משהו למענו .מי ישו עזב כנציגים
עשר אלה היו גם אלה שאליהם ישו אדמות? תלמידיו אשר בעקבותיו ,אך הוא עזב לא היה רק שלו עליי
?גילה ,זה אתה ,והיא גם תלמידו .מה ישו אמר פיטר אחרי שהוא קם לתחייה
. Feedפיטר ,פיטר את אוהבת אותי? ופיטר אמר כן לורד
.הכבשים שלי .ג'ון21.5 .
יטר? לא ,ישו שמאל רשום בקשה זו אשר נעשתה באמצעות הידע הזה ,שכולנוהאם ישוע דיבר רק אל פ
עושים ,ולהיות אחד פיטר ,גברים ,נשים ,זקנים ,צעירים ,ילדים .אנחנו חייבים לבוא לפני אלוהים עם
הידיים
.ריק? אם אנחנו מדברים שאנחנו אוהבים ולא לעשות כלום למען ישו ,נוכיח כי לא אוהב אותו .מתיו25 .
,איפה במשלי נאום של המשרתים פזיזים ,כאילו נבואה מדברת נבואה ,שבו האדם יצטרך לתת דין וחשבון
כשרון עשרה זה ,המשרת הרווחי ,ואת המשל של חיי נצח עונש נצחי ,במשלים האלה מדברים המטרה
.של ישו הזהה ,היכן שתשווע מתייחסת בדרשה נבואית ,דרש גם נותרת לאלה שמכירים את הדוקטרינה
.משרתים לא זהירים ,חסר תועלת ,ואין שום התחייבות לבצע את העבודה שהוא עזב
ישו ,עבור גם הוא התוודה בתנוחה זו .והמשרת הרווחי יושק לתוך חושך חיצוני .וכמו ישו טיף הבשורה
וזה לא ,שלו? בכיכרות ,במקומות ציבוריים ,רחובות מבית לבית ,הוא נסע למקומות שאליהם אנשים היו
,מחכה לאנשים לבוא אליו נצטוו כך תלמידיו עשו .זוהי הדוגמה להיות אחריו .כל מבוגר צעיר היה רק
הטפה ברדיו מקומי בכיכרות וברחובות ,מסתובב מתדפק על דלתות בבית של חברו ,הבית של השכן ,הבאת
הנדס ,עורך דין ,מעביד אוחקלאי ,חקלאי ,רופא ,מ  gari,המסר האמיתי הזה ,לא משנה המקצוע כי יש
עובד .עבור עבודה זו לכולם לא משנה המקצוע כי יש ,מאז המקצוע היה אלוהים אשר נתן ,אבל מה אתה
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יכול לעשות למענו הוא לקחת את המילה לאלה שאינם יודעים ,כי זה הולך מבית לבית ,מציע את ההזדמנות
עסוק באותה עת ,לתזמן את היום והשעה שהוא יכול כדי להראות הדוקטרינה של ישו ,ואם מישהו הוא
עבודה טובה זה ועשית בידיים שלך בנוכחות אלוהים .ולמקרה שאתם להימצא כמשרתים ,להשיג לך
,רווחיים ,כמו שכנתה ,משפחה ,חבר גם זרים כפי שהיינו זר יום אחד במדינה שלנו ,כי אנחנו לא יודעים ישו
כדי להביא דוקטרינה זו למי שאינו יודע ,אנחנו גם לא בעקבות עשרת אם לא נמשיך את העבודה הזאת
הדיברות של אלוהים בצורה נכונה .אנחנו לא אהבנו הזולת שלנו עצמתי ,כי אנחנו יודעים דוקטרינה זו
המים כי מרווה את הצמא של הרוח ואת הלחם הוא המזון לנשמה ,בידיעה כי דוקטרינה כבר אינן זרה ,מילה
לא הרוח ,ריפוי פצעים ,ובגדים ערומים עם השריון של אמת ואת הקסדה של גאולה ,אבל מישלוקחת כ
.ייקח את הידע הזה כדי השכן שלך? ישוע אומר כי מי לא אחד טפם שכנינו לו גם לא נעשה .מתיו25 .
וכל המאמינים חייבים להעלות תפילה וצום לפחות שלוש פעמים בשבוע במשך כל האנושות כל 44,45.
הארץ ,שתדלנים לכל להיות בעל ידע של התורה אלוהים ,או צום כמה הימים הבאים שלנו בכל שבוע יכול
ברחבי התנ"ך לדבר על צום ,כפי שהוא חשוב בחיינו ,אנשים גדולים הביסו את האויב באמצעות צום
צום תפילה להתנגד ותפילה ,וכן לעניין נעשה כראוי על ידי צום היה אלוהים ענה ,ישו מאשר כי באמצעות
חשובה מאוד כדי לרצות את האל ,וכי עלינו להבטיח ולדאוג  intercessoryלפיתויים מגרשים שטן .תפילת
.האח וכדומה .ואת החסד של אלוהים להיות על כולנו .אמן

 www.marcadedeus.comעקוב ספר אלה באתר זה
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