שיעור  ,29ההתחלה של הצער
ארבע מלאכי לפרת
 ,ואת המלאך השישי נשמע .שמעתי קול של ארבע קרנות המזבח הזהב אשר
לפני אלוהים ,אומר המלאך השישי שהיה בחצוצרה",רופף המלאכים ארבע
שמאוגדים בהנהר הגדול פרת" .והיו המלאכים ארבע שחרר ,אשר הוכנו עבור
שעה ,ואת יום ,חודש ושנה ,בשביל לקטול את החלק השלישי של גברים .התגלות
9:13-15
זכור :זה היה נתון כי כמו מלאכים ארבע שהחזיקה ארבע הפינות של כדור הארץ איפה נעצר על-ידי מלאך אחד שהיה חותם
של האל ,כדי לאטום את  ,144,000שזה כדי סימבוליזם זהה זה אלה הזוויות ארבע לפרת מדבר על ,כי הם עכשיו לתת חופשי  ,ואת
ההיבט מלא של המלחמה הגדולה תתחיל.
אני עוד יותר משוכנע כי האמור לעיל הוא דיון של התוצאה המתעוררת בעקבות המלחמה נכתבו על ידי  ,.I.S.I.Sכי הפסוקים
מדברים על סוף סוף משתחררים וארבעה מלאכים של נהר הפרת ,אשר עדיין סמליות נוספת של ארבעת הפרשים ,התקדמות מן
במלחמה קונבנציונלית לזה של מלחמה גרעינית.
כאשר ישו חוזר הוא בעצמו יצור מצב של השטן שנשארו ,אינן ממוספרות בקרב המאמינים באלוהים .עם זאת ,לפני זה ,תהיה
מלחמת עולם האדיר ,בין העמים של גבר
יש הפניה אל המלאכים ארבע אשר מאוגדים בתוך הנהר הגדול פרת ,מציעים לי ,כי יתחיל במלחמה ,כאירוע מקומי ,איפשהו
במזרח התיכון באזור הגובל נהר הפרת ,כמו  .I.S.I.Sעשה ,אבל תתפתח בהדרגה לתוך מלחמת עולם ,שוב כמו  .I.S.I.Sעשה ,ואז לתוך
מלחמה גרעינית  ,או אולי לא קשור  ,.I.S.I.Sאלא גם אמיתי המעצמות ,ארה ב ,רוסיה ,סין ,אירופה ,בין היתר.

ארבעה מלאכים שחרר
אומר המלאך השישי אשר היה על חצוצרה",קצוות ארבעת מלאכים אשר
מאוגדים בתוך הנהר הגדול פרת" .יוחנן 9:14

הארבעה מלאכי לפרת הם שחרר ,מה שאומר כי הם קבועים חינם או ניתנת הרשאה על ידי אלוהים ,לעסוק ,אשר יגדיר
באירועים תנועה תוביל שואה גרעינית .אני לא רואה אלוהים היוזם של המלחמה ,אך אלוהים יש את הכוח כדי לדחות את המלחמה וגם
לתת כוחות האדם המשך הטבע שלהם כאשר תחת השפעת שקריו של השטן.
הפניה זוארבע מלאכי לפרת' ,אני רואה כמו להיות זהה לזו של ארבעת פרשי האפוקליפסה ,כמו גם את המלאכים ארבע
שהחזיקה ארבע הפינות של כדור הארץ .פסוק זה ואז עוד פעם נותן תיאור של סמליות זהה ,וזה הגורם המלחמה הגדולה .אני רואה את
הסיבה שבגללה אלוהים מתייחס נהר פרת כדרך להראות איזה אזור של כדור הארץ שמקורן המלחמה ,כמו היסטוריה חשף ,עיראק,
סוריה ,איראן כל גבול אזור נהר הפרת.

ארבעה היבטים של המלחמה הגדולה
בדוגמאות שלעיל שלוש ,נתון חזיונות על-ידי ישוע כדי השליח יוחנן ,ארבעת הפרשים ,המלאכים ארבע להכיל ארבע הפינות
של כדור הארץ ,והמלאכים ארבע של לנהר הפרת ,כמו אשר הם סוף סוף לתת חופשי להביא מלחמת האדמה ,כמויות לאותו דבר.

ארבעת

הפרשים הם  symbolismsמארבעת ההיבטים של המלחמה הגדולה.

הסוס הלבן מייצג את הגורם ואת תנופה של המלחמה הגדולה.
הסוס האדום מייצג את המוות וההרס של המלחמה עצמה.
הסוס השחור מייצג את ההרס של כלכלות העולם.
סוס חיוור מייצג את החשבון לאחר המלחמה ולאחר מותו הביא על ידי רעב ,מגפה ומן החיות רעב.

המלאכים ארבע זה להחזיק בארבע הפינות של הנתונים ייצגו אדמה היבטים אלה זהה של המלחמה ,רק
מוצגים בצורה שונה.
באמצעות סמליות זו השנייה ,אלוהים מראה לנו כי המלחמה הגדולה ,למרות שאינו ביוזמת .אלוהים ,הוא
כפוף רצון האל הזה אלוהים גורם המלחמה להידחות עד לאחר הקדושים של אלוהים חתומות ,כמו כל דבר ביקום
הזה.
ארבע מלאכי לפרת  ,הם גם סמליות נוספת של היבטים אלה זהה של המלחמה הגדולה ,אולם סמליות זו,
ישוע מוסיף פרטים נוספים אשר נותן לנו מקום על כדור הארץ שבו המלחמה הגדולה זה יתפרץ מתוך כך שהוא
מסייע לנו לקבוע את זהותו של המלך זה רוכב על הסוס הלבן.

נהר הפרת ממוקם באזור של העולם הידוע במזרח התיכון ,במיוחד זו קשורה האימפריה הבבלית העתיקה,
אשר האומה המודרנית של סוריה ועיראק ,אבל גם ניתן לשייך האומה העתיקים של פרס ,אשר הוא יום מודרני
איראן.
עם המידע הזה אנו יודעים כעת כי אלה הם המאפשרים לאבד על ידי ארבע מלאכי לפרת יצא בור ללא
תחתית ,אשר מהווים השקרים ואת תרמיות בבשורה שקרית של השטן ,ואת כמו מלכם apollyon ,נחשוש ,יעלו מן
האנשים האלה במזרח התיכון איראן ,עיראק או סוריה.
אלה  symbolismsשונים שלושה מארבעת ההיבטים של המלחמה הגדולה מגלה תבנית לוגי של הרחבת
מלחמות מעולה מן התנגשות מקומי לתוך מלחמת עולם .זה גם נותן ראיה בהיסטוריה היא למעשה  .I.S.I.Sהוא
השורש סיבת המלחמה הגדולה ,וזה בסופו של דבר לגרעיני.

הגורם המיידי של המלחמה הגדולה
עד כה ,הקיצונים הדתיים לסרוג באופן רופף ,על האיזור של העולם יש לשלב כוח צבאי בעיקר מאוחדת כעת
להיות מכונה  .I.S.I.Sאו  .I.S.I.Lאני רואה אלו באופן רופף לסרוג קבוצות כמו אלה הם המאפשרים חופשי מ לפרת
ו איחוד קבוצות אלה לתוך  .I.S.I.Sכמו להיות המלך או  apollyonנחשוש .זה על ידי התקדמות הצבא שלהם כי
העולם יצוייר לתוך מלחמה ,אשר תגרום המלחמה הגדולה וניבא שואה גרעינית בפסוקים אלה.

סיבה היסטורית של המלחמה הגדולה
למרות  .I.S.I.Sהוא אשר מתחילה המלחמה על-ידי הגדרת כדי לכבוש את כל האנשים האחרים סביבם ,יש סיבה היסטורית
 .I.S.I.Sהופך  radicalizedמלכתחילה.
שנאה וחוסר אמון נחווים על ידי אלו אשר מרכיבות  .I.S.I.Sקודם מקורו בהיסטוריה במועד האפיפיור של הכנסייה של רומא,
השני בשנת  1045לספ ,בקשה של מלכי אירופה לקחת צבאות לארץ הקודש במטרה לכבוש את האדמות של יהודה ,פינוי העיר ירושלים
של עובדי האלילים המוסלמים ששלטו זה .זה הביא מסע הצלב הראשון ,המשיך עד  1487לספירה ,הכל על פי בקשת ,נתמכה על ידי
האפיפיורים של הכנסייה הקתולית.
עד הזמן הזה ,האנשים המוסלמית של האזור ואת אלו של נוצרים ויהודים נטו לחיות יחד בהרמוניה ,אך עם האפיפיור ,מי
המנהיג של דת אנטי המשיח הנפקת הכרזת מלחמה על המוסלמים ,השטן יזם תחילתו של שנאה וחוסר אמון זה עדיין קיים היום.
עם מלחמת קודש זו ,הנוצרים ראו המוסלמים עובד אלילים ,ברברים ,וראיתי בתורו המוסלמים הנוצרים הכופרים ,ברברים .זה
קרה לפני זמן רב ,אך השנאה ואת החשדות טיפחו לזלזל המושרשת של שני הצדדים עבור האחר.

מתי השטן יכול לגרום לאדם לשנוא אחד את השני ,אז הוא יגרום להם לצאת למלחמה .מה השטן עשה דרך כוחו מעל הכנסייה
של רומא הוא להחדיר גזענות אל העולם .האירופאים ראו המוסלמים והיהודים נחותים שאומר שיש האירופאים אין כבוד לאלו של
העמים במזרח התיכון .זוהי התנגדות ישירה מה שישוע לימד" ,לאהוב אחרים כפי שהגדרת אותם אוהב אותך ",אשר טרם מזהה אחר
כי הכנסייה של רומא הוא צורר המשיח .בדרך זו הכנסייה של רומא יזם וקידם חלוקה גזעית בין העמים של צבע עור שונה ומנהגים
שפות.
מאז זה ראשי תיבות מלחמת קודש אומות האירופים הנוצרים יש נשלט העולם המוסלמי ,כולל את כיבוש והופך את האנשים
האלה ואת אדמתם מושבות של אירופה ,זה בנתה אפילו יותר חזק ,יותר שנמשך שנאה זה הוא חושף עצמו באירועים של היום.
מטרת  .I.S.I.Sהיא לכבוש את כל העולם ,ובכך להטיל שלהם גירסה ופרשנות של הקוראן על כל העמים של העולם .ב
 .I.S.I.Sהזה מתכוון ולחסל את כל ההיבטים של נצרות ודתות אחרות מעל פני האדמה.
זכור :הכנסייה של רומא ודתות האלה שנקראים כריסטיאן מוגדרים על-ידי אלוהים כמו להיות אנטי המשיח .לאלו שעושים
במעלה הדרגות של  .I.S.I.Sושל כל העמים האסלאמי הרדיקלי האחרים המרכיבים את אשר ישוע הגדיר כמו אלה של בור ללא תחתית.
שני כוחות אלה הם היבטים של כוחו של השטן להשפיע ולשלוט אפילו המוחות של גבר
באמצעות אלה שני הכוחות המנוגדים ,שניהם שנשלט על ידי השטן ,השטן ינסה להשיג את מטרתו אשר היא להשמיד את האיש
ואת כל החיים על פני האדמה.
זוכר :השטן שונא האל ,ואת כל אלוהים יש הושלמה שנוצרו .השטן רוצה לקחת את הכל מהאל; כזאת היא עוצמת השנאה של
השטן של בורא היקום ,הוא ינסה להביא למותו של  7מיליארד ועוד אנשים הנמצאים על כדור הארץ היום.

יום אחד ,חודש ,שנה
המלאכים ארבעה היו שחרר ,אשר הוכנו עבור שעה ,ואת יום ,חודש ,שנה ,בשביל לקטול את החלק השלישי של גברים.

התגלות 9:15
פסוק זה הוא נבואה זמן ,שעה ,יום אחד ,חודש ושנה אחת .ארבעה מלאכים שמדובר עליו כאן הם אלה נשמרים נהר פרת,
אשר כפי שאתה וודאי זוכר יש סמליות זהה ,ולכן הם אותו הדבר כמו ארבעת הפרשים ואלו לעמוד על ארבעת הפינות של כדור הארץ.
פרשנותי הראשונית של הפסוק לעיל היא כי הנבואה בפעם הזאת נותנת תאריך ושעה מתי יתחילו ההיבט הגרעין של המלחמה
הגדולה .אני לכן רואים פסוק זה נותן לנו אזהרה כמו כאשר יתחיל ההתחלה של ההיבט הגרעין של המלחמה הגדולה.

ארבעת השלבים של המלחמה הגדולה
אני רואה את המלחמה הגדולה כבעלי ארבעת השלבים;

הראשון :ההיבט קונבנציונלי או לא גרעיני של המלחמה ,ביוזמת  .I.S.I.Sאשר ואז עוצרת אומות העולם ההיבט המקובלת של
המלחמה,
השני :הפן המלחמה ,הביא על ידי המעצמות מוגדר אחד נגד השני שמוביל השימוש בנשק גרעיני ,גרעיני
השלישי :בעקבות השואה הגרעינית ,ועל ההמשך של ההיבט המקובלת של המלחמה ,מוביל כל הקרב של ארמגדון ,אשר אני
רואה המתרחשים אחרי השואה הגרעינית.
פורת :הגדולה ,כל הכאב ואת הסבל הביא על ידי עולם הרוס ,ואת מחלת ממגפה זה יביא.

חישוב הנבואה זמן
כי כיום ,יש לנו  365ימים בשנה ,החודשים יש מספר שונה של ימים בהם ,עלינו לקבוע את תאריך ההתחלה על ידי הראשונה
חישוב של מספר ימים ,לפי איך לוח השנה שימש במשך הזמן של ישו ושל השליח יוחנן.
אלוהים אומר לנו כי אלה וארבעה מלאכים של נהר פרת היו מוכנים עבור שעה ,ואת יום ,חודש ושנה ,המחשבת החוצה כדי
 391ימים ועוד שעה אחת .אף-על-פי מטרת פסוק זה היא להראות לנו כי המלאכים ארבע לפרת סוף סוף לתת חופשי ,זה יוביל המלחמה
הגדולה ואת ההיבט הגרעין של המלחמה הגדולה ,אבל אני לא בטוח לדעת אם זו נבואה של מתי מתחילה המלחמה הגדולה ,או כאשר
ההיבט הגרעין של המלחמה מתחיל או איזה היבט אחר של המלחמה עדיין .אני לא בטוח בקשר.
ללא קשר מה פסוק זה נותנת חיזוי של ,השאלה צריכה להישאל אז ,מתאריך מה הנבואה בפעם הזאת מתחילה-

איך שהזמן נבואות עבודה
בכל פעם אלוהים משתמש הפניה זמן בנבואה ,זה מסיבה ,לו משמעות .אני לא בטוחה בדיוק מתי פרק זמן זה מתייחס ,אז בואו
לשבור אותו כדי לראות אם אנחנו יכולים לפתור את זה ביחד .כדרך סיוע במתן ההבנה של איך אלוהים משתמש נבואות ,אני אראה לך
הבאות שנותן חישוב לגבי הופעתו הראשונה של המשיח.

משרד ישו מתחיל
שבעים שבועות נקבעים על אנשיך ,על העיר הקדושה שלך ,כדי לסיים את עוונותיהם ,לעשות סוף של חטאים ,ו כדי להפוך הפיוס
על העוול ,ו להביא בצדקת נצח ,ואת לאטום והחזון והנבואה ,ולא כדי למשוח לקודש הקודשים .לכן לדעת ולהבין ,כי ללכת הלאה של
המצווה כדי לשחזר וכדי לבנות ירושלים בפני המשיח יהיה הנסיך שבעה שבועותולאחר לשבועיים לשישים :הרחוב יהיה ונבנה
מחדש ,ועל הקיר ,אפילו בזמנים התייסר .לאחר לשבועיים לשישים יהיה המשיח יהיה לחתוך אבל לא לעצמו :העם של הנסיך זה יבוא יהיה
להרוס את העיר ואת המקדש; הסוף הימנו תהא במבול ו עד סוף המלחמה נקבעים  .desolationsהוא יהיה לאשר את האמנה עם רבים
למשך שבוע :באמצע השבוע הוא יגרור את זבח ומנחה את ובלציה לחדול ,ו עבור  overspreadingשל תועבה הוא אגרום שומם ,אפילו

עד לשלמות ואני יהיה מוכרע שפכו על השומם .דניאל 9:24-27

ב ספר דניאל ,כפי שהוצגה לעיל ,אלוהים נתן לנו נבואה בזמן באמצעותו אנו מסוגלים לחשב את השנה כי המשיח להתחיל
משרדו בין היתר.
כל נבואה זו מוסברת בשיעורים ,דרך הסבר זה ,גיליתי כי המשיח החלו משרדו  27שנה לספירה ,כאשר ישו הוא הוטבל על ידי
יוחנן המטביל בנהר הירדן .זה התאפשר בגלל אלוהים סיפק תאריך ההתחלה ,ללכת הלאה של המצווה כדי לשחזר וכדי לבנות
ירושלים.
עם הנבואה זמן ,שעה ,יום אחד ,חודש ,שנה ,אלוהים כמו של עדיין לא נתן תאריך ההתחלה ,או הוא.

קביעת המלחמה הגדולה
המלאכים ארבעה היו שחרר ,אשר הוכנו עבור שעה ,ואת יום ,חודש ,שנה ,בשביל לקטול את החלק השלישי של גברים.

התגלות 9:15
 .זה כל מה הוא נתון בספר חזון יוחנן שאומר לי ,תהיה תקופה של המלחמה ומריבה למעלה על השימוש בנשק גרעיני .בפסוק
לעיל ,אלוהים נותן לנו עוד זמן הנבואה ,לפיה אולי נוכל לחשב מתי המלחמה הקונבנציונלית החל  .I.S.I.Sוכתוצאה מכך המלחמה
הגדולה לגרעיני ,לפחות זה הפירוש שלי של מה אלוהים-אלוהים אומר לנו ,למרות שאני חייבת להודות ,עם איזה מידע שניתן עד כה,
נבואה זו זמן עשוי לתת אזהרה על משהו אחר .לפרש נבואה זו זמן כמו ניבוי ההתחלה של ההיבט הגרעין של המלחמה הגדולה ,כי
הפסוקים לספר לנו כי אלה שנוזל תשחט את החלק השלישי של גברים ,זו ההבנה שלי של הפניה אחרת לשימוש של פצצות גרעיניות.
אני משוכנע שזה יהיה עד המלחמה יתפוצץ ,לפני שהיא נחשבת על ידי אלוהים ,תהיה המלחמה הגדולה בפועל .הסיבה לכך היא
כי אדם שנלחם במלחמות רבות במשך מאות שנים ,המלחמה זה בהתחלה יהיה נכתבו על ידי  apollyonנחשוש תהיה לא שונה מהם ,זה
לא יהיה עד נשק גרעיני( ,החרב נהדר) ,משמשים שזה נעשה במלחמת העולם הראשונה.

תאריך ההתחלה?
כדי לקבוע נבואה זו זמן שנותן ישו ,אתה צריך לדעת ותאריך ההתחלה .כמות הזמן הפרט היא פשוטה כאשר אתה מבין כי אחד
בשנה כפי שנצפה בזמנו של השליח יוחנן היה  360יום ,לא  365כפי שאנו צופים כרגע בשנה .בכל חודש כללה  30ימים ,כל חודש שווה
לשני .זה היה כי הקדמונים הניחו כי סיבוב כדור הארץ סביב השמש היה מעגלי ,יש  360מעלות במעגל .אם אתה מחשב את זה אתה
מקבל  30יום מחולק  360יום בשנה ,אשר נותן לך  12חודשים.

פירוק הנבואה
המלאכים ארבעה היו שחרר ,אשר הוכנו עבור שעה ,ואת יום ,חודש ,שנה ,בשביל לקטול את החלק השלישי של גברים.

התגלות 9:15

הנבואה הזמן הנ ל יכול להיות שבור למטה כדלקמן:
[שעה אחת] [יום אחד] [מחודש] [שנה].
זה מחשב את כדלקמן:
[שעה ]1
בנוסף [ 24שעות ביום]
בנוסף [ 720שעות בחודש  30יום]
בנוסף [ 8640שעות בת  360יום]
וזה נותן לנו על סך שעות  9,385שניתנו בנבואה.
אם אתה לוקח שעות  9,385מתחלק זה  24שעות ביממה ,יום אתה מקבל  391ימים .אם אתה יודע מתי כל זה מתחיל ותאריך
ההתחלה ,ואז ניתן לחשב מתי תתגשם נבואה זו.
זוכר :אלוהים רוצה כי אתה לקחת את הזמן ,המאמץ ללמוד וללמוד את דברי האל ,כך אתה בעל ידע עובדות ,לא לקבל את
הזולת מה לספר לך מתוך אמונה עיוורת ,מסיבה זו ,חובה של כל אחד מאתנו כדי לנסות למצוא המשמעות של אלוהים עבור עצמנו.
לאחר שאנו יודעים כי נבואה זמן זו מחשבת את  391ימים ,עלינו הבא לקבוע ותאריך ההתחלה המתחיל הימים .391

התועבה של עזובה
כאשר ולכן וראה שיקוץ משומם ,דיבר על ידי דניאל הנביא ,לעמוד במקום
קדוש( ,מי כל כך  ,readethתנו לו להבין ):אז תן להם להיות בקמ ט ארכיאולוגיה
ביהודה להימלט אל ההרים :לתת לו מה קורה  housetopלא למטה כדי לקחת משהו
מהבית שלו :גם לתת לו אשר מאחור ההחזרה בשדה לקחת את הבגדים שלו .מתיו
24:15-18
בדפים של השיעורים הממוקם בדף אינטרנט זה ,נתתי לדיון מעמיק של מי ,מה אנטיכריסט הוא .אם לא קראת כבר את
השיעורים ,ואז אין להבין או לקבל כי אנטיכריסט התחילה בתור הכנסייה של רומא ,אך לאחר מכן התפתחה דת ברחבי העולם ,כולל רוב
הדתות הפרוטסטנטי ,כמו גם עשרה אומות אירופה שהקימה את עצמם ככל הממלכות לאחר נפילת העיר רומא בשנת  476לספירה  ,בשל
התפוררות ממשלת האימפריה הרומית ששלטה באירופה ,האדמות שסביב הים התיכון ,במשך שנים .644

עומד במקום הקדוש
אנחנו בניסיון לקבוע את תאריך ההתחלה של בעת המלחמה ,אשר כעת מעטפות בכל העולם ,הולך להיות במלחמה
קונבנציונלית כדי להיות מלחמה גרעינית .במאמץ הזה זה הגיוני כי תראו הנבואות כפי שהם ניתנים על-ידי ישו ו לקבוע מה זה שהם
מראים לנו.
הנבואה ניתנה על ידי אלוהים כדי השליח יוחנן בחזיון ,אומר לנו כי אישיות זו ההסתייגות תועבה של עזובה יעמוד במקום
הקדוש . .ברגע שהוא משחרר יהיה לנו נקודה סופית בהיסטוריה שממנו אנחנו יוכל לאחר מכן לחשב זמן נבואתו שלשעה אחת ,יום
אחד ,חודש ,שנה אחת ,כדי לקבוע את התאריך שבו מתחילה ההיבט הגרעין של המלחמה הגדולה ,או לפחות זה אפשרית מתחילה
תאריך.
לכן צריך לשאול שתי שאלות:
 :1מיהו התועבה של הישימון?
 :2מה ואיפה הוא המקום הקדוש להיות המדוברת של?

העבירה של עזובה
שמעתי קדוש אחד מדברים ,ואז עוד הקדוש ואמר מסוימים הקדושה אשר דברתי",כמה זמן יהיה להיות החזון לגבי הקורבן היומי,

ואת עוונותיהם של עזובה ,לתת וב המארח כדי להיות הנפוצה תחת כף הרגל? דניאל 8:13
הנבואה לעיל מן הספר של מתי מתייחס לנו ספר דניאל ,והוא הפסוק בספר הזה המדברת על העבירה משומם נמצא בפסוק
לעיל של ספר דניאל.
לדעת מי תועבה של עזובה ולכן הוא הופך להיות הכרחי כדי לדעת כאשר תועבה של עזובה עומד במקום הקדוש.
בזה לעיל פסוק ,להיות נשאלת השאלה" ,איך זמן דרוש הכוח של השטן אחרונה כדי לגרום לגברים במצבנו כנגד האל,
ובכך והוציאם שומם ?
התשובה לשאלה זו היא לא חשוב לדיון הנוכחי שלנו ,אבל אני לכלול את הפסוק כך תוכלו להבין כי תועבה של עזובה הוא
כוחו של השטן כדי להונות אדם ,ואת הכוח להיות המדוברת של הפסוקים הקודמים זה של ספר דניאל ,הוא צורר המשיח כוח ,לכן,
תועבה של עזובה הוא אנטיכריסט .

? ומי Desolate
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 .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 4:1-2
זכור :אם לא תתן לאלוהים פולחן בדיוק כמו שאלוהים ציווה ,אז אתה שומם ,שיש לך אין סיכוי שנתנו כניסתו שבמרום או
המקבל חיי נצח .נותן שני הפסוקים הנ ל תמיכה עבור האלים בתוך זה הבעלים של מילים.

לא להוסיף או להחסיר מן
המילים" ,שיה בסדר לא להוסיף אל המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה ש ye-לצמצם שום דבר ממנו ",עושה את זה
מאוד ברור כי אלוהים מצווה שאנחנו לתת לסגוד לו" ,בדיוק" כפי שהוא ציווה .אם לקחת את דבר האלוהים ,להוסיף משהו או לסלק
משהו ממנו ,ואז זה כבר לא דבר האלוהים ,אבל בבשורה שקרית של השטן.
כאשר אתה להאמין ולציית האלוהים ,בדיוק כפי שנאמרו על ידי אלוהים ,אז אתה צדיקים לפני אלוהים .אבל כאשר אינך מקבל
את האלוהים כמו להיות האמת וכל דבר המדוברת או נכתבו שסותר את מה שאלוהים דיבר שקר ,אז מולכים שולל על ידי השטן ואתה
תיפול קצר של חיי נצח ואתה הזה שומם .

התאריך
שכזכור :מן השיעורים אנטיכריסט איבד את כוחו כדי להפוך את המלחמה על הקדושים האלוהים בשנת  1798לספירה
כאשר נפוליאון היה האפיפיור נעצר והניח תחת משמר בתוך טירה בצרפת .אף-על-פי אנטיכריסט בצורה של הכנסייה של רומא איבדה
את יכולתה לרדוף את הקדושים של אלוהים ,הוא לא מת .למרות המלחמה פצע גדול ,ובכל זאת זה נרפא ,אנטיכריסט הוא עדיין מעורב
הטפה שוכנת בכל העולם היום דרך הכנסייה של רומא ,כמו גם את הבנות האלה של הזונה אשר הפרידה מהאם הכנסייה במהלך
הרפורמציה הפרוטסטנטית.
עכשיו כי יש לנו נחוש כי תועבה של עזובה הוא צורר המשיח ,אשר מובלת על ידי האפיפיור של הכנסייה של רומא ,והוא כי
הקודש ירושלים כפי גבולותיה קיימים במשך הזמן של ישוע ,אנו יכולים עכשיו לקבוע על מה התאריך האפיפיור נכנס ועומד על המקום
הקדוש.
ב מאי  2014 th30פרנסיס האפיפיור של הכנסייה של רומא עמד על הקרקע ליד השריד של הקיר מקדש ,ובכך עומד על
הקודש .אני מציע כי זה מתאריך זה הנבואה יום  391המחושבת.

 Salvosהראשון של המלחמה
אז תן להם להיות בקמ ט ארכיאולוגיה ביהודה להימלט אל ההרים  :תן לו
מה קורה  housetopלא למטה כדי לקחת משהו מהבית שלו :גם לתת לו אשר מאחור
ההחזרה בשדה לקחת את הבגדים שלו .מתיו 24:16-18
אני רואה את התאריך הזה 30 ,במאי ,2014 thביום שבו האפיפיור עומד על אדמת קודש כמו סבירות בלהיות ותאריך ההתחלה
של הנבואה זמן יום  ,391למעט העובדה כי אני גם משוכנע כי האזהרה שגבה יהודה ב הפסוקים הנ ל יש שעתיד להתרחש גם ,אחרת לא
יהיה התאריך מדוברות בפסוקים אלה .שניהם צריך להתרחש עבור האירוע האחד ניבא בנבואה יום .391

התקפה צבאית על יהודה
ביוני  ,2014כ 5-שבועות אחרי האפיפיור עמד במקום הקודש ,אירעה התקפה טילים על ישראל איסלאם קיצוני ברצועת עזה.
אני סבור כי היא זו מתקפת טילים זה מהווה את תחילת ההיבט המקובלת של המלחמה הגדולה ,אבל לא תחילתו של ההיבט הגרעין של
המלחמה הגדולה.

קביעת התאריך
המלאכים ארבעה היו שחרר ,אשר הוכנו עבור שעה ,ואת יום ,חודש ,שנה ,בשביל לקטול את החלק השלישי של גברים.

התגלות 9:15
עם הנבואה בנוגע תועבה של עזובה לאחר שעברנו כפי שחזיתי ,אנו יכולים עכשיו לקבוע על מה התאריך נבואתו של שעה,
יום ,חודש ,ואת שנה יתחיל ויסתיים ולכן כאשר הימים .391
מתאריך ההתחלה  2014 th30תוסיף ימים  ,391ואתה יכול ,יוני .2015 th25
אני מצפה בקוצר רוח עד  25ביוני 2015 thעל הנבואה ,שהוכנו עבור שעה ,ואת יום ,חודש ושנה ,להגשמה ,אשר אני משוכנע
הוא כאשר אלה של בור ללא תחתית ,בגלל הקמפיין שלהם של כיבוש ,ימשוך את שאר האומות של העולם לתוך מלחמת שהופך אותו
למלחמת עולם אמיתי.
לדעת תאריך זה כמו חישוב החוצה עד יוני  ,2015 th25אני אשאל את השאלה" ,זה אומר כי תאריך ההתחלה של נבואה זו יתן
לנו את התאריך שבו הפצצות הגרעיניות הראשונה משמשים במלחמה ,או זה להצביע על כמה .היבט אחר של המלחמה הגדולה?"

ההבנה שלי החל ביוני 2014
הרשימה הבאה היא ההבנה ,שנתן לי אלוהים ,אשר חושף את המשמעות של הנבואה לעיל מן הספר של מתיו ואת האזהרה
שגבה ארץ יהודה.
בשבועיים האחרונים של מאי או בכל חודש יוני של  ,2014מפורק האדמות של יהודה ,ישראל ,לעם ישראל ייפגעו עם מתקפה
צבאית .טרוריסט לתקוף ,כדי להיות בטוח ,אבל עם הפסד של חיים ורכוש גדול יותר מכל האחרים להרכיב לפני זה .ההתקפה יהיה בלתי
נראה ובלתי צפויה על ידי הישראלי הצבאי עבור הרכב לשאת את הנשק לא יראו כאיום עד שיהיה מאוחר מדי.
כאשר אלוהים נתן לי הבנה זו ,אני טעיתי לגבי אמיתות והעוצמה של ההתקפה נגד ישראל; עם זאת ,לא הייתי שגוי לגבי מתי
תבוא ההתקפה .בשבוע הראשון של יוני  ,2014ישראל אכן התרחש תחת התקפה על-ידי טילים נורו מתוך בתוך השטחים הפלסטינים.
התקפות טילים אלה הן  salvosהראשון של המלחמה הגדולה ,אך לא של השלב הגרעין של המלחמה.
התחלנו מחקר זה כדי לקבוע מתי המלחמה הקונבנציונלית החל  .I.S.I.Sהופך מלחמה גרעינית ,ו בתחילת שהנחתי כי הנ ל מיום
 25ביוני 2015 thיהיה התאריך הזה ,אבל כאשר תאריך זה בא והלך ונפל בלי פצצות גרעיניות ,הייתי צריך לקבל כי ההבנה שלי היה
שגוי.

ונביאי השקר
וכל כוחה אבד חיה אחרת עולה מתוך האדמה :והיו לו שתי קרניים כמו כבש ,ויאמר לו-כמו דרקון , .הוא  exercisethאת כל
הכוח של החיה הראשונה לפניו ,ולא  causethאת האדמה ,אותם אילו להתעכב ובזה לסגוד את החיה הראשונה ,מי הוא קטלני פצע

נרפא .ההתגלות 13:11-12
יש עוד נבואה סופו של יום זה צריך להילקח בחשבון .ייתכן שזה לא המנהיג של הכנסייה של רומא כי כאשר הוא עומד הקודש
הוא תאריך ההתחלה עבור הנבואה יום  ,391אבל אולי אנחנו צריכים לקחת מבט נביא שקר ,כי זהו ונביאי השקר המניחה את כל הכוח
ואת סמכותו של אנטיכריסט ,ונביאי השקר וקפה לא אנטיכריסט זה כוחו של השטן על כדור הארץ במהלך הימים האחרונים.

העברה של כוח
כפי שמוצג הפסוקים שני הנ ל ,ונביאי השקר יוצא מנקודת הנחה את כל הכוח ואת סמכותו של אנטיכריסט ,לכן ,ומכיוון
מיום  25ביוני 2015 thלא מבשרות בהיבט הגרעין של המלחמה הגדולה ,האם זה אפשרי שזה לא האפיפיור קובע את תאריך ההתחלה
כאשר הוא ניצב במקום הקודש  ,אבל במקום ,זה הנביא שווא או מנהיגה קובע את תאריך ההתחלה כאשר המנהיג של הדת נביא שקר
עומד במקום הקודש?

ונביאי השקר
זכור :הכוח והסמכות של אנטיכריסט ניתנת לנביא שקר כפי שמוצג הפסוקים הנ ל.
זו העברה של כוח של אנטיכריסט לנביא שקר יש רלוונטיות כי הוא מתרחש בזמן של אחרית הימים ,ולפני ההיבט הגרעין של
המלחמה הגדולה ,ואני מאמין ונביאי השקר ,הוא היבט נוסף של מה הוא מביא איתו על המלחמה הגדולה ,השואה הגרעינית.
בשיעורים הקודמים ,חשף כי נביא שקר מזוהה ממשלת ארצות הברית של אמריקה ,או השולט אשר הממשלה ,שהיא הדת חסר
אלוהים של הליברליזם ,אשר מתבסס על בשורה שקרית של השטן.
ונביאי השקר מטיף התנהגות לא מוסרית ,כמו אנטיכריסט יעסקו ברדיפת את  Satinsשל אלוהים ,כמו גם כל מי להפיק את
השם של ישוע או כל היבט של תורתו של ישו .מה אני אומר ,הוא כי לא יהיה זה רק מי יכולה להיות מוגדרת כ הקדושים של האל
להירדף על ידי נביא שקר ,אלא נוצרים גם כן .הנוצרים נרדף ,לא רק בגלל נוצרים מטיפים המוסר של אלוהים ,עבור מי שרוצה קוראים
לעצמם כריסטיאן לא מתרגלים המוסריות של אלוהים ,מי גם יהיו נתונים לרדיפה ,כי הם מתייחסים עצמם כנוצרים ,מי לתת קול השם
של ישוע המשיח ,אשר נביא שקר ואת השטן שונא .זה מסיבה זו למה חשוב שנבין את כל הנבואות בדבר ונביאי השקר ,לראות היטב
מתי ואיך המלחמה הגדולה עובר ממצב במלחמה קונבנציונלית לזה של מלחמה גרעינית.

התפטרותו של האפיפיור בנדיקטוס
הנטייה הראשונה שלי היתה להניח כי שעת ההתחלה של היום  391זמן הנבואה הוא כאשר ונביאי השקר מקבל את כל הכוח
והסמכות של אנטיכריסט ,אשר על פי תצפיות שלי של אירועים עכשוויים ,התרחשה ב פברואר  2013כאשר האפיפיור בנדיקטוס ,של
הכנסייה הקתולית ,התפטר .כפי שאתה זוכר ,האפיפיור בנדיקטוס נשיא ארצות הברית ,היו דעות שונות של הדחיפה נשיאים שיש
קונדומים תינתן לעובדים של הכנסייה עסקים בתוך ארצות הברית ,האפיפיור בנדיקטוס טענה כי זה היה נגד התורה הרומית-קתולית
מוסרית לעשות זאת.
כי האפיפיור עומד בראש הדת צורר המשיח כפי שזוהו מספר דניאל ,ואת מדינת ארצות אמריקה מזוהה בתור ונביאי השקר ספר
חזון יוחנן ,אני רואה את התפטרותו על ידי האפיפיור העברת הכוח והסמכות כדי לעשות מלחמה עם הקדושים של אלוהים ,של
אנטיכריסט לנביא שקר  ,של הכנסייה של רומא לנביא שקר כהפניה על ידי ממשלת ארצות הברית של אמריקה.
כאשר אתה תעשה את החשבון עם זאת ,אם אתה מתחיל בהתאריך שבו האפיפיור פרנסיס הופך האפיפיור החדש ,או  13מרץ
 ,2013לעבור קדימה  391ימים ,חישוב תאריך  15אפריל  .2014החל את כתביו של מילים אלו 26 ,יולי  ,2014וזה למיטב ידיעתי
שהמלחמה עדיין לא התחיל ,זה אומר לי תאריך ההתחלה זה הוא שגוי.

קביעת התאריך
המלאכים ארבעה היו שחרר ,אשר הוכנו עבור שעה ,ואת יום ,חודש ,שנה ,בשביל לקטול את החלק השלישי של גברים.

התגלות 9:15
בידיעה כי ההעברה של הכוח והסמכות של אנטיכריסט לנביא שקר לא ותאריך ההתחלה ,ואז רק עלינו לקבוע כאשר המנהיג,
(נשיא ארה ב) ,של הדת חסר אלוהים של הנביא שווא( ,ליברליזם) ,הולך ,ואז עומדת במקום הקדוש.
עכשיו אנחנו יודעים באיזה יום את פרנסיס האפיפיור או המנהיג של היציעים דת אנטי המשיח במקום הקודש ,כפי שארע אולי
 ,2014 th30אנו חייבים לכן לקבוע מתי יש נשיא ארצות הברית הלך לירושלים ונעמד על המקום הקדוש?

כוח מלא מושגת
למרות שהייתי של המוח הנבואה זמן לעיל היה ניבוי של מתי ישמש הגרעיני הראשון ,שזה יתרחש ביוני  ,2015 th25זה תאריך
בא והלך עם אין פיצוצים גרעיניים.
כמה שבועות לאחר תאריך זה ,הנחתי כי פשוט יש לי את תאריך ההתחלה הלא נכון ,אבל הוכחו על ידי אלוהים זה ייתכן נבואה
זו לא הצבעה על השימוש בנשק גרעיני ,אלא משהו אפילו ההרסני הנשמות של גבר
th

מה הנבואה ייתכן הצביעו על היה ונביאי השקר השגת שליטה מוחלטת של כל הממשלות של המדינות במערב .ב 25-ביוני

 ,2015בית המשפט העליון של ארצות הברית של אמריקה ,שניתנו החלטה כי עשה את זה חוקי נישואין גיי ,אשר בניגוד ישיר לתורת
האלוהים ,זה גם מחדש את ההגדרה של המילה "המדינה ",כפי שהוא מתייחס חוק חוקתי נקראה בשם טיפול אובמה ,ובכך להאדיר את
חוק חוקתי זה כמו להיות חוקתי.
 .זה לא החלטות אלו שנותנים ונביאי השקר שלו כוח מוחלט ,אבל העובדה כי השופטים של בית המשפט העליון בעקבות
האידיאולוגיה הליברלית שלהם יותר מאשר את המכתב ואת הכוונה של המילים של החוקה ,אשר מתבסס על המוסר של אלוהים ...אני
רואה את זה בתור השטן הפעלת שלו השפעה ושליטה אולי השופטים של בית המשפט העליון.
עם זה ,ליברליזם ,שהיא דת חסר אלוהים ואת שם נוסף נביא שקר ,לקח שליטה מוחלטת של ארה ב כמו זה כבר לקח שליטה
של ממשלות אירופה שנים לפני .זה זה אז זה הזמן יום  391הנבואה אינו מצביע על השימוש בנשק גרעיני ההתחלתי ,אבל לנביא שקר
להשגת מלוא העוצמה כדי לרדוף את הקדושים של אלוהים?

נביא שקר עומד על אדמת קודש
למרות שזה אפשרי ,אני רוצה שניתן התחשבות אפשרות נוספת של תאריך ההתחלה של הנבואה זמן יום  ,391כי אני עדיין
משוכנע כי הנבואה  391היום היא ניבוי ההתחלה של ההיבט הגרעין של המלחמה הגדולה ,לא נביאת השקר להשגת כוח מלא.

אקטואליה
כשאני כותב את המילים האלו ,זה  14אוקטובר  ,2016ואת המלחמה מתקדמת כמו הנבואות ידוע מראש .כוחו של  .I.S.I.Sהוא
גדל וכוללים הקרקעות היא שולטת ביותר של עיראק ,סוריה ,או קרקעות אלו שיצרו את חלק מן האימפריה הבבלית בשנת  600לפנה ס,
אשר היה הראשון מבין ארבעה העתיקה האימפריה האדם המדוברת של ספר דניאל כאחת מארבע הבהמות שיוצאת מתוך הים.
כמו הכוח של  .I.S.I.Sגדל ,כך גם יש את הכוח של השני האימפריות ארבע עתיקות ,פרס ,המכונה איראן היום ,עם זו גוברת
של לוחמים מקומיים ,שני אלה אז גם יש את מדינות כמו רוסיה ,סין ,ארה ב ,כבר הכניסו את הסכסוך תואר אחד או אחר .מדינות אלה הן
גרעיני כל האומות ,לכן ,האפשרות של המלחמה הזו הופך גרעינית מתגברת .כל הנבואות מנבאות שכן.
לאחרונה :אוניות אמריקאי המלחמה נורו על ידי קבוצה של האסלאמיסטים הנתמך ע י איראן ,ובכך להחריף את מצב מתוח
כבר .רוסיה הכריז שזה להפיל מטוסים אמריקאים שמפריעות בפעולות צבאיות של רוסיה נגד הכוחות האלה נגד ממשלת סוריה .כל
הפעולות הללו הן הסלמה של המלחמה הקונבנציונלית ,מה שהופך אותו לגרעיני סביר יותר מדי יום.

אנשים מחולק
אך הפרושים שמעו אותו ,הם אמרו",הבחור הזה לא יצוקה שדים ,אלא על ידי בעל זבוב נסיך שדים .ישוע ידע את מחשבותיהם

ואמר להם מנוחת עולם",כל הממלכה מחולקת נגד עצמו הוא הביא חורבן; ולא בכל עיר או בית שמפולג עצמה לא יעמוד" -מתיו
12:24-25
אלוהים נותן מזהי מיהו ומהו נביא שקר  ,כי אנחנו יודעים את זה כבר בהיותו ארה ב ,אני מציע כי הצבא של apollyon
נחשוש מוגדר בתנועה כתוצאה פעולות או חוסר פעילות של נביא שקר .
ארבעת מלאכי לפרת הם כוחות או של צבא שיעמוד מול ונביאי השקר וזה יהיה את ההתנגשות הזו של אומות שיגרמו ואז
ההיבט הגרעין של המלחמה הגדולה אשר התוצאות שליש אחד של כדור הארץ להיהרס.
כפי הצעתי ,הכוחות של אנטיכריסט בשותפות עם נביא שקר יצא למלחמה נגד כוחות אלה זה יצא בור ללא תחתית ,וכי שני
כוחות הם היבטים שונים של השטן? ואת השקרים שלו.
אם אתה שואל את השאלה ,למה הכוחות של השטן להלחם אחד נגד השני ,יש לי תשובה אפשרית; אלוהים גדול מהשטן ,בדיוק
כמו אלוהים השתמש המלך נבוכדנאצר של האימפריה הבבלית ,בסביבות  600לפנה ס להרוס את הרוע הפכו לעם ישראל ולאחר מכן
שוב וגרמו האימפריה הרומית הרשע ,בשנת  70לספירה להשמיד ,להרוס את בית המקדש בירושלים ,כי זקני בית מקדש נכשל לאמץ את
ישוע כמשיח  ,אלוהים יכול בקלות לעשות שימוש בכוחות הרשע מיוצג על ידי האסלאם הרדיקלי להילחם ברוע אנטיכריסט ,ונביאי
השקר.

כפי שאמרתי בעבר ,עם זאת ,אני לא מאמין שאלוהים הוא בבסיס במלחמה הגדולה האחרונה ,אבל זה השטן רוצה להשמיד את
כדור הארץ ואת כל החיים על זה .איך כדאי לעשות את זה מאשר כדי להגדיר שני האויבים הרעים במלחמה עם אחד לשני שיש להם כלי
הנשק הגרעיניים מסוגל שתחסל חיים על הכוכב הזה ומוכנים ,בגלל השפעת השטן ,לביצוע רצח המוני באמצעות כלי הנשק האלה.
מאז ההתקפות הראשון טילים על ישראל ,הכוחות של מה נקראה בשם  .I.S.I.Sאו  .I.S.I.Lיש התמזגו לכוח צבא וכלכלה
חזקה באזור ,אשר לאט לאט השתלטו הרבה של עיראק וסוריה ,והוא גרם מספר מדינות לנקוט בפעולות כדי לעצור את ההתקדמות שלה.
כמו הנבואות של ספר ההתגלות לספר לנו ,זו התקדמות של מלחמות ואלימות תימשך .בסופו של דבר .I.S.I.S ,יעסקו בפעולות
שיכריח את אומות העולם לנקוט פעולות מכריע נגד זה ,אשר ימשוך עמים אחרים שיש להם אג'נדה צבאי מנוגדות לנקוט פעולות צבאיות
כנגד אלה האומות הראשונות .זה זו הסלמה של פעילות צבאית ,זה ימשוך מעצמות הגרעין לתוך מלחמת אחד עם השני ,ובכך להגשים
את הנבואות של המלחמה הגדולה.

שמתרחשת מסביבנו
זה קורה בעולם היום .לרוסיה יש את סדר-היום במזרח התיכון ,מיקם את התמיכה שלו סביב המשטר הרצחני בשליטה של
סוריה; ארצות הברית ,רוצה להפיל את המשטר הזה ,ולכן דוחה את התמיכה שלו על אלה רוסיה ו סוריה נלחמים נגד .זה יכול רק
בהתנגשות מלאה בין ארה ב רוסיה.
היום .I.S.I.S ,אין שליטה והפצת בכל רחבי העולם .זה קורה כי אין הנהגה בעולם כדי לעצור את התוקפנות שלה .המנהיג
ההיסטורי של אומות העולם ,לפחות במשך מאה השנים האחרונות ועוד שנה ,היה ארצות הברית של אמריקה ,הנמצא כעת תחת שליטה
מוחלטת של הליברליזם ,ואני הראיתי בשיעורים הקודמים ,ליברליזם הוא כוחו של השטן עלי אדמות אשר התנ ך מתייחס כאל נביא
שקר .
כי השטן רוצה להשמיד את המין האנושי ,השטן ,דרך השפעתו ,מנעה את הנשיא של ארה ב כדי להוביל לכל מאמץ נגד .I.S.I.S
וכך היה שולל הנשיא יש למעשה היה אדיב גם  .I.S.I.Sוגם אחרים נהדר איסלאם קיצוני באזור ,איראן.
אתם גם צריכים לדעת ,כי אלוהים הוא נחוש לסיים את כוחו של השטן על אומות האדם ,מסיבה זו ,שאלוהים לא נתן כוח של
מנהיגי העולם קרב ולהביא לסיומו ההתפתחויות הללו על ידי  .I.S.I.Sבכך שהוא מאפשר את הסכסוך לגדול ולהתרחב ,אלוהים ייתן
השטן הוא בשליטה ,אבל כשיגיע הזמן ,אלוהים יתערבו.
זו המלחמה האחרונה זה האיש ילחם נגד עצמו ,עם המלחמה הזאת אלוהים לשטוף את כדור הארץ עם אש ,כפי שאלוהים עשה
עם מים במשך הזמן של נוח .בדרך זו אלוהים יסיר את כוחות הרשע כי הם התוצאה של בשורה שקרית של סטן ,צורר המשיח ,ונביאי
השקר ,כמו גם  apollyonנחשוש המלך .לכן ,זה סבירות המלחמה נגד כל זה הוא האלוהים ,המוסר שלו וזה מצוותיו יוצב לתוך במלוא
המהירות מיוני  .2015 th25קדימה ,עם ההיבט הגרעין של תחילת המלחמה בכל עת לאחר תאריך זה.

זאב בעור של כבש
 ,אני ראיתי חיה אחרת עולה מתוך האדמה; והיו לו שתי קרניים כמו כבש ,ויאמר לו-כמו דרקון .ההתגלות 13:11
בפסוק זה ,ישוע בטבלא את החיה הזאת בתור אחד שנראה כמו כבשה .זהו ישוע אינה כדי לגרום לנו לראות נביא שקר עוסקת
מרמים אנשים ,בדיוק כמו אנטיכריסט הוא .כשאתה מסתכל על טלה אינך רואה .משהו מסוכן או רע ,וזה נכון לגבי ליברליזם גם.
יחד עם ישו המתארים את נביא שקר כמו כבש ,ישו כולל מזהה" ,ויאמר לו בתור דרקון ",מראה כי למרות הליברליזם יש את
המראה של משהו טוב ,למעשה זה הרשע כי זה  blasphemesנגד המוסר של אלוהים.

השטן הוא הדרקון
הופיעו עוד פלא ,בשמים; ועל הנה דרקון אדום גדול ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים ,ואת שבע להכתיר ובראשיה .הזנב שלו
צייר את החלק השלישי של הכוכבים של גן עדן ,להשליך אותם לכדור הארץ :והדרקון עמד לפני האישה ,אשר היה מוכן להיות מועברות,

עבור לטרוף את הילד שלה ברגע שהיא נולדה .התגלות 12:3-4
הדרקון הוא הפניה אל השטן כפי שעולה הפסוקים הנ.

תרגילים כל הכוח
 Exerciseth ,הוא( ,נביא שקר) ,כל הכוח של החיה הראשונה( ,אנטי המשיח) ,לפניו ,ולא  causethאת האדמה ,אותם אשר

לשכון בו ולסגוד החיה הראשונה ,של מי קטלני נירפא .התגלות 13:12
הכוח של החיה הראשונה ,צורר המשיח ,היה הכוח לרדוף עינויים ורצח אלה לא סוגדים ככזה ,צורר המשיח ,ציווה כי הם
חייבים.

סימן החיה
 ,ותעש כל מקטן ,נהדר ,עשירים ועניים ,חינם ,האג ח ,כדי לקבל סימן יד ימין שלהם או המצח :וכי אף אדם עשוי לקנות או למכור,

שמור הוא זה היה הסימן ,או את שם החיה ,או מספר שמו .ההתגלות 13:16-17
בכך אנטיכריסט ועכשיו ונביאי השקר מלמדים מילים שהם בניגוד את המצוות של אלוהים ואת תורתו של ישוע המשיח ,כל
פרט לקומץ אנשים היום היה יוצא מן האל של המוסר שלו.

אין אלים אחרים לפניי
תהיה לא אלים אחרים לפניי אקסודוס 20:3
מה זה אלוהים?
יש אלוהים בפועל רק אחד ,כל השאר דרך ההיסטוריה היו דואגים להיות אלוהים ,איפה שווא האלים .אלוהים הוא פרנסה,
חישה .אלוהים אמר לנו שיש אלוהים אחרים; לכן ,אם אנו מאמינים שאלוהים ,אנחנו גם חייבים להאמין שהוא היחיד זה Omnipresent
היא גם מודעות עצמית ,יכולת מחשבה מודעת.

הצלמיות ופסלי מ"דברים אחרים
לא תעשה לך כל מ"דברים או כל דמיון דבר זה בגן עדן לעיל ,או זה בעפר שמתחת ,או זה במים מתחת לאדמה :אקסודוס
20:4
אלילים פסלים ,גילופים ,ציורים או כל דבר מעשה ידי אדם אחר זה דת או אמונה מבוססת מטרה ,עשוי עץ ,אבן ,כסף או זהב,
והם לכן ,ללא חיים ,או מודעות עצמית .
פסל וכל תמונה הוא שדבר שנעשו על ידי הידיים אומנות של האדם ,כפי שניתן לראות בראש של גברים.
בזמנים קדומים ,פסלים ,צלמיות היו הנוצרת על-ידי בעלי מלאכה ,נמכר לאנשים כמו אלים ,משהו ל"אל .הגילופים האלה לו
חיים ,לכן היו להם היכולת לחשוב ,או אך עדיין אנשים כרעו ברך לפני אותם ונתן לסגוד להם.
אנשים היום ,על ידי פסלים של אדם ולרפאל להיות התמונה של ישו ,והן כרע ברך לפני זה לתת פולחן הפסל הזה .התמונה היא
לא של ישו ,זה השקר של השטן .באותו זמן לא ישו לשבת לפני אמן ,שלו דיוקן או גילוף עשה .התמונה אנשים לחשוב עליו בתור ישוע
היא אמנית עיבוד ,שהוזמן על ידי הכנסייה של רומא בתקופת ימי הביניים.
הצלב שחוקה על ידי נוצרים ,הוא פסל וכל תמונה כמשמעותם השניה ,וככזה אסור על ידי אלוהים.

לא נכנעים
אתה ואזי לא להשתחוות עצמך אליהם ,או לשרת אותם :כי האדון האל אני קנאי ,לבקר את אשמת של האבות על הילדים בפני

הדור השלישי והרביעי של אותם ששונאים אותי ; אקסודוס 20:5
השטן מטיף:

זה נכון כרעו ברך ולתת תפילה מול פסלים אחרים מ"דברים ,באופוזיציה ישירה לאלוהים .אלה פסלים וציורים שממחישות,
ישוע ,את מריה אמו או את האחרים של מלאכים או קדושים ,הם האופוזיציה ישיר אי ציות המצוות האלוהים.
הכנסיות הקתולית ,כאשר תגיע לצד ספסל אתה חייב ללכת על ברך אחת כמו שאתה נראה את הפסל של ישו ,לפני מותר לך
לשבת מעשה זה הוא בניגוד ישיר המצוות של אלוהים.
הכנסיות הקתולית יש גם פסלים על כנים עם נרות לפניהם ,לפיה אנשים יכולים כרע ברך לפני אותם ואור נר כחלק נותן תפילה
כל סנט הפסל הוא  reprehensiveשל .זוהי שוב התנגדות ישיר המצוות של אלוהים.

מי שונא את אלוהים
כאשר אתה ממושמע ,לאחר את דבר האלוהים ,על ידי עושה מה אלוהים אמר לא לעשות ,ואז להראות את הכבוד האלוהים
שלך ,ובכך להראות את השנאה שלך של אלוהים .

שהראית רחמים למי שאוהב אלוהים
ו  shewingרחמים בפני אלפים מהם זה אוהב אותי ,ולשמור מצותי .אקסודוס 20:6
אלוהים הוא רחום לאלה שאוהבים אותו ,אבל אם תדחו את דבר האלוהים כמו להיות האמת ,אז תראה את השנאה שלך של
אלוהים ,והוא יקבל להיות רחום לך סיבה .בפסוק לעיל ,אלוהים מתנהג מאוד מפורשת ,כדי להראות את האהבה שלך עבור אלוהים,
להפגין את אהבתם לאל ,מושגת על ידי תשמרי את מצוותיו .שמירה על השבת יום השביעי הוא הדיבר הרביעי שלו; לכן עליך לשמור את
השבת כפי שאלוהים מצווה עליך ,עוד להראות את חוסר הכבוד ושנאה של אלוהים.

 .לא את שמו של האל לשווא
אתה ואזי לא תישא את שם ה' האל לשווא; כי האל לא יחזיק אותו מי זה לקח את שמו לשווא .שמות 20:7
כאשר אתה נותן כבוד אלוהים או מצוותיו ,ואז אתה לוקח את שם האל לשווא .אם יש לך או להתפלל פסלים או סמלים אחרים,
ואז רואים את חוסר הכבוד של אלוהים ,כי הוא אמר שהם לא לעשות את זה.
מתי תלך לתוך של הכנסייה של רומא ,או קצת אבל לא כל הכנסיות אחרים של הבנות של הכנסייה של רומא ,תראה ,ציורים,
פסלים ,אחרים תיאורים גרפיים של הקדושים ,של ישו .אלו הן תועבה חטא.
שם האלוהים הוא יותר מאשר ,יהוה ,ישו או את האחרים שאנשים מכנים אלוהים .השם של אלוהים הוא הכל כי אלוהים מייצג,
מייצג את כבודו האישי ,את אישיותו ואת האופי המוסרי שלו ,אשר מוגדרים על-ידי עשרת הדברות ו תורתו של ישוע המשיח.
כשאתה חי חיים התנגדות או אי ציות לכל אחת ציוויים מוסריים של אלוהים ,אז אתה לקחת את שם ה' לשווא.

זכור את יום השבת
אלוהים אומר:

זכור יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה .אקסודוס 20:8
השטן מטיף:
הכנסיות של אנטיכריסט מלמדים כי יום השבת הוא היום הראשון בשבוע ,או ראשון כפי שאנו כיום.

אדם חייב לנוח ביום השביעי
אלוהים אומר:
שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל היום השביעי הוא השבת של האדון האל :זה לא עשה שום

עבודה .אקסודוס 20:9-10
בפסוקים אלה ,אלוהים זה להיות מאוד ברור ,כי אלוהים נח ביום השביעי ,אז כך גם כל אדם חייב לנוח ביום השביעי .למרות
ההבהרה של פסוקים אלה ,העולם כולו הוא האמונה ביום ראשון או ביום הראשון יום לורדים המנוחה .אני מחשיב את זה יהיה באשמתו
של השקר הגדול של השטן .שקרים רוב מתבססים על  90%אמת ,רק  10%שקר ,אבל עם שמירת יום הראשון של אלוהים יום של
מנוחה ,אין שום דבר בכתבי הקודש נאמר על ידי אלוהים או על ידי ישוע זה מעניק תמיכה השקר הזה ,עדיין העולם מאמין שזה יהיה נכון
למרות שזה שקר .100%
כדי לצפות ביום הראשון של השבוע יום השבת הוא לקבל את השקר של השטן על דבר האלוהים .אם אתה לא צייתן המצוות
של אלוהים ,ואז תינתן לך את הסימן של השטן על ידי אלוהים .-אלוהים ,יש את הסימן הזה יהיה לכלול לך מן השמים וחיים נצחיים.

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

רדיפות
בתקופה זו של חוסר יציבות ברחבי העולם ,ונביאי השקר תתחיל להפעיל את כוחה כדי לרדוף את הקדושים של אלוהים ,אלא
גם כל מי מחבק את המעלות המוסריות של אלוהים .ליברליזם מטיף התנהגות לא מוסרית ,ולכן הוא באופוזיציה ישיר לכל מי מחבק כל
היבט של האל מוסר.
ליברליזם מטיפה כי זה לא חטא אם תלדי את התינוק שטרם נולד בוטל( ,נרצח) ,כי זו זכות של נשים הם בוחרים מה לעשות
עם הגוף שלהם עצמם.
אלוהים אמר לא תרצח ,וזה מה לעשות כאשר יש לך את התינוק שלך בוטלה.
ליברליזם מטיף החיים מתחיל בלידה.
אלוהים אומר לנו יוחנן המטביל היה נגע על ידי רוח הקודש ההתעברות .משמעות הדבר היא כי אלוהים מכיר אדם החל
ההתעברות שלה ,לא בלידה שלה . .תחשוב על זה ,אם העובר אינה בחיים ,למה אז זה גדל במהלך תשעת החודשים של התפתחותו ברחם
אמו .רק אם יש חיים יכול צמיחה להתרחש.
ליברליזם מטיף שזה התעללות בילדים אם אותך מהי .משמעת הילד שלך ,ואם אתה יכול להיעצר והוציאו ילדך ממך בגלל
ההתעללות הזאת.
אלוהים אומר לנו כי ילד זה לא שיטתית על ידי ההורים שלה חייב להיחשב על ידי ההורים שלה כלא יותר מאשר ממזר,
אינו ראוי הזמן והמאמץ לתת את המשמעת הילד .אתה מחשיב את ילדך להיות ממזר?
ליברליזם מטיפה כי זה נורמלי ונקי לשני אנשים ממין זהה לקיים יחסי מין ,ולכן העביר חוקים .זה הופך את זה פשע אם
אתה או אני מתנגד מערכות יחסים כאלה .הפשע הזה נקרא שונא פשעי .אם אתה אומר .התנגדות לך פנים ,קנסות אזרחיים ,עונשים,
המעצר והמאסר.
אלוהים אומר כל זה חטא לשמור כי בין נשואים מבחינה חוקית לבעל ואישה ,מה שהאל נוסף מגדיר בעל ואישה כמו גבר
ואישה.
עם הכוח המלא של נביאת השקר כבר השגתם ,אלו ולא אחרים רדיפות של האל מוסר יותר ויותר יהפוך פשעים שכרוכים זמן
בכלא ,עינויים ,ואף למוות ,בדיוק כפי שהיה בימי הביניים תחת ידו הקשה של משפטי האינקוויזיציה של הכנסייה של רומא.
זוכר :השטן שונא את אלוהים ,לעסוק בכל המאמצים להסיר את מוסר האל רוחם של האנשים.
מכיוון ונביאי השקר יש שליטה מוחלטת של ממשלות אירופה ואמריקה ,זה יתחיל מסע הרדיפה זה יכול להשיג את אותה רמה
של עינויים ,רצח כמו אנטיכריסט לקיים במהלך ימי הביניים כאשר הכנסייה של רומא שלה ניסויים של האינקוויזיציה.

ההיסטוריה של הרדיפה
מהרגע שהמשיח מת על הצלב ,אלה של האמונה של אלוהים ,ותורתו עדותו של ישוע המשיח ,היה נרדף ,משפיל על ידי השטן
ואת מי לקדם ולהטיף שקריו של השטן.
תחילה על ידי זקני בית מקדש ,ולאחר מכן על ידי הקיסר של האימפריה הרומית ,ולאחר מכן על ידי-ישו השטן ,הכנסייה של
רומא ,לבסוף על ידי הדת חסר אלוהים של נביאת השקר ,שהוא שם אחר עבור הדת חסר אלוהים של הליברליזם.
דרך כל המאות מאז ,הקדושים האלוהים התפלל כי אלוהים להתערב ,ותיערך לכן כי התפילות הללו האלוהים הקדושים
משמשים על ידי אלוהים כדי להביא להרס של כוחות הרשע אשר האדם הפך.

שואה גרעינית
רעידת אדמה גדולה
אני ראיתי שהוא היה פתח את החותם השישי ,ולא ,הלאו ,היה רעש גדול; השמש הפך שחור כמו  sackclothשל שיער ,ואת

הירח הפך דם .התגלות 6:12
בכל פעם יש רעידת אדמה ,זה מלווה בדרך כלל סוג של פעילות הר געש ,אם לא בקרבת האזור של רעידת האדמה ,ואז במקום
אחר על פני כדור הארץ .פסוק זה מרמז כי הר הגעש יהיה כמו לזהם את האווירה לעניין זה מכהה השמש והירח.
בשיעור הקודם ,למדנו אותם פסוקים מהתנ ך נבואות של אירועים שהובילו את תחילת המלחמה הגדולה ,כמו גם חלק
מהאירועים המתרחשים רק לפני השואה הגרעינית ישוע נותן נבואת נתן .בשיעור זה אנו ללמוד את הנבואות של שואה גרעינית ,כמו גם
אלה לתת תובנה בעקבות השואה ,מה שמוביל הופעתו השנייה של ישו...

פיצוץ גרעיני
אני רואה את הפסוק לעיל המתארת פיצוץ גרעיני ואת לא רעידת אדמה המתרחשים באופן טבעי .אני לא חיה בחלק של העולם
שבו רעידות אדמה נפוצים; לכן אני שמעולם לא חוו אחד .עם זאת הבנתי ,כי רעידת אדמה בעצמה אין ההשפעות וכתוצאה מכך כפי
שמתואר בספר הפסוקים הנ ל ,עם השמש להיות מחק בחוץ ,וכו ' .לכן אני מציע סיבה שונה רעידת האדמה ,וכתוצאה מכך וזיהום אוויר.
הפסוק הנ ל הוא המשכו של השיעור הקודם של ישוע הסבר ותיאור של מה תהיה התוצאה של אפקט חרבות הגדול בעולם .כפי
שאמרתי בעבר ,אני מאמין כי החרב נהדרת הפצצה הגרעינית ,הפסוק לעיל נותן תיאור טוב של ההשפעות של פיצוץ גרעיני.

 .תחשיב את

זה :ישוע אומר לנו מלחמה ,אך לא עוד מלחמה כפי שמקובל על ההיסטוריה של האדם ,אבל במלחמה

הגדולה ,היבט של המלחמה הגדולה הזאת תהיה שיש סוג חדש של נשק A ,הגדול חרב.
בפסוק לעיל ,ישוע נותן תיאור גרפי של התוצאה של החרב הגדול הזה ,כי האדמה תרעד ,הרי ימעד ,השמש והירח ,להימחק כל
החומרים וכתוצאה מכך זורקים את האווירה על ידי הפיצוצים ,לא של פצצה גרעינית אחת בלבד ,אך מספר.

חורף גרעיני
המלחמה הגדולה יהיה מלחמה נלחם עם נשק גרעיני ,כל ריסון מוסרי יוסרו ,בשל השפעת השטן ,כך מספר רב של פיצוץ גרעיני
תתרחש בכל רחבי הפנים של כדור הארץ-באותה הנקודה בזמן .אלה פיצוצים לבד להדוף טונות של חומר גבוהה לאטמוספירה ,זה יכול
להיות זה מזהמת את השמיים כדי לגרום את השמש ואת הירח כדי להיות החשוך ,יש את המראה של צבע אדום .blood
הפיצוצים הגרעיניים יכול להסביר גם רעידת האדמה .עם כל כך הרבה פיצוצים גרעיניים באותו הזמן המשוער ,זה יהיה כמו
חבטה על הקרום של כדור הארץ ,גורם של מעילים לספרי קונטיננטלי להזיז ,לפצח ,לנער ,אשר תגרום שוב הרי געש הוספת צרותיה של
כדור הארץ.

כוכבים נופלים מהשמיים
הכוכבים של עדן נפל אל האדמה ,גם עץ תאנה שאנו שלה תאנים בטרם עת ,כאשר היא מזועזעת רוח חזקה .התגלות
6:13
פסוק זה מצביע על כך כדור הארץ יחוש מקלחת מטאורים ,גודל כזה להיות ראויים לציון בתנ ך .אף פעם לא ראיתי עץ תאנה
רופף הפרי שלה כדי רוח חזקה לפני ,אבל ראיתי עצים אחרים להפסיד שלהם אגוזים או פירות רוח חזקה.

פסולת גרעינית
אם קיימים מספר של פיצוץ גרעיני כדי שפגע בכדור הארץ באותו הזמן ,ובכך הרמת כמויות ענק של פסולת לתוך האטמוספרה,
זה יכול להיות מה גורם זה מקלחת של כוכבים ,כאשר את פסולת נופל חזרה לכדור הארץ .למרבה הצער ,חלק גדול מן ההריסות יהיה גם
רדיואקטיבי ,אשר יהרוג יותר חיות ,גברים ,לקדם את מגראונד זירו ,על ידי הפיצוצים עצמם.

מספר רב של פצצות
כאשר אומה אחת משתמשת נשק גרעיני נגד האויב שלו ,כל העמים שיש להם את הפצצה יעברו החליפה ,בשל השפעת השטן
על מנהיגי העולם ואת השנאה אי האמון שקיים בעולם היום בקרוב.

כאשר יש לך מאות ואפילו אלפי פצצות אטום והצתת כל האווירה באותו הזמן כמו גם אחד את השני ,הכוח המשולב של
הפיצוצים יוכפלו ,קרום כדור הארץ מנערים ברחבי העולם ,אשר תגרום של רעידות אדמה ,הרי געש להתפרץ.
אני רואה את תיאור הפסוקים לעיל כי של שואה גרעינית אשר ישוע היא ניבוי ,אשר יתקיים על האדמה בזמן של אחרית הימים,
שבו אנחנו גרים עכשיו.

המגילה השמים.
השמים עזב כמו מגילה והתגלגלו יחד; ואת כל ההר והאי הועברו ממקומם .יוחנן 6:14
הביטוי" :השמים עזב כמו מגילה ",היא הדרך הטובה ביותר להבין כשאתה מדמיין כי אתם מחפשים תוך לילה מלא כוכבים
לפתע הכוכבים סובב סביב בשמיים ,כל הכוכבים מתערבבים ,לא במקום.
רעידת אדמה והרי געש הם רעים ,אבל הם עדיין המופעים הטבעית ,ציפינו .עדן כדי לגלול בחזרה בלתי אפשרי לפי הסדר
הטבעי של היקום .ישנן רק שתי דרכים .זה יכול לקרות; אחד הוא לאלוהים לגרום לזה לקרות באופן טבעי סופר ,והשני הוא עבור כמה
אירועים אחרים להתרחש שמעבירות מספיק לחץ על כדור הארץ כדי לגרום האדמה להסתובב על צירו.
עבור השמים כדי לגלול עשוי להיות התוצאה של ההסבר הנ ל בנוגע הפצצות הגרעיניות את הסדיקה של קרום כדור הארץ.
אולי כל זה אלימות נגד כדור הארץ תגרום לו להתהפך על הציר .דבר זה יגרום גלילה של השמים .זה יגרום גם האיים וההרים להיות
מהלך ממקומות שלהם .זה הוא זה שאני רואה מה גורם הפסוק לעיל שעתיד להתרחש ,כל תוצאה של שואה גרעינית על פני האדמה.

להסתיר מפני זעמו של אלוהים
המלכים של כדור הארץ ,האנשים החשובים ,ואת האנשים העשירים ,ו הקפטנים הראשי ,ו הגברים האדיר ,ו כל איש קשר ,כל אדם
חופשי ,והסתירה את עצמם המאורות ,הסלעים של ההרים; ואמר הרים ,סלעים",יפול עלינו ,להסתיר אותנו מפניו של לו  sittethעל כס

המלכות ,מפני זעמו של הכבש :התגלות 6:15-16
פסוק זה מאמת את מה שאמרתי קודם לגבי מי אוהב את העושר של כדור הארץ ולדחות את המתנות של אלוהים .אם יש לך
ספק ,שה שמדובר עליו כאן הוא ישוע המשיח ,כך עשיר ורב האנשים ירוצו בפחד של ישוע המשיח .ברור כי הם מעדיפים המחילות של
העולם הזה ,המצוות של אלוהים ,כי הם בורחים מישו ,לא לעברו .שני פסוקים אלה ולכן מדברים על אלה של האדם הדוחים האל ,שלו
את כללי המוסר והמשפט.

יום נהדר של זעמו של אלוהים
היום הגדול של זעמו הוא להגיע ,מי יהיה מסוגל לעמוד? התגלות 6:17

אם אתה חוטא ,או פשוט מכחיש את האל ,ישו לאורך כל הדרך ,ואז פתאום מגלה כי לא רק אלוהים-אלוהים קיים ,אבל הוא
מתכוון על הורגת אותך על חוסר כבוד ,אז כנראה נראה יותר טוב להירצח על ידי סלעים נופלים מאשר המוות בשריפה האורתודוקסיים.
למרבה הצער בשבילך ישנם שני מקרי מוות ,מותו תמותה של הגוף ולאחר מות הנצחי שבין גוף ונפש .אף-על-פי אלה הפסוק
לעיל מרשים לעצמם להירצח על ידי סלעים נופלים ,הם עדיין יקום לתחייה ,להרגיש את הכאב של המוות השני .יהיו שם אין חרון
הימנעות.

אלוהים נקמן
פסוקים אלה שלושת לתת הצעה כי אלו הן מדוברות לשקול את המלחמה ואת מצליחה רעידות אדמה הרי געש כמי שהיתה
לגרום על ידי אלוהים נקמן; אני לא רואה את זה ככה בכל אופן .אלוהים לא ציין כי הוא הגורם רעידת האדמה או כל אחד אסונות אחרים,
כפי שאמרתי בעבר" ,אלוהים הוא לראות כי אשר תתרחש בעתיד ,ומעביר ואז זה עלה עלינו דרך הנביאים שלו".
אירועים אלה נגרמים לא יקרה על ידי אלוהים ,אבל זה שהוא ראה אותם כמו מלקרות בעתיד ולאחר מכן ממשיך להזהיר אותנו
מהם באמצעות נביאו ,השליח יוחנן .זה בגלל גברים יודעים כי אלה אזהרה מאלוהים קיימים ,אבל הם התעלמו או לא האמין כי הם
תחזיות של העתיד לבוא ,כי כאשר הם באים ,ואז האמונה יהיה מניפסט ,במקום לקחת אחריות על הביאות קצר משלהם ,הם יאשימו את
השואה על אלוהים וגם לא את עצמם.
אלה שואפים למוות של סלעים נופלים ,לעשות זאת ,כי הם עדיין דוחים את הסמכות של אלוהים מעניש אותם ,אז במקום
סטאנד-אפ לעונש של אלוהים ,הם מעדיפים למות באמצעים אחרים .אפילו במותם ,הם ידחה אלוהים ,אשר מראה רק איך עיוור על-ידי
השקרים של השטן ,כי האנשים האלה הם.

השטן הוא הגורם
אני רואה את המלחמה מתבצע על ידי השטן שלו שני משרתים ,אנטיכריסט  teamedעם ונביאי השקר ,כמו גם הממלכות עשר
נוסדה כמו האומות לאחר נפילת האימפריה הרומית .במאמץ שלהם כדי לאלץ את דתם שווא על העולם ,הכוחות של השטן ,יגרום לשואה
הזו.
האיש יגישו לשטן או השטן ישמיד את האדם מעל פני האדמה .אני מודה ,עם זאת ,כי אלוהים לא סובל את הכוח שלו כדי למנוע
את המלחמה הזאת והרס שלה מלקרות ,אבל בוחרת לא לעשות כדי לאפשר את ההרס של התרבות האנושית ,אשר אלוהים מעולם לא
התכוון כי אדם צריך להשיג ,אבל הגיעה שקריו של השטן .מתן אפשרות חורבן התרבות האנושית אלוהים מסירה החזק של השטן והכוח
מעל איש

דומיה בשמים
כשהוא היה פתח החותם השביעי ,והיה שקט בגן עדן על המרחב של חצי שעה .וראיתי את המלאכים אשר עמדו לפני אלוהים; וניתנה להם
שבעת השופרות .התגלות 8:1-2

הפסוקים הספר של התגלות פרק  6מלמעלה ,נתן אזהרה בדבר תחילתו של השואה הגרעינית ,הסבר גרפי של חלק מן הדברים
אשר יתקיים כתוצאה של פיצוץ גרעיני ,שלושת הפסוקים לעיל לדבר איתנו על מה מתרחש ,לא על פני האדמה ,אך בגן עדן בדיוק לפני
הגדרת את הפצצות הגרעיניות ברחבי העולם.

לעשן הקטורת
ואני עוד מלאך בא ועמד על המזבח ,שיש כאנסאר הזהב; שם ניתנה לו הרבה קטורת ,הוא צריך להציע את זה עם התפילות של כל הקדושים
על המזבח הזהב שהיה לפני כס המלכות .ועלה למעלה לעשן של הקטורת ,אשר הגיע עם התפילות של הקדושים ,לפני אלוהים מהיד של המלאך .
התגלות 8:3-4

אין "דומיה בשמים  ",כי אלו מודע לכעס קיצוני של אלוהים ,כי הארץ היפה שלו כל כך נהרס ע י כלי הנשק של האדם בגן עדן
אלה בשמיים יודעים כי אלוהים תצטרך לפרוק את הכעס שלו על האדם ועל השטן עבור נתקל כל כך הרוסה על כדור הארץ ועל החיים
כל כך הרבה על זה.
א"כאנסאר" הוא בקערה או גביע קטורת אשר מקלות נשרפו .בפסוקים אלה ,ישוע אומר כי התפילות של הקדושים הם ענייניים,
בדיוק כמו מקלות קטורת מהותית ,או מוצק ,אלו לא רק מילים ,בלי צורה ותוכן.
התפילות של כל הקדושים :זה אומר לי ,אני צריך להתפלל לעתים קרובות יותר ,אם אלוהים גורם השימוש שלנו תפילות כזה
חשוב וקדוש בדרך.

זעמו של אלוהים שפך את
ואת המלאך לקח את כאנסאר ,מילא אותה באש המזבח ואת ללהק לתוך
האדמה :והיו קולות ,ו  ,thunderingsברקים ,רעידת אדמה .התגלות 8:5
כל הפסוקים הנ ל הם תיאור של השואה הנגרמת על ידי הפצצות הגרעיניות; שני פסוקים אלה מציעים לי כי השואה יכול
הופסקו על ידי אלוהים ,אבל בסופו של דבר ,אלוהים איבד את סבלנותו עם אלה שדוחים את המילה והמשפט ,כך אלוהים מאפשר כי
יתרחשו השואה ,על מנת מדויקים זעמו על אלה חיים על פני כדור הארץ ,אך מסרבים לתת אמיתי ונכון פולחן האל.

פצצות אטום נשפכת מהשמים
התפילות של הקדושים להיות צף החוצה כאנסאר ,אז החיישן הריק מתמלא אש המזבח לפני אלוהים nd ,המלאך לקח
את כאנסאר ,ולמלא אותו באש המזבח ,שלאחר מכן ,ליהק אותה לתוך האדמה,
גשם הרס על כדור הארץ.

בשימוש

אני רואה את האש מן המזבח כמו להיות תיאור נוסף של הפצצות הגרעיניות ופיצוצים שלהם.

והיו קולות ,ו  ,thunderingsואת ברקים ,רעידת אדמה

 :אני לא רואה את אלה כסיומת מהאל,

אך מן האיש שלו נשקים רבי-עוצמה של הרס ,עם זאת ,אלוהים הרשה זה כל מה יקרה ,למרות שזה הכוח של אלוהים כדי לעצור את זה.
קולות הנשמעות בבשורה שקרית של השטן נשמעת לאדם דרך הכנסיות של הזונה ,בנותיו של הזונה ,אבל לאחרונה האלה
שווא ,הטפה בלתי מוסרי דיבר על ידי הנביא שווא דרך דתו חסר אלוהים של הליברליזם.
 ,Thunderingsואת ברקים הם כלי הנשק של מלחמה ,ההרס הם להמיט על פני כדור הארץ.
רעידת האדמה נגרמת על ידי רעם על המתח הפיצוצים של נשקים רבי-עוצמה אלה מפעילים נגד הקרום של כדור הארץ .אני
רואה רעידת אדמה זה כמו להיות אותו אחד כפי שמוזכר קודם לכן בפרק  6של ספר ההתגלות ,במילים אחרות ,זה האפוס של אותם
אירועים.
זכור :בשיעור הקודם ,המלאכים ארבע להכיל ארבע הפינות של כדור הארץ התקיימו חזרה ,כך יכול להיות אטום של
הקדושים  144,000האלוהים .שעכשיו זו תושלם ,ארבעת פרשי האפוקליפסה תן חופשי המאפשר את ההיבט הגרעין של המלחמה
הגדולה להתחיל; אלה מעל הפסוקים לתת תיאור של זה.
כל הפסוקים הנ ל ,בשיעור זה ,הוא תיאור של השואה הנגרמת על ידי הפצצות הגרעיניות; שני פסוקים אלה להציע לי כי
השואה יכול הופסקו על ידי אלוהים ,אבל בסופו של דבר ,אלוהים איבד את סבלנותו עם אלה שדוחים את המילה והמשפט ,כך אלוהים
מאפשר כי יתרחשו השואה ,על מנת להסיר את רוע מעל פני כדור הארץ עם האש שנוצר ע י כלי הנשק של גבר
בגלל ריבוי של פיצוץ גרעיני באווירה לא רק קרום כדור הארץ תהיה מזועזעת ,אבל אז גם כן האווירה עצמו ,בדמות לשינוי
מיידי דפוסי מזג האוויר ,אשר יביא שינוי האקלים ברחבי העולם כפי שלא נראתה מאז הפעם של נוח ,כור ההיתוך של עידן הקרח  ,עם
רב עוצמה הוריקנים ,סופות טורנדו על כל הפנים של כדור הארץ.

ברד ואש התערבבו עם דם
והמלאכים אשר היו שבעת השופרות .שהכינו את עצמם להישמע .המלאך
הראשון נשמע שם בעקבות ברד ואש התערבבו עם דם ,והם היו מטילים על פני
האדמה :החלק השלישי של עצים היה נשרף ,נשרף כל דשא ירוק למעלה התגלות
7-8:6
שני הפסוקים הנ ל חושפים מהתוצאות הסופיות של הפצצות הגרעיניות ,הנשורת שתיווצר ותוצאותיה הנוראות על כדור הארץ
ועל כל החיים עליו.

שבעת החותמות שתוארו לעיל ,בשיעור הקודם ,לתת תיאור אירועים לקחת את המקום שהובילו ובמהלך החודשים הראשונים
של המלחמה הגדולה ,מה שנקרא טרום הגרעין בראשית המלחמה הגדולה.
שבעת השופרות הבאים לתת תיאור של אותם אירועים המתקיימים על פני כדור הארץ בתקופת השואה הגרעינית ,לחשוף את
התוצאה של חומרת ההרס הגרעיני ממיטים על כדור הארץ ,כמו גם של אלוהים אוורור זעמו על אלה שנמצאים ציות המילה והמשפט
שלו.

נשק גרעיני מאורסים
הסוס הראשון של האפוקליפסה ,הסוס הלבן ,הוא הסימן של תחילת ההיבט לא גרעיני של המלחמה הגדולה .הסוס השני של
האפוקליפסה ,סוס אדום ,מביא על המלחמה ,אך לא היבט הגרעין שלה .הסוס השני מביא על מלחמה קונבנציונלית .גדלה וגדלה עד
שהיא גורמת הן המפולת הכלכלית ,כפי שמוצג על ידי השלישי או סוס שחור ,ההיבט הגרעין של המלחמה ,אשר הוא ההיבט של סוס
חיוור .
עכשיו אלוהים! הוא מסומן  144,000בני ישראל ,וארבעה מלאכים שיש להחזיק בכל פינות הארץ ,שהם גם נציג של ארבעה
פרשים ,מותר להם לגור האדמה ,המלחמה הגדולה המצוקה מתחיל ברצינות ,עם זה ההיבט הגרעין של המלחמה הגדולה יכולה להתרחש
בכל עת.

ברד ,אש ,דם
 ,שם בעקבות ברד ואש התערבבו עם דם .הם היו מטילים על פני האדמה.
אם אתה יכול לדמיין איך זה יהיה .כמה פיצוץ גרעיני תתבצע תוך זמן קצר מאוד אחד לשני על כל כדור הארץ ,כאשר הפיצוצים מתקיים
זה יגרום בעלי חיים ואדם נישאר חתיכות בשר ,עצם ,דם .אלה נדחף למעלה אל האטמוספרה ואז יפלו חזרה לכדור הארץ; זה מה להיות
מתואר במילים לעיל.
לחשוב על פסוקים אלה שני לאור פיצוץ גרעיני מעל אזור מאוכלס .יש לך פיצוץ אדיר זה מקיאה כמויות גדולות של אדמה
לאטמוספירה ,אך הגופות של כל בני האדם ובעלי היה מתפוצץ לתוך שברי וחתיכות מכוחו של הפיצוץ גם כן .אלה גם יירו לאטמוספירה,
מה שעולה מעלה חייב לרדת.

החלק השלישי של העצים
החלק השלישי של עצים היה שרוף .

מה שידוע האפס של פיצוץ גרעיני ,בעיקר תתאדה ,אבל ככל

שתצא מגראונד זירו ,יהיה ,ככל שיש פחות של אידוי וככל שיהיו הדברים להיות מרוסקת לחתיכות על ידי זעזועי המוח עוצמה של
הפצצות מתפוצץ .כל דליקים אחרים כגון טרס ,בתי עץ להצית בלהבות ,כך כאשר הנפולת מגיע נופל בחזרה לכדור הארץ ,זה יעלו באש
על כל דבר אחר ברדיוס סביב אזור הפיצוץ .זה ידוע בשם חומת-אש הבוקעת את כל מסביב להיקף של אזור הפיצוץ .זה יגרום שריפות

יער ושריפות דשא לאורך ק מ רבים יצאו ,גראונד זירו .כאשר אתה להכפיל את זה ב מאות או אלפים של פיצוצים גרעיניים תקבל
קטסטרופה גלובלית.

זה לא רק העצים יהיו שרופים אבל למעלה החלק השלישי של עצים נשרף,
ונשרפו כל דשא ירוק היה למעלה

 rd1/3העצים על כדור הארץ יישרף כולל כל הדשא חושף את היקף ההרס.

שליש אחד של כדור הארץ
אני חושב שתסכים שזה תוצאה הגיונית של פיצוץ גרעיני ,הנשורת שתיווצר .אני משוכנע כי המילים" ,כל הדשא ",מתייחס
הדשא במרחק  1/3של כדור הארץ היו הפיצוצים הגרעיניים מוגדרים חופש ,ולא מן הארץ כולה ,אבל יכול להיות שאני טועה לגבי זה.
הייתי רוצה לא להיות עדים לזה .הייתי מעדיף כבר להיות מת .לפני אלוהים גשם את זעמו על החטאים של השטן? ואת האנשים
שקיבלו את השקרים של השטן .אבל אני מעדיף את זה ,אני בטוח כמשרת של אלוהים ,כמו שאני מאמינה אני אחד  ,144,000שזה יהיה
אחריותי לחיות דרך הגדולה ,להיות עד זעמו של אלוהים ,ולהטיף המילה אמת האלים למי שעדיין לא לקבל את זה במהלך אותם ימים
אפלים . .אני אוהבת את היופי של העולם הזה ,ולכן אני אמצא צופה בזה מלהיות נהרסו על ידי אדם בשל השטן להשפיע עליו ,מאוד הלב
קורע . .זה יהיה רגשית הלב נשבר הזמן אכן.

ההר בוערת באש
המלאך השני נשמע ,כביכול הר גדול בוערת באש הושלך אל תוך הים :ואת החלק השלישי של הים הופכים דם; התגלות
8:8
זה הר גדול בוערת באש הוא יצוק לתוך הים נראה הפניה התפרצות געשית .אני גם רואה זה כתוצאה של פיצוץ גרעיני כל כך
הרבה קורה בבית על אותו במקום ובזמן ,שבו אפילו את הקרום של כדור הארץ גונח במחאה על ההרס של האדם . .ראיתי את זה מלחמה
גרעינית ,פיצוצים חזקים כמו להיות הזרז הגורמת אלה התפרצויות געשיות

 הורסת מאונטיין
ראו ,אני נגד O ,להרוס הר ,נאום יהוה ,אשר  destroyestבכל הארץ :ולא למתוח
שלי ותשת אותך ,ואת רול אותך בין הסלעים ,ואת יגרום לך הר שרוף .ג'רמיה
51:25

התנ ך שלי נותן פסוק זה כהפניה  . .Rev 8:8זה מבלבל אותי עם זאת .קריאה פסוק  ,8הנחתי הר מילולי היה הטלת ,לזרוק

אותם לים ,אבל אם פסוק זה ירמיהו 51:25

 ,הוא הפניה חוקיים ,ואז זה מרמז על ההר כדי להיות סמלי והר לא מילוליים .פסוק

זה בירמיה הוא הפניה אנטיכריסט ,הכנסייה שווא של השטן . .זה שווא הכנסייה השטן אלוהים מתייחס הורס את ההר ,אשר בתורו הוא
אלוהים יהרוס ...קביעה זו ירמיהו הדוברת של אנטיכריסט ואת השטן לא הרים בפועל ניתנת תמיכה בפסוק הבא.

המשיח הוא הר
אז היה הברזל החימר ,הבכירים ,הכסף ,הזהב ,שבור לחתיכות ביחד ,הפך
להיות כמו המוץ של הקיץ דישה רצפות; ואת הרוח נשא אותם משם ,אין מקום
שנמצאה עבורם :האבן אשר השמיד את התמונה הפך הר גדול ,מילא את כל
כדור הארץ .דניאל 2:35
אם אתה חושב על זה ,של השטן בבשורה שקרית ,שלה מספר דתות הן ברחבי העולם ,כמו ישו מתואר הופך ההר הזה יכסה את
כדור הארץ ב ספר דניאל; אז הפסוק לעיל ירמיהו עשוי להיות מאותו סוג של סמליות .עוד יותר אני מציע שני הפסוקים הנוגעים את
הורסת מאונטיין תקפים ,כי פיצוץ גרעיני למעשה גורמת של הר הגעש להתפרץ ,כי אלוהים יביא לסופו כנסיות של השטן שווא בגלל
חורבן הביא על ידי מלחמה גרעינית.
השטן של דת שקרית( ,ההר) ,המכסה את כל העולם עכשיו יוחלפו על ידי הכנסייה האמיתית של ישו .לכן זה דת שקרית של
השטן הוא ההר הזה דיבר על ידי ירמיהו ,אלוהים יעשה את זה הר שרוף ,אשר יתמוטטו ,ואיננו עוד.

בנתינתו מחשבה ותפילה ,אני רואה פרשנות זו כפי הסביר ביותר של ירמיהו  ,51:25אבל הניסוח של התגלות
8:8

אינם ממליצים על אולם זו משמעות סמלית .אני לראות  Rev 8:8כמו להיות מילולי הר ולעשות חומרת כלי הנשק של מלחמה;

כדור הארץ ימחו בצורה של רעידות אדמה ,הרי געש ,כמו הרי געש רבים הם הרי ,אם מתפרצים ,אז חלק מן ההרים תיפול לתוך הים.
אני רואה את האפשרות כי שתי משמעויות נכונים עם זאת ,וזו הסיבה שאלוהים נותן שני תיאורים נפרדים של אירועים אלה ,ליטרל אחד
הרוחני אחרים.

הים הופך להיות דם
המלאך השני נשמע ,כביכול הר גדול בוערת באש הושלך אל תוך הים :ואת החלק השלישי של הים הופכים דם; התגלות
8:8

החלק השלישי של הים הפך דם,

זה אני רואה פיסת מידע הקשורה לעובדה ש נוספים rd3/של כדור

הארץ הפוריטנית .ביחד זה אומר לי את זה מלא  1/3של כדור הארץ תוכלו להרגיש את ההשפעה הישירה של כלי הנשק הגרעיניים .זה
יהפוך ביעילות  1/3של כדור הארץ מיושב במשך מאות שנים.
בהפניה זו ,הדם המילה הוא סימבולי ניתנים לשתייה ,או מזוהם.
אתה צריך להבין מטרות אלה פצצות אטום להיות מכוונים הם הערים של האומות מנוגדות .רוב הערים הגדולות של כל אומה
ממוקמים לאורך חופיה של האוקיינוסים או נהרות או אגמים .כאשר הערים נהרסים פסולת אותם הם תושלכי לאטמוספירה ואז ליפול
למטה הרבה הנפולת הזאת תיפול למים האלה מזהמים אותם ובעיבוד המים ניתנים לשתייה.

חלק שלישי של הים מת
החלק השלישי של היצורים אשר היו בים ,היו חיים ,מת; החלק השלישי של
הספינות נהרסו .התגלות 8:9
פסוק זה הולך יחד עם זה לעיל ,אם הים הופך להיות מזוהמים ,ואז היצורים שחיים בים ימותו ,לא רק בשל זיהום הלבלב מושלך
אל הים ,אבל זה של הקרינה כתוצאה של פיצוץ גרעיני.
פסוק זה נותן התייחסות הספינות של הים מלהיות נהרסו ,אומר לי בוודאות כי פסוקים אלה מדברים על מלחמה גרעינית.
פסוקים אלה מדברים על המלחמה הגדולה .זה רק הגיוני אם יש מלחמה הגדול הזה הרבה ספינות של המדינות הלוחמות יושמדו.
אני לא רואה פסוקים אלה מדברים על מלחמה של אלוהים נגד דת שקרית של השטן ,אבל מלחמה של האדם ואת אומות האדם
במלחמה נגד השני ,במילים אחרות ,זה לא מלחמה של הטוב נגד הרע ,אבל למלחמה אחרת של אדם מול אדם ,רק שהפעם זה תתנהל עם
נשק גרעיני.

שימו

לב של סימנים והתמונות פסוקים אלה לייצר בראש שלך ,תמונות אלה הם הסימנים כי הם מה לחפש .כך תוכל לדעת

זאת המלחמה הגדולה ,המובילה אל הגדולה ,ולא רק אחר של השורה הארוכה של מלחמות נלחמו על ידי אדם במשך מאות שנים. .
אלוהים-אלוהים נותן אזהרה מראש 2,000( ,שנים מראש); כך מאן יודע שזה אלוהים מי נותן את אזהרות אלה ,עבור מי אבל אלוהים-
אלוהים יכול לראות כל כך רחוק אל העתיד.
כאשר אתה לוקח הזמן לחשוב על כל האזהרות הללו לתת לפני אלפיים שנה ,כל סביבנו היום ,אז יכול להיות רק מסקנה אחת,
אלוהים הוא בחיים ,ואני צופה בך .זה לא מספיק כי אתה מבין זה בכל אופן ,אתה חייב לנקוט צעדים כדי לבוא אל תוך ציות וצייתנות
המצוות של אלוהים ,אחרת אתה תדע מוות נצחי.

זוכר

גם :אלה פיצוץ גרעיני ,כמו כל כך הרבה של ההריסות ייעשה רדיואקטיבי ב הפיצוצים האלו ,לכן ,כאשר זה נופל

בחזרה באדמה או בים ,כל החיים שבא במגע או אפילו קרוב זה פסולת רדיואקטיבית יפתחו מחלת קרינה ולמות .אלוהים אמר לנו שהוא
יגן מאלה  144,000מן המכות שהביא שואה גרעינית ,אבל זה לא אומר שהוא יגן עליהם מפני השואה עצמה.
אם אתה מסכים להיות ידוע מראש את הדברים האלה ,יהיה חייב לקרות ואני מקבל כי רבים הנבואות האלו כבר הגיעו כדי עבר,
אז אתה לא רק צריך תרגיש טוב עם אלוהים ,עליך להכין את עצמך ואת המשפחה שלך לאפשרות של חיים באמצעות השואה הגדולה זה
הוא יביא.

בעקבות הגרעין
ואת המלאך השלישי נשמע ,ואת שם נפל כוכב גדול מן השמיים ,בוער כמו
מנורה ,והיא נפלה על החלק השלישי של הנהר ,ועל את המזרקות של מים; שם
הכוכב נקרא לענה :החלק השלישי של המים הפך לענה; גברים רבים מתו של המים,
שכן הם נעשו מרה .התגלות 8:10-11

כוכב בשם וורמווד
בעוד הפסוקים הקודמים הציע רק ההשפעה של מטאור או פסולת התפרצות הר געש ,פסוק זה אומר לנו בדיוק מה הולך לקרות.
מה פסוק זה אומר ,כי כוכבים נופלים הם גרעיני פצצות שנופלות ,זה פסולת רדיואקטיבית הפיצוצים האלו תזהם את המים טריים של
שליש אחד של כדור הארץ ,שהוא ויזואליזציה של אותו אזור של כדור הארץ ,איפה לשרוף הדשא .אם לא נהרגים על הסף על ידי
הפיצוצים של הגרעיני ,אך מצליחים לשרוד ,זה לא אומר שאתה נשמרו .בלי מים מתוקים שרוב חיות ואנשים ימותו בדיוק אותו הדבר,
זה יהיה מוות ממושכת וכואבת עם זאת.
חשוב על זה ביחס לא אחד ,אלא מספר פצצות אטום הולך באותו הזמן כמו האחרים ,אבל לא לשפות אחרות רק מקום אחד אלא
בכל רחבי הארץ .כזאת כמות גדולה של פסולת תהיה זרק לתוך האטמוספרה ,אשר תחזור בגרעיני הלוהט .זה שאתה חושב נופל כוכב
גדול מן השמים .

ההבנה וורמווד
פן אמורה להיות בקרב .אתה אדם ,אישה ,או משפחה או שבט ,שליבו תייסר אותם בכאבים משם את היום הזה מהאל אלוהינו ,כדי לשרת את
האלים של מדינות אלה; פן אמורה להיות ביניכם שורש זה  bearethסת ם ,לענה; דברים 20:18

המילה "פן" פירושו , :במקרה ,על מנת למנוע משהו קורה ,במיוחד משהו גרימת פחד.

המילה "לענה" משמש את ספרי התנ ך כדי לציין מזון או מים מזוהמים או רעילים .
" הוא התייחסות לאלה אשר לא שומרים את המצוות של
הביטוי",שליבו תייסר אותם בכאבים משם מהיום הזה ה' אלוהינו
אלוהים וגם את עדותו של ישו .אם אתה לא יכול להיות מוגדרת כמו הקדוש של אלוהים ,אז אתה לא אלוהים .יש טוב ורע בלבד ,עם
אלוהים או אתה מפוזרים בחו ל .
כדי לשרת את האלים המדינות הללו :אם אתה לא משרת אלוהים אז אינכם משרתים לאלי שקר ,אם אתה לא מאמין האלוהים
כאמת ,לכן להבין כי כל במילים אחרות הם  ,falseשואז אתה משרת אלי שקר.
פן אמורה להיות ביניכם המשמשת כבסיס  bearethסת ם ,לענה :המילה "שורש" משמש במילים אלה מתייחס הליבה
אמונה  ,כמו היה זה מתייחס לאלה אשר אמונתם הליבה הזה בבשורה שקרית של השטן ,שהם ולכן הוא דוב כיס ,לענה ,זה אומר כי הם
שוממים ,כי הם לא מקבלים את הבשורה של אלוהים ,בקיצור הם אלה שיש להם את הסימן של החיה.
אלוהים משתמש במילה "לענה" מספר פעמים בתנ ך ,כל פעם שיש לחשוף את זעמו נגד אלה אשר לא שומרים את המצוות
שלו ,אבל מי נראה במקום בבשורה שקרית כמו האלוהים כמו השקר והאמת .להלן דוגמאות של השימושים של המילה וורמווד .

זוכר

גם :פסולת זו אינה רק באש אבל גם חם עם קרינה ,זה יגרום במהירות את המים של כדור הארץ מזוהמים עד כדי

לשתות המים תגרום מוות איטי.

למי פונים מהאל
כדי לנסח מחדש דברים  , " , 20:18למקרה שמישהו צריך להתרחק פולחן האל האמיתי ,וללכת מגישות כוזב .הבשורות שווא שלהם.
אלוהים יזכיר לנו כל הכוח שלו ואת זעמו על-ידי מתן אירוע זה יקרה .בעשותו כן ,אלוהים נראה לעודד אותנו לחזור בתשובה ולשוב הפולחן שלנו
אליו ,כפי שהוא מצווה"

עם הנשורת הפיצוצים הגרעיניים ,רוב המים של כדור הארץ יהפוך "לענה ".אז שוב ,אין שום דבר על טבעי על הנבואה הזאת,
אך חיזוי של העתיד לבוא.

תרופה מרה
לענה מתייחסת לקיחת תרופה מרה ,לכן מה שאני רואה שאלוהים כמי שאמר האיש הזה ,כי הוא נטש את דרכי הפולחן האמיתי
של אלוהים ,הביא את המלחמה ותוצאותיה על עצמו .בעקבות המלחמה הגדולה ,היא הגדולה ,ולכן זו תרופה מרה אדם שמשרת את
עצמו.

בתשובה נא כל מי נושא את סימן החיה
וזה לעבור ,כאשר הוא  hearethאת דברי הקללה הזו ,כי הוא יברך את עצמו בלבו ,אומר",יהיה שלום ,כי אלך בדימיון שלי הלב ,כדי להוסיף
שכרות כדי צמא ":דברים 20:19

זה עוד אחד הפסוקים בתנ ך שבו המילה "לענה" משמש.
וזה לעבור ,כאשר הוא  hearethאת דברי הקללה הזו .אלה למי אלוהים נותן הסימן של החיה ישמע את הקללה הזו ,עדיין לא
לשים לב האלוהים.
דוגמה :אני רואה אלה דתות וכנסיות קוראים לעצמם נוצרי ,אבל לצפות ביום הראשון של השבוע( ,ראשון) ,בהיותו השבת,
כחלק אלה למי מופנית הקללה הזו.
כי הוא יברך את עצמו בלב שלו .במקום לפנות אלוהים בגלל ההוכחה הנבואה של אלוהים ,אנשים יגידו
" אתן פולחן כפי לימדו מילדות; אשים את אמונתי ב הפולחן כמו תמיד נתתי פולחן .נאמר לי כי אני צריך רק מתיימר שישוע
היה המושיע שלי ,אני יישמר ,בזה אני בטוחה בהישועה שלי".
בדרך זו ,בגלל תרמיותיו ואת השקרים של השטן ,אנשים שולל לחשוב כי הם מעניקים אמיתי ונכון פולחן האל ,אבל להיות
מרומים ,היא לא תדע שאתה שולל ,עבור .אם אתה יודע או אם אתה מבין כי אתה מרומים ,אז תפסיק להיות מרומים ,האור של האמת
המבהיקים דרכם.
" האנשים האלה יחשבו כי הם נשמרים ,עם
"יהיה לי לשלום ,גם כי אלך בדימיון שלי הלב ,כדי להוסיף שכרות כדי צמא.
מחשבה זו יהיה שקט נפשי ,אבל הם יהיו מרומים ,ו האמונה שלהם הוא מדומה בלבד ,שכן הם לא לקחו את הזמן והמאמץ כדי האלוהים
האמיתי עצמם ,אבל קיבלו מה שנאמר להם של אחרים .הם מקבלים בבשורה שקרית הטיף שאחוז לבוש מדי של הכמורה ,לפלוט נמצא,
 blasphemesבאוזניים בעיני האווילים.

יודע את

זה :הקללות אלוהים לא רק קול קללות או כלפי אלוהים ,אבל אם הם נגועים על ידי הילדים ,להיכנס לאחת

הכנסיות שווא ,לתת תפילה כמו בהדרכת בבשורה שקרית של השטן ,אז תצחק עלי אלוהים גם כן.

יודע את

זה :למי יש את מארק האלוהים ,מי הקדושים של אלוהים ,יוסרו מן ההשפעות מלא של זעמו של אלוהים .יהיה

לנו להיות עד התפתח כי האחרים יצטרכו לסבול ,אבל אנחנו עצמנו יחוסו על הייסורים.

אלה מיוסר
המכות המדוברת של פסוקים אלה הם סימן לכך מי חושב שהם נותנים פולחן האמיתית באלוהים צריך לקחת הערה של .אם
אתה סובל על ידי הילדים ,ואז אתה לא נותן אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,אתה צריך להבין זאת ,ולהתחיל את תהליך הפיוס עם אלוהים.
הדבר הראשון שאתה יכול לעשות כדי להוכיח את אלוהים שאתה כנה לסיים את שמירת השבת ראשון ולקחת התבוננות של אלוהים
הקדוש יום ,היום השביעי ,כמו השבת של האל ,אך עליך גם להסיר את עצמך מן החטא על-ידי למידה ולאחר מכן שומר את עשרת
הדיברות ועל תורתו של ישוע המשיח.
 .זהו סימן כי אלה אשר חושבים שהם נותנים פולחן האמיתית באלוהים צריך לקחת הערה של ...אם אתה סובל על ידי הילדים,
ואז אתה לא נותן אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,אתה צריך להבין זאת ,ולהתחיל את תהליך הפיוס עם אלוהים .הדבר הראשון שאתה יכול

לעשות כדי להוכיח את אלוהים שאתה כנה היא לסיים את שמירת השבת ביום ראשון לקחת התבוננות של אלוהים הקדוש יום ,היום
השביעי ,כמו השבת של האדון.

מוות נצחי מחכה לכם
האל לא אחסוך אותו ,אבל אז את חמתו של אלוהים ואת קנאתו בסדר לעשן נגד האיש הזה ,כל תרופות כתובים בספר זה תשכב עליו ואני האל יהיה
למחוק את שמו מתחת השמים .דברים 29:20

אף-על-פי אלו מרומים לתת פולחן ,הם סוגדים בטעות בגלל תרמיות ,והשקרים של השטן האלהים לא ימנע ממנו ,כי האלוהים
האמיתי יכול להימצא על ידי אלה המבקשים על זה.

הבורות אין הגנה
אתה מכיר את הביטוי" ,הבורות היא אי-הגנה בחוק" ,ובכן זה נכון החוק של אלוהים ,כמו גם את החוק של גבר אם אתה עצלן,
זה לא שווה הזמן והמאמץ לך ללמוד מכתבי הקודש של אלוהים ,אז אתה לא חף מפשע ,אבל  ,laxהוד סגידותך ,ולכן מוות נצחי מחכה
לכם.
ואז חמתו של אלוהים לבין קנאתו בסדר לעשן נגד האיש הזה הידע הוא הזרע אמיתי ונכון לפולחן האל ,אם תחליט לעבור
את החיים ,בור מוות נצחי יהיה הפרס שלך.
כל תרופות כתובים בספר זה תשכב עליו .ספרים של דברים ,התגלות ישנם רבים קללות ,מכות דיבר ,מי מקבל את הבשורה
שווא ,מסרב לקבל את האלוהים כאמת ,יהיה כפוף כל הקללות האלה ,כי אלוהים נותן אזהרה ,להתחרט עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי.

שמים חדשים וארץ
האלהים יהיה למחוק את שמו מתחת לגן עדן .על יום הדין ,כאשר אדם נמצא חסר ,הוא נזרק לתוך הבור של אש הגיהינום,
באופן כל כך אתה .שיפסיק להתקיים ,בדרך זו נמחקה השם שלך ,לך יהיה יותר .כשאתה מת מוות בן תמותה ,הזיכרון שלך עדיין נמוגו
לזכרו של אלו שאהבו אותך ,לזכרו של אלוהים ,אבל המוות השני הוא מוחלט ,תהיה לא נשארה בזיכרון שלך .כאשר וארץ הישן עובר
הלאה ,כל אלה אשר דחו את האלוהים האמיתי יעבור משם איתם.
זה מתייחס גם על העובדה כי הישן וארץ הישן יעבור משם ,וארץ חדשה יבוא במקומם .בעולם החדש הזה ,אתה כלל לא
יתקיים ,כי אפילו לא אלוהים ישמור אותך מהזיכרון.
זכור :או שאתה אוהב אלוהים או שאתה שונא אותו ,יש אין דרך ביניים .את המילים האלה ,זה אתה קורא להזהיר את האמת
של דבר אלוהים ,לקבל את האמת הזו ו בתשובה שלך דרכים רעות.

אלה שנמנעים האלוהים
ולכן לכן נאום האדון של המארחים ,אלוהי ישראל;"הביטו ,אני מאכיל אותם,
אפילו העם הזה ,עם לענה ,תן להם מים של כמאכל" ירמיהו 9:15
ולכן 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
" יודעת שזה נכון ,כאשר הגיע לעבור ולא
"ראו ,אני אאכיל אותם ,אפילו זה אנשים ,עם לענה ,ולתת להם מים של כמאכל.
תהיה לך מים טריים לשתות ,זוכר את הקללה הזו ולחזור בתשובה ? .אז ,יודע מה שסיפרו לכם ,זה שקר ,רק באמצעות חזרה בתשובה
שלך או את החיפוש האישי שלך עבור האלוהים האמיתי יהיה לך סיכוי לגאולה.

סימני אזהרה
אפילו בשלב זה כי אנו חיים ,בזמן הצרה הגדולה ,שכן לא יהיה מאוחר מדי .כאשר כל הילדים חלקכם ,הם הם סימני אזהרה לך
לשים לב .אם לחזור בתשובה ,לכו לחפש האלוהים האמיתי ,להסיר את עצמך מן הכנסיות אשר מלמדות בבשורה שקרית של השטן ,אז
אתה עדיין ניתן לסלוח .אם תחכי עד מותו בן תמותה ,אז זה יהיה מאוחר מדי בשבילך .אם תחכה עד הופעתו השנייה של ישו ,אז זה יהיה
מאוחר מדי בשבילך.

זעמו של אלוהים
ואת המלאך השלישי נשמע ,ואת שם נפל כוכב גדול מן השמיים ,בוער כמו
מנורה ,והיא נפלה על החלק השלישי של הנהר ,ועל את המזרקות של מים; שם
הכוכב נקרא לענה :החלק השלישי של המים הפך לענה; גברים רבים מתו של המים,
שכן הם נעשו מרה .התגלות 8:10-11
פסוקים אלה להשאיר ספק שזה אלוהים אוורור זעמו במי אל תיתן פולחן אותו כפי שהוא מצווה .אני עדיין לא רואה זה כאל
גורמת לכל האירועים האלה לקרות ,אולם . .זה הנשק של המלחמה שנוצרו על ידי האדם גורמות הדברים האלה כדי לקרות וכל זה
התגלה בפסוקים אלה עד כה ,עם זאת ,חלק זעמו של אלוהים על האומות ,אנשי העולם המעניקות תמיכה אנטיכריסט ,באלוהים זה יכול
למנוע את זה ,אבל בוחר לא לעשות ,מה הסיבה? שבגללה היה אלוהים על כך רחום למי להראות את השנאה אותו על ידי מסרב לקבל
את שלו המילה אמת ,וכן נותן תפילה כך הוא ציווה לא? זה מזכיר לי את הפסוק הבא.

חרה של אלוהים
 Shewing ,רחמים בפני אלפים מהם זה לאהוב אותי ,ולשמור מצותי .אקסודוס
20:6
אלוהים הוא רחום לאלה שאוהבים אותו ,אבל אם תדחו את דבר האלוהים כמו להיות האמת ,אז תראה את השנאה שלך של
אלוהים ,והוא יקבל להיות רחום לך סיבה .בפסוק לעיל ,אלוהים מתנהג מאוד מפורשת ,כדי להראות את האהבה שלך עבור אלוהים,
להפגין את אהבתם לאל ,מושגת על ידי תשמרי את מצוותיו .שמירה על השבת יום השביעי הוא מפורש הדיבר הרביעי של אלוהים; לכן
עליך לשמור את השבת כפי שאלוהים מצווה עליך ,עוד להראות את חוסר הכבוד ושנאה של אלוהים.

אלוהים זה שקוראים לך
בניי ,להשתתף התבונה שלי ,ולהשתחוות דע האוזן להבנה שלי :כך י להתייחס שיקול דעת ,כי את שפתיך עלול לשמור את הידע .פתגמים 5:1-2

להשתתף התבונה שלי .במילים אלה ,יודע כי אלוהים מדבר אליך ישירות ,לא לאדם באופן כללי ,אלא ישירות לך מי אתה
קורא עתה את המילים האלה .הוא נותן אזהרה לך" ,לתת תשומת לב למה שאני אומר ,המילים שלי הם האמת".
קד דע האוזן להבנה שלי .כאשר אתה קורא בתנ ך ,האם לא רק שומע על דברי האלוהים כמו רומן אם כן ,לעצור ,לקחת את
הזמן כדי להשיג הבנה של מה אלוהים אומר לך .רק בידע אתה יכול למצוא את אלוהים ,בורות היא הנשק של השטן נגדך.
כי י ביחס לשיקול דעת; המילה "שיקול דעת" מוגדרת בתור ,חוש שיפוט טוב החופש להחליט בהתבסס על הידע ,היכולת
לבצע בחירות חכמות .הידע של האמת ,כפי שנמצאו דבר האלוהים ,אתה תדע להבחין בין טוב לרע ,אתה תדע אם אתה על חטא ,ולך תדע
כי החטא הוא להביא אותך ל מוות נצחי.
כדי להיות מפתה ,אבל אז לסרב כי הפיתוי הוא בדרך הישר ,הדרך לגאולה .זכור :ישוע היה מתפתה על ידי השטן ,התגבר על
הפיתויים האלה .בעשותו כן ,ישו לימד לי ולך כי אנו גם יכולים להתגבר על הפיתויים של השטן ,כי הם לידי ביטוי בעולם .רק באמצעות
ידע תדע מראש אם הפיתוי החטא ,לכן אתה צריך לחנך את עצמך האלוהים האמיתי.
ואת שפתיך עלול לשמור את הידע .במילים אלה ,אלוהים מתייחס השפתיים שלך כמו שמירת הידע ,מה זה אומר הוא שאם
אתה יודע מוסר האל לאמץ אותו כמו את המוסריות שלך ,ואז אתה תהיה סביר לדבר שקרים ואת השני שיקוץ מהשפתיים שלך.
אתה רואה את חשיבותו אלוהים מטיל שלך ידע והבנה של בשורתו הקדוש? הבורות היא איך השטן גורם לך להאמין בבשורה
שקרית ,בבשורה שקרית גורמת לך להתפלל בדרכים אחר מאשר כפי ציווה .לסמוך על המילה של אחרים בלי שלך לחקור וללמוד את
דבר האלוהים ,היא לקבל בצורה עיוורת ,ולא ליפול למלכודת של השטן.
אלה בכתבים אשר אלוהים נתן לי מקום על דף אינטרנט זה ,עשיתי את רוב העבודה הקשה בשבילך ,אבל אתה עדיין צריך
לעסוק משלך חיפוש אישי של אלוהים ,אחר שתיפול חוץ רחמי האל.

אישה מוזרה
עבור השפתיים של אישה מוזרה .זרוק כמו חלת דבש ,הפה שלה הוא חלק יותר שמן :אך בסוף אותה היא מרה לענה ,חדה כחרב פיפיות. .
כפות הרגליים שלה לרדת אל המוות; צעדיה תחזיק על גיהינום .פתגמים 5:3-5

האל שלעיל משתמשת הדוגמה של מיניות ניאוף וניאוף לתת ההדגשות המשמעות שלו .על השפתיים של אישה מוזרה ,הוא

דוגמה כזו" .אישה זרה" היא גבר ,אישה מי זאת לא אשתך ,כמו זונה או זונה.

בדיוק כמו" ,אדם זר" הוא אישה ,לא עם

בעלך .
הפעם היחידה שאלוהים מאפשר סקס כפי שלא חטא הוא כאשר הוא בין בעל נשוי לאישה ,אשר מגדירה אלוהים עוד יותר גבר
ואישה ,מפגשים מיניים אחרים לעסוק חטאי ניאוף או ניאוף ,הם תועבה בפני העיניים של אלוהים.
הומוסקסואליות היא על העוסקים במין ,כי זה בין שני אנשים בני אותו המין ,זה מוגדר על ידי אלוהים בתור ניאוף .זה מסיבה זו
הומוסקסואלים הם תועבה בפני העיניים של אלוהים ,כי כל יחסי מין מחוץ לנישואין כפי שהוגדרו על ידי אלוהים הוא חטא.

ניאוף של הנשמה
 ,אבל בסוף אותה היא מרה לענה ,חדה כחרב פיפיות .בזמן שאתה נהנה ניאוף אתה עוסק בחטא .לחטוא ,הוא להיות רשעים.
רק הצדיקים יכנסו לגן עדן ,רק הצדיקים ידע חיי נצח.
קבלת בבשורה שקרית של השטן כאמת ,הוא ניאוף של הנשמה ,בדיוק כמו להיות עם אישה מוזרה הוא ניאוף של הגוף.
רגליה לרדת למוות; צעדיה תחזיק על גיהינום .לחטוא ,יהיה זה ניאוף ,רצח ,גניבה או לא לשמירת השבת ביום השביעי ,יוביל
פסק-הדין ,הדין היא הדרך מוות נצחי ,בבשורה שקרית של השטן מקבל היא הכביש לוקח אותך לשם.
אלוהים משתמש בדוגמה לעיל כדי להראות בבשורה שקרית של השטן הזה הוא כמו של אישה מוזרה ,כי המילים נשמע נכון
וחסרי רגשות אשם ,אבל התוצאה היא חטא.

למה אני?
שמא אתה  shouldestלהרהר מהלך החיים ,דרכים שלה ניד ,כי לא יכול לדעת אותם .פתגמים 5:6

שמא אתה  shouldestלהרהר את נתיב החיים .אי פעם חשבת? ,מהי המטרה שלכם בחיים ,או מה כל העבודה ואת המאמצים
שגרמת לתוך החיים שלך מסתכם?
כשאתה מת ,כל ההישגים שלך ,ללא קשר את מעמדך בחיים ,נשארים מאחור .כשאתה מת ,אתה לקחת שום דבר איתך ,אפילו
לא את הגוף שלך .אז לאיזו מטרה יש לעשות את זה?

" במילון זה אומר :משהו
באמצעות הדוגמה של ניאוף ,אלוהים רוצה שתדע ,דרכים שלה ניד .אם תחפש המילה"ניתן להעברה
יכול להיות עבר ,נייד .כאשר תחפש את המילה "ניתן להעברה" אברו התנ ך ניתן להעברה  wordמחליף את המילה העברית המקורית,
 Nuwaשפירושו :לנחישותי להתפוגג ,במגוון גדול של אפליקציות ,הנמלט ,פיזור .לכן ,דרכים שלה ניד זה דרכו של האל לומר לך כי
"
"
לעסוק במעשי החוטאת היא חסרת טעם ,במקום להביא אותך קרוב יותר לאלוהים ,שאותם מעשים חוטא יהיה פיזור אותך ממנו.
אלוהים אומר לך כי לעסוק החטא הוא לעסוק עוון ,זה לא יכול לדעת אותם עליך להימנע מחטא ולאחר מחפש רק ממש לא רע
בחיים שלך .אם אתה רוצה לדעת איפה ניתן ללמוד מה נכון ,מה קרה כפי שהוגדרו על ידי אלוהים ,ניתן להפעיל על-ידי לימוד ולמידה
למשמעות של עשרת הדיברות ,להשלים את העבודה שלך .עם תורתו של ישוע ,מוסריות שהוא לימד.

בדרך של אלוהים או מוות נצחי
לשמוע אותי עכשיו .לכן O ,יה ילדים ,ומיעוטן לא המילים של הפה שלי .פתגמים 5:7

לשמוע אותי עכשיו .לכן O ,יה ילדים .במילים אלה מתוך הספר של פתגמים ,המשיח קוראת לך ,מזהיר אותך .ישוע את
הצדקה שלך תקווה להינצל ,אבל זה רק תקווה .כדי להשיג את הגאולה עליך גם להסיר את עצמך מן החטא .רק הכרזה על ישו המושיע
שלך לא ייתן לך הישועה ,אתה גם צריך להיות משחורר מחטאים .רק דרך את הידע שלך של מה מהווה חטא אתה יכול לקוות .תתרחק
חטא.
יוצאים לא המילים של הפה שלי .התנ ך הוא המקום היחיד שבו אתה יכול למצוא את דבר האלוהים הנאמר מפי אלוהים לתוך
האוזן הנביאים שלו .ללמוד את כתביו של תנ ך להשיג הבנה של מה המילים האלה אומרות באמת ,אז עם הידע הזה תדע הישר מן החטא.
רק שתדע איזה חטא זה ,על-ידי הכרת עשרת הדיברות ,תורתו של ישוע .רק ב לאמץ את המוסר של האל ,אשר היא היפוכה של חטא,
אתה יכול לקבל את הגאולה דרך הגאולה ,הישועה .רק הצדיקים ידע עדן ,לכן רק הצדיקים ידע הישועה.

המעשים שלו
מי (אלוהים) יעבד לכל אדם לפי מעשיו :להם מי על ידי הארכה מטופל היטב
עושה ,ומי שמבקש למען התהילה ואת הכבוד חיי נצח ,הם יקבלו חיי נצח .אבל להם
זה במחלוקת ,ואני מציית את האמת( ,של האלוהים) ,אבל לציית"עוון" ,זעם ,זעם,
התלאות וייסורים ,על כל נשמה של האיש הרשע הזה כשפים .הרומאים 2:6-9
אם אתה " ,"Unrighteousאז אתה לאצדיק" ,להיות צדיקים היא לשמור את המצוות של אלוהים ולאמץ את תורתו המוסרי
של ישו ,ידעו כל דבר פחות את זעמו של אלוהים.

אלוהים מגדיר את הרוע
אלוהים מגדיר "רשע" כמו אלה מי מפחדות או כנגד האלוהים וחוקיו .אם לא תצליח לשמור אפילו אחד של עשרת הדיברות,
ואז אלוהים מחשיב את הרוע.
אם לא שומרים שבת ביום השביעי ,בדיוק כפי שאלוהים מאייתת את זה .ב הדיבר הרביעי ,אך במקום זאת לשמור השבת ביום
הראשון של השבוע( ,ראשון) ,ואז אלוהים מחשיב אותך להיות רשע ,ככזה אתה תענוד הסימן של החיה.

לא כל ישראל הם בני ישראל
מי הן בני ישראל; מי  pertainethאת תהליך האימוץ ,התהילה ,ולא ישראל ואני מתן החוק ,והשירות של אלוהים ,ועל ההבטחות;
של מי הם האבות ,מהם ככל הנוגע הבשר המשיח בא ,שהוא מעל הכל ,שאלוהים בירך לנצח . .אמן .לא כאילו האלוהים לקח ללא אפקט,

כיוון שהם אינם כל ישראל ,ביניהן הן של ישראל .אל הרומיים 9:4-6
מה פול אומר למרות כל מי היו בזמנו של ישו ,אשר היו אזרחי ישראל ,לא היו כל בני ישראל כפי הגדרתי מעל.

שמש וירח האפילה.
המלאך הרביעי נשמע ,ואת החלק השלישי של השמש היה מוכה ואת החלק
השלישי של הירח ,ואת החלק השלישי של הכוכבים; אז השלישי חלק מהם היה ♦
היום זרחה לא עבור חלק השלישי מזה ,ובלילה כנ ל .התגלות 8:12
כאשר יש שילוב בין ההריסות של פיצוץ גרעיני ואת שריפות יער שריפות דשא ,עם כל העשן פיח הולך לתוך האטמוספרה,
יהיה לך תנאים כמו להיות שנאמר בפסוק זה . .זה בדרך הזאת חורף גרעיני יובא על...
כפי שאתה יכול לראות ,את הדברים האלה כמו השמש ,הירח מחשיכה דומים מה שניתן בפסוקים הקודמים ,הם למעשה בהמשך
הדיון האלה לאותם האירועים.

יום של האל מתוך כעס
עבור כוכבי השמים ואת הכוכבים הימנו לא אתן להם את האור :השמש עוד
להתכהות בללכת שלו הלאה ,ויגרום הירח לא האור שלה לזרוח .אני אעניש את

העולם בשביל הרוע שלהם ואת הרשעים עונם; ואני יגרום את  arrogancyשל גאים
לחדול ,פרופיל נמוך אצלנו של האיום .אני אעשה אדם .יקר יותר מזהב; אפילו אדם
התבנית הזהב של  .O'phirלכן ירעיד את השמיים ,האדמה אסיר מחוץ לביתה ,בזעמו
של האל של המארחים ,ביום של כעס עז .ישעיהו 13:10-13
כפי שאתה יכול לראות ,את הדברים האלה כמו השמש ,הירח מחשיכה דומים מה שניתן בפסוקים הקודמים ,הם למעשה בהמשך
הדיון האלה לאותם האירועים.
פסוקים אלה ישעיהו קשר ישיר כדי נפילתה של האימפריה הבבלית ,עם זאת ,מישהו עם ידע של היסטוריה יודע כי אין כזה
אירועים התרחשו בחזרה ב 600 -ל  550לפנה ס.

אחרית הימים הנבואה
זה משאיר לי להאמין ,כי אלוהים עושה שימוש בהיבטים הפגאנית של הרוע של הבבלים כנבואה על אחרית הימים .ההפניה
ניתנת כדי לגרום לנו להבין ,כי המילים האלה מכוונים את העיר בבל הגדולה ,אשר נחזה להיות באחרית הימים כמו להיות עיר הבירה
של דת אנטי המשיח .לכן לדעתי זה יהיה אירוע שעדיין לא בא כשאני כותבת מילים אלה.
באמצעות מחקר שלי לימוד התורה ,באתי כדי לגלות העיר בבל הגדול שקיים כבר( ,רומא ,איטליה) ,כפי שהקראתי בשיעורים
אחרים ,לא משהו זה טרם נבנה ,כמו רבים שולל על ידי השטן מאמין.

הקצוות הפצצה הגרעינית
ואני ראיתי ,שמעתי מלאך שעף במרכז גן עדן ,אומר בקול רם",אבוי ,אבוי,
אבוי ,ליושבי הארץ בשל יתר הקולות החצוצרה של שלושה מלאכים ,אשר עדיין
להישמע!" יוחנן 8:13
רע כמו במלחמה הזאת הכל היה ,שואה גרעינית חשף לעיל ,פסוק זה אומר לנו ,כי זעמו של אלוהים לא נגמר ,אבוי הם תושבי
הארץ אכן .פסוק זה מסמן את סוף הפגזות הגרעין של המלחמה.
הפסוקים הבאים לתת תיאור מעמיק יותר של הכוחות המעורבים מה שגרם את המלחמה ואת השימוש של הפצצות הגרעיניות זה
להרוס שליש אחד של כדור הארץ ,הים ,איש

העולם במלחמה
המספר של הצבא של הפרשים היו מאתיים אלף ,אלף :שמעתי את מספר להם.
התגלות 9:16
אם אתה להכפיל  200,000על ידי  ,1,000אתה מקבל  ,200,000,000או  200מיליון .הצבאות של המספרים האלה לא הורכב
מאז סוף מלחמת העולם השנייה ,אז זה מרמז לי ,כי מלחמת עולם שלישית יהיה לפחות גרוע ,עדיין פסוקים אחרים להציע ,מיליונים
רבים של אנשים ימותו במלחמה הזאת .אם אתה לוקח את מספר האנשים שחיים בעולם הזה עד  ,2016יש מעל  7מיליארד אנשים
בחיים ,לקחת  rd1/3על זה ,אתה מקבל 2 ,מיליארד 333 ,מיליון .לשים את זה בפרספקטיבה ,זה יותר מקרי מוות מאשר כל המלחמות בין
גברים מאז קין הרג את אייבל .ההרס של המלחמה הזאת תהיה עצומה.

עשן אש וגופרית
וכך ראיתי הסוסים בחיזיון .ואותם ,אשר ישב עליהם ,שיש חושן של אש ושל
זירקון ,וגופרית :ואת הראשים של הסוסים היו כמו ראשי אריות; והוציא להם
מהפה ,עשן וגפרית .התגלות 9:17
כפי הצעתי קודם לכן ,ספר ההתגלות הוא יוכפל לאחר המרתו המדוברת  symbolismsשל מה שאלוהים מתכוון למעשה.
זוכר :כשישוע התחיל סדרה זו של נבואות על-ידי דיבור על ארבעת פרשי האפוקליפסה ,עם זאת לעיל ,ישו חוזר לדיון הזה
מהם ,הם אלה הוא נותן תיאור של ושל לוחמים לא אנושי.
לפרש את ,עשן וגפרית כמו להיות הפיצוצים של הנשק הגרעיני ,אשר סיפר לי כי עם פסוק זה ישו הוא עכשיו מדבר על ההיבט
הגרעין של המלחמה הגדולה.

החלק השלישי של גברים נהרג
האלה .היה החלק השלישי של גברים נהרג ,ליד האח ,ולא על-ידי העשן ,ועל
ידי גופרית ,אשר הונפק להם מהפה .התגלות 9:18כי פיצוץ גרעיני משולות את הפריטים החזותיים נתון הפסוק לעיל ,אני רואה שלושה היבטים אלה של המלחמה הגרעינית כמו
להיות את אשר פסוק זה מדבר על.

זה מעל פסוק כמו כן מציע לי ,כי אולי ,עשן וגפרית אינם רק כלי הנשק הגרעיניים ,אלא גם התוצאה של בשורה שקרית של
השטן אשר מלמדות אנטיכריסט ,ונביאי השקר ,ואלה המגיעות בור ללא תחתית .אחרי הכל ,אלה פנאטים דתיים ,אשר הדת מבוססת
בבשורה שקרית של השטן ,לא דבר האלוהים .הבנה זו ניתנת תמיכה על ידי זה הפסוק הבא.

כוח בפה
הכוח שלהם הוא בפה ,ובשנת הזנבות שלהם :לפי הזנבות שלהם היו כמו בפני
נחשים ,והיה ראשים ,איתם הם פגעו .התגלות9:19-
בכל פעם אלוהים מפנה אל הפה ,זה הפניה שנאמרו .במקרה זה כוחו של  .I.S.I.Sהוא בבשורה שקרית אשר שהוא מטיף לו .מ
הזה בבשורה שקרית אנשים רעים הם מוזמנים להצטרף המטרה שלהם ,אז לשורות הלוחמים  .I.S.I.Sלגדול.
בפסוק לעיל שישוע אומר לנו שהוא כוחם בפה שלהם ,זה לא הפה שנמצאת תרמיות  spewו קיצונים אלה לתת תמריצים
אחרים להצטרף אליהם מן המילים שקר שלהם .פרשנות זו תינתן אמינות היום  .I.S.I.Sהיא גיוס אנשים מכל רחבי העולם ,כולל כלי
הגיוס שלהם היא הדוגמה של דת כוזבת כי הם מלמדים.

אין חרטה
ואת שאר הגברים אשר נהרגו על ידי המכות האלה עדיין התחרט לא היצירות
של הידיים שלהם ,שהם לא צריכים הפולחן שדים ,ואת האלילים זהב ,כסף ,פליז,
ואת אבן ,עץ :אשר לא יכולים לראות ,לא לשמוע ולא הליכה :התגלות 9:20
השואה הגרעינית יביא למותו של שליש אחד של אוכלוסיית בני האדם על
כדור הארץ .לשים בפרספקטיבה ,שקיימים רק מעל  7מיליארד אנשים על האדמה
הזו על ההווה ,שליש זה מחשבת החוצה כדי  2.33מיליארד אנשים ימותו רק
מתוך כלי הנשק הגרעיניים ,לא כולל עוקבות הגדולה שבאה הפצצות
כל המלחמות שאי פעם נלחמתי על ידי אדם מאז קין ,השמדת אייבל ,כולל
מלחמת העולם השנייה ,כל המלחמות מאז ,לסכם את כל המתים ,אני לא מאמין כי

הם תהיה שווה מיליארד  .2.33זה מסיבה זו אלוהים קורא זה ,המלחמה האחרונה
של האדם ,המלחמה הגדולה.
למרות כל האזהרות הללו בספרים של התנ ך ,ובעיקר בספר חזון יוחנן ,זה
קיים כבר אלפי שנים ,אנשים עדיין לא מאמין ,ואני עדיין למרוד בך המצוות של
אלוהים .כזה הוא כוחו של השטן על המוחות של גבר
דרכים רעות
אף התחרט הם הרציחות שלהם ,ולא של שלהם המהפך ,של ניאוף שלהם,
ולא של הגניבות שלהם .התגלות 9:21
אם אירועים אלו היו באמת של היבט העל טבעי ,אתה באמת מאמין כי ההרוגים לא לא יראו את זה הסכסוך היה אלוהים עושה,
ובכך לתת תשובה? אם לעומת זאת מלחמה בין אומות האדם ,אחר כך תהיה פחות הסבירות האיש הזה תראה את היד של אלוהים בכל
זה.
רק אלה מאיתנו ,אשר לקחו את הזמן והמאמץ כדי ללמוד נבואות התנ ך ויש לכן הידע של מה מייצג כל האירועים האלה ,לדעת
את האמת ולראות אירועים אלה כפי שהם באמת.
הדברים האלו המפורטים לעיל המושפעות על-ידי המלחמה מייצגים חטאים נגד עשרת הדברות ו/או את תורתו של ישו.
 Despiteכל של הקשיים זה היה ידוע מראש כבר מזמן ,אלו שנותרו לאחר הרס וחורבן ,עדיין אינם מזהים אלוהים; כזאת היא ההצלחה
של השטן לספר את תרמיותיו והשקרים שלו.

המהפך
אף התחרט הם הרציחות שלהם ,ולא של שלהם המהפך ,של ניאוף שלהם,
ולא של הגניבות שלהם .התגלות 9:21
אגב ,המילה האנגלית המהפך ,הוא בלבול של המשמעות של המילים בעברית ,יוונית בשימוש .למעשה המילה "המהפך"
משמש לעיל ,מוחלף טוב יותר עם המילים ,המוח שינוי סמים או תרופות ,לא משהו שקשור כישוף.

הבנה זו אומר לי אלוהים .הוא עושה זאת ידוע כי אלה להשתמש בסמים או שימוש לרעה באלכוהול עוסקים חטא .הגוף שלך
הוא המקדש של הנשמה שלך ,אשר בתורו מקדש של אלוהים ,המחזיקה את רוח האל ,כדי התעללות גופך על ידי מזהמים את זה .עם
סמים ואלכוהול היא לזהם את המהות של אלוהים ,ולכן הוא הפגנת חוסר כבוד עבור עצמך ועבור אלוהים.

מים יין
יש כאלה ,אני בטוח ,מי אומר שזה לא נכון ,הם ניתן להצביע כי ישוע הפך מים ליין ,לכן זה לא חטא לשתות יין . .היין ישו הפנה
את המים לתוך לא היה יין תוסס .אם קראת את הפסוקים בהתחשב בהקשר ישוע הופך את המים אל היין ,תראה כי זה מכונה "יין טוב",
מה שאומר שזה היה לא יותר מאשר מיץ ענבים .יין לפני זה תוסס.

לקחת

הערה :מה אלוהים אומר לנו בפסוקים הנ ל היא כי הם ,למי יש הסימן של החיה ,לא מתחרטים שלהם הרציחות,

ולא המהפך ,ולא ניאוף ,גניבות שלהם .את הדברים האלה כולם מכוסים תחת עשרת הדיברות או את תורתו של ישו .מה אלוהים אומר
לנו זה אלה לשרוד שואה גרעינית עדיין לדחות את החוק של אלוהים ,להמשיך בפולחן אלים כוזבים ודתות.
אני רואה הרבה שהשורדים בפנותו אל הדת לנחמה ,אבל הדתות שהם פונים לא יהיו אלה לתת אמת ,תקן סגידה לאלוהים כמו
שאלוהים ציווה ,אבל ותהיה מבוססת על בשורה שקרית של השטן ,אשר הוא צורר המשיח או המתפללים ביום ראשון ,ונביא שקר אשר
הדת חסר אלוהים של הליברליזם .אלו כל כך שולל על ידי השטן אשר יניבו את הכאב והסבל של זעמו של אלוהים.

מקדש של אלוהים
הגוף שלך הוא הכלי של הנשמה שלך ,אשר בתורו מקדש של אלוהים ,המחזיקה את רוח האל ,כדי התעללות גופך על ידי
מזהמים את זה .עם סמים ואלכוהול היא לזהם את המהות של אלוהים ,ולכן הוא הפגנת חוסר כבוד עבור עצמך ועבור אלוהים.

