שיעור  ,28הנבואות שלפני המלחמה
ארבעת פרשי האפוקליפסה
 .אלוהים-אלוהים נותן נבואת המלחמה הגדולה ,המלחמה האחרונה ללחום בין העמים של גבר הנבואות האלו מקבלים לחלוטין
 ;Symbolismsלכן כדי להבין אלה נבואות יתרחשו ומתי מה יהיה זרז שמגדיר את המלחמה הגדולה ,עלינו קודם להבין מה
 symbolismsהאלה מייצגים בהיסטוריה.

ישוע פותח את החותם הראשון
אני ראיתי כאשר הכבש פתחתי אחד על החותמיםושמעתי ,כפי שהוא היה
רעש הרעם ,אחת מארבע הבהמות אומר ,בוא ותראה .התגלות 6:1
בפסוק זה ,ישוע פתחה את הספר שנלקחו יד האלוהים ,ומתחיל לקרוא .זה אומר לי כי הספר הוא ספר של הנבואה ,הסיבה אף
אחד אבל ישו יכול לפתוח ולקרוא אותו ,הוא כי רק אלוהים יכול לראות לתוך העתיד ,להיות המשיח ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,כך
שרק ישו הוא בעל יכולת גבוהה ואני ראוי לראות העתיד.
פסוקים אלה מספר הבאה ולכן הם נבואות העתידיות בעתיד .לא את העתיד אבל של השליח יוחנן העתיד ,ג'ון חי אלפיים שנים
בעבר שלי .מי אבל אלוהים יכול לראות אירועים עתידיים עם דייקנות כזה?

רעש הרעם
אני ראיתי כאשר הכבש פתחתי אחד על החותמים ,ושמעתי ,כביכול הרעש
של רעם ,אחת מארבע הבהמות אומר ,בוא ותראה .התגלות 6:1
בכל פעם אלוהים מדבר כפי שהוצגה בכתבי הקודש ,הקול שלו הוא כמו רעש הרעם ,ולכן זהו אלוהים אלוהים שקורא מן
החותם הראשון .זו הטענה שלי כי שבעת החותמות מייצגים שבעה אירועים ייחודיים לקחת את המקום שהובילו ולא במהלך המלחמה
הגדולה ,הגדולה ,וכי ישוע הוא נותן נבואתו של דברים עתידיים אולם לבוא מעת אשר ישוע נותן החזיונות האלה כדי השליח יוחנן.
זוכר :כפי הצעתי ,ישו לא יחזור עד אחרי או בסוף הגדולה .לכן אלה נבואות מבשרות ביאתו השנייה של המשיח כמו תחילתה
של המלחמה הגדולה ,הגדולה .אני משוכנע שזה אחרית הימים אירועים אלה לקחת במקום ,כי העולם היה אחרית הימים מאז  .2013בין

הדפים מספר הבא של שיעור זה ,שיעורים אלה שאחריו ,אני ינסה להראות לך כי רוב הנבואות האלו כבר לבוא לעבור את העשור
האחרון או משהו כזה.

למה כל כך קשה?
אתה יכול לשאול" ,למה אלוהים עושה שימוש כזה  symbolismsגרפי הוא בפסוק לעיל ,אשר עושים את זה כל כך קשה להבין
את דבריו ,למה לא .הוא רק לבוא ישר ולומר מה הוא אומר באופן שאינו מובן וגלוי?"
כאשר אלוהים דיבר מילותיו שלו נביאים והם ואז כתב את מילותיו ,אלוהים אמר היה מובן ,ללא מסתורין אותם נביאים .זה היה
לא .לכן ,אלוהים אשר יצר הבנה את המילה שלו קשה ,זה היה השטן דרך הניסיון שלו לעיוור מן האמת על ידי מתן פירושים שווא כאשר
השפות המקורי של עברית ויוונית תורגמו לשפות אחרות .הראיתי במקום אחר בשיעורים איך השטן השיגה השקרים האלה.

האזהרה של אלוהים
 .אני אוהבת אותם ,כי אהבה אותי; אלה אשר מחפשים אותי מוקדם (בחריצות) אמצא לי .פתגמים 8:17
בגלל פרשנויות כוזבים אלו גרמו להיות על ידי השפעת השטן על אלה שעשו את תרגומי התנ ך ,שאלוהים נתן לנו את האזהרה
הנ ל מ והחכם .אלוהים רוצה שנבוא אליו כי אנו בוחרים ,והיא הדרך הטובה ביותר כדי לקבוע אם מישהו באמת רוצה ללמוד לעשות את
זה .כך הם חייבים לקחת את הזמן והמאמץ כדי ללמוד על מנת להשיג הבנה.
דבר זה בא בקלות בדרך כלל אין ערך לאלה שיקבלו אותה ,אבל אם יש לך לעבוד בשביל מה לך לרכוש ,ואז יש ערך עבורך.
זה נכון בההישגים הגשמי כמו רכישת ממון הארציים ,בדיוק כפי שהוא בחינוך את עצמך בכל נושא נתון ,לרבות בדבר האלוהים.

ההצטיידות אמונה
כאשר אלוהים נתן את המילה למשה ,היא ניתנה בשפה אלה עם משה מובן ,אך מספר גדול של אלה דחו את רוב מה אמר
אלוהים למשה .זה היה בעיקר בגלל שדבקו הדתות הפאגאניות ,אשר הוקמה על ידי השטן דורות לפני .הם לא הצליחה להשלים את אלה
מאמינים כי הם ביססו במהלך השנים רבים של חייהם ,המסורת של אבותיהם ,את מה שמשה אמר להם היה האמונה האמיתית.
אף-על-פי אלה בני ישראל הראשון הבנתי מה שמשה אמר להם ,הם דחו אותו כמו לא להיות דבר האלוהים ,אך נחשב את
המילים מילותיו .של אדם ,משה ,היה להם אמונה הבטחות או ההישגים זה אלוהים ביצע לנגד עיניהם כי הם לא ראתה אלוהים בכל זה,
רק משה אדם בשר ודם.
מה משה הטיף היתה מנוגדת שכל שניתנה להם להאמין פגאניות ,אז מספר גדול של האנשים זה בא מתוך מצרים עם משה לא
תוכל להשלים כי משה היה מדבר בשם אלוהי היקום ,אך במקום זאת ,הם האמינו כי משה היה רק מנסה להקים דת חדשה ,כדרך משה
ואהרון האח שלו שיש לי שליטה על העם.

זה נכון היום .עם כריסטיאן כמעט כל יהודי שהיה דיון איתו לגבי כתבי התנ ך .הם כל כך הוקם בבשורה שקרית הטיף על ידי
כמרים כמרים של הכנסיות של אנטיכריסט ,כי כאשר הם מוצגים האלוהים האמיתי ,הם דוחים את דברי האל כי זה סותרת את מה
שנאמר להם מאז הילדות .זה ידוע על ידי ישוע של הפסוקים הבאים.

נעלב האלוהים
עבור האומה יקום נגד העם ,ואת הממלכה נגד ממלכת :ולא יהיו הרעב ,ו למגפות ורעידות ,במקומות צוללנים .כל אלה הם תחילתו
של העצב .ואז הם אמסור לך עד להיות נגועה ,אהרוג אותך :יה עוד שנא כל הגויים למען השם שלי .ואז תעשה רבים להיעלב ,האם לבגוד
אחד לשני ואני עוד שונאים אחד את השני .הרבה נביאי שקר יקום ,יהיה לרמות רבים .בגלל העוול תהיה בקשר ,האהבה של רבים ווקס קר.
אבל זה יימשך עד הסוף ,אותו יהיה אפשר להציל אותו .את הבשורה הזו של הממלכה תהיה והטיף בכל העולם על העדים בפני כל האומות;

ואז יבוא הסוף .מתיו 24:7-14
ישוע נותן הנבואה כי יהיו פעם כאשר אנשים יהיו כל כך בטוחים באמונתם כפי נמסרה להם מאז הילדות ,כאשר הם שומעים את
דברי האל ,זה סותר עם זה הם מאמינים ,שהם תדחה או נפגע על ידי דבר האלוהים ככתוב השקר ,הם אמונה כמו להיות האמת.
לדוגמה :רוב הנוצרים לקבל ולבחון השבת ביום הראשון של השבוע (א') ,וכאשר אני להציג אותם כתבי הקודש שאלוהים
אומר" :היום השביעי הוא השבת של האדון האל ",הם נעלב ולא לדחות את דברי האל ,ממשיכים שמירה על השבת ביום הראשון ,וזה
השקר של השטן .גם כאשר אני שואל אותם כדי להראות לי בכתבי הקודש איפה אלוהים או אלוהים נותן פקודה או הוראה כי ביום
הראשון של השבוע היא היום את הלורדים של השאר .הם אינם יכולים לכוון את זה אלי ,כי לא אלוהים ולא ישו דיבר אי פעם מילים
כאלה .אם אלוהים לא מדבר את המילים ,אז מי כן?
בתקופת ימי הביניים 300 ,לספירה עד  1798לספירה הכנסייה של רומא( ,אנטיכריסט) ,שנרדפו ,עונו ונרצחו( ,ניסויים של
האינקוויזיציה) ,מישהו החזיק דבר האלוהים בניגוד לצו של האפיפיור של הכנסייה הקתולית .בדרך זו דוכאה האלוהים האמיתי ,רק את
השקר נאמרה ,כך המסורת של השבת ראשון הפך האמין כמו להיות דבר האלוהים ,אך למעשה זהו השקר של השטן .הכנסיות של
הרפורמציה הפרוטסטנטית התרחקה הכנסייה של רומא ,אך למרות זאת שמר את המסורת של שאר היום הראשון .זה בגלל זה כי
מכנסיות אלו הם כמה שיותר חלק של דת אנטי המשיח כמו הכנסייה של רומא.

עצלנות
זה לא כי התנ ך הוא מבלבל למה כל כך הרבה אנשים נופל קצר של הבנת האלוהים האמיתי ,כי רוב האנשים לא רוצים לקחת
את הזמן והמאמץ כדי ללמוד דרך לימוד ומחקר ,ומעדיפה לשאול מישהו .הם תופסים בתור להיות מומחה כדי לתת להם את התשובות.
אם אתם באמת מבקשים למצוא את אלוהים ,אז אתה חייב לעשות את העבודה הדרושה כדי להשיג את הידע הזה .אם אתה רק
מעוניינים למסור מס שפתיים כדי להיות חסיד של ישו ,ואז ניתן לעבד את מה שאחרים אומרים לך כמו להיות האמת ,גם אם מה שהם
אומרים .אתה בטעות .לא עדיף את זה בכוחות עצמך משכילים ידע מאשר כדי לקבל את מה שאחרים אומרים לך שוקת אמונה עיוורת?

הסוס הלבן ,כובש
ואני ראיתי ,והנה סוס לבן :היה לו עליו קשת; ו כתר ניתנה לו :והלך הלאה
לכבוש ,כדי לכבוש .התגלות 6:2
המילים ,ו I -ראיתי " ",תגיד לי כי אני צודק כי אלה שבעת החותמות הם נבואיים אירועים המתרחשים בעתיד כפי שנראה
השליח יוחנן בחזיון שניתנה לו על ידי ישוע המשיח.

לכבוש
אז כדי להבהיר ,ארבעת פרשי האפוקליפסה הם  ,symbolismsאשר אומר כי אין סוסים ,או גברים רוכבת עליהם .הפרש מי
רוכב על הסוס הלבן הוא סימבולי אומה או העמים העוסקים בתחומי למלחמה במטרה לכבוש את הסובבים אותם .

הקשת
ההפניה של הקשת היא אינדיקציה את האומה הזאת יש יכולת צבאית .

הכתר
ההפניה של הכתר עולה כי זו התייחסות פרש הוא למעשה הפניה ממלכה או אומה .המילים" ,כתר ניתנה לו ",תגיד לי כי
האומה הזאת היתה לא במקור ממלכה או אומה ,אך כי המנהיג ,כמו שתוארו על ידי הרוכב על הסוס הלבן ,איכשהו יוצר אומה מהיכן
היה אף לפני כן ,ואיכשהו נוטלת הכוחות של מלך או מנהיג לאומי.

.I.S.I.S
זה הידוע כיום בשם  .I.S.I.Sאו המדינה האסלאמית של עיראק ,סוריה ,התואם את התיאור הזה של הפרש מי רוכב על הסוס
הלבן .I.S.I.S .הכריזה על עצמה ,הח'ליפות"ח'ליפה" מוגדרת בתור :השטח שעליו משתרע הכלל של הח'ליף ,או הזמן שעבורו זה
נמשך .
אז זה מחייב הבנת מה או מי "החליף"" .הח'ליף" מוגדרת בתור :כותרת נלקח על ידי שליטים אסלאמי טוען כי סמכות דתית
מזו של הנביא מוחמד .
זוכר :כפי שיש הצבעתי החוצה לפני ,אלוהים רואה העתיד ,ואז דרך אלה נבואות מודיע לנו על אירועים אלה ,אבל אלוהים
אינה גורמת בהכרח את האירועים להתרחש .הנבואות האלו הם אזהרות אלה אשר מחפשים לדעת אלוהים ,לכן לקחת את הזמן והמאמץ

כדי לחקור ולחנך את עצמם על דבר האלוהים ,ייעשה מודע למשמעות של אירועים אלה ,ואת כל אלה אינם מבקשים את אלוהים ,יישאר
בורות לגבי מה מסמלים אירועים אלה כאשר הם מתרחשים.
שעכשיו אנחנו להיות מוזהר מפני תהפוכות ,כמה מן האירועים יבשר במלחמה ,אנחנו יכולים להכין את עצמנו והיה מוכן כאשר
אירועים אלה מתרחשים.

הסוס האדום :לוקח השלום
כשהוא היה פתח החותם השני ,שמעתי את החיה השנייה אומרת",בוא ותראה".
שם יצא עוד סוס זה היה אדום :הכוח ניתנה לו ליטול בגינו שלום מן הארץ ,כי יהרגו
אחד את השני :שם ניתנה לו חרב גדולה .התגלות 6:3-4
שבעת החותמות האלה הן נבואות אחרית הימים ,הם סימנים שנותנים את הקדושים של אלוהים ,הבנת הופעתו השנייה של ישו
קרוב מאוד .אנחנו צריכים לשמור על סימנים אלו מגיע תתגשם ,אז אנחנו נהיה מוכנים כאשר ישוע המשיח חוזר ,אבל גם אז אנחנו ניתן
להכין את עצמנו תקופת המלחמה הגדולה ואת התלאות ,כאשר כל התרבות האנושית תתמוטט ,פוליטית וכלכלית.

לוקח השלום של כדור הארץ
לקחת לשלום מן הארץ היא דרך אחרת לומר להביא מלחמה לכדור הארץ .במופע של הפסוק הנ ל ,אני מכיר לא אירוע
היסטורי עתיק שיכול .להצביע על ההתגשמות שלו ,וזה הרמז הראשון שאומר לי כי ארבעת הפרשים אינם האפוס של האימפריות העתיק
ארבע ,המדוברת של ספר דניאל ,אבל ניבוי של תהפוכות עדיין לבוא על האנושות.

הם צריכים להרוג אחד את השני
הדבר משתכנעת כי זהו אירוע עתידי זה הביטויים הבא שני הפסוקים הנ ל ,וכן את המילים " ,הם צריכים להרוג אחד את
השני ".הדבר מצביע על כך אומות האדם לצאת למלחמה נגד השני.

הפרש הראשון מייצג אומה חדשה ,מנהיג חדש נחוש את השליטה של אחרים .זה אומה חדשה בגלל המילים" ,כתר
ניתנה לו ",המציין כי לא היה אומה כבר אבל זה הפך להיות אומה או לכל הפחות
היא הכריזה על עצמה להיות אומה בגלל הכיבושים שלו.
הפרש השני הוא סימבולי המלחמה אשר הביא ידי ניסיון זה של שליטה.

לכן ,זה לא כי אומה חדשה זו הוא מסוגל לכבוש אבל כי בשל מאמציה היא הזרז המביאה אומות העולם לתוך מלחמת העולם .
שוב ,אני רואה  .I.S.I.Sלהיות זרז .רק תראו את המצב של הפוליטיקה הבינלאומית היום .I.S.I.S .הוא כבר לא רק איום
אזורי ,אבל יש לו יד בהתקפות בכל רחבי העולם אשר משפיע על מדינות רבות.
עם שקט הולך וגדל ,שנאה ,חשש זה מבליט אנשים ,מנהיגים לאומיים אחרים גם מתחיל להיות יותר ויותר לוחמני ,שקשוק
חרבות שלהם.
רוסיה סיפחה את חצי האי קרים ,לוחצת על מזרח אירופה.
סין היא להרחיב את השפעתה בים סין הדרומי עם הצטברות צבאי גדול.
צפון קוריאה מרחיבה את הניסיונות להשגת יכולת גרעינית.
איראן היא וקבע את כוחה ולהשפיע בכל רחבי המזרח התיכון.
במקביל ,ארצות הברית ,בגלל נשיאו ,יש הפנה את גבו את תפקידו כמנהיג העולם ,משאיר ואקום של כוח.
השילוב של כל מה שקרה באותו זמן ,מוביל אותי להסכים כי הנבואות האלו של המלחמה הגדולה ,מוגשמים עכשיו בזמן החיים
שלי ,לא משהו כי הוא עדיין תתרחש בעתיד שלי.

חרב גדולה
יצא שם עוד סוס זה היה אדום :הכוח ניתנה לו ליטול בגינו שלום מן הארץ ,כי
יהרגו אחד את השני :שם ניתנה לו חרב גדולה .התגלות 6:4
 .זה זה נותן לו חרב גדולה ,מה שגורם לי לדעת בוודאות כי ארבעת הפרשים הם "לא" סמליות נוספת של האימפריות ארבע
של ימי קדם .אני מציע כי חרבות היא הפצצה הגרעינית .יהיו עוד רמזים לבוא זה ייתן תמיכה לכך.
כאשר לך להשוות את זה  ,.I.S.I.Sאקטואליה בעולם ,הפוטנציאל של  .I.S.I.Sכדי להשיג פצצה גרעינית גדל מדי יום ,אך גם
אלה מדינות אחרות של הישות העולם נמשכת לתוך המלחמה כבר יש נשק גרעיני.
כפי שהצעתי קודם ,זה לא ייתכן  .I.S.I.Sרוכשת את הפצצה הגרעינית ומשתמש זה ,אך אחת של אומות אחרות של אזור זה
כמו  .I.S.I.Sיש כוונות של כיבוש ,שליטה של אומות ואנשים אחרים ברחבי העולם כגון איראן .אני רואה  .I.S.I.Sכמו להיות הזרז
שמגדיר את המלחמה הגדולה ,אך לא בהכרח את לוחם העיקרי של המלחמה הגדולה.

אני אומר לך עכשיו
השיחה הזו ,של חרבות ,הוא מידע חדש שעושה את המלחמה הגדולה הזאת שונה בכל מלחמה אחרת נלחמה על-ידי מאן הבעיה
היחידה היא על ידי הזמן שהבנו שזה קורה ,שזה כבר יהיה עלינו .הסיבה אלוהים נותן לי ולך הנבואות האלו ,הוא להודיע לנו מראש ,כך

נדע האירועים עבור מה הם כפי שהם קורים או ממש לפני ,כך אנחנו יכולים להיות מוכנים עבורם ,ולכן אנחנו צריכים להמשיך את
המחקר שלנו כדי ללמוד עוד.

מלחמה היא דבר שבשגרה
במלחמה נהרגים אנשים ,זה אומר כי עד כה ,ישו עדיין לא אמר לנו משהו שאינו נדוש בהיסטוריה מלבד הדיבורים של החרב
נהדר .לכן בשלב זה במחקר שלנו אנחנו עדיין יש מושג כאשר המלך זה רוכב על הסוס הלבן יקום ותתרחש המלחמה הגדולה הזאת ,רק
זה היא תתרחש בכל מקום בזמן כי אלוהים אמר לנו שזה יקרה ,אמונתנו כי האלוהים הוא האמת.

משהו חדש נוסף
הפסוק לעיל יש משהו חדש בהיסטוריה עם זאת ,וזה לא דבר שבשגרה .פרש שרוכב על סוס אדום ניתנת " .אני לא יכול ".אף-
על-פי זה חדש ,זה עדיין לא מאפשרים לנו לאתר אם המלחמה הזו הגיע כבר בעבר עד נקודת שלנו בזמן ,או אם זה עדיין משהו להתרחש
בעתיד שלנו.
אני רואה זה רוכב על הסוס השני כהמשך להסבר של הפרש הראשון ,או הרוכב על הסוס הלבן .הפרש הראשון או מי רוכב על
הסוס הלבן ,ערכ ות עומד לכבוש ,זה אומר כי הוא גרם למלחמה על אחרים ,השנייה או רוכב הסוס האדום הוא סימבולי המלחמה עצמה,
ואת המוות הקטל המשתמע מלחמה .שניהם מדברים המלך אותו ואת האירועים באותו אולם.
"לא יכול" היא סמלית של נשק רב עוצמה .תחשוב על זה כעל טכנולוגיה חדשה ,נשק אשר לא שימשו בעבר במלחמות של
האדם כמו של הזמן אשר ישוע נותן את החזון הזה כדי השליח יוחנן.
המופע של שניהם ,האומה החדשה לבין הניסיון של אותה אומה של שליטה ,חייבת להתבצע בבית באותה הנקודה בזמן . .זו
נבואה של אירוע כי ייקח למקם בדיוק לפני הופעתו השנייה של המשיח ,וזה מזכיר לי שיש עדיין יקרה ,זה אומר כי למרות מלחמת
העולם השנייה ,אפשר להכניס שני תיאורים אלה ,זה לא לנכון כל ה 7-של אירועים אלה המדוברת של שבעת החותמות ,לכן ,אנחנו לא
מסתכלים מלחמת העולם השנייה בתור המלחמה הגדולה של הנבואות האלו.
אבל אם אתה מסתכל להיסטוריה ,הפעולות של  .I.S.I.Sואז אתה תראה היבט זה של הנבואות האלו קורים כעת .I.S.I.S .לא
פעם אומה חדשה ,הצהיר את השטחים שלו כדי לכלול אזורים של סוריה ועיראק ,הוא בתהליך לכבוש את כל אלה שמסביבם ,ועם
התקפות טרור ברחבי העולם.
זכור :ספר ההתגלות כמעט כולו נכתב ב ,symbolisms -כך מה כתוב צריך להיחשב באור.

נגד מי  .I.S.I.Sמלחמות
מי הוא זה  .I.S.I.Sבויויאן בהיותו השנואים עליך ביותר שלהם ,ארצות הברית ,ישראל ,אירופה ועוד התרבות המערבית
בכללותה? אם אתה זוכר במחקר שלנו של מי ,מהו אנטיכריסט אתה תבין את זה חוץ בישראל ,אירופה וארצות הברית הם נציגים של
אנטיכריסט בכך נותנים את המזון והכוח אנטיכריסט שני במהלך ימי הביניים ,אך כיום גם כן.
אם אתה זוכר עוד יותר מן השיעורים ,ונביאי השקר מזוהה ב ספר ההתגלות בהיותו בארצות הברית ,או לפחות את ממשלת
ארצות הברית ,ולכן אפשר לומר שהממשלה האמריקאית היא בליגה או תחת השליטה של הנביא שווא ,כי היא מעודדת התנהגות לא
מוסרית ישיר בניגוד במוסריות של אלוהים.
אין שום דבר כתוב בפסוקים אלה ,עם זאת ,זה מרמז על לי כי אלה לוחמים במלחמה הזו הוא בין חיילים של אלוהים לחיילים
של השטן .במילים אחרות ,במלחמה הזו ,כפי החלה בין  .I.S.I.Sלבין המדינות האלה ברחבי העולם ,הוא לא מלחמה בין כוחות הטוב
לבין הרע ,אבל מתחיל בדיוק עוד אחד ארוך לא הסוף מלחמות בין עמים של גבר
זוכר :השטן רוצה להשמיד את האדם ,ואת כל החיים על כדור הארץ ,איזו דרך טובה יותר לעשות זאת מאשר במלחמה שבהם
נעשה שימוש בנשק גרעיני.
זוכר .I.S.I.S :הוא המלך מתחיל את המלחמה ,אבל המלחמה בסופו של דבר תהיה מלחמת עולם ,לכן ,זה לא .I.S.I.S
שאנחנו צריכים רק להסתכל ,אבל כל האומות שיש השטן מושך בחוטים שלהם ,שיש להם נשק גרעיני או הפוטנציאל של רכישת אותם.

הסוס השחור
בעת שפתח את החותם השלישי ,שמעתי את החיה אומרת",בוא ותראה ".ואני
ראיתי ,והנה סוס שחור; והיה לו עליו זוג יתרות בידו .התגלות 6:5
הפסוק הנ ל עולה כי אחת התוצאות של המלחמה הזו היא התמוטטות כלכלית ,אשר ישאיר את הכלכלה העולמית כולה במשבר,
עם האינפלציה קיצוני וזמינות קצר של סיכות כאלה כמו חיטה ושעורה ,אשר הם סמליים של כל צרכי החיים ,זמינה רק עבור מחיר גבוה
מאוד.
פסוקים אלה לא אולם לספר לנו מתי יתקיים בהתמוטטות כלכלית .אני צריך לשאול היא" ,יהיה זה התמוטטות כלכלית להתרחש
לפני השואה הגרעינית ,או להיות התוצאה של שואה גרעינית" אני מאמין ,מבוסס על ההבנה שלי של אקטואליה בעולם ,שזה יהיה לפני
השואה ,ולכן יכול לקרות בכל עת.
הפסוק נותן התייחסות לעלות על הסוס השחור אינו מספר לנו כי המפולת הכלכלית יתרחשו בגלל המלחמה הוא נלחם ,אלא
פשוט כי שם יהיה התמוטטות כלכלית .אם צפיתם דוחות חדשות כלכליות שונות ,ישנם סימנים כי התמוטטות יכול להתרחש בכל עת.

זוג יתרות
הסמליות הראשונה של פסוק זה הוא זה של "זוג יתרות ".נשאלת השאלה אם כך" ,מה היתרות משמשים?" לאורך ההיסטוריה
שזוג יתרות שימש לקחת אובייקט עם משקל ידוע ,ואז למדוד את המשקל הזה נגד אובייקט אחר שבו יש משקל ידוע ,ובכך את משקלו
ידועים ,כדי רלוונטיות לעצם משקל ידוע.
דוגמה לכך יהיה להציב משקל פאונד אחד בצד אחד של האיזון ,ולאחר מכן להוסיף של תפוחי אדמה לצד השני של האיזון,
ולקבוע את תפוחי אדמה של כמה שצריך כדי לגרום פאונד אחד .עם הידע הזה ,ואז אנו יכולים לראות את משמעות הפסוק הבא.

התמוטטות כלכלית
"מדד של חיטיםולאחר שלוש מידות של
 ,שמעתי קול בתוך מארבע הבהמות,
שעורה בשקל; לראות אתה תפגע לא השמן והיין ".התגלות 6:6
אני לא חקלאי ,ולכן אין לי מושג מה חיטה שנקטפו זה עתה נמכר ,אבל פני לא נשמע ככה הרבה עושים את זה?

הערך של פני
אם אתה חי בעשור השני של המאה העשרים ,כפי שאני עושה ,אז אתה יודע כי פני האמריקאית יש כמעט אין ערך ,אשר תגרום
מחיר לעיל חיטה או שעורה מחיר טוב .אולם בתנ ך תקן אמריקאי קורא את מדינתא שילינג לא פרוטה ,המהווה המלים של מטבעות
משמש באנגליה במהלך הזמן של המלך ג'יימס שלו תרגום הספרים של התנ ך מן היוונית המקורית עברית אנגלית מלכים .אין לי מושג
מה שילינג מתורגם בהשוואה למטבע אמריקאי .אני די בטוח ,עם זאת ,כי זה גדול משמעותית בערך מאשר פני אמריקאי.
הנקודה שניסיתי לעשות ,היא כי הערך של מדינתא בתרגום אמור לשמש בהקשר למה שהיה מטבעות של ההפניה המקורית.
בזמנו של השליח יוחנן ,תחת שלטון האימפריה הרומית ,המטבע בשימוש במקור ,היה ערך משמעותי ביחס אשר מושפעת נאלץ לבלות.
לכן ,מחיר הרכישה של חיטים ,במלון הזה מדינתא ,היה משמעותי.
המילה "פני" היא מילה אנגלית ישנה ,והערך שלו ,אין שום קשר אמיתי לעולם השליח יוחנן התגורר .אבל בזמנו של המלך
ג'יימס ,כאשר התנ ך היה מתורגם עברית ,יוונית ל שפה האנגלית ,פני היה יותר שווה ערך רומאי " "Quadransאו "."Dupondius
בזמנו של השליח יוחנן ,של " "Quadransאו ערכו שווה ערך מטבע היה הרבה כסף ,כי האדם הממוצע לא עושים כסף לרכוש
עם ,אך במקום זאת נטתה להשתמש במערכת ברטר.
שקול אחד דולר ארה ב לקנות את היום ,אז זכרו ,כי פני  2000שנה ,היה יותר כמו  100דולר או אולי  500דולר מהו היום .אז
לחשוב על פאונד אחד של התמחיר של תפוחי אדמה  500דולר .זה יגרום תפוחי אדמה שאיננו על ידי כל פרט עשירים ,וזה מה זה
סמליות הכלכלי של "צמד של יתרות" מנסה לחשוף.

אז זה אומר לי כי המלחמה מדוברות של סמלי ליד הסוסים לבן ואדום ,יש לה השפעה על הכלכלה ,של המדינות האלה כי הם
ישירות מעורבים במלחמה ,אבל אולי אפילו אלו שאינם מעורבים ישירות במלחמת העולם .אני רואה את המלחמה הזאת שניתנה בחזיון
השליח יוחנן שלא רק יביא מוות והרס את המדינות האלה מעורבים ישירות המלחמה ,אבל חורבן כלכלי לכל העולם.
כל זה מרמז לי כי מלחמה יבוא באחרית הימים ,בין שניים או יותר יריבים הלאומית .אני מציע המלכים עשר (מדינות) שהוזכר
קודם לכן אומר כי אומות אירופה גם שיהיו כרוכים בצידי ונביאי השקר .המלחמה הזו תגרום אסון כלכלי גלובלי ,אשר יהיה להצמיח
העלויות של המהדקים הרגילים לרמות חסרות תקדים .התוצאה תהיה רעב ,רעב ,מהומות בקנה מידה עולמי .התוצאה של שני הצדדים
הלוחמים יהיו כי שני הצדדים יושמדו ,פוליטית ,צבאית וכלכלית.
כמו של כתיבת מאמר זה ,לא אסון כלכלי עולמי כזה התרחש ,מסיבה זו ,מדוע אני מאמין זה חלק מהנבואה להיות בעתיד שלי,
אבל לא רחוק ,או כמו שכבר הצעתי ,אנחנו בתחילת המלחמה הגדול הראשונית כבר אם למעשה  .I.S.I.Sהוא הזרז שמושכת אומות
העולם לתוך המלחמה הגדולה.
פסוקים אלה שני בנוגע על סוס שחור ,אני מאמין הגנרל באותו קו זמן וגם לבן אדום סוסים לעיל .אם מלחמה או קרב הנגרמת
על ידי הפרשים סמלי שני הראשונים היא חשיבות גדולה כדי להיות הצביע על ידי אלוהים ,אז זה מרמז כי המלחמה בסופו של דבר תהיה
הגלובליים בטבע .כי אומות הארץ יהרגו אחד את השני ,מרמז כי המלחמה יהיה גודל כזה ,לא לוחם ולא האומות שהן מייצגות יבואו
מחוץ למלחמה המנצח ,למעשה ,הם שניהם להיות אבדות כבדות.

סוס חיוור
בעת שפתח החותם הרביעי ,שמעתי את קולו של החיה הרביעית אמר",בוא
וראה" .ואני הסתכלתי ,הביטו סוס חיוור :ושמו עליו היה מוות ,וגיהנום (הקבר) ,בא
אחריו .הכוח ניתנה להם מעל החלק הרביעי של כדור הארץ ,להרוג בחרב ,ואת
מרעב ,ולא עם המוות ועם החיות של כדור הארץ .התגלות 6:7-8
האביר הרביעי ,מי רוכב על סוס חיוור ,סימבולי המוות וההרס ,המלחמה הזאת ואת הרעב שנוצר מגיפה ,הביא על ידי הרוכב
על סוס לבן ,או למי אני מציע להיות .I.S.I.S

 .שמו הוא למוות וגיהנום
 .השם שלו זה ישב על סוס חיוור היה מוות ,ו בשלווה.

 .המילה מה כמו בשימוש

שפסוק זה הפניה הקבר ,עמומה לא לעזאזל אנחנו חושבים על כמו מאורת השטן ,זה אומר כי את המלחמה הגדולה הזאת תגרום למותם
של מספר עצום של אנשים ,אשר יהפכו כל המלחמות של האדם לשם השוואה.

החלק הרביעי של כדור הארץ
" אומר לנו כי רבע מלאה של כדור הארץ לשאת בנטל של המלחמה הזו.
" ,כוח ניתן אותם מעל החלק הרביעי של כדור הארץ
פסוק זה לא לספר לנו איזה חלק של כדור הארץ להיות כה מיוסר ,עם זאת.
אם מסתכלים על העולם היום .I.S.I.S ,התרחב יותר מדי מדינות אחרות עם המלחמה ,אשר עלולה להוות היטב הרביעי של
כדור הארץ .אני מציע כי למרות בנטל המלחמה העיקרית תהיה מוגבלת רק רבע כדור הארץ ,ירגיש כל הארץ מידה מסוימת של האפקט
מלחמות.
בעולמנו היום ,הכלכלות של האומות מאוד שלובים זה בזה ,אז לא חושב כי "זההחלק הרביעי" של כדור הארץ יהיה רק באזור
אחד של כדור הארץ ,אבל במקום זה אני רואה את זה בתור להתפשט ברחבי כדור הארץ לאומה האלה רגישים ביותר לקיום הכלכלה
העולמית.

להרוג את החרב
"להרוג בחרב ,ואת הרעב ,ואת עם המוות ועם החיות של כדור הארץ".

להרוג את החרב  .הוא אומר לנו כי רבים ימותו מן הקרבות של המלחמה הזאת עצמם .I.S.I.S .היה אחראי על
מותו של מאות אם לא אלפי אנשים ברחבי העולם .אף-על-פי הנשיא האמריקאי
אומר לנו כי  .I.S.I.Sהוא כל אבל מובס ,עדיין התקפות טרור אלה להמשיך ולגדול
באלימות והרס מספר החיים ,מה שאומר לי כי לתפקיד שמשחק  .I.S.I.Sבהבאת על
השואה הגרעינית בסופו של דבר הוא לא בסוף.

להרוג עם הרעב
"להרוג בחרב ,עם הרעב ,ואת עם המוות ועם החיות של כדור הארץ".
להרוג עם "רעב" חושף מה טופס למוות וגיהנום ייקח יהיה מותו של כלי הנשק של המלחמה עצמם ,אז בגלל פגעי המלחמה
הזאת ,מוות תתרחש עקב רעב ,מגפה.

להרוג עם המוות
"להרוג בחרב ,ואת מרעב , ,ועם מותו ,ועם החיות של כדור הארץ".

לא מצאת זה הצהרה סקרן ,להרוג עם "מוות?"  .אם תיהרג ,החיים שלך יוסר ממך ואתה מזין מוות ,נכון? אז מה זה ישוע אומר
מתי שהוא אומר לנו כי אנשים יהיה "הרג עם המוות?"
זכור :ישנם שני סוגים של המוות ,המוות תמותה כשכל אשר נולדו של כדור הארץ ימשיכו ,אך גם מוות נצחי ,אשר רק אלו
אשר לא נגאלו על ידי אלוהים יצטרך לסבול .אם תיהרג לאחר מותו ,זה שאני מאמין מתייחס למוות בן תמותה ,וזה רק זמני מוות ,שממנו
יהיו שני תחיית המתים ,הראשונה הקדושים האלוהים ,והשני עבור הרשע והן אלה לא רעה אך שאינם הקדושים של אלוהים .כשאתה מת
מוות בן תמותה ,אז שכבר אין לך את היכולת להשלים עם אלוהים .כאשר אלוהים אומר לנו ,המתים לא יכול לעבוד את אלוהים .אם אתה
מיישב את עצמך לאלוהים לפני שתמות ,אתה לא נחזור בתשובה החטאים שלך ,אז אתה תדע מוות נצחי . .זה בדרך זו ,אתה תיהרג עם
המוות.

עם החיות של כדור הארץ
"להרוג בחרב ,ואת עם הרעב ,ועם מותו ,ואת עם החיות של כדור הארץ".
כאשר מהחורבן שגרמה מלחמת לבלוע את העולם ,המלחמה גרם למיליוני מקרי מוות של אדם ובהמה ,כדור הארץ יחריבו עד
כי מציאת מזון ומים נקיים יהיה ליד בלתי אפשרי .עם הקטל הזה ,מוות על ידי חיות תתבצע על ידי חיות מחמד מפנה על אדוניהם ,כי הם
גם ירעבו.
זה בהתמוטטות של הציביליזציה האנושית זה יוביל בצרה הגדולה כי כל אלה לשרוד הקרבות של מלחמת יצטרכו לסבול אז
עולם הרוס.

בסקירה
ארבעת הפרשים נותן תיאור מוכללת של הגורם הראשוני ולאחר מכן את הזרימה של המלחמה הגדולה .הסמליות הראשונה הוא
הפרש הראשון ,או מי רוכב על הסוס הלבן ,אשר הוא סמליות של המלך קובע על כיבוש האומות האלה ואת הסובבים אותו .אני מציע
כי המלך הוא לא גבר אבל תנועה דתית כפי נמצא את אשר הופכים נקרא  .I.S.I.Sאו .I.S.I.L
ואז אנחנו מוצגים הסמליות של הפרש השני ,או שהוא אשר רוכב על סוס אדום ,אשר מסמלת תחילת המלחמה ,אך לא עוד
מלחמה של האדם אך פרש מי רוכב על הסוס האדום ניתנת חרב גדולה ,אשר אני מציע להיות הפצצה הגרעינית.
ואז אנחנו מוצגים הסמליות של הפרש השלישי ,או שהוא אשר רוכב על סוס שחור ,אשר הוא סימבולי קריסת הכלכלות של
ביותר כל אומות העולם.
ואז אנחנו מוצגים לסמליות האביר הרביעי ,או מי רוכב על סוס חיוור ,אשר הוא סימבולי המוות וההרס ,הביא על ידי המלחמה
של האחד סימלה כמו רכיבה הסוס הלבן .אני רואה הרוכב על סוס חיוור כמו להיות הגדולה ,אשר הוא התוצאה של הכוח של כלי הנשק
של מלחמה.

מות קדושים הקדושים של אלוהים
כשהוא היה פתח החותם החמישי ,ראיתי מתחת למזבח הנשמות מהם נהרגים האלוהים ,ולכל העדות נטרו :התגלות 6:9
אפילו עם המידע הזה ,עדיין ניתן לנבא בהיסטוריה או כאשר בעתיד הקרוב שלנו .זה כל יקרה ,וזה כמובן כוונת אלוהים שנתן
לנו הנבואות האלו .ישוע מגלה כי הוא מבין זה בפסוק לעיל.
"  Slainעבור העדות אשר החזיקו" ,הוא התייחסות לעובדה כי אלה"נשמות מהם זה נהרגים עבור המילה של אלוהים,
"לקבל ולהאמין עדותו של ישוע המשיח ,כי ישוע הוא אלוהים בדמות אדם ,כמו גם האמונה תורתו של ישו ,אשר להביא לסיפוק והשלמת
את החוקים ואת הבשורה של הברית הישנה בתור מקוצר על ידי עשרת הדברות .זה בשביל אמונה זו כי הם רצחו ,לקדוש מעונה על ידי
השטן ,שלו אנטיכריסט הכנסייה של האישה הזונה ,והכנסיות של הבנות הזונה.
 .אני לא רואה את הנשמות האלה .כמו הנשמות של אלה אשר מתים בשל המלחמה הגדולה או על התוצאות שלה ,אבל מי נתן
עדותו של ישו ותורתו שלו לפני המלחמה של המאה ,נרצחו בידי אנטיכריסט לעשות זאת ,במיוחד אלה במהלך ימי הביניים כאשר
הכנסייה הקתולית ,עונו ונרצחו .כולם שלא נתנה סגידה לאלוהים הכנסייה שהוכתב.

? כמה זמן ,אלהים?
הם בכו בקול גדול ,אומר",כמה זמן ,אלוהים ,קדוש ואמיתי ,אתה לא תשפוט ואתה לנקום את הדם שלנו עליהם השוכנים על כדור

הארץ? התגלות 6:10
כפי שאתה יכול לראות ,אלו אשר נרצחו על ידי הכוחות של השטן ,אנטיכריסט שלו שואל אותו הדבר,כמה זמן לפני שאלוהים
לוקח פעולה? " כך תוכל לדעת ,שני הפסוקים הנ ל הם עוד פעם רק  ,symbolismsהמתים יכול לשאול בלי שאלות ,כי הם חסרי שינה
ללא חלומות וחסרת התחשבות עד לתחיית המתים.
אני רואה את זה כדרך של ישוע מראה לנו כי הוא מודע לכך כי עד לנקודה זו ,של מידע שנמסר לנו עד כה ,אין שום דרך לדעת.
מתי זה מלחמת העולם הראשונה ,הגדולה יתחיל .אנחנו יודעים .עם זאת ,כי המלחמה הגדולה הזאת יקרה ,כי זה יגרום נפוץ מוות וחורבן
עם התמוטטות כלכלית של כלכלות העולם ,כי ישוע אומר לנו שזה יקרה .מה אלוהים מכריז ,אלוהים יבצע.

גלימותיו של הצדק
חלוקים לבנים ניתנו בפני כל אחד מהם; ולא נאמר להם ,כי שינוחו עדיין למשך עונה אחת קטנה ,עד עמית-המשרתים גם וביצעתי

את אחיהם ,זה .צריך למות כפי שהם ,צריך להיות .התגלות 6:11

? מה זה ,הפסוק הנ ל אומר לי ,הוא שאם למות כקדוש על המשיח ,אתה בוודאות תינתן כניסה לגן עדן ,האחרים מי לא לקדוש
מעונה אבל עדיין אהבת המשיח ,ו לשמור מצוותיו ,לעומת זאת ,אינם מנוגדים באותה קטגוריה כמו אלה אשר יש כבר כקדוש מעונה.
כי למי יש כבר קדושים הם חלוקים לבנים נתון היא מסמלים כי הם טהור של החטא ,ולכן ראוי להיכנס לגן עדן.
פסוק זה אומר לי משהו אחר .המלחמה או קרב המתרחשת מעל אינה סוף דברים .עדיין תהיה תקופה של טריבוליישן ועובדי
אחרים עמית המשיח ,מי עוד צריך למות על ידו של השטן .זה רווחת אלו מאיתנו ,למלא את ההגדרה של מי הם הקדושים של אלוהים,
ידע תחת ונביאי השקר את אותו סוג של רדיפה ותמותה נוראיים כאלה מתחת השוט של האימפריה הרומית ,המאות הכנסייה של רומא,
(אנטיכריסט) ,היה צריך להפוך את המלחמה על הקדושים האלוהים באמצעות ניסויים של האינקוויזיציה של הכנסייה .שאלוהים יחזק
אותנו כי אנו לא נהסס באמונה שלנו . .אמן.

ארבעה מלאכים החזקת כדור הארץ
 ,אחרי הדברים האלה וראיתי ארבעה מלאכים עומד על ארבע הפינות של כדור
הארץ ,מחזיק את ארבע רוחות השמים של כדור הארץ ,כי הרוח לא צריך לפוצץ על
כדור הארץ ,ולא על הים ,ולא על כל עץ .התגלות 7:1
כשיש מלחמה ,במיוחד מאז תחילת  th20המאה ,זה נראה כאילו דבר לא גדל ,כי העונות והימים ,לפחות זאת ההרגשה למי
שנמצאים באזור הלחימה .הפסוקים הנ ל ,מציע את זה אליי גם.

סמליות נוספת ,ארבעת הפרשים
אני רואה אלה ארבע זוויות מחזיקה בארבע הפינות של כדור הארץ בתור סמליות נוספת של ארבעת הפרשים .יש לי את
אותה הפונקציה ,להתחיל את המלחמה ,לנהל את המלחמה ,והם אחראים על אסונות אקולוגיים וכלכליים וכתוצאה מכך ולאחר מותו
שיביאו המלחמה על.
המילים" ,ואחרי הדברים האלה ",אומרים לי את זה אחרי ג'ון מוצג חזונו של הישות הארץ סדוק ,נקרע ,הוא ויתר החזון הזה.
מספר זה אינו מציין כי מוצגת כעת יתרחשו האירועים לאחר אלה אחרים ,רק כי אתה ניתן להציג חזון אחד בלבד בכל פעם .אני משוכנע
המתרחשת הסימון של  144,000הקדושים של האל לפני תחילת המלחמה הגדולה ,או לפחות ,לפני ההיבט הגרעין של המלחמה ,אבל רק
זמן קצר לפני.
הראשונה ישוע אומר לנו המלחמה הזאת זה יתחיל ,הביא על ידי "המלך" מי יגדיר כדי לכבוש את כל הסובבים אותו ,כי זה
"המלך" לא היה מלך בהתחלה ,אבל יהיה נתון כתר ,אשר טוען כי "המלך" היה לי אין הממלכה בהתחלה אבל אז יוצר ממלכה .כל זה
נשמע כמו  ,.I.S.I.Sאשר סיפר לי כי אנו חיים אלה נבואות כיום ,וכי עלינו לא לחפש אירועים אלה להתרחש בעתיד ,אבל קורים עכשיו.

לספר של ארבעת הפרשים ,אלוהים הראה לנו את הדברים האלה שמביאים על המלחמה הגדולה ,עם ארבעה מלאכים לחסימה
זו ארבע הפינות של כדור הארץ ,אלוהים אומר לנו ,כי לפני  .I.S.I.Sיגיע רחוק מדי בהבאת אומות אחרות להיכנס למלחמה ,אלוהים יאט
 .I.S.I.Sעד אלוהים יכול "לאטום את הקדושים של אלוהים עם הסימן של אלוהים".
אם מסתכלים על מלאכים ארבע אלה בהיותו סמליות נוספת של אותו הדבר ,מסמלים ארבעת הפרשים (כובש את ,המלחמה
עצמה ,המפולת הכלכלית ,ואת המוות וההרס) ,אז אתה רואה ישוע נותן משמעות עוד יותר גדולה מה הוא רוצה שנבין בנוגע ניבא את
המלחמה הגדולה.

דחיית המלחמה הגדולה
וראיתי עוד מלאך עולה מן המזרח ,בעל החותם של האל :והוא קרא בקול רם
כדי ארבעה מלאכים ,למי זה ניתן לפגוע האדמה והים .אומר",לפגוע לא האדמה,
הים ,וגם העצים ,עד שיש אטמנו את משרתי האלוהים שלנו בהמצח ".התגלות 7:2-3
לספר של ארבעה פרשים ,אלוהים הראה לנו את הדברים האלה שמביאים על המלחמה הגדולה ,עם ארבעה מלאכים לחסימה זו
ארבע הפינות של כדור הארץ ,אלוהים אומר לנו ,כי לפני  .I.S.I.Sיגיע רחוק מדי בהבאת אומות אחרות להיכנס למלחמה ,אלוהים יאט
 .I.S.I.Sעד אלוהים יכול "חותם הקדושים של אלוהים עם הסימן של אלוהים".
עכשיו כי המלחמה שמתנהלת על ידי  .I.S.I.Sאיננו גלובלית ,אלוהים יתחיל תהליך הנתינה של החותם האלוהים הקדושים
 144,000האלוהים.
אם מסתכלים על מלאכים ארבע אלה בהיותו סמליות נוספת של אותו הדבר ,מסמלים ארבעת הפרשים (כובש את ,המלחמה
עצמה ,המפולת הכלכלית ,ואת המוות וההרס) ,אז אתה רואה ישוע נותן משמעות עוד יותר גדולה מה הוא רוצה שנבין בנוגע ניבא את
המלחמה הגדולה.

החותם של אלוהים
זה מלאך אחד ,יש את החותם של אלוהים חיים ,אומר הראשון ארבע זוויות זה עומדים מזעזעים את האדמה ,אשר אני רואה
עוד ייצוג ארבעת הפרשים ,אשר שוב הוא סימבולי המלחמה הגדולה .המלאך עוצר את ארבעת הליטאני עד לאחר הקדושים 144,000
האלוהים נאטמו.
אני רואה מלאכים ארבע אלה כמו להיות זהה לזו של ארבעת פרשי האפוקליפסה .זה חדש מלאך בעל החותם של אלוהים גורם
הפרשים מתחילתו ההיבט הגרעין של מלחמת פגים ,נותן זמן הקדושים של אלוהים להיות חתום .אני רואה את זה כמו אלוהים במניעת
המלחמה הגדולה של התקדמות מהירה ,עד שדבר  144,000מקבלים את מארק האלוהים.

לאחר החותם של אלוהים היא לומר כי המלאך הזה יש סמכות מאלוהים ,וזה על ידי רשות זו כי הוא מעכב ארבעת הפרשים,
ומתחיל הגרועים ביותר של המלחמה הגדולה.
אם שום דבר אחר ,פסוק זה אמורה לסלק את אי דיוקים של הסדרה הפופולרית של ספרים ,אשר יש לקרוא ,נשאר מאחור .כפי
פסוק זה ,יש ממיזוג לפני להתחיל המצוקות ,וכי האל יסגרו עמו ,לפני המלחמה מתחילה ,אבל הקדושים של אלוהים עדיין להיות על פני
כדור הארץ ,חייבים לסבול ולהיות עד זעם אלוהים הוא מתמודד אלה שאינם המרה את דבר האלוהים פי.

ילדי ישראל 144,000
ושמעתי את המספר מהם היו חתומים ,:שם היו חתומים שישים וארבע אלף
( )144,000של כל שבטי בני ישראל -התגלות 7:4

בני ישראל מוגדרת
ישנם רבים אשר גילו לי כי אני בטעות לגבי אלה אשר הם הקדושים של אלוהים ,כפי שהוצגה בהפסוקים הנ ל ,כי הם אומרים
לי שישוע אינו מדבר על הנוצרים ,אך היהודים כמו להיות  144,000מי מקבלים את החותם של אלוהים.
הם ואז לכוון אותי העובדה כי ישו מתייחס בני ישראל ,ולאחר מכן תן מספר פסוקים ,מראה כי המרכיבים את  144,000הם
השבטים של הבנים של יעקב כמו באיור התגלות . 7:5-8
בניסיון להראות איך פרשנות זו שאחרים צריכים אינה נכונה ,תחשיב את זה :כי היהודים לא לקבל את ישוע בתור אלוהים
בדמות אדם ,זה לחסל אותם כמו ממוספרות ב  ,144,000אלא אם כן ,עד שהם מקבלים את ישוע כאלוהים הבשר על אדם או על המשיח.

מיהם בני ישראל
עם זאת ,אתה מכן לקרוא פסוק  7:4של כל שבטי בני ישראל כי

שנים עשר שבטי בני ישראל כללו כמו

להיות אלה המקבלים את מארק האלוהים .בלבול זה כל ניתן לסלק אם אתה זוכר כי ילדים של ג'ייקוב אינה אותו הדבר כמו בני ישראל.
יעקב אמיתי היה ששמם ישראל על ידי אלוהים והם לכן אחד ,אותו אדם ,אבל זה לא האיש כי אלוהים מתייחס שכאשר אלוהים קורא
להם בני ישראל.
אלוהים מתייחס לכל ,מי היה להתגבר על חטאיהם ,כמו יעקב עשה ,היה שהותאמו עם אלוהים כאשר הוא מתייחס אליהם כמו
בני ישראל ,ואילו ,כאשר הם מכונים בניו של יעקב ,שהוא מדבר אלה שאינם אזרחי ישראל ,כל אחד מהם עשויה או לא עשויה להיות
של ישראל.

אם דם מצאצאי יעקב ונופל תחת ההגדרה של מיהו הקדוש של אלוהים ,אז אתה עלול להיות ממוספרים ב  ,144,000אם אינך
דם מצאצאי יעקב ,אך את אשר היה המכונה גוי ,אתה עומד בדרישות של איך ישו מגדיר הקדוש של אלוהים ואז אתה גם יכול להיות
ממוספרים ב  .144,000להיות שהילד ישראל הוא להיות אחד "שומר המצוות של אלוהים ויש לו את העדות של ישוע המשיח.
כפי שאתה יכול לראות ,אחוז זה של האוכלוסייה לשקול אותם דואג להיות נוצרי ,גדול הרבה יותר ממה אלה שאלוהים מכיר
בהיותו הקדושים שלו .זה אומר לי להיות נוצרי הוא לא נרדף היות הקדוש של האל.
כשאני כותב את המילים האלו ,זה בסוף אוקטובר  ,2016הנחתי כי אלוהים כבר החלה אטימה של קדושים  144,000שלו ,כי
אני משוכנע שאני אחד מהם.

היהודים לא 144,000
רוב מי דיברתי בנוגע  144,000את מאמינה שאתה חייב להיות יהודי או דם מצאצאי יעקב לאחד  . ;144,000זה לא כפי שאני
מבין המשמעות של פסוקים אלה.
בזה שאלוהים מכיר אחוז קטן של אוכלוסיית כדור הארץ בתור הקדושים של אלוהים ,אז אתה צריך להיות מודאג ,למרות מה
שנאמר לכם על ידי שלך מטיפים ומורים ,כי הסיכויים באופן משמעותי מופחתת כי אתה למעשה נחשב על ידי אלוהים כאחת הקדושים
שלו.
עם חשש זה ,הרגשתי את זה חשוב כי אני לוקח את הזמן ללמוד רק מה שדרוש עבור אלוהים תסתכל עליי ולומר" ,כן ,יש אחד
הקדושים" .עם זאת ,חיפשתי את התנ ך כדי למצוא אם אלוהים או אלוהים נותן הגדרה לגבי מי הם מחשיבים בתור הקדושה של אלוהים

משרתו של האל
לכן עלינו לשאול את השאלה" ,מי זה אלוהים קורא הקדושים שלו?" מילות המפתח ,אשר מתאר את מי הם שמקבל את

החותם של האל או את מארק של אלוהים ,הוא צירוף מילים",עד יש אטמנו את משרתי האלוהים שלנו
בהמצח ",מן -Rev 7:3
קדושי האל מוגדר
ישנם שני מקומות בבית ספר ההתגלות שבו ישוע נותן לנו הגדרה כזו.
 , .1הדרקון היה שנה אחת עם האישה ,והלכתי לעשות מלחמה עם השריד של הזרע שלה ,אשר לשמור את המצוות של אלוהים

ויש עדותו של ישוע המשיח .התגלות 12:17
הדרקון היא ייצוג סמלי של השטן.

אישה ,נתון פסוק זה ,כמו היא ייצוג סמלי של הפולחן נכון ותקן האל ,או מכתבי הקודש של אלוהים כפי שהוצגה לנו את עשרת
הדיברות של אלוהים ואת תורתו של ישוע המשיח .בקיצור ,האישה מייצגת את הכנסייה האמיתית של ישו.
זרע שלה מייצג את אלה שנותנים אמיתי ונכון פולחן האל או את הקדושים של אלוהים ,כפי שמוגדרת ואז הבאות" :אשר
לשמור על מצוות האלוהים ויש עדותו של ישו .

 .2הנה הסבלנות של הקדושים :הנה הם לשמור על מצוות האלוהים והאמונה של ישוע .התגלות 14:12
לכן מי הוא משרתו של אלוהים הוא מעצם הגדרתו ,אחד שומר על עשרת הדברות ,ולא מקבל את ישוע כאלוהים בבשר אדם,
ואת לאנאפוליס תורתו של ישו ,ובכך הוא אחד מי אוהב ,מצייתת וסוגד אלוהי האמת ,כמו שאלוהים ציווה.
כמו עם ההגדרה הראשונה ,להיות הקדוש של אלוהים ,שעליך לשמור את המצוות של אלוהים ,אך מעבר לזה ,אתה צריך גם
עדותו של שלי או את האמונה שישוע הוא אלוהים בדמות אדם אתה חייב להאמין שישוע הוא המשיח כפי שנובא ,וכי ישוע הוא בן
האלוהים.
בדיון שלי על ספר דניאל ,שניתנו בשיעורים ,הראיתי איך הנבואות על המשיח להצביע שרק ישו ולא אחר כמו להיות המשיח,
זה אומר שאין לך להאמין מתוך אמונה עיוורת שישוע הוא אלוהים בדמות אדם ,אבל מבחינה היסטורית שישוע הוא היחיד שמתאים את
הנבואות על המשיח  ,במיוחד אלה נבואות נתון מספר דניאל ,שש מאות שנים לפני לידתו של ישוע.

שניים
אלה מעל שתי הגדרות של מי הן הקדושים של אלוהים ,ולכן להגיד לי שזה לא מספיק שאתה מאמין שישוע הוא בן האלוהים,
אבל זה גם חייב לשמור לציית לעשרת הדברות ,תורתו של ישוע .שניהם נדרשים כדי להיות הקדוש של אלוהים.
לדוגמה :בעיקר של כריסטיאן מאמינים כי ישו הוא המשיח ,או אלוהים בדמות אדם ,אבל עבור הרוב המכריע של אותם ,של
כריסטיאן לא לקבל או לשמור על כל עשרה עשרת הדיברות .שבת ראשון להיות ההיבט הבולט ביותר של עוולות שלהם.
היהודים של היום ,ברוב המקרים ,לשמור את עשרת הדיברות ואת השבת ביום השביעי כפי נצטווה על ידי אלוהים הדיבר
הרביעי ,אבל הם נכשלים לקבל את ישוע כמשיח ,זה מסיבה זו למה הם גם נופל קצר של מגשים את ההגדרה של מיהו מי .הוא הקדוש
של אלוהים.

אתה מאמין?
לכן עליך לשאול אותך ,הקורא; האם אתה מאמין שישוע הוא בן האלוהים ,המשיח? אם לא ,אז לא תעמוד האל ההגדרה של
מיהו הקדוש של אלוהים.

אתה שומר את עשרת הדיברות?
גם האמונה ,אתה שומר את עשר כל עשרת הדיברות ,בדיוק כפי המיועד של אלוהים ,כלומר מספר לשמור אותם?
אם תמשיך קצת אבל לא כל ,או לשמור גירסה שונה של המצוות ,הגרסה הוא לא כמו ישוע מלמד אותנו גם הוא המשמעות ,אז
אתה נופל קצר של היות הקדוש של האל .אם אתה ספק זה ,ישוע הופך ברור בפסוק הבא.

אחד הדיברות לפחות אלה
יומת ולכן יישבר אחד הדיברות לפחות אלה ,ואני יהיה ללמד גברים ,הוא ייקרא המעט בממלכת השמים; אבל יומת יהיה לציית

וללמד אותם ,זהה ייקרא נהדר במלכות השמים .מתיו 5:19
המפתח למשמעות של פסוק זה נאמר על ידי ישו הוא "יישבר אחד הדיברות לפחות אלה" .מה אלוהים אומר הוא כי יש לשמור
את ציית כל העשר המצוות של אלוהים ,כי אם רק תמשיכי תשע ,אבל להיכשל להחזיק אפילו אחד מהם ,אז אתה נופל קצר של שמירה
וציות את המצוות של אלוהים.
זה מראה לי עד כמה אלוהים הוא מודאג שזה או הכל או לא כלום .לאלוהים יש המתנות הנפלאות הוא שהובטח לכל אלה
שהתמסרו לסגוד לו כפי שהוא ציווה עלינו לסגוד לו ,אם לא תצליח לקיים את אשר הוא ציווה ,אז למה את חושבת שהוא עדיין הייתי
נותן לך מכל הכוחות שלו?

בדיוק כפי שהצטווה על ידי אלוהים
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
למוד פעמים אמרתי כי אנחנו חייבים סוגדים אלוהים בדיוק כפי שאלוהים ציווה עלינו לסגוד לו ,לא הוספה לבחירה או
הפחתה מבחירה מה שאלוהים דיבר .אלוהים אומר לנו את זה בעצמו בפסוק לעיל.
מה אלוהים אומר לנו ב נבואותיו של המלחמה הגדולה ,זה המלחמה הגדולה ,או לפחות ההיבט גרעינית ,לא תתבצע עד
שאלוהים יכול למצוא לאטום  144,000אנשים במהלך אותה תקופת זמן ,או דור ואני ,וכשהוא ואז הוא אלוהים יאפשר למלחמה
להתחיל .אז אני שואל אותך עוד פעם אחת ,האם הינך זכאי כמו הקדוש של אלוהים כמו ישוע נתן הגדרה אליו?

כל האנשים של לשונות
אחרי זה אני ראיתי ,ו ,הלאו ,שפע גדול ,אשר אף אדם לא יכול במספר ,של כל האומות ,ולא ברוחן ,אנשים ואת לשונות ,עמד לפני
כס המלכות ,ולפני הכבש ,לבוש עם חלוקים לבנים ,כפות הידיים בידיהם; קרא בקול גדול ,אומר",הצלה אלוהינו אשר  sittethעל כס
המלכות ,אשא את הטלה" .כל המלאכים עמדו עגול על כס המלכות ,ועל זקני מארבע הבהמות ,והוא נפל לפני כס המלכות על פניהם ולאחר

סגדו לאל ,אומר",אמן :לברכה ,ו תהילה ,ו חוכמה ,ו חג ההודיה ,ואת כבוד ,ואת כוח ,ואני אולי ,להיות לאלוהים שלנו לנצח נצחים .אמן" .

התגלות 7:9-12
זוהי סצנה בגן עדן לפני כס המלכות של אלוהים .המילים" ,של כל האומות ",kindreds ,היא להראות כי לא רק בני ישראל
כלולים ,בתוך ההמון הגדול הזה ,אבל כל אומות ואנשים מיוצגים על-ידי אנשים עומדים לפני כס המלכות של אלוהים.

חלוקים לבנים
ישו מראה את האנשים האלה כמו להיות לבוש עם חלוקים לבנים ,וזו שמסמלת כי הם אלה במחילת החטאים שלהם והם
ממוספרים עם הקדושים  144,000האלוהים .אתה יכול לשאול את השאלה" ,מאיפה כל האנשים האלה הגיעו ,מי הם?" התשובה ושוב
מגיע.
דבר אחד שאתם צריכים להבין .בפסוקים שלעיל ,אלוהים הוא לא גזען .זה מתגלה במילים הבאות ,של העמים ,ולא
 ,kindredsולא אנשים ,וכל הלשונות ,עמד לפני כס המלכות .עליך יודע שאם אתה שונא אנשים כי הם שונה ממך ,או לקבל גוון
שונה של העור אז אתה גזען ,וכי הוא הדרך של השטן שבה אתם חיים הינם לא את הדרך של אלוהים.
מטרת  144,000היא להטיף דבר האמת של אלוהים ,במהלך התקופה הגדולה לכל מי נופל קצר של נתינה אמיתי ונכון סגידה
לאלוהים .בלימודים אלה שחיים דרך המילה האמיתית של האל שואה גרעינית ,הם יתאחדו כל שארית אדם תחת אחד ואחווה ,בישוע
המשיח.

הגדרת את 144,000
ולבן אחד מנכבדי ענה ,אומר אליי",מה כל אלה אשר אינם ערוכים גלימות? ומנין בא להם? ודעו אמרתי לו",אדוני ".,והוא אמר לי,
"אלה הם אשר יצא הגדולה ,שטף בגלימות .שלהם ,והם יהיו גרם להם לבנים בדם של הטלה .לכן הם לפני כס המלכות של אלוהים ,ומגישים
אותו יום ולילה נעוץ ברקתו :ואני הוא זה  sittethעל כס המלכות ירבץ ביניהם .הם יהיה רעב צמא לא יותר ,לא עוד;  .כך גם יהיה אור
השמש על אותן ולא מכל הלב עבור שה אשר נמצאת בעיצומה של הכתר יהיה להאכיל אותם ,אוביל אותם אל החיים מזרקות מים :ואלוהים

יעזור לנקות משם כולי דמעות מעיניהם " .התגלות 7:13-17
אז זו התשובה בשאלה הקודמת ,מי כל האנשים האלה שהיו לפני כס המלכות של אלוהים ,והם שבו הם הגיעו? הם הם אלה חיו
ומתו דרך הגדולה ,אשר אימץ לפי מוסריותו של אלוהים ואת נתן סגידה לאלוהים כפי אלוהים מצווה עלינו ,מי נשאר מקום fast-הפולחן
שלהם ,אמונה ריבונו של עולם ,מצוותיו.
הם מקבלים חלוקים לבנים ,אשר הוא סימבולי להיות נקי של חטא .לכן הם עומדים בגן עדן .בנוסף ,עליך להבין כי הופעתו
השנייה של ישו אינה מתרחשת עד אחרי הגדולה ,או לפחות לא עד הסוף ,זה אומר כי הקדושים של אלוהים ,עדיין חיים על פני כדור
הארץ ,יצטרכו לשאת את הסבל הזה יתקיים לצד אלה של גבר אל תיתן אמת פולחן האל.

פסוק זה הוא אזהרה ,כי ייתכן הקדוש של אלוהים עם תחילת המלחמה הגדולה ,אך יהיה עליך לקיים את האמונה שלך בזמן
הצרה הגדולה .רק אלה אשר לשמור על אמונתם היה לרחוץ בגלימות .שלהם בדם של ישוע .אם האמונה שלך לא נוסדה על דבר האמת
של אלוהים ,אז אתה שעלולים להחליש תחת הלחץ שהופעל על ידי האירועים המחריד יתקיים בצרה הגדולה.
ב vison -זו ,שניתנה השליח יוחנן ,ישו שואלת שאלה חשובה עבורנו הכל כהכנה נותן לנו להבין למה אלוהים צריך את
הקדושים  144,000של אלוהים מלכתחילה.
כפי שאתה יכול לראות ,הקדושים  144,000של אלוהים יצטרך לשאת את המלחמה הגדולה ,הגדולה עוקבות .אלה אשר נבחרו
של  144,000תיבחן תחת תנאים קיצוניים" ,הם אשר יצא הגדולה" ,ואלה אשר מצליחים לשמור על אמונתם לאורך ,צא החוצה בצד
השני של המשפט הזה ,הרויח נצח חיים להיות בין אלה אשר יירש את הארץ.

הבריתות הישנות והחדשות
אתה צריך להיות מודע לכך שאין הבדל בין האמנה כי היהודים או שעלי לומר לעם ישראל חי תחת ואת הברית החדשה שבאה
עקב צליבתו של ישו .כדי להיות מכוסה תחת האמנה הישן יכול להיות יהודי ,לא של הישראלי .לברית הישנה היה כמה שיותר האזרחי
ממשל העם כפי שהיה ברית דתית ,זה אומר ,להיות אזרח של מדינה ישראל אתה לא צריך להיות הישראלי .אלוהים התכוון כי כל אזרחי
ישראל להיות גם בני ישראל ,עם זאת ,כל פרט קומץ בכל דור ודור אשכרה השיג את מעמד גבוה כמו בני ישראל .אני רואה את זה בתור
אחת הסיבות מדוע אלוהים כעס על היהודים; הם קיבלו לחסדיו שלו אך נכשל לקיים את מצוותיו.

לברית הישנה
ואני אתן לך וכדי זרעך לאחר אותך ,האדמה שבה הנך אדם זר ,כל לארץ כנען ,על אחזקה נצח; ואני יהיה האל שלהם .ואלוהים
אמר לאברהם",אתה ואזי לשמור .על האמנה שלי .לכן ,אתה ,ואתה זרעך לאחר הריני בדורות שלהם . .זה שלי אמנה ,לפיו  yeתשמר ,בין
אותי ואת זרעך לאחר למול כל ילד גבר ביניכם .יה למול את בשרם של העורלה שלך; זה יהיה רכיב  tokenשל האמנה בין אני ואתה.

בראשית 17:8-11
כפי שאתה יכול לראות ,בלברית הישנה ,אלוהים נתן אברהם ,את הזרע שלו ,האדמה .אין דבר שהוזכרו חיי הנצח או דבר אחר,
רק את האדמות.

האמנה החדשה או השלישי
ראו ,הימים באים ,נאום יהוה ,שאני אהפוך ברית חדשה עם בית ישראל ,ועם
הבית של יהודה :ג'רמיה 31:31

היה אחת מהדרישות רבים ,תחת הישן או האמנה הראשונה שליהודים היה לקיים ברית-המילה העורלה של כל הזכרים של
האומה ,אשר נישא מן האמנה הראשונה שעשו אלוהים עם אברהם ויצחק קוראים האמנה השני שהאל יצר עם משה ,לעם ישראל.
הבית של יהודה הם שמות אחרים עבור שבט יהודה ,אשר הוא שמו של אחד על שנים-עשר בניו של יעקב ,אבל גם יהודה היה,
ישראלית כפי הגדרתי את המשמעות ,כי יהודה האיש התגבר על חטאיו ,כמו כן יעקב אביו.
ניתן להבין את הסיבה שאלוהים נותן שם רק באחד השבטים על בניו של יעקב שלך בקריאה של ספרים של ירמיהו ,יחזקאל,
אבל בקצרה יש לעשות עם העובדה שאנשי אדמות יהודה היו האחרונים את גבם של אלוהים עשרת הדברות ,ואילו האומה הישראלית
בכללותה הפסיקה נותנים אמיתית ונכונה סגידה לאלוהים  ,דורות רבים קודם לכן לפני הזמן של ירמיהו.

 .לא לפי לברית הישנה
לא לפי האמנה שהכנתי עם האבות שלהם ביום שלקחתי אותם עם היד כדי
להוציא אותם מארץ מצרים; אשר שלי האמנה הם הבלם ,למרות שהייתי בעל להם
מנוחת עולם ,נאום האדון .ג'רמיה 31:32
לא לפי האמנה שהכנתי עם האבות שלהם .בעת השוואת לברית הישנה עשה עם אברהם ותוקן ואז יינתן משה לבין היהודים,
אל הברית החדשה הבאה ,תוכל לראות את ההבדלים סטארק.

אחרי הימים האלה
 .אבל זו תהיה הברית אשר אעשה עם בית ישראל;"אחרי הימים ההם ",נאום ה",לשים את החוק בחלקים הפנימי שלהם ,ואני כותב

את זה בליבם; ולא יהיה לאל שלהם ,הם יהיו בני עמי .ג'רמיה 31:33
המילים" :אחרי הימים האלה ",הוא הפניה אל אחרית הימים ,מדבר  144,000הקדושים האלוהים ,אשר הם אלו שיש חוקי
האל שנכתבה על ליבם.
תחת חדש או האמנה השלישי ,אלוהים דורש ברית המילה של הלב ,או כפי הוא גם שם זה ,שיש לנו כמו המתפללים באמונה
האמיתית של אלוהים ,שלו הדיברות נכתב על הלב שלנו ,sאשר אמר כי הברית החדשה אינה דורשת את ברית-המילה העורלה ,אבל
מילה של הלב.

שיקול בהכרה
סמן האלוהים ,כפי שהוצגה כחותם על המצח ,יש לעשות עם המחשבה המודעת .המצח לסמל זה הייתי ערה .אתה רואה ,עליך
להחליט באמצעות שיקול בהכרה כדי לאמץ את המצוות ואת תורתו של אלוהים ,על ידי התחשבות משכיל להבין כי ישוע הוא האלוהים
בדמות אדם ,ברגע אתה לעשות את זה ,אלוהים .בקש מחילה על חטאיך ,רק אז תוכל לקבל את החותם על המצח ,או של מארק
האלוהים.

סימן החיה
אם לאחר מוצגת את האמת ,וזה מה שאני מנסה לעשות בדפים האלה ,עדיין תחליט לאחר שיקולים כדי להמשיך את הדת הישנה
שלך ,ואת אי-הצדק שלה ,אתה לא תקבל את מארק האלוהים אבל הסימן של החיה.
זוכר :אלוהים רואה רק שחור ולבן ,נכון לא נכון ,טוב ורע ,אתה אוהב אותי או שאתה שונא אותי ,ישנם אזורים אפורים לא
בין לבין.

בור ללא תחתית
המלאך החמישי נשמע ואני ראיתי כוכב נופל מן השמים אל הארץ :לו ניתנה
המפתח של בור ללא תחתית .התגלות 9:1
דבר אחד שאני מציע לשמור בראש תוך כדי לימוד ספר ההתגלות ,הפרקים אינם נכתבים לפי סדר כרונולוגי .הדיון שלהלן
מתייחס בחזרה כאלה שבאים הלאה מן השאול ולא של זמן אחרי אלה שלעיל.
אני מציע כי פרק זמן זה מתחיל כאשר המלחמה הגדולה רק מתחיל ,לפני השואה הגרעינית .בקיצור הבאות ייתן מידע רב יותר
לגבי מי או מה המלך המייצג הרוכב על הסוס הלבן .
מה שישוע עשה ניתנת השליח יוחנן החזיונות של המלחמה הגדולה ,אבל עכשיו זה לחיזיון הבא ניתנת לג'ון כדי לתת יותר מידע
בנוגע הזרז שמתחיל המלחמה .זה נעשה כדי לתת לי ולך ,שחיים בזמנים אלה ,כדי לראות טוב יותר אירועים על מימוש הנבואות האלו
באופן ברור יותר.
ארבעת הפרשים ,המלאכים ארבע להכיל שארבע הפינות של כדור הארץ הם תיאור מוכללת של האירועים שהובילו ,כולל
במלחמת העולם הראשונה ,התלאות .בפסוק לעיל ישוע הוא הרחבה על המידע הזה ,מעניק מידע ספציפי יותר ,כך יהיה לנו הבנה טובה
יותר של מה הנבואות האלו מנסים להזהיר .אותנו.

מי מחזיק במפתחות?
בחלקו השני של פסוק זה מתייחסמפתחות לבור ללא תחתית " .כדי להבין פסוק זה שעלינו ללמוד מי זה זה יש את המפתח
"בור  ,"Bottomlessזה השטן ,כי זהו פיו ואת השקרים מהמחבוא מפיו זה בור ללא תחתית ,או מישהו אחר .אחרי הכל ,מפתח לא רק
מבטלת משהו אבל גם שינעל את משהו . .אנחנו חייב לגלות מה קורה בפסוקים אלה ,על מנת לגלות מיהו זה מחזיק המפתחות.

בור ללא תחתית  -שקריו של השטן
כפי הצעתי בשיעורים הקודמים ,בור ללא תחתית ,אינה חור פיזי בתוך כדור הארץ ,אך פיו של השטן ,והוא שלו לפלוט רציפה
של שקרים ,תרמיות .כדי להבין מה אלוהים אומר לנו בבית שני הפסוקים הבאים שעלינו לשבור אותם בחלקים שלהם.

המפתחות של גיהנום ומוות
הוא זה שישו ,ואני מתה; הביטו ,אני חי עבור לעולם ועד ,אמן; ויש לי את
המפתחות של הגיהנום ,המוות .גילויים 1:18
רק ישוע של כל הגברים שחי אי פעם היה מת ,ואז קם לתחייה לחיי הנצח .פסוק זה הוא אומר לנו על ישוע המשיח ,וכי הוא ישו
את המפתחות של גיהנום ומוות .זה אותו הדבר כמו להחזיק במפתחות לבור עמוק עם זאת? כדי להבין מה אלוהים אומר לנו בבית שני
הפסוקים הבאים שעלינו לשבור אותם בחלקים שלהם.

השטן בשלשלאות בור ללא תחתית
ראיתי מלאך יורד מן השמים ,יש את המפתח של לגולשים בור שרשרת גדולה
בידו .הוא נאחז על הדרקון הזה הנחש הישן ,המהווה השטן ,ואת השטן ,כפתו אותו
אלף שנים ,ו ליהק אותו לתוך בור ללא תחתית ,ולא להשתיק אותו ,להגדיר חותם
עליו ,כי הוא צריך להוליך שולל האומות יותר ,עד אלפי שנים אמור להתגשם,:
אחרי זה הוא כנראה יהיה שחרר עונה הקטן .התגלות 20:1-3
מלאך לרדת מן השמים; זה לא אומר לנו זה ישו ,אך ככל שאנו ממשיכים לקרוא ,מי זה מלאך ,מתברר כי זה מדבר על ישוע.

המילים" ,יש את המפתח של בור ללא תחתית ,שרשרת גדולה בידו",
שוב לא הופך ברור מי זה מלאך ,אך העובדה כי המלאך הזה יש שרשרת בידו,
נותן הצעה שאולי זה ישו.
והוא נאחז על הדרקון תכבלו אותו אלף שנים .כי זהו השטן ,הדרקון ,מי להיות מונחת החזק ,אז זה לא יכול להיות השטן שיש
לו את המפתחות לבור ללא תחתית .מי אם לא אלוהים-אלוהים יכול לקבל כוח כזה על השטן ,אשר הוא מי הדרקון מסמל?
ישוע הוא מי שיש לו את המפתח אל השאול ,לכן זה ישוע אשר שרשראות הדרקון ,היא סמלית של השטן ולאחר מכן מטיל אותו
לבור ללא תחתית איפה הוא יהיה אסיר במשך כאלף שנים .בקצה של אלפי שנים ,יאפשר השטן להיות חופשי למשך עונה אחת קטנה.

נופל כוכב מגן עדן
המלאך החמישי נשמע ואני ראיתי כוכב נופל מן השמים אל הארץ :לו ניתנה
המפתח של בור ללא תחתית .התגלות 9:1
ספר ההתגלות הביטוי" ,כוכב נופל מהשמיים" או משהו דומה משמש מספר פעמים ,ואת המשמעות אינה תמיד זהה .ישו
משתמש מילים דומות כדי לתאר את כלי הנשק הגרעיניים ,כמו גם את הלכלוך הנופל חזרה לכדור הארץ את הפיצוצים האלו הקיא
לאטמוספירה.
גם בנבואה ,כוכב נופל משמש לעתים בסימבוליזם של מלאך .בפסוק לעיל ,אני רואה את הכוכב מדוברות כמייצג זווית .להלן
גם מרמז שהוא המלאך הזה ,שיש לו את המפתחות לבור ללא תחתית .זה ניתנת תמיכה המילים" ,וניתנה לו ",מספרת לנו כי זה לא כוכב
מילולי אך כי הכוכב הוא סימבולי "אותו".

נפתח בור ללא תחתית
 ,הוא פתח בור ללא תחתית ,שם התעורר עשן מתוך הבור ,כמו העשן מכבשן;
ואת השמש והאוויר השחירו בשל העשן של הבור .התגלות 9:2
זכור :ארבעת הפרשים היו דיון סקירה כללית של דברים המתרחשים לפני ,במהלך ,ואחרי המלחמה הגדולה ? .מה ישו עושה
זה לעיל פסוק נותנת ביתר פירוט שלפני ההיבט הגרעין של המלחמה הגדולה כך אנחנו תבין מי זה כי נותן לגרום למלחמה.

מבוסס על הפסוק הנ ל ,זה המשיח אשר פותח את בור ללא תחתית .זה הסבר נוסף של אלה שבאים מחוץ לבור עמוק ,אלוהים
רוצה שאנו מבינים כי אלו שיצאו הזללן אשר הם אלה אשר גורם העשן להיווצר מתוך הבור ,רק בגללם האוויר להכהיית בשל העשן של
הבור.
לפרש שזה .אומר שזה בגלל אלה כי תצא בור ללא תחתית ,או כאלה מולכים שולל על ידי השטן שקרים ,כי המלחמה מתחילה,
ואז מסלים מלחמה גרעינית ,אשר הוא מה עשן של הבור מתייחס.
המילים" :עשן צמחה מתוך בור ללא תחתית ",הוא הפניה אל מלחמה גרעינית היא התוצאה הסופית של המלחמה החלה על ידי
 .I.S.I.Sאני לא אומר כי  .I.S.I.Sיגרום להשתמש בנשק גרעיני לעצמם ,אלא שזה יהיה בעקבות המלחמה של כיבוש כי המלחמה תהפוך
גרעיני בסופו של דבר.
המילים" :והשמש והאוויר השחירו" היא שוב להראות כי פסוקים אלה הם דיון נוסף של שואה גרעינית ,אך לא כאשר
 .I.S.I.Sקודם עולה ,מתחילה המלחמה של כיבוש וטרור ,אבל תהיה התוצאה הקצוות של המלחמה הראשונית.
במשך יותר משנה  .I.S.I.Sעוסקת במלחמה שלו ,לאט לאט את הקונפליקט הזה התרחב בכל היבשות על פני כדור הארץ.
בקרוב ,המלחמה הזאת הטרור להרחיב לתוך מלחמה עולמית בין המעצמות הצבאיות הריאליות של כדור הארץ .התרחבות זו זה יוביל
בשואה גרעינית ,הפסוק לעיל נותן דיון זה קורה.

שימו

לב . :זה לא מתוך בור הפיזי באדמה זה את " Bottomlessבור" ,וזה לא מהחור הזה באדמה זה עשן עולה מתוך. ...

זה יותר מדי מילולי של פרשנות .זה בגלל השקרים  spewמהפה של השטן שמרמה אלה נקראים הטרור האיסלמי .הם מבססים את
האמונה ואת פולחן על השקרים של השטן ,זה בגלל השקרים האלה כי הם יפתחו במלחמה נגד שאר העולם .זה מלחמה שהם מנהלים
שמביאה המוות וההרס? זה יהיה התוצאה של שואה גרעינית ,לא עם כוכב בפועל נופל מהשמיים.

הוא פתח בור ללא תחתית
 ,הוא פתח בור ללא תחתית ,שם התעורר עשן מתוך הבור ,כמו העשן מכבשן;
ואת השמש והאוויר השחירו בשל העשן של הבור .התגלות 9:2
יש כבר כבר סיפרנו על עשן ואש הנגרמת על ידי הפיצוצים הגרעיניים ,איך והשמש והאוויר הם החשוך ,אז אני מציע כי
אלוהים נותן לנו תצוגה אחרת של אירועים אלה ,אבל במטרה להראות אור על הסיבה המלחמה הגדולה והסיבה למה אדם להשתמש נשק
כזה נורא על זה.
השטן שונא .אלוהים ,כל מה שהוא מייצג ,לכן ,כאשר אלוהים מנסה להחדיר את האמת שלו בליבם של האיש ,השטן פותח את
"פה  ",אשר בור ללא תחתית ,ועל עיוות ,משחית המשמעות אלוהים התכוון לשקר זה לרמות .אז זה בדרך זו ,כי אילו שישוע לימד
גורמים שלגולשים בור פתוח כדי לעוות את זה מי שדיבר ישו

 1798כאשר נפוליאון נעצר האפיפיור( ,המנהיג של דת אנטי המשיח) ,והניח אותו תחת משמר בצרפת ,מאז אף אחד כדי לרדוף
את הקדושים של אלוהים .נכון היו רק קומץ של אלה אשר מוגדרים למעשה הקדושים של אלוהים ,אבל היום ,עם הפיצוץ של עניין
האלוהים האמיתי פעם נוספת ,של אשר דף אינטרנט זה כבר מקור ,השטן הוא להבין כי האלוהים הוא עוד פעם נשמעת .כמו האלוהים
להיות נדרשת ,כך גם יש השטן גדל כוח ברגע יותר ,באמצעות נביאו ,שקר ,השטן ירדפו אחרי אלה אשר מלמדים את דבר האלוהים.
השמש והאוויר השחירו בשל העשן של הבור .כאשר השטן נמצא מרמה האדם ,התוצאה היא חוסר כבוד ושנאה ,בלב של
גבר בתורו התוצאה במלחמות ,אשר בתורו יוצר אש ועשן של הרס.

החרב הגדול
 ,הוא פתח בור ללא תחתית ,עשן מתוך הבור ,כמו העשן מכבשן; ואת
השמש והאוויר השחירו בשל העשן של הבור .התגלות 9:2
הסוג החדש של נשק( ,החרב נהדר) ,מתגלה על ידי המילים" ,כמו העשן מכבשן; השמש והאוויר השחירו בשל העשן של
הבור " .תיאור גרפי זה לא להציע פיצוץ של פצצה גרעינית .לך?
זה בגלל זה מלכים (הפרש זה רוכב על הסוס הלבן) ,את פולחן מוטעה אלוהים ,האסלאם הרדיקלי ,נוסדה על שקריו של השטן,
(בור ללא תחתית) ,מדוע המלך יוצא למלחמה ,שמוכן לרצוח מיליונים של אנשים במאמציו לכבוש.
לכן ,אני מציע כי לעקרבים הפרט הן שוב סמלית ,כי הם מייצגים למעשה את המכות שאנחנו השבעו האנושות בגלל השואה
הגרעינית שיביאו את המלחמה הגדולה הזאת על.

סימל כמו ארבה
יצאה שם הארבה עשן על פני האדמה :וניתנה להם כוח ,כמו עקרבי הארץ יש
כוח .התגלות 9:3
לנקודה זו בדיון זה שאנחנו כבר מדברים על הדברים האלה להתרחש המוביל עד המלחמה הגדולה ,וככזה אנחנו כיום נותנים
מידע רב יותר לגבי מיהו הרוכב על הסוס הלבן.
 ,שם יצא העשן :מרמז לי כי משהו שיוצא העשן ,פסוק זה ולכן הוא נותן דיון של מה שיוצא העשן . .בעקבות המלחמות של
האדם ,במיוחד אחרי הפיצוצים של נשק גרעיני ,המכות מתעוררות ,עקרבים לא בפועל כאשר פסוק זה משתמש סמליות ,אבל הם רק
 symbolismsשל מכות זה השבעו איש והוא החיות במהלך בעקבות הפיצוצים של המלחמה הגדולה ,רוב המכות יהיה התוצאה של
הרעלת קרינה.

זכור :העשן היוצאת לבור עמוק הוא סימבולי שקרים אמר על ידי השטן ,השואה הגרעינית וכתוצאה מכך ,אז מה זה .זה מגיע
מתוך ,או בגלל השקרים האלה?
ישוע אומר לנו מה יצא העשן באמצעות הפניות סמלי ארבה על הארץ :אומר לנו שעלינו להשיג הבנה של מה מן השיטה הוא
סמלי .אני מציע כי הארבה הם סמליים של מגפה יעלה בגורל של האיש אשר אין להם את החותם של אלוהים על מצחם.
פרשנות זו תאומת על-ידי המילים הבאות" ,כפי עקרבי הארץ יש את הכוח ".אתה רואה ,הם אינם עקרבים עצמם ,אך הם
הושווה עקרבים .כאשר אתם נמצאים נעקץ על ידי עקרב ,מערכת העצבים שלך יכבה וכל ניתן עוד פונקציה ,ניתנת לך לכאבים ולסבל. .
זה דומה לזה שיהיו מכות בעקבות מלחמה גרעינית על גברים.
זהו הראשון מבין שבע המכות .אשר אשר השבעו אלה אינם הקדושים של אלוהים .כאשר ארבה בתנועה במספרים קיצוני ,הם
אוכלים הכל ב שלהם נתיב ,צמחים ובעלי חיים.

אל תפגע על הדשא
 ,זה צוה אותם כי הם לא מכאיבים על הדשא של כדור הארץ ,אף כל דבר
ירוק ,וגם עץ בכל; אבל רק הגברים האלה אשר לא את החותמת של אלוהים המצח.
התגלות 9:4
בשלב זה נבואות אלה ,השואה הגרעינית נגמר ,ואנחנו בעקבות הפיצוצים האלו . .את זה שאפשר לומר היא תחילתו של
המצוקה הגדולה של כאב וסבל שאלוהים ממיטים על אלה של אדם זה עדיין לא מצליח לראות את האמת של אלוהים ,ולהמשיך לתת
פולחן בתור הכנסיות של בשר אנטיכריסט

לא כואב הקדושים
 ,זה צוה אותם כי הם לא מכאיבים על הדשא של כדור הארץ ,אף כל דבר
ירוק ,וגם עץ בכל; אבל רק הגברים האלה אשר לא את החותמת של אלוהים המצח.
התגלות 9:4
על הדשא ועוד דברים ירוקים כבר לא יפגע על ידי המכות האלה בגלל המכות האלה משפיעים על היצורים החיים האלה עשוי
בשר ודם ,לא לשתול את החיים.

כי האדם הוא עשוי בשר ודם ,הוא יהיה לקתה המכות האלה ,אבל אלה של גברים שיש להם את החותם של אלוהים ,אשר
אלוהים קורא את הקדושים של אלוהים ,לא יושפעו ,ב .שאלוהים יגן עליהם מפני בעקבות הפיצוצים הגרעיניים.
כפי שהראיתי בשיעור הקודם ,כדי להיות נוצרי לא אומר שאתה הקדוש של אלוהים .להיות הקדוש של אלוהים לא אומר שאתה
חייב להיות נוצרי .רק בגלל הנוצרים יבוצע על ידי המכות האלה הוא להראות לנו שזה לא מספיק שאתה כמס שפתיים להיות חסיד של
ישוע המשיח ,אבל אתה צריך לגור בכל שישו .לימד ,הכולל את עשרת הדברות.
יודע את זה :יש  7מיליארד פלוס בני אדם חיים על פני האדמה כיום .שאלוהים מכיר רק  144,000היותו הקדושים של אלוהים.
האוכלוסייה של כדור הארץ ,נוצרים לפצות כ 1 -מיליארד בני אדם ,אשר הוא /1ז' של אוכלוסיית כדור הארץ .היחס של הקדושים של
האל באוכלוסייה הכללית מחשבת בחוץ על 00205.או  ,0.205%זה הרבה פחות מישנם נוצרים בעולם.
זה אומר לי ,כי כדי להיות נוצרי לא לתרגם היות הקדוש של האל .אם אתה קורא לעצמך נוצרי ,אך לשמור השבת ביום הראשון
של השבוע( ,ראשון) ,אז אתה לא הקדוש של אלוהים .כי הוא רק אחד מתוך מספר דרכים שלהיות נוצרי כפי שהוא מוגדר זו המאה ה21-
אינה כוללת את מלהיות הקדוש של אלוהים.
זהו סימן נוסף שעליך להיות מודע .אם לשרוד שואה גרעינית ,ואז הם נגועים על ידי אלה ארבה ,בכל צורה שלוקח סמליות זו,
אז אתה לא אחד עם אלוהים ,אפילו אם אתה חושב כי אתה הקדוש של אלוהים ,העובדה כי אתה להיות כל כך סובל מספרת לך כי אתה
הלכו שולל על ידי שקרים השטן ,כי אתה צריך לחפש את האלוהים האמיתי .אפילו בזמן הזה ,זה לא מאוחר מדי לחזור בתשובה אתה את
החטאים.
אל תפגע על הדשא ,דברים ירוקים אחרים ביטוי מעניין של מילים .אם ישוע דיברו של חרקים בפועל או ארבה ,ואז זה לא יהיה
אפשרי כי הם לא פגעו על הדשא .זה עושה איזה המדומה; הם אוכלים כל צמח החיים כפי שהם התקדמות לאורך ב נחילים.
העובדה כי ישו אומר כי ארבה האלה לא נפגע הצומח אך משפיעות רק על אלה שאין להם את החותם של אלוהים על המצח,
מבטיח לי כי ארבה אלה הם אכן הסמלי של משהו אחר.
אם ארבה אלה משפיעות רק על אלה של גברים שיש  DONOTאת החותם של אלוהים ,אשר אלוהים מתייחס לאלה עם
הסימן של החיה ,עלינו ואז להמשיך בקריאת מה ישו יותר יש לומר לנו .לפני שנוכל להיות בטוח מהם .זה כי הארבה הם סמלי.
כפי שהראיתי בשיעור הקודם ,כדי להיות נוצרי לא אומר שאתה הקדוש של אלוהים .להיות הקדוש של אלוהים לא אומר שאתה
חייב להיות נוצרי .כי הנוצרים יבוצע על ידי הילדים הוא להראות לנו שזה לא מספיק שאתה כמס שפתיים להיות חסיד של ישוע המשיח,
אבל אתה צריך לגור בכל שישו .לימד ,כולל עשרת הדברות ,כל דבר פחות וזה שאת אינם הקדוש של אלוהים.
זה אומר לי ,כי כדי להיות נוצרי לא לתרגם היות הקדוש של האל .אם אתה קורא לעצמך נוצרי ,אך לשמור השבת ביום הראשון
של השבוע( ,ראשון) ,אז אתה לא הקדוש של אלוהים .זה רק אחד מתוך מספר דרכים שלהיות נוצרי כפי שהוגדרה בזה 21רחוב המאה
פרמטר זה מונע את היות הקדוש של האל.
יש עוד סימן שעליך להיות מודע ,יגן על הקדושים האלוהים מן הרע שלא מתרחש בכל רחבי העולם במהלך אלה אחרית הימים
בו אנו חיים עכשיו.

אם אתה חי היום אבל אז הם הפגועים על ידי אלה ארבה( ,מכות) ,בצורה כלשהי שלוקחת סמליות זו ,אז אתה לא אחד עם
אלוהים ,אפילו אם אתה חושב כי אתה הקדוש של אלוהים ,העובדה כי אתה להיות כל כך סובל אומר לך כי אתה .הלכו שולל על ידי
שקרים השטן ,וכי אתה צריך לחפש את האלוהים האמיתי .אפילו בשלב מאוחר זה ,זה לא מאוחר מדי לחזור בתשובה אתה את החטאים.
זוכר :אלוהים רואה רק שחור ולבן ,נכון ,נכון ,טוב ורע ,או שאתה אוהב אלוהים או שאתה שונא את אלוהים ,אין דרך ביניים.
אף-על-פי אתה יכול לקרוא לעצמך נוצרי או יהודי או מוסלמי ,אם אינך פוגש את ההגדרה של מיהו הקדוש של אלוהים ,אז אתה לא של
אלוהים ,כברירת מחדל הם של השטן.

חמישה חודשים של ייסורים
להם זה היה נתון כי הם לא צריכים להרוג אותם ,אבל הם צריכים להיות מיוסר
חמישה חודשים :עינוי שלהם היה כמו העינוי של עקרב ,כאשר הוא  strikethאיש
התגלות 9:5
בפסוק זה ,אלוהים נותן לנו כמות סופית של זמן( ,חמישה חודשים) ,המגפה הזאת להכריע את אלו שלא הקדושים של אלוהים.
זו דעתי ,לא לדעת בוודאות כאשר ותאריך ההתחלה בחודש חמש אלה מתחיל ,כי הם מתחילים ביום הפיצוץ הגרעיני האחרון תתפוצץ ,או
מתחיל יותר סביר שהם מופיעים מתי שהוא לפני הפן הגרעין של המלחמה ,אבל כאשר זה היא ,אני כמו של עדיין לא בטוח.
זה אומר לי כי אלוהים ואז יתחיל להעניש את אלה של גבר עדיין תסגדו כפי ציווה .עונש זה לא תהיה בהכרח אלוהים מעניש
ישירה אבל יטופל על ידי מי הארבה הם סמל .פעם אחת אנחנו יודעים מי הם מייצגים ,אז יהיה לנו הבנה טובה יותר בתור כדי .כאשר זה
יתרחש.

הם לא צריכים להרוג אותם
המילים" ,שהם לא צריכים להרוג אותם

" תגיד לי כי אירועים אלה כי יש כבר התגלגלות עד כה על ידי

 .I.S.I.Sלא יכול להיות מה ישו מדבר ,כי הכוחות של  .I.S.I.Sלמעשה להרוג מאות אם לא אלפי אנשים.

שוב ,אותם אלפי אנשים מי

 .I.S.I.Sרצח לדעת מוות ,וזה אומר שפסוק זה לא עקבי עם מה קורה מסביבנו

היום; לכן זה מרמז על פסוק זה לא נותן הנבואה מן הדברים האלה קורים לפני השואה הגרעינית אך ייתכן על דברים להתרחש לאחר
השואה הגרעינית ובמהלך התקופה הגדולה ,או שזה יכול להיות משהו להתרחש בקרוב ,עדיין לפני השואה הגרעינית.

גברים יחפשו מוות
באותם ימים תעשה גברים לשהאדה ,ואני לא אמצא את זה; יהיה רצון למות
ולאחר מותו יהיה לברוח מהם .התגלות 9:6
שוב ,אלה אלפי אנשים  .I.S.I.Sרצח לדעת המוות ,אשר אומר לי שזה שפסוק זה לא עקבי עם מה קורה מסביבנו היום; הוא
מציע לכן פסוק זה לא נותן נבואתו של הדברים האלה .קורים לפני השואה הגרעינית אבל אחרי השואה הגרעינית ,ובמהלך התקופה
הגדולה.

לא מאוחר מדי להתחרט
תחשוב על זה כעל השכמה שלך ,אם אתה חושב כי אתה נושע במשיח ,עדיין אתה לשרוד את השואה ,אולם אתה מעונה עם
הילדים ,אז אתה אינם הקדוש של אלוהים ,אפילו בשלב זה לתוך המלחמה הגדולה ואת התלאות ,זה לא מאוחר מדי להתחרט .חזרו
בתשובה לפני שיהיה מאוחר מדי בשבילך.
אני מציע כי זה יכול להיות רק אחד של מכות אחרית הימים .כי רק האלה ללא סימן של האל היא משפיעה ,לכן זה מזכיר שזו
הפגנה עזים של זעמו של אלוהים ,והוא עדיין ,הזמנה לחזור בתשובה.
מה פסוק זה אומר לי היא סוג של מגיפה להכריע את האנשים של כדור הארץ ,זה להיות כל כך מתישה כי אנשים אז תתחנן
למוות מאשר חייבים להמשיך לשאת את הכאב של זה.
פסוק זה גם אומר לי כי זה יכול להיות התקפה ישירה על ידי אלוהים על אלו שיש להם את הסימן של החיה .אלוהים הוא
הסבלנות עם אלה כמס שפתיים לתת סגידה לאלוהים אך ייכשלו לסגוד ציווה.
חשוב על זה כעל השכמה שלך ,אם אתה חושב כי אתה נושע במשיח ,ועדיין אתה מעונה עם המכות האלה ואז אתה לא הקדוש
של אלוהים ,אפילו בשלב זה לתוך המלחמה הגדולה ,זה לא מאוחר מדי להתחרט .חזרו בתשובה לפני שיהיה מאוחר מדי בשבילך.

מציאת הקבר
היכן הוא האור שניתנה לו .זה הסבל ואת חיים המר בנפש אשר עבר הרבה זמן
עד מוות ,אבל זה יבוא לא; ולחפור על זה יותר מאשר לראות את אוצרות  ;hidאשר
שמחו מאוד ,שמחים ,כאשר הם יכולים למצוא את הקבר? העבודה 3:20-22

במשך חמישה חודשים המגפה הזאת מענה את ללא חרטה .הכאב והסבל יהיה כזה כי המוות נראה עדיף .עם זאת ,סבלות אלה
הם אור שניתנה לו זה סובל ,מה שאומר גם אתה סובל את זה .זה לא מאוחר מדי בשבילך .האור הוא אלוהים של ,אם אתה בתשובה
חטאיך ,לחנך את עצמך בדבר אמת אלוהים ,בקש מחילה מאלוהים ,שהוא עדיין יסלח לך .האור הוא אלוהים של ,אם אתה בתשובה
החטאים שלך ,בקש מחילה מאלוהים ,שהוא עדיין יסלח לך .זה לא אומר כי הכאב והסבל קצה-לך בזמן שאתה עדיין חי ,רק במוות אתה
ייסלחו של אלוהים ,ואת חיי נצח שאולי עוד תהיה שלך ,אם רק להתחרט על חטאיך מבקש את סליחת האל לבין לחנך את עצמך בדבר
אלוהים האמיתי.
המילים" :חיים המר בנפש ",היא ניסיון נוסף על ידי אלוהים כדי להראות לך כי אם בתשובה ,לחפש את אלוהים באמצעות
לימוד ומחקר ,אז הנשמה שלך עדיין ניתן לתת חיים נצחיים.

יום של החושך
למצוץ יה בחצוצרה ציון ,נשמעת אזעקה הר קדשי :תני כל תושבי טרמבל
האדמה :ליום של יבוא לורד ,אני מחפש את זמנכם .יואל 2:1
 .אלוהים נותן אזהרה ציון ,אשר הוא זהה נותן אזהרה לעם ישראל שהם צריכים לחזור בתשובה ,זה לציון כי אלה של עם
ישראל לא נותנים סגידה לאלוהים כמו שאלוהים ציווה.

אף אחד לא ימלט זעמו של אלוהים
אש בולעת לפניהם; ו מאחוריהם  burnethלהבה :האדמה הוא כמו גן עדן
לפניהם ,מאחוריהם שממה שומם; כן ,ושום דבר לא ימלט מהם .יואל 2:3
אלה שלושה פסוקים ג'ואל פעם נוספת הוסמכו על ידי המחקר שלי ,התנ ך כמו להיות הפניות הזה לסייע במתן משמעות
הפסוקים לעיל בהתגלות .זה קצת מבלבל ,כי התגלות  9:4אומר לנו כי הארבה מצווים שלא לפגוע הצמחים הירוקים ,אבל רק כדי לייסר
את האנשים האלה ללא הסימן של אלוהים ,עדיין פסוקים אלה של ג'ואל מציעים יותר כמו מראש של שרמן אל הים דרך גאורגיה במהלך
מלחמת האזרחים האמריקאית .אם זה המקרה ,אז ארבה האלה עוד פעם  symbolismsוהם למעשה הפניה צבא סופו של יום הנעה
כוחותיהם נגד אומה אחרת.

תן את הלב שלך בתשובה
ולכן גם נאום יהוה ,זה ידרוש  yeאפילו אותי עם כל הלב שלך ,ואת עם צום ,ולא עם בכי ,ועם האבל :יואל 2:12

אפילו באמצע כל זה הרס ומוות ,אלוהים עדיין משאיר תקווה אפילו למי שעדיין לא לבוא אליו .להקשיב למילים האלה אשר
נאמרה על ידי השפתיים של אלוהים ,לחזור בתשובה ,והינצל.

יודע את

זה :עליך לחזור בתשובה ולאחר לבקש מחילה לפני שתמות ,או לפני הופעתו השנייה של ישו ,מה שיבוא קודם.

אם תחכי ,אז זה יהיה מאוחר מדי.

פולחן בדיוק כפי שתצווה
כפי הראו לך ד' פרק ,כי אם אתה לא אוהב אלוהים בדיוק כפי שהוא מצווה אז אתה לא אוהב אלוהים בכלל .ישוע לימד כי אנו
חייבים לאהוב אחרים כפי היה לנו ילדים אוהבים אותנו ,אבל השטן החביא המצווה פשוטה מן המחשבה של גברים ,במקום זאת ,שגברים
אוהבים את עצמם ,שונא כל מי יספר להם שהם טועים.
השקרים האלה בנו שנאת אחרים ,ורצון להוציא נקמה על כל מי להתבטא נגדך .זה את האווירה של שנאה שקיימת בעולם כיום,
אשר ,בקרוב מאוד ,וכתוצאה מכך התגשמות הנבואות נואשות ונורא.

בתשובה אמיתי
 ,אקרע את ליבך ,ואת לא בגדים שלך .להפוך על ה' אלהיך :כי הוא אדיב ,רחום ,איטי את הכעס ,חסד גדול ,ויש  repentethאותו

הרשע .ג'ואל 2:13
עוד אפשרות אחת פסוקים אלה של ג'ואל לתת רלוונטיות לכך אשר נחזה להיות ספר חזון יוחנן ,הוא כי בשני המצבים ,אנו
שנאמר בתשובה ,להסיר את עצמנו בבשורה שקרית של השטן ,בכל הצורות שזה לוקח.

אקרע את הלב שלך
 .זה מנהג בקרב רבים של העמים במזרח התיכון ,לקרוע את הבגדים אלה כאשר אחד ורוצה לחזור בתשובה עבריין על החלק
שלהם ,או כאשר הם נמצאים כל-כך נסערת רגשית שהם צריכים דרך אוורור כעסים ...פעולה זו מתבצעת בדרך כלל יותר בתור הצגה
לטובת הסובבים יותר מאשר כל מתח רגשי אמיתי .פסוק זה אומר; לא לקרוע את הבגדים שלך ,אבל הלב שלך .כי אם ,אתה לא נחזור
בתשובה במציאות ,לא רק בתחום התוכנית ,אלוהים יודע.

זעמו של אלוהים באה לידי ביטוי
באותם ימים תעשה גברים לשהאדה ,ואני לא אמצא את זה; יהיה רצון למות
ולאחר מותו יהיה לברוח מהם .התגלות 9:6

כלי הנשק הגרעיניים יהרוג כשליש מהאוכלוסייה של האדם על פני כדור הארץ ,אבל את המכות רק יגרום לאנשים לסבול
מכאבים חזקים ,אך לא תגרום למוות .אני רואה את זה כחלק זעמו של אלוהים; מי שנותר על פני האדמה שנכשלות עדיין פולחן האל כפי
שהוא מצווה ,גם לאחר השואה ,יהיה לקתה בחודש חמש המכות ,אבל אלוהים לא תאפשר לאף אחד למות ,למרות הסבל יהיה כה גדול,
עד כי העם שהרצון מוות על הכאב.
אני רואה הנבואות האלו של הזמן אחרי הגרעיני מוגדרים אשר יהרוג כשליש מהאוכלוסייה של האדם על כדור הארץ ,אבל
אלה לשרוד הפיצוצים יש הרעלת קרינה ,זה יהיה את המכות הנגרמת על ידי הקרינה יגרום לאנשים לסבול מכאבים חזקים ,אבל יגרום
מייסר .מוות איטי  ,אולי אפילו בחמשת החודשים המדוברת של פסוקים הקודם.
אני רואה את זה כחלק זעמו של אלוהים; אלה השאיר על פני האדמה ,לאחר השואה הגרעינית ,עדיין להיכשל לעבוד את אלוהים
כפי שהוא מצווה ,גם לאחר השואה ,ניתן לקתה בחודש חמש מכות ,אבל אלוהים לא תאפשר לאף אחד למות ,למרות הסבל יהיה כה גדול,
עד כי העם שהרצון מוות על הכאב.
בור ללא תחתית הוא סמליות של בשורה שקרית של השטן ,ואת השקרים תרמיות .אלה מעל פסוקים ואז מראים כי מגיפה
המתרחשת לאחר השואה .הגברים הבאים הם מעונה ,אשר אינם כוללים את החותם של האל או את הקדושים  144,000האלוהים ,והם
אלה אשר לא נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים מי הם היחידים .שיכולים להיות שלסימון את המכות.
אני רואה בתור הגורם הבסיסי המלחמה הגדולה ,השימוש בנשק גרעיני ,העובדה כי כל העולם של האדם ,פרט לקומץ המהווים
הקדושים של אלוהים ,יש כל-כך שולל על-ידי בבשורה שקרית של השטן( ,בור ללא תחתית) ,כי הם יתנו פולחן לא ציווה ,אך כאמור
שקריו של השטן יש לתת פולחן .זה הזללן הזה של שקרים ,תרמיות שיגרמו גברים על המלחמה הגדולה שיהרסו .של הארץ כדור אשר
יצר.

פולחן בדיוק כמו פקודות
כפי הראו לך ד' פרק ,כי אם אתה לא אוהב אלוהים בדיוק כפי שהוא מצווה אז אתה לא אוהב אלוהים בכלל .ישוע לימד כי עלינו
לאהוב אחרים כמו היה לנו ילדים אוהבים אותנו ,אבל השטן החביא המצווה פשוטה מן המחשבה של גברים ,במקום זאת ,שגברים
אוהבים את עצמם ,שונא כל מי יספר להם שהם טועים.
השקרים האלה בנו את השנאה שלך של אחרים ,ורצון להוציא נקמה על כל מי להתבטא נגדך .זה את האווירה של שנאה
שקיימת בעולם כיום ,אשר ,בקרוב מאוד ,וכתוצאה מכך התגשמות הנבואות נואשות ונורא.

פניהם של גברים
ואת הצורות של הארבה היו כמו אל הסוס שהוכן בפני הקרב; ו על ראשיהם
היו כביכול כתרים כמו זהב ,פניהם היו כמו פניהם של גברים .התגלות 9:7

אני רואה פסוק זה איך אלוהים מסביר למה המכות האלה מתקיימים .זה ידו של האיש ,כעס ושנאה בלבו ,כי במלחמה הגדולה
יתקיימו .לאורך ההיסטוריה ,האיש יש לטעון את סוסיו מלחמה ,ללכת לקרב ,אבל זה לא היה הסוס הייתה סיבת המלחמה אבל האנשים
רכבו להם.
המילים" ,הפנים שלהם היו כמו פניהם של גברים" ,אומרים לי ארבה אלה סימבולי וצבאות האדם במלחמה עם אחד לשני ולא
חרקים או יצורים על-טבעיים.

שוב אלוהים קורא לך לצאת
אם תעזבנו שיבה ,שמע ישראל ,נאום יהוה ,להחזיר לי ,:אם תעזבנו לכלוא דע
תועבות מהעיניים שלי ,ואז ואזי אתה לא להסיר .ירמיהו 4:1
על פי פסוק זה מנחה את עצמה .בישראל ,כמו להיות החוטאים ,בהקשר של ישות זו נבואה ,אני מאמין שהמילה שישראל יכול
להיות מוחלף עם הביטוי ,בני האדם ,מה שכמובן אומר כל המין האנושי .בשימוש ב פסוק זה שישראל היא התייחסות לעם ישראל ,אשר
בתורו היא סמלית של אנשים מצליחים לתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים .אז זה ואז אומר לי כי זו אזהרה ,טיעון מאלוהים מופנה אליו
אנשים ועמים של אחרית הימים ,אשר פולחן של דת כוזבת של השטן ,אשר מבוססים על בשורה שקרית של השטן ,כולל אלה של שתי
הדתות נוצרים ,יהודים ומוסלמים.
המילה "תועבה" מוגדרת בתור :משהו נוראי ,משהו מביש ,זה יוצר תחושת תיעוב עז .
זכור :זה אלוהים-ישו נותן הנבואות האלו; לכן אלוהים מי זה ימצא את החטאים שלך להיות מתועבים .אם אתה נוכח הכנסיות
של אנטיכריסט ולתת פולחן כפי מכנסיות אלו מלמדים ,ואז אלוהים ימצא הוד סגידותך תועבה .אם אלוהים יראה אותך כעל תועבה ,אז
באמת יש לך סיכוי להיכנס לגן-עדן וקבלה של חיי נצח.

מאמינים שבדבר אלוהים הוא אמת
 ,אתה ואזי נשבע",האל חיה  ,#למען האמת ,בשיפוט ,בצדקת; האומות יברכו
את עצמם בו ו בו יהיה להם תהילה ".ירמיהו 4:2
ישוע המשיח נתן לנו שני דיברות ,הראשונה אוהב את אלוהים ,עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש ,אשר יכולה להיות מבוטאת על
ידי שמירה על מצוות האלוהים ,עשרת הדיברות ,חקוק בסלע על ידי אצבע אלוהים מאוד .השנייה היא לאהוב את השכנים שלנו באופן
דומה .

על מנת למלא את אלה שתי דברות ,חייבים להכיר קודם ישוע מת על הצלב ,וגדל מן המוות כדי לקחת את חטאי האדם עצמו.
הישועה אפשרי רק דרך שלך קבלה והאמונה של ישו המשיח ,ישוע היה למעשה ,האמת לתחייה מן המוות בפני חיי נצח.
פסוק זה הופך את זה בולט במילותיו" ,האל חיה  ,#למען האמת ",ביטוי זה אומר שאתה מקבל כי שאלוהים קיים ,אלוהים חי,
ואת אלוהים יש לך סמכות כיוצר שלך ,דרך הדוגמה של בנו ,ישוע ,מי שיש כבר קם לתחייה מן המוות לתוך חיי הנצח ,אלוהים מציע
הצלה מתחרט.
זוכר :ישוע אמר לנו על המלחמה ועל כלי הנשק הגרעיניים ייעשה שימוש ,עכשיו ישוע אומר לנו על זה אשר יתרחש בעוד
שלאחר הפצצות הגרעיניות  .devastationsהכתוב לעיל Rev9:7 ,אומר לי את זה במקום חרקים ,זה ההשפעות אחרי של הפצצות
הגרעיניות ואלה מרומים על ידי לבור עמוק אשר בבשורה שקרית של השטן ,לגבי המשך הייסורים של כל אלה שיש להם את הסימן של
החיה.

ארבה יש שיער
היה להם שיער כמו השיער של נשים ואת השיניים שלהם היו כמו השיניים של
אריות .הם היו חושן ,כפי שהוא היה חושן של ברזל; ואת הצליל של הכנפיים שלהם
היה כמו הקול של מרכבות סוסים רבים פועלת לקרב .הם היו זנבות כמו בפני
עקרבים ,והיו עקיצות הזנבות שלהם :כוחם היה יפגעו באנשים חמישה חודשים-
התגלות 9:8-10
למרות ההיבט הגרעין של המלחמה הגדולה נגמר ,זה לא אומר כי המלחמה הסתיימה .אם את משמעות הפסוקים הקודמים
המוצע הוא הנכון ,אז תיאורים אלה של שלושת הפסוקים הנ ל הם מכלי הנשק של החיילים את המלחמה הזאת.
לא את למעלה ,הצליל של הכנפיים שלהם היה הצליל של מרכבות סוסים רבים פועלת לקרב ,מציע מסוקים לך? העובדה
שאלוהים נותן התייחסות לדברים האלה שנמשךחמישה חודשים " ,כוחם היה יפגעו באנשים חמישה חודשים ,מספרת כי זה כי
המלחמה הקונבנציונלית יחזיק מעמד במשך חמישה חודשים לאחר סיום ההיבט גרעינית .תמיכה זו ואז נותן שלי בקביעה כי אנחנו
באחרית הימים ,מלחמת העולם ה being-נשא על מאת  .I.S.I.Sהיא הנבואה אשר אומר לנו הזה מוביל מותו של אחד השלישי של
האדמה ,ולא שליש אחד של האדם ,וכן שליש אחד של הים.
לי ,לעיל נשמע כמו צבא מודרני .חושן ברזל יכול להיות כלי רכב משוריינים וטנקים .הצליל של הכנפיים יכול להיות מסוקים.
הזנב יכול להיות החביות של תותחים ,רובים .

עוד פעם ישוע אומר לנו כי הילדים יהיו חמישה חודשים אותן לא האלוהים הקדושים לסבול .אני מציע כי זה חמישה חודשים
מתחיל מיד לאחר הסיום של התחנה פצצות אטום וממשיך במשך חמישה חודשים יותר לאחר מכן.
תחשוב על מה אלוהים אומר לנו ,העולם יהיה כל אבל נהרס על ידי מלחמה גרעינית ,ואז נותן לנו חזון של איך העולם יהיה
במשך חמישה חודשים לאחר מכן.
כל ההריסות שנזרקו לתוך האטמוספרה גשם בחזרה על כדור הארץ ,ועל הים ,ועל כל אלה שישרדו את הפצצות .ואז המכות
יפתחו את חוסר מים נקיים ,אוכל והתנאים הסניטריים טוב .יותר אנשים ימותו מרעב ,צמא ,חוק וסדר יוסרו ,הקטל וכאוס הם הקובעים
ברחבי העולם ,אפילו עם כל ,צבאות העולם עדיין להיות עוסקת גם מלחמה.

 Apollyonנחשוש
והיה להם מלך עליהם ,אשר הוא המלאך של בור ללא תחתית ,ששמו בלשון
העברית אבאדון ,אך בלשון היוונית וטרף את שמו  apollyonנחשוש .יגון אחד הוא
העבר; והנה ,שם קדימה יותר להלן צרותיה שני .התגלות 9:11-12
המלך הזה להיות המדוברת של שני הפסוקים הנ ל הוא המלך אותו זה רוכב על הסוס הלבן ,בדרך זו שאלוהים לוקח אותנו
אחורה בזמן כדי לתת מידע רב יותר על מנת לתת תמיכה למי ההיסטוריה מראה את המלך הזה להיות.
תחילה נאמר לנו כי יהיה שם מלך או מנהיג ,פרשים לבן ,זה יהיה הגורם המלחמה הגדולה ,ואז נאמר לנו כי יש לו חרב גדולה,
או סוג חדש של נשק ,הפרש האדום ,אז נאמר לנו כי אלוהים תגרום המלחמה להתעכב עד שדבר חתומות עם סימן של אלוהים .עכשיו
אנחנו להיות מוצגים היבט נוסף של המלך וארינג ,תיאור גרפי של סוג חדש של הנשק.

זכור:

ספר ההתגלות כמעט כולו נכתב ב ,symbolisms -כך מה כתוב צריך להיחשב באור.

זה המלך האומה שיוצא וגם כובש אומות אחרות .זה העם הזה מתחיל ההיבט המקובלת של המלחמה הגדולה ,אשר בתורו גורם
אומות אחרות להתחיל להשתמש בנשק גרעיני ,ולפתוח את הגדולה.

אלה של בור ללא תחתית
 .זה המשרד מאמין כי זה רוכב על הסוס הלבן כבר התרחשה ,כלומר ,אנחנו למעשה כבר בימים הראשונים של המלחמה
הגדולה ,של אחרית הימים וזה הזמן הולך ואוזל ,מהר .אני רואה את הכובש הזה כמו להיות אלה אשר הגיעו להיות המכונה  .I.S.I.Sאו
המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה .רק תחשוב על הזוועות כי הכת הזאת אסלאמיסטי קיצוני לעסוק ,עריפות ראשים ,שריפת אנשים
בחיים ,קוברים אנשים בחיים ,זה נשמע כאילו הפסוקים הנ של אלה שמגיעים הלאה מן בור ללא תחתית הגיהנום האסלאם הרדיקלי הוא
המלך שלה.

זה גם נותן הצעה לי כי המדינה מסומל כסוס לבן עשוי להיות הפניה אל המלך אשר מהמחבוא מן בור ללא תחתית( ,בבשורה
שקרית של השטן) ,אשר מלך ,ששמה הוא אבדון בעברית והוא  apollyonנחשוש היוונית .הנתינה של כתר אז הייתי נותן תמיכה לכך.
זוכר :ספר ההתגלות הוא ספר של הנבואה ,מה שאומר שזה מנבא העתידיות של מתי הנבואה ניתנת תחילה כדי השליח יוחנן.
מחקר של ההיסטוריה האנושית יגיד לנו אם אירועים אלו כבר לבוא להעביר או אם הם עדיין להופיע.

מי זה  apollyonנחשוש?
ששמו בלשון העברית אבאדון ,אך בלשון היוונית וטרף את שמו

apollyon

נחשוש

.

במחקר שלנו של ספר דניאל בשיעורים ,הראיתי איך אלוהים לתת מידע לסקור את מה שהוא נתן לנו ,ואז להרחיב על המידע
הזה על ידי שנתן לנו פרטים נוספים .בדרך זו אלוהים מלמד באמצעות סקירה הרחב מלמד בשיטת מורים בני אדם רבים.
בעברית מקורית ,מתורגמת אבאדון כמקום של הרס או שורש החורבן .שזה הולך טוב עם כל ההסבר שלי לעיל בנוגע .I.S.I.S
התרגום היווני העתיק העברית הוא השם  apollyonנחשוש אשר מוגדרים כמו מלאך ,שחי בעולם התחתון ,כדי להיות שחרר
על ידי אלוהים אחרית הימים להביא חורבן האנושות ,או לכל הפחות למי שאינם הקדושים של אלוהים.
בהבנה אשר אלוהים נתן לי ,הם מייצגים בבשורה שקרית של השטן ,או בור ללא תחתית ,והן ולכן הם סיבת חורבן והרס כאלה
שסוגדים לפי שקריו של השטן .המלך הזה ,אבדון ,לכן הגורם הבסיסי של מלחמה . .הוא לא אדם או אדם יחיד ,אך התוצאה הסופית
מצטבר של מאות שנים של השקרים של השטן ואת היכולת שלו להשפיע וכמו לשלוט בגברים של האישיות שלו.
כפי המדוברת של הפסוקים הנ ל ,המלאך של בור ללא תחתית ,הוא אלו שמקבלים שקריו של השטן בצורה קיצונית.
דוגמה לכך הוא העם של המזרח התיכון שהגיעו להיות המכונה  .I.S.I.Sמן הדת של מוחמד ,שצמחו קיסם קבוצת  .I.S.I.Sאשר מבסס
את עבודת האלוהים על גרסה מעוותת של הקוראן .זה הם מי המלך ,או הפרש הלבן ,אשר הולך ושוב לכבוש .זה הם ,דתם שווא אשר
מובלים על ידי אבאדון המלך apollyon ,נחשוש הוא השם של דת האסלאם הרדיקלי.

הכרת הרוכבים שלושה האלה
הפרש הראשוןרוכב על הסוס הלבן ,היא תחילתה של מלחמה לבין מלך או מנהיג מיהו הגורם של המלחמה הזו .אני מציע
 ,.I.S.I.Sכאלה שבאים מתוך בור ללא תחתית ,אשר דבקה דת שקרית של האסלאם הרדיקלי ,היותו מלך זה זה רוכב על הסוס הלבן.
ללא תחתית הבור הוא ייצוג סמלי של הפה של השטן כל השקרים ואת תרמיות זה הגיע ושוב השטן .I.S.I.S .נוסדה בדת
שקרית המטיף זה כל מי שאינם שייכים שהדת שקרית חייב למות ,עוזב רק השמאל נאמן בעולם.

הפרש השני ,מי רוכב הסוס האדום ,הוא תיאור של המלחמה עצמה ,כי השלום יוסר מן הארץ .אף-על-פי  .I.S.I.Sמתחיל
במזרח התיכון ,עיראק ,סוריה ,זה כבר התפשט בצפון אפריקה ,להיות מורגשת בדרום אסיה ,אירופה ,אמריקה ,אשר מראה לי כי זה כבר
מלחמת עולם.
הפרש השלישירוכב הסוס השחור ,הוא אשר מסמל את הטבח של המלחמה ,התפוררות וכתוצאה מכך החברתי והכלכלי ,משום
קריסה כלכלית המתרחשת לפני המלחמה הגדולה לגרעיני שהן בטוחות .סימנים של זה מתרחשים כפי הודיעה על התחנות החדשות
בימים האחרונים בצורה של שוקי המניות נדיף ברחבי העולם.
כפי שכבר ציינתי ,הסימנים של הנבואות האלו הם כולם סביבנו קורה בזמן אמת .אני לכן המשרד קבלה .אנחנו עכשיו באמצע
אחרית הימים לבין תחילת המלחמה הגדולה.

