שיעור 26
העדים של אלוהים
שמירה על התל מקדש
מדידת בית המקדש של אלוהים
ניתנה לי פיה דומה מוט :והמלאך עמד ,אומר",לקום ,ולמדוד את בית המקדש של אלוהים ,ואני המזבח אותם שסוגדים בו .התגלות
11:1
אני צריך לשאול .זה למה הוא השליח יוחנן שאומרים .קח את ריד ולתת מדד מקדש האלוהים? אני חייב להניח כי המקדש הזה
הוא בית המקדש בירושלים או בית המקדש בפועל של אלוהים בגן עדן .ג'ון הוא ברוח ,בזמן מוצגת הדברים האלה ,אז בית המקדש בגן
עדן הוא אפשרות.
בהתחשב בעובדה כי כאשר ג'ון תינתן החזיונות האלה ,זה בסביבות  96לספירה ,בית המקדש בירושלים נהרס בסביבות 70
לספירה ,יש רמזים כי זהו למעשה בית המקדש בגן עדן כי ג'ון ניתנת למדידה.
אני עדיין חייב לשאול את השאלה לאיזו מטרה הוא ג'ון מדידה המקדש הזה? השליח יוחנן היה תוימיטניאב המקדש בירושלים
הזה הוא לפקוד אותו פעמים רבות בחייו ,לכן אפשרות ג'ון תינתן כדי למדוד את המקדש הזה בגן עדן כדי לוודא כי זה מתאים ובגודל
מידות בית המקדש בירושלים ,אבל שוב ,לאיזו מטרה?

לא בית המשפט סביב המקדש
אבל בית המשפט שבו הוא ללא המקדש להשאיר בחוץ  ,למדוד את זה .לא; כי היא ניתנת בפני הגויים :והעיר הקדושה האם
הם פוסעים תחת מטר ארבעים ושניים חודשים .התגלות 11:2
המקדש בירושלים נבנה עם ראשי בנין ,המקדש עצמו ,סביב הבניין הקיר הראשי .בתוך הקיר היה בית המשפט המקדש לאן
האנשים לתת הקרבת בעלי חיים לשם ניקוי מכל חטאיהם.
בבניין הראשי או המקדש כללה שני אזורים של הקודש ,המקום הכי קדוש .רק הכהנים היו לאפשר בקודש ,ולאפשר רק הכומר
הראש היה במקום הקדוש ביותר ולאחר מכן רק בהזדמנויות מיוחדות.

אז ג'ון שמסופק למדוד לבניין המקדש ,אבל לא כדי למדוד את אזור בית המשפט או על הקירות .שוב ,אני מבקש ,לאיזו מטרה?
המקום הקדוש ביותר הוא שם הכפורת ממוקמת; הוא נבנה לצורך מתן המשיח ,חדר שהושלכו כבר במקום כשהגיע על פני כדור
הארץ .זה ניתנה כל נבואות עתיקות בנוגע להגעת המשיח .עם זאת ,אז מובן שימש המבנה בית מקדש בית האלוהים ,ואילו בית המשפט
אשר הקיפו את הבניין היה זמין לגברים.

ניתנה בפני הגויים
אבל בית המשפט ללא המקדש להשאיר בחוץ ,למדוד את זה .לא; בשביל זה ניתנה בפני הגויים :והעיר הקדושה האם הם פוסעים
תחת מטר ארבעים ושניים חודשים .התגלות 11:2
הגויים הם היהודים נקרא כל האחרים שלא היו יהודי ,שהיא גם התייחסות לעובדה כי הגויים לא נתן אמיתי ונכון פולחן האל
הבריאה .היהודים בעצמם לא ולא ,הם עושים גם היום פולחן אמיתי ונכון של אלוהים ,אלא הם אפילו אז הסתכלתי למטה כל אחרים ,כי
הם היו הנבחר של אלוהים.
זכור :נכון הזמן כי ג'ון מוצג ,החזיונות האלה המקדש יש נקרע למטה; לכן אין עוד סיבה יהודים לפקוד את האתר בו עמד בית
המקדש.
ג'ון ניתן למדוד את בית המקדש כך זה יובן שם בארוחת באתר שבו עמד בית המקדש .באותו אזור אז נמדד ,הגויים תצופו לא
תחת כף הרגל ,אבל האזור שבו היה בית המשפט המקדש שבו תהיה להם גישה.
בהיסטוריה שאלוהים גרם כי המקום בו לבניין המקדש עמד ,כעת מאוכלס על ידי כיפת הסלע המוסלמי ,אשר להיות מקום קדוש
האמונה האיסלמית נגיש גם רק על ידי רק כמה מנהיגים של הדת המוסלמית .בדרך זו ,עכשיו אנחנו מבינים למה ג'ון ניתנת למדידה
לבניין המקדש ,ואת אלוהים מילאה את הנבואה הזאת ניתנה לג'ון.

 42חודשים
אבל בית המשפט היא ללא המקדש להשאיר בחוץ ,למדוד את זה .לא; היא ניתנת בפני הגויים :והעיר הקדושה האם הם פוסעים
תחת מטר ארבעים ושתיים שנה .התגלות 11:2
זוכר :ספר ההתגלות היא ספר הנבואה זמן הסיום ,שלטון יום אחד במשך שנה אחת כפי שנוצר בשנת ספר יחזקאל משמש
עדיין.
אם אתה לוקח  42חודשים הכפל אותו במספר הימים בחודש היה בזמנו של ישו ,אשר היה  ,30אתה מקבל  1260ימים.
המאפשר ביום אחד לשנה אחת כפי שנקבעו בדו ספר יחזקאל ,תקבל שנים מילולי  .1260זה באותם השנים  1260כפי אנטיכריסט צריך
מלחמה הקדושים של אלוהים או כפי שאטעה בעבר ,מ 538 -לספירה עד  1798לספירה

מה זה אומר אז זה עבור אלף ומאתיים ,הם יציפו לשישים ימים ,אשר באותה התקופה בשנה  1260כי אנטיכריסט ניתנת לניהול
מלחמה הקדושים של אלוהים ,את האזור או באתר של בית המקדש על ידי הגויים ,או למי אל תיתן אמיתי ונכון פולחן אלוהי היקום.
אם אלוהים לא גרמה כי אזור המקדש לא יכוסה על ידי כיפת הסלע ,זה אולי טוב מאוד הפכו לתוך קניון ,או חניון .על ידי בעל
כיפת הסלע שנבנה באתר ,אלוהים ששימרה את קדושתו של האתר ,עד מתי המקדש החדש ירד מן השמים כפי שנובא בפסוקים אחרים
בספר חזון יוחנן.
 .אני לא רוצה שמישהו יחשוב כי אני מחשיב את כיפת הסלע או האמונה המוסלמית תפילה אמיתי ונכון של אלוהים ,אבל כמו
עם המלך נבוכדנאצר ,הבבלים ,אלוהים עושה שימוש גם לאלה אשר שונא אותו ,כאשר היא תשרת המטרה של אלוהים.

שני העדים של אלוהים
אתן כוח בפני שני עדים ,הם יהיה לנבא אלף ומאתיים ו לשישים ימים ,לבושים ב  .sackclothהתגלות 11:3
אני חייב לשאול את השאלה" ,מי או מה הם בשני העדים?" כי אני יודע כי ספר ההתגלות ניתנת כמעט לחלוטין ב-
 ,Symbolismsאני תוהה אם שני עדים אלה הם אכן גברים או יש משמעות אחרת אשר אלוהים רוצה לקחת את הזמן כדי להבין?

מטרתו של שני עדים
אתן כוח בפני שני עדים ,הם יהיה לנבא אלף ומאתיים ו לשישים ימים ,לבושים ב  .sackclothהתגלות 11:3
 .זה הגיע דרך המסורת ,לבין הפרשנות שווא של פסוקים אלה ,כי אלה שני עדים הם שני אנשים אלוקים ישלח אל האדמה,
באחרית הימים ,לעמוד ולתת עדות אלוהים של ,רק לפני הופעתו השנייה של ישוע המשיח .פרשנות זו אולם לא תעמוד כמו להיות נכון
כאשר אתה לוקח את הזמן ללמוד את הפסוקים עם זאת.

היום  1260זמן הנבואה
אתן כוח בפני שני עדים ,הם יהיה לנבא אלף ומאתיים ו לשישים ימים ,לבושים ב  .sackclothהתגלות 11:3
המילה "נבואה" מוגדרת כ:
 -1כדי לחזות מה יקרה,
 -2כדי לחשוף את רצונו של אלוהים,
 -3להטיף האלוהים.

בפסוק לעיל ,ישוע נותן נבואה בזמן כדי לעזור לזהות מי מהם שני עדים של האל; אלף ומאתיים ו לשישים ימים ,או 1260
ימים .כפי שאתה זוכר מן המחקר שלנו של ספר דניאל ,נקבע כי אלוהים נותן יום אחד במשך שנה אחת כל נבואות זמן קצה של זמן ,סופו
של יום ,לכן ,זה ימים  1260הופך שנים מילולי .1260
בנבואה ,ישנם מספר אירועים לקיחת כל מקום במהלך אותה תקופת זמן ,השנים  ,1260אשר דנו בשיעורים קודמות .השנה
 1260תקופה מתחיל בשנת  538לספירה ניתנת ריבונות על האדמות של הוותיקן ,בתוך העיר רומא ,איטליה ,ומתי מסתיימת בשנת
 1798לספירה כאשר נפוליאון מציב את האפיפיור תחת מעצר confiscates ,העושר של הכנסייה של רומא בכל הארצות האלה איפה
נפוליאון שולט הכנסייה של רומא.
כי אלה שני עדים הם מתן העדות שלהם באותה תקופה אנטיכריסט צריך להפוך את המלחמה על הקדושים האלוהים הם ולכן
הם עדים של תקופת ימי הביניים ונעמד בתור שכזה הם יש אנטיכריסט או הכנסייה של רומא במהלך באותה התקופה.
לכן הם לא בתקופה שעדיין לא נכון את הזמן בחיים שלי ,אלא של פעם בעבר שלי ,אשר כבר הראיתי להיות  538לספירה עד
 1798לספירה .כדי להבין זאת נכונה ,בוא ניקח מבט מקרוב על דברי נבואה זו.

הם יהיה לנבא
ואני אתן כוח בפני שני עדים ,שלי ,הם יהיה לנבא אלף ומאתיים ו לשישים ימים ,לבושים ב  .sackclothהתגלות 11:3
במהלך תקופה זו שנת  ,1260בשני העדים לנבא ולתת עדות של האלוהים ,מלכות האלוהים.
המילה "נבואה" מוגדרת בתור :לחשוף את רצון האל לניבוי של אירוע עתידי .כמו בשימוש לעיל פסוק את המילה "נבואה"
אומר להטיף דבר האלוהים ,לא בהכרח לחזות אירועים עתידיים.
בתקופת ימי הביניים ,הכנסייה של רומא הגיע פשע עונש מוות על יש ברשותך עותק של התנ ך או בכל חלק הימנו . .זה היה
הקדושים של אלוהים שחיו בתקופות אלה המחריד זה שמר האלוהים בחיים שלהם מאות שנים ארוכות הטפה של האלוהים אל כל מי
שהקשיב האנשים האלה לא נתנו תחזיות של העתיד  adventsשכך הם שמרו את הידע של הנביאים העתיקים של תורתו של ישו
ואלוהים מלהיות נהרסו על ידי אנטיכריסט בצורתה כמו הכנסייה של רומא.

לבוש Sackcloth
אני ייתן כוח בפני שני עדים שלי ,הם יהיה לנבא אלף ומאתיים לשישים ימים ,לבוש בכחול  .sackclothהתגלות 11:3
למי ללבוש " "Sackclothלעשות זאת כי הם בעוני ,לא יכול להרשות לעצמו ביגוד מתאים ,או שהם מייחסים sackcloth
הגופות שלהם כדי להשפיל את עצמם לפני אלוהים .

העובדה כי שני עדים האל ללבוש  Sackclothהיא כדי לציין כי הם צנועים וכנוע .במקום לשלוח שאת שני עדים לבוש סגול או
בסדר בגדים ,אשר היא סמלית של אלה שיש להם את העושר של כדור הארץ ,אלוהים רוצה כי הם יראו כמו לא של כדור הארץ ,לא
שיש לו טובת העושר של כדור הארץ ,אך הם הרוח הינם לתת נבואה הקשורה לדברים של רוח האלוהים.
 Waldensesהם כנראה מתמידים ביותר של הקדושים של האל ,שחי באזור פיימונטה איטליה לא כל כך רחוק של רומא;
למרות זאת הם עמדו מול הכנסייה של רומא במהלך מרבית ימי הביניים.

הפמוטים שני של אלוהים
אלו הן שני עצי הזית ,הפמוטים שני עומד לפני האל של כדור הארץ .התגלות 11:4
כדי להבין את הפניה זו של עצי זית ,פמוטים ,אתה צריך ללכת אקסודוס  .25בפרק הזה אלוהים נותן הוראה של הדברים הללו
למקם לתוך המשכן על כדור הארץ ,הפמוטים להיות חלק מזה.

בהקשר של פמוטים
ועל כן תעשה פמוט זהב טהור :העבודה מוכה הפמוט יבוצעו :מינו ,שלו סניפים ,קערות שלו knops ,שלו ,ואת הפרחים שלו ,יהיה את אותו
הדבר .אקסודוס העתודים

זכור :המשכן על פני כדור הארץ לא היה אלא סמליות של המשכן אמיתי בגן עדן .אם אתה מבין מה הדברים האלה ,עצי זית,
פמוטים ,מייצגים במשכן נכון ,אז תראה איך פסוק זה יש חשיבות אלה נבואות לג'ון שנתן ישוע.
הפמוטים האלה הונחו בתוך המשכן באזור הראשון המכונה אל הקודש ,אשר לפני המקום הכי קדוש ,על שתי טבלאות ,לכן,
כאשר אלוהים מתייחס שלו שני עדים כמו להיות פמוטים ,היא כדי לגרום להם מאוד חשוב בעיניו של אלוהים.
הכי הקודש במשכן על פני כדור הארץ הוא סימבולי חדר נזרק של אלוהים בשמיים; לכן ,את שני הנרות ומקלות את שני עצי
זית הם סמליים של זקיפים העומדים בכניסה בין שמים לארץ .עובדה זו הופכת אותן מגינים בפני כניסה לגן עדן על ידי הכוחות של
השטן ,מי בויויאן עצמו אל הארץ .

זקיפים בין שמים וארץ
אלו הן שני עצי הזית ,הפמוטים שני עומד לפני האל של כדור הארץ .התגלות 11:4
אלוהים הבורא השמים ואת הארץ ,כל מה מבפנים ,אבל השטן ,שגורש מגן העדן ,הצהיר שהארץ שלו בתחום ,לכן הכריז עצמו
אל הארץ .הכרזה זו היא אך ורק בדמיון של השטן ,לא נתן לשטן על ידי אלוהים.

אלוהים מתייחס השטן אל הארץ ,כי השטן הכריז עצמו ככזה .אלוהים עושה זאת כך אנחנו יבין כי האל שני עדים הם שומרים
או מגינים של האלוהים ,שמירה של השטן בבשורה שקרית מחוץ ומוחם של הקדושים של האל .הקדושים של אלוהים הם כל אחד מהם,
מקדשים ,או מבצרים את דבר האלוהים .הם עומדים מול השקרים של השטן ,מתן אשר יקשיבו ,האמת של האלוהים.

אם מישהו יפגע בהם
 ,אם מישהו יפגע בהם ,אש  proceedethמהפה שלהם ,בולעת את האויבים שלהם :אם מישהו יפגע בהם ,הוא צריך באופן זה
להרוג .התגלות 11:5
כי הכנסייה של רומא ,ורבים של כמרים ונזירים ,במהלך השנים  1260שאנחנו קוראים הביניים ,נרדפו ,רצחו את הקדושים של
אלוהים ,להשמיד את כל העותקים של התנ ך .זה מה שהם מצאו ,אלה הם אלה אלוהים מתייחס כמו שרציתי לפגוע בשני העדים.
כאשר אתה מנסה להרוס ,לשנות או בכל דרך לשנות את המילה של אלוהים ,כמו השימוש במילים בתרגום לתת משמעות שונה
למילים בתנ ך ,גורמת לאלו שיודעים לקרוא את התנ ך כדי לקבל הבנה שונה מאשר היה במקור כוונתו של האל ,ואז אתה חוטא חטא
כנגד רוח הקודש ,אשר כפי שאתה אולי זוכר  ,ישוע אומר לנו חטא בלתי נסלח .זה שינוי של המילים משמעות התנ ך ,אשר הוא אחד
הדרכים איך השטן כואב בשני העדים ,דרך אחרת היא עינויים ,רצח של אנשים הקדושים של אלוהים.

אש מפיותיהם
אש  proceedethמהפה שלהם  ,היא משמעות סימלית הדורשת הבנה של  symbolismsלהשתמש בו להשגת הבנה מלאה של מה
המילים האלה אומרים לנו.

זכור" :הפה" הוא סימבולי שנאמרו" .אש מן הפה" ולכן מתייחס העוצמה או המשמעות של המילים האלה מדברים .
כאשר כוחות השטן מלמדים בבשורה שקרית של השטן ,הם מטיפים שקרים .בכל פעם השוואת לצד שקר דיבר את האמת,
האמת תמיד להראות ולהרוס את השקר ,ואני בולעת את האויבים שלהם . .זה האמת של אלוהים זה הקדושים של אלוהים הטיף לכל מי
שהקשיב במהלך ימי הביניים כי בהשוואה לאחרים האלוהים לאלה שאותם הטיף הכנסייה של רומא ,הם בקלות יכולים לראות את האמת,
כי שקריו של השטן מיידית נהרסו במוחם של אלה אשר שמעו את הקדושים של אלוהים מדבר האלוהים האמיתי . .זה בדרך זו ,כי
הקדושים של אלוהים היו אחד העדים שני ,האלוהים כפי שניתנו בתנ ך היה השני של השניים.

חרב חדה
ו מפיו גת חרב חדה ,עם זה הוא צריך לחסל את האומות :ו הוא נשלוט בהם עם מוט ברזל ,:הוא  treadethגת את האכזריות ואת זעמו של
אלוהים הכל יכול .התגלות :19:15

המילים ,אש  proceedethמהפה שלהם ,יש דמיון חזק על פסוק זה לעיל של ישוע כאשר הוא חוזר הופעתו השנייה של ישו.

הפרשנות נפוצות ,אשר מקודם על ידי השטן שלו-ישו ,היא כי שני עדים יש את הכוח הזה להרוג ,אבל אני מציע כי זה ישוע
כאשר הוא חוזר זה יש את הכוח הזה ,לא שני עדים ,ולכן כללו את זה מעל פסוק כדי להראות את הדמיון של משמעות .כשאתה מביט
לאחור על ההיסטוריה ,הקדושים של אלוהים הוחזקו במנוסה על ידי הכנסייה של רומא ,היה מעט אם בכלל כוח להשיב מלחמה כנגד
הכוח המכריע של הכנסייה.

בזה האופן להיהרג
 ,אם מישהו יפגע בהם ,אש  proceedethמהפה שלהם ,בולעת את האויבים שלהם :אם כל אדם לפגוע בהם ,הוא חייב באופן זה
למות .התגלות 11:5
הוא חייב באופן זה למות ,שוב בעל משמעות סמלית כפי שהוא מתייחס הדיון לעיל" .הואלהיות המדוברת כאן ,זו לא הפניה
גברים או גבר ,זה התייחסות השטן נמצא של השטן .שקריו של השטן ייהרג על ידי הטפה של האלוהים לכל מי רעב לשמוע את האמת
האמיתית ,באופן הזה ,שקריו של השטן ייהרג במוחם של אלה ובכך לשמוע דבר האמת של אלוהים.
המפתח לביסוס כי שני העדים האלה הם לא שני אנשים אבל משהו אחר הוא המילים" ,חייבים באופן זה להרוג".
 .זה אומר שזה לא בשני העדים שיהרוג את המזיקים שלהם ,אבל זה המזיקים ,להיות השקרים של השטן ,ימותו באופן המתואר
אחרית הימים ,את הופעתו השנייה של ישו ,איך הכוחות של השטן תובס על ידי ישוע המשיח .לדעתי שניתן יהיה לראות את זה .כמו
להיות נכון כאשר אנו ממשיכים להבין מי ומהם בשני העדים.

כדי לעצור את הגשם
האלה יש את הכוח כדי לסגור את הגן-עדן גשם לא בימים של הנבואה שלהם :יש כוח מעל המים לפנות אותם דם ולאחר להלום
את האדמה עם כל המכות ,לעתים קרובות ככל שהם יהיו .התגלות 11:6
זו המסורת של הבנת המשמעות של כל זה לעיל בפסוק ,כי אם מישהו צריך לנסות לפגוע אלה שני עדים ,וכי עדים אלה יש
הכוח להרוג את המזיקים שלהם ,כי שני עדים יותר ויותר יש את הכוח לעצור את הגשם ,ולגרום מים לפנות אל הדם.
אני מציע כי מסורות אלו שגיאת מילא כל מתבססים על פרשנות שווא של כתבי הקודש בספר חזון יוחנן .בחלק זה ,אנסה
להראות לך .את האמת של מה השליח יוחנן כותב על.
אני מודה שהיה מבולבל על ידי פסוק זה .במשך זמן רב .זה נשמע כאילו זה שני העדים עצמם יהיה לי הכוח לעשות את זה ,אבל
לאחר התפילה ,התחשבות ,באתי כדי לראות ,כי זה נשמע ממש כמו שבע המכות .אשר שאנחנו השבעו כדור הארץ בדיוק לפני הופעתו
השנייה של ישו.

שבע המכות .אשר שכזכור מובאים על האדמה על ידי אלוהים ,אני לכן לקבל את זה כמו להיות חלק זעם האלים על כל העמים
הללו זה אלוף הגורם אנטיכריסט במהלך השנים  1260הכנסייה של רומא היה בו כוח לרדוף ולהשמיד את הקדושים של אלוהים ואת כל
זה של אלוהים
אם אתה מתיר את זה על "הם" הפרט אינן שני גברים אבל זה אחד הוא האלוהים .זה נמצא בתנ ך ,וגם מן העד האחר הוא
הקדושים האלוהים ,הם שמרו את הידע של האלוהים מלהיות נהרסו על ידי צורר המשיח .הכוח שיש בשני העדים מגיע המילים שבהן הם
מלמדים דבר האלוהים.

בימים של הנבואה שלהם
אלו יש כוח לסגור עדן כי גשם לא בימים של הנבואה שלהם :יש כוח מעל המים לפנות אותם דם ולאחר להלום את האדמה עם
כל המכות ,לעתים קרובות ככל שהם יהיו .התגלות 11:6
בשני העדים לא עצמם יש את הכוח כדי להרוג או להפסיק את הגשם ,או להפוך מים כדי דם ,כפי שתואר לעיל ,אבל זה אומר
הופעתו השנייה של ישו ,כי זה הוא מי שיש לו את הכוח הזה .זה ניתנת התמיכה המילים הבאות; "בימים של הנבואה שלהם".
 .אלוהים נותן בעת את המכות השבעו אלה המנסים לפגוע בשני העדים ,וכי הוא "בימים של הנבואה שלהם ".זה לא אומר
היום שבו ישוע נותן ג'ון הנבואה ,אשר היה בסביבות  96לספירה אך היום כי הנבואה מדבר ,וזה סופו של פעמים ,אחרית הימים ,וזה
היום ומחר בזמן החיים שלי .זה נתמך בהפסוקים הבאים מתוך הספר של ירמיהו.

תגמול הוא שאלוהים לא העדים
נאום האדון",כי הם נטשו את החוק אשר קבע לפניהם ,והוא לא צייתה הקול שלי ,אף אחד לא נכנס בו; אבל הלכו אחרי את דמיונם של הלב
שלהם ,ואחרי  ,Baalimאשר אבותיהם לימד אותם":לכן לכן נאום האדון של המארחים ,אלוהי ישראל;" הביטו ,אני מאכיל אותם ,אפילו העם הזה ,עם
לענה ,תן להם מים של כמאכל ".ירמיהו 9:13-15

אני מציע כי זה אלוהים-אלוהים ,שמעניש אלה שפגעו שני עדים ,אשר שוב נתמך על ידי שני הפסוקים הבאים.
לכן לכן נאום האדון של המארחים ,אלוהי ישראל .זו התחייבות או שבועה נעשים על ידי אלוהים .מכירה את זה כדי להיות
אמיתי ,יודע שהוא כועס כי אתה מקבל בבשורה שקרית ,ויודע כי נשמה נצחית תלוי על כף המאזניים
" הבט ,אני אאכיל אותם ,אפילו זה אנשים ,עם לענה ,ולתת להם מים של כמאכל " .ידוע כי הדבר נכון ,כאשר הוא מגיע
לעבור יהיה לך אין טרי מים לשתות ,זוכר את הקללה הזו ולחזור בתשובה ? .אז ,יודע מה נאמר לך שסותר את אשר אני מראה אותך ,זה
שקר ,רק באמצעות חזרה בתשובה שלך או את החיפוש האישי שלך עבור האלוהים האמיתי יהיה לך סיכוי לגאולה.

לענה ניתנת הרשע
המלאך השלישי נשמע ,ואת שם נפל כוכב גדול מן השמיים ,בוער כמו מנורה ,והיא נפלה על החלק השלישי של הנהרות ובעת את המזרקות
של המים; שם הכוכב נקרא לענה :החלק השלישי של המים הפך לענה; הרבה אנשים מתו של המים ,שכן הם נעשו מרירה .התגלות 8:10-11

שני העדים הם מה בחיים פולחן האל האמיתי במהלך שלטון האימה מונצחת על ידי הכנסייה של רומא במהלך השנים  .1260זו
הנבואה ביאתו השנייה של ישו ,שני העדים האלה נתן עדות ,וזה אלוהים-ישו מי יהיה האחד לתת לאבד את זעמו על כל מי היתה יד ב," -
" כולל האומות נתן כוח לכנסייה .אבוי לך מי הם האנשים לאומות שבעה אלה באירופה ,אשר נותרו לאחר
אם כל אדם לפגוע בהם,
אנטיכריסט (הקרן הקטנה) ,אזרתי את שלושת על ידי השורשים.

החיה אהרוג אותם
 ,כאשר הם בסדר סיימו עדותם ,החיה  ascendethמחוץ לבור עמוק אכין מלחמה נגד אותם יהיה להתגבר עליהם ,ולהרוג אותם.
התגלות 11:7
שוב ,זה יש את הצליל של השניים הם גברים ,על פסוק זה אומר לנו כי החיה יהרוג אותם.
זכור :אנחנו מדברים בשני העדים ,לא שני גברים;  .וזה אפשרי להרוג או להרוס משהו אפילו אם הוא לא גבר.

מתי שהם יסיימו את עדותם
הם יקבלו סיימו עדותם ,החיה  ascendethמחוץ לבור עמוק יהיה יפתחו במלחמה נגדם ,ולא יהיה להתגבר עליהם ,ולא להרוג
אותם .התגלות 11:7
בשני העדים ניתנות שנים  1260בו להעיד נגד אנטיכריסט ,ולתת האלוהים האמיתי לכל מי שהיה מוכן להקשיב . .זה בעיקר
עובדה אחת זו ,השנים  1260לשכנע אותי כי בשני העדים הם לא שני אנשים ...יש עוד דרכים לתת עדות מאשר מישהו לעמוד ולדבר.
האלוהים נותן עדות נגד השקרים של השטן כדוגמה.

החיה של בור ללא תחתית
 ,כאשר הם בסדר סיימו עדותם ,החיה זה  ascendethמחוץ לבור עמוק יהיה מלחמה נגדם ,יהיה להתגבר עליהם ואני להרוג
אותם .התגלות 11:7
ב ספר ההתגלות ישנם שני מי מדבר על היותו "חיות ",צורר המשיח אשר קם מתוך הים ,התגלות  ,13:1החיה בצבע ארגמן ,בו
האישה הזונה יושב ,יוחנן  .17:3השאלה שלי היא" ,אשר מהיצורים האלה מדוברת זה הורג את שני העדים של אלוהים?"

הראשון "החיה" הוא סמליות של אנטיכריסט או הכנסייה של רומא ,השני "החיה" הוא סמליות של בשורה שקרית של השטן,
שקריו של השטן .

בור ללא תחתית
כפי הצעתי במקום אחר בשיעורים האלה ,בור ללא תחתית הוא הפה של השטן כל השקרים ואת תרמיות זה  spewלפנים ממנו.
הפסוק הנ ל הוא אומר לנו כי זה החיה עולה מחוץ לבור עמוק שהורג את שני עדים האל ,לכן למי לתת תמיכה ובתמיכה שקרים של
השטן; הם מקבלים מנהיגות על ידי הכנסייה של רומא הזה למעשה להרוג את שני עדים.
הוא זה מוכח בהיסטוריה כי בזמן הזה נפוליאון בכליאתו האפיפיור בשנת  ;1798נשאר רק יד מלא הקדושים של אלוהים.
הכנסיות נתן מס שפתיים כדי להיות חסידיו של ישו הולכו שולל על ידי השקרים של צורר המשיח .הברורה ביותר שלילים אלה מתייחס
בידיו של יום השבת.
כאשר אלוהים אומר" ,לשמור את יום השבת הקדוש ",השטן מציינת יום השבת הוא היום הראשון של השבוע ,אף-על-פי
אלוהים אמר" ,אבל היום השביעי הוא השבת של האדון האל ",ואתה מקבל השקר של השטן ,חיים לפי השקר של השטן ,ואז אתה.
להיהרג ,כי באחרית הימים-יום הדין  ,אתה ימצאו כנגד האלוהים ,נשפטה למאסר האש של בור הגיהנום.
המילים של השטן יהרוג אותך ,אנטיכריסט בצורה של הכנסייה של רומא וכנסיות הבת שלו מתבססים על המילים של השטן,
לכן ,אם אתה מקבל את אשר אנטיכריסט מטיף ,ואז אתה תראה עוד הסוף למות מוות נצחי ,מאשר לחיות חיי נצח.

יהיה להתגבר על אותם ולהרוג אותם
 ,כאשר הם בסדר סיימו עדותם ,החיה  ascendethמחוץ לבור עמוק אכין מלחמה נגד אותם יהיה להתגבר עליהם ,ולהרוג אותם.
התגלות 11:7
המילים האלה אומרים לנו כי בשני העדים ניתן להתגבר ,נהרג ,אם כך ,איך זה מושגת על ידי השקרים של השטן ,אם האמת זה
בבשורה שקרית של השטן אשר גורמת למותם של שני עדים?

האפיפיור הוא ישוע מוסתרים על ידי בשר ודם
האפיפיורים של הכנסייה של רומא ,לאורך ההיסטוריה שלה ,אומרת כי הנציג של אלוהים על פני האדמה ,אך הם גם הלכו צעד
נוסף כפי שמעידים הבאות:
הארכיבישוף של ונציה
לפני שהפכה פיוס העשירי.
הבישוף של רומא הוא לא רק הנציג של אלוהים שישוע המשיח ,אך הוא ישוע המשיח בעצמו ,מוסתרים תחת הרעלה
של הבשר .הבישוף של רומא האם מדבר; זה שישוע המשיח שמדבר.

זה פורסם על ידי הארכיבישוף של ונציה לפני שהפכה האפיפיור  ,Pious Xבשנת  1903כשהוא הפך לאפיפיור  th257של
הכנסייה של רומא .כפי שניתן לראות לפי זה הכנסייה של רומא ולשקול אפיפיורים שלה זה הם אלוהים .אלוהים ,לא רק הנציגות של
אלוהים.

השתקת של ישו
היהירות ואת השקרים של האפיפיורים של רומא מוצגים דרך הבאות גם כן.
המועצה של לאודיקיאה
 364לספירה הכנסייה של רומא העביר חוק.
 Canonומקושט שרוכי שהוציאה" :נוצרים עוד לא לייהד להתבטל בשבת ,אבל יעביד ביום ההוא; אבל יום האל הם
בעיקר כבד ,כמו להיות נוצרים ,במידת האפשר ,אעשה עבודה באותו יום .אם ,לעומת זאת ,הם נמצאים נאשמו באישום יהדות,
הם יהיה סגור מן המשיח ".
אלוהים אמר" ,היום השביעי( ,שבת) ,הוא השבת של האדון האל ,זה לא עשה שום עבודה ".אקסודוס  ,20:10צורר
המשיח בצורה של הכנסייה של רומא אומר כי אתה יעביד ביום השביעי ,מישהו ימצא נותנים סגידה לאלוהים ביום השביעי להיות
הרחיקה מן המשיח .מי מכן אתה מאמין ,אלוהים או האפיפיורים של אנטיכריסט?
אם ,לעומת זאת ,הם מצאו נאשמו באישום יהדות ,הם יהיה סגור מן המשיח .את מבינה מה זה אומר? אם לדחות את
הכתבה של היום הראשון השבת ,אך להמשיך להתפלל ,כפי שאלוהים ציווה ,ביום השביעי ,אז הכנסייה של רומא אסתום לך מהכנסייה.
בהתחלה ,כאשר היו עדיין מספר גדול של מי סגדו לימד על ידי ישוע ,האיום הזה היה בלי כוח ,אבל הזמן עבר ,פחות ופחות ידע
האלוהים האמיתי ,כדי להתחמק מן המשיח היה כמו מנודה מן הכנסייה של רומא .עוד שקר על-ידי הכנסייה של רומא הוא הדרך היחידה
להגיע לגן עדן הייתה דרך הכנסייה ,אז כדי להיות נידה היה על נצחי.
אז אתה מבין ,מילים יכולות להרוג ,בשילוב עם שנים של שקרים והדיכוי של האלוהים האמיתי .עם אלה מכתיבה מהכנסייה,
במהלך השנים ,אלה באופוזיציה לא רק נרדפו ,אך נעצר ,במקום דרך ניסויים של האינקוויזיציה ,עונו ונרצחו .ואז בתלייה ,נתקל הראש
לחתוך ,לבסוף על ידי ישות נשרף על המוקד.
זה היה בדרך זו כי בשני העדים נהרגו בסופו של דבר ,כי במרוצת הדורות ,הוסרו כל המתנגדים לדת שווא של הכנסייה של
רומא ,עד נשאר רק קומץ של הקדושים כי הכנסייה של רומא לא יכול היה להגיע.

גופים תשכב ברחובות
 ,תשכב שלהם גופות ברחובות העיר הגדולה ,אשר מבחינה רוחנית נקרא סדום ומצרים ,שבו גם אדוננו נצלב .התגלות 11:8

פסוק זה לא מדבר על ימי הביניים ,צורר המשיח ,אבל יש צעד אחורה בזמן בית המקדש ואת ההשפעה שהייתה השטן על זקני
בית מקדש .אני תומך הצהרה זו עם המילים :איפה גם אדוננו נצלב .שישוע נצלב העיר ירושלים ,לכן "העיר הגדולה ",הפרט חייב
להיות בירושלים.
זה מעל פסוק ולכן נותן תיאור של אירוע המתאר מה קורה באותן שנים לאחר צליבתו של ישוע ,לפני חורבן בית המקדש .אבל
רבים חושבים כך ,פסוק זה לא אומר כי הגופים העדים שני נעוץ הרחוב של ירושלים ,אך כי רבים של הקדושים של האל נרצחו על ידי
זקני בית המקדש במאמץ להרוס את האמונה הנוצרית בטרם ניתנה לו הזדמנות להפוך הוקמה .אני רואה את הכללת הדיון בשני העדים
של אלוהים דרך להראות לי ולך כי הגופות ברחובות אינם שני עדים אבל האנשים שלא מוגדרים את הקדושים של אלוהים אחד העדים
שני.

לא סובלת לקבור את הגופות
 ,הם של אנשים ,kindreds ,לשונות ושל האומות יראו את גופם מת שלושה ימים ,חצי ,ו לא יסבול שלהם גופות להעמיד
בקברים .התגלות 11:9
למה האנשים לא לקבור את הגופות? כדי להבין את זה עליך עוד פעם לא ידע התנאים של שנאה ,חוסר כבוד ,חוסר האמון,
הכנסייה של רומא תוסס במהלך ימי הביניים .אם בן משפחה שלך נלקח משם לשבת לפני המשפט של האינקוויזיציה ,ואז היה נרצח על
ידי הכנסייה ,לך היה מעמיד את חייך בסכנה ,אולי את כל המשפחה ,אם למדת הגוף כדי להכין אותו לקבורה .שאת נחשבה אשם כפירה
על ידי הקשר שלך עם המתים.
המילה "כפירה" מוגדרת בתור :אמונה דתית מתנגדת תורת הכנסייה האורתודוקסית .הבעת דעה מתנגדת נוף הרשמי או הוקמה.
תחת ההגדרה ,שנכנסה אל דף אינטרנט זה הכל כפירה כי זה באופוזיציה ישיר ,לא רק לתכתיבים של הכנסייה של רומא ,אלא גם את
הפרשנויות המקובלות של רוב אם לא כל הכנסיות האלה שנקראים כריסטיאן .למרבה המזל עבור דף אינטרנט זה ,לי .אני מניח ,כזה
חוסר סובלנות כפי קיים במהלך ימי הביניים כבר לא קיים ,לפחות לא באמריקה ,אחרת אני בטוח הייתי צריך כבר להעמיד לדין ,נמצא
אשם בכפירה עד עכשיו.

שלושה וחצי ימים
והם האנשים ואת  kindredsואת לשונות העמים נראה שלהם גופות שלושה ימים ,חצי ,לא יסבול שלהם גופות להעמיד בקברים.
התגלות 11:9
כי אנו נמצאים בספר חזון יוחנן וזה עוד פעם נבואה זמן ,אלה שלושה וחצי ימים נבואיים מחושבת פעם נוספת החוצה 1260
שנים מילוליים.
זוכר :שלוש וחצי ,פעמים  360יום בשנה שווה  1260ימים נבואיים או שנים מילולי  .1260ככזה ,יש להבין פסוק זה כמו
להיות סמלי ולא מילוליים.

לפרש כלומר ,כי במהלך השנים  1260כי הכנסייה של רומא עונו ונרצחו .מי זה נקרא הכופרים ומכשפות ,בני המשפחה של
אלה אז רצח ואחרים במדינות האלה לא היית מוכנה ו/או מפחד לעבור כל תהליך הקבורה עבור ההרוגים מחשש שהם היו גם להילקח על
ידי הכנסייה .אני מודע מה קרה הגוויות של אלה נרצחו על ידי הכנסייה ,אבל אני לא אהיה מופתעת אם הם הושארו עבור חיות וציפורים
להיפטר.

כדור הארץ אשמח מעליהם
 ,הם השוכנים על פני האדמה יהיה לשמוח עליהם לשמוח ואני אשלח מתנות אחד לשני; כי אלה שני נביאי מיוסר אותם זה
וישב על כדור הארץ .התגלות 11:10
כשקראתי את פסוק זה בפעם הראשונה ,אני נאלץ לשאול את השאלה" ,למה אלו שנותרו על כדור הארץ ,לאחר שני עדים
נרצחים ,שמחי ,הופכים את מרי? "
התשובה היא פשוטה .אם הוא אחד העדים שני הקדושים האלוהים ,הם עכשיו נהרגו מירי אנטיכריסט ,ואז כל מה שנשאר על
כדור הארץ אינם קדושים של אלוהים .אם שמאל האלה לא לשמור את המצוות של אלוהים או לקבל את עדותו של ישוע המשיח ,קדוש
מוגדר ,לאחר מכן הם חייב להיות מסונוור בבשורה שקרית של השטן ,לכן סוגדים כמו השטן יש הטיף ,ולא כפי הטיף ישו.
כאמור בשיעורים הקודמים ,פסוק זה נשמע כאילו .זה דובר של חגיגת חג המולד .כי אני סקרן למה זה ,שעשיתי מחקר לגבי
מוצאו של חגיגת חג המולד ,להלן מה שגיליתי.
במחקר מקיף את הספרים של התנ ך מאז פברואר  ,2007לא מצאתי כל דבר ך שבו האל ,ישו או השליחים ,לתת הוראה ולא
הפקודה כי אנחנו צריכים לתת של שמירה שנתית או לחגיגה להולדתו של ישו ,ולא לצורך העניין על מותו על הצלב .אין שום אזכור של
נתינה גם חגיגה של תחייתו .לכן ,בידיעה שאם אלוהים לא דיבר .זה חייב להיות שקר ,אני חייב לשאול את השאלה "למה לעשות
נוצרים פחות מועדים לחגיגה להולדתו של ישו ,מה שנקרא חג המולד ?"
במאמץ שלי כדי לגלות את האמת על חגיגת חג המולד הלכתי התנ ך והן מסמכים היסטוריים .גיליתי במשך  200השנים
הראשונות לאחר שישו .צעד על פני האדמה ,שהוא לא חגיגה כזו כל הזמן .ואז הגיע בין כמה ,רק קטן ,מעט כתות נוצריות ,הרצון לחגוג
את יום ההולדת של ישו ,בדיוק כמו רבים לחגוג את ימי ההולדת שלהם כל שנה .מכאן התפתח מסורת.

 .חג מולד שמח
 ,הם השוכנים על פני האדמה יהיה לשמוח עליהם לשמוח ואני אשלח מתנות אחד לשני; כי אלה שני נביאי מיוסר אותם זה
וישב על כדור הארץ .התגלות 11:10
הייתי גם הפעם הרושם הראשון שקראתי שפסוק זה דיבר על חג המולד .במהלך חג המולד .אנחנו לא עושים חג מולד שמח,
אנחנו לא נותנים מתנות אחד לשני? כל כך הרבה עושה קול זה כמו חג המולד שלקחתי את הזמן והמאמץ כדי לעשות מחקר על מקורותיה
של חג המולד ,אשר הראתה לי כי חג המולד הוא לא חגיגה של לידתו של ישו ,אבל הוא למעשה חגיגה של אלה אשר לא נותנים סגידה

לאלוהים כמו שאלוהים ציווה .המאמר ניתן למצוא בהמשך בשיעור זה תחת הכותרת" ,מדוע אנו חוגגים חג המולד" ,אם תרצו ללמוד
עוד שקרים של השטן ,איך הם יש את הצליל ,מרגיש להיות אלוהים האמיתי ,אבל הם מילים קטלני שנועד חבר'ה פולחן האל האמיתי.

היהירות של הרשעה
 ,הם השוכנים על פני האדמה אשמח מעליהם ,לשמוח ,ואני אשלח מתנות אחד לשני; כי אלה שני נביאי מיוסר אותם זה וישב
על כדור הארץ .התגלות 11:10
 ,כי אלה שני נביאי מיוסר אותם זה וישב על כדור הארץ :כאשר אתה משוכנע כי אתה סוגד אלוהים האמיתי ,ואז מישהו בא
ואומר לך כי אתה למעשה הם לסגוד לשטן ,תקבל כועס ,במקרים מסוימים להיות אלים עם אלה שרוצים רק להראות לך את האמת .אני
יודע שזה נכון ,כי חוויתי תגובות אלו מאנשים זרים ,כמו גם של המשפחה שלי.
כאשר אתה נמצא במצב של צריכת החשמל בארגון או הכנסייה התומכת את ההשקפות הדתיות ,מישהו נותן עדות זה בניגוד
לאמונה שלך ,אתה תעבוד לעיתים להשתיק את מי כל כך כועס על הסטטוס קוו .איך את מעזה לכל אחד לבוא .ולספר לך את הכל כי
האמנת מאז שהיית ילד .זה שקר.

 .תחשיב את

זה :אלוהים הוא נצחי אל הנצח ,אלוהים לא נולד; אלוהים הוא לנצח .ישוע נולד של אישה ,בגלל שישו הוא

בשר ודם אדם זה לא עד יוחנן המטביל המורמונית .מטבילה אלוהים ,כי אלוהים הופך ישו .הוא לא עד רוח הקודש ,בצורה של יונה,
שיורדת על ישוע המשיח מזין את הגוף של ישו ,ובכך צורה של ישוע בן האלוהים אל אלוהים בדמות אדם
אלוהים לא נתן פקודה או הוראה בכל מקום בספרי התנ ך הקשר של שמירה השנתי על לידתו של ישו .לידתו של ילד אנושי נס
החיים ,זהו גם מקום משותף ,לא משהו שאלוהים ייתן מועדים מיוחדים של .זה מתייחס בחזרה אמיתה של אלוהים ,אם אלוהים לא דיבר
זה אז זה שקר . .אנחנו חייבים לעבוד את אלוהים בדיוק כפי שהוא מצווה ,לא גדל ולא הולכת ופוחתת את אשר הוא מצווה .רק תחשוב
על זה כעל הסברתי את הקמתה של הפסח ,שאלוהים נתן הוראה ספציפית ובכך להוכיח כי הפסח למצווה של אלוהים ,יש אין הוראה
מפורשת כזו בדבר של שמירה על הלידה או מותו של ישוע.

נוצרים לא קדושים
 ,הם השוכנים על פני האדמה אשמח מעליהם ,לשמוח ,ואני אשלח מתנות אחד לשני; כי אלה שני נביאי מיוסר אותם זה וישב
על כדור הארץ .התגלות 11:10
מה שזה אומר זה מי חושבים עצמם נוצרים ,אל תתנו פולחן הקדושים של האל ,אבל הם בדרך כלשהי נותן פולחן בדרך מעוותת
או מוטעים .אחת הדרכים הללו על ידי השטן בבשורה שקרית היא לשמור השבת ביום הראשון של השבוע ,כאשר אלוהים אומר לנו:
אבל היום השביעי הוא השבת של האדון האל ,זה לא עשה שום עבודה .אקסודוס 20:10

הדבר השני זה מעמיד אלו שנותרו המכנים עצמם כריסטיאן נגד האלוהים הוא לעסוק בפעילויות אשר במשך הזמן הפכו
למסורת זה אשר נקרא הדת הנוצרית .אחד של מסורות אלה הוא שמירה על חגיגה להולדתו של האיש ישוע.

 .תחשיב את

זה :אלוהים הוא נצחי נצחי ,או בלי התחלה ,אין סוף .אלוהים הוא החיים ,אלוהים לא יכול למות .למה אז

אלוהים רוצה שניתן חגיגת הולדת או מותו של אדם ,אפילו הוא בנו של האלוהים?
תן לי להסביר את זה מכיוון אחר .אלוהים אמר לנו כי עלינו לתת סגידה לאלוהים ,בדיוק כפי ציווה ,אם ניתן פולחן בכל דרך
אחרת ,אז אנחנו לא נותנים  Trueאו לתקן פולחן האל .זה מוצגת כנכונות בפסוקים הבאים.

מה לימדתי אותך
עכשיו לכן הקשיבו ,שמע ישראל ,בפני חוקים ,בפני פסקי-דין ,אשר שאלמד אותך ,בשביל לעשות אותם ,כי  yeעשויים לחיות,
ותלך בעלי הקרקע אשר לאלוהים של אבא שלך נתן לך .דברים 4:1
היכן בתנ ך אלוהים בעצם אומר לנו כי אנחנו בטעות אם נעשה את זה מאשר כאל מאוית? מה זה מעל הפסוק אומר זה שאלוהים
לימד אותנו כיצד לציית לו ,על ידי שמירה על חוקים ופסיקות שלו ,אשר יעניק לנו עשרת הדברות.
כאשר אנחנו וצייתן אל האלוהים ,אלוהים ייתן תגמולים לתת לו פולחן אמיתי ונכון .אתה רואה ,אלוהים אמר לנו איך לתת
הפולחן אליו דרך שלו עשרת הדיברות שלו פסקי דין ,חוקים שלו ,אשר ניתן למצוא בדפי הספרים של התנ ך .להקים על ידי מסורת
חגיגות או ניסיונות נוספים של נתינה סגידה לאלוהים כי הם לא ציווה על ידי אלוהים ,היא "להוסיף המצוות של אלוהים ".בפסוק הבא,
אלוהים עושה את זה ברור מאוד ,כי זה אסור.

בדיוק כמו שאלוהים ציווה
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
פסוק זה הופך את זה ברור מאוד ,אלוהים אמר לנו איך אנחנו לסגוד לו ,אם אנו מתוך התנשאות שלנו נותנים סגידה לאלוהים
בדרך כלשהי חוץ מזה אשר ציווה ,אז מי זה שאנו נותנים פולחן לקבר? זה לא יכול להיות אלוהים זה אנחנו סוגדים ,כי יש לנו לדחות את
אשר אלוהים מצווה לטובת מה שנמצא נוחה או הנכון .זה לא אתה או אני מחליט מה נכון ,זה אלוהי היקום ,אבינו בשמים שעושה קביעה
זו .אם אתה מאמין שזה נכון ,אז אתה עם אלוהים ,אם תדחו את זה ,אז אתה לא עם אלוהים.

תחיית העדים
 ,לאחר שלושה ימים ,חצי רוח החיים מאלוהים נכנס להם ,הם עמדו על רגליהם; ואת פחד גדול נפל עליהם אשר ראה אותם.
התגלות 11:11

זכור 3 :ימים ½ מחשבת את  ½ 3נבואיים שנים ,וכאשר אתה להכפיל  3.5שנים לפי  360ימים ,כשנה היה בזמנו של
הקדמונים ,תקבל  1260ימים נבואיים ,שזה כמובן שנים מילולי .1260
זכור :בשני העדים של אלוהים ניתנת להעיד במשך השנים  1260אותו ,לכן ,בסוף שנות טרור 1260 ,אנטיכריסט ,המוכר גם
בשם הכנסייה של רומא ,איבדה את כוחה לעשות מלחמה על הקדושים של אלוהים ,אבל לא לפני שהרציחות אנטיכריסט בשני העדים.
רוח החיים מאלוהים נכנס לתוכם ,עם תום הזמן אנטיכריסט לעשות מלחמה עם הקדושים של אלוהים ,חופש מרדיפות מאפשר
כי האמת של התנ ך היה עוד פעם לקרוא בפומבי ,ובכך מרחיבים את הקדושים של אלוהים המספרים הנהדרים תוך זמן קצר מאוד ,שאני
מפנה אותך תנועת האדוונטיסטית של המאה ה . .19-זה בדרך הזאת החיים של אלוהים בחזרה נכנס בשני העדים...
שני עדים של אלוהים ניתנת באותו הזמן 1260( ,שנים) ,כמו אנטיכריסט יש לעשות מלחמה על הקדושים האלוהים .המטרה
שלהם היא לתת עדות של האלוהים האמיתי ,ובכך לחשוף את השטן בבשורה שקרית כמו על ידי אנטיכריסט כדי להיות שקרים.

הזהות של השניים של אלוהים
אתן כוח בפני שני עדים ,הם יהיה לנבא אלף ומאתיים ו לשישים ימים ,לבושים ב  .sackclothהתגלות 11:3.6
זה עכשיו שיש לנו את כל המידע שניתן לזהות מי או מה הם שני עדים של האל.

העד הראשון :התנ ך
 ,Clothed, sackclothנותן התייחסות שני עדים אלה אינם של העשירים ובעלי הכוח שחי בשנים הללו ,אבל ממוצא צנוע.
התנ ך ,אני מציע הוא אחד העדים שני ,שלה כתבי הבשורה הקדושה של אלוהים הוא אשר נותן עדות אלוהים של.
כי זה הוא לבוש  ,sackclothמוצג על ידי העובדה כי הכנסייה של רומא למצב זה ספר של לגלוג ,הרחיקה לכת שיהיה עונש
מוות ,רק שיהיה זה או כל חלק ממנו אצלך.
אז אתה יודע שם הם עמים רבים בעולם כיום ,שהפכו אותו פשע שדינו מוות יש ברשותך בכל חלק של התנ ך או אם אפילו
תמשיך ככה דיון נותן תמיכה האלוהים כפי שהוצגה בספרי התנ ך .הגרוע ביותר של מדינות אלה הם סין ,ואת אלה יוכפל לאחר המרתו
מוסלמי ,וזה אומר ,כי למרות הכנסייה של רומא עוד יש את הכוח כדי לרדוף את הקדושים של אלוהים ,השטן יש השפעה על אחרים
בעולם כיום כדי להמשיך את המלחמה שלו נגד אלוהים ונגד כל מי לסגוד הבורא .זה יכול להיות כפי שמוצג היות אמיתי כאשר אתה
מסתכל על המזרח התיכון ,איך נוצרים הם מאבדת את הראש ,רק בגלל נותנים שבח את ישו ,לא מוחמד.
את רדיפתם של אנשים חפים מפשע הוא סימן נוסף של השטן ,כי ישוע אומר לנו שהוא רוצח כבר מן ההתחלה.

העד השני :קדושי האל
הקדושים האלוהים ,אני מציע הן העד השני .הם אלה אשר למרות רדיפות רציפה של הכנסייה של רומא ,ואת אלה הרודפים
לפניהם ,למרות זאת נאמנה את אמונתם ,וכי מוגן הכתובים של התנ ך ,אשר בתורו נתן אומץ ואת הידע של האמת דבר אחר באמונה כי
במהלך השנים  1260של רדיפות אלה.
בשני העדים הם לפיכך ,התנ ך הקדושים של אלוהים שמר האלוהים בחיים ,למרות הניסיון של הכנסייה הקתולית של רומא
כדי להרוס את שניהם.

היסטוריה של חג המולד
 ,הם השוכנים על פני האדמה יהיה לשמוח עליהם לשמוח ואני אשלח מתנות אחד לשני; כי אלה שני נביאי מיוסר אותם זה
וישב על כדור הארץ .התגלות 11:10
במאמץ שלי להתמיד במחקר שלי של התנ ך ,לקחתי מבט על ההיסטוריה של חג המולד .אני מוצא מקום בכתבי הקודש שהאל
נתן הוראה את קיומה ,אבל הקיסר קונסטנטין הזמנת את קיומה בשנת  325לספירה .זה היה הקיסר קונסטנטינוס הוקמה הכנסייה של
רומא לספירה  s'300ולאחר מכן קרא לעצמו האפיפיור הראשון .זה היה בתפקיד זה כי הוא גרם של שמירה על לידתו של ישו ,כמו גם
שמירה על תחייתו של ישו ,כנסיית מגובה חגים דתיים.

חג רשמי ,אבל לא נצפתה כלל
בשנת  325לספירה ,קונסטנטינוס ,הקיסר הרומי הנוצרי הראשון ,הציג חג המולד חג שלא ניתן להזיז ב 25-בדצמבר .הוא גם
הציג ביום ראשון יום קדוש בשבוע -7יום חדש ,והציג משתאות זחיח (פסחא) 354 .לספירה Liberius ,הבישוף של רומא הורה באופן
רשמי חברי שלו כדי לחגוג את הלידה של ישו ,ב 25-בדצמבר.
מצאתי לעיל באינטרנט העת קתולי או תקליט אחרים הקשורים או נתמך על ידי הכנסייה של רומא.

שימו

לב :האמור לעיל מתייחס הקיסר קונסטנטינוס כמו הקיסר הנוצרי הראשון ,אבל זה כמו הכנסייה של רומא מטיף ,למען

האמת ,קונסטנטין היה מתפלל של אל השמש ,לעולם לא יסכים מרצון המרה לנצרות .הכנסייה של רומא הטביל אותו וגם נוצרי קתולי,
כשהוא היה על ערש דווי ,זה היה אשתו ,אמו שהייתה לו להיטבל.
כפי שאתה יכול לראות מן האמור לעיל ,זה לא היה אלוהים אשר הקים של שמירה על חג או חג הפסחא אבל הקיסר קונסטנטין,
הכנסייה של רומא.

זוכר :אמיתה של אלוהים ,אם אלוהים לא דיבר אז זה היא לא של אלוהים ,אם אינך יכול למצוא משהו בספרים של התנ ך
שבו אלוהים או אלוהים נותן הוראה או פקודה כי הלידה של ישו ,להיות שנצפו ,חגג ,אז כדי לעשות זאת יהיה לשים אותך בניגוד יהיה
של האל.
זוכר :מוסיפים שום ,להחסיר שום דבר האלוהים .כדי לחגוג את חג או חג הפסחא הוא להוסיף דבר האלוהים .כאשר אתה שם
מילים לפיו של אלוהים ,שמת את עצמך כנגד אלוהים ,כל מה שהוא מייצג.

פקודה מסוימת של אלוהים
הפסח
ויאמר ה' אל משה ואהרון",זוהי פקודת של הפסח :אשר לא זר לאכול הימנו :אבל המשרת של כל אדם שקנה תמורת כסף ,כאשר
אתה  hastלמול אותו ,אז הוא לא יישן לאכול הימנו .זר ומשרתו שכר לא יאכל ממנו בבית אחד יהיה זה להיאכל; אתה ואזי לא סוחבים
איתנו אלמדו הבשר בחו ל מחוץ לבית; גם  yeיישבר עצם הימנו .כל כנסת-ישראל תשמור אותה .כאשר אדם זר יהיה לשהות עימך ,ישמור
הפסח לאלוהים ,לתת כל הזכרים שלו למול ,אז תן לו להתקרב ולשמור אותו; הוא יהיה כמו אחד שנולד בארץ :עבור אדם נימול לא תאכל
ממנו .חוק אחד תהא לו זה  homebornבפני הזר זה  sojournethביניכם .אקסודוס 12:43-49
כפי שאתה יכול לראות ,את הנושא של הפסח ,אלוהים הוא מאוד ספציפי לגבי מי יכול להיות שותף של התצפית ,כמו גם את
הפקודה זה לשמור על הפסח "פקודת ,או חוק".
אז אני שואל אותך ,בכתבי הקודש היכן שאלוהים נותן הנחיות ספציפיות ומפורט של הפקודה שאנחנו כדי לשמור על מועדים
השנתי של הלידה או מותו של ישוע?  .מצאתי אין מופע כזה ...אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה בטח שקר.

ג'יימס ג'י Brazer
השמירה של השם פגאניים הישן של " Solisמת( ",היום של השמש) עבור ראשון הוא ,במידה רבה בשל האיחוד
סנטימנט פגאני וכריסטיאן שבה ביום הראשון של השבוע המליץ על ידי קונסטנטין נתיניו :אלילים ונוצרים כאחד ,כמו יום
הנכבד של א' פוליטית מוטיבציה( ,הכנסייה של רומא)  ,זני העברה של היום א'  Balderהשמש המשיח בן האלוהים.
הציטוט לעיל הוא מ ג'יימס ג'י  Brazerמתוך הספר ,שכותרתו:
הפולחן של הטבע",כרך א' ,עמוד 529
הציטוט לעיל ,אני מעניקה אימות ההיסטורי של  misinterpretationsשל הפסוקים הנ ל וגם שזה לא אלוהים אשר הקים של
שמירה על חגיגת חג המולד אלא של אדם ,היה מושפע או נשלט על ידי השטן.
הציטוט לעיל נותן תמיכה העובדה שהיה זה איש ,הקיסר קונסטנטינוס ,הכנסייה של רומא הקובעת רבים של המסורות צורר
המשיח עדיין נצפו אחרי כל השנים.

כפי שאתם יכולים לראות כאן ,כמוצג יש קודם לכן ,היה הקיסר קונסטנטינוס הכנסייה של רומא שגרם ההעברה של השבת ביום
השביעי של השבוע ליום הראשון של השבוע ,וכן הקמת המסורות חג המולד ,הפסחא ,לא כל הוראה או פקודה של אלוהים-ישו.

סנטה קלאוס
על העובדה כי חג המולד והפסחא ולא ניתנת על ידי אלוהים ,שחלים ,לכן כדאי לא להיות שנצפו על ידי הקדושים של אלוהים,
כדי לעשות זאת היא להוסיף את מה שאלוהים דיבר ,אבל גם זה יש כבר מזוהמים יותר המבוא של סנטה קלאוס .ככל הידוע לי ,כל מי
ק וראים לעצמם כריסטיאן שילבו האדם המיתי של סנטה קלאוס ,וזה ,ברוב המקרים ,סביב זה סובב חגיגת חג המולד ,לא ישו.
לפניכם קטע שלקחתי מהאינטרנט .מחשבון זה איך סנטה קלאוס הגיע ,שימו לב כי מה שהתחיל כאדם טוב ,נדיב לאלה במצוקה,
כמו גם האופן שבו אלוהים קורא לנו להיות ,הדימוי של סנטה קלאוס הפכה היצירה של כזב.

ניקולס סנט ההיסטוריה
.סנטה ,שלנו ימינו ועד הביניים ימי לאורך הקדוש ניקולס מן
".הנותן  -מתנה" בעולם הבולטים של והאבולוציה מסעותיו את גלה

קצרה היסטוריה  -הקדוש ניקולאס
ניתנו שלו הכוחות .מירה של מתנה הנותן הפך הוא .הקטנה באסיה ,ליקיה העיר של ,פאטארה בעוד ,לספירה  280ב נולד ניקולס סנט
.יוון ,רוסיה ,מלחים ,ילדים של הפטרון דבר של בסופו נקרא הקדוש ניקולאס .סוד יישאר מתנה הנותן של הזהות כך ,בלילה מאוחר
ומתנות כסף של מתנות ,לאנשים לעזור המדינה ברחבי למסע ,עשיר אדם היה הוא .בישוף הפך יותר שמאוחר ,נוצרי כומר היה ניקולס סנט
דבר שום !יבוא לא שהוא או במהירות לישון ללכת נאמר היום של שהילדים כך ,מתנות חילק הוא מתי לראות אהב לא ניקולאס סנט .אחרות
.מוקדם לישון הולכים הילדים כן אם אלא .המולד חג זה .תגיע לא קלאוס סנטה ,ההשתנ לא
שהותיר הגרביונים זהב שקי וניתר ניק סיינט .חתונתם ביום בנותיו שלוש לתת כסף לי היה עני אדם על הוא ,ניקולס סנט על מפורסם סיפור
חג בבוקר מתנות מלא יהיה הם כי בתקווה המולד חג על גרביים יתקנ יש ילדים ,מאז ,הזהב למצוא האחיות .האש ליד יבש היה הבנות
.המולד
,הרומית האימפריה של האזרחים כל את ציווה דיוקלטיאנוס  303,בשנת .וחוכמה פוסקים של למוניטין היה ניקולס למדי צעיר היותו למרות
.כאל לו לסגוד ,הקטנה באסיה שכללה
,שלהם העקשנות זעמה .הקיסר פקודת לציית להם תאפשר לא שלהם המצפון אז ,לבד אחד היםאלו ,אחד אלוהים האמינו הנוצרים
במשך .נכלא גם גם הקיסר של מכתיבה שהתנגד הקדוש ניקולאס ,האיום את ביצע הקיסר .כלוא להיות הם כי הנוצרים הזהיר דיוקלטיאנוס
.שלו האמונות באפשרות פקפק לא מעולם הוא אך ,וצמא רעב ,קור סובל הוא .קטן תא מרותק היה הקדוש ניקולאס ,שנים מחמש למעלה
המשיך הוא .מיירה של הבישוף כמו לתפקידו חזר הוא ,שוחרר ניקולס לשלטון קונסטנטין והגענו ,דיוקלטיאנוס התפטר כאשר  313,בשנת
.לספירה  6, 343דצמבר ב מותו עד יותר ומבין חכם אפילו והפך הטובים מעשיו
פני על לאנשים לעזור יכול עדיין זה היא או הוא ,עדן לגן הולכים ,המוות לאחר קדוש כך כל חיים שחי מי הוא קדוש ,הקתולים של בעיניים
.נוכחותו את להסביר צצו רבות אגדות ,ילדים היה כזה אחד  -אנשים של שונות לקבוצות הפטרון קרובות לעתים הופכים הם .הארץ כדור
לפי קדושה כמו רשמי באופן הוכר הוא לספירה  800עד .אותו של שמו על נקרא להיות היו וביוון הקטנה באסיה כנסיות לספירה  450עד
.המזרחית הקתולית הכנסייה
.בצרפת בישופ ניקולאס יום להחגג החלו השישית דצמבר ,לספירה 1200s
קפלות -2000מ יותר היו .ומריה ישו אחרי ,ביותר האהוב השלישי הדתית הדמות היה הקדוש ניקולאס ,המודעה -1400ה שנות סוף עד
.שמו על נקראת ומנזרים

ניקולאי ,שנים מאות במשך .מולד חג אבא דמות נותן מתנה עוד יותר העדפתי ,הקדוש ניקולאס לסגוד הפסיקו באנגליה אנשים 1,500
קלס ההגייה נגזר היה קלאוס סנטה השם .לילדים דאגתו הראה חדשים סיפורים והמציא באירופה רבים אנשים ,גדל הפופולריות הקדוש
של שלהם המסורות את הביא )אמסטרדם ניו פעם נקרא( יורק בניו הראשונים ההולנדים המתיישבים .ניקולס סנט של ההולנדי דיבקוק
.קלאוס סנטה כמו מיושב היה אשר ,קלס סנטה מהרה עד הפך זה ,קלס דיבקוק לבטא ניסו אחרות ממדינות ילדים כמו .הקדוש ניקולאס
מודרניות בתמונות ראיתי בגדים שלו האדומה החליפה עם בקרוב הוחלפו קרוזייר  jeweledכפפות ,מיטרה עם הזקן הבישוף של הגלימה
.אחרות

כעת ,משהבנת את ההיסטוריה של חג המולד ואת מוצאו של סנטה קלאוס ,ניתן לראות כי שום דבר מזה לא נצטווה או בהדרכת
אלוהי היקום ,אבל הם המצאות של שני הקיסרים של רומא ,דיוקלטיאנוס ,קונסטנטינוס ,אשר סגדו פגאני אלוהים הוא לא האל הבורא.

מתפלל בשביל הדברים של כדור הארץ
 .תחשיב את

זה :כשאת מתפללת לאלוהים ,זה לעתים קרובות יותר מאשר לא ,התפילה שלך קשור משהו שאת חושבת

עליך; משהו ארצי ולא רוחניים .אלוהים מספק עבורנו ,אנו אשר יסגדו לו כמו שהוא פקודות ,עם מה שאנחנו צריכים ,כפי שהוגדרו על
ידו ,אוכל ,מקום מגורים ,חברים ובני משפחה כדי לשתף עליות ומורדות.
באתי כדי להבין כי לעתים קרובות יותר מאשר לא מתפללת לאלוהים עבור מי שאנחנו לדברים גשמיים ולא של טבע רוחני .כל
זה מתחיל כשהיית ילד ,כמו גם כאשר אתה לעודד את הילדים לשבת על הברכיים של סנטה או לכתוב מכתב לסנטה ,שאתה מעודד את
הילדים שלך לטיפול סעיף סנטה כמו אלוהים.
רק תחשוב על זה ,הילדים שלך מבקשים להיות קסום עבור צעצועים או בובות וכו שזה סוג של תפילה .עליך להתפלל אל סנטה
לדברים ,את הילדים שלך בדיוק כפי שאתה מתפלל לאלוהים לדברים .גרמת הילדים שלך להאמין .סנטה קלאוס הוא אלוהים.
הדבר הגרוע ביותר הוא ,כי כאשר הילד מתבגר ,יגלה כי סנטה קלאוס לא קיים ,הם מתרגמים את זה להאמין על אלוהים
הבריאה ,אשר מכניס ספקות את דעתם לגבי המציאות של אלוהים .זה כמו השטן רוצה הפולחן שלנו להיות .תפילה שווא נוסדה על
בשורה שקרית של השטן ,אשר הוא בור ללא תחתית שממנו כל הרוע נכנס לעולם.
 .זה השם של סנטה קלאוס לילדים לשיר אל ועל במהלך חגיגות חג המולד ,השם של ישוע בקושי מוזכר זה המאה העשרים .אני
יודע שאתה לא רואה כל פגיעה בילדים שלך שיש סעיף סנטה להאמין .כאשר הם תינוקות ,אבל כדי לעבוד את אלוהים בכל דרך חוץ מזה
אשר הוא מצווה היא כדי לא לעבוד את אלוהים בכלל .לא עדיף לך לקרוא לילדים שלך את הסיפור על לידת כאשר היא ניתנת בכתבי
מאשר להמשיך אל שקר בשם סנטה קלאוס המצאה זו? מכל המתנות פעם שנתן לך סעיף סנטה ,אף אחד מהם גדול מתנה זה מתנת חיי
הנצח אלוהי היקום מציעה לכל מי נותן פולחן אמיתי ונכון לו ,כמו שהוא אלוהים ציווה .ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות נותן לנו
איך אלוהים מצווה שאנחנו עובדים אותו.

יש אלוהים אחרים לפניי
תהיה לא אלים אחרים לפניי .אקסודוס 20:3
משמעות הדבר היא כי אתה להתפלל אף אחד או שום דבר אבל לאלוהים .כאשר ילדך מבקש סנטה מתנה לחג המולד ,הילד הזה
הוא הצבת סעיף סנטה לפני אלוהים.

אין אלילים או מ"דברים
יש דבר שנראה ,או כל דמיון דבר זה בגן עדן לעיל ,או זה בעפר שמתחת ,או זה במים מתחת לאדמה .אקסודוס 20:4
אתם עשויים לחשוב כי הזמן של לסגוד אלילים פגאני נגמר זמן ,אבל כאשר אתה נותן כבוד פסל או ציור או איזה תמונה אחרת
של זה אשר נחשב ישוע המשיח ,האמא מרי ,או כל הקדושים או סמלים דתיים אחרים ,אז אתה מפר את המצווה.

לא נכנעים להם
לא להשתחוות האני אליהם ,ולא לשרת אותם .אקסודוס 20:5
כאשר אתה מזין את הכנסייה שלך זה נדרש מכם להסתכל לעבר פסלו של ישו ו/או מרי ולקחת ברך את הפסל ,לפני שאתה
לוקח כיסא ,ואז אתה ממקם את עצמך תוך הפרה של מצווה זו.

לא תישא את שם האל לשווא
לא תישא את שם ה' האל לשווא .שמות 20:7
מה שזה אומר זה אם אתה לנו השם של האל בתור קללה או לתת שבועה שימוש אלוהים העד שלך אבל שבועת שקר או שאינך
מתכוון לקיים את שבועתך ,אם אתה לוקח את שם ה' לשווא.
זה נפוץ בקרב הנוצרים שאני יודעת לומר את הדברים הבאים בעת שהם פולטים ,כעס" ,למען השם ".הדבר נפוץ כל כך שאני
לא בטוח אם האנשים שעושים את הקללה הזו אפילו מודעים מה חטא כי הם עוסקים.

זכור את יום השבת
זכור יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה .אקסודוס 20:8

לקחת

הערה :את המילים האלה אומרות את "יום השבת" ,לא את שמירת השבת ,או את החגיגה השבת" .היום" כי אלוהים

אומר לנו "נשכח ",לא חגיגה או שמירה.

מהו יום השבת?
 ,אבל היום השביעי השבת של האדון האל :זה לא עשה שום עבודה .אקסודוס 20:10
אתה רואה ,אלוהים אמר לנו בלי בלבול ,היום השביעי הוא יום השבת .לשמור השבת בכל יום אחר או אסור לצפות אותו
בכלל ,אז אתה מניח לעצמך אופוזיציה ,ציות האלוהים.

סנטה הוא השטן
אם אתה עדיין לא מאמין סנטה הוא המצאה של השטן ,רק להשוות את האיות של השמות .השטן הוא סנטה ,זו אחת הדרכים כי
השטן הוא כל כך טוב על השקרים שלו ,הוא יכול לקחת משהו כל כך תמים לכאורה ,אך יש כאלה השלכות הרסניות ,ולגרום מי ייתן
אחרת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים שאני מהסס בתפילה הזאת.
זכור :הטוב ביותר לספר שקרים הם  90%אמת ,רק  10%שקר ,מה שאומר כי הרעיון של סנטה קלאוס ורצון טוב לתת
מתנות שיוצר בנו ,היא האמת  ,90%אבל מתן כבוד להיות מיתיים כמו סנטה קלאוס היא לתת סגידה לאלוהים שווא.
מתי אתה לעודד את הילדים לבקש סנטה צעצועים וכדומה שהם מבקשים דברים של כדור הארץ ,כאשר אלוהים מציע לנו
דברים של הרוח גן עדן .אתה גורם שילדיכם יהיו הגשמי ,או פיזי ,יותר מאשר הרוחני .הם שואלים ,מקבלים דברים ,כל הילדות שלהם,
כך כאשר הם מתבגרים; הם ממשיכים לדרוש דבריםגשמיים ,אשר לוקח להם יותר ויותר מהאל.
כאשר הבנתי לראשונה את מה הפסוקים הנ ל התכוון ,הייתי מאוד עצוב .כל חיי שאני ציפיתי לחג המולד ,במיוחד כאשר ילדיי
ונכדיי היו צעירים ,עכשיו כשאני יודע את האמת ,אני לא יכול כבר לא לסלוח שלה חגיגה .הדבר שאתה צריך לשאול את עצמך זה ,האם
אתה אוהב את אלוהים? אם אתה אוהב את אלוהים עליך לציית המילה שלו .אלוהים אומר לנו שאנחנו חייבים יסגדו לו כפי התענוג שלו,
ולא כפי .העונג כולו שלנו .אלוהים אם לא דיבר זה ,אז זה שקר .אלוהים לעולם לא בכתבי נתן פקודה או הוראה שמירה של לידה או
מותו של ישוע ,ולכן אנחנו חייבים לא להשתתף אלה חגיגות אחר שנהיה נגד האלוהים .כדי להיות ברור מאוד ,אם אתה אוהב את אלוהים
רוצים להיות ממוספרים בין הקדושים של אלוהים ,כפי שהוגדר על ידי ישוע של התגלות  and12:17שוב בהתגלות  ,14:12אתה חייב
לדחות את השקר זה חג המולד ,הפסחא ,ואז לסיים את החגיגה שלכם מהם.

מי לייסר אותך
 ,הם השוכנים על פני האדמה אשמח מעליהם ,לשמוח ,ואני אשלח מתנות אחד לשני; כי אלה שני נביאי מיוסר אותם זה וישב
על כדור הארץ .התגלות 11:10
הסיבה שאלוהים נותן בפסוקים הנ ל ,הנוגעים שלו שני עדים ,לגבי הסיבה למה אנחנו נותנים מתנות אחד לשני היא כי אלה שני
עדים מיוסר אלו אשר אינם נותנים סגידה לאלוהים כפי שהוא מצווה .שני העדים האלה נתנה עדות מכתבי הקודש של אלוהים ,אשר
היא לסכם את עשרת הדברות .אם לשמור את המצוות של אלוהים ,לחיות את חייך ברוח תורתו של ישו ,ואז היית יודעת להתבונן .כמו
חגיגת הלידה או מותו של ישוע אינו מורשה על ידי אלוהים.
מי שרוצה להמשיך במסורת חג המולד ידחה זאת כי הם רוצים להמשיך לתת מתנות ולעשות שמח ,ולכן הם נעלבת כאשר
מישהו כמוני מרמז כי הם האופוזיציה ,אי ציות לאלוהים כאשר הם מחזיקים כזה מסורות . .זה בדרך זו ,כי מה שאני מטיף מענה אלה
שדוחים את ההטפה...

השטן ,דרך השפעתו על הקיסרים דיוקלטיאנוס ו קונסטנטין ,הקים חגיגות אלה כדרך למשוך את הקדושים האלוהים מן
האלוהים האמיתי ולתוך השקר המייצגים את החגיגות האלה.

תחייתו של שני עדים
לאחר שלושה ימים ,חצי רוח החיים מאלוהים נכנס לתוכם ,הם עמדו על רגליהם; פחד גדול נפל עליהם אשר ראה אותם התגלות 11:11

 ,ואחרי שלושה ימים ,חצי :זכור 3 ,ימים ½ מחשבת את  ½ 3נבואיים שנים ,וכאשר אתה להכפיל  3.5שנים לפי  360ימים,
כשנה היה בזמנו של הקדמונים ,תקבל  1260ימים נבואיים ,שזה כמובן שנים מילולי .1260
זכור :בשני העדים של אלוהים ניתנות כדי להעיד כי באותם השנים  1260כפי אנטיכריסט יש מלחמה הקדושים של אלוהים,
לכן ,בסוף שנות טרור 1260 ,אנטיכריסט ,המוכר גם בשם הכנסייה של רומא ,בהן כח לעשות מלחמה על הקדושים של אלוהים ,אך לא
לפני אנטיכריסט הורג את שני עדים.
רוח החיים מאלוהים נכנס לתוכם .עם סוף הזמן אנטיכריסט להפוך את המלחמה על הקדושים האלוהים ,מאפשר חופש
מרדיפות כי האמת של התנ ך היה עוד פעם לקרוא לאור ,ובכך להרחיב את קדושי האל למספרים גדול בזמן קצר מאוד ,להפנות אותך
תנועת האדוונטיסטית של המאה ה . .19-זה בדרך הזאת החיים של אלוהים נכנס בשני העדים...
 ,הם עמדו על רגליהם; פחד גדול נפל עליהם אשר ראה אותם .אני אני בטוח המנהיגים של הכנסייה של רומא ,במיוחד את
האפיפיור ,הקרדינלים ,שריחם של פחד ,לראות את זה קורה .כאשר יש לך מונופול על מה שאתה אומר זה שאתה מתיימר לדבר בשם
אלוהים ,יש לך כוח על העם .כאשר אנשים מקבלים אלטרנטיבה השקרים שלך בכך שמראים את האמת ,אז את הכוח שלך על העם לוקה
בחסר .זה לא היה אולם רק לאלה של הכנסייה של רומא מי רעד מפחד על תחייתו של האלוהים האמיתי במהלך המאה ה ,19-אך רבים
מן הכנסיות הפרוטסטנטית הרגיש הפחד גם כן.
אתה רק צריך לקרוא את כתביו אלה מן הבולטים פרוטסטנטים באותן שנים לראות את הניסיונות שלהם מראה אלוהים של כמו
שקר ,בעיקר בנוגע של שמירה על השבת ביום הראשון של השבוע( ,ראשון) ,והוא לא ביום השביעי של השבוע( ,שבת) ,כמו הפקודה
על ידי אלוהים ספר בראשית ,פרק  ,2שמות בפרק  .20ישנם גם אחרים הפרוטסטנטי מסורות שמשפר אמת כי הם כנגד האלוהים.
כתביו של אי טי  Hiscoxלשקף זאת ,אשר נתן קטעים מתוך שיעור  , 19מזהים של אנטיכריסט מצאתי בדף אינטרנט זה.

סוף העידן של השניים
הם שמעו קול גדול מן השמים אומר להם מנוחת עולם",לבוא הנה ".הם ועלה לגן עדן בענן; אויביהם ראה אותם .התגלות 11:12

כי פסוק זה הוא ספר חזון יוחנן ,זה נבואה בין ההתחלה והסיום של אחרית הימים .כמו ספר דניאל ,אלוהים לפעמים יקפוץ
קדימה בזמן של פסוק אחד הבאה; אני מאמין שזה כזה קפיצה קדימה ,מלדבר על הזמן של אנטיכריסט 538( ,לספירה עד 1798
לספירה) ,אז הזמן של התנועה האדוונטיסטית רחב העולם אמצע עד שנות ה  ,1800ההתגלות השנייה של ישו ,אשר טרם להתרחש.
קול נהדר מן השמים הוא אלוהים-ישוע קורא מת הקדושים שנרצחו על אמונתם ,מתוך קבריהם ,הידוע גם בשם ההלקחות,
" כפי שאתה אולי זוכר מתי ישו חוזר הוא לרדת מן העננים ,ולהביא הקדושים מת לו קודם ולאחר מכן
אליו ",הם עלה לשמים על ענן.
האלה הקדושים עוד לחיות לאחר מכן .זה לדעתי כי זה אירוע זה בזה לעיל פסוק אומר לנו ,זה נוף את הופעתו השנייה של ישו ההלקחות.
" יש פה התייחסות לעובדה כי כל העולם יהיה עד הופעתו השנייה של ישו .רבים טענו כי ההלקחות
"ואת אויביהם ראה אותם
מתרחש ,זה יהיה כמו אנשים פשוט נעלמים ,אך מה הפסוק הנ ל אומר ,כי כל העולם יהיה עד סוף העידן של הקדושים של האל ,כי כולם
יראו אלה הם יודעים להיות מת ,קמים מהקבר מתהלכים בינינו עבור זמן מה לפני ואז נמשך לתוך העננים כדי להיות עם המשיח.
זכור :אם אתה לא מניפסט האהבה שלך לאלוהים על ידי מתן לסגוד לו ,בדיוק כפי שהוא מצווה ,לא הוספת המילה שלו או
חיסור מהם ,ואז אתה לא של אלוהים .אם אתה לא של אלוהים ,אז אתה האויב שלו .אלוהים רואה רק שחור ולבן ,טוב ורע ,יש אין דרך
ביניים .כאשר ישוע מעלה מן הקבר כל הקדושים שלו ,כל העולם ,כי הוא חי באותה תקופה ,יהיו עדים לזה .תחשבו על זה ככה ,אם אתה
לא אחד מאלה להיות לעלות במעלית לתצפית ישוע בעננים ,אז אתה לא אלוהים ,זה אומר שאתה אויב של אלוהים ועל כל הקדושים שלו.

 .יש עדיין זמן
 .אל תהיה מוטרד עם זאת ,יש עוד זמן להתחרט על חטאיך ,לבקש מאלוהים לסלוח לך ,אם אתה לוקח את המילים האלה כי הם
הקריאה ללב ,להתחיל בתהליך ההמרה ,אתה עדיין יוכלו להינצל .אם תחכה עד הופעתו השנייה של ישוע ולאחר ההלקחות ,זה יהיה
מאוחר מדי בכל אופן.

העונש של ירושלים
באותה השעה היה שם רעידת אדמה גדולה ,ואת החלק העשירי של נפל על העיר ולאחר רעידת האדמה נהרגים אנשים  :7000השריד היו
 ,affrightedוהורה תהילה לאל השמים .התגלות 11:13

פסוק זה הולך יחד עם הופעתו השנייה של ישו ,יתרחש מתישהו זמן קצר לאחר סוף העידן של הקדושים .בפסוק זה תהיה
רעידת אדמה בעיר אשר יהרוג את שבעת אלפים איש .השאלה שתשאל היא באיזו עיר? העיר היחידה שיזכירו בפרק  11היא העיר
ירושלים ,העיר הזאת אשר תוכלו להרגיש את זעם האל תחילה בשובו של ישוע.
זכור :זה היה בתוך העיר ירושלים איפה הקדושים של האל הראשון נרצחו על ידי זקני בית מקדש.
תשכב שלהם גופות ברחובות העיר הגדולה ,אשר מבחינה רוחנית נקרא סדום ומצרים ,שבו גם אדוננו נצלב .התגלות 11:8

" זה מוודא לי כי ירושלים לא יחוש הגרוע ביותר
מילות המפתח לספר לנו איזו עיר אלוהים מתייחס הן" ,שם גם אדוננו נצלב.
של המלחמה הגדולה ,יהיה בעיקר עדיין עומד עד הופעתו השנייה של ישוע ,אשר אני מציע לא תתרחש עד אחרי המלחמה הגדולה ואחרי
הגדולה .כאשר ישו חוזר ,יוסרו גיהינום עלי אדמות ,גן עדן עלי אדמות נחליף אותו.
" זו רעידת האדמה תתרחש לאחר סוף העידן של הקדושים ,והיו מי
" .והוא השריד היו  ,affrightedונתן תהילה לאל השמים
שנותר על פני כדור הארץ כל עדים ההלקחות .זה בשביל זה להוכיח כי ישו חזר ,כי אלה שמאל סוף סוף לראות את הטעות שלהם,
ותראה כדי לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה .אני לא בטוח כמה זמן יימשך הגדולה ,אבל זה הרושם שלי ממחקר שלי בכתובים ,כי זה
יהיה על שנים שבע מילוליים .פסוק זה אומר לי ,דרך כל כאב וסבל ,ואת המכות הבאת על האפיקורסים של כדור הארץ במהלך תקופה
זו ,היהודים בירושלים עדיין לא יאמין .זה לא יהיה עד רעידת האדמה ,את הופעתו השנייה של ישו ,ואחרי ההלקחות ,כי הם סוף סוף
לראות את האמת זה ישוע המשיח.

ממלכתו של אלוהים על כדור הארץ
יגוני השני הוא העבר; והנה ,את יבוא צער השלישי במהירות .המלאך השביעי נשמע; היו קולות יפים בגן עדן ,אומר",ממלכות העולם הזה הם
הופכים הממלכות של אדוננו ,ישו שלו; אפשר למות משעמום לעולם ועד ".התגלות 11:14-15

על הופעתו השנייה של ישוע המשיח ,אלוהים תניח את טענתו החוקי כל אומות העולם .בקיצור כמו אורח אלוהים שישוע היה
המלך של כדור הארץ ,אשר יהיה למעשה להיות הדרך שלו להגיד כל הממשלות האלה קיימים באותו הזמן ,כי הם אינם עוד הממשלות
של מדינות משלהם ,אבל עכשיו הם כפופים לתכתיבים של ישוע המשיח.
זו דעתי ,ממש מההתחלה של האדם על פני כדור הארץ ,שהיה תמיד במקרה זה האיש היה נדרש כדי לשמור על חוקי האל על
פני חוקים משלהם ,אבל לעשות השפעת השטן ,האומות של כדור הארץ הצליח לשים את החוק של אלוהים מעל חוקים אזרחיים משלהם.
ארצות הברית היא דוגמה מושלמת של זה ,החוקה נוסדה על ידי את המוסר של אלוהים ,עשרת הדברות ,אבל פעם אחר פעם,
חוקים אזרחיים נכתבו ,פסקי-דין שניתנו כי אין לשים קודם המוסריות של אלוהים ,זו גרמה ממשלת ארה ב שקופית רחוק תחת ההשפעה
של השטן .היום ,ליברליזם ,דת שקרית של השטן ,יש שליטה הנשיאות ,המחוקק ,ועכשיו הרשות השופטת ,נותן לשטן שליטה מוחלטת
של תושבי אמריקה.

אשר הינם  ,wastואמנות לבוא
זקני עשרים וארבע ,אשר ישב לפני אלוהים להם על המושבים ,נפלו על פניהם ,סגדו לאל ,אומר",אנחנו נותנים לך .תודה ,אלוהים .אלוהים
אדירים ,אשר הינם  ,wastואמנות לבוא; כי אתה  hastלקח לך עוצמתך נהדר ,ואתה  hastשלט ".התגלות 11:16-17

אלוהים הוא נצחי אל הנצח ,ונותן בפסוקים שלעיל ,האנשים השמימיים הם וידוע זה כאשר הם מתייחסים אלוהים כמו "אשר
הינם  ,wastואמנות לבוא".

זכור :מות קדושים הקדושים של אלוהים כי הוצגו באופן סמלי כמו להיות תחת כס המלכות של אלוהים ,פסוק זה מראה כי
האנשים השמימיים הם בדיוק כמו לקראת סוף שלטונו של השטן על כדור הארץ כפי מומחש שלהם פולחן האל ,כאשר ישו מכריז על
סמכותו על אומות העולם שמח.

מתן תגמול הקדושים
ואת האומות היו כועס ,ולא הזעם הגיע ,הזמן של המתים ,כי הם צריכים להישפט ,ועל כך  shouldestנתן הפרס בפני המשרתים את הנביאים
וכדי הקדושים ,ואותם שיראים שמך ,קטן ונוח;  shouldestלהשמיד אותם אשר את כדור הארץ .התגלות 11:18

האומות היו כועס :האומות יהיה כועס כי ישוע תקים ממלכתו של אלוהים על כדור הארץ ,ואת כל האומות תאבד את ריבונותם,
שליטה של אדם על כדור הארץ יהיה בסוף.
הזעם הגיע :כאשר ישו חוזר .זה יהיה כמו מלך כובש .כל אומות העולם תהיה לי ברירה אלא כדי  acquiescentלסמכות שלו,
כפי מעיד הקודם ,הם לא יהיו מרוצים.
הזמן של המתים ,כי הם צריכים להישפט :פסק דין זה הוא את הקדושים של אלוהים ,התקומה הראשון של לא כל כך אשר
נקרא יום הדין ,אשר לא בא עד הסוף של אלף שנות שלטונו ישוע ,אבל כל מי הקדושים של אלוהים לעלות לשמים למעלה לתוך העננים
עם ישו עם שובו ,ואלה שנהרגו היו שופטים ,נמצא אשם על ידי נרצח על ידי אנטיכריסט או של נביא שקר  ,ישפטו על ידי אלוהים,
הרשעות שניתנו על ידי הכוחות של השטן התהפך על ידי ישו ,ישו הוא הסמכות העליונה בעולם הזה.

ניסויים של האינקוויזיציה
זה מתייחס גם העובדה כי במהלך ימי הביניים מיליוני אנשים היו לשים למוות על ידי הכנסייה של רומא ,כי הם נתנו סגידה
לאלוהים כמו שאלוהים ציווה ,אשר בניגוד אשר מטיף הכנסייה של רומא .הכנסייה הכריז לאנשים האלה? כדי להיות כופרים ומכשפות,
לאחר משפט מבוים( ,האינקוויזיציה) ,הם היו שמים למוות על ידי עריפת הראש או להיות נשרף על המוקד.
זה האנשים היו לרוב חף מפשע ,בכך שהם נותנים סגידה לאלוהים כפי נצטווה על ידי אלוהים ,זה ישו ,על חזרתו ,שלו
התלהבות של המתים ,הרשעות אלה להיות התהפך ,אלה נרצחו יוכרז לא אשם ,יזוהו על-ידי אלוהים הקדושים של האל.
כי  shouldestלתת פרס בפני המשרתים את הנביאים ואת אל הקדושים ,ואותם שהפחד שמך :כפי שאלוהים הבטיח ,בכך
הבטחתו של אלוהים הוא הבסיס של האמונה של הקדושים של האל ,ישו תעניק ההבטחות הללו ילדים האלוהים ,בזמנו של ביאתו השנייה
שלו.
זכור" :פחד שם האלוהים" היא לא לפחד ,אבל רחשו כבוד כדי ולכבד את אלוהים וכל זה שהוא מייצג .

אותם להרוס את כדור הארץ
ואת האומות כעסו ,הזעם הוא להגיע ,ואת הזמן של המתים ,כי הם צריכים להישפט ,ועל כך  shouldestנתן הפרס בפני המשרתים
את הנביאים וכדי הקדושים ,ואותם שהפחד שמך ,קטן ונוח; ואת  shouldestלהשמיד אותם אשר להשמיד את כדור הארץ .התגלות
11:18
 Shouldestלהשמיד אותם אשר את כדור הארץ :כל התרבות האנושית כי הושגה ,זו המדינה גבוהה של טכנולוגיית אנו חיים
עכשיו הם לא כמו שאלוהים התכוון .אנחנו חיים בעולם ההיי טק הזה מנוגד הפיזיולוגיה האנושית הטבעית אשר אלוהים שמשתילים בנו
בתהליך האבולוציוני מבוקרת שלו .אתה צריך רק להשוות החיים בגן עדן לאלה שאותם אנחנו צריכים עכשיו לראות את האמת של
מילים אלו .זה בעולם ההיי טק הזה שהורס את העולם עם  pollutionsמכל הסוגים . .זה כמו השטן רוצה ,הוא שונא את אלוהים ,והוא
שונא איש כל מה שהאל אוהב ,השטן שונא ,השטן רוצה להשמיד את העולם היפה הזה שיצר האל ,כמו גם כל החיים כי חייהם על
הקרקע ,בים .השטן רוצה להפוך את כדור הארץ לתוך עולם המתים ,חסר חיים.
כל המלחמות זה אי פעם ארכו בין הגברים יש בליבה שלהם ,והשנאה שיש השטן לאלוהים .עם בקרוב יקרה המלחמה הגדולה,
אשר יהיה מלחמה גרעינית ,השמדת כדור הארץ ,לא רק המין האנושי אבל כל החיים על פני כדור הארץ להיות בסכנת הכחדה ,אם לא
למעשה שניתנו נכחד.
אלוהים להסיר את כל הצד עם השטן ,אשר מעורבים באופן פעיל של העסק לגרום נזק כדור הארץ ,אבל גם כל השאר אלוהים
יסיר מן הארץ זה מציית שלו מילה או משפט שלו .על הופעתו השנייה של ישו כל מה השטן יוסרו מן הארץ במשך השנים אלפי של
שלטונו ישוע כמלך של כדור הארץ.

ארון הברית
מקדש האלוהים שנפתחה לגן עדן ,היה לראות במקדש שלו ארון צוואתו :היו ברקים ,קולות ,ו  ,thunderingsרעידת אדמה ,ואת הגדול ברד.
התגלות 11:19

לקחת

הערה :לחזון הזה ג'ון ניתן לראות את ארון הברית .רבים יש חיפשתי את זה מאז שהלך לאיבוד במהלך הכיבוש

הבבלי של יהודה ,אבל אתה יודע עכשיו כי אלוהים לקח את זה לגן עדן ,כדי לשמור עליה בתוך ארון הברית נשמרים משתי הטבלאות
מאבן אשר יש עשרת הדיברות נכתבו עליהם .ישו מוצג חזון זה ג'ון ,כך אנו לקרוא את דבריו גם לראות את החזון ,ובכך אבל ארון
הברית לא אובד ישוחזרו הקדושים האלוהים לאחר הופעתו השנייה של ישו.
לא לחשוף את ארון הברית לא עוד לשכנע את החשיבות של עשרת הדיברות ואת כל זה הם תומכים? על חזרתו של ישו ,אחד
הדברים הראשונים זה יקרה הוא כי ארון הברית ,המחזיקה את עשרת הדברות ,יובא בחזרה לכדור הארץ .האם זה לא לשכנע אותך כי
הם החוק של אלוהים ,כי אלוהים הוא נצחי אל הנצח ,ולכן החוק של אלוהים הוא נצחי כדי נצחי? מאז לפני היקום הזה היה אי פעם,

אלוהי היקום לא השתנה ,לכן ,יש גם את שלו חוקי .עם חזרתו של ארון הברית ,תורתו של אלוהים עוד פעם ייעשה מוחלט על פני
האדמה superseding ,כל חוקי של גבר

ישו האמיתי
 ,בית המקדש של אלוהים שנפתחה לגן עדן ,ולא היה לראות במקדש שלו ארון צוואתו :היו ברקים ,קולות ,ו ,thunderings
רעידת אדמה ,ואת הגדול ברד .התגלות 11:19
האמור לעיל לכן תיאור האירועים שהובילו ,במהלך ולאחר זמן קצר לאחר הופעתו השנייה של ישו המשיח .אתה יכול לראות כי
יהיו ללא ספק בכל העולם כאשר ישו חוזר ?.אז ,אם יש מישהו שאתה מכיר זה יש ולרפאל להיות אלוהים ,ואת כל הדברים האלה ועדיין
לא התרחשה ,עכשיו אני יודעת את זה הם ,מי אומרים שהם ישוע ,שיקרתי לך אז אם אתה יודע עכשיו מה אומרים יהיה שקר ,אל תיתן
לעצמך אותם ,אך לדחות אותם ,כי הם השטן ,הנשמה בת האלמוות שלכם תלוי על כף המאזניים.

התנועה האדוונטיסטית
אתן כוח בפני שני עדים ,הם יהיה לנבא אלף ומאתיים ו לשישים ימים ,לבושים ב  .sackclothהתגלות 11:3
עד שני של האל הוא האלה הקדושים של אלוהים והתנ ך במהלך ימי הביניים ,או מ 538 -לספירה עד  1798לספירה שני אלה
שמר האלוהים בחיים תקופה חשוכה מתי השטן גרם למלחמה נגד כל מי נתן פולחן אלוהי היקום.
בסוף ימי הביניים ,כוחו של השטן להשפיע במוחם של אנשים ,עדיין נשאר על פני האדמה ,רק היכולת השטן לרדוף את
הקדושים הגיע לסיומו כאשר נפוליאון הוסר כל העושר של הכנסייה של רומא ,לקח את הריבונות .של האדמות של הוותיקן.
כוחו של השטן היה עשוי שידית ,אבל זה לא נהרס .זה היה בשני העדים כי היו כל אבל מחקו .זה מוצגת כנכונות בהיסטוריה,
שבו אלה היו שהתנגדו הדת שווא על ידי אנטיכריסט בצורתה כמו הכנסייה של רומא ,אך הוסרו מן הארץ.
עם תום של היכולת של הכנסייה של רומא לרדוף את הקדושים של אלוהים ,אלו כמה ששרדו את ימי הביניים ברגע יותר החל
להטיף ,כל זה היה מקשיב ,האלוהים האמיתי .זה נמצא כנכון בהיסטוריה בכך אשר בא נקרא עולם רחב האדוונטיסטית התנועה1800 ,
לספירה עד  1850לספירה ,איפה התנ ך הפך פופולרי כדי לקרוא שוב ,וללמוד ,מחקר ,לפתוח דיון על דבר האלוהים ,עוד פעם עשתה את
דרכה לתוך כל הפינות של כדור הארץ ,השפות של איש
תנועה זו האדוונטיסטית לא היה ללא התנגדות אולם ,על-ידי שאר אנטיכריסט כנסיות זה הוקמה נפרד מן הכנסייה של רומא ,אך
אשר נשמר רוב אלה שיטות הפגאנית של מסורות למקם אותם כנגד האלוהים .אלו הן הכנסיות זה הבנות הזונה של הנשים הזונה שיושב
על החיה בצבע ארגמן.
בגלל ההתנגדות הזאת עדיין שהופעל על ידי אנטיכריסט כנסיות השטן בצורך עדים של האלוהים האמיתי עדיין קיימת היום.
למרות התנועה האדוונטיסטית החזיר את המחקר נפוצות ופתוחה של התנ ך ,השטן גרם הרבה המשמעות המקורית מכוונת על ידי אלוהים

כשהוא נתן הוראה לנביאים שלו היה מעוות ולא פגום כך כדי לצבור ידע אמיתי נדרש מאמץ נוסף כי רוב האנשים הם מסוגלים להפעיל
את עצמם ,אז הם הסתמכו על אלה אחרים ,מן הכנסיות הזונה  ,הם הניחו שם בבתי ספר תנ ך להגיד להם המשמעות של האל.
מסיבה זו הבת כנסיות של אנטיכריסט גדלו ,אבל האלוהים מושמעת עדיין לא לגמרי בעולם ,למעשה של מעל  7מיליארד אנשים
שהם חיים על פני כדור הארץ היום ,שאלוהים מכיר רק  144,000אנשים קדושים של אלוהים.

144,000
ואני הסתכלתי ונעמד ,הלאו ,כבש את הר ציון( ,ציון) ,ועם אותו של מאה ארבעים ,ארבעת אלפים ( ,)144,000בעל שם אביו הכתוב בהמצח.
התגלות 14:1

הטלה הוא ישוע או בתור ישוע לימד אמיתי ונכון פולחן האל את אביו ,או במילים אחרות את האמת הכנסייה של ישו.
הר ציון הוא הפניה אל ההר שעליו נבנים העיר ירושלים ובית המקדש ,התל הקדושה של אלוהים ,אבל זה גם התייחסות מכתבי
הקודש של אלוהים אשר כוללת את תורתו של ישו ואת כל הספרים של הברית החדשה.

ישראלית מוגדרים
זוכר :שהסברתי מיהו הישראלי? 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 ותן סגידה לאלוהים כפי שהוא
מצווה ,הוא הישראלי .להיות הקדוש של אלוהים הוא שם נרדף להיות ישראלית כפי שהוגדרו על ידי ישוע.
בזמנו של משה ישראלית מוגדר כ :מי שמר .וצייתי עשרת הדברות האלה אחרים המצוות ואת פסקי הדין של אלוהים.
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 הם גם אלה אשר מכוסים תחת הכותרת של להיות ישראלית או בני או בני ישראל.
הדרקון היה שנה אחת עם האישה ,והלכתי לעשות מלחמה עם השריד של הזרע שלה ,אשר לשמור על המצוות של אלוהים ,יש
העדות של ישוע המשיח .התגלות 12:17
הדרקון הוא השטן .
האישה היא הכנסייה של ישו .
זרע האישה ,כל המחזיקים נאמנה תורתו של ישו הנוצרי ,כהגדרתו" ,אשר לשמור על המצוות של אלוהים ,ויש העדות של
ישוע המשיח".

עם כניסתו הראשונה של ישו ,רק אלה מי לשמור את המצוות של אלוהים ויש עדותו של ישו יכול להיקרא בני ישראל,
אלו רק לשמור את המצוות של אלוהים ,אך דוחים את ישוע( ,היהודים) ,יהיו אותו יחס כמו כל האנשים בניגוד אלוהים ואת חוקיו .באופן
דומה ,אלה אשר בצע רק את תורתו של ישו ,אך דחה את עשרת הדברות כמו להיות רק עבור היהודים ,גם יטופלו כמו אויבו של אלוהים.

עם ישו144,000 ,
 ,הסתכלתי ונעמד ,הלאו ,כבש את הר ציון( ,ציון) ,ועם אותו על מאה ארבעים ,ארבעת אלפים ( ,)144,000בעל שם אביו הכתוב
בהמצח .התגלות 14:1
עם אותו מאה ארבעים ,ארבעת אלפים ( )144,000יכול להמליץ כי  144,000הם ,ישו 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 .מספר זה 144,000 ,אינו מקרי .זוהי התייחסות  144,000מקבלים את מארק האלוהים על המצח לפני תחילת
המלחמה הגדולה.
להיות עם מישהו ,כגון להיות עם ישו ,לא אומר כי הן פיזית עם ישו ,אך כי הם חסידי כל שישוע לימד .אם תקבל את תורתו של
ישו ,אשר כוללים הרחבה של המשמעות של עשרת הדיברות ,אז אתה אחד הקדושים  144,000של האל ,או על קצה של ימים ישראלית.

יש הסימן 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 היא ההגדרה אשר הוא אלוהים; את אישיותו ואת האופי המוסרי ,אשר מבוססת על עשרת הדיברות,
תורתו של ישוע .לכן ,זה ואז נותן אימות כי אלה אכן  144,000זהה של לפני המלחמה הגדולה .פסוק זה גם אומר לי כי אלה ממוספרים
של  144,000ימשיכו דרך המלחמה הגדולה ,הגדולה.
אם אתה חושב ככה אתה נשמרים על ידי את חסדו של אלוהים-ישו ,אך אינם מתאימים להגדרות הנ של מי הוא הקדוש של
אלוהים ,אז האמונה שלך היא שגיאה ,והיא הנשמה בת האלמוות שלכם תלוי על כף המאזניים .הכנסיות הבת של אנטיכריסט מלמדים כי
כל מה שאתה צריך לעשות הוא מכריז על ישו המושיע שלך ,מתימרים להאמין כי ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,אתה ייגאל על ידי
אלוהים ,אבל זה שקר.

קול מהשמים
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

שימו

לב :היחידים יכול ללמוד שיר חדש ,הם אלה אשר נגאלו מן הארץ ,הם ממוספרים האלה  144,000אלוהים מזהה

בתור הקדושים של אלוהים .אמרתי לך את זה כדי לתת תמיכה לקונטנשן שלי לעיל ,כי רק מי יכולה להיות מוגדרת כ הקדושים של
אלוהים ייגאל.

שיר חדש
הם כאילו שר שיר חדש :זה שיר חדש כי אף אחד אחר יכול לשיר ,כי זה הסיפור של בני ישראל ושל שלהם דרך ארוכה
לגאולה- .אדם של  144,000הקדושים של האל ,האל ,סוף כל סוף ,יוכלו להגשים את בריתו שהוא עשה עם אברהם.
זוכר :אלוהים הוא אמת ,כאשר אלוהים עושה הבטחה ,וזה מה ברית היא; הוא מחוייב לכבודו ,אישיותו ,אופיו המוסרי לקיים
את ההבטחה הזו ,כל עוד אלו עם מי הוא מייסד ברית להחזיק עד הסוף ההבטחה .למרות היהודים necked ,מוות לאנשים הם ,היכן
מתריסה חוקי האל ,אברהם קיים את הבטחתו ,יצחק קיים את הבטחתו ,יעקב קיים את הבטחתו .מסיבה זו אלוהים חייבים לשמור על
ההבטחות שהוא עשה להם .באחרית הימים ,יהיו לפחות אלה  144,000שיכלול הנפטרים דם של יעקב כמו גם אחרים ,שאלוהים יכול
לתת מימוש האמנה שלו .שאני מחשיב זאת הסיבה לכך כשמזכירים  144,000בפסוקים הנ ל ,דברי האלוהים שמחים אפילו צוהל ,כי
ילדיו המנוח זמן סוף סוף חזר אליו.
הזרע של אברהם הם כמו אברהם כי הם מאמינים בדבר אלוהים .
הזרעים או בני ישראל הם כמו זה יעקב הם היה להתגבר על חטאיהם ביקש והם יהיו ניתנה מחילה על ידי אלוהים על חטאיהם
.

אינו מזדהם עם נשים
 .אלו 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

בשיעור הקודם נתתי הסבר מי הנשים ,אז לא אעשה שוב כאן .עם זאת ,הנשים האלה הן של השטן ,הזונה מי שיושב על החיה
בצבע ארגמן ,ועל הבנות הזונה של הזונה ,והם אינם הנשים הראשונות ,מי שיעמוד על הירח ,מי הוא האלוהים.
זה ואז מראה לנו כי הנשים הקדושים  144,000האלוהים הם הבתולות של הכנסייה של רומא וכי הפרוטסטנטית כנסיות הזו
באה ממנו .אנטיכריסט היא הכנסייה של רומא ,הבנות הזונה הם הצאצאים של הכנסייה הזאת ,זה אומר כי הבנות הזונה הם הכנסיות
הפרוטסטנטיות התרחקה הכנסייה של רומא ,אך רבים של מסורות ואמונות שווא שנקבעו על-ידי הכנסייה של רומא במשך מאות שנים,
היצור הכי חילול הקודש השבת ביום ראשון.
כאמור בשיעור הקודם ,הבתולים הוא לא של הבתולים מינית ,אלא טוהר של הנשמה 144,000 .אלה הקדושים של אלוהים
והוא גם של הכנסיות שווא של אנטיכריסט ,הכוללים הכנסייה של רומא ,כמו גם הכנסיות הפרוטסטנטיות שמר את המסורת חילול
הקודש ושיטות שהוקם על ידי אנטיכריסט בתולות.

את הניסיון האישי שלי
לדוגמה ,אני אשתמש הניסיון שלי .מגיל צעיר ,היה לי עניין המטפל כל כנסייה או השייכים כל דת .אני כבר הראו כי המצווה
הרביעי נדרש כי היום השביעי יום של אלוהים השבת ,אך כל במספר כנסיות זה היה לי ניסיון עם ,דרך בני משפחה שלי ,המשיך ראשון
כמו השבת ,זה גרם לי להסתכל על הכנסיות כמו להיות צבוע ,לכן כיבה אותי מהם.
אני לא למד על הכנסייה אדוונטיזם יום השביעי עד כמה שנים לפני ,אשר לשמור יום השביעי כמו שאלוהים ציווה ,אבל אפילו
לכנסיה יש בדברים שלה הליבה אמונות אינם נתמכים על-ידי התנ ך ולאחר האופוזיציה ,ציות האלוהים .מסיבה זו ,אף-על-פי זה שומר
שבת ביום השביעי ,הייתי מסרב להצטרף אליה.

הם אשר בצע את הכבש
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 וכדי השה .התגלות 14:4
כי אלה הם אשר בצע את  withersoeverטלה הוא גת ,אומר לי כי הם 144,000 ,מומרים מן האסלאם ,והיהדות של הנוצרים
הופכים חסידים נלהב פולחן האל האמיתי ואת תורתו של ישוע ,מי לשמור את המצוות של אלוהים ,ולקבל שישוע הוא אלוהים בדמות
אדם  ,ואז תורתו של ישו ,להרחיב על למלא את חוקי האל.

גאל מגברים
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 וכדי השה .התגלות 14:4
אלה היו נגאלים מקרב הגברים; אני מציע את הפניה זו ,אמצעים מן האנושות ,וגברים לא במיוחד לזכר של המין .מה שאני
מציעה זה .עם זאת היא באמצעות צירוף מוכללת" ,של גברים ",היא דרך אחרת לומר לנו כי לא רק צאצאי יעקב ממוספרים 144,000
אבל אחרים אשר מומרים הפולחן האמיתי של אלוהים אשר אינם צאצאי יעקב; כמו שהוסבר למעלה של המילה בתולה ,שגם זו לא
משויכים ליישום כל מיני ,אבל בעלת אופי רוחני.

הפירות הראשונים של הקציר
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 וכדי השה .התגלות 14:4

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

המשל של החיטה ,את Tares
ממלכת גן עדן הוא 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 הלאה ,ואז הופיע גם  .taresאז למשרתי והטרידו בא ואמר לו ,אדוני ,לא אתה לזרוע זרעים טובים בתחום
שלך? מ שממנו ואז וטרף אותה  ?taresהוא אמר להם מנוחת עולם ,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 זה soweth
הוא זה  sowethהזרעים הטובים הוא ,מהקדרות גבר ,או בנו של האדם (ישו); מתיו 13:37

השדה
השדה הוא העולם; או כל העמים של כדור הארץ.

הזרעים הטובים
הזרעים הטובים הם ילדיו של הממלכה (מי לשמור את המצוות של אלוהים ויש עדותו של ישוע); מתיו 13:38

Tares
 Taresהילדים של הרשעים אחד (השטן) אלו נאמר כי עשרת הדיברות יש עוד משמעות או כי הם נתמלאו על ידי ישוע על
הצלב ,ובכך לעכב אותם; מתיו 13:38

האויב
 .האויב זה זורעת אותם הוא השטן ,השטן; מתיו 13:39

הקציר
הקציר הוא סוף העולם; (יום הדין); מתיו 13:40

הקוצרים
הקוצרים המלאכים .מתיו 13:39

בסוף העולם
לכן ( taresילדים של השטן) הם התאספו ,באש; כך יהיה בסופו של דבר בעולם הזה .מתיו 13:40

לכבשן האש
כבשן של אש אש הגיהנום כאשר אתה נזרקים בתוך ההוויה שלך ,כל זה איפה את ,יתמלא ב מוות נצחי .חשוב על זה כעל
יצירה ברוורס .את בת השמים והארץ הישן יעבור משם . .אתה חלק של היקום הישן הזה ...עם לידתו של חדשים וארץ חדשה ,אתה כלל
לא יתקיים בהיקום החדש; לכן ,יהיה כאילו שאתה מעולם לא היו קיימים.
 ,פרופסור טרלוני אותם לכבשן האש :וזה האורתודוקסיים אש .מתיו 13:42
שדה חיטה ,חקלאי ,תחפור את העשבים ( )taresואת השלך אותם ,אז גם יהיה בעוד יום הדין ,איפה הרשעים ,אלה אשר לא
שומרים את עשרת הדברות ,שאינם מוגדרים על ידי אלוהים בתור הקדושים של אלוהים ,יושלכו כאשר הם ניתנים האורתודוקסיים
לשריפה.

אלה להעליב
בנו של האדם ישלח המלאכים שלו ,הם יאספו מחוץ ממלכתו דברים שלא להעליב ,וכל אותם לעשות עוול; מתיו 13:41

מי לא אוהב אלוהים בדיוק כפי שהוא מצווה הם פוגע באלוהים .אם הכנסייה שלך מלמד כי ביום הראשון של השבוע( ,ראשון),
הוא השבת הקדושה .אדוני ,אתה מקבל את זה ,לצפות ביום הראשון השבת ' להתעלם היום השביעי( ,שבת) ,כפי שהצטווה על ידי
אלוהים ,אז אתה מי זה פוגע באלוהים.

וחורקים שיניים
יהיו וחורקים שיניים .מתיו 13:42

 Wailingוחריקת שיניים ,יכול להיות שתי משמעויות ,אחד הוא כמו השטן יהיה לך להאמין אחרים אשר הוא אלוהים של.

השקר של השטן
השטן יהיה לנו להאמין כי הסיבה שהם להיות וחורקים שיניים היא בגלל הכאב של שנזרקו לאש הגיהינום.

דבר האמת של אלוהים
" 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 ,ההתגלות השנייה של ישוע ,ביום הדין ,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 ,לקבל את שקריו של השטן אפילו מתי להיות המילים האמיתיות של אלוהים שמוצג .זה בשל כך ,יהיו  Wailingוחריקת שיניים.

כשל לסגוד כפי שתצווה
עכשיו לכן הקשיבו ,שמע ישראל( ,הקדושים של אלוהים) ,בפני חוקים ,בפני פסקי-דין ,אשר שאלמד אותך ,בשביל לעשות אותם,
כי  yeעשויים לחיות ,ותלך להחזיק את הארץ אשר יהוה אלהים או אבא שלך נתן לך .דברים 4:1
ועלתה ,ישראל :כאשר אלוהים קורא החוצה את ישראל ,הוא קורא לכל מי זה מתאים להגדרה של מי ,ישראלית ,או כאלה
לשמור את המצוות של אלוהים ויש עדות של ישוע המשיח.
חוקים ושיפוטים :בפסוק לעיל ,אלוהים תגיד אתה ואני עם כוונה ברורה כי עלינו לציית האל חוקים ,פסקי דין ,אשר אלוהים
נתן לנו כבר ,עשרת הדיברות ובמקומות בספרי הנביאים.
אשר שאלמד אותך :שוב ,אלוהים עושה להבהיר הדרישות של איך לתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,הוא לימד אותנו ע י האל
בעצמו .אם אתם מחפשים את האלוהים ,אז תדע איך לתת סגידה לאלוהים ,אם אתה סומך על אחרים כדי לספר לך מה ציווה ,ואז אם הם
בורים או אם הם סוכנים של השטן ,אז איך תדעי אם מה שהם אומרים לך הוא אמת או שקר? עליך לחפש את האלוהים האמיתי עבור
עצמך.

בשביל לעשות אותם כי אתה יחיו :החיים שאלוהים מדבר אינו את המשך חייך בן תמותה ,אך ההבטחה של חיי נצח .אלוהים
אומר לי ולך כי אם נוכל לשמור ולעשות כפי שאלוהים לימד אותנו ,ואז נחייה ,אבל אם לא תצליח לשמור ולעשות כמו שאלוהים ציווה,
ואז יהיו רק מוות בשבילך.
ותלך להחזיק את הארץ אשר יהוה אלהים או אבא שלך נתן לך :האדמה הפרט היא הארץ המובטחת ,או באזור של ארץ
הנמצא בין נהר פרת בצפון לנהר הנילוס בדרום ,כולל חצי האי ערב ,ארץ של אתיופיה ,אשר היא ארץ זה הוגדר כאזור של גן עדן בספר
של בראשית ב. 10-14 :

לא להוסיף ולגרוע מ
יה בסדר לא להוסיף אל המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה ש ye-לצמצם שום דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה'
אלוהיך אשר אני מצווה עליך .דברים 4:2
כאשר אלוהים אמר ," :אבל היום השביעי השבת של האדון האל :זה לא עשה שום עבודה ".אקסודוס 20:10
זהו דבר האלוהים .המילים האלה מושלמים ,משום שהן נאמרות על ידי אלוהים .אם תנסה לשנות המילים עצמם או את
המשמעות של המילים הללו כפי שאלוהים מתכוון להם משמעות ,אז תעשה מה היה האלוהים למשהו שכבר איננו דבר האלוהים .אם זה
כבר לא דבר האלוהים ,אז לדברי מי זה?
כאשר הכנסייה שלך מטיף זה ראשון ,ביום הראשון של השבוע ,הוא השבת של אלוהים ,אז הכנסייה השתנה דבר האלוהים.
ככזה לכנסיה מטיף נגד אלוהים או צורר המשיח הבשורה ,ובתור שכזה הוא אחת הכנסיות של אנטיכריסט.
בדיוק כפי שאלוהים דיבר ,עם כל משמעות ,לא יותר ולא פחות ,כפי שאלוהים נתן כשהוא דיבר את המילים ,שום דבר אחר חוץ
אנטיכריסט ,עלינו להכיר את דבר האלוהים.

אלוהים אוהב את אלו שאוהבים אותו
אני אוהב אותם זה לאהבני; ואני אלה זה מחפש אותי"מוקדם" .ימצאו אותי פתגמים 8:17
שאלוהים מצווה ,כפי שאתם יכולים לראות מלמעלה ,כי ניתן לסגוד לו בדיוק כפי הוא אלוהים הנחה .אם אתה נותן פולחן כמו
הכנסייה שלך או מטיף דת ,הכנסייה הזאת מטיף בבשורה שקרית של השטן ,ואז אפשר לומר שזה לא אשמתך שתעניק פולחן שווא .אם
אתה לא יודע את האמת ,הכנסייה שלך משקר לך ,איך אתה יכול לדעת את הדרך הנכונה לתת פולחן? ענה האל לשאלה זו נמצא הפסוק
הבא.
המחצית הראשונה של פסוק זה הוא הצהרה של עובדה; אלוהים אוהב את אלו שאוהבים אותו .אתה יכול לומר" ,אני אוהב את
אלוהים ",אבל אם אתה לא מציית האלוהים בדיוק כפי שאלוהים דיבר את המילה ,אז אתה לא ממש אוהבת את האל ,אבל רק נותנים מס
שפתיים כדי שהאהבה.

אביך הגשמי נותנים לך פקודה" ,להיות בבית עד בשעה תשע ",-אבל התעלם אביך ואתה לא להגיע הביתה עד חצות ,רואים
את הכבוד שלך אביך הגשמי ,אשר כעס אביך ,להניח שברוב המקרים סוג של עונש עבורך.
כאשר האב השמימי שלך נותן לך פקודה" ,לשמור על יום השבת הקדוש" ,אבל אתה מקבל את השקר כי היום הראשון הוא
יום לורדים של מנוחה ,ואז רואים את הכבוד שלך אביכם שבשמים ,והתוצאה אין ספק חוסר כבוד זה סוג של עונש.
בעת הצגת כבוד לאנשים אחרים ,אתה אומר להם שאתה אהבה אותם ולמצוא אותם ראוי שלך לתת את הכבוד שלך אליהם.
כאשר אתה חסר נימוס של אחרים ,אתה אומר להם שאתה שונא אותם ,כי אתה לא רואה אותם להיות ראוי לכבוד שלך.

המילה "מוקדם"
אני אוהב אותם זה לאהבני; ואני אלה זה מחפש אותי"מוקדם" .ימצאו אותי פתגמים 8:17
במחצית השנייה של פסוק זה היא הוראה מאלוהים כל אחד מאיתנו .הדרך להפגין את אהבתם לאל היא לחפש או לחפש את
אלוהים" ,מוקדם"
זכור :שסיפרתי לך את השטן  imputesמילים בתרגום התנ ך לא המלאה או להשלים את משמעות המילה המקורית העברי
העתיק או היה? זהו מופע אחד כזה.
אם תחפש את המילה "מוקדם" במילון תקבל המשמעות הבאה :לפני הזמן הצפוי ,ליד תחילתו של משהו ,בשלבים הראשונים
של אירוע  . .זה בלבל אותי ,מדוע זה משנה אם בא לאלוהים בשלב מוקדם בחיים או בשלב מאוחר בחייו ,כפי שעשיתי? בגלל המבוכה,
כי אני ישתדל להשיג הבנה של מה אלוהים אומר לנו בתנ ך ,החלטתי ללכת השפה המקורית כדי למצוא את הגדרתו של המילה ששימש
במקור ,כי המילה "מוקדם" הוחלף.
אם אתה הולך קונקורדנציה תנ ך תמצאו ארבע מילים בעברית שונות המתרגמים נהגו להחליף את המילה "בראשית".
ראשונות ;Boqur :אשר מוגדר כ :השחר או את תחילתו של יום .
השני את המילה ;Tsaphar :אשר מוגדר כ :לדלג על ,כלומר על מנת להחזיר ,עוזבים מוקדם .
מילה שלישית ;Shakam :אשר מוגדר כ :אל כתף נטל ,כדי להעמיס (בחלקו האחורי של אדם או חיה) ,להתחיל מוקדם
בבוקר .
מילה רביעית :שחר; אשר מוגדר כ :לקום מוקדם כל פעילות עם כוונה רצינות ,או חריצות ,כדי לחפש מדקדק מאמץ פיזי הן
באופן פיזיולוגי ונפשי .

כמו בשימוש פתגמים  8:17המילה שחר מוחלפת במילה האנגלית "ארלי ".אז זה אומר לנו שיהיה תרגום נכונה יותר המילה
"בחריצות ".המילה " "Diligentמוגדרת בתור :מציג התמדה ומאמץ עובדת קשה לעשות משהו ,זה אומר ,אין לזה שום קשר לקום
מוקדם ,או שהגיעו מוקדם ,אבל הכל קשור מילה קשה ,והתמדה להשיג לימוד ומחקר .
לכן ,כאשר אלוהים אומר לנו לחפש לו "מוקדם" הוא באמת אומרת תיקח זמן ומאמץ ,ללמוד דרך לימוד ומחקר ,זה מה שהאל
הוא אומר לנו ,ובכך להשיג את הידע של האמת של אלוהים ,בדיוק כפי שעשינו רק ב להגיע בהבנה של מה המילה "מוקדם ",בעצם
התכוון.
כפי שאתה יכול לראות ,הצורך בשני העדים עדיין קיימת בעולם .אנטיכריסט התפתח לאורך זמן מזו של הכנסייה של רומא,
אשר התחילה בתור דת  ,reginalלזה של החיה המגיעות אל הים ,או דת ברחבי העולם ,לזה של האישה הזונה ,הזונה בנותיו .בגלל
התהליך האבולוציוני הזה זה אנטיכריסט עברה את שני עדים האל עדיין נדרשים כדי לסתור את שקריו של השטן עם האלוהים האמיתי.

הצדיקים ואמונתכם תזרח
ואז יהיה אור צדיקים כמו השמש בממלכה של אבא שלהם .מי הגולמיות אוזניים לשמוע ,תן לו לשמוע את .מתיו 13:43
מאז האדם גורש בגן העדן ,אלו של האדם ,מי האמין באלוהים ,מי נתן צייתנות בדבר אלוהים ,איפה ב מיעוט קיצוני על כדור
הארץ .גם כאשר ישוע וללכת בעולם ,מי חיבק את תורתו של ישו היו מיעוט ותחת קיצונית בלחץ משאר בני האדם לציית הטפה בבשורה
שקרית ,פגאני המנהגים והאמונות.
הצדיקים הופיע כי לאחר שלטונו בת אלף השנים של ישו ,יהיו אין אחרים נשאר על כדור הארץ ,פרט הקדושים של אלוהים,
זה אומר "כל מה שישאר יהיה שסוגדים לאל כפי שהוא מצווה ".יהיו עוד המון את הלא מאמינים המעורפלים ומעלה הצל הקדושים של
אלוהים .כבר לא יהיו הצדיקים בדעת המיעוט ,אבל הם יהיו כל שרידים.
"מי הגולמיות אוזניים לשמוע ,תן לו לשמוע את?" זהו תיאור נוסף של הביטוי הזה שוב ,יחד עם" ,הוא למי יש חוכמה",
בין היתר ,אשר כולם כוללים משמעות זהה .זה אלוהים אומר לך את "שזה חשוב ,אתה צריך לשים לב מה שנאמר ,ואתה צריך לעשות
מה שעליך .כך תוכל להבין".
משל לעיל ,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 ,ללמוד ,לחקור ,ללמוד בעצמך מה אלוהים אומר לך .אפילו אלה
מילים אתה קורא עכשיו ,נכתב על ידי לי ,לא מקבלים ללא אימות עבור עצמך ,כי הם אלוהים של.

בתנ ך ,אלוהים הוא 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 ,הגאולה ואת חיי הנצח ,או מוות של הגיהינום.

 144,000שמה
בפה שלהם נמצאה שמה :כי הם ללא אשם לפני כס המלכות של אלוהים .התגלות 14:5
המילה "הונאה" מוגדרת בתור :איכות ,בוגדני או בעורמה. ,
משמעות הדבר היא כי אתה לא יכול להסתיר את דעתך האמיתית מאלוהים .אם כמס שפתיים לתת סגידה לאלוהים ,אך למרות
זאת לעסוק במעשי חוטא ,אלוהים יודע .אף אחד לא אי פעם להתגנב אלוהים דרך חצאי אמיתות או זריזות ידיים.
בדיוק כפי שאלוהים הוא נחוש כי אנו סוגדים לו כמו שהוא פקודות ,הוא יהיה בדיוק כפי  adamantלגבי מי הוא מזמין לגן עדן
וכדי למי הוא נותן מתנת חיי הנצח .פסוק זה נותן אזהרה של זה.
הפסוק הנ ל נותן הודעה כי אלה שאלוהים מכיר בהיותו הקדושים  144,000האלוהים ,אינם נותנים מס שפתיים אבל הם
למעשה ,מעשה ,הקדוש של אלוהים כמו ישוע נתן הגדרה של זה" ,אלה אשר לשמור על מצוות האלוהים ויש עדותו של ישוע המשיח".

הבשורה נצח
וראיתי עוד מלאך לטוס באמצע גן-עדן ,לאחר הבשורה נצח להטיף להם זה להתעכב על האדמה ,ועל כל האומה ,ברוחן ,ואת
הלשון ,ושל אנשים .יוחנן 14:6
הבשורה נצח היא הפניה מכתבי הקודש של אלוהים ,האמת שלו המדוברת 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 הנ ל 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 לנו ,אנחנו ואז ראית אלוהים של ,מי שאוהב
אלוהים ,נאמנים כנסיות שווא והמסורות שלהם ,ולא פונים אל אלוהים-אלוהים וסגידה האמיתי שלו.
פסוק זה גם אומר לי את זה ,כמו גם  144,000את בני ישראל (הקדושים האל) אשר נגאלו ,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 הסימן של אלוהים ,ואת המלאך 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 .אם זה
קורה בעולם היום ,אז היום אנחנו באחרית הימים ככל הדברים האלה הם ניבא להתרחש.
אם קראת את השיעור אני תחת הכותרת" ,המלחמה הגדולה" שכן ,אני בטוח ,מודע לזה שאנחנו כעת חיה למעשה באחרית
הימים ,כי המלחמה הגדולה הגיע אלינו עכשיו ,הגדולה לא הרחק מאחור .אני משוכנע כי יש לנו רק הנבואות הבאות שעתיד להתרחש
כבר לא בא להעביר את ,העולם כפי שאנו יודעים שזה יגיע אל קיצו ,הופעתו השנייה של ישו לא יאחר לבוא.

חלק שלישי של כדור הארץ
המלאך הראשון נשמע שם בעקבות ברד ואש התערבבו עם דם ,והם היו מטילים על פני האדמה :החלק השלישי של עצים היה
נשרף ואת כל דשא ירוק היה נשרף .התגלות 8:7
במלחמת העולם השנייה ,כאשר ארה ב ירד נשק גרעיני על שתי הערים של יפן ,התיאור שלעיל היה עדות ,אבל זו מלחמה זה
לא המלחמה הגדולה ,כי שליש אחד של כדור הארץ לא נהרס במהלך המלחמה .כל מלחמות מאז מלחמת העולם השנייה ,כזה רחוק
הרגיש הרס עוללה לא על פני כדור הארץ.

חלק שלישי של הים
החלק השלישי של היצורים אשר היו בים ,היו חיים ,מת; החלק השלישי של הספינות נהרסו .התגלות 8:9
רבים של פיצוצים גרעיניים שיתרחשו במהלך המלחמה הגדולה יחולו בערים הגדולות של האומות ,רוב הערים הנפלאות האלה
ממוקמים על הקווים בחוף הים ,לכן ,החלק השלישי של הים גם יושפעו על-ידי פיצוץ גרעיני עוצמה אלה.

חלק שלישי של גבר
המלאכים ארבעה היו שחרר ,אשר הוכנו עבור שעה ,ואת יום ,חודש ,שנה ,בשביל לקטול את החלק השלישי של גברים .התגלות
9:15
כי רוב בני האדם חי כיום בתוך הערים הגדולות של כדור הארץ; כאשר הערים נהרסים אז גם החלק השלישי של המין האנושי
יימחק מעל פני האדמה.
אלה שלוש נבואות הם כל מה שנשאר של השמאל טריבוליישן קדם נבואות שטרם שעתיד להתרחש .אם תסתכל סביבך על מה
מתרחש בעולם היום ,איך השטן יש להחזיק כזה על ליבם של אנשים ,מעודד שנאה ,רצח ,המלחמה הגדולה היא כעת בביצוע ברחבי
העולם ,רק השואה הגרעינית הוא עדיין לבוא לעבור.

אלה שלוש נבואות הם קרובה להגשמה ,לכן ,כך גם הופעתו השנייה של ישוע המשיח קרובה להתרחשות.

צורר המשיח של בינינו
ילדים קטנים ,זאת הפעם האחרונה ,:כמו כן שמעתם את האנטי-קריסט יבוא ,אפילו עכשיו קיימים רבים  ;antichristsלפיה אנחנו
יודעים שזה הפעם האחרונה .אני ג'ון 2:18
אפילו בתקופה של השליח יוחנן ,האיום של  antichristsמרמה את העם היה לב כפי שמוצג בפסוק לעיל.
בשיעור זה ,אנחנו מדברים על שני עדים של האל ,כפי הראיתי ,אחד מאותם עדה הספרים של התנ ך ,אשר נכתבו על ידי נביאים
של האל ,על ידי הוראה מאלוהים .השני הוא העם דרך ההיסטוריה שמר ,צייתו את המצוות של אלוהים ,בחיים את המילים של אלוהים,
על ידי הגנה על הספרים של התנ ך ,במהלך השנים  1260אנטיכריסט היה נתן את הכוח לעשות מלחמה עם( ,להתבלות) ,הקדושים
האלוהים כפי שעולה הפסוקים הבאים.

נגד גבוהה ביותר
הוא יהיה לדבר מילים מצוינות .הן נגד הנעלה ביותר  ,ואני אענוד את הקדושים של גבוהה ביותר ,ולא לחשוב על שינוי פעמים
וחוקים :ו הם יינתן לתוך ידו עד זמן ואת פעמים את חלוקת הזמן .דניאל 7:25
כפי שאתה יכול לראות ,צורר המשיח זה בגלל שהוא  blasphemesנגד האלוהים .אם אתה שם את עצמך כנגד אלוהים ואז גם
אתה אנטי המשיח או נגד אלוהים.

שכוח אדיר
 ,יהיה כוחו האדיר ,אבל לא את כוחו :והוא יהיה להשמיד להפליא( ,במידה עצומה) ,ואת האם פרוספר ,לתרגל ,האם ויהרוס את
העם הקדוש .דניאל 8:24
הנבואות האלו הכי טוב יכול להיות מובן על-ידי הצבתם בהקשר של אירועים היסטוריים אמיתיים.
אנטיכריסט היא הוקמה בתור כוח בפני עצמה בשנת  538לספירה כוונתי על ידי כוח בפני עצמה ,היא כי למרות אנטיכריסט
היה קיים לפני  538לספירה כעדות בפסוק הבא:
אפילו בתקופה של השליח יוחנן ,אנטיכריסט היה קיים כעדות הוא זה לעיל בפסוק.
צורר המשיח לא היה כוח לרדוף או להרוס את הקדושים של אלוהים ישירות; זה רק היה מסוגל לעשות זאת באמצעות השפעתה
על אחרים ,כגון זקני בית מקדש ,אז את הקיסרים של רומא.

זה לא עד היא ניתנת הכוח הזה כדי לרדוף באופן ישיר ,כי זה הופך להיות אנטיכריסט הנבואות לעיל של ספר דניאל .בהיסטוריה
זה מתרחש בשנת  538לספירה כאשר לוותיקן ,הנמצא במתחם של הכנסייה ברומא ,האפיפיור שלה ,מקבלים את המצב של אומה
ריבונית יוסטיניאנוס הקיסר הרומי המזרחי.
בתור מדינה ריבונית אנטיכריסט ואז יש את היכולת לנהל מלחמה נגד לילדיו של אלוהים ישירות ,ועושה כך לשנה  1260עד
הוא הביא לסיומו באמצעות פגיעה קטלנית אשר מרפא ,בשנת  1798לספירה כאשר נפוליאון יש האפיפיור נעצרה confiscates ,את
נכסי הכנסייה של רומא ברחבי האימפריה הצרפתית.

פעם ולא פעמים ,את חלוקת הזמן
הוא לדבר מילים מצוינות .הן נגד גבוהה ביותר ,אענוד את הקדושים של גבוהה ביותר ,ולא לחשוב על שינוי פעמים וחוקים :ו הם
יינתן לתוך ידו עד זמן ואת פעמים את חלוקת הזמן .דניאל 7:25
נבואה זו זמן מחושב כדלקמן :זמן שווה שווה ל  ,1פעמים  2ולאחר חלוקת זמן שווה ל .½ -כאשר אתה מחבר אותם ביחד אתה
מקבל  .½ 3זה  3וחצי שנים נבואיים .כאשר אתה להכפיל  3.5שנים פעמים  360יום בשנה ,כמו גם מספר הימים בלוח השנה עתיק,
אתה מקבל  1260ימים נבואיים .כל יום הוא לשנה אחת ,כפי נוסדה ב -ספר יחזקאל ,פרק  6פסוק  ,4לכן 1260 ,ימים נבואיים שווה
שנים מילולי .1260

הקדושים של אלוהים
 ,האישה ברחה המדברה ,איפה היא טענה מקום שהוכן האלוהים ,הם צריכים להאכיל ימיה אלף ומאתיים ו לשישים שם .התגלות
12:6
זכור :הקדושים של אלוהים מוגדרים על-ידי ישו כמו אלה מי לשמור את המצוות של אלוהים ויש עדות של ישוע המשיח.
התגלות 12:17
הקדושים של אלוהים ניתנת מפלט מן השטן צורר המשיח.

האישה ,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
האישה להיות שמדובר עליו כאן הוא סמליות של הקדושים האלוהים ,או האמיתי הכנסייה של ישו ,נותנים להם מקלט במדבר,
במהלך תקופה זו שנת  1260כפי מתגלה הפסוקים הבאים.

מהיום אחרי ישו הוא נצלב על הצלב  31לספירה עד  1798לספירה הקדושים של אלוהים נרדפו הינם נתון  ,torcherוהם
נרצח ,על ידי אלה תחת השפעת השטן דרך אנטיכריסט שלו.
הראשון :על ידי זקני בית מקדש;
השני :על ידי הקיסרים של רומא ,החל הקיסר נירון .זכור הסיפורים של הנוצרים שמים אותי אל תוך הזירה עם חיות פרא?
השלישי :על ידי הכנסייה של רומא על הקמתה עם הסכמה ,רשות שניתנה הכנסייה על ידי הקיסר קונסטנטינוס.
בגל ל רדיפות אלה אלה המוגדרים הקדושים האלוהים להימלט מאזורי התרבותי של האימפריה הרומית באותם אזורים שנמצאים
מחוץ השפעתם הישירה על השלטון הן האזרחים הרומית ,כמו גם את עוצמת ההשפעה המוקדמת של הכנסייה של רומא .זה שני אלה,
הספרים של התנ ך ושל הקדושים של האל ,אשר בשני העדים של אלוהים.

