שיעור 20
אנטיכריסט בהתגלות
ספר ההתגלות הוא המשכו של ספר דניאל .נכון הם נכתבו על ידי אנשים שונים בסביבות  600שנים בנפרד ,אבל נושא ומטרה
של השניים זהים .הפסוקים הבאים של ספר ההתגלות חושפים היבט נוסף של אנטיכריסט ,תחילה כדי לחזק כי זה צורר המשיח ישוע זה
נותן חזונות לג'ון של ,ואז להראות אנטיכריסט כפי שהוא קיים לאחר הפצע המרפא ,ובמהלך אחרית הימים.
אתה צריך לזכור כי ספר ההתגלות היא שעת סיום ספר אחרית הימים של הנבואה .כפי כזה כמעט כל מה שנאמר הוא סמליות
למשהו אחר ,ביום אחד לצורך חישוב שנה נדרש עבור כל נבואות בהתחשב מלבד אחד.

שימו

לב :פרק  12של ספר ההתגלות הוא המשכו של ספר דניאל .כמו עם מספר דניאל ,אלוהים משתמש את ההרחבה

סקירה לימוד השיטה ,על ידי נותן הפניות שהן לטעות להפניות דניאל ולאחר מכן הרחבה על מה הוצג דניאל במידע חדש .מידע חדש זה
נותן שיפור למזהים של צורר המשיח זה נותן וודאות מה הנחנו דניאל הוא למעשה האמת.

סמליות של ישו
האישה אשר השמש לבושה
שם הופיע פלא גדול בשמיים; אישה בלבוש עם השמש והירח תחת רגליה ועל ראשה כתר של תריסר כוכבים :התגלות 12:1

אני מציע כי האישה הזו היא לא ישו הגבר בשר ודם ,כפי שרבים מאמינים ,אבל פולחן האל שנלמדה על ידי בני ישראל ,אחרת
המכונה בני ישראל ,ולא כהגדרתו אלה ששומרים את המצוות של אלוהים ,אשר הוא אחד ,פולחן האמיתי היחיד של אלוהים אלוהים
פוקד ,לפני כניסתו של המשיח.
כנסייה הוא לא לבנה ו מרגמה הבניין .כנסייה יכול להיות יחיד בודד בודדים נותן תפילה לאלוהים ,על קהילה של אנשים
והובילו למגוון קהילות ברחבי העולם ,כל נתינה סגידה לאלוהים .זה העם ,הקדושים של האל ,אשר מייצג את האישה הזאת .יותר מזה,
פסוק זה גם מדבר של אמונה של האל שניתנו על ידי אלו אשר מאמינים כי האלוהים ,כתבי הקודש של אלוהים ,הוא נעלה מעל כל דבר
אחר ביקום .אם אתה נותן אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,ואז אתה כבר מאמין האלוהים הוא "אמת".
כי הנשים בלבוש בשמש הוא עם הילד ,מרמז לי ,כי האישה עומד לפלח מתוך פולחן אלוהי ישראל ,הכנסייה של ישו .ישו הטיף
קודם עם צאצאי יעקב ,ואת זה מהם שהתפתחו הכנסייה של ישו ,או שעלי לומר ,נולד .האמונה של הישראלים הראשונים אינה בדיוק

הכנסייה של ישו ,ישנם הבדלים ,אשר למה הכנסייה של ישו מהפיכת האמונה מתורגל על ידי הישראלים הראשונים ,אבל עדיין יש את
בסיס או קרן רוב ההיבטים באותה תפילה שהיה הישראלים הראשונים.

הסמליות שמש
האישה היא לבושה עם השמש השמש או לבוש של אור מייצג טוהר ויושר בעיני האל .השמש מייצג גם את הבריאה ,ואת
האישה הזו היא סמלית של הבריאה כולה בתור סמליות של אלוהים ,היא מוצגת להיות הבורא.

לסמליות הירח
כי הנשים עומד על הירח הינה נציגה של העובדה כי הירח הוא הגוף השמימי הקרוב ביותר לכדור הארץ ,ואת ולכן מייצג או
מסמל כל הבריאה של אלוהים ,זה אומר כי האישה או הכנסייה ,אשר הוא העם ,מי הקדושים של אלוהים ,הם סוגדים האל שהוא יוצר
הכל או יהיה .בקיצור ,הקדושים של אלוהים תן פולחן אלוהי היקום.

הכתר של שנים עשר כוכבים
הכתר של שנים עשר כוכבים מייצג את שנים עשר שבטי ישראל ,המהווים את ליבת לאמונה אשר אלוהים ניסה להחדיר לתוך
בני יעקב .שבט שם אחד על שנים-עשר בניו של יעקב ,ויש שכל מי שנולד לתוך שבט דם צאצאי יעקב .הכנסייה של ישו נוסדה על קרן
זה אמונה והכוכבים  12הם נציג של עובדה זו.
זוכר :יעקב שינתה ישראל מכיוון שהוא גבר על חטאיו ,בניו של יעקב גם התגבר על חטאיהם ,כאשר הם התחרט וביקש ואז
אחיהם יוסף לסלוח להם על מכירת אותו לעבדות .זה בשביל זה בתשובה מחטאיהם כי שנים עשר בני יעקב הם בני ישראל ,כמו כל מי
ולהתחרט על חטאיהם ,לחפש מחילה לאלוהים.

יהודים ונוצרים
היא להיות עם הילד בכתה travailing ,שנולד ,ומבואס כדי להיגאל .התגלות 12:2

כי הנשים בלבוש בשמש הוא עם הילד ,מרמז לי ,כי האישה עומד לפלח מתוך פולחן אלוהי ישראל ,הכנסייה של ישו .ישו הטיף
קודם עם צאצאי יעקב ,ואת זה מהם שהתפתחו הכנסייה של ישו ,או שעלי לומר ,נולד .האמונה של הישראלים הראשונים אינה בדיוק
הכנסייה של ישו ,ישנם הבדלים ,אשר למה הכנסייה של ישו מהפיכת האמונה מתורגל על ידי הישראלים הראשונים ,אבל עדיין יש את
בסיס או קרן רוב ההיבטים באותה תפילה שהיה הישראלים הראשונים.

הדרקון האדום
שם הופיע פלא אחר בשמיים; הביטו דרקון אדום גדול ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים ,ואת שבע כתרים ובראשיה .התגלות 12:3

הדרקון האדום הוא לא השטן הפרט ,אבל כמו האישה לבוש השמש שנדונו לעיל ,מייצג בבשורה שקרית של השטן ,בדיוק כמו
האישה הוא לא ישו ,אך מייצג את העם הקדוש של אלוהים( ,הכנסייה של ישו).

שתי הבשורות
לקחת רגע כדי לשקול את זה .אלוהים הראשון מראה לנו בעל סמליות של מכתבי הקודש שלו ,שלו לכנסייה ואז מיד של אחרית
דבר ,גב אל גב; הוא נותן בעל סמליות של בשורה שקרית של השטן .אלוהים עושה זאת כדרך אומר לנו כי ישנם שני ספרי הבשורה,
אלוהים נותן אזהרה שאנחנו צריכים להתמיד אם אנחנו צריכים להיות מסוגלים לזהות הפולחן האמיתי של אלוהים אשר מתבסס על
מכתבי הקודש של אלוהים ,בגלל שקר ,אשר מתבסס על בשורה שקרית של השטן .זה יוסברו האחרון.
זכור :התיאור שנתן פה את הסמליות של הדרקון האדום הוא לכנסיית השטן ,אשר נוסדה על בשורה שקרית של השטן.

שבעה ראשים
והנה המוח הסיבה חוכמה .שבעה ראשים הם הרי שבע ,שבו האישה  .sittethהתגלות 17:9

" הוא הפניה אל שבע גבעות (הרים) שיושב על העיר רומא (בבל הגדולה) .העיר רומא יש מבחינה
"בעל שבעה ראשים
היסטורית ,כמעט מן היסוד של העיר רומא עצמה ,מכונה העיר על שבע גבעות.

קרניים
הקרניים עשר אשר אתה  sawestהן עשר מלכים ,אשר קיבלו את ממלכת אין עדיין ,אלא מקבלים כוח כמו מלכים .שעה אחת עם
החיה .התגלות 17:12

" הוא התייחסות הממלכות עשר המקורי נוצר אחרי מותו של רומא הקיסרית ,או את הכוח הלאומי שלהם.
"עשר קרנות,

כתרים שבע
" היא גם הפניה שבע הממלכות הנותרים ,שהם אומות ריבוניות או הממלכות .הם מוצגים
"ולא שבע כתרים על הראש שלו,
להיות כתרים הראשים של השטן נמצאים כדי לסמל את זה הם תחת שליטה או השפעה של השטן ,ולכן אלוהים מכנה אותם שביצע ניאוף
עם האישה הזונה ,אשר הוא צורר המשיח.
אלה יש נפש אחת ,אתן שלהם כוח ועוצמה לחיה .התגלות 17:13

אני מציע כי הסיבה שאלוהים בטבלא אלה שבע הממלכות הנותרים של נפילת האימפריה הרומית המערבית ,כי עדיין הם
כפילויות ועם שותפים עם אנטיכריסט במהלך הימים האחרונים רק כפי שהיו בימי הביניים.

עושה מלחמה על הקדושים של אלוהים
הזנב שלו צייר את החלק השלישי של הכוכבים של גן עדן ,להשליך אותם לכדור הארץ :והדרקון עמד לפני האישה שהייתה מוכנה
להיות מועברות ,עבור לטרוף את הילד שלה ברגע שהיא נולדה .התגלות 12:4

" זה היה על-ידי השטן שקרים כי חלק השלישי של מלאכים השמים היו
"הזנב שלו צייר את החלק השלישי של כוכבי השמיים.
פגומים והכריחו מגן עדן באותו הזמן כי השטן הוא הוצאה בכפייה .כי זה היה על-ידי השטן שקרים כי הוכרחו מגן עדן ,זה נותן תמיכה
לעובדה כי הדרקון האדום הוא סמליות של בשורה שקרית של השטן.
"  ,ובכך להטיל לכדור הארץ מגן עדן ,או כפי סמליות זו מראה לנו ,זה היא על ידי לכנסיית
" ,להשליך אותם אל כדור הארץ
השטן ,אשר מתבסס על בשורה שקרית של השטן ,כי שליש המלאכים בגן עדן ,התמרדו נגד פולחן האל.
" הדרקון האדום או בבשורה שקרית של השטן באופן סמלי עומד בפני
" ,והדרקון עמד מול האישה אשר היה מוכן למשלוח,
האישה או הילדים הקדושה של אלוהים כמו מומשה או הביא לסיום על ידי ישו ,בלידה שלה ,עם כוונה להרוס את הכנסייה של ישו לפני
זה יש הזדמנות להתפתח .מה סמליות זו מנסה להראות לנו הוא בבשורה שקרית של השטן הוא כל כך קרוב מכתבי הקודש של אלוהים,
לעשות את כל מי שאינו חרוצים את עבודת האלוהים ,להיות מרומים לחשוב כי בבשורה שקרית של השטן הוא למעשה הבשורה
הקדושה של אלוהים.
זוכר :אלוהים רוצה שנבין כי ישנם שני ספרי הבשורה ,אחד מדבר שקרים ,והשני שמדבר אמת .תחשוב על זה ככה ,לאחר
צליבתו של ישו ,העם אמר את תורתו של ישו ושליחיו ,אבל באותו זמן אחרים אשר ולרפאל להיות ישו או באחד ושליחיו הטיף לא
תורתו של ישו ,אבל גרסה מעוותת של אותם .ניסיון זה על ידי השטן כדי לבלבל ומושחת תורתו של ישו עדיין קורה היום .רק על-ידי
קבלת המילה הכתובה של האל ,אשר ניתן למצוא רק בבשורה הקדושה של אלוהים ,אתה יכול לדעת דבר האמת של אלוהים .כי התנ ך
מזוהם על ידי אלה המילים שקר ,פרשנויות ,זה הכרחי כי אתה את התנ ך בשקידה .קוראת את המילים כמו המילים ברומן ,לא אתן לך
האלוהים האמיתי ,אך תחשוף בבשורה שקרית של השטן ,ובכך מרמה אותך מן האלוהים.

הלידה של הכנסייה של ישו
היא לדרדר ילד גבר ,מי היה לשלול כל העמים עם מוט ברזל :ואת הילד שלה נתפס עד לאלוהים ,על כס המלכות .התגלות 12:5

ישנם רבים מי מחשיב פסוק זה כהוכחה כי פסוקים אלה הם מדברים על אדם בשר ודם ישוע ,כי זה אלוהים מי ישלוט האומות
עם מוט ברזל ,כי במותו על הצלב ,הוא נלקח לאלוהים.

פסוקים אלה לעיל אולם יש לעשות עם זיהוי אנטיכריסט( ,דת שקרית) והיא איך זה מנסה לזייף הפולחן האמיתי של אלוהים ,כך
תיאור של ילד גבר שאני רואה בו סמליות של פולחן האל האמיתי ,וכי ישוע המשיח היה אדם ,להראות להם הכנסייה של ישו המשיח
ואת תורתו .ניתן גם להראות כילד בן אדם כי בעידן הזה ,רק ילד גבר תתקבל בתור מישהו עם סמכות ,ילדות קטנות ,לא להיות הרבה
יותר מזה של הבקר .אני עוד יותר לתת תמיכה לכך עם הפסוקים הבאים.

 .הוא מתגבר
והוא לבן ולאחר  keepethשלי עובד עד הסוף ,אליו אני ייתן כוח על האומות :התגלות 2:26

אלו להתגבר על הם אלה אשר באמצעות לימוד החרוץ של כתבי הקודש ,לראות את האמת של האלים ,לכן מרומים על ידי
שקרים ,תרמיות השטן ואת מומרים ולכן פולחן האל אמיתי ונכון.
 Keepethשלי עובד עד הסוף ,פירושו מצייתים ולשמור את חוקי האל ,מרגע שאתה מבין אותם עד לנצח ,שאליו תפני מן
החוק של אלוהים לעולם .ברגע מובן על ידי לך.

כלל עם מוט ברזל
הוא נשלוט בהם עם מוט ברזל; כמו כלי של קדר הם יהיה שבור כדי צמרמורת :גם אני קיבלתי מאבי .התגלות 2:27

אתה רואה ,זה ישו מדבר ,הוא אומר לנו ,כי אלה אשר שומרת שלו עובד (עשרת הדברות ,אחרים תורתו של ישו) ,אשר תינתן
כוח על האומות .לכן זה לא ישו עצמו המפנה התגלות  , 12:5אבל אל הקדושים של האל או את הכנסייה האמיתית של ישו.
זכור :כנסייה אינה לבנים וטיח בניין ,אך האנשים קהילה בעיר הפולחן של אלוהים .זה גם אומר לי כי פסוקים אלה נותנים
הנבואה של חלק מה זה יהיה כמו בתקופת שלטונו בן אלף של ישוע על פני כדור הארץ.

הילד נלקח לאלוהים
" כי הילד הוא נלקח על כס מלכות האלוהים ,רק צפוי ,אחרי הכל ,הבשורה
" Andהילד שלה נתפס עד לאלוהים ,על כס המלכות.
של אלוהים היא אמונה או סוג של פולחן ,זה נוסדה על מכתבי הקודש של אלוהים ,הוא להגן עליו מן השמים היכן הוא ,אלוהים יכול
לשמור אותו והמקומית עד שזה מוכן לתת בחזרה תושבי הארץ.
זוכר :הבשורה הקדושה של אלוהים שניתנו בספרי התנ ך הוא לא שלם .מה אלוהים אומר כאן היא כי מכתבי הקודש שלו
עובר לידה ,עקב מותו של ישוע על הצלב ,והוא כבר לא כאן על כדור הארץ ,שהוא לקח את זה לגן עדן כדי להגן עליה מפני השפעת
השטן .זה נתמך על ידי הפסוק הבא.

הבשורה הנצחי של אלוהים
ואז ראיתי עוד מלאך לעוף בתוך גן עדן ,לאחר הבשורה נצח להטיף להם השוכנים על האדמה ,ועל כל האומה ,את דומה ,ואת
הלשון ושל אנשים .יוחנן 14:6

אתה רואה ,מכתבי הקודש של אלוהים ,כפי מתגשמת על ידי ישו ,הוא בגן עדן בטיפול של זווית ,שאותו אנו מכנים את התנ ך,
אשר נשאר על כדור הארץ נפגם כל כך על-ידי השטן שקרים כי זה כבר לא דבר האלוהים .אל תירא ,שאלוהים אומר לנו ,אפילו בתנ ך
המזוהם הזה .עדיין ניתן למצוא את האמת שלו.
 .אני אוהב את אלו שאוהבים אותי ,מי שמחפש אותי בחריצות .ימצאו אותי .פתגמים 8:17

אתה מבין ,אם אתה חרוץ במחקר שלך של התנ ך עדיין ניתן יהיה למצוא את האלוהים האמיתי ,עם הידע מתקבל על ידי מחקר
חרוץ שלך ,השקרים של השטן יהיה מניפסט לך כמו השקרים שהם.

הקדושים של אלוהים
האישה ברחה המדברה ,איפה היא טענה מקום שהוכן של אלוהים אשר הם צריכים להאכיל ימיה אלף ומאתיים ו לשישים שם.
התגלות 12:6

Tהוא האישה ברחה המדברה :האישה ,או את הכנסייה של ישו או האנשים או קדושי האל ,אלה מי לשמור על עשרת
הדיברות ויש עדותו של ישוע המשיח ,ניתן מקום במדבר ,אנטיכריסט (דת שקרית של השטן) ו שלו רדיפה חסרת רחמים.

רדיפות של הקדושים
מצב זה מודגם בהיסטוריה ,מתחיל עם זקני בית מקדש והמשך עם הקיסר נירון ,השטן השפעה עליו ,שיטתית רדיפתם של
הקדושים של האל החל ,שנים לפני הקמת אנטיכריסט ככוח הקיסרי ,הקדושים של אלוהים נאלצו לעזוב את הערים ובאזורים אחרים של
התרבות ללכת אל הטבע הפראי  ,איפה הם יכולים לעבוד את אלוהים השרטון בכוחו של השטן והשפעתו על שליטי רומא .כזה היה
השפעה של רומא של הקיסר ובקרה של השטן.

 12מאה ועשרים שנה
ההפניה ,אלף ומאתיים ו לשישים ימים ,הוא הפניה אל  1260ימים נבואיים או שנים מילולי .1260
זכור :ביום אחד במשך שנה אחת של יחזקאל ,יש אותה כמות זמן כי אנטיכריסט ניתנת לניהול מלחמה הקדושים של אלוהים
כפי שמוצג בספר של דניאל  .7:25כי אלה שני פרקי זמן זהים באורך אומר לי כי הם קונגרואנטי אחד עם השני .אחרי הכל ,תהיה סיבה

הקדושים להישמר במקום הגנה אם הכוח של אנטיכריסט ולכן אין יותר ,ותאריך ההתחלה ( 538לספירה) ,תאריך הסיום (1798
לספירה) של תקופה זו שנת  ,1260הוא התקופה בשנה  1260הניתן עבור אנטיכריסט לעשות מלחמה עם הקדושים של אלוהים.

מלחמה בגן עדן
והייתה מלחמה בגן עדן :מייקל ואת המלאכים שלו לחמו נגד הדרקון; ואת הדרקון נלחם ומלאכיו .התגלות 12:7

עכשיו שאלוהים נתן סקירה של ספר דניאל ,הוא נותן פרטים נוספים ,או ומרחיב על מה שאנחנו כבר יודעים.
תפסת את זה? אני בטוח ששמעת מלחמות במקומות שונים על פני כדור הארץ ,אבל אתה אי פעם חשבתי על זה מלחמה היה
שובר בגן עדן ,בית מאוד האלוהים?
זכור :ספר דניאל ,המלאך גבריאל מספרת דניאל כי המלאך מיכאל הוא המלאך השומר של ילדי ישראל; במחשבה מה
שהראיתי לך על מי בני ישראל באמת.

השטן הצליח לא
לא הצליח; וגם היה את המקום שלהם נמצאו עוד בגן עדן .התגלות 12:8

השטן ומלאכיו שנפלו לא ינצחו ,כי הם לא ינצחו הם מגורשים מגן-עדן ,לא יורשו להיכנס .יודעים זאת השטן? ואת אלה
מלאכים סוררים אחרים הובסו לא בעוצמה של הידיים או כל סוג אחר של נשק בשימוש על ידי אדם במלחמות שלו ,אלא על ידי דבר
האלוהים ,כי זאת האמת ,שקרים שאין להם כל בסיס לתת תמיכה ,אבל האמת אינה ,כי זהו דבר האלוהים הקליט ופורסמו דרך
ההיסטוריה בדפי הספרים של התנ ך.

יצוק מגן עדן
הדרקון הושלך החוצה ,הנחש הישן הזה ,נקרא שטן ,שטן ,אשר  deceivethאת העולם כולו :הוא הושלך לתוך האדמה ,הזוויות
שלו והוחרמת איתו .התגלות 12:9

 ,הדרקון ,מעניקה אימות כי הדרקון הזכיר קודם לכן ,הוא למעשה שטן ,השטן .החדשות הטובות הן כי השטן לא יגברו אלוהים
ואלוהים מלאכים צדיק ,אבל נראה איפה השטן הולך כאשר הוא הועף השמים; החדשות הרעות הן שהוא היא מגרשת לתוך האדמה בהם
אנו ,בני האדם ואז נאלץ להתמודד איתו.

המאשים הוא יצוק
שמעתי קול רם אומר בגן עדן",עכשיו זה תבוא הישועה ,כוח ואת ממלכת האלוהים שלנו ,ואת הכוח של ישו שלו :עבור כמאשים
מאחינו הוא יצוק ,אשר האשימה אותם לפני אלהינו יומם ולילה ".התגלות 12:10

אתה רואה ,השטן לא רק להכתים את שמה הטוב של אלוהים ,אך הוא ללא הרף מאשים אותנו ,האנושות ,אחיהם למלאכים ,יום
ולילה לאלוהים .אנחנו אחים למלאכים כי אנחנו ,אלו מאיתנו לשמור על מצוות האלוהים ותורתו של ישו ,האמונה האמיתית ,הם אחד עם
אלוהים כמו גם המלאכים .השטן שונא את האנושות ,והוא רוצה להשמיד אותנו ,ובכך להרוס את הסיכוי להיכנס לגן-עדן.

הדם של הטלה
הם גברו עליו על ידי הדם של הטלה על ידי המילה של עדות שלהם; הם אהבו ולא את חייהם עד מותו .התגלות 12:11

מה זה מדבר זה אנחנו על כדור הארץ המחזיקים המצוות של אלוהים ,ועל ידי האמונה בישוע מושיענו ודמו שהוא שפך על
חטאינו ,מאיתנו התגברות על השטן .בשטן שלנו חייבים להילחם ,לא עם נשק או אלימות פיזית אלא על ידי האמונה שיש לנו הקדושים
של אלוהים .אלוהים ,ואת דמו של בנו של האלוהים ואת העדויות שלנו זה שישוע הוא אלוהים בדמות אדם ,וכי תורתו הם הבשורה
הקדושה של אלוהים .הקדושים של האל ,זה איך נתמודד עם השטן כאן על כדור הארץ .לא לאלימות ,כי אלוהים אגבה את נקמתם על
אלה שיהרגו אותנו .על האמונה שלנו ,אנחנו צריכים אל תנסה לנקום את עצמנו .בפסוק זה אלוהים מראה לנו איך אנחנו להתנגד השטן
ועם כנסייתו שווא ,אלא עדות ,אמונה בישוע ,האל אבינו.

אבוי לו כדור הארץ
לכן עלוז  yeהשמים ,ו יה השוכנים שם .אבוי  inhabitersכדור הארץ ואת הים! כי השטן הוא לרדת לקרבך ,יש זעם גדול ,כי
המנהלים כי הוא הציע רק זמן קצר .התגלות 12:12

קודם אלו בגן עדן נאמר לשמוח ,אך אבוי לנו שחיים על כדור הארץ ,כי זה לכדור הארץ את השטן ומלאכיו שנפלו נשלחים.

השטן רודפת את הילד בן אדם
הדרקון ראה כי הוא הושלך אל כדור הארץ ,הוא נרדף האישה אשר הביא את הילד בן אדם .התגלות 12:13

האישה היא את הכנסייה של ישו ,או למי לשמור את המצוות של אלוהים ויש עדותו של ישו .בפסוק זה שאנו שנאמר שזה הילד
אדם ,אשר השלים הבשורה של האל ,אשר השטן הוא לרדוף .זה נכון כי אנטיכריסט ואלה לפני לתת תמיכה בבשורה שקרית של השטן,
דחה ולהטיף נגד האלוהים ,הטפה בדוקטרינה שקרית.

השטן הראשון עשוי להשתמש של זקני בית המקדש בירושלים ,כדי לרדוף את רצח מי שמר את האמונה אשר ישוע לימדאותם .אז לאחר אלוהים היה בית המקדש נהרס ,הכוח של זקני בית מקדש כדי לרדוף את חסידיו של ישו להסיר אותם ,השטן עשה
מלחמה הקדושים של אלוהים עם השפעתו על הקיסרים של רומא .אז עם נפילת כוחה של האימפריה הרומית ,השטן גרם הקמת שלו
האנטי המשיח ,אשר אז לרדוף את כל מי הם הקדושים של אלוהים ,עד אנטיכריסט יש את כוחה להסיר ממנו בשנת  1798על ידי
נפוליאון.

רודף ללא הרף
יש משהו שאת צריכה .לתת התחשבות .כפי שציינתי קודם לכן ,ישוע אומר לנו כי הקדושים של אלוהים נרדף ללא הרף ,כי
להיות אמיתי ,אתה מחשיב את עצמך הקדוש של אלוהים ,אז למה אתה לא נרדפים? שקול את ההגדרה של מי שאלוהים מחשיב הקדושים
שלו כדי להיות ולאחר מכן הבט על עצמך כדי לבדוק אם עליך או על האמונות שלך למלא את ההגדרה הזאת ,אם לא אז לשקול מה שישו
אמר .הוא אמר שרק אלה אשר נולדים מחדש יכול להיכנס לגן עדן.

מראה לתוך נשמתך
תחשוב על זה ככה ,עשרת הדיברות הם מהקדרות מראה .כשאתה מסתכל במראה באפשרותך לראות אם השיער שלך הוא
הסדר ,או שהעניבה שלך על ישר ,ועוד .זה מאפשר לך לוודא כי אתה ייצוגי כדי לצאת אל הציבור .עשרת הדיברות ,את תורתו של ישו
להשיג את אותו הדבר ,חוץ מזה מוסריותו של הנשמה שלך ,כי אתה מסתכל ואת נותן הבטחה של.

האישה מוגן
וניתנה לאישה שתי כנפי הנשר הגדול היא אולי לעוף אל השממה לבית שלה ,שבו היא מוזן על זמן ,פעמים ,ואת חצי זמן מפניו של
הנחש .התגלות 12:14

הכנסייה של ישו ,שסוגדים לאל כפי שהוא מצווה ,נאלצים לברוח התרבות וללכת המדברה איפה אנטיכריסט אין שום דרך
להשיג אותם .זו מוצגת שוב כנבואה זמן של פעם ,ואת פעמים ,חצי שעה ,או כפי הראיתי לך לפני ,שנים מילולי  ,1260אותה כמות זמן
אנטיכריסט צריך לרדוף את הקדושים של אלוהים ,ולכן נבואה זו זמן מתחילה ומסתיימת ותאריכים זהים .כמו גם הזמן שיהיה
אנטיכריסט למלחמה על הקדושים של אלוהים.

נחשים המבול
והשליכו הנחש מהמים הפה שלו כמו שיטפון אחרי האישה ,כי הוא עלול לגרום לה להתבצע מתוך המבול .התגלות 12:15

פסוק זה אומר לנו הרבה מידע; אני ינסה להראות לך את כל זה.

זכור :הים אלים הרוחש הוא סמליות למקום שבו האומות ,ממלכות ועמים אחרים שכבר היה קיים? סמליות זו של השטן ,או
הנחש ,לפלוט ושוב מים כמו מבול של עש שלו ,הוא בעל משמעות דומה .השטן יהיה על-ידי במרחבי מוחץ מספרים ניסיון להחניק את
אלה לדבוק הפולחן האמיתי של אלוהים ,על ידי טובע להם דת יש את הצליל ,ואת התחושה של האמונה האמיתית ,אך לכנסיית השטן,
ולא של המשיח .בדרך זו מיליונים שולל לחשוב כי הם סוגדים לאל ,אבל למעשה לא .רק אלו אשר האמונה האמיתית וכך יוכלו להבחין
שקריו של השטן על השקרים שהם ולאחר יוכלו לעמוד נגד ההצפה של בשורה שקרית.
כפי שכבר הראיתי ,סמליות הפה לפלוט החוצה מים ,ואיך זה נציג של השטן בבשורה שקרית מדוברות .המבול הוא בגלל
המספרים המכריע של אלה המקבלים שווא הבשורה של השטן ולא לקומץ להחזיק מכתבי הקודש של אלוהים כאשר היא ניתנת בתוך
כתבי הקודש.
מי ולכן הם מסוגלים להבחין בין האמת נרדף ללא הרף ,לא רק על ידי צורר המשיח שהינו לכנסיית השטן( ,הכנסייה הקתולית),
אלא גם על ידי שסוגדים שווא הכנסיות אחרים .זו תהיה מנומקת תוך זמן קצר.

מגן על כדור הארץ
כדור הארץ עזר האישה ו האדמה פערה את פיה ,ובלע המבול הטילה הדרקון מהפה שלו .התגלות 12:16

כמו עם הים הרוחש ,אשר ייצג בעבר העמים והאומות ,הסמליות של כדור הארץ ,מתארת מקום זה לא היה כזה האומות,
ממלכות או אימפריות לפני ,לכן יש סמליות עבור ארץ בתולה ,אשר יכול גם להיות כפי שמוצג במדבר.
האדמה פערה את פיה ,ובלעתי המבול ,היא סימבולית למקום הזה אלו לא של כנסיית השטן הם מסוגלים ללכת ,זה מעניק להם
חופש הפולחן ללא החשש של רדיפות .אם אתה נותן מחשבה זה ,אולי תוכל לקבוע אל האדמות בתולה ,אלה המבקשים לעבוד באופן
חופשי ללכת ,בהיסטוריה ,אשר הוא האזור של ארצות הברית ו קנדה.
עם זאת בדרום אמריקה ומקסיקו ,אבל מתחיל אדמות כמעט מההתחלה מובאים תחת הכוח וההשפעה של הכנסייה של רומא על
ידי ספרד ופורטוגל ,ולכן לעיל הוא לא הפניה אל האדמות האלה.

הגדרה של קדוש
הדרקון היה שנה אחת עם האישה ,הלכתי להפוך את המלחמה עם השריד של הזרע שלה ,אשר לשמור את המצוות של אלוהים,
ויש העדות של ישוע המשיח .התגלות 12:17

להיות האם נוצרי לא אומר שאתה הקדוש של אלוהים ,רק כדי להיות יהודי גורם לך של הישראלי .הקדוש של אלוהים ,שומר
על עשרת הדברות ,כל עשרה מהם ,גם מקבל את תורתו של ישו ומוסר את ישו לימד.
הדרקון היא ייצוג סמלי של השטן.

האישה  ,נתון פסוק זה ,כמו היא ייצוג סמלי של  Trueותקן פולחן האל ,או מכתבי הקודש של אלוהים כפי שהוצגה לנו את
עשרת הדיברות של אלוהים ואת תורתו של ישוע המשיח .בקיצור ,מייצג האישה הכנסייה האמיתית של ישו .
זרע שלה מייצג את אלה שנותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,או הקדושים של אלוהים  ,כפי שמוגדרת ואז הבאות " :אשר
לשמור את המצוות של אלוהים ויש עדותו של ישו "-
פירוש המילה "שנה אחת" כפי שהוגדר מהמילה היוונית :",Orgizo" ,כדי להיות עורר זעם ,או לכעס קיצוני  .השטן הוא זועם
עם המתפללים האמיתי של אלוהים ,מי פסוק זה מגדיר אלה אשר לשמור על המצוות של אלוהים ,ויש העדות של ישוע המשיח ,שזה גם
ההגדרה של מי הן הקדושים של אלוהים.
כדי להפוך את המלחמה עם אותם הוא לרדוף לתת עדות שקר ,ולאחר מכן לצוד ולהרוג ,בדרך של צריבה על הכף ,עריפות
ראשים .
למי קוראים לעצמכם נוצרי ,אבל מאמין כי עשרת הדיברות שהתגשמה התגשמה על ידי ישוע על הצלב עד כי איכשהו שיעובדו
מיושן ,צריך לתת שיקול מיוחד על פסוק זה ,הסיבה השטן היא לא לרדוף אותך ,היא כי לא תמלא את ההגדרה של מה זה אומר להיות
הקדוש של אלוהים.
זוכר :אם אתה תסגדו אלוהים בדיוק כפי שהוא פקודות לא הוספת או הפחתה מבחירה הפולחן כי הוא מאוית אז אתה לא אוהב
אלוהים בכלל ,אבל איזה המצאה משלך ,שברירת המחדל שלו פולחן השטן ,ולכן אתה לא נרדפים ? .למה השטן רדפו למי שכבר אינם?

חזון של אנטיכריסט
לעיל ראינו איך השטן מנסה להרוס את הכנסייה םיריעצה של ישו ,אם כי יש לו הצלחה מסוימת ההרס אינה שלמה . .זה מסיבה
זו הוא מייסד שלו האנטי המשיח ,אשר הוא זיוף של הכנסייה של ישו ,לכנסיית השטן שווא...
בבתים של הספר של התגלות פרק  ,12אלוהים מציג סקירה של מה שניתן ב ספר דניאל .הפסוקים הבאים מאלוהים  13פרק
מגלה אנטיכריסט בסימבוליזם אחר מראה את האבולוציה של אנטיכריסט מהישות קטן הממוקם באירופה לדת ברחבי העולם כולל יותר
מסתם הכנסייה של רומא.

סמליות נוספת של אנטיכריסט
אני נעמד על חול הים ,וראיתי חיה התרוממו מתוך הים ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים ,על הקרניים עשר כתרים ו על הראשים
ותשעה .התגלות 13:1

אלוהים הוא שוב נותן לנו שיעור בסקירה ,להגדיל ,של מה שהוא הראה לנו לפני ב ספר דניאל ,עם אחרת .זה כדי להודיע לנו כי
ספר ההתגלות הוא המשכו של ספר דניאל .על מנת להבין התגלות ,תחילה עליך להבין ספר דניאל ,לפני שתבין מספר דניאל ,תחילה

עליך להבין את סקירה היסטורית של למה אלוהים לבטל את תוקף את בריתו עם העם היהודי ,ואת הוקמה ברית חדשה עם מי להשאיר
את עשרת הדברות ,גם תורתו של ישו  ,ותקבל את ישוע כאלוהים בגופו של אדם .סקירה היסטורית זו מוצג בצורה הטובה ביותר
הספרים של ירמיה ויחזקאל.
פסוקים אלה נותנים סמליות צורר המשיח השנייה .עם פסוק זה ,אלוהים תמיד יפנה אנטיכריסטהחיה ".
הסמליות הראשונה של אנטיכריסט היה של "הקרן הקטנה ".
סמליות צורר המשיח השנייה היא "החיה ".
הסמליות השלישית של אנטיכריסט הוא זה של "נשים הזונה ".

עולה מהים
" שוב ,הים הוא סימבולי של מקום של הרבה עמים ומדינות .פסוק זה
" ,אני נעמד על חול ים ,וראיתי חיה התרוממו מתוך הים.
הוא סמלי נוסף מבית היוצר של אנטיכריסט .דניאל צורר המשיח מתואר "הקרן הקטנה ",כדי להראות כי זה כמו הקרניים בעשרת
הראשונה היתה קצת הממלכה או האומה .כפי שאתה זוכר סמליות מציג חיה יוצא לים ,כפי שהוצג כאשר אלוהים כסכסוך האימפריות
העתיק ארבע חיות יוצא לים ,היא לחשוף את אנטיכריסט ממלכה או אומה של שליטה הקיסרי של העמים תחת השפעתה גם כן.
זכור :ההגדרה של אימפריה היא קבוצת מדינות תחת גוף השלטון המרכזי או הסרגל.

דומה הדרקון
" אולי שמת לב כי התיאור שגבה את החיה הזאת דומה לתיאור של הדרקון האדום ,או של
"בעל שבעה ראשים ועשר קרניים.
השטן התגלות  -12:3זה כדי לציין כי "החיה( ,אנטיכריסט) ",הוא של השטן ,לא של אלוהים.

השם של חילול השם
"וגם על הראשים ותשעה" אשר הוא סמליות כדי להראות לנו את אנטיכריסט הוא לא אלוהים אלא נגד כל זה הוא
האלוהים ,והתפללו,

כי זה  blasphemesנגד אלוהים.

זכור :הוא סמליות של אנטיכריסט; לכן "השם של חילול השם" נכתב על הראשים שלו היא סמלית של הבשורה שווא
שעליהם מבוססת דת אנטי המשיח.
בדיוק כמו שם האלוהים מוגדרת על-ידי אישיות האל ,כבוד אישי והאופי המוסרי שלו ,השם של השטן מוגדרת גם על-ידי אלה
אותם דברים .הוא רואה את ההבדלים בין השניים אשר מסייע לך לראות את אלוהים ,שולל על ידי השטן ,השקרים שלו.

שימו

לב :אלוהים מראה אנטיכריסט כחיה יוצא מכאן לים בהתגלות ,בדיוק כמו שעשה ב ספר דניאל .הוא זה להראות לנו כי

זה באותו צורר המשיח כפי שנכתב זהות דניאל ,לכן אלוהים עוד פעם מתייחס הזמן של השנים  1260אנטיכריסט צריך להפוך את
המלחמה על הקדושים האלוהים ,ואילו הסמליות של האישה הזונה בפרק  17של ספר ההתגלות הוא הפניה אל אחרית הימים  ,ואני לא
של אחרית.

ארבע אימפריות בשילוב
החיה אשר ראיתי היה כמו בפני נמר ,רגליו היו כמו הרגליים של דוב ,והפה שלו פי אריה :והדרקון העניק לו את כוחו ,המושב ,ואת
בעל סמכות .ההתגלות 13:2

בפסוק זה ,אלוהים הוא המתארים את אנטיכריסט כמו אוסף של כל האימפריות הקודם של ספר דניאל ,לתוך כוח אחד ,זה של
צורר המשיח .החיה הזו שיוצאת מתוך הים ,קפיצה קדימה בזמן של האימפריות ארבע ישנים לצורך הקמת  symbolismsאלה ,החיה הזו
היא אוסף של כל ארבעת לתוך אחד .אני מקווה שאתה מבין כי האומות  10כי הטופס לאחר נפילת העיר רומא ,הממשלה הקיסרית הם
עדיין "רומא ",זה אומר אומות אירופה ,שאלוהים מחשיב כחלק אנטיכריסט.
זכור :בהתחלה אמרתי לך כי עליך לקרוא מההתחלה ,לא קופצת דרך השיעורים?  .זה מסיבה זו שזה כך ,כי אחרת איך אתה
להבין את משמעות מארבע הבהמות אם כן קפצת מסביב?
אם מסתכלים על זה ,תוכל לראות כי החיות מדניאל להיות מתוארים בסדר הפוך דניאל הראה להם ,עם החיה עם הקרניים עשר
מגיעים קודם התגלות  ,13:1לטובת החיה זה היה כמו אריה אחרון.
זה מאמת את מה שאמרתי לעיל .אם אתה זוכר ,היו שלוש מארבע הבהמות של דניאל ,משולה נמר ,דוב ,אריה ואני הרביעי
שהיה כל כך מפחידה כי דניאל יכול למסור תיאור אליו .כי החיה החדשה בפסוק  13:1יש כל ארבעת המאפיינים האלה מציע כי זה
התוצאה הסופית של היבטים של כל האימפריות ארבעה ,וגם כי אנטיכריסט או לכנסיית השטן באחרית הימים היא גם אימפריה.
הדרקון הוא השטן ,לכנסיית השטן ,ונותן ומבוססי נוסדה על בשורה שקרית של השטן ,השטן החיה ,צורר המשיח ,אשר היא
אוסף של כל ארבעת האימפריות ,את הכוח והסמכות שלו ,זה אומר כי אנטיכריסט הוא לכנסיית השטן עלי אדמות .בדיוק כפי שאלוהים
נתן אלוהים ,הכוח והסמכות שלו ,השטן נותן אנטיכריסט שלו את הכוח והסמכות שלו .ב .נותן לנו את החזון הזה ,אלוהים מראה לנו ,אז
נדע כי השטן הוא יצירת דת שקרית בדיוק כמו ישו ואלוהים הקים הפולחן אמיתי.

הפצע האנושי הזה Heals
ראיתי אחד מהראשים שלו כמו זה נפצעו למוות; שלו קטלני נירפא :ואת כל העולם התפלא מהחיה .ההתגלות 13:3

נבואה זו מבשרת של צורר המשיח ,שהוא פצוע ,אבל זה מרפא הפצע .דבר זה מתרחש כאשר נפוליאון מעצרים האפיפיור של
הכנסייה של רומא ,מסיר אותו מן הוותיקן ולאחר מכן לוקח את כל העושר של הכנסייה כמחווה הרפובליקה הצרפתית.
פסוק זה הוא עדיין מדבר על החיה מבצעת קומפילציה על כל אחרים מארבע הבהמות מדניאל .זה מראה לנו כי זה (אנטיכריסט)
אנושות ,אך זה לא ימות ,אבל במקום זה מרפא ,או שאתה יכול לחשוב עליה כעל לאוהדיו מן המתים ,בדיוק כפי שישו עשה .שוב ,השטן
ה וא יצירת דת מזויפת .הוא מנסה לגרום לנו לחשוב כי שלו אנטיכריסט הוא למעשה הכנסייה של ישו ,על ידי כך זה נראה כל כך כמו
ישוע ,את הכנסייה של ישו.
כי העולם תוהה כי מה צריך להיות מת באופן בלתי מובן אני גם סבור כי שלהם שישאיר אותך בלי קול היא גם בלבול .קודם יש
לך אלוהים גורם ישו לקום מן המתים ,אז ישות זו ,בהכרזה עצמה להיות ישו חבוי בגופו של אדם אחר ,אשר נראה היה קם לתחייה מן
המתים ,גם אלה ללא ידיעת האמת האלוהית ,מבולבל ,שולל בקלות.

אנטיכריסט הוא פולחן
הם סגדו הדרקון אשר-נתן לחיה :והם סגדו החיה ,אומר ,מי דומה לחיה? מי זה יעז להילחם איתו? ההתגלות 13:4

כי אלו עדים זה והשקר הוא אמת מובנת ,אולם כמו באיור דניאל  ,7:8אנטיכריסט הוא לא אדם יחיד ,אבל כוח יש את מנהיגותה
אדם ,האיש הזה משתנה לאורך השנים ,אבל המיקום או המשרד הוא זהה .לכן אני אומר שזה לא ישו הגבר .אנחנו מדברים כאן ,אבל את
הכנסייה של ישו ,השטן מנסה להפוך את הכנסייה שווא שלו דומה כל כך את הכנסייה של ישו ,החלשים באמונה שלנו שנראה שזה כמו
להיות האמונה האמיתית ,כאשר זו כנסייה תחליף שווא.
 .זה עוד יותר חשוב שאתה מבין ,בפסוק זה אלוהים אומר לנו ,זה קודם אנשי העולם סגדו הדרקון( ,השטן) אשר נתנה כוח החיה
(אנטיכריסט) .זה כדי להראות לך כי כאשר זהותו של אנטיכריסט הוא הבין סוף סוף ,ואז תבינו כי דת זו הוא למעשה לא של אלוהים אבל
של השטן ,לסגוד דרך דת זו הוא לסגוד לשטן לא אלוהים ,כך כאשר אתה מבין זה ,ניתן יהיה להבחין בין הבשורות שני.

 42חודשים
שם ניתנה לו פה דברים גדולים ועל קללות; כוח ניתן לו להמשיך ארבעים ושתיים שנה .ההתגלות 13:5

אלוהים רוצה שנבין כי כמו דניאל  ,7:8אלה אותם דברים מוצגת .אנטיכריסט מתוארים פה שמדבר קללות נגד אלוהים ,ואת
חוקיו בפסוק זה בדיוק כמו דניאל שקרן קטנה מתוארים עיניו של אדם ,פה מדבר קללות.
 42חודשים ,שווה ל 30 -יום ממוצע של חודש ,פעמים  42חודשים או ימים  .1260אם אתה מבחין זה שוב הוא נתון דניאל
 ,7:25רק על החלוקה של זמן ,מה שהראיתי לך כמו חישוב החוצה שלוש וחצי שנים או ימים  ,1260דניאל היא ניתנת פעם ולא פעמים.
אלוהים משתמש החודשים ארבעים ושניים על מנת לוודא כי ההפניה פחות מובן "זמן ,פעמים ,על החלוקה של זמן ",ויזוהה  3.5שנים 42
חודשים או ימים נבואיים  .1260שוב ,זוהי דוגמה של שיטת ההוראה של "סקירה של הגדל".

חילול השם ,אם כבר מדברים הפה
הוא פתח את פיו גידוף אלוהים ,הקללות שמו ,ואת המשכן שלו אותם השוכנים בגן עדן .ההתגלות 13:6

הפה הוא סימבולי של היכולת של אנטיכריסט מנסים לשנות את חוקי והשעות של אלוהים.
זכור :חוקי האלוהים הם עשרת הדיברות ,לכן אנטיכריסט מנסה לשנות או לצמצם את החשיבות עשרת הדיברות ,וזה גורם
מלחמה על חוק מאוד קורה מוחזק בתוך גן עדן כפי שזה שוב פעם ,עם הופעתו השנייה של ישו ,יהיה על כדור הארץ.
יש עוד משהו שאתה צריך להיות מודע ,עשרת הדיברות לכדי שם האלוהים .עשרת הדיברות הם השתקפות של מי הוא אלוהים;
האישיות האל והאופי המוסרי שלו; זו דרך אחרת לתת הגדרה של שם .אני מקבלים עמוק יותר אל תוך הסבר זה האחרון על.

מי אנטיכריסט מלחמות נגד
זה ניתנה לו כדי להפוך את המלחמה עם הקדושים ,וכדי להתגבר עליהם :הכוח ניתנה לו על כל  ,kindredsלשונות ואת האומות.
ההתגלות 13:7

על ידי עשיית המלחמה עם הקדושים ,צורר המשיח יש לא רק נגד יהודים משיחיים או העם של אלה המרה המשיח בתקופת
כהונתו ,אך כל העמים והאומות כי כאשר מוצג אלוהים של ,לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה .זה כדי להראות שזה לא רק את
היהודים ואת אמונתם זה אנטיכריסט במלחמה עם .אם אתה נותן זה חשב ,למה השטן לצאת למלחמה נגד היהודים ,הם כבר לא לעבוד את
אלוהים כפי שהוא מצווה ,כי הם לא מכירים ישו האל בדמות אדם .השטן כבר זכה על היהודים .עם זאת היהודים המשיחיים וגויים האלה
זה שומר את המצוות של אלוהים ,והוא מאמין שישוע הוא אלוהים בדמות אדם ,הם אלה השטן רוצה להשמיד.

לא בבית הספר של החיים
וכל זה להתעכב על פני האדמה יהיה סוגדים לו ,ששמותיהן לא נכתב בספר החיים של הטלה נהרג מן היסוד של העולם .ההתגלות
13:8

שלושה פסוקים אלה הולכים ביחד ,ולחשוף את המאמצים של אנטיכריסט ב להכריז .מלחמה נגד הקדושים של אלוהים .ודא
שאתה מבין כי לא כולם סוגדים אנטיכריסט ,שרק אלה אשר שמות לא כתוב בספר החיים .המחשבה הזאת מזעזעת אותי ,כי יש לי קרובי
משפחה .אני לא יכול להגיע .למרות כל מה שכתבתי ,הם דוחים מה .שאמרתי להם ,מסרב אפילו קריאה ושם על ידי קיום הנבואה הזאת
בצורה אינטימית מאוד בשבילי.

לכל גבר יש לי אוזן
אם כל אדם יש לו אוזן ,תן לו לשמוע .ההתגלות 13:9

הביטוי הזה או משהו דומה לזה אשר משמש לעתים קרובות בתנ ך ,הוא אלים דרכו לומר אם תלמדו בחריצות את השאלה הזו,
ירכשו הבנה של מהי שאלוהים .עומד לספר לך .זה גם נותן לך לדעת כי מה שהוא עומד לומר .זה חשוב מאוד ,כי אתה צריך להבין למה
הוא התכוון ,אם אתה לא מבין אז דרך התפילה והלימוד החרוץ של כתבי הקודש אתה צריך ללמוד את האמת ,הנשמה בת האלמוות
שלכם תלוי על כף המאזניים.

נהרג בחרב
הוא אשר תוביל לשבי אלך בשבי :זה  killethעם החרב ,חייבים להרוג אותו עם החרב .הנה את הסבלנות והאמונה של הקדושים.
התגלות 13:10

כאן אלוהים מודיעה לנו כי אנטיכריסט ייקח לשבי רבים של הקדושים ,כפי שמתועד בניסויים של הכנסייה של רומא של
האינקוויזיציה ,ולכן הם חושפים את הסבלנות שלהם ,העובדה שאלוהים הבטיח כי אנטיכריסט ,השטן יענשו על מה הם יעשו הקדושים
של אלוהים ,דרך נוספת כי הם מראים את סבלנותם.
אלוהים הוא גם נותן לנו שתדע אנטיכריסט עושה הדברים כאלה אל הקדושים ,אז גם זה יקרה אליו .פסוק זה לכן אחר המזהה
של צורר המשיח .זה לוקח בשבי והורג אותם זה גלויות( ,הקדושים) ולאחר מכן נלקח בשבי עצמה ,ואת הרג או לפחות נפצע אנושות,
אבל הפצע מחלים ,זה אומר כי למרות אנטיכריסט צוין רצח פצע ,הפצע לא להרוג ,למעשה מרפא .וזו דרכו של אלוהים מודיע לנו ,כי
למרות כוח לעשות מלחמה נגד הקדושים של האל נלקח אנטיכריסט( ,הכנסייה או רומא) ,על ידי נפוליאון ,יש על תחייתו ,וכוחם יוחזרו
אליו כפי שמעידים מוסוליני מחזיר את המצב של מדינה ריבונית לוותיקן מיד לפני תחילת מלחמת העולם השנייה.

שבע כנסיות של אסיה הקטנה
בשיעור הקודם ,אני חושף את ההערה של ד ר אי .טי :Hiscox
"כמובן אני די טוב יודע ראשון הגיע אל תוך שימוש בהיסטוריה הנוצרית המוקדמת יום דתי כפי שנלמד את אבות הנצרות
ומקורות אחרים".
בתגובה זו כתבתי" :ד ר  Hiscoxמצביע על העובדה כי חלק אבות הכנסייה התחילו להתבונן ראשון במקום בשבת ,אבל מה
שהוא כנראה לא מבין ,למרות שהוא עשוי לשקול לאנשים האלה? כדי להיות אבות הכנסייה ,ברגע שהפסיקו לסגוד לאל כמו שאלוהים
ציווה ,הם הפסיקו להיות של אלוהים ,ואת הפולחן אשר הם עוסקת היה לא פולחן האל .הם היו האבות של הכנסייה של רומא
אנטיכריסט ,אבל לא של הכנסייה של ישו".
הפסוקים הבאים לתת חוות דעת של ישוע של אלה הנוצרים הראשונים מי סוטה מן הפולחן של אלוהים לימד אלינו על ידי
ישוע .אני מציעים פסוקים אלה ,כך תוכלו לראות כי זו לא דעתי כי אלה ראשי הכנסייה היו מושפעים על ידי השטן ,החליקה הרחק
האמונה האמיתית בקטע הזה של אנטיכריסט.

עדותו של ג'ון של האמת
התגלות ישוע המשיח ,אשר אלוהים נתן לו ,כדי שהשמן אשא את הדברים המשרתים שלו אשר חייב לבוא תוך זמן קצר כדי
להעביר :והוא שלח ,המסומן זה באמצעות המלאך שלו בפני את משרתו יוחנן :שהעיד של האלוהים ,ואת עדותו של ישוע המשיח ,ואת כל
הדברים שהוא ראה .התגלות 1:1-2

בפסוקים אלה שני ,השליח יוחנן הוא המאשר חזיונות עומד להציג את אני ואת עמודי ספר ההתגלות אינם נכונים ,ו של ישוע
המשיח .כי בתור אחד שהיה אינטימי עם ישו בעוד הוא צעד על פני האדמה ,ג'ון מעיד על האמת כי אכן ישו ממי שהוא מקבל החזיונות.

ברוך הוא
ברוך הוא הוא זה  ,readethוהם שומעים את דברי נבואה זו ,ולא לשמור את הדברים האלה ,אשר נכתבים בו :הזמן הוא בהישג יד.
התגלות 1:3

היו הרבה אנשים ,אני אישית מודעת ,אשר קראתי ספר ההתגלות ,אבל מעטים אם כל למעשה נתנה כל מאמץ אמיתי בניסיון
להשיג הבנה של מה הוא אמר .יש להם במקום זה ,ראיתי רק את השקרים ואת  misinterpretationsשל אחרים ,ללא חקירה ומחפש
הבנה לעצמם.
אני חייב להודות ,זה היה נכון לי ,עד מאי  2009אלוהים נגע בי ונתן לי הבנה אשר לא היה לפני שנוגעים.

מכתבי אזהרה
ג'ון אל הכנסיות שבע אשר באסיה :גרייס תיפול לך ,ושלום ,ממנו ,אשר היה ,וזה לבוא; שבעה רוחות אשר נמצאים לפני כסאו;
ומי של ישוע המשיח ,העד הנאמן ,והראשון שהוליד של המתים ,ואת הנסיך של המלכים של כדור הארץ .לו אהב אותנו ,ואת שטף אותנו
מחטאינו בדמו שלו ,וכך גם זיווג אותנו מלכים והכומר בפני אלוהים ואת אביו; לו להיות פאר דומיניון לנצח נצחים . .אמן .התגלות 1:4-6

בקיצור הפסוקים הנ ל קובע שהוא עומד לכתוב ספר חזון יוחנן השליח יוחנן זה של אלוהים ,ואת מה שהוא כותב ,אלוהים-
אלוהים נתן לו לכתוב.
בפסוק זה שג'ון הוא וידוא כי מה הוא עמד לכתוב ניתנה לו על ידי ישוע .הוא יכול לוודא זאת כי בתור שליח של ישו ,ג'ון הלך
עם ישו ,דיבר איתו פנים אל פנים ,ולקח את ארוחותיו עם ישו .בזה הוא ידע ישו באופן אישי ,אינטימי ,ולכן הוא מוסמך כדי להעיד כי
אכן ישוע אשר הוא נותן לנו את המילים האלה ,ובכך מאמת שישוע הוא אלוהים בדמות אדם.
מכיוון שישוע מת על הצלב ,הוא נתן לנו אמונתנו את תורתו של ישו ואת שלנו לשמור על המצוות של אלוהים ,התחנות שוות
ערך כמו מלכים ,כוהנים לפני אלוהים .אנחנו מלכים כי אלוהים אנחנו בני האלוהים ,הוא להיות מלך העולם ,אז מלכי האלה ריבונות האל
מקצה לנו .הממלכה שלי הוא לכבודו של המשך העבודה החלה על ידי ישו ,המטיף נכון האלוהים לכל מי ישמע לי.

אלוהים אומר לנו שהוא נצחי כדי נצחי ,זו עוד דרך להגיד "הוא זה ,אשר היה ,והוא הוא אשר יגיע" .

ללא ספק ישו יגיע
 .הביטו ,הוא יבוא עם עננים; ואת כל עין נראה אותו ,והם גם אשר דקרה אותו :ואיל  kindredsכל הארץ יהיה בגללו ,למרות זאת,
אמן .התגלות 1:7

זוכר פסוק

זה :בתוך המילים שלה ישו מודיעה לנו כיצד ניתן לדעת בוודאות כי זה הוא אשר יגיע ,מתי הוא יחזור .בפסוק

זה תוכל לדעת אם מי אומר שהוא המשיח ,הוא למעשה המשיח האמיתי או מתחזה.
" זה אומר ,כי זמן רב לפני שהוא מדבר
אם מישהו אומר לך ,אני ישו ,אתה תדע שהוא יהיה ישו ,אם תראי אותו",בא עם העננים,
אליך ,את תראי אותו בשמיים מעל ,בעננים .אם האחד ,מי מספר לך שהוא המשיח ,שלא נראתה קודם על ידי אתה יורד מן העננים ,לאחר
מכן הוא שקרן ,שקר ישו ,כל מה שהוא אומר לך שקרים.
" זה אומר כי בכל רחבי הארץ כולה ,באותו הרגע ,יראו כל אוכלוסיית כדור הארץ
כאשר ישוע הוא בעננים",כל עין יראה אותו,
ישוע בעננים .זה יהיה ללא ספק לדעת אם מה שהם רואים הוא ישו.
" כל אשר אינם קדושים של אלוהים תבכה,
המילים הבאות ,",והם גם אשר דקרה אותו :ואיל  kindredsכל הארץ יהיה בגללו,
להיות במצוקה ,כי הם אלה שהרגו את ישו ,אשר הם אלה אשר לא פולחן האל כפי שהוא מצווה .הם ידעו עם שובו שהוא הזמן שלהם ,כי
כוחו של השטן להשפיע על גברים הוא מעל ,שיש להם פסק דין אחד בלבד זמינים למוות אותם ,נצחי.
למרות שאתה לא היה בחיים בעת הצליבה של ישוע ,ולכן לא לקח חלק במותו ,אם אתה לא אוהב האל כפי שהוא מצווה ,אז
אתה אשם של צליבתו כמו אלו למעשה לפועל.

אלפא ואומגה
אני אלפא ואומגה ,ההתחלה ואת הסוף ,נאום יהוה ,וזו ,אשר היה ,וזה לבוא ,הקב ה .התגלות 1:8

בפסוק זה שג'ון הוא וידוא כי מה הוא עמד לכתוב ניתנה לו על ידי ישוע .הוא יכול לוודא זאת כי בתור שליח של ישו ,ג'ון הלך
איתו ,דיברתי איתו פנים אל פנים ,ולקח את ארוחותיו עם ישו .בזה הוא ידע ישו באופן אישי ,אינטימי ,ולכן הוא מוסמך כדי להעיד כי
אכן ישוע אשר הוא נותן לנו את המילים האלה ,ובכך מאמת שישוע הוא אלוהים בדמות אדם.
מכיוון שישוע מת על הצלב ,הוא נתן לנו אמונתנו את תורתו של ישו ואת שלנו לשמור על המצוות של אלוהים ,התחנות שוות
ערך כמו מלכים ,כוהנים לפני אלוהים .אנחנו מלכים כי אלוהים אנחנו בני האלוהים ,הוא להיות מלך העולם ,אז מלכי האלה ריבונות האל
מקצה לנו .הממלכה שלי הוא לכבודו של המשך העבודה החלה על ידי ישו ,המטיף נכון האלוהים לכל מי ישמע לי.
פסוק זה ומדגיש שוב כי מי נותן את המילים האלה כדי השליח יוחנן הוא למעשה אלוהים ,ישוע הוא אלוהים בדמות אדם.

שימו לב:

המילים " ,הוא ,ואת מה שהיה ,זה לבוא " ,איך הם קשורים כמו ההפך הגמור איך ניתנת לתיאור של החיה

בצבע ארגמן; החיה זה היה ,לא ,ואני עדיין הוא הכומר 17:8

האי פטמוס בכלא
 .אני ג'ון .-גם אני אחיך ,בת זוג התלאות ,וכן את הממלכה ואת הסבלנות של ישוע המשיח ,היה באי זה נקרא פטמוס ,על דבר
האלוהים ,ועל עדותו של ישוע המשיח .התגלות 1:9

כאן ג'ון נותן לנו הבנה של המצב שלו כאשר הוא מקבל החזיונות של ישו .מה שהוא אומר שהוא אסיר ובמקום הכליאה ,על
הפשע של הטפה האלוהים ועל חוזר על עדותו של ישו ,כמו להיות דבר האלוהים .היבט אחד של עדותו של ישוע הוא אלוהים אדם בשר
ודם הוא אלוהי היקום ,בדמות אדם .זה בגלל שבישרו זה והיבטים אחרים של דבר האמת של אלוהים ,המועברים על ידי אלוהים ,כי
השליח יוחנן מוגבל על האי פתמוס.

יום האל
ברוח על יום האל ,והיה שמעתי מאחורי קול גדול ,החל חצוצרה ,התגלות 1:10

" מתייחס לעובדה הוא ג'ון היה אחד עם אלוהים ,או כמו פאולוס את זה ,הוא היה ברוח של האל .זה גם אומר כי ג'ון
"הייתי ברוח.
להיות הרוח ,היא מתבצעת השבת( ,יום האל) הוא היה בתפילה ,התייחדות עם אלוהים.
" ג'ון הוא הפניה שבת ביום השביעי ,לא היום כי הרומאים ואת הכנסייה ברומא שנקראו אחר כך יום האל .עבור
"על יום האל
הרומאים ביום הראשון של השבוע( ,יום א') היה היום שבו וגובי המסים למסור סיזר (האלהים) ,כל הכסף שהם אוספים במהלך השבוע
הק ודם ,ובגלל זה הם קראו לזה יום האל .הסיבה לכך את הקדושים של אלוהים וג'ון מתייחסים היום השביעי בשבוע יום של האלהים,
היא כפולה .אלוהים בכל יום יום השביעי ,ישוע נצפתה היום השביעי כמו השבת ,היום הקדוש של אלוהים.
" מתייחס מה ג'ון תופס קולו של אלוהים .אלוהים .-אלוהים מדבר אליו.
"הרד מאחורי קול גדול ,החל חצוצרה

המשמעות הסימבולית של הכנסיות
אומר",אני אלפא ואומגה ,הראשונה והאחרונה",":מה אתה רואה ,לכתוב בספר ,ולשלוח אותו אל הכנסיות שבע אשר באסיה; אל
אפסוס ,ו בפני סמירנה ,אשא  ,Pergamosו בפני  ,Thyatiraואת בפני סרדיס ,ו בפני פילדלפיה ו בפני לאודיקיאה ".התגלות 1:11

דבר אחד אני רוצה לציין את זה כי זה ספר ההתגלות ,כך כל דבר הוא סימבולי משהו אחר .לכן ,כאשר ישו מדבר על"שבע
" זה הפניה אל הכנסיות שהיה קיים בזמנו של השליח יוחנן( ,שנת  50לספירה עד שנת  70לספירה) ,אבל זה גם מסר מכנסיות
כנסיות,
אלו שנקראים כריסטיאן כל הזמן מאז הפעם של ג'ון .אם כנסייה או דת המכנה עצמה דת נוצרי ,אז מה ישו הוא אפרופו בדפים אלה,
מכוון אותם ,לא רק אלה כנסיות מימי ג'ון.

פמוטים שבע
הסתובבתי וראיתי הקול הזה דברתי איתי .הפך ראיתי פמוטים הזהב שבעה; התגלות 1:12

כדי להבין את מטרת הפמוטים ,קרא ספר שמות פרק  25ואת הדיון על הקמת המשכן על פני כדור הארץ .בפסוק לעיל,
הפמוטים שבע מייצגים שבע כנסיות של אסיה ,איך הם האורות של דבר האמת של אלוהים ,ושם על-ידי נציג של שבעה רוחות של האל
בעולם אפל של פגאני בבשורה שקרית.
פמוט מייצג אור בחושך .הפמוטים שני של המשכן הם סמליים של השניים של אלוהים .שני עדים אלה הם האלוהים ,אלה אשר
מאמינים כי האלוהים הוא העליון ,כי האלוהים הוא האמת .כאשר אור אלוהי מילה אמת ,מואר ,והוא חזר על ידי עדותו של הקדושים ,ואז
האלוהים הופך מניפסט בליבם של אלה אשר שומע.
 .ולא יהיה  knopתחת שני ענפים של אותו knop ,תחת שני ענפים של אותו ,ואת  knopתחת שני ענפים של אותו ,על-פי שישה
סניפים אשר המשיכו הפמוטים .יציאת מצרים אשר

בנו של האדם
ואז באמצע הפמוטים שבע אחד דומה בנו של האדם ,לבושה בגד עד כף הרגל ,חגורה על דייסות עם מחוך גולדן .הראש שלו ואת
השערות שלו היו לבנים כמו צמר ,לבנים כשלג; והעיניים שלו היו כמו להבת אש; ואת רגליו דומה בסדר פליז ,כאילו הם שרפו תנור; את
הקול שלו .כמו הצליל של מים רבים .התגלות 1:13-15

כאשר ישו צעד על פני האדמה ,הוא מגולמת שניהם של השניים גופו .עם סוף משרדו על פני כדור הארץ ,השליחים וספריהם
של הנביאים נשא על מקומו ,עדיין לעשות היום.
ישוע הוא להיות גילם עומד באמצע הפמוטים שבע כדי הקש  homeלנו ,כי אלה שבע כנסיות של אסיה מתבססים על תורתו של
ישוע ,ולכן הם נציג הכנסייה של ישו.

נהוג לשקול את העיניים של אדם הן חלון לתוך נשמתו .כשאתה מסתכל בעיניו של אלוהים אתה רואה את נשמתו אשר הוא
הביטוי של בשורת הקדושה של אלוהים .העיניים של ישוע מתוארים להבת אש ,כי האלוהים האמיתי הוא אש ,לצרוך כל שקרים כזבים
העומדים לפניו.
כאשר ישו צעד על פני האדמה ,הוא מגולמת שניהם של השניים גופו .עם סוף משרדו על פני כדור הארץ ,השליחים וספריהם
של הנביאים נשא על מקומו ,עדיין לעשות היום .ישו מוצג בתור עומד באמצע הפמוטים שבע כדי הקש  homeלנו ,כי אלה שבע כנסיות
של אסיה מתבססים על תורתו של ישוע ,ולכן הם נציג הכנסייה של ישו.

שבעת הכוכבים( ,מלאכים)
והיה לו בכוכבים שלו יד ימין  :7מהפה שלו הלך חרב פיפיות חדה :ארשת פניו הייתה כפי השמש נצח לנשמתי הכוח שלו .התגלות
1:16

הוא היה יד ימין שלו שבעת הכוכבים :שוב שבעת הכוכבים הם סמל שבע כנסיות ,כפי שהם בתורו הסמלי של רוחות שבעה
של אלוהים.
מהפה שלו הלך חרב פיפיות חדה :האלוהים הוא כמו שני קצוות חרב ,אשר לחתוך מהר השקרים של השטן .החרב באה מפיו
של ישוע הוא נציג המילים שנאמרו על ידי ישו ,כי המילים הללו להיות האמת להשמיד את שקריו של השטן .לדעת את האלוהים האמיתי
זה כדי לראות את שקריו של השטן על השקר שהם .אם אתה יודע שמשהו יהיה שקר ,ואז אתה לא יכול להיות מרומה על ידי זה .זה
ניתנת תמיכה על ידי הפסוק הבא.
עבור האלוהים הוא מהיר ,חזק ,חדה יותר מאשר כל חרב הפיפיות ,פירסינג אפילו גם על החלוקה לגזרים הנפש והרוח ,של
המפרקים ,מח ,והוא  discernerשל המחשבות ואת יעדי של הלב .אל העברים 4:12

מפתחות לעזאזל ומוות
כשראיתי אותו ,נפלתי לרגליו למתה .והוא הניח את ידו הימנית נפלה עלי ,אומר אליי",אל תפחד; אני הראשונה והאחרונה :אני הוא
זה שישו ,ואני מתה; הביטו ,אני חי עבור לעולם ועד ,אמן; יש לי את המפתחות של הגיהנום ,המוות ".התגלות 1:17-18

הראשונה והאחרונה :אלוהים הוא נצחי אל הנצח ,הוא נצחי יותר כי הנצח הוא המצאה של אלוהים .אלוהים הוא החיים ,אבל
לאלוהים היו חיים .אלוהים לקח אלמנטים דוממים מן היקום ,נתן להם את החיים .אנחנו מורכבים אלמנטים ,יש לנו את החיים ,כי
אלוהים נתן לנו את החיים .ללא אלוהים היה לנו חיים ,הגורמים אנו עשויות שישוב אל עצמים דוממים.
הוא זה שישו ,ואני מתה :ישוע הוא מי שיש מת על הצלב הוא קם מן המתים ,הוא עכשיו בחיים .ישוע הוא הראשון בני
האלוהים אל ולקום לתחייה מן המתים לתוך חיי נצח .ישוע הוא הוכחה בגוף ,כי ההבטחה של אלוהים של תחיית המתים הוא נכון,
מסוימים .לאמץ ולחיות על-ידי תורתו של ישו ,ואז גם תוכל לדעת תחיית המתים לתוך חיי נצח .להחליש את האמונה ואת צייתנות דברות
האלוהים ,אתה תדע רק מוות נצחי.

אני חי בשביל הנצח :ב תחייתו ,ישו לא ידעו המוות שוב .תחייתו היה חיי נצח.
יש את המפתחות של הגיהנום ,המוות .דרך האמונה שלנו כי ישו לתחייה לחיי נצח ,שלנו חובק של תורתו של ישו ,וכן לחיות
את חיינו כפי תורות אלה להורות ,אנחנו גם לקום לתחייה לחיי נצח .זה שלנו הצדקה של האל מבטיח של חיי הנצח הוא אמיתי .הכישלון
שלנו לשמור על מצוות האלוהים תגרום מוות נצחי.
יודע גם ,כי המילה "גיהנום" כמו בשימוש פה לה את אותה משמעות כמו "מוות" כמו להשתמש כאן .להבין כי אלוהים הוא
נצחי כדי נצחי ,לכן ,המוות הוא הסוף המוחלט שממנו אין דרך חזרה .לאל ,מוות שווה להיות בגיהנום.

יהיה מכאן והלאה
לכתוב את הדברים אשר נוכחת לראות ,את הדברים אשר הם ,ואת הדברים אשר תהא להלן התגלות 1:19

ישוע מעדכנת את ג'ון כי ראיית הנולד הוא עומד לראות ,הם אשר נמצאים במהלך שלו זמן ,גם דברים פעמים שעוד יגיעו .מה
שזה אומר זה ג'ון לא רק מקבל חזיונות של אירועים עתידיים אך כי הם חלים על הזמן הנוכחי שלו גם כן .זה מגבה את ההערות הקודמות
שלי הדברים דיברו בנוגע הכנסיות שבע בעלי ההווה של ג'ון ,כמו גם העתיד שלו ,או ההווה שלנו ,זה אומר כי שבע כנסיות כפי שמוזכר
פה בבית ספר ההתגלות הם סמליים של כל הכנסיות הנוצרית במרוצת הדורות של האדם מאז ישו ללכת בקרבנו.

המסתורין של שבעת הכוכבים
המסתורין של שבעת הכוכבים אשר אתה  sawestביד ימין ,הפמוטים הזהב שבעה .שבעת הכוכבים הם המלאכים של הכנסיות
שבע :הפמוטים שבע אשר אתה  sawestהם הכנסיות שבעה .התגלות 1:20

" מתייחס האמונה בדבר אלוהי היקום .שבעת הכוכבים הם נציג של המלאכים
"שבעת הכוכבים הם המלאכים של הכנסיות שבע
של הכנסיות .המלאכים הם נציג של האמת שבו נוסדה הכנסיות ,וכי האמת הוא נמצא בתוך תורתו של ישוע המשיח .בכל פעם שיש
קהילה המורכבת הקדושים של אלוהים ,אז גם הוא אלוהים שם אנשים של מלאכים הוא שולח לשמור על הקהילה .זה המלאכים האלה
המדברת על ישוע.
" מייצג את הקהילות של הכנסיות ,או את האנשים שמרכיבים שסוגדים
"הפמוטים שבע אשר אתה  sawestהם הכנסיות שבע
לאל .ככזה ,אלוהים מראה לנו כי זה של האמונה האמיתית וסגידה שבה הוא מדבר ,כי אלה ולכן נצחית מדור לדור ,ובלעדי לא לזמן של
ג'ון.
ארשת פניו הייתה כמו השמש נצח לנשמתי בעוצמתם שלו .התמונה של ישו זורחת בהירה ,כי הוא האור של האמת של
האלוהים ,ואת התקווה הנוצץ של גאולתו של אלוהים.

הכנסייה של אפסוס
מנקודה זו ואילך ,ישוע נותן תלונה של כמה מן הכנסיות של אסיה הקטנה .מה אני אעשה ,זה להראות קטעים מן הפסוקים
הבאים שיש משמעות כפי קשורים לפולחן נכונה ואמיתית של אלוהים ואיך לא היו כנסיות מוקדם אפילו אלו של ישו יעבוד שדבקו
הפולחן אמיתי ונכון של אלוהים לימד על ידי ישוע המשיח ,ולכן ישוע נותן אלה לתוכחות אליהם.

להכיר את הטוב
בפני המלאך של הכתיבה הכנסייה של אפסוס;"הדברים האלה נאום הוא זה ואלוהית שבעת הכוכבים בידו הימנית ,מי walketh
באמצע הפמוטים הזהב שבעה; אני מכיר את העבודות ולאחר יצירתך ,את הסבלנות ואת איך אתה צביעות לא ישאו אותם אשר הם רשעים:
אתה  hastניסה אותם אומרים שהם השליחים ,ו אינם הינם כשמצאת להם שקרנים hast :מובל ,ואת  hastסבלנות ואת משום סאקי שמי
 hastעמלו hast ,לא התעלף .התגלות 2:1-3

אלוהים יודע את עבודות
אני מכיר את עבודותיו :המילה "יצירות" כפי שהוא משמש אמצעי פסוקים אלה :לחיות את חייך מוסריות של אלוהים לימד
על ידי ישו ,ולתת פולחן לאל יתברך כפי שהוא אלוהים ציווה על ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות .
מה אלוהים אומר במילים אלה הוא כי אלוהים יודע אם הכנסייה של אפסוס הוא להיות נאמנה את תורתו של ישו ואת עשרת
הדיברות או לא.
 ,יצירתך ,וסבלנות מלכותך :לפרש את המילה "הלייבור" יש אותה משמעות כללית כמו "עובד" כפי שנתתי לעיל ".המילה
"סבלנות" מוגדרת בתור :היכולת לשאת את ההמתנה ,עיכוב ,או פרובוקציה מבלי להפוך הרגיז או להרגיז או להתמיד בניחותא כאשר
מתמודדים עם קשיים .
אלו הקדושים האלוהים יודע כי באחרית הימים יביא קץ הרוע והאלימות על כדור הארץ ,הם גם כך לחכות בסבלנות הפעם
לבוא ,למרות שהם מעדיפים כי זה בא בקרוב.
 ,איך לא יכול לשאת אותם אשר הם רשעים :אלוהים מגדיר "רעה" או כל אחד זה התנגדות או אי ציות לאלוהים .אם תמשיך
ביום הראשון של השבוע (יום א') כמו השבת ,ואז אתה "רשע" כי אתה מתנהג המרה את דבר האלוהים פי.
כמו הקדוש של אלוהים בעצמי ,אני יודע שזה נכון .אני מתוסכל ועצוב כי אפילו אחרי שאראה אנשים כתבי הקודש איפה
אלוהים מצווה כי היום השביעי הוא השבת של הלורד ,ביותר לדחות את דברי האל ולהמשיך התבוננות ביום הראשון כמו השבת ,למרות
שהם יודעים כעת כי היום הזה הוא השקר של השטן .לא נותנים לי את התסכול שלי להוציא את המיטב ממני פעילות גופנית סבלנות,
בידיעה כי עומד להיגמר של השטן ,כמו גם העובדה כי נקמה היא האצילים ,לא שלי

ניסויים של אמונה
אתה  hastניסה אותם אומרים שהם הם השליחים ,ואינם :זו הכנסייה של אפסוס חייב להיות אילת ב להאדיר את תורתו של
ישו ,כיוון שהם שנערך ניסויים של אלה אשר מתיימרים להיות השליחים אבל הוכיח לא תהיה .
יש לי בעיה עם אלה של מנהיגי קהילה אנשים לדין לאמת את האמת של פולחן של אלה בענייני הקהילה .אם אתה מפקפק
מישהו כמו להיות נאמנה האמונה ,אל תתעמתו איתם עם חוקיות ,ללמד אותם האמת .בדיון פתוח היא הדרך למציאת אלה בטעות,
ובאמצעות סקירת כתבי הקודש ,והוא לוקח את הנתיב לאמונה כפי נפרס על ידי דבר האלוהים ,הדרך הישר .ומי אמר כי זה אני ואת
הכנסיה אשר יש את זה לא נכון ,אדם זה שבחרת להעמיד לדין נשלח על ידי אלוהים כדי להראות לך את האמת.
בשביל להכניס .מישהו למשפט ,רק כי אתה לא מסכים עם השקפותיהם הוא להיות רודן .אלוהים רוצה שנבוא אליו מרצון ,דרך
הצדקה .לשים אנשים על המשפט ,מייצרת רק השפעה הפוכה.
אם הם עדיין נופל קצר ,ואחר כך הוצא אותם מהקהילה .המעשה של העמדתו לדין אנשים זה  forerunnerניסויים של
האינקוויזיציה אשר אנטיכריסט ב הפרסונה שלה כמו הכנסייה של רומא לעסוק ב במהלך השנים  1260של ימי הביניים.
היום ,רוב הנוצרים מאמינים הם נותנים פולחן האמיתית לאלוהים ,אבל אני יודע שהם רימו .לא תסיר את עצמי מהם ,במקום זה
אני ללמד אותם דבר האלוהים כפי היא ניתנת בספרים של התנ ך .אם הם עדיין דוחים את האמת ,אני לא מוותר .הם חייבים להפנות את
הגב שלהם ,אני אף פעם לא ייתן תקווה הפיכתם לפולחן האל האמיתי.

תפילה אמיתית
"השליח" מוגדרת בתור :מיסיונר נוצרי בולטים ,במיוחד אחד האחראי על המרת הראשון אנשים האמונה האמיתית .זו ההגדרה
שנתן את המילון ,וככזה הוא מלוכסנות כלפי ההנהגה של סוג של דת מאורגנת.
אני באופן אישי מגדירים "השליח ",מי מחבק את תורתו של ישו ושומר תורות אלה ,גם כאשר הם אל תנסו לשכנע אחרים של
מה הם ניתנו על ידי אלוהים .ככאלה הם לא צריכים להיות המנהיג של כל כנסייה או אפילו של קהילה .פשוט לאמץ את תורתו של ישו
ואת עשרת הדיברות גורם לך על השליח של ישוע .במהותו המילה "השליח" אומר חסיד או לעקוב אחר .לכן להיות השליח של ישוע
היא להיות חסיד של ישוע . .זה לא האיש בשר ודם .אתה מבין ,אבל כל ישוע לימד . ...זה מסיבה זו להיות חסיד אמיתי של ישוע שאתה
צריך לחנך את עצמך כל מה שישו .לימד ...ברגע שיש לך את הידע הזה ,אז אתה את התבונה צריכה להיות השליח של ישוע המשיח.

יימצא שקרנים
 ,כשמצאת להם שקרנים :מה שהתגלה ישו הוא הכנסייה של אפסוס להעמיד אנשים לדין ולא מצא שהם יהיו שקרנים ,ובכך
לא ראוי להיות חלק מהקהילה של הכנסייה .אף-על-פי כאשר אני הראשון לקרוא פסוקים אלה ,לא ראיתי איפה אלוהים היה לתת כל סוג
של נזיפה הכנסייה של אפסוס ,שעכשיו אני צריך לקחת את הזמן כדי לנתח את הפסוקים ,אני רואה איך ישו הוא אכן מתוסכל עם
הכנסייה הזאת.

התנ ך נותן לנו כיצד להתמודד עם אלה מתיימרים להיות השליחים של ישו ,אבל הם לא.

השליחים של ישו
ג'ון ,ענה לו ,אומר",מאסטר ,ראינו יציקה אחת שדים בשמך ,הוא לו לא לנו :ו אנחנו  forbadאותו ,כי הוא לו לא אותנו ".מארק
9:38

מה פסוק זה אומר לי הוא שהיה שם מישהו ששמע למד ישו ,לקחו את תורתו של ישו ללב ,והחל להטיף לאחרים בשם ישו .עם
ההטפות האלה הוא השיג גם ניסים כולל הליהוק החוצה של שדים מאנשים מיוסר.
לפעולות אלו ,האיש הזה הראה את אמונתו בישוע המשיח ,של האושר של מציאת בן האלוהים המשיך להטיף את אשר למד מפי
ישו .זה הופך אותו על השליח של ישוע המשיח .מה האמונה שלו היה לפני ,ברגע שהוא שמע ישוע ללמד ,הוא הוסב האמונה האמיתית.

אסר עליו לא
אבל ישוע אמר",אסר עליו לא :אין איש אשר נעשה נס על שמי ,זה יכול לדבר בקלילות הרוע של לי .עבורו הוא לא נגדנו הוא
מצידנו .על מי אתן לך כוס מים לשתות בשם שלי ,כי אתה שייך למשיח ,טורוס ,הוא לא יפסיד את הפרס שלו ".מארק 9:39-41

בדוגמה זו ,ישוע מגלה האמונה האמיתית ואת מי הם השליחים נכון האמונה .אם אתה נתקל כבר הראו את תורתו של ישו
מועברים להטיף את דבר ישוע לאחרים ,אז ישו מעדכנת את שליחיו ,כי אתה גם שנים-עשר השליחים של ישו.

הגדרת שליח של ישו
(ישו) אמר להם",יומת יקבל הילד הזה על השם שלי  receivethלי :ואת מי שצריך יקבל אותי  receivethאותו שלחה לי :עבורו
הוא לפחות בין כולכם ,הדבר יהיה נהדר ".ג'ון ,ענתה ואמרה",מאסטר ,ראינו יציקה אחת שדים בשימך; אנחנו  forbadאותו ,כי הוא לו לא
איתנו" .ישוע אמר להם",אסר עליו לא :כי זה לא נגדנו הוא עבורנו ".לוק 9:48-50

מעל פסוקים אלו ההגדרה של מיהו מיהו חסיד של ישוע המשיח.
כאשר אלה השליחים אסר את האדם הזה של שחרור שדים בשמו של ישו ,הם היו מותח ביקורת עליו .הם החליטו שהוא לא
ראוי להיות השליח של ישוע ,כי הוא לא היה אחד מהם .בזה הם הבהירו את אותה שגיאה של פסק דין זה של הכנסייה של אפסוס.

סבלנות עם האווילים
 Hastמובל ,ואת  hastסבלנות :המילה "בורן ",מוגדרת בתור :לסבול ,לבטן ,לציית ,לסבול למרות חששות שלך .המילה
"סבלנות" מרמז כי זה בסובלנות אלה אשר דואגים השליחים ,אבל זה לא מגיע יחד עם מה המילים" ,ואת  Hastמצאו להם שקרנים",
הוא אומר.

ועבור למען שמי  hastעמלו ,והתעלפתי  hastלא :זה אומר לי כי הם ניהלו את המשפט הזה של אנשי הקהילה בשמו של
ישוע ,אני מניח רומז כי סברו כי בעשותו כך שהם עושים עבודת האל .כמה שזה האחרון נחשף על ידי הכנסייה של רומא שלה ניסויים
דומים של האינקוויזיציה ,הם דואגים להיות? בשם אלוהים ,זה היה במציאות העבודה של השטן אשר הם עוסקת.
 .זה הרוע הזה כי אני רואה את ישוע בתור נותנת נזיפה של הכנסייה של אפסוס .אני רואה את הפסוקים הקודמים כמו להיות
נזיפה ומזל לא ניתנת תמיכה על ידי שני הפסוקים הבאים.

אזהרה ישו
אף על פי כן יש במידת מה נגד אותך ,כי אתה  hastעזבה את אהבתו הראשונה .התגלות 2:4

אני צריך .אנחנו נספק נגדך ,אלה מילים .ישו אומר שיש לו תלונה נגד הכנסייה ואת הקהילה שלו.
" זה נותן הסבר של ישוע מה התלונה היא ,שזה מתייחס לעובדה כי הכנסייה הזאת
"כי אתה  hastעזבו את אהבתו הראשונה
עזבה את אמונה אמיתית וסגידה ,נפל לתוך פרקטיקות פגאניים .היא לקחה על עצמה להעביר ביקורת על אחרים והוא כי איבד את הליבה
של מה ישו הטיף ,לאהוב אחרים כפי שאתה היית אחרים אוהבים אותך.
השאלה צריכה להישאל ,מהי האהבה הראשון מתייחס ישו?"  .זה תורתו של ישו ,אשר האהבה הראשונה של כל אלה אשר
לשמוע את תורתו של ישו ,מסכים ומקבל את אלו כמי שהיתה האלוהים.
לכן ,מה אלוהים אומר הוא כי הכנסייה של אפסוס איבדה את דרכה של תורתו של ישוע .אם הכנסייה שלך מתיימר להיות
הכנסייה של ישו ,אך לא מלמדים את תורתו של ישו ,הכנסייה שלך משקר לך ,ואז מטיף חילול השם.
מסתבר הכנסייה של אפסוס נתן שפתיים להיות הכנסייה של ישו ,אבל במשך הזמן שלה מחזיקה ניסויים של אלה אשר לא
האמינו כמו זקני הכנסייה הטיף .אני לא יודע מה איתך ,אבל זה נשמע הרבה כמו זקני בית מקדש בירושלים גם כן.
זה הפניה של כנסיות נוצריות של היום ,כמו גם אלה של הזמן של ג'ון ,כי הם גם לא לשמור את חוקי האלוהים ,כפי יכול
להתגלות על ידי כל אבל כמה זה לא שומרים שבת ביום השביעי כפי שהוא כתוב בחוקים אלה .תלונה זו מבואר בהמשך הפסוק הבא.

זוכר מהיכן אתה אמנות נפל
זוכר לכן מ ,שממנו אתה אמנות נפל ,להתחרט ,לעשות את עבודתו הראשונה; או אחר יבוא לקריאתי במהירות ,יסיר את פמוט
מהמקום שלו ,חוץ מזה אתה בתשובה .התגלות 2:5

זוכר מהיכן אתה אמנות נפל :בפסוקים הראשונים לעיל ,ישוע מאויתות מה התלונות שלו היה עם הכנסייה של אפסוס
היה ,בפסוק זה ישו מתייחס לזה כמו שיש נפל .ליפול מן חסדו של אלוהים הוא להיות בחטא.
" הוא הפניה אל תורתו של ישוע ,אשר כפי הראיתי בשיעורים אחרים ,לימד את
"זוכרים ולכן שממנו אתה אמנות נפל,
עשרת הדברות.

זוכר

גם :כי הכנסייה של ישו בנויים על היסוד של האמונה של היהודים ,וזה מן הגרעין האלה ותורתו של ישו לתת מימוש

חוקי האלוהים ,ישוע הוא אזהרה אלה שבע כנסיות וכן כל הכנסיות בעתיד לשוב ,המהווה העבודות הראשונות ,לימד על ידי ישוע.
כדי להיות הכנסייה של ישו ,לך תוכך את חוקי האל ,או עשרת הדברות .מ לגרעין ,אתה חייב לדבוק תורתו של ישו ,אשר הן
ההתגשמות של החוקים ,של הנביאים.

בתשובה שלך דרכינו חוטא
בתשובה :לכן ,מה אלוהים אומר הכנסייה של אפסוס הוא שהם צריכים לחזור בתשובה חטאיהם להחזיר להשיג את מה שישוע
לימד ,והרחק את הרוע שהם היו מאורסים .in
" הוא הפניה אל הסיבה הכנסייה הוקמה ,אמונה אמיתית וסגידה ,ואת ישו
" Andבתשובה ,ולעשות את העבודה הראשונה,
מזהיר אותם לחזור בתשובה ,להחזיר את עשרת הדברות ,המהווים את הקרן הפולחן הנכון של אלוהים ועל ההוראה של ישוע ,אשר נותן
התייחסות ולבנות על עשרת הדיברות.

לעשות את העבודות הראשונות
ולעשות העבודות הראשונות :העבודות הראשונות הן אלה של להיות השליחים של ישו ,מטיף את מה שישוע לימד .אם
תלמד דבר האלוהים האמיתי לא יהיה צורך לשים מישהו למשפט לשפוט את אמונתם ,כי האמת היא מוטלת בספק ,ואילו שקר ניתן
להוכיח שווא.

או אחר
או אחר ,אני בא ,להסיר את פמוט :הפמוט היא סמלית של הכנסייה של אפסוס להיות הכנסייה של ישו ,אם ישו מסיר את
פמוטים ,ואז הוא מסיר את הכנסייה מלהיות הכנסייה של ישו .אם הכנסייה שנכחת אינה הכנסייה של ישו אז מי או מה אתה נותן את
הפולחן?
זה גם מראה לנו כי אם הכנסייה הזאת ,אשר הסמלית של כל הכנסיות שנקראים נוצרי ,לא נחזור בתשובה שלה שקופיות לתוך
הפגאניות ,ואז אלוהים יעניש את קהילת המרכיבה אותה וזה.

Nicolaitans
אבל זה הביאך ,כי אתה  hatestעל מעשיו של  ,Nicolaitansאשר אני גם שונא .התגלות 2:6

 Nicolaitansלמרות שטוען כריסטיאן היו כת אנטי-נוצרי אשר הטיף העוסקים בתחום הליטיגציה נגד אחרים של הקהילה דרך
בתי המשפט האזרחי ולא באמצעות בוררות בין חברי הקהילה.
הם גם הטיף כי לא היה חטא לאכול דברים הציעו כקורבן אלילים.

ניקולא שהיה מייסד  Nicolaitansהטיף פוליגמיה והנשים במשותף עם גברים אחרים .כל אלה הם כנגד עשרת הדברות ,תורתו
של ישוע המשיח.
בהתבסס על מה אלוהים אומר בפסוק לעיל ,הכנסייה של אפסוס לא להתאמן קללות כאלה.

להתגבר על חטאיכם
אוזן ,מי שיש לו תן לו לשמוע את מה הרוח נאום בפני הכנסיות;"לו לבן אני ייתן לאכול של עץ החיים ,אשר נמצאת במרכז גן עדן
של אלוהים ".התגלות 2:7

מי אוזן שיש לו :הביטוי הזה של מילים או אחרים עם משמעות דומה משמשים לאורך כל התנ ך .בעיקרו של דבר הם
מתכוונים להקשיב את מה שנאמר ,שימו לב מה שנאמר ,ולקחת את הזמן והמאמץ כדי להשיג הבנה של מה שנאמר .זהו ההבדל חוכמה
בורים או צובר הנותרים .זה עליך לעשות כי זה חשוב ,וזה שנאמר יוביל את צדקתו .כדי להתעלם או לא לקחת את הזמן כדי להבין ,יוביל
אתכם אל מוות נצחי והקללות.
 .תן לו לשמוע מה הרוח נאום בפני הכנסיות :לא רק לקרוא על פסוקים אלה ,בהנחה שהם מתייחסים כנסיות של
 2000שנה ,זה יש זמן עבר מאז נמוג .בספר חזון יוחנן כתוב כמעט כולו באמצעות  .Symbolismsכלומר ,הוא מדבר על דבר אחד ,אבל
הדבר הזה הוא סימבולי משהו אחר .שבע כנסיות של אסיה ,הם סמל מכנסיות אלו היום זה קיבלו שיטות ,מנהגים ומסורות שנמצאים
מחוץ הכנסייה האמיתית של ישו ,לכן ,אלה אזהרות שניתנו על ידי אלוהים כדי השליח יוחנן אינם רק אזהרה מכנסיות אלו ,אלא גם היום
את הכנסייה שלך.
לו לבן :בפסוק זה שישוע אומר לנו כי אנחנו חייבים להתגבר על חטאינו ,כפי שעשה יעקב ,אם אנחנו רוצים לאכול של עץ
החיים ,אשר .אם הם לא חזרו בתשובה ויתקן את דרכיהם ,הם ייכללו הגישה אל עץ החיים היה אדם וחווה מתי שהם חטאו.
אלה שבע כנסיות נוסדו על ידי אחד או יותר של השליחים של ישו ,או של מי הרוויח את אמונתם של אלה השליחים .השליחים
של ישו הטיף שהמילים בהדרכת להם ישו ,ולכן שהכנסיות נוסדו על האמיתות האלו.
כאשר הקהילות של הכנסיות החל להתאמן טקסים ומסורות מחוץ תורות אלה ,הם הלכו מלהיות כנסיות של ישו
הכנסיותהדיברות של גברים ".אחד שגוי כזה מותאם אישית או מסורת היה שמירה על השבת ביום הראשון של השבוע.

עץ החיים
אני נותן לאכול של עץ החיים :כאשר השטן היה מובס ,הוסר מן הארץ ,אלה של מי עמד חזק עם אלוהים ,אלה של
הקדושים של אלוהים ,עוד פעם תהיה גישה עץ החיים ,מה שאומר שגם הם יחיו לנצח ,לא זמן להיות כפוף מוות.
 ,מתוך האדמה עשה יהוה אלהים לגדול כל עץ זה נעים למראה ,וטוב בשביל מזון; עץ החיים גם בתוך הגן ,עץ הדעת טוב ורע.
בראשית 2:9

"עץ החיים" מאפשר לאיש אחיה לנצח ,שבו אדם וחווה הייתה גישה בזמן לגן העדן" .עץ הדעת טוב ורע ",גם היה בגן אך
נאסר על אדם וחווה .זה כאשר שניהם אכלו "עץ הדעת ",שהם חטאו.
אם אתה זוכר את עץ החיים הוסרה מן כאשר אדם וחווה חטאו ,גורשו בגן העדן.

לדעת טוב ורע
 ,יהוה אלהים אמר",ראו ,האיש הפך לאחד אותנו ,לדעת טוב ורע :ו .לפחות הוא הושיט שלו יד ,לקחת גם את עץ החיים ,ולא
לאכול ואני אחיה לנצח :לכן לאלוהים וישלח לו גן עדן ,לעבוד את האדמה נלקח שממנו .בראשית 3:22-23

אני מניח כי אלוהים מדבר המלאכים ,יצורים שמימיים אחרים ,בפסוקים אלה ,אשר גם אחיה לנצח .כי האדם ,בגלל חטאו ,שווה
להמלאכים בידע של טוב ורע ,אלוהים אינו חש כי הם ראויים שיהיה גם נצח ,ולכן מסיר אותם מפני גישה אל עץ החיים.
בתוך גן עדן של אלוהים :מילים אלו חושפים את המיקום של עץ החיים . .זה היה באמצע"של גן העדן של אלוהים".
השאלה שאני שואל היא" ,איפה את גן העדן הזה היום אם גן עדן כבר לא?" לפי דעתי ,בהתבסס על מה אלוהים הראה לי מאז  ,2009אני
חייב להאמין כי "של אלוהים גן עדן" הוא לא מקום פיזי על פני כדור הארץ ואין אפילו בגן עדן ,גן עדן של אלוהים בליבנו כאשר אנחנו
משכילים את עצמנו האלוהים ,לחבק ,לשמור המצוות ואת דרכי האל אלוהים שלנו .בצדקת תוכלו למצוא את גן עדן של אלוהים ,בגן
העדן הזה תמצאו חיי נצח.

חוכמה
היא עץ חיים להם נח להחזיק אותה :שמח הוא שכולם  retainethאותה .פתגמים 3:18

כדי לתת תמיכה לרעיון הזה ואני מאמין שאלוהים אומר לנו הבאות.
כדי להבין מה אלוהים אומר בפסוק זה שאתה צריך להבין מי את "היא" היא כי אלוהים מדבר .זהות "היא" מוסבר הזה בעקבות
פסוקים.

"היא"
שמח הוא האיש המכח ,האיש ירשא׃הנובת קיפי םדאו .עבור הסחורה זה עדיף מאשר הסחורה של כסף ,ולהשיג את הימנו מזהב. .
היא יקרה יותר אודם :כל הדברים אתה יכול רצון הם לא להשוות אשא אותה פתגמים 3:13-15

כפי שאתה יכול לראות" ,היא" הפרט "חוכמה" ,חוכמה מושגת באמצעות הידע ,ידע נרכש באמצעות חינוך .מה זה ואז אומר לי
היא כי ניתן למצוא את "עץ החיים" בחינוך לעצמך דרכים ,חוק האלוהים ודרך החינוך הזה" ,הידע" של מי הוא ,מה הוא דורש .אתה
ואני ,ועם הידע הזה אנו משיגים "חוכמה" יודע אלוהים ולהשיג את צדקתו .ברגע שתשיג האלוהים ,אז יהיה גם "אחד עם אלוהים" ,ואת
זה אלוהים ייתן לך גישה פעם נוספת "עץ החיים"

הפרס של אלוהים
הבן שלי ,לא את החוק; אבל תן דע הלב לשמור מצותי; אורך ימים ,חיים ארוכים ,ושלום ,הם להוסיף לפניך .פתגמים 3:1-2

אלוהים הראשון לספר לנו מה הוא דורש שלך ושלי.
לשכוח לא משפטים שלי :כדי להפיק תועלת של חסדו של אלוהים וכדי לקבל הגמול של אלוהים ,אלוהים דורש כי עליך
לא נשכח את החוק .זה בתורו מרמז כי אלוהים דורש כי תמשיך ו לציית החוק של אלוהים.
אבל העבודה יפה והלב לשמור מצותי :אם היו לך ספקות מהערות שלי לעיל ,את המילים האלה ישירות מפיו של
אלוהים צריך לשכנע אותך הבנתי את המשמעות שהפרטים נכונים.
לכל אורך ימים ,חיים ארוכים ,ואת השלום ,האם הם מוסיפים לך :אז ,אלוהים מגלה לנו ,המתנה שיש לו להציע
אלו הקדושים של אלוהים.

יום ראשון להתאמן
אנחנו דנים מי להתגבר על חטאינו .אחד כזה חטא הוא שבת ראשון ,כפי שזה השקר של השטן ,בניגוד ישיר המילה .ואני מצווה
האלוהים כפי שהוא נתון את הדיבר הרביעי.
שמור יום השבת לקדש אותה ,כמו האדון האל הגולמיות ציווה עלייך .שישה ימים אתה ואזי העבודה ולעשות את כל העבודה :אבל
היום השביעי הוא השבת של האדון האל :זה לא עשה עבודה ,אתה ,ולא בנך ,ולא ילדתך ,ולא את המשרת ,ולא את משרתת ,ולא דע
אוקס ,ולא את התחת שלך ,או כל את הבקר ,ולא הזר הנמצא בתוך שערייך; כי את המשרת ,משרתת את ינוח כמו גם אתה .דברים 5:12-14

מעל פסוקים אלה בדבר אלוהים בתור נתון כדי שליחו ,משה ,וכן כתוב למטה על ידי משה ופורסמו ,כך אתה .אני ואת כל דרך
ההיסטוריה מאז שהיו מסוגלים לקרוא ולדעת מה שהאל מצווה עלינו.

שימו

לב" :אבל את היום השביעי הוא השבת של אלוהים הם אלוהים ".זה שאנו מכנים כיום ראשון ביום הראשון של

השבוע ,שאותו אנו מכנים שבת הוא היום השביעי בשבוע ,לכן ,זה יום שבת זה יום השבת ה' אלוהיך .לשמור השבת בכל יום אחר
בשבוע היא להראות את חוסר הכבוד שלך ואת התנגדות האלוהים.

למה ואז ביום ראשון?
בזמן האימפריה הרומית ,ביום הראשון של השבוע היה היום זה כל שהייתי צריך לשלם המיסים לרומא .לכן ,העם היה צריך
לקחת את הזמן ללכת לפני וגובי המסים כדי לעשות זאת .אם הם היו עסקים או סוג אחר של פעילות ,זה עסקים או פעילות יצטרך להיות
סגור כי הם לא יכלו להיות שם לתפעל אותו .משמעות הדבר היא כי הם יפסידו הכנסה של לא להיות מסוגל לקחת את התשלום עבור כל
מוצר או שירות נמכרו .כאשר השטן החלו לשקר שלו בדבר השבת ביום הראשון ,אנשים אימץ אותה בגלל זה אז נדרש רק יום אחד

חופש בשבוע ,ביום ראשון ,לשלם המיסים ,כדי לתת פולחן לאל .הבעיה עם זה היא כי הם שמים רומא לפני אלוהים ,שהיא כמובן חטא
בכוחות העצמי שלה.

המסחר על אלוהים
על מנת לשמור את שמירת השבת ,ביום השביעי ,זה גם נדרש כי הם סוגרים את עסקיהם ,כי יש להיות לא קונה או מוכר
בשעות של יום השביעי הקדוש .כתוצאה מכך יומיים בשבוע הכנסה אבודה.
מסיבה זו ,זה הפך פופולרי לשמור השבת באותו יום הם נאלצים לשלם המיסים קיסר ,מנהג זה או מסורת גדל עד שהוא הורה,
ציווה על ידי הכנסייה של רומא כמו ביום החוקית היחידה של פולחן.
הכומר תומאס אנרייט
נשיא המכללה הגאולה:
לשמור עליך מצווה ואני השבת יום את לבטל ) ,רויפיפאה ומכ( .שלי האלוהי הכוח ידי על
.הקדוש השבוע של הראשון ביום

כפי שאתה יכול לראות ,זה לא היה אלוהים .אלוהים שגרם התצפית של השבת להיות ביום הראשון של השבוע ,אבל האפיפיור
של הכנסייה הקתולית .במשך מאות שנים ,של האפיפיור באותו האלה להצהיר כי הם "כוח אלוהי ",זה אומר כי האפיפיור של הכנסייה
של רומא מיקמו עצמם מעל סמכותו של אלוהים ולא מכריזים למעשה את 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?

השבת מוגדרת
שם מאוד "השבת" נושא חותם האל של הרשות .המילה העברית השבת היא "שבת" ".שא" אומר אחד נצחי ,"Ab" .המילה
שורש של אבבא ,אומר אבא ,אמבט או בט אומר בית או סימן .בשילוב כמו השבת הם לארוז עדות חזקה ,סימן של האב הנצחי .

להתפשר על פולחן האל
המועצה של לאודיקיאה
.קוח ריבעה אמור לש הייסנכה הריפסל 364
ביום יעביד אבל ,בשבת להתבטל לייהד יהיה לא הנוצרים" :קבע אשר )שרוכי ומקושט (Canon
,אם .יום באותו עבודה אעשה ,האפשר במידת ,נוצרים להיות כמו ,כבד בעיקר הם האל יום אבל ;ההוא
"המשיח מן סגור יהיה הם ,יהדות באישום נאשמו נמצאים הם ,זאת לעומת

הבעיה עם זה היא כי הם לשים קיסר לפני אלוהים ,כי הם המשיכו לשלם את המיסים שלהם ביום הנדרש על-ידי קיסר ,אבל
לסכן את עבודת האל מתוך התבוננות לא השבת ביום השביעי ,כפי מאוית את הדיבר הרביעי ,היום השביעי של יצירה.

לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה
זכור :גם אתה נותן סגידה לאלוהים בדיוק כפי שאלוהים מצווה או אחר את תסגדו אלוהי היקום בכלל .עם השיטה לשמירת
השבת ביום הראשון ,האבות נוצריות וכנסיות שלהם הלכו מלהיות הכנסיות של ישו כנסיות לשטן . .זה כשל זה להישאר נאמנה את
תורתו של ישו ואת עשרת הדברות אשר ישוע כהתפתחויות תלונה על אלה הפרקים הראשונים של ספר ההתגלות.

הכנסייה של סמירנה
ו בפני המלאך של הכנסייה-סמירנה כתיבה;"הדברים האלה נאום הראשונה והאחרונה ,אשר היה מת ,הוא חי; ואת התלאות ,ועם
עוני( ,אבל אתה עשירים) ואני יודע את חילול מהם אומרים הם יהודים ,ולא ,אבל הם בית הכנסת של השטן ".התגלות 2:8-9

" אני יודע את חילול מהם אומרים הם יהודים ,ולא ,אבל הם בית הכנסת של השטן ".זוהי התייחסות מכנסיות אלו אשר
קוראים לעצמם להיות נוצרי ,אבל לא מסתיר את עשרת הדברות ,לכן כמס שפתיים להיות המשיח ,אבל למעשה הם לכנסיית השטן ,לא
את הכנסייה של ישו.
מה אלוהים אומר לנו הוא שהוא יודע מי מעריץ אותו ולאיזה לא .בזמנו של השליח יוחנן ,אלה אשר היו ממירים תורתו של
המשיח ,עדיין התייחסו אל עצמם כיהודים( ,המילה כריסטיאן לא נתקל כבר טבע עדיין) ,אבל אם תחליף את המילה יהודי נוצרי תבינו
שזה אל הכנסיות הנוצרי של היום כי ישוע נותן אזהרה ואת בגינוי לא רק אלה של היהודים.

אבל בית הכנסת של השטן
כפי שכבר ציינתי ,וזה נותן תמיכה למילים שלי ,יש שתי הבשורות בעולם הזה ,ובעולם שתי כנסיות כל עם הקמתו על אחת
הבשורות .יש הבשורה הקדושה של אלוהים ,על אשר הוא ייסד את הכנסייה של ישו ,ויש בבשורה שקרית של השטן ,על אשר נוסדה
לכנסיית השטן .אתה יכול להבחין אחד מהשני? את הבשורה אשר אינה  belongהכנסייה שלך?
הדרך הקלה ביותר לדעת היא אם הכנסייה שלך מטיף עשרת הדברות ,כל עשרה מהם ,או אם הכנסייה שלך מטיף את השבת
ביום הראשון ,אשר הוא השטן הוא שקר .אם הכנסייה שלך מתבונן השבת ביום ראשון ,אז זה לכנסיית השטן ,זה כל כך פשוט.
 .יש לי הצעה בשבילך אם הכנסייה שלך למעשה לשמור שבת ראשון ,אז קח עותק של מילים אלו לכנסייה איתך אתה מטיף
האלוהים האמיתי של הקהילה .אחד משני דברים יקרה ,אתה להיות שיבח על התובנה שלך ואת האנשים נשתדל לחזור לשנות את הטעות
שלהם ,להמיר לפולחן האל האמיתי ,או העם שונא אותך ואת לאזרח את ,ולדרוש להסיר את עצמך מהכנסייה שלהם.
גם קורס של תוצאות הפעולה באותם דברים ,שתסיר את עצמך מהכנסייה שווא של השטן .אם במהלך הסרת זו תעודד אחרים
כדי להסיר את עצמם גם כן .הטוב ,אלוהים אומר לנו" ,אני אוהבת את אלה שאוהבים אותי"

אלוהים אהבה מעל חיים משלך
פחד אף אחד מהדברים האלה אשר אתה ואתם סובלים :הביטו ,השטן .אני פרופסור טרלוני חלק מכם לכלא ,כי אתה עלול
להישפט; תקבלו טריבוליישן עשרה ימים :להיות אתה נאמן עד מוות ,ואני אתן לך כתר של החיים .התגלות 2:10

" זה הוא חיזוי של רדיפת הקדושים של האל ,אשר בזמנו של ג'ון ,לא
"פחד אף אחד מהדברים האלה אשר אתה ואתם סובלים:
הגיע עדיין לעבור את והדחקות המחריד שלה .זקני בית מקדש חובבנים שלהם הרדיפה של הקדושים של האל ,אך אנטיכריסט בצורה של
הכנסייה של רומא הפכה אותו מדע.
" ישוע צפה רדיפות אלה וגם מנסה ליידע את הקדושים של מראש ,לכן זוהי
"ראו ,השטן אני פרופסור טרלוני חלקכם אל הכלא.
ניבוי של רדיפות אלה במהלך רדיפות על ידי הרומאים כמו גם את אלה שיתרחשו על ידי הכנסייה של רומא.
" .זה הפניה הפרסים ,כולל חיי נצח ,אשר תינתן למי לשאת את הסבל אלה,
"הינך נאמן עד מוות ,ואני אתן לך כתר של החיים
והוא עדיין להתמיד שלהם אמונה ,תפילה של אלוהים.

זוכר :ישוע סבל מוות מחרידות ,לאלה שאוהבים ישוע; אנו גם עשויים להיות נקרא לסבול כאב וסבל עד מוות ,כפי שעשה
אדוננו .אם שתישא את הדברים האלה אנחנו זכור תמיד ההבטחות-ישו עשה לנו אשר להתמיד באמונה שלנו ,אנחנו נהיה מסוגלים
לסבול.
זכור :הם עלולים לקחת את הגוף שלנו ,החיים שלנו ,אבל הם לא יכולים לקחת מאיתנו אלהינו אלא אם נרשה להם.

המשכילים ,החכם
מי אוזן ,שיש לו תן לו לשמוע את מה הרוח נאום בפני הכנסיות; לבן לא תהא נפגעת המוות השני .התגלות 2:11

" זכור כאשר הסברתי את צירוף המילים הזה או במילים
" .הוא זה הגולמיות אוזן ,תן לו לשמוע מה הרוח נאום בפני הכנסיות
אחרות בעל משמעות דומה ציינו מי לקחת את הזמן כדי להבין ,באמצעות לימוד חרוץ ,לדעת ולהבין את אשר ישוע מדבר .אם אתה
מחפש אחרי קריאת מילים אלו מבין כי הכנסיות זה לא שומרים את מצוות האלוהים אינם של אלוהים ,אז אנחנו פועלים על פי הידע הזה
על-ידי הסרת את עצמכם מן הקהילות האלה ,ואז לך את עצמך החברה של אלוהים-אלוהים ,את התקווה לגאולה.
" לבן לא תהא נפגעת המוות השני ".להתגבר על הוד סגידותך שווא בכנסיות הללו של השטן ,להסיר את עצמך מן הדוגמה שווא
שלהם ,ולא לבקש מאלוהים מחילה על חטאיך לבין סוגדים לאל כפקודות הוא ,אם אתה על תחיית המתים לא תדע המוות השני כי מי לא
אוהב האל כפי שהוא מצווה רצון לקבל ,אבל תדע חיי הנצח שלך כפרסים את אהבת האל  ,בדיוק כפי שישו עשה .זה לא הבטחתי לך ,אך
הבטחתו של אלוהים אליך .אם אתה מאמין ההבטחות של אלוהים נכונים ,כי אשר אלוהים אמר ייעשה ,ואז אתה של האמונה ,ואת אלה
של האמונה הצדקה הציפייה של חיי נצח.

הכנסייה של Pergamos
וכדי המלאך של הכנסייה-כתיבה ";Pergamosהדברים האלה נאום הוא אשר האט את החרב החדה עם שני קצוות; את העבודות
ואני שבו אתה שוכן ,פעם איפה המושב של השטן ,:אתה  holdestמהר את שמי ,ואתה  hastלא הכחיש את אמונתי ,אפילו בימים ההם
אנטיפס שהיה שם מעונה הנאמן שלי ,מי נרצח ביניכם ,איפה השטן  -"dwellethהתגלות 2:12-13

המושב של השטן
מקום מושבו של אנטיכריסט הוא כי אילו אלוהים קורא" ,בבל הגדולה ",אשר אם אתה זוכר .אני חושף את העיר של רומא,
איטליה ,או הוותיקן ליתר דיוק .הדבר ולכן מצביע על כך  Pergamosאינה רחוקה של רומא.

הדוקטרינה של בלעם בן בעור
אבל יש לי כמה דברים נגד ,כי הביאך שם אותם זה להחזיק את הדוקטרינה של בלעם בן בעור ,מי לימד  Balacלהטיל מהווה אבן
נגף לפני בני ישראל ,לאכול דברים הקריב בפני אלילים ,ולא לניאוף .יוחנן 2:14

בלעם בן בעור הייתה נביאה המסופוטמית ,כאשר קרא לקלל את בני ישראל ,במקום זאת שיבח אותם אחרי היהודים היו כבר
נזף על ידי אלוהים דרך חמורו .אתה יכול לקרוא לו ספר של מספרי פרק .22
 Balacאו שמחת תורה היה מלך ומואבית קאתי הזמן מתי הישראלים הראשונים חצו מעל הירדן ,לתוך האדמות של התותח.
היה זה המלך שמחת תורה שהיה אחד המלכים הראשונים זה ניסה להדוף את בני ישראל בארץ תותח.

הדוקטרינה של Nicolaitans
אז האומנם גם להם להחזיק את תורתו של  ,Nicolaitansאשר הדבר שאני שונאת .בתשובה; או אחר יבוא לקריאתי במהירות ,ו
נלחמים נגדם עם החרב של הפה שלי .מי אוזן ,שיש לו תן לו לשמוע את מה הרוח נאום בפני הכנסיות;"לו לבן רצון לתת לאכול המן נסתרים,
ולא ייתן לו אבן לבנה ,ואיש באבן שם חדש נכתב ,אשר אין שמירת הוא זה  receivethאת זה" .התגלות 2:15-17

 Nicolaitansהיו כת אנטי-נוצרי אשר הטיף העוסקים בתחום הליטיגציה נגד אחרים של הקהילה דרך בתי המשפט האזרחי ולא
באמצעות בוררות בין חברי הקהילה.
הם גם הטיף כי לא היה חטא לאכול דברים הציעו כקורבן אלילים.
ניקולא שהיה מייסד  Nicolaitansהטיף פוליגמיה והנשים במשותף עם גברים אחרים .כל אלה הם כנגד עשרת הדברות ,תורתו
של ישוע המשיח.
כפי שאתה רואה ,אלוהים אהבה למי להראות אהבה וצייתנות אליו ,אבל מציע נזיפה ועונש מי הם בורים או מצוותיו ,ומציע
ולפיכך אינן מצליחות לשמור על תורתו של אלוהים ולתת פולחן אמיתי ונכון.

הכנסייה של Thyatira
 ,בפני המלאך של הכנסייה-כתיבה ";Thyatiraהדברים האלה נאום בן האלוהים ,מי וטרף את עיניו כמו בפני להבת אש ,ורגליו כמו
פליז בסדר; את העבודות ,ו צדקה ,ואת שירות ,אמונה ,ו את הסבלנות ,ואני את העבודות; ואת האחרונה להיות יותר מאשר הראשון".למרות
יש כמה דברים נגד ,כי אתה  sufferestכי נשים איזבל ,אשר הכרזתי בעצמה נביאה ,כדי ללמד וכדי לפתות את משרתי לניאוף ,לאכול דברים
להקריב בפני אלילים .התגלות 2:18-20

איזבל
איזבל היה הנסיכה הפיניקית ,אשתו של המלך אחאב ,שחי במאהה  9לפנה ס .היא פיתתה רבים של אנשי ישראל להתחייב זנות
וניאוף ,בטענה להיות נביאה לאלוהים .בקיצור ,היא הייתה זונה מי המתיימרים להיות נביא האלוהים פיתו רבים לבצע זנות וניאוף.

כאשר ישוע נותן אזהרות אלה שבע כנסיות של אסיה ,במהלך 1רח' מאה לספירה ,לכן זה לא ישירות אל האישה ,איזבל ישוע זה
נותן קובלנה אבל המנהג של רבים מן הכנסייה של  Thyatiraכדי לקיים יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואין ,אשר בניגוד ישיר המצווה
השביעית.

היא לא התחרטה
 ,נתתי לה זמן לחזור בתשובה של; הניאוף שלה ,היא לא התחרטה .התגלות 2:21

איזבל יש משמעות סמלית של להיות אדם .על ידי הטפה שהיא נביא האלוהים ,הפך להיות השטן ,והיא הצליחה למשוך רבים
שאימצו אחרת אולי נכון האלוהים ,לתוך בניאוף וחטאים אחרים נגד אלוהים.
זוכר . :השטן הוא לא יחיד; לוציפר הוא אדם יחיד ,השטן הוא אידיאולוגיה מטיף כנגד ומציבה עצמה בניגוד הדרכים של
אלוהים.

זעמו של אלוהים על איזבל
לעיניים ,אני אטיל אותה מיטה ,ואלה תנאף איתה לתוך הגדולה ,אלא הם מתחרטים על מעשיהם .אני אהרוג את ילדיה עם המוות;
ואת כל הכנסיות וידעתם כי אני הוא אשר  searchethאת המושכות ואת לבבות :ואני אתן בפני כל אחד ואחד מכם על פי עבודות שלך.
התגלות 2:22-23

אם אתה לומד היסטוריה ,תדע כי אין עונש כזה ספג איזבל או הכנסייה  .Thyaticraזאת משום פסוקים אלה נותן אי שביעות
רצון של ישוע עם שבע כנסיות סימבולי של כל הכנסיות אז והיום קוראים לעצמם הנוצרית ,אך לא להחזיק נכון את תורתו של ישו ואת
עשרת הדיברות שעליהם הוא היסוד כל כך שישו .לימד.
"שלה" אשר תושלך אל המיטה הוא הכנסיות המתיימרים להיות חסידיו של ישו .העונש ישוע הדוברת של יטופל באחרית
הימים כאשר ישו חוזר אל כדור הארץ ,לא רק שבע כנסיות של אסיה ,אלא כל כנסיות ושל קהילות שאינן מצליחות לקיים את תורתו של
ישו ,את עשרת הדיברות של אלוהים.

אלו להתגבר
 ,אבל לכם אני אומר ,ואני אשא ,השאר אצל  ,Thyaticraכמה יש לא דוקטרינה זו ,אשר לא ידעו את מעמקי השטן ,הם מדברים;
אני ישים עליכם אף נטל אחרים ,אבל את מה שכבר יש לך להחזיק מהר עד שאבוא .התגלות 2:24-25

פסוקים אלה שני לעיל לתת הוכחה לכך שאני צודק .כשאני אומר כי גינויים אלו שניתנו על ידי ישוע של שבע כנסיות של אסיה
הם למעשה הסמלית של כל הכנסיות קוראים לעצמם כריסטיאן אך נכשלים לקיים את תורתו של ישו ואת עשרת הדיברות.
ואילו הפסוקים הראשון נתן גינוי ,אזהרה של משמעת הכנסיות ,פסוק שני אלה כפיים למי לא שולל ,והכיל בבשורה שקרית של
השטן.

להתגבר על עד הסוף
הוא לבן ,ולא  keepethאת העבודות שלי עד הסוף ,לו גם אני נותן כוח על האומות :ו הוא נשלוט בהם עם מוט ברזל; ככלים של
קדר הם יהיה שבור כדי צמרמורת :גם קיבלתי מאבי .אתן לו כוכב הבוקר .מי אוזן שיש לו תן לו לשמוע את מה הרוח נאום בפני הכנסיות.
התגלות 2:26-29

המילים" :עד הסוף ",אינו מתייחס רק אדם אחד או אפילו קבוצה של אנשים שחיו בזמנו כאשר השליח יוחנן כתבת את המכתב
הזה שבע כנסיות . .זאת אזהרה כל הדורות וכנסיות שיכול לתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,אשר עליהם לעשות כדי להתמיד עד אחרית
הימים.
אלו להתגבר על הם אלה אשר באמצעות לימוד החרוץ של כתבי הקודש ,לראות את האמת של האלים ,לכן מרומים על ידי
שקרים ,תרמיות השטן ואת מומרים ולכן פולחן האל אמיתי ונכון.
 Keepethשלי עובד עד הסוף ,אומר לציית ולשמור את חוקי האל ,מרגע שאתה מבין אותם עד לנצח ,שאליו תפני מן החוק
של אלוהים לעולם .ברגע מובן על ידי לך.
זכור :כנסייה אינה לבנים וטיח בניין ,אך האנשים קהילה בעיר הפולחן של אלוהים .זה גם אומר לי כי פסוקים אלה נותנים
הנבואה של חלק מה זה יהיה כמו בתקופת שלטונו בן אלף של ישוע על פני כדור הארץ.
המילים" :עד הסוף ",אינו מתייחס רק אדם אחד או אפילו קבוצה של אנשים שחיו בזמנו כאשר השליח יוחנן כתבת את המכתב
הזה שבע כנסיות . .זאת אזהרה כל הדורות וכנסיות שיכול לתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,אשר עליהם לעשות מה עליהם לעשות כדי
להתמיד עד אחרית הימים.

הכנסייה של סרדיס
 ,בפני המלאך של הכנסייה-סרדיס כתיבה;"הדברים האלה נאום הוא תחפצי שבעה רוחות של האל ,שבעת הכוכבים; אני מכיר את
העבודות ,כי הביאך שם כי  ,livestואמנות מת .להיות הפקוחה ,ולחזק את הדברים אשר נשארים ,כי הם מוכנים למות :כי לא מצאתי את
העבודות מושלם לפני אלוהים .התגלות 3:1-2

ספוגים שגיאה
אין ספק ,הכנסי יה של סרדיס הוסר רחוק מלהיות הכנסייה של ישו .זה נעשה בטוח על ידי המילים ," :אמנות מת ",מה שמרמז
לי ,כי אם הכנסייה ואת הקהילה שלה לא לחזור בתשובה זה דרכים רעות ,הוא יוסר על ידי אלוהים ,אשר מציג דרך במילים אלה,לא
מצאתי את עבודות מושלם לפני אלוהים"".
זה תופס גם לגבי רבים אם לא רוב הכנסיות של היום מכנים עצמם נוצרים ,אך רחוקים מלהיות נותן אמיתי ונכון פולחן האל.
שמירה על היום הראשון כמו היום של מנוחה היא הברורה ביותר של שגיאות אלו.

צריכה המשיח
זכור לכן איך אתה  hastהתקבל ושמעתי ,והחזק מהר ,להתחרט .אם ולכן אתה לא ואזי לצפות ,אבוא בך בתור גנב ,אתה לא תדע
באיזו שעה אני יבוא עליך .יוחנן 3:3

האנשים שמרכיבים את הקהילות וכנסיות שהוקם על ידי השליחים ,אז מזה השליחים לימד אותם ,השליחים ולמדו מפי ישו
ישירות .לאורך זמן אולם ,הכנסיות תפסיק להסתיר את השירותים שלהם כמו ישו לימד אך שולבו דברים כנסיות שלהם לא למדו על ידי
ישו ,ולכן הם קללות נגד אלוהים.

הם בסדר איתי
הביאך כמה שמות אפילו ב סרדיס אשר שלא טימאו את הבגדים שלהם; ו הם אלך איתי בלבן :כי הם ראויים . .הוא לבן ,הדבר
יהיה לבוש בכחול לבן לבוש; אני לא למחוק את השם שלו ספר החיים ,אבל אני חייב להודות את שמו לפני אבא שלי ,ולפני המלאכים שלו.
מי אוזן ,שיש לו תן לו לשמוע את מה הרוח נאום בפני הכנסיות .התגלות 3:4-6

בפסוקים אלה ,ישוע מראה את הניגוד בין אלה אשר הקדושים של אלוהים ואת מי ליפול קצר .לעומת זה ,ישוע הוא נותן עזים
הדיון איך אלה שנמצאים קצר יטופל על-ידי אותו ,וגם מי תישאר איתנה האמונה האמיתית ,איך הם יטופלו על ידי אלוהים.

הכנסייה בפילדלפיה
וכדי המלאך של הכנסייה ב פילדלפיה כתיבה;"הדברים האלה נאום הוא הקדושים ,הוא שזה נכון ,מי המפתח של דוד ,הוא אשר
יפקח ,שיש לו איש  ,shuttethואת  shuttethואת איש יפקח; אני מכיר את עבודותיו :הביטו ,אני צריך להגדיר לפני אותך ואת הדלת
הפתוחה ,אף אדם לא יכול לכבות את זה :עבור אלף  hastכוח קטן hast ,עמדתי במילה שלי ,ואני  hastלא הכחיש את השם שלי .התגלות
3:7-8

אני מכיר את עבודותיו :יש פה התייחסות לעובדה כי אתה יכול .להסתיר שום דבר אלוהים ,הוא יודע אם אתה נאמן לפולחן או
" מתייחס גם הזמן והמאמץ שהשקעת אישית המחקר החרוץ של מילות האל הקדושות .רק הכנסייה ,האזנה למישהו
לא .המילה"עבודות
מטיפים שהבשורה הקדושה לך זה לא מספיק ,עליך ללמוד בשקידה כתבי הקודש בעצמך ,חייב לחנך את עצמך ,ואני לא אקח את זה אשר
אחרים מספרת את האמת ,אבל יודעת ללא ספק מן משלך לימוד ומחקר זה שהוא האלוהים ,אשר הוא השטן.
" הוא התייחסות לעובדה כי הדרך לגאולה היא פתוחה בפניך ,אתה צריך רק
"הנה ,יש לי סט לפני אותך ואת הדלת הפתוחה,
לעשות מאמץ כדי להישאר נאמן הפולחן הנכון של אלוהים ,כפי שהוא אלוהים ציווה.
" הוא התייחסות לעובדה כי הדלת פתוחה בפניך ,ככל שתישאר נאמנה את פולחן לאל ,אף אחד
"אף אדם לא יכול לכבות את זה,
על כדור הארץ וגם השטן בעצמו לא יכול למנוע ממך הולך דרך הדלת ,לגן עדן .אתה אב הגורל שלך ,אם היססת; זה בגלל שאתה לא
נשארות חרוץ "שלךעובד ".בדיוק כפי שאתה לא ניצלו מפני המאמצים החרוץ של אדם אחר ,גם מישהו אחר לחסום את הדרך שלך דרך
הדלת אלא אם כן תיתן להם לעשות כן.

" לבד .את צריכה רק קצת כוח ,מה שאומר כי את הידע שלך של האלוהים האמיתי הוא שבוע ,אבל כאשר
"עבור הביאך כוח קטן:
אתה למקם את חייך בידיו של ישו ,ולשמור אותו בצד שלך ,ע י ציות את תורתו של ישו ,עשרת הדיברות ,וגם בגלל אמונתך העמידה
האיתנה (אמונה בדבר האלוהים) וסגידה שלך נכון  ,יש לך כוח כי אחרת לא היית ,אבל עם ישוע נותן לך כיוון תהיה לך כוחו נוספו
לשלך.
זוכר :ישוע הוא הדרך היחידה האב .ישוע משמש כאן הוא סמליות של מכתבי הקודש תורתו של ישו ואלוהים.
ישוע נאום לו",אני את הדרך ,את האמת ואת החיים :לא יבוא איש אל האב ,אלא גם על ידי ".יוחנן 14:6

" המילה של אלוהים היא תורתו של אלוהים ,כפי מופיעות בדפי הספרים של הנביאים; הם
"ואת  hastעמדתי במילה שלי.
מקוצר ,או עשה קל לזכור ,בעשרת הדברות .כל העקרונות המוסריים לימד על ידי ישוע נגזרות אחד או יותר של עשרת הדיברות.
" .אז זה עוד התייחסות לעובדה כי שמרת את עשרת הדברות ,כי אתה מקבל כי עשרת
"ואני  hastלא הכחיש את השם שלי
הדיברות הן הליבה ואת יסודות כל פולחן האל האמיתי .אתה לא מכחיש את שם האלוהים כשמשאירים את עשרת הדברות ,בדיוק ההפך,
אתה נותן פאר שם האלוהים כאשר אתה ממשיך לציית כל עשרת הדיברות.
זכור :איך אתה כבר הראו כי שם האלוהים אינה שם טום או הארי ,אך מוגדר על-ידי עשרת הדברות ,ככתוב אשר מגדיר את
מי ואת מה אלוהים??

בית כנסת של השטן
הביטו ,יגרום להם בית הכנסת של השטן ,אשר אומרים שהם יהודים ,ו הם לא ,אבל לשקר; הביטו ,אני אגרום להם לבוא ,סוגדים
לפני רגליך ,וכדי לדעת כי אהבתיך .התגלות 3:9

" הוא הפניה אל הכנסיות כמס שפתיים לישו ,אך הם בכנסיות האמת התרגול שווא
"הנה ,אני אגרום להם בית הכנסת של השטן,
הבשורה של השטן .אתה יכול לנסח את זה מחדש את הכנסייה של אנטיכריסט עכשיו שאנחנו יודעים להיות הכנסייה של רומא ,כמו גם
אלה כנסיות אחרות זה לשמור שבת ראשון .הכנסת המילה הוא המילה היהודית לכנסייה.
זה ואז נותן תמיכה מה הם אומרים ,ישנם שני ספרי הבשורה בעולם ,בבשורה שקרית של השטן ,מכתבי הקודש של אלוהים,
ויש את הבשורה לכל לו כנסייה משלו או הבאים .בידיעה שהן האמיתי הבשורה של אלוהים ,ולכן האמיתי כנסיית האלוהים ,דורש מאמץ
מצדך ללמוד בשקידה את התנ ך .מי הם עצלנים ב שלהם נאותות אמונה וחוסר ידע רק מוות ,ואילו אלה שהם חרוצים הפולחן שלהם
יהיה את חסדו של אלוהים.
" הוא הפניה אל הכנסיות והעם אשר נוכח המכנים עצמם נוצרי ,או חסידיו של
"אשר אומרים שהם יהודים ,אינם ,אבל לשקר
ישו ,אך לבה רחוק תורתו של ישו ושמירה על חוקי האלים .הדוגמה הבולטת ביותר היא הכנסיות כריסטיאן שומרים ביום הראשון
השבת ,לא יום השביעי שבת מצווה הרביעי פירוט.

הערה :אלוהים משתמשת המילה יהודי במקום כריסטיאן כי המילה כריסטיאן עד הזמן של ג'ון יש לא היה טבע עדיין .כי אני
רואה פסוקים אלה בתור אזהרה נגד הכנסיות הנוצריות של ימינו ,ולא רק את אלה של התקופה של ג'ון ,אני מחלף שני השמות.
" הוא התייחסות לעובדה כי פולחן האל כפי שהוא מצווה לשמור חוקיו ,ואני לא
"ראו ,אני אגרום להם לבוא ,סוגדים לפני רגליך,
אכחיש את שמו ,יהיה על ביאתו השנייה של ישוע ,ניתן להגדיר מעל ועשה לשפוט על אלו שלא בשוטים אותך .כי אתה היית נאמן
הפולחן של אלוהים.
" מתייחס האהבה כי האל לשפוך לך ,אלה לשמור חוקיו ,לעבוד את אלוהים על ידי הנאה לא על ידי משלך,
" ,לדעת כי אהבתיך,
בניגוד זעמו כי הוא לשפוך על גבי שסוגדים מאת משלהם בשם אלוהים סירב כפי שהוגדרו על ידי עשרת הדיברות והנאה.

המשכתי מפיתוי
 .כי אתה  hastשמר את המילה של הסבלנות שלי ,אני גם ימנע לך השעה של פיתוי ,אשר יבוא על כל העולם ,לנסות אותם זה
להתעכב על פני האדמה .התגלות 3:10

" אלוהים הוא החולה עם ילדיו ,למרות שאנו חוטאים לחיות את חיינו בטעות,
"כי אתה  hastשמר את המילה של הסבלנות שלי.
הוא בהסבלנות שלו יסלח למי למצאו ולהתחרט על חטאיהם ,תבקש מאלוהים את סליחתו ,ואז על החרטה אתה מתחיל התהליך של לידה
מחדש של מי הוא חוטא אחד שכותב את המצוות של אלוהים על ליבך  ,וחי את שארית חייך במרדף אחר שומר מצוות האל ,ושינוי צורה
את עצמך לתוך אחד שעושה את ציוויים מוסריים של אלוהים לתוך משלך ציוויים מוסריים . .זה בדרך זו ,כי הצגה או להתבטא האהבה
שלך לאלוהים...
" אין ספק ,יגיע זמן
"אני גם ימנע לך השעה של פיתוי ,אשר יבוא על כל העולם ,לנסות אותם זה להתעכב על פני האדמה.
כאשר כל העולם להתפתות בבשורה שקרית של השטן ,אבל אם אתה נאמן את פולחן האל ,לא יהיה כל כך מפתה ,ב אלוהים יהיה
להסתיר את זה .אל תחשוב על זה כעל משהו יקרה כמו נבואה ,אבל היבט של כל אחד משלנו הליכה דרך החיים ,ועל הצורך האישי
לחפש את האל דרך התפילה והלימוד חרוץ.
כי אתה צריך להתגבר על השקרים של השטן ,אימצו פולחן האל האמיתי ,אתה כבר נוסו על לזייף השקרים של השטן ,ויוצאים
יש חזקה יותר לניסויים שלך כשאתה יודע דרך הידע אלוהים של ,אז שקריו של השטן אין כוח מעליך ,לכן אתם מוסתרים מן השקרים
האלה.

את הכתר שלך .הישועה
הביטו ,אני בא במהירות :להחזיק כך מהר אשר הביאך ,כי אף אדם לא לוקח את הכתר .התגלות 3:11

בפסוק זה ישו הוא מזהיר אותך כי ברגע שמצאת אלוהים של ,אתם תהיו ברציפות חשופים שקריו של השטן ,הנסיונות שלו כדי
לגרום לך ליפול מן האמונה האלוהים האמיתי .אם להתמיד באמונה שלך ,ואתה לא להיכנע השקרים האלה ,או הלחצים שמונח לך על ידי

בני משפחה וחברים ,אך רואה אותם על השקרים שהם ,ואז לך יהיה לשמור על הכתר של חיי נצח ,כי אלוהים הוא מציע לך ,לא זה נלקח
על ידי אלה שחושבים את עצמם הנוצרית או אנשי האל  ,אבל מטיפים בבשורה שקרית של השטן.

מי להתגבר
אותו לבן יהיה אני לעשות עמוד התווך בבית המקדש של אלוהים ,והולך הוא לא יותר .בחוץ :ואכתוב עליו שם האלוהים שלי ואת
שם העיר של אלוהים ,אשר הוא ירושלים החדשה ,אשר באה למטה מגן עדן מאלוהים שלי :ואכתוב עליו את השם החדש שלי .התגלות
3:12

" הוא התייחסות לאלה פעם שהם מוצגים אלוהים של ,ונראה כי עשרת הדיברות הם היסודות שעליהם קשורים
"הוא זה לבן.
לפולחן האמיתי של אלוהים ,אז זה הם מי יתגבר שקריו של השטן .יעקב מי גבר על חטאיו ,לכן אלוהים שם אותו לישראל ,והוא זה ולכן
זה כאשר אתה להתגבר על חטאיך ,אל תקרא לעצמך נוצרי יותר ,שם אשר והכיל בבשורה שקרית של השטן ,אבל קורא לעצמך
ישראלית ,אשר מעידה על שלך יש להתגבר על שקריו של השטן ,הגיעו כדי לקבל את האלוהים האמיתי.
" כי עשרת הדיברות הן לקרן כנסיית האלוהים ,יגרמו לכך עמוד כך הכנסייה,
"תגרום לי עמוד התווך בבית המקדש של אלוהים.
" מוגדרת בתור :עמודה אנכית ,המהווה חלק של בניין המשמש עבור
בחלק של המבנה הוא כנסיית האלוהים האמיתית .המילה"עמוד
תמיכה או קישוט ,או עמוד התווך של ארגון או חברה .ישוע אומר לך ב לעיל ,כי כמו המר הכנסייה האמיתית של ישו ,אתה ייעשו עמוד
או עמוד התווך של היסוד של הכנסייה הזאת ומישהו אחרים יכולים לדאוג לקבלת דוגמה של אמונה.
" ברגע שאתה חלק המבנה של הכנסייה האמיתית ,אתה לעולם לא להסס או אחורה שקופית שלא הכנסייה.
"והולך הוא לא עוד,
אלוהים אומר לנו,אני יהיה רייט שלי חוקים על ליבך ,אין יותר חוקים כדי להשמר ,אבל חלק האישיות שלך ואת האופי המוסרי".
" הוא הפניה אל מה שאלוהים אמר לאורך התנ ך ,באותם ימים ,או בזמן של הסוף,
" ,אני יכתוב עליו את שמו של אלוהים
אלוהים יכתוב את חוקיו ,עשרת הדברות ,על לב מאלה שסוגדים לו כמו שהוא פקודות ,שם האלוהים להיות שהוגדר על-ידי עשרת
הדברות ,ולכן זה להיות עשרת הדיברות אלוהים לכתוב על ליבך.
" אם אתה זוכר ברחבי התנ ך ירושלים נחשבת הנושאת את שמו של
"ואת השם של עיר האלוהים שלי ,אשר ירושלים החדשה.
האל ,או שזה שמו של אלוהים .פסוק זה הוא אז הסבר על זה .ירושלים נושאת את שמו של אלוהים כי הוא שוכן ארון הברית ,ואני
בתוכה ,נשמר את הטבלאות של עשרת הדיברות שהן שם האלוהים ,כי עשרת הדברות לתת הגדרה מי .אלוהים הוא ,אישיות ,כבוד
והאופי המוסרי שלו.
" אשר הוא התייחסות אחרת עשרת הדברות ,הם מהמחבוא מאלוהים ואינם ההמצאה של
"אשר באה למטה מגן עדן של אלוהים
גברים .זה חל גם על ישוע המשיח ,בכך הוא גם יורד לעולם למטה מן השמים הופעתו השנייה של ישו.
" .לפרש זה ישו טולסון שיהיו לו שם חדש בזמן של השנייה או זמן קצר לאחר מכן .אני
"ואני אכתוב עליו את השם החדש שלי
מציע כי זה קשור לעובדה כי השטן ,בקריאה הכנסיות זה ללמד את הבשורה שווא של השטן ,כריסטיאן ,הכתמת שמו הנוצרי ,לפיכך,
אלוהים ייתן את עצמו ואת הכנסייה שלו שם חדש .אין לי מושג אמיתי מה יהיה השם החדש הזה ,אבל אני מציע כי הישראלי ,למרות שם

עתיק ,הוא אפשרות כי בכל ההיסטוריה זה יש לא פעם להיות המכונה דת או אפילו כת של דת .רק מעטים דפי התנ ך אי פעם היו המכונה
להיות הישראלי .זה שיהיה שגיאה יש משמעות אחרת שיש פסוק זה.

זוכר את עשרת

הדברות :יכול להיות שבור למטה לתוך שני חלקים ,הן המצוות אשר תגיד לנו איך לעבוד את אלוהים

כפי שהוא מצווה ,את ציוויים מוסריים  6של אלוהים .מה פסוק זה עשוי להיות מדבר הוא ציוויים מוסריים נוספים אשר ישוע נתן לנו
בתורתו כי הם מעל ומעבר ששת ברשימת עשרת הדברות .תוך כדי כך ,שם האלוהים שונתה ,לכן אלוהים יכתוב את שמו המלא של
אלוהים על ליבנו .במקום  6ציוויים מוסריים בהגדרתנו מי אלוהים הוא ישוע נתן לנו נוספים  7או  8מוסרית ציוויים ,אשר כעת לתת
הגדרה מלאה יותר של מיהו אלוהים.

הוא תחפצי אוזן
מי אוזן שיש לו .-תן לו לשמוע מה הרוח נאום בפני הכנסיות .התגלות 3:13

"  ,כמו שאתה זוכר ,גיליתי קודם לך כי הביטוי הזה ואחרים הדומה זה מתייחס למי נבונים ,או לקחת את
"הוא זה הגולמיות אוזן.
הזמן והמאמץ מעורב עם חרוץ ולמחקר של התנ ך ומשמעותו .לכן ,אלוהים נותן לנו אזהרה ,כי מה שהוא מספר שבע כנסיות אלה של
אסיה הקטנה ,למעשה יותר מכוונת לעברם אך הכנסיות לאורך ההיסטוריה מאז כתיבת ספר ההתגלות ,עד עצם היום הזה .כל הכנסיות
שנקראים נוצרי ,צריך לשים לב נושאת אזהרה לגבי הדברים האלה ישוע מדברת על ספר חזון יוחנן ,בפרט שלו לאזהרות שבע כנסיות.
" כדי להיות יותר ספציפי ,פסוקים אלה מכוונים מכנסיות אלו שנקראים נוצרי,
" .תן לו לשמוע מה הרוח נאום בפני הכנסיות
אבל הם רחוקים אשר ישוע מלמד .ישוע מלמד את עשרת הדברות ,רובם ככולם הכנסיות האלה שנקראים נוצרי ,מנע עשרת הדברות,
אפילו רומז כי חוקי האל מיושנים ,כבר לא חלק אמיתי ונכון פולחן האל ,זה כמובן נוסדה על שקריו של השטן ,ולכן הוא חילול השם.

הכנסייה הלאודיקיאנים
ו בפני המלאך של הכנסייה של הכתיבה ";Laodiceansהדברים האלה נאום אמן ,העד ואמיתיים ,תחילת הבריאה של אלוהים .אני
מכיר את העבודות ,כי הנך לא קר ולא חם :הייתי היית קר או חם ".התגלות 3:14-15

חם או קר
" ישנם רבים כיום בעולם שאין להם כל עניין מה אלוהים יש לומר בתנ ך . .להם
"אני מכיר את העבודות ,כי הנך לא קר ולא חם:
לא אכפת הדת בכלל? או פולחן כל אל ...זה לאנשים האלה כי אלוהים מנחה את אלה כמה פסוקים הבא.
" זה אלוהים .הוא אומר שהוא היה מעדיף כי יש דעה ,יש להציב את עצמך על צד אחד או אחר .אתה תלך
"הייתי היית קר או חם.
דרך החיים בורות מבורכת לא יחסוך ממך אש הגיהינום.

זכור:

או אהבת אלוהים ,על ידי שמירת מצוותיו ,או שאתה שונא את אלוהים על ידי אי שמירת מצוותיו ,לא אכפת לך דרך

אחת או השני מציב אותך בצד שנאה ,ככל אלוהים הוא מודאג .אלה אותם אנשים ,אלה שיש להם עניין הדת ,לא נותנים סגידה לאלוהים
כל; לכן לא נותנים פולחן לאל שווא גם והם חופשיים ולכן לחטאו של שעשה כן .אפילו אם זה נכון ,אלוהים ב לעיל מראה כי הוא מבין
זה עליך ,בדיוק צריך שתבין את זה .אם לא תתן אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,אז זה בדיוק כמו לתת את הפולחן השקר ,שטן ,ככזה,
שאלוהים מחשיב אותך בתור לשנוא אותו בדיוק.

אני  spewאותך .מהפה שלי
אז כי הנך פושרים ,לא קר ולא חם spew ,לך מהפה שלי .יוחנן 3:16

פסוק זה ואז מוודאת כי אשר אמרתי ,אלה שסוגדים אין אלוהים ,יקבל את הדין זהה לאלה שסוגדים מאת בבשורה שקרית של
השטן.

העושר של כדור הארץ
כי להצילני ,אני עשיר ,מוגברת עם סחורה ,ואין לי צורך של דבר; ואני יודע כי הנך אומלל ,ו אומללה ,ואת עני ,עיוור ואני עירומה:
התגלות 3:17

" שוב מתייחס למי אתה לא קר ולא חם .הם אלה
"כי להצילני ,עשיר ,ובעל מוגברת עם סחורה ,ואני היתה צריכה של כלום
שיש להם עושר ואת הנוחות של העולם הזה ,ולכן אין כל חשש או הריבית עבור החיים.
" .למרות שיש לך שפע של החיים ,זה חסר תועלת בחיים הבאים .
"ואני יודע כי הנך אומלל ,,עניים ,ועיוור ,ואומללים עירום
היא זו שגורמת לך חסרת כל ,כאשר אתה להיות עמד לפני אלוהים ביום הדין -רק פולחן האל כפי שהוא מצווה הוא ל"אל ,אתה עשיר
שני החיים .אבל אולי תעבוד קשה בעולם הזה להשיג עושר וכל הדברים בעולם הזה ,אתה חושב את עצמך עשיר ,אבל מבלי את לאהוב
את האלוהים אתה ענייה וחסרת ,הם ללא תקווה להינצל .מה זה החיים ,אם רק מוות המחכה לכם?

המטבע של גאולה
אני מייעץ לך לקנות עלי זהב ניסה באש ,כי י להיות עשיר; לבוש לבן ,כך י להיות לבושים ,בושה וחרפה של העירום שלך שאינם
מופיעים; סכו בשמן את עיניך עם העין ,salve-כי ראה י .התגלות 3:18

" החרטה חטאיך ,ואת אלוהים מבקש את סליחתו ,לחיות במסגרת של עשרת
"אני מייעץ לך לקנות עלי זהב ניסה בשריפה.
הדיברות ,הוא איך אתה לקנות האלוהים הזהב הישועה.
" זה זה מאמץ או עבודה ,למטבע הדרוש לך כאשר אתה עומד לפני אלוהים .כל העושר המצטברים בגלגול הזה
"כי י להיות עשיר,
חסר ערך ברכישת הכניסה לגן עדן ,אלא אם יש לך קודם .אלוהים בלב שלך.

זוכר :אלוהים ברא את היקום ואת כדור הארץ בתוכו .מה שאתה לוקח .של כדור הארץ ,הופכים את שלך .זה לא באמת שלך
זה שייך לאלוהים ,הוא יצר אותה ? .למה .אז חשבת כי העושר הגשמי יש וערך לאלוהים ,כאשר זה כבר שייך לו.
את הפולחן לציות לחוק האלוהים ואלוהים הוא אשר הוא בעל ערך לאלוהים .אלוהים ברא אותך להיות אתה .יש עוד .לא כמוך
של כל מיליארדי בני אדם אשר חי לפני ,היה זה אחד בלבד אתה .זה הייחוד הזה אלוהים כחשובים .אבל אם לא או לא להראות את הכבוד
שלך ,אהבה לבורא ,ואז אלוהים יכולה אפילו לתת לך חיי נצח.
" לבוש לבן הוא הפניה אל האלוהים את
"לבן לבוש ,כי י להיות לבושים ,בושה וחרפה של העירום שלך שאינם מופיעים.
הפולחן ואת האופן בו אתה חי את חייך .העירום לא מתייחסים העירום של הגוף שלך ,אבל ערוות הנשמה שלך ,את רוחך ,הוד סגידותך
של אלוהים .תחשוב על זה ככה .בגלל היהירות שלך ,אין לך כל צורך של פולחן לאל ,ואז כאשר אתם עומדים לפני אלוהי היקום
להישפט ,תוכל לדעת הבושה העירום שלך .עד אז ,זה יהיה מאוחר מדי את דרככם הרשע.
תחשוב על זה ככה .בגלל היהירות שלך ,אין לך כל צורך של פולחן לאל ,ואז אתם עומדים לפני אלוהי היקום להישפט ,אתה
תדע הבושה את העירום .עד אז ,זה יהיה מאוחר מדי את דרככם הרשע.

הגדרת הרוע
מי לא או מסרבים לתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים הם הרשע .אתה יכול להיות אדם מוסרי ,הגון בחיים שלך ,אבל אם לא תתן
פולחן האל הבריאה ,מי הוא הבורא שלך ,ואתה אז הרע בעיני אלוהים.
אם אתה חושב הם לסגוד לאל ,אבל מולכים שולל על ידי הכנסיות שנקראים נוצרי ,אז כאשר אתה עומד לפני אלוהים ביום
הדין ,ניתן מתבייש כאשר הוא מוצג לך כי אתה אף פעם לא סגדו לאל .למען האמת ,אבל למעשה את הפולחן היה למען הבשורה שווא
של השטן .כשם בורות היא אי-הגנה בחוק של האדם ,גם אין הגנה תחת תורתו של אלוהים.

הענישה החמורה של אלוהים
כמה שאני אוהב ,אני לנזוף ולא לכבול :להיות אילת ולכן ,ולחזור בתשובה .התגלות 3:19

אלוהים אוהב את אלו שאוהבים אותו ,וזה על ידי מאמציו כדי להראות לך את הטעות שלך ,כי אתה עלול למצוא את הענישה
החמורה שלו פוגע ,אבל זה ב שלו מוסר השגיאות שאתה יכול להבין את אהבתו של האמת שלו .אלוהים היה לא מבקש לחזור בתשובה,
אם אתה החיים שלך פולחן אותו היה צדיק ,הוא מוכיח לך כי אתה בטעות ,כדי להראות לך .את הטעות שלך ,שבו אתה יכול ללמוד ממנו,
ואתה יודע כי הם בטעות ,ואז לחזור בתשובה שגיאה זו ,כדי להינצל למען החרטה שלך.
רק נזיפה או לחנך את הילד שלך כאשר הם בטעות ,עם הענישה החמורה הזאת ,הם לומדים ממך מה נכון ,מה לא בסדר ,אז גם
אתה צריך ללמוד מן הענישה החמורה של אלוהים עליך ,מה אלוהים דימס להיות שגיאה בדרכים שלך.

אלוהים מתדפק על הדלת שלך
הביטו ,אני עומד-הדלת ,ואת טוק; אם אדם שומע את הקול שלי ,פתח את הדלת ,אני יבוא אליו ,וסעדי והוא איתי .התגלות 3:20

אלוהים לא יכריחו אותך לסגוד לו .כמו שהוא פקודות ,הוא עומד הדלת ,נקישות ,הוא לא שם לפרוץ את הדלת (וזה איך
הכנסייה של רומא בעבר ,נאלצו אנשים לסגוד לו) ,או איך המוסלמים לאלץ את אמונתם על אחרים ,אבל לדפוק כדי ליידע אותך כי הוא
בלי .זו הבחירה שלך להכניס את הדלת או להשאיר אותו הרחיקה .אם תרצו כל אדם לשמוע את הקול שלי ,ולפתוח את הדלת ,אני
יגיע אליו ,מה המצב עמו ,והוא איתי " ,זה אומר כי אם תביע חרטה החטאים שלך ,ואז אלוהים יבוא אליך ואתה תהיה בנו של אלוהים,
בדיוק כפי שישוע הוא בן האלוהים ,והוא יהיה אבא שלך  ,בדרך זו תהפוך הדבר ממתנות האל ,בדיוק כמו הבן יורש את אביו על פני
כדור הארץ.

יורשי לחסדיו של אלוהים
לו לבן אני יעניק לשבת איתי את הכתר שלי ,גם אני גם התגברו והגדר אני עם אבי על כסאו .הוא הציע ,אוזניים ,נתן לו לשמוע מה
הרוח נאום בפני הכנסיות .התגלות 3:21-22

זוכר! זהו אלוהים מדבר אלינו דרך השליח יוחנן .ישו בפני הפיתויים מהשטן ,אבל הוא התגבר על אותם ,בדיוק כמו יעקב
התגבר על חטאיו וחוזרים בתשובה .אם ניתן להתגבר על הפיתויים האלה של העולם הזה ,של השטן ,ואז תועבר באלוהים ,כדי להיות
הבן שלו ,כמו ישו.
השטן דרך שלו אנטיכריסט סיפר שקרים ,מן השקרים האלה ,נתן את עצמם כדי להיראות פולחן האל האמיתי ,אך למעשה היא
זיוף הפולחן הזה .רק על ידי בחריצות מחפש את האמת בתנ ך ,אתה יכול לדעת את השטן שקר על השקר כי זה.
יש לקרוא את זה רחוק בשיעורים האלה ,אתה יכול עכשיו לראות שזה נכון ,כי אלה כנסיות זה קוראים לעצמם כריסטיאן ,אבל
לקדם קללות של אשר הברור ביותר הוא לשמור על היום הראשון השבת במקום ביום אחד בשבוע שאלוהים עשה יום קדוש ,אשר מספר
לנו על מצוותיו ,כדי זכור  ,השבת ביום השביעי.
בפסוקים הראשונים של ספר ההתגלות ,אלוהים מזהיר להסיר את עצמך מן הכנסיות האלה ,בנותיו של הזונה ,ותבואי לדעת
אלוהים ,באופן אישי ,אינטימי ,מאת בחריצות מחפש את אלוהים.

השגיאה של ד ר Hiscox
כך שתראה את ד ר  Hiscoxהוא שגיאה בלחשוב כי הכנסיות הקדומות כריסטיאן מתישהו סוטה מן הפולחן הנכון של אלוהים
זה .זה היה בסדר עם אלוהים . .אלוהים ,בפסוקים שלעיל ,הבהיר כי הוא לא מרוצה ,ונותן אזהרה כי אם הם לא מתחרטים דרכם הרע,
הוא ישמיד אותם.

מאת התענוג של אלוהים
" אלוהים לא יצר את היקום עבור התענוג שלו ,אך עבור התענוג של
למה אלוהים יצר את כל זה?"להנאתם שלך הם ,נוצרו.
אלוהים .אנחנו קיימים ,לא בשבילנו .אבל להנאתם של אלוהים .כיוצר שלנו ,פקודות .אנחנו סוגדים לו את העונג שלו שהוא ולכן הנכון,
הוא הוא ראוי כי הוא צריך לדרוש את ואני .לסגוד לו .כמו שהוא פקודות .אם אתה מקבל את זה כ ,true -ויתאימו את המנהגים שלכם
כדי נותנים סגידה לאלוהים כפי שהוא הפקודות ,אז יהיה מוצדק בתקווה הגאולה ,כל דבר פחות מזה ,אתה להיות מיועד רק כיליון.

