
התאומים שלושת  

 

 

 

תאונה לא שזה באומרו להתחיל רוצה אני ,ואחיות אחים .להבות משרד עדכון עם כאן יוברג פול ,חברים שלום  

זה צריך שאתה מה כל .מאוד מאוד פעמים חיים אנחנו .הזה בסרטון צופה אתה  eyeballs לראות כדי המוח ואת  

לכם לספר מדעו שאני מה .מותק עד וחשאיים עמוקים דברים חושף ואלוהים ,ההתגלות בדפי חיים אנחנו .זה את  
בשמים אשר שלנו אבא ידי על אלא ,ודם בשר ידי על התגלה לא ! 

על הוא לשטן המשיח בין הקרב .ליום מיום יותר אינטנסיבי נעשה וזה ,טבעיות על פרופורציות של לוחמה אנחנו  

לנסות ךהול הוא כי ,13 בהתגלות מנבא ך"התנ ,למעשה .שלנו הפולחן רוצה השטן .פולחן על וזה שלנו הנשמות  
3 :13 התגלות !אליו העולם כל את לקבל  

להצהרה לב שימו !ושבת נישואין ,שלו התהילה עבור מוסדות שני ליצור אלוהים את רואים אנו ,2 בראשית בפרק  

אז ."מאוד טוב" הדברים כל את ביטא אלוהים כאשר ,עדן של המבורכים לימים אותם הפנה הוא :הנבואה מרוח זו  

הברכה מברכת דברים - . האנושות לטובת האלוהים לתפארת תאומים מוסדות ,מקורם בתוהש הנישואין היו , 
63 עמוד  

את רואים אנו 2001- וב .ברחם הרחמים עם לתאומים נכנסת תמר בשם זונה רואים אנו 30-24 :38 בבראשית  

תאומים ,אומיםת .ב"ארה של בהיסטוריה ביותר הגרוע הטרור בפיגוע ,הקרקע על נופלים התאומים המגדלים , 
לזה זה קשורים הללו האירועים שלושת שכל הוא לראות עומדים שאנו מה .תאומים ! 

 

מזויף בבירור השטן כי רואים ואנחנו !אלוהים של התהילה עבור תאומים מוסדות הם ושבת נישואין כי רואים אנו  

מזויף השטן האם .ומוסקסואליםה נישואין :בהחלט ?הטרוסקסואלים נישואין עבור זיוף יש השטן האם .אלוהים  

מה"" ... יגידו אולי צופים מכם כמה .תהילתו על מזויפים מוסדות שני !קדושה ראשון יום .……בהחלט ?בשבת !" 

" אלוהים דבר עם להיגיון פתוחים מוחות להם ויש .כך על לענות כדי רגע ניקח בוא ,ובכן ".ראשון יום היא השבת . 

אנחנו ,ך"התנ טקסטים כל כמו ובכן "?היום עושה ההבדל מה" שאומרים ביםר ידי על מוזכר 5 :14 הרומאים  

יום על מדברים פשוט הם .השבת על דבר אומרים לא 5,6 :14 הרומיים אל .ההקשר על להסתכל חייבים . 

עניינים על סכסוכים או "ספק ערעור" מתמקד הדיון כי המציין כולו המעבר עבור הטון את קובע 1 :14 הרומאים  

המוסרי החוק בלב ממוקם (ג-א' בר) בבריאה אלוהים ידי על נפרדה אשר ,השביעי יום של השבת האם .קספ  

שלנו למעבר המפתח .ימים באותם בשבת השביעי היום את שמרו הנוצרים כל !שלא בוודאי ?(11-8 :20 שמות)  

6 בפסוק הוא , 

 

 

 

6 :14 הרומיים אל : 

 

אכל ,אכל הוא .זה את רואה לא הוא' ה אל ,היום את רואה לא והוא ;' ה אל אותו מעריך ,היום את מעריך אשר 6  

השליח שפול הסוגיה .לאל תודה ונותן ,אוכל לא הוא לאלוהים ,אכל לא והוא ;לאל תודה נותן הוא כי ,לאלוהים  

אמות פי על אחרים ושפט מסוימים בימים צום ותזכ יש כי האמינו יהודים היו .שבת ולא צום ימי היא אליה פונה  

טוענים ו 17-14 :2 הקולוסים מזכיר כמה .מצפון של עניין הוא ביום מהר לא או מהר הצביע פול .שלהם המידה  



אנשים הקשר ,שוב :שם ללא .שבת שבת לגבי אותך לשפוט צריך לא אחד אף וכי הצלב על ממוסמר היה החוק ! 

תקנות של היד כתב את סופג .... אומר זה ,הצלב על ממוסמר להיות החוק את כירמז לא 2 הקולוסים ראשית  

על מדבר לא זה !הארון בצד ולשים ,לנו מנוגדים שהיו טקסיים חוקים על מדבר 26-24 :31 דברים !נגדנו שהיה  

לע מדבר הוא .הבריאה של השבת עם משם לעשות על מדבר לא 16,17 :2 הקולוסים !בכלל הדברות עשרת  

יום השבת של השמימיות השבתות את מבדיל 23:38 ויקרא .המשיח התגשמו אשר 32-5 :23 ויקרא של שבתות  

טקסים החוקים חלק היו החדשים והירחים טקסי שבתות ".אלוהים של שבתות ליד" הביטוי באמצעות שבת  

של הקודש ארון בתוך והיו !אלוהים אצבע ידי על נכתבו הדברות עשרת (1 :10 העברים) .הצלב על שנחתכו  

לנו אומר 11:19 התגלות ,172 :119 ,144 :119 תהילים כן על יתר (22-16 :25 שמות ,31:18 שמות) !הברית  

אבן הוא האלים כס כי 1:26 יחזקאל לנו אומר אלוהים דבר !כסא אלוהים של היסוד ואת נצחיות הן המצוות 10 את  

12-10 :24 שמות) !!! למשה אותו ונתן שלו מכס חלק ניתק יםאלוה .ספיר אבן עשויים הדיברות 10 וכי ,ספיר , 
נעלם לא בהחלט שבת כולל המצוות 10 (54:11 ישעיהו ,39-37 :15 במדבר ! 

 

17-14 :2 הקולוסים     (KJV) 14 מן אותו והוציא ,לנו מנוגד היה אשר ,נגדנו שהיו פקודות של היד כתב את סופג  

מנצחים ,בגלוי הגופה את מהם עשינו הוא ,וכוחות מפונקות נסיכויות לו ויש 15 ,שלו הצלב על אותו מסמר ,הדרך  

17 :שבת ימי של או ,חדש ירח של או ,הקדש יום לגבי או ,במשקה או בבשר אתכם תשפטו אל לכן 16. מעליהם  

פי על .השבת לגבי נבואה עשה ישו 24 מתיו בספר אפילו .ישו של הוא הגוף אבל ;לבוא דברים של צל הם אשר  

את הקיפה רומא כאשר היה ,21:20 לוקס לפי אשר .השממה תועבת של בואו את ניבא ישוע 24:15 מתיו  

שנים 39 מנובא היה הזה האירוע אז ,דצמבר 31 ב מת ישו .70 בשנת הדרך את המובילה טיטוס עם ירושלים  

הקפד ,הצלב לאחר שנים 39 מתגלה הזה האירוע כאשר בבירור אמר ישו 24:20 במתי ,זאת עם .קרה שזה לפני  

החוק על שמירה של מחובה החסד ידי על משוחררים הנוצרים כי כולה התפיסה .השביעי השבת יום על לשמור  

ופרגמום אפסוס של בערים שחיו נוצרים של קבוצה באה המוסרי . The Nicolaitans הברית של המייסדים היו  

כי מלמד ך"התנ ,זאת עם .החסד תחת הם כי רוצים שהם מה לעשות יכולים הנוצרים כי ,תיאולוגיה החדשה  

1,2 :6 הרומאים :אלה לטקסטים לב שימו .אותו להוריד לא תקן את להעלות בא אלוהים  (KJV) אז נאמר מה ? 

התגלות :ניקולאיאנס על אומר המשיח ישוע מה לב שימו .וחלילה חס 2 ?בשפע יכול החסד כי ,בחטא נמשיך האם  

2: 6 (NKJV) 6 של מעשיהם את שונא אתה כי ,לך יש זה אבל  Nicolaitans, המקרא שבת .שונא גם אני אשר  

ויקרא ,5 :1 בראשית) שקיעה שבת יום עד שקיעה שישי מיום וזה .(2 : 2 שיתברא) השבוע של השביעי יום הוא  

ד א ב קונסטנטין של צו עד היה לא זה .יהודים רק לא ,השבת יום את כיבדו ההיסטוריה דרך הנוצרים כל .(23:32  

לבבל ראשון יום תפילת .השמש מתפלל תמיד היה קונסטנטין הרומי הקיסר .בנצרות התחיל הפולחן ראשון יום כי  

666 המספר עם זהב קמיעות וענדו האלים שאר כל על עליון היה שאלוהים האמינו הקדמונים שבה ,העתיקה . 

להתאחד שיוכל כדי ,ראשון יום חוק לערוך לקונסטנטין קראו הרומאים הבישופים .השמש אל מספר היה 666  

הכנסייה היום גם .הנצרות של הנומינלית ההקבל את לקדם וכדי .פגאניים שמש ועובדי נוצרים שמירת על בשבת  

קתוליים כוהנים .האפיפיור מחווה הוא עושה ובכך ,סמכותם של מארק הוא הפולחן ראשון יום כי מתגאה הקתולית  

יהוה ,בפטיסטים ,פרסביטריאנים ,מתודיסטים :נוצרים הרבה כך כל רואים כשהם ,קשה וצוחקים מתאספים באמת  

של אמונה ,גיבונס קרדינל יימס'ג (הקתולית מהכנסייה ציטוטים) !השמש יום כיבוד ,ליםפנטקוסט ,לותרנים ,עדים  

שורה תמצא לא ואתה ,התגלות עד בראשית מ ך"התנ את לקרוא יכול אתה אבל" .89' עמ ,88 גיליון ,אבותינו  

לא אנו בוש יום ,שבת יום של המצוות שמירת את אוכפים הכתובים ,ראשון יום של קידוש את המאשרת אחת  

אדוננו של תחייתו לזכר ראשון ליום הזה המנוח את העבירה ... אשר הקתולית הכנסייה היתה זו "." מקודשים . 

סגור לואי מונסיניור ." (הקתולית) הכנסייה לסמכות ,עצמם למרות ,משלמים שהם מחווה הם הפרוטסטנטים , 

היא הכנסייה ... סמכותנו או שלנו סימן הוא וןראש יום" .213 .'עמ ,היום של הפרוטסטנטיות על פשוטה שיחה  

1,1923 ספטמבר ,אונטריו ,לונדון של הקתולית ."לכך הוכחה היא השבת שמירת של זו והעברה ,ך"התנ מעל . 

יש !זה על ברור יותר להיות יכולים לא הם .פולחן ראשון יום של האמת על ,רבות פעמים יצא הקתולית הכנסייה  

השביעי יום ראשון יום זה עם יוצא ל" שאו החדש היומן את להזכיר ואפילו ,השתנה ועיהשב שהמחזור הטוענים  

המלכותי הכוכבים מצפה כמו אסטרונומים המוביל ,ימים שבעה של שבוע היה שתמיד היא האמת .השבוע של  

4,000- מ יותר במשך השבת על שמרו היהודים .ימים 7 שבוע לאשר באנגליה' גריניץ המלכותי המצפה ,ב"בארה  

בלשון השבת על שמר (ז ,א"י) היום מדברים שאנו מהשפות רבות שעשה אלוהים ,וכמובן .שנה . Word שבת 

ך"תנ לספרדית לאינדונזית לערבית מערבית !העולם ברחבי עיקריות שפות 140 מ בלמעלה נרדף שם הם ושבת  



ההחי כוח אל להשתחוות יהיה ממשלה כל ,אומה כל ,כולו העולם של ך"התנ  (Rev 13: 3). שלנו ך"התנ ואת  

הם מה לנו סיפרה כבר הנבואה ורוח .שבת / ראשון ביום המשפט לבית יובאו .(יא ,' ח עמוס) .מאיתנו יילקחו  

יודעים לא אתם" :ואומרים ,שבת שמירת בדרך מכשולים להציב המבקשים יש :לב שימו .נגדנו כטיעון בו ישתמשו  

בהפיכת רבה קנאות ביטוי להם ויש ,מגיע ראשון יום כאשר מבינים שהם הנרא אבל ,"שבת יום הוא יום איזה  

לבית אותנו נביא ניבא כבר שהמשיח העובדה אף על האחרון היום של אירועים .שמירתו את משכנעת חוקים  

יום דוחף הממסד כי צבוע) בשבת יום איזה יודע שאינך לך יגידו ושהם ,שלנו ך"התנ ספרי את ייקחו הם ,המשפט  

עוד מציין (ראשון של בדם םניצלי אנו (14:29 יוחנן) .השביעי יום של השבת של הלגיטימיות את מראה גם כן לפני  

(5 :1 התגלות) ישופרוף כבר זה שכל העובדה .שלו התהילה על שנים אלפי במשך שבתו על שמר יהוה כי יותר  

כל רואים אנו .אופיו את משקפים אלוהים את אוהבים הם כי (14:12 התגלות) המצוות את ישמור הסופי הדור  

14:13 ישעיהו :אלוהים של אלוהים מזויף הוא השטן כי ך"התנ דרך  (KJV) 13 לגן אלך אני ,בלבך אמר אתה כי  

בצדי , הקהילה של הר על גם אשב אני :אלוהים של הכוכבים מעל שלי המלוכה כס את לרומם יהיה אני ,עדן  

1- :48 תהלים ספר .הצפון בצדי להיות כסאו את רוצה הוא .אלוהים מעל מרומם להיות רוצה השטן רק לא .הצפון

 תאומים מוסדות הם והשבת הנישואין אם ,לכן !מזויף הוא השטן .הצפון בצדי הוא האלים כיס כי מבהיר 3

מזמין אני י השטן לתפארת תאומים מוסדות הם ראשון יום של והקדושה שהומוסקסואליות אומר זה ,היםהאלו ת  

ל שלכם ך"התנ את לפתוח עכשיו אתכם - Genesis Ch. 38: 24-30, יותר עמוק זה על מסתכלים שאנו כפי : 

30-24 :38 בראשית  (KJV) 24 יהוה החוק בתך תמר ,אומר ,יהודה נאמר כי ,לאחר חודשים כשלושה הגיע וזה  

ידי על הילד עם היא ,הנה ,וגם ; הזונה שיחק  whoredom. כאשר 25 .לשרוף לה ותן אותה תביא ,יהודה ויאמר  

אמרה והיא :הילד עם אני ,הם אלה אשר ,האיש ידי על ,ואמר ,החוק שלה אבא אל שלחה היא ,הובאה היא , 

יותר צדיקה היא ,ויאמר יהודה ויאמר 26 .הצוות ואת ,צמידים ,החתימה ,אלה אשר ,אליך מתפלל אני ,להבחין  

כ .שלה ברחם היו תאומים ,הנה ,כי ,בזמנה ויהי 27 .אותה הכיר לא ושוב .בני את שלח לה נתתי לא כי ;ממני  

וזה 29 .ראשון יצא זה ,ואמר ,אדום חוט ידו על ולקשור לקח המיילדת :ידו את הושיט אחד כי ,תדע כאשר ,ויהי  

פרז נקרא שמו ולכן :לך הפרה זה ?שבור אתה איך ,אמרה והיא ,יצא אחיו ,הנה ,כי ,ידו את הרים הוא כאשר ,בא . 

טבעת .מלך עם מזויפים כאן רואים אנו .זרח נקרא ושמו :ידו על הארגמן חוט היה שעליו ,אחיו יצא ואחריו 30  

ספינת של הסמלים כל הם צוות ,צמידים ,חותם  Kingman, שופטים ,35:22 שמות ,6:17 ניאלד זאת רואים אנו  

2 ,2 :6 ירמיהו :כנסייה מייצג ך"בתנ אישה .6:21  Corinthians 11: 2. רואים אנו ,מושחתת כנסייה מייצג הארלו  

המוסדות שני את מייצגים אלה תאומים שני .וזרח פרז בשם ,תאומים שני יולדת תמר 4 :17 בהתגלות זאת  

סביב קשור היה סקרלט של חוט .ידו את והושיט ראשון לצאת רצה זרח כי מעניין מאוד זה .השטן של המזויפים  

(1:18 ישעיה) ך"בתנ חטא של סמל הוא סקרלט .בחזרה אותו משך והוא ,ידו . Scarlet של זיהוי סימן גם הוא  

תהעברי המילה .(13:16 התגלות) החיה לסמן ישירות קשורה ימין יד .(4 :17 התגלות) בבילון של גדולה זונה  

היא זרח עבור  Ze-rach המזויף המוסד את מייצג זרח .שמש הקשורות מילים אלה ,שחר או זוהר שפירושו  

החוק את לשבור כוח כלומר ,מיל-אבא פירושו בעברית פירוז .הקדוש ראשון יום ,השטן של הראשון , 

הומואים נישואין ,שטןה זיוף של השני המוסד את מייצג פרז .האלים חוק של בכוח שבירה היא הומוסקסואליות . 

הצעת .(מתיחה יד זרחס מייצג זה) הלאומי ראשון יום חוק לעבור עומד היה הקונגרס ,1888 בשנת מספיק מעניין  

יוני 26 שישי יום התקרב .(לאחור משוך היה זרח יד) זה נגד נלחמו אלוהים של אנשים שני כאשר נדחתה החוק  

המקראית בסדרה כמו .נולד פרז מייצג זה .העליון המשפט בית ייד על ארצית חוקי הוא הומו נישואין 2015 , 

טרי סלט אכלתי מסוים ערב ... יותר עמוק נלך בואו עכשיו .(הלאומי ראשון יום חוק) זרח את בקרוב תביא אומתנו , 

על 83 נסיס'ג של הסיפור את למדנו !הבריאות הודעת על לאל השבח .סויה נתחי אכלו והמילטון רוז הצוות וחברי  

המילטון !התאומים מגדלי את הזכירה כשרוז ,התאומים  Massey של רצף אותו את אמר מיד  Genesis 38 קרה 

היה האמת רוח ,הוא וכי ,אלוהים דבר את לפתוח לי אמרה הקודש רוח !9/11 ב  aabout 9/11 למה לי להראות  

18-14 :1 צפניה ב אומר זה .יקאיתהאמר בהיסטוריה ביותר הגרוע הפיגוע הייתה בספטמבר 11- ה !קרה באמת  

(KJV) 14 ו ,קרוב הוא ,קרוב הוא יהוה של הגדול היום  hasteth האדיר האיש :' ה יום של קולו את אפילו ,מאוד  

חושך של יום ,ושממה בזבוז של יום ,ומצוקה צרות של יום ,זעם של יום הוא זה יום 15 .במרירות שם יבכה  

17 .הגבוהים המגדלים ונגד , המגודרות הערים נגד ואזעקה חצוצרה של יום ,בהע וחושך עננים של יום ,וקדרות  

החוצה שפך יהיה שלהם הדם ואת :יהוה נגד חטאו הם כי ,עיוורים כמו הולכים הם כי ,גברים על מצוקה אביא ואני  

ואת ,אבק כמו  fl שלהםEsh של זעמו של ביום אותם לספק יוכלו שלהם הזהב ולא שלהם הכסף לא 18 .זבל כמו  

והביטויים הכותרות את למשל קחו .פרנסיס האפיפיור של המשימה ואת הביקור את לתאר כדי" לרוחב ;אלוהים  

החוף" 5 ;"פיוס ,האקלים בשינוי המתמקד הברית בארצות פרנסיס האפיפיור של הראשון הסופה יום" :הבאים  



פרנסיס האפיפיור : " 7 ":מסתיים האפיפיור מסע מסע" 6 ",פרנסיס האפיפיור של סופה לביקור מתכונן המזרחי  

מעניינת האחרונה הכותרת 9. "ב"בארה ביקורו במהלך ונכבש ראה ,הגיע פרנסיס האפיפיור"ו 8" ,ברומא חוזר  

(התגלות) הרומית הקתוליות את המייצג נוסף סמל ,נמר של העיקריים המאפיינים שאחד בכך בהתחשב מאוד  

לתקוף במצב נמצא הוא כאשר ורק ;(13:07 הושע) טרפו להתבונן היכולת ואת שלה נמרץ מוקד הוא ,(1-10 :13 , 

ב"בארה ביקורו לפני רק כי לזכור יש .שליטתה תחת קורבנותיה ומביא ,מכה זה ,שלה טרפו של בטוח הוא כאשר , 

האפיפיור" ,מייל מהדיילי .כמערבולת בתקשורת גם תוארהש קומוניסטית מדינה ,קובה ביקר פרנסיס האפיפיור  

ביטחון ללא בואו לקראת מתכוננת ב"שארה כפי שלמה עיר ברכת ידי על שלו הקובה סיבוב את מסיים פרנסיס  

חדשות 10 ".תקדים חסר  CBS בשלוש יבקר האפיפיור ,לקובה ימים שלושה של סופה בביקור" ,כך זה את אמר  

חזקה חזית ורכש שפגש לאחר 11 ." כמורה אנשי ועם משפחות עם ,נוער בני עם ויפגש וניהמ שני יחגוג ,ערים  

תחת . ,סין על עיניו את כעת מציב פרנסיס האפיפיור ,אחרות מוסריות ובלתי אתאיסטיות מדינות עם יותר  

זכותו על הסכם" :הבאים הדברים את לקרוא אפשר ,"חמלה לחסדי סין את ממקד פרנסיס האפיפיור" ,הכותרת  

אם ... פרנסיס של האפיפיורות של ביותר הגדול הדיפלומטי ההישג יהיה בסין בישופים למנות הוותיקן של  

בין נשלט בלתי מחלוקת הוא כי מאמינים שרבים מה על לגשר כדי העסקה ,דרכו את ישלח פרנסיס האפיפיור  

פותר זה הסכם כל ... הבאים הימים 30 בתוך להודיע יכול הסינית הקומוניסטית הממשלה לבין הקתולית הכנסייה  

ההישג את תייצג - סין ב שלו הבישופים למנות הוותיקן זכות - הצדדים שני בין ביותר הקוצנית הבעיה את  

11 בדניאל הדרום מלך על הצפוני הניצחון מלך ." פרנציסקוס של האפיפיורות של ביותר המשמעותי הדיפלומטי . 

מחדש נבנה הצפוני המגדל !שוב התאומים מגדלי את שבנו לא הם ,נפלו התאומים גדלישמ אחרי מספיק ומעניין  

13 התגלות) נרפא הפצע .מלאה עולמית שליטה שיש האפיפיורות את המייצג העולמי הסחר מרכז (מרכז) כבית : 

8 :14 בהתגלות אומר זה .הארץ כדור של ההיסטוריה של האחרונים הרגעים תחילת את סימנה 9/11 (3  ....... 

תועה במצב שרויה והיתה תאומים עם בהיריון היתה תמר .צפון מגדל ואחריו ,מגדל דרום ... נפל נופל בבילון . 

ישו ,' ט בפסוק ואז !השטן של התאומים למוסדות ...... יולדת אישה כמו יהיה הסוף כי 8 :24 במתי אמר ישוע  

זה .ראה לא מעולם העולם שכמותו עולמי פיננסי משבר היה 2008 בשנת השבת שומרי אחרי יבואו שהם אמר  

ריזרב הפדרל כי רציני כך כל היה זה .לפרוץ הלך ברדרס ליהמן כמו גדולות חברות ,בעולם מדינה כל על השפיע  

יצרה ב"ארה הקודמות השנים 200 ב כי לב שים) זז העולמית הכלכלה על לשמור כדי דולר טריליון 4.4 שאוב  

עד התקרב !עדיין נופל לא זה אבל ,הצפוני המגדל את להכות המטוס את מייצג 2008 .(דולר מיליארד 825  

מייצג זה .ב"ארה של בהיסטוריה הראשונה בפעם הארץ רחבי בכל חוקית להיות הופכת ההומוסקסואליות ,2015  

את שיחרר האפיפיור 2015 בשנת !יורד מגדל דרום  Laudato Si שלו encyclical, ראשון וםי לחוק קורא אשר  

על כבר העולם ומנהיגים הגדולות החברות .237 בסעיף האקלים משבר לאור ,שלנו הפלנטה את לרפא לעזור כדי  

ננסי אפילו .האקלים היום סדר עם הלוח  Pelosi יום על הוא פריז באקלים העסקה כי פוסט וושינגטון על אישר  

הפנטגון .מהפנטגון לחלק ירדו התאומים שמגדלי אחרי .לרדת עומד הצפוני המגדל את מראה זה !פולחן ראשון  

הגדולה המחלוקת הספר .כוח שהוא ,שלה השני השלב נכנס ראשון יום חוק את מייצג זה .כוח או ,צבאי כוח מייצג  

האקלים בשינויי להילחם כדי כחוק ,מתון יתחיל זה אבל .ראשון יום חוק תעבור הברית ארצות כי רק לא נבואות , 

פולחן של למערכת דבר של ובסופו ,לציית שלא למי קנסות לבנות יהיה זה ,החברה של המוסר את לשפר וכדי  

עומד שריד יהיה כי ,שלם יהיה לא הכוח מערכת כי העובדה את מייצג זה ,יורד הפנטגון של חלק רק כי זכור .כפוי  

שומרי מייצג 7 מספר בניין .מתפוצצת פצצה עם שניות בתוך מסתלק מסתורי 7' מס בניין קדימה זום !ליהוה איתן  

7- מ יותר שונא השטן הארץ כדור פני על אחר אחד אף אין .שבת  Adventists שהמחלוקת כמו ובדיוק .יום  

בארצות ,יהיו ,האלוהים חוק את המכבדים מאלה ייסוג האנושיים החוקים על הגנה כאשר :9 .'בצ אומרת הגדולה  

השנואה הכת את לשבור כדי יתחמק העם ,מתקרב בצו המצוין מןשהז ככל .להשמדתם זמנית בו תנועה ,שונות . 

l זה הוא.והתרעומתהמחלוקת קול את להשתיק יןלחלוט יהיה אשר ,מכרעת מכה אחד בלילה להכות נחושה אני  

מאחורי היה השטן של המוח .התאומים מגדלי שמגיעים בעשן השטן הפנים את לראות אפילו אנשים כי נאמר  

לכל מראה היה השטן היה קרה 9/11 מדוע האמיתית הסיבה שלי החברים את רואה אתה .הזאת הטרגדיה  

דחופה השעה !אנשים אלוהים אחרי לבוא מכן ולאחר ,שלו התאום המוסדות שני את לשחרר עומד הוא היקום  

מגדל ,נולד פרז ,עבר כבר ההומואים חוק !המשיח ישוע את לראות עומדים שאנחנו מקראית עובדה זוהי .ביותר  

4 .' ב כרך בעדויות כתוב כך .קצר שזמנו יודע השטן .ירד כבר דרום Satan של הממלכות את לגברים מציע  

מוטב ;לחטוא מאשר למות מוטב .השמים את להקריב זה את עושים רבים .עליונות את לו יניבו הם אם העולם  

כל את לי והציע ,אור של כמלאך לי נראה עצמו השטן אם גם .לשקר מאשר לרעב יותר טוב ;להונות מאשר לרצות  

הוא הזה העולם !המשיח ישוע בשם בו נוזף הייתי ,זהה העולם של הממלכות וכל ,פאריס ,דובאי ,לונדון ,יורק ניו  



3 על להכריז ברחובות להיות מעדיף אני .המשיח בישוע בוחר אני ,והאלים המפוארים באלוהות אבק גרגר  

האלוהות של השלישי החבר ,הקודש רוח .הארץ כדור של ההיסטוריה של האחרונים ברגעים הודעה המלאכים  

תפתח הקודש רוח .השבועות חג יום של התהילה על יעלה זה .יתואר לא זה כוח הזאת הפלנטה את לבקר עומד  

בבהירות יראו ראשון יום שומרי ,ספיריטאים ,אתיאיסטים שהיו אנשים ,העולם רחבי בכל מיליונים של העיניים את  

אומר זה !אחר גשם כוח עם מקום לכל תלך הנוכחית האמת .האור אל ולהגיע ,שלהם נכון הלא כמובן מדהימה  

אלוהים של החוק נקראים העם של המוחות ואת חדשים שדות לתוך משתרע מחלוקת כמו :הגדולה במחלוקת  

הוא השטן ,מדוכא  astir. כמעט מאמצים תשים הכמורה .לה המתנגדים את יעצב רק בהודעה המשתתף הכוח  

גם אבל ,יום 1 שרים על מדבר קר לא הוא הזה הציטוט .שלהם הצאן על יזרחו שמא האור את לסגור כדי אנושיים  

אובמה ברק הנשיא איך הזכרתי הקודם בסרטון .אלוהים של האור נגד עצמם את יעשו השרים אדוונטיסטים רבים  

וקבע ,אותה לאמץ בעולם אומה לכל קרא הוא .זה את מעריץ שהוא אמר ,האפיפיורים של האפיפיורים את שיבח  

העולם סוף ואת החיה סימן את להביא אובמה על חלומות היו מכיר שאני אנשים כמה .זו ביוזמה תוביל ב"ארה כי . 

טראמפ דונלד שם הוא ,אלוהים של נס ידי ועל .ראשון יום חוק את ליישם התכוון שאובמה מאמין עדיין אני  

לא זה !! בטלוויזיה הצהיר' גינגריץ ניוט כמו החופשיים הבונים של חלק לא ואפילו ,פוליטי רקע ללא אדם .במשרד  

רחמיו על תפעל האם .זמן יותר קצת לנו נתן באמת אלוהים .פריז מהסכם עכשיו יצא טראמפ .פלא פחות  ?? 

אותו והחליפו הצביעו הם .החוצה "קרוב" המילה את לקחת רשמית הצביעו הכללית הוועידה את 2015 בשנת  

אותנו מפתיע זה האם אבל !הגדול דלההב .... בקרוב מגיע הוא ,בקרוב מגיע לא אותם פי על ישוע ." בקרוב"ב ? 

ה כנסיית כי ניבא 25 מתיו ספר - SDA ה כנסיית .... אז .הלאומי ראשון יום חוק לפני ותהה תישן העולמית - SDA 

רוב טראגי באופן אבל !תתעורר העולמית  SDAS יום חוק מחכים הם .מטופשות בתולות ,שמן ללא הם כי ימצאו  

ראשון יום חוק כי יראו הם .במדינה מאובטח רכוש או ,האלים אופי לפתח מדי וחרמא יהיה כאשר ,הלאומי ראשון  

להיות כמו שלה .שנים אלפי במשך הסופי הונאה זה מתכונן כבר השטן !הגילאים כל של ביותר הגדול מבחן הוא  

המזבח על הכל לשים הזמן זה עכשיו !להיכשל עומד אתה !לומד ולא זה את לקחת הבחינה עד ומחכה' בקולג ! 

3-2 :7 התגלות  (KJV) רם בקול בכה והוא ,חי אלוהים של החותם בעל ,ממזרח עולה אחר מלאך וראיתי 2 אומר  

עד ,העצים את ולא ,הים לא ,הארץ כואב לא ,אמרי 3 ,הים ו באדמה לפגוע ניתנה הוא אשר ,המלאכים לארבעת  

מציין הוא ,עובר הלאומי ראשון יום חוק שרכא .שלהם המצח על שלנו אלוהים של המשרתים את חותמים שאנחנו  

1) .חיים שהם כפי יתקיים אנשים האלים של האיטום .לחיים המתים מן עובר הוא השמימי המקדש בבית הדין כי  

בשדה להיות צריכים אנחנו כאשר משרות על זמן לבזבז יש מאיתנו ורבים ,להיסגר עומד המבחן (4:17 פיטר  

זמן אבל ,חלקות פסיכולוגיות לדרשות הזמן לא זה .מחולקים בלתי לשרים חוותוהשת ,לבוסים הגשה .המשימה  

ליוזמות יוצאים אנו אינטרנשיונל פלאמס במשרדי !חכם בתולה להיות הזדמנות לנו יש לאל השבח !להתעורר  

הולכים אנחנו .פעם אי ביותר הנועזות האוונגליסטיות  NYC תשמע מאוד המסר את שייקח עובדים של צבא עם  

ייקרא זה .בעיר המתגוררים אנשים מיליון 8.4 על היום  LATTER גשם INTIATIVE. שנותר זמן הרבה לנו אין  

עזרתך את מבקשים אנו .מתקרב טיאטרני .הארץ כדור ידידי על . Pray Pray Pray דלתות יפתח אלוהים כי  

סינית ,בספרדית זמין היום שהוצג המידע .להלן תרומה קישור יש ,בנו לתמוך מתרשםאתה אם .גדולות , 

במסמך פורטוגזית  PDF לעץ מתחת השני את אחד לראות נחליט בואו .למטה הוא שלנו הקשר ל"ודוא .שלהלן  

וברג'ג פול - !מרנאתה ואת ,אלוהים אותך יברך !החיים  


