שיעור 30
הופעתו השנייה של ישו
מייטי מלאך מן השמים
וראיתי עוד האדיר מלאך יורד מן השמים ,לבוש עם ענן :ו קשת על ראשו והיה פניו כאילו השמש ,וגם את הרגליים כמו עמודי

האש .התגלות 10:1
המלאכים ששת שנשמע החצוצרות של המלחמה הגדולה נותנים אזהרה של שישה אירועים המתרחשת לפני ובמהלך המלחמה
הגדולה ,אשר מראה של הרס מלחמות אנשי כדור הארץ .האמור לעיל הוא נבואה הופעתו השנייה של ישו אשר יתרחש מתישהו לאחר
תום השואה הגרעינית.
אני מציע כי זה חיזיון הופעתו השנייה של ישו כפי שהוא ניתן ה 2,000-יוחנן השליח פלוס לפני שנים.
למקרה שלא הבחנת ,התנ ך היא עצמית תרגום סימולטני ,כלומר שזה מסביר את עצמו הקורא .בפסוק זה" ,מלאך האדיר"
יורדת מן השמים .אז זה נותן תיאור של המלאך הזה .אם תבדוק בחלקים אחרים של התנ ך תמצאו אחר אשר מתואר בצורה דומה .זו
הדרך של התנ ך אומר לנו מי המלאך האדיר הזה ,שהוא המשיח .לכן זהו ההכרזה הופעתו השנייה של ישו.

הספר הקטן
והיה בידו ספר קטן לפתוח :הוא קבע את רגל ימין על הים ואת שלו רגל שמאל על כדור הארץ וצעק בקול רם ,כמו מתי אריה

 :roarethונקב כאשר הוא קרא ,שבעה לרעמים קולותיהם .התגלות 10:2-3
כאשר תמקם את הרגל שלך על משהו אתה הפעלת את השליטה עליו .בדרך זו אלוהים מראה כי אלוהים הוא זה שליטה של כל
הארץ ,האדמה והים ,עם שובו ,ישוע הוא הפעלת השליטה שלו פעם נוספת .לכן אני מציע זה חיזיון הופעתו השנייה של ישו כפי שהוא
ניתן ה 2,000-יוחנן השליח פלוס שנים מראש.
זוכר :ספר בראשית ,אלוהים נתן דומיניון לאיש ,של כל הארץ ואת כל זה על זה ,ועל הים .כי האדם הוא הפרה של חוזה זה,
אלוהים הוא לוקח בחזרה את רכושו והסרה דומיניון של האיש של כדור הארץ.
ישוע הוא מכריזים פה משהו .זה חשוב כי אתה ואני מבינה ,אז השאלה צריכה להיות" ,מהן לרעמים שבע?"

תסגרי אותם
 ,כאשר לרעמים שבע היה פלט הקול שלהם ,בדיוק עמדתי לכתוב :שמעתי קול מן השמים אומר לי",חותם את הדברים אשר שבעת

רעם פלט ,ולכתוב אותם לא ".התגלות 10:4
כרצונך האחזור ,וכשהאל מדהר זה בצורה של רעם ,ברק ,לכן ,רעמים שבעה אלה חייב להיות שנאמרו על ידי אלוהים או
אלוהים .אם זה המצב ,למה אז הוא ג'ון אמר לאטום אותם כדי לא לכתוב עליהם?
אני חושד כי הספר הקטן המכונה כאן היא למעשה ההסבר לגבי הספר של הקצה של פעמים הנבואה ניתנה בתנ ך .למה אני
חושב את זה? בגלל הידע בספר זה ,עד לאחרונה ,היה רק השערות ,אבל עכשיו להיות מובנת מבחינה מקראית על ידי רבים? מה שמרמז
עוד יותר ,כי זה לא ספר של הנבואה ,כי אלה זמינות ספרים של דניאל ,התגלות ,אבל במקום ספרו של ההסבר של ספרי הנבואה .אני
רואה אלה לרעמים שבע מדוברות כ ההסברים של שבעת השופרות מכריז על המלחמה הגדולה.
זה נותן לי לתהות מה  thunderingsאמר כי אלוהים לא רצה שנדע .אם תבדוק עוד התייחסות החזון הזה ,אולי תבין בכתבי
הקודש ,בכל פעם אלוהים מדבר זה הוא לעתים קרובות כמוצג רועמת וברקים ,כל שאלוהים מדבר הם המלים הקדושות ,ואין לדעת את
זה .יש לי שתי הצעות מה אלוהים אומר בפסוקים שלעיל.

ההצעה הראשונה
הספרים של התנ ך בצורה הטובה ביותר להסביר את ההתרחשויות אחרית הימים הם Thunderings ,של האל ,או המלים
הקדושות .אלה מילים של אלוהים ניתן למצוא בעיקר בתחום הספרים הבאים של התנ ך.
 .1ספר ההתגלות,
 .2ספרו של דניאל,
 .3ספרו של מתיוס,
 .4בספר איוב,
 .5ספרו של ג'ואל,
 , .6ספר בראשית,
 .7במעשי השליחים
אני שואל אותך ,איזו דרך טובה יותר לתאר את הספרים המביאים יחדיו כדי להאיר את ההבנה של הנבואות זמן הסיום ,מאשר
כדי מתייחסים אליהם כמו  ?thunderingsמשה ואלה שאיתו נתן עדות על אלוהים על הר סיני ,המילים שלו או את קולו תוארה

 . .thunderingsזה היה על ידי דבר האלוהים כי משה כתב את הספרים הראשונים של התנ ך ,כלול את הספרים האלה היו עשרת
הדברות.
בספרים  7לעיל ,אלוהים מגלה האירוע יתקיים במהלך של אחרית ,אחרית הימים ,ולכן אני רואה אותם כמו Thunderings
שבע המדוברת של התגלות .זאת הדעה שלי; עליך ליצור הבנה משלך.

הזמן של הסוף
החזון של הערב ,בבוקר שבו נאמר נכון :היכן שתוק אתה החזון; כי יהיה במשך ימים רבים .דניאל 8:26
אבל אתה ,דניאל  ,Oתסתום את המילים ,החותם את הספר ,אפילו עד שעת הסיום :רבים .תרוץ הלוך ושוב ,האם ניתן להגדיל את

הידע .דניאל 12:4
 ,הוא אמר",אלוהים שבדרך ,דניאל :עבור המילים סגור ואטום עד הזמן של הסוף ".דניאל 12:9
כמו עם דניאל ,אני רואה את אותו הדבר עם השליח יוחנן ,למרות מתן נבואות קצה כתובים הספרים של התנ ך ,להבנת
המשמעות כולם חמק אדם במשך דורות רבים ,רק לאחרונה כבר הבנה הניתנת לאלו אשר לקחת את הזמן כדי ללמוד ולנסות להבין.
המלאך האדיר הזה מביא אל האדמה ,ספרו של ההבנה של נבואות סוף.

הצעה שנייה
 Thunderingsמופנות האנשים השמימיים ,לא כלפי גבר.
 .אבל יש לי ביטחון כי ההצעה הראשונה שלי היא נכונה ,שאני גם רואה את ישוע לא רוצה ג'ון לרשום את רעמים שבע אשר
לפרש כמו המלים הקדושות ,כי הם מכוונים אל האדם אלא האנשים השמימיים.
זוכר :גן עדן ,השטן אמר כי אלוהים היה שקרן טוב ,כל ההיסטוריה של האדם מאז אדם וחווה חטאו ,סבבו סביב המאמץ של
אלוהים להביא איש בחזרה מן החטא ,חזרה אל ילדיו הקדושה ,לכן ,אלה  Thunderingsשבע ,אלוהים נותן הודעה האנשים השמימיים,
מהן כוונותיו כלפי השטן? ואת כל האחרים של האדם ואת המלאכים  ,זה עדיין מסרבים תורתו של אלוהים.
אחרי הכל ,הסיבה העיקרית המשיח לחזור לכדור הארץ היא להסיר את כל החטאים מן הארץ ,מן השמים . .השארתי את זה
תלוי בך כדי להחליט איזה .אם כל אחד שני פירושים אלה נכונים או אולי אתה יודע על אפשרות שלישית

 .נגמר הזמן לנהול השטן
המלאך אשר ראיתי לעמוד על הים ,על פני האדמה הרימו את היד שלו לגן עדן ,נשבע לו כי גאלי חי לנצח נצחים ,מי יצר את

השמים ,ואת הדברים כך ובזה הם ,ואת כדור הארץ ,ואת הדברים כך ובזה הם ,ואין הים ואת הדברים אשר הם ,כי צריך להיות זמן כבר לא :

התגלות 10:5-6
המלאך הזה שעומד על הים והאדמה ,אני מניח להיות ישו .בישוע זה נותן שבועה של השטן עלי אדמות .הזמן נגמר .עם חזרתו
של ישו המשיח ,כוחו של השטן לא יכול לסבול .למעשה ,אני רואה את זה בתור ישוע שהודיע כי התקופה העתיקה וארץ הישן הוא גם
מעל.
אני אז זה רואים מתרחש במהלך הימים האחרונים של הגדולה ,כי אלוהים נותן הצהרה זמן של השטן בסוף ,ויש המצוקה יביא
המרה של מספר גדול של איש האמונה האמיתית ,הערצת האלוהים האמיתית.

המסתורין של אלוהים סיים
אבל בימים של קולו של המלאך השביעי ,כאשר הוא יחלו להישמע ,המסתורין של אלוהים אמור להיות גמור ,כפי שהוא הציע

הכריז על משרתיו הנביאים .התגלות 10:7
מה זה אומר" ,המסתורין של אלוהים?" אם אתה חושב על זה ,אתה יודע מי האל הוא ,לא המילים בתנ ך ולפעמים מבלבלים
לך?
הוא אמר כי אלוהים פועל בדרכים מסתוריות ,אבל האם זה באמת נכון? בתוך התנ ך ,אלוהים נתן הסבר להכל ,אבל רק מעט
מאוד לקחת את הזמן והמאמץ כדי ללמוד מה המילים אומרות ,ובכך להשיג את הידע ,אשר אז נותן להם חוכמה.
מה הפסוק הנ ל .הוא מספר לי היא עד כי בחצוצרה השביעי נשמע ,מי צריך לקחת את הזמן כדי ללמוד ,יודע מיהו אלוהים ובכך
למצוא כי זו לא תעלומה אחרי הכל.
התעלומה של אלוהים הוא הבשורה הקדושה ,או החיים דבר האלוהים ,הידוע גם רוח הקודש .התעלומה תסתיים זה אומר כי
הבנה של האלוהים האמיתי יחליף חוסר ודאות ובלבול.
כאשר התעלומה לעם נעלם ,הם יהפכו הקדושים של אלוהים ,הם להיות נגע על ידי רוח הקודש נותן הבנה מלאה להם.
כל מה שיישאר אדם בסוף הגדולה יהיו אלה שראו סוף סוף האמת של אלוהים ,ואת אלה של אלוהים רואה כבעלי פוטנציאל
הישועה .זה יהיה דרך אותם ואת ילדיהם כי אלוהים ייתן אלף שנים להמיר את פולחן האל האמיתי ,ולהישאר נאמן כללי המוסר והמשפט
של אלוהים .תפקיד האלוהים  144,000קדושים יהיו להטיף ,להוביל את אלו שנותרו על זה אלפי שנים.
 .זה פסוק השראה עבורי .אנו שנאמר כי רק לאחר סיום את המסתורין של אלוהים ,על ידי הבאת להעביר את .כל הנבואות של
משרתי האלוהים ,הפעם בכוח של השטן על האדם יהיה סוף סוף-סוף.

כאשר אלוהים נותן הבנה לכל כתבי הקודש שלו ,אז אנחנו יודעים כי אנו נמצאים באחרית הימים .אלוהים נתן לי את הידע הזה,
דרכי ,אותך ,לכן ,אנו נמצאים כעת אחרית הימים.
לשכוח את הדאגות שלך על ענייני העולם הזה; הכינו את עצמכם בשירות לאלוהים מצייתת האלוהים ואת עבור חדשים וארץ
חדשה לבוא בסוף שנות אלף שהמלוכה של ישוע.
אני טוענים כי אנו חיים ביום ההוא ,כי רבים של אמונה ,הן קוראות לאלוהים קץ החטא ואת אמור לעשות את העבודה ,זה נמצא
מסביבנו .נבואות העתיקה מתחיל להיות מובן ,רבים כבר לבוא אל העבר .אפילו חוטא לשעבר כמוני ,אשר הגיע רק המשיח ,יש לבוא
הבנה של מילות האל הקדושות .למה אני יכתוב את המילים האלה בשביל השני לקרוא ,אבל זה אני מאחלת לך לראות מה אלוהים גילה
לי ,ואז להחליט ,אני טועה ,או יש אמת בהערות שלי? אני משוכנע כי אנו נמצאים באחרית הימים ,זה הכרחי ,כי אתה מבין זה גם כן.
לבצע פעולות בחיים שלך כדי להציל את נשמותיכם ,ואת אלה הנשמות של אלה שאתה אוהב.

 .קח את הספר הקטן
ואת הקול אשר שמעתי מן השמים ויאמר לי שוב ,והוא אמר":לך וקח את הספר הקטן ,אשר פתוח בידו של המלאך אשר במרוצת

על הים ,על פני האדמה ".התגלות 10:8
שוב ,ישו .מעלה את הנושא של "ספר קטן" ,אך הפעם ישו אומר ג'ון לאחוז הספר מהיד של המלאך עומד על הים והאדמה .אני
רואה את זה בתור סמליות .הספר הקטן נותן הבנה הספרים של התנ ך.
ג'ון ניתנת בחזיונות מישו לכתוב ספר ההתגלות; בזה הוא לוקח את הספר הקטן מהיד של ישו בתור סמליות של שלו קבלת הידע
שיש בספר חזון יוחנן בתוכו .עליך לדעת ,עם זאת ,כי ספר ההתגלות הוא לא ספר עצמאי ,עליך להבין את ששת האחרים לתת נבואה
קצה של זמן ,לפני שתביני במלואו בספר חזון יוחנן.
אני רואה את הספר הקטן כוחו של ההבנה של מכתבי הקודש של אלוהים ,אשר חי האלוהים אשר רוח הקודש .בפסוק זה ,ג'ון
משמש ייצוג סמלי של כל הקדושים של האל וכי חקר ויסתיים רכישת הידע נכתב בספרים של הנביאים ,הם המסתורין של אלוהים ,בא
להכיר את אלוהים באופן אישי ,אינטימי.
אם אתה קורא את התנ ך ,תוכל/י להשיג ידע של התוכן של התנ ך ,אבל אם אין לך את הכוח של הבנה ,התנ ך יישאר בלבול.
אני רואה את הספר הקטן הזה כפי שאלוהים נותן הבנה כדי השליח יוחנן כך כשהוא כותב בספר חזון יוחנן ,הוא יבין מה הוא כותב.

לאכול את הספר הקטן
הלכה בפני המלאך ,ואמר לו",תן לי את הספר הקטן ".הוא אמר לי",קח את זה ,תאכלו את זה; אכין זאת הבטן שלך מריר ,אבל זה

יהיה באת הפה מתוקה כמו דבש " .התגלות 10:9

אני אשאל את השאלה" ,מדוע ישוע אומר ג'ון לאכול את הספר הקטן? מה חשיבות את הפנקס הקטן הזה כי ישוע נותן הוראה
כזו לג'ון? להחזיק" כל המילים בתנ ך יש משמעות ,לכן יש לאכול את הספר הקטן לאיזו מטרה? המעוניינים להישאר שקדן במחקר שלי
של התנ ך ,הלכתי הפניות אחרות בתנ ך שהוא דיבר על אכילת מילים ,וזה אחרי כל מה ספר מורכב.

מזון לנשמה
לחשוב על הספר הקטן הזה כמו הושווה בתנ ך .בספר הקטן הזה הם כל המילים ואת המצוות של אלוהים .כאשר אתם אוכלים
את זה ,היא מסמלת לקחת את הזמן כדי ללמוד וללמוד מה אלוהים גרם ייכתב בדפי הספרים של התנ ך.
כאשר אתם אוכלים משהו ,זה אומר כי אתה לצרוך את זה ,ולעשות כל מה שאכלת חלק מי אתה .המזין את האוכל מוסיף לגוף
שלך נותן חיים ובריאות.
כאשר אתם אוכלים את התנ ך ,כמו זה מסומל על-ידי הספר הקטן ,אתה קח את כל זה כתוב בו ולעשות אותו חלק מכם ,מי אתה,
ובכך נותן מזון לנשמה שלך.
זה יש משמעות דומה כאשר אלוהים אמר שהוא יכתוב את החוק של אלוהים על הלב שלך.

הדבש
לאכול את הספר הקטן היא סמלית של הבנת כל מה שנכתב בה ,או כדי להיות נגע על ידי רוח הקודש .כאשר אתה מתחיל לחפש
את אלוהים במילים רשום ע י הנביאים ,שאתה בהתחלה מלא אושר ,וזו הדבש ,אבל באת כדי להבין את האלוהים האמיתי ,תמצאו כי
האלוהים אינו מסכים עם רוב מה שנאמר לכם בחיים בגלל שקריו של השטן .זה מימוש יהיה גלולה מרה בשבילך לקבל בהתחלה ,אבל
כאשר אתה סוף סוף לקבל לקבל כי האלוהים הוא העליון ,זאת האמת ואז ליבך יתמלא הגשמה של שלום ואהבה כאילו מעולם לא חשת
בעבר . .לפחות ,זה כמו שהיה לי.

הפיכת דבר האלוהים ,חלק ממך
נמצאו דבריך ,ואת אני אכלת אותם; את המילה הייתה לי את השמחה על הצלחתו שלי הלב :כי אני נקרא על ידי שמך ,אדוני אלוהי

צבאות .ירמיהו 15:16
כפי שאתה יכול לראות ,ג'רמיה .הוא אומר לנו שהוא אכל את המילים ,אשר לפרש כפי משמעות כי הוא קרא ,למד ,לבוא
ההבנה של המילים ,וימלא כי בתהליך לחנך את עצמו אותו בשמחה.
אני יכולה להזדהות עם זה ,כי מאז תחילת המחקר שלי על האלוהים האמיתי ,אני גם היו מלאים בשמחה ,ואילו לפני הייתי
אבודה בעולם של חשיכה שממנו שתיתי שום רצון להישאר .דבר אלוהים הציל אותי אז ,ואני יודע כי אלוהים יציל אותי שוב כאשר זו
הנאה כדי לעשות זאת .זה גם מתייחס מה אלוהים אומר לנו האנשים שאוהבים אותו במהלך הימים האחרונים.

למול את הלב שלך
למול לכן את העורלה של הלב שלך ,ולא יהיה יותר מוות  .neckedדברים 10:16
לחשוב על הספר הקטן הזה כמו הושווה בתנ ך .בספר הקטן הזה הם כל המילים ואת המצוות של אלוהים .כאשר אתם אוכלים
את זה ,היא מסמלת לקחת את הזמן כדי ללמוד וללמוד מה אלוהים גרם ייכתב בדפי הספרים של התנ ך.
כאשר אתם אוכלים משהו ,זה אומר כי אתה לצרוך את זה ,ולעשות כל מה שאכלת חלק מי אתה .המזין את האוכל מוסיף לגוף
שלך נותן חיים ובריאות.
כאשר אתם אוכלים את התנ ך ,כמו זה מסומל על-ידי הספר הקטן ,אתה קח את כל זה כתוב בו ולעשות אותו חלק מכם ,מי אתה.
זה יש משמעות דומה כאשר אלוהים אמר שהוא יכתוב את החוק של אלוהים על הלב שלך.
לאכול את הספר הקטן היא סמלית של הבנת כל מה שנכתב בה ,או כדי להיות נגע על ידי רוח הקודש .כאשר אתה מתחיל לחפש
את אלוהים במילים רשום ע י הנביאים ,בהתחלה מלא אושר ,המהווה הדבש ,אבל כפי תבוא כדי להבין את האלוהים האמיתי ,תמצאו כי
האלוהים אינו מסכים עם רוב מה שנאמר לכם בחיים בגלל שקריו של השטן .זה מימוש יהיה גלולה מרה בשבילך לקבל בהתחלה ,אבל
כאשר אתה סוף סוף לקבל לקבל כי האלוהים הוא העליון ,זאת האמת ואז ליבך יתמלא הגשמה של שלום ואהבה ,כאילו מעולם לא חשת
בעבר . .לפחות ,זה כמו שהיה לי.

אוהב את האל ,האל
האל ,האל גם למול דע הלב ,ואת הלב של זרעך ,לאהוב את האדון את אלוהים עם כל הלב דע ,ועם כל נשמתך ,כי י גר.

דברים 30:6
כאשר אתה לוקח זמן ומאמץ כדי להכיר את אלוהים ,תבוא לאהוב את אלוהים ,לא ישות מופשטת טמא בלתי נראה ,אלא אדם
אמיתי זה ניתן להתייחס ולקבל הדרכה מן.

הברית החדשה
אך יהא זה האמנה שיהפכו את הבית של ישראל; אחרי הימים ההם"נאום יהוה",אני לשים את החוק בחלקים הפנימי שלהם ,ואני

כותב את זה בליבם; ולא יהיה לאל שלהם ,הם יהיו בני עמי .ג'רמיה 31:33
אם אתה אוהב את אלוהים ,חייבות להתגלות האהבה הזאת על-ידי קבלת כי האלוהים הוא האמת ,כל מילה ,כתובים או נאמרים,
אשר מוסיפה או פוחתת או הפיצולים בכל דרך האלוהים ,היה חייב להיות שקר.

להתגלות זו קבלה של מילות האל הקדושות ,חייב לאמץ ותחיי את חייך על פי דבר האלוהים ,אשר מקוצר בעשרת הדברות,
מילא את תורתו של ישו .לקחת את המצוות ואת לכתוב אותם על ליבך ,שהופך אותם בנפרד ממי שאת האישיות שלך ,כבודו ,האופי
המוסרי שלך .כאשר תעשה זאת ,אז תראה אלוהים דרך המעשים שלך שאתה באמת אוהב אלוהים .זה לא מספיק להביע את האהבה שלך
של אלוהים; עליך לציית לחוק ,ולא רק לדבר.

בשם האלוהים
נמצאו דבריך ,ואת אני אכלת אותם; את המילה הייתה לי את השמחה על הצלחתו שלי הלב :כי אני נקרא על ידי שמך ,אדוני אלוהי

צבאות .ירמיהו 15:16
פסוק זה הוא מעניין אותי ,המחבר של מילים אלו ,ירמיהו ,אומר לנו כי הוא נקרא בשם אלוהים .ראיתי מקום בתנ ך שבו
אלוהים או כל אחד אחר מתייחס ירמיהו עם השם של אלוהים .זה גם גורם לי לשאול את השאלה" ,מה השם של אלוהים זה ירמיהו
מתייחס?"
ישוע אומר לנו כי השם יהוה ,אבל למען האמת זה יותר תואר מאשר שם ,מקום בכתבי הקודש ,ראית את ירמיהו כמו להיות
המכונה יהוה .השם "יהוה" ,יש המשמעות של "אלוהים הכל יכול ".אז מה אם כן השם של אלוהים אשר ירמיהו מדבר?
הביטוי "שם אלוהים ",כל מתייחס מה מטרת שם הכל על .מטרת שיש שם היא להבדיל אותנו אחד מהשני .ישנם רבים של גבר,
אבל יש רק אלוהים אחד .גבר צריך שמות כך נדע על מי אנו מדברים ,אבל אלוהים צריך אין שם כי יש רק אלוהים אחד .כדי להבין טוב
יותר מה אני מנסה לומר ,תן לי להציג את המשמעות משל.

משל שלושה גברים
שלושה גברים ,טום ,דיק והארי הם חברים ,אחד לשני .חברים יש להם ידע מתוכם אחד את השני הם ,לכבודם האישי שלהם
האישיות ,האופי המוסרי שם .כאשר טום אומר לזין" ,הארי היה מעל לדירה שלי אתמול בלילה ,הוא אמר ".דיק תדע מי טום מדבר כי לו
ידע אישי על הארי.
שם הוא קיצור של כל מה שמגדיר מי אנחנו .זה שלנו כבוד ,אישיות ואופי המגדירים אותנו .השם שלנו נותן כל מידע זה מילה
מקוצרת או שניים.
אלוהים לא קיימת שם ,לפחות לא בהקשר אותו כמו גברים יש שמות ,כי הוא אחד ,אין אחר .מי הוא אלוהים ,או אשר מגדירה
אלוהים ,זה מה שמו .המגדירה מי האלוהים זה אותו הדבר שמגדיר טום ,דיק והארי .ההגדרה של אלוהים מצוי עשרת הדיברות ,האלה
ציוויים מוסריים אחרים המועברים אלינו על ידי ישוע .לכן ,שם האלוהים הוא דברי מכתבי הקודש שלו .ירמיהו נקרא בשם האלוהים ,מה
שאומר כי הוא ממשיך ,גרה ליד ציוויים מוסריים אותו כמו אלוהים.
זוכר :אלוהים אפשרה השטן הפעם על כדור הארץ לחשוף בפני כל ,שמים וארץ ,כי השטן הוא השקרן ,ואת הרמאי ,רוצח.
עכשיו כי זה ברור לכל ,אלוהים יכול להסיר השטן מבלי לתת חשד לאחרים כי אולי השטן אמר את האמת על אלוהים.

לכן ,המלאך האדיר שעומד עם רגל אחת בים של רגל אחת על הקרקע ,הוא ישוע המשיח ,ואת .הוא מתקשר עבור החזק השטן
בתודעתם ,לבבות של האדם כדי להגיע לסופו ,צריכות להיות הזמן .כבר לא ,זה אומר השטן זמן וכוח כדי להשפיע את לבם של גברים,
מלאכים פוקעת.

אתה בטח התנבא שוב
 ,לקח את הספר הקטן מהיד של המלאך ,ואכל אותו; וזה היה בהמתוק בפה שלי כמו דבש :ברגע ,אכלתי את זה בבטן שלי היה

מריר .הוא אמר לי",אתה חייב לנבא שוב לפני רבים עמים ,מדינות ,ואת הלשונות ואת מלכים ".התגלות 10:10-11
שני פסוקים אלה רק לאמת את האמונה שלי כי הספר הקטן נותן הבנה הספרים של התנ ך ,אך במיוחד את הספרים האלה זה
הצעתי הינם את  Thunderingsשבע ,במיוחד בספר חזון יוחנן ,אשר יחד מעניקים הבנה האירועים קצה של זמן ואחרית הימים.

הגדרת הנבואה
פסוק  ,11ישוע אומר השליח יוחנן כי הוא חייב לנבא שוב לפני אנשים רבים .בזמנו כי ג'ון מקבל החזיונות ,הוא איש זקן ,והוא
נעל משם באי ,עם גישה מוגבלת אל העולם החיצון.
המילה "נבואה" משמש בפסוק זה מוגדר :לחזות מה יקרה .אולם הגדרה זו הושלם.
קונקורדנציה תנ ך מגדיר את המילה "נבואה":
 .1כדי לחזות מה יקרה.
 .2לחזות עם סמכות אלוהית.
 .3לתת הסבר של כתבי הקודש.
אז אתה מבין ,ג'ון לא הולך לתת חיזוי נוסף של אירועים עתידיים ,אבל הוא ייתן הוראה והסבר על הדברים הללו כתובים בתנ ך
לאנשים אחרת למצוא אותם בגדר תעלומה.
זכור :ההגדרה של "נביא האלוהים" של מישהו דרך מי אלוהים מדבר .אלוהים הוא חיים תבוניים להיות ,לא צריך אותי כדי
לדבר איתו . .אני רק צינור שדרכו הוא מדבר אליך המילים אינן שלי; הם מקבלים לי על ידי אלוהים .לכן כאשר אתה מטיף האלוהים,
אתה לא בהכרח נותן תחזית אבל לתת קול האלוהים.
תחשבו על זה ככה ,אני האחת מדבר או כתיבת המילים כי אתה קורא ,עם זאת ,הוא האלוהים אשר מדריכה אותי להשתמש
במילים זה אתה קורא . .אני הרכב דרך אשר אלוהים מדבר אליך ,דרכך לאחרים.
אני רואה את זה בתור עוד פעם בעל סמליות .ג'ון מעולם לא היה מסוגל להטיף לאחרים באופן אישי מה ישו התגלה אליו
בחזיונות הללו .עם זאת ,כל מי לקח את הזמן והמאמץ להבין בספר חזון יוחנן ,כגון ,השתלטו על המטלה של שבישר על הרחבה של
כתביו של ג'ון.

אף-על-פי ישו אומר ג'ון שהוא יצטרך התנבא שוב ,זה לנו אשר מגיעים להבנה ספר ההתגלות כי ישוע הוא באמת מדבר.
פסוק זה מעניק תמיכה ההבנה שלי של כל הפסוקים האחרים של התגלות פרק  ,10כי זה אומר לנו כי ברגע ג'ון גומרת את
הספר הקטן ,הוא לאחר מכן הצליח נבואה.
בהיסטוריה ,ג'ון מעולם לא עזבתי האי פתמוס איפה הוא היה כלוא בגלל שבישרו את ישוע בתור המשיח ,אך דרך כתביו ,ג'ון
נתן אחרים לאורך ההיסטוריה את ההבנה והידע לעמוד בפני הרבה אנשים ,מדינות ו לשונות ,מלכים.

שבע המכות .אשר האחרון
וראיתי עוד שלט בגן עדן ,נהדר ,נפלא ,שבעה המלאכים שיש המכות האחרונות שבע; עבור בהם הוא מילא את חמתו של אלוהים.

התגלות 15:1
בנקודה הזאת ,המלחמה הגדולה היתה התוצאה של שנאת של גבר גבר ,הביא בשל השקרים תרמיות נתון בבשורה שקרית של
השטן .בפרק הקודם ,אנחנו מוצגים אלוהים עכשיו מתכוננת לפרוק את זעמו על אלה על הארץ וכל אשר אינם של  144,000הקדושים
של האל.
 15פרקים של ספר ההתגלות ,אנחנו מקבלים את הדין של אלוהים כדי להודיע לנו על הטופס שיובילו את זעמו כאלה שסוגדים
עדיין הכנסיות שווא של השטן .אלה שבע המכות .אשר מתקיים במהלך התקופה הגדולה .יש אין אינדיקציה כמה זמן יימשך הגדולה,
אבל חלק את המכות יתרחשו באותו הזמן ,אחרים תתרחש בנפרד במהלך תקופה זו של תהפוכות הנוראות של הטבע והקיום האנושי על
פני כדור הארץ.
אתה צריך להיות מודע שאת פרק  15בספר חזון יוחנן לא נמצא כל סוג של קו זמן רציפים הפרקים הקודמים או אחריו .בפרק
זה ,אלוהים הוא עכשיו לוקח אותנו בחזרה לפני הופעתו השנייה של ישוע אל תקופה בתחילתו של אחרית הימים.

שלט בגן עדן
ג'ון ובכך רואה ראייה נוספת שניתנה לו על ידי ישוע .שוב ,ישוע הוא לוקח אותנו בחזרה לפני את הופעתו השנייה של ישו
ובמהלך התקופה הגדולה.
לאחר המלחמה הגדולה ,השואה הגרעינית הסתיימו ,איש לא תהיה את היכולת לבנות מחדש את התרבות שלו .אלוהים נתן את
הריבונות של כדור הארץ לאיש על היום השישי של הבריאה ,מתוך הבנה כי בתמורה גבר נותן אמת ולתקן לסגוד לו .גבר יש כישלון
חרוץ בעסק; לכן ,אלוהים ייקח בחזרה הריבונות של כדור הארץ של איש כדי להקל על זה ,אלוהים ממיטים המכות על כל אלה לשרוד
את המלחמה הגדולה ,ואין את מארק האלוהים .הילדים יהיו כך מהמם ,מתישה את האיש הזה יוכל להתחיל תהליך הבנייה מחדש.
אני גם מאמין כי המכות האלה להיות כל כך מתישה כי הכוחות של השטן כבר לא יהיו מסוגלים לרדוף את הקדושים של
אלוהים ,וככזה הקדושים יהיו מסוגלים לצאת בקרב תושבי העולם ולהטיף האלוהים ללא חשש אמיתי מהשטן שיש כוח לרדוף אותם.

הניצחון על החיה
וראיתי כביכול ים של זכוכית התערבבו עם אש :אותם זה השיג את הניצחון על החיה ,בצלמו ובדמותו ,ולא על הסימן שלו ,ושוב

מספר שמו ,ולעמוד על הים של זכוכית ,נתקל הנבלים של אלוהים .התגלות 15:2
הים של זכוכית ,לפרש להיות הרצפה של גן עדן ,עבור כל מי משיגים צדיקות מ שלהם בחיפוש אחר אמת האלוהים ,ויהיה,
למצוא את זה בעמידה על הים של אש ושל זכוכית .אלה שרואה ג'ון כלולים  144,000את ,כמו גם את מי אלוהים בזמן הצרה הגדולה.
אלו שיש להם ניצחון על החיה הם של  144,000או את הקדושים של אלוהים ,שחיו בתקופת המלחמה הגדולה ,השואה
הגרעינית שזה הביא.

שרים שיר חדש
הם שרים השיר של משה משרתו של אלוהים ואת השיר הכבש ,אומר גדול ועצום מעיקרי עבודות מלכותך ,האל; רק והם אמת
דרכיך ,אתה המלך של הקדושים .מי לא נפחד (כבוד) קראתיך יהוה ,ולפאר את שמך? כי אתה רק אמנות הקדוש :עבור כל העמים יהיה

לבוא ולהעריץ לפניך; כי משפטיך באות לידי .התגלות 15:3-4
השיר של משה הוא הפניה תורתו ואת כתבי משה הנביא של אלוהים ,המתרגם של תורתו של אלוהים.
שיר של הטלה מתייחס את תורתו של ישו ואת ההבטחות של תחיית המתים לתוך חיי נצח.
השיר של משה ,הכבש ,ישו ,הוא דבר האלוהים כי שניהם ללמד .משה הטיף את הבשורה של אלוהים כפי שישו עשה .הם
"לשיר" דרך אחרת לומר נתן שבח לבורא-עולם ,הטיף להם את הבשורה של אלוהים.
הקדושים של אלוהים נותן קבלה כי אלוהים הוא לאפשר את המוות וההרס להתרחש ,וכי שאלוהים הוא צדיק הפלאק הוא
עומד לשחרר אותם ללא חרטה ששרד גם את המלחמה הגדולה.
כאשר ישוע יוצר ממלכתו של אלוהים על כדור הארץ ,העמים וכל האנשים ששרדו את המלחמה הגדולה ,הגדולה יהיו לציית
ולחיות את המצוות של אלוהים ,את תורתו של ישו .הם יינתנו אלף שנים תחת החוקים האלה ,כדי להסיר את כל הדורות הישן והשקרים
של השטן ממוחם של גברים .בדיוק כמו אלו שבאו ממצרים עם משה היה  40שנה לשרוף את הפגאני מאמין ,הפתיל לתוך העם תורתו
של אלוהים ,אז גם תהיה ישוע  1,000שנים לאותה מטרה .ההבדל הוא כי אלה שדוחים את החוק של אלוהים לא נסבל ,כפי שהיו
בהיסטוריה בעבר ,כך עד סוף אלף שנים ,יהיה אף אחד  ,אבל הקדושים של אלוהים השאיר שעל פני כדור הארץ.

המקדש של המשכן
ואחרי כי אני נראה ,והנה ,בית המקדש של המשכן של העדות בגן עדן נפתחה :שבעה המלאכים יצאה בית המקדש ,יש שבע

המכות .אשר ,לבוש פשתן לבן וטהור ,והצורך שלהם השד  girdedעם מחוכים הזהב .התגלות 15:5-6

במשכן העדות בגן עדן מתייחס בית המקדש של אלוהים בגן עדן ,עדות להיות האלוהים האמיתי.

הבקבוקונים שבע זעם האל
 ,אחת מארבע הבהמות העביר לשבעת המלאכים שבעה שבעה הזהב הבקבוקונים מלא זעם האל ,שיעניקו לנצח נצחים.

התגלות 15:7
אם אתה זוכר ,מארבע הבהמות בגן עדן הם היצורים החיים כמו הם איש ,אשר נותן פולחן אלוהי היקום .פסוק זה אומר לנו,
כי למרות הפן המלאכותי של המלחמה הגדולה ,התלאות הסתיימו ,אלוהים עדיין מתמלא זעם אלה שחיים עדיין למי עדיין לא קיבלו את
החוק ואת המצוות.

המקדש התמלא עשן
המקדש היה מלא עשן מן תהילת האל ומן כוחו; ואת האיש לא היה מסוגל להיכנס אל בית המקדש ,עד שבע המכות .אשר בידי

שבעה המלאכים התגשמו .התגלות 15:8
 .תחשיב את

זה :האנושות הביאה רק על ההרס של רוב כדור הארץ ,שכל חייהם עליו .אלוהים ברא את האדמה; זה היה

חתיכת אמן של היצירה שלו .לכן סביר להבין שאלוהים הוא כועס על השטן ועל אלה של אדם להיכשל עדיין ולהתחרט על חטאיהם . .זה
הכעס כי המלאכים לשפוך אל כדור הארץ ואלו של גברים עדיין יש לא התחרט.
המקדש של המשכן הוא בשמים והוא בנוי הבשורה הקדושה של אלוהים .גם לאחר נבואות העתיקה של אלוהים הם סוף סוף
באה עבר Unrepentant ,עדיין מסרב לקבל את דבר אלוהים אמיתי ,עם הסבלנות של אלוהים בסוף ,כשהוא מתכונן לשחרר את זעמו על
פני האדמה ,האוכלוסייה של אדם ששרד הגדול מלחמה שאין להם את מארק האלוהים.

המבחנה הראשונה :פצעים על גברים
 ,שמעתי קול נהדר מתוך ההיכל האמר אל שבעת המלאכים",לכו ,ושפכו של
זעם האל על פני האדמה ".הראשון הלך ,שפך את המבחנה שלו על פני האדמה; ויפל
 noisomeו חמורה פצע על האנשים אשר היו סימן לחיה  ,עליהם אשר סגדו התדמית
שלו .התגלות 16:1-2

סימן החיה תינתן וכוללת את כל המין האנושי שנותן סגידה לאלוהים כפי הכנסיות של אנטיכריסט מטיף .אלה שאין להם את
מארק האל ,או למי שאינם של  .144,000יש כאלה של גבר לא יהיה של מארק האלוהים ,אבל גם יש להם את הסימן של החיה .אם אינך
שייך או לתת פולחן בתור הכנסיות של בשר צורר המשיח ,אז אתה מה אלוהים קורא העניים ב מלהיבה.
משמעות הדבר היא כי כל רק מספר קטן מאוד ,ייחשב על ידי אלוהים כבעל הסימן של החיה .זה מגדיל את הסיכויים כי יש לך
את הסימן של החיה ,אינם מכירים אותו .האלה אותו דבר יחשוב כי הם נשמרים על החסד של ישוע ,אך אתה לא.
זכור :הקדושים של אלוהים מוגדרים :אלה מי לשמור את המצוות של אלוהים ויש עדותו של ישו .

פצע
אני רואה את זה כואב כמו להיות סוג של פרונקל כואב או העור  .disfigurationכמו שהסברתי קודם ,המילה "גברים" בפסוק
זה לא אומר רק הזכר של מינים אבל גברים כמו גזע של האיש בפסוק זה ,כל הגברים והנשים אשר יש להם את הסימן של השטן להיות
שצוותו על ידי זה כואב .זה אומר כי אלו הן הקדושים של אלוהים ,ואין הסימן של החיה ,לא להיות שצוותו על-ידי אותו.
המכות האלה הם נשפכו במהלך הזמן של הגדולה ,לאחר המלחמה הגדולה ,השואה הגרעינית שלה .אם אתה אחד אשר שורד עד
לנקודה זו ,אחרית הימים ,לך נגועים על ידי אלה שחין ,אז תדע ללא ספק שאתה לא נותנים פולחן כמו שאלוהים ציווה ולאחר ולכן צריך
להתחיל התהליך של חזרה בתשובה ,וישתתפו פולחן האל אמיתי ונכון.

שסוגדים התמונה
כפי הראיתי בשיעורים הקודמים ,התמונה של החיה הוא בבשורה שקרית של השטן ,בדיוק כמו הדמות של אלוהים הוא את
עשרת הדיברות .לסגוד את התמונה של החיה לא רק אומר שהם הפולחן קומתו או איזה פסל וכל תמונה אחרים .התמונה של החיה ,אשר
הוא צורר המשיח או של נביא שקר ,היא הבשורה שווא שניתנו לשקרים של השטן .אם אתה הולך או שייכים או מקבל הטפה הוא של כל
הכנסיות של אנטיכריסט או בשורת שקר ונביאי השקר( ,ליברליזם או הסוציאליסטית הדוגמה) ,אז אתה אחד מאלה שיעריץ תמונה של
החיה.
אם אתה חושב כי אתה נושע בחסדו של אלוהים ,ואתה לשרוד במלחמת העולם הראשונה של שואה גרעינית ,אבל אתה נגועים
אז את הפצעים האלה דיבר בזה לעיל פסוק ואז תדע ,אתה לא של  .144,000אלה של  144,000יהיו מוגנים מפני המגיפה הזו ,אבל אלה
אשר אינם מוגנים הם אלה שיש להם את הסימן של השטן או מי אחרת אל תיתן פולחן אמיתי ונכון ריבונו של עולם.
זה עדיין לא מאוחר מדי .אולם ,אפילו בשלב מאוחר זה ,אם בתשובה החטאים שלך ואתה מבקש מהאל מחילה ,ואת להסיר את
עצמך מן הכנסיות שווא ,לחפש את אלוהים הוראה וסלחנות ,אז אולי אתה עדיין..
הסיבה שאלוהים גורם את המכות עליכם היא להשיג את תשומת לבך כך יכריחו לראות סוף סוף את האלוהים האמיתי.

הבקבוקון השני :הימים פונה אל הדם
המלאך השני שפך את המבחנה שלו על הים; ו בים הדם של איש מת; ואת כל
יצור חי מת בים .התגלות 16:3
אני רואה את הפניה זו אל הים בפנותו אל הדם ,כמו שאתם משתפים הדימוי של הפתיח נתון הפסוקים הבאים כמו.
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 ואת כל דשא ירוק היה נשרף .התגלות 7-8:6
מה שאני מתכוון זה למרות הצעתי כי המלחמה הגדולה ולא המצוקה וכתוצאה מכך היא נגרמת או שנוצרו על ידי אלוהים ,אלא
התוצאה של אדם מול אדם ,בגלל השפעת השטן ,שליטה איש כי הדברים האלה דיבר בהתגלות  16:3מקבלים בתור זעמו של אלוהים
ולא היבט או תוצאה של המלחמה הגדולה ,מספרת כי זו היא התוצאה של זעמו של אלוהים ,ואז אני בטח טועה ואין לזה משמעות גדולה
יותר מאשר רק את התוצאה הסופית של שואה גרעינית .למרות ,היבט של זעמו של אלוהים יכול להיות כי אלוהים פשוט מאפשר
לדברים לקרות ,לא עושה מאמץ כדי למנוע מהם ,ככל יכולתו ,אם זה היו שלו יהיה לעשות זאת.
יוחנן  8:6-7זה מדבר על הים בפנותו אל הדם ,אך זו הפעם הראשונה בה נאמר לנו כי כל החיים בים ימותו .אם קראת מעבר
פסוקים אלה של ספר ההתגלות ,את בת השמים והארץ הישן יעבור משם ,אלוהים .תביא גן עדן חדשים וארץ חדשה .להרוג את כל
החיים בים ,אלוהים מתחיל תהליך זה של התחדשות ולידה מחדש.

המבחנה השלישית :נהרות לפנות דם
המלאך השלישי שפך את המבחנה שלו על נהרות ,מזרקות מים; ו הם הפכו
דם .התגלות 16:4
באופן דומה אני רואה את זה בתור שיתוף הפעולה עם התגלות 7-8:6

וכי במים האלה אינם מתייחסים כל המים,

נהרות של כדור הארץ אלא באותם אזורים הנכללים ב rd1/3 -של כדור הארץ מושמד על ידי הפיצוצים הגרעיניים.

אלוהים נמצא רק את זעמו
ושמעתי את המלאך של המים אומר",אתה צדיק או אדון ,הרחום wast ,ואני.
ואתם תהיו ,כי אתה  hastנשפט לכן ,כי הם שופכים את דמו של הקדושים ונביאים,

אתה  hastנתנו להם דם לשתות; כי הם ראויים . ".ושמעתי עוד מתוך המילה המזבח,
"למרות זאת ,האל ,נכון ,צדיקים משפטיך ".התגלות 16:5-7

אלוהים הוא הרחום והחנון
למוד פעמים שמעתי מי לא שומרים את המצוות של אלוהים או מי נותנים שגוי סגידה לאלוהים ,מתלוננים" ,איך אתה יכול
לחשוב על אלוהים כעל רחום ,כאשר הוא יאפשר כזה כאב וסבל לקרות על כדור הארץ?"
היו זמנים כאשר חשבתי ככה ,לפני אלוהים הראה לי האמת שלו .תחשוב על זה ככה .אלוהים הציב אדם על פני האדמה ,ואז
הוא אמר שהגבר ייקח שליטה של כדור הארץ ואת כל החיות עליו או שחו בים .בתמורה ביקש אלוהים רק כי האדם לתת סגידה לאלוהים
כאל אלוהים ציווה.
האיש חטא בקרוב ,אלוהים נאלץ להסיר אותו גן עדן ,ובכך הדורשים שלאדם יש עבודה על קבלת אפילו ספר בישול צרכי
החיים .עם אובדן גן עדן ,אפשר לחשוב כי האיש יש התחרט על חטאיהם וביקשתי מאלוהים שיסלח להם ,אבל במקום ,האיש נוסדה אלים
כוזבים ודתות ,כמו לפגיעה היוצר שלהם.
השטן? ואת השקרים שלו היה אינסטרומנטלי כל השקופית של האיש מהאל ,כמו גם בהקמת של דת כוזבת ,אבל האדם יש לו
מוח ,ויש לו יכולת המחשבה קוגניטיבית ,למרות זאת השטן הצליח להוביל גבר בסביבה כמו חיה חסרת הפשר.
זוכר :השטן שונא את אלוהים ,כי אלוהים ברא את האדם ,השטן שונא בני אדם ו כי אלוהים ברא את הארץ היפה הזה ,השטן
שונא אותו גם כן . .זה כוונה השטן להרוס ,האדם והאדמה .במאמץ זה ,השטן קודם צריך למשוך גבר מהאל ומוסריות שלו ,עושה אדם
מסוגל רצח אחרים שהחטאים הללו כי הם בניגוד המוסר של אלוהים .עכשיו שבצעת ,השטן הביא האדם התרבות המתקדמת שתעניק
האדם את היכולת להרוס את עצמו ואת כדור הארץ.
אתה יכול להתלונן כי הרגת אף אחד ,אז למה לך להיות נגועים על ידי הילדים ,אבל כשאתה מסרב לשמור את המצוות של
אלוהים או לחיות את חייך כפי שישו .לימד ,אז אתה הרע בעיני אלוהים ,והוא לא יותר מי עשה רצח .אתה שותף לעבירה בחטא .אם כל
האנושות ציית האלוהים ,אז לא תהיה שום רוע בעולם ,זה או בכל מלחמה לא היה קורה.

בקבוקון הרביעי :חום השמש
המלאך הרביעי שפך את המבחנה שלו על השמש .ואת כוח ניתן לו כדי לשרוף
אנשים עם אש .אנשים נשרפו עם החום הגדול ,ויברכו את שם האלוהים ,הסיבה את

המכות :ו הם התחרט לא לתת לו תהילה .מקללת את אלוהי השמים בגלל שלהם
כאבים ופצעים שלהם ,ואת התחרט לא מעשיהם .התגלות 16:8-9

אוזון בשכבות
זה יכול להיות מובן בהתחשב שזה בעקבות מלחמה גרעינית .האוזון שכבות של אטמוספירת כדור הארץ לחסום את רוב קרינת
השמש המזיקות .עם כלי הנשק הגרעיניים לקרוע לגזרים את השכבות האוזון ,כבר לא יהיו כי הגנת ואת כל הבשר ,אדם וחיה זה עושה
בחוץ בשמש ,יהיה כפוף השפעותיו הקטלניות מלא של קרינת השמש.
זכור :שם ה' לא רק אומר את השם ישו או יהוה ,אך מתייחס גם עשרת הדיברות והמוסריות של אלוהים לימד על ידי ישוע .זה
הדרך בה אנשים אלה ייכשלו לחזור בתשובה ,כי הם עדיין יחשבו כי בבשורה שקרית של השטן הוא האמת ,הבשורה ובהפצת ויש
השקר.
כאשר הקרינה הבלתי מסוננת של השמש הוא מסוגל להגיע אל פני השטח של כדור הארץ ,זה יהיה בלתי נסבל עבור כל החיים
על פני כדור הארץ .רק מי ממוספרים של  144,000ואלה אשר לבסוף בתשובה אי-הצדק שלהם ,לבקש מאלוהים שיסלח להם יהיו
מוגנים מפני הקרינה על ידי יד האלוהים.

חילול השם המוגדר
למרות זאת ,הפסוקים הנ לספר לנו כי "שהם לא התחרטה".
אל תנבלי את פיך לא רק מתכוון לדבר מילים גסה או קללות נגד אלוהים ,זה גם אומר לתת הפולחן באופן אחר מאשר ציווה.
כאשר כל המצוקות הללו להתרחש כדור הארץ ,רבים תהפוך לאמונה שלהם לחפש נחמה מאלוהים .אם אתה שייך לאחת הכנסיות אשר
מלמדות בבשורה שקרית של השטן ,חשבתי שזה יהיה כנסיית האלוהים ,תצחק עלי נגד אלוהים.
כל הדברים האלה מתרחשים ,בדיוק כפי שאלוהים נתן נבואה ,אתה מוצא את עצמך הפגועים על ידי המכות האלה ,אתה חייב
להבין כי אתה בטעות שלך בסגידה לאל .בתשובה שגיאה זו ,לחפש את אלוהים כיוון הפולחן האמיתי של אלוהים .אחד ההיבטים
הבולטים ביותר בבשורה שקרית של השטן הוא לשמור על היום הראשון( ,ראשון) ,השבת .אם אתה מבין זה ולהתאים הוד סגידותך לתת
שמירה ביום השביעי כמו השבת ,כפי שהצטווה על ידי אלוהים ,אלוהים יראה כי אתה מתחרט ואת שלו רחמים עליכם.

בקבוקון החמישי :מושב של החיה
 ,מלאך החמישי שפך את המבחנה שלו על הכיסא של החיה; ו הממלכה שלו
היה מלא חשיכה; הם כרסמו לשונותיהם לכאב .מקללת את אלוהי השמים בגלל
שלהם כאבים ופצעים שלהם ,ואת התחרט לא מעשיהם .התגלות 16:10-11

בבל הגדולה
"מושב של החיה" הוא הפניה אל עיר הבירה של דת אנטי המשיח ,המתייחס אלוהים כמו בבילון הגדול ,הראיתי לך להיות
ברומא ,איטליה ,ואת אנטיכריסט מתחיל הכנסייה של רומא ,אך מתפתח במשך הזמן כדי לכלול כל הכנסיות כריסטיאן שומרים את
השבת ראשון ולא שבת ביום השביעי כפי שהצטווה על ידי אלוהים.
מה פסוק זה אומר הוא כי העיר הזו ,בבילון הגדול ,ידע זעמו של אלוהים ,נפרד מכל השאר של כדור הארץ .העיר הזאת ישארו
לוטים באפלה מושלמת כי אין אור בכלל יחדור אותה.
זה יגרום לכיבוי ביעילות כל  stimulationsחושי הראייה אלה שנמצאים בתוך העיר .כדי בכך הם יוכלו לדעת שהם עדיין
בחיים ,הם נושכים .הלשונות שלהם כדי להיות תגובה חושי הכאב.
המגיפה החמישית ולכן יהיה ייחודי של רומא ,איטליה ,אשר היא עיר הבירה של הכנסייה של רומא וזה בתורו אנטיכריסט .רק
אלה שגרים בעיר הזאת תרגיש ההשפעות של זה המגפה החמישי . .כי האנשים האלה אשר מתגורר עיר הבירה של אנטיכריסט ,מטיפים
בבשורה שקרית של השטן ,ברוב המקרים ,לעשות זאת תוך ידיעה מלאה כי הם מטיפים נגד האלוהים .זה זה גידוף רוח הקודש ,ויש חטא
נסלח .זוהי הסיבה מדוע אלוהים יחידים העיר הזאת עינוי מיוחד.

בקבוקון השישי :פרת מתייבש
ואת המלאך השישי שפך את המבחנה שלו על הנהר הגדול פרת; ואת המים
הימנו היה יבש ,זה עשוי להיות מוכן הדרך של מלכי המזרח .התגלות 16:12
אחרי הנשק הגרעיני האחרון שימש ,המלחמה הגדולה עדיין זעם בזמן מוקדם הגדולה .זה מעל פסוק אנו שנאמר כי שמלכי
המזרח לחצות נהר הפרת מיובשים למעלה עם הצבא שלו .אם מסתכלים על המפה שלהלן ,האזור שמוצג כתום ,תוכלו לראות את
האומה הזאת ממזרח לנהר פרת והוא האומה העתיקים של פרס ,וזה יום מודרנית איראן .אומה של עיראק ,שמוצג אפור ,אומה של
סוריה ,מוצגים בירוק ,הם חלק מה שאמור להיות האימפריה הבבלית הקדומה.

מה זה אומר לי היא כי איראן יגרום דחיפה הצבאי לתוך עיראק ,סוריה ,ישראל ובערב ואולי גם ,כי כל זה יתרחשו לאחר
השואה הגרעינית.

זכור :מלבד הקדושים של אלוהים ,כל האנשים יסרבו עדיין רואה את המלחמה הזאת בתור המלחמה הגדולה כפי שנובא בספר
חזון יוחנן ,אבל רק עוד אחד בשרשרת ארוכה של מלחמות נלחמו בין העמים של גבר

יודע את

זה :בזמן של אדם וחווה ,נהר הפרת הייתה רחבה הרבה יותר מכפי שהוא כיום .אדם וחווה חיו בסביבות 9,000

ל 10,000-שנה לפני או בזמן של עידן הקרח הגדול .בזמן הזה ,הכדור הצפוני של  erathב היה מכוסה שכבות מסיבית של קרח מאות
ואלפי מטרים עבה .כמו הקרח נמס בשנים האחרונות עידן הקרח ,ומזרימים את המים למטה אל מחוץ לאזור זה ימינו טורקיה ולתוך את
מסופוטמיה ,איפה שיש עכשיו נהר החידקל ונהרות פרת . .אז היו נהר החידקל אבל נהר אדיר וגדול מאוד אחד לפרת.
אפילו בימים של דניאל הנביא ,מסופוטמיה היה ארץ רטוב קטיפה ,מלא צמחיה ,לא המדבר שהוא כיום .כי שני נהרות הם הרבה
פחות מכך מה שהיו פעם נהר אחד בלבד ,אני מציע כי הנבואה לעיל ,לפרת מתייבשים הגיעה כבר לעבור . .מעולם לא הייתי באזור ,ולכן
אף פעם לא ראיתי נהר הפרת ,אולי זה אפילו היום עמוק או אלים מידי לעבור ללא גשר ,אך למרות זאת ,אני רואה את הנבואה הזאת
בתור כשעליתי לעבור כבר.

שלוש רוחות טמאה
ראיתי שלוש רוחות טמאה כמו צפרדעים לבוא מתוך פיו של הדרקון ,מתוך
הפה של החיהואת הפה של נביאת השקר ,משום שהם רוחות שדים ,ניסים ,אשר
הולך הלאה בפני המלכים של האדמה ושל העולם כולו ,לאסוף אותם לקרב הזה יום
גדוש ריבונו של עולם .התגלות 16:13-14

הרוח הטמאה הראשון
 .אני רואה רוחות טמאה שלושה כמו הפה של הדרקון להיות בבשורה שקרית של השטן ,אשר בא הלאה מן הפה של השטן
עצמו.
הפה של החיה ,הוא צורר המשיח אשר היום משלבת כל הכנסיות של הכנסייה של רומא ,מהבנות האלה של הכנסייה
המרכיבות והכנסיות נוצרי אחרים שומרים את השבת ביום ראשון.

הרוח הטמאה השני
הפה של נביאת השקר הוא שקרים מוסריות על ידי הליברליזם המהווה נביא שקר .אלה כוללים את כל אלה של האדם אשר
נותנים סגידה לאלוהים אין ,אבל מי לדבוק השקרים של השטן כפי שהוצגה בהדוגמה לא מוסרי הליברליזם והסוציאליזם.

הרוח טמאה השלישי
הם אלה מהמחבוא נהר פרת או כאלה ישוע אומר לנו הם הכוחות את בור ללא תחתית  ,מובלים על ידי המלך apollyon
נחשוש ,אשר הם אלה בעקבות פרשנות מעוותת תורתו של מוחמד.
דרך אלה שלושה סוכנים של השטן ,השטן ימשיך ללמד שקרים לגבי כל המתרחשים בעולם ,ויש בגנות כל ניסיון להציע כי זה
קשור את הקצה של הנבואות ימים של ספר ההתגלות.
העובדה כי אלה רוחות באים מתוך הפה ,נותן לי ראיות כי אני צודק .אלוהים אומר לנו בפסוקים אלה כי הרוחות האלה הם
שדים ,עובד ניסים .אם אתה .מאמין לשקרים של השטן ,אז אתה לא יראה אירועים אלה כמו להיות ידוע מראש של אלוהים ,ותמשיך לכן
בדתות שווא שלך בורות לגבי אלוהים של.

רק עוד מלחמות של האיש
בכך מלכי הארץ ,יהיה התאספו כדי לקרב ,אומר לי כי אני צודק בזה ,עבור ,למה מלכי האדמה להמשיך במלחמה יש כבר את
השמדת כדור הארץ .רק על ידי תרמיות השטן ,מסנוור את האנשים האלה ,כגון להמשיך בזה המשיך הרסנית תקיפה על כדור הארץ.
זו נקודה בזמן ,הארץ נמצאת בעיצומו של תהפוכות ,מלחמה גרעינית ,אבל האנשים של כדור הארץ ,לא רואים את זה בתור
המלחמה הגדולה כפי שנובא בספר חזון יוחנן ,הם רואים את זה עדיין שעוד מלחמות בלתי פוסקת של האדם ,ואת כל אומה הפך שלה
בריתות ,קרבות ,לא לאלוהים אבל למען המדינה או למען אידיאולוגיה היא לא של אלוהים אך הוקמה על ידי השווא של השטן הבשורה,
כל זה בא לידי ביטוי אלה שלוש רוחות רעות.

יום גדוש ריבונו של עולם
לעיניים ,אני בא בתור גנב .ברוך הוא  ,watchethולא  keepethמלבושים שלו ,שמא
הוא ללכת עירומים ,הם רואים את הבושה שלו .התגלות 16:15
אלוהים מכנה את המלחמה המתמשכת הזאת המוביל יום גדול בשבילך .אלוהים ,זה כי עם הקרב האחרון של המלחמה הזו,
יובס השטן ולא כדור הארץ יהיה אז יהיו כמה מחסידיו של השטן עזב והשארת את הקדושים האלוהים בעמדה בפעם הראשונה מאז עזב
הגן ,לפיה הקדושים יהיה הרוב לבין הכוחות של השטן המיעוט על פני כדור הארץ .זו גם הנקודה בזמן כאשר ישוע המשיח יחזור.

לשמור
אלו הקדושים של אלוהים ,לדעת האמת של אלוהים ,ו בתור שכזה להבין ולהכיר אירועים אלה להיות האלה הנבואי וכן למידת
בעת התרחשותן .להיות מודע ,הקדושים של אלוהים תהיה מוכנה לסבול דרך הגדולה ,בעוד אלה מסונוור שקריו של השטן לא נהיה
מוכנים לשרוד בימים אלו נואשות זעמו של אלוהים.

 .עירום וקבלת בושה
כמו עם רוב ספר ההתגלות ,הבגדים הפרט היא סמלית של משהו אחר .זה מה שעושה אותך עירום וקבלת בושה הוא אגם של
אמונתך אלוהי היקום ,והכשלון שלך לתת אמיתי ונכון פולחן אותו .בפסוק זה ,ישוע הוא נותן אזהרה לאלה של  144,000כי הם לא
מאבדים את אמונתם ,ולהמשיך חזק את ההבנה שלהם של האלוהים ,בהבטחותיו לחיי נצח.

באתי בתור גנב
למען עצמכם באופן מושלם זה ביום ה' כך יבוא כמו גנב בלילה .הראשונה אל
התסלוניקים 5:2
באתי בתור גנב ,הוא הפניה אל הפסוק הנ .שני הפסוקים מתייחסים לעובדה כמו עם גנב בלילה ,שאף אחד לא יודע את היום או
את הזמן כאשר ישוע יחזור .עם זאת ,מי השגת ידע ,ולראות מי בחריצות לחזרתו ידענו מה הסימנים הם וכי הסימנים האלה הם עלינו,
ולכן שאנחנו יודעים מימי ישו הוא מתקרב במהירות .אולי לא נוכל לאתר את היום המדוייק או זמן ,אבל אנחנו יודעים שזה ליד.
בתשובה ,לבוא לחבק את דבר האלוהים כאמת ,להראות אלוהים שזה לו שתעניק הוד סגידותך ,ולא על דת מבוססת על שקרים ,תרמיות
השטן.

ארמגדון
 ,הוא אסף אותם יחד לתוך מקום שנקרא בעברית את הלשון ארמגדון .התגלות
16:16
כאשר מלך המזרח עובר יבשים עד נהר פרת ,כל הלוחמים אחרות של המלחמה הגדולה להרכיב הצבא שלהם במזרח התיכון,
המלחמה האחרונה ,הקרב האחרון של אדם פסוק שהוא בהישג יד.
כפי שרובכם ידע ,הקרב של ארמגדון מובנת מבחינה היסטורית כדי להיות הקרב האחרון של המלחמה הגדולה ,ולכן ,השטן
יתאסף אומות העולם ,בניסיון האחרון להשמיד את כדור הארץ ואת כל אדם מן הפנים של כדור הארץ .השטן שונא כל זה של אלוהים,
כל שאלוהים יצר ולאחר כל שאלוהים עומד על .השטן מתכוון באמצעות אדם נשק רב עוצמה שלו כדי להרוס את כדור הארץ ואת כל
החיים זה על זה.

בקבוקון השביעי :זה נעשה
המלאך השביעי שפך את המבחנה שלו באוויר; ו ויהי קול גדול מחוץ למקדש
השמים ,מן הכס ,אומר",זה נגמר" .התגלות 16:17

הסבלנות של אלוהים
מה זה אלוהים אומר לנו מתבצע? מהפעם הראשונה לוציפר שסיפר את השקר הראשון שלו ,אלוהים רצה להשתיק אותו ולהסיר
את המחלה שלו החטא מן השמים והארץ ,אך לא היתה אפשרות בגלל השיקול שלו לגבי מה יחשבו הילדים שלו .זה היה הכרחי כי הרשה

לזה .הכל כדי לשחק בחוץ כדי השטן היכולת לחשוף את זהותו האמיתית .זה עכשיו שלא עשינו ,אלוהים עכשיו יהיה מסוגל להתמודד עם
השטן ,פעם אחת ולתמיד .זה זה זה הסבלנות של האל ,הסבלנות האל פוקעת.

רעידת אדמה גדולה
 ,היו קולות ,רעמים ,ברקים; והיה רעידת האדמה הגדולה ,כגון לא מאז
הגברים היו על פני האדמה ,כל-כך חזק רעידת אדמה וכל כך נהדרים .התגלות
16:18
פסוקים אלה לתת תיאור חי של הרס שיהיו תוצאות המלחמה הגדולה ,אשר יהיה מלחמה גרעינית ,עם אין מנצחים ,שמור על
אלוהים וקדושיו .האכזריות של זעמו ,אומר לנו כי את העיר רומא איטליה ,וכל אלה שמרכיבים את הכנסייה של רומא וכנסיות הבת
שלה ,יטופל על ידי אלוהים באופן מאוד אישי.
במשך השנים  1260אשר הכנסייה של רומא עוסקת רדיפתם של הקדושים של האל ,נאלץ הצידה ,ולא לאפשר השטן להראות
את האישיות האמיתית שלו כך המלאכים אחרים יצורים שמימיים וכן האיש ,תוכל לראות כי זה השטן הוא רשע ,כי .שאלוהים הוא צדיק.
זה השטן הראה את עצמו הרוצח רשע הוא ,הגיע הזמן כי אלוהים ייקח את נקמתם על אלה הם בעמדות של הכנסייה שווא
במהלך זה בימים האחרונים של מלחמת העולם הראשונה ,התלאות.
הפסוקים הנ ל אנחנו מוצגים כי הצבאות של אומות העולם הצטברו ב ארמגדון ,ואז ישוע אומר לנו על רעידת האדמה הגדולה
הזאת .זה שישוע מודיעה לנו שזה יהיה אלוהים אשר מביא על רעידת האדמה הזאת לפני הקרב מתפתח.

 .והיו קולות
אני תוהה האם אלה צבאות כי נאספים  toמלחמה ,לשמוע את אלוהים מדבר בשמיים .האם זה כי הצבאות האלה הם נהרסו ,לא
על ידי נשק משלהם ,אבל במקום זאת על-ידי רעידת אדמה זה הביא על ידי אלוהים? ככל מצאתי במחקר שלי ,שאין תשובה לשאלות
אלה נמצא בתנ ך .יש הבאים ,עם זאת ,מה שמרמז לי כי הוא האלוהים אשר מגישה את המכה האחרונה של המלחמה הגדולה ,לא
הצבאות של גבר

בבילון הגדול זכר
 ,העיר הגדולה היה מחולק לשלושה חלקים ,והערים של נפל האומה :בבילון
הגדול נכנס לזיכרון לפני אלוהים ,לתת לה את כוס היין של האכזריות של זעמו.
התגלות 16:19

אני רואה פסוק זה כראיה ש אלוהים משמיד הצבאות ב ארמגדון ,ולאחר מכן
ממשיך להרוס את האומות ו אנשים שהם בניגוד לתורת האלוהים.
אלוהים עושה לשבח של העיר הזו ,כי היא עיר הבירה של דת אנטי המשיח,
אשר הוא הכוח המקורי מאחורי היכולת השטן להשפיע ולשלוט במוחם של גבר.
נקמת אלוהים לוקח נגד העיר הזאת הוא צדיק במוחי .אני גם רואה את זה האמת
אלוהים אשר משמיד הצבאות האלה ב ארמגדון ,על מנת למנוע נשק גרעיני שלהם
לסיים מעל פני האדמה ,כמו השטן נחוש לעשות.

האיים נמלטו משם
 ,ואת כל אי ברחו משם .הרי לא נמצאו .ויפל והוריד ברד נהדר מגן עדן ,כל
אבן על המשקל של כישרון :ויברכו גברים אלוהים בגלל מכת הברד; עבור המגפה
הימנו הייתה חריגה נהדר .התגלות 16:20-21
עם זו רעידת האדמה הגדולה ,חורבן הערים של האומות ,כדור הארץ היא להיות מחה נקי של כל חטא אשר השטן גרם מאז ימיו
של אדם וחווה .האל הזה עושה לקראת גן עדן חדשים וארץ חדשה.

למה אלוהים מנבא את האירועים האלה
 ,ואת כל אי ברחו משם .הרי לא נמצאו .ויפל והוריד ברד נהדר מגן עדן ,כל
אבן על המשקל של כישרון :ויברכו גברים אלוהים בגלל מכת הברד; עבור המגפה
הימנו הייתה חריגה נהדר .התגלות 16:20-21
דבר אחד שהייתי רוצה להוסיף לכל זה הוא כי תצחק עלי שם האלוהים ואלוהים כאשר אתה נוכח באחת הכנסיות של צורר
המשיח .אם כאשר כל הטרגדיות האלה הם הפוקדים את כדור הארץ ,העם לפנות כנסיות אלו לנחמה ,ואז הם נמצאים מקלל שם האלוהים
בעשותו כן.

כל הנבואות של הכיפה ואת הקדרות ,מלחמה ,המכות ,לשרת מטרה אחת; כדי לחשוף מבעוד מועד שיגרמו מה שהאל לקרות
להראות מראש ,שתוכל לדעת שמדובר על ידי יד האלוהים שמותר לדברים להתרחש .עם הידע הזה הם שנאמר לכן מה לחפש ,כך כאשר
הדברים הללו מתרחשים ,אתה תדע אותם מה הם והם לוקחים להנחיות של זעמו של אלוהים ,אז אתה יכול .להתחרט על הדרכים הרעות
שלכם לפני שזה יהיה מאוחר מדי בשבילך .אם תמות לפני תביע חרטה ,אז זה מאוחר מדי ,אם תחכה עד הופעתו השנייה של ישו ,זה יהיה
מאוחר מדי.
אני משוכנע כי נהדרת אדמה  Quakeהמשפיעה על כל כדור הארץ תשמיד של הצבא כי הם מורכבים של  Middle Eastעל
הקרב האחרון או ארמגדון .זה יהיה אלוהים אשר משמיד הצבאות של האדם; שלא יוכלו להשמיד את עצמם.
עם הרס מוחלט של כל צבאות של אומות העולם ,אלוהים  reassumeשליטה על האומות ואנשים שלהם ,על-ידי הגדרת את
ישוע המשיח כמלך על העמים וכל בני האדם בעולם.

 Meekיירשו את הארץ
שהצייתנים יהיה לאכול ולהיות מרוצה :הם בסדר תודה לאל זה לחפש אותו :הלב שלך נחייה לנצח .תהילים 22:26
אלוהים אינו מתכוון לשמור על שטחו של כדור הארץ אלוהים מתכוון לשוב אלה אלוהים מתייחס כאל  Meekהריבונות של
כדור הארץ.

אלה שתחיה לנצח
בפסוק זה מיק יהיה לאכול ולהיות מרוצה ,כי הם יהיו אלה יירש החיים הזה אדם והיה ערב לפני שהם חטאו .אלוהים יהיה
ברגע יותר להקים גינה על הארץ ,וכל זה את הקדושים של אלוהים ,או את  ,Meekיינתן מקום בגן הזה לחיות ,לא רוצה משהו שוב.
הלב שלך נחייה לנצח ,מתייחס לחיים נצחיים תינתן לכל מי הקדושים של אלוהים.

מי להשאיר עדויות שלו
כל הנתיבים של הלורד רחמים ,אמת כגון לשמור את בריתו ועדויות שלו .בסעודת תהילים
כל מי שמחפש הצדקה הולכים בנתיב של האדון .
כל מי צדיק רצון אלוהים מתייחס ברחמים .
עדויות האלוהים הם מכתבי הקודש שלו בתור מקוצר על ידי עשרת הדיברות ואת תורתו של ישוע המשיח ,זה אומר כי הצדק
הושג על ידי שמירה על עשרת הדיברות.

מי יירש את הארץ
אבל יירשו את הארץ; ביותר יהיה לענג את עצמן בתוכה השפע של השלום .ויצף תהילים
כאשר כל הרוע יוסר מן הארץ ,השטן הוא נכלא ,רק למי שגר את המוסריות ואת פולחן האמיתי של אלוהים יישאר .עם זאת,
המלחמה יהיה יותר ,אהבה ואחווה ימלא את האדמה ,את ליבם של איש

בשם האל
תשירו אלוהים ,לשיר הלל שמו extol :לו  ridethעל השמיים ליד שמו יהוה ,שמחו לפניו .תהילים 68:04
שם היא מילה פשוטה קל לזכור ,שנותן את אשר מגדיר אדם סיכום .שם יהוה ,אומר אלוהים הכל יכול ,שהוא עדיין סיכום של
כל אלוהים ופירושה .ההגדרה המלאה של מיהו אלוהים ,נמצא את עשרת הדברות ,המוסריות המועברים אלינו על ידי ישוע.

מיופה בגאולה
כי ה' לקח הנאה באנשים שלו :הוא לייפות שהצייתנים בגאולה .תן הקדושים להיות מהנים פאר :תן להם לשיר בקול רם על

מיטותיהם .תהילים 149:4-5
אלוהים יעשה כל הקדושים שלו יפה הישועה ואת חיי הנצח .תן לי לחזור על :יושר מתקבל דרך לחיות את החיים שלך מוסר
האלוהים ,המוסריות של אלוהים מוגדרת על-ידי דרך האלוהים ,אשר בהמשך מוגדרת ע י מכתבי הקודש של אלוהים ,שהוא מקוצר על
ידי עשרת הדיברות ,מומשה על ידי תורתו של ישוע המשיח.

אשרי הענווים
אשרי הענווים :יירשו את הארץ .אשרי הם אשר רעב וצמא לאחר צדקתו :כי הם בסדר להיות מלא .מתיו 5:5-6
אני מעדיף להיות "מבורך על ידי אלוהים" מאשר כל הזהב על האדמה.
המילון מגדיר "הצדקה" כמו :להיות שומר מצוות או צייתן של המוסריות של אלוהים ,נכונה ,כפי שהוגדר על ידי אלוהים .
יש לי הגדרה אחרת של מה זה אומר "צדיקים ",לחיות את חייך המוסר האלוהים ,כפי שהוגדרה על ידי עשרת הדיברות ואת
תורתו של ישוע המשיח ,כמו להיות ,נחמד ,מתחשב של אחרים ,לכבד אחרים ,להראות רחמים וחמלה לאחרים ,לא רק במילים אלא
בפעולות .

אלה לעבור את החיים ,רק בכל הנוגע עם מה שהם רוצים ,מה הם צריכים ,שחצן ,ושאי ,לא אלה ממוספרים  Meekכדור
הארץ.

מוות שהוגדרו
נשימתו גת והלאה ,הוא  returnethלכדור הארץ שלו; באותו היום את מחשבותיו לגווע .תהילים 146:04
לאורך ההיסטוריה ,מאות מיליוני אנשים חיו ומתו ,אבל לא כל כך הרבה בזמן כל כך קצר וגם מתו במהלך מלחמת העולם
הראשונה ,הגדולה .זו מותו הראשון או מותו בן תמותה ,כשאתה מת ,הנשימה שלך משאיר אותך ,את המחשבות שלך לגווע .זה המוות
הראשון ,יש לך לא מודע מי אתה .או איפה אתה נמצא ,כי יש לך לא מודעת בכלל .ישוע אומר לנו כי המוות הראשון הזה הוא כמו שינה
עמוקה ונטולת חלומות.
בתחיית המתים הראשונים ,אלה של  Meekבחיים ,יועלה לחיי נצח ,ואילו ,אלה לא של  Meekבחיים ,יהיה על השני תחיית
המתים ,יום הדין ,להיות בחזקת בושה ,שהחזיר לתוך מוות נצחי ,שנזרקו לתוך האש בור האורתודוקסיים .תחיית המתים אשר ברצונך
להיות חלק? רק אתה יכול להציל את עצמך ,לחיות את חייך בדרך של אלוהים ,כמו אלה של  Meekכדור הארץ.

ישו חוזר.
144,000
 ,הסתכלתי ונעמד ,הלאו ,כבש את הר ציון ,ועם אותו של מאה ארבעים ,ארבע אלף ,לאחר שם אביו הכתוב בהמצח .התגלות
14:1
במלחמת העולם הראשונה הסתיימה בשואה גרעינית יש אבדות כבדות התרבות האנושית ,ואז אלוהים גורם האדמה עצמה
לסיים את העבודה ברעידת אדמה ברחבי העולם ,אשר רמות כל הערים בהן היה מהתעמולה כלי הנשק של גבר
עם גבר במצב שביר ,נחלש כזה ,אם ניתנת ההזדמנות גבר יכול לאסוף את עצמו ולהחזיר לעצמה גם כך שכל ,והוא עוד פעם
לבנות את הערים שלו .אלוהים לדעת את זה ולדעת כי כל עוד לשטן יש את האוזן של האדם ,הרוע יחזור ,יושר שוב נרדף על ידי השטן,
בדיוק כפי שהיה לאחר השיטפון הגדול ,בזמן של נוח.
שם אלוהים על המצח היא התייחסות לעובדה שלאנשים האלה יש את המצוות ואת תורתו של אלוהים שנכתבה על הלב שלהם.
עבורם הדרכים של אלוהים הם לא משהו לספינה ,אבל הם חלק מהם הם ,כי הם אחד עם אלוהים המוסריות שלהם ,את הפולחן שלהם.

שיר חדש
ושמעתי קול מהשמים ,הקול של מים רבים ,וכן קול הרעם הגדול :שמעתי את קולו של  harpersיורדת עם נבלים שלהם :הם
כאילו שר שיר חדש לפני כס המלכות ,ולפני מארבע הבהמות ,והזקנים :אף אדם לא יכול ללמוד את השיר הזה אבל מאות ארבעים ואת

ארבעת אלפים  ,אשר נגאלו מן הארץ .יוחנן 14:2-3
זכור :לאורך כל המלחמה הגדולה ,השואה ,הגדולה ,יש אלוהים מוגן אלה הוא רואה הקדושים שלו .זה האלה את ה' גאל מן
הארץ כי אלוהים אבנה שוב אדם על פני כדור הארץ.
זה שיר חדש ,כי רק מי יכול לשרוד המלחמה ואת התלאות הביא על ידי שנאה השטן של אלוהים ,והוא עדיין להישאר נאמן
פולחן האל כמו שאלוהים ציווה ,יכול להבין ולהכיר את שיר כזה.
במהלך תקופה זו ,הם יהיו עדים הרבה אימה ,עגמת נפש ,כאב וסבל .למרות זאת ,הם תשמור את האמונה שלהם באלוהים כי
זעמו הוא מוצדק ,וכי אלה כל כך עיוור על ידי השטן ,יש להסיר מן הארץ אם יש אי פעם כדי להיות עולם ללא חטא.

לא  Defiledעם נשים
אלה הם אשר היו אינו מזדהם בנשים; כי הם בתולות .אלה הם אשר בצע את הטלה אם ייאות הוא גת .אלה היו גאל מבין גברים,

הם הפירות הראשונים לאלוהים וכדי השה ...יוחנן 14:4
אני חייב לשאול את השאלות "מה ישוע אומר",אינו מזדהם עם נשים? "
"מי הן הנשים מדוברות בפסוק זה?"
"למה אלוהים מדבר של בתולות ,כאשר ההקשר של מה שנאמר של הקדושים  144,000האלוהים?
"מדוע ישוע אומר כי  144,000היו נגאלים של גברים?"
"מה אלוהים אומר מאת פרי ראשון?"
וכשהאל מדהר של  144,000להיות בתולות ,אלוהים לא מדבר של בתולות מינית ,אלא של אנטיכריסט בתולות .אם אתה
משתתף פעיל באחת הכנסיות של אנטיכריסט ,ולבחון את המסורות והמנהגים שלהם ,אשר הטיף על ידי השטן בבשורה שקרית ,אז אתה
לא בתולה ,אבל במקום זאת הם נואף עם אנטיכריסט .מפני שאתה מאמין כי מה הכנסייה שלך מטיף הוא האלוהים ,אתה מקבל את זה
אתה נושע ,כפי אנטיכריסט מספר קהילות שלה כי הם.
כאשר מישהו כמוני בא ואומר לך כי לא נושעת הכנסייה נכחת אנטיכריסט ,תדחה מה שאני אומר אפילו אחרי שאראה לך דבר
האלוהים אשר מראה כי אני אומר האמת . .זה בדרך זו ,כי אתה נואף וככל הנראה לא יקבל דבר האלוהים כאשר היא ניתנת לך...

הנשים
כדי להבין את ההקשר של הפסוק הנ ל ,עלינו לקחת בחשבון כל ספר ההתגלות ,לא רק בפרק זה .ישנן שלוש נשים המדוברת
של ספר ההתגלות:
האישה אשר השמש לבושה ,התגלות 12:1
הזונה אישה שמונחת על החיה בצבע ארגמן ,יוחנן 17:3
כמו גם בנותיו של האישה הזונה מי הם גם פרוצות ,התגלות .17:5

האישה הראשונה ,לבוש עם השמש
 ,שם הופיע פלא גדול בגן עדן; אישה בלבוש עם השמש והירח תחת רגליה ועל ראשה כתר של תריסר כוכבים -התגלות
12:1
פסוק זה נותן סמליות תורתו של ישו כפי בהתבסס על עשרת הדיברות ,כפי ניתנת להם להקים הכנסייה האמיתית של ישו .
העובדה כי פסוק זה אומר לנו כי האישה הזו היא חזון מן השמים אומר לנו כי האישה הזו היא מסמלת משהו .Heavenly
האישה הזאת הוא לבוש עם השמש והירח תחת רגליה ,סיפרה לי שהיא מסמלת היצירה של אלוהים ,השמש והירח לאחר
שנוצר על ידי אלוהים ,והוא בתורו היוצר.
היא מתואר בעל כתר עם תריסר כוכבים ,מה שאומר שהיא נציגה של שנים-עשר השבטים של ישראל ,או לפחות את אמונת
האל כפי שהוא ניתן הישראלים הראשונים.
כל אלה  symbolismsתגיד לי כי האישה הזו הוא סמלי פולחן האל כפי שנקבעו על ידי אלוהים עם בני ישראל האמיתית.

האישה השנייה ,הזונה
אז הוא סחב אותי משם ברוח לשממה :ראיתי אישה לשבת על חיה בצבע ארגמן ,מלא שמות של חילול השם ,בעל שבעה ראשים
ועשר קרניים .האישה הייתה שבנוי צבע הארגמן וחוט השני ,מקושטים זהב ,אבנים יקרות ,פנינים ,יש כוס זהב מלאה תועבות  filthinessשל

הניאוף שלה בידה .יוחנן 17:3-4
האישה היא סמלית של אנטיכריסט ,החיה בצבע ארגמן ,מי היא יושבת על ,היא סימבולית של שגוי הבשורה של השטן ,אשר
ניתנת תמיכה נוספת על ידי העובדה כי החיה מתואר בהיותו מלא שמות של חילול השם" .שבעה ראשים ,עשרה קרניים ",נותן את
החיה הזאת להידמות הדרקון ,אשר הייתה סימלית של השטן.

הלבוש של האישה הזונה הזו ניתנת כך כאשר בחיים כאשר אנו רואים מישהו לובש לבוש כזה ,אנחנו נהיה מסוגלים לזהות
אותם כמו להיות צורר המשיח .באירועים מאוד מיוחדים ,האפיפיור של הכנסייה של רומא לובש לבוש כזה.
סמליות זו של האישה הזונה הוא השלישי שנותן ייצוג של אנטיכריסט ,השניים הראשונים להיות הקרן הקטנה של דניאל ,7:8
 The Beastהעולה מהים שניתנו בפסוק הבא.
אני נעמד על חול ים ,וראיתי חיה התרוממו מתוך הים ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים ,ולא על הקרניים עשר כתרים ,ועל

הראשים ותשעה .התגלות 13:1
החיה הזו היא סמלית של צורר המשיח ,אשר אנו יודעים שזה הכנסייה של רומא  ,כפי שהוא התפתח כנסייה ברחבי העולם עם
מאפיינים הקיסרי ,כוח והשפעה.

נשים השלישי ,בנותיו של הזונה
על מצחה היה כתוב ,שם המסתורין ,בבילון הגדול ,אמא של פרוצות ודברים מתועבים של כדור

הארץ .התגלות 17:5
בפסוק זה ,ישוע בטבלא הנשים הזונה מההתגלות  13:1כמו להיות אמא .להיות אמא עולה כי יש לה ילדים .במקרה זה הילדים
מתייחסים בתור זונות עצמם ,ובכך רומז שהם גם נשים.
אלה ושלוש הפניות אל נשים ספר ההתגלות אחד מתואר לסמל של ישו ,הבשורה הקדושה של אלוהים אשר כל אשר ישוע לימד
נוסדה על.
האישה הזונה מתואר כבעל חילול השם כתוב על המצח של החיה וחוט השני היא יושבת על .החיה וחוט השני היא סמלית
לכנסיית השטן שקר ,שקר הבשורה של השטן אשר נוסדה הכנסייה שווא על.

הבתולות של אנטיכריסט
שאר האנשים מי שאינם מבקרים בו הכנסיות של אנטיכריסט ,או מי ראה את שקרים מכנסיות אלו ,הם אלה בתולות של דת
אנטי המשיח ,וזה מהם כי ישוע יטענו  144,000הקדושים של אלוהיו.
מה אלוהים אומר לנו בפסוקים אלה הוא בנותיו של האישה הזונה הם כמו האמא כי גם הם זונות .הנשים ישוע אומר לנו כי
 144,000לא היה מחלל על ידי הם אלה של הנשים השני והשלישי הם אנטי המשיח .האישה הראשונה לעיל היא סמלית של המשיח
האמיתי הכנסייה של ישו ,או האמונה האמיתית שניתנו לנו על ידי הנביאים.
הנשים כי הקדושים של אלוהים הם הבתולה לא מזוהמים על ידי אלה המייצגים הכנסיות של אנטיכריסט ,האישה הזונה ,בנותיו
של הזונה.

הבתולות של הנשים
אלה הם אשר היו אינו מזדהם בנשים; כי הם בתולות .אלה הם אשר בצע את הטלה אם ייאות הוא גת .אלה היו גאל מבין גברים,

הם הפירות הראשונים לאלוהים וכדי השה ...יוחנן 14:4
וכשהאל מדהר של  144,000להיות בתולות ,אלוהים לא מדבר של בתולות מינית ,אלא של אנטיכריסט בתולות .אם אתה
משתתף פעיל באחת הכנסיות של אנטיכריסט ,ולבחון את המסורות והמנהגים שלהם ,אשר הטיף על ידי השטן בבשורה שקרית ,אז אתה
לא בתולה ,אבל במקום זאת הם נואף עם אנטיכריסט .מפני שאתה מאמין כי מה הכנסייה שלך מטיף הוא האלוהים ,אתה מקבל את זה
אתה נושע ,כפי אנטיכריסט מספר קהילות שלה כי הם.
כאשר מישהו כמוני בא ואומר לך כי לא נושעת הכנסייה נכחת אנטיכריסט ,תדחה מה שאני אומר אפילו אחרי שאראה לך דבר
האלוהים אשר מראה כי אני אומר האמת . .זה בדרך זו ,כי אתה נואף וככל הנראה לא יקבל דבר האלוהים כאשר היא ניתנת לך...
שאר האנשים מי שאינם מבקרים בו הכנסיות של אנטיכריסט ,או מי ראה את שקרים מכנסיות אלו ,הם אלה בתולות של דת
אנטי המשיח ,וזה מהם כי ישוע יטענו  144,000הקדושים של אלוהיו.
מה אלוהים אומר לנו בפסוקים אלה היא כי הבנות של האישה הזונה הם כמו האמא בזה גם הם זונות .כי ישוע אומר לנו כי
 144,000יש לא הייתה מחוללת בידי הנשים של השני ולא השלישי נשים ,לא הראשון .הנשים כי הקדושים של אלוהים הם הבתולה
לא מזוהמים על ידי הם אלה מייצגים את הכנסיות של אנטיכריסט ,האישה הזונה ,בנותיו של הזונה .

גאל מגברים
אלה הם אשר היו אינו מזדהם בנשים; כי הם בתולות .אלה הם אשר בצע את הטלה אם ייאות הוא גת .אלה היו גאל מבין גברים,

הם הפירות הראשונים לאלוהים וכדי השה ...יוחנן 14:4
יש כמה דיברתי עם מי האמין כי  144,000היו כל בני האדם ,או רק הזכר של המין ,כי זה מה שישו אמר" ,גאל מגברים" .אבל
כפי שאתה רואה ,אלוהים לא מתייחס הבתולים פיזית ,אבל רוחנית הבתולים .זה ניתן להראות כמו נכון כאשר אתה לוקח את הדברים
הבאים בחשבון.

אלוהים יוצר האדם על פני כדור הארץ
 ,אלוהים אמר":נעשה אדם בצלמנו כדמותנו :ולתת להם לך שליטה הדגים של הים ,ושוב לערכו של האוויר ,ולא מעל הבקר ,ולא

מעל כל הארץ ,ושוב כל דבר זוחל הרמש על הארץ .בראשית 2:26

לקחת

הערה :שלוש המילים" ,ולתת להם ",אומר לנו כי ביום השישי של הבריאה שאלוהים הקים אדם על פני האדמה ,אך

ואז מפנהאותו"כמו בלשון יחיד ,אבלאותם"ברבים .כאשר אלוהים ייסד האדם ביום השישי ,היה זה לא איש אחד ,אדם ,שיסד ,אבל
האיש בלשון רבים ,זכר ונקבה.
וכשהאל מדהר של האדם ,הוא לא מדבר רק על זכר ,אך הזכר והנקבה .הדבר נכון וכשהאל מדהר של גברים ,הוא מדבר של
אדם ברבים ,לא יחיד ,לכן ,כאשר ישו אומר " 144,000נגאלו מן האדם; הוא מדבר ברבים של אדם או של המין כולו ,זכר ונקבה .זה
מוצגת כנכונות בפסוקים הבאים.

אלוהים ברא זכר ונקבה
כל-כך אלוהים ברא את האדם בצלמו ,בצלם אלוהים יצר הוא לו; זכריים ונקביים שנוצר הוא אותם .בראשית 2:27
אם היו לך ספקות מן הפסוק הראשון לעיל ,פסוק זה צריך לשכנע אותך שאלוהים ברא זכר ונקבה באותו זמן ,על היום השישי
של יצירת .סיפור אדם וחוה ,ואז מתייחס אלוהים לוקח מאלה של אדם הוקמה כבר ביום השישי ,כדי להיות ילדים של אלוהים ,ואילו כל
השאר של האדם נשאר כמו החיות האחרות של כדור הארץ ,ללא הנשמה.
על מנת לקחת את האדם ולגרום להם ילדי אלוהים בצלמו ,אלוהים רצה לגרום את אדם הראשון ,אז איב נעשו עם נפש חיה ,לא
רק בחיים כמו גם בעלי החיים .אחד הילדים האלוהים אתה חייב להיות נפש חיה קודם ,אין חיה של כדור הארץ יכול להיות ילדו של
אלוהים.

ללא רמאות
בפה שלהם נמצאה שמה :כי הם ללא אשם לפני כס המלכות של אלוהים .התגלות 14:5
המילה "הונאה" מוגדרת בתור :ערמומיות ,רמאים ,או איכות בוגדני ,כוונות רעות .
יש "ערמה" הפה הוא לדבר שקרים ,קללות ,אבל זה יותר מסתם דובר ,חל גם על האישיות של כוונת הלב ,אשר למישהו גורם
רעה או טובה .כי אלו שאינם של  144,000לא מדברים בצורה כזו הופכת אותם צדיק בעיניו של אלוהים.

הבשורה הנצחי של אלוהים
ראית עוד מלאך לעוף בתוך גן עדן ,הבשורה נצח להטיף להם השוכנים על האדמה ,ועל כל האומה ואת ברוחן ,הלשון ,ואת
האנשים ואומרים בקול גדול",פחד אלוהים ,ולתת התהילה; עבור השעה של השיפוט שלו הגיע :ולהעריץ אותו שגרם השמים ,ואת הארץ,

הים ,ואת את המזרקות של ווטרס " .יוחנן 14:6-7
הפעם הראשונה שקראתי את פסוקים אלה עם הבנה ,שאלתי את השאלות האלה:

"למה ,האם הבשורה של אלוהים בגן עדן?"
? מה הסיבה הבשורה של אלוהים להגנה על זכויות של אחרים המלאך הזה
? למה היא זווית זו אז ללמד את זה לאלה מאיתנו על כדור הארץ?
הבשורה של אלוהים קיים עדיין כדור הארץ בצורה של התנ ך?

ך א הבונה של גבר
 .אני אוהבת אותם ,כי אהבה אותי; ואת אלו זה לחפש אותי מוקדם( ,בחריצות) ,אמצא לי .פתגמים 8:17
אם התנ ך .למעשה יש לי את הבשורה של אלוהים בתוך דפיו ,על פני כדור הארץ יש לנו גישה אל התנ ך במשך מאות שנים
רבות ,למה אז אנחנו צריכים המלאך הזה .מטיף לנו גם כן?
התשובה היא פשוטה :התנ ך אף שיש לנו הבשורה הקדושה של אלוהים בתוך דפיו ,היא עדיין לא יותר מאשר מבנה של גבר זה
לא היה אלוהים מי כתב את המילים והיה לפרסם אותן . .זה לא אלוהים לספירה  .s'300מי אסף את כל שפע של ספרים שנכתבו ע י
נביאי האלוהים והחליטו אילו מן הספרים האלה ייכללו בתנ ך ,אשר תשתף.
 .לא ,זה היה גברים את המשימה הזאת; לכן ,התנ ך הוא מבנה של גבר הנצח בשורת האל שיש מלאך בשמיים היא ללא כל
פרשנויות כוזב או מטעה תרגומים .מלאך זה צריך ללמד את הבשורה ומשוקם של אלוהים לאלה על פני האדמה מוכנים להקשיב ולקבל.
זה נכון זה תוכלו למצוא האלוהים האמיתי בדפים של התנ ך ,למרות זאת .אלוהים הופך ברור בפסוק לעיל.
כפי שאתה יכול לראות ,אם ללמוד ,לחקור ולשאול שאלות ,תמצאו האלוהים האמיתי בדפי התנ ך .זה היה הניסיון שלי כי כפי
שעשיתי את "העבודה" של יצירת דף אינטרנט זה ,הקלדת כל הלקחים ומצא פרק עליו ,מלאך בשמיים יש הטיף לי מראה לי מה לכתוב,
באיזה סדר הם נמצאים בדף האינטרנט ,ואילו לפני שהתחלתי לחפש בחריצות לאלוהים ,לא שמעתי דבר מן המלאכים בגן העדן.
אם אתה לוקח את המאמץ ואת הזמן להתחיל משלך המחקר והלימוד של דבר אלוהים אמיתי ,ואז גם תוכל לשמוע מן מלאך
בשמיים ,זה בטוח.

בבילון הוא נפל
ויש אחריו עוד מלאך ,אומר",בבילון נפל ,הוא נפל ,העיר הגדולה ,כי היא עשתה כל האומות ,משקה היין של זעמו של הניאוף

שלה ".התגלות 14:8
כפי שאתה זוכר ,בבל להיות שמדובר עליו כאן הוא בבילון הגדול ,אשר הוא השם ישו נותן עבור עיר הבירה של דת אנטי
המשיח .הראו כי העיר הזו היא העיר רומא ,איטליה.

בפסוק לעיל ,ישוע אומר לנו את שהעיר נפלה ,השאלה חייב לפיכך להיות שאל" ,מה זה נפל על העיר מ?"
השני שחצי הפסוק לתת לנו הסבר למה נפל על העיר ,זה העיר הזו ,בירתה של דת אנטי המשיח ,אשר גרם אנשים ועמים לעסוק
הקידום והתמיכה בבשורה שקרית של השטן ,כמו זה מושמעת על ידי הדת צורר המשיח ,אשר בראש הכנסייה הקתולית.
כשקראתי במקור את פסוק זה הנחתי כי זה מדבר על חורבן העיר רומא ,במהלך המלחמה הגדולה .אבל לאחר מחקר נוסף ,באתי
כדי להבין כי פסוק זה הוא לתת זריקה אחורה בזמן של תושבי העיר ונפילתם של גרייס ,את החיבוק של בשורה שקרית של השטן .העיר
רומא לאורך ההיסטוריה שלה מעולם לא היה עיר האלוהים ,בתקופת הרפובליקה הרומית או בתקופת האימפריה הרומית ,ולא במהלך
הזמן מאז הקמת הכנסייה של רומא לספירה s'300
אני מאמין שישוע הוא אומר לנו הוא כי את האנשים ואת העיר רומא תמיד היה רשע ,אבל מאז היא מתקבלת ,ניחם את
אנטיכריסט הכנסייה ,הוא גם היה באופוזיציה ישירה אל האלוהים בתור מקוצר על ידי עשרת הדברות.

סימן החיה
ואת המלאך השלישי אחריהם ויקרא בקול גדול",אם כל אדם סוגדים לחיה ו שלו תמונה ,ולקבל את חותמו על מצחו ,או בידו ,אותו

ישתה של היין של זעמו של אלוהים ,הנשפך ללא תערובת לתוך ספל זעמו; התגלות 14:9-10
אם כל אדם סוגדים לחיה .החיה היא הדימוי השני בתנ ך הוא סימבולי אנטיכריסט .לכן ,זה אומר כי אם אתה סוגד כמו כשואל
הכנסייה של רומא ,ואז .אתה עושה פולחן צורר המשיח.
ומקבל את הסימן שלו ,זה אומר כאשר ישו חוזר ,אלה אשר נמצאים כדי להיות המזוהים עם צורר המשיח ,אלוהים ייתן סימן
החיה .בדיוק כמו ישו מחליט מי יקבל את מארק האלוהים .כפי שציינתי בעבר ,אנטיכריסט התפתח מעבר לזה של הכנסייה של רומא,
כולל כעת האלה כנסיות ודתות שהפרידו את עצמם מן הכנסייה אמא במה שמכונה הרפורמציה הפרוטסטנטית.
אותו ישתה של זעמו של אלוהים .אם לא תתן לאלוהים פולחן כמו שאלוהים ציווה ,אתה גם להשתתף באחת הכנסיות של
אנטיכריסט ,ואז אתה יחלוק חרון האל ,אותו דבר כמו השטן.
 Pouredהחוצה בלי תערובת ,אשר הפניה ערבוב אלכוהול עם מים ,המים לדלל את האלכוהול ,ובכך שיעור את ההשפעות.
להתפלל לא אלוהים כפקודות אלוהים הוא רע ,אבל שייך לאחת הכנסיות של צורר המשיח ואת פולחן כפי הם מטיפים ,לבטח
חרון האל עליכם.
כך תוכלו להבין את המשמעות של זה :אם אתה הינדי ,לא תתן פולחן כמו שאלוהים ציווה ,ככזה אתה בחטא ,ולכן החטא שלך
ניתן לסלוח אם אתה פוגש קריטריונים אחרים נוסדה על ידי אלוהים .בתור הינדי ,אתה אינם משויכים צורר המשיח.
ואילו ,אם נוכח סוגדים כאחת הכנסיות כריסטיאן מטיף ,ביום הראשון של השבוע( ,ראשון) ,במקום לשמירת השבת ביום
השביעי כפי שהצטווה על ידי אלוהים ,לא רק שאתה חוטא אבל אתם עוסקים מקלל את רוח הקודש .כפי שאתה זוכר ,כדי לעשות זאת
הוא להתחייב על חטא בלתי נסלח ,אלוהים להפעיל כל צדדיו של זעמו ,בלי תערובת ,עליכם.

 .מיוסר לנצח
 ,הוא יהיה להיות מיוסר עם אש וגופרית בנוכחות מלאכי הקדוש ,ובפני הכבש :ואת העשן הייסורים שלהם  ascendethלמעלה

לנצח נצחים :יש להם מנוח יום ולא לילה ,אשר סוגדים לחיה ותמונה שלו ,ואת מי שצריך  receivethאת הסימן של שמו " .התגלות
14:10-11
שימו

לב :כאשר אתה נחשב  unredeemableעל ידי אלוהים ,תהיה זרק את הגוף שלך לתוך הבור של אש האורתודוקסיים,

ככזה .לך להיות מיוסר עם אש וגופרית ,אבל זה לא הגוף שלך זה להיות מיוסר לנצח ,המילים מדברים ,אבל העשן הייסורים שלך יעלה
השמיימה לנצח נצחים .
זה העשן הייסורים שלך זה עולה למעלה לנצח .אין זה אומר כי כיחידים ,אלו שנהגו בחטא של גידוף רוח הקודש מתפתלים כאב
ומצוקה לנצח .מה משמעות הדבר היא כי אתה תהיה זרק לתוך האש האורתודוקסיים ,אשר יאכל אותך לגמרי ,אבל העשן האש
האורתודוקסיים ,יראו לנצח ,כדי להזכיר את האחרים של העונש על  Blasphemingנגד חי האלוהים ,וזו רוח הקודש.
כילד של האדם ,אנו חיים בדרך כלל במשך  50ל 100 -שנים .אם בזמן הזה אתה רשע ,תצחק עלי רוח הקודש לדחות את דברי
האל ,אז אלוהים יהיה סוף הקיום שלך ,אבל אלוהים לא יגרמו לך מתפתלים מכאבים לנצח נצחים ,במשך שנים כל כך מעט חטאים.
זוכר :אלוהים הוא החיים ,לאלוהים למות ותחדל מלהתקיים ,זה העונש האולטימטיבי .אלוהים לא מוכנה הנאה ,לצפות בך
סבל נצחי .זו הדרך של השטן ,לא של אלוהים.

הסבלנות של הקדושים
הנה הסבלנות של הקדושים :הנה הם לשמור את המצוות של אלוהים ,והאמונה של ישו .התגלות 14:12
פסוק זה נותן הגדרה לגבי מיהם הקדושים של אלוהים ,כפי שהוגדר על ידי ישוע המשיח.
 .1עליך לשמור את המצוות של אלוהים; כלומר ,כל עשר של עשרת הדיברות ,בדיוק כפי שאלוהים דיבר עליהם .לשנות ,או
להתעלם אפילו אחת המצוות הללו היא לא לשמור את המצוות של אלוהים .פולחן מלא ואמיתי ,כמו שאלוהים ציווה ,או
לא.
 .2אתה צריך גם את האמונה בישוע ,זה אומר שאתה מאמין שישוע הוא בן האלוהים ,ועל שישוע המשיח הוא אלוהים בדמות
אדם .אתה חייב גם לקבל ולחיות על ידי המוסריות לימד על ידי ישוע כפי שהיא נוסדה על עשרת הדיברות.
אם אתה לא למלא שני היבטים אלה של הגדרה זו של מי הוא הקדוש של אלוהים ,אז אתה לא הקדוש של אלוהים ,אתה מסכן
את פסק הדין.

אשרי המתים
 ,שמעתי קול מן השמים אומר אליי",לכתוב ,אשרי המתים אשר שמתו בשמו של מעתה ואילך :נאום .כן ,את הרוח ,שבו ינוחו מן

המאמצים שלהם; ואת יצירותיהם אחריהם .יוחנן 14:13
למות על יהוה ,למות עם האמונה שלך של אלוהים ואת בנו .אלוהים בלב שלך ,מודפס על נשמתך .כדי להשיג זאת ,עליך למלא
תחילה את ההגדרה של מיהו הקדוש של אלוהים.
המילה "יצירות" כמו בשימוש הפסוק לעיל מתייחס הזמן והמאמץ שהשקעת לומד ,ובכוונתה חי על ידי  Wordו תורתו של
אלוהים .

הוא ישב על ענן
הסתכלתי ,הביטו ,ענן לבן ,ואת על הענן אחד ישב כמו אל בן האדם ,שיש על ראשו כתר הזהב ,וגם בידו חרמש חדה .יוחנן
14:14
זוכר :אלה כל החזיונות תינתן על ידי ישוע המשיח השליח יוחנן.
בחיזיון לעיל ,ג'ון זה שראית את ישו יושבת על ענן ,לובשת כתר ,אשר היא סמלית של התחנה של מלך.

ג'ון מוצג גם ישו מחזיק חרמש בידיו ,אשר הוא כלי המשמש חקלאים הקציר של יבול של חיטה או שיבולת שועל ,או איזה גידול
אחר של תבואה או דגני בוקר.

הקציר של כדור הארץ
עוד מלאך יצאה בית המקדש ,בוכה בקול רם אליו ,התיישב על הענן",הכה את המגל ,ולקצור :כי הגיע הזמן עבורך לקצור; הקציר של כדור
הארץ היא בשלה .הוא התיישב על הענן בבהילות ב מגל שלו על פני האדמה; כדור הארץ היה קצרו .התגלות :15-16 14

במקום המאפשר האדם לשקם את עצמו תחת השפעת השטן לאחר המלחמה הגדולה ,אלוהים שולח את ישוע המשיח בחזרה
לכדור הארץ .אתם אולי זוכרים מן השיעור הקודם המשל של החיטה ,את בואי איך זה מצטייר ההמרה של האדם קשורים לפולחן
האמיתי של אלוהים כמו יבול של שדה החיטה .שלושה פסוקים אלה לתת נבואה זה על הופעתו השנייה של ישו; הקדושים של אלוהים
לשמים למעלה ,או לקצור לתוך העננים עם ישו.

אש עבור אלה עם הסימן של החיה
ובא מלאך אחר מחוץ למקדש אשר בגן עדן ,הוא גם נתקל חרמש חדה .עוד מלאך יצאו מן המזבח ,אשר היה כוח מעל אש; ובכה עם בכי רועש
לו היה חרמש חדה ,אומר",הכה את מגל חדה ,ולאסוף את אשכולות הגפן של כדור הארץ; עבור שלה ענבים בשלים במלואם .התגלות 14:17-18

ההתפעלות ישוע הראשון הקדושים האלוהים את כדור הארץ ,אז זה מלאך אחר אוסף את כל אלה שיש להם את הסימן של החיה
מן הארץ .אם בפסוקים אלה שני אתה אולי חושב שזה היבט נוסף של ההלקחות ,לקרוא.

גת זעם האל
המלאך דחף ב מגל שלו לתוך כדור הארץ ,ואת אסף הגפן של כדור הארץ ולאחר ללהק לתוך גת גדולה של זעמו של אלוהים .גת

הייתה הנפוצה בלי העיר ואת הדם יצא גת ,אפילו בפני רתמות הסוס ,על-ידי המרחב של אלף ,שש מאות כשעלה .התגלות
14:19-20
כפי שאתם רואים ,אלה הם להיות אסף נזרקים אל גת גדולה של זעמו של האל .רק אלה אשר לא שומרים את המצוות של
אלוהים ,אינם חיים על ידי המוסר של האל ,לא נותנים סגידה לאלוהים ,כמו שאלוהים ציווה ,יידע את זעמו של אלוהים ,לכן ,להיות
שנאספו בפסוקים אלה למי יש הסימן של החיה ,לא סימן של האל.

ממלכתו של אלוהים על כדור הארץ
אחרי הדברים האלה שמעתי קול גדול של הרבה אנשים בגן עדן ,אומר",הללויה; הישועה ,ו תהילה ,כבוד ,כוח ,על ה' אלוהינו true :ו
הצדיקים הם פסקי דין שלו :כי הוא הציע נשפט והזונה הגדולה ,אשר להשחית את הארץ הניאוף שלה ,וטרף .לנקום את דמו של משרתיו על היד שלה.
התגלות 19:1-2
בשלב זה נבואות אלה ,המלחמה הגדולה היא מעל ,הגדולה אבל נגמר ,ישוע המשיח חזר כדי לגאול את הצדיקים ,לגנות את אלה לתת פולחן
אנטיכריסט .עם זה הושלמה ,אלוהים לוקח שליטה של כדור הארץ בחזרה מן איש

צדיק הוא זעמו של אלוהים
שוב והם אמרו",הללויה" .עשן שלה עלה ל לעולם ועד .התגלות 19:3

הזונה הגדולה היא אנטיכריסט והיום אנחנו יודעים שזה יהיה הכנסייה של רומא ואת הכנסיות אחרים כי הם בנותיו של הזונה.
אתה יכול לשקול מזהה נוסף זה של הכנסייה של רומא להיות צורר המשיח ,בשביל מה השני יש שנרדפו ונרצחו אלה אשר דחו את
הדוגמה שווא והכול בשם האל?

דין האל של זונה נהדר הוא צדיק כי הדת אנטיכריסט מטיף בבשורה שקרית של השטן ,ובכך מרמה של האיש אשר אינם
חרוצים את עבודת האלוהים .מיליוני אנשים הוסרו מן הפולחן האמיתי של אלוהים בגלל בבשורה שקרית של השטן ,להוציאם ממעגל
להיות זכאי עבור חיי נצח ,זה אומר כי השטן גרם כל האנשים האלה ידעו מוות נצחי וייסורים ,בגלל השקרים שלו .השטן הוא רוצח,
האנשים האלה בדיוק כפי שהוא רצח את הילדים ובני המשפחה של העבודה.
מעבר אנטיכריסט בדמות והזונה הגדולה להרוג את אלה אשר היא עיוור של האלוהים ,היא גם רודף אלה אשר לא היו סומות,
והיה להם עינו ,ערף את ,ונשרפו על המוקד .זה אלה ,משרתי האלוהים ,אשר הם לנקום על ידי אלוהים כאשר ישו חוזר.

יה משרתיו
זקני עשרים וארבע ,מארבע הבהמות נפל ,סגדו לאל ישב על כס המלכות ,אומר",אמן; הללויה ".קול יצאה כס המלכות ,אומר",השבח לאל שלנו,
כל משרתיו ,יה ,יה שיראים ממנו ,גם קטן וגם גדול ".התגלות 19:4-5

סוף כל סוף ,מאז הפעם של אדם וחווה ,אלוהים בסופו של דבר קובע את ממלכתו על פני האדמה ,הסרת דומיניון של כדור
הארץ איש
אלוהים רוצה שכולנו שרויים על ידי המוסר של האל ,כי אנחנו נותנים את פולחן הבורא ,כמו הוא שאלוהים ציווה ,ולא כפי הוא
התענוג שלנו או המטיפים הכנסיות צורר המשיח.

משרתי האלוהים
המילה "משרתו" מוגדרת על-ידי המילון באנגלית כמו :מישהו מי מגיש אחר ,עובד ,במיוחד לעובד שכר כדי לבצע משימות
משק הבית או להיות מערכת לניתוב שיחות אישיות עם מישהו .
אני מחשיב את עצמי משרתו של אלוהים ,אך ההגדרה שלעיל אינו תקף אותי ואת מערכת היחסים שלי עם אלוהים ,אז החלטתי
ללכת קונקורדנציה תנ ך כדי לראות אם המילה היוונית המקורית יש הגדרה שמתאימה מה לקחת בחשבון משרתו של אלוהים להיות.
המילה היוונית " ,Sovaosאו  "Doulosמוגדרת בתור :שפחה ,לעתים קרובות ולכן במובן המלא של הושמע או התרפסות ,כדי
להיות מודבקת .
 .אני מצטער ,אבל ההגדרה הזאת היא לא איך שאני רואה את מערכת היחסים שלי עם אלוהים בתור ,אז חיפשתי עמוק בשפה
היוונית ,כדי לראות אם יש הגדרה שנותן הגדרת כפי שאני רואה את התחנה שלי עם אלוהים.
המילה היוונית " "Se'w Deoמוגדרת בתור :כדי לאגד ביישומים שונים ,פשוטו כמשמעו או בהשאלה ,חוב ,או בקבוצת לסרוג,
לקשור ,או רוח ,כמו רוח סביב משהו. .
גם אני לא חש בנוח עם כל ההגדרות האלה ,אז נתתי את ההגדרה שלי ,כמו שאני מרגיש את זה בלב שלי.
"משרתו של אלוהים" של מישהו מי בוחר נותן אמיתי ונכון פולחן לאל הבורא ,שעניינה אלוהים עשרת הדברות ,עוד יותר מה
שאומר כי משרתו של אלוהים הוא מישהו אשר ממשיך את המצוות של אלוהים( ,עשרת הדברות) ,ויש לו עדותו של ישו .

אם יש שמת לב ,אתה יודע שזהו גם ההגדרה של הקדושים של אלוהים .הגדרה זו היא רואה שום קשר העבדים ,למעשה
אלוהים אומר לנו כי אנחנו הילדים שלו ,אם אנחנו סוגדים לאל כפי שהוא מצווה נהיה בתור כדי לקבל את הירושה של אלוהים כמו של
בנו.
מאז מאי  2009אני משרתו של אלוהים כי הוא ביקש כי לתת הסבר הספרים של התנ ך ,לפרסם אותם בדף אינטרנט זה .שמתי
ברצון בשעות ארוכות של לימוד ,מחקר והקלדה . .אני לא העבד של אלוהים ,וגם בבוקר שאני להתחבר אליו בכל דרך משפטית.
אני עושה מה שאני עושה .כי אני אוהבת את אלוהים ,ואני כמו ללמוד להכיר את אלוהים על דרך אישית ואינטימית ,אוהב אותו
יותר .אני אוהב את זה כאשר משהו לא מבלבל אותי ,אז אלוהים מגלה לי את המשמעות ,כמו חלום או חזון או פיצוץ פתאומי של הבנה.
אני רואה את זה כמו שאלוהים נמצא קשר ישיר איתי .זה נותן לי הרגשה כאילו כלום לא צריך אי פעם נתקל בעבר.
 .אבי ,כמו בן טוב שאני מנסה להראות כבוד עבורו על ידי שחיי את חייו בצורה הוא ציווה כי אני חייב ,כפי שמציבה את עשרת
הדברות ,תורתו של ישוע המשיח.

נישואין של הטלה
שמעתי כאילו הקול של המון גדול ,כמו הקול של מים רבים ,כמו קולו של  thunderingsהאדיר ,אומר",הללויה :עבור אדוני אלוהים כל יכול
 .reignethתנו לנו לשמוח ,לשמוח ,ותן כבוד לו :כי הנישואין של הטלה הוא הגיע ,אשתו זיווג עצמה מוכנה ".התגלות 19:6-7

הנישואים של הטלה הוא התייחסות את הקדושים של אלוהים ואת קבלתם של המוסר של האל ,אשר נתנו את עצמם כדי לשרת
את האל דרך תורתו של ישוע המשיח.
 .האישה היא כל מי מקבל את תורתו של ישו ולשמור על עשרת הדברות ,כל עשרה מהם.
השה נחשב לרוב להיות הגבר ישו ,אבל ב הפסוקים הנ ל ,הוא לא הגבר אלא את תורתו של ישו ,זה להיות נשואים לילדים של
האיש ,התוצאה הסופית להיות בהצטרפות יחד בין הרוחני ההיבטים הטמפורלי של אלוהים של הבריאה.

המשל של האורחים לחתונה
במשל זה ,ישוע הוא נותן את נבואתו של אירועים עתידיים ,כמה שבועות בלבד ואחרים שנים ,על מאות שנים.

מוזמנת שלא תבוא
ישוע ,ענה ,ויאמר אליהם שוב על ידי היתה ונשארה ,ואמרתי",ממלכת השמיים דומה למלך ,אשר עשה חתונה לבנו ,וישלח את

משרתיו לכנות אותם זה היו בקשה להסב לחתונה :והם לא יגיעו ".מתיו 22:1-3
המלך רוצה לתת לבן בנישואין ,הוא מזמין כמה אנשים להשתתף בחתונה .לצערו ,כל מי שהוא מזמין דוחה את ההזמנה.

במשל זה ,המלך הוא אלוהים ,ואת הבן שהוא רוצה לתת לנישואים הוא ישו ,ואלו מי הוא הזמין היהודים .היהודים לא מקבלים
כי ישוע הוא בן האלוהים ,לכן ,הם ידחו את ההזמנה.

המשתה הוא מוכן
שוב ,הוא שילח משרתים אחרים ,אומר",תגיד להם אשר נמצאים בקשה להסב ,ראו ,הכנתי את ארוחת הערב שלי :שוורים שלי,

 fatlingsשלי נהרגים ,והם כל הדברים מוכנים :מתקרב הנישואין .מתיו 22:4
המסיבה היא תורתו של ישוע .לאחר שישוע סיימו את תורתו ,הכל היה מוכן להתמזג יחד את הברית הישנה ,הברית החדשה ,אך
היהודים דחו את ישו ,ולכן דחה את הברית החדשה.

 .הם הרגו את המשרתים
אבל הם צחוק זה ,ועברו את דרכיהם ,אחד במשק שלו ,אחר הסחורה שלו ,:השריד לקח משרתיו ,בהציבו להם המחללים ואת

באוצר אותם .מתיו 22:5-6
כאשר משרתי האלוהים ,השליחים ,יצא להטיף את תורתו של ישו ,הם טופלו עם בוז ,distain ,הוכו ונרצחו על ידי אלה הלכו
ללמד את דבר האלוהים כדי.

זעמו של אלוהים
 ,אבל מתי המלך שמע ממנו ,הוא היה שנה אחת :והוא שילח את צבאו ,הרסו את העיר שלהם .מתיו 22:7
זכור" :המלך" הוא אלוהים ,ולכן "העיר" היא סמלית של כל אדם ואת הישגיו אלוהים יראה נהרס במהלך המלחמה הגדולה.

לא ראוי
ואז אמר לו משרתיו",החתונה יהיה מוכן ,אבל הם אשר היו בקשה להסב לא היו ראויים ".מתיו 22:8
עוד פעם" ,המשרתות" הם השליחים של ישו ,אלה היו בקשה להסב לחתונה הם היהודים .בכך שהיהודים דחו את ישו ,ולכן
סירב להשתתף בחתונה בין תורתו של ישוע לברית הישנה ,הם נחשבים ראוייה .הברית החדשה על ידי אלוהים '.

להזמין את הטוב ואת הרע
לכו לכן אל הכבישים המהירים ,וכן רבים כמו תמצא ,הצעת הנישואים .משרתים אלה יצאו אל הכבישים המהירים ,המתאספים כל

רבים ככל שהם מצאו ,שניהם רע וטוב :החתונה היה מרוהט עם האורחים .מתיו 22:9-10
היהודים דחו את השליחים של ישו ,מה הם והטיף לגבי תורתו של ישוע ,הם התחילו להטיף לאלו של הגויים ,אשר לא היה
החוק כפי שהוצגה בעשרת הדיברות .במאמץ זה ,השליחים המרה רבים הגויים תורתו של ישו ,אך כאלה ,חלקם לא שהומר באופן מלא,
וביד של הפגאניות והמסורות שלהם.
דוגמה טובה זה יהיה חלק הכנסיות נוסדה על ידי השליחים ,לאורך זמן ,החל להתבונן ביום הראשון כמו יום קדוש ,אף-על-פי
דבר בכתבי הקודש שמרמז דבר כזה .זה אלה המעטים שולל את שאר הקהילה ראשון מתקבל על ידי אלוהים ,זה אלה המהווים הרע,
אשר הפכו אותו לחתונה.

אין בגד לחתונה
המלך הגיעו לראות את האורחים ,הוא ראה שם אדם אשר לא לבשה בגד לחתונה :ו הוא נאום לו האלהים"חבר ,איך  camestאלף

בשתי הגדות לא נתקל בגד לחתונה? והוא היה חסר מילים .מתיו 22:11-12
הבגד לחתונה הוא סימבולי ההמרה ל תורתו של ישו ,באופן מוחלט .האיש הוא סימבולי של כל היהודים והגויים ,זה לתת מס
שפתיים כדי לתת סגידה לאלוהים אבל מי להסתיר הרבה אמונות השווא ועל מסורות הנמצאים באופוזיציה כדי או ציות את תורתו של
ישו או את  Wordואת המצוות של אלוהים שלהם.
שלא חשבנו זה כמו להיות יום הדין ,ואתה שהאנשים האלה חושבים שהם נותנים אמת ,הפולחן הנכון לאלוהים ,יש להם אי-
הצדק .אלוהים מוצא .unredeemable

רבים הם הקרואים ,אבל נבחרים אחדים
ואז אמר המלך למשרתיו"לאגד לו ידיים ורגליים ,ולא לקחת אותו ,וישליכהו לאפלה החיצונית; יהיה בכייה וחריקת שיניים ,עבור

רבים נקראים ,אך מעטים הם הנבחרים .מתיו 22:13-14
האלוהים הוא מוחלט; כדי להיות באמת של האמונה ,אתה חייב לקבל זאת ,בכל פעם דבר האלוהים אומר משהו שהוא בניגוד את
אשר אתה מאמין כנכון ,אתה חייב לשכוח מה אתה חושב .שאתה יודע ומקבל את דבר האלוהים.

אלוהים

אומר" :אבל ,היום השביעי הוא השבת של האדון האל ,בתוכו ,לא עשה שום עבודה ".אם הכנסייה שלך

מטיף היום הראשון( ,ראשון) ,כמו היום את הלורדים של השאר ,ואתה עכשיו לראות כי אלוהים אמר "היום השביעי הוא יום לורדים

המנוחה" ,אז את ה חייב לדחות את היום הראשון ולשמור היום השביעי כמו השבת הקדושה לורדים ,כל דבר פחות מזה ,אתה יידחו על
ידי אלוהים.

הפשתן שהוגדרו
ולה (הכלה) נענתה כי היא צריכה להיות ערוכים פשתן ,נקי ולבן :הפשתן הוא האלוהים הקדושים .התגלות 19:8

כפי שאתה יכול לראות ,בכל פעם בתנ ך אתה רואה את ההפניה כדי להיות לבוש פשתן ,זה הפניה צדקתם של אלה לובש אותם.
זכור :להיות צדיק זה נכונה כפי שאלוהים מגדיר נכון ,להיות אחד עם אלוהים ,לקיים את המוסר של אלוהים כמוסר שלך,
וכדי לתת פולחן האל כפי שהוא מצווה.
אלה המבקשים צדקתו ימצאו אותו בידיו של עשרת הדיברות ועל ידי חובק את תורתו של ישו ולחיות על-ידי מוסריות ישו
לימד.

נכון האמירות של אלוהים
הוא נאום אליי",כתיבה ,אשרי הם הנקראים בפני סעודת הכלולות של הכבש" .הוא נאום אליי",אלה נכון האמירות של אלוהים ".התגלות 19:9

כל זה כבר חשף בדף אינטרנט זה ניתן למצוא את הספרים של התנ ך .כתביו של הנביאים ,כפי שנמצא בתוך הספרים של התנ
ך ,הן מילות האלוהים האמיתית ,כי זהו שאלוהים נתן הנביאים מה לכתוב .אתה חייב להאמין זה אם אתה רוצה סיכוי להשיג להכיר את
אלוהים באופן אישי ,אינטימי ,ובשנת להיכנס לגן-עדן.

עבודת אלוהים ולא אחר
 .ונפלתי לרגליו לסגוד לו .ויאמר לי",מבין אתה לא עושה את זה :כי אני הבחור-עבדך ,ולא את אחיהם בעלי עדותו של ישו :לעבוד את
אלוהים :על עדותו של אלוהים הוא רוח הנבואה ".התגלות 19:10

אם אתם עומדים בפני מלאך מאלוהים ,אל תזיז לתת לסגוד לו ,כי אלוהים עשה אדם שווה עם המלאכים .אנחנו צריכים מקום
לא אחר לפני אלוהים ,זווית זו מזכירה ג'ון ,ולכן נותנים סגידה לאלוהים ,לא לשליחיו.

ישוע מחדש את כדור הארץ
ואני ראיתי את עדן נפתחה ,והנה סוס לבן; הוא התיישב עליו נקרא נאמן ואמיתי ואני בצדקת הוא שופט ,להפוך את המלחמה .התגלות 19:11

כאשר ישוע המשיח חוזר לכדור הארץ ,יהיה לשפוט אדם ומלאכים אלה שנפלו מן חסדו של אלוהים .מעבר זה של פסק הדין,
ישוע הוא צדיק( ,תיקון) ,בכך שהם מי הוא שופט את חטאו נגד האלוהים.

אלוהים ברא את היקום הזה ,ולכן זה שייך לו ,המילה שלו היא ההגדרה של הצדק ,שכל אחד יכול להשפיל את דבר האלוהים
היא לקדם שקרים ,אלוהים יעניש את אלה שכן.

ישוע הוא אלוהים בדמות אדם
העיניים שלו היו כמו להבת אש ,על ראשו היו כתרים רבים;  .והיה לו שם נכתב ,כי איש לא ידע ,אבל הוא עצמו .והוא היה לבושים עם
 vestureטבולות בדם :שמו נקרא דבר האלוהים .התגלות 19:12-13

הגוף של ישו הוא הכלי של כל שעומד על אלוהים וכל זה הוא קדוש ואמיתי .ישוע הוא החיים נשימה האלוהים ,לוקח את מקומו
של התנ ך החשוכים .כאשר אתה נותן פולחן לישו ,אתה נותן פולחן האל.

ישוע המלך הכובש
צבאות אשר היו בגן עדן אחריו על סוסים לבנים ,לבוש פשתן ,לבן ונקי ו מפיו גת חרב חדה ,עם זה הוא צריך לחסל את האומות :ו הוא נשלוט
בהם עם מוט ברזל ,:הוא  treadethגת את האכזריות ואת זעמו של אלוהים הכל יכול .הוא הציע על  vestureשלו ועל ירכו ,כתוב שם מלך המלכים,
אדון האדונים .התגלות 19:14-16

כאשר ישו חוזר ,ההתגלות השנייה של המשיח ,העולם יעזבו דרך המלחמה הגדולה ,השואה הגרעינית הגדולה עוקבות .הערים
של העולם הושמדו ,על-ידי הפצצות של האדם או רעידת האדמה הנגרמת על ידי אלוהים . .הכל רק מספר דוגמאות אומות העולם נהרס,
האוכלוסייה של האדם על פני כדור הארץ יהיה קצר יותר משני מיליארד אנשים .כל מי נתן פולחן כפי הטיף על ידי בבשורה שקרית של
השטן יוסרו מן הארץ ,עוזב את אלה אשר לא נתן הפולחן בכנסיות של אנטיכריסט שלא אימתו הטפה בלתי מוסרי של נביאת השקר .זה
בסביבה זו כי ישוע תקים את ממלכתו על פני כדור הארץ ,הוא ישלוט על כל מה שנשאר של האדם ואת האומות שלו.
עם הכוח של השטן הוסר ,אלוהים כבר לא אסבול ציות תורתו של אלוהים .כפי הפסוק הנ ל מעיד ,ישוע ישלוט עם מוט ברזל.
כל אחד או כל אומה אשר לא כרעו דרכים האלוהים ,ירגישו את מוט ברזל גמול מהירה.

סעודת נישואין
ראיתי מלאך שעומד בשמש; הוא בכה בקול רם ,אומר כל עופות שעפים בעיצומה של גן עדן",ולבוא לאסוף את עצמכם בפני הסעודה של האל
הגדול; כי אולי תאכלו הבשר של מלכים ,ואת הבשר של קפטנים ,לבשר האדם האדיר ,ואת הבשר של סוסים ,מהם לשבת על אותם ,ואת הבשר על כל
הגברים ,שניהם בחינם וליצור קשר ,מקטן ועד גדול .התגלות 19:17-18

פסוקים אלה מתייחסות חזרה משל ההזמנה לחתונה .תמיד לאחר טקס נישואין לשם קבלה או משתה ,אלוהים מזמין את פאול
(ציפורים) השמים ,להשתתף הסעודה נישואין . .זה כדי לציין כי לאחר מלחמת העולם הראשונה ,התלאות ,יאוכלסו כדור הארץ על ידי
גופות מתים ,אשר הציפורים והחיות ששרד נהנה על...

נביא שקר ,צורר המשיח לתוך אגם האש
ואז ראיתי את החיה ולאחר המלכים של כדור הארץ ,ואת צבאותיהם ,המתאספים להילחם נגדו ,התיישב על הסוס ,ונגד הצבא שלו .החיה נלקח
ואני איתו נביא שקר כי מחושל ניסים לפניו ,שבה הוא שולל אותם קיבלה את הסימן של החיה ,ואת אותם זה סגדו התדמית שלו .אלה הן היו יצוקים
בחיים אל תוך אגם האש הבוערת עם גופרית .התגלות 19:19-20

שימו

לב :רק צורר המשיח ,ונביאי השקר מושלכים לאגם האש ,על-פי הפסוקים הנ ל לא שטן ,לא אלה של גבר את חותם

של החיה.

וראיתי את החיה :זו מתייחסת אנטיכריסט נתון כמו התגלות .13:1
החיה נלקח :יש התייחסות לעובדה כי אנטיכריסט הוא מובס על ידי ישו ,כמו גם ונביאי השקר ו וצבאות האדם שסוגדת לפי
השטן בבשורה שקרית.
אגם האש :נותן תיאור סמלי שלהם תבוסה הרס מוחלט בכוחו של אלוהים החזיק בידו של ישו.

נהרג על ידי החרב מהפה של ישוע
ואת שרידי נהרגים עם החרב שלו ,התיישב על הסוס ,החרב אשר המשיך מפיו ,:כל עופות היו מלאים בשרם .התגלות 19:21

פסוק זה מראה ,אלה של גבר את חותם של החיה נהרגים על ידי החרב שיוצא מהפה של ישוע.

החרב
החרב של ישוע היא סמלית של תורתו של ישוע .אלה שנאמרו ע י ישו הם החרב אשר בסופו של דבר הורגת כל מי דחה את
מכתבי הקודש של אלוהים ,את עשרת הדיברות.
עם קצוות זה החזק השטן על כדור הארץ ,ישו עכשיו יקימו למלכותו של אלוהים על פני האדמה זה יהיה האחרון אלף שנים.

השטן הוא כבול
ואז ראיתי מלאך יורד מן השמים ,יש את המפתח של בור ללא תחתית ,שרשרת גדולה בידו .הוא נאחז על הדרקון ,את 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

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.

מלאך משמיים
"מלאך תרד משמים;" זה לא אומר לנו .זה ישו ,אבל ככל שאנו ממשיכים לקרוא ,מי המלאך הזה הופך ברור.
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 .מי אם לא אלוהים יכול לקבל כוח כזה על השטן ,אשר הוא מי הדרקון מסמל?
כפי שאתה יכול לראות ,פסוקים אלה הם כל התייחסות לישוע המשיח והוא זה אשר מחזיק המפתחות כדי למוות וגיהנום; לכן זה
מלאך  Rev 9:1הוא סמליות של ישוע המשיח.

התחייה הראשונים
ראיתי כסאות מלכות ,ו הם ישבו עליהם ,ואת פסק להם :וראיתי הנשמות מהם זה נענשו וערפו את ראשם העד של ישוע ,ולכל דבר האלוהים,
אשר לא מאמיניו החיה ,וגם דמותו ,וגם קיבל את חותמו על המצח ,או בידיים שלהם; והם חיו מלך עם המשיח אלף שנים .התגלות 20:4

כסי הפרט כאן הם אלה של האפיפיורים של הכנסייה של רומא ,כמו גם כס המלכות של אומות העולם שנתנה מזון אנטיכריסט,
(הכנסייה של רומא) ,כמו גם נביא שקר( ,ארצות הברית של אמריקה) .מדינות אלה ישפטו על ידי אלוהים-אלוהים על הופעתו השנייה
שלו.
הנשמות מהם זה היו נערף  ,כמו גם כל האחרים שמתו עבור אמונתם בישוע-אלוהים וכך יוצגו הקדושים של אלוהים ,ואילו
שגבה שלט עם המשיח במהלך האלף הבא.

חטא מתים להישאר מת
אבל שאר לא מת לחיות שוב עד אלפי שנים היו מסתיימות ,זה התקומה הראשון .הקדושים המבורכים ,הוא מי חלק בתחיית המתים הראשון
שיש לו :כזה השנייה מוות וטרף אין חשמל ,אבל הם יהיו הכהנים של אלוהים ושל ישו ,נשלוט איתו אלפי שנים .התגלות 20:5-6

הסתיימה המלחמה הגדולה ,הגדולה מיצה את עצמו ,ישו חזר כדי להביס את השטן? ואת כל אלה שהתנגדו אלוהים .מי האלוהים
הקדושים ,מת וגם בחיים ,היו לשמים למעלה עם ישו לתוך העננים ,לכן כל שרידים של האדם על פני כדור הארץ הם כל האחרים לאורך
ההיסטוריה של האדם על פני כדור הארץ מי הם אלה אשר לא לתת האופוזיציה לאלוהים ,מת וגם בחיים ,אבל באותו זמן לא יכול להיות
מוגדר את הקדושים של אלוהים.
 .זה האנשים האלה ,מי עדיין חי ,על מי ישוע של הקדושים האלוהים ישלטו על מעל במשך אלף שנים לפני אלוהים מביא על
התחייה השנייה ,השמים חדש ואז הארץ החדשה.

להבין למה אלפי שנים
אני רוצה להראות לך .משהו עשוי לעזור לך להבין באופן מלא את מה שאלוהים עושה בכל הנוגע לחיי אלף שנות שלטונו של
ישוע.
כאשר אלוהים גרם משה להביא את בני ישראל ממצרים ,הוא גרם לכך שהם לשוטט במדבר במשך ארבעים שנה לפני ומאפשר
להם להיכנס אל הארץ המובטחת .זאת הוא עשה כדרך מאסיפת בשחיקה של גיל ,אלה שהגיעו ממצרים שנפגמו לפי דתות פאגאניות
והאמונות של השטן.
ואז אלוהים אפשר כי-המלך נבוכדנאצר להשמיד את העם היהודי ,לקחת בשבי במשך שבעים שנה ,רבים מן היהודים ששרדו
את החורבן לעם ישראל .זאת הוא עשה עוד פעם לאפשר זמן של התשה דרך גיל היהודים שלא הצליחו יצייתו לחוק ולמוסריות של
אלוהים.
אלוהים נתן אז שהשורדים בבל עוד ארבע מאות תשעים שנים להכניס את עצמם לגמרי אמיתי ונכון פולחן האל .זה היה צפוי,
כמו הנבואות לספר לנו כי כאשר המשיח בא זה לעם ישראל לעלות לאמץ את האל שלהם ,ולתת פולחן לבנו ,המשיח.
שוב השפעת השטן שלף מנבחריו של אלוהים ממנו ,אז הוא הקים ברית חדשה ,הפעם עם כל אדם בנפרד של כל קבוצה או
האומה .מי כותב חוקי האל על הלב שלהם ,ואני מקפידה על מוסריותו של אלוהים נותן סגידה לאלוהים בדיוק כפי שהוא מצווה ,יהיה
לקדושה של ברית חדשה זו.
למרות זאת ,הכוח של השטן להטעות אדם הסיר מן האדמה כל אלא קומץ של אלה יכולה להיות מוגדרת כ הקדושים של
אלוהים .אלוהים אומר לנו כמה שהוא מזהה הקדושים כמו להיות  144,000של היום כל כך בשידור חי באחרית הימים מן הסכום הכולל
של מעל  7מיליארד החיים .אלה  144,000אלוהים תהיה התלהבות לתוך העננים ,הם יבול ראשון של הקדושים של האל.
אלה תקופות הזמן הראשון 40 ,השנים ,ואז  70שנים ,ואז השנים  ,490שהיה אדם בחיסול כל אלה לא משרתים את אלוהים,
הוכיח תהיה קצרה מדי פעם ,פלוס הם הייתה להשפיע להילחם נגד של השטן ,אז הם נכשלו .מסיבה זו ,אלוהים הולך להסיר את השפעת
השטן על האדם על ידי שרשור השטן בבור ללא תחתית ,במשך אלף שנים ,בתקווה כי זה יאפשר לו להתגבר על דרכיו חוטא ולאמץ את
הדרכים של אלוהים.
כמבחן ,אלוהים לשחרר השטן חזרה לתוך האדמה אחרי אלפי שנים ,פעם יותר להשפיע ,להונות איש כמה זמן הוא עונה הקטן
לא יכול לקבוע עם המידע הניתן בכתבי הקודש ,אבל אני לא אהיה מופתע כי השטן ניתנת לפחות באלף השנים בניסיון להשחית את אלה
של האדם לשרוד עוד אלף שנות שלטונו של ישוע ,את הקדושים של אלוהים.

השטן הוא שוחרר
 ,כאשר אלפי שנים הם פג ,השטן יהיה שחרר מהכלא שלו ,תצאו להונות
האומות אשר נמצאים ארבעת הרבעים של כדור הארץ ,מלחמת גוג ומגוג ,לאסוף
אותם לקרב :המספר של מי הוא כמו חול ים .התגלות 20:7-8
כאשר השטן שחרור אחרי אלפי שנים ,יש לו עונה הקטן עוד פעם לשקר ,לרמות איש זה לא רק השטן הוא ישוחרר בחזרה אל
כדור הארץ לעומת זאת ,אבל כל אלו זה שם מת ,ככאלו התקומה הראשון ,הם נתנו את חייהם בחזרה והניח עוד פעם על פני האדמה .זה
שווה מיליונים אם לא מיליארדים של אנשים והושבה לחיים כולם בו זמנית.

אש הגיהינום
הם עלו על רוחב של כדור הארץ compassed ,המחנה של הקדושים על ,העיר האהובה ,:אש ,ירד מן האל מגן עדן ,ובלע אותם .התגלות
20:9

עד כה ,אלוהים איננו מספר לנו כמה כל אחד אלה אשר חיים דרך אלפי שנות שלטונו של ישוע על פני האדמה כמו מלך ,מולכים
שולל על ידי השטן ,אבל מן הניסוח ,זה עולה כי חלקם אם לא כל היו .אני מוצאת את זה קשה להבנה .מאז אני גיליתי את אלוהים ואתה
למד דבר האמת ,אני  100%יועבר לשרת את האל .איך מי שחי את חייהם תחת האלוהים עם אין השפעה על ידי השטן יכול להיגרם על-
ידי שקרים? אני פשוט לא מבינה .ברגע שאתה מבין האלוהים האמיתי ,שקריו של השטן אין כוח לפחות אני לא רואה איך אני יכול אי
פעם להיות מרומים שוב.

נזרק לאש הגיהינום
השטן שולל אותם שנוצק לאגם של אש וגופרית ,כאשר החיה ונביאת השקר הם ,ולא יהיה להיות מיוסר יום ולילה לעולמי עולמים .התגלות
20:10

זוכר :החיה היא אנטיכריסט ,ונביאי השקר דומה אנטיכריסט בכך הם של דת שקרית וגם לא גברים .השטן הוא מצד יצור ,כי
השטן הוא מלאך שנפל ,ובתור שכזה הוא כמו גבר ,נפש חיה חי .העינוי של השטן יהיה לנצח ,אי פעם ,ואילו אלה של האיש אשר אינם
קדושים של האל ,לא תינתן לגיהינום של אש ,לפחות לא עד פסוקים אלה.

הישן וארץ לעבור משם
ראיתי את הכס לבנה גדולה ואת אותו כי ישב על זה ,מפני שפניו את הארץ והשמים ברחו משם; ולא היה למצוא לה מקום בשבילם .התגלות
20:11

לא כתוב כמה פסוקים ,אבל אני חושב כי הסיבה אלוהים מביא לסיומו השמים הישן ,כדור הארץ הוא כי השטן? ואת דרכיו רוע
יש מזוהמים בשני המקומות .על-ידי החלפת אותם גן עדן חדשים וארץ חדשה ,אלוהים מתחיל מההתחלה שוב ,עם עולם ללא חטאים,
מושלם ,כמו היקום הזה היה כאשר תחילה ברא אותו.

המתים נשפטים
וראיתי את הדוכן מת ,קטן ונוח ,לפני אלוהים; ואת הספרים נפתחו :עוד ספר נפתח ,אשר הוא ספר החיים :ואת המתים היה נשפט מתוך
הדברים אשר נכתבו בספרים ,על פי מעשיהם .התגלות 20:12

 .למשך כל החיים ,אלוהים שומר דין וחשבון של הפעולות שלך ,את הטוב ואת הרע .אם לא תצליח להשיג את המצב של הקדוש
של אלוהים ,כך ישפטו על ידי אלוהים על זה שהיא התקשרה יום הדין .מלאך האדם ואת כל נשמות אחרות-חיים שיצר אלוהים יצטרך
להתמודד עם זה יום הדין ,הוא לא מרוויח מזה .אבל אתה אומר שאתה לא מאמין באלוהים ,לכן לא מאמין שיש יום הדין ,זה לא משנה.
אלוהים הוא אמיתי ,אתה תישפט" ,רצון האל" ייעשה ,לא שלך.

נותן הים עד שהיא תמות
הים וויתר על המתים שהיו בו; ו למוות וגיהנום הביא לנו את המתים אשר היו בהם :וכתוצאה מכך הם היו נשפטת כל אדם על פי מעשיהם.
התגלות 20:13

למרות שהיית מת בקבר שלך חמשת אלפים שנה ,עדיין יקום לתחייה לחיים ואת אז תעמוד לפני לבורא להישפט.

למוות וגיהנום יצוק לתוך האש
שהמוות נוצקו לתוך אגם האש . .זה המוות השני .התגלות 20:14

זכור :משמש בתנ ך" ,לעזאזל" מתייחס למוות  ,לא למאורה של השטן .
מה פסוק זה אומר ,כי כבר לא האיש יהיה כפוף מוות ,כי כל האנשים שנשארו ,יהיה הקדושים של אלוהים ,כך יהיה לי חיי נצח.

החוטאים מושלכים לאגם האש
 ,יומת לא נמצא בספר החיים היה מושלך אל אגם האש .התגלות 20:15
אז אתה מבין ,על זה השנייה או מוות נצחי ,כל אלה שהיו לאחר שנשפט לא שובר ,תושלך אל אגם האש אחרי הכל . .זהו מוות
נצחי שממנה יכול להיות אין תחיית המתים .התמצית של כל הם ,האישיות שלך ,את חוויות החיים ,יחדל מלהתקיים .אתה תהיה יותר.

