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החיקוי של ישו
זה חשוב להבין שישנם שני ספרי הבשורה נשמעת בעולם כיום; הבשורה הקדושה של אלוהים ,בבשורה שקרית של השטן.
עליך להבין כי השטן מנסה לעוור אותך מן האלוהים באמצעות הקמת שקרים זה נשמע הרבה יותר כמו האמת כי זה קשה עבור ההשכלה
להבחין בהן מן האמת האמיתית .השקרים האלה ניתנו עבור כל כך הרבה זמן כי כאשר אנשים מוצגים מתוך כתבי הקודש מה שאלוהים
אמר למעשה או עיוותה המשמעות הנכונה של השטן? מה ,הם דוחים את האמת ולקבל השקר .שבת ראשון הוא השקר הכי בוטה סיפר על
ידי השטן שיש כמעט בכל העולם להאמין בשקר על האלוהים האמיתי.

זיוף
המילה "מזויפים" מוגדרת בתור :גרם כעותק מציאותי של משהו ,בעיקר כסף ,כדי לרמות או להטעות אנשים . .קיבלתי שווא,
העמיד כדי להונות מישהו .
במקרה של כסף ,אם תנסה להדפיס כסף ,לך הם לא מורשים על ידי הממשלה כדי לעשות זאת ואז אתה זייפן ,ואת הכסף הוא
 .falseזה אולי נראה הרבה כמו המקורי ,אבל זה לא .ככזה ,שטר של  20דולר מזויף הוא חסר ערך .אם תנסה להשתמש בו כדי לבצע
רכישה ,ואז הם עוברים על החוק ,ואתה יכול להישלח לכלא.
במקרה של ישו ,אם תנסה לתת פרשנויות שווא של האלוהים ,או אם אתה תכתוב משהו ומעביר אותם כמו שיש כבר נאמר
על ידי ישו ואז אתה מקלל את דבר האלוהים ,ביצעו חטא.
אלא אם אתם מאומנים באיתור שטרות מזויפים ,סביר להניח כי אתה יוכל להבחין בהבדל בין שטר של  20דולר מזויף הילך
חוקי.
אותו הדבר נכון של האלוהים ,את תורתו של ישו הנוצרי ,אלא אם כן אתם מחונכים על מה הם דיברו ואני יודע בהקשר של מה
שהם אמרו ,זה יכול להיות קשה עבורך להבדיל האלוהים האמיתי שקר של השטן.

מחפש את אלוהים בחריצות
 .זה מסיבה זו למה אלוהים אומר לנו:
אני אוהב אותם זה לאהבני; ואני אמצא אותם מי מחפש אותי מוקדם",בחריצות ",אותי פתגמים 8:17

המילה "מוקדם" הוא המילה לאנגלית מחליפה את המילה העברית" ,שחר".
המילה "שחר" מוגדרת בתור :כדי לחפש משהו עם מדקדק נאותות .
המילה " "Diligentמוגדרת בתור :מאמץ מתמיד ,עובדת קשה לעשות משהו .
בשבילך פשוט הולכים לכנסייה פעם בשבוע ,ואת יושב שם כמו מישהו אומר לך מה המשמעות של הכתוב הוא איך
" "Diligentמוגדרת .אתה חייב לחפש את אלוהים בעצמך ,וללמוד דרך החינוך משלך ,מה שאלוהים אמר ,מה זה אומר ביחס להקשר כי
היא ניתנת .רק אתה יכול להשיג את זה.

האישיות של אלוהים
 .תן את המוח להיות בתוכך ,אשר היה גם במשיח ישוע :מי ,להיות בצורה של אלוהים ,חשבתי שזה .לא שוד כשווה עם אלוהים :אבל הפך את
עצמו אין מוניטין ,לקח עליו את הטופס של משרתו ואת נעשתה דמותה של גברים :ועל מציאת באופנה כאדם ,הוא ענווה עצמו  ,והפך להיות צייתנים עד
מוות ,אפילו מוות של הצלב .אל הפיליפים 2:5-8

בהצגת ניסיון זה על ידי השטן לזייף את הכנסייה של ישו ,אליך ,אני אראה קודם של נקודת או היבט של ישו ,ולאחר מכן יציג
את היבט דומים או מזויפת של השטן.
אתה צריך גם לדעת-הפעם זה לדעת מיהו ומהו אנטיכריסט ,לא להרוויח את הישועה ,אבל לדעת מיהו המשיח ,ומשחק על הידע,
יוביל אתכם אל הגאולה.
כפי .כשגדלתי ,זה תמיד ניתנה לי כי אלוהים היה הקב ה ,נגיש וככזה אני ואתה ,אנחנו מדברים רק בני תמותה .בשנת  2009כאשר התחלתי
להיות בהנחיית "המלאך בשמיים נתקל הבשורה נצח להטיף להם השוכנים על כדור הארץ ",חזון יוחנן  ,14:6עד מהרה הבנתי כי אלוהים הוא
מאוד נגיש כל .ואת כל מי .לחפש אותו .אם אתה באמת משתוקק האמת ,האהבה והסליחה ,אלוהים יחשוף את עצמו אליך בדרכים רבות ושונות.

עם זאת ,אני רוצה שתבין כי לאל יש אישיות ,אתה יכול לבוא להכיר אותו ,בדיוק כפי שניתן לאדם אחר .אלוהים ברא את האדם
בצלמו ,זה אומר שלאדם אישים ודמויות ,וזה מה שעושה אותנו בדמותו של האל ,לא שלנו צורה אנושית כלפי חוץ.

 Cristבצורה של אלוהים
ישוע הוא בשר ודם אדם ,פיזי ,של כדור הארץ ,נולד בהבשר של אישה ,מרי ,שאביו לא היה יוסף אלא אלוהים הכל יכול.
ישו הוא לא בשר ודם ,כמו גם ישו .המשיח הוא טופס האלוהים ,רוחנית.
ישו חי את חייו כאדם בשר ודם ,בנו של האלוהים ,שלושים פלוס שנים .לפני שהוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל .זה היה הרגע
כי רוח הקודש נכנס ישו ,ישו הוקמה.
ישוע המשיח הוא אלוהים בדמות אדם

אלוהים אדירים של כדור הארץ אבל באותו זמן הוא רוחני כמו גם.
אני בטוח כי רוב אתה קורא את זה אובייקט ,להפריך את זה .כמו להיות האמת ,אך דיון של הפסוק לעיל מראה שזה נכון.
ישו .חשבתי זה לא שוד כשווה עם אלוהים :המשיח הוא שווה לאלוהים כי המשיח הוא המהות של אלוהים;  .הם
אותו הדבר.
המשיח אבל עשה לעצמו מוניטין לא ,ולקח עליו את הטופס של משרת :אלוהים הוא השליט בכל מקום ,בורא
העולם ,אך אלוהים אוהב את ילדיו כל כך הוא ברצון שהחזיר את עצמו לגוף של אדם ,כדי להיות מסוגל ללכת בין האדם על פני כדור
הארץ.
אלוהים לא בא בתור מלך או אדם גדול של עושר ,אין אלוהים בא אלינו בגוף של ישוע ,נגר נחות ,שאין מוניטין או סלבריטי.
אלוהים ברא את האדם ככזה הוא משרתו של האל ,לכן אלוהים בא לחיות בקרבנו לא אדוננו אלא אחד מאיתנו.
מעשה מאוד זה מגלה הרבה על אופיים של מיהו אלוהים .אני רוצה לומר כי היא חושפת את האנושיות שלו אבל יש מי יאמר
אלוהים אינו אנושי ולכן שהוא לא יכול להראות את האנושות .אני לא מסכים עם מי שאומר את זה .אלוהים ברא את האדם בצלמו; לכן
אדם שמראה בפעולות דומות שלהם מתן תורה ,לא צלם אנוש.
נעשתה בדמותה של גברים :ישוע הלידה בת של האדם הפך בן האדם ,בתור ישוע למוד פעמים קרא לעצמו.
זוכר :אלוהים הוא רוחני לא גשמיות ,ישוע הוא גשמיות ורוחניות לא ,אך ישוע המשיח הוא ,נישואי הרוחני והן את אחי,
וככזה יש גישה אל שני עולמות או מישורי קיום.
ועל מציאת באופנה כאדם ,הוא ענווה עצמו :שוב ,ישו לא נולד של המלך הגדול או גבר של עושר ,אבל נולד ב
משפחה בעלת אמצעים צנועים .מעמדה בחברה הוא צנוע ,אבל מרי היה צדיק בעיניו של אלוהים ,וזו הסיבה שאלוהים בחר את מרי
להיות אמו של ישו.
 ,הפכו לצייתנים עזים ,אפילו מוות של הצלב :גוף האדם מטבעו לא בן-אלמוות ,אך בן אנוש ,זה אומר כי גוף האדם
כפוף מוות .המילה "בן תמותה ",מוגדרת בתור :להיות כפוף מוות .כל מי בני תמותה ימותו בסופו של דבר.
המשיח להיות רוחני היה בן-אלמוות ,או שאינן נושא המוות .ובכל זאת האל הפך בן תמותה ,הכניע את עצמו למוות .אבל זה לא
היה .מלא זה ,אלוהים אפשר שהוא צריך למות באחת הדרכים הכי מבעית וכואב ,על-ידי כשהיא ממוסמרת לצלב.
אם ברצונך לחפש כמה תכונות אישיות אלה לקבוע איזה סוג של אדם הם ,העובדה שהאל הוריד את עצמו למות על הצלב כל
בשביל האהבה של ילדיו ,מגלה לי אהבה חזק יותר אני חושב שיש לי את היכולת לבטא .קרבן כזה מראה לי איזה סוג של תו או האדם
את אלוהים הוא באמת.

אלוהים משפיל את עצמו

אלוהים משאיר כסאו בגן עדן כדי להיות גבר ,לא מלך או איש גדול וחזק ,אבל נגר נחות .אתה יכול לומר זה שלו לוותר על
הוד מלכותו לזה של אחד שאין מוניטין.

למרות שישוע נולד אדם חופשי ,הוא רק צעד למעלה מ משרת בונד

אלוהים הוא הבורא של היקום ,להיות בכל מקום ,עדיין הוא לוקח על גופו של אדם ,מסיבים את האבק של הארץ.

כאשר הוא הוא ממוסמר לצלב ,הוא חווה מוות .אלוהים הוא מי הוא נצחי כדי נצחי ,אבל מאפשר כי הוא צריך לחוות מוות ,כך
הוא אמר" :הלכתי בנעליים שלך ,ואני יודע את כאבך".

לא רק מוות ,אך מותו של פושע .באופן זה הומצא בשנת הקערות של גיהנום לחלץ את המקסימום של כאב וסבל האחד
ממוסמרת אל זה.

למה אלוהים את זה?
הוא מוריד את עצמו מן האל של היקום על מנת להשיב את ילדיו מי תעו מן האמת שלו .הוא הפסגות בעצמו את זה צנוע של הוד
מלכותו מתוך אהבה הילדים האבודים שלו.

יינשא על ידי אלוהים
אלוהים גם הגולמיות מאוד יינשא לו ובשל נתן לו שם הנמצא מעל כל שם :כי על השם של ישוע קידת כל ברך ,של דברים בגן-עדן דברים
בתוך הארץ ,וכל הדברים תחת האדמה; כי כל לשון להתוודות על חטאיהם שישוע המשיח הוא אלוהים ,על התהילה של אלוהים האב .אל הפיליפים
2:9-11

היכן אלוהים גם הגולמיות מאוד יינשא לו :המילה "לרוממו" מוגדרת בתור :גבוהה דרגה ,מיקום ,או הערכה ,להיות
מוגבה מעל אחרים .בתמורה הצייתנות שלו את המצוות של אלוהים ,לנאמנותו של ביצוע כל אלוהים שאל אותו" ,אם כבר" ישו ומעל
הכל גברים אחרים.
ולתת לו שם הנמצא מעל כל שם :לפני ישו החל משרדו על פני כדור הארץ ,מלמד על דרכים האלוהים ,ולימוד מה
שאלוהים דורש של האדם ,שם ישו היה די נפוץ לעם ישראל ,אין משמעות מיוחדת .עם ישו ,השם הגיע עד כדי שזה שווה של אלוהים
הכל יכול.
כי על השם של ישו כל ברך קידת :כאשר אתה עומד בפני מישהו הרכינו את הברך שלך אליהם ,שאתה מציג את כבוד
ואהבה של אותו אדם .כאשר זה כל עמדה לפני ישוע המשיח ,כל אכופף את הברך שלהם אליו ,מתוך כבוד הבורא שלהן ,אלא גם מתוך
אהבה על ההקרבה שהוא עשה כדי להוביל אותנו חזרה של מוות נצחי ישועה וחיים נצחיים.

של דברים בגן-עדן ,וכל הדברים בתוך הארץ ,וכל הדברים מתחת לאדמה . :זה לא רק שגבר .קידת בברך
לישוע המשיח ,אבל כל הדברים ,אפילו בגן עדן ,ממנה משתמע המלאכים אלה כדי לתת כבוד האדם ישוע המשיח ,אף-על-פי הזוויות אינן
גופניים אלא רוחנית .פעולה זו ביעילות מעלה האדם כשווה עם המלאכים ,המלאכים למטה כשווה עם איש
 ,כי כל לשון להתוודות על חטאיהם שישוע המשיח הוא אלוהים ,תהילת האל האב :המילה "לוודות" מוגדרת בתור :להכיר
משהו נכון .כאשר כל אדם עומד לפני ישוע המשיח ,אנחנו מכופפים את הברך שלנו לפניו אנו מתוודים ,ישוע המשיח ,שהוא אלוהים
בדמות אדם ,כי ישוע המשיח הוא המושיע שלנו והמורה שלנו דרכים האלוהים.
שוב ,פסוקים אלה חושף את אישיותו ואת האופי המוסרי של בן האלוהים ואלוהים מיהם .אמרתי בעבר כי האישיות של אלוהים
מוגדרת על-ידי עשרת הדברות ו תורתו של ישוע המשיח ,אבל יש הגדרה אינה מספיקה להראות באמת כל מה שיש לדעת על מישהו,
אבל כאשר אתה מוסיף את אותה הגדרה בפועל הפעולות שבוצעו על ידי אלוהים להיות ישו ,אתה מקבל הבנה מלאה של מיהו אלוהים.
ההבנה שלי התפתח מילד המחפשות וראיתי בכל מקום סופר להיות כי של לחפש היום ולראות את אבי שבשמים ,מישהו שאני יכול
להתייחס ותמסרי את אהבתי כדי טמא .ככזה פיתחתי יחסים אישית ואינטימית עם אבי שבשמים.

האישיות של השטן
איך אתה אמנות שנפל מן השמים O ,לוציפר ,הבן של הבוקר! איך אתה אמנות לצמצם את הקרקע ,המחלישים האומות! על שאמרת בליבך,
יעלה השמיימה ,אני מבליטות את הכתר שלי מעל הכוכבים של אלוהים :אני אשב גם על ההר של הקהילה ,בדפנות של הצפון :אני תתעלה מעל לגבהים
של העננים; אני אהיה כמו הנעלה ביותר .ישעיהו 14:12-13

השטן מרוממת את עצמו
 -1השטן אמר יעלה השמיימה ,הוא דורש עמדה גבוהה יותר מזו שיש לו.
 -2אני מבליטות את הכתר שלי מעל הכוכבים של אלוהים . .תסכול מיני את כס המלכות של אלוהים.
 . -3אני אשב גם על ההר של הקהילה .הוא משתוקק לאחרים לסגוד לו.
 .4אני תתעלה מעל לגבהים של העננים .הוא מתכוון הדומיננטיות של שליט-הספינה על פני אחרים.
 -5אני אהיה כמו הנעלה ביותר .הוא עומד בתשוקתו אלוהים ,והנחת את מקומו בתור ריבונו של העולם.

למה השטן את זה?
השטן רוצה להלל את עצמו על פני כל האחרים?  .לשטן יש בעיה "אני"  ,או לחילופין שיש לי לעיתים קרובות פעמים אמר
בעיה "לי"  .הכל על "אותי ,אני ,אני" אפילו על חשבון הסובבים אותו.

השטן שונא אלוהים וכל דבר אלוהים יצר ואת ראשי התיבות .השטן רוצה להשמיד ,האיש ואת כל החיים ביקום .השטן שונא את
המוסר של אלוהים ,אז הוא עשה כל שביכולתו כדי לגרום לאיש לחיות חיים של אי ציות לאלוהים המוסר של.
לשם השוואה ,אלוהים הקריב את עצמו למען ילדיו ,השטן הוא כך מלא בעצמו ,שחשוב אף אחד אחר ,אפילו כאלה .תעקוב
אחרי ההובלה של השטן.

השטן ,ליברליזם
ברחבי השטן מאות שנים הקים דת שקרית ,או הדתות הפאגאניות ,לצורך מתרחקת גבר אמיתי ונכון פולחן האל לזה של נותנים
פולחן פסלים אחרים מ"דברים כזה.
בזמנים מודרניים יותר ,עם הקמת הכנסייה של ישו על ידי אלוהים .אלוהים ,השטן הקימה את דת אנטי המשיח ,אשר יש את
הצליל והתחושה של הכנסייה האמיתית ,כי זה מקיים את המוסר של אלוהים כפי מאויתות בשש האחרון של עשרת הדיברות ,אבל זה
שקר כי היא דוחה אמיתי ונכון פולחן האל כפי הוא מפורש ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות .זו דת אנטי המשיח כבר קיים משנת
המודעה  s'300קודם בגוף של הכנסייה של רומא ,אבל אז בגוף המורחב של הבנות של הזונה כפי שמוזכר בספר חזון יוחנן.
ספר ההתגלות מדבר גם על נביא שקר שיתרחשו במהלך הימים האחרונים ,שאתן זהות בשיעור הבא .ונביאי השקר נוסדה על
הרעיון של הליברליזם ,אשר היא דת חסר אלוהים .התומך הליברליזם הכל בניגוד למוסר של אלוהים.
ואילו הדת אנטיכריסט מקיים המוסריות של אלוהים אך נכשל נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,ונביאי השקר דוחה כל קשר
עם אלוהים ,מוסריות ,פולחן; זה בשל כך אני להתייחס אליו כאל דת חסר אלוהים ,שהוא מטיף לו בבשורה שקרית ,אך זה אינו מציע
שום אלוהים ,פגאנית או אחרת לתת פולחן לקבר.
אלוהים אומר :לא להתחייב ניאוף או ניאוף ,עדיין הליברליזם מעודדת מוסריות כאלה על-ידי המציע קונדומים חינם בבתי
ספר לילדים שלנו.
אלוהים אומר :לא להרוג ,עדיין הליברליזם אומר כי גוף האישה שייכת לה ,אם היא בוחרת לבטל (רצח) שלה שטרם או
שיש ויש ואין שום פסול בזה ,שהיא צריכה לעשות כרצונה.

אלוהים

אומר :ילד אשר לא הורשע על ידי הוריהם חייב להיות אהבה על ידי ההורה ,ההורה צריכים להסתכל על הילד

כלא יותר מאשר ממזר .ליברליזם עבר חוקים אזרחיים למנוע ההורים של מתן תלמידו הילדים שלהם ,וכי אם הורה צריך להכות ילד
פרוע שהילדה נלקחה האב ,האב נעצר על התעללות בילדים.
אלו רק מספר דוגמאות ברור בעליל הבדלי אישיות בין זה של אלוהים ,צדיק ,וכי אשר השטן שקר .הרוע.

השטן גן עדן
עכשיו הנחש היה יותר סבטיל מאשר כל החיה של השדה אשר עשה יהוה אלהים .והוא אמר בפני האישה( ,ערב) ,הציע שאלוהים
אמר",כן יהיה לא לאכול מכל עץ הגן" בראשית 3:1

כתבי הקודש האל נותן לנו מושג האישיות של השטן באינטראקציה של השטן עם איב גן עדן.
המילה "סבטיל" ,הוא באנגלית עתיקה איות עבור המילה "עדין ",אשר מוגדר כ:
 -1קלה ,לא ברור ,בנעימות עדין ,מאופק.
המילה "קלה" יותר מוגדר :כדי להתייחס למישהו בגסות ,על-ידי התעלמות מכוונת אותו או אותה ,או לחשוב על מטפל
במשהו כמו לא חשוב .
כפי זה ניתן הפסוק לעיל ואלה שאחריו ,השטן היא "קלה" ,כי הוא בכוונה מתייחס המצוות של אלוהים ,ודרך אותם ,אלוהים
הכל יכול ,עם  ,distainכאילו הם אינם חשובים.
מה אלוהים אומר לנו היא השטן היה שיותר "עדין" מאשר אפילו אלוהים חשב שהוא היה.
כדי להיות "עדין לטובה" ,הוא שקרן ,אבל בצורה כזאת כדי להפוך את השקר נשמע את האמת והאמת כמו השקר .אדולף
היטלר הוא דוגמה טובה של מישהו שמסוגל להבדיל שקרים כך לעשות מספר גדול של ענשים תאמין לשקרים כמו להיות נכון .ב זה
פיתוי ,היטלר הצליח להשתלט על כל האומה הגרמנית ,והיה השפעה של מדינות רבות אחרות של העולם .היטלר הוא למוד פעמים
המכונה אנטיכריסט וכן בגלל היכולת שלו לספר שקרים יש אותם האמין ידי כל כך הרבה וזה הופך אותו להידמות השטן.
 , .2אינטיליגנטית ,חווה ,או רגיש מספיק כדי להפוך את פסקי דין מעודן של הבחנות .
יותר חכם וידע אדם ,כך קל לספר שקרים אלו בורים ,לא כמו גם משכילים .הבורים לראות אותך כבעל ידע רב יותר
ומקבלים את ולכן זה יותר מאשר הם עושים ,ואז לקבל את דעתך על דעתם משכיל פחות . .זה מסיבה זו שאלוהים רוצה .כי
אנחנו כל לצבור ידע על מילתו הקדושה עבור עצמנו ,לא להסתמך על מה שאחרים אומרים לנו...
 Deverly .3עקיף ,גאוני.
המילה " "Deverlyהיא איות אנגלי ישן עבור המילה "תעלול" אשר מוגדר :התנהגות אכזריים או רשע או פעולות .הרשע
מעשה או מעשים כביכול ביצעה וקראו הכוחות של רוחות השטן או רשע.
מה שלוש ההגדרות הללו של המילה "עדין" להראות לנו שהוא דיבר השטן שוכנת ערב בצורה כזו משכילים ,חלקה נעימה של
הדיבור כדי לשכנע אותה כי מה השטן אמר היה אמת ,למה היא לא פיקפקה השטן ,למרות שידעה כי מה שהוא אמר היה בניגוד מה
שאלוהים אמר לה.

השטן איב שואל שאלה
הוא( ,השטן) ,ואמר האישה( ,ערב) ,וטרף ויאמר אלוהים" .יה לא יזכה לאכול מכל עץ הגן?"
בשאלה זו ,השטן מדבר בצורה ידידותית וקולחת ,כאילו מעוניין לדעת כמה טוב אפילו מבינה את המצווה כי אלוהים עשה בנוגע
את העץ של טוב ורע.

התגובה של איב
ואמר האשה אל הנחש",כן מותר לאכול פירות עצי הגן :אבל הפרי של העץ אשר בתוך הגן ,וטרף אמר אלוהים-Ye ",לא יאכל
ממנה ,גם כן תיגע ,שמא  yeלמות ".בראשית 3:2-3

אין ספק ,זה בטח גן עדן ,זה בעלי חיים יכול לבוא אליך ולהתחיל לדבר איתך ,כי אין שום דבר נכתבו בפסוקים שמרמז כי ערב
היה מופתע או הוכתי בתדהמה את הנחש הזה לעלות אליה ולהתחיל איתה שיחה.
בעיקרו של דבר מה איב מספרת שקיוסק היא שאלוהים נתן רשות זאת היא יכולה לאכול מכל העצים של הגן חוץ מאחד ,זה היה
באמצע הגן; כי אם היא לאכול ממנו אלוהים אמר לה כי שהיא לבטח מוכן למות .

השקר של השטן
ואמר הנחש אל האשה",אתם לא מות תמות :אלוהים יודע כי ביום בבהמה תאכלו ממנו ,ואז יהיה ניתן לפתוח את העיניים ,ואתם
תהיו כמו אלים ,לדעת טוב ורע ".בראשית 3:4-5

ציינתי זאת בשיעורים אחרים ,אבל אני רוצה להצביע על זה שוב כאן; הכי אמר שקרים הם  90%אמת ,שקר  10%בלבד.
בשקר הנ ל אמר על ידי השטן ,השקר האמיתי היחיד הוא זה שאומר איב" ,שאתם לא מות תמות" .שאר מה השטן אומר ערב
הוא נכון ,יהיה לה לפתוח את העיניים שלה ,ואז היא תבין את ההבדל בין טוב לרע .ברגע שהיא אכלה מהעץ האסור ,היא ידעה שהיא
עשתה טעות ובאותו זמן לא בסדר שהיא עשתה רעה מצוות האלוהים אשר אסר על לה לאכול מן העץ אחד.
הוכחה גדולה יותר כי השטן לא משקר ,ככל איב היה מודאג ,הייתה העובדה כי ערב לא מת ברגע שהיא אכלה של הפרי האסור.
אם תסתכלו מקרוב על דברי האלוהים ,אלוהים .מעולם לא אמרתי שהיא עלולה למות מיד ,רק זה היא לבטח מוכן למות ,כפי
שכולנו יודעים מסיפור זה ,אדם וחוה שניהם למות בזמן .הם חטאו לא הם היו אף פעם לא מתים .השטן ,להיות עדין ,אינטליגנטי ,ידע זה
על דברי האלוהים ,אבל דברי האלוהים לבלבל ולהטעות איב לתוך להאמין שקר השטן כמו להיות האמת ואת דברי האלוהים ככתוב
השקר.

איב היא רימתה
האישה ראה כי העץ היה טוב לאוכל ,וגם שזה נעים בעיניים ,עץ בעיצובן לעשות חכם אחד ,היא לקח הימנו ,הפרי ,אכלת ,נתן גם
בפני בעלה איתה; שהוא באמת אכל .בראשית 3:6

בפסוקים אלה ,אלוהים מגלה את האישיות האמיתית של מיהו השטן .רק מנזיר יכול להיות נטתה והוסיף מרומים על ידי אדם
כזה ,אשר נותן תנופה הצורך שלך כדי לחנך את עצמך האלוהים האמיתי ,לא להסתמך על מה שאחרים אומרים לך לעצב את פולחן האל.

לבוא לפני אלוהים כתינוק
מה הנחת בצד כל זדון ,ואת כל ערמה ,והחולשות ,ו  enviesואני מדבר מרושע כל הוא ,כמו חתיכות היילוד ,רצון חלב כנה של
המילה  yeיתפתח ובכך :אם כך להיות יה טעמתי כי האל הוא אדיב . .אני פיטר 2:1-3

את המסע ואת המחקר של כתבי הקודש ,חפשו את דברי האל ,לא כאדם בעל חוכמה כבר יש ידע מוקדם ,אבל כמו תינוק בן
יומו ,עם אין מושגים  preformedשל מרמה או והחולשות .לאפשר את ההבנה של כתבי הקודש תבוא אליך החל בפעם הראשונה,
ומקבלים את דבר האלוהים כאמת . .אל תשווה מה שאלוהים אמר עם מה אתה חושב שאתה כבר יודע ,אבל לקבל את דבר האלוהים,
לבסס את הפולחן לפי האמת הזאת ולא שום דבר אחר.
הנחת בצד כל זדון :המילה "זדון" מוגדרת בתור :הכוונה או הרצון לגרום נזק או כאב למישהו .מה פיטר הוא אומר הוא
כאשר אתה מזין לתוך המחקר של כתבי הקודש ,לא להיכנס אליו עם כוונה על עשיית מה שאלוהים אמר להתאים את הבנתך המוקדם.
עליך להזין את העבודה שלך .עם ראש פתוח כמו "מותק" ,ששואל את אביו" ,מאיפה תינוקות באים ",והוא מוכן לקבל כאמת כל מה
שאבא שלו אומר לו .אם אתה מקבל מה אלוהים אומר לך ,כפי שכתוב בכתבי הקודש ,ואז לך להיכנס אל העבודה שלך כמו "מותק".
אם אתה מאמין כי מה שאת כבר יודעת ,הדרך תמיד שהקדשת סגידה לאלוהים היא נכונה ,אז קראת בתנ ך משהו נאמר על ידי
אלוהים שסותר את אשר אתה תמיד האמנתי שהוא אמת ,דוחים מה אתה חושב .שאתה יודע ומקבל ללא ספק דבר האלוהים.
דוגמה מושלמת של זה הוא השבת ביום ראשון . .למשך כל החיים ,נאמר לך ,שהסכמת כפי נכון ,זה היום הראשון בשבוע יום
לורדים של מנוחה ,עוד בתנ ך אין מקום כי זה כתוב איפה אלוהים או אלוהים נותן הוראה או מצווה ביום הראשון הוא השבת של הלורד,
אבל הוא כתוב" ,אך היום השביעי הוא השבת של האדון האל ".אקסודוס  .20:10זה הכרחי כי אתה מקבל מה שכתוב בכתבי הקודש כמו
להיות האמת ,כי היום השביעי בשבוע או שבת השבת של האל ,ויש היום הראשון או יום ראשון זה השקר של השטן.
 .אם תחזיק הבנתך המוקדם של איזה יום השבת היא להיות נצפתה ,אז אתה לא מצליח להכניס את העבודה שלך .כמו "מותק",
עם אובדן התמימות תיפול לפני מציאת האלוהים האמיתי.
ואת כל גייל :המילה "הונאה" מוגדרת בתור :ערמומי ,בוגדני או איכות .אתה אומר לעצמך ,כי אתה לא אדם כזה ,ולכן זה לא
חלים עליך ,אבל אתה צריך לדעת כי השטן יש חסידים ,זה אפילו לא יודע כי הם תחת השפעה או שליטה של השטן ,אבל הם יצאו בכוונה
לכפות דבר האלוהים לציית השקר של השטן ,ואינך רוצה שתבין האלוהים האמיתי.

ו ו :המילה "צביעות" מוגדרת בתור :הטענה השקרית כדי או היומרה של הערצה עקרונות ,אמונות ,או רגשות .אם יש לך
מטיף או כומר דוחה את השבת ביום השביעי כאמת לאמיתה ,גם לאחר שתראה בכתבי הקודש היכן שאלוהים אומר שזה ,לאחר מכן אדם
זה "צבוע" ,צריך להסתמך על לתת לכם הדרכה בחדר העבודה שלך של התנ ך.
ואת מקנאה :המילה " ",Enviesמוגדרת בתור :לרצות מה יש למישהו .ככל שהוא מתייחס לנושא הזה של כניסה לתוך
המחקר של מילות האל הקדושות ,אם מסתכלים על עושר של נצנצים של הכנסייה של רומא או מכל העולם האחר הדתות ,עם קנאה
ורצון להיות חלק ,ייפול לפני מציאת האלוהים האמיתי ,על פולחן האל היא רוחנית  ,לא הארציים .כל העושר של כדור הארץ הוא ערך
לאל ,אחרי הכל ,אלוהים ברא הכול ,וזה ולכן כל שייך לו .אף אחד העושר שהשגת בחיים האלה יש ערך כלשהו שלך כניסה אפשרית לגן
עדן .לא להיות "הקנאים" של כנסיות ושל קהילות כאלה ,להיות עצוב עבורם ,הם בדרך השגויה ,מוות נצחי יהיה הגמול שלהם.
כמו כוסיות היילוד ,רצון חלב כנה של המילה  yeיתפתח ובכך :כאשר אתם נכנסים לחדר העבודה שלך של
האלוהים כתינוק בן יומו ,האלוהים הוא כמו חלב הוא תינוק ,זה נותן לך מזון וצמיחה מתוך ידיעה שהוא אלוהים ,מה שאלוהים דורש
מכם.

מה שאלוהים דורש
 ,ישראל ,מה ערב האל האל מחייבים אותך ,אבל כדי פחד אלוהים האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת את האל האל
בכל לבבך ,עם כל נשמתך ,לשמור את המצוות של אלוהים ,וחוק שלו אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד את?" דברים 10:12-13

זוכר :ישראל לא מתייחס לעם ישראל ,כל מי להתגבר על חטאיהם ,כפי שעשה יעקב ,וזה למה אלוהים שם אותו יעקב
לישראל ,וגם למה אני מתייחס לכל מי "לשמור על מצוות האלוהים ויש עדות של ישו" להיות בני ישראל .
מה ערב האל האל לדרוש עלייך ,:במילים אלה משה מודיעה לנו כי אלוהים דורש מאיתנו משהו בתמורה כל לחסדיו שלו.
המילה "דורשים ",מוגדרת כ:
 -1להיות זקוק משהו או מישהו למטרה;
 -2משהו כתנאי הכרחי;
 -3לדרוש משהו על ידי חוק או תקנה;
 .4להתעקש כי מישהו לעשות משהו.
המילה "מקדים" מוגדרת עוד יותר :משהו זה בטח נעשה או הסכים לפני עוד משהו יכול לקרות .
כאשר לשים את זה לתוך המטרה של נתינה אמיתי ונכון פולחן האל ,אז אתה מבין כי לאל יש תנאי מקדים כדי שלו נותן לך
לרחמיו ,לזהות אותך כאחת הקדושים שלו ,וזה כי אתה חייב:

אבל לפחד האל האל" :פחד אלוהים" היא לא לפחד של אלוהים ,אבל כדי לתת כבוד ואהבה לאלוהים.
ללכת בכל דרכיו :מהן הדרכים של אלוהים? אם אתה אבא ,תהיה לך יבינו זאת .כאשר את אומרת כי הם רוצים משהו כזה
או אחר ,כאשר הם נכשלים לעשות כך נוזף אותם ,ואז רואים את הילד שלך ,הדרך שלך לעשות דברים ,בניגוד להם לעשות דברים
בדרכם שלהם.
גם זה נכון של אלוהים ...אלוהים נתן איש קבוצת כללים שבאמצעותה אנחנו צריכים לחיות את חיינו ,אלה ידועים כמו עשרת
הדברות .עם הופעתו הראשונה של ישו ,ישו לימד אותנו נקודות נוספות של האל מוסר ,שלא ברור ברשימה ' עשרת הדיברות .כל זה הוא
הדרך של אלוהים.
כאשר אתה ולכן "ללכת בדרך של אלוהים ",אתה לקיים בפועל של ציוויים מוסריים האלוהים ,אבל אתה חייב גם לתת סגידה
לאלוהים בדיוק כפי שאלוהים יש שמציבה ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות .מגלה לעיל ,זה "כל הדרכים של אלוהים" ,או שזה
לא מספיק.
 ,לאהוב אותו ,וכדי לשרת את האל האל בכל לבבך ,עם כל נשמתך :במילים אלה אלוהים לא אומר לך רק כדי
"אהבה" אותו ,אך אלוהים גם נותן הגדרה של בדיוק מה עליך לעשות להתגלות האהבה שלך כלפיו" ,לשרת את האל האל בכל לבבך,
עם כל נשמתך".
לשמור מצוות האל ,וחוק שלו אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד את :אחת הדרכים להפגין את
אהבתם לאל הוא לשמור את עשרת הדיברות .

אמיתה של אלוהים
אני מקווה כי יש שהצגתי לעיל בצורה כזאת כדי לסייע לך לראות את הניגוד בין האישיות של אלוהים ,כבוד ,האופי המוסרי של
השטן .אם תמשיך שני האישים בראש בזמן למדת מכתבי הקודש ,תוכלו למצוא אותו קל יותר להבחין שקריו של השטן .כי אותו אור אני
רוצה עוד פעם לתת לך מה יש לבוא לקרוא Truisms" ,של אלוהים".
אם אלוהים היה מדבר זה ,ואז תוכלו למצוא זאת הבשורה הקדושה,
אם אלוהים דיבר זה ,אז זה האמת.
זו האמת .כי זה של אלוהים,
זה של אלוהים ,כי אלוהים דיבר עליו.
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז לא תמצאו אותו .הבשורה הקדושה,
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה שקר,
זה שקר ,כי זה לא של אלוהים,
זה לא של אלוהים ,כי אלוהים לא פצה פה זה.

אנטיכריסט שהוגדרו
בזמן שהייתי איתם בעולם ,שמרתי אותם בשימך :אלה כך  gavestלי קיימתי ,אף אחד מהם הוא אבוד ,אבל בן האבדון; כי הכתוב יכול
להתגשם .ג'ון 17:12

עכשיו שיש לך הבנה כי ישנם שתי אישיויות מנוגדים בין זה של אלוהים לבין זה של השטן ,אני רוצה שתבין כי השטן רוצה
להסתיר בניגוד ממך .אם אתה לא מודע ואז תוכלו למצוא זה קשה אם לא בלתי אפשרי .לדעת שהוא האלוהים ,אשר היא הבשורה שווא
של השטן.
על מנת להשיג את ההונאה ה זאת ,השטן הקימה הדתות הפאגאניות רבים במשך מאות שנים ,אך עם הקמת הכנסייה של ישו,
המציע אלילים כמו האלים הוא כבר לא שקר מעשית ,ולכן השטן הקימה דת יש את הצליל ואת התחושה של הכנסייה של ישו; השטן
אפילו קורא לזה הכנסייה של ישו ,אבל זה זיוף ושקר כמו כמו שטר  20דולר מזויף.

הגדרת אנטיכריסט
בזמן שהייתי איתם בעולם ,שמרתי אותם בשימך :אלה כך  gavestלי קיימתי ,אף אחד מהם הוא אבוד ,אבל בן האבדון; כי הכתוב יכול
להתגשם .ג'ון 17:12

חשוב להבין השטן שאנו מגדירים בדיוק למה הכוונה במילה "אנטיכריסט ".המילה "משיח" ברור ,זה מתייחס המושיע,
בן האלוהים ,את המהות של אלוהי היקום.
רובכם יניחו כי המילה "נגד" פירושו ,להיות נגד ,או באופוזיציה כדי ,ואתה תהיה נכונה כאשר תחפש את המילה במילון אנגלי.
לכן ,אנטיכריסט הוא מישהו או משהו שגורם לך לחשוב שהם המשיח ,באמצעות מצג שווא ,החלפת .זה ניתן לתיאור בתנ ך עם
הפסוקים הבאים.
הבעיה היא כי המילה "נגד" משמש בתנ ך הוא יווני במקור שלה ,לכן יש הגדרה בעלת משמעות יותר מאשר המילה האנגלית.
" מוגדרת בתור :המשיח שווא ,תחליף המשיח ,ההפך ,הפוכה ,נטרול ,אויבת.
לחפש ההגדרה ב -התנ ך הקונקורדנציה"האנטי-כריסטוס,
לכן ,אנטיכריסט הוא מישהו או משהו שגורם לך לחשוב שהם המשיח ,דרך מצג שווא ,החלפת .זה ניתן לתיאור בתנ ך עם
הפסוקים הבאים.

בן האבדון
בזמן שהייתי איתם בעולם ,שמרתי אותם בשימך :אלה כך  gavestלי קיימתי ,אף אחד מהם הוא אבוד ,אבל בן האבדון; כי הכתוב יכול
להתגשם .ג'ון 17:12

פסוק זה מתייחס יהודה איש קריות ,שהיה אחד מתלמידיו של ישוע ,מי על ידי הונאה; חשף את אופיו האמיתי כאשר הוא בגד
בישוע כדי הפרושים . .זה להראות לנו כי אפילו אלו שאנו אוהבים אוכל ,להטעות אותנו ,מתוך בורות משלהם ,וכן כי הם מושפעות על-
ידי או תחת השליטה של השטן . .זה מסיבה זו למה אלוהים נותן לנו את האזהרה הבאה...

להישאר נאמן המילה של ישו
עכשיו אנחנו מפצירים בך ,אחיהם ,על ידי ביאתו של ישו אדוננו ,ועל ידי הכינוס יחד לו האלהים כי אתם לא בקרוב מנערים בראש ,או להיות
מוטרד ,לא על ידי רוח ולא על-ידי  ,wordולא לפי אות החל אותנו ,עד כדי כך יום המשיח הוא בהישג יד .הראשונה אל התסלוניקים II 2:1-2
האמונה הנוצרית ,את הכנסייה של ישו היא נוסדה על תורתו של ישוע .ישוע לימד שנים עשר השליחים אלא רבים אחרים אשר עקבו אחריו
והקשבנו מה שישו אמר .תלמידים אלה ואז יצא וחזר ומה שמעו ישוע לדבר על אחרים ,אז תורתו של ישו פורסמו ברחבי האימפריה הרומית כולה
ומעבר.

 ,עכשיו אנחנו מפצירים בך ,אחיהם :המילה " "Beseechמוגדרת בתור :להתחנן .מישהו חייב לעשות משהו.
שני הפסוקים הנ ל נכתבו על ידי פאולוס השליח ,הוא נותן אזהרה בצורת מכתב לאחת הקהילות פול היה עזר להקים .פול הוא
"מפציר" הקהילה כי הם לא נסטה מן הדברים האלה היו שפאולוס אליהם.
על ידי ביאתו של ישו אדוננו :זה פול הוא מתן אישור כי הוא נותן אזהרה כמו לדברים האלה שפול דיבר על קשורות אל
תורתו של ישוע המשיח לעומת כל נושא אחר כי הוא דיבר להם.
ועל ידי שלנו לאסוף יחד לו :זו היא פעם להפוך יותר זה ברור כי פול הוא נותן אזהרה לגבי המהות של מה פול הטיף
בדבר הוראה של ישוע המשיח.
כי אתם לא בקרוב מנערים בראש :פול הוא מנסה להרשים ועל אלו הקהילה כי מה יש שפאולוס אליהם נכון .והטיף ולכן
שיסתמכו עליהם ,לא יורשו כדי להציב בו ספק בכך אם פול אמיתי של ישוע.
או להיות מוטרד ,לא על ידי רוח ולא על-ידי  :wordאם קראת משהו פול למעשה דיבר וכתב ,אבל מישהו מראה
לך משהו שנותן משמעות לגבי מה פול היה מתכוון לומר ,אז אתה עלול מנערים לגבי מה היה האמת והיה מה השקר.
ולא על-פי המכתב החל לנו :פול רוצה את אלה של הקהילה למי הוא נכתב המכתב הזה ,כמו גם אחרים בקרב הדורות
שיש אירוע כדי לקרוא מה הוא כתב ,להחזיק מהר מה שישו ,על ידי אותו פאולוס אמר ואת המלצותיה כלומר הם מיושמים במילים
שלהם.
השטן יהיה ,ניסה עיוות כי אשר ישוע לימד כמו גם מה השליחים הטיף ולא היה כתב והוציא לאור .לכן ,זה הכרחי כי כל אחד
לקחת את הזמן והמאמץ כדי ללמוד ולבוא ובכך להבנה שלנו של מה המשמעות שלהם היה והינו.

יום המשיח היא בהישג יד :השאלה שאני שואל היא מה הוא יום של ישו? זה מתייחסת ליום במשיח ישוע יחזור לארץ,
או שאינו מתייחס הופעתו הראשונה של ישו ואת זה בתורו מתייחס כל שישוע לימד .המילים לקחת לבד בכוחות עצמם ,הייתי אומר כי
פסוק שני אלה מדברים על הופעתו הראשונה של ישוע המשיח ,אבל את הפסוקים הבאים ,לתת מידע נוסף.

האיש לא להטעות אותך
אל תניח לאיש להטעות אותך בכל האמצעים :כי באותו היום לא יבוא ,מלבד שם קדימה נופל משם הראשונה ,האיש הזה של החטא יתגלה ,בן
האבדון; הראשונה אל התסלוניקים II 2:3

אל תניח לאיש להטעות אותך בכל האמצעים :השליחים של ישו הטיף בנאמנות את מה שישוע לימד אותם .במשחק
הזה אתה יכול לסמוך על ערבות כי מה שכתוב בספרים שלהם הוא נכון ומדויק מה שדיבר ישו.
שאחיה ,כאשר אתה נאמר משהו .לעומת זאת ,כי ,להחליף כתובים שהם ואז עליך לתשאל את המידע החדש הזה ולאחר להשוות
אותה .מה שכתוב בספרים של השליחים .פשוט מקבל את המידע החדש הזה הוא אמיתי ונכון.
אחת הדוגמאות .זה רוב מה שכתבתי כפי שהוא מתייחס הספרים שנכתבו על ידי השליח פאולוס .אני הראו כי המשמעות של
הרבה מה פול כנקניקיות להביע ,יש דמיון קטן כדי מה נועד למעשה מבוסס על ההקשר של מה פול כתב .כתוצאה מכך משמעויות
הנמצאים ישיר האופוזיציה מה אנשים כי ההנחה היה מיועד  2000השנים האחרונות.
אני מרגיש כי הכנתי תיק מוצק על המשמעויות חלופית ,אך רבים אשר קראתי פירושים שלי לדחות את הפרשנויות ,להחזיק
נכון את אשר תמיד אמרו להם את המשמעות להיות.
 .זה מסיבה זו כי אפילו כי אני יש הראו ובהתחשב ראיות כדי לתמוך ,וזה לא תמיד מתקבלים כאמת ,אבל יש לעתים קרובות
פעמים כבר לעגו ובזו ...אבל אני לא טועה ,לא בגלל שזה מה שאני חושב ,כי זה כמו אלוהים נתן לי את ההבנה להיות .שמתי את
ההסתמכות על אלוהים ועל אמיתה של אלוהים .קרא מה אני הראו הפרקים תחת הכותרת ,כתביו של פול ,כמו להחליט בעצמך.

נופל קודם
אל תניח לאיש להטעות אותך בכל האמצעים :כי באותו היום לא יבוא ,חוץ מזה שאין לבוא נופל משם הראשונה ,כי האיש החטא יתגלה ,בן
האבדון; הראשונה אל התסלוניקים II 2:3

הפסוקים לעיל יש משהו אחר לומר שאני מרגיש חשוב" ,חוץ שם קדימה נופל קודם ",מחזיקה אזהרה עוצמה לאלה מאיתנו
אשר מצאו את האמת בתנ ך .מה זה אומר לנו הוא כי הופעתו השנייה של ישוע לא יקרה עד שלא נופל משם המתרחשת קודם.

מה יפול משם?
זה ניתן לתיאור הכי טוב המופע הנוכחי .אני אשתמש בלי שמות ,אך אדם בעל מוניטין גבוה ,כומר תורתו הנודע ,התגלה להיות
עורך דין של בנים .פסוק זה אומר לנו ,כי אם הדברים האלה .זה הכומר הטיף יתקבל כאמת ,שכעת מתגלה טבעו האמיתי ,אז קודם לאמת
את כל תורתו עם התנ ך .אם הוא לא של אלוהים ,כי הוא שובר את המצוות של אלוהים ,אז הגיוני לוגיקה ,וגם היו תורתו של אלוהים.

ההבנה שווא
כמעט כל מה לדבר לגבי הנושא הזה ,אשר קוראים לעצמם להיות נוצרי ,להניח כי נופלת-משם תהיה כי הנוצרים התעייפתי
המוסריות של אלוהים ,להתחיל את גבם אלוהים ופונים לאי-מוסריות של השטן .זה כמו שהשטן לך להאמין ,הוא שקר.
זכור :הטוב ביותר לספר שקרים הם  90%אמת ,שקר .10%
אם תסתכל סביבך היום ,תראה כי אכן אנשים מוסרים המוסר האלוהים ,אימצו לאי-מוסריות של הליברליזם ,נביא שקר של
השטן .זה אנו רואים את האמת והשקר הבנה ,אך מה שהופך את זה שקר ,זה האנשים האלה ,שמקבלים התנהגות לא מוסרית ,שם אף
פעם לא באמת נוצרים .הם עשויים הועלו להיות נוצרים ,אך כיחידים הם לא אימצו את המוסר של אלוהים או נתן סגידה לאלוהים כפי
שהוא מצווה.
אם אתה באמת אוהב את אלוהים ,וכל זה הוא מייצג ואז זה יהיה קשה לך תפנה את גבך האמונה שלך ולהיכנס לתוך חטא,
מניעת כל אלה תחת ההשפעה של ליברליזם נפלו.

המשמעות האמיתית של אלוהים
האמת היא כי אלה של כל המתחם האחורי דתי יבואו לשמוע את האלוהים האמיתי ,ברגע שהם לשמוע ולהבין ,הם מפנים גבם
של דת שקרית האלה ,לאמץ את המוסר של אלוהים ,נכון ותקן פולחן האל .זה מה תחשוף את השטן עבור מי הוא ,בדיוק כמו הדוגמה
לעיל של הכומר הסורר חשף את האני האמיתי שלו ,ובכך נותן סיבה קהילתו לתשאל את הבשורה שהוא הטיף.
אני רוצה להודיע לכל מי לקח את הזמן כדי לקרוא את המילים האלה בדף אינטרנט זה ,נפילה גדולה משם קורה עכשיו .מאז אני
הוקמה דף אינטרנט זה כמו בוים על ידי אלוהים בשבילי לעשות ,אלפי אנשים בכל רחבי העולם למדו האלוהים האמיתי ,הסתגלו הפולחן
שלהם כדי להתאים עם זה אילו פקודות אלוהים .ככל שאנחנו מתקרבים .המלחמה הגדולה ,הגדולה ,מהר זה נופל-משם הואץ .תודה לאל
עבור שירחיק אותי כדי ליצור דף אינטרנט זה.

באותו יום לא יבוא
אל תניח לאיש להטעות אותך בכל האמצעים :כי באותו היום לא יבוא ,חוץ מזה שאין לבוא נופל משם הראשונה ,כי האיש החטא יתגלה ,בן
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איזה יום? הנושא או בהקשר של פסוקים אלה הוא יום של ישו היא בהישג יד ,לכן ביום הזה פול אומר לא יבוא .היום של ישו
מוגדרת היום שבו ישוע המשיח חוזר אל כדור הארץ ,הידוע גם הופעתו השנייה של ישו.

מלבד שם קדימה נופל קודם
השאלה אני חייב לשאול היא "מה פול אומר על ידי"נמצא בירידה הראשונה? " בקיצור זה מתייחס אל כל אלה אשר הובאת
שולל על ידי השטן בבשורה שקרית וברגע שהם מוצגים נכון האלוהים ,ולהתחרט על חטאיהם ,מן הכנסיות של אנטיכריסט וכתבי דתות
אחרות כגון פגאניים ,שונים להמיר האמונה האמיתית כפי לימד על ידי ישוע כפי שייסד את עשרת הדברות.

האיש של החטא מתגלה
עם ספר של ג'ון ,בן האבדון הייתה התייחסות יהודה איש קריות ,אבל מי זה פול נותן התייחסות ,כי הוא חייב להיחשף?
המילה "ובין" מוגדרת בתור :כעונש בגיהינום ,המדינה של עונש נצחי בגיהינום זה החוטאים לסבול לאחר המוות .כי אני יודע
כי לא כל החוטאים וידעתם הנצחי או עונש נצחי באש לעזאזל ,אני לא מרוצה עם ההגדרה הזאת אז הלכתי כדי קונקורדנציה תנ ך העריץ
המילה "ובין" בסעיף היוונית.
המילה האנגלית "ובין" מחליף את המילה היוונית "Apoleia" ,אשר מוגדר כ :הרס או אובדן ,פיזי ורוחני ,הרס ,או למות,
למות ,תינתן לבזבז .כפי שאתה יכול לראות ,הגדרה זו לא ממליצים נצחי כאב או סבל ,אבל .תמות שניהם פיזית ורוחנית.
אדם חי במקרה הטוב אולי  100שנה .בזמן הקצר הזה ,אם הוא רשע או בניגוד את הדרכים של אלוהים ,הוא להיכשל ברכישת
לגן עדן ,להיכשל בקבלת חיי נצח .כי האדם באופן טבעי אין חיי נצח כפי שאלוהים נתן למלאכים ,זה מתנה הניתנת לגברים ונשים כאשר
הם משיגים צדיקות ,ובכך להפוך הקדושים של אלוהים.
אלוהים הוא רחום ,אז אל תחשוב כי אלוהים יגרום למישהו לנהות נצחי כאב וסבל עבור רק בעוד  100שנים קטן של החטא.
זוכר :אלוהים הוא החיים ,אבל לאלוהים היו חיים . .אלוהים ,לא חיים הוא העונש הכי גרוע כי אתה יכול לקבל .כחוטא ,תקבל
עונש ,אבל העונש שלך יהיה מוות נצחי .כל זה אתה ,כל מחשבה שהיה לך ,את חלומות ותשוקות ,כל שעושה אותך למי שאתה יוסרו
קיומם .אתה תחדל להתקיים ,יהיה סיכוי לתחייה שוב.
אני רואה את זה בתור הגדרה נכונה של מה זה אומר להיכנס "ובין".

מי מתנגד אלוהים
מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה נקרא אלוהים ,או אשר סוגדים לו; כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש האלוהים shewing ,את
עצמו כי הוא אלוהים .הראשונה אל התסלוניקים II 2:4

מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה נקרא אלוהים :המילים האלה תן לנו מהתשובה לשאלה מי זה זה
להיות מכונה את בן האבדון .יהודה לא התנגד לו אלוהים ,וגם הוא עשה מבליטות את עצמו מעל אלוהים או אלוהים .קריות היתה
אג'נדה ,המנדט של היהודים כדי לגרש הכובשים הרומאים מחוץ לעם ישראל .כאשר יהודה הבין שישוע לא חלקו את אותה המטרה,
יהודה הפך מבולבל ,בתסכול שלו ,הוא בגד בישוע לאויביו.
אז זה לא מדבר של יהודה כמו של בן האבדון ,ואז הדרך היחידה אחרים שמתנגדים אלוהים ,מי  exultsאת עצמו מעל אלוהים,
הוא לוציפר ,או השטן.
או זה סוגדים לו :אז זה נותן הוכחה נוספת כי זה השטן זה פסוקים אלה מדברים על.
כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש האלוהים :זוהי נבואה על זמן עתיד .על-ידי הגדרת הדת אנטיכריסט שלו ,השטן
קובע כי השטן הוא אלוהים ,כאשר אנשים נכנסים שלו כנסיות לתת פולחן ,הם עושים כך השטן של שגוי הבשורה מטיף.
 Shewingעצמו שהוא אלוהים :זה ממקם את השטן בתור יושב על כס המלכות של אלוהים ,כאילו הוא אלוהים ,וסגידה
כל אלה נוכח לתת לו.
על ידי המילים בפסוקים האלה ,אני בטוח שכעת באפשרותך לראות כי הם מתייחסים השטן ,שלו אנטיכריסט היותו בן האבדון;
עם זאת ,מה פול באמת מדברת על ,או בהקשר של מה פול כותב על הופעתו השנייה של ישוע המשיח ,איך זה לא יקרה עד בן האבדון
הוא גילה על השקרן הוא ,והוא העם מימוש זה יהיה כל נאמנים של דת שקרית האלה להיות מומרים האמונה האמיתית כפי לימד על ידי
ישוע המשיח ואת כמו תורתו מתבססת על עשרת הדיברות.
כפי שאמרתי ,זה נבואה שיש עדיין שעתיד להתרחש ,ולכן זה עדיין בעתיד .ישנם כמה אלפי אנשים אשר עברו לדף אינטרנט של
אלוהים ,אלוהים גרם לי להקים ,..אני בטוח כי הנבואה הזאת נמצאת בתהליך למידת שביעות הרצון.
זוכר :לוציפר היה אהוב על ידי אלוהים; לוציפר היה אחד שני מלאכים שעמד על צדי כס המלכות של אלוהים או הכפורת .כי
לוציפר נפל מחסד כאשר התמרד נגד אלוהים ,יהודה איש קריות התמרדו נגד המשיח ,היא להראות לנו אפילו מישהו אהוב ומהימן ,יכול
למעשה להיות סוכן של השטן ,יכול להוביל .אותך מדרך הישר מאלוהים השקרים ואת תרמיות השטן.

הקמת הכנסייה של רומא
עכשיו אלוהים .יש שם אל העיר היא מקום מושבו של צורר המשיח ,אלוהים ואז נותן לנו מזהים זה נותן התייחסות לגבי איזו
עיר את בבילון הוא הגדול.

זוכר :הניסיון הראשון של השטן הקמה של דת שקרית היה בין הדתות הפאגאניות של ימי קדם ,איפה האלילים של מגולף
הפסלים שבו נתון להיות אלים ,שבו אנשים אז כרעה ברך לפני ונתן את פולחן לקבר.

היסטוריה קצרה
כאשר אלוהים-ישוע ייסד את הכנסייה של ישו ,אשר נתן פולחן בלתי נראה אבל חי אלוהים הבריאה ,פולחן שאינם חיים פסלים
נכשלה יתקבלו כמו אלים יותר .השטן איבדה את השליטה של העם ,צבר השפעה ,שליטה על בית המקדש מאוד והשפעתו על הזקנים,
הפרושים ואחרים .בית המקדש לאחר מכן מלהיות נהרסו על ידי אלוהים ,השטן שהוקמה השפעה ושליטה על הקיסרים של רומא ,החל
לראשונה עם הקיסר נירון ,קונסטנטין הקיסר האחרון.

האישה הזונה
אז עם נפילת רומא לכאורה ,השטן מגדיר עוד כנסייה ,צורר המשיח ,אשר הוא חזק יותר מכל פגאניות ,ואכזרי יותר מאלה של
העת העתיקה .דת חדשה זו מבוססת על בבשורה שקרית של השטן ,שקשה להבדיל בין מכתבי הקודש של אלוהים ,אלא על ידי חרוץ
לימוד ומחקר.
כפי שאתה זוכר ,ספר דניאל נתן לנו מספר מזהי אשר לשים יחד חשף רק הכנסייה של רומא יכול להיות צורר המשיח ,עם
החיזיונות שנותן ישוע השליח יוחנן ,ישוע מגלה היבט נוסף של הכנסייה של רומא זה נותן הבטחה כי אכן צורר המשיח.

והזונה הגדולה
ויהי אחד המלאכים אשר שהבקבוקונים שבע ,והוא דיבר איתי ,אומר לי",לפלירטוט; אני תגלה שהשמן לקריאתי פסק-הדין של
זונה הגדול הזה  sittethעל מים רבים :עם מי מלכי האדמה ביצעו ניאוף ,תושבי כדור הארץ נעשו שיכור עם היין של הניאוף שלה .יוחנן
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עם נפילת רומא ,השטן מגדיר עוד כנסייה ,צורר המשיח ,אשר הוא חזק יותר מכל פגאניות ,ואכזרי יותר מאלה של העת
העתיקה .דת חדשה זו מבוססת על בשורה שקרית של השטן ,שקשה להבדיל בין מכתבי הקודש של אלוהים ,אלא על ידי חרוץ לימוד
ומחקר.
הדין של והזונה הגדולה :השאלה שאני שואל היא "מי או מה ,היא הזונה הגדולה הזו ,זה אלוהים היא סימבולית בתור
אשה".

זוכר:

אנו דנים נסיון של השטן זיוף של הכנסייה של ישו ,לכן ,האישה הזו היא היבט של השטן .אלוהים מגלה האישה

כזונה"נפלא ",כדי לשקף את העובדה כי היא לא צדיק כי כדי להיות זונה מציע לעסוק ניאוף ,המהווה נוגד עשרת הדיברות של אלוהים.

יושבת על מים רבים
זה  sittethעל מים רבים :מילת המפתח את הביטוי הזה היא "ווטרס ".כדי להבין את הסמליות של זה אתה צריך יש למד
ורכש הבנה של ספר דניאל .דניאל" ,מים" היא סמלית של השטחים או אדמות שבו מדינות קמו ונפלו בעבר .
עם סמליות בראש" ,מים רבים" מציעה קרקעות ועמים רבים ברחבי העולם .

החיה בצבע ארגמן
אז הוא סחב אותי משם ברוח לשממה :ראיתי אישה לשבת על חיה בצבע ארגמן ,מלא השמות של חילול השם ,בעל שבעה ראשים
ועשר קרניים .יוחנן 17:3

ראיתי אישה לשבת על :כפי שאמרתי קודם ,ספר ההתגלות ניתנת כמעט לחלוטין ב" .Symbolisms -אישה" היא סמלית
של צורר המשיח ,אשר אנו יודעים מתוך ספר דניאל להיות הכנסייה של רומא.
אנטיכריסט קודם מסומל בבית ספר דניאל כמו "קרן הקטנה ",איפה הקרן מוקמת להיות הסמלי של המדינה או של הממלכה.
לכן אנטיכריסט מתחיל בתור אומה קטנה .ואז אנחנו ניתנו אנטיכריסט סימלו כמו החיה יוצא לים ,הכומר  .13:1עם השלישי והאחרון
סמליות זו של אנטיכריסט היא האישה הזונה ,אלוהים רוצה שנבין כי אנטיכריסט עבר האבולוציה במשך מאות שנים.
חיה בצבע ארגמן :החיה הזו היא סמלית בבשורה שקרית של השטן .האישה או צורר המשיח יושב על הבשורה שווא כי
הכנסייה של רומא יש הקמתו ,בבשורה שקרית של השטן .זה נכון כאשר אתה שוקל המטיפים האפיפיורים וכמרים של הכנסייה של
רומא .זה חילול השם נגד המילה ,המצוות של אלוהים.
מלא השמות של חילול השם :מהו מלא השמות של חילול השם? לא האישה ,אבל החיה בצבע ארגמן .מדוע הוא החיה
מלא חילול השם? זה מלא של חילול השם ,בגלל ,בבשורה שקרית של השטן מלא של השטן השקרים ,השקרים האלה שמנאצים מכתבי
הקודש של אלוהים.
לדעת את זה ,אלוהים נותן מזהים לגבי איזו עיר היא מקום מושבו של אנטיכריסט ,מה שהאל מתייחס כאל בבל הגדולה.

מזהי בבל הגדולה
אז הוא סחב אותי משם ברוח לשממה :ראיתי אישה לשבת על חיה בצבע ארגמן ,מלא השמות של חילול השם ,בעל שבעה ראשים
ועשר קרניים .יוחנן 17:3

שבעה ראשים
בעל שבעה ראשים ,זה שוב מעשה סמלי של משהו אחר .הבנת את  symbolismsיש צורך לקבוע מה מייצגים אלה שבעה
ראשים .כפי שאתה זוכר ,השטן תוארה דרקון אדום והיה הדרקון "שבעה ראשים ".אלוהים משתמש ולכן זה אותו סמל החיה בצבע
ארגמן להראות כי החיה הזו היא של השטן ,כי הוא דומה הדרקון.
בסימבוליזם של הדרקון ,שבעה ראשים ייצג את שבע הממלכות ,אבל עם החיה בצבע ארגמן ,זה להיות סימבולי בבשורה
שקרית של השטן ,ולכן היבט של השטן ,שאין שליטה עצמו ,שבעה ראשים על משמעות שונה שהופך ברור בקישורים הבאים.

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

כפי שלמדנו ,הכנסייה של רומא הוא צורר המשיח; לכן של רומא היא בירת העולם של הכנסייה הקתולית .מבחינה היסטורית
הכנסייה של רומא נחשבת העיר על שבע גבעות ,כך מזהה זה מתאים הכנסייה של רומא .מזהה זה ולכן מסייע מראה נכונות ההבנה שלנו
כי הכנסייה של רומא הוא צורר המשיח ,כמו גם העובדה כי העיר רומא היא העיר המפנה אל אלוהים כמו בבילון הגדול.

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

 ,עשר קרנות ,כמו שאתה וודאי זוכר עם הדרקון האדום ,הקרניים עשר ייצג את עשר מלכים ,אבל שוב עם החיה בצבע
ארגמן ,הקרניים עשר לקחת על משמעות דומה עם החיה בצבע ארגמן גם כן.
מלכים אלו הם נציג של משתפי פעולה עם אנטיכריסט שמקיימים פעולות לקדם ולתת מזון השטן דרך בהתנהלותן מול
אנטיכריסט .אנטיכריסט הוא יותר מאשר דת פשוטה;  .זה כוח גיאו-פוליטיים-דתיים על כדור הארץ עם עיר הבירה ממוקם הוותיקן ,אשר
ממוקם בתוך גבולות העיר רומא ,איטליה.

מזהים האישה
 ,האישה הייתה שבנוי צבע הארגמן וחוט השני ,מקושטים זהב ,אבנים יקרות ,פנינים ,יש כוס זהב מלאה תועבות  filthinessשל
הניאוף שלה בידה .התגלות 17:4

שבנוי צבע הארגמן וחוט השני:
מקושטים זהב ,אבנים יקרות ,פנינים:

יש ספל מוזהב ביד שלה:
זכור :אנחנו מסתכלים הניסיון של השטן לזייף את הכנסייה של ישו; לכן ,הטוב ביותר יכול להיות מובן אלה מזהים אם תשווה
את המאמרים האלה הלבוש של האישה עם מדי של הכהן הראש של בית המקדש.

זוכר

גם :כי הכנסייה של ישו יש כמו היסוד האמונה שהוקם על ידי אלוהים עם עם ישראל ,ובאמצעות התורה ניתנה למשה

להטיף הקהילות של הישראלים הראשונים.

בגדי הכהן
ואלה הבגדים אשר אשר יעשו חשן ואפוד; צלחת השד ,ואת האפוד של חלוק ואני מעיל  ,broideredמיטרה( ,טורבן) ,ו המחוך,:
אשר יעשו חשן ואפוד בגדי הקודש לאהרון אחיי ,והבנים שלו ,כי הוא עשוי שר לי במשרד של הכומר .והם יקחו פשתן זהב ,כחול ,סגול ,ו
וארגמן בסדר .שמות 28:4-5

אתה יכול לראות את הדמיון של מדי של הכהן הגדול של הדת היהודית ,וזה אשר מוצג כמו להיות משוחק על ידי אנטיכריסט?
בדרך זו ,השטן מקווה לזייף את הכנסייה של ישו.

אמו של פרוצות
על מצחה היה שם נכתב",המסתורין ,בבילון הגדול ,אמו של פרוצות ודברים מתועבים של כדור הארץ ".התגלות 17:5

עכשיו אלוהים ניתנת זהויות צורר המשיח ,אלוהים רוצה שיש לנו ידע גדול יותר מיהו ומהו אנטיכריסט הכל על.

תעלומה
בכל התנ ך ,אלוהים משתמש מילים או ביטויים כגון" ,אלה שיש להם עיניים ,לתת להם לראות" ,או "אלה שיש להם את
האוזניים .תנו להם לשמוע ".ביטויים אלה כל אומר את אותו הדבר .אלוהים רוצה שתיקח את הזמן והמאמץ כדי ללמוד ,לחקור ,ולהשיג
הבנה של מה הוא היה פשוט הראה לך .זה נכון עם המילה "מסתורין" בפסוק לעיל .אלוהים אומר לנו כי "האישה" הוא "מסתורין"
שאנחנו צריכים להשיג הבנה של.

אמו של פרוצות
אלוהים ואז מתארת את האישה הזאת בתור "האמא של פרוצות".

למה זונה?
כי אתה ואזי סוגדים אלוהים אחרים :יהוה ,ששמה הוא ג'לס ,הוא קנאי :שמא אתה לנדור נדר עם תושבי הארץ ,ו ללכת לזונות
אחרי האלים שלהם והם להקריב בפני האלים ,ולא אחת קוראת ,תאכלו ההקרבה שלו 34:14 .יציאת מצרים15-

אלוהים משתמש הסמליות של הזונה מאותה הסיבה שהוא השתמש אלו שהלכו אחרי אלי שקר כמו הולך לזונות כמו הפסוקים
לעיל מן שמות...
אתה רואה ,מעשה רודף אחרי או נותן תפילה לאלי שקר ,מכונה "-עוסק בזנות ",לכן ,אם אתה .אל שקר או כנסיית כזב ,אז
אתה זונה .שם נוסף עבור "הזונה ",הוא "הזונה ",לכן ,אנטיכריסט הוא "הזונה".

למה אמא?
"אמא ",עולה כי ישנם את האביב מהמקור .אלוהים רוצה שאנו מבינים כי אנטיכריסט הוא יותר מסתם המקורי "קרן הקטנה",
אבל זה התפתח לאורך זמן .זוהי הסיבה מדוע אלוהים מתארת אנטיכריסט כמו חיה .זה יוצא אל הים ,בעל שבעה ראשים ,קרניים ,ולא
על הקרניים עשר כתרים ,ועל הראשים ותשעה .הכומר . 13:1
סמליות נוספת זו היא להראות ואבולוציה" ,הקרן הקטנה ",או אומה קטנה או דת לזה של דת " ,World Wideהחיה".
זכור :ספר דניאל האלוהים הראה "קרן" ממלכת או האומה ,ואילו "החיה" מסומל כמו אימפריה או סרגל לאומות .זה ואז
מראה לנו כי אלוהים מסתכל על הכנסייה של רומא כמו סרגל של האומות או יש לו השפעה הקיסרי וכוח.
אלוהים ואז מסמל אנטיכריסט כמו" ,אישה" ולא סתם אישה ,אבל" ,הזונה הגדולה ".זה כדי להראות האבולוציה נוספת של
אנטיכריסט מהדת אזורית קטנה ,לזה של דת ברחבי העולם עם קיסרי השפעה ומגוון.

לקחת

הערה :הדתות הפאגאניות של ימי קדם הם חשבו זונות ,אבל אנטיכריסט הוא המכונה "זונה הגדול ",מראה כי

אנטיכריסט הוא לא סתם עוד דת שקרית ,אבל דת עם כוחה והשפעתה של אומות ואנשים.
את המילים" ,אמא של זונות ",אלוהים רוצה לחשוף עוד יותר כי אנטיכריסט הוא לא רק הכנסייה של רומא ,אבל זה יש בנות,
אשר כמו האמא הם "זונות ",כי הם מתבססים על ולהטיף בבשורה שקרית של השטן.
למדנו מתוך ספר דניאל כי אנטיכריסט הוא הכנסייה של רומא ,עכשיו אנחנו מוצגים כי הכנסייה של רומא צאצא או הבנות,
אשר כמו האמא הן צורר המשיח .מי מכן הם אלה "הבנות של הזונה?" הם הכנסיות הופרדו עצמם הכנסייה של רומא ,אך רבים של
מסורות ושיטות שהוקם על ידי הכנסייה של רומא ,שבת ראשון להיות ההיבט הבולט ביותר של צורר המשיח.

שיכור עם הדם של הקדושים
וראיתי את האשה שיכורים עם הדם של הקדושים ,עם דם הקדושים של ישוע :כשראיתי אותה ,תהיתי בהערצה רבה . .המלאך
אמר אליי",היכן אתה להתפעל?  .אספר לך את המסתורין של האישה ושל החיה  carriethאותה ,הסיבה שבעה ראשים ,קרניים .התגלות
17:6-7

להיות שיכור עם הדם של הקדושים ,כלומר הרגת את האחרים מי אלוהים רואה הקדושים של אלוהים ,וכי הדם הזה על ידיך.
זוהי נבואה כי אנטיכריסט או הכנסייה של רומא ,לענות ורצח אלה שמתנגדים הדוגמה פגאניים והמסורות שלה.

המשרד של ישו
 .וזה חיי נצח ,כי אולי הם יודעים עליך אלוהים האמיתי היחיד ,ואת ישוע המשיח אשר אתה עשית שלחה ...יוחנן 17:3

מה השליח יוחנן אומר בזה לעיל פסוק הוא כי אם אתם רוצים חיי נצח ,אז אתה צריך לדעת ולהבין ,אלוהי האמת בלבד ,והוא
ישוע המשיח ,אשר נשלח על ידי אלוהים כדי להוביל את האדם חטא ואת שקריו של השטן ,אל האור של האלוהים האמיתי.

תפילה שווא של אלוהים
יה לא להוסיף אשא המילה אני( ,אלוהים) ,תצוה לך ,וגם  yeיהיה לצמצם שום דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך
אשר אני מצווה עליך .דברים 4:2

כדי להבין פסוק זה ,תן לי לתת לך הבנה בחיים האמיתיים פשוט להביא את הבהירות של מה פסוק זה מנסה להרשים לכולנו.

המשל של הסופגניות
אם יש לך תריסר סופגניות ,אז לך תריסר דונאטס ,נכון .אם אתה לוקח סופגנייה אחת משם ,אינך צריך עוד תריסר סופגניות.
אם תוסיף עוד סופגניה התריסר ,אינך צריך עוד  12סופגניות אבל  .13בשני המקרים ,שינית את אשר היה משהו שונה ,ולכן לא בדיוק
כפי שהיה.
זה נכון של האלוהים גם כן .אם אלוהים אומר" ,היום השביעי הוא השבת של האדון האל" ,אז יכול להיות ללא ספק כי
אלוהים אמר לנו באיזה יום בשבוע הוא יום המנוחה של אלוהים .אבל הכנסייה או הדת שלך אומר לך" ,לא! אסור לצפות היום השביעי,
אבל לצפות ביום הראשון במקום ".בדרך זו ,השטן אמר שקר ,כי השקר הזה הוא באופוזיציה ישירה אל דבר האלוהים אשר גם רוח
הקודש ,ואז את השקר הזה אמר על ידי השטן חטא בלתי נסלח.
השטן לא אכפת אם הוא מתחייב חטאיו נגד אלוהים או לא ,אבל כאשר אתה שומר ביום הראשון בשבוע כמו יום לורדים של
כולם ,ואז אתה גם באופוזיציה ישיר אי ציות אל האלוהים ,וכן הפסוק הנ ל אומר לנו ,אנחנו לא כדי להוסיף ולגרוע ממנו דבר האלוהים.

זוכר :אלוהים אומר לנו כי עלינו לסגוד לו .בדיוק כפי שהוא פקודות ,כפי שמוצג בפסוק לעיל מתוך הספר של דברים ,אפילו
הקטן ביותר של שינויים ,אנחנו עוצרים לאלוהים אבל סוגדים המצאה משלנו .כדי להיות תחליף המשיח ,אנטיכריסט יש לקחת את
התפקיד של ישו ואת המראה של ישו ,ובכך ליצור תפילה שווא .כשאתם נכשלים לתת הוד סגידותך כמו שאלוהים ציווה ,אז זה לא
אלוהים שאת סוגדת להם אבל השטן.
אנחנו עושים דיון על החיקוי הכנסייה של ישו על ידי השטן .כדי להבין לגמרי מה זה אומר ,אתה צריך להבין את התחנה או
משרדים של ישו ,ולהשוות אותם כדי איך אנטיכריסט מנסה להתחזות האלה משרדים ותחנות של ישו .למה זה חשוב? הפסוק הבא מסביר
זאת היטב.

חיי הנצח
 .וזה חיי נצח ,כי אולי הם יודעים עליך אלוהים האמיתי היחיד ,ואת ישוע המשיח אשר אתה עשית שלחה ...יוחנן 17:3

הדרך היחידה להגיע להכיר את אלוהים באופן אישי ,אינטימי הוא אם אתה לוקח את הזמן והמאמץ כדי ללמוד מחקר וללמוד על
עצמך ,לא מקבל את מה שאנשים אחרים אומרים זה נכון אך למידה עבור עצמך האמת והשקרים.
מה השליח יוחנן אומר בפסוק לעיל הוא הדרך היחידה חיי נצח ,או גאולה ,הוא על-ידי הכרת אלוהים ,ישוע המשיח .אלוהים
רוצה לקיים מערכת יחסים אישית ואינטימית איתך .הדרך היחידה שזה יכול לקרות היא אם שתכירי אותו ברמה אישית ואינטימית.
איך אתה יכול לאהוב את מה שאתה לא יודע?
בכך יש של צורר המשיח נביא שקר בעולם ,אומר לך את השקרים שלהם ולרמות לך ,זה ודאי יגרום לך מודאג כי אתה חושב
שהכל נכון ,יכול להיות שקר אמר על ידי השטן .זה דבר פשוט לדעת מה אתה חושב שאתה יודע שיש אלוהים או השטן שקרים אם התנ ך
לא תומך זה ,אז זה לא של אלוהים .אם זה לא של אלוהים ,אז זה של השטן .יש ,אין דרך ביניים ,אין אזורים אפורים ,רק שחור ולבן,
טוב ורע.

מהות ההונאה
כל זה מתייחס אם אתה חושב שאתה .הלכו שולל על ידי השטן או אנטיכריסט שלו או אם אתה בטוח שאתה יודע הרשע ,ולכן
אתה יכול מעולם לא להיות מרומה על ידי זה .מי הם " ",Deceivedלפי ההגדרה ,מודעים לא כי הם הם מרומים .רק על ידי אמונה
באמיתות המילים בתנ ך ,אתה יכול להיות בטוח כי אתה לא מרומים.
המילים בתנ ך הם מכתבי הקודש של אלוהים ,לכן חייב להיות האמת .אם משהו אומר לך ,או אמונה יש לך ,סותר את דברי האל
שניתנו בתנ ך ,ואז זה לא של אלוהים ,ולכן זה חייב להיות שקר.
כדי להיות להחליף הכנסייה של ישו ,דת אנטי המשיח יש לקחת על המראה של המשיח .כל החיים שלך נאמר לך ביום ראשון
הוא יום לורדים של מנוחה ,אך אלוהים אומר לנו בתנ ך:

"אבל היום השביעי הוא השבת של האדון האל :זה עשה עבודה ".אקסודוס 20:10

לכן ,אתה חייב לדחות יום ראשון או יום ראשון לנוח ,ולא לצפות ולשמור לשאר היום השביעי ,בדיוק כמו אלוהים אמר לנו
לעשות ,אחר ,אשר נותנים פולחן לקבר ,אם לא אלוהים?

השוואה בין  Symbolismsשל ישו ושל השטן
 .וזה חיי נצח ,כי אולי הם יודעים עליך אלוהים האמיתי היחיד ,ואת ישוע המשיח אשר אתה עשית שלחה ...יוחנן 17:3

כדי שניתן יהיה לקבוע אם אתה מאמין של ישו ,או של ישו שווא ,צורר המשיח ,אתה צריך להבין מיהו ,מהו המשיח ומהו שלו
רול או במשרד .מהי אם כן הגליל של המשיח? זהו היבט נוסף של החיקוי ,אשר השטן נופש ל ,על מנת להשיג ותשוקת הלב שלו של
החלפת אלוהים ב ומוחם של האנשים.

חמישה היבטים של אלוהים
היבט נוסף של ישו ועל הניסיון של השטן לזייף ישוע המשיח מתגלים ב  symbolismsאלוהים משתמש כדי לזהות כל אחד
מהם.
 .1האל האב
 .2אלוהים הבן
 .3רוח הקודש( ,מכתבי הקודש של אלוהים) ,המילה חי או אלוהים.
 .4לאלוהים יש כנסייה ,הכנסייה של ישו (נוסדה על מכתבי הקודש של אלוהים)
 .5לאלוהים יש עיר ,ירושלים החדשה.

השטן הוא מזויף
 .1הדרקון האדום ,עם שבעה ראשים ,קרניים ,כתרים שבע ובראשיהRev 12:3 .
 .2בבשורה שקרית ,סימל כחיה ארגמן ,מלא שמות של חילול השם בעל שבעה ראשים ועשר קרנייםRev 17:3 .
 .3כנסיית השטן( ,נוסדה על בשורה שקרית של השטן) ,סימל כמו;
א הקרן הקטנה .דניאל 7:8

 .Bחיה מתוך הים ,שבעה ראשים ,קרניים ,עשרה כתריםRev 13:1 .

ג סימל היא הזונה האישה ישובה על החיה ארגמןRev 17:3 .
ד מסמל את אמא של פרוצות אשר מראה לנו כי יש את האביב או ילדים ,כמו האמא הם זונות גם כןRev 17:5 .
 .4רווח שווא ,החיה מתוך האדמה ,עם שתי קרניים כמו שה ,מדבר כמו דרקון( .אומה של כוח אשר קם ונותן אנטיכריסט כוח
מחודש לעשות מלחמה הקדושים של אלוהים)Rev 13:11 ,
 .5בבילון החדשה עיר הבירה של צורר המשיחRev 17:5 .
כדי בכך שאתה מבין מה  symbolismsהאלה מייצגים בהיסטוריה אני לרשום אותם שוב ,לתת מידע רב יותר אז אתה יכול
לראות איך השטן .רימה את כל העולם ואת כל העולם רואה את כנסייתו שווא כמו הכנסייה האמיתית ב אז עושים מזלזלת תורתו של
ישוע.

הדרקון האדום
שם הופיע פלא אחר בשמיים; הביטו דרקון אדום גדול ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים ,ואת שבע כתרים ובראשיה .התגלות 12:3
ספר ההתגלות כמעט כולו כתוב  ,Symbolismsשאומר מה להיות דיבר הוא לא תמיד מה נועד .תבינו זה שנלך יחד עם שיעור זה ומעבר.

שם הופיע פלא אחר בגן

עדן :אף אני משתמש פסוק זה לא מראה את הפסוקים הראשונים בפרק  ,12זה אחרים "תוהה בגן עדן"

הוא הפניה אל הכומר  ,12פסוקים  1ו-2 -

וראיתי דרקון אדום גדול :אף-על-פי פסוקים אלה לא עושים די ברור מה מסמל הדרקון האדום ,נוסף בפרק  12הוא מגלה
שזה יהיה סמלי של השטן או את השטן .

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

בעל שבעה ראשים :הדרקון האדום מתוארים שבעה ראשים :כמו עם אחרים  symbolismsשל ספר ההתגלות ,זה סמלי,
לא מילולי ,שבעה ראשים אלה יש משמעות סמלית של משהו אחר.
כדי הבנה של  symbolismsאלו ,או לדעת בהקשר זה חל ,עליך כבר למד ספר דניאל .ואת נבואותיך כי דניאל נותן הנוגעים
אנטיכריסט את  symbolismsבשימוש על ידי דניאל נבואות אלה.
שבעה ראשים מסמלים את הממלכות שבע הנותרים של האומות עשר המקורי ,שהקימה את עצמם לאחר נפילת העיר רומא
בשנת  476לספירה
מדינות אלה עשר שהקימה את עצמם ככל הממלכות לאחר נפילת העיר רומא כוללים:

 :Alamanniאו הגרמנים,
בורגונדים :או השוויצרים,
הפרנקים :או הצרפתי
 :Lomardsאו האיטלקים,
הסקסונים :או האנגלים.
 :Sueviאו הפורטוגלים,
הוויזיגותים :או ספרד,
 :Heruliמי היו אנשים גרמאניות מצפון איטליה ,Heruli .היה אחד לשלוש הממלכות הגיעו על ידי השורשים ,על ידי הקרן
הקטנה ,או צורר המשיח לאחר הקמתו של אנטיכריסט כוח ב  538לספירה
אוסטרוגותים :הממוקמת מודרנית יום אוסטריה .של האוסטרוגותים ,היו אחד של שלוש הממלכות הגיעו על ידי
השורשים ,על ידי הקרן הקטנה ,או צורר המשיח לאחר הקמתו של אנטיכריסט כוח ב  538לספירה

ה

ונדלים :הממוקמת בצפון אפריקה באזור המודרני היום במרוקו .ה ונדלים היו אחד של שלוש הממלכות הגיעו על ידי

השורשים ,על ידי הקרן הקטנה ,או צורר המשיח לאחר הקמתו של אנטיכריסט כוח ב  538לספירה
כפי שניתן לראות את הפרשנות שלי ,היו שלושת האחרונים ,Heruli, Ostrogoths ,ה ונדלים ,אזרתי או נהרסו על ידי
אנטיכריסט או הכנסייה של רומא בסיועם של יוסטיניאנוס הקיסר של האימפריה הרומית המזרחית.
אלה בשלוש מדינות התנגדו ו התמרדו נגד הכוח הולך וגדל של הכנסייה של רומא ,אשר גרם האפיפיור לדאוג לאחרים לקחת
את ההובלה ,גם למרוד .עם העזרה של הקיסר יוסטיניאנוס ,שלוש הממלכות האלה הושמדו כאזהרה נותרו רק שבעה.

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

קרניים הם סמליים של ממלכות עשר המקורי ,וכי באחרית הימים ,לאחר הקמת ונביאי השקר פעם נוספת תינתן הסמכות של
מלכים שהובילו ,בתוך המלחמה הגדולה ואת התלאות.

עשר מלכים
הקרניים עשר אשר אתה  sawestהן עשר מלכים ,אשר קיבלו שום ממלכה עדיין ,אבל מקבלים כוח .כמו מלכים .שעה אחת עם
החיה .התגלות 17:12

אלה עשר מלכים אינם בהכרח זהה הממלכות עשר ,אך ייתכן ליחידים אשר ניתנות סמכויות מלכותי על ידי הנביא שווא ,ישלוט
על האומות עשר עם אותו סוג של סמכות מוחלטת ,שהיה מלך של קדם על הנתינים.

 Symbolismsמדניאל
אחרי זה אני ראיתי בחזיונות לילה ,הביטו חיה הרביעי ,נורא ,נורא חזק מאוד; ועל זה שיני ברזל הגדול :זה נטרפו ,בלם לחתיכות
חותמת את השאריות עם כפות הרגליים של זה :וזה היה מגוון של כל החיות שהיו לפניה; וזה לא היה קרניים .דניאל 7:7

יש להבין זאת ,או לדעת בהקשר זה חל ,עליך כבר למד ספר דניאל .ואת נבואותיך כי דניאל נותן הנוגעים אנטיכריסט את
 symbolismsבשימוש על ידי דניאל נבואות אלה.
בפסוק זה ,החיה הרביעית של דניאלס חלום או חזון מתואר כבעל קרניים .בחודש זה ,הקרניים עשר לייצג או הם סמל עשר
המדינות המרכיבות את החלקים של כל מה החיה הוא סמלי.
זכור :מארבע הבהמות של ספר דניאל המיוצג על אימפריות עתיקות של האיש ,האימפריה הבבלית ,האימפריה הפרסית,
האימפריה היוונית האימפריה הרומית .החיה הרביעית היא סמלית של האימפריה הרומית.
כפי הוצגה במחקר שלנו של ספר דניאל ,אלה קרניים של החיה הרביעית ייצג את עשר מדינות או הממלכות שיצרו מתוך
האימפריה הרומית המערבית אחרי העיר רומא נבזזה בפעם האחרונה אשר הביא הרס מוחלט של ממשלת האימפריה הרומית .זה היה
בגלל הכוח חלל עם נפילת רומא הממלכות עשרה הקים את עצמם.
נתון התיאור לעיל של הדרקון האדום הגדול ,שבעה ראשים כמו גם לייצג את שבעת הנותרים ממלכות או מדינות שנותרו
לאחר שלושה נתלשות על ידי אנטיכריסט כאשר הם סירבו לציית הפקודות של האפיפיור.
שבעה ראשים מוצגים בתור ראש הדרקון הוא נציג של השטן כי מדינות אלה שבע עדיין היום לתת חומר ותמיכה צורר המשיח
אשר הוא כנסיית שווא של השטן ,ולכן הם חלק צורר המשיח.

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

ספר דניאל ,כתר הוקם כדי לסמל מלך או ממלכה ,על-ידי הצגת הכתרים שבעה על שבעה ראשים של הדרקון האדום ,זה נותן
תמיכה כי ראשי הם נציגים של מדינות.
 ,שבע כתרים ובראשיה :סמליות זו של כתרים היא לוודא כתר הוא נציג של מלך ,כי זה ואז לתת תמיכה לעובדה כי
שבעה ראשים הם ממלכות כי הם לובשים כתרים שבעה.

דרקון גדול שהוגדרו
 ,הדרקון הושלך החוצה ,את הנחש הישן ,קרא את השטן ,ואת השטן ,אשר  deceivethאת העולם כולו :הוא הושלך לתוך
האדמה ,מלאכיו והוחרמת איתו .התגלות 12:9
ההפניה אל הנחש הישן הוא גן עדן ,בצורת נחש כי השטן לקח הונאתו של חוה.

בבשורה שקרית
אז הוא סחב אותי משם ברוח לשממה :ראיתי אישה לשבת על חיה בצבע ארגמן ,מלא שמות של חילול השם ,בעל שבעה ראשים
ועשר קרניים .יוחנן 17:3

במאמץ של השטן לזייף את הכנסייה של ישו ,השטן הקים גם את הבשורה אשר יש את הצליל של האלוהים ,אבל היה מלא
שקרים והפרשנויות שווא ביצוע של השטן בבשורה שקרית נגד האלוהים.
המילה "הבשורה ",מוגדרת בתור :מילים שנאמרו על ידי מישהו האמין להיות לגמרי ,ללא ספק אמיתי .
המילה "חילול השם" מוגדרת על-ידי המילון כמו :חוסר כבוד אלוהים או הדברים הקדושים כגון ,שימוש האלוהים בדרך
טמאות ,או על-ידי  profaningהאלוהים דרך פעולות או מילים .
כשאתה לוקח משהו המדוברת על ידי אלוהים ,כגון" :מות תמות" ,ולאחר מכן לשנות את המילים הללו בצורה כזאת כדי לתת
משמעות מלבד היתה כוונתו של האל ,זה איך אתה מראה חוסר על אלוהים ועל מכתבי הקודש שלו .כאשר השטן הוסיף שלושת אותיות
המילה" ,לא ",למילים של אלוהים ,השטן לשנות את משמעות  180מעלות אמת דיברתי על ידי אלוהים שקר.
כאשר אלוהים אומר לנו " ,אבל היום השביעי יום השבת ה' אלוהיך" ,הכנסייה של רומא אומר" ,להתבונן ביום הראשון
כמו יום לורדים המנוחה" ולאחר מכן את מוחו בחילול השם הכנסייה של רומא האלוהים.
כמו בדוגמה של הנחש אומר ערב את השקר הזה היא לא לבטח מות תמות ,כאשר אלוהים אמר מות לבטח תמות ,היא זו
הכוונה בבשורה שקרית של השטן .כל השקרים ,עיוותים השטן שלפיו היא בבשורה שקרית ,בדיוק כמו איב האמין השטן ,במסווה של
נחש ,אז גם מאמין אלה של דת כוזבת הבשורה אשר הדת שלהם היא מבוססת על היותו האמת ,למרות זה קללות האלוהים .הם מאמינים
כי הם יש כבר שולל ,לא לקחת את הזמן ולא מאמץ ללמוד בעצמם ומעדיפים לקבל איזה עוד תגיד להם לגבי המשמעות של הכתוב.

החיה
אני נעמד על חול ים ,וראיתי חיה התרוממו מתוך הים ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים ,ולא על הקרניים עשר כתרים ,ועל
הראשים ותשעה .התגלות 13:1

ספר דניאל ראינו שהיו מזהים  16של צורר המשיח .בחלק זה ,אני אלך אלה מזהים נוספים המצויים בספר חזון יוחנן.

מגיעה מהים
אני נעמד על חול ים ,וראיתי חיה התרוממו מתוך הים ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים ,ולא על הקרניים עשר כתרים ,ועל
הראשים ותשעה .התגלות 13:1

אנטיכריסט מגיעה מהים בחיזיון של השליח יוחנן כחיה.
בדיוק כמו ישו יוצא  Jordonלאחר שהוטבל ,כך גם מגיע אנטיכריסט מחוץ למים בצורה של הסמליות של הים.
זה מתאים הכנסייה של רומא ,כי זה עולה של רומא ,אשר טמון קרקע של איטליה .אם אתה מכיר את ההיסטוריה ,תדע כי
איטליה היה ממלכות ועמים אחרים עוד לפני העיר רומא נכנס הדומיננטיות.

שמו של חילול השם
אני נעמד על חול ים ,וראיתי חיה התרוממו מתוך הים ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים ,ולא על הקרניים עשר כתרים ,ועל
הראשים ותשעה .התגלות 13:1

 .זה כדי לציין כי מדינות אלה עשר האנשים שלהם הם לרוב בניגוד לחוקים ,הרצון של אלוהים ,כי הם מלהיות מושפעים על ידי
הכנסייה של רומא ולכן הם חלק אנטיכריסט
זכור :אנטיכריסט הוא בבשורה שקרית של השטן ובנה הכנסייה שווא על הזה בבשורה שקרית .האנשים של אומות אירופה
קוראים לעצמם הנוצרית ,אך זכור מה אלוהים אומר לנו.

שפתיים לישו
 .אבל 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

אבל תושבי אירופה ,אמריקה של תנו ליפ שירות לישו ,קוראים לעצמם נוצרי ,הם הבסיס שלהם פולחן לא על תורתו של
המשיח ,את המצוות של אלוהים שישוע מבסס את תורתו על ,אלא על העקרונות שנקבעו על-ידי גברים ,האפיפיורים של הכנסייה של
רומא .אף-על-פי הפרוטסטנטים התרחקה הכנסייה של רומא ,הם החזיקו הרבה מנהגים ומסורות ,הוקמה על ידי האפיפיורים רוב ובייחוד
של שמירה על היום הראשון בשבוע כמו השבת הקדושה הלורדים ,אשר למיטב ידיעתי הוא השקר הגדול של השטן .מסיבה זו ישו מכריז
שלהם פולחן שהוא יהיה לשווא.

החיה מתוארים בסדר הפוך
דומה נמר ,רגליו היו כמו הרגליים של דוב ,והפה שלו פי אריה :והדרקון העניק לו את כוחו ,המושב ,ואת בעל סמכות .ההתגלות 13:2

מארבע הבהמות של ספר דניאל מתוארים בסדר הפוך בחיה אחת .זה אומר לי ,כי כל האימפריות האלה ישנים ,תרמו בצורה כזו
או אחרת ,הקמתה ואת הכוח של אנטיכריסט .באותה מידה ,החיה אנטיכריסט מוצג חיה כדי לציין שהוא הקיסרי היה ארבעת הראשונים,
האימפריה הבבלית ,האימפריה הפרסית ,האימפריה היוונית ,האימפריה הרומית ,ולאחר מכן האימפריה הכנסייה של רומא.
אנטיכריסט בצורה של הכנסייה של רומא יש כוח השפעה על עמים רבים של שפות שונות ,מכס ,רקע היסטורי ,בכל רחבי
העולם ,מה שהופך אותה אימפריה . .זה למה ,לפי דעתי ,שאלוהים לקח הדרך האיטית של מראה לנו את אימפריות  ,4ב ספר דניאל ,כפי
שעשה ,כך שיהיה לנו הבנה טובה יותר של מה השטן השפיעו על ההיסטוריה של גבר.

הכנסייה של החיה
השטן הקימה שלו אנטיכריסט התנוחה כמו כנסייה שלו על פני כדור הארץ .אנטיכריסט היא הכנסייה של החיה אשר יושב
בבשורה שקרית של השטן.

מקבל רשות מן השטן
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

השטן נותן את סמכותו שלו אנטיכריסט (החיה) .כפי שאתה זוכר ,היצורים האלה מתוארים כאן הם אלה אשר סימל האימפריות
הגדולות ארבע ,אך להפוך הסדר כפי שהם ניתנו מספר דניאל.
השטן נותן את הכוח והסמכות שלו אנטיכריסט שנראה כמוהו להיות כמו האבא (השטן) אנטיכריסט ב symbolisms -שני אלה,
המציינת כי אנטיכריסט של השטן ולא של אלוהים .זוהי דרך נוספת פנימה אשר השטן מנסה לזייף ישו ,כפי שאתה זוכר אלוהים נתן
אלוהים כל הכוח והסמכות שלו.

שליטה על כדור הארץ
זה ניתנה לו כדי להפוך את המלחמה עם הקדושים ,וכדי להתגבר עליהם :הכוח ניתנה לו על כל ברוחן של הלשונות ואת האומות .ההתגלות
13:7

השטן נותן השליטה (-antiישו) החיה על כדור הארץ .אני נאלץ לחזור ולהדגיש את העובדה החיה (אנטיכריסט) ,לא יופיע אחד
להתנגדות אלימה המשיח ,אבל המתחזה מעודנת ,הרמאי ,ויוצר תחליף .זה המטרה של השטן מטשטשים את האדם ואת זהותו של ישוע
המשיח ,ובכך ליטול את המקום של ישוע על פני כדור הארץ.
השטן רוצה למנוע מאיתנו לדעת אלוהים .הוא יצליח להשיג זאת על-ידי החלפת שלו-ישו המשיח ומרמה .על ידי ביצוע ,אתה
חושב הם לסגוד לאל ,או ישו ,אבל למעשה הם לסגוד לשטן.

יש כוח של  3וחצי שנים נבואי
שם ניתנה לו פה דברים גדולים ועל קללות; כוח ניתן לו להמשיך ארבעים ושתיים שנה .ההתגלות 13:5

הכוח של החיה שניתנת לו  42חודשים נבואיים ,או  3לשנתיים נבואיים ,או שנים מילולי  .1260זה כדי להראות כי כמו
ישוע נמשך  3וחצי שנים ,זה מספר מיוצג גם כמה זמן אנטיכריסט יש כוח לעשות מלחמה הקדושים של אלוהים ,לפני זה גם ונפצע
אנושות .אם אתה זוכר ,ישוע נמשכה  3וחצי שנים לפני שהוא נצלב ,ולכן זהו ניסיון נוסף על ידי השטן לזייף ישוע.

מקבל פגיעה קטלנית
ראיתי את אחד מאנשיו בראש כאילו הפצוע למוות; שלו קטלני נירפא :ואת כל העולם התפלא מהחיה .ההתגלות 13:3

אחד שלו שבעה ראשים נפצע למוות :זה כדי לציין כי החיה או אנטיכריסט איכשהו ונפצע אנושות ,אבל זה מרפא את הפצע .זה
יש לעשות עם קו הזמן של שנים מילולי  1260אנטיכריסט הניתן כוח למלחמה נגד הקדושים של אלוהים.
אם תוסיף  1260כדי  538לספירה ,אשר היא השנה של צו יוסטיניאנוס ,אשר נותן את הריבונות הוותיקן כעם 1798 ,לספירה,
אשר היא השנה את נפוליאון ,נמאס לי ההפרעה של האפיפיור בענייניהם של האימפריה של נפוליאון ,תקבלו נקודות האפיפיור במעצר
בית בווילה בצרפת ואז מכריזה על כל הנכסים של הכנסייה של רומא להשתייך לצרפת .במשך מאות שנים ,הכנסייה של רומא לקח
אסירים ,רצחו מיל יונים ,אז ידה של נפוליאון היה המקום בשבי עצמו ,ועל ידי מעשה זה שנפוליאון מביא לסיומו המצב מהמדינה של
הוותיקן.

הפצע נרפא
אחד שלו שבעה ראשים נפצע למוות; שלו קטלני נירפא ,ההתגלות 13:3

הפצע מרפא כי במהלך הזמן של מוסוליני לפני תחילת מלחמת העולם השנייה ,הדיקטטור נותן בחזרה לוותיקן מעמדה כמדינה
הכנסייה ב 11 -בפברואר  .1929מנקודה זו ואילך ,זה יש לאט היה מחדש את התקשורת את כוחה הדתי ,הקיסרית וכלכלי הכי טוב
להדגים מצב זה שופע תצוגה של תמונה בעיתון של כל ראשי של האומות החזק ביותר על פני כדור הארץ ,מלאות כבוד האפיפיור יוחנן
פאולוס השני בלוויה שלו .הנשיא של ארצות הברית של אמריקה( ,רונלד  ,)Raganהיה אחד מאלה כורע ליד הארון של האפיפיור
המנוח.
סימן נוסף של הכנסייה יצירה מחדש את כוחה דווח בעיתון וושינגטון פוסט",ב 1 -בנובמבר  ,1999לותרנית ,קתולים להתאחד
כדי לרפא בן  482חטיבת".
החיה מקבל פגיעה קטלנית ,אך לאחר מכן מחלים ממנה.

הודעה נוספת כזו נעשתה על ידי רויטרס ,סיאול ,דרום קוריאה 23 ,ביולי  ,2006להרמוניה גדולה יותר בקרב הנוצרים ,מטרה
עיקרית של האפיפיורות של האפיפיור בנדיקטוס ,לקחו צעד אחד קדימה ביום ראשון מתי המתודיסטית כנסיות הצטרף הסכם מארק
קרקע אשר הפגיש קתולים ,לותרנים קרוב יותר .זה נמסר וגם הקרע להיות תיקנה את הפצע דגומים.
שובו של ישו כי הכנסייה של רומא הוא מסוגל שוב להחזיק כוח כזה על אומות העולם ,שהוא סימן לכך אנו נכנסים אל אחרית
הימים ,לא יכול להיות הרחק מאחור.

אנטיכריסט הוא פולחן
הם סגדו הדרקון אשר-נתן לחיה :הם סגדו לחיה ,אומר ,מי דומה לחיה? ההתגלות 13:4

כאשר הפצע של החיה נרפא ,הוא הוא פולחן .אחרי הפציעה של אנטיכריסט מרפא ,זה מחודש ,העולם כולו סוגדים לו .בדיוק
כמו ישו סגדו לאחר קם לתחייה מן המתים.
זה מראה לנו כי אנ טיכריסט הוא פולחן .אם אנטיכריסט אומה ,כיצד יכולים אומה לקבל פולחן? זה עוד הייחוד על ממלכה זו; זה
מחזיק סימן הדתית של הרשות ,כמו גם סימן אזרחית של הרשות .העולם עדיין סוגד אנטיכריסט ,כי הוא עדיין מזהה את האפיפיור כמו
קולו של הנצרות ,מתי למעשה הכנסייה של רומא יש מה לעשות עם המשיח.
כאשר אתה סוגד כפי שמכתיבה את הדוגמה של הכנסייה הקתולית ,את תסגדו את אלוהי היקום אבל השטן בגלל השינויים בחוק
של אלוהים על ידי הכנסייה של רומא .אתה סוגד לאל כמו הוא שאלוהים ציווה או את תסגדו אלוהי היקום בכלל ,אלא משהו אחר .לסגוד
כמו כשואל הכנסייה של רומא שאת סוגדת להם ,את תסגדו אלוהים ,אבל החיים הכנסייה של רומא ,כמו השטן יהיה לך להאמין כי
הכנסייה יש חיים.

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

בד יוק כמו ישוע נלקח בשבי על ידי הפרושים ,אז גם הוא האפיפיור של הכנסייה של רומא ,זה גם אומר לנו כי הממלכה הקטנה
לוקח את האויבים שלה ,את הקדושים של אלוהים ,לשבי ,וכי בזמן כלשהו בהיסטוריה שלה ,זה עצמו ממוקם לשבי ,אשר כבר הסברתי
לעיל ,כאשר נפוליאון מסיר את הריבונות .של הוותיקן.
הוא זה תוביל לשבי ,לאורך ההיסטוריה שלה ,אבל בעיקר במהלך ימי הביניים ,הרפורמציה הפרוטסטנטית ,הכנסייה הקתולית
הרומית ,לקח את אלה התנגדו מכתיב דתיים ,ולא לאחר ביצוע המבחנים שלה של האינקוויזיציה ,עונו ונרצחו .אותם ,והכול בשם האל.
אלך לשבי ,כאשר נפוליאון מקומות האפיפיור תחת מעצר ,נכלאים אותו בווילה בצרפת בשנת  1798לספירה ,הוא ממלא נבואה
זו.

 .הוא הורג בחרב
זה  killethעם החרב ,חייבים להרוג אותו עם החרב .התגלות 13:10

כמו רצח של חפים מפשע ,צורר המשיח גם ימותו ,או לפחות נפצע אנושות ,אבל מרפא הפצע .כאשר גנרל נפוליאון נכנס הגן
הוותיקן ,לעצור את האפיפיור ,זה היה עם חרב ביד .זה מתאים אז הכנסייה של רומא כמו להיות ניבא אנטיכריסט גם כן.

המספר של החיה
המספר של החיה הוא המספר של אדם; והמספר שלו הוא שש מאות  ,threescoreו ,"666",6-ההתגלות 13:18

בזמנו של הרומאים ,שניהם זמנו כרפובליקה ,כמו גם הגיע הזמן כמו אימפריה ,זה היה פופולרי שמך ולהפחית את זה למספר
המבוסס על מערכת מספרית בשימוש על ידי הרומאים ,איפה
אני = ,1
,V = 5
,X = 10
.L = 50
,C = 100
.D = 500

שמות של אנטיכריסט
 Vicarius Filiiדאי
" .כאשר
" אשר הוא בלטינית",מחליפים בן האלוהים
יש שם או כותרת משרה עם האפיפיור ,נקראת Vicarius Filii",דאי,
מפרקים את השם באמצעות רומיות תקבל:
 Vicariusיכול להיות שבור למטה כדלקמן.
V=5
אני = 1
C = 100
אני = 1
U/V = 5
איזה סיכומים החוצה כדי .112

Filii
אני = ,1
.L = 50
אני = ,1
אני = ,1
סכומים אילו לצאת ל.53 -

דאי
,D = 500
אני = ,1
איזה סיכומים החוצה כדי .501
הבאת הסכום הכולל .666

דוקס Cleri
דוקס  Cleriהוא בלטינית לקפטן של הכמורה.
D = 500
U=5
X = 10
C = 100
L = 50
אני = 1
 .מה שמביא אותו גרנד הכולל של .666

חושף את החיקוי של ישו
כותרים אלה שתשתף מזהי שראינו במחקר זה בדבר העובדה אנטיכריסט הוא נחוש מציג את עצמו להיות אלוהים ,על ידי זיוף
האדם של ישוע המשיח ,אז החלפת את החיקוי ,צורר המשיח ,במקום של ישוע המשיח.
" הוא אחת הכותרות האפיפיור עובר,
אנו יודעים כעת כי אנטיכריסט הוא הכנסייה של רומא ,התואר הזה Vicarius Filii",דאי,
כמו דוקס  ,Cleriאז שוב ,שהמזהה מתאים.

אני רוצה לציין משהו כאן .כאשר אלוהים נותן הנבואה ,הוא לא רק מראה לנו כי הוא רואה העתיד ,כאשר הוא אומר לנו כי
אנטיכריסט יהיה שם של אדם ,כי שם תהיה שווה המספר  ,666זה לא משהו שאלוהים עשה כדי לגרום שם זה ששמעון;  .זה האחד
שלובש את השם שגרמו שם יוזם .לכן ,כאשר הכנסייה של רומא מנסה שדידת בלספר לנו כי התואר הוא שקר ,זה כותרת הבין במשך
מאות שנים להיות של האפיפיור .אלוהים פשוט אומר לנו שמתאים השם ,וזה מבחינה היסטורית ,אינה.
בניסיון של השטן לזייף את הכנסייה של ישו ,הוא היה מוצלח .הכנסייה של רומא היא הכנסייה הגדולה ביותר בעולם הקורא
עצמו נוצרי .בנותיו של הזונה ,הכנסיות הפרוטסטנטיות שמר רבים של פרקטיקות פגאניים מסורות שהוקם על ידי הכנסייה של רומא הם
עצמם ברחבי העולם ובעלת השפעה .מדינות אירופה ,אמריקה ,אוסטרליה ,הם כולם תחת השפעה או שליטה של השטן של השטן דרך או
האנטי המשיח או של נביא שקר.

האישה הזונה
אז הוא סחב אותי משם ברוח לשממה :וראיתי אישה לשבת על חיה בצבע ארגמן ,מלא שמות של חילול השם ,בעל שבעה
ראשים ועשר קרניים .יוחנן 17:3

לכנסיית השטן ,אשר אנטיכריסט ,היא נוסדה על בשורה שקרית של השטן כפי סימלו כמו החיה בצבע ארגמן .כנסיות אלה את
הבסיס הזה שלהם מאמין ולהטיף בבשורה שקרית של השטן הם חלק לכנסיית השטן ,גם אם אין להם כל קשר ישיר אחר אחד לשני.

שיעור קצר בהיסטוריה
הדת שווא של הכנסייה של רומא נוסדה על ידי הקיסר קונסטנטינוס בשנת  313לספירה כאשר קונסטנטין הוציא את הצו של
מילאנו ,הענקת חוקיות פולחן נוצרי אשר בתוקף הקים את היסודות עבור הכנסייה של רומא .עם זאת ,זה לא עד  538לספירה לפני
הכנסייה של רומא הופך להיות מדינה ריבונית ,צו שהוציא אז הקיסר יוסטיניאנוס ,להגדיר ,הודה הבישוף של רומא בראש כל הכנסיות
המערבי של האימפריה הרומית המזרחית .זה עם רכישה זו של  Ecclesiasticalוכוח האזרחי ,שהופך האפיפיור הקיסר וירטואלי של
האימפריה הרומית המערבית ,הכנסייה של רומא גם לוקח על האח של אנטיכריסט כוח ,ובכך נותן לו את היכולת לרדוף ולהעניש את אלו
שסוגדים בדרכים שאינן הכנסייה של רומא מטיף.

הקמתה של הכנסייה של רומא
אני נחשב את הקרניים ,והנה ,שם עלה ביניהם אחרת .הקרן הקטנה ,לפני אשר היו שלושה של הקרניים הראשונות אזרתי על ידי
השורשים ,:הביטו ,בחורן הזה היו עיניים כמו העיניים של אדם ,פה מדברים דברים (חילול הקודש) ,מצוין .,דניאל 7:8

ניבוי של הקמת הכנסייה של רומא היה הראשון ניתנה על ידי אלוהים לדניאל .הכנסייה של רומא יש כ הבסיס הקרקע בתוך
העיר של רומא ,איטליה המכונה הוותיקן ,וזה את האזור הזה .זה מה הוא להיות המכונה אנטיכריסט המקורי לפני התפתחותה מעבר
לגבולות הללו.

נביא שקר
 ,אני ראיתי חיה אחרת עולה מתוך האדמה; והיו לו שתי קרניים כמו כבש ,ויאמר לו-כמו דרקון .ההתגלות 13:11

ונביאי השקר הוא דת אחרת נוסדה על ידי השטן אנטיכריסט מאבד את יכולתו להפוך את המלחמה על הקדושים של אלוהים
אחרי לספירה  1798הכנסייה של רומא שהיה בעל השפעה וזאת אפילו בשליטה של רבים של משפחת המלוכה ,אצילות במהלך ימי
הביניים ,אך עם הרנסנס ,את כוחה והשפעתה ברח עד  1798בפקודת נפוליאון בונפרטה בצרפתית ,האפיפיור נעצרה ,תחת משמר כפר
בצרפת ,ביעילות "פצע ,כי עקב "כפי שמעידה העובדה הכנסייה של רומא היא עוד פעם כוח החזקים והמשפיעים בעולם היום.

דת חסר אלוהים
הדת של נביאת השקר הוא בניגוד אחרת זה השטן הוקמה לפני .זו דת חסר אלוהים .כל הדתות הפאגאניות אחרים שנקבעו על-
ידי השטן היה האל או אלוהות כלשהי עבור העם להתפלל ,אבל ונביאי השקר הוא דת שנותן פולחן אין אלוהים או כל סוג של אלוהות.
ונביאי השקר מטיף התנהגות לא מוסרית ,שאלוהים לא קיים .כי היקום ואת כל זה בתוך זה באתי לא יותר מאשר הזדמנות
מקרית ללא עזרה או תנופה כל מאלוהים או ישות החיים לחשוב אחרת.
מטיף בבשורה שקרית ,השטן לא רק גורם לאנשים להפסיק לתת נכון פולחן האל ,הוא גם מעודד אנשים לחיות חיים של חטא
והוללות .התוצאה של הונאה זו היא כי אותם שולל כל כך לא תינתן מתנת חיי נצח על ידי אלוהים.

בבל הגדולה
על מצחה היה כתוב שם ,המסתורין ,בבילון הגדול ,אמו של פרוצות ודברים מתועבים של כדור הארץ .התגלות 17:5

במאמץ של השטן לזייף את הכנסייה של ישו ,אלוהים מגלה כי כמו ישו ,השטן יש עיר הבירה אשר אלוהים קורא בבל הגדולה.

פשיטת רגל רוחנית
אלוהים משתמש בשם "בבילון" ,כדי להראות כי העיר הזו של השטן הוא מושחת וחסר אמונה זה אשר מועבר על ידי ישוע
המשיח .כפי שאתה זוכר ,מתוך ספר דניאל ,העיר העתיקה בבל הייתה עיר הבירה של האימפריה הבבלית ,את האנשים ואת מלכי בבל,
דחה ריבונו של עולם ,למרות שהם ראו בשלהם עיניים את העוצמה ואת מלכותו של אלוהים .כמו עם העיר המקורי של בבל ,בבל
הגדולה באותה מידה רוחנית חסר קבלה ,כבוד לאלוהים.
כבר ראינו כי הכנסייה של רומא הוא צורר המשיח כפי שזוהו ב ספר דניאל וב -בספר חזון יוחנן .עיר הבירה של הכנסייה של
רומא או העיר בתים המטה של הכנסייה של רומא העיר רומא ,איטליה ,אבל לדייק לחלוטין ,הוותיקן ,אשר היא עיר בתוך עיר ,היא אשר
אלוהים קורא לו בבל הגדולה.

הקודש ירושלים
הוא נשא אותי משם ברוח הר גדול וגבוה ,והראתה לי את העיר הנפלאה הקודש ירושלים ,יורד מגן עדן מאלוהים .התגלות 21:10

כפי שאתה זוכר ,אנו דנים איך השטן מנסה לזייף את הכנסייה של ישו .בניסיון זה השטן מתוארים בכתבי הקודש בדרכים
סימבולי מייצג השוואות אלה הכנסייה האמיתית של ישו.
באחרית הימים ,לאחר סיום הגדולה ,ישוע להחזיר ,להסיר את כל הרע מן הארץ .יחד עם ההגעה של ישוע העיר של ירושלים
החדשה יבוא לכדור הארץ.

 Symbolismsתשעה של ישו

 .1ראש כומר הכנסייה של ישו
ואז בא ישוע מן הגליל בירדן בפני ג'ון ,להיטבל עליו ,אבל ג'ון  forbadאותו ,ואומר אני צריך להטבל עלייך ,שמא מבקש אתה
להזהירני אתה לי? מתיו 4:13-14

בפסוקים אלה שני ,יוחנן המטביל מסרב ישו בהתחלה כי יוחנן המטביל מזהה ישו בן האלוהים ולכן מי צריך להיות מטביל .ג'ון,
לא להיפך.
ישו עומד בראש כומר הכנסייה של ישו .תורתו היסוד של הכנסייה ,את תורתו מתבססים על עשרת הדברות אשר הוא קיצור
של כל מכתבי הקודש של אלוהים .כל הכתוב בספרי הנביאים ניתן לסכם בעשרת הדברות.

 .2ישוע עולה מן המים
וישו עונה אמר לו האלהים"לסבול שזה יהיה אז עכשיו :עבור וכך זה  becomethלנו למלא כל הצדקה" .ואז הוא (המטביל) סבל אותו .ישו,
כאשר הוא הוטבל ,עלה משעשה מהמים ,:הלאו ,השמים נפתחו לו ,והוא (ישו) ראה את רוח אלוהים כיונה ,ותאורה עליו :ו הלאו קול מן השמים אומר
זה בני ידידי אשר אני מרוצה .מתיו ב17 – 15 :3

כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל ,הוא עולה מהמים של נהר הירדן ,ומתחיל את משרדו .ברגע שאתה יוצא מהמים; רוח
הקודש בדמות יונה סמלי יורד עליו.

 .3ישוע דומה האל האב
אם אתם יודעים אותי ,אתה צריך לדעת אבי גם :מ מעתה ואילך  yeמכיר אותו ,ראיתי אותו .ג'ון 14:7
ל הכיר את ישוע דרך כל מה שישו .לימד ,הוא גם יודע את אלוהים האב ,כי זה האב כי שלח את בנו ,כל זה הבן יודע ניתנה לו על ידי אביו.

זכור :להיות צלם אלוהים לא אומר יש את המראה של אלוהים ,אבל יש את היכולת לדעת להבחין בין טוב לרע ,יש את
היכולת לתת שיקול נבון של העולם הסובב אותך ,גורם לך בדמותו של האל.

 .4בדמות
מי את הבהירות של תהילתו ,ולא בדמות האדם שלו ,להאדיר את כל הדברים על ידי המילה של הכוח שלו ,כאשר הוא היה לבדו טיהר את
חטאינו ,התיישב על יד ימין של ההוד במרומים; העברים 1:3
זוכר :בשיעורים הקודמים הסברתי כי התמונה לא צריך להיות דמיון פיזי ,אבל יכול להיות גם דמיון רוח או האופי המוסרי .ישוע הוא
צלם אלוהים כי ישו יש בכל זאת מוסרית מאפיינים כמו אלוהים האב ,כשתשיג תכונות מוסריות באותה אלה ,אתה תהפוך תמונה האלוהים גם.

הפנים של ישו
לאל ,מי ציווה את אור לבהוק מתוך החושך שהלל בליבנו ,לתת תהילת האל בפני ישוע המשיח .השנייה אל הקורינתיים 4:6

"אור" כמו בשימוש הפסוק הנ ל מדבר על "אור האלוהים האמיתי".
"החושך ",כמו בשימוש הפסוק הנ ל מדבר על השקרים ,תרמיות השטן בבשורה שקרית ,איך זה מעוור אנשים מכל דבר האמת
של אלוהים ,ובכך משאיר אותם ב" -אפל" של בורות .

 .5הקרניים שבע
אני ראיתי ואני ,הלאו ,בתוך המלכות מארבע הבהמות ואני בעיצומו של זקני ,עמד טלה כמו זה היה רצח ,בעל הקרניים שבע בשבע עיניים,
שהן שבעה רוחות של האל ,וישלח בכל הארץ .התגלות 5:6

בנבואה ,ישו מתואר בעל הקרניים שבע בשבע עיניים 7 .הוא המספר של השלמה.

שבעה רוחות של אלוהים
 .זה המספר בבריאה ,הקמת השבת ...בשישה ימים ,אלוהים סיום הבריאה של היקום ,ועל את השביעי יום ריבונו של נח .זה
להקמת השבת שבה אלוהים מדבר כאשר הוא מזהה שבעה רוחות של אלוהים .ברחבי העולם ,אלה הקדושים של אלוהים כל לשמור על
הקדושה שבת ביום השביעי ,ואילו אלה שסוגדים לפי שקריו של השטן לשמור ביום הראשון או יום אין בכלל.

 .6רשות מן האב
אומר בקול גדול",ראוי הוא כבש אשר נרצח כדי לקבל כוח ,עושר ,ואת תבונה ,ואת כוח ,ו כבוד ,ו תהילה ,ברכה" .התגלות 5:12

ישוע המשיח הוא נתון בסמכותו של האב ,אלוהים הבורא .הם אלה הם מכריזים ישוע כבלתי ראוי הבכירים האחרים השליח
יוחנן שראה בתוך המלכות של אלוהים לחזון הזה שניתנה לו על ידי ישוע.
יצורים שמימיים אלה ,רואים את ישוע בתור המשיח ולאחר ככזה להכתיר אותו כבלתי ראוי לשבת לימינו של אלוהים ,כדי
לפתוח את הספר הקטן של הנבואה.

קשת כלפי מטה לישוע המשיח
לכל יצור אשר הוא בגן עדן ,על פני כדור הארץ ,וכן תחת האדמה ,וכן כאלה כמו גם בים ,ואת כל אשר נמצאים אותם ,שמעתי ,אני אומר
"לברכה ,כבוד ,תהילה ,כוח ,להיות לו זה  sittethעל כס המלכות ,אשא את הטלה לנצח נצחים" התגלות 5:13

כמו עם אלוהים ,כי אלוהים ניתנת כל סמכותו של אלוהים ,הבריאה כולה חייבים להראות כבוד לאלוהים .כאשר אתה תכרע
ברך לפני שמישהו ,אתה כבוד אותם ואת מראה כי שאתם תופסים אותם בתור יותר לך ,או אתה מראה שאתה לשקול אותם ראוי הכבוד
להראות להם.

השעה של ישוע ירד
האם אי פעם תהית כיצד ישוע ידע אחרי כל המפגשים עם זקני בית מקדש ,הפרושים ,כי סוף סוף ברגע זה ,הגיעה? אתה תמיד
רק הניחו כי ישוע להיות ישו ידע מתי ייעשה את הזמן שלו על פני כדור הארץ ,או שיש משהו אחר שנתן ישוע ידע זה?

נבואה על המשיח
שבעים שבועות נקבעים על אנשיך ,על עיר הקודש מלכותך ,לסיים את עוונותיהם ,לעשות סוף של חטאים ,ו כדי להפוך הפיוס על
העוול ,ו להביא בצדקת נצח ,ואת לאטום והחזון והנבואה ,ואת כדי למשוח לקודש הקודשים .לכן לדעת ולהבין ,כי מן בדרך הלאה של
המצווה כדי לשחזר וכדי לבנות ירושלים בפני המשיח הנסיך תהא שבעה שבועות לשבועיים לשישים :הרחוב יהיה ונבנה מחדש ,ועל
הקיר ,אפילו בזמנים התייסר .ואחרי שבועיים שלושה הציון המשיח יכרת ,אך לא עבור עצמו :העם של הנסיך זה יבוא יהיה להרוס את
העיר ואת המקדש; הסוף הימנו תהא במבול ,עד סוף המלחמה נקבעים  .desolationsדניאל 9:24-26

ספר דניאל נותן מספר נבואות אשר אני מתייחסים אליו כאל "נבואות ".אני קורא להם זה כי זה ניתן לחשב את משך זמן נתון
של זמן ,עם נקודת פתיחה ,או כמה אחרים ניבוי של אירוע בזמן עדיין לא הגיעו .הפסוקים הבאים הם נבואה פעם אחת כזאת.
כפי שאתה יכול לראות במילים אלה כי יש שהדגשתי ,ישנן שתי נבואות אשר שניהם מתחילים כאשר הפקודה כדי לשחזר
וכדי לבנות בירושלים ,ניתנת.
ב ספר דניאל נבואתו של הופעתו הראשונה של המשיח ניתנת אשר סימנתי בהפסוקים הנ .בפסוקים אלה זה אפשרי כדי לחשב
איזה שנה ניתנה הפקודה לבנות את העיר ירושלים והמקדש ,כמו גם כדי לחשב את השנה כי המשיח (ישוע) ,מתחילה משרדו .זה אני
נותן עומק התקיים דיון בשיעורים הקודמים ,אבל בקיצור ,הופעתו הראשונה של ישו ,בהתבסס על הפסוקים הנ ל ,מחשבת החוצה כדי
 27לספירה ,המשיח לחתוך או נצלב בשנת  31לספירה זה ניתן בקלות רבה יותר להבין כשאתה נותן השוואה של השני הזמן נבואות.

שבוע שבעים פעם הנבואה
הנבואה בפעם הראשונה
[שבעה שבועות] ,שווה  7פעמים  7ימים בשבוע ,או  49ימים
[לשישים]" ,ציון" מוגדרת בתור :קבוצה של  20דברים או אנשים ,בהתאם לנושא הקשר .בהקשר לזה אנחנו מסתכלים הוא,
הזמן או שבועות ,לכן ,שבועות לשישים שווה  3פעמים  20או .60
[שבועיים] ,הכולל של "שבעה שבועות ,threescore ,אז תוסיף עוד שבועיים.
התוצאה היא נבואה הזמן הכולל של 69 ,שבועות נבואי .

הנבואה בפעם השנייה
ואחרי
[שלושה ציון] ,אשר שווה ל 60 -שבועות נבואיים;
[שבועיים] ,אשר שווה ל 2 -שבועות נבואיים;
המשיח יכרת.
סך הכל החוצה  62שבועות נבואיים.

שימו

לב :תאריך ההתחלה זהה אך התאריך ירושלים מתחילה שחזור הוא  7נבואיים שבועות לפני תאריך ההתחלה של

הופעתו הראשונה של ביאת המשיח .בתוך את שבעת השבועות הראשונים בעיר ירושלים הוא נבנה מחדש .ההיסטוריה מלמדת אותנו אז
זה לקח 49 ,שנים מילוליים ,וכך לתת לנו מושג איך לחשב שבועות נבואיים שנים מילולי.

חישוב שבועות נבואי
 7מספר השלמה
הנבואה בפעם הראשונה הוא  69שבועות נבואיים והיא הנבואה בפעם השנייה  62שבועות נבואיים ,או הבדל של  7שבועות
נבואיים .עוד פעם אלוהים משתמש המספר של השלמה ,או המספר  7במתן נבואותיו .אני רואה את זה כדרך של אלוהים להרשים מעלינו
החשיבות של שבעת הימים של היצירה וכן ניתנת באותם ימים בשבוע יום שבע ,כי ב 6-ימים אנחנו לעשות את כל העבודה שלנו ,כפי
שעשה אלוהים ,אבל היום השביעי השבת של האדון האל ,ויש בו אתה לעשות עבודה.

מתי ירושלים מתחילה שחזור
הנבואה בפעם הראשונה נותן לנו את היכולת לחשב מתי תחל הבנייה של העיר ירושלים ,אבל הנבואה בפעם השנייה מעניקה
לנו את היכולת לחשב את הופעתו הראשונה של המשיח .לשני אלה נבואות יש כתאריך ההתחלה שלהם ,השנה שבה ניתנה הפקודה
לבנות את העיר ירושלים; לכן הם מותנית בעמידה תאריך זה כדי לקבוע את תאריך הסיום שלהם.
בשיעורים הקודמים ,נתתי לדיון מעמיק של נבואות אלה אם אכפת לך ללכת ללמוד עוד ,אך לצורך הדיון הזה ,השנה בה
הפקודה ניתן להתחיל מחדש של ירושלים 457 ,לפנה ס
זכור :בנושא או בהקשר של הפסוקים הנ של ספר דניאל היא לא מתי תאריך הופעתו הראשונה של המשיח מתחיל ,אבל,
שבעים שבועות נקבעים .הנושא או בהקשר זה כי אלוהים נותן אזהרה ליהודים ,לעם ישראל ,שהם רק צריכים שבעים שבועות נבואיים,
לסיים את עוונותיהם ,ו לעשות סוף של חטאים ,ואת הפיוס על העוול ,ו להביא בצדקת נצח ,ואת לאטום והחזון והנבואה ,ולחצו כדי

למשוח לקודש הקודשים .
בתוך שבוע נבואיים שבעים באותה התקופה ירושלים ייבנה ולאחר הופעתו הראשונה של המשיח תתרחש.
אם את תאריך ההתחלה ,או בשנה זו הפקודה לבנות את העיר ירושלים  457לפנה ס ואז אנחנו עליך לחשב מחדש "שבועות
הנבואי" לתוך שנים מילוליים ,אשר הוא מהו בשנת  457לפני הספירה.
בתוך ספר דניאל הדבר היחיד שנכתב זה נותן לנו היכולת לחשב מחדש שבוע נבואיים לתוך שנה מילולי הוא העובדה כי
השבועות נבואיים הראשון  7השבועות באותה העיר הוא נבנה מחדש ,וכי ההיסטוריה מלמדת אותנו שזה לקח שנים מילולי  .49אז זה
אומר לנו  7שבועות נבואיים שווה ל 49 -שנים מילוליים .אם אתה לוקח  7שבועות נבואי-נבואי  7ימים בשבוע ,אתה מקבל  49יום
נבואיים .זהו  49אותו כי ההיסטוריה מלמדת אותנו שזה לקח שנים לבנות את העיר ירושלים ,לכן ,יום נבואי אחד שווה למילולית שנת.
זה נקבע רק מן המידע הזמין לנו ספר דניאל ,היכן נבואות אלה נכתבות .יש ,עם זאת ,עוד ספר בתנ ך גם נותן לנו את ההבנה
"יום נבואי אחד שווה שנה מילולי".
כאשר אתה  hastלהשיג אותם ,שקר שוב על הצד השמאלי שלך ,ואת ואזי לשאת את אשמת בית של יהודה ארבעים יום :אני
שמינית לך כל יום במשך שנה .יחזקאל 4:6
כאשר תשלב את ההבנה של שני הספרים של התנ ך ,ואז יש לך אימות להבין בצורה נכונה כי "יום נבואי אחד שווה מילולית
שנת" בנבואות המתייחסות ועד אחרית של אחרית הימים.

חישוב מחדש של ימים שנים
שבוע שווה ל 7 -ימים ,לכן שווה  70שבועות נבואיים 490 ,ימים נבואיים .מתן יום אחד במשך שנה אחת ,אז זה שווה ל490 -
שנים מילולי.

מ  457לפנה ס  490שנים קדימה תקבל שנת  33לספירה אז זהו הסוף של הנבואות בשבוע נבואיים  .70בתקופה ההיא ,העיר
ירושלים ייבנה ולאחר הופעתו הראשונה של המשיח תתרחש.

חישוב מחדש של הבנייה מחדש של ירושלים
[שבעה שבועות] ,אנחנו מנסים לקבוע את השנים מילולי כי נבואות אלה מדברים על ,לכן ,אנחנו צריכים לקבוע כמה ימים
נבואיים שם יש בשבוע נבואיים לדעת כמה שנים מילולי יש עוד שבוע נבואי שבו יום נבואי אחד שווה למילולית שנת.
שבעה שבועות נבואיים ישנם  49יום נבואיים .אז זה אומר לנו כי ישנם  49שנים מילולי בחלק הראשון הזה של נבואה זו
הפעם הראשונה.
[לשישים]" ,ציון" מוגדרת בתור :קבוצה של  20הדברים או אנשים ,בהתאם לנושא הקשר .בהקשר לזה אנחנו מסתכלים זה,
זמן או שבועות ,לכן threescore ,שווה  20פעמים  3שבועות או  60שבועות נבואיים ,לכן ,שבועות  60פעמים  7ימים בשבוע ,אז שווה
 420ימים נבואיים או  420שנה מילולי .
[שבועיים] ,הכולל שלשבעה שבועות ,threescore ,לאחר מכן תוסיף עוד שבועיים נבואיים או  7ימים כפול  2שבועות שווה
 14ימים נבואיים או  14שנים מילוליים.
התוצאה היא נבואה הזמן הכולל של 69 ,שבועות נבואיים או  69זמן  7שווה  483שנים .
 49שנה
 420שנה
 14שנים; להוסיף את זה על הכל ,אתה מקבל.
 483שנים מילוליים.
זכור :הבנייה מחדש של ירושלים מתרחשת במהלך ה  70באותו שבוע נבואיים .או  490מילולי שנה בתקופה שיש לעם
ישראל בתשובה על חטאיהם ,לחזור פולחן האל אמיתי ונכון.
 490שנים מילולי מינוס
 483שנים מילולי שווה
 007שנים מילולי שנותרו מן הנבואה במשרה מלאה של  490שנים מילוליים.

חישוב מחדש של הופעתו של משיח
ואחרי ,שתי המילים האלה הם חשובים ,כי הם אומרים לנו כי לבואו של המשיח מתרחשת לאחר תאריך המחשבת את הנבואה
הזאת זמן כדי.
[שלושה ציון] ,אשר שווה ל 60 -שבועות נבואיים; אשר אתה להכפיל  60עם  7אתה מקבל  420ימים הנבואי אשר יום אחד
במשך שנה שווה  420שנה מילולי .
[שבועיים] ,אשר שווה ל 2 -שבועות נבואיים; אשר אתה להכפיל  2עם  7אתה מקבל  14ימים הנבואי אשר יום אחד במשך
שנה שווה ל 14 -שנים מילולי .
 420שנה.
שנים .014
אשר בעת הוספתם יחד אתה מקבל  434שנה מילוליים ,יהיה המשיח לחתוך הנהגים
זה זה שונה  49שנים הנבואה זמן הבנייה מחדש של ירושלים ,אשר אותה כמות זמן ההיסטוריה מלמדת אותנו לקח לבנות את
העיר ירושלים.
אם תסתכלו שוב ,שבעה שבועות ,ואת לשישים ו 2-שבועות ,שלושה הציון ואת שבועיים ,שלראות "שבעה שבועות"
הנבואה הראשונה חסר הנבואה השנייה ,אשר מפצה על ההבדל  49שנים.
עם הידע הזה שאפשר לחשב כי העיר ירושלים מתחילה הבנייה באותה השנה 457 ,לפנה ס כי הפקודה לבנות ניתנת ,היא העיר
סיים להיות לבנות האחרון  49שנים או  408לפנה ס או אולי  407לפנה ס בהתאם החודש בשנה לידנו מתחיל.
ביאתו של המשיח לא יקרה עד "אחרי" ,תקופת הזמן שנקבעה או  434שנה לאחר סיום העיר ירושלים נבנית מחדש ,או 27
לספירה אשר הוא כאשר ישוע מתחיל משרדו ,לא כאשר ישו נולד.
זוכר :ישוע לא הולמות אלוהים בדמות אדם עד לאחר שהוא הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל ,לכן ,ישו לא להתחיל את
משרדו עד הוא נגע על ידי רוח הקודש של האל בדמות יונה.

חישוב שלוש וחצי שנים
הזמן שניתן המשיח הוא ההבדל בין השנים  490מילולי של הנבואה שבוע  70השנים  483של זמן הנבואה או  7שנים נקבעים
עבור המשיח .במהלך תקופה זו של  7שנים מילוליים ,הנבואה אומרת לנו כי המשיח יהיה לחתוך באמצע הדרך ,או אחרי שלוש וחצי
שנים.

אם ישוע לא ניתנת השכינה ,כי הזמן נגמר ,ואז ישו להיות הרבה יותר ידע של כתבי הקודש ממני ,תדע גם של הנבואות לעיל,
החישובים שלהם .לכן ישוע ידעו כי הזמן שלו יהיה שלוש וחצי שנים אחרי הוא מתחיל משרדו.
יכולים יש לנו רעיון טוב מתי השנה כי ישוע מתחיל משרדו בשנת  27מן הפסוקים הבאים חישובים.

שלוש  Passoversשל ישו
הפסח של היהודים היה כמעט בהישג יד :רבים נסע בחו ל עד ירושלים לפני הפסח ,כדי לטהר את עצמם .ג'ון 11:55

אלוהים יודע זה הזמן שלו ,את אלה מהחישובים הזכות מן השכינה .זה יכול להיקבע על ידי לקיחת רוזן  Passoversהחל הפסח
הראשון נצפתה לאחר ישו מתחיל משרדו .בתור נתון הפסוקים הנ של ספר דניאל ,המשיח כפי שאני יודע שהוא של ישוע משרד נמשך 3
וחצי שנים לפני שהוא הוא נצלב.
תראי את זה .נתתי לך את הדברים הבאים .ישוע הוטבל בסתיו של  27לספירה ,נצלב לאחר שלושה של חג הפסח חלפה.
כפי שאתה וודאי זוכר מהכתבה של הצליבה הרביעי פסח היה עליו יום לפני שהוא נצלב ,באביב של  31לספירה.

הפסח הראשון 28 :המודעה
הפסח של היהודי היה בהישג יד ,ואת ישוע עלה לירושלים .ג'ון 2:13

אם תאפשר כי חצי שנה היה מן הטבילה של ישו בחודש ספטמבר של שנת  27לספירה הפסח הראשון של מרץ  28לספירה
סתיו  27לספירה עד האביב  28המודעה הוא אחד חצי שנה.

הפסח השני 29 :לספירה
אחרי זה היה חגיגה של היהודים; ו ישוע עלה לירושלים -ג'ון 5:1
המילים" ,חג של היהודים " ,היא דרך אחרת לומר הפסח.

הפסח השלישי 30 :לספירה
הפסח ,חגיגה של היהודים ,היה כמעט .ג'ון 6:4

אם היו לך ספקות הניסוח השני לעיל היה מדבר חג הפסח ,פסוק זה נותן הגדרה התומך את הפירוש שלי לעיל.

הפסח הרביעי והאחרוןAD31 :
עכשיו לפני המשתה של הפסח ,כאשר ישוע ידע כי שעה שלו היה בא כי הוא צריך לצאת מן העולם הזה בפני האב ,לאהוב משלו אשר היו
בעולם ,הוא אהב אותם עד הסוף .ג'ון 13:1

ואז הוביל הם ישוע של קיפא אל המסדרון של פסק הדין ,:זה היה מוקדם; הם עצמם לא נכנס לאולם שיפוט ,לפחות הם צריכים להיות
מחוללת; אבל זה הם עלולים לאכול את הפסח .ג'ון 18:28
 .אבל יש לך מנהג זה אני צריך לשחרר לכם אחד בפסח :ולכן יעשה לכם כי אני לשחרר לכם מלך היהודים? ג'ון 18:39
פילטוס כתב כותרת ,ושים אותו על הצלב .והיה הכתיבה ,ישוע של נצרת את המלך של היהודים .ג'ון 19:14

אני כללו מיוחנן להצביע כי הפסח הרביעי ,זה הפסח האחרון ,כי זה אחד הוא נצלב במהלך פסוקים אלה אחרים .ישוע לשתף
לפסח הזה ושליחיו על  th14מרץ אשר ביום ה' באותה שנה ,בדיוק כמו פקודות כתבי הקודש .כי ערב ,במהלך הלילה ,ישוע הוא נעצר,
נשפט ומורשע ביום שישי בשעות הבוקר ,ישוע הוא ממוסמר לצלב ,תמות מתישהו בשעות אחר הצהריים המאוחרות .גופו של ישוע
מוסר מן הצלב זמן לא רב לפני שהשמש תשקע ,בערב שישי ,עם כניסתו של השקיעה ,את כניסת השבת כדי להתחיל.
זה קורה רק שלוש וחצי שנים אחרי ישו מתחיל משרדו ,יש עוד שלוש וחצי שנים בשבע השנים על המשיח .אלה שלוש וחצי
שנים ידועים כמו השנים תחיית המתים ,כאשר ישו יכול רק להיות ואני דיברתי על-ידי אלו הינם את הקדושים של אלוהים ,לא רק את
השליחים של ישו.

השנים תחיית המתים
השבועות נבואיים  70לא יסתיימו עד הקטעים האחרונים  3וחצי שנים חלפו .אבל במהלך השנים ,ישראל האומה עדיין יכול
הראו אלוהים כי הם היו התחרט על חטאיהם לעשות כאלה דברים אחרים אשר אלוהים ציווה כי עליהם לעשות לפני סוף השבועות .70
מתרחש אירוע במהלך החודש האחרון של  ½ 3שנה פרק זמן המציג את אלוהים לעם ישראל אבדה לו ,הפך להיות השטן ,ואת
זה המשפט ,הרשעה ,ולאחר מכן סקילה של סטיבן על הטפותיו שישוע המשיח ,וכי זקני בית מקדש שם אשם ברצח בנו של האלוהים.

 .7ישו לתחייה
"הוא לא פה :כי הוא חזר ",כפי שהוא אמר . ".בוא ,תראה את המקום שבו שכב האדון ".מתיו 28:6

ישוע היה רצח ,קם לתחייה מן המתים .ישוע מת ביום שישי אחר הצהריים ,ולאחר מכן הוא קבור שישי לפני השמש שוקעת,
ואז טמון מוות השעות של השבת ,ואז ביום השלישי ,ביום ראשון בבוקר ,ישו מתגלה כדי עלו מן המתים ,הוא נתפס על ידי רבים
מתלמידיו באותו היום.

 .8ישוע הוא פולחן
כשראו אותו ,הם סגדו לו :אבל קצת פקפקתי .מתיו 28:17

אחרי שהוא קם לתחייה ,ישוע המשיח הוא פולחן ,לכל אלה מתלמידיו לראות אותו לתחייה.

 .9שליטה על שמים וארץ
ישוע בא ויאמר אל אותם ,אומר",כל הכוח ניתנת לי בשמיים ולא באדמה ".מתיו 28:18

האל האב נתן ישו שליטה אוניברסלי על שמים וארץ ,כפרס על הקורבנות אשר ישוע סבל החיים על פני כדור הארץ.

אלוהים אומר להיות חכם
? רימית?
 .אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; אלה .שרוצים אותי מוקדם (בחריצות) אמצא לי .פתגמים 8:17

שעכשיו אתה כבר הראו איך השטן יש לזייף פולחן האל האמיתי ,הם אתה מרומים על האמונות שלך ,אמונה ,ואת הכנסייה
שנכחת? איך אתה יכול להיות בטוח שאתה לא מרומים?
האמת של המילים בתנ ך ,נאמר על ידי אלוהים וניתנו נביאי האל לכתוב ולפרסם ,הופך שלנו לפולחן האל אינטליגנטי .על ידי
זה כלומר ,כי אם את התנ ך ,לא רק לקרוא את זה ,משמעותו יגיע .משמעות הדבר היא כי השתמשת האינטליגנציה שלך כדי להבחין
משמעות של משמעות השגת ידע ,ו על ידי מתפללים לאלוהים להדרכה שלו ,גם ירכשו הבנה ,דרך הבנה תהפוך חכם.

אמונה עיוורת
נאמר לי בהזדמנויות שונות ,כי אמונה היא כל שנדרש ב לסגוד לאל .אמונה עיוורת ,היא לקבל את מה שאחרים אמרו הוא נכון,
כמו להיות האמת ,בלי לבדוק אותו קודם את עצמך.
אני מציע כי אם אתה רוצה למצוא את האמת עליך לחפש אותו( ,בחריצות) את עצמך .אם התנ ך לא יכול לתמוך במה אתה
מאמין ,אז במה אתה מאמין אינה האמת .אמונות שכאלה לא נתמך (אמונה עיוורת) מסוכנים ,כי הם דלת פתוחה השקרים תרמיות השטן
ושל עמיתו הארציים ,אנטיכריסט התנ ך הוא סם החיים של הטעיה ,אך עליך לחקור את זה בעצמך ,ולאחר לא רק לקבל אחרות זה אומר.

הנושא של הטענה
הנושא המחלוקת בין אלוהים לשטן הוא פולחן .אלוהים מגיע הפולחן שלנו כי הוא הבורא .אנחנו הילדים שלו כי הוא הכריח
אותנו.
השטן אין לדרוש הפולחן שלנו ,אבל דורש זאת בדיוק אותו הדבר . .הוא כמונו ,יצירה של אלוהים ,או כדאי שאומר לוציפר הוא
יצירה של אלוהים ,לוציפר דרך פעולות והבחירות שלו ,גרם לעצמו להיות השטן ,האויב שנפלו.

מי נתן הכנסייה את סמכותו?
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 ,המצב הזה קיים מעל  600שנים.

הכתוב לעיל היא הצעת מחיר השגתי מהאינטרנט ,אני לא בטוח של השם מחברים אבל זה רלוונטי לראות הניסיון של השטן זיוף
את הכנסייה של ישו.
תגובה זו יש לעשות עם ניסיון ,על ידי הכנסייה של רומא ,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.

הסמכות של קיסר
המחבר את ההערה אומרת פנימה ",קונסטנטינוס ,כהוכחה רשות הטמפורלי של הכנסייה של רומא ",נמצא כי הכנסייה של רומא
מודה כי הוא קיבל רשות הזמנית שלו ,לא אלוהים אלא מן האדם ,הקיסר קונסטנטינוס ,וכי אז היה הסמכות הורחבו על ידי הקיסר
יוסטיניאנוס .באיזה יקום עושה את הסמכות של אדם ,אפילו של הקיסר הגדול ,מחליף את סמכותו של אלוהים; אולי ביקום שבו השטן
הוא המלך ,אבל לא במלכותו של אלוהים?

נציג שווא
עבור האפיפיור של הכנסייה של רומא מתיימר להיות הנציג של אלוהים על פני האדמה הוא  ,falseעבור מי נתן האפיפיור את
התחנה הזאת ,לא אלוהים ,לא ישו ,והוא בהחלט לא פיטר .האפיפיור נתן את תחנת הקיסר קונסטנטינוס ,אדם שלא סגדו לאל השמש ,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 העתיקה של הרומאים ,זה פלא איך שאף אחד אחר לא ראה את הדמיון מאות שנים.

האפיפיור  Blasphemesהאלוהים
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.

אזהרה מאלוהים
אל תניח לאיש להטעות אותך בכל האמצעים :כי באותו היום לא יבוא ,מלבד שם קדימה נופל משם הראשונה ,האיש הזה של החטא יתגלה ,בן
האבדון; מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה הוא אלוהים ,או אשר סוגדים לו; כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש האלוהים shewing ,את
עצמו כי הוא אלוהים .הראשונה אל התסלוניקים II 2:3

מלבד שם באים נופל משם קודם
פסוק זה היא מובנת על-ידי אלו דיברתי על זה .הם חושבים שזה אומר כי מי הנוצרי איכשהו מאבדים את אמונתם ,לפנות את
דרכי השטן הרע . .זה רק נכון חלקית .אלו שקוראים לעצמם כריסטיאן יהיו נאמנים כנסיות כריסטיאן שנקרא שלהם ,כאשר הם מבינים
את האמת של אלוהים ואת השקרים קידום על ידי הכנסיות .במילים אחרות ,החושבים כי הם נוצרים תוכל לגלות מה זה אומר להיות
הקדוש של אלוהים ,עם הגילוי הזה ,ישאיר את הכנסיות שווא .גם פסוק זה אומר לנו ,זה נופל משם יקרה לפני ביאתו השנייה של ישוע.

בן האבדון
כי האיש החטא יתגלה ,בן האבדון :המפתח פסוק זה היא לדעת את הנושא של הנפילה משם .הנושא הוא הגבר של חטא ,או
צורר המשיח ,או של השטן ,הוא גילה .משמעות הדבר היא כי לעולם יהיה להראות לנו "" .השקרים לנו כל הזמן עיוור לאמת של
אלוהים ,ובכך חושף אנטיכריסט והשקרים שלה על מי ועל מה זה.
מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה אלוהים ,או סוגדים לו; כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש האלוהים,
 shewingאת עצמו כי הוא אלוהים .חלק זה של הפסוק היא להראות לנו ,בשום אופן ,כי .זה הסוכן של השטן הוא הגבר של חטא .זה
גם חושף אותנו כי החטא של האדם הוא למעשה למנהיג דתי שהצליח להונות את העולם כולו לעניין זה אנו רואים אותו אלוהים ,מי
יושב בית המקדש של אלוהים דרכו של אלוהים .האפיפיור התואם את התיאור הזה .זה מוצג היטב במקורות הבאים.

האפיפיור מצהיר עצמם המשיח
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.
כמו זה הציטוט הארכיבישוף חושף ,אנטיכריסט הצהרה כי זה אלוהים .להשלים חילול השם! ישוע לא יכול להתחבא בגוף של
אדם אחר ,כי ישו יש הבשר שלו ,אשר מתגלה הבאות.

זהו ישוע אותו
כאשר הוא (ישו) דיבר את הדברים האלה ,בזמן שהם (השליחים) ראיתי ,והוא הועבר ענן וקיבל ממנו את העיניים .בעוד הם נראו בנחישות
לעבר השמיים כפי שעלה למעלה ,הביטו ,שני אנשים שעמדה לצידם של ביגוד לבן; אשר גם אמר יה אנשי הגליל ,למה וחזקו התבוננות לגן עדן? זה ישו
זהה ,אשר נלקח ממך לגן עדן ,אז יבוא באופן דומה כמו  yeלראות אותו ללכת לגן עדן .מעשי 1:9-11

הגבר בשר ודם ,ישו ,התקבלה לגן עדן בגוף ,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.

לטעות הופעתו השנייה 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
מתוך קבריהם.
כאשר הוא חוזר ,אחרי שהוא מקבל את כל המתים במשיח ,אשר חי נשארות בסדר להיות השלמנו יחד איתם בעננים ,לפגוש את
האל באוויר.

עוד תרמיות אנטיכריסט
האמור לעיל ההלקחות .אולי שמעת על זה אז לא שולל של אחרים קוראים להם ישו בדמות אחרת ,כי אתה תדע ללא ספק
כאשר ישו חוזר.

האות  Encyclicalנהדר
לאו השלושה עשר יללכ
אנחנו מחזיקים על פני האדמה את מקומו של ריבונו של עולם.
עוד פעם אנטיכריסט הצהרה עצמה להיות אלוהים.

ביבליוטקה ( Promptaאבא) 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.

חילול

השם! רק אלוהי היקום יכול לשנות ולתת פרשנות למילים שלו .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.

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 אלוהים שהעבירו את השבת הקדושה ליום הראשון של השבוע ,אבל הכנסייה של רומא .בטענה
כי יש כוח אלוהי הוא חילול השם ,בכל הכוח כי הכנסייה של רומא יש נגזרת השטן לא מאלוהים.

הכנסייה הקתולית סנט קתרין סנטינל
והוא לדבר מילים מצוינות .הן נגד גבוהה ביותר ,אענוד את הקדושים של גבוהה ביותר ,ולא לחשוב על שינוי פעמים וחוקים :ו הם יינתן לתוך
ידו עד זמן ואת פעמים על החלוקה של זמן .דניאל 7:25

 21במאי1995 ,
אולי הדבר הכי נועז ,השינוי המהפכני ביותר הכנסייה עשה אי פעם קרה במאה הרביעית ,אותו יום קודש ,השבת ,שונתה שבת
עד יום ראשון ,לא מ בכל כיוון ציין בכתובים ,אך על-ידי הרשות של האפיפיור.

שוב הכנסייה של רומא מודה שהם שינו את יום השבת ,ולא מתוך מכל כיוון שניתנו על ידי "כתבי הקודש" ,אלא על-ידי הרשות
של האפיפיור .אנטיכריסט חושב לשנות את הזמנים ואת חוקי האל.

קנון ,מסורת
עמוד 263
הסמכות של הכנסייה יכול לפיכך להיות מאוגדים על סמכותם 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 ואפיפיורים שלה אינם מאוגדים על ידי כתבי הקודש ,זה אומר שהם לא שמים את דבר האלוהים
ככתוב העליון מעל כל דבר אחר .הם מחשיבים את הדוגמה שלהם כדי להיות עליון על דבר האלוהים ? .אתה רואה איך זה חילול השם?

את תפילתי בשבילך
עם הציטוטים מן הכנסייה של רומא עצמה ,ועם כל מזהי אחרים אני יש ברשימה ,לכן ,אין ספק במוחי ,ידעתי שהכנסייה של
רומא הוא צורר המשיח .אני מתפלל כי אלוהים יזרח אור האמת שלו לתוך לבך ,כך גם תוכל לדעת זה להיות אמיתי ,ולהסיר את עצמך
מן הכנסיות של צורר המשיח.

Original
These lies have been given for so long that when people are shown from the Holy Scripture what God actually says or the correct
meaning of what Satan has distorted, they reject the Truth and accept the Lie.

