"التوائم الثالثة"

مرحبا األصدقاء ،بول جوبرغ هنا مع تحديث وزارة اللهب .األخوة واألخوات ،أريد أن أبدأ بالقول انها ليست حادث كنت تشاهد هذا
الفيديو .نحن نعيش في زمن غريب جدا .كل ما تحتاجه هو مقل العيون والدماغ لرؤية هذا .نحن نعيش في صفحات الرؤيا ،وهللا
يكشف عن األشياء العميقة والرسية للبابا .ما أنا عىل وشك أن أقول لكم لم يكشف عن طريق الجسد والدم ،ولكن من قبل أبينا الذي
!الفن في السماء

المعركة بيي المسيح والشيطان هي فوق أرواحنا وانها
ي
نحن في حرب من خارق النسب ،وأنه يحصل عىل أكثي كثافة بحلول اليوم .هذه
عن العبادة .الشيطان عبادتنا .في الواقع ،نبوءات الكتاب المقدس في رؤيا  ، 13أنه سيحاول الحصول عىل العالم كله للعبادة "نظام
. -Revelation 13: 3،4الوحش "الذي أنشأه

في سفر التكوين الفصل  ، 2نرى هللا إنشاء مؤسستيي لمجده والزواج والسبت !الحظ هذا البيان من روح النبوة :وأحالتهم إىل األيام
المباركة من عدن ،عندما ينطق هللا كل شء "جيد جدا " ،ثم الزواج وكان يوم السبت أصلهم والمؤسسات التوأم لمجد هللا في صالح
البرسية -.خطوات من جبل النعمة ،الصفحة 63

في سفر التكوين  30- 24: 38نرى امرأة زانية اسمها تامار يذهب اىل العناء بتوأم في بطنها .وفي عام  2001نرى برجي مركز التجارة
العالمي يسقط عىل األرض ،في أسوأ هجوم إرهابي في تاري خ الواليات المتحدة .التوائم ،التوائم ،التوائم .ما نحن عىل وشك أن نرى هو
!أن جميع  3من هذه األحداث ترتبط بعمق

ونحن نرى أن الزواج والسبت هي مؤسسات التوأم لمجد هللا !ونحن نرى أن الشيطان تزوير بوضوح هللا .هل الشيطان مزيفة للزواج
بيي الجنسي؟ عىل االطالق :مثىلي الجنس الزواج .هل الشيطان مزيف للسبت؟ إطالقا ي…….األحد المقدس !اثنيي من المؤسسات
المزيفة لمجده .بعض من يراقبك قد يقول " ...ماذا " "!السبت هو األحد ".حسنا دعونا نتوقف لحظة لمعالجة ذلك .ولها عقول
منفتحة عىل العقل مع كلمة هللا .رومان  5: 14ذكر من قبل العديد من الذين يقولون "ما الفرق الذي يجعل اليوم؟ "حسنا مثل جميع
.نصوص الكتاب المقدس ،يجب علينا أن ننظر إىل السياق .رومية  5، 6: 14يقول شيئا عن السبت .يتحدثون ببساطة عن يوم واحد
رومان  1: 14يحدد لهجة للممر بأكمله مشثا إىل أن المناقشة تركز عىل "نزاعات مشكوك فيها "أو الثاعات عىل المسائل المشكوك
فيها .هو يوم السبت السابع الذي كان يمثه هللا في الخليقة (الجثال ) 3- 1: 2وضعت في قلب القانون األخالفي (مثال ) 11- 8: 20
،مسألة مشكوك فيها؟ !بالتاكيد ال !تحفظ جميع المسيحييي اليوم ال  7كما السبت في تلك األوقات .مفتاح مرورنا هو في اآلية 6

:رومية 6: 14

هو الذي يراه اليوم ،ويرى ذلك للرب .وانه ال يعتثي اليوم ،للرب انه ال يعتثي ذلك .هو أن يأكل ،يأكل إىل الرب ،ألنه جيفيث هللا 6
شكرا؛ وانه ال يأكل ،للرب انه يأكل ال ،و جيفيث هللا شكرا .القضية التي بولس الرسول تعالج هنا هي األيام رسيعة وليس السبت .يعتقد
بعض اليهود أن هناك مثة في الصيام في أيام معينة وحكم اآلخرين حسب معايثهم .وأشار بول إىل الصيام أو ليس برسعة عىل يوم هو
مسألة ضمثي .يذكر البعض كولوشي  17- 14: 2ويجادل القانون مسمر عىل الصليب ،وأنه ال أحد يجب أن يحكم عليك فيما يتعلق
 ....السبت الكتاب المقدس .مرة أخرى ،الناس السياق !أول كولوسيانز  2ال يذكر القانون يجري مسمر عىل الصليب ،كما يقول
النشاف من الكتابة اليدوية من األوامر التي كانت ضدنا !سفر التثنية  26- 24: 31تتحدث عن القوانيي االحتفالية التي تتنافي مع
الواليات المتحدة ،وضعت عىل جانب التابوت !هذا ال يتحدث عن الوصايا العرسي عىل اإلطالق !كولوشي  16، 17: 2ال يتحدث عن

التخلص من السبت من الخلق .إنه يتحدث عن سبوت األعياد من الالوييي  32- 5: 23التي تم الوفاء بها في المسيح .اللوييي 23:38
يمثي السبتية االحتفالية من يوم السبت السابع باستخدام عبارة "بجانب سبوت الرب ".كانت سبوتات االحتفاالت واألقمار الجديدة
جزءا من القوانيي االحتفالية التي كانت تنقع عىل الصليب ( .العثانييي ) 1: 10وكتب الوصايا العرسي من قبل فنجر هللا !وكانوا في
السفينة ( !خروج  ، 31:18خروج ) 22- 16: 25وعالوة عىل ذلك مزمور  ، 172: 119 ، 144: 119رؤيا  11:19تخثنا ال يوصايا  10هي
األبدية وأساس اآللهة العرش !كلمة هللا يخثنا في حزقيال  1:26أن اآللهة العرش هو حجر الياقوت ،وأن الوصايا العرسي مصنوعة من
حجر الياقوت وجاءت من عرش هللا ( !!!خروج  ، 12- 10: 24أرقام  ، 39- 37: 15إشعياء ) 54:11الوصايا  10بما في ذلك السبت كانت
!بالتأكيد لم تفعل بعيدا

،كولوشي ( 17- 14: 2كف ) 14النشاف من الكتابة اليدوية من األوامر التي كانت ضدنا ،وهو ما كان مناقضا لنا ،وأخذها من الطريق
وتسمثي ذلك إىل الصليب له؛  15وبعد مدلل اإلدارات والصالحيات ،وقال انه (). 16فال يحكمك أي إنسان في اللحم أو في الرساب أو
.فيما يتعلق بالقدس أو بالقمر الجديد أو أيام السبت  17:وهي ظل األشياء القادمة .ولكن الجسد هو المسيح

،السبت السبت التورابي هو اليوم السابع من األسبوع (تكوين ). 2: 2ومن يوم الجمعة من الغروب إىل السبت الغروب (تكوين 5: 1
الالوييي ). 23:32جميع المسيحييي من خالل الت اري خ تكريم يوم السبت ،وليس فقط اليهود .لم يكن حتي مرسوم قسطنطيي في 321
م أن يوم األحد العبادة بدأت في المسيحية .كان اإلمثاطور الرومابي قسطنطيي دائما عباد الشمس .وتعود تواري خ عبادة الشمس إىل
بابل القديمة ،حيث كان القدماء يعتقدون أن هللا الشمس كان فوق كل اآللهة األخرى وارتدى تمائم الذهب مع عدد  666. 666كان
عدد إله الشمس .حث األساقفة الرومان قسطنطيي عىل إصدار قانون األحد حتي السبت يمكن الحفاظ عىل المسيحييي وباجان عباد
،الشمس تحت عالمه .وتعزيز القبول االسمي للمسيحية .حتي اليوم الكنيسة الكاثوليكية تفتخر أن العبادة األحد هو عالمة سلطتهم
 :وفي القيام بذلك هو التحية البابا .الكهنة الكاثوليك في الواقع جمع والضحك من الصعب ،عندما يرون الكثثي من المسيحييي
الميثوديي  ،المشيخية ،المعمدانيي  ،يهوه الشهود ،اللوثرية ،العنرصة ،تكريم يوم الشمس ( !عرض يقتبس من الكنيسة الكاثوليكي ة )

.جيمس الكاردينال جيبونز ،إيمان آبائنا ،الطبعة  ، 88ص 89

ولكن قد تقرأ الكتاب المقدس من سفر التكوين إىل الوج  ،وأنك لن تجد سطر واحد يؤذن التقديس يوم األحد ،والكتاب المقدس"
".فرض االحتفال الدينية يوم السبت ،وهو اليوم الذي نحن ال مقدس

كانت الكنيسة الكاث يوليكية التي نقلت هذه الراحة إىل يوم األحد في ذكرى قيامة ربنا ،ولذلك فإن االحتفال يوم األحد من قبل"
الثوتستانت هو تكريم أنهم يدفعون ،عىل الرغم من أنفسهم ،لسلطة (الكنيسة الكاثوليكية ".مونسيغنور لويس سيغور ،بليي تالك عن
.الثوتستانتية في اليوم ،ص 213.

ويوم االحد هو لدينا عالمة أو سلطة ...الكنيسة هي فوق الكتاب المقدس ،وهذا انتقال من مراعاة السبت هو دليل عىل هذه"
.الحقيقة ".كاثوليك ريكورد أوف لندن ،أونتاريو ،سيبتمثي 1، 1923

!لقد خرجت الكنيسة الكاثوليكية عدة مرات ،عن حقيقة يوم األحد العبادة .أنها ال يمكن أن تكون أكثي وضوحا حول هذا الموضوع

حتي في كتاب متي  24قدم يسوع نبوءة عن السبت .وفقا لماثيو  24:15يسوع ينبأ مجء رحمة الخراب .وفقا لوقا  ، 21:20كان عندما
.روما تحيط القدس مع تيتوس تقود الطريق في  70ميالدي .توفي يسوع في  31م ،لذلك تم تنبأ هذا الحدث قبل  39عاما من وقوعه
 .ولكن في متي  24:20قال يسوع ب رصاحة عندما يتكشف هذا الحدث بعد  39عاما من الصليب ،تأكد من الحفاظ عىل السبت السابع
مفهوم كامل أن المسيحييي يتم اإلفراج عنهم من قبل نعمة من االلثام بالقانون األخالفي جاء من مجموعة من المسيحييي الذين عاشوا
في مدينتي أفسس وبرغاموم .وكان نيكواليتانز مؤسسي العهد الجديد الالهوت ،أن المسيحييي يمكن أن تفعل ما يريدون ألنها تحت
ماذا نقول ) (KJVنعمة .ومع ذلك ،يعلم الكتاب المقدس أن هللا جاء لرفع مستوى ال أقل منه .الحظ هذه النصوص :رومية 1، 2: 6
.بعد ذلك؟ هل نواصل في الخطيئة ،أن نعمة قد تكث؟  2ال سمح هللا

.رؤيا ( 6: 2نكجف ) 6ولكن هذا لديك ،أن كنت أكره أعمال نيكواليتانز ،الذي أكره أيضا

ويرى البعض أن الدورة األسبوعية قد تغثت ،بل وتذكر التقويم الجديد الذي تخرج به األمم المتحدة مع تلك األماكن يوم األحد السابع
من األسبوع .والحقيقة هي أن هناك دائما سبعة أيام في األسبوع ،مما يؤدي علماء الفلك مثل المرصد الملكي البحري في الواليات
المتحدة ،والمرصد الملكي غرينتش في انكلثا يؤكد أسبوع لمدة  7أيام .يحتفظ اليهود ألكثي من  4000سنة السبت السبت .وبطبيعة
الحال ،فإن هللا الذي جعل العديد من اللغات التي نتحدث اليوم () 7: 11حافظت عىل السبت في اللغة .كلمة السبت والسبت
!مرادفات في أكثي من  140لغات رئيسية في جميع أنحاء العالم !من العربية إىل الروسية إىل اإلندونيسية إىل اإلسبانية

نبوءات الكتاب المقدس من العالم كله ،كل أمة ،كل حكومة سوف تنحتي إىل السلطة الوحش (رؤ ). 3: 13وسوف تؤخذ لدينا
األناجيل من قبلنا ( .أموس ). 8:11سنقدم إىل المحاكم في قضية األحد /السبت .وقد قال لنا روح النبوة بالفعل ما سيستخدمونه
:كحجة ضدنا .تنويه

وسيسىع البعض إىل وضع عقبات في طريق االحتفال السبت ،قائال " :أنت ال تعرف ما هو يوم السبت " ،ولكن يبدو أنهم يفهمون عندما
اليوم  -Lastيأبي يوم األحد ،وقد تجىل حماسة كبثة في جعل القوانيي تقيد االحتفال بها .األحداث

فقط حقيقة أن المسيح قد تنبأ بالفعل أننا سوف يتم تقديمهم إىل المحكمة ،وسوف يسلبون لدينا بيبلز ،وأنها سوف تخثنا أنك ال
تعرف ما هو يوم السبت هو (منافق ألن المؤسسة تدفع بقوة األحد )يشثي إىل حتي أكثي من ذلك أن يهوه حافظ عىل السبت له آلالف
السنيي لمجده .وحقيقة أن كل هذا قد تم التنبؤ به مسبقا يظهر أيضا رسعية السبت السابع ( .يوحنا ) 29: 14نحن ننقذ بدم يسوع
( .رؤيا ) 5: 1والجيل النهابي سوف تبقي الوصاي ا (رؤيا ) 14:12ألنهم يحبون هللا وتعكس شخصيته

نحن نرى كل شء من خالل الكتاب المقدس أن الشيطان هو المزيفة الرئيسية من هللا :إشعياء ( 14:13كف ) 13ألنك هاست قال ي
ف
.قلبك ،وسوف تصعد إىل السماء ،وسوف تمجد العرش فوق نجوم هللا :وسوف الجلوس أيضا عىل جبل الجماعة ،في جانتي الشمال
ليس فقط هل الشيطان تريد أن تعاىل فوق هللا .إنه يريد أن يكون عرشه في جانتي الشمال .كتاب مزمور  3- 1: 48جعل من الواضح أن
العرش اآللهة هو في جانتي الشمال .الشيطان مزيفة !إذا ،إذا كان الزواج والسبت مؤسسات التوأم لمجد هللا ،وهذا يعتي أن المثلية
! وأعياد األحد هي مؤسسات التوأم لمجد الشيطان

:أنا أدعوكم اآلن لفتح الكتاب المقدس الخاص بك إىل سفر التكوين تش  ، 30- 24: 38.ونحن ننظر إىل هذا أعمق

سفر التكوين ( 30- 24: 38كف )

 .وبعد مرور ثالثة اشهر ،قيل له يهوذا قائليي ان تمار ابنتك في القانون لعبت الزهرة .وأيضا ،ها ،هي مع الطفل من قبل وريدوم 24
وقال يهوذيا ،جلب لها ،والسماح لها أن تحرق  25.فلما أرسلت ،ارسلت اىل والدها في القانون قائلة :من قبل الرجل الذي هم ،أنا مع
الطفل :وقالت انها ،ديسكرين ،أدعو اليك ،الذين هم هذه ،عالمة ،واألساور ،والموظفيي  26.واعثف يهوذا لهم ،وقال ،انها كانت أكثي
،الصالحيي من أنا .ألن ذلك أعطيتها ال لشياله ابتي .وكان يعرفها مرة أخرى ال أكثي  27.وانه جاء لتمريرها في الوقت الذي كانت فيه
التوأم كانت في رحمها  28.وانه جاء لتمريرها ان يخرج احد يده :والقابلة أخذت عىل يده خيط قرمزي قائلة :هذا خرج أوال  29.وانه
جاء لتمريره ،ورجع يده ،هكذا ،جاء شقيقه :وقالت :كيف انت انترست؟ هذا الخرق عليك :لذلك اسمه كان يسم فاريز  30.وبعد
.ذلك خرج شقيقه ،الذي كان الخيط القرمزي عىل يده :واسمه كان يسم زاره

سيغنيت الدائري ،أساور ،والموظفيي كلها رموز سفينة كينغمان ،يونحن نرى . Aعميق جدا .ونحن نرى هنا هارلوت الزنا مع الملك
. Aهذا في دانيال  ، 6:17خروج  ، 35:22والقضاة . 6:21امرأة في الكتاب المقدس تمثل كنيسة :إرميا  2 ، 2: 6كورنثوس 2: 11
هارلوت يمثل كنيسة فاسدة ،ونحن نرى هذا في رؤيا 4: 17

تمار تلد توأمي  ،يدىع فاريز وزيرا .وهذان التوأمان يمثالن مؤسستيي مزيفتيي للشيطان  .يومن المثثي جدا لالهتمام ألن زيرا أراد أن يخرج
.أوال ويصل يده .تم ربط الخيط القرمزي حول يده ،وانسحبها مرة أخرى .القرمزي هو رمز للخطيئة في الكتاب المقدس (إشعياء ) 1:18
القرمزي هو أيضا عالمة تحديد عاهرة كبثة من بابل (رؤيا ). 4: 17ترتبط اليد اليمتي مبارسة لعالم ة الوحش في (رؤيا ). 13:16الكلمة
،العثية لزارح هو زي راش وهو ما يعتي التسلق أو الفجر ،وهذه هي الكلمات المرتبطة الشمس .يمثل زيرا أول مؤسسة مزيفة للشيطان
األحد المقدس .فارص في العثية يعتي با الدقة ،وهو ما يعتي القوة وكرس القانون ،والمثلية هو كرس قوي من قان يون اآللهة .يمثل فاريز
مؤسسة الشيطان الثانية المزيفة ،زواج مثىلي الجنس .ومن المثثي لالهتمام بما فيه الكفاية في عام  ، 1888كان الكونغرس عىل وشك
تمرير قانون األحد الوطتي (وهذا يمثل زيراس يد تمتد ).تم رفض مرسوع القانون كما رجالن من هللا قاتلوا ضد ذلك (تم سحبها زيراس
اليد مرة أخرى ).التكبثي إىل األمام يوم الجمعة  26يونيو  2015و يتم تقنيي الزواج مثىلي الجنس عىل الصعيد الوطتي من قبل المحكمة
.العليا .وهذا يمثل ولد فاريز .وكما هو الحال في تسلسل الكتاب المقدس ،فإن أمتنا ستلد زيرا قريبا جدا (قانون األحد الوطتي )

اآلن دعون ا نذهب أعمق ....في إحدى األمسيات الخاصة كنت أكل سلطة جديدة ،وكان أعضاء فريقي روز و هاميلتون يأكلون قطع
الصويا .الحمد هلل عىل الرسالة الصحية !كنا ندرس قصة سفر التكوين  38حول التوائم ،عندما ذكرت روز الثجيي التوأميي !هاملتون
.ماشي وقال عىل الفور نفس تسلسل سفر التكوين  38حدث في ! 9/11أستطيع أن أرى روح هللا كان يتحرك والتحقيق أعمق

) (KJVوكان  11/11أسوأ هجوم إرهابي في التاري خ األمثكي .وجاء في صفنيا 18- 14: 1

اليوم العظيم للرب قريب ،هو قريب ،و هاستيث كثثا ،حتي صوت يوم الرب :الرجل العظيم يبكي هناك بمرارة  15.في ذلك اليوم 14
هو يوم من الغضب ،يوم من المتاعب والضيق ،يوم من الهدر والخراب ،يوم من الظالم والكلوم ،يوم من الغيوم والظالم الدامس16 ،
يوم من البوق والتنبيه ضد المدن المسورة  ،وضد األبراج العالية  17.وسأجلب الضيق عىل الرجال ،وأن يسثوا مثل الرجال العمياء
ألنهم أخطأوا ضد الرب ،ويصب دمهم كغبار ،ولحمهم كالروث  18.وال تكون الفضة وال ذهبهم قادرين عىل تسليمهم في يوم غضب
.الرب .ولكن األرض كلها سوف تلتهم النار من غثة له :ألنه يجب أن تجعل حتي رسعة من كل منهم أن يسكن في األرض

وأظهر زفانيا رؤية لما سيحدث في نهاية الوقت ....اليوم العظيم للرب .........كان  9/11يوم من المتاعب واالستغاثة؟ نعم فعال !كان
يوم إنذار ضد األبراج العالية؟ نعم ،كان إنذارا للعالم بأرسه !كان  9/11يوم من سكب الدم من الغبار؟ نعم فعال !مئات من 9/11
الناس ماتوا فقط من الغبار !النتي إليي األبيض في أواخر عام  ، 1901حواىلي  100سنة قبل  9/11كان رؤية مذهلة .رأت الثجيي
:التوأميي يثالن ،وقالت انها تنبأ  8نقاط

.سيتم بناء سكاي سكريثي طويل للغاية في مدينة نيويورك
 .وستعتثي هذه المبابي مضادة للحريق
 .وسيأبي تشييد المبابي من التمويل االحتياىلي
 ".وسيتابع الناس النار عىل االرض قائال ان المبابي "النبيلة "كانت "آمنة تماما
.كانوا يحرقون كما الملعب
.لن تكون محركات اإلطفاء قادرة عىل وقف جحيم
.لن يكون رجال االطفاء قادرين عىل تشغيل سيارات االطفاء الخاصة بهم
 .وسوف تسقط المبابي
 .وخوف كل شء سيكون أمرا ال يمكن تخيله
!بشكل مثثي للدهشة كل هذه النقاط تم الوفاء بالضبط في  11سبتمثي 2001

لذا ،فإن السؤال هو لماذا زيفانيا و إليي األبيض تنبأ 9/11؟ لماذا كان  9/11كبثة جدا نبويا؟ بعض الناس يقولون أن ذلك حدث ألن
القاعدة تكره الواليات المتحدة يقول البعض إن الحكومة كانت تخطط لهج يوم لتخليص حرياتنا .ولكن هناك الكثثي من الطرق التي
يمكن للحكومة أن تسلب حرياتنا .لماذا يحتاجون إىل تفجثي الثجيي التوأميي في مدينة نيويورك؟

ترى أن الثجيي التوأميي هما مؤسسة الشيطان التوأم .تذكر كيف وصلت زيرا يده من الرحم أوال ،يريد أن يخرج أوال ولكن بدال من ذلك
خرج فاريز و زيرا الحق بعد .ضبت الثج الشماىلي أوال ،ويجب أن يثل ألول مرة ،ولكن جاء الثج الجنوبي أسفل وبعد ذلك الثج
الشماىلي الحق بعد .ويمثل الثج الشماىلي قانون األحد ،ويمثل برج الجنوب المثلية الجنسية .في كتاب دانيال  11لديك ملك الشمال
ولديك ملك الجنوب .ملك الشمال هو شخصية دينية باهتة التي تفرز نفسه فوق إله السماء ،ولها قوة عظم ،غنية للغاية ،وتجعل
،الحرب مع القديسي  ،وهدفه هو تنفيذ قانون األحد ،وكسب السيطرة العالمية ،وتدمثي اآللهة الناس (دانيال 32، 33، 36، 41، 43: 11
إرميا  ، 1:14رؤيا ). 13:15ومن المثثي لالهتمام أن الثج الشماىلي كان مقر رسكات الطاقة ورسكات االتصاالت والعديد من المؤسسات
المالية بما في ذلك كانتور فيثجثالد العقارية وليمان براذرز ومقر الميناء ،وكان متمثا عن الثج الجنوبي بواسطة هوابي اتصاالت طويل
القامة يبلغ طوله  362قدما .ملك الشمال هو تميثي من ملك الجنوب بقر ،ملك الشمال يمثل القرن الصغثي في دانيال . 8: 7وكان الثج
الشماىلي أيضا موطنا لمعهد النبيذ اإليطاىل  ،ملك الشمال يحصل الدول في حالة سكر مع النبيذ في رؤيا . 8: 14كان الثج الشماىلي
بوضوح الثج األكثي أهمية كما كان ملك الشمال في دانيال  11الملك األكثي أهمية .وقد اتسم ملك الجنوب بالمثلية واإللحاد الذي نراه
في رؤيا . 8: 11ملك الشمال يمثل البابوية ودعوته للعبادة األحد ،ملك الجنوب يمثل أي دولة التي يتم تعريفها من قبل المثلية
واإللحاد .يمثل برج الجنوب الثابي التوأم مؤسسة الشيطان ،المثلية الجنسية  .ملك الشمال ومملكة الجنوب يكافحون بعضهم البعض
في كتاب دانيال . 11:40ولكن دانيال  11:27تظهر أن كل من ملك الشمال وملك الجنوب يجلسون عىل نفس الطاولة .هذا ما يسم
جدلية هيجيلية ،يبدو أنهم في حالة حرب ،عندما يكون لديهم نفس جدول األعمال وراء الكواليس .دانيال  11:40يقول

وعند نهاية يهلك ملك دفع الجنوب في وجهه :وملك الشمال سيأبي ضده مثل زوبعة ،مع مركبة ومع الفرسان ،ومع العديد من 40
.السفن؛ ويدخل في البلدان ويتجاوزها ويتجاوزها

ومثلما أقرت الواليات المتحدة قانون اللواط الوطتي (نسل )في حزيران /يونيو من عام  ، 2015الذي يرسع النقابات المثليي  ،ال ي
حت
بعد ثالثة أشهر كاملة ،زار البابا فرانسيس الواليات المتحدة لنرسي رسالته قبل جلسة مشثكة للكونغرس ،واألمم المتحدة ،واالجتماع
،العالمي لألرس .وتتمثي الزوبعة بالرسعة والدمار .وأشارت عدة وسائل إعالم رئيسية إىل الرسعة التي كان البابا فرانسيس يتحرك فيها
واستخدمت كلمة "زوبعة "لوصف زيارة ومهمة البابا فرانسيس .النظر في العناوين والعبارات التالية " :اليوم األول للزوبعة البابا
فرانسيس في الواليات المتحدة تركز عىل تغثي المناخ ،المصالحة؛ "" 5الساحل الرسفي يستعد لزيارة زوبعة من البابا فرنسيس ؛ "6
رحلة بابوية زوبعة يختتم؛ "" 7رحلة زوبعة :البابا فرنسيس مرة أخرى في روما؛ " 8و "البابا فرانسيس كام ،ساو ،وغزا خالل زيارته"
للواليات المتحدة  9".العنوان األخثي مثثي جدا لالهتمام بالنظر إىل أن واحدة من الخصائص الرئيسية للنمر ،رمز آخر يمثل الروم
الكاثوليكية (الوجي  ،) 10- 1: 13هو تركثها الشديد وقدرتها عىل مراقبة فريستها (هوشع ). 7: 13وفقط عندما يكون في وضعية
.الهجوم ،عندما يكون متأكدا من فريسته ،فإنه يرصب ،ويجلب ضحاياه تحت سيطرتها

 .وتجدر اإلشارة إىل أن البابا فرنسيس زار كوبا قبيل زيارته للواليات المتحدة ،وهو بلد شيوىعي وصفته وسائل اإلعالم أيضا بأنه زوبعة
من صحيفة ديىلي ميل "البابا فرانسيس ينهي جولته العائمة في كوبا من خالل نعمة مدينة بأكملها في الوقت الذي تستعد فيه الواليات
استمرت ثالثة أيام لكوبا ،فإن البابا سثور
ي
المتحدة لوصوله بأمن غثي مسبوق  10".كبس نيوز طرحته بهذه الطريقة "في زيارة زائرة
ثالث مدن ويحتفل بجموعتيي ويلتقيان بالشباب واألرس ورجال الدين  11".وبعد أن اجتمع البابا فرانسيس وأقوى مع دول أخرى
إلحادية وغثي أخالقية ،أصبح عينيه اآلن عىل الصي . ،تحت عنوان "البابا فرنسيس يستهدف الصيي في سنة من الرحمة " ،يمكن قراءة
ما يىلي " :االتفاق عىل قضية حق الفاتيكان لتعييي األساقفة في الصيي سيكون أكثي عمل دبلوماشي من البابوية فرانسيس ...إذا كان البابا
فرانسيس طريقه ،االتفاق عىل جرس ما يعتقد الكثثون بأنه انقسام ال يمكن التغلب عليه بيي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والحكومة
الصينية الشيوعية يمكن اإلعالن عنها في غضون ال  30يوما القادمة ...أي اتفاق يحل المشكلة الشائكة بيي الجانبيي  -حق الفاتيكان
 ".في تعييي أساقفة خاصة بهم في الصيي  -ستمثل اكثي االنجازات الدبلوماسية تبعية لدبابيس فرانسيس

في عام  2008كانت هناك أزمة مالية عالمية لم يشهدها العالم أبدا .أثرت كل بلد في العالم ،ذهبت الرسكات الكثى مثل ليمان براذرز
يرج
تمثال نصقي .وكان من الخطورة جدا أن ضخ االحتياطي الفيدراىلي في  4.4تريليون دوالر للحفاظ عىل االقتصاد العالمي تتحرك ( ي
مالحظة أنه في ال  200سنة السابقة خلق الوالي ات المتحدة  825مليار دوالر  2008).يمثل الطائرة ضب الثج الشماىل  ،لكنه لم
.يسقط فقط حتي اآلن !التكبثي إىل األمام لعام  ، 2015يصبح المثلية القانونية عىل الصعيد الوطتي ألول مرة في تاري خ الواليات المتحدة
وهذا يمثل برج الجنوب يثل !في عام  2015أطلقت البابوية العنان لدوريته الوداتو ش  ،الذي يدعو إىل قانون األحد للمساعدة في
شفاء كوكبنا في ضوء أزمة المناخ في القسم . 237الرسكات الكثى وقادة العالم هم بالفعل عىل ميي جدول أعمال المناخ .وهذا يدل برج
الشمال عىل وشك أن يثل .بعد سقوط الثجيي التوأميي جزء من البنتاجون يأبي أسفل .البنتاغون يمثل القوة العسكرية ،أو القوة .وهذا
يمثل قانون األحد الذي يدخل مرحلته الثانية وهي القوة .كتاب الجدل الكبثي النبوءات ليس فقط أن الواليات المتحدة سوف تمر
قانون األحد .ولكن ذلك سوف يبدأ معتدل ،كقانون لمكافحة تغثي المناخ ،وتحسيي أخالق المجتمع  ،فإنه سيتم بناء ثم إىل غرامات
ألولئك الذين ال يمتثلون ،وفي نهاية المطاف نظام العبادة القرسية .تذكر أن جزءا فقط من البنتاغون يأبي أسفل ،وهذا يمثل حقيقة أن
نظام القوة لن تكون كاملة ،ألنه سيكون هناك بقايا التي تقف حازمة إىل يهوه !التكبثي إىل األمام وبناء رقم  7ينتهي غامض في بضع ثوان
.مع قنبلة مفجرة .مبتي رقم  7يمثل حراس السبت .ال يوجد أحد آخر عىل وجه األرض الشيطان يكره أكثي من  7عرسي يوم السبتييي
 :وكما يقول الجدل العظيم في تش 9.

.فعندما تسحب حماية القوانيي اإلنسانية من أولئك الذين يكرمون قانون هللا ،ستكون هناك  ،في أراضي مختلفة ،حركة مثامنة لتدمثها
ومع اقثاب الموعد المحدد في المرسوم ،سيتآمر الناس عىل استئصال الطائفة المسيئة .وسيتقرر أن يرصب في ليلة واحدة ضبة
.حاسمة ،تلىعي صوت المعارضة والتخىلي تماما

ملك الشمال ينترص عىل ملك الجنوب في دانيال . 11ومثثة لالهتم ام بما فيه الكفاية بعد سقوط الثجيي التوأم ،أعيد بناء الثج
الشماىلي كمركز تجاري عالمي واحد يمثل البابوية السيطرة العالمية الشاملة .وقد شقي الجرح (رؤيا  9/11) 3: 13كان بداية اللحظات
األخثة من تاري خ األرض .يقول في رؤيا ....... 8: 14بابل سقط سقط ....برج ال جنوب ،يليه الثج الشماىلي .وكان تمار حامال مع التوائم
وكان في حالة تأهب .قال يسوع في متي  8: 24أن النهاية ستكون مثل امرأة الوالدة ......لمؤسسات الشيطان التوأم !ثم في اآلية  9قال
!يسوع أنهم سيأتيون بعد حراس السبت

ترى أصدقابي السبب الحقيقي لماذا حدث  11/11يوكان الشيطان يظهر لكامل الكون عىل وشك إطالق العنان له اثنيي من المؤسسات
التوأم ،ومن ثم تأبي بعد اآللهة الناس !ساعة ملحة للغاية .إنها لحقيقة الكتاب المقدس أننا عىل وشك أن نرى يسوع المسيح !وقد تم
بالفعل تمرير قانون مثىلي الجنس ،ولدت فاريز ،وقد جاء برج الجنوب ب الفعل إىل أسفل .الشيطان يعرف وقته قصثي .وتقول في
شهادات المجلد 4.

الشيطان يقدم للرجال ممالك العالم إذا أنها سوف تسفر له التفوق .كثثون يفعلون هذا ويضحون السماء .فمن األفضل أن يموت من
.الخطيئة .أفضل تريد من االحتيال .أفضل للجوع من الكذب

حتي لو بدا ىلي الشيطان نفسه ،وعرضت ىلي كل من مدينة نيويورك ولندن ودبي وباريس وجميع الممالك من هذا العالم ،وأود أن توبيخ
له باسم المسيح يسوع !هذا العالم هو جزء من الغبار في اآللهة الكثى والمجد المجيد ،اخثت يسوع المسيح .أنا بدال من ذلك أن
يكون في الشوارع معلنا رسالة المالئكة  3في هذه اللحظات األخثة من تاري خ األرض .في مقطع فيديو سابق ،ذكرت كيف أثتي الرئيس
باراك أوباما عىل الباباوات العشائرية ،وقال انه معجب بشدة .ودعا كل أمة عىل األرض إىل تبنيه ،وذكر أن الواليات المتحدة سوف
تقود هذه المبادرة .كان العديد من الناس أعرف أن أحالم أ وباما جلب عالمة الوحش ونهاية العالم .ما زلت أعتقد أن أوباما كان سينفذ
قانون األحد .ومعجزة هللا ،ووضع دونالد ترامب في منصبه .رجل ال خلفية سياسية ،وال حتي جزء من الماسونية كما قال نيوت
غينغريتش عىل شاشة التلفزيون !!!!هذا ليس أقل من معجزة .وقد خرج ترامب من اتفاق باريس .هللا أعطانا حقا مجرد المزيد من
الوقت .سوف تترصف عىل هيد رحمة ؟؟ الشبح المقدس ،العضو الثالث في غودهيد عىل وشك زيارة هذا الكوكب في السلطة التي ال
توصف .وسوف يتجاوز مجد يوم عيد العنرصة .سوف الروح القدس تفتح عيون المالييي في جميع أنحاء العالم ،والن اس الذين كانوا
الملحدين ،والروحانيي ،وحراس األحد سوف نرى مع وضوح مدهش مسار خاط  ،ويأبي إىل النور .الحقيقة الحالية سوف تذهب في
:كل مكان مع المطر المطر السلطة !يقول في الجدل العظيم

كما الجدل يمتد إىل مجاالت جديدة وعقول الناس مدعوون إىل قانون هللا المظلوم ،الشيطان هو أستثي .فالسلطة التي تحرصي الرسالة
.لن تحجب إال من يعارضونها .سيبذل رجال الدين جهودا خارقة تقريبا إلغالق الضوء خشية أن يلمعوا عىل قطعانهم

.هذا االقتباس ال يتحدث فقط حواىلي  1زراء اليوم الواحد ،ولكن أيضا العديد من الوزراء السبتية سوف يستعدوا أنفسهم ضد نور هللا
لسوء الحظ ،فإن معظم سداس يكون العذراء الحمقاء .انهم ينتظرون قانون األحد الوطت  ،عندما يكون قد فات األوان لتطوير
شخصية اآللهة ،أو تأميي الملكية القطرية .قانون األحد هو أعظم اختبار من جميع العصور !تم الشيطان التحضثي لهذا الخداع النهابي
آلالف السنيي .مثل يجري في الكلية واالنتظار حتي االمتحان لتأخذ وال تدرس !أنت ذاهب للفشل !اآلن هو الوقت المناسب لوضع كل
شء عىل المذبح !وفي عام  ، 2015صوت المؤتمر العام للتصويت رسميا عىل كلمة "وشيك ".صوتوا واستبداله ب "قريبا ".يسوع وفقا
لهم ال يأبي وشيكا ،انه سيأبي ق يريبا ....الفرق الكبثي !ولكن هل مفاجأة لنا؟ تنبأ كتاب متي  25أن الكنيسة سدا العالمية سوف تكون
نائمة و سومثينغ قبل األحد الوطتي القانون .ثم ....سوف الكنيسة سدا العالم يستيقظ !ولكن مأساوية فإن غالبية سداز تجد نفسها
 ......مع عدم وجود النفط ....عذراء الحمقي

رؤيا ( 3- 2: 7كف )يقول  2ورأيت مالك آخر صاعد من الرسق ،وختم هللا الجي :وبك بصوت عال إىل المالئكة األربعة ،الذي أعطيت
له إليذاء األرض و والبحر 3 ،قول ،ال تؤذي األرض وال البحر وال األشجار ،حتي نغلق خدام إلهنا في جبينهم .عندما هذا القانون الوطتي
األحد يمر ،فإنه يشثي إىل أن الحكم في الحرم السماوي يمر من الميت إىل العيش .سوف ختم اآللهة الناس تجري كما هم عىل قيد
الحياة (  1.بطرس ) 4:17

الحمد هلل لدينا فرصة لتكون الحكمة العذراء !في فالمس مينيسثي إنثناشونال نحن نبدأ في أبشع المبادرات اإلنجيلية من أي وقت
مضي .ونحن نتوجه إىل مدينة نيويورك مع جيش من العمال الذين سيأخذون الرسالة التي سمعتموها اليوم إىل  8، 4مليون شخص
يعيشون في تلك المدينة .وسوف يطلق عليه "بطاريات المطر الالتيتي ".ليس لدينا الكثثي من الوقت المتبقي عىل هذه األرض
األصدقاء .الخلود يقثب .نحن نطلب مساعدتكم .براي براي براي أن هللا سيفتح بيج دورس .إذا كنت معجبا لدعم لنا ،هناك رابط
التثع أدناه .المعلومات التي تم تقديمها اليوم متاحة باللغة اإلسبانية والصينية والثتغالية في بدف أدناه .دعونا نقرر أن نرى بعضنا
!البعض تحت شجرة الحياة !بارك هللا فيكم ،ومارانثا

جوبرغ -Paul

