שיעור 22
שתי הבשורות
הבשורה הקדושה של אלוהים הוא כל זה נמצאו האלוהים ולכתוב על ידי נביאי האל בדפי הספרים של התנ ך .אף-על-פי השטן סיפר
שקרים כי יש רוב האנשים לקבל פרשנויות שווא של המפתח נקודות של אמונה ,האלוהים האמיתי עדיין ניתן למצוא ,עם מחקר חרוץ
רבים.
השיעור הבא מראה ניגוד של מה שנאמר לכם הוא פרשנות נכונה של כתבי הקודש ,כוונתו של האל שלה ' המשמעות האמיתית
תהיה .על ידי סקירת ולתת מחשבה מה אציג בשיעור זה ,אתה מבין ,ישנם שני ספרי הבשורה ,בבשורה שקרית של השטן ,האל מכתבי
הקודש.

הבשורה הנצחי של אלוהים
אלף ארבע מאות ארבעים
ואני הסתכלתי ונעמד ,הלאו ,כבש את הר ציון ,ועם אותו של מאה ארבעים ,ארבעת אלפים ,)144,000( ,לאחר שם אביו הכתוב בהמצח.
התגלות 14:1

כבש הוא בעל סמליות של ישוע המשיח ,או את הכנסייה של ישו כפי שנקבעו על ידי ישוע המשיח .
הר ציון הוא ההר או הגבעה איפה בית המקדש פעם ישב .זה גם מה אלוהים מכנה התל הקדושה.
מאה ארבעים אלף הם אלה ,אחרית הימים ,אלוהים מזהה בתור הקדושים של אלוהים .יותר מ 7 -מיליארד האנשים שחיים
על כדור הארץ היום ,אלוהים רק מזהה  144,000הקדושים .זה יחס של ¼ של אחוז אחד מאוכלוסיית כדור הארץ.
השם של האבות כתובים המצח ,הוא סימבולי של אלה מי לקח את הזמן והמאמץ כדי ללמוד ולהבין את דבר האלוהים .
"מצח" הוא סמלי כי רכשה ידע והבנה ,דרך לימוד וחקר ,והוא .לא ,כמו השטן מעודדת ,דרך קבלת מה אומרים אחרים נכונה
דרך אמונה עיוורת .
בדיוק כמו שיש דבר האלוהים נכתב על ליבך ,סימבולי על הסכמתך תורתו של אלוהים ,כפי שזה מכונה במקומות אחרים בתנ ך; יש שם
האלוהים על המצח שלך יש משמעות זהה ,שלקחת את הזמן והמאמץ כדי להבין ולקבל ואז האלוהים ומוסר של אלוהים זה אלוהים חרתה
על דגלה של כל הילדים שלו.

שיר חדש
ושמעתי קול מהשמים ,הקול של מים רבים ,וכן קול הרעם הגדול :שמעתי את קולו של  harpersיורדת עם נבלים שלהם :הם
כאילו שר שיר חדש לפני כס המלכות ,ולפני מארבע הבהמות ,והזקנים :אף אדם לא יכול ללמוד את השיר הזה אבל מאות ארבעים ואת
ארבעת אלפים  ,אשר נגאלו מן האדמה .התגלות 14:2-3

שמעתי קול מן השמים ,אשר הוא להודיע לנו .את המילים האלה הן מדוברות על ידי ישו ולא על ידי אחרים.
קולו של מים רבים ,וכן קול הרעם הגדול  ,זה כדי לחזק את מה הקודם היה אומר ,כי קולו של אלוהים הוא למוד
פעמים המכונה צלילי מים רבים ,או של רעם גדול.
שמעתי את קולו של  harpersיורדת עם נבלים שלהם .אני לא בטוח לחלוטין מה סמליות מנגן הנבל ,רק זה היא
גם הפניה משהו  Heavenlyאו שמימית.
הם כאילו שר שיר חדש לפני כס המלכות .שיר חדש היא להראות כל ההיסטוריה לפני זה אחרית הימים ,היה כזה לא
לצאת מזיגת אמונה וציות לאל כמו להראות הקדושים  144,000האלוהים .דבריהם של אמונה ומסירות עם אלוהים ולא מכתבי הקודש
שלו ,הוא שיר חדש ,עד אז היו רק קומץ של אנשים כל דור של האדם כפי להקדיש באמונה שלהם.

החיה ארבע של גן עדן
 ,לפני כס המלכות שם היה ים של זכוכית דומה קריסטל :בתוך המלכות ,סיבוב על כס המלכות ,היו מלא בעיניים מארבע הבהמות
לפני ומאחורי .התגלות 4:6

ולפני מארבע הבהמות ,והזקנים :מארבע הבהמות והזקנים הם אלה המדוברת של הפסוק לעיל הם יצורים שמימיים,
בניגוד מארבע הבהמות מפנה אליהם את הנבואות של דניאל זה סימל האימפריות הגדולות ארבע של גבר
אלה מארבע הבהמות ,לא להיות מכונים להיות מלאכי אלוהים ,אבל הם להיות מוצגות כפי נותנים סגידה לאלוהים ,זה אומר לי
שזה .הם כמו אדם ,בדמות אלוהים ,נשמות החיים ואת היצורים החיים הזה הם מבינים מיהו אלוהים יודע להעניק סגידה לאלוהים.
חיות לא יודע או מבין "אלוהים" והם לכן אין להם נשמה ,אינם היצורים החיים.

הנוצרים פסוקים 144,000
רוב האנשים מתייחסים לעצמם כאל כריסטיאן יגידו כי הם ממוספרים בקרב אלה הקדושים של אלוהים ,אבל אתה צריך להבין,
ישנם כ  1,000,000,000מיליארד ,או  th1/7של אנשים חיים כיום אשר קוראים לעצמם נוצרי הלל לישוע בתור המושיע שלהם .אך כפי
שמוצג ב הפסוקים הנ ל ,אלוהים רק מזהה  144,000בהיותו הקדושים של אלוהים.

לשים את זה בתבנית עשרונית th1/7 ,של  7מיליארד הוא  14.28%מהאוכלוסייה של האדם על פני כדור הארץ כיום מחשיבים
את עצמם כריסטיאן ,לעומת  th1/4של אחוז אחד או  0.25%מי שאלוהים מכיר בהיותו הקדושים של אלוהים .פירוש הדבר הוא כי ישנו
הבדל של  985,600,000שאנשים שחושבים הם של אלוהים אך אינם מזוהים על ידי אלוהים בתור הקדושים של אלוהים.
אלה של הנוצרים נאמר כי אם הם מכריזים ישו בתור המושיע שלהם ,אז הם יישמרו על ידי החסד של ישוע המשיח עם שום
דבר אחר מצופה מהם . .זה השקר של השטן ...מה לגבי המוסריות של אלוהים? אתה יכול להאמין שישוע הוא בן האלוהים ,באפשרותך
לקבל שישוע הוא המשיח כי ישוע הוא אלוהים פנים אל פנים של אדם ,אבל באותו זמן להיכשל לשמור על המוסר של אלוהים לימד על
ידי ישוע.
השטן מאמין שישוע הוא בן האלוהים ,ולכן השטן שונא כל מה שישו .לימד .השטן יודע שישוע הוא המשיח ,לכן הוא אלוהים
בדמות אדם ,ולכן השטן גרם אשר ישוע מוכן למות על הצלב ,מוות המחריד ביותר ורב ייסורים.
למרות השטן יודע ומאמין ,לא אומר כי השטן נשמר .השטן דחה אלוהים של המוסר ,ועובד לעיוור כל מה שישו .לימד .אם אתה
מאמין כי ישוע הוא אלוהים בדמות הגבר ישו ,אבל להיכשל לשמור ו לציית את המצוות של אלוהים ,אז אתה לא יותר טוב השטן.

סוגדים לשווא
הקדושים של אלוהים הם כאלה כי הם לשמור את המצוות של אלוהים ,יש לך העדות של ישוע המשיח .אלא אם אתה מסוגל
לכלול את עצמך הגדרה זו של מי הן הקדושים של אלוהים ,אז אתה יכול לקרוא לעצמך נוצרי ,אבל הוד סגידותך הוא לשווא .עליך לתת
סגידה לאלוהים בדיוק כפי ציווה לא הוספת או הסרת האלוהים.
אם אתה קורא לעצמך נוצרי אך לעסוק כל מעשים בלתי מוסריים לך מקום אי ציות המצוות האלוהים אז אתה צבוע ,הוד
סגידותך הוא לשווא .ישוע מגלה שזה יהיה נכון גם הפסוקים הבאים.
יה צבועים ,גם  Esaiasלנבא מצידך ,ואמר",זה אנשים תשמחנה אליי עם הפה שלהם honoureth ,אותי עם השפתיים שלהם; אבל
הלב שלהם הוא רחוק ממני .אבל לשווא הם סוגדים לי ,מלמד על דוקטרינות המצוות של גברים .מתיו 15:7-9

יה צבועים
המילה "צבוע" מוגדרת בתור :מישהו אשר מעמידה להערצה עקרונות ,אמונות ,או רגשות אבל מתנהג אחרת .
אם מישהו אומר לך שהם אוהבים אותך ,כי אתה היחיד עבורם ,אבל אז אתה מגלה כי אדם זה הלך להיות עם אחר ,אמר המילים
זהה להם ,ואז ידעת את זה אדם זה להיות צבוע ,שלא לדבר על שקרן ,נכון?
כאשר אתה מתיימר להיות חסיד של המשיח אבל אז וישתתפו מעשים בלתי מוסריים באופוזיציה ישירה להשיג את מה שישוע
לימד ,אז אתה גם צבוע.

לצייר כמעט אליי
זה אנשים תשמחנה אליי עם הפה שלהם.
המילה "לצייר" ,מוגדר כ :לגשת בזמן ,או לנוע לקראת משהו .נמשכים כלפי ישוע המשיח הוא ללמוד מה שישוע לימד מעל
הזמן הגיע לחבק ולקבל את תורות אלה כמו להיות טוב ,של מי ומה אתה רוצה להיות.
המילה "כמעט" מוגדרת בתור :ליד המקום או הזמן ,כמעט שם ,כמעט שם .
כאשר אתה "כמעט" בפני ישוע ולאחר מכן שאתה נמשך אליו את אשר ישו לימד ,אבל עדיין לא שם .יש עדיין דרך נוספת כדי
ללכת ,אבל הם כמעט שם.

 Honourethאותי עם השפתיים שלהם
כאשר אתה קורא לעצמך נוצרי ,לדבר בשם ישוע או ישו הערצה וכבוד ,ואז אתה נותן כבוד לשמו של ישו .אבל כאשר אתה רק
משתמש במילים כדי לבטא את הפולחן של ישוע המשיח ,אך מעשיך בניגוד מוסריות לימד על ידי ישוע המשיח ,אז הוד סגידותך לשווא.

אבל הלב שלהם רחוק ממני
אם אתה אומר דבר אחד ,אבל אז לעשות כי זה נגד מה אתה אומר ,אז מאיפה הלב שלך באמת שקר?
אם אתה קורא לעצמך נוצרי ,אך אז לא שמור את יום השבת כפי ציווה ,אז אתה באמת חסיד של ישו?
אם אתה קורא לעצמך נוצרי ,אבל אז לך לעסוק זנות ו/או ניאוף ,אשר ישוע לימד להיות החוטא ,האם אתה ואז באמת חסיד של
ישוע המשיח?
אם אתה קורא לעצמך נוצרי ,אך מחליט אם ללדת את התינוק שטרם נולד שלך בוטל ,כי זה לא איפה שאתה רוצה להיות עכשיו
בחיים שלך ,אם כך ,איך יכול אתה קורא לעצמך חסיד של ישו כאשר אלוהים אומר לנו כי להרוג הוא חטא?

אבל לשווא הם סוגדים לי
בכל אלה מעל דוגמאות ,אתה מציג את עצמך כדי להיות צבוע ,לכן נותנים סגידה לאלוהים לשווא .אלוהים יסבלו לא צבועים.
אם אתה אומר שאתה אוהב את אלוהים .אלוהים .-אבל אז לעסוק פעילויות בניגוד אילו שישו .לימד ,אז מי זה שאת סוגדת להם באמת,
זה לא יכול להיות המשיח?

הדיברות של גברים
בהוראה דוקטרינות הדברות של גברים :המילה "תורות ",מוגדרת בתור :כללים או העקרונות זה מהווה את הבסיס של
האמונה ,תיאוריה ,או מדיניות ,גוף של רעיונות ,בעיקר בדת ,ללמד אנשים אמיתיים או הנכון .
תורתו של אלוהים .אלוהים . -זה עשרת הדיברות כפי מומשה על ידי ישוע המשיח .
הדוקטרינה של גברים הוא הללו האמונות ומדיניות זה לומדים להיות נכון ,אבל הם נגד תורתו של ישו .

יום השבת
אלוהים אומר לנו" ,היום השביעי הוא השבת של האדון האל ,בה עשה עבודה".
הדוקטרינה של גברים אומר לנו" ,ביום הראשון בשבוע הוא יום לורדים המנוחה" .הסיבה היא הדוקטרינה של גברים
היא כי אין מקום בספרי התנ ך שם תמצאו איפה אלוהים או אלוהים מדבר מילים כאלה .אם לא דיברתי על ידי אלוהים ,ואז מי דיברת?
הדוקטרינה של גברים ולכן אחד ואותו הדבר כמו בבשורה שקרית של השטן .

ניאוף
אלוהים אומר לנו" ,אתה ואזי לא תנאף" ,הסבר נוסף זה הוא כי כל "סקס" הוא חטא .הפעם היחידה זה חטא הוא בין בעל
נשוי לאישה ,המגדיר אלוהים עוד יותר כמו גבר ואישה .אלוהים נותן את החופש הזה .כמתנת חתונה הנשוי גבר ואישה.
להיות נשואים כחוק ,לא מתייחסים משפטית תחת החוק האזרחי ,אבל חוקי תחת תורתו של אלוהים .
הדוקטרינה של גברים אומר לנו" ,סקס הוא היבט הטבעי של האדם ,ולכן היא לא משהו שצריך להתבייש או
מוגבלות לפי מין".
כאשר אתה לקיים יחסי מין ,חוץ מזה בינך לבין החוקית שלך ,ואז אתה מעורבים בהעסקת לא מוסרי מעשי ניאוף ו/או ניאוף,
ככזה ,עוסקים מעשה הנמצאים התנגדות ישיר המצוות של אלוהים.
אם אתה רוצה לתת פולחן אמיתי ונכון .אלוהים .-אלוהים ,אתה חייב לעשות כך .בדיוק כפי אמרו לנו איך ,דרך אחרת היא לתת
תפילה זו המצאה של משלך ,ולכן הוא פולחן לשווא.

אף אדם לא יכול ללמוד את השיר הזה
ושמעתי קול מהשמים ,הקול של מים רבים ,וכן קול הרעם הגדול :שמעתי את קולו של  harpersיורדת עם נבלים שלהם :הם
כאילו שר שיר חדש לפני כס המלכות ,ולפני מארבע הבהמות ,והזקנים :אף אדם לא יכול ללמוד את השיר הזה אבל מאות ארבעים ואת
ארבעת אלפים  ,אשר נגאלו מן האדמה .התגלות 14:2-3

אף אדם לא יכול ללמוד את השיר הזה אבל את מאות ארבעים ואת ארבעת אלפים .שיר חדש רק היה מסוגל
להיות מושר על ידי מאות ארבעים ארבעת הקדושים של האל ,כי רק הם של כל תושבי כדור הארץ במהלך הימים האחרונים קיימו נאמן
האלוהים ואת מצוותיו .כל השאר גם נפל קצר; אבל הם חשבו שהם סגדו כראוי ,בשל שקריו של השטן ,או כל עניין שמיעה או ללמוד
דבר האלוהים.
אשר נגאלו מן הארץ ,אשר הם אותם אנשים  144,000נגאלה מכל שחיים על כדור הארץ הזה אחרית הימים.
המילה "אלו שנגאלו" מוגדרת בתור :לעשות משהו קביל או נעימה למרות תכונות שליליות או היבטים שלה .
 .שאלוהים להחליט שאם אתה שובר או לא ,לכן ההגדרה של אלוהים של מה זו קביל או נעימה ,ולא כל הגדרה שניתן על-ידי
גברים.

לא  Defiledעם נשים
אלה הם אשר היו אינו מזדהם בנשים; כי הם בתולות .אלה הם אשר בצע את  withersoeverטלה שהוא גת .אלה היו נגאלים מבין
גברים ,הם פרי ביכורים לאלוהים וכדי השה .התגלות 14:4

 .אלו הם אשר היו אינו מזדהם עם נשים  .אלוהים אלוהים הראשון מראה כדי השליח יוחנן ,החזיונות האלה ,ישנם רק
 144,000נגאלו מן איש עכשיו אלוהים נותן מידע נוסף כדי לתת לנו מושג טוב יותר מי זה זה נכללים אלה של .144,000

פרשנות שווא
מה שאחרים סיפרו לי ,בשנים קודמות שלי ,היא כי  144,000כולם גברים ,כי יש נשים כלול מספר זה .חשבתי ההסבר מטורף,
מפני שלאל אין העדפה זכר או נקבה .אם אתה לאהוב ולציית האלוהים ,אמונתך היא מלאה של תורתו של ישו ,אז מה זה משנה אם אתה
זכר או נקבה?
משום שהם בתולות :ארבעת המילים האלו נראה לתת תמיכה לרעיון כי רק גברים כלולים של הקדושים 144,000
האלוהים ,אשר נגאלו על ידי אלוהים.

 .אלו הם אשר בצע את  withersoeverטלה שהוא גת .המילים האלה הן לא מילולית" .הם" הפרט ,לא מתייחסים
המעשה הפיזי של ישו הבאים כשהוא הלך על כדור הארץ ,אבל עם הרוחני ,בבית הזה  .אלו הם אשר בצע את תורתו של ישו הנוצרי,
ולא בכך הבאה ,לשמור ו לציית את המצוות של אלוהים ,ישוע המשיח לימד.
אלה היו נגאלים מקרב הגברים .שוב פעם את המילים האלה נראה לאשר את הרעיון כי רק אנשים ספורים בין הקדושים
 144,000של האל ,אלא משמש במשפט זה ,המילה "גברים" אינו מתייחס לזכר של המין האנושי ,אלא גזע שלם של האדם ,זכר ונקבה.
להיות ביכורים לאלוהים וכדי השה :הפרי הראשון הוא הפניה אל הדרך אשר ישוע להציג למי להמיר אמונה של ישו
בכמה שלו היתה ונשארה ,כמו להיות הקציר של גברים ,כמו אדם ומכרה את בתחומו.
כפי שאתה יכול לראות ,כל האמור לעיל נותן עדות חזקה מרמז כי רק אנשים ספורים של הקדושים  144,000האלוהים .אם זה היה כל-
כך היה את זה ,אצטרך לקבל שזה נכון ,אבל יש יותר ,כי אינה מתגלה בפסוקים אלה ,אבל הוא בפסוק השני של ספר ההתגלות.

מי אלו הנשים?
ישנן שלוש נשים המדוברת של ספר ההתגלות ,אני מציע כי זה התייחסות שתי הנשים האלה ,זה ממוספרות של הקדושים 144,000
האלוהים אלה בתולה ,וזה בהבנה הזאת כי היא מבהירה לי ,כי המילה "גברים" משמש כאן על ידי אלוהים-אלוהים אינה התייחסות לזכר
של המין של הגבר אלא כל אדם  ,זכר ונקבה.

הנשים הראשונות
 ,שם הופיע פלא גדול בגן עדן; אישה בלבוש עם השמש והירח תחת רגליה ,ועל ראשה כתר של תריסר כוכבים :היא להיות עם
הילד בכתה travailing ,שנולד ,ומבואס כדי להיגאל .התגלות 12:1-2

לידתו של הכנסייה של ישו
כפי שאתה וודאי זוכר מ שיעור מוקדם יותר" ,אישה" הוא סמליות של הדת היהודית כפי שהוא ניתן לעם ישראל על ידי משה,
שלה ללדת הכנסייה של ישו ,אשר הוא "ילד ",האישה הזאת נע כדי ללדת .אפשר לומר כי האישה הזו היא ציון ,או הליבה למעין
הכנסייה של ישו.

האישה השנייה
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

כפי שאתה וודאי זוכר מ שיעור מוקדם יותר ,זה מראה אנטיכריסט סימל בתור אישה ישובה על שקר הבשורה של השטן.

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

פסוק זה מופיע מדברים של האישה השנייה שוב ,וזה ,אבל פסוק זה גם נותן הפנייה ל -האישה השלישית או נשים ,כי האישה
היא אמא של פרוצות ,ולכן אלה "הבנות של הזונה ,או בנותיו של אנטיכריסט" כי אלוהים מראה לנו כדי להיות האישה השלישית.

 144,000זכר ונקבה
אלה הם אשר היו אינו מזדהם בנשים; כי הם בתולות .אלה הם אשר בצע את  withersoeverטלה שהוא גת .אלה היו נגאלים מבין
גברים ,הם פרי ביכורים לאלוהים וכדי השה .התגלות 14:4

עם זאת הוסיף ידע ,הבנה ,בואו נחזור .הדיון  144,000שבו תציג את זכר ולא נקבה של האדם הינם כלולים הקדושים
האלוהים ,ולפיכך נגאלו על ידי אלוהים.
לכן נשים של אנטיכריסט אשר הקדושים  144,000האלוהים הבתולה .אלוהים משתמש הסמליות של ניאוף מינית להראות
פולחן פגאני ואת הכנסיות שמקיימים בבשורה צורר המשיח כמו להיות זונות.
שעכשיו אנחנו מבינים כי נשים ,כמו גם גברים כלולים הקדושים  144,000האלוהים ,הבה לפשר בין הידע הזה עם כל מזהה
נתון הפסוק הנ.

אינו מזדהם עם נשים
? השאלה היא; אם נשים כלולים  ,144,000אז באיזה אופן יכולה אישה להיות מחוללת על ידי אישה? כפי .הראו ,הנשים השני והשלישי
שמוצג בספר חזון יוחנן אינם למעשה נשים ,אך סמלי של אנטיכריסט .האשה הראשונה ,הוא סימבולי גם לא אישה אמיתית .האישה
הראשונה היא סמלית של הדת היהודית כפי שהיא עומדת ללדת הכנסייה של ישו.
מה הדרך ואז יכול  144,000הגברים והנשים לא להיות מחוללת בידי הנשים השני והשלישי?
כל שלוש נשים להיות מוצגים לא נשים אמיתיות אלא כנסיות ,את הכנסייה של ישו והכנסיות של צורר המשיח.
אלה של  144,000לא יכולה להיות מחוללת על ידי הכנסייה של ישו ,כי זה הכנסייה של ישו כי הם מחזיקים את נאמנותם ,לכן הכנסייה
הראשונה של אלוהים.
השני ונשים השלישי ,לסמל של הכנסיות של אנטיכריסט הם אשר מטמא כל הגברים ,זכר ונקבה .כפי שאני הראו בעבר ,ההיבט המקורי
של אנטיכריסט היה הכנסייה של רומא ,התפתח ואז הוליד את הכנסיות פרוטסטנטית הכנסייה של רומא .אף-על-פי הכנסיות
הפרוטסטנטית התרחקה הכנסייה אמא ,גם כך החזיקו רבים אלילים צורר המשיח לבין מסורות שהוקם על ידי הכנסייה של רומא,
הפיכתם לחלק צורר המשיח גם כן.

ולכן אינו מזדהם עם נשים ,פירושו של  144,000אינם ,או כבר לא קשורים עם כל הכנסיות אנטיכריסטוס ,הכנסייה של
רומא או מכל אלה של הכנסיות הפרוטסטנטיות הממשיכות את השבת ראשון וכן מנהגים אלילים או מסורות אחרים.

כי הם בתולות
להיות שבתולה של אנטיכריסט לה את אותה משמעות סמלית אלוהים בשימוש כאשר הם מתייחסים הכנסייה של רומא כמו אישה זונה,
הזה ,שאלוהים מתאר אלה מי ללכת לזונות אחרי אלוהים אחרים ,וכי הכנסייה של רומא היא זונה האולטימטיבי ,או דת פאגאנית.

אלה היו נגאלים מקרב הגברים
כי גברים ונשים הם רגישים השקרים ואת תרמיות המדוברת הכנסיות של צורר המשיח ,אז גברים ונשים כאחד מסוגלים שנגאלת על ידי
אלוהים.

להיות ביכורים
כי אלה  144,000של אחרית הימים הם רק פירות קודם ,ואז זה מתקבל על הדעת כי יהיו עוד יראה אלוהים של ,יומרו ,השאלה שלי
היא ,כאשר האחרים יהיו ולהתחרט על חטאיהם ,למצוא את הדרך אל הגאולה?

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

בהיסטוריה
אנו נמצאים כעת אחרית הימים ולאחר המלחמה הגדולה המדוברת של ספר ההתגלות ,הוא הולך מאז תועבה של עזובה,
(האפיפיור של הכנסייה של רומא) ,תחילה דרך אל הקודש על מאי . 2014 ,30

וראיתי עוד מלאך
לחזון הזה שמקבל השליח יוחנן מישו-אלוהים ,ג'ון רואה עוד מלאך ,לטוס בתוך גן עדן .אלוהים משתמש שמצוות כך אנחנו יבין
כי זווית זו היא של אלוהים ,ולכן ומעורב בפעילות כלשהי לאלוהים.

לאחר הבשורה נצח
אלוהים מגלה כי הבשורה הקדושה של אלוהים הוא כבר לא על פני כדור הארץ אבל שזה בטיפול מלאך בשמיים .הסיבה
שאלוהים מגלה שעל מכתבי הקודש שלו זה להודיע לנו כי התנ ך ,כפי שהיא קיימת על פני האדמה ,היא כבר לא מכתבי הקודש של
אלוהים ,עבור השטן החביא אותו ,שקרים ,פרשנויות שווא .אלא אם כן נלמד וכרוכים המחקר המשמעות של המילים אשר הארץ התנ ך,
אנחנו לא תרוויח האל את המילה אמת ,אבל השטן עיוותים ושקרים.

מחפש בחריצות
 .אני אוהבת אותם ,כי אהבה אותי; ואת אלו זה לחפש אותי מוקדם( ,בחריצות) ,אמצא לי פתגמים 8:17

חשש אולם ,אלוהים אמר לנו כי מי ללמוד ,לחקור בשקידה את התנ ך ,עדיין ימצא אלוהים של ,במקביל תוצג שקריו של השטן
על השקרים שהם .אני יודע שזה נכון ,כי עם ההדרכה של אלוהים ,יש לי בעיה למצוא את דבר האלוהים בתוך דפי התנ ך שלי.

להטיף להם על פני כדור הארץ
להטיף להם השוכנים על כדור הארץ .השאלה שלי היא ,למה! האם אלוהים צריך זה מלאך בשמיים מטיפים הבשורה
נצחי של אלוהים ,אלה זה להתעכב על כדור הארץ ,כאשר כבר יש לנו את התנ ך? התשובה לכך היא כפי שכבר ציינתי ,התנ ך התחילה
בתור הבשורה הקדושה של אלוהים ,אך הוא המצאה של האדם ,כי אנשים לתרגם את המילים המקורי נאמר על ידי אלוהים לתוך השפות
הנוכחי על-ידי מאן יש כבר מזוהמים התנ ך מאת .תרמיות ,והשקרים של השטן ואילו הבשורה נצחי אלוהים הוא ניתן לשינוי ,לכן טהור
של שקרים.

בכל אומה ,את דומה ,הלשון של אנשים
אומר בקול גדול",פחד אלוהים ,ולתת תהילה לו; עבור השעה של השיפוט שלו הגיע :ולהעריץ אותו שגרם השמים ,ואת הארץ ,הים ,ואת את
המזרקות של ווטרס ".התגלות 14:7

פחד אלוהים
כפי שאתה זוכר ,בשיעור אחר נתתי הסבר למה הכוונה במילה" ,פחד אלוהים" ,משמש בפסוק זה . .אל תסתכל באלוהים מתוך
פחד או רועדת ,אבל מביטים לאלוהים עם כבוד ,ויראה ,ותמיד עם אהבה באה לידי ביטוי לציות אל דבר האלוהים.

תן לו את התהילה
תחשוב על זה בצורה זו; אלוהים ברא את היקום הזה ,הגלקסיות ,הכוכבים ,כוכבי הלכת ,כדור הארץ ,ואת כל זה על פני
האדמה ,בים .אלוהים ברא אותך .בזמן העיבור ,אלוהים נתן חיים הצטרפותה של הביצה של האם ושל הזרע של האב .אלוהים בחר לא
לתת חיים ,להשיג את מה שאין לו ממש חיים חוץ מזה אשר היה שייך האימא ואת האבא ,לעולם יש נתפס.
 .זה מסיבה זו כי אתה חייב חייך לאלוהים ,לכן זה לא הגיוני כי אלוהים לדרוש ממך משהו בתמורה ...שאלוהים מצווה שאנו
נותנים סוגדים לו כפי שהוא דרש ,במקביל ציווה ,כי אנחנו חיים חיינו מוסריות ,כאל יש מאויתות בעשרת הדברות ובנה בתור ישוע על
תורתו של ישוע.
כאשר היית ילד ,ואת אימך ואביך נתן לך הוראות מה הם ציפו ממך ,אז הראית שאתה מכבד אותם על-ידי להיות צייתנית לאלה
שאותם הם הורה ,ואז גם נתת תהילה לאבא ואימא .מתי אי פעם עשית משהו שנתן שלך סיבה אבא ואמא גאה בך ,ואז נתת תהילה
להורים שלך .אם אי פעם עשית משהו שגרם אמא או אבא שלך צריך להתבייש לך ,אתה לקח מן התהילה שלך האב ,גרם להם קטן בעיני
העולם.
 .זה בדרך זו אותו כאשר אתה צייתן דברות האלוהים ,שתעניק תהילה לאלוהים ,אבל כאשר אתה ממושמע ,לאחר לעשות
דברים חטא ,מצמצם האל פאר כמו במחשב שלך.

במשך השעה השיפוט שלו הגיע
אף-על-פי פסוקים אלה של ספר ההתגלות שבו רשום ופורסם על ידי ה 2,000-יוחנן השליח פלוס שנה ,המתייחסים אשר
המילים האלה מדברים על ,סופו של היום ,שבו אנחנו גרים עכשיו ,לכן ,לקחת לב האזהרות הללו ,אחרת אתה מיועד את בור האש
האורתודוקסיים ,והחיים לא הנצח בגן העדן.

סוגדים לו עשה שמים וארץ
המילה "פולחן" מוגדרת על-ידי המילון כמו :היבט של כבוד ,ומרבה במעשי תפילה ומסירות ,לאהוב מישהו .עמוקות ,עם אמונה
מעורערים .
 .זה הכל נכון ,אבל מה ההגדרה הזאת לא אומר אפילו יותר חשוב ,היבט של פולחן מאשר מה הוא הציע .כאשר אתה לוקח זמן ומאמץ
כדי להכיר את אלוהים ,על ידי למידה האלוהים ,ולאחר מכן על ידי לקיחת מה למדתי ובדוק הגיע למטרת חייך מציית דבר האלוהים ,אז
זה איך לך להפגין את אהבתם לאל ,ואת תאהבי את אלוהים הוא לתת סגידה לאלוהים.
לאורך כל חיי ראיתי אחרים שהעניקו פולחן-ידי שלהם הברכיים ,כשהוא לופת את הידיים שלהם בפני עצמם ,ואז נותנים תפילה
לאלוהים .זה ידוע בשם תחינה לאל .כל מה שלמדתי מאז  2009אומר לי שזה .אולי יש זמן כזה תחינה ,אבל אלוהים רוצה שאנחנו
חושבים עליו כמו אבינו שבשמים ,לכן ,אני מצפה אלוהים כפי שאבי הגשמי הוא לא היה מת בשלב מוקדם בחיים שלי.

כאשר אני מתפלל לאלוהים ,אני לעשות זאת כמו שיחה עם אבא שלי ,לא במילים שינן של תפילה .המילה "הקומונה" מוגדרת בתור:
לעסוק בתקשורת עם אחרים ביחס נושא של עניין הדדי .
מתי לך "הקומונה" עם אלוהים ,אתם נושאים על שיחה עם אלוהים אבא שלך.

בבשורה שקרית של השטן
הכומר תומאס אנרייט.C.S.S.R ,
"תוכיח לי מהתנ ך לבד כי אני מחויב לשמור ראשון הקדושה .יש חוק כזה בתנ ך . .זה חוק של בכנסיה הקתולית הקדושה
לבד ...שהכתובים אומרים 'זכור את יום השבת לשמור על הקדושה' .הכנסייה הקתולית אומר" ,לא" על ידי הכוח האלוהי שלי אני לבטל
את יום השבת ,מצווה עליך לשמור ביום הראשון של השבוע הקדוש .הביטו! העולם התרבותי כולו קשתות בצייתנות נפעמה לפקודה של
הכנסייה הקתולית הקדושה".
בדרך זו ,צורר המשיח  blasphemesהאלוהים ,עדיין כל העולם נותן פולחן כמו שקריו של השטן לספר לנו להתפלל ,במקום
להסתמך על האלוהים האמיתי.
מה פירוש ואז היא כי התנ ך ,התחילה בתור הבשורה הקדושה של אלוהים ,יש כבר כך מזוהם על ידי השקרים של השטן ,כי זה
כבר לא דבר האלוהים ,אז מכתבי הקודש של אלוהים לבד ,יש לו ,בגלל שקריו של השטן ,בבשורה שקרית של השטן.
הסמליות של אנטיכריסט חיה עם שבעה ראשים ,קרניים ,הדומה הדרקון האדום ,היא להראות כי החיה הוא של השטן ,לא של
אלוהים.
אשר נותנים לציות האלוהים או את אשר אלוהים מעולם לא דיבר?
מה אני מנסה לשכנע את הקורא ,הוא שיש לך את אשר מדוברת על ידי אלוהים" ,היום השביעי הוא השבת של האל ,האל"
ותקבל את אשר לא מדוברת על ידי אלוהים.
לפניכם שני קבוצת מילים או הדברות ,השאלה שאני שואל אותך ,אשר אתה תציית ,לשמור ,האלוהים או אף פעם לא שנאמרו ע
י אלוהים ,אך נאמר על ידי זה ספר דניאל מספרת לנו אנטיכריסט?
אלוהים ברא את היקום ,לכן ,את היקום ואת כל זה בתוך זה שייך לאלוהים ,וככזה אלוהים הוא הסמכות העליונה בכל היקום.
כאשר אלוהים נותן לנו פקודה ,אנו חייבים לציית; אם ניכשל לציית ואז שמים את עצמנו נגד אלוהים הכל יכול .איך זה אפשרי לתת
סגידה לאלוהים אם אתם מעורבים בהעסקת היבטים של פולחן בניגוד המצוות של אלוהים?

בבילון הוא נפל
ויש אחריו עוד מלאך ,אומר",בבילון נפל ,הוא נפל ,העיר הגדולה ,כי היא עשתה כל האומות ,משקה היין של זעמו של הניאוף שלה.
התגלות 14:8

במשך זמן רב הנחתי כי זה פסוק הזכיר העיר בפועל בבל הגדולה ,אשר אני יודע להיות העיר רומא ,איטליה ,וכי פסוק זה אומר כי העיר
רומא נהרסו על ידי אש ,כמו כל הערים של כדור הארץ יהיה כפי שנובא בספר חזון יוחנן.
לאחר לימוד ומחקר ,החלטתי מה פסוק זה בעצם אומר.
המילה "הנפילים" מוגדרת בתור :האנשים שמתו במלחמה ,במיוחד בזמן הלחימה .כיצד ,אם תחול על העיר בבל הגדרה זו הגדול?
כדי לענות על זה ,אנחנו צריכים לזכור מה בבילון הגדול הוא סימבולי ,אם כי הוא מסומל כעיר ,זהו למעשה הנציג של כנסייה או דת.
לכן ,בבילון הגדול יכול להיות עיר הבירה; זה הדת ברחבי העולם כי אלוהים נותן אזכור הפסוק הנ ל ,לא רק את העיר.
למלאכים שבאו לוציפר נגד אלוהים אמורים להיות מלאכים נפל .אני מציע כי זה משמעות זו; המילה "הנופלים" כי אלוהים הוא התייחס
לבבל הגדול .הדת המייצג בבל הגדולה ,היא דת נפל ,בדיוק כמו השטן הוא האויב נפל.

למה יש בבילון גדול נפל?
כי היא עשתה כל האומות ,משקה היין של זעמו של הניאוף שלה ; מה אם כן זה כי הדת עשה אלוהים מתייחסת אליו בתור
"ניאוף?"
זכור :ללכת-לזונות ,כדי לרדוף אחרי הדתות הפאגאניות ,לכן ,לנאוף עם אחת הדתות הפאגאניות הללו הוא ניאוף של הסוליה.
ואילו ,ניאוף של הבשר הוא נוגד המצוות של אלוהים ,אז גם הוא ניאוף של הבלעדית חטא נגד הרוח שלך.
מה אלוהים אומר לנו ,זה העיר בבל הגדולה ,אשר הוא סמלי דת שקרית של השטן ,עוסקת ניאוף של הסוליה עם האומות
ואנשים של כדור הארץ ,כדי להיות חלק מזה דת כדי שתרגיש אשם של ניאוף הזה גם כן.

סימן החיה
ואת המלאך השלישי אחריהם ויקרא בקול גדול",אם כל אדם סוגדים לחיה ו שלו תמונה ,ולקבל את חותמו על מצחו ,או בידו ,אותו
ישתה של היין של זעמו של אלוהים ,הנשפך ללא התערובת לתוך הכוס זעמו של ,:הוא יהיה להיות מיוסר עם אש וגופרית בנוכחות מלאכי
הקדוש  ,בנוכחות השה .התגלות 14:9-10

אם מישהו לסגוד את החיה
זכור" :החיה ",הוא צורר המשיח ,אשר בתורו היא דת שקרית ,דת שקרית של השטן .

ותמונה שלו
דת שקרית "תמונה" של אנטיכריסט או של השטן הוא זה אשר הדת מבוססת על ,והוא כפי שמוצג על ידי הסמליות של החיה
בצבע ארגמן אנטיכריסט יושב שעליו בבשורה שקרית של השטן .
בדיוק כמו תמונת האל מוגדר על ידי עשרת הדברות ו תורתו של ישוע המשיח ,אז גם הוא הדימוי של אנטיכריסט שהוגדרו על-
ידי בבשורה שקרית של השטן.
אם אתה נותן פולחן ,כמו כל הכנסיות של בשר צורר המשיח ,אשר כוללים את הכנסייה של רומא או מכל הכנסיות פרוטסטנטי
אשר מטיף נגד האלוהים ,שאלוהים מדבר ישירות אליך בפסוקים שלעיל.
אלא אם כן אתה בתשובה ,תזיז את עצמך כנסיות אלו פגאני ,שואז תקבל את חותמו המצח שלך ,או ביד שלך .
אותו ישתה של היין של זעם האל  .ואתה ילבשו את הסימן של החיה.
סימן החיה סימן כי האל ומלאכיו יכול לראות ,להראות להם שתתנו פולחן שווא כמו על ידי הדת אנטיכריסט .
זכור :אם לא תתן לאלוהים פולחן בדיוק כפי שאלוהים מצווה אז הוד סגידותך הוא לשווא .אם אתה סוגד אלוהים לשווא ,אז
מי זה אתה נותן את פולחן לקבר? אם לא אלוהים ,כברירת מחדל ,אתה נותן שלך סגידה לשטן.
אשר הוא שפך את ללא התערובת לתוך הכוס זעמו של :מה הוא שפך את? זעמו של אלוהים הוא שפך .אני לא
יודע מה איתך ,אבל אני לא רוצה להפוך את אלוהים כועס עלי .אם אלוהים הוא כועס אתה ,אז איך תוכל אי פעם לצפות כי הוא יראה
רחמים כלפיך?
אם על ידי מתן אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,השטן כועסת עליך ,אז זה דבר טוב . .לשטן יש אין חשמל ,אבל זו אשר של האדם
ניתן לו .גם אם השטן יכול להשיג מישהו שנותן צייתנות לבשורה שווא ,להפוך את האדם להרוג אותך ,המוות שלך הוא רק זמני .אלוהים
מבטיח תחיית המתים לכל מי למות מוות בן תמותה ,בשמו של ישו .השטן יש כוח על פני חיי נצח ואת הקבר .אלוהים אומר לנו בסופו של
דבר ,השטן עצמו ,תהיה זרק לתוך בור האורתודוקסיים האש ,שממנה יש אין תחיית המתים.

לנצח נצחים
הוא רוצה להיות מיוסר באש וגופרית בנוכחות מלאכי הקדוש ,ובפני כבש.

שימו

לב :אנשים רבים מאמינים כי אם אתה חוטא אתה מתפתלים ב כאב וסבל עבור נצחים באש הגיהינום . .זה השקר של

השטן ...איש אינו חייב על הנשמה בת האלמוות .הנשמה הנצחית ניתנת מתנה ו פרס למי הקדושים של אלוהים ,כפי שזה מוגדר.

האמור לעיל נותן שום אזכור להיות מיוסר לנצח נצחים ,רק שלא תצליח להיות מיוסר עם אש בנוכחות המלאכים הקדושים.
וגם את הכבש .זה אומר לי כי הם פשוט יהיה שם כדי להיות עד העונש שלך.
את הזמן ואת הכאב אתה תסבול לא יקח הרבה זמן ,רק שניות ,אבל כי מי את כל חוויות החיים שלך עשה שתהיה ,יוסרו מן
הקיום ,אש הגיהינום ,ויש כאן אין תחיית המתים מן המוות.

מי סוגד החיה
ואת העשן הייסורים שלהם  ascendethלמעלה לנצח נצחים :יש להם מנוח ביום או בלילה ,שיעריץ את החיה ואת התדמית שלו,
ואת יומת  receivethהסימן את שמו .יוחנן 14:11

והעשן הייסורים שלהם
למי לתת פולחן החיה תהיה זרק לתוך האש בור הגיהנום ,עשן של שריפת שלהם עולה לשמים.

 Ascendethלמעלה לנצח נצחים
מובן כי פסוק זה הוא שם נאמר כי אלה נזרקים לתוך האש בור הגיהנום יבלו הנצח לגווע בכאבים וסבל .זוהי דוגמה נוספת של שקר,
בבשורה שקרית של השטן.
כאשר מסתכלים על המילים בפסוק זה ,זה עשן בוער שלהם המתנשא לנצח .יש בלי לדבר על כאב וסבל לנצח.

מי סוגד החיה ותמונה שלו
השאלה שאני שואל היא" ,מי זה אלוהים מתייחס?" לתת סגידה לטובת החיה ,היא לתת פולחן האל בדרך על ידי אנטיכריסט .
אנטיכריסט אמר כי היום הראשון הוא יום לורדים המנוחה ,ולכן אנחנו חייבים סוגדים-היום הראשון או יום ראשון .אתה סוגד
למעשה אלוהים ביום הראשון ,אם אתה לא נותן תפילה לאלוהים כפי ציווה ,כפי שהוצגה בספר שמות  ,20:10אבל הם נותנים פולחן כפי
אנטיכריסט ציווה .גם אם הם בקיאים השקר ורמאות ,אתה עדיין אשם על .נכשלים לתת פולחן כפי ציווה ,אתה ולכן תהיה זרק לתוך
האש בור הגיהנום את הבורות.
זכור :התמונה של החיה לא חייב להיות פסל או ציור או כל פסל וכל תמונה שהיא אשר מטיף אנטיכריסט או של נביא שקר גם
התמונה של החיה.
אנטיכריסט מטיף ביום ראשון אם הלורדים יום של השאר ,לכן ,אם תתבוננו ראשון כמו יום לורדים של כולם ,אתה נותן סגידה לאלוהים
כפי השטן אמר לך ,ולא כפי ציווה .על החטא הזה תקבל את הסימן של החיה.

מי שצריך  receivethאת הסימן של השם שלו
ואת העשן הייסורים שלהם  ascendethלמעלה לנצח נצחים :יש להם מנוח ביום או בלילה ,שיעריץ את החיה ואת התדמית שלו,
ואת יומת  receivethהסימן את שמו .יוחנן 14:11

מה המטרה של השם של החיה?
הסימן של החיה אינה סימון פיזי צרובה המצח שלך או שלך ,זה סימן שיש לך את אשר אומר האל ומלאכיו כי אתה לא נותנים סגידה
לאלוהים כמו שאלוהים ציווה ,אבל לתת את פולחן בקבר הדרך והמסורות שהוקמה על ידי אנטיכריסט ,כל הכנסיות צוללנים שלה כתות.
בדיוק כמו שהראתי לך בעבר בשיעורי קודמות ,שם האלוהים הוא אשר נותן הגדרה מי אלוהים זה ,כבודו ,את אישיותו ואת הדמות
המוסרית שלו ,אז גם השם של השטן נותן הגדרה מיהו השטן.

אלוהים
השטן

אומר" ,לא תרצח" ,וכי היא היבט אחד של מי הוא אלוהים.

אמר "אישה יש את הזכות לבצע הפלה של הילד" ,וכי היא היבט של מי הוא השטן.

כאשר אתה בצע את הבשורה של אלוהים דחה את הרעיון של הפלות ,אז אתה "אחד עם אלוהים ".כאשר אתה מסכים עם השטן ,כי היא
הזכות של האישה להחליט לשמור או להפיל את העובר ,למרות שמעולם לא היו לך את עצמך הפלה ,אז תלבשי סימן החיה .
דוגמה זו היא אחת מני רבות .באופן כללי ,אם אלוהים אומר ,לא ,ו שהשטן אמר ,זה בסדר ,ואז לעקוב אחר השקר של השטן ללבוש
הסימן של החיה.

קדושי האל מוגדר
הנה הסבלנות של הקדושים :הנה הם לשמור את המצוות של אלוהים ,את האמונה של ישו .התגלות 14:12

אם תהיתם אי פעם מה זה כי עליך לעשות כדי להפוך הוכרו הקדוש של אלוהים ,אלוהים ,ואז פסוק זה נותן לך את המידע הזה .כפי
שאתה יכול לראות הוראה זו יש שני חלקים אליו ,שניהם חייבים להיות כל הזמן ,אם אתה רוצה להיות מזוהה כמו הקדוש של אלוהים.
הם לשמור על מצוות האלוהים :אתה שומר את המצוות של אלוהים? עשרת הדיברות הם אלה בעיקר לתת הוראות
הפיקוד על איך לתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,ועל איזה מוסר כי אלוהים דורש כי אנו חיים תחת.
אם להתעלם או לא מסכים או למצוא המוסריות של אלוהים כדי מגבילות ,אז אתה לא יכול להיות הקדוש של אלוהים ,עד מתי זה לראות
את השגיאה של הדרכים שלך בתשובה שגיאות אלה לבין לבקש מאלוהים לסלוח לך .רק אז לך סיכוי להפוך הקדוש של אלוהים.

והאמונה של ישו :אמונה של ישוע הוא כל שישו .לימד .יש לך אי פעם קרא ולמד ספר של מתי? אם אתה רוצה לקבל קצת
הידע של מה שישו לימד שזה המקום הראשון שאתה לקחת את הזמן והמאמץ כדי לימוד והבנה רווח של.
כשאתה מחבר שני חלקים אלה אתה מקבל את ההגדרה המלאה של מה זה להיות הקדוש של אלוהים ,האלה מי לשמור את
המצוות של אלוהים ויש עדותו של ישו .

הזונה גילה
ויהי אחד המלאכים אשר שהבקבוקונים שבע ,והוא דיבר איתי ,אומר לי",לפלירטוט; אני תגלה שהשמן לקריאתי פסק-הדין של זונה
נהדר זה  sittethעל מים רבים :אז הוא סחב אותי משם ברוח לשממה :וראיתי אישה לשבת על חיה בצבע ארגמן ,מלא שמות של חילול
השם ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים .התגלות 17:1-3

על מנת להראות כי ישנם שתי הבשורות נשמעת בכל העולם ,אלוהים מגלה באמצעות דת אנטי המשיח  symbolismsהשטן .כדי לחזק
את משמעות  ,symbolismsאלוהים מראה גם את הכנסייה של ישו בצורה סמלית גם כן.

הכנסייה של ישו
לדוגמה :הכנסייה של ישו מסומל כאישה עומד על הירח עם תריסר כוכבים כמו כתר על הראש שלה .

כנסיית השטן
ואילו אנטיכריסט מוצג לראשונה קרן קטנה ,כדי לציין זה ממלכה קטנה ,אז החיה יוצא לים ,כדי להראות כי ההתפתחות שלה
לתוך ישות הקיסרי ,וכן דק ,האישה הזונה ,המציין אנטיכריסט הוא כנסייה וגם דת מנסה לזייף את עצמה בתור הכנסייה של ישו.

האישה הזונה
האישה הוא סמליות של אנטיכריסט או הכנסייה שווא של השטן ,הכנסייה של רומא ,כמו גם כל הכנסיות כריסטיאן שומרים
את השבת הראשונה של היום ,יותר מאשר השבת הקדושה של אלוהים ,אשר אלוהים אמר לנו" ,יום השביעי הוא השבת של האדון
האל :זה לא עשה שום עבודה ".אקסודוס .20:10

החיה ארגמן
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

סמליות זו חיה עם שבעה ראשים ,קרניים ,הדומה הדרקון האדום ואת הסמליות השני של אנטיכריסט ,היא להראות כי החיה
הוא של השטן ,לא של אלוהים.

 The Beastבצבע ארגמן הוא סמליות עבור בבשורה שקרית של השטן אשר הוא שקרים ,עיוותים ,מסורות מכתבי
הקודש של אלוהים מוחזק זמן לנסות להבהיר את מצוות האלוהים הלא-אפקט.

מלא שמות של חילול השם
בבשורה שקרית של השטן הוא מלא של שמות של חילול השם ,לכן החיה בצבע ארגמן מתואר בהיותו מלא שמות של חילול
השם ,כי היא מסמלת בבשורה שקרית של השטן .אלוהים מראה סמליות זו פעם נוספת ייתן הראיות זה ישנן שתי הבשורות הטיף על
כדור הארץ היום ,מכתבי הקודש של אלוהים בבשורה שקרית של השטן.
בגלל שקריו של השטן גידוף מכתבי הקודש של אלוהים ,הם גם בבשורה שקרית .בכל פעם לשנות או לשנות או להסיר את
דברי האל ,כמו זה נאמר במקור על-ידי אלוהים בכוונה כי אלוהים להציב על המילים האלה כשהוא דיבר עליהם ,אז תצחק עלי דבר
האלוהים .זה גידוף האלוהים הוא ניכר השקר סיפר על ידי השטן ,זה היום הראשון( ,ראשון) ,השבוע היום של מנוחה ,כאשר אלוהים
עשה את זה בשפע ברור כי היום השביעי( ,שבת) ,הוא היום של מנוחה.

הדיבר הרביעי
זכור יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה .שישה ימים האם אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל היום השביעי הוא
השבת של האדון האל :בו אתה לא נעשה כל עבודה ,אתה ,בנך ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת ,ולא את הבקר ,ולא מלכותך
זר הנמצא בתוך שערייך :בשישה ימים האל ברא שמים וארץ  ,הים ,וכל אשר בהם ,נח ביום השביעי :מה שהאל יברך את יום השבת ,ואת
זה מקודש אקסודוס 20:08-11

פסוקים אלה הם האלוהים ,בהם אלוהים נותן ליכא אני ואת מה שאנחנו בלתי נשכח .גם אתה מציית ולבחון את המצוות של
אלוהים בדיוק כפי שאלוהים דיבר אותם או את הפולחן הוא לשווא .איך אתה אומר שתתנו פולחן לאל כאשר אינך מקבל או לציית את
אשר ציווה?

זכור את יום השבת
כדי לזכור משהו ,חובה ידע מוקדם על זה .אתה לא זוכר את אשר יש לך שום ידע .עם זה בחשבון ,אז מהו הדבר אשר אלוהים אמר לנו
נכתב בתנ ך ,לפני פסוק זה שאלוהים רוצה .את זה אנחנו לא זוכרים?

אותו יום קודש
ובכך את השמים ואת הארץ היו מסתיימות ,ואת כל מנחה אותם .ביום השביעי אלוהים הסתיימה עבודתו שהוא עשה; שהוא נח
ביום השביעי מהעבודה שלו שהוא עשה .ואלוהים מבורך היום השביעי ,ולא קידש זה :כי בזה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר
ועשה .בראשית 2:1-3

והכנסיות נוצרי יהיה לך מאמינים כי ביום הראשון של השבוע הוא יום האל של מנוחה ,עדיין בפסוקים הנ ל מ בספר בראשית;
אלוהים עושה זה מאוד ברור שזה לא היום הראשון אבל היום השביעי כי לנוח ,מכיוון שהוא נח ביום השביעי ,אלוהים בירך ,קידש היום
השביעי.
בפסוקים  ,3אלוהים הוא חושף האלוהים האמיתית ולשקר באותו הזמן מראה של השטן על השקר כי זה אשר אתם תאמינו
האלוהים או אשר מנהג ומסורת הקימה במשך מאות שנים בגלל שקריו של השטן דרך דת אנטי המשיח ,הכנסייה של רומא?

כדי לשמור על הקדושה
איך אדם לשמור יום "קדוש ?" כי אף אדם לא יכול להפוך יום בשבוע או כל דבר אחר עבור משנה "קדוש" אני חייב להניח
שאלוהים רוצה .כי האדם זוכר לשמור יום שהוא אלוהים הכין "הקדוש ".איזה יום ואז אלוהים עשה "קדוש?"
הוא (אלוהים) נח ביום השביעי מהעבודה שלו שהוא עשה .ואלוהים מבורך היום השביעי ,ולא קידש זה :כי בזה שהוא נח
מהעבודה שלו מה שהאל יצר ועשה.
האם אתה מבין? שאלוהים סיים כל העבודה שלו (הקמת הבריאה) ,ביום השישי של הבריאה ,ואז ביום השביעי ,לנוח מהעבודה
שלו.
אלוהים עשה יותר ממך לנוח ביום השביעי אך אלוהים גם " ",Sanctifiedהיום השביעי .מדוע אלוהים " "Sanctifyהיום
השביעי ,כי עליו לנוח? איך אתה יכול להמשיך להתבונן ביום הראשון כמו היום של מנוחה ,כאשר כל הנ ל גורם ברור שאלוהים מתכוון
שאנו צופים היום השביעי יום הקודש?

ששת הימים לעשות את כל העבודה
זכור יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה .שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אקסודוס 20:8-9

אלוהים אמר לנו כי הוא עמל שישה ימים בהקמה של הבריאה ,כמוהו ,אלוהים רוצה כי אתה ואני גם לעבוד שישה ימים .כדי
להרשים עליכם את החשיבות כי אלוהים שם על שמירה על יום השבת שלו ,הפסוקים הנ ל הם המוטבעת לתוך שאותו אנו מכנים את
הדיבר הרביעי ,ככזה ,המילים האלה אינם בקשה או יפה בבקשה מהאל ,הם פקודה.
המילה "פקודה" מוגדרת בתור :צו או הוראה שניתנו על ידי בעל סמכות .

אנטיכריסט מדבר
הכומר תומאס אנרייט " .C.S.S.R ,התנ ך אומר לנו" ,זכור את יום השבת לשמור על הקדושה ",עד אשר הכנסייה הקתולית
תגובה של . " ,לא ! " על ידי הכוח האלוהי שלי אני לבטל את יום השבת ,מצווה עליך לשמור הקדושה ביום הראשון של השבוע "-

הכנסייה הקתולית מודה בכתביו הנ של הכומר תומאס אנרייט זה יום השבת נכון ביום השביעי של השבוע ,אבל זה הכנסייה ,על
ידי רשות משלו ,השתנה של שמירה ליום הראשון של השבוע.
בדרך זו ,צורר המשיח  blasphemesהאלוהים ,עדיין כל העולם נותן פולחן כמו שקריו של השטן לספר לנו להתפלל ,במקום
להסתמך על האלוהים האמיתי.
מה פירוש ואז היא כי התנ ך ,התחילה בתור הבשורה הקדושה של אלוהים ,יש כבר כך מזוהם על ידי השקרים של השטן ,כי זה
כבר לא דבר האלוהים ,אז מכתבי הקודש של אלוהים לבד ,יש לו ,בגלל שקריו של השטן ,בבשורה שקרית של השטן.
מה אני מנסה לשכנע את הקורא ,היא כי יש לך את אשר מדוברת על ידי אלוהים" ,היום השביעי הוא השבת של האדון האל",
ויש לך את אשר לא מדוברת על ידי אלוהים.
לפניכם שתי קבוצות מילים או הדברות ,השאלה שאני שואל אותך ,אשר אתה תציית ,לשמור ,האלוהים או אף פעם לא שנאמרו
ע י אלוהים ,אך נאמר על ידי זה ספר דניאל מספרת לנו הוא צורר המשיח?
אלוהים ברא את היקום ,לכן ,את היקום ואת כל זה בתוך זה שייך לאלוהים ,וככזה אלוהים הוא הסמכות העליונה בכל היקום.
כאשר אלוהים נותן לנו פקודה ,אנו חייבים לציית; אם ניכשל לציית ואז שמים את עצמנו נגד אלוהים הכל יכול .איך זה אפשרי לתת
סגידה לאלוהים אם אתם מעורבים בהעסקת היבטים של פולחן בניגוד המצוות של אלוהים?
אשר נותנים לציות האלוהים או את אשר אלוהים מעולם לא דיבר?

אבל ,היום השביעי
אבל את היום השביעי הוא השבת של האדון האל  :זה לא עשה עבודה ,אתה ,בנך ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת,
ולא את הבקר ,ולא מלכותך זר הנמצא בתוך שערייך :בשישה ימים האל ברא השמים והארץ ,הים ואת כל אשר בתוכם ,נח ביום השביעי:
מה האל בירך את יום השבת  ,ואת מקודש זה אקסודוס 20:10-11

אבל את היום השביעי הוא השבת של האדון האל :במילים אלה ,אלוהים מתנהג מאוד מפורשת ,שהיום השביעי הוא
השבת של האדון האל .עכשיו אתה רואה את זה נכתב על ידי הנביא משה האל ,ויצא לאור בשנת שמות ,...איך אתה יכול ספק או
מחלוקת באיזה יום .יום מנוחה של האל?
בשישה ימים האל ברא השמים והארץ ,הים ואת כל אשר בתוכם ,נח ביום השביעי .לא רק אלוהים אומר לנו
באיזה יום בשבוע אנחנו לזכור ,כדי לשמור על הקדושה ,במילים אלה שאלוהים גם נותן לנו את הסיבה מדוע אלוהים מצווה שאנו צופים
שלו יום מנוחה ביום השביעי.

הזין מהירה של האי האל בירך את יום השבת ,ואת זה מקודש המילה "המבורך" מוגדרת בתור :כדי להפוך
הקדוש .המילה " "Hallowedלה את אותה משמעות כמו מבורך חוץ מזה אומר לנו נעשה את הברכה ,היום היא על-ידי הברכה
" "Sanctifiedהזה ,והינו ממוקם בצד כמו "יום קודש".

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

בשיעור הקודם נתתי דיון לגבי הנושא הזה ,למה אלוהים מתייחס האישה כמו להיות זונה.
בפסוק לעיל אלוהים אומר לנו כי האישה הזונה היא גם אמא של פרוצות . .זה חשוב להשגת הבנה מלאה של מי ,מהו
אנטיכריסט
זכור :אנטיכריסט מסומל קודם כמו הקרן הקטנה ,ולאחר מכן התגלה החיה שיוצאת הים בעל שבעה ראשים ועשר קרנות על
שלו קרנות הכתרים עשר.
אלוהים עכשיו היא סימבולית אנטיכריסט או הכנסייה של רומא ,כמו להיות "אמא" שילדיהם הם גם זונות .
בהיסטוריה של הכנסייה של רומא התרסקו ללא לתוך מספר כנסיות ,ונפרד בדרכים משלהם .למרות זאת ,הם כולם החזיק
הרבה במסורות ושיטות של הכנסייה אמא .הכנסייה של רומא הוא למוד פי המכונה הכנסייה אמא ,וזה אומר כי אלה של הכנסיות
הפרוטסטנטית שנפל מן הכנסייה של רומא להקים כנסייה נפרדת משלהם ,עדיין נראה הכנסייה של רומא עם כבוד ,כבוד.
שמירה על היום הראשון או יום ראשון המנוחה הוא כזה שקר מסורת אחת כי הכנסיות הפרוטסטנטית יישמר כאשר הם
מופרדים מן הכנסייה אמא ,וזה בגלל זה ,אחרים נשמרת המסורת הפרוטסטנטית הכנסיות נחשבים על ידי אלוהים בתור "הזונה בנות" גם
חלק אנטיכריסט יחד עם הכנסייה של רומא.

דם הקדושים
וראיתי את האשה שיכורים עם הדם של הקדושים ,עם דם הקדושים של ישוע :כשראיתי אותה ,תהיתי בהערצה רבה .התגלות 17:6

שיכור עם הדם של הקדושים ועם את המלאכים של ישוע:
המילים האלה אומרים לי כי אנטיכריסט הוא אחראי לרצח או הריגת את הקדושים של אלוהים ולאחרים מי לקדוש מעונה,
בשמו של ישו.
אלוהים נותן לנו מידע זה אנו להבין כי אנטיכריסט ,הכנסייה של רומא אינה רק דת פגנית אשר מטיף גידוף האלוהים ,אך כי
הכנסייה הזו ,יש גם נקטו אמצעים כדי  torcherורצח של אלה מסרבים לתת פולחן כמו כשואל הכנסייה של רומא.

הכוח אנטיכריסט
אנטיכריסט הוא הקול של השטן על כדור הארץ ,הטיפה קללות נגד האלוהים מאז אדם וחווה היו גן עדן .אבל את אנטיכריסט
כוח ,או את היכולת לרדוף את אלה שסירבו לסגוד כמו השטן התעקש ,אינו קיים בכל הדתות פגאניים עתיקים אחרים.
הכנסייה של רומא קיבלה את "הכוח" בשנת  538לספירה כאשר הוכרה הכנסייה כמו מדינה ריבונית על ידי הקיסר יוסטיניאנוס
את האפיפיור ניתנה רשות הקיסרי על אז מה היה האימפריה הרומית המערבית .זה ביעילות הקים את תחילת האימפריה הרומית הקדושה
אשר נשלטה על ידי מלך אשר קיבלו את סמכותו מן הכנסייה של רומא והאפיפיור.

תהיתי עם הערצה גדולה
וראיתי את האשה שיכורים עם הדם של הקדושים ,עם דם הקדושים של ישוע :מתי ראיתי אותה ,אני תוהה עם הערצה גדולה.
התגלות 17:6

 .יש לנו דיון בנוגע שקריו של השטן ,תרמיות ,לכן המילה "הערצה ",מקרה אחד שכזה ,המגלה כיצד השטן יש קלט שקרים אל
התנ ך.
המילה "הערצה" מוגדרת בתור :לחמם אישור או הערכה של מישהו או משהו ,מושא הערכה רבה וכבוד .אתה רואה ,להשתמש
במילה "הערצה" כמו המילה האנגלית שנותן הטוב המיועד המשמעות המקורית של המילה היוונית העתיקה נעשה שימוש ,מגלה כי אלו
תרגומים אלו היה "הערצה" את עצמם עבור אנטיכריסט.
אנחנו מדברים על אנטיכריסט ,השליח יוחנן היה הקדוש של אלוהים ,אז איך יכול המתרגמים של פסוק זה מראים כי ג'ון
"אהוד ,או מוחזק כבוד" עבור צורר המשיח?
זכור :התנ ך היה מתורגם עברית ,יוונית המקורי כדי אחרים מודרני שפות שונות בעיקר על ידי הנזירים של הכנסייה של
רומא .בגלל ההשפעה הזאת על ידי חברי הדת אנטיכריסטוס ,רבים מן המילים בשימוש תרגום לא יחזיק אותה משמעות כמו המילים
המקורי החזיק כמונו חשף בדוגמה לעיל.
שאני לא מסכים עם תרגום זה ,לרעיון שיש ג'ון כבוד קשר אנטיכריסט; הלכתי על קונקורדנציה תנ ך ,השפה היוונית המקורית
כדי למצוא את המשמעות המקורית זה השליח יוחנן התכוון כשהוא כתב פסוקים אלה.
המילים היווני המקורי " ,Thaumaאו  "Theaomaiמוגדרים :תוהה ,להסתכל מקרוב ,להבחין בחשדנות .הגדרה זו היא יותר
בקו אחד עם מה שאני יודע כי הייתי מרגיש השליח יוחנן רואה את החזון של צורר המשיח .ג'ון היה סקרנות ,אבל גם היה חשוד של חזון
אנטיכריסט בלא שהוצג לו על ידי ישוע.

מדוע מתפלאים
ואת המלאך אמר אליי",היכן האם אתה מארוול? אני אספר לך את המסתורין של האישה ושל החיה  carriethאותה ,הסיבה
שבעה ראשים ,קרניים ".התגלות 17:7

פסוק זה נותן תמיכה שלי לניתוח הנ של המילה "הערצה".
המילה "מארוול" מוגדרת בתור :התרשמתי מאוד ,מופתע ,או נבוכה .
פסוק זה מעניק תמיכה הטיעון שלי כי השליח יוחנן לא היה "הערצה" עבור אנטיכריסט ,אלא שהוא היה מעוניין וסקרן,
להפתיע ,ורצו לדעת.

החיה היה ,הוא לא ,אולם הוא
החיה כי אתה  sawestהיה ,וזה לא; האם  ascendמחוץ לבור עמוק ואני נכנס ובין :ו הם השוכנים על פני כדור הארץ יהיה תוהים,
ששמותיהם לא נכתבו בספר החיים מן היסוד של העולם ,כאשר הם ראו החיה זה היה ,לא ,ויש ובכל זאת היא .התגלות 17:8

" תחשוב על מה המילים
בפסוק לעיל ,אלוהים נותן לנו רמז נוסף המגלה בבשורה שקרית של השטן".החיה זה היה ,והוא לא.
האלה אומרות .אלוהים מסמל את השטן בבשורה שקרית החיה בצבע ארגמן ,ואז הוא אומר לנו כי זה היה ,והוא לא .זה נשמע כמו
חידה לא? כפי שזה קורה ,זו חידה ,אשר אלוהים הסביר לי ,אני ינסה לגרום מובן לך.

הבשורה הקדושה של אלוהים
 .תחשיב את

זה :מדובר בבשורה שקרית של השטן ,נכון? אנחנו יודעים מהי הבשורה הקדושה של אלוהים;  .זה המילה

המדוברת של אלוהים ,אשר גם הוא חי בצורה של רוח הקודש .הבשורה הקדושה של אלוהים נכתב על ידי הנביאים שלו בתוך הספרים
של התנ ך ,כך כל הדורות של האדם מאז ניתן לקרוא ולדעת את דבר אלוהים.

בבשורה שקרית של השטן
השטן יש אין ספר כזה עם כל דבריו שקר לרשום את .לכן שלו בבשורה שקרית זו ,כי השטן לספר שקרים ,אך באותו זמן זה
אינו ,כי גם .לשטן יש אין ספר השקרים שלו כדי שאנחנו מכירים השקרים שלו בקלות.

עוד עולה מתוך בור ללא תחתית
" אשר רוב האנשים מאמינים הוא הפניה אל בור
ואז אלוהים אומר לנו כי זה בבשורה שקרית"האם  ascendמחוץ לבור עמוק,
האש האורתודוקסיים ,אשר דרכו של אלוהים אומר שזה בניגוד מכתבי הקודש שלו ,ולכן לא של אלוהים.

אני מציע עוד אפשרי משמעות אולם .בור ללא תחתית ייתכן שממנו כל השקרים שלו צא מהמחבוא מתוך הפה של השטן .אני
נותן את הפעולות הבאות כדי לתמוך הצעה זו.

זה סופר נהדר
כי לתוך הפה שתאלץ; אבל זה אשר באה מהפה ,זה סופר נהדר .מתיו 15:11

ישוע אומר בפסוק זה כי זה לא מה שאנחנו אוכלים מטמא את הגוף ,אך את אשר אנו מדברים מתוך הפה ,מטמא את הגוף .בדרך
זו אלוהים הוא הקמת הרעיון כי הפה הוא מאיפה שקרים.
כי השטן נמצא באופן רציף blasphemes ,האלוהים ,השפתיים שלו .ואז בור ללא תחתית .ואז אלוהים אומר לנו זה בבשורה
" .אתה יודע מ שלי בנוגע לדיון מוקדם יותר שהאבדון המילה ויחידים איך רק שני בתנ ך מכונים בן האבדון,
שקרית טוב"לך לתוך ובין
ובין אומר" :למצב של הרס רוחני הסופי; אובדן של הנשמה ,הרס מוחלט או להרוס.
יהודה איש קריות  ,השטן עצמו .המילה" "
כפי שניסיתי להראות ,התנ ך ,ולכן אלוהים אומר לנו כי ישנם רק שני הקצוות אפשרי עבור כל אדם שחי אי פעם:
 , .1או שאתה נגאלו על ידי אלוהים ומקבל חיים נצחיים כמו כפרס על היושר שלך ,או
 .2הם אחייה ,ובמקרה אתה תהיה זרק לתוך "האש בבור של הגהנום" ואתה יודע רק מוות נצחי.

מוות נצחי
הבור של "אש הגיהינום" אינו מציע נצחי כאב וסבל ,כמו השטן יהיה לך לחשוב ,כי אין לך במצולת חוץ כמתנה מאלוהים.
כאשר אתה נזרקים לתוך בור הגיהנום של האש ,תוכל לדעת מוות נצחי ,שממנו יהיה אין תחיית המתים .כל זה אתה ,כל חוויות החיים
אתה חי ,כל מחשבה ,כל רגש ,יחדל מלהתקיים .האדם היחיד שאתה תפסיק להתקיים .של כל מיליארדי בני אדם שחיו מעולם ,יש רק
אחד אתה ,אם אתה לא נגאלו על ידי אלוהים ,אז אתה תהיה לא יותר.

שם לא נמצא בספר החיים
החיה אלף  sawestהיה ,לא; ו יהיה  ascendמחוץ לבור עמוק ,ויש להיכנס ובין :הם השוכנים על כדור הארץ תעשה פלא,
ששמותיהם לא נכתבו בספר החיים מן היסוד של העולם ,כאשר הם הביטו החיה היא לא ,אך היא התגלות 17:8

" מה אלוהים אומר זה אלה
לאחר מכן מסופר כי אלה ששמותיהם אינם נכתבים בספר החיים"ייראה על הבשורה שווא בתמיהה.
אשר מסרבים לראות את האמת של אלוהים ,ובכך לקבל בבשורה שקרית של השטן כאמת ,יהיו אלה ששמותיהם אינם נכתבים בספר
החיים ,זה אומר כי הם הם אלה אשר יהיה לענוד הסימן של החיה.

היה ,ואני לא ,ובכל זאת היא
"כאשר הם הביטו החיה היא לא ,ובכל זאת הוא" ואז אלוהים חוזר על האזהרה שלו.

יודע את

זה :בבשורה שקרית של השטן קיים ,אם ביצעת את כל הלקחים על מנת נקודה זו ,אתה תדע שזה יהיה נכון ,אך

באותו זמן זה לא ,כי אין מקום אתה יכול לחפש למצוא השקרים של השטן רשום ככזה ,עם זאת כי אפשר .למצוא את השקרים האלה
בדפי התנ ך  ,כאשר אתה מחפש לאלוהים בחריצות ,עבור השטן ניסה להסתיר את האמת של אלוהים ,נכון בספר מאוד שאנחנו חושבים
כמו מכתבי הקודש של אלוהים.
זוכר :בשיעורים קודמים הראיתי איך בספר בראשית המילה "עלתה" ,הביטוי "רוח האל ",יש משמעות הרבה יותר גדולה
ממה שהיית מודע לפני קריאת שיעורים אלה .זה זה ,רבים אחרים דוגמה של איך השטן הסתיר את דבר האלוהים ,אפוף שקרים ,בתנ ך.

דת מוסרי
חשוב שתבין ,על מנת השטן כדי עיוור שאותנו עם דת שקרית ,השטן צריך לתת לו את המראה והתחושה של פולחן האל
ה אמיתי .זה השטן משיגה על ידי לימוד המוסר של אלוהים שניתנו בחודש האחרון שישה עשרת הדיברות .בגלל הקידום הזה של המוסר,
את ואני מקבלים כדי לראות את הכנסייה של רומא כמו הכנסייה של ישו.
מה חושף את דת אנטי המשיח ואת הכנסייה של רומא כמו לא להיות הכנסייה של ישו היא כי זה מטיף כנגד ארבעת הראשונים
של עשרת הדיברות .זה אלה המצוות ארבע הראשונות איפה אלוהים אומר לנו איך אנחנו צריכים לתת לו את פולחן אמיתי ונכון .על ידי
הטפה קללות להסתיר או לשנות את אלה המצוות ארבע הראשונות ,השטן בהצלחה עיוורה את העולם מן האלוהים האמיתי.

עליית הנביא שווא
וכל כוחה אבד חיה אחרת עולה מתוך האדמה;  .והיה לו שתי קרניים כמו כבש ,ויאמר לו-כמו דרקון .ההתגלות 13:11

אלוהים רוצה עכשיו כי אנחנו מבינים כי יש עדיין עוד חיה או דת היוצרת השטן ,אבל בניגוד אנטיכריסט ,דת זו מטיף כנגד הכל כי האל
ניצב ,לרבות המוסר של אלוהים.
כמו עם צורר המשיח ,אלוהים ייתן מספר מזהי או דוגמאות של הדמות החיה החדשה מוצגים כדי לתת זהות מיהו ומהו ונביאי השקר.

חיה אחרת
החיה ,אשר אנחנו יודעים מייצג של המדינה או הארץ כי הוא מתואר כחיה ,כמו גם מארבע הבהמות המסמל האימפריות
הגדולות של ספר דניאל .העובדה כי אלוהים מייצג את האומה החדשה הזאת חיה היא כדי לציין כי היא גם אימפריה כוח ואת העולם
השפעתה ,למעשה ,אפילו אם לא שם.

למה אלוהים משתמש Symbolisms
? רואה למה אלוהים משתמש  symbolismsכדי להעניק הבנה קצה של זמן ועל סופו של יום נבואות? מילה אחת" ,החיה",
יש לנו מלא הבנה של העובדה כי החיה הזו יש תכונות של אומה עם איכויות הקיסרי ,כמה מילים היה אלוהי צריך השתמשו כדי להודיע
לנו על אותו הדבר .רק תראי כמה מילים השתמשתי במתן הסבר זה.

עולה מתוך האדמה
וכל כוחה אבד חיה אחרת עולה מתוך האדמה;  .והיה לו שתי קרניים כמו כבש ,ויאמר לו-כמו דרקון .ההתגלות 13:11

השליח יוחנן מוצג חיזיון של ישו ,עדיין חיה אחרת ,אבל הפעם לא עלה מתוך הים ,אבל מתוך האדמה .כל הבהמות האחרות
עד כה ,אבל אחרי החיה החדשה ,מגיע מתוך הים.
" מייצג מקום שבו
זוכר . :אמרתי לך במחקר שלנו של ספר דניאל ,זכרו את המשמעות של הסימבוליזם של ים רוגשים?"הים
מדינות ועמים אחרים באו והלכו לפני עלייתה של אימפריות ארבע הראשונות האלה . .זה מה שהראיתי לך ספר דניאל ,כמו זה ניתנת
תמיכה התגלות  .17:15כי אלוהים-ישוע נתן את הסמליות של ים רוגשים להיות ארץ מאוכלסים של מריבות ,מלחמות אשר ממנו ארבע
אימפריות של האיש הגדול נובעים מתוך.
זוכר :אמרתי כי ישוע ממלא את חוקי האלוהים ,על-ידי לקיחת מה אינה שלמה מביא את זה לסיום? זהו מקרה אחד שכזה שבו
משהו נתון אחד הספרים בתנ ך( ,את הסמליות של הים  ,)Churningלא צריך הבנה מלאה עד שתמצא את ההסבר שלו באחד הספרים
בברית החדשה .ישוע לא הוצגו על חוקי האלוהים מיושן ,כאשר הוא מילא אותם; הוא נתן הבנה מלאה ושלמה יותר את המשמעות
שלהם.

ארץ בתולה
אני ראיתי עוד חיה עולה מתוך האדמה;  .והיה לו שתי קרניים כמו כבש ,ויאמר לו-כמו דרקון .ההתגלות 13:11

אם יוצא מייצג הים ארץ עתיקה המלחמה ומריבה ,למה אז עולה מתוך האדמה מייצג?
תן לנו פתרון ,זוכר ,אם כל אדם יש לו אוזן ,תן לו לשמוע את .אם "ים" היא סמלית של מקום שבו היו עמים אחרים לפניו ,ואז
הסמליות של "אדמה" אשר הוא מול הים .זה חייב להיות זה החיה או אומה עולה ,עולה למעלה ממקום כי לא היו העמים מוקדמת או
עמים ,במילים אחרות ,אומה חדשה זו עולה מתוך קרקע בתולית .

שתי קרניים כמו שה
וכל כוחה אבד חיה אחרת עולה מתוך האדמה;  .והיו לו שני קרניים כמו שה ,ויאמר שהוא בתור דרקון .ההתגלות 13:11

" ,אשר כפי שאתם צריכים להבין .הטלה מייצג החיה שבו נעשה
פסוק זה גם מודיע לנו כי החיה הזו היה"שני קרניים כמו טלה
שימוש על ידי היהודים כמו קורבן כדי מנקה אותם על חטאיהם ,כמו גם העובדה שישו ,בכתבי הקודש ,הוא למוד פעמים מצטייר כמו
כבשה .לכן הוא ישוע המתארים את האומה הזאת כמו נוצרי ,או אלוהים כמו ,תכונות ,וזה מה מייצג הסמליות של כבש .
"קרניים" לעומת זאת ,מבחינה היסטורית ,המשמשים בדפים של התנ ך ,הם סמליות של כוח ועוצמה .לכן ,האומה הזו היא כמו
כריסטיאן עם כוח כלכליים ,פוליטיים וצבאיים ,השפעה כזאת של מדינה ריבונית או האימפריה .
אלוהים נותן את הסמליות של טלה עם שתי קרניים של הנביא שווא קרדיולוגים לנו שכל אומה חדשה זו מתחיל כאומה צדיק,
אבל זה זה שקר ,ניסיון על ידי הנביא שווא להתחזות עצמו היותו של אלוהים.

מתחזה ישו
שאני 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

בנוסף ,כדאי שתשקול את ישו ,או ב הפחות הכנסייה של ישו ,מתואר טלה עם הקרניים שבע ,שבע העיניים כפי שמוצג הפסוק
הנ ל.
זכור :כפי הראיתי בשיעורים הקודמים ,שבעה רוחות של האל הם סמל שבעת ימי השבוע השבת וזה על אלה שבעה ימים
שיושב הכוח והתהילה של השבת.
בכך את החיה הזאת ,נביא שקר ,מסומל גם כבעלי "הקרניים שבע" ,מציין כי החיה ,אשר מסמלת נביא שקר ,מנסה להתחזות
ישו או להגיד את התכונות של אלוהים ,בדיוק כפי אנטיכריסט מנסה להתחזות את הכנסייה של ישו.

דברתי כמו דרקון
וכל כוחה אבד חיה אחרת עולה מתוך האדמה;  .והיה לו שתי קרניים כמו שה ,ויאמר שהוא בתור דרקון .ההתגלות 13:11

אם אתה לא משוכנע כי ונביאי השקר מנסה להתחזות התכונות של ישוע ,אז הבאים צריך לחזק את הרעיון הזה בשבילך.
זוכר :הדרקון הוא הפניה אל השטן ,הוא מתואר הדרקון האדום הנערץ ,שבו אתה יכול למצוא ב התגלות  ,12:3אז החיה הזו
מדברת כמו השטן ,זה אומר שהוא משתמש שקרים ונראה תרמיות להתחזות מתן תורה ,אשר אומר אלו שיש להם ידע של האלוהים
האמיתי שזה לא צדיק ,אבל רק כדי להיות .אומה זו כוללת תכונות נוצרי כמו תחפושת אבל למעשה .זה תחת השליטה ,או לכל הפחות
מגיע תחת השליטה של השטן בנקודה מסוימת בזמן ,אני מציע באחרית הימים ,אשר נותן הגדרה על היותו חקין של ישוע.

כמו עם אנטיכריסט אז גם נביא שקר
 .תן לי גם להזכיר לך כי למרות צורר המשיח מתואר ראשון אומה קטנה ספר דניאל ,אנו מודעים עכשיו שזה האומה אחד או
יותר ,כי זו דת בעולם עם איכויות הקיסרי .אני מציע כי החיה החדשה ,ונביאי השקר ,מתחיל כמו אומה של כוח ,אבל מתפתח לדת העולם
גם כן ,אבל דת בניגוד לדת זה צורר המשיח ,זה אהפוך ברור תוך זמן קצר.

יש לא הכתר
וכל כוחה אבד חיה אחרת עולה מתוך האדמה;  .והיה לו שתי קרניים כמו שה ,ויאמר שהוא בתור דרקון .ההתגלות 13:11

כדאי גם לשים לב לעובדה את החיה הזו יש לא הכתר ,בתיאור לעיל שלה ,בעוד החיה ארבע הקדמונים היו כתרים ,כמו גם
הממלכות  10המיוצג על-ידי הקרניים עשר של האימפריה הרביעית( ,רומא) ,כפי שעשה החיה המתארים אנטיכריסט ,התגלות  .13:1מה
זה אמור להגיד לך הוא כי העם הזה עם האימפריה כמו הכוח והסמכות אינה ממלכה מעולם לא היה מלך כשליט שלה .זה גם אומר לי כי
מנהיג או ראש המדינה שלו הוא לא מלך אבל יש כמה סימון אחר הסמכות כגון הנשיא או ראש הממשלה.

 Exercisethאת כל הכוח
(ונביאי השקר)  exercisethאת כל הכוח של החיה הראשונה לפניו ,והוא  causethאת כדור הארץ ,אותם אשר לשכון בו ולסגוד החיה
הראשונה ,מי הוא קטלני פצע נרפא .התגלות 13:12

החיה הראשונה
 ,הוא  exercisethאת כל הכוח של החיה הראשונה לפניו :החיה הראשונה המדברת על התגלות פרק  , 13היא הסמליות של
אנטיכריסט כפי ניתנת בהתגלות  ,13:1או כפי הראו בעבר ,הכנסייה של רומא.

מי זה קטלני פצע נרפא
אז זו אומתה שיש צורר המשיח אשר הוא החיה לפני זה ,כי פסוק זה אומר לנו זה קטלני נירפא קטלני של פצע מרפא הוא מזהה
של אנטיכריסט .כפי שאתה אולי זוכר ,קטלני את הפצע היה מכה אנושה הכנסייה של רומא כאשר נפוליאון היה האפיפיור נעצר בשנת
 ,1798החרימו כל העושר של הכנסייה של רומא ,להצהיר על זה המאפיין של הרפובליקה הצרפתית.

ההנחה היא הכוח של החיה הראשונה
(ונביאי השקר)  exercisethאת כל הכוח של החיה הראשונה לפניו ,והוא  causethאת כדור הארץ ואת אותם אשר לשכון בו
לסגוד את החיה הראשונה ,מי קטלני פצע נרפא .התגלות 13:12

אנטיכריסט (הכנסייה של רומא) נתקל כבר פצוע אנושות ,כאשר נפוליאון לוקח האסיר האפיפיור ,והוא טוען כל רכוש של
הכנסייה שייכת הרפובליקה הצרפתית ,כבר לא יש את הכוח למלחמה נגד הקדושים של אלוהים או לגרום אומות אחרות לעשות את
העבודה המלוכלכת שלו בשביל זה.
אומה חדשה זו אולם ,ונביאי השקר ,אשר עולה מארץ בתולה ,ההנחה היא הכוח של אנטיכריסט ,כי זה אומה של כוח זה לא
תצטרך לסמוך על עמים אחרים לעשות את העבודה המלוכלכת שלו בשביל זה .אני רואה את האומה הזאת של כוח ,כמו מבחינה צבאית,
כמו גם כוח כלכלי ,בהיבטים של להיות אימפריה העולם ,למרות שזה לא אימפריה לפי שם.

איזה כוח?
 ,החיה אשר ראיתי היה כמו בפני נמר ,רגליו היו כמו הרגליים של דוב ,והפה שלו פי אריה :והדרקון העניק לו את כוחו ,המושב ,ואת סמכות
גדולה .ההתגלות 13:2

כוח שנותן השטן אנטיכריסט הוא לעשות מלחמה הקדושים של אלוהים ,כפי שעולה הבאות.
מה פסוק זה אומר לי הוא כי ונביאי השקר ,יהיו כל הכוח למלחמה נגד הקדושים של אלוהים כמו אנטיכריסט שהיתה פעם לפני
זה.
זוכר :אנטיכריסט (הכנסייה של רומא) איבד את החשמל כדי לרדוף את ורצח את הקדושים של אלוהים ,כאשר נפוליאון היה
האפיפיור נעצר והניח תחת משמר חמוש ,זה אומר כי אנטיכריסט איבד את יכולתו למלחמה על הקדושים ,כאשר הוא נפצע למוות .אף-
על-פי מרפא הפצע ,לא מאז הייתה היכולת מלחמה הקדושים של אלוהים.

העברה ,אחד לשני
העובדה כי ונביאי השקר תרגילים את העוצמה של צורר המשיח ,אשר איבדה את היכולת שלה ,אני רואה כמו העברה אחד
לשני את הכוח הזה ,צורר המשיח כבר לא עובר את היכולת להשתמש כי כוח זה נותן או מעבירה אותו לנביא שקר .זה היא בעלת
משמעות חזקה כאשר אנו דנים הדרך כי ונביאי השקר משתמשת בכוח הזה ,באיזו נקודה בזמן ההעברה מתקיימת.

גורם העולם להתפלל
(ונביאי השקר)  exercisethאת כל הכוח של החיה הראשונה לפניו ,והוא  causethאת כדור הארץ ואת אותם אשר לשכון בו
לסגוד את החיה הראשונה ,מי קטלני פצע נרפא .התגלות 13:12

 Causeth ,את האדמה ,אותם אשר לשכון בו ולסגוד החיה הראשונה :זה זה לא נביא שקר כוחות העם לסגוד צורר המשיח.
המילה  causethלא אומר "אילצה".
המילה "גורם" מוגדרת בתור :לגרום למשהו לקרות או קיים ,להיות אחראי על משהו שיקרה או להתקיים .

על-ידי לרמות את העולם לתוך להאמין כי אנטיכריסט (הכנסייה של רומא וכל האחרים כנסיות לשמור את השבת ביום הראשון)
היא הערצה האמיתי של אלוהים ,השטן ובכך גורם לאנשים לפנות אל הכנסיות שווא בגלל הדברים האלה לא מוסרי ונביאי השקר
עוסקת.
אם יש לך מופעל כדי להיות אדם מוסרי ,למרות שיש אינכם מחזירים  trueומאמין הנכון הפולחן של אלוהים ,אנשים יפנו אל
הכנסיות של אנטיכריסט לתמיכה בהמורל שלהם .בגלל השקרים של השטן אנשים מאמינים כי הכנסיות של אנטיכריסט הכנסייה של ישו,
יהפוך מכנסיות אלו כאשר ונביאי השקר מתחילה לרדוף את אלה של עמידה מוסרית ,מקדמת לא מוסרי פועל.

שולל על ידי שקרים
אם אתה מאמין כי הכנסייה שנכחת מטיף הבשורה האמיתית של אלוהים ,אז אתה סוגדים לפי שלה בבשורה שקרית ,כי אתה
" את
חושב שזה הבשורה האמיתית .הדרך היחידה לדעת בוודאות אם את הבשורה כנסיות שקרי או לא ,היא"לחפש את אלוהים ,בחריצות,
עצמך ,באמצעות לימוד ,מחקר ,לא להסתמך על מה שאחרים אומרים .אתה האמת ,לגלות בעצמך.

האפשרות אינה כופה
זו חיה חדשה או האומה ולכן אינה סמליות נוספת של אנטיכריסט ,לכן זה חייב להיות נביא

שקר ,כי זה תרגילים כל הכוח

של החיה הראשונה ,אבל הוא לא החיה הראשונה ולמעשה גורם הכל על כדור הארץ כדי לסגוד החיה הראשונה ,או צורר המשיח.
זוכר :המילה "סיבה" לא אומר בכפייה .לכן זה לא כי העולם ייאלץ לתת פולחן צורר המשיח ,אך בשל פעולתם של נביאת
השקר ,העולם יהפוך אנטיכריסט על תמיכתם רוחנית .האם הבנת את ההבדל הדק במובן?

גורם פסוקים כפוי
אם אני נוסע במכונית שלי ,ואני לא שם לב לנהיגה שלי ,אני נתקל האחורי של המכונית שלך ,אני "סיבה" שם כמו תאונה .מצד
שני ,אם אני לא מחבב אותך .ואני רואה אותך ,ואין לי אני בכוונה מתנגשים בקצה האחורי של המכונית שלך ,אז אני "כוח" שם כמו
תאונה.
אם נביא שקר ,בגלל מה היא עושה ,ואם כך נגד האופי המוסרי שלך ,שאליו תפני כנסייה ב מאמץ כדי להתנחם מן פעולות
הנביא שווא בלתי מוסרי ,והיא הכנסייה להסתובב לא של הכנסייה של ישו אבל מתחזה אחת הכנסיות של צורר המשיח ,אז בדרך זו
נביאת השקר "גורם" לך לתת פולחן לקבר אנטיכריסט  ,פשוט כי הפכת לאחת הכנסיות שווא בגלל הבורות שלך נגזר שקריו של השטן.
לעומת זאת אם בשל פעולתם של נביאת השקר ,אתה חייב סימן על היד או על המצח לפני שתוכל לקנות או למכור ,ואז זו תהיה
ההגדרה של להיות "כפוי ".הבנת משמעותו של הפסוק  Rev 13:16להלן היא ואז המפתח להבנת זה.

אלוהים מחליט
זהו ישוע כאשר הוא חוזר זה תחליט אם אתה רוצה לקבל את מארק האל ,או הסימן של החיה .החלטה זו הוא תלוי לחלוטין מי
אתה ,אם את פולחן האל הוא כמו שאלוהים ציווה או כמו מושמעת בכנסיות שווא של השטן.

אש מן השמים
כשפים מפחידה פלאים ,כך ארצה אש ירד מן השמים על הארץ בעיני גברים .ההתגלות 13:13

פלאים גדול
ההפניה ,פלאים גדול ,משמש בפסוק זה ,מרמז כי העם הזה ,ונביאי השקר ,השיג צבאיות יכולות וכוחות של כלי נשק שלה,
הרחק מעל כל העם או אנשים מעולם.

בעיני גברים
ההפניה ,ארצה אש יורד מן השמים על הארץ בעיני גברים ,גורם לי לראות את הפיצוץ של פצצת האטום ,אשר מגיע על
האדמה מהשמיים .במילים אחרות ,האומה הזו יש כוח צבאי ואינו חושש להשתמש בו נגד אויביה .כפי פסוק זה מרמז ,זה כבר יש בו כנגד
אויב כי זה עשה כל כך בעיני גברים .

מרמה האדם
ו (ונביאי השקר)  deceivethאותם זה להתעכב על כדור הארץ על ידי אמצעי הנסים האלה ,אשר היה לו כוח לעשות את המראה של החיה;
אומר להם השוכנים על כדור הארץ ,הם צריכים לבצע בתמונה החיה ,אשר היה הפצע על ידי חרב ,והוא חיים .ההתגלות 13:14

נשק חזק
 Deceivethאותם השוכנים על כדור הארץ על ידי אמצעי הנסים האלה ' ' :וכמו אנטיכריסט מוליך שולל את העולם לחשוב
שהוא מטיף לו מילות האל הקדושות ,כך גם אינה ונביאי השקר לרמות אנשים על-ידי גרימת אנשים לפנות מן הפולחן של כל אל ,ולימד
לדחות את המוסר על ידי ישוע המשיח.
האומה הזו מתעתעת של אומות אחרות כי היא מתארת את עצמה כמו להיות  Godlyאו נוצרי ,במתן עמים אחרים לחשוב כי זה
חרתה על דגלה הדת הכנסייה של ישו .אבל למעשה שהוא מטיף לו התנהגות לא מוסרית וחוסר סובלנות כלפי אחרים עם דעות שונות.
נביא שקר הדת שונה הרבה יותר מכל דת אחרת כי לרוב לא יזהה אותו כמו להיות דת .בגלל שלה מטיף להתנהגות לא מוסרית שרבים
יהפוך את הדוגמה של צורר המשיח אשר הכנסייה של רומא שלה הזונה בנות ,אשר מטיף מוסר למרות הם דוחים פולחן האל האמיתי.

נס
הניסוח מציע כלי נשק רב עוצמה ,כמו עוד ,כי אלה השוכנים על כדור הארץ חושב של נשק כמו להיות כמה סוג של נס .זה
בעשור השני של המאה העשרים ,לא לדברים רבים יגרום לאנשים לראות אותם בתור הניסים ,אז הסוג של נשק זה הוא ,עדיין לא ברור
לי .אני מציע כי נשק גרעיני ,אבל אני עדיין לא משוכנע זה בוודאות מועטה .אם לעומת זאת אתה מחשיב את המפגש הראשון של אדם
עם נשק גרעיני בסוף מלחמת העולם השנייה ,אני חושב כי אותם אנשים ,דור ,ייתכן מאוד נחשב .זה יהיה נס .

בעיני החיה
האסמכתא ,היה לי כוח לעשות את המראה של החיה ,החיה להיות אנטי המשיח והן השטן ,עולה לי כי בגלל כוחה ,השטן
במאמצים כדי לפדות .שליטה של אומה זו ,ושנה אותה ממתן תורה המקורי שלו ,סוכן של השטן.
זכור :אנטיכריסט ,המוכר גם בשם הכנסייה של רומא ,מיושר עם ואת הלחצים על מדינות אירופה ,במהלך המאות חשכת ימי
הביניים רבות ,כדי לגרום להם להיות האלוף ,וכך לשלוט בחרב צייתנות שזה לא בעלת עצמה .כדי שאוכל לראות כי השטן מנסה לחזור
על הצלחות האלה עם אומה חדשה זו של הכוח הצבאי זה מוצג כאן כמו שהם גדולים מאומה אחרת לפני זה.
זה נכון כי גרמניה של מלחמת העולם השנייה הייתה אומה חזקה ,שנדמה כי גרמניה ולכן עשוי להיות בחירה טובה יותר עבור
השטן לעשות שלו נביא שקר ,אם זה ניצח במלחמה ,זה קרוב לוודאי היה .הבעיה היחידה שאני רואה עם גרמניה היא כי רוב העולם ראה
את האומה הרשע זמן רב לפני תחילת המלחמה ,זה אומר כי זה לא לרמות ,או להתחזות עצמה כמו להיות  ,Godlyאשר הוא אחד ממזהי
של הנביא שווא.

ליצור תמונה של החיה
ו (ונביאי השקר)  deceivethאותם זה להתעכב על כדור הארץ על ידי אמצעי הנסים האלה ,אשר היה לו כוח לעשות את המראה של החיה;
אומר להם השוכנים על כדור הארץ ,הם צריכים לבצע בתמונה החיה ,אשר היה הפצע על ידי חרב ,והוא חיים .ההתגלות 13:14

האסמכתא ,הם צריכים ליצור תמונה החיה ,זה דרכו של אלוהים מראה לנו כי החיה זה התמונה חייב להיות עשוי הוא למעשה
אנטיכריסט או הפחות בבשורה שקרית של השטן ,שעליו מושתת אנטיכריסט

לא פסל
התמונה של נביא שקר ,או אומה זו שרוצה להיעשות ,אינה מעידה בהכרח פסל ,כמו רבים יש לפרש כלומר .תמונה יכולה
לשמש גם כדרך לתאר את האישיות או מאפיין .אני מציע כי התמונה שגורמת אומה זו נביא שקר עשויים אנטיכריסט הוא לא פסל ,אבל
כי האומה גורמת כל לסגוד שהתמונה של מה אנטיכריסט מייצג ,הקוד המוסרי שלו ,אם תרצו ,או בבשורה שקרית של השטן כפי שהיא
ממשיכה לזייף הבשורה הקדושה של אלוהים .פירוש הדבר הוא כי העולם לא לברוח ולהצטרף רק הכנסייה של רומא ,אבל מכל הכנסיות
של הבנות הזונה גם כן.

באמצעות ההסבר הנ של מה מהווה "גורם" ,אם שלך במאמץ להתנגד לאי-מוסריות מקדמות את נביא שקר ,להפעיל לאחת
הכנסיות של אנטיכריסט ואז אתה נותן פולחן התמונה של בשורה שקרית של השטן .בדרך זו אתה לא מתנהג הכריחו לסגוד את התמונה,
אבל אתה גרם לסגוד את התמונה בדיוק.

דת
תחשוב על זה באור הזה ,צורר המשיח ,הכנסייה של רומא ,הראש או מנהיג דת בעולם ,וככזה יש לו מסר מוסרי זה עצמו .זה
נביא שקר ,שהוא אומה של כוח ,יגרום העולם כולו פולחן דת שקרית זו מכתיבה ,ובכך יש אלה אותם מאפיינים מוסרית ,אשר יש את
המראה והתחושה של פולחן האל ,אך הם למעשה בניגוד זה אילו פקודות אלוהים .אני רואה את זה בתור התמונה זה נביא שקר גורמת
העולם להתפלל.

איך שזה גורם העולם להתפלל?
חושבת על זה יותר אקטואליה .המדינות במזרח התיכון אשר הן מוסלמיות על ידי האמונה ,הם שדוחקים להפוך את הממשלות
שלהם לתוך הדמוקרטיות ,זאת ,בניגוד האמונות הליבה של תורתו של מוחמד.
האמונה המוסלמית ,לפי מיטב ידיעתי ,אשר אני להודות .שאני בשבוע ,אומר להם כי יחידים אין זכויות האדם אבל במקום
לציית רשות .עבור המדינות באירופה ובאמריקה לנסות ללחוץ למדינות אלה להיות דמוקרטיות ,אשר בא להיות היבט של להיות אומה
נוצרית ,הוא זהה לוחץ אותם לסגוד באופן אחר מאשר הוא האמונה שלהם .עם הלחץ הזה ,אלו הקנאים של האמונה המוסלמית ,למרוד,
פעולות נוספות בהתנגדות הלחצים הללו.
בחודש זה ,הנבואה ואז התממשה ,במיוחד אם אתה מחשיב מה נקראה בשם האביב הערבי האחרונים של שנים .במרד זה ,נתתי
דוגמה נוספת של הדרך זה ונביאי השקר "גורם" גברים לתת פולחן צורר המשיח .אף-על-פי האמונה המוסלמית אינה לפי הגדרה אחת
הכנסיות של אנטיכריסט כל הדתות ,חוץ מזה נוסדה על ידי אלוהים עם ישראל ,המשיכו לפי תורתו של ישוע ועל הקמת הכנסייה של ישו,
המצאת ,קידום על ידי השטן ,ולכן היבטים של מה השטן מנסה מובילות גבר אמיתי ונכון פולחן האל.
אלה של העולם המוסלמי נגרמות להפוך עמוק יותר לתוך הדת שלהם ,ובכך הם למעשה נותן פולחן דת שקרית .נותנים פולחן
האמיתית לאלוהים צריך לאמץ במוסריות של אלוהים ,תן סגידה לאלוהים כפי שהוא אומר לנו ,ולהאמין כי האלוהים גובר על כל דבר
אחר; עליך גם לקבל שישוע הוא בן האלוהים .זוהי האמונה האמיתית ,אלה שיש להם אמונה זו הצדקה התקווה של ישועה ,אשר הדת
המוסלמי הוא לא ,במיוחד כי היא דוחה את ישוע כאלוהים בגופו של אדם ,כפי יכול להיות שמעידים על קיצונים מוסלמים ,נכונות לעסוק
עינויים ורצח ,אשר אינה כיצד לקיים את המוסר של אלוהים.

 .פצוע אנושות אבל חייהם
אשר הייתה הפצע על ידי חרב ,חיים :זוהי הפניה ,בשם אלוהים ,שאנו מבינים כי היא הכנסייה הקתולית ובנות הפרוטסטנטי
שלו זה החיה הראשונה ,צורר המשיח ,אשר יגרום ונביאי השקר שכל העולם פולחן .לא רק הכנסייה של רומא עם זאת ,אבל כל כנסיה

אשר מבסס את האמונה שלו בבשורה שקרית של השטן ,שבת ראשון להיות מזהה הבולט ביותר של הכנסיות אשר נכללים בהגדרת של
הדת צורר המשיח בעולם.

מפיחה רוח חיים החיה
 .והיה לו הכוח לתת חיים בתמונה החיה ,התמונה של החיה צריך גם לדבר ,וגם לגרום כי רבים כמו לא לסגוד התמונה של החיה צריך להרוג.
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לתת חיים התמונה של החיה :פסוק זה הולך יחד עם מה .אני רק אומר ,זה לא בהכרח אומר לקחת כי אשר חיים ,לתת חיים,
במילים אחרות ,לקחת את פסל ולהפוך אותו לחיים ,זה גם יכול להיות כי צורר המשיח אשר איבדה את כוחה כדי לעשות מלחמה עם
הקדושים של אלוהים ,ניתנת הכוח הזה בחזרה על ידי הכוח של האלוף החדש שלה  ,את הרווח שווא ,או אומה זו שעולה ,לא מן הים,
אבל מן הארץ .פרשנות זו נתמכת ,אני מרגיש על ידי המילים הבאות.

הורג את אלה אשר אינם נותנים פולחן
 ,כי זה כמו רבים כמו לא יעריצו את התמונה של החיה צריך למות .זה נשמע כמו מה קורה במזרח התיכון ,עם אחד כת
מוסלמית רצח אחר כי הם לא נותנים לסגוד לאללה הראשון מאמינה שהם צריכים לעשות .כמו ימי הביניים באירופה ,צורר המשיח או
הכנ סייה של רומא ,היה הכוח לגרום מיליונים רבים נרצחת על לא לסגוד ככזה ,ציווה את הכנסייה של רומא .האנשים האלה כי הם תגר
על סמכותם של האפיפיור ,הכנסייה של רומא היו שם למוות בשם האל;  .זה מה הרווח שווא אחזיר הכנסייה של רומא וכנסיות הבת
שלה .זה יהיה כוונה השטן לעשות שוב מלחמה על אלה מי לשמור את המצוות של אלוהים ,ויש העדות של ישוע המשיח . .זה החיים
נביא שקר אחזיר התמונה של אנטיכריסט

סימן החיה
ותעש כל מקטן ,נהדר ,עשירים ועניים ,חינם ,האג ח ,כדי לקבל סימן יד ימין שלהם או המצח :התגלות 13:16

" אומר :לגרום למשהו לקרות או קיים ,או
" איפה הפניה של נביא שקר ,או צורר המשיח .המילה" causethאו גורם,
ותעש".הוא
להיות הסיבה שמישהו עושה משהו ,או להיות הסיבה שמשהו קורה.
".
" ,זה אומר כל מי לחיות על כדור הארץ כפי שהוסבר",הן קטן ולא גדול ,עשירים ועניים ,חופשי ,בונד
המילה"כל

פרשנות שווא של הסימן
כמו ימי הביניים ,הכנסייה של רומא היה הכוח להפלת מלכים; ועל ידי הטיה הפחדה כדי לאלץ את האוכלוסייה לציית מכתיב.
הפעם ,באחרית הימים ,אז הפרשנות האמין בדרך כלל הלכה ,ונביאי השקר אנטיכריסט לדרוש ואת כוח כי כולם צריכים לקבל סימן ,גם
יד ימין או על המצח ,ואלה העניקו שווא זו פרשנות בעבר הראו כי הסימן הזה יהיה סוג של קעקוע  ,או אפילו מכשיר אלקטרוני
ממוקמים מתחת לעור.

מתן תורה לא של הנביא שווא
יש עוד אפשריות משמעות אולם .ייתכן כי ונביאי השקר לא אלוף הדת צורר המשיח ,אבל בגלל מעשיה אפילו יותר לא צדיק,
גורם בעולם כדי לפנות את דת שקרית של אנטיכריסט כדרך דחתה את זו אשר מקדם נביא שקר.

התחשבות מתחשב
כפי הראיתי בשיעורים הקודמים ,מארק האלוהים הוא המצח שלך בגלל החלטה מודעת ומחושבת על החלק שלך כדי לשמור את
המצוות של אלוהים ,במקום המשך להתפלל כמו המסורת ואת השקרים תרמיות של מכתיב השטן.
בכך שאלוהים אומר לנו כי גם יש סימן של החיה ,כי זה על המצח עולה לי כי זה גם החלטה שקולה ,אך האנשים להחליט נגד
החוק של אלוהים ,להמשיך להתפלל מנחה בבשורה שקרית של השטן .זה יש כבר שמעידים אותי באופן אישי ,כי לי יש מוצגים או ניסה
להציג את בני משפחתי אמיתי האלוהים ,אך למרות אראה אז מן הדפים של התנ ך ,כי אשר סותר את מה שהם מאמינים ,הם גם כך
דוחים אלוהים של ,נאחזים .אמרו להם הוא נכון כל חייהם ,זה אומר כי הם דוחים את דבר האלוהים ככתוב השקר ולקבל בבשורה
שקרית של השטן כמו להיות האמת.

פרשנות נכונה
ותעש כל מקטן ,נהדר ,עשירים ועניים ,חינם ,האג ח ,כדי לקבל סימן יד ימין שלהם או המצח :התגלות 13:16

ההסבר שלהלן של הפסוק לעיל הוצגה לי על ידי אלוהים .זה הגיוני ,ומשקף את אשר אני יודעת להיות עקבי עם היסטוריה
ואקטואליה.
נביא שקר יגרום לכל שחיים על כדור הארץ ,כדי לקבל סימן יד ימין שלהם ,או המצח .נשאלת השאלה ,איך אינה זו נביא
שקר לגרום לכולם לקבל את הסימן הזה ,הסימן של החיה?
הדבר הראשון שעליך להבין הוא כי המילה "גורם" לא אומר "כפוי ".השטן בדרך של אנטיכריסט שלו או נביא שקר שלו,
אינה כוח לך לקחת איזשהו סימן על המצח או יד ימין ,הוא גורם לך לקבל את הסימן את הבורות שלך להאמין בבשורה שקרית של
השטן ,על הידיעה באמצעות חינוך רכישת הידע ,מכתבי הקודש של אלוהים.

ישוע מקצה את הסימן
זה אלוהים-ישו ,כאשר הוא חוזר הופעתו השנייה של המשיח ,כדי להסיר את כל חטאי האדם את החטא של השטן ,השקרים שלו
מעל פני האד מה ,מי יקבע מי מקבל את מארק האלוהים ,מי מקבל את הסימן של החיה .ישוע תחליט ,בהתבסס על מי אתה ,אם אתה נופל
לתוך ההגדרה של מי הוא הקדוש של אלוהים.

זוכר :ישוע מגדיר הקדוש של אלוהים כמו מי לשמור את המצוות של אלוהים ויש עדותו של ישו הנוצרי.
המילים ,יש העדות של ישו ,הוא הפניה את העדויות אשר ישוע נתן מעל ומעבר את תורתו של איך לעבוד את אלוהים ,אבל זה
הוא למעשה אלוהים בדמות אדם .זו עדות זו שיש הקדושים של אלוהים; הם יודעים שישוע הוא אלוהים וכי תורתו להגשים או להרחיב
על עשרת הדברות ,מביא את אשר לא היה שלם לתוך השלמה.
אם אתה הקדוש של אלוהים ואז ישו יקצה עם מארק האלוהים על המצח ,אם אינך פוגש את ההגדרה הזאת של מי הוא הקדוש
של אלוהים ,אז ישו יקצה עם סימון של החיה.
זכור :יש אין דרך ביניים ,או את אהבת אלוהים או אלוהים שונא ,צדיק או אתה רשע.

לא קונה או מוכר
והיה כי אף גבר לא יכול לקנות או למכור ,שמור הוא זה הסימן ,או את שם החיה ,או מספר שמו .ההתגלות 13:17

אם תביטו מקרוב פסוק זה ,אתה מבין ,רק אלה שיש להם כבר הסימן של החיה ,לקנות או למכור ,זה ניכר מהשימוש במילה
" מופנית הקדושים האלוהים ,כי אנו לא לקנות או למכור
"שמור" ,ואילו המילים הראשונות ,",כי אף גבר לא יכול לקנות או למכור,
" ,אשר ,או לקנות או למכור ביום השבת יש הסימן של החיה.
ביום השבת כפי שמציבה את הדיבר הרביעי  ,רק אלה",להציל את אלה

פרשנות שווא
עברו את ההבנה שלי מאז שהייתי ילד ,כי פסוק זה מרמז כי השטן בדרך של אנטיכריסט שלו בשותפות עם ונביאי השקר ידרוש
שתקבל איזה סוג של סימן על המצח או ביד ימין .את השקר הזה עוד מספר לנו כי אם תסרב לקבל את הסימן הזה ,אז אתה תמנע קנייה
או מכירה ,דרך איזה חוק האזרחים שחוקקו על ידי העם זה ונביאי השקר ,אלא גם את הממלכות עשר שהעניק דומיניון ונביאי השקר.
פסוק זה ,דרך ההיסטוריה ,נתן רוב האנשים להאמין כי הסימן ביד היא סוג של קעקוע פיזי או כזה ,וזו לוגי כאשר אתה שוקל
שאינך יכול לקנות או למכור ללא הסימן הזה .את אי ההבנה הזאת של פסוק זה ,ספר ההתגלות בכללותה נגרמת על ידי פרשנות שווא,
שקריו של השטן .כדי לסייע בהבנת פסוק זה אתה צריך ללכת הפסוקים הבאים מהברית הישנה.

 Frontletsבין עיניך
אתה ואזי לאגד אותם לחפש סימן על יד דע ו הם יהיו כמו  frontletsבין עיניך .דברים 6:8

הנושא של פסוק זה הוא עשרת הדברות Frontlets .בין עיניך ,מתייחס הבתוך השטח של העפעפיים שלך ,אז כאשר אתה סוגר
את העיניים ,תמשיך לראות את עשרת הדברות כתוב שם גם כאשר העיניים שלך עצומות .כל זה כמובן הוא סמליות ,אין סימן בפועל על
ידך או על המצח ,או על  frontletsהעיניים ,לפחות לא את האיש הזה יכול להיות מודע ,אבל אלוהים מי זה שנותן לנו את הסימן הזה
יראה אותה כשהוא מסתכל לתוך לבך.

מה קובע את הסימן של השטן?
והיה כי אף גבר לא יכול לקנות או למכור ,שמור הוא זה הסימן ,או את שם החיה ,או מספר שמו .ההתגלות 13:17

אם קראת את הפסוקים לפני ולא אחרי זה בספר ספר דברים אתה תדע כי אלוהים מתייחס לעשרת הדברות ,וכי בפסוק זה הוא
מספר הילדים של ישראל לאגד אותם (עשרת הדברות) עבור סימן על יד דע .אז סימן נוסף של האל או את מארק האלוהים הוא כי אלו
עשרת הדברות מאוגדים היד ,את  frontletsבין העיניים .ההפך להיות סימן של אלוהים ,הוא הסימן של החיה( ,השטן) ,כך כאשר תדחה
בכל דרך את עשרת הדברות ,אז .אלוהים ייתן לך את הסימן של החיה.
באחרית הימים ,סימן החיה יכולה להיות על ידך או על המצח שלך .אז אתה מבין ,זה לא כי השטן או צורר המשיח או ונביאי
השקר יהיה לך כוח לקחת את הסימן הזה כדי לקנות ולמכור ,אך כי כמו הקדושים של אלוהים ,אנו לא לקנות או למכור ביום השבת כי
זה חטא לעשות זאת .הקדושים של אלוהים הם זה כי הם ראו אלוהים של ,לשמור את המצוות של אלוהים ואת עדותו של ישו .הם לשמור
את כל המצוות של אלוהים ,ולא רק את אלה נוחים .בתור שכזה הקדושים של אלוהים התבונן השבת הקדושה של אלוהים ביום בו ציווה
כי הם חייבים ,שישי בשקיעה עד שבת בשעת השקיעה ,היום השביעי כפי שאלוהים זיהה אותו להקמת יום השבת כפי שמוצג בספר
בראשית.
כפי שציינתי מספר פעמים בשיעורים האלה ,אם את הכנסייה בגלל זה אתה לשמור השבת ביום הראשון של השבוע ,ואז אתה
נגרמות על ידי אנטיכריסט ,לתת תפילה על פי בבשורה שקרית של השטן .לכן רק מי הן לא אחת עם אלוהים ,ולכן הם בורים האמת של
אלוהים ,אשר מקבלים את החותם של החיה כי הם יהיה לקנות ולמכור ביום נכון של השבת ,בורות מוחלטת כי הם חוטאים חטא נגד
אלוהים ונגד הדיבר הרביעי שלו ,כי נאמר להם כי הקדוש יום של מנוחה האל הוא היום הראשון או יום ראשון.

 .תחשיב את

זה :לעשות לך ללכת לחנות בשבת ולקנות מצרכים ,או לאירועי ספורט ואתה הולך לקנות כרטיס להשתתף,

יש לך בחצר המכירה בשבת? אם אתה לעסוק בכל של מעשים אלה חטא ביום השביעי( ,שבת) ,אז אתה ציות המצוות של אלוהים ,באופן
ספציפי ,הדיבר הרביעי.

לא השטן אבל ישו
זה חשוב כי אתה מבין זה לא השטן או נביא שקר שלו את כוחות קיבלת את הסימן של השטן ,אבל זה .מדיניותו האנטי-אלוהים זה יהיה
לגרום לך ,דרך בורות ,לקיים אלוהים נגד הדוגמה והמסורות ,כדי לסמן את ילדו של השטן ,או את החיה.

כי אף גבר לא יכול לקנות או למכור
והיה כי אף גבר לא יכול לקנות או למכור ,שמור הוא זה הסימן ,או את שם החיה ,או מספר שמו .ההתגלות 13:17

יש רק יום אחד בשבוע שבו זה חטא ,נגד תורתו של אלוהים ,לקנות או למכור ,ואת זה את יום השבת ,יום השביעי הקדוש של
אלוהים .כדי להבין זאת עלינו להעיף עוד מבט הדיבר הרביעי.

הפירוש האמיתי
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה :המילה שבת הוא השם שאלוהים נתן ליום השביעי של השבוע .בדיוק כפי
שאנחנו יודעים היום השביעי כמו שבת ,תחילה קרא אותו השבת .המילה שבת אומר :היום הקדוש הלורדים .לכן ,יום השבת הוא היום
הקדוש הלורדים .זה הכי טוב ניתן להבין אם ההסבר שאלוהים נותן של שבעת ימי הבריאה.

את השמים ואת הארץ גמור
לכן את השמים ואת הארץ היו מסתיימות ,ואת כל מנחה אותם .בראשית 2:1

בפסוק זה אלוהים מודיעה לנו את העבודה של הבריאה הוא סיים .זה ציון עובדה ,נאמר לנו על ידי אלוהים עצמו.

אלוהים נח ביום השביעי
ביום השביעי אלוהים הסתיימה עבודתו שהוא עשה; שהוא נח ביום השביעי מהעבודה שלו שהוא עשה .בראשית 2:2

ואילו בפסוק  . 2:1אלוהים הופך הצהרה כללית למעשה ,בפסוק זה ,אלוהים זה להיות יותר ספציפי ,כדי להודיע לנו על משהו חשוב
בנוגע להיות סיים עם היצירה .אלוהים עכשיו אומר לנו ,זה שהוא סיים עם העבודה שלו וזה שהוא ואז נח ביום השביעי .שוב זה הצהרה
של עובדה ,אבל עם יותר מידע מאשר פסוק . 2:1

שאלוהים בירך היום השביעי
אלוהים בירך היום השביעי ,קידש זה :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר ועשה .בראשית 2:3

 ,שאלוהים בירך היום השביעי :שהאל יברך משהו אומר שהוא עושה זה קדוש .רק אלוהים יכול לעשות כל דבר קדוש ,לכן
כאשר אלוהים עושה ביום השביעי של השבוע הקדוש ,מי אוהב את אלוהים עלינו לדעת מזה ,ולשים לב באשר למה אלוהים עשה את זה.
משמש בתנ ך" ,קדוש" פירוש המילה "אמת" .בכל פעם אלוהים מתייחס לכל דבר כמו להיות הקודש ,הוא אומר כי זו האמת .ליום
השביעי להיות קדושים זה אומר כי היום השביעי הוא יום מנוחה האמת של אלוהים ,כי אין באותו יום בשבוע הוא האמת.

אלוהים קידש היום השביעי
אלוהים בירך היום השביעי ,קידש זה :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר ועשה .בראשית 2:3

 Sanctifiedמוגדרת בתור :לתת מעמד משהו קדוש ,כדי לבצע טקס או מעשים אחרים שנועדו לשחרר מישהו או
"
 ,קידש זה :המילה"
משהו מן החטא.

אלוהים הראשון " "Blessesהיום השביעי בשבוע ,מה שהופך אותו קדוש ,ואז הוא הולך צעד נוסף על ידי " "Sanctifyingהיום
השביעי ,אשר על פי ההגדרה אומר כי הוא שחרר היום השביעי של החטא.
זה אומר לי שזה ולכן כוונתו של אלוהים כי אין חטא מתרחש ביום השביעי של השבוע .זה טבע האדם לחטוא ,שלאדם יש המוסריות
באותו האלוהים הוא בניגוד שהמצב הטבעי של האדם בעולם הטבע .למרות זאת ,אלוהים בכוונת על יום אחד בשבוע ,האיש הזה אינו
לחטוא .זה כוונתו של אלוהים שעושה האדם מאמץ להימנע מכל החטאים .מהי הדרך הטובה ביותר לאדם להימנע מן החטא? אם אתם
מבלים יום אחד בשבוע בתקשורת עם אלוהים ,איך אתה יכול לעשות משהו עם חטא? אם אתה לומד להשיג הבנה של כתבי הקודש של
אלוהים בשעות של השבת ,איך יכולת לעשות משהו זה יהיה חטא?

מכיוון שאלוהים נח ביום השביעי
אלוהים בירך היום השביעי ,קידש זה :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר ועשה .בראשית 2:3

ואז אלוהים נותן לנו את הסיבה שלו? למה אנו חייבים לא חוטאים ביום השביעי :כי בזה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל
יצר ועשה .בגלל ,אלוהים נח ביום השביעי ,ואז מסיבה זו ,אנו ילדיו חייב להפגין הכבוד אלוהים ואוהב על ידי כיבוד השאר שלו על ידי
כניסה למנוחה שלו איתו .זו התצוגה של אחווה אינטימי עם אלוהים.
זוכר :אלוהים רוצה לקיים יחסים אישית ואינטימית" ,מונו  eמונו ",הדבר אפשרי כאשר אתה מכבד יום השביעי על ידי
כניסה לשאר הלורדים ,כמו שהוא עשה.

שישה ימים לעשות את כל העבודה
אלוהים הראשון מודיע לנו זה שהוא נח ביום השביעי ,אז הוא מודיע לנו כי הוא מקודש היום השביעי ,אז הוא מודיע לנו .למה הוא עשה
הקדוש ,קידש היום השביעי בשבוע.
שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה . :עכשיו .אלוהים נותן לי ולך פקודה .כאשר מישהו מצווה משהו
מכם ,זה לא בקשה אלא משהו שעליך לעשות ,עונש אחר הפנים על הכישלון שלך לא נותנת צייתנות .אלוהים ולכן שמפקד לנו שאנו
חייבים לעשות כל העבודה שלנו על ששת הימים הראשונים של השבוע ,כפי שאלוהים עשה את עבודתו בשישה ימים.

ביום השביעי לא לעבוד
 ,אבל היום השביעי השבת של האדון האל :זה אלוהים לוחצים הביתה את הנקודה כי היום השביעי הוא יום הקדוש שלו ,הוא
נתן את זה יום אחד בשבוע שם ,השבת .הזה (היום השביעי) הוא היום היחידי בשבוע כי הוא נתן שם ,צריכה להרשים את ואני שאלוהים
הוא נחוש ,התעקשותו ,הפקודה שלו ,כי אנו צופים הקודש שלו ביום השביעי כפי שהוא מצווה לנו לעשות.

זה פשוט מאוד; אלוהים הוא מצווה עלינו לשמור את יום השביעי הקדוש .רק אלוהים יכול לעשות כל דבר קדוש ,אז איך אנחנו
מונעים היום השביעי הקדוש? נוכל לשמור את זה הקדושה על ידי עשייה כמו שאלוהים ציווה .זה מה שאנחנו עושים ,אי-היום השביעי
יום הקודש של אלוהים ,היא חוטאת.
זוכר :אלוהים קידש היום השביעי ,ובכך מפקד זה שם להיות אין חטא ביום ההוא . .זה מסיבה זו שסיכנת את זעמו של
אלוהים ,וגם למה אלוהים יקצה עם סימון של החיה ,אם לא תשגיחי שלו ביום השביעי הקדוש.
יש משהו א חר .ברצוני לציין בפנייך .היה ויכוח בין היהודים לבין הנוצרים באשר באיזה יום בשבוע הוא יום השבת .מאז משה,
ליהודים יש קשר בין יום השביעי ,עדיין לעשות היום .נוצרים ,מצד שני ,לפחות מאז הקמתה של הכנסייה של רומא ,הבחינו ביום
הראשון כמו היום של מנוחה .אני מציע כי שאנו צופים היום כי אלוהים בעצמו אמר לנו זה יום השבת שלו .אתה בטח שואל" ,אלוהים לא
באמת אמר בוודאות מועטה ,באיזה יום זה יום השבת שלו ",נכון? לחשוב .זו תהיה טעות .אלוהים הוא מאוד ברור" ,אבל היום השביעי
הוא השבת של האדון האל ":תוכלו למצוא הצעת מחיר זו נלקח ישירות האלוהים ב אקסודוס  .20:10אם אלוהים דיבר זה ,אז זהו
האלוהים ,והוא האמת .אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה לא של אלוהים ,אבל שקר.

אתה חייב לשמור על החוק כולו
יומת יהיה לשמור את כל התורה ,ואת עדיין לפגוע בנקודה אחת ,שהוא אשם כל . .הוא אמר",לא תנאף ",אמר גם",לא להרוג" .עכשיו אם אתה
נואפים אין ,אך אם אתה הורג ,אלף הם הופכים ובעל עבירות מכבדו של החוק .ג'יימס 2:10-11

עליך לציית האלוהים ולאחר נותנים סגידה לאלוהים בדיוק כפי שאלוהים מצווה; אחרת אתה תסגדו אלוהי היקום אלא המצאה
שלך ".הפסוק הבא נותן תמיכה לזה מתוך כתביו של אחד השליחים של ישו.
יש לי אמר את זה קודם אבל תנו לי לחזור על עצמי" ,עליך לשמור  10כל עשרת הדיברות ,לא רק על אלה תמצא הנוח .אם
לשבור אפילו לאחד את המצוות של אלוהים ,אז אתה לשבור את כל אותם.
כדי לשמור על  9מתוך עשרת הדיברות לא הופך אותך האלוהים .אם לשמור את עשרת הדברות ,אך לשמור השבת על היום הראשון
בשבוע בניגוד ישיר הניסוח והכוונה של המצווה הרביעית ,אז זה לא אלוהי היקום אתה סוגד ,הוד סגידותך הוא לשווא.

האם שבת ביום השביעי?
איך אנחנו יודעים בוודאות מהן השעות ביום השביעי של השבוע?  .אנחנו במאה ה 21-להתבונן יום כמתחילה במכה של אמצע
הלילה .אלוהים לא להתבונן יום כמונו .זה הכי טוב ניתן להדגים כפי שאלוהים נותן הסבר של ששת הימים הראשונים של הבריאה כפי
שהוצגה בספר בראשית פרק .1

לששת ימי הבריאה
ו אלוהים קרא האור יום וקרא החושך בלילה .בערב ,בבוקר היו ביום הראשון .בראשית 1:5

ו אלוהים קרא הרקיע גן עדן .בערב ,בבוקר היו ביום השני .בראשית 1:8
בערב ,בבוקר היו ביום השלישי .בראשית 1:13
בערב ,בבוקר היו היום הרביעי .בראשית 1:19
בערב ,בבוקר היו היום החמישי .בראשית 1:23
ואת אלוהים ראיתי כל מה שהוא עשה ,והנה ,זה היה טוב מאוד .בערב ,בבוקר היו יום השישי .בראשית 1:31

ביום הראשון
ו אלוהים קרא האור יום וקרא החושך בלילה .בערב ,בבוקר היו ביום הראשון .בראשית 1:5

ביום השני
ו אלוהים קרא הרקיע גן עדן .בערב ,בבוקר היו ביום השני .בראשית 1:8

ביום השלישי
בערב ,בבוקר היו ביום השלישי .בראשית 1:13

היום הרביעי
בערב ,בבוקר היו היום הרביעי .בראשית 1:19

היום החמישי
בערב ,בבוקר היו היום החמישי .בראשית 1:23

יום השישי
ואת אלוהים ראיתי כל מה שהוא עשה ,והנה ,זה היה טוב מאוד .בערב ,בבוקר היו יום השישי .בראשית 1:31

בערב ,בבוקר
ואת אלוהים ראיתי כל מה שהוא עשה ,והנה ,זה היה טוב מאוד .בערב ,בבוקר היו יום השישי .בראשית 1:31

בערב ,בבוקר היו ביום הראשון .בערב ,בבוקר היו ביום השני ,וכו ' .בכל אחד מן הימים  6הראשון ,אלוהים נותן הסבר על
העבודה כי הוא היה מעורב כדי להשיג את מטרתו של יצירת היקום הזה .אז אחרי הכל כי העבודה היא מושלמת ,הוא אומר לנו משהו
אחר.
הפרשנות המסורתית היא כי אלוהים נותן מספר לכל אחד הימים של העבודה שלו ,ואת זה אולי נכון חלקית ,כי אלוהים הוא יצירת שבעה
ימים בשבוע .אבל מה עושה אלוהים גם נותן תיאור של היבט נוסף של העבודה זה שהוא עוסק.
במילים אלה ,בערב ,בבוקר היו ביום השני ,אלוהים הוא יצירת הבסיס עבור הדיבר הרביעי שלו;"שישה ימים ואזי אתה
העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל היום השביעי הוא השבת של האדון האל :זה לא עשה שום עבודה.
"

לצד היצירה
אלוהים לא בחר רק יום אחד בשבוע כדי להיות שלו יום מנוחה ,אלוהים ברא את יומו של מנוחה לצד יצירתו של היקום .בסוף
כל אחד לששת ימי הבריאה אלוהים מקים עוד אבן הבניין של היצירה של השבת ,כמו שאלוהים ציווה.
זה ניתן להבין היטב מתי .שים לב איך שאלוהים מנצל את המילים של המשפט האחרון של יום כל הסבר .אלוהים אומר הערב,
כל הלילה עד הבוקר ,נכלל היום שאלוהים נתן רק ההסבר שלו עמל יום הבריאה.
המילה ערב ,או בין הערביים ,מוגדרת בתור :כאשר השמש שוקעת .לכן ,כאשר השמש יורדת מתחת לאופק ,דרך בלילה,
כולל בבוקר אשר מוגדר בזריחה ,כלולים ביום של אלוהים .כאשר השמש שוקעת שוב ,היא ההתחלה של יום חדש ,ואת הקצה של
התקופה העתיקה.

לא זריחה עד הזריחה
לפני המצאת חתיכה זמן מהימן ,אדם לרוב עמדו כל מתחיל עם עלות השחר ומסתיים  24שעות מאוחר יותר שוב בזריחה.
התקופה המודרנית ,בגלל המצאת חתיכת זמן אמין ,הקמנו את המסורת של התחלה של יום חדש-חצות ,וביום ישן מסתיים באותה עת.
כפי שאתה רואה ,אלוהים אינו שומר הזמן כמו האיש הקימה .כמובן זה בשל השפעת השטן במשך מאות שנים כי האיש ביססה
דרכים זמן בניגוד הדרך של אלוהים.
זכור :ב ספר דניאל ,אלוהים אומר לנו כי השטן מתכוונים לשנות את הזמנים ואת חוקי האל .אתה צריך להיות מודע ,כי כמו
כל דבר האלוהים ,הוא כי בן אדם לציית ,כמו אלוהים מדבר ,ולא כפי שנוח לנו ,לכן ,כפי שאנו צופים יום שונה מאשר כמו אלוהים נתן,
אנחנו בציות האלוהים.

יום חדש מתחיל בבית שמש.
ואת אלוהים ראיתי כל מה שהוא עשה ,והנה ,זה היה טוב מאוד .בערב ,בבוקר היו יום השישי .בראשית 1:31

איך כל זה מתקשר כאשר השעות של השבת? בערב של ה 6-ימי השבוע (שישי) ,יום השישי מסתיים ומתחיל היום השביעי.
משמעות הדבר היא כי השעות של השבת מתחילה בשקיעת החמה ביום השישי (שישי) ,יום השישי מסתיים באותה עת .ואז ל עשרים
וארבע השעות ,אנחנו בשעות של השבת ,אשר מסתיים ואז בשקיעת החמה ביום השביעי של השבוע( ,שבת).
לדוגמה :היום הוא יום שישי ביוני  ,2016 ,6כאשר השמש יורדת מתחת לאופק( ,כ 20:30 -שעות) ,זה נקרא חשכה ,ואת
השבת מתחיל ומסתיים יום השישי (שישי) .כאשר השמש ואז יורד שוב באותו זמן שבת בערב ,הקצוות השבת ,החדש היום (ראשון),
מתחיל ביום הראשון של השבוע.

 .הוא שבת שלנו זהה כמו עם ישוע?
ובכך את השמים ואת הארץ היו מסתיימות ,ואת כל מנחה אותם .ביום השביעי אלוהים הסתיימה עבודתו שהוא עשה; שהוא נח ביום
השביעי מהעבודה שלו שהוא עשה .בראשית 2:1-2

היה שבת או יום השביעי ,כפי שאנו צופים זה ביום השביעי כפי במקור ברא אותו? זה יכול להיות מובן כשאתה מסתכל על לוח
שנה.
ביום הראשון של כל חודש משתנה בין שבעת ימי השבוע משנה לשנה ,לעומת זאת ,ביום הראשון של השבוע הוא תמיד ראשון,
לכן האחרון או ביום השביעי של השבוע הוא תמיד ,שבת ,ללא קשר איזה חודש או שנה זאת.
כהוכחה כי שלנו שבת הוא היום השביעי בפועל שניתנו לנו על ידי אלוהים ,עלינו רק מסתכלים אחורה על היום של השבוע כי
היהודים בתקופת ישו נצפתה השבת ,לראות כי הם אותו יום .לוח השנה שלנו הוא זהה לזה של הרומאים ,עם רק שמות ימי השבוע
השתנה.

האל הקדוש השביעי יום
אלוהים ,היום השביעי ,והיא שעתקו אותו :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר ועשה .בראשית 2:3

אותו פרק זמן של  24שעות ביממה יום אחד מתוך שבעת הימים בשבוע מוגדר הצידה על ידי אלוהים כמו יום קדוש ,אלוהים
קידש ,ובכך מזה יום כאשר אין חטא הוא לקחת את המקום .זה יום השבת הקדוש של האדונים .אלוהים ואז ממשיך לתת מזהים אחרים
הנוגעים פיקודו של שמירת יום השביעי הקדוש.

אף בתוך שערייך
 ,בנך ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת ,ולא את הבקר ,ולא מלכותך זר הנמצא בתוך שערייך :מה זה אומר שזה
לא מספיק באופן אישי לא לעסוק בכל עבודת את יום השבת ,אבל שאף אחד אשר מזוהה עם האנשים ,ולא תחת שליטה שלך ,יכול לעבוד
גם.

הגדרת המילה "עבודה"
בו לא עשה עבודה כלשהי :במילים אלה אלוהים מתנהג מאוד מפורשת ,לא עובד בשעות של יום השביעי .מה אלוהים אומר

על-ידי אין

עבודה ,מהי ההגדרה של המילה "עבודה" משמש כאן על ידי אלוהים?

" מוגדרת על-ידי המילון כמו :מאמץ או מאמץ מכוון כדי לייצר או לבצע משהו; עבודה ,עמל או משהו על איזה
המילה"עבודה
מאמץ או העבודה שהושקעו; פעילות או משימה.

הבנה "עבודה"
" חל ציווי האלוהים שנעשה עבודה בשעות של השבת.
אני מרגיש צורך לתת הסבר אחר איך ההגדרה של המילה"עבודה

עבודה ,משמעותה מסחר
יחד עם המזהה לעיל ,זו ההגדרה של מה זה אומר לעבוד ,יש מטרה משתמעת .לעסוק בעבודה כדי להגביר את העושר שלך,
להרוויח .כל מה שאתה צריך; יש גג מעל הראש ,אוכל על השולחן עבור לך ולמשפחתך .בקיצור זה מסתכם המסחר להרוויח ,משקיעים
כסף ,או שאני צריך להגיד" ,קניית ,מכירת" של העבודה או העבודה של אחרים ,או את הדברים האלה ,שהשיגה העבודה בשבילך .זה
הבנה זו ,שאומר לנו .כי זה חטא "לקנות או למכור" דבר במשך שעות יום השבת הקדוש.

למה אלוהים מתעקש
בשישה ימים האל ברא השמים והארץ ,הים ואת כל אשר בתוכם ,נח ביום השביעי :מה ,אלוהים ברך את יום השבת ,ואת זה מקודש
אקסודוס 20:11

הזין מהירה של האי אלוהים חוזר על עצמו כדי לתת דגש על החשיבות שהוא נוטל על האדם לשמור את יום השבת הקדוש שלו.

אף אדם לא יהיה לקנות או למכור
והיה כי אף גבר לא יכול לקנות או למכור ,שמור הוא זה הסימן או השם של החיה ,או מספר שמו .ההתגלות 13:17

כל זה ואז מגיע המעגל את המשמעות של ה '-למה איש לא יהיה לקנות או למכור ביום השבת.
שמור הוא זה היה הסימן .זה אומר לי כי ונביאי השקר תגרום לאנשים לקבל את הסימן של החיה ,בגלל הפרת הפקודה של
אלוהים ,על ידי רכישת או מכירת בשבת הקדושה האדונים ,כי אלה הקדושים של אלוהים יודע שזה חטא לעסוק כל סוג של עבודה או
מסחר במשך שעות יום השבת  ,אז רק אלה שאינם בקיאים זה יעסקו ב  sinיום אחד בשבוע שאלוהים ייסד כי אין חטא הוא יתקיים.

השקר ראשון
אם אתה מאמין השקר של השטן ,לשמור השבת ביום הראשון של השבוע( ,ראשון) ,לאחר מכן זה לא יהווה בעיה ללכת לחנות או ללכת
לעבודה ביום שבת .לך שבת הוא רק עוד יום בשבוע.
ב הדיבר הרביעי ,אלוהים אומר לנו את זה בשבת ,האמיתי השבת ביום השביעי כי אף אדם או אין הקדוש של האלוהים האמיתי ,יעבדו.
זה חל גם על אחרים הנמצאים בתוך שעריכם שאומר לא רק בתוך הבית שלך ,אבל זה לא תגרום לאחרים לעבוד במשהו שאתה עושה.

אלוהים מקצה את סימן החיה
כאשר אתה קונה או מוכרת כלום ביום השבת אתה גורם לאחרים לעבוד או לעסוק בעסק .לדוגמה ,תלך לשוק ,בשבת האמיתי
השבת ,כדי לקנות חלב ,החנות פתוחה אז אתה יכול לעשות את זה .החנות יש אנשים המועסקים בשבת כדי לקחת את הכסף שלך.
בתמורה החלב ,הוא הפרה של לא עובד בשבת ,בדיוק כפי שאתה עושה עבודה את עצמך .זו הפרה .לכן אם לקנות או למכור בשבת ,ואז
תקבל את הסימן של החיה גם אם אתם צדיקים בכל המובנים האחרים .למי למכור לך את החלב יקבלו גם הסימן של החיה כי הם עובדים
ביום השבת.

ישוע מקצה את סימן החיה
תחשבו על זה ככה ,זה לא אנטי המשיח או נביא שקר זה ידרוש איזשהו סימן לפני שתוכל לקנות או למכור ,אבל זה אם אתה
שובר את הדיבר הרביעי ,יוצא לשוק ,או להיות מעורב בכל סוג של עסק ,ולכן קנייה או מכירה ,תקבל את הסימן של החיה מאלוהים לא
מהשטן . .זה לא השטן זה נותן לך את מארק ,אבל אלוהים ,בגלל שלך ציות מצוותיו ,אי ציות אפילו הביא על ידי הבורות שלך ואת
השקרים של השטן הוא עדיין חטא טעונה נגדך.

אם אתה אוהב את אלוהים
לכן ,אם הם משתדלים לעבוד את אלוהים כשהוא פקודות לך לשמור את השבת ביום השביעי כמו את יום המנוחה של ואני להכניס את
אלוהים לתוך הבית שלך הקומונה איתו ,אז אתה כנראה לא ללכת לשוק ,או כדי לעבוד ,או לערב את עצמך בשום דבר .זה יהיה בניגוד
לכוונת המצווה הרביעית ,וזה כולל הולך השוק  ,או לקניון ,או בכל דרך לערב את עצמך לקנות או למכור משהו .עורך מכירת חצר
בשבת הוא כגון הפרה כפי הולך למסעדה לארוחת ערב לפני שהשמש תשקע.
 .זה השטן בעל גרם לך לקבל את הסימן של החיה שלו עיוותים של החוקים של אלוהים ,ועושה שבת יום עסקים ,לא אדוני היום של
השבת ,אבל זה הוא האלוהים אשר מקצה עם סימון של החיה על התעלמות ועל אי-ציות לחוק שלו.
יש מונח משפטי חל חוקי האלוהים כמו גם; אולי שמעת את זה בעבר .אי ידיעת החוק היא אי-הגנה נגד החוק.

האזהרה של אלוהים
עם כל  deceivablenessשל עוון בהם שדינם להכחד; כי הם קיבלו לא אהבת האמת ,הם יוכלו להינצל .הראשונה אל התסלוניקים II 2:10
אלוהים נותן לנו מזהירה אותו מפני ההשלכות של כל זה בפסוק לעיל .כל אלו המסרבים אלוהים של בגלל שקריו של השטן,
יהיה לגווע כיליון ,כי הם לא קיבלו אהבת האמת  ,ולכן לא יישמרו .אם אתה מקבל את שקריו של השטן .שאתה דוחה אלוהים של ,ללא
האמת ,אתה אבוד לפרדישן ,הוא השטן .כל מי בגלל שקריו של השטן שומר שבת ראשון ,ימותו ,כי הם קיבלו לא אהבת האמת ,הם
יוכלו להינצל.
כפי שניתן לראות ,ישנם שני ספרי הבשורה בעולם ,הבשורה הקדושה של אלוהים ו False -הבשורה של השטן .אם את מרשה
לעצמך בדרכיהם של האלוהים האמיתי ,ויש רק הידע בבשורה שקרית של השטן ,אז רק מוות נצחי מחכה לכם באש הגיהינום.

הגדול נופל משם
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

הפרשנות שווא
הנפילה משם כי אלוהים מתייחס כאן אינה ,כפי השטן בבשורה שקרית תהיה לנו להאמין ,כי נוצרים להפסיק לסגוד לאל ,ואת
נאמנים אמונתם והכנסיות נוצרי.

הפירוש האמיתי
האמת שנפילה-משם מתייחס למי קוראים לעצמם נוצרי ,יהודי ,מוסלמי ,אשר תינתן לראות דבר האמת של אלוהים ,ואז לסיים
את יחסיו עם הכנסיות כוזב ושל לפנות ישו ,הבשורה האמיתית של האל ,אמונה.
" ברגע יתגלה ,כל מי שעד כה עיוורה שקריו של השטן ,לחפש את
 .זה נכון ,כי אלוהים יחשוף",האיש הזה של חטא ,בן האבדון
האמת ,ולא להישאר עד השקרים של אנטיכריסט לעולם ועד.
אם סיימת את הלימוד והמחקר של האלוהים מגיעים להבנה אלוהים של ,אז השקרים של השטן בקלות מתגלים לך כשאתה
רואה אותם .זה בדרך זו ,כי בן האבדון מתגלה ואתה וויל ואז ליפול משם בבשורה שקרית של השטן וכנסיות שלו שווא ,לתת אמיתי
ונכון פולחן אלוהי היקום.

בן האבדון
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, exaltethעצמו ,הוא הפניה אל השטן דרך שלו האנטי-ישו ,הכנסייה של רומא ואפיפיורים שלה ,כמו גם הדת
של נביאת השקר ,ליברליזם.
האפיפיורים של הכנסייה הקתולית הרומית ,לאורך ההיסטוריה שלה ,מתנגדת ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות ,גם נעלות
עצמם מעל כל האחרים ,אפילו אלוהים.
זכור :הא פיפיורים מאמינים בעצמם בתור ישוע מוסתרים על ידי בני אדם אחר ,כפי שמעידים בציטוט הבא.

הארכיבישוף של ונציה לפני שהפכה פיוס העשירי
הבישוף של רומא (האפיפיור) 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.
כפי שאתה יכול לראות האפיפיורים חושבים שהם ישוע המשיח ,לכן מה מנשר או צו זה הם עושים ,זה כאילו שזה מאלוהים .הם
אז זה להשתמש כהוכחה( ,האפיפיורים) שהם שאינו טועה ,כמו גם מדיניות ומסורות הוקמה שלהם .להיות כי למדתי לראות בקלות את
שקריו של השטן ,אני יודע שזה יהיה חילול השם ,אתה יכול עכשיו לראות זאת גם כן?
כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש האלוהים .כי האפיפיור מחשיב את עצמו .אלוהים ,הוא יושב בוותיקן ,הרואה ביותר את
בית האלוהים ,זה מתאים האפיפיור של הכנסייה של רומא.
 Shewingעצמו שהוא אלוהים :מאת יושב על כס המלכות מצועצע הנמצא בבית האלוהים ,האפיפיור וכך מציג את עצמו
להיות אלוהים .הדבר שאני מוצא מפריע ,כי יש הרבה אנשים שאני יודעת מי הם אלה אשר להיות קתולי ,למעשה נראה האפיפיור כאילו
היה למעשה אלוהים .כזה הוא כוחו של השטן שקרים ,הזה כל כך הרבה למעשה האמונה האפיפיורים הם אלוהים על פני האדמה בגופו
של אדם.

התקבל לא אהבת אמת
עם כל  deceivablenessשל עוון בהם זה וגילגמש; כי הם קיבלו לא אהבת האמת ,הם יוכלו להינצל .הראשונה אל התסלוניקים II 2:10

אני מחשיב את זה הפירוש החלופי יותר מתקבל על הדעת ,כי זהו אלוהים מי בא לתקן את אשר השטן השחית מן השקרים שלו תרמיות,
אז זה הגיוני שזה יהיה אלוהים אשר מציב את הסימן של השטן על אלה שמתרגלים אי ציות לו ,את מארק האלוהים לאלה לציית ולשמור
על חוקי האל.

המספר של החיה
הנה החוכמה . .תן לו תחפצי הבנה ספירת המספר של החיה :אני מחפש את המספר של אדם; והמספר שלו הוא שש מאות  threescoreושש,
( .)666ההתגלות 13:18

כמו הדרך שלו נותן אפילו עוד ראיות זה שם שתי הבשורות נשמעת בעולם היום ,אלוהים מראה לנו דרך אחרת לתת את זהות מי ומהם
אנטיכריסט ,ונביאי השקר.

שימו

לב :כל הפסוקים הנ ל הפניה ונביאי השקר ,למה אז לדעתך אלוהים-אלוהים ואז נותן לנו פסוק זה מתייחס למספר של

החיה ,מה שאנחנו יודעים .החיה הוא צורר המשיח ,לא נביאת השקר? אני מחשיב את זה הוכחה כי ונביאי השקר הוא המשך או
האבולוציה של דת אנטי המשיח.
התפתחות זו לוקח המקורי צורר המשיח כפי של ממלכה קטנה ,לזה של דת הבינלאומי לזה של דת העולם לדחות פולחן אלוהי
היקום לטובת משלו הרעיון של אלוהים ,על זה של הנביא כוזבים ,אשר היא דת חסר אלוהים( ,ליברליזם) ,זה לא רק דוחה מעשרת
הדיברות המסבירים כיצד ניתן לתקן ,נכון לסגוד לאלוהים  ,אבל גם לדחות את המוסר מאוד של אלוהים.

רומיות
הנה החוכמה . .תן לו תחפצי הבנה ספירת המספר של החיה :אני מחפש את המספר של אדם; והמספר שלו הוא שש מאות  threescoreושש,
( .)666ההתגלות 13:18

זה יורד במשך מאות שנים כי המספר  666יש סוג של מטרה מיסטית ורע ,בדרך של אמונות טפלות אלה מקודמת על ידי
הכנסייה של רומא ,הגיע כדי להיות מספר כדי להימנע.
 .הנה החכמה ,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 ,אשר נקראים רומיות .אלה הן כדלקמן:
אני = ,1
,V = 5
,X = 10
.L = 50
,C = 100
.D = 500

תחליף בנו של אלוהים
כפי הכתוב לעיל ,אנו מחפשים שם של אדם ,המחשבת החוצה עד  .666למטרה זו יש שם או כותרת משרה עם האפיפיור,
".
" אשר הוא בלטינית",מחליפים בן האלוהים
נקראת Vicarius Filii",דאי,
תרגום זה לבד צריך לתת לך לעצור ,הוא אומר לנו כי האפיפיור של הכנסייה של רומא מקדם את עצמו כתחליף ישוע.
האפיפיור לא אומר כי הוא נציג של ישו ,אבל הוא האפיפיור מיקם את עצמו בהתמרה לישו.
כאשר מפרקים את השם באמצעות רומיות תקבל:

Vicarius
,V = 5
אני = ,1
,C = 100
,A = 0
,R = 0
אני = ,1
,U/V = 5
,S = 0
כל הסכומים אשר יתברר .112

Filii
.F = 0
אני = ,1
.L = 50
אני = ,1
אני = ,1
כל אילו סכומים החוצה ל.53 -

דאי:
,D = 500
,E = 0
אני = ,1
אשר מסכמת שוב החוצה אל .501
הסכום הכולל וכך מגיע ל  + 53 + 112שווה .666 501
כותרת זו מתלווה מזהי שראינו במחקר זה בדבר העובדה אנטיכריסט הוא נחוש מציג את עצמו להיות אלוהים ,על ידי זיוף את
הכנסייה של ישו ,ואז החלפת את החיקוי ,צורר המשיח ,במקום הכנסייה של ישו.

התחליף לישו
לכן ,אחת הכותרות רבות האפיפיור עובר ,מתורגם "תחליף עבור בנו של אלוהים ",לא רק הוא זה יומרני אבל זה גם חילול
השם .במתן מידע זה אודות המספר של אנטיכריסט כמו שווה  ,666אלוהים נותן תמיכה כי זה חילול השם ,חילול השם של השטן ,ולכן
הוא האחד שאליו מתייחס התואר הזה הוא של השטן ,אנטיכריסט ונביאי השקר.
" הוא אחת הכותרות האפיפיור עובר,
אנו יודעים כעת כי אנטיכריסט הוא הכנסייה של רומא ,התואר הזה Vicarius Filii",דאי,
אז שוב שאת המזהה של אנטיכריסט מתאים האפיפיור של הכנסייה של רומא.
אתה רואה ,לא יודע לגבי המספר  ,666אמונה זו שמשהו קידום על ידי השטן ,אנטיכריסט כדי לבלבל ולהטעות את אלה שאינם
מוכנים לקחת את הזמן והמאמץ של הלומדים האלוהים האמיתי.

נביא שקר ,דת מפותחת
עם כל  deceivablenessשל עוון בהם זה וגילגמש; כי הם קיבלו לא אהבת האמת ,הם יוכלו להינצל .הראשונה אל התסלוניקים II 2:10

כפי שניסיתי להראות לך קודם ,השטן תנסה להחליף את הדת אנטיכריסט לצורך סגידה האמיתי של אלוהים ,כפי המועברים
אלינו על ידי ישוע המשיח .העובדה כי ישו נותן דיון לגבי המספר של החיה לאותו הדיון של הנביא שווא ,רק נותן תמיכה ,בראש שלי,
ונביאי השקר מייצג התפתחות הדת שווא של השטן ,לדת האל נגד הרבה יותר.

עוד כותרות של האפיפיור
השני של כותרי האפיפיור הוא כדלקמן ,כפי שאתה רואה הם גם מוסיפים עד .666

קפטן של הכמורההאמצעים מתורגם:

כומר של בית המשפטהאמצעים מתורגם:

D = 500

L = 50

U=5

U=5

X = 10

D = 500

C = 100

V=5

L = 50

אני = 1

אני = 1

C = 100
U=5

סה כ666 :

סה כ666 :

כאשר אלוהים נותן הנבואה
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אני רוצה לציין משהו כאן .כאשר אלוהים נותן הנבואה ,הוא לא רק מראה לנו כי הוא יכול לראות אל העתיד ,אך כאשר הוא
אומר לנו צורר המשיח יהיו שם של אדם ,כי שם תהיה שווה המספר  ,666זה לא משהו שאלוהים עשה כדי לגרום שם זה ששמעון;  .זה
האחד שלובש את השם שגרמו את המספר ל מקורם .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.

מנסה להפריך את הכותרת
" הוא לא אחד
בעבר הכנסייה של רומא ניסו להפריך את הטענה על ידי הקדושים של האל כי הכותרת Vicarius Filii",דאי,
התארים של האפיפיור .הבאות היא הצעת מחיר השגתי מהאינטרנט ,אני לא בטוח של שם המחבר ,הצעת מחיר זו המחבר מראה כי
הכותרת למעשה שייך האפיפיור כפי שתועדו בהיסטוריה.

הסמכות של קונסטנטין לא אלוהים
אני טוענת כי בכל פעם האפיפיור ציטט את התרומה של קונסטנטין כהוכחה בסמכותו הטמפורלי ,או תרומת צוטט כמקורי במשפט
 ,Canonזה ביעילות היוו וידוע כי הביטוי  Vicarius Filii Deiנחשב גם להיות אותנטי ,ואת מצב זה קיימת כבר מעל  600שנה.

לקחתי את ההערה לעיל כתב העת הקתולית שניתנו באינטרנט .תגובה זו יש לעשות עם ניסיון ,על ידי הכנסייה של רומא ,כדי
להפריך את הרעיון כי המספר  666ניתן לייחס את האפיפיור מהכותרת שלו.

האמת של אלוהים גילה
הסיבה שלי כדי להציג את ההערה הוא לא להתווכח בדרך אחת או אחרת לגבי המספר  ,666אבל מה את ההערה לפיה היותו
האמת.

הסמכות של האפיפיור לא מאלוהים
" מה המחבר את ההערה אומר ב ,היא הכנסייה
"התרומה של קונסטנטינוס כהוכחה רשות הטמפורלי של הכנסייה של רומא,
של רומא מודה כי זה קיבלו את סמכותו הטמפורלי ,לא אלוהים אלא מן האדם ,הקיסר קונסטנטינוס? באיזה יקום עושה את הסמכות של
אדם ,אפילו של הקיסר הגדול ,מחליף את סמכותו של אלוהים?
עבור הכנסייה של רומא מתיימר להיות הנציג של אלוהים על כדור הארץ הוא  ,falseעבור מי נתן האפיפיור את התחנה הזאת,
לא אלוהים ,לא .אלוהים ,ואני בהחלט לא פיטר .הוא קיבל את תחנת על ידי הקיסר קונסטנטינוס ,אדם שלא סגדו לאל השמש ,לא אלוהי
היקום.
כאשר קונסטנטין מגדיר הכנסייה של רומא ,הוא שלא אימתו הנצרות ,כמו כריסטיאן כנסיות יהיה לך להאמין ,מה הוא ניסה
לעשות היה להפוך הנצרות דת פגנית ,הדומה כל כך האמונה הישנה של הרומאים ,זה פלא איך שאף אחד אחר לא ראה את הדמיון מאות
שנים.

האפיפיור  Blasphemesאלוהים
האפיפיורים להצהיר על עצמם אלוהים מוסתרים על ידי בשר ודם ,כך שיש להם את היכולת לשנות את חוקי האלוהים ,הוא
חילול השם .רק אלוהים עצמו או את בנו ישו ,מי האלוהים בדמות אדם ,יש סמכות כזו .זה משכנעת אותי כי הכנסייה של רומא הוא
שצורר המשיח ,שהיו בבית ספר דניאל.

מזהי נביא שקר
וכל כוחה אבד חיה אחרת עולה מתוך האדמה;  .והיה לו שתי קרניים כמו כבש ,ויאמר לו-כמו דרקון .ההתגלות 13:11

כפי שניסיתי להראות ,אנטיכריסט ונביאי השקר כפי סימל ספר חזון יוחנן הם נפרדים ולא לא את אותה ישות .לכן חשוב כי
אתה לא לבלבל את הנבואות של אנטיכריסט עם אלה של הנביא שווא .כפי שאני רואה זאת ,מטרת ונביאי השקר הוא המשכו של ניסיון
השטן להסיר את הרעיון של אלוהים במוחם של אנשים .תן לנו ולכן לסקור את מזהי של הנביא כוזב כפי שהוצגה בספר חזון יוחנן.
כפי שניתן לראות פרק  13של ספר ההתגלות ,יש רק כמה מזהי ונביאי השקר .אני מניח שזה יהיה המקרה כי הזמן הנביא שווא
הוא קצר מאוד ,למרות השפעתה על בני האדם יהיו חזקים.
כעת נסקור מזהים אלה לקבוע מי או מה ונביאי השקר הוא במציאות ולא רק בתיאוריה .כמו שעשיתי עם הניתוח הסופי של מי,
מהו אנטיכריסט ,אני גם חייב לציין את זהותו של נביאת השקר ,ואראה איך מזהים אלה מתאים .לכן ,אני משוכנע כי ונביאי השקר
מתחיל ממשלת ארצות הברית של אמריקה .בבקשה להבין; אני לא מאמין כי האנשים או את אזרחי ארה ב ונביאי השקר ,אבל הממשלה
של אותה מדינה ,כפי שהוא הגיע כדי להיות נשלט על ידי ליברליזם ,ונביאי השקר כפי שמוזכר בספר חזון יוחנן.
בדיוק כמו אנטיכריסט התחיל קרן קטנה ולאחר מכן התפתח למשהו גדול יותר ,כך גם עושה את נביא שקר ,מתחיל כמו ממשלת
ארה ב ,ואז להרחיב את כוחה גדל.

הראשון המזהה נביא שקר
וכל כוחה אבד חיה אחרת עולה מתוך האדמה;  .והיה לו שתי קרניים כמו כבש ,ויאמר לו-כמו דרקון .ההתגלות 13:11

חיה אחרת ,תכונות הקיסרי
כפי שאתה זוכר ,חיה בנבואה היא סמלית עבור אומה ,אבל לא רק מדינה אלא אימפריה .לכן ,ונביאי השקר לא מתחילים בתור
גבר ,אבל אומה ,עם השפעות הקיסרי וכוח .העובדה כי בארה ב יש השפעה וכוח בכל רחבי העולם נותן אמון על היותו אימפריה,
למעשה ,אם לא בשם .אני לא יודע של כל אומה אחרת מתאימה הפניה הקיסרי זו ,והוא גם אגרופים כל ממזהי אחרים.

השני מזהה נביא שקר
אני ראיתי עוד חיה עולה מתוך האדמה;  .והיה לו שתי קרניים כמו כבש ,ויאמר לו-כמו דרקון .ההתגלות 13:11

עולה מן הארץ
 .שימו לב כי בפסוק לעיל ונביאי השקר מתואר עולה מתוך האדמה ,ואילו צורר המשיח כאשר הוא מתואר כחיה עולה מהים,
כמו הבהמות האחרות של האימפריות האנושי ארבעה ימי קדם
זה אומר לנו הנביא שווא היא מדינה שעולה לא ממקום שבו מדינות אחרות היה קיים בעבר ,אך נשאלת מתוך ארץ בתולה .ישנן
מספר מדינות שעולות מתוך אדמות ,אוסטרליה ,ברזיל ,וכו אבל רק ארה ב כולל כל תכונות באמת הקיסרי ומאז מתפיסה שלה ללא
ההשפעה של הכנסייה של רומא ,ואילו אוסטרליה וברזיל היו והם מושפעים בחוזקה על ידי הכנסייה של רומא.

השלישי המזהה נביא שקר
וכל כוחה אבד חיה אחרת עולה מתוך האדמה; היו שתי קרניים כמו שהואני דברתי הוא כמו דרקון .ההתגלות 13:11

שתי קרניים כמו שה
ההפניה להיות כמו שה היא כדי לציין את הפרסונה שלה הוא זה של אומה ,כמו כריסטיאן .כששתי הקרניים מיוצגים ,העובדה
כי האומה הזאת היא אומה של כוח צבאי; זכרו של ספר דניאל כי הקרניים מייצגים ממלכה ,כוח או הכוח שלה .תמיד כבר חשבה ארה
של כבעלי ערכים נוצריים ,ומאחר המנוח בסוף המאה ה 19-היה כוח צבאי שווה אם לא גדול יותר מאשר כל אחד אחר על פני כדור
הארץ.

נביא שקר הלאה המזהה
וכל כוחה אבד חיה אחרת עולה מתוך האדמה;  .והיה לו שתי קרניים כמו כבש ,דברתי הוא כמו דרקון .ההתגלות 13:11

מדבר כמו דרקון
למרות הפרסונה שלה הוא זה של אומה נוצרית ,לאורך זמן שזה בא תחת השליטה של השטן . .זה מאוד מאוד היום ,בולט כיצד
ארה ב עוסק אנשים שמתנגדים את סמכותה לעמים אחרים .יש כאלה ,אני בטוח ,מי מערערים .כי ארה ב מדבר כמו דרקון ,אלא רק
לזכור שהיה זה ארצות הברית ,רק ארצות קובע כי יש אי פעם ,כל ההיסטוריה של האדם להשתמש בנשק גרעיני נגד אויביה .אם זה לא
מדבר כמו דרקון ,מהו? ארה ב מתאים מזהה זה.
זוכר :לדבר כמו דרקון יש יותר לעשות עם יכולותיו כדי לשקר ולהטעות .זה מאז תחילת  1900הוא מנהיגי המדינה המאוחדת לימודיהם
מספרים שקרים ביחס את האזרחים שלהם כמו גם לגבי מדינות אחרות-

המזהה נביא שקר החמישי
וכל כוחה אבד חיה אחרת עולה מתוך האדמה;  .והיה לו שתי קרניים כמו כבש ,ויאמר לו-כמו דרקון .ההתגלות 13:11

הכתרים לא יש קרניים
שאין לי כתר נועד להרשים מעלינו את האומה הזאת אינה ולא זה אי פעם ממלכה ,או נשלט על ידי מלך ,כי מיום היווסדה כמו
מדינה עצמאית ,אומה זו נשלטה על ידי סוג אחר של רשות .אף פעם לא כבר הובילה ארה ב משהשיג כמהפכן על ידי מלך ,אז אני מציע
כי רק ארצות הברית מתאים כל אלה מזהים.

השישי המזהה נביא שקר
 ,הוא  exercisethאת כל הכוח של החיה הראשונה לפניו ,ולא  causethאת האדמה ,אותם אשר לשכון בו לסגוד החיה
הראשונה של מי קטלני נירפא .התגלות 13:12

כל הכוח של החיה הראשונה
החיה הראשונה
 .החיה הראשונה ההפניות הוא צורר המשיח.

הכוח
כוח זה נקרא הוא כוח לרדוף את הקדושים של אלוהים.
פסוק זה אומר לנו כי ונביאי השקר ניתנת כל הכוח של צורר המשיח אשר כבר לא יש את הכוח כדי לרדוף את הקדושים של
אלוהים .בשלב זה היסטוריה ,ממשלת ארה ב ,כמו גם ממשלות אירופה ,אשר נשלטים על ידי השטן דרך דת שקרית של הליברליזם.
ככזה ,מספר השנים האחרונות ,אלה של האמונה הנוצרית למסכת רדיפה וכעס יותר ויותר מאלו שאינם נוצריים.

המזהה נביא שקר השביעי
הוא (ונביאי השקר)  exercisethאת כל הכוח של החיה הראשונה לפניו ,ולא  causethאת האדמה ,אותם אשר לשכון בו לסגוד החיה
הראשונה ,מי קטלני פצע נרפא .התגלות 13:12

גורם לאנשים לעבוד אנטיכריסט
זה מתאים בארה באיך שהיא במשך מספר שנים ועכשיו הופכים יותר ויותר נשלט על ידי הליברליזם יש החליק הלאה הלאה מן
הקפיטליזם ,אימצו את הסוציאליזם ,ליברליזם .עם זו הדוגמה הליברלית גדל חקיקה לא מוסרית ואת בית המשפט הורה שינויים חברתיים
של ממשלת ארה ב ,פנו אנשי אמונה הכנסיות של אנטיכריסט לתמיכה של האמונות המוסריות שלהם ,חושבים שמכנסיות אלו הן
הכנסייה של ישו.
הליברליזם והסוציאליזם להחזיק שליטה מרבית אומות אירופה במשך כמה עשורים ,אבל המדינות האלה מזוהים כאחד עשר
מלכים ,לא נביאת השקר ,זה משאיר רק ארה ב כמי שעונה על כל ממזהי נביא שקר.

ח' המזהה נביא שקר
ותוהה כשפים מפחידה ,אז לא  ,הוא גרם אש יורד מן השמים על הארץ בעיני גברים .ההתגלות 13:13

השריפה הגדולה ההפניות בפסוק זה ,אני מציע הוא השימוש בנשק גרעיני נגד אויביה .רק ארה בכל ההיסטוריה שימש פצצה
גרעינית כמו נשק במלחמה ,ולכן זה עדיין מזהה אחר זה מצביע רק על ארה ב.
למרות שישנם רק שמונה מזהי ונביאי השקר ,אני חושב שלפחות תסכימו איתי כי רק ארה ב עונה על כל  ,8ואילו מדינות
אחרות אולי תפגוש כמה.

 .כנגד המוסר של אלוהים
והייתה מלחמה בגן עדן :מייקל ומלאכיו נלחם נגד הדרקון; ואת הדרקון נלחם ומלאכיו ,ששרר לא; אף אחד לא היה את המקום
שלהם נמצאו יותר בגן עדן .התגלות 12:7-8

כמו עם אנטיכריסט ,ונביאי השקר לא נשארת רק זה של ממשלת ארה ב ,היא מתפתחת לדת ברחבי העולם .הליברליזם היא
תנועה ברחבי העולם קצת לחשוב רק כדי להיות תנועה פוליטית ,אבל יש כמוצג ,כי? אשר הוכח בשנת פטירתו של חוקים חברתיים לא
מוסרי ,זה נופל תחת ההגדרה של דת.
להלן דוגמאות של הדוגמה הליברלית של השטן זה השטן יש בהצלחה שכפו ,האנשים של אירופה וארה ב .הפרה ישירה אל
הרצון של אלוהים ,שאני רואה היבטים של דת חסר אלוהים .

דת שהוגדרו
המילה "דת" מוגדרת כ:
 -1אמונות ודעות של אנשים בנוגע את קיומו ,טבע ,פולחן אלוהות או האלים ,ועל האלוהי מעורבות היקום ואת החיים האנושי.
 -2מערכת ממוסדת או אישי של אמונות ושיטות הנוגעים האלוהי.
 -3סט חריפה מתקיימות אמונות ,ערכים ,עמדות מישהו שחי על ידי.
 .4עצם ,תרגול ,סיבה או פעילות והמישהו הזה הוא מסור לחלוטין או אובססיבי.
כפי שניתן לראות ,ישנם ארבע הגדרות שונים אך דומים של מה מהווה דת .אני רוצה לעבור עליהם כל להראות כיצד הם או
אינן חלות על הליברליזם.

ליברליזם הוא דת
ההגדרות שני הראשונים מתייחסים הפולחן של אלוהים או כל צורה אחרת של אלוהות ,ולכן אינם חלים על ונביאי השקר אשר
רודפת את כל פולחן האלים ,לא רק אלוהי היקום.
שתי ההגדרות מתייחסות לאמונות שנערך חריפה ,אך לא בהכרח כלפי הפולחן של אלוהים .זה הגדרות אלה שני לתת הגדרה
התנועה הליברלית המתרחשים בעולם היום.
ליברליזם שנלמדה היום הוא על כל ביטול השיוך עצמו מן במוסריות של אלוהים .הוא זה שגורם של ליברליזם השטן התפתחו
נביא שקר.
ליברליזם הוא :סט חריפה מתקיימות אמונות ,ערכים ,עמדות מישהו שחי על ידי .זה נכון של הליברלים וכן סוציאליסטים,
קומוניסטים ,חלקם עד לנקודה של קנאות.
אם נוצרי צריך לכרוע לאחר ביצוע מטרה במהלך אירוע ספורט ונותן תפילה ,תודה לאל ,הליברלים הכל למעלה וכועס על זה.
הם מסרבים לסבול אחר של אדם מאמין במיוחד כאשר אותו אדם אינו מסכים עם הדוגמה הליברלית או תקינות פוליטית.
דוגמה זו הוא רק דוגמה אחת המגלה הליברליזם בהיותו דכאניים ומעורב להציק למי לתת תפילה לאלים או אלים.
של הדת :עצם ,תרגול ,סיבה או פעילות והמישהו הזה הוא מסור לחלוטין או אובססיבי.
כמו עם אחרים ההגדרה של המילה "דת" זו גם הגדרה טובה של ליברליזם ואלו לדבוק הרעיון של להיות נכונה מבחינה
פוליטית.

ליברליזם מלחמות נגד המוסר של אלוהים
והייתה מלחמה בגן עדן :מייקל ומלאכיו נלחם נגד הדרקון; ואת הדרקון נלחם ומלאכיו ,ששרר לא; אף אחד לא היה את המקום
שלהם נמצאו יותר בגן עדן .התגלות 12:7-8

המלחמה בין האל ואת המלאכים שלו ואת השטן ומלאכיו כבר איננה בנשק של חרבות או ספירס או תותחים או פצצות; הם נלחמים עם
מילים .השטן משתמש במילים זה הקללות האלוהים ,המלאכים של אלוהים להשיב מלחמה עם האלוהים .על כף המאזניים הוא ומוחם של
שאר המלאכים ,בשמים ועל האנשים על פני האדמה.
אף-על-פי הליברלים שונא אנשים של דת ,בגלל בורות שלהם ,של מה זה להיות דת ,הם עצמם מפגין נטיות דתיות .אתה בטח
שואל" ,מה כל הדיבורים של הדת קשורה הליברליזם ,ונביאי השקר?

אנטיכריסט (הכנסייה של רומא) להסיר את הדוגמה ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות של אלוהים .אלו הן המצוות איפה
אלוהים אומר לנו כיצד סוגדים לו .על-ידי הסרתם ,הכנסייה של רומא בהצלחה הוציא את האדם מן הפולחן האמיתי של אלוהים .למרות
זאת ,הכנסייה של רומא עדיין מקודמת המוסריות של אלוהים כפי שמוצג ששת האחרון של עשרת הדיברות ,כמו גם בתורתו של ישוע.
זוכר :הטוב ביותר לספר שקרים הם אלו שיש אמת  10% ,90%או פחות שקר.
ונביאי השקר דרך הדוגמה שלה כפי הטיף על ידי הליברליזם הולך צעד נוסף על-ידי למלחמה נגד מוסריות מאוד של אלוהים גם
כן .להראות את זה בהפגנה עזים אני נותן לכם את הפעולות הבאות.

הפלה
אלוהים אמר לא להרוג
לא תרצח  .אקסודוס 20:13

ליברליזם

אומר" :אישה יש את הזכות להחליט מה יקרה לגוף שלה .אם הריון לא רצוי ,ואז האישה יש את הזכות לבטל

את זה ".הפלה היא רצח ,ולכן בניגוד ישיר המצווה של אלוהים" ,לא תרצח"
המילה "להרוג" מוגדרת בתור :לגרום למותו של אדם ,בעל חיים ,או אורגניזם אחר .
המילה "הפלה" מוגדרת בתור :ניתוח או התערבות אחרות לסיים את ההריון על ידי הסרת העובר או העובר מהרחם ,אשר
גורמת למותם של העובר .
להרוג או לבטל תינוק כדי לסיים את ההריון הוא כמו להרוג אדם חי.
תינוק אנושי ,אפילו זה לא עדיין כבר נולד ,הוא עדיין אנושית .לסיים את חייו של ילד שטרם נולד היא לרצוח את הילד הזה.

שהזהיר ילדים
אלוהים אומר נזיפה
איזה בן הוא מי האב  chastenethלא ? העברים 12:7

המילה "מוסר" מוגדרת בתור :להעניש או לנזוף מישהו ,נוזפים ,למשמעת ,כדי לנזוף ,לתת תיקון ,כדי לגנות .באופן כללי ,הענישה
החמורה מלווה הפלקה או כל צורה אחרת של ענישה גופנית .זה נעשה כדי להרשים עוללה שהם עשו טעות ,ולחשוב פעמיים לפני עושה
שוב טעית.

ליברליזם

אומר :להכות ילד היא "התעללות" .הליברלים הקמנו חוקים לפיה אם אתה נמצא הלקאה לילדכם הילדה

נלקחה ההורים וההורים יכולים להיעצר ולהיות להכניס לכלא.
כתוצאה מכך הילדים של העשורים האחרונים גדל עם מעט ידע מה נכון ,מה לא בסדר.

אלוהים

אומר" :אבל אם אתם בלי הענישה החמורה ,ולראיה בזאת רק לקדושה ,ואז הן  yeממזרים ,והבן לא?" העברים 12:8

בגידה וניאוף
אלוהים אומר ניאוף
ואזי אתה לא תנאף .אקסודוס 20:14

המילה "ניאוף ",מוגדרת בתור :קשר מיני מרצון בין אדם נשוי מישהו שהוא לא בן הזוג שלו או שלה .
המילה "ניאוף" מוגדרת בתור :יחסי מין בין שני אנשים אשר לא נשואים זה לזו .אם יש לך סקס עם מישהו שאליו אתה לא
נשוי ,אז אתה בקיום ניאוף"".
הגדרה אחרת של המילה "ניאוף" שבו הוא מתייחס המוסר הוא :כל צורה של התנהגות מינית נחשבת על ידי אלוהים כדי להיות
לא מוסרי .המוסר של אלוהים נכלל ברשימת עשרת הדיברות ,ניתן למצוא את תורתו של ישוע המשיח.
בקיצור :אם אתה לא נשואה ,סקס עם מישהו ואז אתה ניאוף ,או לשים את זה דרך אחרת" ,סקס כל זה חטא חוץ מזה בין
בעל לאישה ,המגדיר כמו להיות אלוהים עוד יותר :גבר ואישה".
כפי שניתן לראות רק אלה שלוש דוגמאות ,השטן ,בדרך של בשורתו שווא ,ודתות שווא שלו ,אנטיכריסט ונביאי השקר ,משקר
לנו במהלך המאות ואני עדיין נמצאת היום בדרך של הדת שלו חסר אלוהים של הליברליזם.
זה מוצגת כנכונות לוקחים בחשבון כי הליברליזם היא מנוגדת החוק ואת המוסר של אלוהים ,לכן הליברליזם היא לא אלוהים
אלא של השטן .אם תקבל את העקרונות הליברליים ,והן את העקרונות של להיות פוליטית צודק ,אז אתה אי-ציות ,התנגדות האלוהים,
ככזה אתה שרץ השטן ,לא הילד של אלוהים.
בניגוד הדתות לתת פולחן לאל ,או סוג של אלוהות ,ליברליזם הוא דת חסר אלוהים כי מי שתומך העקרונות הליברליים
המאמינים נלהב עקרונותיה ,בדיוק כמו אלה שייכים לדת ,אך בניגוד ההגדרה נפוצות של דת ,הליברליזם יש אין אל או אלוהות שנותן זה
פולחן לקבר.

ליברליזם ,תנועה פוליטית
והייתה מלחמה בגן עדן :מייקל ומלאכיו נלחם נגד הדרקון; ואת הדרקון נלחם ומלאכיו ,ששרר לא; אף אחד לא היה את המקום
שלהם נמצאו יותר בגן עדן .התגלות 12:7-8

כמעט כולם שדיברתי מחשיב הליברליזם הפוליטי רעיון או תנועה כי הוא באופוזיציה ישיר לקפיטליזם ,אך למעשה ליברליזם
הוא הרבה יותר מאשר אידיאולוגיה פוליטית .ליברליזם הוא על-ידי מדיניות שלה ואת הדוגמה באופוזיציה ישירה המוסר האלוהים,
וככזה הוא אנטי-אלוהים ,או כנוצרים מכנה זאת ,היבט של אנטיכריסט .זה אני יראה בפירוט בשיעור הבא ,ליברליזם ונביאי השקר .

