חגיגת חג המולד
למה אנחנו חוגגים את חג המולד?
במחקר מקיף את הספרים של התנ ך מאז פברואר  ,2007לא מצאתי כל הוראה או פקודה התנ ך שבו האל ,ישו או השליחים,
לתת פקודה ולא הוראה כי אנחנו צריכים לתת של שמירה שנתית או לחגיגה להולדתו של ישו( ,חג המולד) ,ולא לצורך העניין על מותו
על הצלב( ,פסחא) .אין שום אזכור של נתינה חגיגה או זכירה של תחייתו של גם .לכן ,אני חייב לשאול את השאלה "למה אנחנו נותנים
מועדים ,חגיגה של לידתו של ישו ,בתוך מה שנקרא חג המולד ",כאשר לא ציווה אותו ,אלוהים אומר לנו .אנחנו לא צריכים להוסיף
ולגרוע המילה שלו ,או את מצוותיו?
במאמץ שלי כדי לגלות את האמת על חגיגת חג המולד הלכתי התנ ך והן מסמכים היסטוריים .גיליתי במשך  200השנים
הראשונות לאחר שישו .צעד על פני האדמה ,שהוא לא חגיגה כזו כל הזמן .ואז הגיע בין כמה ,רק קטן ,מעט כתות נוצריות ,הרצון לחגוג
את יום ההולדת של ישו ,בדיוק כמו רבים לחגוג את ימי ההולדת שלהם כל שנה .מכאן התפתח מסורת.

היסטוריה של חג המולד
במאמץ שלי להתמיד במחקר שלי של התנ ך ,לקחתי מבט על ההיסטוריה של חג המולד .אני מוצא מקום בכתבי הקודש שהאל
נתן הוראה את קיומה ,אבל הקיסר קונסטנטין הזמנת את קיומה בשנת  325לספירה .זה היה הקיסר קונסטנטינוס הוקמה הכנסייה של
רומא לספירה  s'300ולאחר מכן קרא לעצמו האפיפיור הראשון .זה היה בתפקיד זה כמו האפיפיור הראשון ,שבו הוא גרם של שמירה על
לידתו של ישו ,חג המולד ,של שמירה על תחייתו של ישוע ,חג הפסחא ,הכנסייה מגובה חגים דתיים.

חג רשמי ,אבל לא נצפתה כלל
בשנת  325לספירה ,קונסטנטינוס ,הקיסר הרומאי הראשון להיטבל כנוצרי ,הציג חג המולד חג שלא ניתן להזיז ב 25-בדצמבר.
הוא גם הציג ראשון כפי יום קדוש בשבוע -7יום חדש שהוקם על ידי הקיסר קונסטנטין ,הציג משתאות זחיח (פסחא).
 354לספירה  Liberiusהבישוף של רומא הורה באופן רשמי חברי שלו כדי לחגוג את הלידה של ישו ,ב 25-בדצמבר כדי
להיכנס קונפורמיות עם הצווים של הקיסר קונסטנטינוס.
כפי שאתה יכול לראות ,זה לא היה אלוהים שייסד במשולב עם הכנסייה של רומא של שמירה על חג או חג הפסחא ,או של
שמירה על השבת ביום ראשון ,אבל הקיסר קונסטנטינוס של האימפריה הרומית.

אלוהים אומר" ,פולחן אותי"
זכור :אם אלוהים לא דיבר זה אז זה לא של אלוהים ,אם לא תמצא משהו בספרים של התנ ך שבו אלוהים או אלוהים נותן
הוראה או פקודה הלידה של ישו ,להיות שנצפו ,אז כדי לעשות זאת יהיה לשים אותך בניגוד יהיה של האל.
כפי שאתה יכול לראות ,רק עשיתי הצהרה נועזת ,לכן ,אתם עשויים לשאול" ,היכן בתנ ך אלוהים בעצם אומר לנו כי אנחנו
בטעות אם נעשה את זה מאשר כאל מאוית?"

פקודת האל
עכשיו לכן הקשיבו ,שמע ישראל ,בפני חוקים ,בפני פסקי-דין ,אשר שאלמד אותך ,בשביל לעשות אותם ,כי  yeעשויים לחיות,

ותלך בעלי הקרקע אשר לאלוהים של אבא שלך נתן לך .דברים 4:1
מה פסוק זה אומר זה שאלוהים לימד אותנו כיצד לציית לו ,על ידי שמירה על חוקים ופסיקות שלו ,אשר יעניק לנו עשרת
הדברות .כאשר אנחנו וצייתן אל האלוהים ,אלוהים ייתן תגמולים לתת לו פולחן אמיתי ונכון.

האזהרה של אלוהים
יה בסדר לא להוסיף אל המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה  yeלצמצם שום דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך

אשר אני מצווה עליך .דברים 4:2
מה פסוק זה אומר זה כי לנו אין צורך לקחת מה אלוהים כבר פיקד או הורה לנו ,ולא להוסיף או להסיר משהו מה הוא כבר סיפר
לנו.
שוב ,תנו לי לחזור על מצאתי מקום בדפי התנ ך שבו האל ,ישו או כל השליחים נותן הוראה או פקודה כי אנחנו צריכים
לתת חגיגה של לידה או מוות ותחייתו של ישוע .
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה שקר .או כדי לשים את זה בדרך אחרת ,אם אלוהים לא נותן פקודה מסוימת ,ואז לנו לעסוק
כזאת חגיגה היא למקם אותנו נגד האלוהים .אם אלוהים לא הורה שאנו צופים את לידתו של ישו כפי החגיגה השנתית כחלק לתת לו
תפילה אמיתית ,אז לשם כך מוסיף מה אלוהים אמר לנו .כאשר אלוהים אומר לנו לעיל ,אנחנו לא צריכים להוסיף דבר על מה אלוהים
אומר לנו לסגוד לו.

להלן דוגמה של הפקודה של אלוהים
ישנם שתי פעמים בתנ ך שבו אלוהים השתנה היבט של איך אנחנו צריכים לתת לו את פולחן ,בשתי הפעמים אלוהים או אלוהים
נתן הוראות ספציפיות לגבי מה שאנחנו עושים.

הפסח
ויאמר ה' אל משה ואהרון",זוהי פקודת של הפסח :אשר לא זר לאכול הימנו :אבל המשרת של כל אדם שקנה תמורת כסף ,כאשר
אתה  hastלמול אותו ,אז הוא לא יישן לאכול הימנו .זר ומשרתו שכר לא יאכל ממנו בבית אחד יהיה זה להיאכל; אתה ואזי לא סוחבים
איתנו אלמדו הבשר בחו ל מחוץ לבית; גם  yeיישבר עצם הימנו .כל כנסת-ישראל תשמור אותה .כאשר אדם זר יהיה לשהות עימך ,ישמור
הפסח לאלוהים ,לתת כל הזכרים שלו למול ,אז תן לו להתקרב ולשמור אותו; הוא יהיה כמו אחד שנולד בארץ :עבור אדם נימול לא תאכל

ממנו .חוק אחד תהא לו זה  homebornבפני הזר זה  sojournethביניכם .אקסודוס 12:43-49
כפי שאתה יכול לראות ,את הנושא של הפסח ,אלוהים הוא מאוד ספציפי לגבי מי יכול להיות שותף של התצפית ,כמו גם את
הפקודה כי בידיו של הפסח הואפקודת ,או חוק .בכתבי הקודש היכן שאלוהים נותן הנחיות ספציפיות ומפורט של הפקודה שאנחנו כדי
לשמור על מועדים השנתי של הלידה או מותו של ישוע?  .מצאתי אין מופע כזה...
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה בטח שקר.

הפסח החדש
השינוי השני של מה זה המגדיר איך אנחנו נותנים פולחן האמיתית לאלוהים ניתנה לנו על ידי ישוע.
ב שמירה על הפסח ,חיה הקריבה ,ואחר נאכל כמו סמליות של הקורבן של ניבא המשיח .קודם כניסתו של המשיח ישו ,ההקרבה
בעל חיים אינו נדרש ,כי ישוע הוא קורבן מושלם יותר .מסיבה זו ,שמירה פסח גם לא עוד צורך הקורבן של חיה .עם זאת ,שמירה על
הפסח קשור יותר פשוט אוכלת חיה שהקריבה עצמה ,אבל בזיכרון של כל שאלוהים עשה ,הושלמה כאשר הוא גרם פרעה לתת לאנשים
האל לצאת ממצרים.
ישוע לימד את זה במקום הריגתו של החיה ,אנחנו צריכים לשבור לחם לסעוד ולשתות יין באופן סמלי בהיותו הגוף של ישוע,
את הדם של ישו ,בתור ישוע להיות הקורבן.

פריצה של לחם
כפי שהם אוכלים ,ישוע לקח לחם ,ו מבורך ,ו בלם ,ולא נתן להם ,ואמר",קח ,לאכול :זה הגוף שלי ".לסמן 14:22
ואילו תחת הפסח בתנ ך ,הבשר של החיה הייתה סמלית של הגוף של המשיח ,עם זה מעל ההוראה ניתנה על ידי אלוהים ,שבירת
הלחם מחליף אכילת החיה .הפסח הוא עדיין אין בכך כדי להישמר על ידי כל מי הקדושים של אלוהים ,אבל הריגת חיה כבר לא נדרש,
לכן מוחלף על-ידי שבירת של הלחם.

שתיית היין
והוא לקח את הגביע ,וכשהוא נתן תודה ,הוא נתן להם :הם כולם ושתה את זה .והוא אמר להם",זה הדם שלי של הברית החדשה,

אשר נשפך עבור רבים .טורוס ,אני אשתה עוד על פרי הגפן ,עד אותו יום כי אני שותה את זה החדש של ממלכת האלוהים ".מארק
14:23-25
אלוהים תמיד ישמור .שתיית הדם של בעלי חיים ,אך ישוע נותן באופן סמלי שתיית היין לא כמו שתיית דמו ,אבל הדם של ישו?
במחסן ההקרבה שלו על הצלב ,הוא מאפשר כקרבן למען מחילת חטאיו של האדם.
אבל כמה כנסיות אלה שנקראים נוצרי ,לא מסתיר את שמירת פסח ,ואת אפילו אלה ,להמשיך את המסורת של להרוג בעל חיים
כמו החלק העיקרי של הארוחה .עם ההוראות לעיל מפי ישו ,הפסח הוא עדיין דרישה ,אבל והפריצה של הלחם ,שתיית יין ,מחליף את
האכילה של החיה.

שימו

לב . :היין מדבר על הוא לא יין תוסס ,אבל יין טוב ,אשר  ,unfermentedאו מיץ ענבים . .אלוהים .-אלוהים אינו

מוחל צריכת משקאות אלכוהוליים.

האל תיעשה
כפי שניתן לראות מהאמור לעיל ,ציווה כי עלינו כמו הקדושים של אלוהים לשמור הפסח ,כדי לשמור על הזיכרון של כל מה
שאלוהים עשה כדי לשחרר את העבדים של מצרים ולהפוך אותם לעם ישראל.
עם הופעתו הראשונה של המשיח ישוע ,את ההקרבה של ישוע ,אכילת החיה הוחלפה על-ידי שבירת הלחם ושתיית יין ,אבל
שמירת פסח עדיין נדרשת.
אלוהים נתן הוראות ספציפיות ופקודה בנוגע של שמירה על הפסח ,אשר לפני משה לא היה כנדרש היבט הנתינה פולחן
האמיתית לאלוהים ,אבל מאז משה שמירה נדרש.
אז איפה הוא כזה בהוראות שניתנו על ידי אלוהים שמירה על לידה או מוות ,תחייתו של ישוע? כפי שאמרתי ,יש אין פקודה או
הוראה בכל הספרים של התנ ך .אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה שקר.

נבואה חג המולד
 .אראה לך את זה כדי להוסיף את מה שאלוהים נתן לנו .הכל כדי למקם את עצמך ציות האלוהים ,אני נותן לך מה התנ ך אומר
לנו בנוגע לשמירת חג המולד.

שני עדים האל
אני ייתן כוח בפני שני עדים שלי ,הם יהיה לנבא אלף ומאתיים ו לשישים ימים ,לבושים ב  .sackclothאלה הם שני עצי הזית,

הפמוט שני עומד לפני האל של כדור הארץ .התגלות 11:3-4
זה טעות נפוצה שיהיו שני עדים אלה שני האנשים .לעמוד מול הכותל המערבי בירושלים במהלך הימים האחרונים ,ולהטיף
האלוהים . .זה אולם פרשנות שווא
בשיעוריו של זה דף אינטרנט מעניין דיון נרחב לגבי המשמעות האמיתית של פסוקים אלה ,בקיצור ,אחד העדים הם הקדושים
של האלוהים חייב לסבול את הרדיפה של דת אנטי המשיח במהלך השנים  1260הניתנת אנטיכריסט לעשות מלחמה עם הקדושים של
אלוהים ,מן העד האחר הוא האלוהים האמיתי כפי שכתוב בדפי הספרים של התנ ך.

נהרג מירי אנטיכריסט
 ,כאשר הם בסדר סיימו עדותם ,החיה  ascendethמחוץ לבור עמוק יהיה מלחמה נגדם ,יהיה להתגבר עליהם ואני להרוג אותם.

תשכב שלהם גופות ברחובות העיר הגדולה ,אשר מבחינה רוחנית נקרא סדום ומצרים ,שבו גם אדוננו נצלב .התגלות 11:7-8
 The Beastשל  Bottomlessבור ,כפי שניתנו כאן ,תרמיות ,בצורה של הדת אנטיכריסט והשקרים של השטן .בור ללא
תחתית .הוא הפה של השטן ,אשר ללא הרף נסים מאבקיה והולכת שקרים ,כדי להשחית הגבר ,ובכך להוביל אותם הרחק פולחן אלוהי
היקום האמיתי.

העד הראשון
החיה הזו ,או הדת אנטיכריסטוס ,יהרוג את שני עדים.
העד הראשון או את הקדושים של אלוהים ,ייהרג ועזב את גופם ברחובות ,כי אפילו בירושלים ,או העיר שהוא רוחנית נקרא
סדום ומצרים ,אלה אשר קיבלו את תורתו של ישו ,הומרו לפולחן האל האמיתי ,להיות ניסה נרצח על ידי זקני בית מקדש ,אז האחרון
להישפט בבתי ניסויים של האינקוויזיציה מוחזק על ידי הכנסייה של רומא .באירועים אלה לאמת היסטורית ,היבט זה של הנבואה
מתגשמת.

העד השני
העד השני או התנ ך ייהרג ,כי האמת נתון האלוהים כפי שכתוב בדפי הספרים של התנ ך מוסתר ,מעוות ,כדי לתת משמעות זאת
לא המשמעות המיועדים במקור כמו המדוברת על ידי אלוהים.

דבר האלוהים כפי שכתוב בדפי התנ ך להיקבע בין השנים  1260ל אנטיכריסט לניהול מלחמה הקדושים של אלוהים . .זה בדרך
זו אנטיכריסט יהרוג את העד השני...

הגופות נשארו מתים ברחובות
 ,האנשים ואת  kindredsואת לשונות העמים נראה גופם מת שלושה ימים וחצי והם לא יסבול שלהם גופות להעמיד בקברים.

התגלות 11:9
עוד פעם פסוק זה היה עיוות של המשמעות שלה כך מובן כלל כי פסוק זה מתייחס לגופם של הקדושים של האל שוכב ברחוב
עבור  3ימים מילולי ½ .זוהי פרשנות שווא אולם 3 ,ימים ½ הוא עוד פעם הפנייה השנים  1260שיהיו אנטיכריסט לניהול מלחמה
הקדושים של אלוהים.
זכור , :ספר יחזקאל ,אלוהים נותן יחזקאל יום אחד עבור כל שנה .יחס זה הוא זהה שנותן הבנה עד כמה זמן שאלוהים מדבר
של כל הנבואות זמן של ספרים של דניאל ,התגלות.
אם אתה לוקח  3ימים ½ ולאפשר ביום אחד במשך שנה אחת אתה מקבל  ½ 3שנה נבואיים ,אז אתה חייב לקחת את זה ,הכפל
אותו במספר הימים בשנה כפי שנצפה על ידי אלה של ישו ,או  360יום בשנה .זה ואז להביא אותך עד  1260שנים מילוליים ,אשר זה
הזמן המתאים צורר המשיח צריך מלחמה הקדושים של אלוהים.
כפי שכבר הראיתי ,אחד העדים שני הקדושים של אלוהים ,הם נרצחים על ידי אנטיכריסט ולאחר שנים  1260אלה אז רצח ולא
ניתנת לקבורה מכובדת ,כי חברים וקרובי משפחה של אלה כל כך נרצח ,יפחדו כי הם גם להירצח על ידי מי נרדפו ,ואז רצחת אותם.
בחודש זה ,החלק השני של הנבואה הזאת ולכן מתגשמת.
אלה אותם שני עדים( ,הקדושים של אלוהים ,הספרים של התנ ך) פעילים היום ,בדיוק כפי שהיו בתקופת הביניים תחת רדיפות
שביצעו אנטיכריסט בצורה של הכנסייה של רומא ,קיימים כיום כמה כמו עצמי מטיף אמיתי האלוהים ,כפי שאני עושה בדפים של דף
אינטרנט זה  ,www.GodsTrueWord.net ,למרות בוז ולעג שהושלכו עלינו על ידי אלה הוקמה הנוצרית ודתות אחרות של העולם.

הם אשמח
הם השוכנים על פני האדמה יהיה לשמוח עליהם ,ולעשות שמח ואני יהיה לשלוח מתנות אחת לאחרת; כי אלה שני נביאי מיוסר

אותם זה וישב על כדור הארץ .התגלות 11:10
הפסוק לעיל מעניקה נבואת חגיגת חג המולד ,מראה הרגשות של אלוהים הקשור לכך.
כי אלה שני נביאי מיוסר אותם זה וישב על כדור הארץ :כאשר אתה משוכנע כי אתה סוגד אלוהים האמיתי ,ואז מישהו בא
ואומר לך כי אתה למעשה הם לסגוד לשטן ,תקבל כועס ,במקרים מסוימים להיות אלים עם אלה שרוצים רק להראות לך את האמת .אני
יודע שזה נכון ,כי חוויתי תגובות אלו מאנשים זרים ,כמו גם של המשפחה שלי.

כאשר אתה נמצא במצב של צריכת החשמל בארגון או הכנסייה התומכת את ההשקפות הדתיות ,מישהו נותן עדות זה בניגוד
לאמונה שלך ,אתה תעבוד לעיתים להשתיק את מי כל כך כועס על הסטטוס קוו .איך את מעזה מישהו לבוא .ולספר לך את כל מה שיש
לך האמין מכיוון שאתה היית ילד הם שקר.
 ,הם השוכנים על פני האדמה אשמח מעליהם ,לשמוח ,ואני אשלח מתנות אחד לשני :שמחת ,נותן מתנות נשמע כמו חג
המולד לי .אלוהים נתן לנו את סיפורו של המולד ,מראה כי ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,לא להורות כי אנחנו לחגוג את הלידה של
ישו.

 .תחשיב את

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

בשר ודם אדם זה לא עד יוחנן המטביל המורמונית .מטבילה אלוהים ,כי אלוהים הופך ישו .הוא לא עד רוח הקודש ,בצורה של יונה,
שיורדת על ישוע המשיח מזין את הגוף של ישו ,ובכך צורה של ישו מלהיות בן האלוהים אל אלוהים בדמות אדם הגוף של ישו הוא הכלי
שבו גר המהות( ,ישו) ,של האל.
אלוהים לא נתן פקודה או הוראה בכל מקום בספרי התנ ך הקשר של שמירה השנתי על לידתו של ישו .לידתו של ילד אנושי נס
החיים ,זהו גם מקום משותף ,לא משהו שאלוהים ייתן מועדים מיוחדים של.
זה מתייחס בחזרה אמיתה של אלוהים ,אלוהים לא דיבר זה אם זה שקר . .אנחנו חייבים לעבוד את אלוהים בדיוק כפי שהוא
מצווה ,לא עולה( ,הוספת) ,ולא הולכת ופוחתת( ,הפחתה מבחירה) ,את אשר הוא מצווה.
רק תחשבו חגיגת חג המולד כמו שהסברתי הקמת הפסח ,שאלוהים נתן הוראה ספציפית ובכך להוכיח כי הפסח למצווה של
אלוהים ,יש אין הוראה מפורשת כזו בדבר של שמירה על הלידה או מותו של ישוע.
חשוב על זה באופן הבא .אנטיכריסט יש נהרג או מעוותת ,מבולבל רבים מן המשמעויות של הפסוקים בתנ ך ,אשר הוא אחד
בשני העדים ,פסוקים אלה שדנו כאן הן דוגמה עיוותים אלה .עם חדש false ,משמעות כי אנטיכריסט נתן ,העם לאורך השנים הגיעו
להאמין הם שקרים של השטן האמת ,כל כך כך כאשר אלוהים מנסה להראות האמיתי שלו ,כלומר ,כאשר הוא נתן לי את אלה הכתיבה
של דף אינטרנט זה ,רוב יאמינו מה שנאמר להם .האמת ,מאז שהם היו ילדים  ,ולדחות דבר האמת של אלוהים כאשר הם שומעים את זה.

לא של אלוהים אלא של אדם.
הבאות ,אני נותן האימות ההיסטורי של  misinterpretationsשל הפסוקים הנ ל וגם שזה לא אלוהים אשר הקים של שמירה
על חגיגת חג המולד אבל אדם ,מי היה מושפע או נשלט על ידי השטן.

ג'יימס ג'י Brazer
להלן ציטוט של ג'יימס ג'י  Brazerמתוך הספר תחת הכותרת" ,הפולחן של טבע ",כרך א' ,עמ'  ,529נותן תמיכה את
העובדה שהיה זה איש ,הקיסר קונסטנטינוס ,לא אלוהים היוצרת רבים של המסורות נגד אלוהים עדיין נצפו אחרי כל השנים.

השמירה של השם פגאניים הישן של " Solisמת( ",יום של השמש) ליום ראשון הוא ,במידה רבה בשל האיחוד סנטימנט פגאני
וכריסטיאן שבה ביום הראשון של השבוע המליץ על ידי קונסטנטין נתיניו :אלילים ונוצרים כאחד ,כמו יום הנכבד של א' פוליטית
מוטיבציה( ,הכנסייה של רומא)  ,זני העברה של היום א'  Balderהשמש המשיח בן האלוהים.
כפי שאתם יכולים לראות כאן ,כמוצג יש קודם לכן ,היה הקיסר קונסטנטינוס הכנסייה של רומא שגרם ההעברה של השבת ביום
השביעי של השבוע ליום הראשון של השבוע ,וכן הקמת המסורות חג המולד ,הפסחא ,לא כל הוראה או פקודה של אלוהים-ישו.

סנטה קלאוס
על העובדה כי חג המולד והפסחא ולא ניתנת על ידי אלוהים ,שחלים ,לכן כדאי לא להיות שנצפו על ידי הקדושים של אלוהים,
כדי לעשות זאת היא להוסיף את מה שאלוהים דיבר ,אבל אפילו אלה סמלים יש כבר מזוהמים יותר המבוא של סנטה קלאוס ,ארנב
הפסחא .זה יכול להיות כפי שמוצג.
ככל הידוע לי ,כל מי קוראים לעצמם כריסטיאן שילבו האדם המיתי של סנטה קלאוס ,וזה ,ברוב המקרים ,סביב זה סובב חגיגת
חג המולד ,לא ישו.
לפניכם קטע שלקחתי מהאינטרנט .מחשבון זה של איך קרה סנטה קלאוס ,שימו לב כי מה שהתחיל כמו אדם טוב להיות נדיבה
כלפי במצוקה ,כפי הוא דרך האלוהים ,הדימוי של סנטה קלאוס הפכה היצירה של כזב.

ההיסטוריה סנט ניקולס
הרשימה הבאה היא היסטוריה של סנט ניקולס לאורך ימי הביניים ועד ימינו שלנו ,סנטה .גלה את מסעותיו והאבולוציה של
הבולטים בעולם "מתנה  -הנותן".
הפך הוא .הקטנה באסיה ,ליקיה העיר של ,פאטארה בעוד ,לספירה  280ב נולד ניקולס סנט קצרה היסטוריה  -הקדוש ניקולאס
דבר של בסופו נקרא הקדוש ניקולאס .סוד יישאר מתנה הנותן של הזהות כך ,בלילה מאוחר ניתנו שלו הכוחות .מירה של מתנה הנותן
המדינה ברחבי למסע ,עשיר אדם היה הוא .בישוף הפך יותר שמאוחר ,נוצרי כומר היה ניקולס סנט .יוון ,רוסיה ,מלחים ,ילדים של הפטרון
ללכת נאמר היום של שהילדים כך ,מתנות חילק הוא מתי לראות אהב לא ניקולאס סנט .אחרות ומתנות כסף של מתנות ,לאנשים לעזור
.מוקדם לישון הולכים הילדים כן אם אלא .המולד חג זה .תגיע לא קלאוס סנטה ,השתנה לא דבר שום !יבוא לא שהוא או במהירות לישון
שהותיר הגרביונים זהב שקי וניתר ניק סיינט .חתונתם ביום בנותיו שלוש לתת כסף לי היה עני אדם על הוא ,ניקולס סנט על מפורסם סיפור
חג בבוקר מתנות מלא יהיה הם כי בתקווה המולד חג על רבייםג ניתק יש ילדים ,מאז ,הזהב למצוא האחיות .האש ליד יבש היה הבנות
האימפריה של האזרחים כל את ציווה דיוקלטיאנוס  303,בשנת .וחוכמה פוסקים של למוניטין היה ניקולס למדי צעיר היותו למרות .המולד
לציית להם תאפשר לא שלהם המצפון אז ,בדל אחד אלוהים ,אחד אלוהים האמינו הנוצרים .כאל לו לסגוד ,הקטנה באסיה שכללה ,הרומית
שהתנגד הקדוש ניקולאס ,האיום את ביצע הקיסר .כלוא להיות הם כי הנוצרים הזהיר דיוקלטיאנוס ,שלהם העקשנות זעמה .הקיסר פקודת
הוא אך ,וצמא רעב ,קור סובל הוא .קטן תא מרותק היה הקדוש ניקולאס ,שנים מחמש למעלה במשך .נכלא גם גם הקיסר של מכתיבה
חזר הוא ,שוחרר ניקולס לשלטון קונסטנטין והגענו ,דיוקלטיאנוס התפטר כאשר  313,בשנת .שלו האמונות באפשרות פקפק לא מעולם
של בעיניים .לספירה  6, 343דצמבר ב מותו עד יותר ומבין חכם אפילו והפך הטובים מעשיו המשיך הוא .מיירה של הבישוף כמו לתפקידו

.הארץ כדור פני על לאנשים לעזור יכול עדיין זה היא או הוא ,עדן לגן הולכים ,המוות לאחר קדוש כך כל חיים שחי מי הוא קדוש ,הקתולים
 450עד .נוכחותו את להסביר צצו רבות אגדות ,ילדים היה כזה אחד  -אנשים של שונות לקבוצות הפטרון קרובות לעתים הופכים הם
הכנסייה לפי קדושה כמו רשמי באופן הוכר הוא לספירה  800עד .אותו של שמו על נקרא להיות היו וביוון ההקטנ באסיה כנסיות לספירה
ניקולאס ,המודעה -1400ה שנות סוף עד .בצרפת בישופ ניקולאס יום להחגג החלו השישית דצמבר ,לספירה . 1200sהמזרחית הקתולית
אנשים . 1,500שמו על נקראת ומנזרים קפלות -2000מ יותר היו .ומריה ישו יאחר ,ביותר האהוב השלישי הדתית הדמות היה הקדוש
הפופולריות הקדוש ניקולאי ,שנים מאות במשך .מולד חג אבא דמות נותן מתנה עוד יותר העדפתי ,הקדוש ניקולאס לסגוד הפסיקו באנגליה
של ההולנדי דיבקוק קלס ההגייה נגזר היה קלאוס סנטה םהש .לילדים דאגתו הראה חדשים סיפורים המציאו באירופה רבים אנשים ,גדל
כמו .הקדוש ניקולאס של שלהם המסורות את הביא )אמסטרדם ניו פעם נקרא( יורק בניו הראשונים ההולנדים המתיישבים .ניקולס סנט
הבישוף של הגלימה .קלאוס סנטה כמו מיושב היה אשר ,קלס סנטה מהרה עד הפך זה ,קלס דיבקוק לבטא ניסו אחרות ממדינות ילדים
.אחרות מודרניות בתמונות ראיתי בגדים שלו האדומה החליפה עם בקרוב הוחלפו קרוזייר  jeweledכפפות ,מיטרה עם הזקן

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

מתפלל בשביל הדברים של כדור הארץ
 .תחשיב את

זה :כשאת מתפללת לאלוהים ,זה לעתים קרובות יותר מאשר לא ,התפילה שלך יש משהו שחשבת שאתה

צריך משהו ארצי ולא רוחניים .אלוהים מספק עבורנו ,אנו אשר יסגדו לו כמו שהוא פקודות ,עם מה שאנחנו צריכים ,כפי שהוגדרו על
ידי אלוהים.
באתי כדי להבין כי לעתים קרובות יותר מאשר לא מתפללת לאלוהים עבור מי שאנחנו לדברים גשמיים ולא של טבע רוחני .כל
זה מתחיל כשהיית ילד ,כמו גם כאשר אתה לעודד את הילדים לשבת על הברכיים של סנטה או לכתוב מכתב לסנטה ,שאתה מעודד את
הילדים שלך לטיפול סעיף סנטה כמו אלוהים.
 .תחשוב על זה ,הם מבקשים להיות קסום עבור צעצועים או בובות וכו שזה סוג של תפילה .עליך להתפלל אל סנטה לדברים,
את הילדים שלך בדיוק כפי שאתה מתפלל לאלוהים לדברים .גרמת הילדים שלך להאמין .סנטה קלאוס הוא אלוהים.
הדבר הגרוע ביותר הוא ,כי כאשר הילד מתבגר ,יגלה כי סנטה קלאוס לא קיים ,הם מתרגמים את זה להאמין על אלוהים
הבריאה ,אשר מכניס ספקות את דעתם לגבי המציאות של אלוהים .זה כמו השטן רוצה הפולחן שלנו להיות .תפילה שווא נוסדה על
בשורה שקרית של השטן ,אשר הוא בור ללא תחתית.
זה השם של סנטה קלאוס לילדים לשיר ,על השם של ישוע בקושי מוזכר זו המאה העשרים .אני יודע שאתה לא רואה כל פגיעה
בילדים שלך שיש סעיף סנטה להאמין .כאשר הם תינוקות ,אבל כדי לעבוד את אלוהים בכל דרך חוץ מזה אשר הוא מצווה היא כדי לא
לעבוד את אלוהים בכלל .הזמן להתחיל אמיתי ונכון פולחן האל הוא בילדותנו.

מי לייסר אותך
הסיבה שאלוהים נותן בפסוקים הנ ל ,הנוגעים שלו שני עדים ,לגבי הסיבה למה אנחנו נותנים מתנות אחד לשני היא כי אלה שני
עדים מיוסרת למי לא נותנים סגידה לאלוהים כפי שהוא מצווה .שני העדים האלה נתן עדותו של מכתבי הקודש של אלוהים ,אשר היא
לסכם את עשרת הדברות .אם לשמור את המצוות של אלוהים ,לחיות את חייך ברוח תורתו של ישו ,ואז היית יודעת להתבונן .כמו חגיגת
הלידה או מותו של ישוע אינו מורשה על ידי אלוהים.
השטן ,דרך השפעתו על הקיסרים דיוקלטיאנוס ו קונסטנטין ,הקים חגיגות אלה כדרך למשוך את הילדים האלוהים מן האלוהים
האמיתי ולתוך השקר המייצגים את החגיגות האלה.

סנטה הוא השטן
אם אתה עדיין לא מאמין סנטה הוא המצאה של השטן ,רק להשוות את האיות של השמות .השטן הוא סנטה ,זו אחת הדרכים כי
השטן הוא כל כך טוב על השקרים שלו ,הוא יכול לקחת משהו כל כך תמים לכאורה ,אך יש כאלה השלכות הרסניות ,ולגרום מי ייתן
אחרת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים שאני מהסס בתפילה הזאת.
זכור :הטוב ביותר לספר שקרים הם  90%האמת ,רק  10%שקר ,מה שאומר כי הרעיון של סנטה קלאוס ורצון טוב לתת
מתנות שיוצר בנו ,היא האמת  ,90%אבל מתן כבוד להיות מיתיים כמו סנטה קלאוס היא לתת סגידה לאלוהים כוזבים ,אשר בניגוד ישיר

הדיבר הראשון של אלוהים " ,יש לי ששום אלים אחרים לפניי" .אקסודוס 20:3
כאשר אתה לעודד את הילדים לבקש סנטה צעצועים ,וכו ' הם מבקשים דברים של כדור הארץ ,כאשר אלוהים מציע לנו דברים
של הרוח גן עדן .אתה גורם שילדיכם יהיו הגשמי ,או פיזי ,יותר מאשר הרוחני .הם שואלים ,מקבלים דברים ,כל הילדות שלהם ,כך
כאשר הם מתבגרים; הם ממשיכים לדרוש דבריםגשמיים ,אשר לוקח להם יותר ויותר מהאל.

האם אתה אוהב את אלוהים?
כאשר הבנתי לראשונה את מה הפסוקים הנ ל התכוון ,הייתי מאוד עצוב .כל חיי שאני ציפיתי לחג המולד ,במיוחד כאשר ילדיי
ונכדיי היו צעירים ,שעכשיו אני יודע את האמת ,שאני יכול כבר לא מוחל על שלה חגיגה ,אשר יש לשים דגש על היחסים שלי עם ילדיי
ונכדיי.
הדבר שאתה צריך לשאול את עצמך זה ,האם אתה אוהב את אלוהים? אם אתה אוהב את אלוהים עליך לציית המילה שלו.
אלוהים אומר לנו שאנחנו חייבים יסגדו לו כפי התענוג שלו ,ולא כפי .העונג כולו שלנו .אלוהים אם לא דיבר זה ,אז זה שקר .אלוהים
לעולם לא בכתבי נתן פקודה או הוראה שמירה של לידה או מותו של ישוע ,ולכן אנחנו חובה לא להשתתף בחגיגות האלה אחר שנהיה
נגד האלוהים.

יהיה ברור ,אם אתה אוהב את אלוהים רוצים להיות ממוספרים בין הקדושים של אלוהים ,כפי שהוגדרו על ידי ישו התגלות
12:17ואת שוב התגלות  ,14:12אתה חייב לדחות את השקר זה חג המולד ,הפסחא ,ואז לסיים את החגיגה שלכם מהם.

תחייתו של שני עדים
 ,לאחר שלושה ימים ,חצי רוח החיים מאלוהים נכנס להם ,הם עמדו על רגליהם; ואת פחד גדול נפל עליהם אשר ראה אותם.

התגלות 11:11
 ,ואחרי שלושה ימים ,חצי :זכור 3 ,ימים ½ מחשבת את  ½ 3נבואיים שנים ,וכאשר אתה להכפיל  3.5שנים לפי  360ימים,
כשנה היה בזמנו של הקדמונים ,תקבל  1260ימים נבואיים ,שזה כמובן שנים מילולי .1260
זכור :בשני העדים של אלוהים ניתנת להעיד במשך השנים  1260אותו ,לכן ,בסוף שנות טרור 1260 ,אנטיכריסט ,המוכר גם
בשם הכנסייה של רומא ,איבדה את כוחה כדי להפוך את המלחמה על הקדושים האלוהים ,אבל לא לפני שהרציחות אנטיכריסט בשני
העדים באופן סימבולי ,פשוטו כמשמעו.
אלה של גברים ונשים אשר החזיק נאמן פולחן האל כפי שהצטווה על ידי אלוהים ,אשר נקראים את הקדושים של אלוהים ,כולם
אבל הושמדו על-ידי הכנסייה של רומא לפני שהוא איבד את כוחו לרדוף אותם .התנ ך שהיה בלתי חוקית להחזיק במהלך ימי הביניים,
היה קאמבק הכוח של הכנסייה של רומא היסס במשך הזמן המכונה תקופת הרנסאנס ,אך היה מעוות על ידי הכנסייה של רומא כאשר זה
לתרגם טקסטים בעברית ,יוונית עתיקה לתוך השפות של אירופה ושאר העולם .בשל עיוותים אלה ,היה קשה למצוא את האלוהים
האמיתי ,אבל לא בלתי אפשרי.
רוח החיים מאלוהים נכנס לתוכם ,עם תום הזמן אנטיכריסט להפוך את המלחמה על הקדושים האלוהים ,חופש מרדיפות
מאפשר כי האמת של התנ ך היה עוד פעם לקרוא לאור ,ובכך להרחיב את קדושי האל למספרים גדול בזמן קצר מאוד ,שלהפנות אותך
תנועת האדוונטיסטית של המאה ה . .19-זה בדרך הזאת החיים של אלוהים נכנס בשני העדים...
 ,הם עמדו על רגליהם; פחד גדול נפל עליהם אשר ראה אותם .אני אני בטוח המנהיגים של הכנסייה של רומא ,במיוחד את
האפיפיור ,הקרדינלים ,שריחם של פחד ,לראות את זה קורה .כאשר יש לך מונופול על מה שאתה אומר זה שאתה מתיימר לדבר בשם
אלוהים ,יש לך כוח על העם .כאשר אנשים מקבלים אלטרנטיבה השקרים שלך בכך שמראים את האמת ,אז את הכוח שלך על העם לוקה
בחסר.
זה לא היה אולם רק לאלה של הכנסייה של רומא מי רעד מפחד על תחייתו של האלוהים האמיתי במהלך המאה ה ,19-אך רבים
מן הכנסיות הפרוטסטנטית הרגיש הפחד גם כן.
אתה רק צריך לקרוא את כתביו אלה מן הבולטים פרוטסטנטים באותן שנים לראות את הניסיונות שלהם מראה אלוהים של כמו
שקר ,בעיקר בנוגע של שמירה על השבת ביום הראשון של השבוע( ,ראשון) ,והוא לא ביום השביעי של השבוע( ,שבת) ,כמו הפקודה
על ידי אלוהים ספר בראשית ,פרק  ,2שמות בפרק  .20ישנם גם אחרים הפרוטסטנטי מסורות הן הטיף אמת כי הם כנגד האלוהים.

כתביו של אי טי  Hiscoxלשקף זאת ,אשר נתן קטעים מתוך שיעור  , 19מזהים של אנטיכריסט מצאתי בדף אינטרנט זה.

סוף העידן של השניים
והם שמעו נהדרת קול מן השמים אומר להם' ,המזמינות '.הם ועלה לגן עדן בענן; אויביהם ראה אותם .התגלות 11:12
כי פסוק זה הוא ספר חזון יוחנן ,זה נבואה בין ההתחלה והסיום של אחרית הימים .כמו ספר דניאל ,אלוהים לפעמים יקפוץ
קדימה בזמן של פסוק אחד הבאה; אני מאמין שזה כזה קפיצה קדימה ,מלדבר על הזמן של אנטיכריסט 538( ,לספירה עד 1798
לספירה) ,אז הזמן של התנועה האדוונטיסטית רחב העולם אמצע עד שנות ה  ,1800ההתגלות השנייה של ישו ,אשר טרם להתרחש.
קול נהדר מן השמים הוא האל-ישוע קורא מת הקדושים שנרצחו על אמונתם ,מתוך קבריהם ,הידוע גם בשם ההלקחות ,אליו ,
" כפי שאתה אולי זוכר מתי ישו חוזר הוא לרדת מן העננים ,ולהביא הקדושים מת לו קודם ולאחר מכן האלה
"הם עלה לשמים על ענן.
הקדושים עוד לחיות לאחר מכן .זה לדעתי כי זה אירוע זה בזה לעיל פסוק אומר לנו ,זה נוף את הופעתו השנייה של ישו ההלקחות.
" הוא הפניה ,העובדה כי כל העולם יהיה העד הקדושים האלוהים הנובעים מתוך קבריהם ולאחר מכן
"ואת אויביהם ראה אותם,
נלקח עד להיות עם ישו בעננים הופעתו השנייה של ישוע.
זכור :אם אתה לא מניפסט האהבה שלך לאלוהים על ידי מתן לסגוד לו ,בדיוק כפי שהוא מצווה ,לא הוספת המילה שלו או
חיסור מהם ,ואז אתה לא של אלוהים .אם אתה לא של אלוהים ,אז אתה האויב שלו .אלוהים רואה רק שחור ולבן ,טוב ורע ,יש אין דרך
ביניים .כאשר ישוע מעלה מן הקבר כל הקדושים שלו ,כל העולם ,כי הוא חי באותה תקופה ,יהיו עדים לזה.
תחשבו על זה ככה ,אם אתה לא אחד מאלה להיות לעלות במעלית לתצפית ישוע בעננים ,אז אתה לא אלוהים ,זה אומר שאתה
אויב של אלוהים ועל כל הקדושים שלו .מתי אתם עדים אנשים להיות מורם מהקברים שלהם ,ואז תדע שכל כך אני כותב בדף אינטרנט
זה נכון ,זה יהיה הזמן בתשובה החטאים שלך ,תעשה מה שאתה צריך לבוא אל תוך ציות האלוהים.

 .יש עדיין זמן
 .אל תהיה מוטרד עם זאת ,יש עוד זמן להתחרט על חטאיך ,לבקש מאלוהים לסלוח לך ,אם אתה לוקח את המילים האלה כי הם
הקריאה ללב ,להתחיל בתהליך ההמרה ,אתה עדיין יוכלו להינצל .אם תחכה עד הופעתו השנייה של ישוע ולאחר ההלקחות ,או אם אתה
תמות ראשון ,זה יהיה מאוחר מדי בכל אופן.
עשיתי את כל העבודה הקשה ,היוצרים השיעורים ואת הפרקים המוצעים בדף אינטרנט זה ,www.GodsTrueWord.net :אם
אתה מתחיל עם שיעור  1ולהמשיך קדימה הסדר משם ,ילמד את האלוהים האמיתי ,להיות מוצדקת בתקווה ישועה וגאולה.
הקרבות הראשון של המלחמה הגדולה הם הוא נלחם עכשיו ,השואה הגרעינית שיהרוג  rd1/3של כדור הארץ ,ו rd1/3 -של הים,
ו rd1/3 -של האדם ,אינו אלא במרחק של כמה חודשים .רק תסתכל המדינה של העולם היום ,רוסיה נלקח להמציא נשק נגד אלה במזרח
אירופה והפיכתה להפיכת המצב במזרח התיכון ,איראן ניתנה נתיב להשגת נשק גרעיני וכלי הרכב כדי להושיע אותם ,סין מרחיבה בצבא

שלה לתוך ים סין הדרומי ,אשר יביא לתוך הטענה עם ארצות הברית .ארה ב יש ללא מנהיג נותן כיוון או במופע של כוח ,שהעניקה אלה
מדינות אחרות ,הוואקום של מנהיגות למלא.
הזמן הולך ואוזל ,היא המלחמה הגדולה ניבא על ידי ישו כמעט עלינו ,אלוהים כבר לא יהיו חולים עם אלה שמסרבים לתת לו
את פולחן אמיתי ונכון.

