שיעור 25
סוף שאותות ימים
סוף יום תקופות נבואי
על מנת להבין טוב יותר את הנבואות של אחרית ,אחרית הימים ,אלוהים נותן לנו סקירה של אירועים יקרה מן צליבתו הופעתו
השנייה של ישו .סקירה זו מופיעה בספר של מת'יו ,היו שישוע נותן הנבואות של דברים שיתרחשו בשתי השנים  1260אנטיכריסט צריך
להפוך את המלחמה על הקדושים האלוהים ,הידועה בתור הביניים ואת האירועים האלה יבשר המלחמה הגדולה ,הגדולה ,את הופעתו
השנייה של ישו ,הידוע גם אחרית הימים.
במהלך ימי הביניים ,הכנסייה של רומא ,מנסה להצדיק את פעולותיו של רדיפת הקדושים של האל ,דרך ניסויים של
האינקוויזיציה .ניסויים אלה מעושה גרם מיליונים של אנשים חפים מפשע כדי שיענה וידחוף ונרצח ,בשם אלוהים ,על-ידי תיוג אותם
הכופרים ומכשפות .ככל זוועה כאלה היא ,שזה רק אנשי אירופה זה נידונים מסע הייסורים הזה בתקופה זו שנת  1260מתוך 538
לספירה עד  1798לספירה

מטרתו של נבואות
הנבואות של ישוע של האירועים של הימים האחרונים הם להצביע תן הוכחות לקיומו של אלוהים ושל יש את מטרתם של ניבוי
את הופעתו השנייה של ישו ,הקמת מלכות האלוהים עלי אדמות.
אחרית הימים הוא האלה בשנים האחרונות לפני הופעתו השנייה של ישו .בתוך השנים תהפוכות תתרחש ,ואת המצוקה הגדול
שנוצר .זה במהלך התקופה הגדולה אלוהים של יהיה להתבטא ,באמצעות הטפה על ידי הקדושים  144,000של האל ,ולא בגלל מיליונים
מהם יהפוך מן הכנסיות זה מתבססים על בשורה שקרית של השטן .רבים מן הנבואות שניתנו על ידי אלוהים הם לייחס אלה תקופות
פעמים; לכן אני ינסה לגלות אשר חל בתקופה כל אני לתת הסבר הנבואות.

המחזור הראשון :ממותו של ישו עד  1798לספירה
סופו של טיימס ,התקופה הראשונה כוללת אירועים שחזתה ממותו של ישו עד כוחה של הדת אנטיכריסט נלקח ממנה ,אשר
מתרחשת כאשר נפוליאון האפיפיור נעצר  confiscatesהעושר של הכנסייה של רומא בשנת  1798לספירה

תקופה שנייה :בין  1798לספירה כדי המלחמה הגדולה
התקופה השנייה ,מתחילה מהקצה של הכוח של אנטיכריסט ,1798 ,כדי להפוך את המלחמה את הקדושים של אלוהים ,ואת
תחייתה של האלוהים האמיתי בעולם של האדם ,והוא כולל את האירועים שהובילו המלחמה הגדולה.

התקופה השלישית :אירועי המלחמה הגדולה
אירועים אלו כוללים את אלה המתרחשות במהלך המלחמה הגדולה ,ואת האירועים המתרחשים שהובילו ולהיות הגורם הגדולה.

השיעור הרביעי :הגדולה
התקופה הגדולה ,את האירועים שיתרחשו בתקופה הזאת של כאב קיצוני סובל מכל מי אינם נותנים אמיתי ונכון פולחן האל,
ואת ואז שהובילו הופעתו השנייה של ישו.

שיעור חמישי :ממלכתו של אלוהים על כדור הארץ
לאחר אירועי הגדולה ניתנת נבואה על ידי ישו ,הוא נותן נבואתו של הדברים שיגרמו אלוהים לקרות המחזירה את האדם
לשלמות שהיו קודם חטאו של אדם.

סימן נבואי הראשון של ישוע
של המקדש הרס
ישוע ולא יצא ואחרי מן המקדש :תלמידיו הגיעו אליו עבור כדי שהשמן אותו הבניינים של בית המקדש .מתיו 24:1
אם אתה קורא מתיו בפרק  23תוכל להבין שישוע היה מוטרד לאחר שלו פלייר של כעס את משרדי חלפנות ,סוחרים אחרים ,מי
הפך המקדש מכל מקום פולחן בזאר ,ולכן התלמידים הלך עם ישו כדי לנסות לעודד אותו.

כל אבן בלתי הפוכה
ישוע ,אמר להם",נתראה לא כל הדברים האלה? טורוס ,שם עוד לא נשארת כאן אבן אחת .זה יהיה לא להיות על הריצפה .מתיו
24:2

התלמידים והצביעה על הבניינים של מתחם המקדש ,המציין כמה הם יפים .ישוע אומר להם כל מה שהם רוצים על יכרת למטה,
כל כך כך אבן אחת לא יישאר על גבי השני.

מתי יהיה את הדברים האלה?
כשישב על הר הזיתים ,התלמידים באו לו ביחידות ,אומר",תגיד לנו מתי יהיו הדברים האלה? מה יהיה הסימן של מלכותך לבוא ,ואת סוף
העולם?" מתיו 24:3

התלמידים באו לו בפרטיות :משמעות הדבר היא כי לא כל השליחים הגיעו אליו כדי לשאול למה הוא התכוון ,אבל רק מעטים.
השמות של אלה שבאו על ישוע כדי ללמוד עוד מקבלים את הפסוקים הבאים.

השליחים האלה זה שאלת
 ,כפי שהוא יצא בית המקדש ,אחד מתלמידיו נאום לו האלהים" ,Masterראה באיזו צורה של אבנים לאיזה בניינים נמצאים פה!"
ישוע עונה אמר לו האלהים"רואה את המבנים המרשימים האלה? שם יהיה לא להיות שמאל אבן אחת על אחרת ,זה יהיה לא להיזרק למטה".
וכפי (ישו) ישב על הר הזיתים ונחבט בית המקדש ,פיטר ג'יימס ,ג'ון ושל אנדרו שאל אותו באופן פרטי",תגיד לנו מתי יהיו הדברים האלה?
מה יהיה הסימן כאשר האם מילא את כל הדברים האלה?" מארק 13:1-4
כשהיה ישוע על הוראה ,תמיד היו שנים עשר השליחים ,אך היו גם רבים אחרים ,כל אחד מהם היו תלמידיו של ישו ,רוצה
לשמוע את המילים שלו .מה פסוקים אומרים לי ,זה כי הנבואות הבאות שנאמר רק על ארבעת אלה בשם לעיל.
מופתע למילים שלו ,התלמידים לברר בפרטיות של ישו" ,מתי יהיו הדברים האלה?" בהיסטוריה אנחנו יודעים זו נבואת חורבן
המקדש מתרחשת או מתגשמת בשנת  70לספירה כאשר הרומאים להרוס את בית המקדש.
 ,מה יהיה הסימן של מלכותך לבוא ,ואת סוף העולם? הפסוקים הבא מספר ספרים במתי הם התשובה שנותן ישוע לשאלה זו.
זמן :בהיבט של הורסים את בריק הפיזי ואת מרגמה המקדש בירושלים ,זה חלות רק על התקופה הראשונה; עם זאת ,אם אתה מבין זה
המקדש הוא רק בעל סמליות על המצוות ועל חוקי האלוהים ,ממלכתו של אלוהים על כדור הארץ ,נבואה זו ניתן להחיל על כל שלושת
הראשונים פרקי זמן .בתוך אלה שלושה פרקי זמן ,צורר המשיח ולאחר מכן העבודה נביא שקר כדי להרוס ,לא רק האמיתי סוגדים של
אלוהים ,אבל הקללות האופי המוסרי של אלוהים גם כן.
במהלך תקופה זו הראשונה ,ימי הביניים ,הכנסייה של רומא לנסיונות להשמיד את כל זה של אלוהים ,העריצו ,כולל הרצח של
כל מי נותנים סגידה לאלוהים כמו שאלוהים ציווה .במהלך תקופה זו הכנסייה של רומא הופך הפו ך או כל חלק ממנו או פשע לגזר דין
מוות.

סימן נבואי השני
תככנים
לשים לב כי אף גבר לא להטעות אותך .עבור רבים יבוא בשם שלי ,אומר",אני ישו; האם להונות רבים ".מתיו 24:4-5
רבים מתיימרים להיות המשיח ,או מתיימר ללמד את תורתו של ישו ,אבל מטיפים שקרים ,להונות אדם; אנשים רבים תתפתה
לתת תפילה המבוססת על אלו נביאי השקר ,שולל על-ידי שלהם בבשורה שקרית.
זכור :להיכנס את שמו של ישו ,לא רק אומר שהם בעצם לקרוא לעצמם ישו ,אבל הם מתיימרים ללמד את הבשורה של ישו,
כאשר למעשה הם דורשים וריאציה מעוות או זיהום של איזה מורה ישו.
זה לא משהו הוא שעדיין לא קרה ,אבל נמשך גם בזמן ישו עדיין הליכה כדור הארץ ,כמו גם במהלך השנים  1260אנטיכריסט
הניתן להפוך את המלחמה על הקדושים האלוהים ,ובמהלך כל הדורות של האדם מאז.
העבריינים הגדולים זה הם האפיפיורים של הקתולית הרומית הכנסייה מי כל מתיימרים להיות המשיח מוסתרים תחת הבשר
של אחר .כפי שאתה זוכר ,אני אגלה את זה לך מוקדם יותר ,אבל אני אסביר לך שוב כאן כתזכורת.
הבישוף של רומא הוא לא רק הנציג של אלוהים שישוע המשיח ,אך הוא ישוע המשיח בעצמו ,מוסתרים תחת הרעלה של הבשר.
? מדבר הבישוף של רומא :זה הוא ישוע המשיח ,מי שמדבר.
זה פורסם ע י ה ארכיבישוף של ונציה ,לפני שהפכה האפיפיור  ,Pious Xבשנת  1903כשהוא הפך  th257האפיפיור של
הכנסייה של רומא ,אבל זה מובן מן מוקדם בהיסטוריה האלה של האפיפיור שחי לפני  Xאדוק נחשב לעצמם להיות כתחליף עבור ישו
אם לא ישו עצמו.
זמן :אף על פי פסוקים אלה ניבוי של אנטיכריסט ושל ימי הביניים ,היום היו מספר מי יש במצפוני להיות ישו ,רבים יש האמין ועקבתי
אותם ואת שלהם הבשורות שווא ,ולכן פסוקים אלה חלות על תקופות הראשון וגם השני של הנבואה.

סימן נבואי השלישי
שמועות על מלחמה
ו יה ישמע של מלחמות שמועות על מלחמות :נראה כי אתם לא תהיה מוטרדת :כל הדברים הללו חייבים לעבור ,אבל הסוף עדיין
לא .מתיו 24:6

יש כב ר הלוחמות האנושות אחד נגד השני מאז קיין רצח את אייבל ,אז הדברים האלו צפויות .מה אלוהים אומר ,כי מלחמות
קטנות אלה ,אינם המלחמה הגדולה זה תהיה המלחמה האחרונה גבר ילחם ,אלא רק הקדמה אליו.
כל המלחמות שאי פעם נלחמתי על ידי אדם יש בליבה שלהם המלחמה דריסת בין אלוהים לשטן .אף-על-פי ייתכן שאין שום
כוח לזיהוי של הטוב נגד הרע נלחמים זה בזה ,תהיה מלחמה בין גברים ,אם לא בשביל המלחמה בין אלוהים לשטן .פעם אלוהים מסיר
השטן הקיום ואת רק את הקדושים של אלוהים ולהישאר האנשים השמימיים ,ואז כל המלחמות יוסרו גם כן.
זמן :לכך שהדברים האלה קורים היום אומר לנו נבואה זו חלה על פרקי זמן הראשון ואת השני.

סימן נבואי הרביעי
אסונות טבע
עבור האומה יקום נגד העם ,ואת הממלכה נגד ממלכת :ולא יהיו הרעב ,ו למגפות ורעידות ,במקומות צוללנים .כל אלה הם תחילתו
של הצער .מתיו 24:7-8
מה אלוהים אומר כאן הוא כי יהיו הרבה מלחמות ,בעתות הצרה לאורך השנים של מה נקראה בשם הביניים ,וזה הזמן של
השנים  1260אנטיכריסט צריך מלחמה הקדושים של אלוהים ,וכן הפעמים מוביל המלחמה הגדולה .בתקופה זו של הזמן ,ימי הביניים,
מלחמות ,מגיפה ועוני מחפיר הם הקובעים עבור הרוב המכריע של העם של אירופה ולאחר מכן ,אחרית הימים ,כי העולם כולו ידע
קשיים אלה.
זמן :זה זמן נורא תקופה זו ישוע זה נותן אזהרה לגבי .עם זאת ,מאז האפיפיור הוסר מן הוותיקן בשנת  1798היו מספר מלחמות ,גדול,
קטן ,אז שוב ,נבואה זו תחול על שניהם הראשון ואת השני פרקי זמן.

סימן נבואי החמישי
רצח הקדושים של אלוהים
ואז הם אמסור לך עד להיות נגועה ,אהרוג אותך :יה עוד שנא כל הגויים למען השם שלי .מתיו 24:9
שם האלוהים יותר משם כמו" ,אני" או "יהוה" ,זו הפניה אל מה נותן הגדרה את מי אלוהים הוא ,שלו ,כבוד אישי ,האישיות
שלו ,את האופי המוסרי שלו ,ואת הדברים האלה מוגדרות על-ידי עשרת הדיברות ,המוסריות המועברים אלינו על ידי ישוע.

"אתה" המדוברת של פסוק זה הם הקדושים של אלוהים ,כפי שהוגדרו על ידי אלוהים" ,אלה מי לשמור על המצוות של
אלוהים ,ויש העדות של ישו ".
רדיפות אלה התרחשו על ידי זקני בית מקדש בשנים רק לאחר צליבתו של ישו ,ואז שוב על ידי הקיסרים של האימפריה
הרומית ,והסתיימה לבסוף במהלך ימי הביניים על ידי הכנסייה של רומא ,אבל לאחר נפוליאון הסרת האפיפיור מן הוותיקן ,אשר היה
בשנת  1798שהיא השנה האחרונה של הנבואה זמן שנת  1260כפי שהוצגה בספר דניאל.

שני העדים של אלוהים
אתן כוח בפני שני עדים שלי ואני .הם יהיה לנבא אלף ומאתיים ו לשישים ימים ,לבושים ב  .sackclothאלה הם שני עצי הזית ,הפמוטים שני
עומד לפני האל של כדור הארץ .התגלות 11:3-4

לא חושב כי השטן לא כעת לרדוף את הקדושים של אלוהים? ההבדל היחיד מימי הביניים עד ימינו כי בתקופה האפיפיור לשים
תחת מעצר ,אך קומץ הקדושים האלוהים הם שמאל ,כל כך מוצלח הכנסייה של רומא היה השמדת והשתקה של הקדושים האלוהים.
בספר חזון יוחנן אומר לנו כי שני העדים של האל להירצח בסוף השנים  1260שלהם להעיד של אלוהים אשר תומך לעיל
באומרו כי הכנסייה של רומא בהצלחה נרצח ליד כל פרט לקומץ הקדושים של אלוהים לפני השנה  1260תקופת זמן.
עד שני האלוהים הם מזוהמים או בספרים של הנביאים ,ואת הגברים והנשים שחי בין השנים  1260אנטיכריסט היה צריך
מלחמה הקדושים של האל ,המוגדרים הקדושים של אלוהים.

החיה אהרוג אותם
כאשר הם בסדר סיימו עדותם ,החיה  ascendethמחוץ לבור עמוק יהיה מלחמה נגדם ,יהיה להתגבר עליהם ואני להרוג אותם .התגלות 11:7

בור ללא תחתית .הוא הפה של השטן שממנו שקרים ורמאות שופכים באופן רציף .אני לא אתן הסבר נוסף של אלה עכשיו ,אבל
אני להקדיש את השיעור הבא כל עומק הדיון של שני עדים של האל.
החיה  ascendethמחוץ לבור עמוק( ,השטן) ,הזונה( ,אנטיכריסט) יושב על הגב של החיה ,וכן הורג השני עדים ,אשר סיימו את
עדותם .מה זה אומר לי זה לאחר  1260שנים של ניסיון ,אנטיכריסט בסופו של דבר סוף סוף יהרגו את שני עדים ,הבעיה שלי עם זה היא
איך אני יכול  acquiescentהריגתו של השניים עם היותם התנ ך ,את הקדושים של אלוהים?

? אתה קדוש של אלוהים
זה צריך להיות עדות לך כי אם אתה חושב את עצמך נוצרי ,ובכל זאת אתה לא נרדפים וגם אחרים נוצרים ,כי אולי זה בגלל,
נוצרי כפי שמוגדר על s'300-לספירה אינה הקדוש של אלוהים .אלה מי לשמור את המצוות של אלוהים( ,כל עשר מהם) .ויש עדותו של
ישו הנוצרי .האם אתה זכאי כמו הקדוש של אלוהים כמו הגדרה זו ניתנת? אתם שומרים את המצוות של אלוהים ,כל עשרה מהם? אם

לשמור השבת ביום ראשון ,היום הראשון של השבוע ,אז אתה לא תפגוש הגדרה זו ,לכן ,אתה אינם הקדוש של אלוהים ,אבל הם למעשה
למי שיש לו הסימן של החיה.

היסטוריה קצרה
השטן גורם המלחמה מיד לאחר צליבתו של ישוע ,באמצעות שלו השפעה ושליטה על זקני בית מקדש ,אז אחרי המקדש נהרס,
השטן ממשיך המלחמה שלו דרך ההתחלה הקיסרים של רומא עם  ,Neroלאחר מכן השטן ממשיך המלחמה שלו נגד הקדושים של
אלוהים דרך שלו דת שקרית אנטיכריסט ,הכנסייה של רומא ,ואז בשטן הקצה של ימים ייתן את הכוח והסמכות של אנטיכריסט לדת חסר
אלוהים של השטן  ,ליברליזם ,הידוע גם נביא שקר.

דבר אלוהים הוא אמת
כמעט כל מי דיברתי ,אשר קוראים לעצמם כריסטיאן ,מאמין כי הם כלולים אלה המהוות הקדושים של אלוהים ,אבל כאשר אני
מתייחס להם הגדרה זו של מי הוא הקדוש של אלוהים ,הם דוחים אותו ,אף-על-פי הגדרה זו ניתנה על ידי המילה של ישו ,בחזיון כדי
השליח יוחנן ,רשום כתבי הקודש  ,ספר ההתגלות.
כי האלוהים הוא האמת אתה חייב לא לדחות את זה .אם מה שאלוהים אמר בתנ ך הוא בניגוד למה שאתם חושבים ,אתה חייב
לקבל את האמת האלוהית ,והתעלם מה שחשבת היה נכון .אם לא אז הם נופלים לתוך באותו חטא אדם וחווה נפל לתוך .הם קיבלו את
שקריו של השטן על דבר האלוהים ,בחטא הזה ,הם הוסרו מגן העדן .אם אתה מקבל את שקריו של השטן ,ואז אלוהים תסיר את הילדים
שלו ,כי הם מצייתת לחוק שלו .יש להסיר כל כך היא לדעת מוות נצחי.
 ,אהרוג אותך :יה עוד שנא כל הגויים למען שמי .השטן גורם רק נגד מי הם ילדים של אלוהים ,הסיבה שהנוצרים לא נרדפים
היום היא כי היום הנוכחי נוצרים אינם מתאימים להגדרה של ישוע של מה שנדרש כדי להיות הקדוש של אלוהים .הם נותנים מס שפתיים
כדי להיות חסידיו של ישו ,אך למרות זאת הם עוסקים פרקטיקות למקם אותם בניגוד לתורת האלוהים.

הקדושים של אלוהים
הדרקון היה שנה אחת עם האישה ,הלכתי לעשות מלחמה עם השריד של הזרע שלה ,אשר לשמור על המצוות של אלוהים ,יש
העדות של ישוע המשיח -התגלות 12:17
הנה הסבלנות של הקדושים :כאן הם זה לשמור על המצוות של אלוהים ,והאמונה של ישו .התגלות 14:12
ב שני הפסוקים הנ ל ישוע נותן הגדרה מיהם הקדושים של אלוהים.
כפי שאתה יכול לראות שתי הגדרות דורש כי לך לשמור את המצוות של אלוהים( ,עשרת הדברות) ,מאמינים ,לחיות על-ידי
תורתו של ישוע המשיח ,להאמין שישוע הוא אלוהים בדמות אדם.

אחד הדברים כי תמשיך הנוצרים של היום מלבד היותו הקדוש של אלוהים הוא שמירת השבת ביום הראשון של השבוע( ,יום
ראשון) .בראשית פרק  ,2אלוהים הוא מאוד ספציפי כי יום המנוחה שלו הוא היום השביעי ,ב -ספר שמות פרק  ,20:8אלוהים כלולים
היום השביעי וכציווי הרביעית שלו .אז יציאת מצרים  20:10אלוהים באים ,ואומר לנו" ,היום השביעי הוא השבת ה' אלוהיך" .אתם
מאמינים בדבר אלוהים ולציית או לא .אם אתה בא חסר הגדרה זו ,אז אתה לא הקדוש של אלוהים ,ועל כן הוד סגידותך לשווא.

כמו כוסיות לקבל את דבר אלוהים
באותו זמן ישו ענה ואמר",אני מודה לך ,הו אבא ,אלוהי השמים והארץ ,כי אתה  hastהחביא את הדברים האלה חכם ,נבון ,ואת
גילית אותם בפני בנות .מתיו 11:25
אלוהים רוצה נוכחנו אותו ואת המילה שלו כתינוק ,לקבל את מה שהוא אומר כ ,true -מבלי לתת התנגדות בגלל הבנה אמור
שייתכן שאתה כבר.
מה אלוהים אומר זה כאשר אתה קורא או שומע את המילה של אלוהים עליך לקבל דבר האלוהים כאמת .אם משהו שאתה
מאמין כנכון מוצג שווא על ידי דבר האלוהים ,אז אתה חייב לדחות מה שאתה מאמין ומקבל כי האלוהים הוא האמת.
 .זה איך ילד זוכה להבנה של הכתובים .ילד יקבל מה ההורים שלו או מבוגרים אחרים אומר להם אמת כי לילד אין כל ידע
שלהם כדי להשוות את זה .אז אם האב אומר הילד משהו שאינו נתמך על-ידי כתבי הקודש ,ואז הילד יקבל שגיאה זו אמת ,וזה מה השטן
מרחיב את השקרים דור אחרי דור.

לבוא המילה כילד
אלוהים רוצה לבוא המילה שלו כילד .תשכח כל זה אתה יודע ,להסתמך על האלוהים כאמת.

זוכר אמיתה של

אלוהים" :אם היא נאמרת על ידי אלוהים זה יימצא בבשורה הקדושה של אלוהים ,ולכן זה נכון.

אם היא לא נמצאת הבשורה הקדושה של אלוהים אז זה שקר " .אז אם אתה לא מתאימות להגדרות הנ של מיהו הקדוש של אלוהים,
אהבת אלוהים ,אז שלא תחשבי על זה חכם לעשות .כל מה שעליך לעשות כדי להביא את עצמך לתוך אשר נכללת בהגדרה שנותן ישוע,
לאחר כל שישוע הוא אלוהים ,אז אם הוא ידבר ,זה נכון .פיטר נותן תמיכה זה מעל הבנה עם הפסוקים הבאים.

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

כאשר אתם שמים בצד את הדברים האלה כל שאתה חושב שאתה יודע ,ולהביט אל האלוהים כילד ,אז תראה אלוהים של .זה
אומר לקחת דבר האלוהים גם למדת בחריצות כתבי הקודש ,כאילו שאתה .שומע את המילים בפעם הראשונה .אל תיתן מחשבה כל
האמונות לכל החיים ,אך לקבל את דבר האלוהים כאמת ,מבלי להשוות את זה מה אתה חושב שאתה כבר יודע.
זוכר :השטן שקרים; ישוע אומר לנו כי כל העולם מאמין לשקרים של השטן ולתת הפולחן לפי השקרים האלה.

כל העולם של רשעות
אנחנו יודעים כי אנחנו של אלוהים ,כל העולם  liethשל רשעות .אני ג'ון 5:19
אתה חושב שאתה איכשהו חסין מפני השקרים של השטן ,כי הפולחן שלתת הוא אלוהים הבריאה ,כאשר ישוע אומר לנו בדיוק
ההפך?

חשף בפני בייבס
הריני מודה לך ,הו אבא ,אלוהים של שמים וארץ ,כי אתה מחביא את הדברים האלה חכם ,נבון ,ואתה גילית אותם בפני חתיכות.
למרות זאת ,האב :כי אז זה נראה טוב מול עיניך .מתיו 11:25-26
אתה רואה ,אתה של החכם ,השקול ,ואת אלוהים הסתיר את האמת שלו ממך ,אבל כשאתה מסתכל על דבר האלוהים כילד,
להוט ללמוד ,עם אין תפיסות מוטעות הקודם ,לראות את דבר האלוהים ככתוב האמת ,אז אתה לראות את האמת של אלוהים ,יודע את
התהילה שלו.
זמן :עם כל אלה הסברים שכבר הראיתי לך ,זה אז ניתן להבין כי נבואה זו חל גם הראשון וגם השני פרקי זמן.

היאה נבואי
רבים נפגע
ואז תעשה רבים להיעלב ,האם לבגוד אחד לשני ואני עוד שונאים אחד את השני .מתיו 24:10
אם אתה מאמין אתה יודע נכון האלוהים ,ולא מישהו בא אליך ואומר לך מה אתה מאמין הוא למעשה השקרים של השטן ,שכן,
אין ספק ,נפגע על ידי אדם זה .איך הוא מעז לומר לך כי אתה טועה ,אתה שולל של השטן?
זה יגרום לך לשנוא את האדם ,אשר רק רוצה להראות לך .אלוהים של .אבל אתה מאמין שאתה כבר יודע את האמת של
אלוהים ,אז .אתה דוחה את מילותיו .של אדם זה ,רבים אפילו לכת יש אדם זה נכלאו ,עונו ונרצחו.

פסוק זה חל באופן ישיר הפסוקים הנ .אם אתה מאמין מה נאמר לך כל חייך כמו להיות האמת ,אז קראת כגון אני אציג לך כאן,
אז אתה יכול להיות מעליב אותי ,בגלל מה שאני כותב אינו מסכים עם מה שאתה חושב .מכדי להיות אמיתי.
" ,היא לא תאמין לו .אפילו כאשר הוא מוצג לך בכתבי הקודש כמו להיות אלוהים האמיתי .כי הכתוב לא מסכים עם
להיות"נעלב
" ,בבית יש החוצפה של חושף את אי-הצדק .כל-כך כועס אולי אתה הופך כי אתה תגרום כי האדם
מה שאתה מאמין ,אתה תתרגז",נעלב
להיות נלקח על ידי אלה שעובדים כדי להרוס את האמת האלוהית.
זה התרחש במהלך השנים  1260של הנבואה ניתנה על ידי דניאל ,היכן הילדים הייתי מוותר על ההורים והאחים שלהם ,והיכן
ההורים הייתי מוותר על ילדיהם ,שבו שכן הייתי מוותר על השכן ,כדי ניסויים של האינקוויזיציה ,אשר על פי רוב כתוצאה torcher
ומותו של אלה ויתרו .כזאת היא דרך של השטן כדי לגרום לאנשים אחרת שצריכה לאהוב אחד את השני ,כדי להפוך אותם לאלו
שעובדים כדי להרוס את הקדושים של אלוהים.

ניסויים של האינקוויזיציה
זה היה המקרה במהלך ימי הביניים ,במהלך שלטונו של הטרור מכה אנושה אנשי אירופה על ידי הכנסייה הקתולית אשר
מתגלה ספר דניאל כמו אנטיכריסט .את זוכרת בהיסטוריה ,ניסויים של האינקוויזיציה כי הכנסייה של רומא להשתמש המבחנים האלו
כדי לתת לגיטימציה שלה למלחמה הקדושים של אלוהים? הכנסייה של רומא תוויות אלה התנגדו מנהגים אלילים שלו ותורתו חילול
הקודש ,כמו להיות כופרים ומכשפות ,גרמה להם יעבור עינויים ,ואז נרצח.
במלחמה נגד הקדושים של אלוהים ניהל לא רק על ידי הכנסייה של רומא לבד ,אלא גם על ידי מלכים אצילות אירופה ולכן
המדינות האלה נחשבים כחלק צורר המשיח.
למרות מאות שנים מאמצים ארוכים של השטן ,צורר המשיח ואת הנביא שווא ,אחרית הימים ,עם שובו של ישוע המשיח,
השטן? ואת כל מקורביו יובס ,שהוקרב במקורות הבאים.

רוק של זעמו של אלוהים
אתה  sawestעד כי אבן היה לגזור בלי ידיים ,אשר השמיד את התמונה על רגליו היו של ברזל ,קליי ,ואתה בלם אותם לחתיכות.
ואז היה הברזל החימר ,הבכירים ,הכסף ,הזהב ,שבור לחתיכות ביחד ,והפך כמו המוץ של הקיץ דישה קומות; הרוח נשא אותם משם ,אין
מקום שנמצאה עבורם :האבן החיתה את התמונה הפך הר גדול ,מלא כל הארץ .דניאל 2:34-35
זוכר :ב ספר דניאל לעיל פסוקים; אשר הם נבואה הופעתו השנייה של ישו.
כפי שאתה וודאי זוכר מן ההסבר הקודם שלי ,התמונה מן הפסוקים הנ ל ,הוא פסל מתכת רב מהחלום של המלך נבוכדנאצר,
המייצג כפות הרגליים ,עשר אצבעות של הפסל עשרה אומות אירופה שיתרחשו מתוך אפרם של האימפריה הרומית .אבן לגזור בלי
ידיים ,הסמלי של ישו ,שזה יהיה המשיח אשר הורסת את אנטיכריסט כפי שהיא מוצגת לכלול עשר המדינות האלה .לכן ,אחרית הימים,

המדינות האלה שבעה שנותרו מן ה 10-המקורי להיות הרס ,נענש על חלקם נותן כוח צורר המשיח ,אשר הוא הדת שווא של הכנסייה של
רומא.
זמן :זה נותר לראות אם אלו סוגי הדברים של עינויים ומוות האלוהים הקדושים תתרחש פעם נוספת באחרית הימים בו אנו מצויים
כעת חיה ,ולכן ,אני מאמינה כי נבואה זו חלה רק על התקופה הראשונה .אף-על-פי ונביאי השקר אשתדל לרדוף את הקדושים של
אלוהים ,הוא לא באמת לענות או להרוג אותם; לפחות אני לא מאמינה שכן ,אבל יכול להיות שאני טועה בעניין הזה .רק הזמן יגיד.

סימן נבואי השביעי
רבים עוד שולל
הרבה נביאי שקר יקום ולאחר יהיה לרמות רבים .מתיו 24:11
כאשר אתה משוכנע כי אתה כבר יודע האלוהים האמיתי ,אבל למעשה מולכים שולל על ידי שקרים השטן ,אתה תפתח את עצמך
עד הטפה הוא בבשורה שקרית של השטן ,אשר תסיר אותך עוד יותר מלדעת את האמת האלוהית.
עם זו קבלה של השקרים של השטן ,המוסר של ההמונים תתפורר החברה לתוך שנאה וחוסר אמון אחד עבור השני ,יחליף את
אהבתו של אלוהים של אדם אחד השכנים שלו; אפילו ילדים יבוא שונא שלהם ההורים והאחים אשר הוא מצב לא טבעי של המצב
האנושי.
זמן :בגלל עוולות (חטא) בשפע ,לכבד אחרים סביבך ,יהיה רעיון אבוד .זה מאוד מאוד בולט בכל חיינו האישיים היום כפי שהיה בימי
הביניים ,ולכן נבואה זו חל גם הראשון וגם השני פרקי זמן.

אהבת ווקס קר
 ,בגלל העוול יהיה בשפע ,האהבה של רבים האם ווקס קר .מתיו 24:12
אם לעומת זאת לעמוד על המוסריות של אלוהים ,רומש לבין לסבול בחיים שלך ,אפילו בזמנים של קושי וצער ,ואז אתה...
" אומר לעמוד מול פיתויים ,והשקרים של השטן .להישאר נאמנים המוסריות של אלוהים ואת נותנים סגידה
כדי",Endure
לאלוהים כפי שאלוהים מצווה.
ווקס קר ,היא להפסיד הטבעי אוהב וזה נורמלי ,בשני אנשים .כדי להיות בין אחד לשני ,כמו למשל בין הורה לילד ,או בין אחים.
אהבה מסוג זה מתבטא בכבוד שיש לך ,להראות אחד לשני .בבאחרית הימים ,כפי שהיה בשנים של הנבואה שנת  ,1260אהבה שעווה
קר.

אתה רק צריך להסתכל על כל השנאה והאלימות המתרחשים במזרח התיכון ,בערים של העולם ,לראות את היד של השטן
בעבודה .תוכל לתת לתוך הניסיונות של השטן גורם לך למלא את השנאה השכנים שלך ,או תסתכלו על אלוהים/ישוע ,השיעורים של
אהבה ,סובלנות ,חמלה ,כבוד ואדיבות .השטן רוצה כי שונא אדם הורג אחד את השני ,אל תיכנעי את דרכיו ,אבל לפנות את הדרך של
אלוהים.
זמן :בגלל עוולות (חטא) בשפע ,לכבד אחרים סביבך ,יהיה רעיון אבוד .זה מאוד מאוד בולט בכל חיינו האישיים היום כפי שהיה בימי
הביניים ,ולכן נבואה זו חל גם הראשון וגם השני פרקי זמן.

בגלל העוול תהיה בשפע
 .אבל זה יהיה לסבול עד הסוף ,אותו יהיה אפשר להציל אותו .מתיו 24:13
היו הרבה נביאי שקר לאורך השנים ,לא רק באמצעות האפיפיור ,אבל גם בדתות אחרות שנקראים נוצרי ,יהודי ,מוסלמי ,ויש
אפילו היו אלה אשר אמר" ,אני ישו" ,ורבים יש אחריו ,והתפללו אותם .אבל הם לא נותנים סגידה לאלוהים הוא שאלוהים מצווה.
התיאוריה שלהם אינה של אלוהים ,אבל בדוקטרינה שקרית .אלה הן של השטן ,משמשות כדרך מפריעה לך לתת את הפולחן אלוהי
היקום .לעשות כדי הטפה של תזות של ישו שקר שלך יתמלא עוול (חטא) כי הם ימשוך אותך מן הדרך אמיתי ונכון לתת סגידה לאלוהים.
זכור :אם אתה סוגד אלוהים בכל מקרה אשר מוסיף או פוחתת מזה אלוהים יש המתוארים ארבעת הראשונים של עשרת
הדיברות; הם לא לסגוד לאל בכלל.
אלוהים אם לא דיבר זה ,אז זה שקר .אם מה שאתה מאמין בו אמיתי ונכון בפולחן .אלוהים ,לא יכול להיות נתמך על ידי שום
דבר נמצאו כתבי הקודש ,אז זה כנראה שקר .לבטוח בדבר אלוהים .אני מחפש האמת.
אם נתבונן סביבנו .אם דתות אלה שנקראים כריסטיאן היה באמת של אלוהים ,אז לדעתך שיהיו כל כך הרבה שנאה ,אלימות,
חוסר רחמים או חמלה בעולם? ישוע לימד כי כדי להיות אלוהים ,אנחנו צריכים לנהל אהבה ,שלום ,רחמים ,רחמים וכו ' בליבנו .כי יש
כל כך מעט איכויות אלו בעם של זמננו ,אומר לי כי הם עיוורות מן האמת של אלוהים ,ולכן לעסוק נוהלי אלוהים אנטי.

 .תחשיב את

זה :אם אלוהים אינו בתוך הלב שלך ,אז אתה תדע את הכעס ,אתה לא יכול לדעת את הכעס אם אתה

אלוהים .אם אתה מרגיש כעס .ואז אתה לא יודע .אלוהים .אלוהים רוצה לקיים מערכת יחסים אישית ואינטימית איתך .בשביל זה אתה
לא צריך כנסייה ,קהילה או אפילו מטיף .אתה רק צריך הבנה של עשרת הדיברות ,את תורתו של ישו ,והם אינם ביישן לתת תפילה
לאלוהים.
אם תשמור את פולחן האל כפי שהוא כתוב עשרת הדיברות ,כמו גם את תורתו של ישו ,אשר תביא לסיומם החוקים של אלוהים
ואת הנביאים ,ואת נשארת איתנה למילה האמיתית של אלוהים ,למרות הלחצים של אחרים סביבך ,אלוהים נותן ההבטחה בקוד המוצג
למעלה אתה תנצל בישוע.

זמן :בגלל עוולות (חטא) בשפע ,לכבד אחרים סביבך ,יהיה רעיון אבוד .זה מאוד מאוד בולט בכל חיינו האישיים היום כפי שהיה בימי
הביניים ,ולכן נבואה זו חל גם הראשון וגם השני פרקי זמן.

ח' סימן נבואי
הבשורה הקדושה תהיה להטיף
 ,את הבשורה הזו של הממלכה תהיה להטיף בכל העולם על העדים בפני כל האומות; ואז יבוא הסוף .מתיו 24:14

הטיף בכל העולם
בימי הביניים ,הבשורה של אלוהים נשמרת בחיים על ידי שני עדים ,אשר הצעתי את הקדושים של אלוהים חיים דרך המאות,
וכן את הספרים כתובים ומשוקם הנביאים ,אנו קוראים את התנ ך.
פסוק זה נותן תמיכה כי אחד בשני העדים היא למעשה מכתבי הקודש של אלוהים כפי שכתוב בספרי הנביאים ,שניהם הישנה
לחדשה ,וכן כי אדם או גברים מעורבים הטפה מכתבי הקודש של אלוהים לעם של אותה תקופה.
המפתח להבנת זה לעיל פסוק והנבואה נמצא את המילים" ,כל העולם" .במהלך ימי הביניים ,מישוע האלוהים ,אבל רק
באירופה ,וגם אז רק כאשר לחישות .הפסוק הנ ל אומר כי הסוף לא תבוא עד האלוהים מושמעת בכל העולם.
דף אינטרנט זה כי כרגע אתה קורא ,היא אחת הדרכים אשר אלוהים גרם כי האלוהים האמיתי להיות מושמעת בכל רחבי העולם
היום ,לכן ,זה עכשיו הגיע הסוף.

על העדים לגויים כל
זה מעל הפסוק מדבר על אחרית הימים בהם אנו נמצאים כעת ,והפניה לא עוד ימי הביניים ,שני עדים של האל.
הראיתי לעיל ,בשני העדים של אלוהים הם; הראשון הקדושים של אלוהים אשר הוסרו עצמם לחיות במדבר ,נתן עדותו של
האלוהים דרך השנים  1260של ימי הביניים ,ואת השנייה מכתבי הקודש של אלוהים ,אשר הוא מה הקדושים של אלוהים הטיף במהלך
אותם שנים ולתוך היום.

הבשורה הנצחי של אלוהים
וראיתי עוד מלאך לעוף בתוך גן עדן ,עורכים את הבשורה נצח להטיף להם זה להתעכב על האדמה ,ועל כל האומה ,את דומה ושל
לשון ,ואנשים ,אומר בקול רם",פחד אלוהים ,ותהילה לתת לו; עבור השעה של השיפוט שלו הגיע :ולהעריץ אותו שגרם השמים ,ואת הארץ,
הים ,ואת את המזרקות של ווטרס ".יוחנן 14:6-7
הבשורה נצח היא הפניה מכתבי הקודש של אלוהים ,את האמת שלו ,שנמצאת בתוך .דפים אלה כי את קראת מראים ,התנ ך כפי
שהוא בזמן החיים שלי ,יש מילים ,קלט שם על ידי השטן ,שינו את המשמעות האמיתית של אלוהים לזה של עיוותים.
פסוק זה אומר לי כי המלאך הזה יהיה ברשותו את הבשורה הקדושה בצורתו האמיתית ,משמעות וזה יהיה מזה כי הוא יכריז על
האמת של אלוהים לעולם כולו .לאחר הבשורה הקדושה שההודעה הזו מוצג כדי לנו ואז ראית אלוהים של ,נאמנים שלנו כנסיות שווא
ומסורות ,ואנו פונים אל אלוהים-אלוהים וסגידה האמיתי שלו .זה מלאך שנואם גם לי וגם דרכי שאתה שומע מה שהוא הראה לי על-ידי
קריאת המילים האלה בדף אינטרנט זה.
הכתוב לעיל ,מתיו  ,24:14הוא גם הפניה אל שני הפסוקים הנ ל .הבשורה הקדושה של אלוהים להטיף על אחרית הימים ,הוא
ניבא ,אבל האמיתי ,מלא הבשורה של אלוהים תחילה תינתן בחזרה לעולם על ידי המלאך לעיל בגן עדן.

מה?
בואו נתן התחשבות מה אלוהים מנסה לומר לנו בפסוקים אלה שני של ספר ההתגלות ,כי הם העמוקים ביותר .כאשר אני
הראשון לקרוא פסוקים אלה ,שאלתי את השאלות האלה:
"למה מלאך בשמיים יש הבשורה הנצחי של אלוהים?"
"אין לנו מכתבי הקודש של אלוהים ,שאותו אנו מכנים את התנ ך?"
"בגלל שיש לנו את התנ ך ,למה זה הכרחי כי המלאך הזה מטיף לנו?"
"אלוהים הוא נתקל המלאך הזה מלמדים הבשורה הקדושה ,עושה את זה אז אומר שנמצא בתנ ך הוא  falseאו לכל הפחות
מזוהם עם השקרים של השטן?"
שאלה" :למה מלאך בשמיים יש הבשורה הנצחי של אלוהים?"
אני יכול רק להניח מכך שהצליח השטן בחלק דרך למקם טמון העמודים של התנ ך .בטח גם מניח כי אז זוהי הסיבה אלוהים
זקוק לנו על פני האדמה הם הטיף הבשורה הקדושה מזוהמים על ידי מלאך בשמיים ,שהחזיקה אלוהים בגן עדן מן השחיתות של השטן...
אם כל זה נכון ,כלומר אלה המכנים עצמם נוצרים מרומים ,כי הם מאמינים יהיה נכון לגבי איך אנחנו צריכים לתת נכון ותקן
פולחן האל ,מזוהם למעשה על-ידי השקרים של השטן.

שאלה" :אין לנו מכתבי הקודש של אלוהים ,שאותו אנו מכנים את התנ ך?"
אם זה נכון בנוגע המלאך בשמיים מטיף לנו שחיים על כדור הארץ אלה אחרית הימים הבשורה הנצחי של אלוהים ,אז יש לי
למסור עדות לעובדה כי אנחנו צריכים לחכות עוד למזל זה של אחרית הימים לבוא ,כי אני למדתי שכל מה שיש של האלוהים האמיתי ,
לא על ידי כל המודיעין שלי ,אלא בגלל אלוהים גילה את האמת שלו אלי .אני מאמין לכן שאני לא כל כך אלוהים מי הוא מופיע לי של
האמת האלה אבל זווית זו בגן עדן המדוברת של שני הפסוקים הנ.
שאלה" :בגלל שיש לנו את התנ ך ,למה זה הכרחי כי המלאך הזה מטיף לנו?"
אני חייב לקבל שזה לא אלוהים כל כך שהראה לי שכל כך למדתי ,אבל זה מלאך להטיף לי .לדעת את זה אני חייב לקבל את
הכוח של מה ישוע חשף בפני השליח יוחנן ב":פחד אלוהים ,ותהילה לתת לו; עבור השעה של השיפוט שלו הגיע :ולהעריץ אותו
שגרם השמים ,ואת הארץ ,הים ,ואת את המזרקות של ווטרס".
" כבר לא נצטרך לחכות ,כי עם הטפה של המלאך הזה ,הגיע
? אתה מבין מה המילים האלה אומרים לנו"שעת השיפוט שלו:
הזמן של פסק דין . .נגמר הזמן ,להתחרט על חטאיך ,לבקש מאלוהים למחילתו של שלך שביצע החטאים האלו ,לקחת את הזמן והמאמץ
כדי להיות רוח האלוהים .רק אלה אשר רוח האלוהים( ,מי הם הקדושים של אלוהים) ,האם לעלות לשמים למעלה לתוך העננים עם ישו,
כל השאר חייב להתמודד עם פסק הדין ,לתת תשובה על הרשעות של חייהם.

ואז יבוא הסוף
 ,את הבשורה הזו של הממלכה תהיה להטיף בכל העולם על העדים בפני כל האומות; ואז יבוא הסוף .מתיו 24:14
כך תוכל לדעת ,המילים ,אז יהיה את ההפרשות בסוף ,אינה התייחסות הופעתו השנייה של ישו ,אבל זה אחרית הימים שיבוא
אלינו ,או המלחמה הגדולה אינו רחוק.
"אלוהים הוא נתקל המלאך הזה מלמדים הבשורה הקדושה ,עושה את זה אז אומר שנמצא בתנ ך הוא  falseאו לכל הפחות
מזוהם עם השקרים של השטן?"
כאשר המלאך בגן עדן מתחיל ללמד את הבשורה הנצחי של אלוהים אנו הנמצאים על כדור הארץ ,ואז מגיעים אחרית הימים.
כאשר זה קורה ,אנחנו נהיה באחרית הימים . .אני יודעת מה קרה .כי כל זה כתבתי וזה להציב בדף אינטרנט זה ,עשיתי כי אלוהים נתן לי
לעשות זאת . .זה מלאך אשר הטיפה לי; לכן אנו נמצאים באחרית הימים כי הם הגיעו.
זמן :גם אם אני נותן תגובה על מה פסוקים אלה מתייחסות השנים כי אני גר ,ומוסר את הזמן שלי ,פסוקים אלה הם גם בתקופה של ימי
הביניים ,ואת הקושי .הנגרם על ידי צורר המשיח אשר הוא הכנסייה של רומא .ככזה ,נבואה זו חלה על תקופות הראשונה וגם השנייה.

כמה שקרים השטן
חקירה סקרן
עכשיו הנחש היה עדין יותר מאשר כל החיה של השדה אשר עשה יהוה אלהים .הוא אמר בפני האישה ,כן ,וטרף אלוהים אמר,
יהיה לא תאכלו מכל עץ הגן? בראשית 3:1
בתנ ך אלוהים הראה לנו איך השטן אומר חלק השקרים שלו .כפי שאתה זוכר ,הנבואה הראשונה נעשתה על ידי האל עצמו גן
עדן .את כל הסיפור ,אבל בואו נסתכל על זה שוב לאור הניסיונות של השטן כדי להונות אדם ,ובכך גורם אדם לעזוב את פולחן אלוהי
האמת.
כפי שכולנו יודעים ,הנחש הוא לוציפר או השטן ,האויב שנפלו ,בתחפושת .זה גורם לי לתהות אם לפני שקר השטן חוה ,אם
אלוהים אפשר הזוויות לקחת על הצורה של חיות השדה ,או אם עושה זאת ,לוציפר היה כבר תוך הפרה של חוקי האל לפני שהוא בכלל
דיבר מילה לחווה .דבר אחד אתה צריך לזכור ,השטן מספרת שקרים ושקרים מרד תוסס בגן עדן הרבה זמן .לפני שהוא סיפר לאדם
וחווה .זה לא רק אדם אשר הוא רימה ,אבל המלאכים יצורים שמימיים אחרים גם כן.
המילה"עדין" תורגם מן המילה העברית ",Aruwm" ,מה זאת אומרת ,חכם ,ערמומי ,בצורה שקרית.
אני רוצה לשים לב כיצד השטן מתחילה את התקשורת שלו עם איב בפסוק לעיל .הוא ידידותי ,פשוט שואל שאלה ,כאילו סקרן.

גורם איב לתת שיקול
ואמר האשה אל הנחש",לאכול פירות עצי הגן :אבל הפרי של העץ אשר בתוך הגן ,וטרף אמר אלוהים ,יה-לא יאכל ממנה ,גם כן
תיגע ,שמא  yeלמות ".בראשית 3:2-3
כפי שאתה יכול לראות ,לפי שיחה ידידותית ,השטן נתן איב סיבה לחשוב על דברי האלוהים ,ועל המצווה שלו זה שהיא לא
אוכלת מהעץ אחד .זה גם אומר לנו כי ערב ידע פקודת האל ,לא בקיאים בה ,לדעת זאת ,לה לאכול מן העץ ,ואז היא תהיה בציות המילה.
ואני מצווה של אלוהים.

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

השטן נקרא רק אלוהים שקרן ,טוב .ראשית הוא אומר ערב בדיוק ההפך מה שאלוהים אמר לה ,אז היא לא תמות ,ואז הוא
מוסיף קצת יותר לשים ספק הכוונות של אלוהים לתוך המוח של איב ,בכך שאמר לה אלוהים לא רוצה שיהיה להם לאכול של העץ ,עבור
אם הם עושים ,הם יהפכו כמו האלים .לא בדיוק ,אבל זה נרמז.

המשמעות
בשיחה הנ ל ערב מודיע השטן של מה שאמר אלוהים לבין אדם",אתה מות תמות ".השטן בתגובה לכך היא",אתה תהיה לא מות
תמות ".תוך כדי כך ,השטן השתנתה המשמעות של אלוהים על ידי הצבת פשוט מילה בת שלוש אותיות בין ארבע מילים האל . .זה בדרך
זו ,כי השטן אומר חלק השקרים שלו בתוך העמודים של התנ ך...
כאשר התנ ך תורגם מן הטקסטים העתיקים שפות מודרניות ,השטן יש להוסיף מילים אפילו מילים שהוסרו ,או נתון מילה
מודרנית כמו התרגום המילה העתיקה כי יש משמעות חלקית או שונה מאשר המילה העתיקה היו רק .זה כי באתי כדי להבין את זה ,למה
אני לקחת את הזמן כדי לתת הגדרה לא רק על המילים באנגלית מתוך המילון באנגלית ,אבל אני מסתכל למעלה את המלים העתיקות מכל
קונקורדנציה תנ ך ,כך אני יכול לדעת מה המשמעות המקורית של האל הוא ,ובתחום זה לחשוף בדרך אליך הקורא ,האלוהים האמיתי. .
זה בדרך הזאת אני מגלה חריצות שלי במחקר שלי של מילות האל הקדושות בתור דוגמה על איך אתה צריך ללמוד ולחקור תשוקה לבוא
להכיר את אלוהים בצורה אינטימית ואישית.

סימן נבואי התשיעי
התועבה של עזובה
לכן וראה התועבה של עזובה ,דיבר על ידי דניאל הנביא ,לעמוד במקום קדוש( ,מי כל כך  ,readethתנו לו להבין  ):מתיו 24:15
אני רואה את הכתוב לעיל ,בהיותו עוד נבואות של ימי הביניים ,אבל קפיצה קדימה בזמן אל אחרית הימים .אני רואה את זה כמו
אלוהים נותן אזהרה כי באותו צורר המשיח חשכת ימי הביניים הוא עדיין סכנה הקדושים האלוהים של אחרית הימים .למרות אנטיכריסט
היה בכוחו לעצור ,torcher ,רצח הקדושים של אלוהים להסיר ממנו ,עדיין יש את היכולת לגרום למי שאינם חרוץ במחקר שלהם של
האלוהים האמיתי ,ליפול את השקרים ואת תרמיות השטן שלו האנטי המשיח הציב בדרכם.
שיקוץ משומם הוא הפניה אנטיכריסט ,המנהיג של הדת אנטיכריסט מקיסרות רומא .כשאתה רואה המנהיג של דת אנטי
המשיח( ,האפיפיור) להיכנס אל ירושלים( ,המקום הקדוש) ,ואז יש להגשים נבואה זו לעבור.
" מוגדרת בתור :משהו זה לא מוסרי ,מגעיל ,או מביש ,תחושת תיעוב עז או זלזול כלפי מישהו או משהו .אלוהים
המילה"תועבה
מתייחס אנטיכריסט כעל תועבה; לכן זה אלוהים ,כמו גם את הקדושים של אלוהים ,למצוא הכנסייה של רומא כמו לא מוסרי ,גועלי
ומבייש .אני מעידות שזה נכון ,לפחות מבחינתי ,עבור ניסיון ואני ישתדל להיות הקדוש של אלוהים.

 Desolattionמוגדרת בתור :ריק ,חשופים לא מיושב ,ונטוש; לבד ,מתבודד ,נטולת שמחה ,וללא תקווה האומלל.
"
המילה"
כי הכנסייה של רומא וכנסיות הבת שלה ,מלמדים בבשורה שקרית של השטן ,הם תועבה .כי אלה שהתמסרו פולחן כמו
מכתיבה בבשורה שקרית של השטן ,הם שייכים כנסיות אלו שווא ,ללא תקווה של הגאולה ,וזה גורם להם שומם ,אף-על-פי אלה
שסוגדים כל כך מאמינים בעצמם כדי להינצל המשיח ,כי הם רימו.
המקום הקדוש אינו מתכוון רק התל מקדש ,אך אזור העיר העתיקה ירושלים הכבושה הוא גם מקום הקודש ,באלוהים הזה יותר
מפעם אחת במקרא מתייחס ירושלים כעיר הקודש שלו ,הוא מתייחס אל ההר ירושלים הבנוי על כמו התל הקדושה.
אלוהים גרם של המוסלמי לבנות את כיפת הסלע ,על חורבות בית המקדש כך בית המקדש מעולם לא ייבנו שוב .היהודים
בדורות שלהם ארוכה החלקת הרחק תורתו של אלוהים ,גרם בית האלוהים להיות ,כמו ישו מתייחס אליו ,מאורת גנבים ,לכן הרשה לזה
להיהרס ,לא פעם ,אלא פעמיים ,תחילה על ידי הבבלים ,ואז שוב  + 600שנים מאוחר יותר על ידי הרומאים.

 Assentationשל הנביא שווא
וכל כוחה אבד חיה אחרת עולה מתוך האדמה;  .והיה לו שתי קרניים כמו כבש ,ויאמר לו-כמו דרקון , .הוא  exercisethאת כל הכוח של החיה
הראשונה לפניו ,ולא  causethאת האדמה ,אותם אשר לשכון בו ולסגוד החיה הראשונה ,של מי קטלני נירפא .ההתגלות 13:11-12

להבנתי ,בפעם הראשונה האפיפיור של הכנסייה או רומא ,נסע לירושלים ,היה בשנת  .1964מאז ,אולי ארבע או חמש פעמים
נוספות יש האפיפיור הלך שם .שאלתי את השאלה ,אם האפיפיור כבר יצאו ,לא פעם ,אלא כמה פעמים ,אז למה לא לאחד ובמקרים אלו
נתת התגשמות הנבואה הזאת?
אלוהים גילה את התשובה לשאלה זו שתראה לי את הפעולות הבאות .יש עוד נבואה ניתנה על ידי אלוהים צריך להתרחש קודם
לפני הביקור בירושלים על ידי האפיפיור יביא תתגשם נבואה זו ,אשר מתגלה שני הפסוקים הנ.
בפסוקים אלה שני ישוע מודיעה לנו כי זה ונביאי השקר מקבל את הכוח והסמכות של החיה הראשונה .החיה הראשונה הוא
צורר המשיח כפי סימל בהתגלות  .13:1-9כל זה מתאר דברים כי אנטיכריסט יש את הכוח לעשות בפסוקים האלה היא ניתנה או הניחו
על ידי הנביא שווא ,כי כוחו של אנטיכריסט נלקח ממנו בשנת  1798על ידי נפוליאון.
כאשר ב הראשון מספר פעמים כי האפיפיור הלך לירושלים ,ונביאי השקר שטרם צבר זה הכוח והסמכות ,אז עד שתעשה זאת,
הנבואה בנוגע שיקוץ משומם לא תתגשם.

באיזו צורה לאסון?
כאשר ולכן וראה התועבה של עזובה ,דיבר על ידי דניאל הנביא ,לעמוד במקום קדוש( ,מי כל כך  ,readethתנו לו להבין  ):אז תן
להם להיות בקמ ט ארכיאולוגיה ביהודה להימלט אל ההרים .מתיו 24:15-16

ב אוקטובר  ,2013אני משוכנע כי זה  assentationשל כוח על ידי הנביא שווא למעשה עלה ,מה שאומר ,לפי הבנתי כי בפעם
הבאה שהאפיפיור נוסע לירושלים ,הנבואה תתגשם ,סוג של אסון השבעו האדמות של יהודה .כפי שזה קורה ,האפיפיור הלך לירושלים
על מאי  ,2014 ,30אז אני על ציפייה ודריכות במחצית השנייה של נבואה זו צריכה להתגשם בקרוב.
אם אלוהים אומר אלו ביהודה להימלט אל ההרים ,ואז אני רואה אזהרה זו בהיותו סאלבו הראשון של המלחמה הגדולה ,וככזה
אני רואה את זה כהתקפה על אחת הערים העיקריות של ממלכת יהודה על ידי סוג של תקיפה צבאית עם נזק כבד ,אובדן חיים.
לא ראיתי את זה בתור העיר ירושלים עם זאת ,כי ישנם פסוקים אחרים מציע ירושלים עדיין יעמוד כאשר ישו חוזר אשר לא
תתרחש עד סוף הגדולה.
אני רואה את זה כאפשרות טוב שזה יכול להיות מתקפה על תל-אביב או באר שבע אולם הפסוקים הנ לספר לנו ,זה רק למי
שגר ארץ יהודה ,אשר צריך להימלט אל ההרים כאשר האפיפיור מגיע אל המקום הקדוש .הסימן הבא נותן סיבה למה הם צריכים לברוח
מבתיהם.

סאלבו הראשון של המלחמה הגדולה
אז תן להם להיות בקמ ט ארכיאולוגיה ביהודה להימלט אל ההרים :תן לו מה קורה  housetopלא למטה כדי לקחת משהו מהבית
שלו :גם לתת לו אשר מאחור ההחזרה בשדה לקחת את הבגדים שלו . .ואוי להם כי הם עם הילד ,להם לתת יונקות בימים ההם! אך להתפלל
כי הטיסה שלך להיות לא בחורף ,גם ביום השבת :מתיו 24:16-20
אנחנו בניסיון לקבוע את תאריך ההתחלה של המלחמה הגדולה עובר מלהיות במלחמה קונבנציונלית כדי להיות מלחמה גרעינית.
במאמץ הזה זה הגיוני כי תראו הנבואות כפי שהם ניתנים על-ידי ישו ו לקבוע מה זה שהם מראים לנו.
הנבואה ניתנה על ידי אלוהים ,הוא עוד פעם אזהרה בדבר תחילת המלחמה הגדולה .בנבואה זו נקודה סופית בהיסטוריה יכול
להיות נחוש( ,התאריך שעומד תועבה של עזובה בקודש) ,אני מאמין שזה החל מתאריך כי אז אפשר לחשב את הנבואה זמן של שעה אחת
יום ,חודש ,שנה אחת ,כפי שהוצגה לעיל.
ב מאי  2014 ,30האפיפיור של הכנסייה של רומא נעמד על הקודש ,כאשר ביקר בשטח הגדה המערבית בידי פליטים מוסלמים
הקמת לעם ישראל זמן קצר לאחר מלחמת העולם השנייה.
אני רואה פסוקים אלה כאל אסון גדול שמצריכות על שטח גדול ואוכלוסיה .זה גם עולה לי ,זה לא יהיה מעשה ידי הטבע כגון
רעידת אדמה ,אבל זה יהיה מעשה מלחמה נגד לעם ישראל .כי אירוע זה הוא גורם יוזם את המלחמה הגדולה ,אני מרגיש .זה חייב להיות
מהלך צבאי ,אחר למה זה יגרום לכך שישראל תנקום ,וזה אשר מתחילה המלחמה הגדולה.

המלחמה הגדולה החלה
אז תן להם להיות בקמ ט ארכיאולוגיה ביהודה להימלט אל ההרים :תן לו מה קורה  housetopלא למטה כדי לקחת משהו מהבית
שלו :גם לתת לו אשר מאחור ההחזרה בשדה לקחת את הבגדים שלו . .ואוי להם כי הם עם הילד ,להם לתת יונקות בימים ההם! אך להתפלל
כי הטיסה שלך להיות לא בחורף ,גם ביום השבת :מתיו 24:16-20
פסוקים אלה מספרים על סאלבו הראשון של המלחמה הגדולה .עם כל זה שיש בא אל עבר ,אני משוכנע כי אנו נמצאים כעת
בימים הראשונים של המלחמה הגדולה .מפני התקפה ראשונית זו על ישראל ,הגיעה סדרת המשך ,גדל והולך האירועים במזרח התיכון
ובכל ברחבי העולם ,זאת אומרת לי שזה מלחמת עולם .למרות המלחמה הזאת לא נראה כמו מלחמת המילה השנייה עם צבאות גדולים
מול אחד נגד השני ,הסכסוך הוא ברחבי העולם; לכן ,זה מלחמת עולם.
הזמן הוא קצר; התנגשויות אלה רק לקבל גדול יותר ,רחב יותר יתפשט ,עד יהיה לנו צבאות גדולים מול .הוא ניבא להתרחש,
מה אלוהים אומר לנו שיקרה יקרה ,בזה אין שום ספק.

המקדש השלישי
רבים מאלה שקוראים לעצמם נוצרי ,ו אם אני לא טועה ,היהודים ,מאמין כי המקדש השלישי ייבנה במשך הזמן מוביל עד או
כלולים אחרית הימים ,אבל זו פרשנות שווא של הנבואות ניתנה בספר של דניאל ,ספר ההתגלות .יהיו שם אין בית שלישי .אם אתה סבור
כי יהיה בית מקדש השלישי ,ואז תצפה לשווא לחפש סימן שלעולם לא תגיע .השטן הזה רוצה לעשות ,אז זה יהיה מאוחר מדי בשבילך.
כאשר מתחילה המלחמה הגדולה ,ישוע להחזיר.
זמן :ואז זה בלעדי התקופה השנייה המתייחס האירועים הללו מתרחשים רק לפני כדי או הם סיבת המלחמה הגדולה.

סימן נבואי העשירי
מתחילה מלחמה גרעינית
אז תהיה הגדולה ,כמו לא היה מאז תחילת העולם את זה גם הפעם ,לא ,לא יהיה .חוץ מאותם ימים צריך להתקצר ,שם צריך להינצל
אין בשר :אבל למען של האחד תקוצר באותם הימים -מתיו 24:21-22
לפרש את Gנהדר קושי להביע שתהפוכות יתחיל ולאחר מכן בעקבות המלחמה .זה יהיה כמו בכל מלחמה אחרת בהיסטוריה של
" ,כמו תיאור של נשק כזה כי הבשר לא יכול לשרוד
האדם ,כי היא תתנהל בעיקר בנשק גרעיני .אני מחשיב את המילים",אין בשר להינצל
את הקרינה גרמו מפיצוץ גרעיני .ישוע נותן תיאורים נוספים האחרון ב נבואותיו נותן נוספה תמיכה למלחמה הוא נלחם עם נשק גרעיני.

הסבר בסקירה
הפרוש סימן נבואי התשיעית שלי זה :האפיפיור כראש לכנסיית השטן ,צורר המשיח ,ילכו ירושלים ,המהווה המקום הקדוש.
הסימן התשיעי עליך לעקוב שמונה הראשונה לפי הסדר שניתנו על ידי אלוהים ,תהיה בהגשמת נבואת אחרית הימים.
לאחר שהאפיפיור עזב את ישראל ,המלחמה תתחיל ,תוך כמה זמן אחרי שאני יכול רק לנחש ,אבל אני חושב לא ארוך .למה
ישוע אומר להם ביהודה להימלט עם  ,hastאו כי הם לא צריכים אפילו לחזור לקחת את הבגדים שלהם .אלא אם כן שיקרו דברים
במהירות רבה?
בנבואה זו ישירות בעקבות האחד בנוגע תועבה של עזובה ,אין פלא למה אני יניחו את המתקפה על ישראל להיות מתקפה
גרעינית .כמו להודות ,לא היה לי מושג של תוך כמה זמן זה יהיה לפני המלחמה פיצוץ אטומי ,להתפתח המלחמה הגדולה כפי שנובא עליו
בפסוקים שלעיל.

התרחיש הראשון
 .צפיתי אקטואליה גיאו פוליטי ,ולכן אני רואה זוג תרחיש אפשרי העלול להביא המלחמה משתוללת עכשיו איזה בחלקים רבים
של העולם יהפוך גרעיני.
בשלב זה ,ביולי  ,2015האומה האיראנית ,רשמית בפרס ,פיתחה נשק גרעיני וטילים מסוגלת לגרום להם בשום מקום בתוך
אזור המזרח התיכון .בישראל יש היסטורית נקטו מונעת בהתקפות לשכנותיה הערביות כאשר הרגשתי שמאוימת האבטחה שלו .חוט
האומה על ידי משוגעים כפי המצב באיראן ,עם נשק גרעיני ,הוא איום ממשית ומיידית לישראל ,ולכן ישראל יכול לתקוף את איראן
להשמיד את כלי הנשק האלה לפני שניתן יהיה להשתמש . .זו אפשרות אחת

התרחיש השני
תסריט אפשרי נוסף הוא כי איראן ,בידיעה של הסבירות של ישראל תקפה ,תוקפת ישראל קודם ,עם מתקפה גרעינית ,אשר
 escaladesכדי מעצמות הגרעין של העולם ,כגון רוסיה ,סין ,ארה ב מלחמה גרעינית .בשביל זה צריך הסימן השמיני כאשר אני מציע כי
האפיפיור יש סיבה לחזור לישראל ,אשר הוא עשה על מאי .2014 ,30
אין לי שום דרך לדעת בעת המלחמה אשר משתוללת כעת בעולם ילכו גרעינית ,אך זה מה הנבואות האלו ,הכל על .לפחות אני
יודע מה לחפש ,ולא אלה שהולכים על חייהם בבורות מוחלטת .כי הנבואות האלו באים על העבר אומר לי שזה .אנחנו כבר בתוך אחרית
הימים אולם ,ומחכה ציפייה לדעת שכעת האפיפיור הלך ישראל ועמד על המקום הקדוש ,ישראל הותקפה כאשר ישוע אמר שזה יהיה

יש אחרים גיאו פוליטי מצב אחד אשר תורם חוסר היציבות זה קיים היום במזרח התיכון ,וזה חוסר הכבוד ציבורי זה הנשיא
האמריקאי ,אובמה ,הראו כלפי ישראל ,ואת הנסיונות שלו פתוח של פיוס וידידות כלפי המדינות האלה ,כולל איראן ,אשר נשבעתי
להשמדת ישראל.
אם מדינה כמו איראן צריך לחשוב כי ארה ב יעצור כל התמיכה בישראל ,אולי זה יעזור להם לגרום לתקוף .כל הדברים האלה
שאני חושב יש את האפשרות להביא על תחילתו של ההיבט הגרעין של המלחמה הגדולה ואת שלה התלאות הגדול שנוצר ישו זה נותן
אזהרה על.
בזמנו שכתבתי את המילים הנ ל ,שלא היה לי מושג כי נשיא ארצות הברית באופן חד צדדי ייתן איראן היחיד שהיה לו רק
במשא ומתן הגרעיני סיכם ,ללא כל יכולת של ארה ב או עוד מישהו נתקל כל יכולת להסתכל ולוודא התאימות של איראן .פעולות כאלה,
על ידי ממשל אובמה ,הם יותר כמו בגידה כנגד ארצות-הברית מאשר לרתימת דיפלומטי.
זמן :כי אירועים אלה הם בלעדיים של התקופה השנייה ,זה חל רק על התקופה ההיא.

עולמות הפיוס של איראן
ב יולי של  2015הנשיא האמריקאי ,יחד עם מספר מנהיגים אחרים של אירופה ,הגענו להסכמה עם איראן שהם חושבים ימנע
איראן לקדם מאמצי להשגת נשק גרעיני.
בכל ההיסטוריה של המדינה האסלאמית של איראן זה אישר לא כל הסכם שזה עשה עם כל אומה אחרת זה לא היה מוסלמי.
מסיבה זו ,יש לי אין ציפייה כי איראן יהיו מרוסנים שהסכם זה האחרון גם .מסיבה זו ,איראן יכול יש נשק גרעיני אינטרקונטיננטל זמן
קצר מאוד .בינתיים ,עם התרחבות המסחר של איראן הביא על ידי הסכם זה ,זה יהיה כמויות עצומות של כסף חינם זה לאחר מכן יכולים
להשתמש ממאמציה לתת תמיכה צבאית של קיצונים מוסלמים ברחבי המזרח התיכון ובמקומות אחרים בעולם ,גורם מלחמת העולם
המתבצע עכשיו כדי לחמם עוד יותר.
הנבואות לעיל .תן לי יש ודאות כי מלחמת העולם ילך גרעינית;  .אני פשוט לא בטוחה כמה זמן זה ייקח .יש יותר זמן הנבואות
זה נותן לנו כל ברור הבנה של הפצצות הגרעיניות יתחילו ליפול ,אבל ,אני בטוחה .כל הנבואות לדבר של שואה גרעינית ,כי אלה נבואות
של ישו ,אין לי ספק כי הם יגיעו בקרוב.

סימן נבואי לביקוש
הופעתו השנייה של ישו
ואז אם כל אדם יהיה אומר לכם"הלאו ,הנה המשיח ,או שם;" מאמין לזה .לא ,כי שם יהיה מתעוררות שווא של המשיח ,נביאי שקר,
האם שהשמן נהדר באותות ובמופתים;  insomuchזה ,אם זה היה אפשרי ,הם יהיה לרמות מאוד לבחור .מתיו 24:23-24

ראו ,אמרתי לך לפני .הזין מהירה של האי אם אומרים לכם",ראו ,הוא במדבר; צא לא :הביטו ,הוא בתאי סודי; מאמין שזה לא"
מתיו :25-26 24
פסוקים אלה נשמע כמו אירועים כי ייקח למקם את אחרית הימים בדיוק לפני ביאתו השנייה של ישוע ,הם ,אולם הם יכולים
להציג את קרו לאורך ההיסטוריה מאז שישו עלה לתוך העננים  2,000בתוספת לפני שנים.

ישו חוזר כמו ברק בשמיים
עבור כמו יבוא ברק החוצה של המזרח ,נצח לנשמתי אפילו בפני המערב; כך גם לבואו של בנו של האדם אהיה .מתיו 24:27
כך תהיה ללא ספק כאשר ישו חוזר ,ישוע אומר לנו מה לחפש.
אני בטוח כי ראית ברק לאחר רדת החשיכה כאשר הפלאש של זה מאיר את כל השמיים ,האדמה שהיו בחושך היא פתאום lite
למעלה כמו באור יום .זה נחמד כי ישוע יודיע על הגעתו .זה יהיה לך שום ספק .אם אתה מאמין כי ישוע הוא בתוכנו כרגע ,אתה היו לא
קודם עד כדי תצוגה זו של ברק ,כמו גם את הסימנים אחרים כדלקמן ,אז זה אתה חושב להיות ישו אינו ,ולא אתה מרומים.
זמן :אירוע זה הוא בלעדי ולכן של התקופה בפעם השנייה.
מה אלוהים אומר לנו בפסוק זה הוא למעשה יחזרו ,ניתן לראות על ידי העולם כולו באותה מיידיות ,כי יהיו בלי ספק כשזה
יקרה .כל השאר שנקראים ישוע לפני האירוע הזה שאין לטעות בו הם שקר ,שנשלח על ידי השטן להטעות ולבלבל .זה הוא הורחבו על
ידי ישוע בפסוק הבא.

איגלס יאכל את המתים
עבור מוטבעות ,לשם הגווייה ,יהיו הנשרים להיות התאספו ביחד .מתיו 24:28
יהיו רבים אשר מתו כי יהיו אף אחד כדי לקבור אותם ,כי הגופים יישאר למען החיות לצרוך.

הופעתו שאין לטעות בו של המשיח ישוע
מיד לאחר המצוקה של אותם ימים תהיה השמש להתכהות ,הירח לא אתן האור שלה ,ואת הכוכבים חצני מן השמים ואת הכוחות
של השמיים האם מנערים :מתיו 24:29
פסוק זה הוא מאוד ספציפי ,ישו לא יחזור עד לאחר המצוקה של אותם ימים .זה אמור להגיד לך ,אם יש מי אתה מסתכל זה
אומר לך כי הוא המשיח ,הקושי הגדול טרם להתרחש ,אז .אתה יודע מי אתה מסתכל .שקר ,ואת בשורתו היא הבשורה של השטן לא של
אלוהים.

כאשר אתה רואה את הדברים האלה להיות ניבא בשם האל .השמש והירח ,לאבד את אור השמש ואת הכוכבים נופלים
מהשמים ,אז תדע כי ישו עומד להחזיר ,ללא ספק .אירועים אלה יקרה באותו זמן ,ולכן הם להבחין אחרים אירועים כאלה אינה מתרחשת
ביחד.

זוכר

גם :האלה שהכל כבר לא יקרה עד לאחר או בסוף הגדולה .נכון ,העם במלחמה קרוע אזורים של המזרח התיכון נמצאים

כעת התלאות ,אבל הגדולה תורגש בכל העולם ,לא רק בין אזורים שונים.

נראים כאילו ישו
ואז יהיה להופיע הסימן של בנו של האדם בגן עדן :אז כל השבטים של כדור הארץ להתאבל על ,הם יראו את בנו של האדם נכנס
ענני השמים עם כוח ותהילה נהדר .אשלח לו את המלאכים שלו עם קול גדול של חצוצרה הם יאספו יחד נבחריו של ארבע רוחות השמים,
מקצה אחד של השמיים השני .מתיו 24:30-31
כל זה יהיה גלוי לכל העולם של האדם ברגע באותה משנה איפה על כדור הארץ אתה .שם יהיה ללא ספק איסוף של האחד
יכלול העולה מן המתים של כל אלה האלוהים הקדושים אשר מתו ,כמו גם הרמת לתוך העננים כל הקדושים של האל שעדיין גרים .זה
ניתן לראות על ידי כולם ,גם אלה אינם קדושים של אלוהים ,אך הושחת בבשורה שקרית של השטן .אלוהים בכוונת כי כל העולם רואה
את זה כפי שזה קורה ,אז אלו שהיו עדיין בספק תוכלו להבין את הטעות שלהם ,ולהתחרט על חטאיהם ,להמיר פולחן האל האמיתי כפי
שהיא נוסדה על מאת לשמור על עשרת הדיברות.
הארץ יתאבלו על שובו של ישו ,כי זה יביא קץ כל מה שהם יודעים .כל הטכנולוגיה והמסחר של אדם מגיעים לסופו בגלל
המלחמה הגדולה ,הגדולה זה התוצאות של המלחמה .אלוהים בכוונת כי האיש תחיי כמו אדם ,איב לפני שהם חטאו .עם חזרתו של ישו,
השטן יוסרו כמעט מיידית ,בזמן ,אלף שנים ,עדן יחודש בכדור הארץ .מי שחי על ידי בשר ודם ,העושר של העולם הזה יתאבלו ,עבור כל
זה הם אהבה יבוא לקיצו .הקדושים של אלוהים ישמחו ,עבור כל ההבטחות על ידי אלוהים-ישוע תתגשם ,ואת כל זה הם שונאים על
העולם הזה דרכים השטן יוסרו על ידי אלוהים-אלוהים.

המשל של עץ התאנה
עכשיו ללמוד משל של עץ תאנה; כאשר הענף שלו הוא עדיין רך putteth ,ושוב עלים ,אתה יודע כי הקיץ הוא כמעט :אז כנ ל יה,
יה האם יראו את כל הדברים האלה ,יודעים כי זה קרוב ,אפילו על הדלתות .מתיו 24:32-33
אלוהים נותן לנו היתה ונשארה כדרך נותן דוגמאות גרפיות נבואותיו .הרשימה הבאה היא המשל אחד כזה.

הדברים האלה ידוע מראש
 .1חורבן בית המקדש בירושלים .מילא:

 .2רבים יבוא אומר" ,אני המשיח ".מילא:
 .3יה ישמע של מלחמות .מילא:
 .4אסונות טבע .מילא:
 .5רבים אולי תיקחי ללב ,להכריע את הקדושים של אלוהים .מילא:
 .6אהבה ווקס קר; אבא יקום נגד הבן ושלך נגד אביו .מילא:
 .7נכון האלוהים עוד פעם להטיף .דף אינטרנט זה הוא דוגמה אחת כזו .מילא:
 .8שיקוץ משומם יעמוד אל הקודש .מילא:
 .9המלחמה הגדולה מתפרץ .מילא:
 .10המלחמה הגדולה יתפוצץ :עדיין לא הגשים:
 .11תקופת הצרה הגדולה אינטנסיבי יעלה בגורל העולם כולו :עדיין לא הגשים:
 .12ישו המשיח חוזר ...עדיין לא הגשים:
את יודעת מתי קיץ ליד ,כאשר העלים כמעט מלא על העצים עצי התפוח איבדו כל צבע הפריחה שלהם ואת הפרי הוא פשוט
להרכיב.
אז גם כן ,כאשר נראה לכם את כל הדברים האלה .כאשר כל הדברים האלה שחזתה בפסוקים אלה של מת'יו פרק ,24
התקיימו ,אז תדע הופעתו השנייה של ישו הוא עלינו.

הדור הזה לא יעברו!
 Verilyאני אומר לכם",הדור הזה לא יעבור ,עד כל הדברים האלו להתגשם" מתיו 24:34
הדור להיות שמדובר עליו כאן הוא הדור שחי בזמנו מתי נחכה לראות תועבה של עזובה לעמוד במקום הקדוש .הדור הזה ,שבה
אני חבר ,לא יעבור עד כל הדברים האלה יבוא לעבור .זה אומר לי את זה לפני שאמות ,אני רואה ,צריך לסבול המלחמה הגדולה ,והוא
אם אשרוד את זה ,הגדולה וכך יהיה לכם קורא את המילים האלה.

דבר אלוהים הוא נצחי אל הנצח
השמים והארץ יעברו משם ,אבל המילים שלי לא יעבור משם .מתיו 24:35

האלוהים הוא נצחי ,הוא מדבר זה הכי בטוח ,ערבות שהאדם יכול להסתמך על ,ללא ספק או לדאוג .את מה אלוהים אומר שהוא
יעשה ,ויעשה מה שאלוהים אמר .אם אתה הקדוש של אלוהים אז אתה יודע שזה נכון ,שאם אתה ספק שזה נכון אז אתה לא הקדוש של
אלוהים.

היום ,שעה לא ידוע
אבל באותו יום ,שעה מכיר שום גבר ,לא ,לא .המלאכים של גן עדן ,אבל אבא שלי בלבד .מתיו 24:36

אם קראת סיפור נח והמבול ,תדע כי בעוד הוא ומשפחתו עבדו בנחישות על בניית הארון ,הוא הטיף לעם בערך כי אלוהים דיבר
אתו ,כי אלוהים אמר לו כי שיטפון גדול הייתי באה ,להשמיד את כל בשר על פני האדמה .אתה גם יודע כי האנשים צחקו ,צחקו נח
ומשפחתו נכון עד שמפלס המים סחפה אותם.
אני בתור נח אני הנביא אחרית הימים מאלוהים ,דף אינטרנט זה הוא שלי הטפה של האלוהים האמיתי על דעתך ,כי אלוהים נתן
לי להטיף לך .הארון שלי היא ההבטחה כי ישוע יחזור ,הוא ירים אותי לתוך העננים איתו ,כדי להיות מוגן מפני זעמו של אלוהים אשר
הוא ממיטים על אלה אשר דחה האלוהים והחזק מהר כדי בבשורה שקרית של השטן.
 .אני לא מסוגל לחזות מה היום והשנה ישוע יחזור ,עד שזה לא ממש יקרה ,אז בהקשר זה ,אף-על-פי אלוהים הראה לי כל כך
הרבה ,אני עדיין חסרים את היכולת הזאת.
מצד שני ,נתתי אזהרה כי האפיפיור היה עומד המקום הקדוש ,שזמן קצר לאחר מכן לעם ישראל או לפחות אזור יהודה להיפגע
ע ל ידי סוג של תקיפה צבאית ,שבועות לפני שזה קרה .אני יודעת שלי מחקר חרוץ כתבי הקודש של אלוהים ,איזה סימנים לחפש ואני
עוד יודע כי כל פרט הנבואות שלושת אשר מתייחסות המלחמה הגדולה ,ההתגלות השנייה של ישוע המשיח ,בא להעביר.
המלחמה הגדולה יתפוצץ :עדיין לא הגשים:
תקופת הצרה הגדולה אינטנסיבי יעלה בגורל העולם כולו :עדיין לא הגשים:
ישוע המשיח מחזיר .עדיין לא הגשים:
 .כי ראיתי את האירועים גיאו-פוליטית וכלכלית של השנתיים האחרונות ,אני יודע מלחמה גרעינית הוא בלתי נמנע ,יכול לפרוץ
בכל עת .לכן ,אני עומד ציפייה ,לחשש של אירועים אלה ניבא.

כמו בימים של נח
אבל ימי נח היו ,כך גם לבואו של בנו של האדם אהיה .כי כמו הימים שהיו לפני המבול היו לאכול ,לשתות ,מתחתנת עם ,נותן בנישואין ,עד
ליום שנוח נכנס לתוך הארון ,ידע לא עד המבול הגיע ,ולקחו אותם כל; כך גם לבואו של בנו של האדם אהיה .מתיו 24:37-39

אם קראת סיפור נח והמבול ,תדע כי בעוד הוא ומשפחתו עבדו בנחישות על בניית הארון ,הוא הטיף לעם בערך כי אלוהים דיבר
אתו ,כי אלוהים אמר לו כי שיטפון גדול הייתי באה ,להשמיד את כל בשר על פני האדמה .אתה גם יודע כי האנשים צחקו ,צחקו נח
ומשפחתו נכון עד שמפלס המים סחפה אותם.
אני בתור נח אני הנביא אחרית הימים מאלוהים ,דף אינטרנט זה הוא שלי הטפה של האלוהים האמיתי על דעתך ,כי אלוהים נתן
לי להטיף לך .הארון שלי היא ההבטחה כי ישוע יחזור ,הוא ירים אותי לתוך העננים איתו ,כדי להיות מוגן מפני זעמו של אלוהים אשר
הוא ממיטים על אלה אשר דחה האלוהים והחזק מהר כדי בבשורה שקרית של השטן.

שניים בשטח
אז שני יהיה בשדה; האחד תלקח ,ועזב השני .שתי נשים תהיה שחיקה במפעל; האחד תלקח ,ועזב השני .מתיו 24:40-41

אלה אשר תועבר הן את הקדושים של אלוהים ,אלה יישאר מאחור לסבול זעמו של אלוהים ,יהיה מי לדחות או אינם מאמינים
בדבר אלוהים ,אשר הם אלה אשר הם מסונוור שקריו של השטן ,ולתת תפילה על פי בבשורה שקרית של השטן.

לצפות ולהיות מוכן
לצפות לכן :יה יודע באיזו שעה .האל שלך בהריון .אבל יודע את זה כי אם גודמן של הבית יודעים מה צפה יבוא הגנב ,הוא התבונן ,היה לא
סובל את הבית שלו כדי להיות שבור לכן ,תהיו אתם גם מוכן :בשעה כזאת כמו כן חושב לא בנו של האיש יבוא .מתיו 24:42-44

ישוע הוא אומר השערה בנוגע החוכמה של איש אלוהים אומר אם ידענו מה היום והשעה שבהם ישוע יחזור ,שאנחנו כבני אדם
חכם ושקול נעשה כל מה ש אנחנו צריכים לעשות ,להיות מוכן והראוי של ההלקחות .ייתכן שהדבר נכון של אלה אשר מאמינים ,ולכן הם
הקדושים של אלוהים ,אבל אדם בכללותה ,איני מוצא בתבונה בכלל .כמו בתקופת נח ,הם חושבים עצמם הציל ,לכן אין צורך לדאוג כזה
אי הנוחות כמו אלוהים של.

הנאמן
אז מיהו משרת נאמן ,חכם ,מי שלו לעונג סרגל מעל ביתו ,כדי לתת להם בשר בבוא העונה? יבורך מכתבים ,מי האל שלו כאשר הוא יבוא
אמצא אז עושים .באמת אני אומר לכם",שהוא אציע לו שליט על כל הסחורה שלו ".מתיו 24:45-47

להבין בצורה הטובה ביותר פסוק זה ,עליך יש לי ידע של סוג תרבות שהתקיימה בתקופת ישו .אדם בעל עושר( ,האל) ,בעל
קרקע ,שדות ,פרדסים ,ובקר להקצות משרתים שונים עם האחריות של שמירה על אלה בשבילו .מעל כל אלה משרתים לסר ,הבעלים,
(לורד) ,להקצות אדם אחד (שליט) האחריות על פיקוח על כל האחרים.
במשל זה ,לורד הולך ,לכמה זמן ,ומשאיר כמשרתו הטוב( ,שליט) ,כדי לטפל דברים עד שהוא חוזר .בשר שמדובר עליו כאן
הוא האספקה (פיצוי) שניתנה המשרתים עבודה שלהם ,אשר אלוהים נתן אחריות כלפי המשרת טוב מיד החוצה כנדרש.
כאשר האדון תחזיר את נסיעתו לחו ל ומוצא הכל טוב המשרת טוב ביצע משימות שלו כמצופה ממנו ואז אלוהים ייתן גמול
כמשרתו הטוב.

המשרת הרשע
אבל אם יצא הרע אומר בלבו",הלורד  delayethבבואו; ואני אתחיל להלום משרתיו-עמית ,ולא לאכול ולשתות עם שיכורים; האדון של
מכתבים יהיה לבוא ביום אחד כאשר הוא  lookethלא בשבילו ,תוך שעה הוא לא מודע ,יהיה לחתוך אותו לגזרים ואני למנות לו את החלק שלו עם
הצבועים :יהיה בכייה וחריקת שיניים .מתיו 24:48-51

מצד שני ,אם המשרת הראשי הוא  laxבביצוע במילוי תפקידו ,המאפיין של האל סובל עקב כך ,ואז אלוהים ייתן ענישה המשרת
הראשי.

המשל שהוגדרו
" מוגדרת בתור :פשוט קצר כדי להבין את הסיפור נועד להמחיש את שיעור מוסרית או דתית .עם זאת ,ואז נדע כי
המילה"משל
ישו לא רק מספר את הסיפור הזה של בעל החווה ,משרתו ,אבל זה .הוא מנצל את הסיפור הזה בתור סמליות ,המתכוונים שבו אנו מבינים
את הכוונה האמיתית בנבואות שהוא נותן לנו.
האל הוא האל-ישו ,לאחר הזמן שלו על פני האדמה בגוף של ישוע ,הוא חוזר אל אביו.
משרתיו הנאמנים הם הקדושים של האל ,אשר הוא עזב כדי להמשיך את העבודה החל .נתון המצווה השנייה של ישוע ,כמו זה
את האחריות של הקדושים של האל כדי לדרוש את הבשורה הקדושה שלו לכל אלה אינם בקיאים זה ורצון להקשיב.
המשרתת הרשע ,הם אלה אשר דחו את האלוהים האמיתי .זה יהיה הם מי אלוהים ישפוך את זעמו על דרכו של הגדולה .אם
אתה נותן סגידה לאלוהים בבכל מקרה אחר מאשר כפי ציווה ,אז אתה אדם רע כפי שאלוהים מגדיר את הרוע .עם אלוהים או שאתה נגד
אלוהים .יש ,אין דרך ביניים.
בוכייה וחריקת שיניים ,היא כי אשר ייעשה על ידי אלה שסוגדים לאל כמו מורה בבשורה שקרית של השטן ,חושבים שהם
נשמרים החסד של אלוהים ,רק כדי לגלות כאשר הם נגועים המכות של אלוהים ,כי הם לא קדושים של אלוהים בכלל.
זמן :הסימן של ניבוי הופעתו השנייה של ישו זה בלעדי סוף הגדולה אז חל הרביעי ותקופות החמישי.
בפסוקים אלה סיימנו את הנבואות של ישו כפי שהוצגה בספר במתי ,אנחנו עכשיו חייב ללכת בספר חזון יוחנן למשך שארית
הנבואות של ישוע לספר הדברים שנותנים ביתר פירוט בדבר לחפש מובילים עד המלחמה הגדולה ועל חזרתו של ישו.

סימן נבואי12-
 144,000הקדושים של אלוהים
 ,הסתכלתי ונעמד ,הלאו ,כבש את הר ציון( ,ציון) ,ועם אותו על מאה ארבעים ,ארבעת אלפים ( ,)144,000בעל שם אביו הכתוב
בהמצח .התגלות 14:1
הטלה הוא סימבולי של ישוע או בתור ישוע לימד הפולחן אמיתי ונכון של אלוהים האב ,או במילים אחרות את האמת הכנסייה
של ישו.

הר ציון הוא התייחסות לא רק היהודים ,לשמור את המצוות של אלוהים ,אשר הינם צאצאי יעקב ,כמו גם כמו דם אחרים כי הם
לא צאצאי יעקב ,לשמור את המצוות של אלוהים ,או אחר כפי הגדרתי בני ישראל או אלה אשר סוגדים לאל כמו שאלוהים ציווה ,ולא
כמו מושמעת על ידי ישוע.
זוכר :הסברתי לו מיהו ישראלית .השם או את ייעודו של ישראלית יש קשר למה אלוהים שינה את שמו של יעקב לישראל ,כי
לאף אחד ,אפילו אלה לא דם צאצאי יעקב ,אם הם להתגבר על חטאיהם ,לשמור את המצוות של אלוהים ,לעבוד את אלוהים כפי שהוא
מצווה ,ישראלית.
עם הופעתו הראשונה של ישו ,ההגדרה של ישראלית הורחבה כדי לכלול את אלה שיש להם את עדותו של ישוע המשיח.
כלומר ,אלה אשר מוגדרים כמו הקדוש של אלוהים גם הם אלה אשר מכוסים תחת הכותרת של להיות ישראלית.
עם כניסתו הראשונה של ישו ,רק מי לשמור את המצוות של אלוהים ויש עדותו של ישו יכול להיקרא בני ישראל ,אלה רק
לשמור את המצוות של אלוהים ,אך דוחים את ישוע ,יהיה אותו יחס כמו כל האנשים בניגוד אלוהים ואת חוקיו.
" המכונה כאן הוא הכנסייה של ישו כפי מסומל על-ידי כבש ,אשר
עם אותו מאה ארבעים ,ארבעת אלפים (".)144,000עליו
יכול להציע כי  144,000הם ,ישוע קדם בני ישראל לשמור על עשרת הדיברות ,לבוא לקבל שישוע הוא אלוהים בדמות אדם .אבל אני
משוכנע כי  144,000כוללים גם כל מי מתאים להגדרה של ישוע של מיהו הקדוש של אלוהים.
לאחר שם אביו הכתוב בהמצח ולכן אלוהים המסומנים להם את השם שלו על המצח ,או נתן להם סימן של האל.
זכור :שמו של אלוהים הוא זה אשר נותן הגדרה של מי הוא אלוהים ,בהתבסס על עשרת הדיברות את תורתו של ישו ,לכן,
מארק האלוהים על המצח של  144,000סימבולי של כל אלה מקבלים לשמור את המצוות של אלוהים ואת עדותו של ישוע המשיח.

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 הארץ -התגלות 14:2-3
זה שיר חדש כי אף אחד אחר יכול לשיר ,כי זה הסיפור של בני ישראל ושל שלהם דרך ארוכה לגאולה .ב ,האנשים של
 144,000אלוהים יוכל להגשים את בריתו שהוא עשה עם אברהם.
זוכר :האלוהים הוא האמת ,כאשר הוא עושה הבטחה ,וזה מה ברית היא;  .הוא כבול על ידי לכבודו ,אישיותו ,אופיו המוסרי
כדי למלא הבטחות אלו למרות היהודים necked ,מוות לאנשים הם ,היכן מתריסה חוקי האל ,בסופו של דבר ,יהיו לפחות אלה 144,000
שיכלול הנפטרים דם של יעקב ,כמו גם אחרים ,אלוהים יכול לתת מימוש האמנה שלו כדי .אני מחשיב את זה להיות הסיבה כשמזכירים
 ,144,000דברי האלוהים שמחים אפילו שמחים וזקופים ,ילדיו המנוח זמן סוף סוף חזר אליו.

אינו מזדהם עם נשים
אלה הם אשר היו אינו מזדהם בנשים; כי הם בתולות .אלה הם אשר בצע את  withersoeverטלה שהוא גת .אלה היו גאל מבין
גברים ,הם הפירות הראשונים לאלוהים וכדי השה ...התגלות 14:4
" .לאחרים יש לפרש פסוק זה להציע כי הם אלה ממוספרים של  144,000נתקל של
"אלה הם אשר היו אינו מזדהם עם נשים
מארק האלוהים על מצחם ,העלמות מינית ,אשר גם מציע כי הם כל הגברים והנשים לא ,אבל אני מציע משמעות שונה.

מי אלו הנשים?
" הם אלה אשר נגאלו באמונה אמיתית ,לעומת אלו שלא לא נגאלו.
מה אלוהים מדבר כאן",הם אשר היו אינו מזדהם עם נשים
לכן אני מציע כי ההפניה בתולות אינו מתייחס של הבתולים מינית ,אלא על הבתולים של אמונה.
המפתח להבנה שזו יש לעשות עם מי הנשים הם שאלוהים מדבר על .פעם אחת להבין מי הנשים ,ואז ניתן יהיה להבין לאן אני
חותר .שיעור  ,24הדין של הזונה ,אנחנו הוצגו שתי נשים" ,אמא של פרוצות ,מי היה מסיתה את עצמה ,כי זה מתייחס לה להיות אמא,
היו לה ולכן ילדים וגם היו פרוצות .אז זה אומר לנו כי אלוהים מראה הילדים האלה בתור נשים גם ,כי הן פרוצות .זה את הנשים האלה,
זה אלוהים אומר כי  144,000הם הבתולה.
זכור :הנשים כאן  symbolismsשל הכנסייה של רומא( ,הכנסייה אמא) ,וכנסיות האלה הפרוטסטנטית( ,ילדים של הזונה),
שמר את המסורת שווא ושיטות של הכנסייה אמא ,שבת ראשון להיות השגיאה הברורה ביותר ,הפיכתם פרוצות בעיניו של אלוהים.

הם אשר בצע את הכבש
כי אלה הם אשר בצע את  withersoeverטלה הוא גת ,אומר לי כי הם 144,000 ,מומרים מן היהדות ,של נוצרים וכן כל
פגאניים לדתות אחרות שנקבעו על-ידי השטן כדי לבלבל ולהטעות את האדם ,להיות חסידים נלהב פולחן האל האמיתי ואת תורתו של
ישוע ,מי לשמור את המצוות של אלוהים  ,ולקבל שישוע הוא אלוהים בדמות אדם ,וכי תורתו של ישו ,להרחיב על להגשים את תורתו
של אלוהים.

גאל מקרב הגברים
אלה היו נגאלים מבין הגברים ,אני מציע הפניה זו "גברים" ,משמע מן האנושות ,לא במיוחד לזכר של המין האנושי .מה שאני
מציעה פסוקים אלה להביע עם זאת היא באמצעות צירוף מוכללת" ,של גברים ",היא דרך אחרת לומר לנו כי לא רק צאצאי יעקב
ממוספרים של  144,000אבל לאחרים אשר מומרים הפולחן האמיתי של אלוהים אשר אינם צאצאי יעקב.

הפירות הראשונים
להיות ביכורים לאלוהים ,כדי השה -זה אומר לי כי כאשר  144,000אלה נבחרו ,או שאומר הומרו לפולחן האל ,אנו נמצאים
באחרית הימים ,נכון וכי ביאתו השנייה של ישוע הוא לאאאא עלינו .הפניה זו להיות הקציר הראשון מתייחס בדרך-ישו ציינה אחרית
הימים כמו קציר ,כפי שמוצג במשל הבא.

המשל של החיטה ,את Tares
מלכות השמים מהקדרות אדם אשר זורעת זרע טוב בתחומו :אבל בעוד הגברים שכבת ,האויב שלו הגיע זורעת  taresבין החיטים
ואת נסע לדרכו .אבל כאשר הלהב היה צצו ,הביא פרי ואז הופיע גם  .taresאז למשרתי והטרידו בא ואמר לו ,אדוני ,האם לא אתה לזרוע
זרעים טובים בתחום שלך? מ שממנו ואז וטרף אותו  ?taresהוא אמר להם ,אויב עשה .המשרתים אמר לו האלהים וילט אלף אז שאנחנו
נלך ,לאסוף אותם? אבל הוא אמר ,לאו; שמא בעוד  yeלאסוף את  ,taresיה שורש למעלה גם את החיטה איתם . .תן שני גדלים יחד עד
הקציר ,:בזמן הקציר אגיד הקוצרים ,התאספו יחד קודם  ,taresלאגד אותם בחבילות לשרוף אותם :אבל מבין החיטה לתוך האסם שלי .מתיו
13:24-30
אם אינך רואה איך זה משל יש יש רלוונטיות להיות ביכורים לאלוהים ,הכבש ,ואז אולי כאשר מוצג לפניך את משמעות המשל
הזה.

הוא  Sowethהזה
הוא( ,ישו) ,ענה ואמר להם מנוחת עולם",הוא זה  sowethאת הזרעים הטובים הוא בנו של איש; מתיו 13:37

המילה "לזרוע" ,מוגדר כ :לשתול זרעים ,פיזור או צמחי זרע על שטח של אדמה על מנת לגדל יבולים .ישו הטיף הגשמה של
האלוהים ,אשר הוא הזרע טוב אלוהים זורעת באדמה.

השדה
השדה הוא העולם הזרעים הטובים הם ילדיו של הממלכה; אבל  taresהילדים של האחד הרשעים; מתיו 13:38
כאשר אלוהים ייסד אדם על פני כדור הארץ ,הוא שתל זרע טוב ,בתמורה המתנה של כדור הארץ נותן לאיש שליטה על הארץ
וכל שחי על זה ,אלוהים ייסד חוזה עם האיש ,תמורת מתנה מאלוהים ,אדם נדרש לתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים כאל אלוהים ציווה
את האדם.

הזרעים הטובים
השדה הוא העולם; הזרעים הטובים הם ילדיו של הממלכה; אבל  taresהילדים של האחד הרשעים; מתיו 13:38
הזרעים הטובים הם ילדיו של הממלכה (אלה לשמור את המצוות של אלוהים ואין להם את עדותו של ישו) ,או את הקדושים
של אלוהים.
לאורך כל הדורות ,תמיד היה לכל הפחות ,קומץ של אלה יכולה להיות מוגדרת על ידי אלוהים הקדושים של האל ,מי אישר את
החוזה עם אלוהים אשר המשיך את השליטה של האדם על כדור הארץ.

Tares
השדה הוא העולם; הזרעים הטובים הם ילדיו של הממלכה; אבל  taresהילדים של שובב; מתיו 13:38
המילה " "Taresמוגדרת בתור :עשב נמצאו גדל בין יבולים ,בדרך כלל נחשב  . darnelכמו העשבים בשדה החיטהtares ,
של השטן ילדים גדלים בתוך השדה של האל יבול של אנשים צדיקים ,חונקים את הטוב והחלפתם הרוע.
 Taresהילדים של שובב (השטן) שסוגדים כפי מושמעת על ידי הדתות צורר המשיח או הללו דתות אחרות זה לא מקבלים
שישוע הוא בן האלוהים.

האויב
האויב זה זורעת אותם הוא השטן ,השטן; הקציר הוא סוף העולם; והקוצרים המלאכים .מתיו 13:39
כאשר לוציפר נפל מן החסד ,החלה המלחמה שלו נגד אלוהים וכל זה מייצג אלוהים ,אלוהים שינה את שמו של לוציפר
"השטן ",מה שאומר" ,האויב שנפלו ".משם והלאה ,השטן כבר את האויב של אלוהים ,כל אלה נותנים פולחן וצייתנות לאלוהים.
אם לא נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים כי אתה מולכים שולל על ידי השטן או פשוט כי אתה ממושמע ,לאחר ,הפכת להיות
השטן ,בדיוק כמו לוציפר וככאלה אתה אויבו של אלוהים גם כן.

הקציר
האויב זה זורעת אותם הוא השטן ,השטן; הקציר הוא הסוף של העולם; הקוצרים הם המלאכים .מתיו 13:39
הקציר הוא הסוף של העולם; (הופעתו השנייה של ישו) .כאשר כל הנבואות שניתנו על ידי ישוע במתי הספר של ,כמו גם אלה
בספר חזון יוחנן בא לעבור ,ואז ישו יחזור .על ישוע לחזור ,שכל הקדושים של האל יהיה להרים למעלה לתוך העננים עם המשיח,
(הבציר) ,ואילו כל אלה מאורת הרשע ,החטאים יישאר על כדור הארץ כדי לתת את עונשם דרך זעמו של אלוהים.

הקוצרים
האויב זה זורעת אותם הוא השטן ,השטן; הקציר הוא סוף העולם; ו הקוצרים המלאכים .מתיו 13:39
כאשר ישו חוזר כדי לעלות לשמים ,זה יהיה המלאכים האל שעוברים דרך האדמה איסוף של גבר אשר הקדושים של אלוהים.
בדיוק כמו איכר לשכור עובדים ללכת לתוך השדה בזמן הקציר כדי לאסוף את היבול ,אז גם יהיה המלאכים לאסוף את הקדושים של
אלוהים.

עלו באש
כמו לכן ( taresילדים של השטן) התכנסו ונשרפו בשריפה; כך יהיה בסופו של דבר בעולם הזה .מתיו 13:40
זהו תיאור נוסף של יום הדין .כאשר כל הקדושים האלוהים יש כבר אסף ,הוסר מקרב הילדים השטן ,אלו שנותרו מאחור תהיה
ילדים השטן ,או שהיה להם שום עניין בכלל דת או תנ ך או כל סוג של אלוהים או אלוהות.
יש רבים היום זה קוראים לעצמם ,אתאיסטים ,אשר הצהירו אמונים אין אלוהים או השטן ,אבל אם אתה לא אלוהים ,אז אתה
אויבו של אלוהים .אלוהים אינו מזהה משרות נייטרלי .או אהבת אלוהים ,או אלוהים שונא ,אין דרך ביניים ,אין אזורים אפורים.
אם אתה לא אחד מאלה נאספים המשיח על ידי מלאכים של האל ,ואז ביום הדין ,תינתן לך לתוך הבור של אש הגיהינום ,שבו
אתה מאוד הקיום יוסרו .כאשר הישן וארץ הישן מכן לעבור משם חדשים וארץ חדשה להחליף אותו ,אתה כלל לא יתקיים בכלל.

לאסוף את כל .הדברים שלא להעליב
הבן של האדם( ,ישו) ,ישלח המלאכים שלו ,ו הם יאספו מחוץ ממלכתו דברים זה מעליב ,וכל אותם אשר עושים עוול; מתיו
13:41
מי לא אוהב אלוהים בדיוק כפי שהוא מצווה ,הם פוגע באלוהים.
כי הם פוגע באלוהים ,ביום הדין ,המלאכים פרופסור טרלוני אותם לתוך כבשן האש :וזה האורתודוקסיים אש.

וחורקים שיניים
 ,אני פרופסור טרלוני אותם לכבשן האש :יהיו וחורקים שיניים .מתיו 13:42
כבשן האש נמצאת האש הגיהנום איפה אתה נזרקים בתוך ההוויה שלך ,כל מה שאתה ,יתמלא ב מוות נצחי .חשוב על זה כעל
יצירה ברוורס.

" הוא התייחסות לאלה אשר קוראים לעצמם נוצרי ,או לדבוק האמונה היהודית או המוסלמית,
ביטוי זה",יהיו וחורקים שיניים,
שחושבים הדת שלהם היא האמונה האמיתית ,רק כדי לגלות כי הם כניסת מן השמים בגלל שהם לא לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה.
כאשר ישוע ההתפעלות הקדושים האלוהים למעלה לתוך העננים איתו ,אלה אחרים שיהיו עדים לזה יתחילו לילל והאובייקט
שהם נתנו סגידה לאלוהים ,אז למה הם להיות שהשאירו מאחור? אבל הם לא לעבוד את אלוהים כפי שהוא ציווה ,קבלת שקריו של
השטן אפילו מתי להיות המילים האמיתיות של אלוהים שמוצג ,כמו דף אינטרנט זה מציג כעת.

הצדיקים יאיר פורת
ואז יהיה אור צדיקים כמו השמש בממלכה של אבא שלהם .מי הגולמיות אוזניים לשמוע ,תן לו לשמוע את .מתיו 13:43
מאז אדם וחווה אולצו מגן-עדן ,למי שהיה צדיק בעיניו של אלוהים היו אך יד מלאה בהשוואה להמוני האנשים זה נכשל נותנים
אמיתי ונכון סגידה לאלוהים .על כל האנושיות הזה היה קשה לזהות את הצדיקים החוצה מכל אלה המתגוררים הרוע והחטא.
הצדיקים הופיע כי יהיו אין אחרים נשאר על כדור הארץ לאחר שלטונו בת אלף השנים של ישוע .כל מה שיישאר יהיו אלה
שסוגדים לאל כפי שהוא מצווה.
"הגולמיות מי אוזניים לשמוע ,תן לו לשמוע ".זהו תיאור נוסף של הביטוי הזה שוב ,יחד עם" ,הוא למי יש חוכמה ",בין
היתר ,אשר כולם כוללים את אותה משמעות" ,זה חשוב ,אתה צריך לשים לב מה שנאמר ,ואתה צריך לעשות מה שעליך .כך תוכל
להבין".

שתי אפשרויות כדי להפוך
המשל הזה ,אלה המילים האחרונות חשובים עבור אלה המבקשים לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה . .זה בשבילך ללמוד
ולהבין מה אלוהים אומר לך ...יש רק שתי אפשרויות עבור כולנו ,אנחנו צדיק בעיניו של אלוהים ,או שאנחנו ספוגים לחטא .אלו
הצדיקים ייגאל וידוע ישועה ,אלה נמצאים יש עוולות ,ידע הגיהינום . .אלה רק שתי אפשרויות ,לכן אתה צריך לדעת את האמת על
עצמך ,לא לקבל את מה שנאמר לך כמו להיות האמת ,התפלל לאלוהים להדרכה ,ללמוד ,לחקור ,ללמוד בעצמך מה אלוהים אומר לך.

התנ ך הוא ספר של אזהרה
בתנ ך היא הרבה דברים ,אבל דבר אחד אתה אולי מעולם לא שקלת את זה להיות אזהרה .דפי התנ ך ,אלוהים נותן אזהרה
לאחר אזהרה של השטן ,תרמיות והשקרים שלו ,ואיך לראות את האמת של אלוהים ,למרות השקרים האלה.
המילים בתנ ך מזהירים אותנו בתוצאות לא מחפש אלוהים בחריצות ,בוחר בדרך קל לקבל מה אחרים יש לפרש את התנ ך
אומר .בדיוק כפי שאלוהים רואה רק טוב ורע ,שחור ולבן ,טוב ורע ,יש לך רק שתי אפשרויות ,גאולה ואת חיי הנצח ,או קללה ,מוות
נצחי באש הגיהינום.

שמה נמצאו
ובארץ שלהם ( )144,000הפה נמצאה שמה :כי הם ללא אשם לפני כס המלכות של אלוהים .התגלות 14:5
בדיוק כפי שאלוהים הוא נחוש כי אנו סוגדים לו כמו שהוא פקודות ,הוא יהיה בדיוק כפי  adamantלגבי מי הוא מזמין ב גן
עדן ,למי הוא נותן מתנת חיי הנצח .פסוק זה נותן אזהרה של זה.

הבשורה נצח
וראיתי 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
הבשורה נצח הוא הפניה מכתבי הקודש של אלוהים ,את האמת שלו ,שנמצאת בתוך .דפים אלה כי את קראת מראים ,התנ ך
כפי שהוא בזמן החיים שלי ,יש מילים ,קלט שם על ידי השטן ,שינו את המשמעות האמיתית של אלוהים לזה של עיוותים.
פסוק זה אומר לי כי המלאך הזה יהיה ברשותו את הבשורה הקדושה בצורתו האמיתית ,משמעות וזה יהיה מזה כי הוא יכריז על
האמת של אלוהים לעולם כולו .לאחר הבשורה הקדושה שההודעה הזו מוצג כדי לנו ואז ראית אלוהים של ,נאמנים שלנו כנסיות שווא
ומסורות ,ואנו פונים אל אלוהים-אלוהים וסגידה האמיתי שלו .זה מלאך שנואם גם לי וגם דרכי שאתה שומע מה שהוא הראה לי על-ידי
קריאת המילים האלה בדף אינטרנט זה.
זה פסוק זה גם אומר לי את זה ,כלול  144,000הבנים של יעקב כי נגאלים ,אלה של כל אומה ,ואת ברוחן ,ואת הלשון,
אנשים ,תינתן ההבנה כדי לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה ,כאשר הם עושים גם תינתן של מארק האלוהים.
אני משוכנע כי שניהם מתוך הנבואות האלו 144,000 ,שנתנו לי את מארק האלוהים ומלאך הטפה לאלה מאיתנו על כדור
הארץ ,לבוא אל העבר .אני אומר את זה כי אני משוכנע כי יש כבר נגעתי על ידי אלוהים ,וכי מאז ואז אני כבר מקבל הוראה מאלוהים,
או המלאך שלו לגבי הידע וההבנה של כתבי הקודש .בידיעה כי זה קרה לי ,חייבים להניח שזה קורה לאחרים גם כן.

הנשמה בת האלמוות
השטן שיקר כשהוא אמר כי האדם נולד עם הנשמה בת האלמוות.
הסיבה העיקרית אלוהים שואל אותנואוהב אותי" ,היא כי הוא הבורא ,ולא ככזה צווי שלנו אהבה ,כבוד ,הפולחן שלנו .אחד
התמריצים צ'יף שיש לנו לאהוב את אלוהים הוא כי הוא מציע לנו חיי נצח כפרס על שלנו לאהוב אותו .כדי להבין כל מה שזה אומר,
אתה צריך להבין כי לאיש אין במצולת באופן טבעי .אנחנו ניתן לקבל רק חיי נצח כמתנה מאלוהים כפרס שלנו הפולחן ,אהבת אותו.

מסיבה זו ,יש אין גיהינום של נצחי כאב וסבל ,כמו השטן יהיה לנו להאמין .מי תהיה זרק אלוהים השופטים להיות
 unredeemableלתוך אש הגיהינום ,אבל זה לא אותו הדבר כמו הגיהנום כמו הגיע להיות מובן .אם אתה נזרקים לתוך אש הגיהינום,
את הגוף ואת הנפש שנצרכים על ידי זה ,תדע מוות סופי ,עם סיכוי של תחיית המתים .זה יהיה מוות נצחי ,עם כל זה ,כל המחשבות שלך,
חלומות ,חייך חוויות יבוא קץ ,ואור שלך יכחד למשך כל שארית חיי הנצח.
כפי שאני הראו בעבר ,מוות הוא כמו מנורה; ברגע שהוא כבוי אתה מת ללא הכרה או מודעות .מוות נצחי הוא כמו להפוך את
היצירה ,עם סיכוי של תחיית המתים ,ועם שעוברת את הישן וארץ והקמה של וארץ חדשה ,המוות שלך יהיה כאילו אתה לא היה קיים
בכלל.

מוות שהוגדרו
יהוה אלהים הקים איש האבק של הקרקע ולאחר ויפח נחיריו נשימת החיים; ואת האדם נהיה נפש חיה .בראשית 2:7
כי אנחנו לא ניחן באופן טבעי נצחיים ,ייתכן שיהיה זה יעיל אם אתה מבין איך אלוהים מגדיר את המוות .זה אומר כי גבר לא
מקבל נפש חיה אבל הוא עשוי נפש חיה .זה אומר כי האיש הוא שני חיה בן תמותה של כדור הארץ ,אך אף הוא ,בשל אלוהים ,כמו גם
נפש חיה .אבל האיש הנשמה היא לא נצחית ,שהאדם נוצר עם הפוטנציאל של חיי נצח ,אבל אלוהים לא נתן האלמוות לאדם באופן טבעי
כפי שאלוהים עשה את המלאכים.
כאשר הגוף הפיזי האנושי שלנו מת ,המתג מכובה ,אנו נכנסים מה ישוע המכונה ,היי ,תשמע .בעת תחיית המתים ,אלוהים
מפעיל את המתג בחזרה ,שוב .יהיה לנו את החיים .התקופה ממותו של הגוף תחיית המתים ,או לשינה ,היא כמו הנורה ,יש תודעה ,וגם
אנחנו מסוגלים לקבל כל מודעות של מי אנחנו ,מה אנחנו או איפה אנחנו ,כי האור הוא החוצה אנחנו שינה ללא חלומות .רק דרך תחיית
המתים ,התודעה שלנו יחזור אלינו יחד עם החיים.

היי ,תשמע
המתים תודה לאל לא ,וגם לא כל כך לרדת לתוך הדממה .תהילים 115:17
כאשר אתה "מות בן-תמותה" ,אתה נכנס שינה ללא חלומות ,אתה לא חושב ,יש מודעות או כל סוג של תודעה .זו "מות בן-
תמותה" ,היא רק מצב זמני .לאלוהים יש את כל הנתונים הדרושים לשחזר את החיים .זה נקרא "התחייה".
יהיו רק שני תחיית המתים; הראשון הוא כאשר אלוהים  resurrectsאת הצדיקים הקדושים של אלוהים ,אחרת שנקרא
ההלקחות .התחייה השנייה מתרחשת לאחר שלטונו בת אלף השנים של ישו המלך של כדור הארץ ,כאשר כל אלה חיו ,אך לא נתן אמיתי
ונכון סגידה לאלוהים מוחזרים לחיים ,כאשר הם נשפטים ,גם בהתחשב הישועה או דחה ושלח לאש בור הגיהנום.

אל תסמכו על אחרים
שמת לא מבטחך הנסיכים ,ואף לא בנו של האדם ,אשר שאין עזרה .תהילים 146:3
לא סומך על מה גברים אחרים יש לומר על אלוהים ,הם כמו בני-תמותה ,להחזיר האבק של הארץ כמו בסדר .אבל במקום
שמת מבטחך בישוע אלוהים ,הוא בן אלמוות ,האדריכל של היקום הזה ,רק על ידו ועל ידי ההנאה יהיה לך את פוטנציאל חיי נצח.
אלוהים רוצה זה אנחנו כל אחד ,עבור עצמנו ,לקחת את הזמן והמאמץ כדי לחפש האלוהים האמיתי .אם אתה סומך על אחרים
כדי לומר לך מה המשמעות של כתבי הקודש הם ,אז אתה מסתכן אדם להיות מסונוור שקריו של השטן ,ואתה הופך להיות עיוור בשל
ההסתמכות שלך על אחרים.

מחשבות לגווע
את נשימתו גת הלאה ,הוא  returnethלכדור הארץ שלו; באותו היום את מחשבותיו לגווע .תהילים 146:4
מחשבותיו לגווע אמורים לגלות לך כי לאיש אין נצחיים;  .זה מתנה מאלוהים לאלו לציית המילה שלו.
כאשר הנשימה שלך עוזב אותך ,ואת הלב יפסיק לפעום ,והמוח שלך עובר שקט ואז מחשבותיך לגווע .הגוף נכנס דעיכה וחוזר
אל כדור הארץ שממנה נוצר הגוף שלך.

התקומה והחיים
ישוע ואמר לה",אני התחייה והחיים :גם כי ימות לי ,למרות שהוא היה מת ,עדיין יחיה , ".יומת חיה  #לעולם לא ימות לעולם לא
ימותו Believest .אתה זה? ג'ון 11:25-26
זה קל ניתן להבין מתי שמת את זה בהקשר של הופעתו השנייה של ישו ,ההלקחות.
למרות שהוא היה מת ,עדיין יחיה :בתחייה ,אלו שהאמינו בישוע מקודשים ועל בקברם יהיו הראשונים לתחייה מן הקברים
שלהם והרמתי להיות עם ישו.
יומת חיה  #לעולם לא ימות ימותו לעולם .לאחר סוף העידן של המתים באלוהים ,האלה עדיין בחיים ,תוסר עם ישו בעננים
גם כן .למי שנמצאים עדיין חי לעולם לא יידע את המוות האנושי; כי ברגע שהם כבר הרימו לתוך העננים הם יקבלו את מתנת חיי הנצח.

שתי אפשרויות
שימו לב ,כל אדם שחי אי פעם יקום לתחייה על ידי אלוהים ,אבל יש רק שתי תוצאות אפשריות של תחיית המתים הזה.

 .1גם בחיים שנכנסת ברוח של הלורד ,שמירה מוחלטת על עשרת הדיברות ותורתו של ישו.
 .2או לא ,חיית את חייך בהנאה שלך.
האפשרות הראשונה ייתן לך חיי נצח.
השני ייתן לך מוות נצחי ,אשר כפי פשוט הגדירו את זה חוץ מזה כאשר אתה נזרקים לתוך הגיהינום ,אתה תהיה .כאילו לא
היית .מותו של שנזרקו לתוך הגיהינום הוא כמו יצירת ברוורס .אתה פשוט יפסיק להתקיים ,ולא יהיה שום זיכרון .שאתה אי פעם קיים.
אפילו אלוהים לא יזכרו אותך
אם תשימי פסוקים אלה שני בהקשר של הופעתו השנייה של ישו ,אלה מת ומאמין בישוע ,הם לתחייה לחיי נצח ,למי שנמצאים
עדיין בחיים עם השנייה ,לעולם לא יידע מוות ,כי כאשר הם נלקחים למעלה ( )Rapturedאל ישוע לתוך העננים ,תינתן חיי נצח נתקל
מעולם לא הכרתי את המוות.

כדי לזכות בחיי נצח
להאמין שישוע דורש יותר ממך מאשר רק מכריז כי ישוע הוא המושיע שלך ,יש שלושה דברים שאתה חייב לעשות כדי לזכות
בחיי נצח וכניסה לגן עדן.
הראשון :למד את המוסר של אלוהים ,אז תהפוך את זה מוסר שלך .להבין את מוסר האל ולשלב אותה האישיות שלך ,כבוד
אישי ,האופי המוסרי שלך ,עד כי מוסר האל אינם עוד חוקים שנכתבה על שתי טבלאות של אבן אלא חלק בלתי נפרד של מי אתה ,כי עוד
הם חוקים אבל דרך חשיבה ,דרך חיים עבורך באופן אישי .זה הדרך בה הקדושים של אלוהים הם מעל החוק ,כי זה לא עוד חוק שחייב
להישמר ,אבל חלק את האישיות שלהם ואת דרך המחשבה.
השני :לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה כי עליך.
ת :לשים אל אחר לפניו.
ב' :יש אין אלילים ,פסלים ,ציורים ,וכו ' שיש קונוטציה דתית.
 :Cלא כרעו ברך את הפסלים הללו ,לתת להם תפילה או לתת להם שירות כלשהו.
 :Dלא לקחת את שם ה' לשווא ,פירוש הדבר גם לכבד את כל המצוות של אלוהים ואת תורתו של ישוע.
 :Eשמרו את השבת הקדושה של האדונים ,ביום השביעי של השבוע שמציבה את הדיבר הרביעי.

נצחיות הנשמה
 ,שהאל ציווה את האדם ,אומר",מכל עץ הגן אתה י באופן חופשי לאכול :אבל של עץ הדעת טוב ורע ,מצווים לא לאכול ממנו:
עבור היום כי אתה  eatestהימנו בוודאי יהיה מותך .בראשית 2:16-17

האיש אינו טבעי בן אלמוות ,המוות השני ,או את מה שאתה אחרי פסק דין ולאחר מכן נזרקים לתוך הבור של אש הגיהינום
נצחי ,מוות ,שממנו יהיה אין תחיית המתים.

מות תמות
ואמר הנחש אל האשה ,יה לא מות תמות :בראשית 3:4
בפסוקים שלעיל ,אלוהים דיבר את האמת ,זה לקח כמה שנים ,אבל אדם וחווה מת מוות בן תמותה ,שזה היה השטן ששיקר.
לגבי אדם וחווה נזרקים לתוך אש הגיהינום ביום הדין היא תלויה של רחמים האלוהים ,אם נתן תשובה החטא שלהם והם ביקשו מאלוהים
לסלוח להם.

איך השטן שמספר שקרים שלו
עוד משמעות הפסוקים הנ; בפסוקים אלה אלוהים מראה לנו איך השטן שמספר שקרים שלו .ואלוהים אמר",מות לבטח תמות"
אבל השטן מספרת איב",יה יהיה לא מות תמות ".על-ידי הצבת פשוטה שלוש אותיות המילה" ,לא" ,אל תוך המלים שנאמרו על ידי
אלוהים ,השטן שינתה את משמעות  180מעלות מ המיועד של האל ,כלומר ,הוא .זה הדרך בה השטן משקר לנו ,על-ידי שינוי המשמעות
של מכתבי הקודש של אלוהים .בדרך זו מבססת השטן בבשורה שקרית של השטן .בידיעה שזה יעזור לך לראות את שהשטן שוכן מוטבע
לתוך הסרת התנ ך בתור הבשורה הקדושה של אלוהים ספר תנ ך מלא השקרים של השטן .זו הסיבה מדוע אלוהים אומר לנו",אני אוהב
" פתגמים  8:17למרות השטן יש את השקרים שלו בתנ ך,
את אלה שאוהבים אותי ,וגם אלה אשר מחפשים אותי בחריצות .ימצאו אותי
אלוהים של הוא עדיין שם ,שאתה רק צריך ללמוד ומחקר ,כמו דף אינטרנט זה מראה לך כיצד ,כדי להבטיח כי מה אתה קורא הם של
אלוהים מילים ,לא של השטן.
זמן :סימן נבואי זה בנוגע את  144,000נגאלו על ידי אלוהים מתייחס התקופה השנייה ,כי הם יקבלו את מארק האלוהים רק
עד לתחילת המלחמה הגדולה.

סימן נבואי השלוש עשרה
בבל הגדולה
אומר בקול רם ,פחד אלוהים ,ולתת תהילה לו; עבור השעה של השיפוט שלו הגיע :ולהעריץ אותו שגרם השמים ,האדמה ,הים,
ואת את המזרקות של ווטרס ".שם ואחרי זה הוא עוד מלאך ,אומר ,בבילון נפל ,נפל ,העיר הגדולה ,כי היא עשתה כל האומות ,משקה היין
של זעמו של הניאוף שלה .התגלות 14:7-8
המילה "פחד" כמו בשימוש משמעות פסוק :כבוד או יראת כבוד מישהו או משהו .

אתה רואה ,אלוהים לא רוצה לפחד ממנו ,אבל יש לי כבוד אליו ולהיות יראת כבוד של היצירה שלו ,הוד מלכותו.
כפי שאתה אולי זוכר ,הצעתי כי העיר הזו ,בבילון הגדול ,הוא למעשה העיר של רומא ,איטליה .אם אתה רוצה ללכת לבית ספר
דניאל ,פרקים  4 ,3ו ,5-שכן אני חושב מבין הפניה זו של אי-הצדק של בבילון ,איך הם מתייחסים רומא ,איטליה ,אשר היא עיר הבירה
של הכנסייה הקתולית ,אשר נקראת הכנסייה אמא של הדתות הנוצרית.

תמונה של החיה
ואת המלאך השלישי אחריהם ויקרא בקול גדול",אם כל אדם סוגדים החיה שלו תמונה ,ולקבל את חותמו על מצחו ,או בידו ,אותו
ישתה של היין של זעמו של אלוהים ,הנשפך ללא תערובת לתוך ספל זעמו; הוא רוצה להיות מיוסר באש וגופרית בנוכחות מלאכי הקדוש,
ובפני הכבש ":התגלות 14:9-10
אם אתה לא אוהב אלוהים בדיוק כפי שהוא מצווה ,וגם לא הוספת את הפולחן או לחסר ממנה ,ואז יש פסק דין אחד בשבילך,
מוות נצחי ,וזה המוות שלך .שאלוהים לדכא את זעמו זה אתה ,לדעת את האמת ,או שותה הפחות לגשת לדבר האלוהים האמיתי ,עדיין
לבחור שקריו של השטן  ,כי השקר הנדרש אין עבודה או מאמץ .השבת ביום הראשון הוא השקר של השטן ,ככזה אלה להתבונן ראשון
כמו יום השבת הן נגד אלוהים ,ירגיש את כל צדדיו של זעמו של אלוהים.

אנא שימו

לב :כי הפסוקים הנ ל לא אומר שתישרף בשביל לנצח ,רק זה שתישרף בנוכחות המלאכים הקדושים .וגם את

הכבש ,אלוהים-אלוהים .איש לא קיים במצולת באופן טבעי; לכן ,זוהי הפניה מוות נצחי לא נצחי כאב וסבל.

העשן עולה לנצח
ואת העשן הייסורים שלהם  ascendethלמעלה לעולם ועד :יש להם מנוח יום ולא לילה ,אשר סוגדים לחיה ותמונה שלו ,ואת מי
שצריך  receivethאת הסימן של שמו .יוחנן 14:11
כפי שאתה יכול לראות ,זה העשן של עינוי שלהם( ,מוות) ,זה  ascendethמוכן אי-פעם ,אף פעם .זה לא אומר כי הם סובל
לנצח . .עלינו לתת את משמעות המילים המילים מתכוון ולנסות לא לתת פחות או יותר משמעות למילים אלה נאמר על ידי אלוהים.
ויש להם מנוח ביום ולא בלילה ,מתייחס למי בחיים לא מצליחים לתת אמיתי ונכון פולחן אלוהי היקום ,ולא אלה נזרקו לתוך
הגיהינום.

זוכר

גם :לעזאזל מתייחס למוות עצמו ,לא מאורת השטן.

הגדרה על קדושי האל
הנה הסבלנות של הקדושים :הנה הם לשמור את המצוות של אלוהים ,והאמונה של ישו .התגלות 14:12
אמונה היא יש את האמונה כי ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,וכי מוסריות זה ישוע מלמד ההתגשמות או להביא לסיומם של
עשרת הדיברות.
להיות עם ישוע הוא לקבל באופן מלא כל את ישוע לימדה ,כמו גם את העובדה שישוע הוא המשיח ניבא "אמונה".
לכן מי הוא משרתו של אלוהים הוא בהגדרה ,אחד מי שומר על עשרת הדברות ,ולא מקבל את ישוע כאלוהים בגופו של אדם,
ותורתו של ישו ,ובכך היא אחת שאוהבת ,מצייתת וסוגד את אלוהי האמת ,כפי שהוא מצווה .
עוד פעם שאלוהים נתן הגדרה מה זה אומר להיות קדוש ,אתה שם לב? תן למי יש חוכמה ,להבין .שאלוהים רק מגדיר אלה הוא
מחשיב .את הקדושים ,הם לשמור על מצוות האלוהים (עשרת הדברות) ,והאמונה של ישו .אתה יכול להגיד ,בכל הכנות ,שאת
מתאימה ההגדרה הזאת? כדי לשמור על המצוות של אלוהים ,הוא לשמור על כל עשרת הדיברות של אלוהים ,בדיוק כפי המילים מעשרת
הדיברות אומר לנו לעשות .אם להתעלם מילה או לתת משמעות מילה זה לא נועד יש ,אז לך להיכשל לשמור את המצוות של אלוהים,
ולכן הם לא הקדוש של אלוהים.

אשרי המתים במשיח
 ,שמעתי קול מן השמים אומר אליי",לכתוב ,אשרי המתים אשר שמתו בשמו של מעתה ואילך :נאום .כן ,את הרוח ,שבו ינוחו מן
המאמצים שלהם; את עבודותיהם אחריהם ".יוחנן 14:13
ההתייחסות ינוחו מן המאמצים שלהם; ולעקוב יצירותיהם אותם ,מתייחס צדיקותו של החיים שלהם או את העובדה כי הם
המשיך עשרת הדברות ,לא נכנעים שקריו של השטן ,או את מסור מאוד מינימלי ,השגיאה הדרכים שלהם ,ו התחרט החטאים האלו ואני
ביקשתי מאלוהים למחילתו ,לפני שהם מתו מוות בן תמותה .אלוהים יכול רק לסלוח לך ,אם תבקש ממנו מחילה ,אם לא תשאל אותו,
אתה לא ייסלח .אם לא לשאול אותו למחילתו .לפני שתמות מוות בן תמותה ,אז זה יהיה מאוחר מדי בשבילך.

מדוע חייבים אנו מבקשים מאלוהים שיסלח לנו?
אתה בטח שואל" ,למה אני חייב לשאול האל למחילה?" כאשר החוטא אתה נותן עלבון לאלוהים .הוא הפך את נפש חיה;
ככזה הוא הפך את גדול יותר מאשר כל החיות האחרות של הטבע .ובתמורה לזה הוא מצפה ,מצווה כי אתה חי את חייך בתוך מסגרת של
כללים ,אלוהים הקים לנו לחיות על פי .כאשר החוטא את בניגוד לכללים אלה ,ולכן הם מעליב אלוהים .זו הסיבה מדוע עליך בתשובה
שלך אי ציות ולאחר מכן בקש אביך שבשמים את סליחתו.

סימן נבואי fourteenth
התלהבות ,ההתגלות השנייה של ישו
נראה ,והבט ענן לבן ואני על הענן אחד ישב כמו אל הבן של האיש ,עובר על ראשו כתר הזהב ,בידו חרמש חדה .עוד מלאך באים
מחוץ למקדש ,בוכה בקול רם אליו ,התיישב על הענן ,הכה את המגל ,תוסיף :כי הגיע הזמן עבורך לקצור; הקציר של כדור הארץ היא
בשלה .הוא התיישב על הענן בבהילות ב מגל שלו על פני האדמה; כדור הארץ היה קצרו .התגלות 14:14-16
כפי שאתה רואה ,אלוהים משתמש פעם נוספת האנלוגיה של הקציר של יבולים לסמל ההלקחות .פסוקים אלה הפניה אל מה
הגיע להיקרא ההלקחות ,הם להיות סימל את הקדושים של אלוהים כמו היבול נאסף.
מי יושב על הענן הוא אלוהים,
אלה להיות קצרו הם הקדושים של אלוהים,
הם נלקחים לתוך העננים עם ישו אם תשווה את פסוקים אלה עם המשל של החיטה ו  ,Taresאשר נתתי לך מקודם ,אני חושב
שתוכל להבין אותם טוב יותר.

מלאך המוות
עוד מלאך וצאו המקדש אשר בגן עדן ,הוא גם נתקל חרמש חד -יוחנן 14:17
המלאך הראשון שישבה על ענן לבן הוא ישו ,כפי שהיא מתוארת את הופעתו השנייה של ישו ,ואילו המלאך השני הזה הוא לא
ישו ,אבל כמו ישו יש להם מגל חדה.

כוח מעל אש
עוד מלאך בא מתוך המזבח ,אשר היה כוח מעל אש; ובכיתי בצעקה חזק זה היה חרמש חדה ,אומר ,הכה את מגל חדה ,ולאסוף את
אשכולות הגפן של כדור הארץ; עבור שלה ענבים בשלים במלואם .יוחנן 14:18
כוח מעל אש ,אומר לנו כי המלאך הזה הוא אחד מאלה המכונה במשל של החיטה ,את המלחים ,אחד הקוצרים שזורק את
המלחים לתוך האש.

הגפנים של כדור הארץ
עוד מלאך בא מתוך המזבח ,אשר היה כוח מעל אש; ובכיתי בצעקה חזק זה היה חרמש חדה ,אומר ,הכה את מגל חדה ,ולאסוף את
אשכולות הגפן של כדור הארץ; עבור שלה ענבים בשלים במלואם .יוחנן 14:18
הביטוי "הגפנים של כדור הארץ" הוא התייחסות לאלה שלוקחים ההתענגות של העושר של כדור הארץ מן ההבטחות וסגידה.
אלה להיות קצרו הם אלה אשר לא לשמור את המצוות של אלוהים ,ו/או לעבוד את אלוהים בצורה מזו אשר הוא מצווה.
זכור :במשל של החיטה ,את המלחים ,אלה להיות קצרו ימוין כמו עשבים החוצה מן התבואה טוב .אלה להיות קצרו בפסוק
לעיל ביחס העשבים ,הם להיות קשורות בחבילות ולאחר מכן נזרק לתוך האש כדי להיות מסולק.

גת זעם האל
המלאך דחף ב שלו מגל ב הארץ ,התאספו הגפן הארץ ולאחר ללהק לתוך גת גדולה של זעם האל .גת הייתה הנפוצה בלי העיר ואת
הדם יצא גת ,אפילו בפני רתמות הסוס ,על-ידי המרחב של אלף ,שש מאות כשעלה ( 200ק מ) -התגלות 14:19-20
כפי שאתם רואים ,אלה שאת נתונה תחת זעמו של אלוהים; לכן הם לא את הקדושים של אלוהים ,אבל מי לדחות או מסרבים
לתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים .האנלוגיה במשל הנ ל ,הם העשבים.
לכן אנחנו מעבר ביאתו השנייה של ישוע ,החל פסוקים אלה ,הוא כאן ,לקח על עצמו את כל המתים שמתו עבור אמונתם בפולחן
האל האמיתי ,כמו גם כל מי נשאר חי על כדור הארץ .לשמור את עשרת הדברות ,ולקבל שישוע הוא אלוהים בדמות אדם.

אלו שנותרו על כדור הארץ
לאלו שנשארו עכשיו על כדור הארץ נחלקים לשתי קבוצות:

מסכן באמונה
אלה שהיה לו שום עניין דתי או נטיות ,ולא מי נותן תפילה על פי בבשורה שקרית של השטן ,אלה אשר ישוע התייחס כמו אלה
שהם עניים ב אמונה.

אלה שולל על ידי השטן
אלה אשר לא סרב לתת פולחן אמיתי ונכון של אלוהים ,אלא בגלל הבורות שלהם לא הצליח לשמור את המצוות של אלוהים ,או
מי לא ידע ישו להיות אלוהים בדמות אדם ,בגלל תרמיות השטן.

אלה הם גם אלה אשר אינם נותנים פולחן על התמונה של החיה ,מה שאומר כי הם לא הלך אל הכנסיות של אנטיכריסט או
מקומות אחרים תפילה של דתות אחרות .בקיצור ,אלה הם אלה שאין להם שום עניין הדת ,התנ ך או כל צורה אחרת של פולחן.
למרות שהם לא הצליחו לעשות זאת ,הם היו נותנים פולחן האמיתי של אלוהים ,אם לא בשביל מהבורות שלהם ,לעשות תרמיות
והשקרים של השטן .זה אלוהים יודע את האמת ,כי הוא רואה לתוך הנשמה ואת הנפש של הילדים שלו.
כל מי סגדו הכנסיות של הדתות שקר זה מלמד את הבשורה של השטן ,ממשיך עוד יום השבת ,או אין יום בכלל ,האם לא במודע
לדחות דבר האמת של אלוהים ,בגלל השקרים ,תרמיות השטן ,יינתנו עוד זמן להתחרט על חטאיהם ,או לפחות צאצאיהם וויל ,במהלך
אלף שנות שלטונו של ישוע .זה יהיה הם מי ישוע ,את הקדושים של אלוהים לשלוט על במשך אלפי שנים.
האמור לעיל הוא ההבנה שלי עם מה אלוהים הראה לי עד כה .אלוהים לא הראה לי הכל בבת אחת .הוא כל הזמן נותן מידע נוסף
כמו ללמוד וללמוד .מסיבה זו ,אשר הצעתי לעיל עשויה או לא עשויה להיות נכונה . .נתתי את זה לך לתת לך סיבה לחשוב על דבר
האלוהים ,בתקווה לקחת על עצמכם גם ללמוד וללמוד .אם אתה רוצה להיות בתקשורת עם אלוהים כפי שאני ,באפשרותך לעשות זאת
רק אם תעשה מאמץ כדי להכיר מה מייצג אלוהים ואת מה שהוא פקודות ממך.

