שיעור 19
מזהי אנטיכריסט
זה למדנו ספר דניאל ,אנחנו יכולים להביא אור אלה מזהים של צורר המשיח אשר אלוהים נתן לנו דניאל .הרשימה הבאה היא
רשימה עם פרק ופסוק שבו אתה יכול למצוא אותם בתנ ך .נעוצים בתוך רישום זה ממזהי של ספר דניאל ,ייתן לי האיזכורים
ההיסטוריים כדי להציג את הגשמת נבואות האל.
הדרך היחידה בה אני יכול לחשוף כיצד לדעת כי אלה מזהים מתאימים ,היא קודם אגיד לך מי אני מחשיב אנטיכריסט כדי
להיות ,אז תראה איך כל המזהה מתאים .אז הנה אנחנו .אני בטוח לחלוטין כי אנטיכריסט הוא :הכנסייה של רומא ,הידועה הכנסייה
הקתולית הרומית .הכנסייה של רומא הוא ניבא אנטיכריסט ב ספר דניאל כי היא לא רק הוקמה בבשורה שקרית של השטן  ,אבל כל זה
הוא מטיף ,מאשרת דוחה ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות ,לעניין זה יש שיכתב את השלישי ומצוות הרביעי ,להזכיר רק כמה של
קללות הטיף על ידי האפיפיורים  ,קרדינלים והכומר לאורך ההיסטוריה של הכנסייה מהריון מאוד שלה.

המזהה 1 #
קרן קטנה
קצת הורן ,או הכלממ האומה ,דניאל 7:8

אנטיכריסט היא ממלכה ,לא אדם .כפי שאתה וודאי זוכר את הקרניים עשר של החיה הרביעית מייצג עשרה ממלכות למלא
משמאל חלל על ידי נפילת העיר רומא ,ההרס של הממשלה הקיסרית .אלוהים מראה אנטיכריסט כמו סמליות של קרן כדי להראות לנו כי
אנטיכריסט הוא גם אומה הממלכה או הריבון.
אם אתה זוכר ,האימפריה הרומית מיוצג במקור על ידי "רגליים ארוכות של ברזל ",כפי שמוצג בתוך הפסל רב מתכת בחלומו
של נבוכדנאצר .שתי הרגליים היו להראות כי האימפריה הרומית ניתן לחלק לשניים בשלב מסוים בהיסטוריה שלה .כשזה קרה הם נודעו
בשם האימפריה הרומית המערבית ,האימפריה הרומית המזרחית.

הכנסייה של רומא נוסדה
הכנסייה של רומא הוקם על ידי הקיסר קונסטנטין של האימפריה הרומית המערבית ,לאחר שהוא התאחדו שני החצאים של
האימפריה ,בידי כוחות צבא לספירה  .s'300במאמץ לספק שמיעה ,למנוע העמים מגוונות של האימפריה מתפרק אחרי מותו ,קונסטנטין

להגדיר את הכנסייה של רומא ,המצהיר שהדת כמו הדת רק אמת ומשפטי באימפריה כולה .בשלב זה ,המאמינים נוצרי ,הידוע גם
הקדושים של אלוהים ,היו חלק גדול מאוכלוסיית האימפריה ,למרות את מאתיים פלוס שנים של רדיפות הרומאים.
קונסטנטין קיווה להביא כל העמים מגוונות ביחד ,על ידי חובק את האמונה הנוצרית ,והקמת כנסייה ,אשר הוא אז הצהיר את
הכנסיה החוקית היחידה והדת של האימפריה 313 .לספירה ,הוציא קונסטנטינוס צו מילאנו הענקת חוקיות פולחן נוצרי אשר בתוקף הקים
את היסודות עבור הכנסייה של רומא-

לא של מדינה ריבונית עדיין
זה לא להקים הכנסייה של רומא כמו מדינה ריבונית עם זאת ,זה אומר כי ההתעברות שלה ,הכנסייה של רומא לא היה צורר
המשיח כפי שהוגדרו על ידי השליח יוחנן ב ספר ההתגלות .הגבולות של מה יהפוך האומה אנטיכריסט ,הוקמו כאשר הוותיקן וגינה שלה
הוקמו במהלך בנייתה.
אם אתה לוקח עוד מבט על הגרף הבא כי אני סיפק לך קודם לכן ,ראית את זה .אחרי סטיבן מסטול  34לספירה ,ובכך מסיימת
הנבואה שבוע  490( 70שנים) ,יש מרחק רחב של השנים  1844 1810לספירה כאשר מסתיים הנבואה  2300שנה.

תרשים קו הזמן
הנבואה  2300שנה

זה במהלך פרק זמן זה אנטיכריסט עולה במשך שנים  ,1260ואז הוא אנושות פצוע בידי חרב אבל זה מרפא הפצע.

כוח אנטיכריסט
זה לא עד השנה  538לספירה שבה הכנסייה של רומא ניתנת איזה כמויות ריבונות לאומית לבין פופ שלה עשוי ראש הכנסייה
הקתולית משפטי בכל האימפריה הרומית .עם זה האפיפיור הוא גם יועד על ידי הקיסר יוסטיניאנוס המקבילה של הקיסר של האימפריה
הרומית המערבית .הכוח האזרחי הזה בשילוב עם הכוח  ecclesialשלה ,היא מה שעושה את אנטיכריסט כפי שהוגדרו על ידי השליח
יוחנן .עם כל הכוחות האלו הכנסייה של רומא יכולה להטיל סנקציות אזרחי ודתי נגד כל מי בניגוד מכתיב.

ההיסטוריה של הכנסייה הנוצרית
להלן קטע מתוך הספר שכותרתו לעיל ,ניתן למצוא כרך  ,3עמוד .327
הכוח של המדינה הכנסייה הרומית הפך העליון בעולם הנוצרי  538לספירה בעקבות מכתב של רומי הקיסר יוסטיניאנוס,
המכונה של יוסטיניאנוס ' צו ,להגדיר ,הודה הבישוף של רומא בראש כל הכנסיות (באימפריה).

תאריך ההתחלה של אנטיכריסט
זה יעיל נתן האפיפיור על הרשות אותו הקיסר היה מעל כל הקיסרות הרומית המערבית ,המדינה ,האזרחים וכוח הכנסייתית,
ביצוע הוותיקן מהמדינה .זו ( 538לספירה) הוא אז נקודת המוצא של קו הזמן שנת ( ,Prophesied 1260דניאל  .)12:11אם תוסיף
 1260ועד לתאריך  538לספירה תקבל  1798לספירה.

תאריך שאנטיכריסט ונפצע אנושות
זה היה בשנת  1798המודעה הזו נפוליאון הורה לאחד את .הגנרלים שלו Berthia ,הכללית ,כדי להסיר את האפיפיור מן
הוותיקן ,ולמקם אותו במעצר (עצור) בכפר קטן בצרפת .נפוליאון החרימו גם את כל הנכסים של הכנסייה של רומא ,לא רק הוותיקן אלא
לאורך כל הכנסיות הקתולית באירופה ובמקומות כי נפוליאון היה שליטה ,ההכרזה עליהם המאפיין של צרפת . .זה פצע אנוש אנושה את
צורר המשיח שנובא עליו (יוחנן  ,)13:3זה מרפא
זכור :אירועים אלה שם אשר נובא על ידי דניאל ב 600 -ל  550לפנה ס ,כמעט  1,100שנים לפני שהם באמת קורים .איזה
אדם יכול לראות את העתיד בצורה כה מדויקת? רק אלוהים ,יכול להשיג את זה ,לדעתי ,משכנעת אותי שאלוהים קיים ,כך שהוא לא ישן
או מת ,אבל לגמרי מודע ומעורב בענייניהם של איש

המסביר את קווי הזמן 1335 ,1290
כעת כי אנחנו יודעים את התאריך שבו מתחילה שנת  1260שלטון האימה של אנטיכריסט 538 ,לספירה ,אני ינסה להסביר את
השני שני פרקי זמן ממקודם.
מהזמן בו הקורבן היומי תלקח משם ,ולהגדיר תועבה זה ארצה שומם ,שם יהיה אלף שתי מאות ,תשעים ימים .דניאל 12:11

" הוא הפניה צליבתו של ישו ,כי עם קורבנו על הצלב ,מקריב שום חיה יותר הן מחלו
"וגם מהזמן בו הקורבן היומי תלקח משם
על ידי אלוהים .ולכן היה מותו של ישוע שגרמו הקורבן היומי של חיות בשביל מחילת החטאים כדי להביא לסיומו.
" הוא הפניה להקמת צורר המשיח מדינה דתית ,אשר יש כמוצג מתחילה בשנת  538לספירה.
"ולהגדיר תועבה זה ארצה שומם
אנטיכריסט הוא תועבה לאלוהים ,בגלל שלה בבשורה שקרית ,היא גורמת שסוגדים אחרת אולי אלוהים כפי שהוא מצווה לסגוד כזב,
ובכך עזובה שלהם .אם אתה לא אוהב אלוהים כפקודות הוא אז הוד סגידותך לשווא ,ויש סיכוי לגאולה או לגן עדן ,ומכאן הישימון.
" משמש ,מה שאומר שני האירועים הם
קו זמן זה לא להתחיל עם צליבתו של ישוע ,מסתיימים להקמת של הדת-ישו ,המילה",
ביחד ,קו הזמן בשני אירועים בתוך זה.

שנת  1290הנבואה
" זה  30שנים יותר הזמן שחייב אנטיכריסט לצאת למלחמה נגד הקדושים של
"יהיה אלף שתי מאות ,תשעים ימים)1290( ,
אלוהים .אם תוסיף  1290שנה  538לספירה תקבל  1828לספירה .אנחנו יודעים .סוף השנים  1260לספירה  .1798עם מעצרו של
האפיפיור על ידי נפוליאונים כללי ,תאריך זה נוסדה בהיסטוריה .משך זמן (שנים  )1290זה  30שנה לאחר אנטיכריסט מאבדת את כוחה
כדי לעשות מלחמה עם הקדושים של אלוהים .הבלבול שיש לי ,זה מה התרחש בשנת  1828כי אלוהים רוצה לשים לב על ידי הכללת זה
נבואותיו?

 1335שנה הנבואה
יבורך זה  ,waitethוהוא יבוא של אלף שלוש מאות וחמש ,שלושים יום .דניאל 12:12

זה מתרגם את שנות  ,1335כך הנבואה בזמן הזה לוקח אותנו  1873לספירה 538 ,פלוס  .1873 = 1335שוב אני שואל ,מה
קרה בשנת  1873אלוהים רוצה להיות מודע?

ויליאם מילר
חיפוש מסמכים היסטוריים מצאתי אירוע אחד זה יכול להיות מה אלוהים מצביע .בשנת  1833המודעה שאדם בשם וויליאם
מילר מפרסם מחקר של התנ ך זה ניצח ,אשר על פי אותו הציע כי ביאתו השנייה של ישוע היה בהישג יד בתוך כמה עשרות שנים .הוא
ביסס מסקנה זו על ההבנה שלו הנבואה  2300שנה.
ויאמר אליי",אלף שלוש מאות ימים; אז האם המקלט להיטהר ".דניאל 8:14

זה היה וויליאם  Milersהאמונה כי בסוף הנבואה  2300שנה המחשבת להסתיים בשנת  ,1844ישו ישוב ביאתו השנייה שלו,
סוף העידן של הקדושים של האל היה מתחיל .אני מראה לך סוף הנבואה  2300שנה הזאת מתחילה את ניקוי של המשכן בגן עדן .זה
אחרי ישוע בזמן הכהן הראש של האמנה ,או את הכנסייה של ישו ,משלים את מחיקת החטאים של האדם מן הקודשים ממוקם במשכן בגן
עדן ,כי אז תגרום לו ביאת המשיח ? .כמה זמן זה ייקח ישוע כדי להשיג את זה טיהור ,הוא  undeterminableעם כל סוג של ירידה
לפרטים .אני מאמין שאלוהים מצביע הוא מר מילר קובע כראוי ביום אחד לשנה אחת המדוברת של יחזקאל הדרך הנכונה לתת משמעות
הנבואות זמן של ספר דניאל ,התגלות .לכן זו הבנה נכונה של הנבואה  2300שנה ויום אחד לצורך חישוב שנה זה אלוהים מצביע בנבואה
שנת .1290

עולם רחב תחייה מחודשת
למרות ויליאם מילר הוא שגוי וטעה בפירושיו הייעוד של נבואה זו ,מה שלו פרסום זה לגרום יקרה ,הוא ברחבי העולם תחייה
מחודשת של חקר התנ ך כמו האלוהים האמיתי ,שבו רכישת הבנה הוא רק שנמצאו חרוץ לימוד ומחקר .זו בהבנת גם מגיע קבלת
המתמקדים פולחן לאל נכון לשמור על עשרת הדיברות של אלוהים .התעוררות זו התוצאה של מיליוני אנשים ברחבי העולם ,מחפש התנ
ך עם עניין מחודש והבנה .זה זה התחייה ,אשר נודעה בשם תנועת האדוונטיסטית ,מה שמביא אותי למקום שבו אני נמצא .בחדר העבודה
שלי של התנ ך ,בכתבים אלה אשר אתה קורא עתה .התעוררות זו לא עלה ,אני בספק אם כי הייתי מוצא את דרכי האל.

התפכחות
בשל השגיאה של ויליאם מילר ,כל כך הרבה אנשים תולים את אמונתם המחודשת על ביאתו השנייה ,לאחר ישו אינה מחזירה
בשנת  ,1844אבל כמה מהאנשים האלה ,חזור אל שלהם כנסיות עתיקות בבשורה שקרית של השטן .ישנם קטן מספר זה לראות את
האמת של אלוהים ,וזה מהם שעולה הכנסייה אדוונטיזם יום השביעי עם תאריך הקמתה הרשמית שלה נופל בשנת  1863לספירה.

סיבה ותוצאה
יש עוד אני יכול להוסיף מצב זה גורם ותוצאה המתרחשת כמעט באותו זמן העולם על פני ,אבל זה יכול להיות מוסבר יותר
בדיוק כאשר ניכנס המחקר של ספר ההתגלות .כפי שאמרתי בעבר ,כל ספר התנ ך בונה על אשר באה לפני ,לכן ,אתה לא יכול להבין את
ההתגלות ללא ההבנה הראשונה שדניאל ,ואת צריכה ירמיה ויחזקאל לפני שתבין דניאל.

הכנסייה האמיתית של ישו
 .אני מוכן לקבל שיש אפשרות שזו הכנסייה אדוונטיזם יום השביעי אשר אלוהים מצביעות על שני אלה החרוזים ,אולם אני לא
פחות משוכנע שזה לא הכנסייה עצמה אבל לשמור על עשרת הדיברות ושמירה באופן יותר ספציפי על האלים הקודש יום מנוחה ,יום
השבת השביעית  ,כמו להיות הפולחן הנכון של אלוהים ,אשר הכנסייה אדוונטיזם יום השביעי עיסוק ,הכנסייה של רומא ניסה להרוס
ולהסיר במהלך השנים  .1260זה היה חייב להפוך את המלחמה על הקדושים האלוהים.
זה בגלל היבטים אחרים של השביעי אדוונטיזם יום הליבה סבור ,שבו אוכל למצוא תמיכה בכתבי הקודש ,מה שגורם לי לשקול
הכנסייה אדוונטיזם יום השביעי כמו לא להיות האמיתי הכנסייה של ישו שדיבר ישו של .כתבתי מאמר בנושא זה ,אולי אני אפרסם את
זה בדף אינטרנט זה יום אחד .כפי שאמרתי ,אני משוכנע כי שני פסוקים אלה מצביעות על התחייה של שמירה על עשרת הדיברות ,דרכם
שבת ביום השביעי ,כמו פולחן האל האמיתי ,לא הכנסייה של אדוונטיזם יום השביעי ,מה שמסביר לי ,למה התאריכים לא בשורה ,כמו
כל שאר נבואות של אלוהים.

איך התאריכים בשורה בהיסטוריה
 .יש לי ניסיון אישי בנוגע היבט זה ,שאני צריך לשתף אתכם .כאשר אלוהים הראשון נגע בי מאי  ,2009אשר נתן לי הבנה של
מה למדתי על התנ ך ,במיוחד הנבואות זמן בסוף ,זה לא היה עד אוקטובר של  ,2011כי זה התחיל המחקר שלי זמין לציבור .לכן,
הנבואה  1290שנה אשר נותן לנו  1828לספירה הוא רק חמש שנים לפני ויליאם מילר עושה את המחקר שלו ציבורית .אני מוצא שזה
יהיה במסגרת זמנית מ מוצגת על ידי אלוהים את האמת ,להפיכת אלוהיך נותן הבנה זמין הכללי ציבורית .עם זאת ,אני עדיין משוכנע שזה
להחייאת בידיו של עשרת הדברות כמו פולחן האל הנכון ,ולא על הכנסייה אדוונטיזם יום השביעי אשר אלה שתי נבואות הצבע.

המזהה 2 #
מ בתוך האומות 10
צורר המשיח מגיע מבפנים האומות בעשרת הראשונה  ,שנה  .AD 538שהוקמה כעם ריבוני הכנסייה של רומא או הוותיקן
הוא בתוך גבולות העיר רומא אשר בתורו בתוך גבולות המדינה של איטליה .הקיסר יוסטיניאנוס צו ביצוע האפיפיור רומא ראש כל

הכנסיות של האימפריה המערבית לא רק חצי ,אשר בו זמנית 538 ,לספירה ,ביעילות נתן הוותיקן וגינה את המעמד הפורמלי כמו
הכנסייה-מדינה עצמאית .אז זה עושה את הכנסייה של רומא להתאים מזהה זה.

המזהה 3 #
גורם בשלוש מדינות להיהרס
אנטיכריסט תולשת על ידי האומות שלושה שורשים ,הגורמת האלה בשלוש המדינות של האומות עשר המקורי להיהרס.
האימפריה הרומית המערבית היא הבינה בסופו כאשר העיר רומא נבזזה בשנת  476לספירה . .זה באותו הזמן האומות  10להתחיל ליצור
את עצמם מן השרידים של האימפריה הרומית המערבית ,וזה אחרי שהם יוצרים כמו האומות כי שלושת נהרסים על ידי אנטיכריסט

האומות 10
א  Alamanniאו הגרמנים,
 .bבורגונדים ,או השוויצרים,
ג הפרנקים ,או הצרפתי
ד  ,Lomardsאו האיטלקים,
אי  ,Saxomsאו האנגלים,
פ  ,Sueviאו את פורטוגזית,
ג הוויזיגותים ,או ספרד,
ה  ,Heruliגרמאניות ממוקם מצפון איטליה ,אחד מתוך שלושה עצרה על ידי השורשים ,על ידי הקרן הקטנה,
ט אוסטרוגותים ,אחד מתוך שלושה עצרה על ידי השורשים ,על ידי קרן קטנה ,אשר אותרו ימינו אוסטריה.
ג'יי ונדלים ,אחד מתוך שלושה עצרה על ידי השורשים ,על ידי קרן קטנה ,אשר אותרו ביום מודרני בצפון אפריקה ,מרוקו.

ביזת רומא
יצוין כאן כי הגנים של הוותיקן ואת הבניינים עליהם איפה שמאל לא נגעה למי בזזו את העיר רומא .להיות מודע לכך נפילת
העיר היה בלתי נמנע ,לאו ,שב אל המחנה של הפולשים ,עשה עסקה עם אותם ,שחוסך הוותיקן פיטוריו זה של רומא היה נתון.
שלושת האומות ברשימה לעיל הם אלה אזרתי על ידי הכנסייה של רומא (-antiישו) ,כאשר הם סירבו acquiescent
לתכתיבים של הדת הקתולית .זה קרה כאשר האפיפיור ברומא ( )Vigiliusהפך כעס על שלושת הממלכות ,כאשר הם התעלמו ודחה שלו
מכתיבה ,והחוקים בדבר סמכותו הדתית .הוא שאל הקיסר של האימפריה הרומית המזרחית ,יוסטיניאנוס ,להתערב צבאית .התוצאה
הייתה ההרס ומוחלט של האנשים ותרבויות שלהם .זה התרחש בין  537לספירה דרך  538לספירה .אתה צריך לדעת כי הקיסר
יוסטיניאנוס היה  devoteהקתולית ,וככזה היה החרב של אנטיכריסט.

המזהה 4 #
מגיע אחרי ה  10הממלכות
של רומא הוא פוטר בשנת  476לספירה ,כאשר האומות עשר להתחיל להקים לעצמם בשטחים שבחזקתם .אנטיכריסט ולכן
עליך לבוא לאחר תאריך זה כדי להתאים נבואה ,כמו שהסברתי לעיל ,המדינה העיר של הוותיקן היא הוקמה בתור מדינה ריבונית 538
לספירה ,וזו  62שנים לאחר ההתקפה האחרונה של העיר רומא.
ומגיע עד לאחר הממלכות בעשרת הראשונה למרות שזה היה קיים כמו כנסייה מן כאשר היא נוסדה על ידי הקיסר
קונסטנטינוס בשנת  313לספירה ,אנטיכריסט ביעילות הופך להיות מדינה-הכנסייה  538לספירה ,כאשר הכוח אנטיכריסט מתחילה
ניבאתי (דניאל .)7:8

המזהה 5 #
עיניו של אדם
הקרן הקטנה יש עיניים כמו עיניו של אדם ,פה מדבר קללות .דניאל 7:8

כפי שהראה את הסמליות של להיות קרן קטנה ,אנטיכריסט הוא ממלכה או אומה ,אבל הוא גם מתואר כבעל העיניים של בן
אדם ,ואת פה שמדבר קללות .הצעתי בעבר ,זו עלולה להיות רלוונטיות לעובדה כי הסמליות של העיניים מרמז מבחינה היסטורית את
" יכול גם
היכולת לראות לתחום של העל-טבעי ,כמו היא העין של רע של האל המצרי אלילים ,אולם הביטוי" ,עיניים כמו עיניו של אדם,
מראים כי הוא ייחודי של כל ממלכות אחרות  ,כי העם הזה לא נשלט על ידי מלך במובן האמיתי של המילה.

מלך שהוגדרו
זה ניתן להבין היטב כשאנחנו מסתכלים מה המלך או מלכות הוא .מלך היא צורה של הממשלה ,בדיוק כמו דמוקרטיה ,רודן .על
הראש שלו הן המלך ,הירושה של העמדה של שהמלוכה מותו של המלך המכהן נקבעת לפי הקווים דם של בני משפחה .במילים אחרות,
הבן הבכור יהיה הראשון בתור יירש את אביו כמלך.
במדינה קטנה זו הכנסייה של רומא ,הירושה נקבעת על-ידי המועצה של בישופים בהצבעה של כל המועמדים שהמועצה קבע
כדי להיות זכאי להיות האפיפיור הבא .הקווים דם של בני משפחה של האפיפיור יש לא בכיוון בכלל . .זה זה ייחודו שאני מאמינה
שאלוהים מתייחס במשפט הזה...

 Aהפה הזה קללות מדבר
ראש הכנסייה הקתולית ,האפיפיור ,היא האדריכל של הדוגמה של הכנסייה ,פה שמדבר קללות ,זה הקו הארוך של האפיפיורים
שממצה את הנבואה הזאת על ידי הקמת הדוקטרינה השקרית שלהם כי הם נגד החוק של אלוהים( ,עשרת הדברות) ,זה מתאים מזהה זה.

מהו חילול השם?
ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות תן לנו הבנה של איך אנחנו נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים .אם שינית את אחד
מעשרת הדיברות ,משכתב אותם או ניסיון לשנות את המשמעות המיועד ,את מדברת חילול השם.
מתי אתה להוסיף או להפחית את דבר האלוהים ,הוא מפסיק להיות דבר האלוהים ,כדי לעשות זאת הוא חילול השם.
כאשר אלוהים אמר" :היום השביעי הוא השבת של האל ,בו אתה ואזי לא עובד ",אבל אתה או את הכנסייה שלך אומר ,היום
הראשון( ,ראשון) ,הוא השבת של הלורד ,אז הכנסייה שלך ואתה תצחק עלי דבר האלוהים.

האל יום מנוחה
השקר הכי חזק( ,חילול הקודש) ,האפיפיורים יש מדוברת הוא השבת ביום הראשון .זוהי התנגדות ישיר הדיבר הרביעי ,כמו גם
למשמעות המיועד של היום השביעי של יצירה מ בספר בראשית.
בפרק  2של ספר בראשית אלוהים מגלה משהו על עצמו.
ובכך את השמים ואת הארץ היו מסתיימות ,ואת כל מנחה אותם .בראשית 2:1

פסוק זה הוא תקציר או עדות שלקח אלוהים שישה ימים כדי ליצור את היקום בו אנו חיים.

וביום השביעי אלוהים סיים את העבודה שלו ,אשר הוא יצר; שהוא נח ביום השביעי מהעבודה שלו שהוא עשה .בראשית 2:2

פסוק זה הוא עדיין  reiterationאחר כי זה אלוהים ,מי ברא את העולם ,וכי לקח אלוהים שישה ימים ,כי ביום השביעי אלוהים
נח מן מכל מלאכתו אשר עשה.
אלוהים ,היום השביעי ,והיא שעתקו אותו :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר ועשה .בראשית 2:3

לא רק הוא אלוהים .פעם אחת יותר המעידה כי הוא הבורא של כל היקום ,אבל זה לאות הוקרה על אלוהים שיש נח ביום
השביעי את האל המבורך ,מה שאומר לעשות הקדושולאחר מכן אלוהים  Sanctifiedביום השביעי ,מה שאומר החופש של כל חטא,
כדי להגדיר היום השביעי כמו ביום אחד בשבוע כאשר אין חטא נסבול ע י אלוהים .

שימו

לב :פסוקים אלה הן מאוד ספציפיות כי זה היום השביעי לא התצפית כי אלוהים הופך הקדוש ,ואז שנידמה.

למה אלוהים להפוך קדוש ואני להתקדש היום השביעי" ,כי כי זה הוא (אלוהים) נחו לעת".
אלוהים לא רק לעצור שם אולם ,כולל עשרת הדיברות אלוהים עוד פעם ומדגיש כי זה היום יום השביעי שהוא יום לורדים של
כל.
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה .אקסודוס 20:8

בפסוק זה שאלוהים אומר לנוזוכר

יום",יום השבת ,אז מה אז הוא השבת ,באיזה יום בשבוע ליפול על?

המילה שבת אומר :אותו יום קודש הלורדים של מנוחה ,לכן ,אלוהים אומר לנו לזכור באיזה יום הוא נחו על .כמו אלוהים גרם
יתבהר בעוד הפסוקים הנ ל ,שאלוהים נח ביום השביעי ,לכן אנו שנאמר לזכור את יום השביעי.
יותר מאשר רק לזכור את היום ,אלוהים גם מפקד שאנחנו שומרים השביעי יום הקודש ,כחלק שלנו לזכור את זה .אם כך ,איך
אנחנו שומרים יום קדוש? אלוהים מסביר את זה לנו בפסוקים הבאים.
שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל היום השביעי הוא השבת של האדון האל :זה לא עשה עבודה,
אתה ,בנך ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת ,ולא את הבקר ,ולא מלכותך זר הנמצא בתוך שערייך :אקסודוס 20:9-10

? לקחת את הפתק של מה אלוהים אומר לך? "יום ה השביעי הוא השבת של האדון האל" .אם אלוהים אומר לך ישר ,ללא כל
ספק יום השביעי הוא השבת ,אז למה אתה שומר את השבת ביום הראשון של שבוע או יום ראשון? מאמין לקבל את דבר האלוהים
ככתוב האמת לבין גר הצדק עם ה' אלוהיכם ,או לדחות את דברי האל לבין גרים החטא גידוף אלוהי היקום.
בשישה ימים האל ברא השמים והארץ ,הים ואת כל אשר בתוכם ,נח ביום השביעי :מה האל בירך את יום השבת ואת זה מקודש
אקסודוס 20:11

הסיבה שאלוהים רוצה ודורשת שנעשה עבודה בשעות של יום השביעי היא כי אלוהים עשה עבודה במהלך היום השביעי של
הבריאה .אלוהים רוצה שאנחנו הילדים שלו לעשות כמוהו אלוהים .כדי להבהיר זאת ,המילה "עבודה" גם השלכות נוספות מאשר רק
עבודה אישי משלך .מתי לעסוק בסוג כלשהו של המסחר על-ידי קונה או מוכר ,אז אתה עובד.
 .זה ברור מאוד עם אין מקום לספק או בלבול ,אם לאחר לך שקראת והבנת אלה דברי הסבר ,אתה עדיין מחזיק את השבת
ראשון ,ואז זה בינך לבין אלוהים ,אין ספק יובא הביתה לך על ידי אלוהים ביום הדין.
אם אתה כל סוג של המעשה במשך שעות יום השבת ,אז אתה נכשלים בניסיון זכור לשמור על הקדושה ,גם כאלה תוך הפרת
הדיבר של אלוהים ,וע.

לא תישא את שם האל לשווא
הכנסייה של רומא ,או כדאי שאומר אפיפיורים שלה ,לא הבנת המשמעות המצווה השלישית ,ובהתחשב ולכן זה חשיבות,
שכתבו את זה למצב זה הלורדים יום של מנוחה( ,שבת) ,שחלים ביום הראשון של השבוע .אתה? הכנסייה של רומא שכתבו החוק של
אלוהים( ,המצווה השלישית) .ב ספר דניאל ,אלוהים נתן הנבואה שזה יקרה.
והוא לדבר מילים גדול( ,קללות) ,נגד הנעלה ביותר ,אענוד את הקדושים של הנעלה ביותר ואני חושב על שינוי פעמים וחוקים:
ו הם יינתן לתוך ידו עד זמן ואת פעמים את חלוקת הזמן 3( ,וחצי שנים נבואיים ).דניאל 7:25

כפי שאמרתי בעבר ,שם האלוהים הוא שכל מה נותן הגדרה מי ,מהו אלוהים .עשרת הדיברות ,הוא אשר נותן הגדרה מי.
אלוהים הוא ,אישיותו והאופי המוסרי שלו .לקחת עשרת הדיברות לשווא היא להתעלם או להתעלם עשרת הדברות .לכן ,האפיפיורים של
הכנסייה של רומא בכפירתה עשרת הדיברות כאשר הם שכתבו את הדיברות השלישי.

אין אלילים או מ"דברים
השניה אומר לנו כי אנחנו לא אלילים או בכל דרך לתת פולחן או להתפלל כל סוג של פסל וכל תמונה ,פסל ,ציור או אחרים
גילוף שנעשו על ידי ידו של האדם ,ובכל זאת ,אם אתה נכנס מכל הקתולית ,אפילו כמה כנסיות אחרות אשר התרחקה הכנסייה של רומא
 ,תוכלו למצוא כל מיני דברים אלה .הכנסייה של רומא אפילו דורש כי כרעו ברך ,להפוך את סימן הצלב בזמן מסתכל על פסל של מה
שהם אומרים לנו הוא הדימוי של ישו .הכנסייה של רומא גם מעודדת אותך לכרוע ולתת התפילה שלהם שפע של הקדושים .כל הדברים
האלה הם קללות נגד השניה.

שם אלוהים אחרים לפניי
אלוהים אומר לנו על הדיבר הראשון שאנחנו לשים אל אחר לפניו .משמעות הדבר היא כי אנחנו להתפלל רק אותו ולא אחר.
אלוהים אומר לנו כי ,יש אלוהים אחרים; לכן אם אנו מתפללים אחר מאשר אלוהי היקום אז הוד סגידותך הוא לשווא.

הדוקטרינה השקרית של הכנסייה של רומא
במקרה אתה לאתגר הטענה שלי זה של האפיפיור סוגיה בדוקטרינה שקרית ,שקול את הנקודות הבאות.
הדיבר הראשון " ,שים לא אחר אלוהים לפני .אני אומר ",ובכל זאת המדיניות הוקמה של הכנסייה הקתולית כדי לעודד
פטרונים לעשות תפילות הקדושים מת ולא אלוהי היקום זוהי התנגדות ישירה הדיבר הראשון.
הדיבר השני אומר" ,יש אין מ"דברים ,ואת לא לקוד ולהעריץ אותם ".זה מומלץ על ידי הכנסייה של רומא זה הפטרונים
שלה כרעו ברך ולהתפלל פסלים ,ציור של אחרים מ"דברים ,כולל את תמונת נרחב המקובל תמונה של ישו ,אשר בניגוד ישיר השניה.
" הכנסייה של רומא על ידי קביעה של אחת של האפיפיורים שלה הרג
הדיבר השלישי אומר":אל תשתמש בשם האל לשווא.
מצווה זו כולנו יחד והחזיר אותו עם המצווה וקבע כי השבת היה שחלים ביום הראשון של השבוע ? .הבנת מה שאמרתי הרגע
האפיפיורים של הכנסייה של רומא שיכתב עשרת הדברות . .זה חילול השם ,בניגוד ישיר לתורת האלוהים ,זה גם נוגד את רוח הקודש,
אשר ישוע אומר לנו חטא בלתי נסלח.
הדיבר הרביעי אומר" :שמור את השבת הקדושה" .השבת מתחילה בשעת בין ערביים( ,שבת למטה) ,ביום השישי של
השבוע (שישי) ,עד השקיעה ביום השביעי של השבוע( ,שבת) .הכנסייה של רומא על ידי רשות משלו הקים כי ראשון צריך להיות היום
של השבת ,באמצעות כוח קטלני ,והקימו הפחדה שינוי זה חוקי האל ,זמן קצר אחרי הכנסייה של רומא נוסדה על ידי הקיסר קונסטנטין
לספירה .s'300
אלה כל ניתן למצוא כ true -מסמכים היסטוריים .הכנסייה של רומא גורם לא סוד הדברים האלה; למעשה זה יורד כמו להיות
גאים שהם שינו את חוקי האלוהים ,על-ידי רשות משלו .זה ניתנת תמיכה בהצעות הבאות נמצאו מסמכים היסטוריים בכתב העת
הקתולית הכנסייה של רומא של עצמו.

ועידת טרנטו
דף  ,157אדריאן Nampon
מסורת לא כתבי הקודש הוא הסלע שעליו בנויה הכנסייה של ישו.
בעניין הזה אני מסכים עם אדריאן  ,Namponהכנסייה של רומא מבסס את מרותה על הצהרה זו ,מה שאומר ,שזה לא על
סמכותו של האל ,אלא על ידי רשות משלו ,אשר מעמידה אותו באופוזיציה ישירה עם אלוהים ולא את חוקיו ,וזה חילול השם .הכנסייה
של רומא ואפיפיורים שלה הם עובדי אלילים וסוכנים של השטן ,לא ,לא ,לא .אלוהים ,ולכן הוא צורר המשיח כפי שנחזה בנבואות.
על ידי הצהרה זו ,הכנסייה של רומא מודה שזה לא יותר אם זה אי פעם עשה ,נראה כתבי הקודש להדרכה ,אבל במקום
למסורת .כפי שאתה זוכר בכמה כתבי הוקעה של ישוע של זקני בית מקדש בירושלים ,זה כי הם קיימו מסורת ולא של אלוהים ,זה היה

מסיבה זו בין היתר אלוהים גרם המקדש להיהרס ,אפילו לא פעם אחת אלא פעמיים .אני משוכנע כי הוותיקן העיר רומא שבו הוא יושב
יפגשו עם אותו גורל כמו המקדש לבין עיריית ירושלים; זה ידוע בקישורים הבאים:
לכן המכות שלה יבוא יום אחד ,מוות ,אבלות ,ואת הרעב; היא יישרף לגמרי עם אש :עבור אדוני אלוהים מי  judgethאותה חזקה.
ואת המלכים של כדור הארץ ,ביצע ניאוף ,חיית וטעים להפליא ,יהיה  bewailאותה קינה לה ,כאשר הם יראו את העשן של שריפת שלה
שלך .התגלות 18:8-9

כדאי לשים לב שאחת התלונות כי אלוהים נותן לסיים את בריתו עם ישראל ,הוא המסורת נקבעו על-ידי זקני בית מקדש ושאלה
היו בניגוד חוקי האלוהים . .זה הדמיון הזה גורם לי לשקול כי השטן היה השפעה בבית המקדש ,בדיוק כפי הוא אדם בעל השפעה של
הכנסייה של רומא ,והכנסיות הבת שהולידה הכנסייה הקתולית.
המילה "מסורת" נמצא רק בתקופת התנ ך  ,13אבל כמה הם בעלי אופי שלילי .המילה "חוק" מתרחשת פי  ,500והמילה
"מצווה" מתרחשת  350פעמים ,אז מי אתה חושב שאלוהים שם הכי חשוב על?
מה הכנסייה של רומא נראה מצליח להבין הוא סלע ישו מדבר על זה שהוא לבנות את הכנסייה שלו על ,לא היה פיטר ,אבל על
התשובה שנתן פיטר לשאלה שמציב ישוע" ,מי אני? אומרים"
זכור :אם אתה לא אלוהים ,אתם נגד אלוהים ,אהבה-שנאה ,טוב-רע יש אין דרך ביניים.

ג תומאס פ
הקרדינל גיבונס ,דרך ק הנשיא תומאס 11 ,בנובמבר .1895
כמובן הכנסייה של רומא טוען כי השינוי (הולך מהיום השביעי שבת ביום הראשון השבת) היה המעשה שלה .הפעולה היא סימן
לה כוח הכנסייתית והרשות בענייני דת .השטן יודע הדרך של העם של אלוהים היא לשמור על השבת שבת הוא רוצה להסיר את זה על-
ידי יחליף את היום שלו של פולחן.
האם מישהו מכם לב כי מר תומאס בשימוש המילה "סימן" בתיאור של ההערות שלו? זה מעניין ,כי את אשר הוא מביא לאור
" הוא הבין כי הפניה מארק של החיה ?
היא מנוגדת אלוהים ,ולכן מארק של החיה .אני תוהה אם מר תומאס בשימוש המילה"סימן

הכומר תומאס אנרייט
נשיא מכללת  ,Redemptoristהרטפורד ,קנזס ,שבועי להתקשר ,מצטט את הכומר תומאס אנרייט C.S.S.R., 22 ,בפברואר
.1884

אני אתן  1,000דולר
"אני אתן  1,000דולר לכל אדם להוכיח מן המקרא לבד ראשון הוא היום שאנחנו מחוייבים לשמור .שמירה על יום ראשון הוא
אך ורק חוק של הכנסייה הקתולית .הכנסייה לשנות שבת עד יום ראשון ואת העולם קשתות למטה העובדת על שיום בצייתנות על שתיקה
המנדטים של הכנסייה הקתולית"
תומאס אנרייט היה כומר קתולי ו מחנך ב הקתולית .בקוד המוצג למעלה שהוא מציע פרס ,תוך כדי כך ,הוא חושף כי הוא,
הכנסייה של רומא מודעים באופן מלא כי אלוהים להעביר את שמירת השבת מהיום השביעי הקדוש של השבוע ביום הראשון לא קדוש
בשבוע.
גם אני הייתי רוצה לתת  1,000דולר לכל מי יכול למצוא בספרים של התנ ך לשום מקום כי אלוהים או אלוהים נותן הוראות או
הפקודה ,כי ביום הראשון של השבוע הוא האל הקדוש יום מנוחה .הכסף שלי זה בטוח ,כי אין דבר כזה ...אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה
שקר .אתה מאמין האלוהים או לא .להכחיש את האלוהים הוא לשים את ההתנגדות ואת אי ציות לאלוהים ,זה המסלול המהיר מוות נצחי,
ואילו לקבל כי האלוהים הוא האמת ,כל המילים אחרים שאינם נתמכים על-ידי מה שאלוהים דיבר הם שקרים ,הוא נתיב של יושר ,נותן
תקווה הישועה.

יום ראשון הוא "לא" השבת
תומאס אנרייט ממשיך את ההצהרה שלו עם הבא.
"אבל יום ראשון זה לא השבת על פי התנ ך ,השיא של הזמן .כולם יודעים כי ביום ראשון הוא השבת ,יום מקודש כמו יום
מנוחה .זה כל כך מוכר כל העמים מתורבתים .שוב ושוב הצעתי  1,000דולר לכל מי להמציא הוכחות מהתנ ך יום ראשון הוא היום אנחנו
מחוייבים לשמור — אף אחד נקרא בשביל הכסף .אם כל אדם בעיר הזאת תראה לי כל הכתוב על זה ,מחר בערב בפומבי .תעריך את זה
ואני מודה לו על כך.
הכומר תומאס אנרייט  ,.C.S.S.Rבנאום שנשא ב הארלן ,איווה ,דיווח תעשייתי האמריקאי 19 ,בדצמבר .1889

הכנסייה של רומא השתנו .ביום שבו
"היה בכנסיה הקתולית הקדושה ששינה את יום המנוחה מיום ראשון עד יום ראשון ,ביום הראשון של השבוע .וזה לא רק
מחויב כל לשמור ביום ראשון ,אבל את המועצה של לאודיקיאה 364 ,לספירה( ,anathematized ,שהתפרק ,גירש או גינה ,כדי
להיות נידה) ,אלה אשר שמר את השבת (יום שביעי) ,וקרא לכל בני-אדם עבודה ביום השביעי תחת עונש מוקצה מחמת מיאוס " ,הידוע
גם משפטי האינקוויזיציה.

שימו

לב :הכומר אנרייט נותנת עדות כי הכנסייה של רומא מחויב או נאלץ העם להפסיק לשמירת השבת ביום השביעי כפי

שהצטווה על ידי אלוהים ,לצפות ביום הראשון כמו השבת כנדרש על-ידי הכנסייה הקתולית .אתה מבין ,שזה השטן בתור שלו האנטי

המשיח זה נוסדה ביום הראשון כמו יום המנוחה ,לא אלוהים .שוב לשאול אותך ,האם אתה מאמין ולקבל האלוהים או אתם ממשיכים באי
ציות לאלוהים על ידי שמירה על יום ראשון כמו יום השבת?

הרשומה קתולי
לונדון ,אונטריו ,קנדה 1 ,בספטמבר 1923
"יום ראשון זה את חותמנו רשות! הכנסייה היא מעל בתנ ך  ,זה העברה של שמירת שבת הוא הוכחה כי למעשה— " .
אנרייט ידע הכנסייה היטב .לא רק היה האפיפיור העזתי לשנות את היום של פולחן מן התנ ך השבת עד יום ראשון – ,אבל הוא דחף דרך
פעולת המועצה ,בדרישה כי הנוצרים להפסיק את שמירת השבת אמיתי!

הכומר תומאס אנרייט.C.S.S.R ,
נשיא  Redemptoristהמכללה ,קנזס סיטי ,מיזורי ,בהרצאה ב הרטפורד ,קנזס 18 ,בפברואר  ,1884ומודפסים הרטפורד קנזס
שבועי קוראים 22 ,בפברואר  ;1884מאוחר יותר בספרו הפלאג אמריקאי ,יומן ניו יורק הרומית-קתולית ,ביוני  ,1893עמ' .173
"מוכיח לי מהתנ ך לבד כי אני מחויב לשמור ראשון הקדושה .יש חוק כזה בתנ ך . .זה חוק של בכנסיה הקתולית הקדושה
לבד ...שהכתובים אומרים 'זכור את יום השבת לשמור על הקדושה' .הכנסייה הקתולית אומר מס על ידי הכוח האלוהי שלי אני לבטל את
יום השבת ,מצווה עליך לשמור ביום הראשון של השבוע הקדוש .הביטו! העולם התרבותי כולו קשתות בצייתנות נפעמה לפקודה של
הכנסייה הקתולית הקדושה".
מועצת טרנט ( )1545-1563התכנס כדי לבסס את הדוקטרינה הקתולית בפעם הראשונה בהיסטוריה של הכנסייה .הטענות
המקראי של הרפורמיסטים הפרוטסטנטית כפה הוותיקן כדי מקודדים האמונות שלהם .אבל האמונה הקתולית היו מבוססים על מסורת,
לא על התנ ך .המסורת הייתה האמירות של גברים ,כלומר ,הגזרות של אפיפיורים ושל מועצות הכנסייה ,מה אלוהים קורא"דוקטרינות
" אשר אלוהים מתייחס גם ככל תועבות כפי שמוצג הפסוקים הבאים.
של גברים או המצוות של גברים,

ישוע ,המסורת של גברים
הסופרים והפרושים שאלתי אותו( ,ישו)",למה ללכת לא תלמידיך לפי המסורת של הזקנים ,אבל לאכול לחם עם הידיים
"?unwashen
הוא ענה ואמר להם מנוחת עולם",ובכן הגולמיות  Esaiasניבא של הצבועים ,כמו שכתוב",העם הזה  honourethלי עם השפתיים
שלהם ,אבל הלב שלהם הוא רחוק ממני Howbeit ".לשווא הם סוגדים לי ,מלמד על דוקטרינות המצוות של גברים?

הנחת בצד במצוות אלוהים ,יה מחזיקים את המסורת של גברים ,כמו רחיצת סירים וכוסות :וכאלה רבות אחרות כמו דברים כן
לעשות .טוב יה דוחים במצוות אלוהים ,יה רשאי לשמור את המסורת משלך .משה אמר ,לכבד את אביך ואת אימך; מי  cursethאביו או
אמו ,או לתת לו למות המוות ye :סובלים אותו יותר לעשות אלמדו אביו או אמו; עושה דבר האלוהים ללא אפקט דרך המסורת שלכם ,אשר
 yeלהעביר :רבים כאלה כמו דברים לעשות כן .סימן 7:5-13

הכומר תומאס אנרייט ממשיכה:
הבעיה מכרעת הייתה מסורת או התנ ך היה הסמכות הגבוהה ביותר .אם זה היה התנ ך ,ואז הרפורמטורים צדקו בטענותיהם .אם
זה היה מסורת ,ואז רומא חייבים לציית.
מבלי שאני אומר את זה ,הנקודה שלו הייתה כזו" :אנחנו מאותגרים אלוהים בפניו ושינה לאחד את עשרת הדברות — ,אנחנו
כנראה ברח עם זה; עבור כולם מצייתים החוק השתנה שלנו".
אתה רואה את הפגם הלוגי בחשיבה זו? ב הדיבר השישי ,אלוהים אמר שאנחנו צריכים לא רצחתי אף אחד .אם אני הורג מישהו
ולשלוט אחרים לעשות אותו דבר — הם מצייתים לי — באמת הבאתם למצווה של אלוהים? או שאני רק משטה בעצמי? אפשר לשנות
את המצוות של אלוהים על ידי ציות להם? אני אומר" ,אין אנחנו יכולים לא" ,אבל אנחנו יכולים בניסיון לעשות אז לאבטח את הגורל
שלנו לתוך מוות נצחי ,יותר מאשר חיי נצח.
מה אלוהים אומר בפסוקים הנ של מארק ,היא אם תשימי מסורת מעל המצוות של אלוהים ואז אתה נותן שפתיים לפולחן האל
שלך הפולחן הוא לשווא .מצוות האלוהים הם העליון מעל החוקים ואת המסורת של בני האדם .נותנים סגידה לאלוהים בדרך כלשהי חוץ
מזה אשר הוא מצווה אתה סוגד לו הוא לא סוגדים לאל בכלל ,אלא המצאה של משלך.
"בסופו של דבר ,בפתיחת האחרון [הפעלה של מועצת טרנט] על ה 18-בינואר  ,1562אל תהסס האחרון שלהם היה להפריש;
הארכיבישוף רג'יו נשא נאום שבו הוא בגלוי הכריז כי מסורת עמד מעל כתבי הקודש.

הולצמן ג'יי-אייץ
קנון ,מסורת ,עמ' ( 263מ .פ).
הרשומה קתולי ,לונדון ,אונטריו ,קנדה 1 ,בספטמבר .1923
הסמכות של הכנסייה יכול לפיכך להיות מאוגדים על סמכותם של כתבי הקודש ,כי הכנסייה השתנה השבת לתוך יום ראשון ,לא
על-ידי הפקודה של ישו ,אבל על-ידי רשות משלו .עם זאת ,כדי להיות בטוח ,האשליה האחרונה [של עליונות ך] נהרס ,הוצהר כי
מסורת לא מסמלים ימי קדם ,אבל ההשראה מתמיד" — ".יום ראשון זה את חותמנו רשות! הכנסייה היא מעל התנ ך ,זה העברה של
שמירת שבת היא הוכחה כי למעשה".

אז הכנסייה של רומא ביססה את עצמה בתור דת בניגוד המצוות של אלוהים ,ואת ההתקנה ובכך הקמת צורר המשיח .לא רק
הכנסייה של רומא מכיר בעובדה כי זה לא קיבלו את סמכותו מן האל ,כפי הראיתי לעיל ,אבל כמו הצהרה זו חושף ,הכנסייה של רומא,
על ידי רשות משלו ,שניתנה לה על ידי אדם (הקיסר קונסטנטינוס) ,הורה כי בשבת (יוםה  )7השבת יבוטל ,על

המועצה לאודיקיאה364 ,

לספירה , ,ביום הראשון של שבוע או יום ראשון השבת להיות מוחלף ליום השביעי הקדוש של אלוהים ,השבת .אני לא יודע מה איתך,
אבל נעלבתי כי הכנסייה הזאת מדגימה כזו היוהרה ועל זלזול חוקי האלוהים ,עדיין מתחמק המכנה עצמה כריסטיאן.

פרוטסטנטים יש סיבה לצפות ראשון השבת
מה אנרייט תומאס הכומר ניסה לעשות היה להראות כי הדתות הפרוטסטנטים יש זכות לשמור שבת ראשון כי זה לא נצטווה על
ידי אלוהים ,והוא רק הזכות כפי שנקבעו על ידי הכנסייה הקתולית .מה שהוא אומר זה אם הפרוטסטנטים רוצה לצפות ראשון ואז הם
חייבים לחזור בצדק הכנסייה של רומא שוב להגיש הסמכות של האפיפיור.

הוכחה בהתחשב כי הכנסייה של רומא הוא אנטיכריסט
לדעתי מה הכומר תומאס אנרייט? האם להשיג הוא לתת להוכיח כי זה היה אנטיכריסט( ,הכנסייה של רומא) ,שהקימה את
השבת ראשון וכי אם הדתות הפרוטסטנטי רוצים לעבוד את אלוהים כפי אלוהים מצווה הוא ל"אל ,אז הם צריכים לסיים את שמירת
השבת ראשון ולהתחיל לשמירת השבת כפי ציווה ב הדיבר הרביעי .הכישלון של הכנסיות הפרוטסטנטיות לעשות את זה הוא הוכחה כי
הם חלק אנטיכריסט ,בדיוק כפי מדינות אירופה הן חלק אנטיכריסט בשל הסיוע שלהם ברפש רדיפתם של הקדושים של האל.

ד ר אי .טי Hiscox
כדי להראות שזה נכון של הפרוטסטנטים ,אני נותן לך בציטוט הבא ,קתולי אלא של מנהיג פרוטסטנטי.
מחבר של המדריך הבפטיסטית,של  tשר בפטיסטי האמנה' ,בוחן בניו יורק 16 ',בנובמבר 1893
"הייתה פקודה לשמור את יום השבת הקדוש ,אבל באותו יום השבת לא היה יום ראשון .עם זאת יהיה בקלות שאמרתי ,ועם לאיזה מופע
של ניצחון ,כי השבת היא הועברה מן המאה השביעית ליום הראשון של השבוע ,עם כל חובותיה ,הרשאות ,סנקציות.
שבאמת מידע בנושא זה ,אשר למדתי במשך שנים רבות ,שאלתי" ,איפה את הרשומה של עסקה כזו ניתן נמצאו?" לא בברית החדשה –
בשום פנים ואופן לא .אין ראיות המקראי של השינוי של המוסד השבת מן המאה השביעית ליום הראשון של השבוע" .
"נראה לי ושכמותה ישוע ,במהלך דיונים שלוש שנות עם תלמידיו ,לעיתים קרובות משוחח איתם על השאלה השבת ,לדון בזה חלק היבטיו
השונים ,פינוי זה מ false -שלה [יהודי מסורתי] ומהותיים ,מעולם לא המרמזת על כל העברה של היום; גם ,כי במהלך ארבעים ימי חייו תחיית
המתים ,אין דבר כזה היה במחקר רפואי .ולא ,עד כמה שאנחנו יודעים ,האם הרוח ,אשר ניתנה כדי להביא את הזיכרון שלהם בכלל כל הדברים אשר
אמר להם ,להתמודד עם השאלה הזאת .ולא ולמרות זאת עשה את השליחים השראה ,ללמד את בשורת ,הקמת כנסיות ,ייעוץ והדרכה של אלה נוסדה,
לדון או לגשת לנושא.

כמובן ידעתי היטב ראשון הגיע אל תוך שימוש בהיסטוריה הנוצרית המוקדמת יום דתי כאשר נלמד על אבות משיחיים וממקורות אחרים.
אבל כמה חבל המגיע עם הסימן של פאגאניזם והרלוונטית  christenedעם השם של השמש ,ואז אימץ קידש על ידי והעונש האפיפיור ,ואת
ולהנציחם הקדושה הוריש הפרוטסטנטיות".

מופע של ניצחון
" ד ר  Hiscoxאומר כי ההעברה של שבת ביום השביעי כפי זה
שמת לב של ד ר  Hiscoxהמילים",ועם לאיזה מופע של ניצחון?
נצטווה על ידי אלוהים ,ביום הראשון של השבוע ,כפי הוסמך על ידי הכנסייה של רומא ,זה משהו .צריך לחגוג .אני רואה את המילים
האלה משמעות כי ד ר  Hiscoxמסתפקת בכך ניצחון על אלוהים ,כי ההעברה הושלמה.
אם אתה רוצה לעבוד את אלוהים ,אתה לא חושב כי אתה צריך סוגד לו כמו שהוא פקודות אתה סוגד לו? אם תבחר לעבוד את
אלוהים באופן אחר מזה שבו הוא מצווה ,אז זה לא אלוהים שאת סוגדת להם ,אלא המצאה של משלך ,אשר כברירת מחדל הוא השטן.

איך אתה יכול סוגד את אשר אתה לנצח?
אם אתה תפנה את הרגל מן השבת ,מלעשות את העונג ביום הקודש; קוראים השבת תענוג ,הקדוש של האל ,מכובד; ואזי כבוד לו,
לא עושה דרכים נאמן לעצמך ,לא למצוא הנאה נאמן לעצמך ,לא מדבר מילים נאמן לעצמך :ואז אתה ואזי לענג את עצמך על יהוה; ואני
לגרום לך לרכב על המקומות גבוהה של כדור הארץ ,להאכיל אותך .עם המורשת של יעקב אביך :עבור הפה של האל דיברה זה58:13 .
ישעיהו14-

אם תמקם את הרגל שלך על משהו הם הפעלת שליטה על זה ,אז כאשר אתה תפנה את הרגל אתה מוותר על השליטה שלך.
במקרה של התבוננות השבת ,תוותרי על השליטה שלך לגבי איך ,כאשר אתה להתבונן באותו היום ,להחזיר את השליטה לאלוהים
בהתבונן השבת ביום השביעי של השבוע.
אלוהים אומר כאן ,מהו אם לשמור השבת כמו שהוא פקודות של"לא על ידי ההנאה שלך ,ולא מדבר מילים נאמן לעצמך ,ואז
ואזי אתה לענג את עצמך באל.
"
ההפך להנאת עצמך יהוה ,היא למקם את עצמך כנגד האל .אתה לא מחשיב את זה בלתי אפשרי להראות פולחן לאל ,אם אתה
עוסק בפעולות למקם אותך כנגד אלוהים

לא נמצא בתנ ך
ד ר  Hiscoxואז ממשיך להפוך המקרה על השאלה " ,איפה את הרשומה של עסקה כזו ניתן למצוא :לא בברית החדשה – בשום
פנים ואופן לא .אין ראיות המקראי של השינוי של המוסד השבת מן המאה השביעית ליום הראשון של השבוע".

אז אתה מבין ,ד ר  Hiscoxהוא מודע היטב כי לא לאלוהים ולא אלוהים הבן שלו ,אישר את ההעברה מיום ראשון עד יום
" .לשאול את השאלה ,האם ברצונך על אלוהים או
ראשון ,ובכל זאת הוא עדיין כפיים את ההעברה כמו שצריך לשקול פעולה של"ניצחון
האם ברצונך לעבוד את אלוהים?

ישוע ושכמותה?
ד ר  Hiscoxואז יש את החוצפה לקרוא חוסר ישוע שינוי ביום השבת מיום ראשון עד יום ראשון כמו
 !UNACCOUNTABLEכי רק תמותה צריך לגעור אלוהי היקום הוא אשר הוא מניצחונו.
אלוהים העניק לך את הבחירה לא שיש לסגוד לו ,אבל אם אתה רוצה לסגוד אלוהי היקום ,אז אתה חייב יסגדו לו כמו שהוא
פקודות ,לא כפי שבחרת .עליך להתעקש על לסגוד לאל בכל דרך אחרת מזו אשר ציווה אומר כי אתה מחשיב את עצמך טוב יותר לעשות
קביעה זו מאשר האל עצמו ,שזה כמובן חילול השם.

זו המצאה של לבד
אתה יכול סוגד בכל דרך שאתה רוצה ,אבל אם להוסיף או להפחית מבדיוק כמו האל היחיד ,הוא מצווה הוא ל"אל ,אז אתה לא
אוהב אותו ,אבל איזה המצאה שלך ,ושם פולחן השטן כברירת מחדל .ישנם רק שני כי הביקוש הוד סגידותך ,אבל רק אלוהי היקום יש
תגמולים לאחר המוות לתת לאלה אשר מצייתים לחוקים שלו ,ואילו פולחן השטן יש רק מוות נצחי כפרס שלך.

הכנסייה של רומא ,השקר של השטן
יש לי שאלה לכל מי מסכים עם ד ר  ,Hiscoxהאם שקלת הסיבה שם מעולם לא היה כל שינוי שבוצע על-ידי ישו וגם את
תלמידיו ,בגלל שאלוהים לא שינה את יום השבת ,אבל גם .לשטן יש!!! ד ר  Hiscoxמתייחס השבת ראשון כמו מורשת הקדושה כדי
הפרוטסטנטיות .לשאול באיזה אופן הוא קדוש? אלוהים לא עשה ראשון פולחן קדושים ,הוא עשה היום השביעי השבת הקדושה ,מי אז
עשה ראשון פולחן קדושים? רוצה הכנסייה של רומא .שתחשבי את זה יש את הסמכות מאלוהים לעשות ביום ראשון יום קדוש של
פולחן ,אבל הכנסייה של רומא הוא לא של אלוהים ,ולכן יש סמכות כזו.

הפרוטסטנטים אינם טובים יותר
הכנסיות הפרוטסטנטית כשהם נפרדו מן הכנסייה הקתולית ,שמרו שבת ראשון כמו יומם של מועדים ,ממקם אותם כנגד אלוהים
גם כן .אני רואה את זה בתור נותן סיבה טובה למה כל הדתות הנוצרית האחרות לועג ,להשמיץ את אדוונטיזם יום השביעי ,כי אדוונטיזם
יום השביעי למעשה נותנים סגידה לאלוהים כפי שהוא פוקד ,לפחות בנושא אחד ,ואת שאר הנצרות כמס שפתיים לישו-אלוהים אבל לא
מצליחים לתת פולחן אמיתי ונכון.

אבות הכנסייה
ד ר  Hiscoxמצביע על העובדה כי חלק של אבות הכנסייה החל להתבונן ראשון במקום בשבת ,אבל מה שהוא כנראה לא מבין,
כי למרות שהוא עשוי לשקול לאנשים האלה? כדי להיות אבות הכנסייה ,ברגע שהפסיקו לסגוד לאל כמו שאלוהים ציווה ,הם הפסיקו
להיות אלוהים ,הפולחן אשר הם עוסקת לא היה פולחן האל .הם היו האבות של הכנסייה של רומא ,צורר המשיח ,אבל לא האלוהים
הקדושים.
זה יכול להציג את האמת על-ידי קריאת פרקים  2ו  3של ספר ההתגלות .בפרקים אלה ,ישו ,דרך החזיונות שגבה השליח יוחנן,
נוזפת הכנסיות של אסיה הקטנה ,נופל משם לתוך הפגאניות ,לא להישאר נאמן של ישוע המשיח .למרות שישוע לא מזכיר את השבת
באופן ספציפי ,הוא גוער בנוגע מנהגים אלילים אחרים.
" ,אשר אינו של אלוהים .ברגע קהילות אלה עצר התבוננות היום השביעי שבת ,הם הפסיק
זכור :ההגדרה של המילה"פגאני
להיות האל ,לכן הפך עובדי אלילים.
אני אתן יותר עומק דיון בעניין זה האחרון ,אלא של שמירה על ראשון כמו השבת היא סימן לחיה ,הכנסיות הפרוטסטנטית זה
לשמור את השבת ראשון הם הבנות של הזונה ,כפי שמוזכר בתוך התגלות .17:5

דרישות במהלך השביעי הקדוש יום
אתה צריך לדעת ,הסיבה כי השטן גרם הכנסייה של רומא להעביר את השבת ליום הראשון של השבוע ,היא עושה זאת ,לא
תיתן התחשבות שבת כמו להיות קדושים .כשאתה לא חושב על זה כמו להיות קדוש יהיה לך שום מחשבה קונה או מוכר או עובד בשבת.
פעילויות אלה הן כל חטאיו נגד אלוהים ,החטאים אשר אלוהים אמר שהוא יתן הסימן של החיה כל מי לחלל שבתות הקדוש שלו .אם את
הולכת לכנסייה ביום ראשון ,יש לך את הסימן של החיה .לוקחים להנחיות של האזהרה הבאה.

זוכר מה אומר ישו
אל תניח לאיש להטעות אותך עם מילים לשווא :עבור בגלל יבוא דברים אלה חמתו של אלוהים על הילדים של אי-ציות .אל
האפסיים 5:6

אם את מרשה לעצמך להיות מרומים על-ידי פירושים שגויים ,ובכך משאיר אותך מלדעת את האמת האלוהים ,והשקרים של
השטן אז לא תיתן אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,כי תגרום שלך להידחות על-ידי אלוהים מן המתנות כי הוא מציע למי הוא מגדיר בתור
הקדושים שלו.
שבת ראשון השקר הגדול אמר פעם על ידי השטן ,אך כל העולם הגיע לקבל שזה היום הראשון בשבוע זה יום של מנוחה של
אלוהים ,אבל זה שקר .אלוהים עושה את זה בצורה ברורה ,בראשית פרק  2כי זה היום השביעי שבו שהוא נח ,זה היום השביעי הוא
" ,ולאחר מכן בפסוק
מקודש ,מקודש .ואז שם שמות בפרק  20פסוק  ,8אלוהים אומר לנוזכור ,את יום השבת לשמור על הקדושה

שמות בפרק  10 20אלוהים יוצא נכון ,מכריז ,",אבל היום השביעי השבת של האדון האל ".כמה עוד אתה צריך לראות ראשון השקר?
אתם מאמינים בדבר אלוהים בתור האמת או אתה שולל ואת איבד.
זה אנשים תשמחנה אליי עם הפה שלהם honoureth ,אותי עם השפתיים שלהם; אבל הלב שלהם הוא רחוק ממני .אך לשווא הם
סוגדים לי ,מלמד על דוקטרינות המצוות של גברים .מתיו 15:8-9

זאת משום שהם מתעקשים על לסגוד לאל כמו שהם רוצים ולא כמו שאלוהים מצווה .כמס שפתיים להיות נוצרי ,אבל לא
מסתיר את עשרת הדברות ,אם אתה לא אחד הקדושים האלוהים כפי שהוגדרו על ידי ישו התגלות .12:17
שאלוהים ציווה עלינו שאנחנו לציית שלו מילים ,הדברות ,לא גדל ולא הולכת ופוחתת משהו מהמילים האלה.
יה בסדר לא להוסיף אל המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה  yeלצמצם שום דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך
אשר אני מצווה עליך .דברים 4:2

אשר אלוהים דיבר .זה מושלם אין צורך לאדם לשנות את דבר אלוהים דיבר כדי לעבוד את אלוהים בדרך אחרת כפי שאלוהים
מצווה היא לא לעבוד את אלוהים בכלל .אתה רואה ,זה נתמך על ידי הפסוקים הנ .בהוראה דוקטרינות המצוות של גברים ,הפניה
בבשורה שקרית של השטן ,וזה מה הכנסייה של רומא (-antiישו) הכל על.

המזהה 6 #
הקרן הקטנה היא מגוון
מגוון ממלכות אחרות :דניאל 7:24

יש משהו שונה וייחודית על הקרן הקטנה .זו אינה רק ממלכה ,כשאר העמים עשר ,אבל משהו ייחודי ומיוחד על זה .כישות דתי,
זה ממלכה והן מדינה ריבונית ,ובכך עצמאית של כל האומות אחרים סביבו .כאשר דת בסיסים אמונתו על דוגמה זה נגד חוקי האל ,בדת
הזאת מבוססת על בבשורה שקרית .אתה יודע מה האומה הקטנה שהוא בעל אופי דתי יש גם שהשתנו או עקפו את כל עשרת הדיברות?
במקום מלך ,הכנסייה של רומא יש האפיפיור .במקום ממשלה אזרחית ,יש ממשלה דתי או של תאוקרטיה.
לכן מזהה זה מתאים הנבואה הכנסייה של רומא אשר הוא צורר המשיח.

המזהה 7 #
למלחמה נגד הקדושים של אלוהים
למלחמה נגד הקדושים של אלוהים ,דניאל 7:24-25

לאורך ההיסטוריה שלה ,אין תיעוד הכנסייה של רומא באמצעות שלה מעושה ניסויים של האינקוויזיציה torcher ,משומשים,
בשיתוק ,מוות על-ידי תליית וצריבה על המוקד ,נגד מי שלא הסכים לסגוד כמו הכנסייה הכתיב שהם צריכים .על-ידי התחזות תיוג
אנשים אלה ,כופרים ,ומכשפות ,הכנסייה היה מסוגל לעשות את זה ללא כל מחאה על ממלכות אחרות או האנשים שלהם.
תחשוב על זה ,אם מישהו אתה יודע או לא יודע אפילו נקראת כופר או מאמין מכשפה לתרגל על-ידי מנהיגי הכנסייה שלך ,מי
אתה? אתה בהחל ט לא מוכנה הצדדים עם הנאשם; מחשש אתה גם להכריז על מכשפה או כופר .רבים טובים ותמימים לגמרי גבר או
אישה נרצחה ,כי העם מותר מעשי זוועה כאלה להתרחש ,זה מסיבה זו למה עשרה אומות אירופה שעזר של הכנסייה של רומא עלייתו
לשלטון ,מכונים שביצע ניאוף עם האישה הזונה שמונחת על החיה בצבע ארגמן ,אשר הם ייצוגים סמליים של צורר המשיח .הפניות
אלה ניתן למצוא יוחנן .17:2-4

 Waldensesבהיסטוריה
היו אחד אנשים כאלה ,אשר עמד בניגוד הכנסייה של רומא; הם היו  Waldensesשחי בהרים פיימונטה של חצי האי האיטלקי.
לפניכם קטע מתוך הספר" .המחלוקת הגדולה" שפורסם לראשונה בסביבות .1880
אבל של מי התנגד את  encroachmentsשל הכוח האפיפיור Waldenses ,עמד בראש ובראשונה .בארץ מאוד איפה
 poperyתיקנו את המושב ,שם כזב ושחיתות שלה היו ביותר בנחישות התנגדו .במשך מאות שנים הכנסיות של פיימונטה לשמור על
עצמאותם; אבל הגיע הזמן סוף סוף כאשר רומא התעקש בהגשתם .לאחר מאבקים יעיל נגד רודנות שלה ,המנהיג של כנסיות אלו הכירו
באי-רצון את עליונותו של הכוח שעליו כל העולם נראה ולהצדיע . .היו כמה ,עם זאת ,שסירבו להיכנע סמכותו של האפיפיור או
בישופית הם היו נחושים לשמור אמונים לאלוהים וכדי לשמר את טוהר ואת הפשטות של אמונתם.
הפרדה התרחשה .אלה אשר דבקה האמונה העתיקה עכשיו פרשה; חלקם ,נטשו את האלפים מקורית שלהם ,העלה על נס את
האמת בניכר; אחרים נסוגו אל הגיא מבודד ,שברובו סלעי ההרים ,ואני שם לשמר את החופש שלהם כדי לעבוד את אלוהים.
בין הגורמים המובילים שהובילו ההפרדה של הכנסיות האמיתיות של רומא היה השנאה של האחרונים לקראת השבת התנ ך. .
כפי שנחזה על ידי הנבואה( ,דניאל  )8:12הכוח האפיפיור יושלך הצדה את האמת על הקרקע .תורת אלוהים נרמס בעפר ,ואילו המסורות
והמנהגים של גברים היו המרומם.

הכנסיות שהיו תחת שלטונו של האפיפיורות הקדמת מחויב לכבד יום ראשון כמו יום קדוש .בין השגיאה הרווחת ,אמונות
טפלות ,רבים ,אפילו של העם האמיתי של אלוהים ,הפך כל כך מבולבל כי בעוד הם סקרו את השבת ,הם מדיון העבודה גם ביום א' .אבל
זה לא סיפקה את המנהיגים האפיפיור .הם דרשו ראשון להיות מקודש ,לא רק כי השבת להיות  ;profanedהם גינו בשפה החזקה מי
שהעז להראות את זה כבוד .זה היה רק על ידי שנמלט מכוחו של רומא כי כל יכול לציית החוק של אלוהים בשלום.
 Waldensesהיו בין הראשונים של עמי אירופה כדי לקבל תרגום של כתבי הקודש .מאות שנים לפני הרפורמציה לקיומן
התנ ך כתב יד בשפת שלהם .היה להם את האמת טהורה ,זה שניתנו להם האובייקטים מיוחד של שנאה ורדיפה.

שימו

לב :המחבר של אלה מעל המילים מגלה משהו שניסיתי לשכנע את כל מי שקרא את המילים שלי בנושא ,וכי הוא

העובדה כי התנ ך של היום אינם טהור עם האלוהים ,אבל יש השקרים של השטן טבועים בהם .בעוד המחבר אומר לנו כי Waldenses
אלה היה גירסה שהודעה או מזוהמים של התנ ך.
הם הצהירו הכנסייה של רומא להיות נמצא בבילון לאחרית הימים at the peril of ,את חייהם הם קמו להתנגד הריקבון שלה.
בעוד תחת הלחץ של הרדיפה המתמשכת ,חלקם נחשף אמונתם ,מניב מעט את העיקרון הייחודי שלה ,אחרים החזיקו מהר את האמת.

לקחת

הערה :הביטוי" ,בבילון המשומד לאחרית הימים ",הוא התייחסות העיר בבל הגדולה ,העובדה שזה מתואר יוחנן

 17:5כמו להיות עיר הבירה של אנטיכריסט במהלך והסיום של אחרית הימים .את המילים האלה שיש כבר כתב והוציא לאור סביב
 ,1880ומתן דיון של אלו שחיו בין השנים  1260במהלך שלטון האימה הביא על ידי הכנסייה של רומא ,אשר מציג אותי לאורך
ההיסטוריה בני-אדם מודע לכך הכנסייה של רומא הוא צורר המשיח ,אבל כל מי שהתנגדו הכנסייה היו רצח או שנעשו כל כך תשוש על
ידי לחץ מתמיד כנסיות  ,לבסוף נכנעה זה שקרים ,קללות .הביטו האחרון  50שנה ,אתה יכול לראות התפוררות הדרגתי אלה שאבותיהם
היו חזקות של מוסריות ,אולם היום הילדים שלהם הולכים לאיבוד במבוך מוסריות ושחיתות של השטן קידום על ידי דת חסר אלוהים של
השטן ,הידוע "ליברליזם מתקדמת  ".לפני חמישים שנה ,זה היה מביש מאוד לעסוק מקיום יחסי מין ,עכשיו זה חלק יוצאת לדייט כמו
מלמעלה את התאריך הזה .הכוח וההשפעה של השטן אינה בחופשה ,נוכחות לאורך ההיסטוריה והיא היום הוא לא יוצא מן הכלל.
במשך הדורות והחושך והעונש היו  Waldensesאשר הכחיש את עליונותו של רומא ,אשר דחה את התמונה כבית עבודה
זרה ,ושמר מי האמיתי השבת .תחת הסערה האכזריים של האופוזיציה הם שמרו על אמונתם .למרות שרט מאת החנית סאבויה ,שרוף על
ידי פאגוט אופיר מאיר ,הם עמדו ולפסלים האלוהים ואת כבודו.
מאחורי החל נשגבים ההרים-אין לכל הגילאים מקלט  Waldensesהנרדפים ,את המדוכאים למצוא מקום מסתור .כאן נשמר
את האור של האמת בוערת בתוך חשכת ימי הביניים .כאן ,במשך אלפי שנים ,עדים לאמת הקפיד על האמונה העתיקה.

שימו

לב :עוד פעם המחבר של המילים האלו הוא עושה פה התייחסות לתנ ך.

אתן כוח בפני שני עדים שלי ואני .הם יהיה לנבא אלף ומאתיים ו לשישים ימים ,לבושים ב  .sackclothהתגלות 11:3

את המילים הנ ל ,המחבר אומר לנו כי  Waldensesהיה אחד העדים ,כך תוכל לדעת ,והשני של השניים היה התנ ך שהודעה
עצמה .כל האנשים שהחזיק מהר כדי הפולחן האמיתי של אלוהים ,באותן שנים מחרידות בהיסטוריה ,היו אחד העדים ,כתבי הקודש-התנ
" היה העד אחרות של אלוהים.
ך"tהיי היו אמת טהורה,

המזהה 8 #
שינויים פעמים וחוקים
חושב לשנות פעמים חוקי האלוהים דניאל 7:25

" הכנסייה של רומא מנסה לשנות הוא היום בו השבת נצפית .השבת היא להקפיד על פי הדיבר הרביעי ,ביום השביעי
אחד"טיימס
של השבוע ,מה שנקרא בשבת . .השעה היא מתחילה היא שעת בין ערביים (שבת למטה) היום השישי של השבוע (שישי) עד חשכה
(שבת למטה) ביום השביעי של השבוע( ,שבת) .על ידי שינוי של שמירה על השבת ליום הראשון של השבוע (א') ,הכנסייה של רומא
משתנה בשתי הפעמים ו של חוקי האלוהים .זה עשרת הדיברות הם הגדרה של מי הוא אלוהים ,הם גם סוג של שם האלוהים ,אז בשינוי
את המצוות של אלוהים ,הכנסייה של רומא הוא גם לוקח את שם ה' לשווא ,וכן התחייבות גידוף רוח הקודש ,חטא בלתי נסלח.

הקטכיזם של ההמרה של דוקטרינת
שחוברו על-ידי :הכומר פיטר Geierman
שאלה :אשר יום השבת?
תשובה :שבת.
שאלה :למה שאנו צופים ביום ראשון?
תשובה :אנו מבחינים ראשון כי הכנסייה העבירו את ראש עגום :מיום ראשון עד יום ראשון.
אנטיכריסט מתכוונת לשנות את חוקי והשעות של אלוהים .כפי שאתה יכול לראות .הכנסייה של רומא מודה בפה מלא כי זה
שינה את יום השבת לא אלוהים.

האנציקלופדיה הקתולית
נפח  4עמוד 153

הכנסייה ,לאחר שינוי יום המנוחה של השבת היהודית ביום השביעי של השבוע ליום הראשון ,עשה את המצווה השלישית
מתייחסים ראשון כמו ביום להישמר קדושים מהשאלה.
הכנסייה של רומא גורמת לכתיבה מחדש משתמשת את עשרת הדיברות של אלוהים ,לא על-ידי הרשות של אלוהים ,אבל על-
ידי רשות משלו ,זה חילול השם .זהו השטן בעבודה בתוך מאבקיה והולכת השקרים שלו .ואת העולם כולו סגדו לו.
אנטיכריסט מתכוונת לשנות את חוקי והשעות של אלוהים .הכנסייה של רומא שיכתב את המצווה השלישית של",אתה ואזי
" כדי "ביום הראשון של השבוע היא יום השבת".
לא תישא את שם ה' האל לשווא; כי האל לא יחזיק אותו? מי לקח את שמו לשווא,

הכנסייה של רומא ,אלוהים?
הכנסייה של רומא נשלטת על ידי גברים ,אחד מהם( ,האפיפיור) מתייחס לעצמו כאל ישוע מוסתר בתוך הבשר של אדם אחר,
זה חילול השבת ביום הראשון ,כל העולם מקבל עדיין סוגד אלה כנסיות קתוליות ,כמו גם הרבה כנסיות הפרוטסטנטית ,לייצר אותם
הכנסיות של צורר המשיח ,ולא של אלוהים.

סקירה רבעוני הקתולית אמריקאי
בינואר 1883
הפרוטסטנטיות ,תוך השמטת את הסמכות של הכנסייה ,יש סיבה טובה .תיאורית ראשון שלה ,והוא צריך לוגית לשמור שבת עם
היהודים.
אני מסכים עם הצהרה זו ,פרט לכך לשמור על השבת ביום השביעי אינה שייכת ליהודים .בהתחלה ,אלוהים ברא את השבת על
היו ם השביעי של יצירת כאשר לנוח ,מה שאומר שגם השבת .מאז היום השביעי של הבריאה .האיש אדם לא היה נפש חיה עד לאחר
שאלוהים נח ,אשר אני רואה שקורה ביום השמיני ,ולכן אדם היה כפוף השבת הלורדים כמו כולנו.

הארכיבישוף של ונציה ( Xאדוק)
הרשימה הבאה היא ציטוט של האפיפיור הקודם של הכנסייה של רומא.
הבישוף של רומא( ,פופ) ,הוא לא רק הנציג של אלוהים שישוע המשיח ,אבל הוא ישו בעצמו מוסתרים תחת הרעלה של הבשר.
האם הבישוף של רומא מדבר? זה שישוע המשיח שמדבר.
האפיפיור הזה של הכנסייה של רומא כמו הכריז כי הוא ישוע המשיח ,מוסתרים תחת הרעלה של הבשר .האם אתה מקבל כי
האפיפיור של הכנסייה של רומא היו ,הם גלגול של ישו ,כמו האפיפיור הזה הוא מכריז ,או שאתה מאמין בתנ ך שאומר לנו כאשר ישו
חוזר ,שזה יהיה עם צעקה ,להצלחות מלאכים?

עבור האל עצמו יהיה יורדים מן השמים בצעקה ,עם קולו של המלאך ,ועם טראמפ את האלוהים :ואת המתים במשיח יקום תחילה:
אז אנחנו אשר חי נשארות בסדר .התעכבת יחד איתם בעננים ,לפגוש את האל באוויר :כך אנחנו אי פעם אהיה עם האל .הראשונה אל
התסלוניקים 4:16-17
עבור כמו יבוא ברק החוצה של המזרח ,נצח לנשמתי אפילו בפני המערב; כך גם בואו של בן האדם אהיה .מתיו 24:27

להאמין האפיפיורים הוא מאמין לשקרים של השטן .להאמין האלוהים כפי היא ניתנת בדפי הספרים של התנ ך הוא להיות אמונה
אמיתית ,פולחן אלוהי היקום.

אלוהים שמר את השבת
בהתחלה ,ישו יצר את השבת שבעת ימי הבריאה .בראשית פרק 2
על הר סיני ,אלוהים בעשרת הדברות ציווה את השבת .ספר שמות פרק 20:8
 .אלוהים ,כאשר בדמותו של שישו שמר את השבת .היה זה מנהג שלו כדי לשמור את השבת .לוק 4:16
במותו ,ישוע ציין את השבת .ישוע מת ביום שישי לפני השקיעה ,וקם לתחייה ביום ראשון ,לאחר כניסת השבת .לוק 24:1

ב -הכנסייה של ישו ,ישוע אומר לנו ,כי האנשים היום האחרון שלו ימשיכו לשמור את השבת ,התגלות  .12:17לשמור את
המצוות של אלוהים אומר לשמור על כל עשרת הדיברות ,לא רק על אלה הנוחים לך.
עם זאת ,אני מסכים עם הצהרה זו להיות הקדוש של אלוהים אתה עליי לאכוף כל חוקי האל .השבת ראשון התבוננות במקום
בשבת כמו שאלוהים ציווה הוא לשים את הפולחן נגד אלוהים ,וכן כל אשר פולחן קתולי או כנסייה פרוטסטנטית ביום ראשון .

קנון ,מסורת
עמוד 263
הסמכות של הכנסייה יכולה לא לכן לאגד את הרשות של כתבי הקודש ,כי הכנסייה השתנה השבת עד יום ראשון ,לא על-ידי
הפקודה של ישו ,אבל על-ידי רשות משלו .
אתה רואה ,הכנסייה של רומא מודה ,שזה הפך את הגב .כתבי הקודש .אם אתה מאמין כי המילים בתנ ך הם דבריו של אלוהים,
ולכן התנ ך הוא אלוהים מדבר אלינו ,ואז אתה חייב לראות ,כי הכנסייה של רומא הוא צורר המשיח ,זה מתאים כל סממנים אחרים.

לצאת אליה ,אנשים
שמעתי עוד קול מן השמים אומר",יוצא אליה ,אנשים ,יה לא להיות לקדושה של חטאיה ,שקיבל יה לא של הפלאק שלה .התגלות
18:4

עכשיו כי יש לקרוא את האמור לעיל ואתה כבר הראו את האמת ,אתה תמשיך לעבוד את אלוהים תחת בבשורה שקרית של
השטן ,או אתה תצא מן הכנסיות מטיפים חילול השם ,הצטרף אליי בלתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים?
אם אתה תפנה את הרגל מן השבת ,מלעשות את העונג ביום הקודש; קוראים השבת תענוג ,הקדוש של האל ,מכובד; ואזי כבוד לו,
לא עושה דרכים נאמן לעצמך ,לא למצוא הנאה נאמן לעצמך ,לא דובר נאמן לעצמך המילים :ישעיהו 58:13

ואז אתה ואזי לענג את עצמך על יהוה; ואני לגרום לך לרכב על המקומות גבוהה של כדור הארץ ,להאכיל אותך .עם המורשת של
יעקב אביך :עבור הפה של האל דיברה זה 58:14 .ישעיהו

על פי פסוקים אלה ניתנים בניו של יעקב ,הן יחולו על כל מי הם בני ישראל מי אוהבת את האל ,בגלל אהבתם בחר לסגוד,
ומצייתים לו .כפי שאתה אולי זוכר ,הראיתי לך מוקדם יותר כי הייתי ילד של ישראל אינה בהכרח נרדף להיות ילד של יעקב.

מאת העונג כולו שלי
" אלוהים הוא המציין לעשות דברים .דברים
לקחת הערה של המזהה המשתמשת אלוהים",מלעשות את העונג ביום הקדוש שלי,
ששייכים לך הנאה הוא להיות נגד פולחן האמיתי שלו ,בניגוד לאלוהים על ידי ההנאה.

סימן בינך ובין האל
לחלל שבתות שלי; הם יהיה סימן ביני לבינך ,אתה אולי יודע כי אני ה' אלוהיכם .יחזקאל 20:20

כפי שאתה יכול לראות ,אם תתבוננו השבת כפי שאלוהים מאוית אותו ביום השביעי של השבוע ,ואז את חושפת בפני שזה יהיה
סימן בינך לבין אלוהים ,שהוא האלוהים שלך .סימן זה הוא דרך אחרת להגיד שיש לך סימן של אלוהים על המצח .לשמור על השבת יום
השביעי הוא סימן לכך שנידמה לך בתור ילדה של אלוהים.
המילה " "Sanctifyכמו בשימוש האמצעים הנ ל :כדי להיות להפריש עבור מטרה קדושה .רק אלוהים יכול להפוך אותך קדוש,
שלכן שבת ביום השביעי הוא סימן של אמון לגמרי צדקתו של ישו ולא צדקתו העצמית.
מה שגרם להם לצאת הלאה מארץ מצרים ,והביא אותם אל הטבע הפראי .ואני נתתי להם חוקים שלי ,והראתה להם את הדעות
שלי ,אם אדם עושה ,הוא יהיה אפילו לחיות בהם .יתר על כן גם נתתי להם שבתות שלי ,סימן ביני לבין אותם ,זה יכול להיות שהם יודעים
שאני לאלוהים על כך להתקדש אותם .יחזקאל 20:10-12

לשמור בכל יום אחר בשבוע כפי של שבת ,או יום אין בכלל ,מסיר אותך מהצורך השלט הזה ,אז אתה אומר אלוהים כי אתה לא
אוהב אותו ,אבל אלוהים שהמצאתם בעצמכם ,שברירת המחדל שלו פולחן השטן ,וזה סימן החיה .
אני רוצה לראות מישהו קריאת דפים אלה כדי למצוא מקום בתנ ך כאשר אלוהים נותן פקודה או הוראה ,זה אלוהים-ישוע
ביטל יום השביעי שבת ו במקומה ביום הראשון של השבוע הוא מהיום והלאה להישמר כמו השבת האמיתית של האל .אני יודע
בוודאות כי אתה תראה .לא ,לא עוד מכל כתבי הקודש של אלוהים ,לא פגום על-ידי השקרים של השטן.
אם אתה מאמין כי ישו הוא היוצר של אותך ואת היקום כולו ,שישוע המשיח הוא הגואל ,ואז הסימן שמראה כי אתה מתפלל של
ישוע המשיח וגם היוצר הגואל שלך ,הוא שלך בשמירת השבת ביום השביעי.

הכומר תומאס אנרייט
נשיא המכללה הגאולה:
על ידי הכוח האלוהי שלי לבטל את יום השבת ,מצווה עליך לשמור ביום הראשון של השבוע הקדוש.
כפי שאתה יכול לראות ,זה לא היה אלוהים .אלוהים שגרם התצפית של השבת להיות ביום הראשון של השבוע ,אבל האפיפיור
של הכנסייה הקתולית .והצהר של האפיפיור באותו האלה שיש להם "כוח אלוהי ",זה אומר כי האפיפיור של הכנסייה של רומא למקם
את עצמם מעל סמכותו של אלוהים ,למעשה הם על עצמם להיות אלוהים על ידי קוראים לעצמם דיביין .האם אתה מאמין כי כל אחד
האפיפיור של הכנסייה של רומא היה או האם אי פעם אלוהים? אם כן ,אז אתה קתולי טוב ,אם לא אז למה אתה מקיים ביום הראשון
השבת ,כאשר הוא מוצג לך נקבעו ,אלוהים אלא על-ידי מישהו שטוען שהוא אלוהים?
הקדוש של אלוהים אינו שומר מצוות האלוהים על מנת להיוושע .כמו הקדוש של אלוהים ,הם יודעים כי הישועה היא מתנה
הניתנת על ידי חסדו של אלוהים ,ועל דרך אמונה( ,אמונה) הקדוש של אלוהים ישמור חוקי האל כי הם נשמרים ,אהבה כי האל המייאש
כדי להשביע את רצון האלוהים ,על ידי הליכה מצייתת המילה וכדי תורתו של אלוהים .תורתו של אלוהים הוא משקף המוסר של
אלוהים ,אז לשמור על תורתו של אלוהים היא לחיות את המוסר לאותו האל בעל.

המזהה 9 #
כוח כדי לרדוף את הקדושים
יהיו כוח כדי לרדוף את הקדושים ,עבור הזמן ,פעמים ,את חלוקת הזמן 1260( ,שנים מילולי) ,דניאל 7:25

" היא מי שומר המצוות של אלוהים ,ואני מאמין שישוע היה אלוהים בדמות אדם ,וכן חי את החיים שלהם על
ההגדרה של"סנט
ידי תורתו של ישו.

זוכר :אלוהים כבר נקרא גם שקרן וגם טוב השטן ,גן עדן; לאלוהים יש לאפשר שזה יסתיים כדי להוכיח לכל ,שהוא למעשה
השטן השקרן ,הרמאי .תחשוב על זה ככה ,אלוהים רוצה שתבין בעצמך כי אלוהים הוא האמת ,זה את חוקיו כי הם פשוט וטוב .השטן,
באמצעות שקרים ורמאות יש בכל העולם האמונה בבשורה שקרית שלו היא האמת ,שהוא אלוהים.
בשלב זה בהיסטוריה ,השטן הצליח ,כי זה שלו הכנסייה שווא ,דוקטרינות שסוגדת העולם ,לא עשרת הדברות ,אשר יש כמוצג
הקרן לקבלת כל הסגידה אמיתי ונכון של האל הבורא .הרדיפה הזאת של הקדושים ,על ידי אנטיכריסט ,יש שנים מילולי  1260להשיג.
לאחר השנים  1260עד אז היא כבר לא תקבל כוח כדי לרדוף את הקדושים של אלוהים .תקופה זו שנים  1260מתחילה בשנת 538
לספירה ומסתיימת בשנת  1798לספירה ,כמו שהסברתי בשיעור הקודם .אתה רק צריך להסתכל היסטוריה של משפטי האינקוויזיציה
לדעת כי מזהה זה מתאים לנבואה.

המזהה 10 #
כוחה ואת השפעתה הכפולה
אנטיכריסט של כוח ולהשפיע על כפולה ,לכיוון הדרום ,מזרח ,לעבר הקרקע נעים ,דניאל -8:9
את כוחה והשפעתה יתפשט ,של עיר הבירה( ,רומא) ,במערב אירופה (חצי האי האיטלקי ,כל מערב אירופה) ,מזרחה ,לתוך
האדמה נעימה" ,ישראל" .במהלך הזמן שנת  1260שלה כמדינה לכנסייה ,הכנסייה הקתולית שמנסה להכריח את הדוקטרינות שלה על
חלקו המזרחי של הים התיכון ,ולתוך פלסטין ,בדרך של מסעי הצלב.
זכור :זה היה האפיפיור שביקש תחילה את המלכים של אירופה ,לשחרר את ירושלים מן המוסלמים .במהלך מסעי הצלב
האחרון זה היה האפיפיור שהזמין חורבן שרידיה האחרונים של האימפריה הרומית המזרחית ,כעונש על ההפרדה של הכנסייה
האורתודוקסית המזרחית מרשות של הכנסייה של רומא.
היום ,בעשור השני של 21רחוב המאה ,הכוח וההשפעה של הכנסייה של רומא משתרע על כמעט כל אומה בעולם; זה הפך לדת
העולמית ,כך ניתן לראות את העולם אימפריה .אבל זה לא רק הכנסייה של רומא זה אנטיכריסט יותר ,אבל אלה ידועים כמו הכנסיות
הפרוטסטנטית שומרים שבת ראשון או שבת אין בכלל הם גם חלק של אנטיכריסט כמו זה התפתח במשך מאות שנים.

המזהה 11 #
מטיל את האמת
זה מטיל את האמת ארצה ,prospered ,דניאל 8:12

הוא מנסה להרוג את האמת של התנ ך ,צמצום זה ספר של בוז .זו היא משגשגת שנים  .1260מתגשמת אם אתה מחשיב את מי
שעשה את תרגומי התנ ך בעברית ,יוונית לשפות אירופאיות שונות .עבודה זו בוצעה ,בחלק ביותר ,על ידי נזירים קתוליים .זה מסיבה זו
רבים של מילות המפתח ,אשר מתורגמים בטעות ,אינם נאמנים המשמעות המקורית ,אשר בשל השטן השפעה על אלו עושים את
התרגומים .אם תשנה את המילה של אלוהים או לשנות את משמעות המיועד של אלוהים ואז כבר לא יש לך את המילה של אלוהים אבל
בבשורה שקרית ,בבשורה שקרית של השטן.

המזהה 12 #
המלך ארשת עז
הנשלט על ידי מלך עז ארשת פנים ,הבנת משפטים כהה ,דניאל 8:23

ארשת פנים עז א מישהו מי זה יהיר ,יהירה ,במקרה של האפיפיור ,זה אדם מחשיב עצמו מעל לחוקים של אלוהים ,וכל ולכן
גדול יותר מאלוהים.
הבנת משפטים כהה הוא מישהו מיומנים שקרים ,תרמיות .בכך האפיפיורים של הכנסייה הקתולית שיקרתי לגבי השבת כל
המאות האלו וכל זה השקרים האלה יתקבלו האמת מראה עד כמה טוב האפיפיורים היו זו מיומנות בהבנת משפטים כהה .אבל לא באמת
מלך ,התחנה של האפיפיור והועלה לדרגת מעמד זה בצו יוסטיניאנוס ,נותן הכנסייה של רומא בשנת  538לספירה המצב של מדינה
ריבונית ,ביצוע התאמה עבור מזהה זה הכנסייה של רומא.

המזהה 13 #
כוח גדול ורב עצמה
כוח גדול ורב ,אך לא על ידי במו ידיו ,דניאל 8:24

הממלכה הקטנה (הכנסייה של רומא ),צובר כוח גדול ,אבל לא על ידי כוחה של נכסים ,אבל על ידי ממלכות ועמים אחרים
לעמוד על זה .שלוש אומות כאלה הן ספרד ,צרפת ו קיסר האימפריה הרומית הקדושה ,השליטים של מי רצח את האזרחים שלהם כל כי
מקיסרות רומא אמר להם .צריך רק מסתכל להיסטוריה ,זוכר את שנות הרצחניים של הרפורמציה הפרוטסטנטית ,ואז הרציחות שבוצעו
על-ידי הכנסייה של רומא כדי למנוע את המהפכה הפרוטסטנטית.

שארל החמישי ,מלך גרמניה
הבא הוא קטע נוסף מתוך הספר" ,מחלוקת גדולה ",ונותן מראה נהדר לתוך ההיסטוריה כפי שהוא מתייחס מזהה זה.
שארל החמישי ,מלך גרמניה ,מוחרם הרפורמציה הפרוטסטנטית ,הוא היה בשמחה מביא כל חסידים שלו והועלה; אבל הנסיכים
קם כמחסום נגד רודנות שלו .בהולנד הכוח שלו היה גדול יותר ,לרדוף לפסקי בעקבות אחד את השני ברצף מהיר .לקרוא בתנ ך ,לשמוע
או תפיץ את זה ,או אפילו לדבר בנושא זה היה סף עונש מוות על-ידי המוקד .להתפלל לאלוהים בסתר ,או להימנע ההשתחוות תמונה ,או
לשיר מזמור ,היה שעונשה מוות.
אלפים נספו תחת שלטונו של קרל החמישי ,של פיליפ השני .כי אלה בוצעו על ידי ההתעקשות של האפיפיור ברומא ,ועל ידי
המלכים של מדינות אחרות ,מראה כי מזהה זה מתאים .כל-כך נהדר הפך העולם רחב הכוח של הכנסייה של רומא זה בקלות להגדרה של
מה זה להיות אימפריה.

המזהה 14 #
נשמיד
נשמיד את העוצמה ואת העם הקדוש ,דניאל 8:24

בראש הממלכה .הזאת (האפיפיור) יהיה כוח כזה יוכל להדיח מלכי אומות אחרות ,כמו גם לרדוף את שסוגדים אלוהים האמיתי,
של שמור את המצוות של אלוהים.

היינריך הרביעי ,קיסר גרמניה
כדי להציג את ההיבט מלא של מזהה זה תן לי לספר לך סיפור מן ההיסטוריה .לפניכם קטע מתוך המחלוקת הגדולה נכתב על ידי
למשל לבן ,בסביבות .1850-1890
היינריך הרביעי ,קיסר גרמניה( ,נובמבר  1050 ,11דרך  7אוגוסט ,)1106 ,בחזקת להתעלם הרשות של האפיפיור ,המונרך
הזה הוכרז להיות נידה ,מכיסאו על ידי האפיפיור קתולי .מבוהלת עריקה ואיומים של הנסיכים משלו ,מי מעודד במרד נגדו על ידי המנדט
האפיפיור ,הנרי חש בצורך של שלום שלו עם רומא .בחברת אשתו ,משרת נאמן הוא חצה את האלפים המדבריות ,שהוא אולי להשפיל
עצמו לפני האפיפיור .כשמגיעים הטירה היו האפיפיור גרגוריוס הוחזק במשך החורף ,הקיסר ואשתו ,ללא ההגנות שלהם ,נערכו לתוך
החצר החיצונית ,שם ,בקור חמורה של החורף ,עם הראש חשפו ואת כפות רגליו ,לבוש בבגדים לא מספיק בגדים ,נעשו ממתינים של
האפיפיור רשות לעלות את נוכחותו .זה הם עשו במשך שלושה ימים ,ואז הורשו רק לפגוש את האפיפיור לאחר הקיסר הסכימו כי
האפיפיור היה סמכות לקחת ,ולחזור בכוחות המזוינים של הקיסר של הכוח של תמלוגים.

אני שואל אותך ,כאשר אנו חוטאים נגד אלוהים ,ואז לראות את החטא הדרכים שלנו ובכך החרטה החטאים האלו ,ואז לבקש
מאלוהים שיסלח לנו ,האם אלוהים דורש לנו לסבול התעללות והשפלה כזה?  .לא ,הוא לא; הוא בברכה חזרה ילדיו הסורר אל זרועותיו
האוהבות .כזאת היא ההבדל בין האישיות של אלוהים ושטן כפי מעשיו של הכנסייה של רומא.

המזהה 15 #
גורם רמאות לשגשג
באמצעות מדיניות שלו והוא אכן לגרום רמאות לשגשג ,דניאל 8:25

באמצעות מדיניותה ,מדוכא האמת של התנ ך ,דוקטרינות שקר של אנטיכריסט ישגשגו .הכנסייה של רומא במשך מאות שנים
הקימה עצמה להתנגד כל זה של אלוהים ,את אשר הוא פולחן ,הוא עושה כי השטן רוצה להשמיד כל פולחן של אלוהי האמת ,ועל ידי כך
ליצור דת שקרית שסוגדת כברירת מחדל בן האבדון ,השטן.
השקר הגדול ביותר שסופר על ידי אנטיכריסט( ,הכנסייה הקתולית) ,נמצא כי אלוהים העביר את השבת מן הקודש שלו ביום
השביעי ליום הראשון לא קדוש בשבוע .הדיבר הרביעי הוא מאוד ברור באיזה יום בשבוע השבת הוא להיות נצפתה.
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה .שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ולעשות כל מלכותך לעבוד :אבל היום השביעי הוא
השבת של האדון האל :זה לא עשה כל עובד ,אתה ,נא את-בנך ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת ,ולא את הבקר ,ולא את זר
הנמצא בתוך שערייך .כי בעוד שישה ימים האל ברא השמים והארץ ,הים ואת כל אשר בתוכם ,נח ביום השביעי :מה האל בירך את יום
השבת ,מקודש זה .אקסודוס 20:8-11
אהוב שלי ,להסיר את עצמך מאחיזתו של השטן ,תן פולחן האמיתית לאלוהים כפי ציווה ,אחרת תינתן לך הסימן של החיה
כאשר ישו חוזר להקים את ממלכתו על פני כדור הארץ.

המזהה 16 #
הורס דרך השלום
להרוס את דרך השלום ,דניאל 8:25

כאשר היא הורסת זה לא בהכרח צריך לנקוט כדי מלחמה ,אבל משיגה את ההרס באמצעים שלווים ,כגון החזקת ניסויים של
אנשים חפים מפשע ולהכריז הכופרים ,או על ידי עמים אחרים למלחמה בשביל זה.

אז אלה מזהי של אנטיכריסט כפי שמוצג ספר דניאל ,כמו גם מספר האיזכורים ההיסטוריים מן הרשומות הכנסייה של רומא של
עצמו ,ואחרים .כפי שאתה יכול לראות ,הכנסייה של רומא אחיד של אלה מזהים ,ולכן אני נאלץ להסיק שזה למעשה הכנסייה של רומא
זה אנטיכריסט שהוקרב בבית ספר דניאל .כך תוכל לדעת ,ישנם מספר מזהי ספר חזון יוחנן מוסיף לזיהוי הכנסייה של רומא כמו
אנטיכריסט ,אני יביא אותם אל האור כמו שנגיע אליהם במחקר זה התנ ך.

מזהי ההיסטורי של אנטיכריסט
בחלק זה ,אציג מסמכים היסטוריים ,ציטוטים ,הכנסייה של רומא הוא למעשה אנטיכריסט .לפניכם קטע מתוך הספר הבא.

עשרת הדיברות ,חס וחלילה
נכתב על ידי :דני שלטון & שלי קווין פרק ו

היום אדוני
התנ ך עלים ללא ספק באיזה יום שייך אדוננו .כל כתבי הקודש המגדירים את היום המיוחד של האל להקצות לכבוד שבת ,ביום
השביעי של השבוע ? .זה מפתיע אותך
האם ידעת שיש אין כל התייחסות ך ביום הראשון בשבוע כמו להיות יום האל? כתבי בודד אחד לא הופך את הקשר הזה .בפרק
זה ,נצטרך לבחון כל פסוק זה מדבר על "ביום הראשון של השבוע" . .אל תדאג ,זה לא יהיה מסורבל ,יש רק שמונה( ,חמישה מהם פנה
לאותו אירוע).
ראשית ,הבה נבחן כמה שגיאה זו זחלתי לתוך הכנסייה .הכנסיות הנוצריות הכי מבססים את התיאוריות שלהם (תורתו) על
פסוק מהתנ ך .קול דוקטרינות המקראי מפותחים של מחקר מעמיק של כל כתבי הקשורים בנושא מסויים ,בחן בתוך הקשר המוקלט
שלהם( ,המבקשים אלוהים בחריצות) .אבל אנשים בוקעות דוקטרינות פגומה כאשר הם לוקחים את הגישה מקרי השימוש רק כמה
כתבי הקודש ,הוצא מהקשרו . .זה השטן של להשפיע כדי להסתיר את האמת.
דוקטרינת מו סכמת אחת מעבר פגומה עד לנקודה של בלתי סבירה .הוראה זו יש בהחלט אין הכתוב כדי לתמוך בה . .זו מסורת
של האדם מתורגל על ידי הקתולים והפרוטסטנטים רוב .ראשון בשמירת השבת הונהגה לראשונה על ידי הכנסייה של רומא תחת
ההתעקשות של הקיסר קונסטנטינוס ,הקיסר של האימפריה הרומית לאחרונה שהתנהגות אשר קונסטנטינוס הביא על ידי כוחות צבא,
נחשב להיות הקיסר הרומאי הראשון להיטבל נוצרי ,והאפיפיור שמינה הראשון של הכנסייה.
אתה רואה ,זה לא סוד! הכנסייה הקתולית טוענת העבירו את הקדושה של השבת השביעית-יום שבת עד יום ראשון.

תומאס ק
במכתב מיום  20באוקטובר  ,1895האמונה של אבותינו ,עמ'  ,14יושב-הראש של הקרדינל גיבונס

כמובן הכנסייה הקתולית טוענת כי השינוי היה המעשה שלה .וזה המעשה מארק של לה כוח הכנסייתית והרשות בענייני דת"זה
נרחב מלמדים שלהם קטכיזם ובמסמכים אחרים הכנסייה.
השטן יודע הסימן של העם של אלוהים היא לשמור על השבת שבת הוא רוצה להסיר את זה על-ידי יחליף את היום שלו של
פולחן.
לפי ההגדרה ההיסטורית ,פרוטסטנטים הם אלה שמוחים טענת של האפיפיור הסמכות העליונה בעניינים של האמונה הדתית.
אנחנו הם אלה אשר מאמינים לכתבי הקודש ולקבל את סמכותה העליון כמו האלוהים.
מאז שבת ,לא ביום ראשון ,צוין בתנ ך (כמו השבת של האל) ,סקרן הזה שאינם קתולים המתימרים לקחת הדת שלהם ישירות
מן התנ ך ,לא מן הכנסייה להתבונן ראשון במקום בשבת נכון?  .כן ,כמובן ,זה לא עקבי ,אבל נעשה השינוי כ 1500-שנה לפני
הפרוטסטנטיות נולד.
הפרוטסטנטים המשיכו להתבונן מותאם אישית למרות שתוצב על הסמכות של הכנסייה הקתולית ,ולא על טקסט מפורש
במקרא.

ד ר אי טי Hiscox
לפניכם ציטוט של המנהיג הבפטיסטית ,המחבר של "מדריך הבפטיסטית".
"הייתה פקודה לשמור את יום השבת הקדוש ,אבל באותו יום השבת לא היה יום ראשון .זה יהיה עם זאת ברצון אמר ,ועם קצת
להראות של ניצחון ,כי השבת היא הועברה מן המאה השביעית ליום הראשון של השבוע ,עם כל חובותיה ,הרשאות ,סנקציות.
שבאמת מידע בנושא זה ,אשר למדתי במשך שנים רבות ,לשאול ,היכן את הרשומה של עסקה כזו ניתן נמצאו? לא בברית
החדשה ,בשום פנים ואופן לא .אין ראיות המקראי של השינוי של המוסד השבת מן המאה השביעית ליום הראשון של השבוע.
נראה לי ושכמותה ישוע ,במהלך שלוש שנים דיון עם תלמידיו ,לעיתים קרובות משוחח איתם על השאלה השבת ,לדון בזה חלק
היבטיו השונים ,פינוי זה מ false -שלה (יהודי מסורתי) ומהותיים ,מעולם לא המרמזת על כל העברה של היום :גם ,כי במהלך ארבעים
ימי חייו תחיית המתים ,אין דבר כזה היה במחקר רפואי.
ולא ,עד כמה שאנחנו יודעים ,האם הרוח ,אשר ניתנה כדי להביא את הזיכרון שלהם בכלל כל הדברים אשר אמר להם ,להתמודד
עם השאלה הזאת .גם עדיין לא השליחים השראה ,ללמד את בשורת ,הקמת כנסיות ,ייעוץ והדרכה של אלה נוסדה ,לדון או לגשת
לנושא.
כמובן היטב ידעתי כי ביום ראשון הגיע אל תוך שימוש בהיסטוריה הנוצרית המוקדמת יום דתי ,כשאנו לומדים אבות הנצרות
וממקורות אחרים .אבל כמה חבל המגיע עם הסימן של פאגאניזםוהרלוונטית  christenedעם השם של השמש ,ואז אימץ קידש על
ידי והעונש האפיפיור ואני הוריש כמו המורשת הקדושה כדי הפרוטסטנטיות".

הצג של ניצחון
ד ר  Hiscoxמראה את פרצופו האמיתי בכך שהוא מחשיב אותו "הצג של ניצחון ",כי הכנסייה של רומא העביר את השבת מן
המאה השביעית ליום הראשון של השבוע .אני שואל אותך איפה "טריומף" לאחר מעשה אי-ציות בוטה?
אתה בכוונה שמנצחים המצוות של אלוהים או אתה חפץ לתת סגידה לאלוהים?
איך אתה יכול לתת סגידה לאלוהים אם להפר את הפיקוד שלו חוגגים של הכנסייה של רומא "ניצחון" על מצוות האלוהים?
אין שום מקום שבו אלוהים או אלוהים נותן הוראה או פקודה זה יום השבת של האדון שחלים ביום הראשון של השבוע,
(ראשון) ,אבל כפי שניתן לראות מן המכתב הזה נכתב על ידי ד ר  Hiscoxזה שקר ,סיפר על ידי צורר המשיח אשר מובלת על ידי
הכנסייה של רומא.

לא בברית החדשה
ד ר  Hiscoxממשיך לתת עדות כי מעשה אין שום מקום בברית החדשה שבו אלוהים או אלוהים לתת פקודה או הוראה כזו,
עדיין למרות .הוא הודה בזה ,ד ר  Hiscoxמגלה הקבלה שלו של השקר של אנטיכריסט על דבר האלוהים ,אשר חושף אותו בתור כופר
האומר דברי נאצה ,חוטא כנגד האלוהים.

לבעתה ישוע
ד ר  Hiscoxממשיך לחשוף את ליבו הרשע באומרו ,כי היא " "Unaccountableאת ישוע מעולם לא המרמזת על כל
העברה של היום יום השביעי ליום הראשון של השבוע . .איזו יהירות עושה זה מניפסט הצג את הלב של ד ר  ,Hiscoxכי הוא נוזפת בנו
של האלוהים ,דרכו אלוהי היקום .אף-על-פי ד ר  Hiscoxאינה קתולית ,היא מגלה כי זה לא רק הכנסייה של רומא הוא צורר המשיח,
אבל הבנות הזונה אינם גם אנטי המשיח.

גם עדיין לא השליחים השראה
במילים אלה ,ד ר  Hiscoxהוא חשיפת ואני לא מכירה בזה השליחים של ישו לא מלמדים ולא כוונה בכל יום אחר של פולחן,
חוץ מזה אשר היה אלוהים ציווה ב הדיבר הרביעי .למרות זאת ,ד ר  Hiscoxמתלונן כי זה בטח היה קצר רואי מהם ,כי זה "ניצחון"
הכנסייה של רומא לתקן שגיאה זו.
בזו עבודת הדוקטורט של נקודות אלה למעשה ,ד ר  Hiscoxמראה לי שהוא לא חסיד אמיתי של ישו ,אבל האל שווא ,השטן.

כריסטיאן אבות
ד ר  Hiscoxמצביע על העובדה שהיו הרבה מנהיגים דתיים  s' 200ו s'300 -לספירה אשר הטיף ועודד ראשון ,הוא מכנה
אותם אבות הנצרות .הבעיה עם זה היא ברגע שהם הטיף מלבד כמו ישו לימד ,הם הפסיקו להיות נוצרי ,והפך צורר המשיח.
זה נכון בזמן לפני ואחרי הקמתה של הכנסייה של רומא על ידי הקיסר קונסטנטין ,רבים שנקרא כתות נוצריות כל הזמן .והטיף
ביום הראשון פולחן .שמצב זה התרחש מאחר לשטן יש השפעה על המוחות של גברים ,כאשר אתה יכול למצוא הוא יותר מעוניין .את
העושר של העולם ,במקום את הידע של האלוהים האמיתי ,תקבל אנשים מעוניינים בקידום כוח ויוקרה משלהם על דבר האלוהים .זה
היה נכון של זקני בית מקדש במשך הזמן של ישוע גם כן.

ממותג עם הסימן של פאגאניזם
ד ר  Hiscoxבמילים אלה מתייחס שם שניתן ביום הראשון של השבוע על ידי הקיסר קונסטנטינוס ,ראשון .זהו ניסיון על ידי
קונסטנטין לתת כבוד השמש ,וזה האלוהים קונסטנטין העריצו ,לא אלוהי היקום .זה היה כבוד זו שניתנה הפגאני לאל השמש כי ד ר
 Hiscoxהוא תמרורים על.

המורשת הקדושה כדי נצרות פרוטסטנטית
זוכר :ד ר  Hiscoxהיה פרוטסטנטי ,שהיה בעל השפעה של הכנסייה הבפטיסטית.
זה בשל כך שהוא מחשיב הפולחן ראשון בתור "המורשת הקדושה כדי הפרוטסטנטיות ".ד ר  Hiscoxמציג את עצמו,
במילים שלו ,להיות אנטי המשיח ,ובאמצעות ההשפעה שלו ואת מיקום בתוך הכנסייה הבפטיסטית הוא במאמצים לקדם את השטן
בבשורה שקרית נוספת נסיון של אנטיכריסט להטעות אנשים מן האלוהים האמיתי.
שבת ביום השביעי הוא סימן או גושפנקה בינך לבין אלוהי היקום .אם לא תצליח לשמור שבת ביום השביעי ,אז לך אין
מחסומים .אם אין לך את החותם של אלוהים ,יש לך את הסימן של החיה .אין ,אין דרך ביניים ,גם אתה אהבת אלוהים ,או אלוהים שונא.

ד ל' מודי
מכון התנ ך מודי
"השבת שעירים ,עדן ,זה היה בכוח מאז .זה הדיבר הרביעי מתחיל עם המילה "זכור" ,מציג השבת שכבר קיימת כאשר אלוהים
כתב על החוק על השולחן של אבן בסיני .איך יכולים אנשים טוענים כי המצווה אחד נעשה משם עם כאשר הם יודו כי  9האחרים עדיין
מחייבות?"

הדיבר הרביעי
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה .שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל היום השביעי הוא
השבת ה' אלוהיך :זה לא עשה עבודה ,אתה ,בנך ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת ,ולא את הבקר ,ולא מלכותך זר זה בתוך
שערייך :עבור-ששת הימים האל ברא את השמים ואת הארץ  ,בים ,ואת כל אשר להם ,ונח ביום השביעי .הזין מהירה של האי .האל בירך
את יום השבת ,מקודש זה .אקסודוס 20:8-11

זה חזק ,ומפורש .איך ניתן אף אחד קוראים לעצמם ילדים של אלוהים ושל האמונה של אלוהים ,עדיין מציית את מצוות
האלוהים .למרות המסורת או אחרים השימוש הכתוב מהקשרם שלהם ,הניסוח של מצווה זו הוא מדויק ,מפורשת והשארת אין מקום
לספק ,פרט לאלה שנמצאים תחת השפעה של שקרים של השטן.

הגדרת השבת
" נושא חותם האל של הרשות .המילה העברית השבת הוא שבת" .שא" אומר אחד נצחי ,"Ab" .פירוש המילה
שם מאוד"השבת
שורש של אבבא ,אומר אבא ,אמבט או בט בית או סימן .
בשילוב כמו השבת הם לארוז עדות חזקה ,סימן של האב נצחי.
בוודאי שלי שבתות שתשמר ,כי זה סימן ביני לבינך לאורך דורות שלך ,שאתה ודאי יודע שאני אדון אשר מקדשת אותך .שמות
31:13

הנוצרים הראשונים מוכר הסימן של הרשות של אלוהים .ההיסטוריה מאה שנה הראשונה של הכנסייה ,תוכלו למצוא שום דיון
בנושא השאלה השבת.
היסטורית הכנסייה מגלה שהממשלות הרומי (הקיסר קונסטנטינוס) השתדל קודם למחוק את מצוות השבת האל .הם התמודדו
מול התנגדות נוקשה להמרה של פולחן שבת וראשון לסגוד בקרב המאמינים .האפיפיורות הרומית-קתולית ידע כיצד להתמודד עם
התנגדות כזו.

המועצה של לאודיקיאה
 364לספירה הכנסייה של רומא העביר חוק.
( Canonומקושט שרוכי) שהוציאה" :נוצרים לא יהיה לייהד להתבטל בשבת ,אבל יעביד ביום ההוא; אבל יום האל הם בעיקר
כבד ,כמו להיות נוצרים ,במידת האפשר ,אעשה עבודה באותו יום .אם ,לעומת זאת ,הם נמצאים נאשמו באישום יהדות ,הם יהיה סגור מן
המשיח"

יום האל
" אינה הפניה השבת כמו  Commandedעל ידי אלוהים ,אבל את היום בשבוע ,כאשר סיזר,
בפסקה זו ההפניה"יום קדוש
" ,קיבלו את המיסים מ וגובי המסים . .זה היום" ,יום ראשון" הכנסייה של רומא מועברים של שמירה על השבת על מנת...
"האלהים
זה מוכיח שני דברים לי .ראשית ,הנוצרים היו עדיין לסגוד בשבת מעל שלוש מאות שנה לאחר עלייתו של ישו לשמים .לכן
הכנסייה הקתולית חייב לפעול נגדם .שנית ,האפיפיורות הרומית היה מוכן לרמוס את אלו שהלכו אחרי הוראות מוקלטות של אלוהים,
ולא המציא את השיטות.
על פי חוק זה ,היסטוריונים מדווחים כי העונש על לסגוד בשבת היה מוות! מיליונים רבים לקדוש מעונה .רבים יותר ויתרה כדי
להציל את חייהם .ההיסטוריה תחזור על עצמה?
מי אחראי להציג את המחלוקת ,ביום ראשון-שמירה על מסורת של האדם? עובד באמצעות סוכנים אנושיים( ,הקיסר
קונסטנטינוס באופן ספציפי{ ,האפיפיור הראשון של הכנסייה של רומא} ,השטן הוא מיצב עצמו כדי להשמיד את הסימן של הרשות של
אלוהים ,ואחווה שלו עם הנאמן ,יום השבת הקדוש של האל.
השטן משתוקק להיות "כמו הנעלה ביותר" (ישעיה  .)14:14מאז הוא מפתה את חוה בגן ,המושבע של נשמותינו המשיכה
להציג ספק ואי אמון בהאלוהים להשיג דריסת רגל בחיינו.
השטן רוצה לעשות ראשון הסימן של הסמכות שלו  .בכך ששינה את מרשם היום והשעה של מצוות האל ,יש לו עכשיו רבים
המתפללים מרומים אלוהי האמת לסגוד ביום מורשה רק על-ידי השפעתו על מערכת דתית ,מערכת לועג רוב הפרוטסטנטים .שקול
ההתכתבות שלהלן:

הכומר תומאס אנרייט
נשיא מכללת  ,Redemptoristקנזס סיטי Mo, 18 ,בפברואר 1884
"על ידי הכוח האלוהי שלי אני לבטל את יום השבת ,מצווה עליך לשמור ביום הראשון של השבוע הקדוש".
העולם התרבותי כולו קשתות בצייתנות נפעמה לפקודה של הכנסייה הקתולית.
האלוהים חשובה; זה על אמינות המקרא ונאמנה לישוע המשיח.
אף אחד לא מכריח אותנו ללכת לכנסייה ביום ראשון "עדיין ",למרות השעה הגיעה תחת נביא שקר כי אנו עשויים היטב נאלץ
להשתתף ביום ראשון מסצ'וסטס  .אנחנו לא עדיין את הסימן של החיה; עם זאת ,פולחן יאכפו בימים הקצה ,כאשר הסימן של החיה תהיה
משמעותית.

אני לא מסכימה כי ראשון ייאכפו במשך ונביאי השקר היא דת חסר אלוהים ,ולכן יותר סביר .פולחן לא ייאכפו .לשים את זה
נרדף בדרך אחרת ,כל צורות פולחן .הדת חסר אלוהים של הליברליזם ,אשר הנביא שווא ,כבר החלה לרדוף את הנוצרים ,בקרוב יעברו
דתות אחרות .בגלל זה רדיפת הנוצרים ודתות אחרות ,אין ספק תהיה עלייה פולחן ,על ידי המתנגדים כוזב וחסר דת של הליברליזם של
השטן.

 ,Thomastonג'ורג'יה
 22במאי1954 ,
פיוס השנים עשר ,רומא ,איטליה
אדוני היקר:
האם נכון האשמה ,זה פרוטסטנטים להאשים אותך אומרים שינית את השבת ביום השביעי ,לכריסטיאן כביכול ראשון :זהה עם
יום הראשון של השבוע ? .אז ,מתי ביצעת את השינוי ,ואם ע י איזו סמכות?
שלך ,באמת
ג' יום ל'

התשובה:
המגזין סיומת קתולי
 180בוובאש  ,.aveשיקגו ,אילינוי
(תחת ברכת האפיפיור פיוס השנים עשר)
אדוני היקר:
בנוגע לשינוי מ שמירה על השבת יהודי לנוצרי ראשון ,ברצוני להסב את תשומת לבכם לעובדות:
( )1כי פרוטסטנטים ,המקבלים את התנ ך כמו החוק היחיד של אמונה ודת ,צריך בהחלט לחזור שמירה על השבת .העובדה כי
הם אינם ,אבל להיפך לצפות ביום ראשון stultifies ,אותם בעיני כל אדם לחשוב
( )2אנחנו קתולים מקבל את התנ ך החוק היחיד של אמונה .חוץ מהתנ ך ,יש לנו הכנסייה חי ,בדרך-כלל להדריך אותנו .אנחנו
אומרים ,הכנסייה על ידי המשיח ,כדי ללמד ולהדריך אנשים דרך החיים ,יש את הזכות לשנות את חוקי טקסי הברית
הישנה ,לפיכך ,אנו מקבלים את העודף של שבת עד יום ראשון .בכנות לומר" ,כן ",הכנסייה עשה שינוי זה ,עשה את החוק
הזה ,כפי שהכינה חוקים רבים אחרים ,למשל על התנזרות שישי ,הכהונה לא נשואה ,חוקים ידועים בציבור ,ברגולציה של
נישואים קתוליים ,אלף חוקים אחרים.

גזענות ,קידום על ידי הכנסייה של רומא
" אתה מבין מה זה הקתולית רק הודה? מהו נישואי תערובת" ,נישואים בין
הלוואי קלט הערה כאן",בנוגע בנישואי תערובת,
אדם לבן של אדם בצבע"? הקתולים רק להודות ,עד כמה אני מודאג ,שהיה זה הכנסיה הקתולית ,אשר טיפחו וקידמנו את הגזענות
בעולם .עד האירוע הזה בהיסטוריה ,גברים אינם שופטים אחרים לפי צבע העור שלהם זה כמובן הפכו נפוצים ביותר באירופה במהלך
ימי הביניים ,עדיין מורגשת בכל צורותיה הרשע היום ,עכשיו אתה יודע למה .השטן רוצה כי גברים שונאים אחד את השני ,על ידי קידום
גזענות ,השטן הצליח בהרצון.
אלוהים לעולם לא תקדם את הגזענות; שכל האנשים שווים תחת חוקי האל .אם לשמור את המצוות של אלוהים ויש לכם עדותו
של ישו ,ואז זה לא משנה מי אתה או אתה ,מאיפה אתה אהובים על ידי אלוהים והם הקדוש של אלוהים.
השטן דרך שלו אנטיכריסט הכנסייה של רומא והקמת כנסיות הפרוטסטנטית מקדמת כי לא נוצרו שווים ,שחלקם טובים יותר
מהאחרים; רק עוד סטארק לבין האישיות של אלוהים את אישיותו של השטן.
( )3אנחנו גם אומרים כי של כל פרוטסטנטים ,אדוונטיסטים היום הם הקבוצה היחידה מסיבה זו כראוי ולא תואמים את תורתם.
זה תמיד קצת משעשע לראות את הכנסיות הפרוטסטנטית ,הדוכן ,המחוקק ,הביקוש שמירה על א' אשר שם דבר בתנ ך.
עם לרצון הטוב ביותר
פיטר ר טריימר ,עורך

אדוונטיזם יום השביעי
אני מכיר מספר אנשים השייכים הכנסייה אדוונטיזם יום השביעי ,ברצוני לציין כיצד הם הצבע על הציטוט לעיל מן קתולי
בגאווה ,כי הכנסייה של רומא הכירה בצדקתם של שמירת השבת ביום השביעי .אני רוצה לציין ,כי הם גאים בכך אנטיכריסט הכירה
אותם; ואילו הייתי מפסיק לחשוב על למה זה כל-כך להלל את דת זה כל כך מול משלהם? מה יש אדוונטיזם יום השביעי ,ולכן הם
חושבים שהם אלוהים רק כדי לראות את אנטיכריסט לצחוק עליהם?
אלה שאינם אדוונטיזם יום השביעי שאני מכיר גאים בכך שהם מתיימרים לתת תפילה על פי משמעותו הליטרלי של כתבי התנ
ך ,אבל כפי שניסיתי להצביע להם ,מתוך אמונה כי אלוהים ברא את היקום מילולי  24שעות ביממה  7ימים ,כמו יום נצפית בכדור הארץ,
חסרת בסיס בכתובים .כפי שאני רואה את זה ,זה שקר כי השטן עיוורה אותם ,כדי למנוע מהם להיות באמת של אלוהים ,ולכן הקתולים
לצחוק עליהם.
אם אתה חושב על זה ,זה לא מצחיק כי פרוטסטנטים ,המתימרים ללכת לפי המקרא והתנ ך בלבד ,בדרישה ראשון מועדים,
מנסה להעלות ראשון כחול חוקים? קתולים שיהיה "משעשע" ,כי אין תמיכה מקראיים על המעמד ונחרצת.

עדיין ,פרוטסטנטים רבים אומרים" ,מה ההבדלים זה גורם? לפחות אני לוקח יום לעבודת האל!" שאחרים סיפרו לי" ,אני שומר
כל יום הקדוש".
הרכיב חסרים את ההיגיון שלהם הוא אלוהים מבורך ולא קידש היום ,לא לשאר .ההגדרה של אלוהים שומר ביום הקדוש
(לשעבר  )20:8-11היא לחדול כל העבודה החילוני ו חלק מההגדרה של מה מהווה עבודה כמו בשימוש את הדיבר הרביעי היא להימנע
קנייה ומכירה ,ולאחר כל צורות של המסחר.

קנייה ומכירה ביום השבת
ואם העם הארץ להביא  wareאו כל מצרכי-מזון ביום השבת למכור ,כי אנחנו לא יקנה את זה מהם בשבת או ביום הקדוש .נחמיה
10:31

בזה לעיל פסוק המחבר חושף את הבנתו כי אלוהים אוסר על רכישת או מכירת כלום במשך שעות יום השבת.
זה הולך יחד עם ההגדרה המורחבת של המילה "עבודה" ,כמו בשימוש אקסודוס .20:10
בפסוק זה ,זה לא מספיק לך באופן אישי לעסוק בכל עבודה פיזית ,אך כי אף אחד לא זה עובד בשבילך הוא גם עובד .זה כולל
גם העוסקים במסחר ,כמו המבצע של עסק ,שבו אתה צריך עובדים.
את לא יכולה להרשות לאף אחד תחת שליטה שלך או תעסוקה לעבודה בשעות של השבת ,גם אם הם לא מחזיקים את יום
השבת פולחן משלהם .אם תאפשר למשתמשים אחרים לעבוד אז זה אותו דבר כאילו אתה בעצמך עבדו.

ואזי אתה לא עובד
באותם ימים ראיתי אני יהודה יין  treadingיקיש על השבת ,ולא מביאים האלומות ,ו  ladingהתחת; כמו גם יין ,ענבים ,תאנים,
ואת כל מיני בנטל ,אשר הביאו לירושלים ביום השבת :ו .העדתי נגדם ביום שבו הם מכרו מצרכי-מזון .פיקדתי על הלוים אשר הם אמור
לנקות את עצמם ,וכי הם צריכים לבוא להשאיר את השערים ,לקדש את יום השבת ,וכדי להתמקד בו שלנו עונג ,ולא להנאות הגשמיות.
נחמיה 13:15-22

פסוקים אלה פעם נוספת מציגים לנו שזה חטא לעסוק בכל עבודה או קונה או מוכר במשך שעות יום השבת .זה נכתב על ידי
אדם שחי במשך הזמן כי בני ישראל היו עבדים עדיין בעיקר באימפריה הפרסית בתקופת מחדש של בית המקדש בירושלים .המילים
מציע כי המחבר של מילים אלו מתגורר בעיר ירושלים כפי שצוין על-ידי השימוש במילים שלו" ,להשאיר את השערים".
זכור :אלוהים הרשה את זה לעם ישראל והמקדש להיהרס ,הורג ביעילות את הרוב המכריע של אלה אזרחי ישראל היו איבדו
את דרכם של מצוות האלוהים ,ללא הרף חטאנו נגד אלוהים .במשך שבעים שנה ,האנשים חיו כעבדים בארץ זרה ,תחת לאלים פגאניים,
כל הזמן החרטה חטאי אבותיהם ,ולהכריז כוונתם להאדיר את המצוות של אלוהים ,גם את אבא שלהם לא היה.

עם החזרה מחדש של בית המקדש וירושלים ,רבים ,כולל מחבר מילים אלו השתדל מחייב את כולם בירושלים לקיים את מצוות
האלוהים ,כפי נכונה בהשגחת האל.

פונים משם את הרגל שלך
אם אתה תפנה את הרגל מן השבת ,מלעשות את העונג ביום הקודש; קוראים השבת תענוג ,הם הקדושה של האל ,מכובד; ואזי
כבוד לו ,לא עושה מעודך הבעלים בדרך ,ולא למצוא הנאה נאמן לעצמך ,ולא מדבר מילים נאמן לעצמך :אז אתה תהיה לענג את עצמך על
יהוה; ואני לגרום לך לרכב על המקומות גבוהה של כדור הארץ ,להאכיל אותך .עם המורשת של יעקב אביך :עבור הפה של האל דיברה זה.
 58:13ישעיהו14-

אף אחד לא יכול לשמור כל יום קדוש בעיניו של אלוהים! יותר חשוב ,רק אלוהים יכול יברך ,וטהרו יום ,אותה לאבן קדושה
אליו ,כפי שהוא עשה היום השביעי ,וקוראים לו "יום שלי הקודש" .שאלוהים התכוון השבת שלו להיות שמירת אורח חיים דתי
גרידא? לא! הוא יצר שזה יהיה יום .כדי לחגוג את מערכת היחסים שלנו איתו .היום היא רק סמל כלפי חוץ מהם אנו מכירים בתור
הסמכות העליונה על החיים שלנו ,בשימור שלנו כי יום אחד קדוש בשבוע ,נקבל את זה כסימן בינינו לבין אלוהים.

השטן מוליך שולל
פול הנביא
היזהרו פן אחד לרמות אותך דרך הפילוסופיה והונאה ריק ,לפי המסורת של בני האדם ,ולא לפי המשיח .אל הקולוסים 2:8

היזהרו פן אחד לרמות אותך :אם לא תתן אמיתי ונכון פולחן האל כי מעולם לא נאמר לך האלוהים האמיתי ,ואז הפולחן
שתיתן ,עשוי להיות כנה ,מכל הלב ,אבל זה לא מספיק טוב.
אלוהים ציווה עלינו איך אנחנו צריכים לתת לסגוד לו ,כי אשר אמר לנו במילים שלו מושלם ,לא צריך שום שיפורים או
תיקונים שניתנו על ידי גברים . .אנחנו חייבים סוגדים בדיוק כפי שאלוהים מצווה ,אין להוסיף או להפחית מן האלוהים.
דרך הפילוסופיה והונאה ריק :השטן נמצא ,הוא יטעו אותך .אם תיתן לו .השטן הקימה דת שקרית ,דת מזויפת של אשר ישוע
ייסד .על ידי מתן פירושים שווא של מה שאלוהים אמר ,הפיכת מילים שווא את דבר האלוהים ,השטן יגרום לך לתת פולחן בדרכים אחר
מאשר כפי ציווה.
על פי המסורת של גברים :דרך אחת כזו כי השטן מקדם הדת שווא שלו היא על ידי הקמת מסורות זמן מוחזק ,אשר אז ניתנת
העדפה על פני האלוהים.

שקר אחד כזה והוא המסורת המשתמשת השטן שמירה על היום הראשון בשבוע כמו יום השבת ,כאשר אין שום דבר בכתובים,
ולכן שום דבר אי פעם דיבר על ידי אלוהים או אלוהים זה נותן הוראה או פקודה כי אנו לשמור שבת ראשון .זה שקר הפנים מודגש ,אבל
כריסטיאן להתבונן באותו היום כי היא הוקמה לפני כ־ 1700שנה ,המסורת עדיין נצפית על האלוהים היום.
לא לפי המשיח :אני רוצה את כולכם מבינים שיש הבדל בין שימוש בשם ישוע באמצעות שם המשיח .ישוע הוא בן האלוהים,
אבל הוא גם בן בשר ודם של אישה .זה בשל כך ,ישוע המכונה לעתים קרובות את עצמו "הבן של האיש" המשיח הוא מצד המהות של
אלוהים ,זה אומר כי המשיח הוא אלוהים ,שישוע המשיח הוא אלוהים בדמות אדם .ישוע לא הולמות ישוע המשיח עד שהוא הוא הוטבל
על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן.
עם הבנה זו ,אתה צריך להבין כי כל זה נאמר על-ידי ישו יש כיסוד שלה כל מה ניתנה לנו על ידי אלוהים ,או אלוהים .משמעות
הדבר היא כי עשרת הדיברות שניתנו לנו על ידי אלוהים הם גם בקרן הליבה של כל מה שישו .לימד אשר כוללת את הדיבר הרביעי
וביום השביעי יום הקדוש השבת.

השקר המושלם
בשביל זה היא אהבת האל ,כי אנו לשמור מצוותיו .ואינם מצוותיו מעיק .בשביל מה נולד של אלוהים מתגבר על העולם . .וזה
ניצחון זה יש להתגבר על העולם ,האמונה שלנו ...הראשונה ליוחנן 5:3-4

זכור :השקר המושלם הוא זה הכי מבלבל את האמת .השקר המושלם הוא  90%אמת ,שקר .10%

הסמכות של האפיפיור
הבאות היא הצעת מחיר השגתי מהאינטרנט ,אני לא בטוח של שם המחבר.
אני טוענת כי בכל פעם האפיפיור מצוטט מתת קונסטנטינוס כהוכחה בסמכותו הטמפורלי ,או תרומת צוטט כמקורי במשפט
 ,Canonזה ביעילות היוו וידוע כי הביטוי  Vicarius Filiiדאי נחשב גם להיות אותנטי ,ואת מצב זה קיימת כבר מעל  600שנה.
לקחתי את ההערה לעיל כתב העת הקתולית שניתנו באינטרנט .תגובה זו יש לעשות עם ניסיון על ידי הכנסייה הקתולית כדי להפריך את
הרעיון כי המספר  666ניתן לייחס את האפיפיור מהכותרת שלו .הסיבה שלי כדי להציג את ההערה הוא לא להתווכח בדרך אחת או אחרת לגבי
המספר  ,666אבל מה את ההערה לפיה היותו האמת.

המחבר של ההערה הזאת אומרת" את מתת קונסטנטינוס כהוכחה רשות הטמפורלי של מלון הכנסייה של רומא " ,היא הכנסייה
של רומא מודה כי זה קיבלו את סמכותו הטמפורלי ,לא אלוהים אלא מן האדם ,הקיסר קונסטנטינוס .באיזה יקום עושה את הסמכות של
אדם ,אפילו של הקיסר הגדול ,מחליף את סמכותו של אלוהים?

כדי מתיימרים להיות הנציג של אלוהים על פני האדמה הוא  ,falseעבור מי נתן האפיפיור את התחנה הזאת ,לא אלוהים ,לא.
אלוהים ,ואני בהחלט לא פיטר .האפיפיור נתן את תחנת הקיסר קונסטנטינוס ,אדם שלא סגדו לאל השמש ,ואת לא אלוהי היקום .כאשר
קונסטנטין מגדיר הכנסייה של רומא ,הוא שלא אימתו הנצרות ,מה הוא ניסה לעשות היה להפוך הנצרות דת פגנית ,הדומה כל כך הדת
הישנה של הרומאים הקדמונים ,זה פלא איך שאף אחד אחר לא ראה את הדמיון מאות שנים.
כדי להכריז על עצמך נציג של אלוהים ,כך שיש לך את היכולת לשנות את חוקי האלוהים ,הוא חילול השם .רק אלוהים עצמו או
את בנו ישו ,מי האלוהים בדמות אדם ,יש סמכות כזו .ישוע מעולם לא נתן סמכות כזו מכל ושליחיו ,אך האפיפיור טוען שיש לו סמכות
זו ,מדברים על להיות יהיר אגואיסט ,גבולי מגלומנים ,האפיפיורים חושבים את עצמם אלוהים על פני האדמה .מה זה אפילו יותר מצחיק
זה האנשים נראים האפיפיור כמנהיג של כל הנוצרים ברחבי העולם ,קתולים ,פרוטסטנטים.

הארכיבישוף של ונציה
לפני שהפכה פיוס העשירי.
הבישוף של רומא הוא לא רק הנציג של אלוהים שישוע המשיח ,אך הוא ישוע המשיח בעצמו ,מוסתרים תחת הרעלה של הבשר.
הבישוף של רומא האם מדבר; זה שישוע המשיח שמדבר.

זהו ישוע אותו
אנטיכריסט הצהרה כי זה אלוהים .להשלים חילול השם! ישוע לא יכול להתחבא בגוף של אדם אחר ,כי ישו יש הבשר שלו,
אשר מתגלה הבאות.
כאשר הוא (ישו) דיבר את הדברים האלה ,בזמן שהם (השליחים) ראיתי ,והוא הועבר ענן וקיבל ממנו את העיניים .מעשי 1:9
בעוד הם נראו בנחישות לעבר השמיים כפי שעלה למעלה ,הביטו ,שני אנשים שעמדה לצידם של ביגוד לבן; פועל 1:10

אשר גם אמר יה אנשי הגליל ,למה וחזקו התבוננות לגן עדן? זהו ישוע אותו ,אשר נלקח ממך לגן עדן ,אז יבוא באופן דומה כפי
 yeלראות אותו ללכת לגן עדן .פועל 1:11

הגבר בשר ודם ,ישו ,התקבלה לגן עדן ,כאשר הוא חוזר הוא לרדת באופן דומה ,לא מוסתר בגופו של אדם אחר ,אך ישוע
אותו ,הן בגוף והן בנפש אשר צולמה את הרצון לחזור אלינו מן העננים.

שקר של ישו
למען האל עצמו יהיה יורדים מן השמים בצעקה ,עם קולו של המלאך ,ועם טראמפ של אלוהים :ואת המתים במשיח יקום תחילה:
אז אנחנו אשר חי נשארות בסדר .התעכבת יחד איתם בעננים ,לפגוש את האל באוויר :כך אנחנו אי פעם אהיה עם האל .הראשונה אל
התסלוניקים :16-17 4

אין לך להיות מודאג אם אתה יודע המשיח האמיתי של כל מתחזים ,כמו האפיפיור של הכנסייה של רומא כי הוא יהפוך בבואו
ידועה בעולם כולו-באותו הרגע שהוא מגיע.
? מתי הוא חוזר ,את האל עצמו יהיה יורדים מן השמים ,זה אומר כי זהה ישוע אשר התרומם אל העננים יהיה גם יורדים
למטה מן העננים.
כאשר הוא חוזר ,הוא יעשה כך בצעקה ,עם קולו של המלאך הראשי ,זו תהיה ללא ספק שהוא אדונינו ישו ,עבור מי עוד יכל
מלאך מבשרות הגעתו?
כאשר הוא חוזר ,הוא לא יהיה פשוט המלאך נשמע הגעתו ,אך הוא יהיה עם טראמפ של אלוהים ,החזרה לכדור הארץ .עם
מידת העוצמה של הקול המשולב ,המתים במשיח יקום תחילה ,כל כך חזק הצליל יהיה זה יעיר את המתים במשיח ,פשוטו כמשמעו.
כאשר הוא חוזר ,אחרי שהוא מקבל את כל המתים במשיח ,אשר חיים במשיח ,נותרו עוד להיות השלמנו יחד איתם בעננים,
לפגוש את האל באוויר.
 .זהו העידן  .אולי שמעת על ...אז לא שולל של אחרים קוראים להם ישו בדמות אחרת ,כי אתה תדע ללא ספק כאשר ישו
חוזר.

אנציקליקה נהדרת
מכתב לאו השלושה עשר יללכ
אנחנו מחזיקים על פני האדמה את מקומו של ריבונו של עולם.
מה אומר לאו השלושה עשר הוא האפיפיור של הכנסייה הקתולית הוא אלוהים על פני האדמה ,ובתור שכזה הוא שאינו טועה.
המילה שלו היא כמו דבר האלוהים .אנטיכריסט מצהיר על עצמו להיות אלוהים .אפילו ישו צריך להיזהר שלא לבוא מיד ,מכריז על
עצמו אלוהים בדמות אדם ,כי הוא ידע לעשות כדי שיהיה ליהודים תכריזי כופרת ,היה לוקח אותו תיסקל למוות ,עדיין זה יהירה,
האפיפיור יהיר ,לא רק הלחץ ,קורא לעצמו אלוהים בדמות אדם  ,אבל הוא לא מאותגרת על ידי מישהו בשביל שעשה כן .כזה הוא כוחו
של השטן במוחם של אנשים בורים.

ביבליוטקה ( Promptaפאפא) II
נפח השישי ,דף  .29לוציוס פרארי
הבישוף של רומא הוא בעל סמכות וכוח אותם הוא יכול לשנות ,להסביר ,או לפרש חוקים אפילו האלוהי .הוא יכול לשנות חוק
אלוהי ,כיוון הכוח שלו הוא לא של האדם ,אלא של אלוהים ,הוא מתנהג כמו ( vicegerentנציג) של אלוהים על כדור הארץ.
כדי להסביר ולפרש את החוק היא דרך אחרת לומר ,כי האפיפיור יש את הזכות לשנות את חוקי האלוהים .הכנסייה של רומא
טוען הסמכות מאלוהים ,אבל כמוצג יש את סמכותה נובעת רק אדם ,קיסר רומא מתו מזמן .הכנסייה של רומא להיות צורר המשיח מקבל
את סמכותה השטן לא מאלוהים.
" כדי"יום השבת הוא
כאשר הכנסייה של רומא שונה הניסוח הדיבר השלישי",אתה ואזי לא תישא את שם ה' האל לשווא,
" זה לא רק בכפירתה הדיברות נכתב על שתי טבלאות של אבן על ידי אצבע מאוד .אלוהים ,זה גם
שחלים ביום הראשון של השבוע,
בכפירתה רוח הקודש  ,חטא בלתי נסלח .בכל אלה מזהים ההיסטורי ,ניתן לראות כי הכנסייה של רומא מודה שהיא שינתה את חוקי
והשעות של אלוהים.

הילדים שלי לצאת
בבילון שהגדול נפל
קרא לסיפורי עם קול חזק ,אומר",בבילון הגדול נפל ,נפל ,הוא להפוך את חיים של השדים ואת החסימה לרוח מצחינה כל כלוב של
כל ציפור טמאה ונתעב עבור כל העמים לשתות היין זעמו של הניאוף שלה ,מלכי האדמה ביצעו ניאוף איתה  ,ואני הסוחרים של כדור הארץ
הם שעווה עשיר באמצעות השפע של מעדנים שלה .התגלות 18:2-3

בבילון הגדול הוא השם הסמלי שנותן אלוהים לכל עיר הבירה של צורר המשיח . .זה גם סמלי של הכנסיות שווא בנויים על
השטן בבשורה שקרית ,וככזה אלוהים קורא למי שייך כנסיות אלו לצאת החוצה כך חטאיהם לא יהיו חטאיכם ,זעם האל לא להיות אנושה
לך ...השיחה הזאת לצאת מופנית לא רק על אלו שישתתפו הכנסיות הקתולית ,אבל לאלה של הכנסיות הפרוטסטנטיות שומרים יום
ראשון כמו השבת שלהם.

 .צא ממנה
שמעתי עוד קול מן השמים אומר",הגיע אליה ,האנשים ,יה לא להיות לקדושה של חטאיה ,ולקבל כי אתם לא של מגיפות שלה ,על
החטאים שלה הגיעו עד השמים ,שאלוהים הגולמיות זוכר עוולות שלה .התגלות 18:4-5

עם כל אלה ציטוטים המתועד היסטורית ,הערות ,האם אתה עדיין מחזיק ראשון זה עדיין מוצדק על ידי אלוהים? איך יש אנשים
שחושבים ,עדיין מחזיק כי כ true -אשר בבירור הוכח שזה שגוי?
אלוהים קורא לך ,אתה שומע אותו או שאת עדיין עיוור ,שולל על ידי השטן?

