שיעור 24
פסק הדין של הזונה
מי זה והזונה הגדולה?
ויהי אחד המלאכים אשר שהבקבוקונים שבע ,והוא דיבר איתי אומר אליי ,אחשוב; אני תגלה שהשמן לקריאתי פסק-הדין של
והזונה הגדולה זה  sittethעל מים רבים :עם מי מלכי הארץ ביצעו ניאוף ,תושבי כדור הארץ נעשו שיכור עם היין של הניאוף שלה.
התגלות 17:1-2

הדין על הזונה
ויהי אחד המלאכים אשר שהבקבוקונים שבע ,והוא דיבר איתי אומר אליי ,אחשוב; אני תגלה שהשמן לקריאתי פסק-הדין של זונה
נהדר זה  sittethעל מים רבים :התגלות 17:1
מלאכים אלה אומר השליח יוחנן ,לחזון הזה ,כי הם יראו לו שיקול הדעת שאלוהים מיקם נגד אנטיכריסט .אנטיכריסט מוצג
לנו מתחיל ספר דניאל החוצה כמו הכנסייה של רומא ,אך מתפתח לתוך דת ברחבי העולם עם כנסיות רבות נפרד מן הכנסייה של רומא,
אבל עדיין התבוננות רבים של מסורות פרקטיקות שהוקם על ידי הכנסייה של רומא זה להכניס את זה .התנגדות מצוות האלוהים.

והזונה הגדולה
ויהי אחד המלאכים אשר שהבקבוקונים שבע ,והוא דיבר איתי אומר אליי ,אחשוב; אני תגלה שהשמן לקריאתי פסק-הדין של
והזונה הגדולה זה  sittethעל מים רבים :התגלות 17:1
הזונה הגדולה הוא השלישי ,האחרון גרפי סמליות של אנטיכריסט המשתמשת אלוהים כדי להקל על הקוראים של התנ ך כדי
לזכור .כל אחד  Symbolisms 3של אנטיכריסט משקף היבט שונה של מי ,מה אנטיכריסט הוא .בזה לעיל פסוק ,אלוהים מראה לנו כי
אנטיכריסט יש כוח השפעה על רוב אם לא כל אומות העולם ,ולכן לא יהיה כפוף דין האל בסופו של דבר.

שלוש  Symbolismsשל אנטיכריסט
לאחר שאנו יודעים מיהו ומהו ונביאי השקר של השיעור הקודם ,חשוב שתבין למה אלוהים מראה אנטיכריסט שלושה ייחודי
 symbolismsגרפי .הזונה המדוברת של ספר ההתגלות היא ייצוג סמלי של צורר המשיח .כדי להבין באופן מלא סמליות זו ,אתה צריך
קודם כל להבין למה אלוהים משתמש שלושה  symbolismsשונים בכל המייצג אנטיכריסט.
הקרן הקטנה

החיה מגיעה מהים
האישה הזונה

סמליות של הקרן הקטנה
אני נחשב את הקרניים ,והנה ,שם עלה ביניהם הקרן הקטנה נוספת ,לפני מי היו שלושה של הקרניים הראשונות אזרתי על ידי
השורשים ,:הביטו ,כינסה היו עיניים כמו עיניו של האדם ,ואת פה מדבר דברים גדולים( ,חילול השם) .דניאל 7:8
אלוהים הראשון נתן את הסמליות של אנטיכריסט להיות "הקרן הקטנה ",אשר הבין המשמעות של אומה קטנה או הממלכה ,אך
לא נשלט על ידי מלך אמיתי .בדרך זו ,באמצעות הסמליות של הממלכות עשר שעולות מתוך השמאל חלל על ידי נפילת העיר רומא 467
לספירה ,אלוהים ייסד כי קרן מייצגת ,אומה ואת כוחה הצבאי והכלכלי.

סמליות של חיות
עמדתי על החול של הים ,ראה כן החיה את הים ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים ,ועל הקרניים הכתרים עשר ולאחר ובראשיה
ותשעה .התגלות 13:1
השני אלוהים נתן את הסמליות של אנטיכריסט להיות "החיה" אשר עולה מהים.
זה יחד עם מארבע הבהמות יצא לים ספר דניאל קובע כי כל תיאור של חיה היא סמלית עבור האומה או האימפריה של כוח
איכויות הקיסרי ,למעשה .אפילו אם לא שם.

סמליות של האישה
אז הוא סחב אותי משם ברוח לשממה :ראיתי אישה לשבת על חיה בצבעי ארגמן ,מלא שמות של חילול השם ,בעל שבעה
ראשים ועשר קרניים .יוחנן 17:3
לבסוף אלוהים נותן לנו את הסמליות של אנטיכריסט להיות אישה ישובה על חיה בצבע ארגמן.

הלבשה של האישה
 ,האישה הייתה שבנוי צבע הארגמן וחוט השני ,ויש מקושטים זהב ,אבנים יקרות ,פנינים ,ספל מוזהב בידה מלא תועבות
 filthinessשל הניאוף שלה :התגלות 17:4
הלבשה בחורה אחת .אלוהים היא סימבולית כמו אנטיכריסט הוא חשוב שכדאי לזכור ,עבור אם מסתכלים על המנהיגים הדתיים
של האחרון כמה מאות שנים ,תוכלו לראות אחד לובש ואביזרים דומים ,וכי אחד הוא מי אלוהים נותן אזהרה אודות ,צורר המשיח ,או
הפחות את המנהיג של דת אנטי המשיח.

צבע כחול חסרים
 ,כן תעשה בגדי הקודש לאהרון אחיי עבור התהילה ,יופי .שמות 28:2
שאולי תזהה את הלבוש כי האישה יכולה זה תואם לבוש רשמי של הכהן המשכן כפי שמוצג בתחילת הפסוק הנ ל והמשך דרך
יציאת מצרים בפרק  28קרוב.
אולי גם שמת לב כי "צבע כחול" חסר .את יודעת למה אנטיכריסט לא יהיה כחול בלבוש שלו? הפסוקים הבאים יוכיחו זאת לך.
לכן ,זהו אחד ממזהי של אנטיכריסט נמצאו יוחנן  ,17:4לצבע הכחול חסר – מהביגוד רשמית של האחד שיושב על כס המלכות
של אלוהים ,כאילו הוא אלוהים .אם תסכימו לקבל הודעה כאשר האפיפיור עושה הופעות ציבוריות ,במיוחד בחג הפסחא ,הוא הוא לבוש
כמו נשים הזונה הזה מתואר .זה עדיין נוספת של מזהים האל של אנטיכריסט ,כי אנטיכריסט הכנסייה הקתולית ,ויש כי האפיפיור הוא
המנהיג שלה ,ובתור שכזה הוא הקרן קטן בעל עיני אדם פה שמדבר קללות כמו סימלה של ספר דניאל.

הצבע כחול סמליות
לדבר אל בני ישראל ,ולקנות להם כי הם עושים אותם בשולי בגבולות את הבגדים שלהם לאורך כל הדורות שלהם ,שהם שמים על
הציצית של הגבולות סרט כחול :מספרים 15:38
ציווה את בני ישראל ,יש לצרף שוליים של סרט כחול על הבגדים שלהם ,והם לעשות את זה בכל הדורות שלהם .זאת היות
המצווה של האל ,אז זה הכרחי כי הם עושים זאת לזמן מה שעשו ,אבל אם אתם יודעים היהודים כל היום ,אני בטוח תוצג אין שוליים
כאלה .אפילו בדבר קטן הזה ,היהודים אינם מסוגלים להיות מצייתת אלוהים.
הדרישה של לובש כחול בבגדים שלך מתייחסת האמנה השנייה שאלוהים ייסד עם משה ,צאצאיו של יעקב .כי הם היו רק את
החוק ואת לא אמונה( ,אמונה) ,הם היו צריכים תזכורת בנוגע בידיו של עשרת הדיברות.
תחת האמנה השלישי ,שהוקם על ידי אלוהים ,אלה הקדושים של אלוהים יש עשרת הדיברות כפי התבצעה על ידי ישו ,שנכתבה
על ליבם ,אז תזכורת של בד אינה נחוצה.
ציווה את בני ישראל ,יש לצרף שוליים של סרט כחול על הבגדים שלהם ,והם לעשות את זה בכל הדורות שלהם .זאת היות
המצווה של האל ,אז זה הכרחי כי הם עושים זאת לזמן מה שעשו ,אבל אם אתם יודעים היהודים כל היום ,אני בטוח תוצג אין שוליים
כאלה .אפילו בדבר קטן הזה ,היהודים אינם מסוגלים להיות מצייתת אלוהים.
הדרישה של לובש כחול בבגדים שלך מתייחסת האמנה השנייה שאלוהים ייסד עם משה ,צאצאיו של יעקב .כי הם היו רק את
החוק ואת לא אמונה( ,אמונה) ,הם היו צריכים תזכורת בנוגע בידיו של עשרת הדיברות .תחת האמנה השלישי ,שהוקם על ידי אלוהים,
אלה הקדושים של אלוהים יש עשרת הדיברות כפי התבצעה על ידי ישו ,שנכתבה על ליבם ,אז תזכורת של בד אינה נחוצה.

שוליים על הבגדים שלך
יהיה לכם עבור שוליים ,כי  yeיכול להסתכל בו ,זוכר את כל מצוות ה' ואת אותם; ו יה שמחפשים אחריהם לא הלב שלך ואת
העיניים שלך ,לאחר מכן  yeלהשתמש שילך-לזונה ye :אולי זוכר ,לעשות את כל מצותי ,ולא להיות קדוש לאלוהים שלך .מספרים 15:39-
40
כפי שאתה יכול לראות ,לצבע הכחול חסר מדי של אנטיכריסט ,כי זו תזכורת כדי לשמור על מצוות האלוהים ,משהו אנטיכריסט
אני צריך לעזור לך להיזכר .אם אתה תמיד לוקח מבט מדי של האפיפיור במהלך אירועים מיוחדים ,התגלות  ,17:4היא שכל תיאור זה
מכסה אך חסר צבע כחול.

יושבת על מים רבים
ויהי אחד המלאכים אשר שהבקבוקונים שבע ,והוא דיבר איתי אומר אליי ,אחשוב; אני תגלה שהשמן לקריאתי פסק-הדין של
והזונה הגדולה זה  sittethעל מים רבים :התגלות 17:1
המים הוא הפניה אל ההבנה נוסדה ,מתוך ספר דניאל ,אימפריות עתיקות ארבע של האיש שייצג כמו חיות ,יצא הים ,אשר
בתורו הסמלי של אדמות עתיקות של סכסוכים ומלחמות.
זו התייחסות "מים" היא עולה כי אנטיכריסט גדל כוח ולהשפיע על מדינות ועמים רבים ברחבי הארץ כולה כבר לא מוגבל רק
לאירופה.

המים
הוא נאום אליי",המים אשר אתה  ,sawestאיפה הזונה  ,sittethהם עמים ,של המונים ,ואת האומות ,לשונות" .יוחנן 17:15
פסוק זה שחשפתי לך בשיעורים קודמות ,כי זה ממחיש את הים סוערים כפי שמתואר ספר דניאל ,הוא סמלי קרקעות שבו
מדינות ועמים אחרים לבוא והלך בעבר ,דבר המסייע לתת זהות האימפריות העתיק ארבע מתוך ספר דניאל.

מלכי האדמה לניאוף
שאיתו מלכי הארץ ביצעו ניאוף ,תושבי כדור הארץ נעשו שיכור עם היין של הניאוף שלה .התגלות 17:2
אלוהים משתמש מעשה "ניאוף" כדרך המייצג הקנונייה שבין הישות צורר המשיח ואת מנהיגי האומות של כדור הארץ .זה
מתייחס לעובדה כי "ניאוף מינית" הוא חטא כנגד עשרת הדברות ,אלוהים לאורך התנ ך מתאר את מעשה רודף אחרי לאלים פגאניים,
כמו -עוסק בזנות .זה ואז הופך אנטיכריסט הדת הפגאנית האולטימטיבי ,ולכן כל מי לעסוק זה הם מבצע ניאוף עם צורר המשיח.

אמו של פרוצות
על מצחה היה כתוב שם ,המסתורין ,בבילון הגדול ,אמו של פרוצות  ,תועבה של כדור הארץ .התגלות 17:5
הסמליות של אנטיכריסט אמא ,וכן את בנותיה גם פרוצות ,הוא חשוב ,כי זה מראה את האבולוציה נוספת של דת אנטי המשיח
מזו של רק הכנסייה של רומא לזה של כנסיות אחרות נוסדה על אותו בבשורה שקרית והמסורות של הכנסייה של רומא.

התעלומה
על מצחה היה כתוב שם ,המסתורין ,בבילון הגדול ,אמו של פרוצות  ,תועבה של כדור הארץ .התגלות 17:5
זוכר :איך אלוהים פעם את המשפט "מי הגולמיות אוזניים לשמוע ,תן לו לשמוע את ",המילה "מסתורין" ,מחליף לנסח ,אבל
יש אותה משמעות .אלוהים זקוק לך להבין את אשר עוקב אחר המילה "המסתורין ",הוא חשוב ,את צריכה ללמוד את זה .כך תוכל
להבין את האמת של מה אלוהים אומר לך.
המילים" ,בבילון הגדול ",הם חלק התעלומה .הסיבה כתוב על המצח של האישה אלוהים משתמש כדי לתאר את אנטיכריסט,
היא להראות כי זהו חלק המחשבה קוגניטיבי ובכך היבט של מי האישה הזו (אנטיכריסט) ואת מה שהיא מסמלת ,האישיות ,האופי
המוסרי.
לוציפר ,או כפי שאלוהים מפנה אליו ,השטן ,הוא לא נגד אלוהים אגרסיבים ,שהשטן יצר מחשבות מלא החלטה להתנגד על דרך
האלוהים ,ולהחליף פולחן האל עם תחליף או דת מזויפת ,זה שהדת מזויפים אשר אלוהים קורא צורר המשיח.

סמליות של נשים
סמליות הכנסייה של ישו
 ,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 להישלח .התגלות 12:1-2
בפסוקים אלה שני ,אלוהים מגלה את אמונת היהודים בתור אישה עומדת ללדת הכנסייה של ישו .זה כדי להראות כי הכנסייה
של ישו היא המשך וטופס מפותחת של האמונה המקורית שניתנה לעם ישראל על ידי אלוהים באמצעות נביאו ,משה.

סמליות לכנסיית השטן
על מצחה היה כתוב שם ,המסתורין ,בבילון הגדול ,אמו של פרוצות  ,תועבה של כדור הארץ .התגלות 17:5

אלוהים מראה אנטיכריסט שלושה  symbolismsשונים קרדיולוגים אני אנטיכריסט צריך התפתח לצורתו המקורית ,אומה
קטנה או מדינה כנסייה אחת ,לזה של חיה ,של דת בינלאומי עם הבינלאומי השפעה וכוח ,כי האישה הזונה ,המתארים דת ברחבי העולם,
עדיין יש אימפריאל כמו השפעה וכוח מעל מדינות רבות של כדור הארץ.
זה ואז יחד עם הסמליות הכנסייה של ישו בתור אישה עומד על הירח ,יוצר שאישה היא סמלית של כנסייה או איזה ארגון דתי
אחר.

פסק דין של הזונה
ויהי אחד המלאכים אשר שהבקבוקונים שבע ,והוא דיבר איתי ,אומר אליי ,אחשוב; אני תגלה שהשמן לקריאתי פסק-הדין של זונה
נהדר זה  sittethעל מים רבים :עם מי מלכי הארץ ביצעו ניאוף ,תושבי כדור הארץ נעשו שיכור עם היין של הניאוף שלה ".התגלות 17:1-2
זכור :כי "המים" מתייחס אדמות מיושבים בו האומות בוגרים פעם שלטו ,או במקרה הזה זה מתייחס אומות העולם רבים
הנמצאים תחת ההשפעה של אנטיכריסט במהלך תקופת הקצה של התקופה על אחרית הימים.
"מלכי הארץ" ,מתייחס מנהיגי האומות והתעשייה כאחד.
הביטוי "יין של הניאוף שלה" ,מתייחס חבילות ,הסכמים ,ושיתוף פעולה של מלכים אלה ,כמו גם יחידים ,עשה עם אנטיכריסט
(הכנסייה של רומא) ,אשר ספג ועזר לה לגדול כוח וחשיבותם ,וכן רצח מיליוני אנשים במהלך המאות חשכת ימי הביניים.
פסוק זה אומר לנו כי יגיע זמן( ,אחרית הימים) ,כאשר הכנסייה של רומא ,את מדינות אירופה יענשו על קללות שלהם ורצח
הקדושים האלוהים שלהם .אז זה "פסק הדין ",של אנטיכריסט מאלוהים.

מי או מה הוא הזונה?
זו "והזונה הגדולה ",נוספת סמליות אנטיכריסט ,או כפי שלמדנו ,הכנסייה של רומא .כפי הכתוב לעיל מגלה ,הכנסייה של רומא
אינה לבד במסגרת המלחמה על הקדושים האלוהים ,אבל זה אומות אירופה הם חלק של כל סיבית מהי ההגדרה של צורר המשיח.
אתה צריך לדעת ,כי אם אתה נותן פולחן כמו הדת-ישו מטיף ,הוד סגידותך יהיה לשווא ,ואם אתה לא מצליחים לתת פולחן
אמיתי ונכון של אלוהים ,כפי ציווה ,אז כמה שיותר חלק צורר המשיח כמו הכנסייה של רומא ,בנותיו של הכנסייה.
אני תגלה שהשמן לקריאתי ,פסק-הדין ,מתייחסת לעונש כי אלוהים יהיה מיד החוצה אנטיכריסט וכל שעבד לתמוך ולקדם
אותו לאורך הדורות.

החיה בצבע ארגמן
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
ראיתי אישה ,מתייחס הגבר ג'ון ,חיזיון מאלוהים ,רואה את הכנסייה של רומא( ,אנטיכריסט) סימל כאישה.
זוכר :אלוהים הראה את הכנסייה של ישו בתור אשה לבושים ב אור עומד על הירח ,והוא עכשיו מראה לכנסיית השטן,
(-antiישו) כמו אישה ישובה על חיה בצבע ארגמן ,ולכן כל  symbolismsבאמצעות "נשים" ,הם להיות מובן כנסיות או הדתות,
מקומות פולחן ,בדיוק כמו כל symbolismsקרניים" ,מספר דניאל היה הפניה ממלכות או מדינות הכוח שם.
"לשבת על חיה בצבע ארגמן ",וזה בבשורה שקרית של השטן .הוא מתואר כשני לתת לזה דמיון השטן אשר הוא מסמל את
הדרקון האדום.
"מלא שמות של חילול השם ",כפי הראיתי לעיל ,השטן נכנסה שקרים בתנ ך ,לוקח את זה מלהיות מכתבי הקודש של אלוהים
להיות בבשורה שקרית של השטן ,וככזה הבשורה שווא הוא מלא שמות של חילול השם .זה ואז מראה החיה וחוט השני היא התנ ך של
השטן( ,בבשורה שקרית של השטן) ,מלא קללות נגד אלוהים ואת מכתבי הקודש שלו והשקרים שלו.
החיה בצבע ארגמן בבשורה שקרית של השטן ,הוא סמלי גילם את "בעל שבעה ראשים ועשר קרניים" ,אם אתה זוכר ,דומה
תיאור של החיה הוא צורר המשיח כפי שמוצג התגלות  ,13:1חוץ מזה יש לו כתרים לא.

כתרים לא
הדבר היחיד שחסר כאן הוא "הכתרים עשר על עשר קרנות החיה" ,וזה בגלל התגלות  13:1הוא תיאור של הכנסייה של רומא
(אנטיכריסט) זה השפעה הקיסרי על האומות ,האנשים של כדור הארץ ,בעוד יוחנן  17:3תיאור של בשורה שקרית של השטן ,לא צורר
המשיח עצמו ,וזה שייך בבשורה שקרית של השטן אשר עליו הכנסייה של רומא.

בנו של הדרקון
שם הופיעו עוד תוהה בשמיים; ראו דרקון אדום גדול ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים ,ואת שבע כתרים ובראשיה .התגלות 12:3
בדיוק כמו הכנסייה של ישו בנויים על מכתבי הקודש של אלוהים ,תורתו של ישו הנוצרי ,לכנסיית השטן ,צורר המשיח ,בנויים
על הבשורה שווא של השטן ,אשר הם שקרים מאבקיה והולכת של השטן.

זוכר את הדיברות של אלוהים
פסוקים אלה מסבירים מדוע אלוהים מתארת אנטיכריסט כמו זונה ,את אלה אשר לא שומרים את עשרת הדברות ,אבל רדפו
אחרי במו עיניהם ,הם-עוסק בזנות ,ככל אלוהים הוא מודאג .כפי שאתה יכול לראות ,לצבע הכחול מסמל את הצורך לזכור את עשרת
הדיברות .כל כך חשוב הן עשרת הדברות באלוהים כי הוא נדרש בני ישראל ללבוש את זה על הבגדים שלהם ,כך שהם לא ישכחו,
למרות בזמן שנדמה שהם באמת שכחתי.

הזונה האולטימטיבי
זה הביטוי הזה- ,עוסק בזנות ,שנותן הרלוונטיות ,בשם אלוהים ,מציג את אנטיכריסט כמו זונה .אנטיכריסט הוא האולטימטיבי
של זונות .בעוד רבים בהיסטוריה נעלם-עוסק בזנות מחפש דת להתאים רוצה ורצונות משלהם ,ב אנטיכריסט מצאו האולטימטיבית של
הדתות נגד אלוהים.
יה לחפש אחריהם לא הלב שלך ואת העיניים שלך מתייחס לעובדה כי אתה מחפש דת המתאים את עצמו לפרספקטיבה
לפרשנות שלך של מה אלוהים ואת מה נדרש מכם לתת סגידה לאלוהים הזה .אתם מבקשים פולחן כמו התענוג שלך ,ולא כפי התענוג של
אלוהים.
אלוהים הוא מאוד ספציפי רק מה הוא יאפשר בהתנהגות האישי שלך מה זה חטא .עבור רבים restrictiveness ,גמיש מסוג זה
מקובל ,ולכן הם מעדיפים לתת פולחן בדרך כי עובד בשבילם ,הם הולכים לזונות.

להיות קדוש לאלוהים שלך
יודע זאת ,רק אלוהים יכול .לגרום לך הקדוש ,הדרך היחידה בה תוכל להמשיך להיות קדוש ,הוא לשמור את המצוות של
אלוהים .הפעם אני אומר את זה ,אלה "מי הגולמיות אוזניים לשמוע ,תן לו לשמוע ,ואלה שיש להם העיניים לראות לתת להם
לראות".
המילה "קדוש" מוגדרת בתור :מסירות השירות של אלוהים ,אלוהים ,או אלה .כמו המילה מתייחסת אלוהי היקום ,להיות
הקודש הוא להיות  ,Trueאו האמת .לכן הבשורה הקדושה של אלוהים היא הבשורה האמיתית של האל .כאשר אלוהים עושה משהו
קדוש ,זה כי הוא נכון או נתמך על-ידי אלוהים של .כאשר אלוהים אומר" ,לשמור על הקדושה של השבת" הוא אומר שאנחנו נמצאים.
לשמור את השבת נכון ,שזה שבת ביום השביעי כפי שהוצגה לנו בראשית  , 2אקסודוס .20:8-11

אלוהים מבורך ולא קידש היום השביעי
ובכך את השמים ואת הארץ היו גמורים ,ולא את כל הצינור מהם .ביום השביעי אלוהים הסתיימה עבודתו שהוא עשה; שהוא נח
ביום השביעי מהעבודה שלו שהוא עשה .אלוהים ,היום השביעי ,ומבורך שעתקו אותו :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר
ועשה .בראשית 2:1-3

ששת הימים הראשונים של הבריאה ,האל גם הקים הבסיס לשבוע יום שבע .כאשר אלוהים נח ביום השביעי ,אלוהים בכל יום,
קידש היום השביעי .בעשותו זאת ,אלוהים ברא את יום השביעי יום קדוש ,יום מיוחד.

הדיבר הרביעי
זכור יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה .שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל"ביום השביעי" השבת
של האדון האל :זה לא עשה עבודה ,אתה ,בנך ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא משרתת את ,לא את הבקר ,ולא את זר הנמצא בתוך שערייך:
בשישה ימים האל ברא שמים וארץ  ,הים ,וכל אשר בהם ,נח"היום השביעי ":מה האל בירך את יום השבת ,ואת זה מקודש אקסודוס 20:8-
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ב הדיבר הרביעי ,אלוהים נתן פקודה כי יום השביעי היה לא רק יום קדוש ,אבל אני ואתה נדרשים לשמור באותו היום הקדוש
על-ידי הנחת באותו יום בדיוק כפי שאלוהים עשה.
אתה רואה! במילים של אלוהים ,רשום שני ספרים שונים של התנ ך ,אלוהים אמר לנו באיזה יום בשבוע הוא השבת שלו; היום
השביעי( ,שבת) .אתה או את הכנסייה שלך לשמור השבת בכל יום אחר בשבוע היא תצחק עלי דבר האלוהים .אין שום מקום בתנ ך
שבו אלוהים או אלוהים נותן פקודה או הוראות כי ביום הראשון (יום ראשון) הוא להיות נצפתה כמו השבת .אם אלוהים לא מדבר זה מי
אתה חושב? אז

להיות קדושים זה להיות אמיתי
לכן כאשר אלוהים אומר" ,כי  yeאולי זוכר ,לעשות את כל מצותי ,להיות קדוש לאלוהים שלך ",אלוהים רוצה שאנחנו.
להיות נכון הפולחן שלנו של אלוהים ,וכדי לעשות את אשר עלינו ,היא לשמור על עשרת הדיברות ,כפי הפסוק הנ ל הוא מצווה עלינו
לעשות.

סימן בינך ובין האל
ויאמר אלוהים אל משה ,אומר",אתה גם תצטרך לדבר בני ישראל ,אומר Verily ,שלי שבתות  yeתשמר :כי זה סימן ביני לבינך
לאורך כל הדורות שלך; יה עשוי לדעת כי אני ה' זה להתקדש אותך .יה אשמור השבת לכן; כי הוא קדוש לכם :כל אחד זה סופר זה יהיה
בוודאי תוצא להורג :עבור מי שצריך כשפים משהו עובד ,הנשמה יכרת מקרב עמו .שישה ימים עבודה ניתן לעשות; אבל השביעית היא שבת
מנוחה ,קדוש לאלוהים :מדומיין כשפים אף לעבוד ביום השבת ,הוא יהיה בוודאי תוצא להורג .הזין מהירה של האי תשמר בני ישראל את
השבת ,לשמור שבת לאורך כל הדורות שלהם ,עבור ברית נצחית .זה סימן ביני לבין בני ישראל לנצח :בשישה ימים האל ברא שמים וארץ,
וביום השביעי אלוהים נח ,היה רענן 31:12 .יציאת מצרים17-
כאשר אתה שומר את הדיבר הרביעי ,יום השבת ,זה סימן בין אלוהים לך .אתה נראה אלוהי היקום האלוהים שלך ,אף אחד
אחר .באותה מידה ,כשמשאירים את עשרת הדיברות ,כפי שאלוהים מאוית אותם החוצה ,גם זה סימן שאתה נראה אלוהים הבריאה
האלוהים שלך ,אף אחד אחר .אם זה עוזר כדי להזכיר לך שיש להמשיך את עשרת הדברות ,שבת ביום השביעי ,ואז בכל האמצעים,

לענוד סרט כחול על לבוש שלך ,אבל אם יש לך את עשרת הדברות ,את תורתו של ישו נכתב על ליבך ,אתה מציית ולשמור אותם ,ואז
שאי אפשר לשכוח להשאיר את עשרת הדברות או השבת  ,משום שהם יהיו חלק של מי אתה ,גוף ,רוח.

כדי להיות האל שלך
אני ה' אלוהיכם ,אשר נותנת לך לצאת מארץ מצרים להיות האל שלך :אני ה' אלוהיכם .מספרים 15:41
בפסוק זה ,אלוהים נותן הסבר למה הוא הביא את העם ממצרים והפכו לעבדים אומה .אלוהים רוצה והם צריכים לבדוק אותו
כמו האל שלהם ,ולא אחר .כל זה נכון עם היהודים אז זה נכון עבורנו שמקבלים את תורתו של ישו .אם הוא אלוהי היקום שברצונך לתת
את פולחן לקבר ,חייב לסגוד לאל כפי שהוא ציווה .לסגוד אחרת אומרת שאלוהים באמת לא רוצה לתת לו את פולחן ,ואתם אומרים לו
כי הדרך שלו לא בסדר ,תעשה כפי התענוג שלך ,לא כמו שזה התענוג של אלוהים.

אמו של פרוצות
על מצחה היה כתוב ,המסתורין ,בבל הגדולה ,אמא של פרוצות ,תועבות הארץ שם .התגלות 17:5
הסמליות של אנטיכריסט כאימא ,בנותיה נמצאים גם פרוצות ,הוא חשוב ,כי זה מראה את האבולוציה נוספת של דת אנטי
המשיח מזו של רק הכנסייה של רומא לזה של כנסיות אחרות נוסדה על אותו בבשורה שקרית והמסורות של הכנסייה של רומא.

התעלומה
זכור , :איך אלוהים השתמש הביטוי" ,הגולמיות מי אוזניים לשמוע ,תן לו לשמוע את ",המילה "המסתורין ",מחליף את
הביטוי ,אבל יש אותה משמעות .אלוהים צריך שתבין כי העוקב אחר המילה "המסתורין ",חשוב ,את צריכה ללמוד את זה .כך תוכל
להבין את האמת של מה אלוהים אומר לך.
המילים" ,בבילון הגדול ",הם חלק התעלומה .הסיבה כתוב על המצח של האישה אלוהים משתמש כדי לתאר את אנטיכריסט,
היא להראות כי זהו חלק המחשבה קוגניטיבי ובכך היבט של מי האישה הזו (-antiישו) ,מה שהיא מסמלת ,האישיות ,האופי המוסרי.
לוציפר ,או כמו אלוהים מפנה אליו ,השטן ,הוא לא נגד אלוהים אגרסיבים ,שהשטן יצר מחשבות מלא החלטה להתנגד על דרך
האלוהים ,ולהחליף פולחן האל עם תחליף או דת מזויפת ,זו היא אשר אלוהים קורא צורר המשיח.
זכור :המילה "נגד" לא אומר רק באופוזיציה כדי ,אבל זה גם אומר בהתמרה של הכנסייה של ישו.

מצב העיר
אם אתה זוכר מההיסטוריה מספר דניאל ,בבילון האימפריה כשמה שכבשו את כל לאחר מכן נודע העולם המתורבת .אלוהים
אינו משתמש מילים ללא תכלית ,לכן כאשר הוא משתמש הביטוי" ,בבילון הגדול ",זה כדי לציין כי אנטיכריסט היא עיר ,כמו בבל
המקורי ,היא כשמה ,מה שאומר שזה הגודל של עיר מדינה עצמאית.

רוחנית לפשיטת רגל
יש עוד למה אלוהים קורא המדינה העיר של הוותיקן ,בבילון הגדול אולם ולאחר זה יש לעשות עם חוסר רוחניות קבלה של
חוקי האל ,כי מלך בבל ואת בנו ,למרות ניסים להכחיש שהוצג בפניהם ,עדיין נדחית סמכותו של אלוהים הכל יכול.
זוכר :נבוכדנצר ואת בנו ,עדיין להגדיר את עצמם מעל הבורא ,או הלכה-עוסק בזנות לאחר אלים אחרים.
אז זה עוד אחד מזהי של אנטיכריסט ,כשמה ,זה לא נותן סגידה לאלוהים כפקודות הוא ,אבל יש להגדיר תפילה כי היא מנוגדת
פולחן האל האמיתי.

חשיבה קוגניטיבית
יש משמעות לסמליות כי האישה הזו ,הזונה הזאת ,מי שיש לו את השם בבל הגדולה שנכתבה על מצחה ,זה יש לעשות עם מה
שאמרתי מקודם בנוגע המצח .המצח היא הנציגה של חשיבה קוגניטיבית ,היא לומר כי האישה הזו ,או כאלה ישבו מנהיגי האומה ואת
כנסיית זה אנטיכריסט שבחרת באמצעות החלטה שלהם ,כדי לעבוד את אלוהים כפי שהם בחרו ולא כאל הוא פקודות.

אין להוסיף או להפחית מ-
יה בסדר לא להוסיף אל המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה  yeלצמצם שום דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך
אשר אני מצווה עליך .דברים 4:2
כפי שאמרתי בעבר ,כדי לעבוד את אלוהים בכל דרך חוץ מזה שהוא מצווה זה לא סוגדים אלוהי היקום בכלל ,אבל אלוהים
שהמצאת ם בעצמכם ,שברירת המחדל שלו פולחן השטן . .זה לא משהו שאני אומר אבל מה שאלוהים בעצמו אומר לנו בפסוקים הבאים.

אמו של זונות
על מצחה היה כתוב ,המסתורין ,בבל הגדולה ,אמא של פרוצות ,תועבות הארץ שם .התגלות 17:5
אמא של פרוצות ,תועבות הארץ ,שוב שעליו הוא כתוב על המצח של האישה ,ולכן הוא היבט של מי הוא צורר המשיח.

אלוהים מראה אנטיכריסט כמו להיות זונה פרוצה עם אומות העולם ,עכשיו אלוהים מראה לנו כי אנטיכריסט היא גם אמו של
זונות .זה אומר לי ,כי ישנן כנסיות אחרות שאינם כמו האמא ,בניגוד לאל ,ולכן הם חלק מן השלם של דת שקרית של השטן עלי אדמות,
עדיין להפריד במראה החיצוני שלהם .אני מציע כי זוהי הפניה מכנסיות אלו שנקראים כריסטיאן ,עדיין לשמור שבת ראשון במקום
השבת שבת של אלוהים ,הפיכתם הדתות זונה  ,בדיוק כמו הכנסייה של רומא הוא.

הזונה בנות
אם אתה לא מסכים איתי בעניין הזה ,חשוב על כך .מדוע האם אלוהים מתייחסת הזונה בנות אם לא כי קיימים בדתות אחרות,
נגזר מן אמא ,אך כבר לא חלק מהכנסייה המקורית ,שיש הבדלים אותם בנפרד ,אך לאחר רבים באותה דוגמה פגאניים פרקטיקות,
שהופכים אותם לא של אלוהים ולכן אלילים (אנטי המשיח) .אני מציע כי כל הפרוטסטנטית כנסיות זה קוראים לעצמם כריסטיאן אך
ישאיר השבת שווא של יום ראשון ,אלוהים מחשיב .הבנות הזונה של צורר המשיח.

האם ההבנה של פרוצות
וכשהאל מדבר על הזונה בנות הוא משתמש את המשפט "האמא של זונות ",וזה כדי להראות כמו אמא יש צאצאים אז גם יש
הכנסייה הקתולית הצאצאים בצורה של הכנסיות של הפרוטסטנטים.

ההיסטוריה מלמדת אותנו
בהיסטוריה אנחנו יודע אנטיכריסט או הכנסייה של רומא ,יש צאצאים ,הדתות הפרוטסטנטית .כפי שאת יודעת ,הצאצא של
הכנסייה של רומא נמצאים הכנסיות הפרוטסטנטית שמשך את הכנסייה או הכנסייה הקתולית במהלך השנים של הרפורמציה
הפרוטסטנטית ,כמו גם אלה אשר הוקמה לאחרונה ,אבל עדיין לשמור על השבת ראשון ,כמו גם אחרים אלילים (נגד אלוהים) ומתרגלת
שהוקם על ידי הכנסייה של רומא.
אלו הן הכנסיות הופרדו הכנסייה של רומא ,אך המשיך רבים מן המסורת נוסדה על ידי הכנסייה של רומא ,שבת ראשון להיות
המסורת הברורה ביותר .אלה אשר שייכים כנסיות אלו זה הבנות הזונה של אנטיכריסט ,במילים אחרות הדתות הפרוטסטנטי ,הם בדיוק
רגישים יש הסימן של החיה ,עקב המשך שמירת השבת ראשון במקום אשר אלוהים יש שמציבה הדיבר הרביעי.

למה זונה
לוקחים להנחיות השמר לך ,פן אתה לנדור נדר עם תושבי לבן ארץ אלף  ,goestאחרת זה יהיה עבור מלכודת באמצע הריני :שמות
34:12
אלוהים משתמש המתארות הסמלי של אנטיכריסט כמו זונה סיבה מאוד טובה .השאלה הראשונה שתשאל למה זונה ,מה
אנטיכריסט יש לעשות עם יחסי מין אסורים? כדי להבין את הסמליות הזונה עליך ללכת הפסוק הבא.

הפסוק לעיל מראה אלוהים נותן אזהרה לעם ישראל ,רגע לפני שהם חוצים את הירדן כדי להזין את הארץ המובטחת .באנשים
אלה אדמות בשידור חי עם הדתות הפאגאניות ,מה שהאל נותן אזהרה כי לעם ישראל יכולה להיות לא אינטרקציה עם האנשים שלהם
מנהגים דתיים להשחית את היהודים ,ובכך למשוך אותם מן הפולחן אמיתי ונכון של אלוהים.

נסגוד לאלים אחרים
אבל  yeיהיה להרוס את המזבחות לשבור תמונות שלהם ,לכרות חורשות שלהם :כי אתה ואזי סוגדים אלוהים אחרים :יהוה,
ששמה הוא ג'לס ,הוא קנאי :שמא אתה לנדור נדר עם תושבי הארץ ,הם הולכים לזונות לאחר האלים שלהם ,ואתה להקריב בפני האלים,
ולא אחת קוראת ,תאכלו ההקרבה שלו;  34:13יציאת מצרים15-
כפי שאתה רואה ,אלוהים מתייחס לאלה אשר מפעילים את עצמם עם אחרים פגאניים הדתות ,טקסי נוחה שכזו ,כמו-עוסק
בזנות .לכן אלוהים מראה אנטיכריסט כמו זונה ,כי זה זונה לכל הדברים בניגוד לחוקים ושעות של אלוהים.
אלוהים רוצה שאנחנו עובדים אותו כמו שהוא פקודות ,אשר מתורגם לשמור על עשרת הדיברות שלו .ארבעת הראשונים של
עשרת הדיברות נותן פרמטרים מדויקים שהם מהווים מה כי הפולחן הוא להיות ,ששת האחרונים הם השתקפות של מי הוא אלוהים ,ולכן
אילו אנשים אלוהים רוצה שנהיה כמו .כל מי סוטה מן הפולחן הזה ,אלוהים מתייחס כעל -עוסק בזנות .אלוהים מציגה אנטיכריסט
(הכנסייה של רומא) כמו זונה ,כי זה הוא האולטימטיבי של הדתות הפאגאניות ,היא זונה או פאגאן הדתות זה גברים יש תמיד הלכה-עוסק
בזנות לאחר.
התגלות  17:5מתייחס העיר בבל הגדולה בתור אמא של פרוצות .אנטיכריסט היא האומה-עיר הוותיקן ,ולכן הוא העיר אלוהים
קורא את העיר בבל הגדולה ,זה בתורו מצטיירת כמו זונה .לכן ,אם הכנסייה של רומא הוא צורר המשיח ,הוא מתואר להיות זונה ,וזה גם
אמו של פרוצות ,ואז מכנסיות אלו אשר התרחקה הכנסייה של רומא ,או אחר הכנסיות הפרוטסטנטית ,הם אלה אשר אלוהים בטבלא כמו
"הבנות הזונה".
אלוהים רוצה אנחנו מבינים  symbolismsאלה סיבה טובה מאוד ,בספר חזון יוחנן ,כל מה שלמדנו עד כה של ספר דניאל,
נבואות העתיד ,כפי שנראה על ידי דניאל ולאחר מכן השליח יוחנן.
אלוהים אומר לנו על אירועים אלה כך אנחנו שגרים באחרית הימים יהיה מסוגל לראות את הדברים האלה קרו בהיסטוריה כמו
שאלוהים חזה .בדרך זו אלוהים נותן הוכחה כי הוא אמיתי ,כי הוא אלוהי היקום ,כי רק אלוהי היקום יכול לראות את העתיד כמו שרק
אלוהים יכול לראות לתוך החלומות של המלך נבוכדנאצר .אף אדם לא יכול לראות העתיד ,לכן הנבואות האלו חייב להיות אלוהים ,אף
אחד אחר .זה הקים ,אלוהים רוצה שיהיה לנו הבנה טובה יותר של מה שעומד להתרחש בזמן שלנו ,הוא גם נתן נבואה .ניתן להציג זאת
בצורה הטובה ביותר בפסוק הבא.

של נשים בתולות 144,000
 ,הסתכלתי ונעמד ,הלאו ,כבש את הר ציון ,ועם אותו של מאה ארבעים ,ארבע אלף ,לאחר שם אביו הכתוב בהמצח .התגלות 14:1

אלה הם אשר היו אינו מזדהם בנשים; כי הם בתולות .אלה הם אשר בצע את  withersoeverטלה שהוא גת .אלה היו נגאלים מבין
גברים ,הם הפירות הראשונים לאלוהים ,כדי השה -התגלות 14:4
אני מציע כי הנשים המדוברת של פסוק זה הן הדתות שקר .אני מציע שזה כנסיות אלו ,הכנסייה של רומא וכנסיות האלה כי הם
צאצאיו כי הם הנשים שאינן  144,000הבתולה.
זכור :נשים הן סמליות של כנסיות או הדתות; זו אינה הבתולין מינית זה שאלוהים מדבר בפסוק הנ ל ,אבל את הבתולים דתית
אמונה .עבור  144,000להיות בתולה מרמז לי התייחסות לאותם אנשים שלא היו פעילים במהלך חייהם הפולחן שווא דרך מכנסיות אלו
כי הם הבנות הזונה .האנשים האלה ( )144,000תדע את האמת כמו להיות האמת ,כשהם רואים את האמת ,שיש כבר המוח לא על ידי
בבשורה שקרית של השטן .אלה  144,000לכן תקבל ברצון האל מכתבי הקודש כאמת ,נוטים פחות להיות מסונוור תרמיות ,אשר למי
להשתתף הכנסיות של הזונה ,והשקרים של השטן וחשיבה הכנסיות של הבנות הזונה ,כי הם הם נוצרים ,לא יוכלו כל כך בקלות לראות
את האמת של אלוהים ,להאמין כי הם כבר שמורים וחושב שהם כבר יודעים את האמת.

מבט אישי
אני מציע ,כי המצב שלי דומה . .אני לא במנוחה הדם של יעקב ,אבל גם אני הייתי  goerהכנסייה .כל החיים שלי מצאתי
הכנסיות של בני המשפחה שלי להיות ו false -וכן באמונתם להיות צבוע .זה יעיל כיבה אותי של כל דת ,זה אומר ,אני מחשיב את עצמי
להיות בתול ,באמונה של אלוהים undefiled ,על ידי הדוגמה והמסורות של הכנסייה או דת .האמונה שלי מה היה ,היה מבוסס על כתבי
הקודש כמו שאלוהים התכוון ,כמו גם תורתו של ישוע .רק לאחרונה הגיע האמונה שלי בחיים .חסותו של האל עצמו.

בבשורה שקרית של השטן
בדם קדושים
וראיתי את האשה שיכורים עם הדם של הקדושים ,עם דם הקדושים של ישוע :כשראיתי אותה ,תהיתי בהערצה רבה .התגלות
17:6
פסוק זה נועד פגע בבית את העובדה כי אנטיכריסט רצח החפים מפשע אשר פולחן האל כפי שהוא פקודות ,הקדושים של ישו.
העם שתרגם את פסוק זה מיוונית עתיקה ,עוד פעם הראו את העמדה האמיתית שלהם .המילה "הערצה" ,יש חיובי או מעלה קונוטציה
הרמה ,והוא מתורגם כבעל ,כבוד ,הערכה או אישור .ממתרגמים אלה שמשתמשים מילה זו מראה כי הם חסידי או לתת אישור על כך
שהוא אנטיכריסט ופירושה.
המילה היוונית המקורית ",Thauma" ,אומר להסתכל מקרוב ,היכולת לתפוס ,או לעיניים ,לתהות בקשר .כפי שאתה יכול
לראות ,יש הערצה אין ,פשוט סקרנות . .זה עדיין בדרך אחרת כי השטן מזהמת את התנ ך עם השקרים שלו...

להתפעל האישה
המלאך אמר אליי",היכן אתה האם מארוול :אני אספר לך את המסתורין של האישה ושל החיה  carriethאותה ,הסיבה שבעה
ראשים ,קרניים ".התגלות 17:7
כפי שאתה יכול לראות בזה לעיל פסוק ,המלאך לא שקול ג'ון כבעלי הערצה לאישה; הוא משתמש במילה "מארוול" כלומר
להיות מופתע או לתהות בקשר .
כפי שכבר אמרתי את המילה "מסתורין" היא כדי ליידע אותך כי זה חשוב שאתה מבין ,בפסוק לעיל שהמלאך אמר ג'ון שהוא
יחשוף את התעלומה.

זה היה ,הוא לא ,הוא עדיין
החיה כי אתה  sawestהיה ,והוא אינו; 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 .הביטי בחיה הזאת היה ,ואני לא ,ובכל זאת הוא .התגלות
17:8
המילים" ,זה היה ,ואת לא ,ולא עוד" ,היא דבר מסקרן אותי .איך משהו יכול להיות עדיין אינו? כשאתה לוקח את הזמן לחשוב
על זה ,לשבור את הפסוק למטה את ההבנה שלו להראות דרך אולם.
"החיה אלף  sawestהיה ,והוא אינו" מתייחס החיה בצבע ארגמן ,שבו אנו מבינים עכשיו להיות סימבולי בבשורה שקרית של
השטן.
זכור :החיה וחוט השני הוא סמליות של בבשורה שקרית של השטן ,עם זה בחשבון ,קל לראות" ,זה היה ,ואת לא ,ולא
עוד" ,הן המילים או את הבשורה של השטן.
השטן אין תנ ך; הוא מעולם לא יצר קשר עם גברים ,גרם להם להיות נביאים שלו ,וכדי לכתוב את דבריו כפי שאלוהים עשה.
לכן ,בבשורה שקרית של השטן היה ,עדיין לא ,ועם זאת זה .כמו כל דבר אחר על השטן ,שלו בבשורה שקרית או התנ ך שווא הוא מלא
רמאות ,בשקרים ובתחבולות ,חוץ מזה .לשטן יש תנ ך ,וזו הסיבה" ,זה היה ,ואת לא ,ולא עוד".

עוד עולה מתוך בור ללא תחתית
החיה הזו עולה מתוך בור ללא תחתית ,אשר אני מניח להיות תיאור של הגיהנום ,אבל יכול גם להיות תיאור של השפתיים של
השטן ,דבריו של חילול השם ושקרים .תחשוב על הפה של השטן ,והמילים לא הסוף של שקרים ,חילול השם ,הטעיה שיצאה .כל זה
מגיע לבור עמוק של השטן כעס ושנאה של אלוהים וכל זה אלוהים ופירושה .לכן ,אלה אשר הגיעו מחוץ לבור עמוק הן כי אשר יש כבר
את המוח לשקרים של השטן ,והוא אימץ את השטן בבשורה שקרית כמו להיות דבר האלוהים .ככאלה הם חושבים כי הם עושים רצונו
של האל ,אך הם במקום כנגד מילה ,תורתו של אלוהים.

ולהיכנס ובין
המילה "ובין" ,תורגם מן המילה היוונית העתיקה ",apolela" ,מה שאומר ,הרס או אובדן( ,פיזית ,רוחנית או נצחי ,קללה
ומוות .לכן ,השטן ,בבשורה שקרית שלו ,ואת כל אלה בצע או בפולחן לפי בבשורה שקרית של השטן ,להתחייב "ובין" או נצחי ,מוות
נצחי.

הם עוד תוהה
"הם זה להתעכב על כדור הארץ יהיה מעניין ,ששמותיהם היו לא נכתבים בספר החיים מן היסוד של העולם ".החלק
האחרון של פסוק זה יש מי לשכון על פני האדמה שואל את השאלה מי הוא" ,זה היה ,ואני לא ,ובכל זאת היא?" אלוהים מראה לנו כי
היא אלה" ,ששמותיהם אינם נכתבים בספר החיים ",מי לא יבין מה זה אומר.
הדת של השטן אינו קיים ,עדיין אנשים לבסס הפולחן שלהם מ שלה בבשורה שקרית . .זה גם התייחסות החיה בצבע ארגמן,
שזה היה ,ואני לא ,ובכל זאת ...למי שמביט החיה היה ,ואני לא ,ובכל זאת ,או אלה כי פולחן המבוסס על בשורה שקרית של השטן ,בדרך
של הדת שווא של צורר המשיח ,אשר הוא החיה שעליו הם נראים לא יוכלו להבין את זה ,אבל עכשיו שלא ראית את ההסבר הזה ,אולי
תצליח עכשיו להבין ,ולכן  ,אולי שמך כתוב בספר החיים.

הרי שבע
 ,והנה הנפש הסיבה חוכמה .שבעה ראשים הם הרי שבע ,שבו האישה  .sittethהתגלות 17:9
שוב אנו מתמודדים עם וריאציה של הביטוי" ,הנפש אשר הגולמיות חכמה ",אשר מסתכם אותו דבר כמו" ,מי הגולמיות
אוזניים לשמוע ,הריעו לו ",זה אומר שאלוהים רוצה .שתיקח את הזמן כדי להבין מה הוא אומר לך ,כי זה חשוב בכך.

איפה בבל הגדולה?
שוב ,האישה יושבת על החיה בצבע ארגמן הוא סימבולי צורר המשיח ,אלוהים אומר לנו כי היא יושבת על הגב של החיה בצבע
ארגמן ,אשר הוא סימבולי (בבשורה שקרית של השטן) ,אשר בתורו את יושבת על שבעה הרים או גבעות .ההרים האלה .הם מה שבעה
ראשים זה מייצג החיה . .זה לא סמליות; שבעה ראשים הסמלי של שבע גבעות או של ההרים ,אבל שבע גבעות אינם סמליות .אלוהים
אומר לנו כי המדינה העיר כי הוא צורר המשיח (הכנסייה של רומא) ניצב על שבע הגבעות וההרים .אז זהו מזהה של העיר בבל הגדולה.
 .זה איפה הצורך המחשבה והלימוד נכנס לשחק .אלוהים אמר לנו ,כי אנטיכריסט הוא ממלכה ,כי הממלכה הזו כשמה ,עכשיו
הוא אומר לנו כי העיר הזאת יושבת על שבעה הרים או גבעות .השאלה היא באיזו עיר באירופה ,אשר בו נאמר לנו את הקרן הקטנה
מגיח מתוך ,לתיאור זה .זה מדינה עצמאית ,בגודל של עיר ,אשר יש גוף ממשלתי דתית על הראש שלו ,ויש בו כמנהיגו אדם שהוא דמות
דתית ,אשר יושב על כס המלכות של אלוהים בבית של אלוהים ,ומציין כי הוא אלוהים ,מטיף גידוף של אלוהים.

עיר שבע הגבעות
העיר רומא מאז הקמתו לאורך ההיסטוריה שהופנתה כעיר של שבע גבעות או של ההרים .אז זה נותן מזהה אחר לגבי איזו עיר
בבילון הגדול הוא סמלי ,וזה רומא ,איטליה או ליתר דיוק ,הוותיקן ,אשר הוא תת-חלוקה של העיר רומא.

המלכים שבעה
ישנם שבעה מלכים :חמישה הם נפלו ,ואת אחד הוא ,ואת השני עדיין לא הגיע; מתי הוא יבוא ,הוא חייב להמשיך קצר .יוחנן
17:10
זה נשמע כמו עוד חידה לא? בדיוק כפי הבנו החידה אחרים על-ידי מתן חשב פירוט של הפסוק ,אז גם אנו יכולים להבחין
משמעות פסוק זה.
זוכר :כי במקור היו ממלכות עשר זה מילאה את החלל שהותירו את נפילת הממשלה הקיסרית כאשר העיר רומא נבזזה בפעם
האחרונה בשנת  476לספירה.
"שבעה מלכים ",הוא הפניה של האומות הנותרים שבעה עשר לאחר שלוש מתוך עשר המקורי היו אזרתי על ידי שורשיו מאת
אנטיכריסט זמן קצר לאחר רכשה את מעמדה ככוח אנטי המשיח ,איפשהו לאחר  538לספירה.

חמש דקות הם נפלו
ישנם שבעה מלכים :חמישה הם נפלו ,ואחת היא ,ואת השני עדיין לא הגיע; מתי הוא יבוא ,הוא חייב להמשיך קצר .יוחנן 17:10
זוהי נבואה אחרית הימים ,אשר אמר כי הוא טרם להגשמה או רק לאחרונה התגשמה" .חמש דקות הם נפלו ",לספר לנו כי של
אלו שנשארו שבעה אומות ,חמישה הם נפלו ,זה אומר כי הם נפלו תחת השפעה של שליטה של השטן שוב באחרית הימים כפי שהיו
בתקופת ימי הביניים.
זכור :כאשר נפוליאון הוסר האפיפיור מן הוותיקן בשנת  ,1798זה הוסר ההשפעה של האפיפיור על שבע המדינות האלה.
הסרת הזה הוא הפצע תמותה המרפא.

האומות שבעה נותרו הזה
כפי שאתה וודאי זוכר האומות שבע שנשארה לאחר אנטיכריסט אזרתי שלוש על ידי השורשים הם:
 Alamanni :1או הגרמנים;
 :2בורגונדים ,או השוויצרי;
 :3הפרנקים ,או הצרפתים;

 :4לומברדים ,או האיטלקים;
 :5הסקסונים ,או האנגלים;
 ,Suevi :6או הפורטוגלים;
 :7הוויזיגותים ,או הספרדית.

זוכר

גם :למדינות אלה נתן במזון פוליטיים ,כלכליים וצבאיים הכנסייה של רומא בימי הביניים ,עם הנמצאים במוח ,אשר

חמש הנ ל רשום ככזה עכשיו? כדי לקבוע את זה .אנחנו צריכים לזכור איזו אלה עדיין לתת תמיכה הכנסייה של רומא ,או לכל הפחות
לדת אנטיכריסט מורחבת הכוללת את כנסיות ודתות אינם מספקים שמירה על השבת ביום השביעי של השבוע.
אני מציע האומות הבאות כדי חמשת המדוברת של הפסוק הנ של גרמניה ,איטלקים ,אנגלית ,פורטוגזית ,הספרדית .זה משאיר
את בשוויץ ,צרפת .הצעה זו מבוססת על יחסים אלה חמשת המדינות עם הכנסייה של רומא במשך השנים האחרונה מאתיים או כל כך
מאז הכנסייה של רומא קיבל את הפצע האנושי שלה.
"אחד הוא ,ואת השני עדיין לא הגיע ",מרמז כי האומה השישי לאחרונה נפל בחזרה תחת ההשפעה של אנטיכריסט או החדש
של השטן סביר יותר כוח על כדור הארץ ,ונביאי השקר ,אבל זה השביעי טרם ולהחזירם תחת שליטתו של השטן.
האומה השישי אני רואה בתור השוויצרי ,בשל שלהם היסטוריה ארוכה של נייטרליות ,ואת כניסתם האחרונות נאט ו .האחרון
לא חזר תחת ההשפעה של אנטיכריסט הם הצרפתים .אתה שואל למה הצרפתים הם רבו החזק .זה יש לעשות עם ההיסטוריה של
הצרפתים ,איך העם הצרפתי כבר עברה כל כך הרבה כאב וסבל -ידו של הכנסייה של רומא בתקופת הרפורמציה הפרוטסטנטית .זה יש
לעשות עם המהפכה הצרפתית ואת השנאה שעברו אנשי צרפת מאז לדת באופן כללי ,הכנסייה הקתולית באופן ספציפי.
האירועים האחרונים בעולם להציע לי כי שני העמים האלה ,צרפת ,שוויץ ,נפלו עוד פעם .הצרפתים לאחרונה היו מעורבים
בפעילות צבאית בחסות את הצפון אטלנטית( ,נאט ו) ,למכירה ,ובתור שכזה הוא חלק הכוח של נביאת השקר .אף-על-פי הצרפתים היו
חברי נאט ו מאז ההתעברות שלה ,אף פעם לא באמת נתנו תמיכה מלאה אליו .אם כוחות נאט ו היו שנדרש בקונפליקט או כאלה ,צרפת
בדרך כלל לא הייתי מוותר הכוחות שלה תחת הנהגתו של המפקדים נאט ו ,אך נטו להתמודד עם הבעיה באופן עצמאי מכל השאר.
לאחרונה אולם ,נשיא צרפת התצפית את העוצמה ואת האיום של הקנאים האסלאמית המידרדרת הודיעה תפקיד חזקה במבצעי נאט"ו
בעתיד.
זה ישאיר שוויץ החסימה .כאשר שוויץ מתחיל לקיים תפקיד פעיל יותר נאט ו הזמן יהיה קצר לפני תחילת המלחמה הגדולה .זה
גם עשוי לבוא לעבור גם .לפני כמה חודשים כוחות הצבא השוויצרי שימשו על ידי נאט ו במהלך צבאי נגד הטרוריסטים האסלאמית.
זה עולה לי כי אלה שבעה אומות אירופה ב אמונים עם אנטי המשיח או סביר יותר ונביאי השקר יהיה הבסיס הדתי ,צבאי,
פוליטי וכלכלי ,זה ייתן הגדרה מיהו ומהו ונביאי השקר .זה בגלל גירסאות אלה המודרנית של האלופים הביניים של אנטיכריסט ,על
השירות של דת אנטי המשיח הם גם שייצרבו ובין האומות .עם מה הראיתי את ההשפעה של ליברליזם לממשלות אירופה ,איך ליברליזם
הוא נביא שקר ,אולי כל השבעה הם כבר נפל ,וזה אומר כי המלחמה הגדולה היא כמעט בהישג יד.

 .החיה הוא על שבע
 ,החיה היא לא ,אפילו הוא השמיני ,הוא של השבעה ,ויש גת לתוך ובין .יוחנן 17:11
זכור :זה מתייחס החיה בצבע ארגמן או השטן בבשורה שקרית ,כי האישה הזונה ,או צורר המשיח מתואר ישיבה; לכן
בבשורה שקרית של השטן ,אשר אלוהים סופר בשם האומה השמיני .זאת אומרת זה הכנסייה או שהדת היא נוסדה על הבשורה שווא כמו
מסמל את נביא שקר ,אשר הראיתי להיות ארה ב .לכן ,ארה ב היא השמינית כפי שמוזכר בפסוק לעיל.
זכור :ספר חזון יוחנן החיה שיוצאת מתוך הים בהתגלות  ,13:1ככה זה היה עשר כתרים על הקרניים עשר ,ואת איך הסברתי
כי הקרניים האלה גילה שזה היה סמלי של בעל היבטים הקיסרי או גלובלי זה?  .זה מסיבה זו כי ניתן לספור את דת שקרית מפותחת עם
שבעה אומות אירופה...

 .החיה זה היה
והחיה אשר היה ,זה .לא ,שאפילו שהוא השמיני.
"החיה" הוא הפניה את החיה בצבע ארגמן שיושב על האישה הזונה ,או כוזב הבשורה של השטן .כי אלוהים מראה החיה כפי
להיות השמיני מתוך ה 7-זה כדי לציין שבעת העמים המפורטים לעיל תחת שליטתו של השטן לאמץ בבשורה שקרית של הליברליזם
המהווה נביא שקר.

המלכים עשר
ו  10קרנות אשר אתה  sawestהם עשר מלכים ,אשר קיבלו שום ממלכה עדיין ,אלא מקבלים כוח כמו מלכים .שעה אחת עם
החיה .התגלות 17:12
פסוק זה קשור ונביאי השקר ולאחר עשר מלכים ונביאי השקר נותן כוח .אני מניח שזה הפניה למדינות עשר ממנהיגיהם
מקבלים את הסמכות המוחלטת על אזרחיהן שהחזיקה מלך במהלך ימי הביניים .פסוק זה אומר לי כי ונביאי השקר ייתן כוח מלכותי זה
עשרה אנשים אלה ,אשר אינם מלכים ,אבל ייעשה כמו מלכים או לכל הפחות לתת סמכויות מקבילה לזו של מלכים.

שעה אחת עם החיה
הקרניים עשר אשר אתה  sawestהן עשר מלכים ,אשר קיבלו שום ממלכה עדיין ,אבל מקבלים כוח כמו מלכים  .שעה אחת עם
החיה .התגלות 17:12
 .זה עוד זמן הנבואה בספר חזון יוחנן ,אשר מצוי בתקופת קצה של זמן ,אחרית הימים של הנבואה; לכן אני מחשיב את הקביעה
של פרק זמן זה באותו אופן קבענו הימים נבואיים  1260שווה שנים מילולי .1260

אם שעה אחת היא עשרים הרביעי של יום ,ישנם  360יום בלוח השנה עתיקים ,פרק זמן זה מחושב כמו עשרים הרביעי של
 ,360המחשבת את  15ימים מילוליים.
אני משוכנע אבל לא חיובי כי פסוק זה מדבר של הזמן המלכים עשר יהיו אמונים ונביאי השקר המתאים עם המלחמה הגדולה.
אז זה אומר לי כי המלכים עשר יהיה חלק של בעלות הברית נביא שקר אנטיכריסט במשך  15הימים הראשונים של המלחמה הגדולה.
אני צריך לשאול .זה מתי אלוהים נחשב כתחילת המלחמה הגדולה? כשאני כותב את המילים האלו ,זה יוני  ,2016מלחמת עולם
משתוללת כעת .איזיס ,או המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה ,יש פעולות טרור קורה ברחבי העולם ,לכן אני קורא לזה מלחמת עולם.
 .אבל הלחימה הנוכחית זו נחשבת על ידי אלוהים חלק במלחמת העולם הראשונה?
אני רואה אפשרות כי המלחמה הגדולה למעשה לא להתחיל עד אומות העולם מתחילים להשתמש בנשק גרעיני אחד נגד השני,
אשר אני רואה כמשהו שיכול לקרות בכל עת עם תנאים העולם כפי שהם.
זה גם עולה לי כי המלחמה הגדולה עצמה יהיה האחרון רק  15ימים מיום סאלבו הראשון ועד לאחרון ,למרות שאני מודה
שהמלחמה יכול להימשך זמן רב יותר מאשר  15ימים .אני לגזור הנחה זו של מה אלוהים אומר לנו בפסוק הבא.

מי הם המלכים עשר?
הקרניים עשר הם עשר מלכים
ו  10קרנות אשר אתה  sawestהבהמה ,אלה יהיה שונא את הזונה ,ולא יהיה לגרום לה שומם ,עירום ,וכן יהיה לאכול את בשרה,
לשרוף אותה באש .יוחנן 17:16
הזונה היא במקור אנטיכריסט או הכנסייה של רומא ,אבל באחרית הימים ,מועבר כוחה לניהול מלחמה הקדושים של אלוהים
לנביא שקר ,לכן ,אני רואה את פסוק זה אומר לנו כי המלכים עשר יתחיל כמו מדינות ההסכמה נביא שקר( ,ארה ב) ,אך להדליק את
נשקם ונביאי השקר כאשר הם מבינים שזה כוחו של השטן .פסוק זה אומר לנו כי המלכים עשר לשנוא את אשר נתן להם את הכוח
שלהם ,ואת בסופו של דבר ,הצד עם אלוהים להרס של האומה זה ונביאי השקר ,כמו גם את האומה או עיר צורר המשיח.
כפי שאולי שמתם ,פסוק זה מדבר על עשר מלכים ,אך אנו יודעים כי נותרו רק שבעה מתוך עשר המקורי ,ולכן אני רואה את זה
בתור רומז כי בשלוש מדינות חדשות יתווספו למי לתת מזון אנטיכריסט ונביאי השקר .אין לי שום דרך לדעת בוודאות ,אבל אני רואה
אחד כזה כמו להיות אוסטרליה ,ועוד בתור אולי להיות ברזיל ,והשלישית היותו יפן או ישראל ,אני נוטה רוכן לעבר ישראל ,בגלל שלה
עבודת שווא של אלוהים ,כי הדת היהודית אינה מכירה ישו כמו להיות המשיח . .שוב ,זה הכל השערות על החלק שלי.
יש עוד אפשרות ,כי אלה עשר ,מי כדורבנות ,לא ,לא ייתכן עשרה מדינות ,אבל עשרה אנשים שיש להם עושר עצום באזורים
מסוימים של הכלכלה העולמית .עם אנשים כאלה שותפים עם השטן ,הם עלולים לגרום האומות לעשות כל משאלותיך ,בגלל עושר עצום
וכוח שלהם ,אשר מספק שליטה פוליטית על ממשלות כבר המאוכלסים על ידי לא מוסרי או אלוהים נגד אנשים שלהם.

בצד עשר מלכים עם החיה
עבור אלוהים הגולמיות שם בליבם להגשים את רצונו ,ואני מסכים ,ולתת ממלכתם ופיה ,עד דבריו של אלוהים האם להתגשם .יוחנן
17:17
אני חושב שפסוק זה מאמת את מה שאמרתי .מנהיגי האומות עשר יהיה על הצד הראשון עם ונביאי השקר ,צורר המשיח ,אך
כאשר האנשים באים לראות אלוהים של ולא נאמנים בבשורה שקרית של השטן וכנסיות שווא שלו ,הם יפנו את כוחם נגד אנטיכריסט,
ונביאי השקר.
השטן חושב שהוא בשליטה על ענייני בני ,אבל אלוהים היא למעשה רק לאפשר השטן את דרכו עד המתאים להביא קץ
הדומיניון של השטן .למרות למדינות אלה ,לפנות נגד השטן אנטיכריסט ,כאשר אלוהים של זמין להם ,לא מצאתי דבר בתנ ך מרמז כי
מדינות אלה יושמדו ,למעשה הוכח כי הם ימשיכו לעונה קטן אחרי ישו חוזר ותכונן שלטונו בן אלף ,אבל עוד פעם זה עוד נראה כמו
היסטוריה מתפתח.

באותם הימים תקוצר
 ,אלא באותם הימים צריך להתקצר ,שם צריך להשמר אין בשר :אבל למען של האחד תקוצר באותם הימים .מתיו 24:22
זה פסוק זה שיגיד לי כי המלחמה הגדולה תתנהל עם נשק גרעיני ,רק אלה סוגים של כלי נשק יהיה זה אשר אין בשר יכול
לשרוד.
פסוק זה גם אומר לי כי מלכים אלה תקיים את הכוח האולטימטיבי או סמכות על אזרחיהן עבור אבל זמן קצר ,ואני מניחה.
תאבד את הכוח הזה כאשר תושבי המדינות האלה למד אלוהים של הגדול נופל משם מתקיים.
לפרש כלומר השטן תנסה להקים מחדש את הכוח של אנטיכריסט או הכנסייה של רומא כמו זה היה במהלך ימי הביניים ,אבל
תמנע לחלוטין שהוא קולט את זה .אני מציע כי מלחמת העולם הראשונה ,הגדולה אשר אלוהים נתן הנבואה של רצון להביא קץ נסיון של
השטן כיבוש כל העמים על פני כדור הארץ.

שעה אחת עם החיה
הקרניים עשר אשר אתה  sawestהן עשר מלכים ,אשר קיבלו שום ממלכה עדיין ,אבל מקבלים כוח כמו מלכים  .שעה אחת עם
החיה .התגלות 17:12
 .זה עוד זמן הנבואה בספר חזון יוחנן ,אשר מצוי בתקופת קצה של זמן ,אחרית הימים של הנבואה; לכן אני מחשיב את הקביעה
של פרק זמן זה באותו אופן קבענו הימים נבואיים  1260שווה שנים מילולי .1260
אם שעה אחת היא עשרים הרביעי של יום ,ישנם  360יום בלוח השנה עתיקים ,פרק זמן זה מחושב כמו עשרים הרביעי של
 ,360המחשבת את  15ימים מילוליים .אני משוכנע כי פסוק זה מדבר של הזמן המלכים עשר יהיו אמונים ונביאי השקר המתאים עם

המלחמה הגדולה .אז זה אומר לי כי המלכים עשר יהיה חלק של בעלות הברית נביא שקר אנטיכריסט במשך  15הימים הראשונים של
המלחמה הגדולה .זה גם עולה לי כי המלחמה הגדולה עצמה יהיה האחרון רק  15ימים מיום סאלבו הראשון ועד לאחרון ,למרות שאני
מודה שהמלחמה יכול להימשך זמן רב יותר מאשר  15ימים .אני לגזור הנחה זו של מה אלוהים אומר לנו בפסוק הבא.

נפש אחת עם החיה
בהן יש ראש אחד ,אתן שלהם כוח ועוצמה ופיה .יוחנן 17:13
עשרה אנשים אלה ,אשר תינתן הסמכות של מלכים ,לשלב את כוחם עם זה של החיה( ,נביא שקר) ,ולכן יש משולב חשמל אף
מדינה אחרת על פני כדור הארץ ,על ידי עצמו ,תהיה מסוגל להתנגד.
זו דעתי ,כי אלה עשר מלכים ,יהיה נציג של שבע הממלכות עשר אותו זה עלה מתוך אפרם של האימפריה הרומית המערבית.
אני מציע את זה כי דניאל ,סלע היא מעלימה עין .אבל לא על ידי ידיים ,לרסק את חתיכות האצבעות של הפסל ,אשר הוא נציג של
האומות עשר שעולות מתוך הריק שהותירו הדחתו של העיר רומא .אז למרות שהצעתי קודם לכן כי ישראל עשוי להיות אחד מהם ,אני
מחשיב את זה הזיכרון כמו מציג את ההצעה הזאת להיות שגיאה.

מלך המלכים
אלה יהיה להפוך את המלחמה עם הכבש ,הכבש נתגבר אותם :כי הוא אדון האדונים ,מלך המלכים :שנמצאים איתו הם שנקרא
שבחרת ואני נאמן .יוחנן 17:14
פסוק זה התפרים כדי לאמת את מה שאמרתי קודם ,כי השטן תמנע לחלוטין יצירה מחדש את הממלכות עשר שנתנה הכוח
הכנסייה הקתולית של ימי הביניים ,כי הכוחות של ישו בדמות הקדושים של אלוהים כדי למנוע את זה.

האישה היא עיר
והאישה אשר אתה  sawestהיא העיר הגדולה ,אשר  reignethעל המלכים של כדור הארץ .יוחנן 17:18
פסוק זה מוודא כי האישה ,אשר אנטיכריסט הכנסייה של רומא ,שיושב על החיה ארגמן ,היא גם עיר ,רומא או הוותיקן הוא .אם
אתה לא מבין זה המושכות הכנסייה של רומא על אומות העולם ,אתה רק צריך להביט לאחור בהיסטוריה מחשכת ימי-הביניים ,וראה כוח
שהיו הכנסייה של רומא על מלכי אירופה .ונביאי השקר ינסה ליצור מחדש את אותו סוג של כוח במהלך זמני זה אלוהים קורא אחרית
הימים ,אך ייכשלו עקב חזרתו של ישו.
העיר כי אלוהים נקרא בבל הגדולה היא למעשה עיר הוותיקן .הוותיקן היא עיר שיושב בתוך עיר אחרת ,רומא ,איטליה .במשך
מאות שנים רומא יש מכונה העיר על שבע גבעות .הוותיקן היא האומה הקטנה יש שלט על אומות העולם במשך השנים  1260עד
נפוליאון הפשיטו אותו הכוח שלה ,הפצע האנושי נרפא ,ויש לו עוד פעם להגיע למעמד כמו מדינה עצמאית מוסוליני חזר מדינה עצמאית
שלה לחזור אליו רק לפני תחילת מלחמת העולם השנייה ב 11-בפברואר .1929 ,

היסטוריה שנחזתה ע י אלוהים
והאישה אשר אתה  sawestהיא העיר הגדולה ,אשר  reignethעל המלכים של כדור הארץ .יוחנן 17:18
פסוק זה מוודא כי האישה ,אשר אנטיכריסט הכנסייה של רומא ,שיושב על החיה ארגמן ,היא גם עיר ,רומא או הוותיקן הוא .אם
אתה לא מבין זה המושכות הכנסייה של רומא על אומות העולם ,אתה רק צריך להביט לאחור בהיסטוריה מחשכת ימי-הביניים ,וראה כוח
שהיו הכנסייה של רומא על מלכי אירופה .ונביאי השקר ינסה ליצור מחדש את אותו סוג של כוח במהלך זמני זה אלוהים קורא אחרית
הימים ,אך ייכשלו עקב חזרתו של ישו.
העיר כי אלוהים נקרא בבל הגדולה היא למעשה עיר הוותיקן .הוותיקן היא עיר שיושב בתוך עיר אחרת ,רומא ,איטליה .במשך
מאות שנים רומא יש מכונה העיר על שבע גבעות .הוותיקן היא האומה הקטנה יש שלט על אומות העולם במשך השנים  1260עד
נפוליאון הפשיטו אותו הכוח שלה ,הפצע האנושי נרפא ,ויש לו עוד פעם להגיע למעמד כמו מדינה עצמאית מוסוליני חזר מדינה עצמאית
שלה לחזור אליו רק לפני תחילת מלחמת העולם השנייה ב 11-בפברואר .1929 ,
זכור :הנבואות האלו במקום לאור בפני דניאל בין  600לפנה ס ל 550 -לפנה ס ,זו  2600שנה ,לפני ולאחר מכן כדי השליח
יוחנן ,בסביבות שנת  70לספירה ,או מתחת לפני  2000שנה .כפי שאתה יכול לראות ,הם מאומתים מאירועים המתועד היסטורית.
אלוהים הוא אמיתי ,הוא חי ,והוא פעיל בתגובה את השקרים ואת תרמיות השטן .אלוהים הוא אמיתי ,והוא חוזר לכדור הארץ,
גאולת לא רק את כדור הארץ אבל כל זה לחיות על זה .השאלה שעליך לשאול היא "אני אחד עם אלוהים ,או אני עוסק אי-הצדק? .".
אתה מאמין אלוהים של כפי שכתוב בתנ ך ,או שאתה תוכן לקבל את שקריו של השטן?

הגדול נופל משם
 ,אחרי הדברים האלה אני ראיתי עוד מלאך יורד מן השמים ,יש כוח גדול; האדמה הייתה קלה יותר עם התהילה שלו .התגלות
18:1
למרות אישיות זו מצטיירת כמו מלאך ,זה נשמע ממש כמו ישו לי .אני לא בטוח למה השליח יוחנן לא יכירו ישוע כאשר הוא
ראה אותו ,אבל אולי הוא כותב את המילים שניתנה לו לכתוב ,לא את הרושם של מה הוא מוצג .אני מבין זה

בבילון שהגדול נפל
הוא קרא לסיפורי עם קול חזק ,אומר ,בבילון הגדול נפל ,נפל ,הוא להפוך חיים של שדים ,החסימה של כל רוח באושים ,ואת
לשתות כלוב של כל ציפור טמאה ונתעב ,לכל המדינות של היין של זעמו של הניאוף שלה ,ואת מלכי האדמה ביצעו ניאוף איתה  ,ואני
הסוחרים של כדור הארץ הם שעווה עשיר באמצעות השפע של מעדנים שלה .התגלות 18:2-3

מלאך זה מי אני רואה בתור ישוע מכריזה נפילת העיר בבל הגדולה ,המהווה עיר מדינה הוותיקן ,ויש הוא הלב של מה שאנחנו
יודעים כמו אנטיכריסט.
לא ייתכן הודעה שנהרס העיר אולם ,וזה מה היה הרושם הראשוני שלי ,אבל העיר כולה שנפלו תחת השקרים ואת תרמיות
השטן ,כמצוין בלהראות את זה כמו להפוך חיים של שדים ,ואת החסימה של כל רוח באושים ,כלוב של כל ציפור טמאה ונתעב.
שלי ההנחה המקורית כאשר אני הראשון לקרוא .זה היה כי העיר בבל הגדולה( ,רומא ,איטליה) ,נהרס ,ולכן המילים בשימוש
על ידי אלוהים מציע קול של שמחה והקלה ,עם זאת ,אני לא כל-כך בטוח .כי פסוק זה מספר על חורבן העיר רומא ,רק זה .זה לגמרי
מתחת הפיקוח ואת ההשפעה של השטן.

אזהרה נוצרים
 .ושמעתי עוד קול מן השמים אומר",לצאת אליה ,אנשים ,כי להיות יה לא לקדושה של חטאיה ,ולקבל כי אתם לא של מגיפות שלה,
על החטאים שלה הגיעו עד השמים ,וגם שאלוהים הגולמיות זוכר עוולות שלה ".התגלות 18:4-5
הסמליות של בבילון הגדול לא להתייחס רק עיר ,אבל הוא גם סמלי הדתות שקר שלם הוקמה על ידי השטן . .הראו ,דת שקרית
של השטן כוללת ,הכנסייה של רומא ואת כל הכנסיות האלה-פרוטסטנטי לשמור על המסורת ,מתרגל לא ציווה על ידי אלוהים ,כמו גם
של דת שקרית של הנביא שווא ,זה נקרא הליברליזם והסוציאליזם.
אלוהים קורא את תושבי העיר רומא הם יצאו החוצה בתשובה חטאם ,ולכן אני לא מאמין כי הפסוק לעיל מתייחס חורבן העיר
רומא .אלוהים קורא אלה שחיים שם לצאת אז שאלוהים יכול לתת להם מחילה ,ולא ובכך להיות לקדושה החטאים שלה.
אלוהים קורא לתושבי העיר כי יש לו עדיין תקווה כי כאשר ידוע את האמת ,הם עדיין יהיו לפדיון . .זה מה עליהם לעשות כרגע,
כי האל הוא בהישג יד ,כשהוא מוזג את זעמו על העיר ,אם הם נמצאים עדיין בתוך הדיירים שלו ואז הם גם ידעו את העונש של
אנטיכריסט.

לא רק של רומא
אתה צריך לדעת גם כי אלוהים לא מדבר רק על אזרחי העיר רומא לצאת החוצה ,אבל הוא מתקשר לכל מי סוגדים תחת התורה
שווא של הכנסייה של רומא ,כמו גם הבנות הזונה ,כי הם יצאו הדתות האלה ,לאמץ את האמונה האמיתית של אלוהים .לאחר כל בבל
הגדולה ,הוא סמליות לא רק עבור רומא ,איטליה ,אלא גם עבור הכנסייה שווא .אלוהים רוצה כי כל מי מעריץ כמו מטיף בבשורה שקרית
של השטן ,כדי להסיר את עצמם מן הכנסיות ,ולאמץ פולחן האל אמיתי ונכון.

לתת סכום כפול מה שניתן
לגמול לה גם שהיא תיגמל אותך ,וכפול שלה זוגי לפי עבודותיה :בגביע אשר היא טענה מלאה ,מלאו אותה כפול .התגלות 18:6

זו הטובה ביותר יכולה להיות מוסברת על ידי במבט לאחור מחשכת ימי-הביניים ,כל העם כי הכנסייה של רומא נכים ,עינה,
ורצח ,בשם אלוהים ,כל כי האנשים האלה בחרו לעבוד את אלוהים כפי פיקד ,אבל הכנסייה ,נרדפים האנשים האלה על לא לסגוד
הכנסייה כפי מכתיב דורשים .הכנסייה של רומא מטיפה כי הדרך היחידה להגיע לגן עדן היא דרך הכנסייה ,אך ישוע אומר שהדרך
היחידה האב הוא דרך ישוע ,את תורתו של ישו.
אם שמת פסוק זה ביחס המלכים עשר מתקוממים נגד הנביא שווא ,צורר המשיח ,אלוהים אומר להם להכפיל בפני הכוחות של
השטן כפי שעשה לאדם בעבר ,לדעתי שאתה יכול לראות את האמת.

אלוהים מצדיק את זעמו
כמה היא טענה פיארו את עצמה ,חי וטעים להפליא ,כל כך הרבה כאב וצער ולתת לה :כי היא נאום בלב שלה",לשבת המלכה ,ולא
אני לא אלמנה ,ואני נראה בלי צער ".התגלות 18:7
ואילו העם הפשוט של ימי הביניים סבל עצום עוני ,אישים של הכנסייה ,תמלוגים ו האצילים של הממלכות של אירופה ,חיו
לחיי מותרות יחסית ,כל העבודה של האדם הפשוט ,הכרחתי את השעבוד ,בהסכם בין הכנסייה לבין אצילות מלכים ,המכתיב תמורת
תמיכתם של הכנסיות  ,הכנסייה יספר לכל אנשי האומות ,האצילים הנשלט על ידי החסד של אלוהים ,והוא יכול לא תתנגד על ידי אנשים
פשוטים אחרים מאשר כי הם עושים חטאים נגד אלוהים ,זה היה לפי הסכם זה כי אנשי אירופה הוחזקו עבדים על ידי האדונים שלהם.

שרף באש
ולכן יבוא המכות שלה בתוך יום אחד ,מוות ,אבלות ,ואת הרעב; ו היא יישרף לגמרי עם אש :עבור חזק הוא יהוה אלהים מי
 judgethלה התגלות 18:8
אל תחשבו כי אלוהים מדבר רק על אלה שחיים של רומא ,עבור אנטיכריסט הוא יותר מאשר עיר ויותר מאשר לאלו האחראים
כיום פעולות היום-יום של הכנסייה של רומא .דת זו היא דת שקרית כי יש דרך שקרים ,תרמיות שיכנע כל העולם כי דת שקרית זו היא
האמונה האמיתית של אלוהים .אלוהים שואל את הילדים שלו צא החוצה ,לכן לא רק האנשים שחיים על העיר רומא שהוא מתקשר כדי,
אבל כל מי לדבוק שהדת שקרית ,הדוגמה שלה ,דחה השקריות האלה ולבוא עם אלוהים ולא לפולחן אמיתי .זה כולל אלה של הדתות
הפרוטסטנטי שומרים ראשון כמו השבת וכן למי אסור לצפות כל השבת .אני גם רואה פסוק זה כמו לומר לנו כי העיר רומא יושמדו,
אשר מציינים את המילים :ואת היא יישרף לגמרי עם אש .פסוק זה אז תגיד לנו כי העיר רומא יושמדו ,כמו גם של דת שקרית.

אזהרה המלכים של כדור הארץ
מלכי הארץ ,אשר ביצעו ניאוף ,חיו וטעים להפליא ,יהיה  bewailאותה ,ולא קינה לה ,כאשר הם יראו את העשן של שריפת שלה,
עומד מרחוק הפחד שלה מעונה ,אומר .",אבוי ,אבוי את העיר בבל ,העיר האדירה הזו! עבור תוך שעה אחת את פסק-הדין הגיע" התגלות
18:9-10

 .תחשיב את

זה :למה אלו מלכים לעמוד רחוק? העיר היא בוערת ,נכון? ההרס מגיע מהר הכולל וכנסיה של העיר ,אז

אני מציע שככה זה אשר גורם העיר לשרוף ,מונע את מלכי העולם בא לתת סיוע כי זה פיצוץ גרעיני הגורמת להרס כזה מהיר ,הכולל,
ונמצא כמו ביפן לאחר הצונאמי הימם את הכוח הגרעיני הצמח ואף אחד לא יכול להתקרב מספיק כדי לתקן את זה  ,כי זה אותו סוג של
קרינה ימנע כל אחד נותן סיוע של רומא כאשר זה מושמד על ידי מפטר.

התמוטטות כלכלית
הסוחרים של כדור הארץ עוד לבכות ,להתאבל עליה; עבור אף אדם  buyethאת מרכולתם יותר :את הסחורה של זהב ,כסף ,אבנים
יקרות ,ושל פנינים ,פשתן ,סגול ,משי ,ו ארגמן ,ואת כל עץ דע ולאחר כל אופן כלי שנהב ,ואת כל כלי בצורה של העץ היקר ביותר ,והן של
פליז  ,ברזל ,ואת השיש ואת קינמון ,ריחות ,ו ,ו לבונה ,ו יין ,שמן ,ו קמח בסדר ,ו חיטה ,חיות ,ו כבשים ,סוסים ,ו מרכבות ,ו עבדים,
ומשחות בנשמות של אנשים .הפירות כי נשמתך לובוטיין הן מהתפיסה אותך ,ואת כל הדברים אשר היו עדינות טובו הן מהתפיסה הריני ואני
אתה תמצא אותם יותר בכלל .התגלות 18:11-14
הפסוקים הנ ל תן לי רושם כי אלוהים לא מדבר רק על העיר אחד ,אבל זה זוהי תצוגה של כלכלת העולם כולו .לפרש פסוקים
אלה כאומר כי חורבן בבל הגדולה ,את העיר ואת הדת ,וכתוצאה מכך התמוטטות כלכלית ברחבי העולם ,אשר תומך ברעיון כי בבילון
הגדול הוא סמליות עבור יותר מאשר רק העיר רומא ,אך מתייחס דת שקרית לרווחה את העולם כולו ואת אחיזתו העמים וכל בני העולם.
אני מרגיש כי אלה מעל פסוקים ללכת יחד עם הסוס השלישי ושחור לאחרית הימים ,והוא אומר של התמוטטות כלכלית ברחבי העולם,
אשר אנו בקרוב יהיה לדון לעומק.

כי איש לא  buyethעוד
הסוחרים של כדור הארץ עוד לבכות ,להתאבל עליה; עבור אף אדם  buyethאת מרכולתם יותר :התגלות 18:11
השאלה שיש לי היא מתי זה התמוטטות כלכלית גלובלית יתקיים? כשאני כותב את המילים האלו ,יש כאוס ענק בעולם,
השווקים בעולם הפכפך .זה זה יביא בקרוב את התמוטטות כלכלית זה נחזה?
מתחילת תנ ך שלי עבר את האמונה שלי כי המפולת הכלכלית לא להתרחש עד אחרי השואה הגרעינית ,אך עם מה קורה סביבי,
ההתמוטטות עשוי לבוא לפני הפן הגרעין של מלחמת מתרחשת.

שפע של השתולים כדור הארץ
הפירות כי נשמתך לובוטיין הן מהתפיסה אותך ,ואת כל הדברים אשר היו עדינות טובו הן מהתפיסה הריני ואני אתה תמצא אותם
יותר בכלל .התגלות 18:14

רבים אם לא רוב אלה שאני מכיר ,להשתדל להשיג עושר ,כוח של כדור הארץ ,ואת הדברים הגשמי ,במקום לחפש את אלוהים
ותראה כדי לאגור זה מה צריכה להשיג חיי נצח .כאשר מתרחשת המפולת הכלכלית נהדר ,האנשים האלה יישארו בלי כלום ,בעוד אלה
מאיתנו לחפש את אלוהים יישאר עם ההבטחה של אלוהים .אלוהים ,חיים נצחיים.

כבר לא צורך סוחרים
הסוחרים של הדברים האלה ,אשר נעשו עשירים על ידה ,יעמוד מרחוק הפחד שלה מעונה ,בלבכות וליילל ,והוא אומר .",אבוי,
אבוי ,העיר הגדולה ,זה היה לבוש בכחול בסדר פשתן ,ו ,הארגמן ,מקושטים זהב ,אבנים יקרות ,פנינים!" בעוד שעה אז עושר רב הוא לא
יפעל .כל קברניט ואת כל החברה ספינות ,מלחים ,רבות ככל האפשר סחר ים ,עמדו מרחוק ,ובכו כשהם ראו את העשן של שריפת שלה,
אומר",איזו עיר דומה בעיר הזאת!" והשליכו הם אבק על שלהם ראשים ,והוא קרא ,בלבכות וליילל ,אומר .",אבוי ,אבוי ,העיר הגדולה הזו,
שבה נעשו עשירים שכל היו ספינות בים בשל נדירותם שלה! עבור שעה אחת היא נעשית שומם?" התגלות 18:15-19
אני מניח זה כי ממלכת האלוהים ,מסחר היא מיותרת .אני אז זה רואים לדיון נוסף המלחמה הגדולה ,הגדולה ,כמו גם ארבעת
הפרשים.

הקדושים של אלוהים ישמחו
שמחי עליה ,אתה לשמים ,ו יה השליחים הקדושים ונביאים; עבור אלוהים הגולמיות נקמתי עבורך על אותה התגלות 18:20
 .אלוהים .יש לנקום את כל אלה במשך מאות שנים שנרצחו על ידי הכנסייה הזאת ,זה אנטיכריסט דת שקרית זו ,כל כי הם
סוגדים לאל כמו אלוהים ציווה ,ולא כפי הכנסייה ציווה.

דת שקרית של השטן? אלך לתמיד
 ,מלאך האדיר לקח אבן כמו כאבן ריחיים נהדר ,השליכו אותו לים ,אומר",וכך באלימות יהיה את העיר בבל להיזרק למטה ,וניתן
יהיה למצוא יותר בכלל ".התגלות 18:21
שוב ,אני רואה את זה כהפניה לדת אנטיכריסט ברחבי העולם כולו ,על כל האומות האלה וכל האנשים לתת מזון זה ,כמו גם
הסוף הליברליזם ואת כל מי לדבוק בדת הזאת חסר אלוהים.

אין בעלים ונשים לא
 ,הקול של משפחת הארפר ,מוזיקאים ,חמת חלילים ,אקזוטיים וברשותכם לא יותר בכלל ב; אין האומן ,של שום מלאכה הוא יהיה,
יהיה ניתן למצוא עוד כאלה; ו צלילי כאבן ריחיים וברשותכם לא יותר בכלל ב; ו אור נר ואמונתכם תזרח עוד בכלל בקרבך; ואת הקול של
החתן ושל הכלה וקולכם יישמע יותר בכלל בקרבך :עבור סוחרים מלכותך היו האנשים החשובים של כדור הארץ; על ידי את המהפך היו כל
העמים שולל .התגלות 18:22-23

בשבילי ,ראיתי את זה כמו דיון של הסוף של הציביליזציה האנושית כפי שאנו מכירים אותה .יהיו לא יתאפשר המסחר בעולם
יותר ,אלוהים ייתן אלו שנותרו ,הקדושים של אלוהים ,כל מה שהם צריכים לקיים את הגוף שלהם ,כבר לא יהיה צורך בכל הדברים
האלה שסופקו על-ידי ייצור או סחר.

אין צורך סקס
כל שנותר יהיה הקדושים של אלוהים ,כפי שהובטח להם יהיו לך חיי נצח ,ולכן ,יהיו כבר לא יהיה צורך ההולדה של המינים
ולאחר הנישואין ולכן כבר לא יהיה צורך .כי זהו חטא כדי לקיים יחסי מין מחוץ לנישואים ,זה עולה לי כי כבר לא יהיה צורך או סובלנות
כלשהי של מפגשים מיניים בין הקדושים.

דם של הנביאים לנקום
בה נמצאה הדם של נביאים ,הקדושים ,ושל כל מה נהרגים על פני האדמה .התגלות 18:24
אנטיכריסט ,ונביאי השקר כל המלכים ואת הקיסרים הישנה ,תרמו היכולת של השטן מלחמה נגד כל זה אלוהים ופירושה .לא
רק השטן ניסיון עיוור פולחן האל אמיתי ונכון ,אבל זה הכוונות שלו ,כפי שניתן לראות בהיסטוריה של העת האחרונה ,כאשר הדוגמה
של הליברליזם ,כדי להסיר ליבם של האנשים על מוסריותו של אלוהים.
בעולם הנוצרי של היום ,הוא כבר לא יחסי מין מחוץ לנישואין גינו ,נענש ,כבר לא היא משמעת על ילדים מותר ,הוא כבר לא
נפוץ התאמן בכבוד ובאדיבות .זה כל מה לעשות? כדי השפעת השטן דרך שלו בבשורה שקרית ודתות שווא שלו.

אל תניח לאיש להטעות אותך
אל תניח לאיש להטעות אותך בכל האמצעים :כי באותו היום לא יבוא ,מלבד שם קדימה נופל משם הראשונה ,האיש הזה של החטא
יתגלה ,בן האבדון; מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה הוא אלוהים ,או אשר סוגדים לו; כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש
האלוהים shewing ,את עצמו כי הוא אלוהים .הראשונה אל התסלוניקים II 2:3-4

השקר של השטן ,הנפילה משם
רבים שלא לדבר מאמינים כי פסוק זה מזהיר כי הנוצרים יפלו מן האמונה שלהם במהלך הסוף ימים ,ועל ידי כך גבם המוסריות
של אלוהים ,אבל זה לא מה פסוק זה בעצם אומר.

אלוהים של ,הנפילה משם
הנפילה משם היא מה גורם האדם החטא( ,אנטיכריסט) ,להתגלות ,ולכן זה לא כי הנוצרים תאבד את האמונה ,אלא כי אלה
אשר הם נוצרים ,שחושבים שהם הם לסגוד את האלוהים האמיתי כאשר התעמת עם האמת ,יפלו מן הכנסיות שנקראים נוצרי ,אבל בגלל

הדוגמה פגאניים שלהם ואת הסירוב כנסיות אלה כדי לעבוד את אלוהים כפי שהוא פקודות  ,האנשים יוצאים כנסיות אלו כדי להמיר
פולחן האל האמיתי.

ראיות עורכי דין
כאשר התחלתי כתבים אלה ,אמרתי לך לחשוב עליי כעורך דין ,זה היה תפקידי להביא ראיות לך תמיכה-מרשי( ,אלוהים) ,כי
הנאשם( ,השטן אנטיכריסט ונביא שקר) ,להשמיץ את שמו הטוב והמוניטין של הלקוח שלי ,ביצע עינויים ורצח של אלה אשר העריצו
את הלקוח שלי ( ,אלוהים).
זה העבודה שלך כמו המושבעים להחליט אם הראיות נתתי ,מספיקה כדי לשכנע אותך אלוהים של ולהרשיע ובכך השטן
הפשעים נגד הבורא של היקום.

אלוהים אומר" ,אהוב אותי ,שמור מצותי"
אלוהים אומר ,אוהב אותי אקסודוס 20:6
אלוהים אומר ,אוהב אותי ,ושמרו מצותי .אקסודוס 20:6
אלוהים אומר ,לחלל שבתות שלי; ו הם יהיו סימן ביני לבינך ,אתה אולי יודע כי אני ה' אלוהיכם .יחזקאל 20:20
אלוהים אומר ,ואת האל ואמר משה ,ניגש אלי לתוך ההר ,להיות שם :ואני אתן לך טבלאות של אבן ,חוק ,ואת המצוות אשר
כתבתי; כך י ללמד אותם .יציאת מצרים 24:12
אלוהים אומר ,זה סימן ביני לבין בני ישראל לנצח :בשישה ימים האל ברא שמים וארץ ,ביום השביעי הוא נח ,היה רענן .שמות
31:17
לפני שניכנס העונש זה אלוהים יגרום להרבה על אלה ספוגים העוול ,אנו קודם צריכים לשים לב הופעתו השנייה של ישוע.

הופעתו השנייה של ישו
הפרקים בספר חזון יוחנן אינם כל סוג של סדר כרונולוגי ,ובגלל זה אנחנו לומדים פרק יז אבל עכשיו חזר להיות בפרק .10

לבוש עם ענן
וראיתי עוד האדיר מלאך יורד מן השמים ,לבוש עם ענן :ו קשת על ראשו והיה פניו כאילו השמש ,וגם את הרגליים כמו עמודי אש:
התגלות 10:1

ששת הראשונים של ה חצוצרנים נתן אזהרה של שישה אירועים מתרחשים לפני ובמהלך המלחמה הגדולה ,ומראה של הרס
מלחמות אנשי כדור הארץ .הבאות ,אשר נכלל עם אירועי אחרים בחצוצרה השישי ,זו נבואה הופעתו השנייה של ישו.
למקרה שלא הבחנת ,התנ ך היא עצמית תרגום סימולטני ,כלומר שזה מסביר את עצמו הקורא .בפסוק זה" ,מלאך האדיר"
יורדת מן השמים .אז זה נותן תיאור של המלאך הזה .אם תבדוק בחלקים אחרים של התנ ך תמצאו אחר אשר מתואר בצורה דומה .זו
הדרך של התנ ך אומר לנו מי המלאך האדיר הזה ,שהוא המשיח .לכן זהו ההכרזה הופעתו השנייה של ישו.

תיאורים דומים בתנ ך
 ,לאחר שישה ימים ישוע לקח פיטר ג'יימס ,ג'ון אחיו bringeth ,אותם לתוך הר גבוה לגזרים ,ואת השתנו לפניהם :פניו לזרוח כמו
השמש ,לבוש שלו היה לבן כמו האור .מתיו 17:1
בתיאורו של ישוע כאשר הוא היה עד ההשתנות של ישו ,מתיו נותן תיאור דומה של איך נראה הפרצוף של ישו כפי שעושה
השליח יוחנן לחזונו של המשיח.
אז אתה מבין ,המלאך האדיר הזה ג'ון רואה בחיזיון הזה ,הוא למעשה המשיח .ג'ון הכיר את ישוע באופן אישי ,למעשה שהוא
אחד משלושת שישוע לקח אל ההר עדים ההשתנות של ישו .כך ,כשתגיע לגן עדן ,יהיה לך לשאול את ג'ון ,למה הוא המכונה המשיח
"מלאך האדיר" במקום פשוט אומר" ,ואז ראיתי המשיח ,יורדת מן השמים ".יש הסבר אחד זה יש לעשות עם העובדה כי החזון של ג'ון
לא היה אמור להיות מובן עד קץ הימים .אז זה יגרום  ambiguousnessשל ג'ון מובן בפסוק זה.

בנו של האדם על ענן
 ,אז נראה שהם בנו של האדם מגיע ענן בכוח ובגבורה .לוק 21:27
אז אתה מבין ,אנג'ל האדיר ג'ון רואה בחיזיון הזה ,הוא למעשה המשיח .ג'ון הכיר את ישוע באופן אישי ,למעשה שהוא אחד
משלושת שישוע לקח אל ההר עדים ההשתנות של ישו .כך ,כשתגיע לגן עדן ,יהיה לך לשאול את ג'ון ,למה הוא התייחס ישו"המלאך
" במקום פשוט אומר" ,ואני ראיתי את המשיח ,יורדת מן השמים".
האדיר
יש הסבר אחד זה יש לעשות עם העובדה כי החזון של ג'ון לא היה אמור להיות מובן עד קץ הימים .אז זה יגרום
 ambiguousnessשל ג'ון מובן בפסוק זה.

הספר הקטן
והיה בידו ספר קטן לפתוח :והוא ארגן רגל ימין על הים ,ואת רגל שמאל על כדור הארץ ,התגלות 10:2
כאשר תמקם את הרגל שלך על משהו אתה הפעלת את השליטה עליו .בדרך זו אלוהים מראה כי אלוהים הוא זה שליטה של כל הארץ,
האדמה והים ,עם שובו ,ישוע הוא הפעלת השליטה של אלוהים עוד פעם ,הסרה דומיניון של האיש של כדור הארץ.

אני מציע כי זה חיזיון הופעתו השנייה של ישו כפי שהוא ניתן ה 2,000-יוחנן השליח פלוס שנים מראש.
זוכר :בספר בראשית ,אלוהים נתן דומיניון לאיש ,של כל הארץ ואת כל זה עליו .כי האדם הוא הפרה של חוזה זה ,אלוהים הוא לוקח
בחזרה את רכושו והסרה דומיניון של האיש של כדור הארץ.

שבעה לרעמים פלט
ובכה בקול רם ,כמו מתי אריה  ;roarethונקב כאשר הוא קרא ,שבעה לרעמים קולותיהם .התגלות 10:3

בכל התנ ך ,וכשהאל מדהר הוא מתואר כמו רעם ,זה מסיבה זו שאני מפרש פסוק זה כפי שנאמרו ע י אלוהים.
ישוע הוא מכריזים פה משהו .זה חשוב ,אז השאלה צריכה להיות" ,מהם לרעמים שבע?"

איטמו את רעמים שבע
כאשר לרעמים שבע היה פלט את הקולות שלהם ,בדיוק עמדתי לכתוב :שמעתי קול מן השמים אומר לי",חותם את הדברים אשר שבעת רעם
פלט ,ולכתוב אותם לא ".התגלות 10:4

בכל התנ ך ,וכשהאל מדהר הוא מתואר כמו רעם ,זה מסיבה זו שאני מפרש פסוק זה כפי שנאמרו ע י אלוהים.
אני חושד כי הספר הקטן המכונה כאן היא למעשה הספרים של סוף פעמים הנבואה ניתנה בתנ ך .למה אני חושב ,כי הידע בספר
זה ,עד לאחרונה ,היה רק השערות ,אבל עכשיו להיות מובנת מבחינה מקראית על ידי רבים?
זה נותן לי לתהות מה  thunderingsאמר כי אלוהים לא רצה אותנו לשמוע או לדעת .אם תבדוק עוד התייחסות החזון הזה ,אולי
תבין בכתובים בכל פעם אלוהים מדבר זה הוא לעתים קרובות כמוצג רועמת וברקים ,כל שאלוהים מדבר הם המלים הקדושות ,ואין
לדעת את זה .יש לי שתי הצעות מה אלוהים אומר כאן.

ההצעה הראשונה
כאשר לרעמים שבע היה פלט את הקולות שלהם ,בדיוק עמדתי לכתוב :שמעתי קול מן השמים אומר לי",חותם את הדברים אשר שבעת רעם
פלט ,ולכתוב אותם לא ".התגלות 10:4

שבעה ספרים של סיום זמן הנבואה
הספרים של התנ ך בצורה הטובה ביותר להסביר את ההתרחשויות אחרית הימים הם Thunderings ,של האל ,או המלים
הקדושות .אלה מילים של אלוהים ניתן למצוא בעיקר בתחום הספרים הבאים של התנ ך.
 .1יוחנן.
 .2דניאל,

 .3מתיוס,
 .4עבודה,
 .5ג'ואל
 .6בראשית ,ו
 .7מעשים.
אני שואל אותך ,איזו דרך טובה יותר לתאר את הספרים המביאים יחדיו כדי להאיר את ההבנה של נבואות אחרית הימים,
מאשר כדי מתייחסים אליהם כמו ?thunderings
כאשר משה ואלה שאיתו נתן עד לאלוהים בהר סיני דבריו או את קולו היה שתואר  . .thunderingsזה היה על ידי דבר
האלוהים כי משה כתב את הספרים הראשונים של התנ ך ,כלול את הספרים האלה היו עשרת הדברות.
הספרים  7לעיל שאלוהים מגלה שצריך לקחת מקום במהלך והסיום של אחרית הימים ,ולכן אני רואה אותם כמו
 Thunderingsשבע המדוברת של התגלות .זאת הדעה שלי; עליך ליצור הבנה משלך.
החזון של הערב ,בבוקר שבו נאמר נכון :היכן שתוק אתה החזון; כי יהיה במשך ימים רבים .דניאל 8:26
אבל אתה ,דניאל  ,Oתסתום את המילים ,החותם את הספר ,אפילו עד שעת הסיום :רבים .תרוץ הלוך ושוב ,האם ניתן להגדיל את
הידע .דניאל 12:4
 ,הוא אמר",קדימה שבדרך ,דניאל :עבור המילים סגור ואטום עד הזמן של הסוף ".דניאל 12:9
לכן הסיבה לפרש את דברי "רועמת" ולא ניתנת לנו ,כי הפעם כאשר ג'ון כתבה החזיונות האלה לא הייתה עדיין לנו לדעת ,אבל
זה של אחרית הימים ,זה יובהר .עכשיו שאנחנו באחרית הימים ,הם הפכו להיות ברור ,לי בכל מקרה ,אני מקווה עם זה תנ ך אנו
עוסקים ,תבין גם כן.

הצעה שנייה
כאשר לרעמים שבע היה פלט את הקולות שלהם ,בדיוק עמדתי לכתוב :שמעתי קול מן השמים אומר לי",חותם את הדברים אשר שבעת רעם
פלט ,ולכתוב אותם לא ".התגלות 10:4

מכוון האנשים השמימיים
 .אבל יש לי ביטחון כי להבנתי לעיל הוא נכון ,שאני גם רואה את ישוע לא רוצה ג'ון לרשום את רעמים שבע אשר לפרש כפי
משמעות המלים הקדושות ,כי הם מכוונים אל האדם אלא האנשים השמימיים.
זוכר :השטן אמר כי אלוהים היה שקרן טוב ,כל ההיסטוריה של האדם מאז אדם וחווה חטאו ,סבבו סביב המאמץ של אלוהים
להביא איש בחזרה מן החטא ,אל ילדיו הקדושה ,לכן ,באלה  thunderingsשבע ,אלוהים נותן הודעה על האנשים השמימיים ,מהן

כוונותיו כלפי השטן ,כל השאר איש והמלאך ,זה עדיין מסרבים חוקיו .אחרי הכל ,הסיבה העיקרית המשיח לחזור היא להסיר את כל
החטאים מן הארץ ,מן השמים . .השארתי את זה תלוי בך כדי להחליט איזה .אם כל אחד שני פירושים אלה נכונים או אולי אתה יודע על
אפשרות שלישית
זה לדעתי זה אלוהים אומר ג'ון לא לכתוב את מה שהוא אמר ,כי זה היה דיבר עם המלאכים ,יצורים שמימיים אחרים ,אינו
מיועד לאלה של כדור הארץ.

הזמן כבר לא
המלאך אשר ראיתי עומד על הים ,על פני האדמה הרים את ידו על השמים ,ואת  swareעל ידו הזה שישו לעולמי עולמים ,שיצר
את השמים ,ואת הדברים כך ובזה הם ,כדור הארץ ,ואת הדברים ובזה הם ,הים ,ואת הדברים אשר הם ,כי צריך להיות זמן כבר לא  :התגלות
10:5-6
המלאך הזה שעומד על הים והאדמה ,אני מניח להיות ישו .זה ישוע נותן שבועה זה נגמר הזמן של השטן עלי אדמות .עם
חזרתו של ישו המשיח ,כוחו של השטן לא יכול לסבול .למעשה ,אני רואה את זה בתור ישוע שהודיע כי התקופה העתיקה וארץ הישן
הוא גם מעל.
אני אז זה רואים מתרחש במהלך הימים האחרונים של הגדולה ,כי אלוהים נותן הצהרה זמן של השטן בסוף ,ויש המצוקה יביא
המרה של מספר גדול של האיש על האמונה והפולחן האמיתי של אלוהים .אני רואה את זה בתור הוכחה שזה מעל ההצעה הראשונה היא
הנכונה.
זוכר :אלוהים אפשרה השטן הפעם על כדור הארץ לחשוף בפני כל ,שמים וארץ ,כי השטן הוא השקרן ,ואת הרמאי ,רוצח.
עכשיו כי זה ברור לכל ,אלוהים יכול להסיר השטן ,מבלי לתת חשד לאחרים כי אולי השטן אמר את האמת.
המלאך האדיר עומד עם רגל אחת בתוך הים ,רגל אחת על הקרקע ,ישוע המשיח ,מודיע על השטן .רגע רוחם וליבם של האדם,
כדי להגיע לסופו ,צריכות להיות יותר זמן ,זה אומר כי הכוח להשפיע את ליבם של האנשים והזמן של השטן הוא בסוף

השפעת השטן
משה ,דברתי אז בפני בני ישראל :אבל הם  hearkenedלא בפני משה עבור עגמת נפש רוח ,ועבור קשירה אכזרי .אקסודוס 6:9
עגמת נפש רוח ,היא לתת פולחן אלים כוזבים של דת שקרית ולא להיות ברוח יהוה ,אלוהי היקום.
קשירה אכזרי הוא מהעבדות שקרים ,תרמיות השטן לאגד לך .כאשר אינך יכול לראות את האמת של אלוהים ,כי שקרים,
תרמיות השטן להסתיר את זה ,אז אתה עבד של השטן שקרים.
יש כאלה ,אני בטוח ,מי יאמר כי שעבוד אכזרי מדוברות מכאן היא עבדות היהודים חוו בידי המצרים ולאחר מכן האחרון על
ידי הבבלים.

זכור :את התנ ך ואת כל לפותח הם הכל על הזוהר של אלוהים אור האמת לתוך הנשמות של גבר  .לכן אני בטוח שזה לעבדות
של השטן הנגרמת על ידי השקרים שלו ,זה ישמור אותנו הרחק אלוהים של ,אשר הוא השעבוד מדוברות מכאן ,לא הפיזיים והארציים
שהעול של עבדות אנושי.
בני ישראל שם מסוגל לתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים בתקופות שלהם העבדות למדינות אחרות ,כי הם לא ,יש לעשות עם
קשירה אכזרי הביא על ידי תרמיות אל אילוצי הארציים הנגרמת על ידי אדוניהם האדם והשקרים של השטן.

כל הדברים תסתיים
 ,שמעתי את האיש לבוש פשתן ,אשר היה על המים של הנהר ,כאשר הוא החזיק בידו הימנית או השמאלית שלו אל השמים ,ואת
 swareעל ידו שישו הזה לנצח כי יהא זה לפני הרבה זמן ,פעמים ,וחצי; כאשר הוא יהיה להשיג יפזרו את הכוח של העם הקדוש ,כל
הדברים האלה יהיה גמור .דניאל 12:7
? אתה רואה את הדמיון בפסוק זה של ספר דניאל ו התגלות ?10:5-6
כפי שאתה יכול לראות ,בזמנו של דניאל זה עדיין לא הגיע הזמן ,זה למה נבואה בזמן נתון" ,זמן ,פעמים ,וחצי ".ספר דניאל,
לא כל הדברים הם סיימו ,אך בהתגלות המשיח אותו הוא מכריז הזה צריך להיות זמן כבר לא .דניאל מתאר את תקופת הזמן שיש
לניהול מלחמה הקדושים של אלוהים ,ואילו ספר ההתגלות מדבר של אחרית הימים וסופו של נביא שקר ,אשר קיבלה את הסמכויות של
אנטיכריסט להמשיך עוד פעם השטן מלחמה נגד אנטיכריסט כל כך הוא הקדוש של אלוהים ואת מוערץ .בפסוק זה לפי התגלות ,ישוע
הוא בהכרזה כי זמן השטן כדי להונות אדם פוקעת.

סיים התעלומה
אבל בימים של קולו של המלאך השביעי ,כאשר הוא יחלו להישמע ,המסתורין של אלוהים אמור להיות גמור ,כפי שהוא הציע
הכריז על משרתיו הנביאים .התגלות 10:7
מה זה אומר" ,המסתורין של אלוהים ?" אם אתה חושב על זה ,אתה יודע מי האל הוא ,לא המילים בתנ ך ולפעמים מבלבלים
לך?
הוא אמר כי אלוהים פועל בדרכים מסתוריות ,אבל האם זה נכון?
בתוך התנ ך האל נתן הסבר להכל ,אבל רק מעט מאוד לקחת את הזמן והמאמץ כדי ללמוד מה המילים אומרות ,ובכך להשיג את
הידע ,אשר אז נותן להם חוכמה.
מה הפסוק הנ ל .הוא מספר לי היא עד כי בחצוצרה השביעי נשמע ,מי צריך לקחת את הזמן כדי ללמוד ,יודע מיהו אלוהים ובכך
יש את התעלומה הוסר.

פסוק זה מעניק תמיכה מה הם אומרים .עם הבנה נבואות אחרית הימים ,אחרית הימים ,כיוון שהם מניפסט לי ולאחרים ,אשר
ידוע מראש בפסוק זה ,הסוף של השטן ממשמש ובא.
המסתורין של אלוהים היא הבשורה הקדושה ,החיים דבר האלוהים ,הידוע גם רוח הקודש .התעלומה תסתיים זה אומר כי הבנה
של האלוהים האמיתי יחליף וודאות ומיסתורין זה יש חילחלו בעולם בכל הדורות הללו ,בשל שקריו של השטן.
במהלך התקופה הגדולה אנשים יחזרו המחקר של התנ ך ,באמצעות סיוע של  144,000והלימוד חרוץ משלהם ,הם ירכשו ידע ו
באמצעות ידע ייעלמו התעלומה .כאשר התעלומה נעלם ,הם יהפכו הקדושים של אלוהים ,הם להיות נגע על ידי רוח הקודש נותן הבנה
מלאה להם .כל מה שיישאר אדם בסוף הגדולה יהיו אלה שראו סוף סוף האמת האלוהית .זה יהיה להם את זה .אלוהים ייתן אלף שנה כדי
להישאר נאמנים כללי המוסר והמשפט של אלוהים .התפקיד של  144,000יהיו להטיף ,להוביל את אלו שנותרו על זה אלפי שנים.
 .זה פסוק השראה עבורי .אנו שנאמר כי רק לאחר סיום המסתורין של אלוהים ,על ידי הבאת להעביר את .כל הנבואות של
משרתי האלוהים ,הפעם בכוח של השטן על האדם יהיה סוף סוף-סוף .כאשר אלוהים נותן הבנה לכל כתבי הקודש שלו ,אז אנחנו יודעים
כי אנו נמצאים באחרית הימים .אלוהים נתן לי את הידע הזה ,דרכי ,אותך ,לכן ,אנו נמצאים כעת אחרית הימים .לשכוח את הדאגות שלך
על ענייני העולם הזה; הכינו את עצמכם בשירות לאלוהים מצייתת האלוהים ואת עבור חדשים וארץ חדשה לבוא.
אני טוענים כי אנו חיים ביום ההוא ,כי רבים של אמונה ,הן קוראות לאלוהים קץ החטא ואת השפלה זה נמצא מסביבנו .במקרה
שלא הבחנת ,נבואות העתיקה מתחילים להיות מובן .אפילו לשעבר חוטא ,כמוני ,אשר הגיע רק המשיח ,יש לבוא הבנה של מילות האל
הקדושות .למה אני יכתוב את המילים האלה לאחרים לקריאה ,אבל זה אני מאחלת לך לראות מה אלוהים גילה לי ,ואז להחליט ,אני
טועה ,או יש אמת בהערות שלי? אני משוכנע ,אנחנו באחרית הימים ,זה הכרחי ,כי אתה מבינים את זה ,ולנקוט את חייהם כדי להציל את
נשמותיכם ,ואת אלה הנשמות של אלה שאתה אוהב.

 .קח את הספר הקטן
ואת הקול אשר שמעתי מן השמים ויאמר לי שוב ,והוא אמר":לך וקח את הספר הקטן ,אשר פתוח בידו של המלאך אשר במרוצת
על הים ,על פני האדמה ".התגלות 10:8
שוב ,ישו .מעלה את הנושא של "ספר קטן" ,אך הפעם ישו אומר ג'ון לאחוז הספר מהיד של המלאך.
ביוחנן הזה הוא שאומרים לקחת את הספר הקטן מהיד של ישו .אני רואה את זה בתור סמליות .הספר הקטן הוא בספר חזון
יוחנן .ג'ון ניתנת בחזיונות מישו לכתוב ספר ההתגלות; בזה הוא לוקח את הספר הקטן מהיד של ישו בתור סמליות של שלו קבלת הידע
שיש בספר חזון יוחנן בתוכו .עליך לדעת ,עם זאת ,כי ספר ההתגלות הוא לא ספר עצמאי ,עליך להבין את ששת האחרים לתת נבואה
קצה של זמן ,לפני שתביני במלואו בספר חזון יוחנן.
אני רואה את הספר הקטן מכתבי הקודש של אלוהים ,אשר חי האלוהים אשר רוח הקודש .בפסוק זה ,ג'ון משמש ייצוג סמלי של
כל הקדושים של האל וכי חקר ויסתיים רכישת הידע נכתב בספרים של הנביאים ,הם המסתורין של אלוהים ,בא להכיר את אלוהים
באופן אישי ,אינטימי.

לאכול את הספר הקטן
הלכה בפני המלאך ,ואמר לו",תן לי את הספר הקטן ".ויאמר לי",קח את זה ,תאכלו את זה :זה .אכין את הבטן מריר ,אבל יהיה באת
הפה מתוקה כמו דבש .לקחתי את הספר הקטן מהיד של המלאך ,ואכל אותו ובתוך הפה מתוקה כמו דבש :ברגע ,אכלתי את זה בבטן שלי
היה מריר .התגלות 10:9-10
אני אשאל את השאלה ,מדוע הוא ג'ון שאומרים לאכול את הספר .כל המילים בתנ ך יש משמעות ,לכן יש לאכול את הספר הקטן
לאיזו מטרה? שוב הלכתי הפניות אחרות שהוא דיבר על אכילת מילים ,וזה אחרי כל מה ספר מורכב.
לחשוב על הספר הקטן הזה כמו הושווה בתנ ך .בספר הקטן הזה הם כל המילים ואת המצוות של אלוהים .כאשר אתם אוכלים
את זה ,היא מסמלת לקחת את הזמן כדי ללמוד וללמוד מה אלוהים גרם ייכתב בדפי הספרים של התנ ך.
כאשר אתם אוכלים משהו ,זה אומר כי אתה לצרוך את זה ,ולעשות כל מה שאכלת חלק מי אתה .המזין את האוכל מוסיף לגוף
שלך נותן חיים ובריאות.
כאשר אתם אוכלים את התנ ך ,כמו זה מסומל על-ידי הספר הקטן ,אתה קח את כל זה כתוב בו ולעשות אותו חלק מכם ,מי אתה.
זה יש משמעות דומה כאשר אלוהים אמר שהוא יכתוב את החוק של אלוהים על הלב שלך.

לאכול מילים
נמצאו דבריך ,ואת אני אכלת אותם; את המילה הייתה לי את השמחה על הצלחתו שלי הלב :כי אני נקרא על ידי שמך ,אדוני אלוהי
צבאות .ירמיהו 15:16
כפי שאתה יכול לראות ,ג'רמיה .הוא אומר לנו שהוא אכל את המילים ,אשר לפרש כפי משמעות כי הוא קרא ,למד ,לבוא
ההבנה של המילים ,וימלא כי בתהליך לחנך את עצמו אותו בשמחה .אני יכולה להזדהות עם זה ,כי מאז תחילת המחקר שלי על האלוהים
האמיתי ,אני גם היו מלאים בשמחה ,ואילו לפני הייתי אבודה בעולם של חשיכה שממנו שתיתי שום רצון להישאר .דבר אלוהים הציל
אותי אז ,ואני יודע כי אלוהים יציל אותי שוב כאשר זו הנאה כדי לעשות זאת.
לאכול את הספר היא סמלית של הבנת כל מה שנכתב בה ,או כדי להיות נגע על ידי רוח הקודש .כאשר אתה מתחיל לחפש את
אלוהים במילים רשום ע י הנביאים ,בהתחלה מלא אושר ,המהווה הדבש ,אבל כפי תבוא כדי להבין את האלוהים האמיתי ,תמצאו כי
האלוהים אינו מסכים עם רוב מה שנאמר לכם בחיים בגלל השקרים של השטן .זה מימוש יהיה גלולה מרה לבלוע בהתחלה ,אבל כאשר
אתה סוף סוף לקבל לקבל כי האלוהים הוא העליון ,זאת האמת ואז ליבך יתמלא הגשמה של שלום ואהבה ,כאילו מעולם לא חשת בעבר.
לפחות ככה שזה היה עבורי.
פסוק זה ,ירמיהו  ,15:16מעניין ,המחבר את המילים האלה ,ירמיהו ,אומר לנו כי הוא נקרא בשם אלוהים ,מה זה השם הזה?
ישוע אומר לנו כי השם יהוה ,אבל למען האמת זה יותר תואר מאשר שם ,מקום בכתבי הקודש ,ראית את ירמיהו כמו להיות המכונה
יהוה .יהוה אמצעי ,האל .אז מה אם כן השם של אלוהים אשר ירמיהו מדבר? כל זה מתייחס מה מטרת שם הכל על .ישנם רבים של אדם

אבל יש רק אלוהים אחד .גבר צריך שמות כדי לשמור על מערכת של אחד מן אחרים ,שיש רק אלוהים אחד ,ולכן יש לו צורך שם .כדי
להבין את מה שאני מדבר עליו ,תן לי לתת לך דוגמא.

המשל של שלושה גברים
שלושה גברים ,טום ,דיק והארי הם חברים ,אחד לשני .חברים יש להם ידע אשר אחד את השני הם הכבוד האישי שלהם,
אישיותם והאופי המוסרי שלהם .כאשר טום אומר לזין" ,הארי היה מעל לדירה שלי אתמול בלילה ,הוא אמר ".דיק תדע מי טום מדבר כי
לו ידע אישי על הארי.
שם הוא קיצור של כל מה שמגדיר מי אנחנו .זה שלנו כבוד ,אישיות ואופי המגדירים אותנו .השם שלנו נותן כל מידע זה מילה
מקוצרת או שניים.
אלוהים לא קיימת שם ,לא כמו טום ,דיק או הארי הוא את השמות שלהם ,כי הוא אחד ,אין אחר .מי הוא אלוהים ,או אשר
מגדירה אלוהים ,זה מה שמו .אשר מגדירה אלוהים זה אותו הדבר שמגדיר טום ,דיק והארי .ההגדרה של אלוהים נמצא בין עשרת
הדיברות האלה ציוויים מוסריים אחרים המועברים אלינו על ידי ישוע .לכן המילים של מכתבי הקודש שלו ,בשם אלוהים .ירמיהו נקרא
בשם האלוהים ,מה שאומר כי הוא ממשיך ,גרה ליד ציוויים מוסריים באותו כאלוהים.
שני פסוקים אלה רק לאמת את האמונה שלי כי הספר הקטן הוא ספר הגילויים ,ויש  thunderingsשבעה ספרים נוספים ,יחד
עם ספר ההתגלות ,יחד לתת הבנה האירועים קצה של זמן ואחרית הימים.
הסיבה הספר הקטן כאשר אוכלים טעם מתוק בפה ,היא כי הידע המובא מתוכו יביא אושר לאלה שרוצים לסגוד את האלוהים
האמיתי .זה יהיה מריר בבטן ,כי הידע הזה יגיד לנו לרכוש את הידע הזה ,כי רבים מאלה שאנו אוהבים לא תהיה בין אלה נתנו כניסה לגן
עדן ,למרות מאמצינו כדי להראות להם את הדרך .בשבילי זה עצוב ,נכון ,לדעת שכל שאלוהים הראה לי ורוצה לחלוק את זה עם אלו
שאני אוהבת ,רק כדי ידחה אותי ואת האלוהים כפי שהוא דיבר זה איתי ,עצוב במעשיה.

למה אנשים לא יכול לראות
רבים נקראים ,אך מעטים הם הנבחרים .מתיו 22:14
אלוהים גילה לי משהו שגורם .מובן משפחות חוסר יכולתי לראות את האמת של אלוהים מה יש נכתב ולא דיבר ,אשר אני
לשתף אתכם בפסוק הבא.
אלוהים יזמין למי שהוא יעשה לו .אם אתה לא נקראים על ידי אלוהים ,ואז לא ניתן יהיה לראות כי האלוהים היא האמת ,כי כל
המילים לא נאמר על ידי אלוהים הם שקרים .אין שום דבר קדוש של אלוהים יכולים לעשות כדי לשכנע מישהו ,אלא אם כן הם נקראים
תחילה על ידי אלוהים.

על סמך שלי  7שנים בתוספת של מחקר אינטנסיבי של התנ ך ,לפרש זאת כאות אזהרה לאלה שחושבים לקרוא לעצמם
כריסטיאן . .יש רק אלוהים אחד; לכן ,אין אמונה אמיתית אחת בלבד .אלוהים אמר לנו בתנ ך הדרך לסגוד לו ,ואת מה שניתן לעשות כדי
להשיג חיי נצח איתו .אם תיכשל לציית האלוהים ,אז אל תהיה מופתע למצוא את עצמך ביקורים מן השמים.

אנחנו חייבים לנבא
הוא אמר לי",אתה חייב לנבא שוב לפני רבים עמים ,מדינות ,ו לשונות ,ואת המלכים ".התגלות 10:11
פסוק זה מעניק תמיכה ההבנה שלי של כל הפסוקים האחרים של התגלות פרק  ,10כי זה אומר לנו כי ברגע ג'ון גומרת את
הספר הקטן ,הוא לאחר מכן הצליח נבואה.
המילה "נבואה" מוגדרת כ:
 .1כדי לחזות מה יקרה.
 .2כדי לחזות עם סמכות אלוהית.
 .3לתת הסבר של כתבי הקודש.

אז אתה מבין ,ג'ון לא הולך לתת חיזוי נוסף של אירועים עתידיים ,אבל הוא ייתן הוראה והסבר על הדברים הללו כתובים בתנ ך
לאנשים למצוא אותם בגדר תעלומה.
בהיסטוריה ,ג'ון מעולם לא עזבתי האי פתמוס איפה הוא היה כלוא בגלל שבישרו את ישוע בתור המשיח ,אך דרך כתביו ,ג'ון
נתן אחרים לאורך ההיסטוריה את ההבנה והידע לעמוד בפני הרבה אנשים ,מדינות ו לשונות ,מלכים.

מריר בבטן שלך
הלכה בפני המלאך ,ואמר לו",תן לי את הספר הקטן ".ויאמר לי",קח את זה ,תאכלו את זה :זה .אכין את הבטן מריר ,אבל יהיה באת
הפה מתוקה כמו דבש ".התגלות 10:9
יש סי בה נוספת מדוע הספר הקטן יהיה מריר בבטן ,כי האמת האלוהית סותר הרבה מה שאמרו לנו כמו להיות האמת במשך כל
חיינו .כאשר אנו מבינים את האמת האלוהית ,היא תחשוף את השקר כי הפולחן שלנו כבר ,וזה יהיה גלולה מרה עבור רבים לבלוע .זה
יש לי ידע אישי ,עבור דוחה המשפחה שלי ועוד מתרגז איתי כשאני מנסה להראות להם לאמיתה במאמץ שלי כדי לחשוף את השקר של
השטן ,בעיקר בנוגע שבת ביום השביעי.
פסוק זה שאני רואה עוד פעם בתור סמליות .בזמנו כי אלוהים גילה את זה ג'ון הוא היה ישן אחי בכלא על הטפותיו של ישו כמו
להיות המשיח .מסיבה זו ,ג'ון מעולם לא היה מסוגל להטיף את התוכן של החזיונות האלה אנשים פנים אל פנים .עם זאת ,כל מי לקח את
הזמן והמאמץ להבין בספר חזון יוחנן ,כגון ,השתלטו על המטלה של שבישר על הרחבה של כתביו של ג'ון .לכן ,אף-על-פי ישו אומר ג'ון
שהוא יצטרך התנבא שוב ,זה לנו אשר מגיעים להבנה ספר ההתגלות כי ישוע הוא באמת מדבר.

" פירושו לאפשר אלוהים
התנ ך שלי מציין כי המילים "לנבא" בפסוק זה פירושו להטיף .אני לא מסכים עם זאת .המילה"לנבא
לדבר איתך .תחשבו על זה ככה ,אני האחת מדבר או כתיבת המילים כי אתה קורא ,עם זאת ,הוא האלוהים אשר מדריכה אותי להשתמש
במילים זה אתה קורא . .אני הרכב דרך אשר אלוהים מדבר אליך ,דרכך לאחרים.
ההגדרה של מיהו נביא האלוהים  :אחד עד אשר צפנת .אלוהים הוא חיים תבוניים להיות ,לא צריך אותי כדי לדבר איתו .אני
צינור שדרכו הוא מדבר אליך .המילים אינן שלי; הם מקבלים לי על ידי אלוהים.

