"Ang Tatlong Twins"

Kamusta Mga Kaibigan, Paul Juberg dito sa isang Flames Ministry Update. Mga Brothers and Sisters,
gusto kong magsimula sa pagsasabi na ito ay hindi isang aksidente na pinapanood mo ang video na ito.
Nabubuhay tayo sa mga lubhang kakaiba ulit. Ang kailangan mo lang ay eyeballs at utak upang makita
ito. Kami ay nabubuhay sa mga pahina ng Apocalipsis, at ang Diyos ay nagpapakita ng malalim at lihim
na mga bagay sa mga sanggol. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi ipinahayag ng laman at dugo, kundi ng
ating Ama na nasa Langit!

Kami ay nasa isang digma ng Supernatural Proporsyon, at ito ay nakakakuha ng mas malakas na araw.
Ang labanan sa pagitan ni Cristo at ni Satanas ay nasa ating mga kaluluwa at tungkol sa pagsamba. Si
Satanas ang aming pagsamba. Sa katunayan, ang Biblia ay nagpropesiya sa Apocalipsis 13, na susubukan
niyang kunin ang buong mundo upang sambahin ang "System ng Hayop" na itinatag niya. - Apocalipsis
13: 3,4

Sa Genesis Kabanata 2, nakita natin ang Diyos Lumikha ng Dalawang Institusyon para sa Kanyang
Kaluwalhatian, Kasal at Sabbath! Pansinin ang pahayag na ito mula sa Espiritu ng Hula: tinutukoy niya
sila sa mapalad na araw ng Eden, kapag binibigkas ng Diyos ang lahat ng bagay "napakabuti." Pagkatapos
pag-aasawa at ang Sabbath ay nagkaroon ng kanilang pinagmulan, twin institusyon para sa
kaluwalhatian ng Diyos sa kapakinabangan ng sangkatauhan . -Thoughts mula sa Bundok ng Pagpapala,
Pahina 63

Sa Genesis 38: 24-30 makikita natin ang patutot na tinatawag Tamar napupunta sa nagdaramdam ng
kambal sa kaniyang bahay-bata. At noong 2001 makikita natin ang twin towers mahulog sa lupa, sa ang
pinakamasama-atake ng terorista sa US history. Twins, Twins, Twins. Ang dapat nating makita ay ang
lahat ng 3 ng mga kaganapang ito ay lubos na konektado!

Nakita namin na ang Kasal at ang Sabbath ay mga kambal na institusyon para sa Kaluwalhatian ng Diyos!
At nakita natin na maliwanag na sinasadya ni Satanas ang Diyos. Si Satanas ba ay mayroong pekeng para
sa Heteroseksuwal na Pag-aasawa? Hinding: Bakla Kasal. Si Satanas ba ay mayroong pekeng para sa
Sabbath? Ganap na ....... Sunday Sacredness! Dalawang Pekeng Institusyon para sa kanyang
kaluwalhatian. Ang ilan sa inyo na nanonood ay maaaring sabihin ... "kung ano!" "Ang Sabbath ay
Linggo." Magkakaroon tayo ng ilang sandali para matugunan ito. At magkaroon ng mga bukas na isip
upang mangatuwiran sa Salita ng Diyos. Ang Roma 14: 5 ay binabanggit ng marami na nagsasabing
"anong pagkakaiba ang ginagawa ng isang araw?" Tulad ng lahat ng mga teksto sa Bibliya, dapat nating
tingnan ang konteksto. Roma 14: 5,6 walang sinasabi tungkol sa Sabbath. Nag-uusap lang sila tungkol sa
isang araw. Sinasabi ng Roma 14: 1 ang tono para sa buong talata na nagpapahiwatig na ang talakayan
ay nakatuon sa "mga pagdududa ng pagdududa" o mga pagtatalo tungkol sa mga duda. Ang ikapitong
Araw na Sabbath na itinakda ng Diyos sa Paglikha (Gen. 2: 1-3) na inilagay sa loob ng puso ng kautusang

moral (Exodo 20: 8-11) isang kaduda-dudang bagay ?! Tiyak na hindi! Ang lahat ng mga Kristiyano
itinatago ang ika-7 araw bilang Sabbath sa mga oras na iyon. Ang susi sa aming sipi ay nasa taludtod 6,

Roma 14: 6:

6 Ang nakakaalam ng araw, itinatangi ito sa Panginoon; At yaong hindi nagpapahalaga sa araw, sa
Panginoon ay hindi niya inaalam. Ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y
nagpapasalamat sa Dios; At ang hindi kumakain, sa Panginoon ay hindi kumakain, at nagpapasalamat sa
Dios. Ang isyu na si Pablo ang Alagad ay ang pagtugon dito ay Fast araw at hindi ang Sabbath.
Naniniwala ang ilang mga Judio na may merito sa pag-aayuno sa ilang mga araw at hinuhusgahan ang
iba ayon sa kanilang mga pamantayan. Ang pagtawag ni Pablo na mag-ayuno o hindi mabilis sa isang
araw ay isang bagay ng budhi. Ang ilan ay binabanggit ang Colosas 2: 14-17 at pinagtatalunan ang batas
na ipinako sa krus at walang sinuman ang dapat hatulan ka tungkol sa Sabbath ng Biblia. Mul i, ang mga
tao sa konteksto! Ang Unang Colosas 2 ay hindi binabanggit ang Batas na ipinako sa krus, sinasabi nito
.... Pagwasak ng sulat-kamay ng mga ordenansa na laban sa atin! Deuteronomio 31: 24-26 nagsasalita ng
tungkol sa mga seremonyal na batas na naayon sa atin: at inilagay sa tabi ng kaban! Hindi ito nakikipagusap tungkol sa Sampung Utos! Ang Colosas 2: 16,17 ay hindi nagsasalita tungkol sa pagsasagawa ng
Sabbath ng paglikha. Ito ay tungkol sa mga seremonyal na Sabbath ng Levitico 23: 5-32 na natupad kay
Kristo. Ang Levitico 23:38 ay nagpapakilala sa mga seremonyal na Sabbath mula sa Sabbath ng Ikapitong
Araw sa pamamagitan ng paggamit ng pananalitang "Bukod sa mga Sabbath ng Panginoon." Ang mga
seremonyal na Sabbath at ang mga Bagong Taon ay bahagi ng mga Batas ng Seremonyal na pinawi sa
krus. (Hebreo 10: 1) Ang Sampung Utos ay isinulat ng Daliri ng Diyos! At nasa Kaban! (Exodo 31:18,
Exodo 25: 16-22) Bukod dito, ang Awit 119: 144, 119: 172, Apocalipsis 11:19 ay nagsasabi sa amin na ang
10 utos ay walang hanggan at ang pundasyon ng mga trono ng Diyos! Sinasabi sa atin ng Salita ng Diyos
sa Ezekiel 1:26 na ang Trono ng Diyos ay Sapphire Stone, at na ang 10 Kautusan ay ginawa mula sa
Sapphire Stone at nagmula sa Trono ng Diyos !!! (Exodo 24: 10-12, Mga Bilang 15: 37-39, Isaias 54:11)
Ang 10 utos na kasama ang Sabbath ay tiyak na HINDI nawala!

Colossians 2: 14-17 (KJV) 14 Na pinawalan ang sulat-kamay ng mga palatuntunan na laban sa atin, na
salungat sa atin, at inalis sa daan, na ipinako sa krus: 15 At nangwasak ng mga pamunuan at mga
kapangyarihan, Ay nagpahayag ng mga ito nang lantaran, na nagtatagumpay sa mga bagay na ito.16
Huwag nawang humatol sa inyo ng sinoman sa pagkain, o sa inumin, o tungkol sa isang banal na araw, o
sa bagong buwan, o sa mga araw ng sabbath: 17 Anino ng mga bagay na darating; Ngunit ang katawan
ay kay Cristo.

Ang Sabbath ng Biblia ay ang ikapitong-araw ng linggo (Genesis 2: 2). At mula Biyernes ng Sunset
hanggang Sabado ng Sunset (Genesis 1: 5, Levitico 23:32). Ang lahat ng mga Kristiyano sa pamamagitan
ng kasaysayan pinarangalan ang Araw ng Sabbath, hindi lamang Hudyo. Ito ay hindi hanggang sa ang
Edict ng Constantine sa 321 AD na ang Pagsamba sa Linggo ay nagsimula sa Sangkakristiyanuhan. Ang
Roman Emperor Constantine ay palaging isang Sun Worshiper. Ang Araw ng pagsamba ay mga petsa sa

Ancient Babylon, kung saan ang mga matatanda ay naniniwala na ang Sun Diyos ay pinakadakila sa lahat
ng iba pang mga diyos at nagsusuot ng ginto na mga anting-anting na may bilang na 666. 666 ang bilang
ng diyos-araw. Hinimok ng mga Romanong Obispo si Constantine na gumawa ng isang Linggo na Batas
upang ang pag-iingat ng mga Sabado sa mga Kristiyano at Pagan na sun-worshipers sa ilalim ng kanyang
lupain ay magkakaisa. At itaguyod ang nominal na pagtanggap ng Kristiyanismo. Kahit na Ngayon
ipinagmamalaki ng Simbahang Romano Katoliko na ang Pagsamba sa Linggo ay ang MARK ng kanilang
awtoridad, at sa paggawa nito ay nagpapahalaga sa Pope. Ang mga Katolikong Pari ay aktwal na
nagtitipon at tumawa nang mabuti, kapag nakita nila ang napakaraming mga Kristiyano: Methodist,
Presbyterian, Baptist, Jehovah Witness, Lutheran, Pentecostal, pinarangalan ang araw ng Araw! (Ipakita
ang mga panipi mula sa Simbahang Katoliko)

James Cardinal Gibbons, The Faith of our Fathers, 88th ed., Pp. 89.

"Ngunit maaari mong basahin ang Biblia mula sa Genesis hanggang Apocalipsis, at hindi ka
makakahanap ng isang linya na nagpapahintulot sa pagpapakabanal ng Linggo. Ipinatutupad ng
Kasulatan ang pagdiriwang ng relihiyon ng Sabado, isang araw na hindi natin pinabanal."

"Ang iglesya Katoliko na ... ay inilipat ang kapahingahan na ito sa Linggo bilang pag-alaala sa muling
pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya ang pagsunod sa Linggo ng mga Protestante ay isang parangal na
kanilang ibinabayad, sa kabila ng kanilang sarili, sa kapangyarihan ng ( Simbahang Katoliko." Monsignor
Louis Segur, Plain Talk Tungkol sa Protestantismo ng Ngayon, p. 213.

"Ang Linggo ay ang aming mark o kapangyarihan ... ang simbahan ay sa itaas ng Biblia, at ito
transference ng pangingilin ng Sabbath ay patunay ng katotohanang iyon." Katoliko na Talaan ng
London, Ontario, Setyembre 1,1923.

Ang Simbahang Katoliko ay maraming beses na lumabas, tungkol sa katotohanan ng Pagsamba sa
Linggo. Hindi nila maaaring maging mas Malinaw tungkol dito!

Kahit na sa Aklat ng Mateo 24 ay gumawa si Jesus ng propesiya tungkol sa Sabbath. Ayon kay Mathew
24:15, si Jesus ay nagpropesiya sa pagdating ng pagkasuklam ng pagkawasak. Alinsunod sa Lucas 21:20,
ay nang palibutan ng Roma ang Jerusalem kasama si Tito na humantong sa AD 70. Si Jesus ay namatay
noong AD 31, kaya ang pangyayaring ito ay inihula 39 taon bago ito mangyari. Gayon pa man sa Mateo
24:20 malinaw na ipinahayag ni Jesus kung ang pangyayaring iyon ay magbubukas ng 39 na taon
pagkatapos ng krus, siguraduhin mong panatilihin ang Sabbath ng Ikapitong Araw. Ang buong konsepto
na ang mga Kristiyano ay inilabas sa pamamagitan ng biyaya mula sa obligasyon na obserbahan ang
batas na moral ay nagmula sa isang grupo ng mga Kristiyano na naninirahan sa mga lungsod ng Efeso at
Pergamo. Ang mga Nicolaitans ang mga tagapagtatag ng The New Covenant Theology, na maaaring

gawin ng mga Kristiyano ang anumang nais nila dahil sila ay nasa ilalim ng biyaya. Gayunpaman,
itinuturo ng Bibliya na ang Diyos ay dumating upang itaas ang pamantayan ay hindi bababa ito. Pansinin
ang mga tekstong ito: Roma 6: 1,2 (KJV) Ano ngayon ang sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa
kasalanan, upang magtagumpay ang biyaya? 2 Huwag sana.

Apocalipsis 2: 6 (NKJV) 6 Nguni't mayroon ka, na kinapopootan mo ang mga gawa ng mga Nicolaita, na
kinapopootan ko rin naman.

Ang ilan ay tumutol na ang lingguhang cycle ay nagbago, at kahit banggitin ang bagong kalendaryo ang
UN ay darating sa mga lugar na Linggo bilang ang Seventh-Day ng linggo. Ang katotohanan ay palaging
may pitong araw na linggo, ang mga nangungunang astronomo tulad ng Royal Naval Observatory sa US,
ang Royal Greenwich Observatory sa England ay nagpapatunay ng isang 7-araw na Linggo. Ang mga
Hudyo ay may higit sa 4,000 taon na napanatili ang Sabbath sa Sabado. At Siyempre, ang Diyos na
gumawa ng marami sa mga wikang sinasalita natin ngayon (Gen. 11: 7) ay pinangalagaan ang Sabbath sa
Wika. Ang Salita Sabado at Sabbath ay magkasingkahulugan sa higit sa 140 pangunahing Wika
Worldwide! Mula sa Arabic sa Russian sa Indonesian sa Espanyol!

Ang Mga Propesiya ng Bibliya sa Buong Mundo, bawat bansa, ang bawat pamahalaan ay yumuko sa
Kapangyarihan ng Hayop (Pahayag 13: 3). At ang ating mga Biblia ay kukunin mula sa atin. (Amos 8:11).
Dadalhin tayo sa korte sa isyu ng Linggo / Sabbath. At ang Espiritu ng Propesiya ay nagsabi sa amin kung
ano ang dapat nilang gamitin bilang argumento laban sa amin. Pansinin:

Ang ilan ay maghahangad na maglagay ng mga hadlang sa paraan ng pagdiriwang ng Sabbath, na
sinasabi, "Hindi mo alam kung anong araw ang Sabbath," ngunit tila nauunawaan nila kapag dumarating
ang Linggo, at nagpakita ng malaking kasigasigan sa paggawa ng mga batas na pumipilit sa pagsunod
nito. -Last Day Events

Katotohanang ang propesiya na inihula na ni Kristo ay dadalhin tayo sa korte, aalisin nila ang ating mga
biblikal, at sasabihin nila sa amin na hindi mo alam kung anong araw ang Sabbath (Magkakatulad dahil
ang Pagtatatag ay itinutulak nang husto para sa Linggo) Nagpapahiwatig Lalo pa na pinananatili ni
Jehova ang Kanyang Sabbath sa libu-libong Taon para sa Kanyang Kaluwalhatian. Ang katunayan na ang
lahat ng ito ay inihula muna ay nagpapakita rin ng pagiging lehitimo ng Araw ng Sabbath ng Ikapitong
Araw. (Juan 14:29) Naligtas tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus (Apocalipsis 1: 5) ang Huling
Henerasyon ay susundin ang mga Kautusan (Apocalipsis 14:12) Sapagkat iniibig nila ang Diyos at
isinasalarawan ang kanyang pagkatao.

Nakita natin ang lahat sa pamamagitan ng Biblia na si Satanas ay ang huwad na huwad ng Diyos: Isaias
14:13 (KJV) 13 Sapagka't iyong sinabi sa iyong puso, Ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking

luklukan sa itaas ng mga bituin ng Dios; Umupo din sa bundok ng kongregasyon, sa mga panig n g hilaga.
Hindi lamang Gusto ni Satanas na maging mataas kaysa sa Diyos. Kahanga-hanga niyang naisin ang
kanyang trono na maging sa gilid ng hilaga. Tinutukoy ng Aklat ng Mga Awit 48: 1-3 na ang trono ng
Diyos ay nasa gilid ng Hilaga. Si Satanas ay isang pekeng! Kaya, kung ang Kasal at ang Sabbath ay Twin
Institusyon para sa Kaluwalhatian ng Diyos, iyon ay nangangahulugan na ang Homoseksuwalidad at ang
Sunday Sacredness ay Twin Institusyon para sa kaluwalhatian ni Satanas!

Inaanyayahan ka na ngayon upang buksan ang iyong Biblia sa Genesis Ch. 38: 24-30, habang tinitingnan
natin ang Mas Malalim:

Genesis 38: 24-30 (KJV)

24 At nangyari nang mga tatlong buwan pagkatapos na nasaysay sa Juda, na sinasabi, Si Tamar na iyong
manugang na babae ay nagpatutot; At gayon din, narito, siya'y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng
pagpapatutot. At sinabi ni Juda, Ilabas mo siya, at siya'y masunog. 25 At nangyari, nang siya'y malipol, ay
nagsugo siya sa kaniyang biyanan, na nagsasabi, Sa pamamagitan ng lalake na ang mga ito ay ako'y
nagdadalang-tao: at sinabi niya, Isinasamo ko sa iyo na makilala mo ang mga ito, ang mga singsing, at
ang mga pulsera, At kawani. 26 At kinilala sila ni Juda, at sinabi, Siya'y naging lalong matuwid kay sa akin;
Sapagka't hindi ko ibinigay sa kaniya si Sela na aking anak. At hindi na siya muling nakilala sa kanya. 27 At
nangyari, sa panahon ng pagdaramdam niya, na, narito, ang mga dalawa ay nasa kaniyang bahay-bata.
28 At nangyari, nang siya'y nagdusa, na iniunat ng isa ang kaniyang kamay: at tinanggap ng hilot at
tinalian sa kaniyang kamay ang isang pula na tali, na nagsasabi, Ito'y lumabas muna. 29 At nangyari,
samantalang ibinabalik niya ang kaniyang kamay, na, narito, ang kaniyang kapatid ay lumabas; at sinabi
niya, Bakit ka lumabas? Ang kapintasan ay sumasa iyo: kaya't ang kaniyang pangalan ay tinawag na
Pharez. 30 At pagkatapos ay lumabas ang kaniyang kapatid, na may sinulid na mapula sa kaniyang
kamay: at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na Zara.

Napakalalim. Nakikita natin dito ang isang Harlot Fornicates na may isang Hari. Ang Singsing ng Singsing,
Bracelets, at Staff ay lahat ng simbolo ng shipman ng Kingman, makikita natin ito sa Daniel 6:17, Exodo
35:22, Hukom 6:21. Ang Isang Babae sa Biblia ay kumakatawan sa Simbahan: Jeremias 6: 2, 2 Corinto 11:
2. Ang isang Harlot ay kumakatawan sa isang masamang simbahan, makikita natin ito sa Apocalipsis 17:
4

Naging kapanganakan ni Tamar ang dalawang kambal, na nagngangalang Pharez at Zera. Ang dalawang
kambal na ito ay kumakatawan sa dalawang pekeng institusyon ni Satanas. Ito ay kagiliw-giliw na dahil
gusto ni Zara na lumabas muna at naabot ang kanyang kamay. Isang iskarlatang thread ay nakatali sa
paligid ng kanyang kamay, at siya pulled ito pabalik. Ang iskarlata ay isang simbolo ng Kasalanan sa Biblia
(Isaias 1:18). Ang iskarlata ay isa ring tanda ng pagkilala ng dakilang kalapating mababa ang lipad ng
Babilonia (Apocalipsis 17: 4). Ang kanang kamay ay direktang konektado sa marka ng hayop sa

(Apocalipsis 13:16). Ang Hebreong salita para sa Zera ay Ze-rach na nangangahulugan Shinning o Dawn,
ito ang mga salita na nauugnay sa Araw Ang Zerah ay kumakatawan sa unang pekeng institusyon ni
Satanas, ang Sunday Sacredness. Phares sa Hebreo ay nangangahulugang Pa-res, na nangangahulugan
na puwersa at basagin ang batas, Homoseksuwalidad ay isang malakas breaking ng Gods Batas. Ang
Pharez ay kumakatawan sa Ikalawang Huwad na Institusyon ni Satanas, Gay na Kasal. Mahigpit na
nakakuha noong 1888, ang Kongreso ay magpapasa ng isang Batas ng Linggo ng Pambansang (na
kumakatawan sa kamay ng Zerah). Ang Bill ay bumaling habang ang dalawang lalaki ng Diyos ay
nakipaglaban dito (ang kamay ni Zerah ay nabawi). Mag-zoom pasulong sa Biyernes Hunyo 26, 2015 at
Gay Kasal ay legalized sa buong bansa sa pamamagitan ng Korte Suprema. Ito ay kumakatawan sa
pagiging ipinanganak ni Pharez. Tulad ng pagkakasunud-sunod ng Bibliya, ang ating bansa ay dapat
manganak ng Zerah sa lalong madaling panahon (National Sunday Law).

Ngayon ay lalong lumalim tayo .... Isang partikular na gabi na kumakain ako ng isang sariwang salad, at
ang mga miyembro ng aking koponan na si Rose at Hamilton ay kumakain ng mga soy chunks. Purihin
ang Diyos sa Mensahe ng Kalusugan! Pinag-aralan namin ang Genesis 38 kuwento tungkol sa mga
kambal, nang binanggit ni Rose ang Twin Towers! Hamilton Massey Agad na sinabi ang parehong
pagkakasunud-sunod ng Genesis 38 Nangyari sa 9/11! Nakita ko na ang Espiritu ng Diyos ay lumilipat at
sinisiyasatin ng mas malalim.

9/11 ay ang Pinakamalaking Teroristang Pag-atake sa Kasaysayan ng Amerika. Sinasabi nito sa Zefanias
1: 14-18 (KJV)

14 Ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na, malapit na, at nagmamadaling mainam, sa
makatuwid baga'y ang tinig ng araw ng Panginoon: ang malakas na tao ay sumisigaw doon ng kapaitan.
15 Ang araw na yaon ay araw ng kapootan, araw ng kabagabagan at kabagabagan, isang araw ng
kasiraan at kasiraan, isang araw ng kadiliman at ng kalumbayan, ng araw ng mga alapaap at ng
kadiliman, 16 Araw ng pakakak at hudyat laban sa mga bayang nakukutaan , At laban sa mga mataas na
tower. 17 At aking dadalhan ng kabagabagan ang mga tao, upang sila'y magsilakad na parang mga bulag,
sapagka't sila'y nangagkasala laban sa Panginoon: at ang kanilang dugo ay ibubuhos ng alabok, at an g
kanilang laman ay gaya ng dumi. 18 Ang kanilang pilak o ang kanilang ginto ay hindi makapagliligtas sa
kanila sa araw ng poot ng Panginoon; Nguni't ang buong lupain ay susupukin ng apoy ng kaniyang
paninibugho: sapagka't siya'y lalakad na madali sa lahat na tumatahan sa lupain.

Si Zephaniah ay ipinakita ng pangitain kung ano ang mangyayari sa pinakadulo ng panahon .... Ang
Mahusay na araw ng Panginoon .......... Ay 9/11 Isang araw ng Problema at pagkabalisa? Oo! Ay 9/11
isang araw ng alarma laban sa mataas na tower? Oo, ito ay isang alarma sa buong mundo! 9/11 ba ang
isang araw ng dugo na ibinubuhos bilang alikabok? Oo! Daan-daang mga Tao ang namatay sa dust! Ang
Propeta Ellen White noong huling bahagi ng 1901, mga 100 taon bago ang 9/11 ay nagkaroon ng
kagulat-gulat na pangitain. Nakita niya ang mga twin tower na bumaba, nagpropesiya siya ng 8 puntos:

Ang Lubhang Mataas na Skyscraper ay itatayo sa NYC.
Ang mga gusaling ito ay ituturing na hindi matatag.
Ang pagtatayo ng mga gusali ay nagmumula sa mapanlinlang na financing.
Ang isang alarma ng apoy ay sinundan ng mga tao sa lupa na nagsasabing ang "matayog" na mga gusali
ay "lubos na ligtas."
Gusto nilang sunugin bilang pitch.
Ang mga engine ng apoy ay hindi makapagpigil sa impyerno.
Ang mga firemen ay hindi makapagpatakbo ng kanilang mga engine ng sunog.
Ang mga gusali ay mahuhulog.
Ang katakutan ng lahat ay hindi mailarawan.
Kamangha-mangha ang lahat ng mga puntong ito ay natupad nang eksakto noong Setyembre 11, 2001!

Kaya, ang tanong ay bakit nagpropesiya si Zephaniah at Ellen White 9/11? Bakit napakahalaga ng 9/11?
Ang ilang mga tao na sinasabi ito nangyari dahil al-Qaida hates sa US Ang ilang mga sinasabi ng
Gobyerno ay gumawa ng isang binalak na atake upang alisin ang aming mga kalayaan. Ngunit may
maraming mga paraan na maaaring alisin ng Pamahalaan ang ating kalayaan. Bakit kailangan nila upang
pumutok ang Twin Towers sa NYC?

Makikita mo ang Twin Towers na kumakatawan sa Mga Institusyon ng Twin ni Satanas. Alalahanin kung
paano unang naabot ni Zara ang kanyang kamay mula sa sinapupunan, na nais na lumabas muna ngunit
sa halip ay lumabas si Pharez at Zara pagkatapos. Ang North Tower ay struck Una, at dapat ay may
dumating down una, ngunit South Tower ay dumating down at pagkatapos North tower karapatan
matapos. Ang North Tower ay kumakatawan sa Linggo Batas, at ang South Tower ay kumakatawan sa
Homoseksuwalidad. Sa Aklat ng Daniel 11 mayroon kang Hari ng Hilaga at mayroon ka ng Hari ng Timog.
Ang Hari ng Hilaga ay isang mapagmataas na relihiyosong tula na nagtataas ng kanyang sarili sa itaas ng
Diyos ng Langit, may dakilang kapangyarihan, ay lubhang mayaman, at nakikipagdigma sa mga Banal, at
ang kanyang layunin ay upang ipatupad ang Batas ng Linggo, makakuha ng kontrol sa mundo, at sirain
Mga Tao ng Diyos (Daniel 11: 32,33,36,41,43, Jeremias 1:14, Apocalipsis 13:15). Ang Kapansin-pansin na
ang North Tower ay ang Headquarters ng mga kumpanya ng Enerhiya, mga kumpanya ng komunikasyon,
maraming mga institusyong pinansyal kabilang ang Cantor Fitzgerald Real Estate, Lehman Brothers, Port
Headquarters, at maaaring makilala mula sa South Tower sa pamamagitan ng isang matangkad na 362paa telekomunikasyon antena. Ang Hari ng Hilaga ay maaaring maliwanagan mula sa Hari ng Timog ng
isang sungay, ang Hari ng Hilaga ay kinakatawan bilang maliit na sungay sa Daniel 7: 8. Ang North Tower
ay tahanan din sa The Italian Wine Institute, ang King of the North ay nakakuha ng mga bansa na lasing
sa kanyang alak sa Apokalipsis 14: 8. Ang North Tower ay malinaw na ang mas mahalagang tore tulad ng
hari ng hilaga sa Daniel 11 ay ang mas mahalagang hari. Ang Hari ng Timog ay nailalarawan sa

Homosexuality at Atheism na makikita natin ito sa Apocalipsis 11: 8. Ang Hari ng Hilagang kumakatawan
sa Papamana at ang kanyang tawag para sa Pagsamba sa Linggo, ang Hari ng Timog ay kumakatawan sa
anumang bansa na tinukoy ng Homosexuality at Atheism. Ang South Tower ay kumakatawan sa
ikalawang institusyon ng twin ni Satanas, homosexuality. Ang Hari ng Hilaga at ang Hari ng Timog ay
nakipaglaban sa isa't isa sa Aklat ng Daniel 11:40. Ngunit ipinakita ng Daniel 11:27 na ang Hari ng Hilaga
at ang Hari ng Timog ay nakaupo sa parehong mesa. Ito ang tinatawag na Hegelian Dialectic, lumilitaw
na sila ay nasa digmaan, kung mayroon silang parehong agenda sa likod ng mga eksena. Sinasabi sa
Daniel 11:40

40 At sa panahon ng kawakasan ang hari ng timog push sa kanya; at ang hari sa hilagaan ay paroroon
laban sa kaniya gaya ng isang ipoipo, na may mga karo, at may mga mangangabayo, at may maraming
sasakyan; At siya'y papasok sa mga lupain, at lalamon at lilipas.

At tulad ng tiyak na pinasa ng Estados Unidos ang pambansang batas sa sodomya (NSL) noong Hunyo ng
2015, na nagpatunay sa mga gay na unyon, kahit na wala pang tatlong buwan pagkaraan, binisita ni
Pope Francis ang Estados Unidos upang ipalaganap ang kanyang mensahe bago magkasamang sesyon ng
kongreso, Ang United Nations at ang pandaigdigang Pulong ng mga Pamilya. Ang isang ipoipo ay
nailalarawan sa pamamagitan ng mabilis at pagkasira. At ilang mga pangunahing media outlet nakilala
ang bilis na kung saan Pope Francis ay gumagalaw at ginamit ang salitang "ipuipo" upang ilarawan ang
pagbisita at ang misyon ng Pope Francis. Isaalang-alang ang mga sumusunod na mga headline at
parirala: "Pope Francis 'Unang Ulan ng Araw ng Unos Sa US Nakatuon sa Pagbabago ng Klima,
Pagkakasundo" 5 "East Coast Naghahanda para sa ipagpapalibot pagbisita mula sa Pope Francis;" 6
"Isang Paagusan Papa Paglalakbay Katatapos; : Pope Francis Bumalik sa Roma; "8 at" Pope Francis ay
Umabot, Nakita, at Napagtagumpayan Noong Panahon ng Kanyang Pagbisita sa Estados Unidos. "9 Ang
huling headline ay lubhang kawili-wiling isinasaalang-alang na ang isa sa mga pangunahing katangian ng
isang leopardo, isa pang simbolo na kumakatawan sa Romanong Katolisismo (Apocalipsis 13: 1-10), ang
masidhing pagtuon at kakayahang obserbahan ang biktima nito (Oseas 13: 7); At kapag ito ay nasa
posisyon na pag-atake, kung ito ay sigurado sa kanyang biktima, ito ay sumalakay, at nagdadala ng mga
biktima nito sa ilalim ng kanyang kapangyarihan.

Dapat itong maalala na bago pa lamang sa kanyang pagbisita sa US, binisita ni Pope Francis ang Cuba,
isang komunistang bansa na inilarawan rin ng media bilang isang ipoipo. Mula sa Pang-araw-araw na
Paaralan, "tinatapos ni Pope Francis ang kanyang ipinapahiwatig na paglilibot sa Cuba sa pamamagitan
ng pagbabasbas ng isang buong lungsod habang naghahanda na ngayon ang US para sa kanyang
pagdating sa walang kapantay na seguridad." 10 Sa CBS News, ganito ang sinabi ng "In a whirlwind
tatlong araw na pagbisita sa Cuba, Ang papa ay dadalaw sa tatlong lungsod, ipagdiwang ang dalawang
masa at makipagkita sa mga kabataan, pamilya, at klero. "11 Pagkilala at nakakuha ng mas matibay na
pangkat sa iba pang mga ateista at imoral na bansa, ngayon ang kanyang mga mata ay nakalagay sa
China, isa pang umuusbong na kapangyarihang pandaigdig . Sa ilalim ng headline, "Pinupuntirya ni Pope
Francis ang Tsina sa taon ng awa," ang mga sumusunod ay mababasa: "Ang kasunduan sa isyu ng
karapatan ng Vatican na magtalaga ng mga obispo sa Tsina ay magiging pinakamalaking diplomatikong

gawa ng Francis papacy ... Kung ang Pope Francis ay may Pakikitungo sa pag-tulay kung ano ang
pinaniniwalaan ng isang hindi mabukod na hatiin sa pagitan ng Simbahang Romano Katoliko at ng
komunistang Intsik na pamahalaan ay maaaring maipahayag sa loob ng susunod na 30 araw ... Anumang
kasunduan na malulutas ang pinakamalubhang isyu sa pagitan ng dalawang panig - ang karapatan ng
Vatican na magtalaga ng sarili nitong mga obispo sa China - ay kumakatawan sa pinaka-kinahinatnan
diplomatikong gawa ng Francis ng pagka-papa. "

Noong 2008 ay nagkaroon ng pandaigdigang krisis sa pananalapi ang kagustuhan ng mundo na hindi pa
nakikita. Naapektuhan nito ang bawat bansa sa mundo, ang mga malalaking kumpanya na tulad ng
Lehman Brothers ay pumutok. Napakalaking seryoso na ang pumping ng Federal Reserve sa 4.4 Trilyon
Dollars upang mapanatili ang World Economy paglipat (mangyaring tandaan na sa naunang 200 taon ang
US na nilikha 825 Bilyong dolyar). 2008 ay kumakatawan sa eroplano pagpindot sa North Tower, ngunit
ito ay hindi mahulog pa lang! Mag-zoom in sa 2015, ang Homoseksuwalidad ay magiging legal sa buong
bansa sa unang pagkakataon sa Kasaysayan ng US. Ito ay kumakatawan sa South Tower na bumababa!
Noong 2015, pinalabas ng Papacy ang kanyang encyclical na Laudato Si, na tumawag sa Batas sa Linggo
upang tulungang pagalingin ang ating planeta sa liwanag ng krisis sa klima sa seksyon 237. Ang mga
Major Company at World Leaders ay nakasakay na sa Climate Agenda. Ito ay nagpapakita ng North
Tower ay malapit nang bumaba. Matapos bumaba ang Twin Towers bahagi ng Pentagon ay bumaba.
Ang Pentagon ay kumakatawan sa lakas, o lakas ng militar. Ito ay kumakatawan sa Linggo ng Linggo na
pumapasok sa ikalawang yugto nito na pwersa. Ang Aklat Ang Dakilang Kontrobersiya Mga Prophesies
hindi lamang na ang Estados Unidos ay pumasa sa isang Linggo Batas. Ngunit ito ay magsisimula na
banayad, bilang isang batas upang labanan ang Pagbabago ng Klima, at upang mas mahusay ang moral
ng lipunan, pagkatapos ay itatayo ito sa mga multa para sa mga hindi sumusunod, at sa huli ay isang
sistema ng sapilitang pagsamba. Tandaan na ang bahagi lamang ng Pentagon ay bumaba, ito ang
kumakatawan sa katotohanang ang sistema ng lakas ay hindi kumpleto, sapagkat magkakaroon ng
nalabi na nakatayo na matatag kay Jehova! Mag-zoom forward at Numero ng Building 7 Mahiwagang
bumababa sa isang segundo na may bomba. Ang Building Number 7 ay kumakatawan sa mga Keepers ng
Sabbath. May ay wala ng iba sa mukha ng lupa si Satanas Ayaw ng higit sa 7 th Day Adventist. At tulad ng
sinabi ng Great Controversy sa Ch. 9:

Kapag ang proteksyon ng mga batas ng tao ay aalisin mula sa mga nagpaparangal sa batas ng Diyos,
magkakaroon, sa iba't ibang lupain, isang sabay na kilusan para sa kanilang pagkawasak. Habang ang
oras na itinalaga sa dekreto ay malapit na, ang mga tao ay magkakasama upang i-root ang napootan
sekta. Magiging determinado na hampasin sa isang gabi ang isang mapagpasyang suntok, na lubusang
patahimikin ang tinig ng hindi pagsang-ayon at pagsaway.

Ang Hari ng mga North Triumphs sa Hari ng Timog sa Daniel 11. At sapat na kawili -wili matapos ang mga
twin towers nahulog, ang North Tower ay itinayong muli bilang One World Trade Center Kinakatawan
ang Papacy pagkakaroon ng kabuuang kontrol ng mundo. Ang sugat ay gumaling (Apocalipsis 13: 3) 9/11
minarkahan ang simula ng Final Moments ng Kasaysayan ng Daigdig. Sinasabi nito sa Apocalipsis 14: 8
....... Ang Babylon ay bumagsak ay bumagsak .... South Tower, na sinusundan ng North Tower. Si Tamar

ay buntis ng Twins at nasa paghihirap. Sinabi ni Hesus sa Mateo 24: 8 na ang wakas ay magiging katulad
ng isang babaeng nagsisilang ...... sa mga Institusyon ng Twin ni Satanas! At pagkatapos sa taludtod 9,
sinabi ni Jesus na darating sila pagkatapos ng mga Tagabantay ng Sabbath!

Nakikita mo ang aking mga kaibigan ang tunay na dahilan kung bakit naganap ang 9/11 ay nagpapakita si
Satanas sa buong Uniberso na ipalalabas niya ang kanyang dalawang kambal na mga institusyon, at
pagkatapos ay sumunod sa mga Tao ng Diyos! Ang Oras ay napakahalaga. Ito ay isang bibliya
katotohanan na kami ay tungkol sa upang makita si Jesus Cristo! Ang Gay Law ay naipasa na, si Pharez ay
ipinanganak, ang South Tower ay bumaba na. Alam ni Satanas na ang kanyang oras ay maikli. Sinasabi
nito sa Testimonies Vol. 4

Nag-aalok si Satanas sa mga lalaki ng mga kaharian ng mundo kung ibibigay nila sa kanya ang kataastaasang kapangyarihan. Maraming ginagawa ito at isakripisyo ang langit. Mas mabuti na mamatay kaysa
sa kasalanan; Mas mahusay na gusto kaysa sa pandaraya; Mas mahusay na gutom kaysa sa
kasinungalingan.

Kahit na si Satanas mismo ay nagpakita sa akin, at inalok sa akin ang lahat ng New York City, London,
Dubai, Paris, at lahat ng mga kaharian sa mundong ito, ipaparatang ko siya sa pangalan ni Cristo Jesus!
Ang World na ito ay isang speck ng alikabok sa mga diyos grand at maluwalhating uniberso, pinili ko si
Hesus Kristo. Mas gugustuhin ko sa mga kalye na ipinapahayag ang 3 Mensahe ng mga Anghel sa mga
huling sandali ng kasaysayan ng mundo. Sa isang naunang video, binanggit ko kung paano pinuri ni
Pangulong Barack Obama ang Popes Encyclical, sinabi niya na lubos na hinahangaan ito. Tinawag niya
ang bawat bansa sa lupa upang gamitin ito, at sinabi na ang US ay humahantong sa inisyatibong ito.
Maraming mga taong kilala ko ay may mga panaginip ni Obama na nagdadala ng marka ng hayop at sa
katapusan ng Mundo. Naniniwala pa rin ako na ipapatupad ni Obama ang Batas sa Linggo. At sa
pamamagitan ng himala ng Diyos, inilagay Niya si Donald Trump sa opisina. Ang isang tao na walang
pulitiko background, at hindi kahit na isang bahagi ng freemasonry bilang Newt Gingrich nakasaad sa
telebisyon !!!! Ito ay walang kakayahang makahimalang. Lumabas na ngayon ang Trump sa Kasunduan
sa Paris. Ang tunay na Diyos ay nagbigay sa atin ng kaunting panahon. Makakaapekto ba kayo kumilos sa
Hid awa? Ang Espiritu Santo, ang ikatlong miyembro ng Panguluhang Diyos ay pupunta sa mund ong ito
sa kapangyarihan na hindi mailalarawan. Malalampasan nito ang Kaluwalhatian ng araw ng Pentecostes.
Bubuksan ng Banal na Espiritu ang mga mata ng milyun-milyon sa buong mundo, ang mga taong
Atheists, Spiritists, Linggo Keepers ay makikita na may kamangha-manghang kaliwanagan ang kanilang
mga maling kurso, at dumating sa liwanag. Ang Kasalukuyan Turo ay pupunta saanman sa Latter Rain
Power! Sinasabi nito sa Great Controversy:

Habang lumalawak ang kontrobersya sa mga bagong larangan at ang mga isipan ng mga tao ay tinawag
sa kautusan ng Diyos na napaubusan, si Satanas ay nahihirapan. Ang kapangyarihan na dumalo sa
mensaheng ito ay papatayin lamang ang mga taong tutulan ito. Ang mga pastor ay maglulunsad ng halos

buong tao na pagsisikap upang maiwasan ang liwanag upang ito ay maipaliwanag sa kanilang mga
kawan.

Quote na ito ay hindi lamang pakikipag-usap tungkol sa 1 st day ministro, ngunit din maraming Adventist
Ministers ay suhay sa kanilang sarili laban sa liwanag ng Diyos. Sa kasamaang palad, Karamihan sa mga
SDAS ay magiging mga mangmang na mga dalaga. Naghihintay sila para sa Pambansang Linggo Batas,
kapag ito ay huli na upang bumuo ng Character ng Diyos, o secure na ari -arian ng bansa. Ang Linggo
Batas ay ang pinakamalaking pagsubok sa lahat ng Edad! Si Satanas ay naghahanda para sa huling
panlilinlang para sa mga libo-libong taon. Tulad ng pagiging nasa kolehiyo at naghihintay hanggang sa
pagsusulit upang dalhin ito at hindi pag-aaral! Mabigo ka! NGAYON ay ang oras upang ilagay ang lahat sa
Altar! Sa 2015 ang Pangkalahatang Kumperensya Opisyal na Bumoto upang kunin ang salitang "Malapit
na". Bumoto sila at pinalitan ito ng "Hindi nagtagal". Si Jesus ayon sa kanila ay hindi darating na walang
katapusan, Siya'y paparating na .... Big Pagkakaiba! Ngunit natutuwa ba tayo? Ang Aklat ng Mateo 25 ay
nagpropesiya na ang World SDA Church ay natutulog at nakakatulog bago ang Pambansang Batas ng
Linggo. Pagkatapos .... Ang World SDA Church ay gisingin! Ngunit tragically ang Karamihan ng mga SDAs
ay mahanap ang kanilang mga sarili na walang langis .... Foolish Virgins ......

Sinabi ng Apocalipsis 7: 2-3 (KJV) 2 At nakita ko ang ibang anghel na sumisikat mula sa silangan, na may
tatak ng buhay na Dios: at siya'y sumigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel, na pinagkalooban
upang saktan ang lupa at Ang dagat, 3 Na sinasabi, Huwag ninyong kapahamakan ang lupa, ni ang dagat,
ni ang mga punong kahoy, hanggang sa ating maitaw ng mga lingkod ng ating Dios sa kanilang mga noo.
Nang ang Pass ng Batas ng Linggo ng Pambansang, ipinahihiwatig nito na ang Paghuhukom sa
Makalangit na Sanctuary ay dumaan mula sa mga Patay sa Buhay. Ang pagsasara ng mga Diyos ay
magaganap ang mga tao habang sila ay nabubuhay. (1 Pedro 4:17)

Purihin ang Diyos Mayroon tayong pagkakataon na Maging Matalino na Birhen! Sa Flames Ministry
International nagsisimula kami sa pinakamatapang na mga evangelistic initiative na kailanman. Pumunta
kami sa NYC kasama ng isang hukbo ng mga manggagawa na kukuha ng napaka mensahe na narinig mo
ngayon sa 8,4 milyong katao na nakatira sa lunsod na iyon. Ito ay tatawaging ang LATTER RAIN
INTIATIVE. Wala kaming maraming natitirang oras sa mga kaibigan sa lupa na ito. Ang kawalang-hanggan
ay malapit na lumapit. Hinihiling namin ang iyong tulong. PRAY PRAY PRAY na MAY KAPAL ay bubuksan
BIG DOORS. Kung ikaw ay impressed upang suportahan kami, mayroong isang donasyon link sa ibaba.
Ang impormasyon na iniharap ngayon ay magagamit sa Espanyol, Tsino, Portuges sa PDF sa ibaba.
Magtakda tayo ng determinasyon na makita ang bawat isa sa ilalim ng puno ng Buhay! Nawa'y pagpalain
ka ng Diyos, at Maranatha!

-Paul Juberg

