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תודה מיוחדת
אלה חברים שאת תמיכה כספית זה אפשרי.
הכומר רוברט  Brusterשאת ידידות על פני השנים עבר ביוקר
היקרים שלו לאוזן שאני מדבר ,הכנה של פרוייקט זה.
הילדים שלי יוסף סמואל גדעון דוד ,חנה חסד ,דניאל
מי יותר מכל ,תן לי סיבות נוספות כדי ללמוד יותר מאשר כל
המכללה הפרופסורים בשילוב.
וויליאם מירנדה ,איש מעולם לא ידוע על חטא .למי יש את היכולת
כדי לשוחח עם בית קפה מלצרית ואת תואר דוקטור
את הגשר המרהיב 'המילה ,את הנביא הטוב ביותר אי פעם ידוע.
מלבד אותו פרוייקט זה היה מעולם לא היה אפשרי.
ולבסוף אל אשתי היקרה מוניקה .מלבד אותה קבוע לעידוד כדי
לכתוב ספר זה היה מעולם לא חשבנו.
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 1פיטר KJV 3

 10אך יום-יהוה יבוא כמו גנב בלילה; אשר-יעבר השמים משם עם רעש ,אלמנטים תתמוגגנה עם קדחת
החום ,הארץ גם  worksאשר בהם יהיה שרפו.
 11אז רואים את כל הדברים האלה יהיה התפרקה ,מה באופן של אנשים חייב להיות בכל-קודש שיחה
 godliness, 12המחפשים ו -הסטינג הקרוב של יום של אלוהים אשר שמים היות האש יהיה התפרקה,
את הרכיבים תתמוגגנה עם קדחת גוף?
 Σπεύδω :הסטינג כדי "מהירות" ("מחקר') ,קוראים על שיעוריהבית (או ברציות); במשתמע כדי מחכים
בשקיקה ,(-:עם) לעזרתי חושה׃
 ,Ει᾿ς- prim :הכנה ;..או לתוך (המציין את הצבע הגיע או שהזנת ,של המקום ,זמן איור מטרה ,כתוצאה
מכך)
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ההקדמה
מדוע סדרה זו? אני מניח כי הוא המידע הרלוונטי שאלה .מדוע ספר נוסף או מסדרת ך נבואה ,ואפילו
חשוב יותר למי איכפת? עם כל כך הרבה נכתב על נבואה התנ"ך במאה השנים האחרונות לבד ,עם כל
כך הרבה וריאציות שונות בתוך מערכות רבות ,נראה כי כותב ספר נוסף או סדרה של ספרים היה רק
מוסיפות לבלבול .אם בואה הוא אפוף מסתורין יחסית ולאחר מכן מה תועלת יש כדי מחקר של אותו .אם
מקובל הנכון אנו יכולים לדעת רק את יסודות ,כלומר ישו ישוב יום אחד ,לא הרבה יותר ,אנחנו לא רק
 speculatingותוכנות מוסיף לבלבול? כי שאל שאלות דומות כמעט בכל פעם שאני יש או לימד או עוסקים
דיון של בואה התנ"ך .אנשים לשבת להקשיב ,והם עושים זאת בהתלהבות ,כאשר הוא בכל זאת אמר
שהם יגיבו עם "אתה לא יודע" או "למי איכפת?"
עכשיו אני חייבת להודות יש חלק לי  sympathizesעם לעיל ,שקט נפשי  -הגדרת .לאחר כל רעיך תרעה,
הרוב המכריע של כנסיית מקומיים אחרים של מנהיגים באותו ממשא ומתן ומשכנוע .אם כי הוא משותף
פריסה של הכנסייה ,כגון חשיבה יכולה להיות רק בין  laityצפויה .רק חושבים על כמה של התנ"ך הוא
חסרי תועלת בצמיחה של הכנסייה עם חשיבה כאלה .לרוב ,לניואנסים של בואה הם יידונו בין הגבוהות
של  UPSבסמינר/תואר דוקטור .יותר מחשבות התנ"ך נבואה חייב להיות איכשהו הביא מטה אל רמת
שלנו אם אנחנו כדי לתפוס כל דבר אם בכלל .כתוצאה מכך ,הדיוט הוא עזב רק עם פרשנויות של מעל,
ולא עם מחשבה מאחורי טענות כאלה .על פי רוב כאשר הוא מגיע כדי לנבא ,רוב האנשים ,כולל ידעוני
והרעים ביותר ואחרים הכנסייה ,אמונות שלהם על בסיס של הרשות הפלסטינית את האדם המדבר .כי
הרשות הפלסטינית היא לעתים קרובות מדי רשות החינוך .זה לא כדי להשמיץ את אלה עמדות של
הרשות או מי הם מושג לרשום באופן אקדמי ומחושב .למעשה ,אני חושב רוב האנשים יסכימו כי הרשות
הפלסטינית היא סופית את המילה אלהים הוא אשר קובע המקרא האמת ,האמת קובעת מלגה .תלמיד
המקרא רוצה לדעת ואת רוצה לדעת אחרים .זה למה הוא עושה מה שהוא עושה.
את הבעיה נוטה להיות ,כי אנשים רוממו מלגה ,מעל  .giftingאלוהים מחוננים גברים במגוון תחומים
עבור הוראה של הכנסייה .מילגה/ידע הוא רק אחד של רבים .המשימה העיקרית של ההוראה מוטלת על
ידעוני והרעים של המורים של כנסיות .למרבה הצער ,רובם ויתאים שלהם כדי ללמד את המכנה
המשותף הנמוך ביותר יש ללמד פילוסופיה של "שמור אותו פשוט" .בכך טמונה הבעיה.
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על ידי מנסה לערער את הבסיס הרחב ביותר הם בסופו של דבר עם הקהילה היהודית ביוג'ין ,untaught
שלדבריו מי פשוט אין את החושים מיומן .במקרים רבים לא מי עושים את הוראת .ראה הפוליגמית
הנהוגה בקהילה  .5:14פעם היה כומר תגיד לי " יש מקום בתיאולוגיה ,אבל הוא לא על דוכן למטיף"  .ב-
 15השנים האחרונות ,כנסיית שלו עבר שלושה קורע .לעתים קרובות מדי ,מי או רצון ללמד ברמה
עמוקה יותר או פשוט רוצים לדעת יותר הם ישבו על או שמאלה כדי שיסתדרו בכוחות עצמם .בכך
טמונה המטרה של ספר זה.
הוא לא הרצון שלי כדי להשמיץ או לעקוף כל הנהגת הכנסייה ,אבל המצב ,מה הוא .שאיפה שלי כדי
להגיע ולהורות מי הרצון לדעת יותר .אני באמת מאמין כי אנו יודעים יותר על מה אלוהים התגלה לו
מילה ,תהיה לנו יותר על סמך להתגבר על חטא ו לשרת ביעילות לו ,כעת את ממלכת לבוא.
אלוהים לא רק מילה שלו ,הוא גם סיפק את טקסטים פילוסופיים הרמנוייטיים ואני חושבת אותם
בעבודות שלי  1לצורך הבנת אותו .של טקסטים פילוסופיים הרמנוייטיים ואני חושבת אותם בעבודות שלי
הוא פשוט שצוין ווסטמינסטר הווידוי של אמונה .IX :את לעולם חוסן כלל של הפרשנות של המלך הוא
המלך עצמו; ולכן ,כאשר יש שאלה על אמיתי במובן מלא של כל המסופר בתנ (אשר אינו ,סעפת אך
אחד) ,ייתכן ערכו ,הידוע על ידי במקומות אחרים כי לדבר באופן ברור יותר2 .
ההצהרה שלעיל ,אנו מוצאים הרבה דברים מועילים אך ראש ביניהם הוא ש"ך לבדו מעניק לנו טקסטים
פילוסופיים הרמנוייטיים ואני חושבת אותם בעבודות שלי שלנו .אנחנו רוצים להתמקד  hermeneuticsשל
בואה התנ"ך .אנו נמשיך ,אנו מתבוננים משולש טקסטים פילוסופיים הרמנוייטיים ואני חושבת אותם
בעבודות שלי .1 :את התציא מזרות בעתו ועיש על .2 ,את האביב לסתיו פסטיבלים של היהודים ,יחד עם
התרבות שלהם .3 ,התנ"ך ,רשות הסופי .אם אתה רוצה לדעת יותר על התוכנית  redemptiveשל
אלוהים את ממלאים תפקיד חיוני כי הנבואה משחקת ב תוכנית כזאת ,ולאחר מכן סדרה זו עשויה להיות
לך .אני מאמין כי יהיה לך מספיק כדי  Bereanמחקר כל חלק כי החושים שלך עשוי להיות מיומנים כדי
שאורחים להבחין בין האמת ואת שגיאה בהתאם לצמיחה של גרייס ואת הידע שלנו יהוה מושיע ישו.
בראד 'פיין הרסט'
 1הסניף של ידע כי עסקאות עם פרשנות ,במיוחד של המקרא או טקסטים ספרותיים .ראה ויקיפדיה.
 2ווסטמינסטר הווידוי.
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מבוא
מהי התגלות?
נח דנ 1828 ,מהדורה של מילון שלו ,המוגדר התגלות כמו הפעולה של שתמסור או גילוי לאחרים מה

שהיה לפני כן אינו ידוע להם; כראוי ,גילוי מידע או תקשורת של האמת על גברים על-ידי אלוהים עצמו או
על ידי סוכנים מורשים ,הנביאים ,השליחים .כיצד זה על ידי ההתגלות הוא נודע לי את המסתורין ,כפי
שכתבתי לפני כמה מילים.Eph. 3 2. 12 .
את המילה היוונית ההתגלות הוא "  ," apokálypsisמשמעות הדברים העלתה  .הוא ההיפך של המילה
אפוקריפים  -כלומר דברים מוסתרים 3 .הרעיון מאחורי התגלות היא לקחת את אשר היה בעבר לא ברור
ולהפוך אותו ידוע .אם אינך יכול לדעת אותו ,ולאחר מכן על ידי הטבע הוא ברור מוסתר ,ובכך
אפוקריפים  .למרבה הצער ,כאשר הוא מגיע אל ך נבואה (במיוחד את הספר של התגלות) ,אנשים
להתייחס אליו כאל אפוקריפים  .את הסיבות לסילוק כזה יכול להיות נבואה התנ"ך לכיוון אינסופי .אולי
הנפוצים ביותר הוא נתפס חוסר הבהירות ו/או בלבול .כיצד אנו שומעים לעתים קרובות אנשים המצדדים
בערכים הוראה מסוימת פשוט להתעלם מכל עלולים להתפתח עימותים? סכסוכים כאלה הם מכונים
לעתים קרובות בתחום התראפיה באמנות או פשוט התעלם .בעוד שרוב האנשים יכולים לראות בבירור
את הסכסוך ,אלה הן לעתים קרובות לימוד כך השתרש ,במערכת הם ייכשלו כדי לראות את הבעיה.
כמה יכול להיות די עוין .הם לא מבינים כי זהו הטבע של אמת כדי להיות אימות עצמי כמו לעולם לא יוכל
להיות מוצג הסכסוך עם עצמו .תיאולוגי הסכסוך ,כאשר לא טופל ,תמיד מייצרת חטא .חבר לשעבר של
מורה שלי ,ד"ר דניס  Englinשל אדונים המכללה ,אמר לי פעם " אם יש לך סכסוך התיאולוגיה שלך,
תהיה לך הסכסוך המחשבה שלך ,וכך הסכסוך המגורים שלכם" .
אני זוכר אירוע מסוים ,שם היה אדם ללמד על נבואה הסמינר .הוא אמר כי פול האמין כי מפריח כמה
בלונים צבעוניים יכול לקרות בכל רגע .במהלך ש ו ת ,ביקשתי " ,אם היה פיטר עדיין בחיים ואת ישו

מובא כי פיטר אמות  4ולאחר מכן עוד היה פיטר בחיים את מפריח כמה בלונים צבעוניים לא יכול היה
לקרות ,עלול אותו ?" התגובה שלו היתה הראיות המתועדות תמוה שהעולם משתכנע " :פול לא יודע אם
היה פיטר בחיים או לא  ".חזרתי על " כן ,אבל את-רוח קדשו אשר בהשראת פול עשה ,וכך בודאי את
רוח לא אומר פול משהו שהוא ידע עוד לא היה אפשרי " .אני המשכתי " ,לא פיטר מאמין שהוא עשוי
להיות  rapturedבכל רגע ?" את הרמקול צעק עלי ולאחר מכן הלכנו משם .שאלתי אותו
 3נוחות ,את המקור של התנ"ך .83
 4ג'ון KJV .21:18-19
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הקלד את השאלה של אדם אחר שהיה קידום מה שנקרא הכנסייה הגילאים של התגלות  .2-3על פי
אותו בכל גיל ואחריו הבא ,הסופית תהיה  Laodiceanגיל .הוא הלך על כדי ללמד את מפריח כמה בלונים
צבעוניים יכול לקרות בכל רגע אחרי זמן של ישו השמימה במעשי  .1ביקשתי " ,מה על הכנסייה

הגילאים? האם הם לא צריכים לקחת מקום ראשון ? לא צריך את מפריח כמה בלונים צבעוניים לקרות
 Laodiceanגיל ?" התגובה שלו היה שונה .נודע לי כי זה היה פרדוקס.

גם אתה מקבל נקודת שלי .לא התקבלה תגובה מועילות .תגובות כאלה נוטים תיסכל אנשים ,או קבל
נוחים עם הסכסוך או פשוט לוותר .אנו חייבים להבין כי הנבואה היא התגלות .הוא (  ) apokálypsisהסרת
הלוט מעל לוח של מידע זה אינו ידוע או לא מוסתר , .אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעשות היטב שקול
מסקנות והמלצות על כי המקרא מציעה.
שלושה סוגים של התגלות
צורך הסתכל על מה התגלות ,הטבע הוא ,אנחנו צריכים להסתכל על סוגים של התגלות אשר עשה לנו
כמו המאמינים .אמנם כי כל הידע מגיע אלוהים ,ולכן הוא מהווה התגלות ,אנו רוצים להתמקד התגלות כי
הוא על המטרה של הוראה מפורשת לנו על תוכנית של אלוהים של פדיון .כגון התגלות שמגיע אלינו דרך
שלושה כלי רכב נפרדים .1 :התגלות טבעי .2 .את חגיהם השונים של ישראל ,יחד עם התרבות שלהם.
 .3כתבי הקודש .למעשה ,הוא כתבי הקודש עצמם כי ללמד אותנו על כל  .3הוא המטרה של ספר זה
להסתכל על כל שלוש כדי לנסות לקבוע אם ,מה במידה רבה את התנ"ך משתמשת בהם את המצגת של
בואה התנ"ך.
סולי  Deoהפיליפינים גלוריה
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הרומאים 1:20
של דברים בלתי נראה של אותו את היצירה של העולם הם באופן מובהק ,להבין את הדברים אשר עשה גם את
כוח הנצחית אלוהות; כך הם ללא תירוץ.
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פרק 1
התגלות טבעי
של שלושה סוגים של התגלות התגלות טבעי ,הוא חל על התוכנית של הגאולה היא זועמת ובלתי מובנת
ביותר ,התעלמת ,ואולי גם לא ידוע סוג של התגלות יש .לא פחות היא משחקת תפקיד חשוב מאוד
להבין מה אלוהים הוא ללמד אותנו על שני סוגים אחרים של התגלות .עבור מנות ראשונות ,הבה נבחן
מה טבעי התגלות אינו.
היא אינה גבר מסתכל את ההדר של יצירה ,מסכם כי יש מספר גדול של מעצבים .רבים נאה הכומר
 teacherיש התגלות טבעי מוגדר יותר מאשר "תחושה של אימה" ,לראות את היצירה .בעוד הוא עושה
זאת כי הצהרה כזאת להשאיר אותנו עם התגלות כי אומר דבר אודות  ,designerאחר מאשר הוא שם.
סוג של כמו ,מישהו הופך את שיחת הטלפון ושואלת אם כך וכך יש ,אמר כן ולאחר מכן תלו על .שום
דבר לא יכול להיות יותר מאשר את האמת .התגלות טבעי הוא מאוד ספציפיים מה הוא מתגלה .לשקול
את הדברים הבאים:
עבור את חמתו של אלוהים הוא חשף משמים נגד כל  ungodlinessו עולתה ק של גברים ,החזק את

האמת ,כי עולתה ק אשר עשוי להיות ידוע של אלוהים הוא מניפסט אותם׃ אלהים ׀ ויאר להם׃ ס של
דברים בלתי נראה של אותו את היצירה של העולם הם באופן מובהק ,להבין את הדברים אשר עשה
גם את כוח הנצחית אלוהות; כך הם ללא תירוץ5 :

מן המסופר בתנ לעיל ,אנו יכולים להסיק מכך את הפעולות הבאות .1 :אף הוא גילה של אלוהים או נודע
מן השמים .2 .אלוהים הוכיח את עצמו גבר גברים יודעים זאת .3 .את הדברים כי הם עשויים ללמד
אותנו על דברים של אלוהים .אבל מה הם במפורש את הדברים של אלוהים כי הם באופן מובהק? גם
אנחנו אמר כי הוא כוח שלו אלוהים הראש ,קרי  triuneנודע כי טבע.
אך יש יותר .לשקול פול של הצעת המחיר האלקטרונית ורזנ  19:3-4ב הרומאים  :10:5-7אין דיבור ואין

הוא לא שמעו קול קו שלהם הלך החוצה דרך כל הארץ

 5הרומאים KJV .20-24 -:1
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המילים שלהם על סוף העולם 6 .אבל הם לא כולם צייתו הבשורה .עבור  Esaiasאמר יהוה מי האמין
לשמעתנו כך ולאחר מכן אמונה בא על ידי שמיעה השמיעה על ידי את המילה של אלוהים .אבל אני
אומר להם לא נשמע? כן ורעה אמונה ,הקול שלהם נכנסו לתוך כל-הארץ ,מילים שלהם אל הקצוות של
העולם7 .

שימו לב כי לשאול את השאלה "יש לכולם שמעתי את הבשורה?" פול ציטוטים ורזנ  19:3-4עבור
התשובה .הוא את השם  Psalmמורה כיצד שמים לספר על כבודו של אלוהים .על פי פול ,כבוד הוא לא
אחר מאשר את הבשורה ההודעה .בכל על פי פול ,את חמתו של אלוהים את הדברים של האל את
הבשורה של אלוהים כולם לראות בבירור על דברים שנעשו ועל הדברים האלה הם בשמים ובארץ בפרט
הוא הכוכבים .אך כיצד זה פועל ומה רלוונטיות היא ביחס אחרים שתי צורות של התגלות? כדי לקבל את
המידע ,הבה ללכת את כל הדרך חזרה להתחלה ,את ספר בראשית.
נסיס  " : 14 1אז אלוהים אמר" :יש אורות ומרחבי שמים כדי להפריד את יום מ הלילה ,נתנו להם להיות

עבור שלטי עבור העונות  ,במשך ימים שנים ;  15ונתנו להם להיות עבור אורות דרך כוכבו של גן העדן
לתת אור על הארץ הוא היה כל כך 16 .אלהים עשה שתי נוריות; יותר קל עד היום ,כלל המאור הקטן
לשלוט בלילה :הוא עשה גם הכוכבים".

מעבר לעיל ,אנחנו אמר כי אלוהים יצר את יותר ,קרי אור שמש ,עבור היום lesser ,אור הירח ,הלילה.
בנוסף לכך ,אנו אמר כי את האורות בשמים היו עבור שלטים העונות ,ימים שנים .ימים שנים הם ברורים.
את האורות נמצאים שם לא רק כדי לספק אור ,הם כדי לשמש לוחות שנה .הוא מאוד ברור מן העולם
העתיק כי האיש המשמש את הכוכבים את היצירה של מאוד פשוט אך מדויק לוחות שנה .לשקול את
הדברים הבאים:
תחכום  astronomersהעתיקה.

זה היה עולה על הגדה כאשר הכובש את העולם אלכסנדר מוקדון בשבי בבל׃ לא רק חיילים הגדול
ביותר שלה אלא גם פילוסופים ,הגדול ביותר שלה נמצא כבשה האימפריה ,הרבה כי עשוי להלהיב את
הערצה של יוון .השיג  Callisthenesב בבל סדרה של

 6השם Psalm 19:3-4 KJV
 7הרומאים KJV .10:16-18
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של אור כשדים אסטרונומי אבחנות החל בחזרה דרך  1,903שנים (היות  2226לפנה"ס) .אלה הוא נשלח
אל אריסטו .אולי משום שהם היו על שריפת הלבנים ,כפילויות של אותם ניתן לשחזר על ידי מחקר
מודרני ספריות חימר אשורי המלכים .תלמי המצרי מפי אסטרונום ומעשית שיש בו רישום של נבוכדנצר
השוברת כבלים ,הולך לחזור  747שנים ( 1083לפנה"ס) לפני העידן שלנו .ארוך-נמשך קרוב אבחנות היו
הצורך ,לפני כמה תוצאות האסטרונומי אלה הגיעו פעמים שלנו יכול היה להיות הוברר  .כך הבבלים היו
קבועות אורך של השנה טרופיים במרחק עשרים וחמש שניות של אמת את אומדן של אור כוכבים שנה
היה בקושי שתי דקות מעל .הם היו זוהתה  precessionשל  .equinoxesהם ידעו את הסיבות השוברת
כבלים ,על ידי סיוע של מחזור שלהם בשם  ,Sarosיכול לחזות אותם .הערכה שלהם את הערך של
מחזור כי ,יותר מאשר  6,585ימים ,היה בתוך  19דקות וחצי של האמת.
עובדות כאלה ולהעמיד הוכחה יצחת של סבלנות והמיומנויות שבה האסטרונומיה היה מעובד
במסופוטמיה ,עם לקויים מאוד תרמה פירושו ,היא הגיעה לא קטן מהמועסקים ברמות השכר הנמוכות
השלמות .למשקיפים הישנים האלה עשה קטלוג של הכוכבים ,חילקו ביניהן את גלגל המזלות לתוך עשר
סימנים הנה בימים ההמה ובעת ההיא היתה להם את היום  12שעות ,לילה  .12הם היו כמו אריסטו
אומר ,במשך זמן רב הקדיש את עצמם אבחנות של כוכב-על-ידי  occultationהירח .הם היו נכונים נופים
מרהיבים של מבנה מערכת השמש ,ידע את סדר  emplacementשל כוכבי הלכת .הם בנויים sundials,
.clepsydras, astrolabes, gnomons
לא ללא ריבית האם אנו עדיין נראים על ומצורפים של שיטת שלהם של הדפסה .עם הרים מסתובבת הם
חרות cuneiform ,אותיות ,שלהם רשומות ,הפעלת פלסטיק זה מורכב לתוך גושי חימר המיוצרים לא
מחיק ומגן .ספריות-רעפים שלהם אנו עדיין כדי לקצור ספרותי היסטורי למסוק .הם לא היו ללא הידע של
אופטיקה .את עדשת מעטפת קמורה למצוא  Nimrudמראה כי הם לא היו  unacquaintedעם זכוכית
מגדלת  .instrumentsאריתמטיקה ב להם מזוהה הערך של עמדה של ספרות ,למרות שהם שלא נענו
גרנד הודי המצאה של צופן .איזה מחזה עבור היוונים שכבשו ,עד הפעם

12

אין מגעו ולא נצפה! הם היו מרוצים עצמם עם מדיטציה בלבד ואת תועלת ספקולציה.

8

לשקול עתיק זה נבוכדנצר לוח שנה עם  12חודשים.

במרכז השמש של לוח השנה
להסתכל על אבן חותם על הדף הבא .הוא נקרא סיל  .243הוא החל מסופוטמיה והתאריכים על 2300
לפנה"ס הודעה את לוח השנה עם הקוטב של  Sunו כוכבי הלכת הולך מסביב .זה עשוי להיות שיטה של
מתחילת האירוע הוקלט .כל  9כוכבי הלכת שני לגמד את כוכבי הלכת ,המוצג.
 8את ההיסטוריה ברמה של העולם  ,Draper. Draper 1927עמ '  ; 13ראו גם ישראל סמית קלייר" ,ההיסטוריה ברמה של העולם" ,כרך  ,Iעמ .140
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רק הקטנה יש לנו ,אנו יכולים לראות בבירור כי העולם העתיק היה מסוגל לצפות ולהקליט את motion
של  ,Sunירח הכוכבים ,וכך ליצור פשוטה אך מדויקות במיוחד מערכת לוח שנה זה היה מדויק אל תוך
כמה דקות לפני שנים רבות .זה היה אדם טבעי קריאה ההתגלות כפי שמתואר בראשית  1:14ועל
השימוש בו של אחד משלושת מיועד למטרות .אפילו המודרני שלנו שעונים עם הידיים מבוססים על
מערכת לוח שנה זה.
אך מה של שלטי ה עונות? זהו המקום שבו נעשה מעניין .שלטי העונות יש משמעות מסוימת הקשורה
שנתי לוח שנה .הבה לשקול את המילה ,השילוט  .את המילה ,לחתום בעברית הוא  : Owthכנראה
''( 'uwthתחושת המתפרסם); אות (פשוטו כמשמעו או בהשאלה) ,דגל ,ביקון ,אנדרטת סימן ,פלא,
ראיות וכו' :מארק ,נס (חדר אמבטיה פרטי) שלט ,או אסימון9 .
אנגלית העתיקה היא הבעת' לבנין גרמנית עיד  ,הודו-אירופיות "( root" oitoשבועה) .שבועה הוא
הצהרה ליהודים בדמם או  visualשלט (כמו הקשת) של האמונה המתמשכת של אות או OWTH OWT
(' נסיס  , 13 : 9ישעיהו  ) : 30 37הוא סימן של ההבטחה האלוהית .כמו ריינבו10 .
 9המאפיין של חזקה עברית  #אתה בא ורואה שהורידו  06עצים.
Edenics.net 10
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על סמך המידע לעיל  ,סימן הוא מסמן אות או על ההבטחה האלוהית  .הכוכבים שמש ירח מסמני שימש
לא רק במשך ימים שנים או אור ביום ובלילה; הם גם לשמש טושים לגבי ההבטחה האלוהית .זהו רכיב
חיוני להיות מסוגל לקבוע את העיתוי של אירועים או הים וליהנות מאירוח של אירוע .אלוהים משתמש
שמש ,ירח וכוכבים כמו שלטים כדי לאפשר לנו לדעת על אירועים קרובים או על הגשמת ממנה ,כמו
כוכב בית לחם .אירועים אלה קשורות עם מה הם קראו העונות הודעה של המזלות .במילים אחרות ,הים
וליהנות מאירוח של ההבטחה האלוהית יסומנו ב הכוכבים.
המילה העברית ,העונות { Mowed: moled ,מו ;}'ade-או (נשית)  moweadah (2דברי הימים ב )8:13
{מו-aw-דוער'}; יעלון'אד'; כהלכה ,פעילות ,כלומר זמן קבוע או העונה; במיוחד ,פסטיבל; עיצוב
קונבנציונלי שנה; במשתמע( ,מכלול כינס עבור מטרה ברורה); טכית בקהל; סיומת ,המקום של חדרי
ישיבות; גם אות (כפי שסוכם מראש מצוידים)--:היטב (שלט ,זמן)( ,מקום ,חגיגי) למכלול בקהל( ,הגדר,
חגיגי) משתה (היטב ,בשל עונת) ,חגיגי(-בוירטואליזציה ובניידות) ,בית כנסת( ,הגדר) זמן (מונה)11 .
המילה mowed ,המשויך מפוארות של ישראל 12 .בחמם אשית אלו מוקלטות ב ספר ויקרא  .23הם להיות
נצפה על ימים מסוים של חודש כל חודש התחיל עם ראייה חדשה של הירח .הירח היה הסימן על ידי
אחד להתחיל ספירת הימים של חודש  .את היום הראשון היה ידוע בתור ראש  , Chodeshקרי ראש או
ראש חודש .את חגיהם השונים היו על ימים מוגדר מראש של  6ה  17 15 14 10 -ה -ה  -כל הדרך מבעד 22
יום של טיווח החדש של הירח .במקרה של  Pentecost 63או כך ימים לאחר חג הפסח .אבל הוא חגיגה
אחת (חג של תוקעים בשופרות) החלה על ראייה של הירח החדש ,סימן של  1סנט של חודש תשרי .כך,
הירח שימש היטב העונות ,או יותר ממש ,פסטיבלים של ישראל.
אך מה על  ?Sunאיך היה הוא משמש סימן? בואו נראה 3 .באפריל / rdניסן  33 15לספירה בשעה 12:00-
 3:00ישראל זמן ,השמש יצא כהה על ארץ ישראל .כי-חשך עשה את הכוכבים נראים על ידי יום במשך
שלוש שעות.
 11חזק המאפיין של עברית .#3259
 12טוב  .ראש השנה של ממלכת משיחית לבוא עמוד  1989 31משרדי התקווה
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הבא יהיה מוגדר  constellationניתן לראות את השמים בעת ישו היה לעבור על אחד הסתכל מעלה
מזרחית של הר הזיתים:
במילאנו  ,)RAM( -עם שני כוכבים  ( ,Sheratanאת השלט ) ( Hamal ( RAM ). 13 ,במילאנו  -הוא סימן
של בנו של אדם) .תחת רגל של זיכרון  ,RAMהוא נקרא הדרקון ,Cetus (Kaffeljidhma ,אל Kaff Al-
 Kaff Jidhmahאל או אל 'Jadhma-יד לקצר ) Cetus 14 .הוא מרחיק לכת של שבע נשים (משכות כסיל
תפתח׃) .יש אישה דגים כבול ל הדרקון .הן כספית( ,את האל של מילים תחרות) ,ונוס (את אלוהים של
אהבה)  15הם העוברת דרך שרשראות ,ניתוק של אגרות חוב ללא הגדרת את האישה ואת (דגים)
המונים ( Taurus .בול) יש שתי קרניים; אחד בשם ,פצועים  ,אחרים קרא את חמתו 16 .קרן בשם,
פצועים  ,הוא פגיעה ברגל של נהג רכב ,אוריגה  , .מי נושא את הטלאים לבטיחות 17 .צופר השני ממוקם
כדי לפגוע בעקב של אחד התאומים (  .) Geminiלבוש בדלות יש שני כוכבים :אחד נקרא( Dirah ,מכות
או התעללות) ,נקרא( Tejat ,בעקב או הפצע) 18 .הוא בעקב של צפון חדרים זוגיים ,קרא ביהם (קטלניות)
בניגוד זוגי ,שלו (לשירו האלמותי של זאוס ולדה מלכת ספרטה) .להלן של התאומים היא חברת Orion
 .ראש שלו שנקראת כוכבים  Messia . 19הוא בינארי ,כלומר שני כוכבים כי האפשרית נסובה סביב אחד
אחר .אחד כחול ,כמו פצע השני הוא לבן .חברת  Orionיש ערוף נחש והוא השלכת הרימון והכריז הגוף
שלו לתוך נהר של אש בשם . Eridanus ,חברת  Orionמחפש ממש . Cetus
כל זה היה את הקבוצה היה לראות  constellationכאשר השמש יצא כהה .באותו יום הירח עלה ירח
אדום אקליפס .כך sun ,הפך שחור ,הירח הפך דם .ראה להלן תמונות יחד עם מעשי  ,2:16-21פיטר
ציטט  50ימים מאוחר יותר על ה  6של סיון  33לספירה ,ומכאן השמש והירח היו מגישים גם סימנים של
מסמני/הגשמה של ההבטחה האלוהית.
 13המזלות של מילים אן רייט .2008
 14שם
 15הבנה כוכבי הלכת ב שהוקם במסופוטמיה העתיקה Pg 14 2001 Kasak .ו  .Beedeאמונה עממית קבוצת מדיה
 16המזלות של מילים אן רייט .2008
 17שם
 18שם
 19שם

16

17

18

אך יש להמתין יותר .יש חשבונות ההיסטורי של הטבע של חשך כי ברור כי הכוכבים היו נראים .בעוד
כמה חשבונות של נראה בהם שגיאות אותם מה היא נפוצה בקרב רבים הוא את הטענה כי הכוכבים היו
נראים .ד"ר  Gerardusד  ,Bouwתואר דוקטור תיעד חשבונות ההיסטורי של חשך את הנראות של
הכוכבים.
כאן הוא חלק מה הוא רשם:
את הדוח של פונטיוס פילטוס הנגיד ,לגבי ישו ,נשלח אוגוסטוס קיסר ,ברומא :עכשיו ,כאשר הוא היה ישו
היה חושך על כל העולם sun ,היה מוסתר במשך חצי יום ,הכוכבים הופיע  ,אך לא היה לראות בהם
 ;lusterהירח איבד את הבהירות שלה כאילו  tingedעם דם; של עולם המתים היה בלע; כך את שמורת

מאד של המקדש ,וכך הם קוראים לא נראה את היהודים עצמם שלהם ליפול אבל הם נתפסים עם
סטנדלי אדמה והר שלמה ומשוחררת המתחלפות.
מתורגמים לאור אובדן של ספרי המקרא שכח ספרים של עדן  ,1926 ,פורסם על ידי קולינס בעולם .כל

ההתייחסויות הם של שלושים הדפסה החמישית" .1977 ,האותיות של הורדוס ואת פונטיוס פילטוס"
פועל מתוך דפים  ,269-281את הדוח אוגוסטוס החל בעמוד  273הפועלת לטבריה בעמוד .275
כמו כן יש להזכיר ממצא את הדוח של פונטיוס פילטוס ,מושל יהודה  ,אשר נשלח אל טבריה קיסר,
ברומא ,קורא כדלקמן :עכשיו כאשר הוא היה חושך ישו בא כל העולם; השמש הייתה בסך הכל מוסתר,
סקיי הופיע בזמן זה היה עדיין כהה היום ,כך הכוכבים נראו ,אך עדיין הם היו  lusterמוסתר ,לכן ,אני

מניח את הוד מעלתו אינו מודע לכך כי בכל העולם הם מוארים במנורות שלהם מהקומה השישית שעה
עד הערב .והירח ,כמו דם ,לא להבריק כל הלילה  ,למרות שהוא היה מלא ,עשה כימה וכסיל והפך
לבקר צלמות ויום קינה על יהודים בגלל פשע שביצע אותם .שם הדף .274
 ,Origen Philoponלשרטט Phlegon Olympiads ,של (נכתב לספירה) 138 ,חשבון של חושך של שיצלבו
אותו .יקולאי קופריקוס יוונית היה  .Phlegonהצעת המחיר האלקטרונית של  Origenהוא הטוב ביותר

מתועדים ,דומה למדי של  :Philoponכי הגוים המחבר ,כשהמפתח של השנה הרביעית של שתי מאות
האולימפיאדה השנייה ,שאמור להיות השנה שלנו היה יהוה ישו ,מורה לנו כי הגדולים ביותר של אקליפס
של  SUNאשר היה ידוע אי פעם קרה אז; עבור
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היום היה כל כך הפך הלילה כי כוכבי השמים נראו  " .ראה  ,Philoponדה Opif, Mundi , II, 21 Origen,
 .210יהודי קונטה Celsum
 Justinהשהיד ,המכונה גם את מעשי פונטיוס פילטוס ,זויפו על ידי יהודים כדי למנוע את אלוהות של ישו.
למרות זאת ,הם העידו כי חשכת אכן וילווה אתכם את שיצלבו אותו.
אודות לספירה  52שומרוי ההיסטוריון ,Thallus ,כתב את ההיסטוריה  .אך אין עותקים לשרוד ,לנו
הפניות אותו אחרים ,כמה מדויקים .כה יוליוס  ,Africanusכותב לספירה  ,220מתייחס את ההיסטוריה
ואת אומר ,Thallus :ספר שלישי של היסטוריה שלו מסביר בלבד חושך זה כמו אקליפס של  SUNבאופן

מוגזם כמובן ,מפני השמש אקליפס לא יתקיים בזמן של ירח מלא ,זו הייתה העונה של זבח פסח ירח
מלא כי ישו מת.
איבד את הבשורה על פי פיטר :היה חושך בצהריים הגיע כל יהודה; הם היו עכורים מרעשים פן-השמש
הייתה הגדר כאשר היה עדיין בחיים :הוא נכתב עבור אותם כי השמש לא לו כי-מת  .איבד את הספרים
של התנ"ך  ,עמ 283
 Apologeticusשלו  ,נכתב סביב  197לספירה  ,Tertullianכתב ... :ב באותו הרגע ,אודות בבקר ותרועה
בעת צהרים ,יום היה מסוגר; הם לא ידעו מי זה היה צפוי מראש לגבי ישו ,חשבנו שהוא היה אקליפס.
אבל זה שיש לך על הארכיונים שלך; ניתן לקרוא אותו  Apologeticus , 21 , 20-19, Loeb .ספריית
קלאסי( ,ניו יורק  :ג  .Pפטנם ומחוז הבנים של פרסום ושות')1931 ,
כתיבה על השנה  ,315כרוניקה  ,Volume 2 ,ההיסטוריון  ,Eusebiusהחברים של הקיסר קונסטנטינוס,
כותבת על השמונה עשרה שנה של טבריה קיסר כי:

ישו סבל השנה ,זמן אנו מוצאים מפורש אחרים של גוים מלים אלה" :נטישת של  Sun: Bithyniaהיה
מבוהל עם רעידת אדמה ,הרבה בתים נפל בעיר " .Nicaea
מרשימה כמו תמונות אלה מידע ,יש הרבה יותר מאשר התגלות טבעי שחשבו בתחילה .ריק ,Larson
מצגת שלו כוכב בית לחם ,עושה עבודה נהדרת
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של המחשב באמצעות דגמים כדי להוכיח כי כוכב הלכת צדק היה כוכב בית לחם .ולא לעבור את החומר
אני מפנים לך את העבודה זכאי כוכב בית לחם.
כעת ,חזרה אל השם  Psalm 19 10הרומאים .זכור את אופן הבשורה מאד/כבוד אלוהים עצמו הוא
בשמים? גם כאשר נראה אחד של דימויים של המזלות עם שמות של הכוכבים על תנועות פלנטריים בכל
המזלות ,ניתן לראות בבירור כי " את חמתו של אלוהים הוא חשף משמים הבלתי נראית של דברים ממנו

את היצירה של העולם הם באופן מובהק ,להבין את הדברים אשר עשה גם את כוח הנצחית אלוהות.

עם שימוש של תוכניות מחשב אחד יכול לצפות כוכבי הלכת לעבור את קונסטלציית הזודיאק ועל לספר
את הבשורה .למעשה ,ההודעה כך ברור כי כאשר אני מראה לאנשים את המחשב מודלים הם בתחילה
חושב אני מניפולציה על התוכנית .כי היא כיצד מרשים את המידע .באמצעות שתי תוכניות מחשב,
(זרועי כוכבים בלילה  )Stellariumיש לי סייג ומתועד מעל  3000דוגמאות של תנועות פלנטריים ברור
שלהם עם המוטיב של הבשורה ההודעה .ומכאן ,את התנ"ך הוא מאוד ברור ב-ג'נסיס  ,1השם Psalm
 ,19הרומאים  10יואל  ,2מעשי  ,2כי אלוהים רוצה להשתמש בשמש ,ירח הכוכבים הפניה אל הגשמת
חזון התנ"ך ,הכרזת הבשורה.
אבל מי את המזלות וכיצד הם הוקלט? מספרת לנו כי הוא אלוהים אשר נקרא כוכבים :הוא מונה מספר
לכוכבים לכלם שמות20 .
אלוהים גם שם את המזלות " ,עשה-עש כסיל וכימה וחדרי תמן׃ ו-משכות כסיל תפתח׃ ,תאי הגזים של
דרום" 21

התנ"ך שיחות את המזלות" ,התציא מזרות בעתו ועיש על" או " ,"12שאלוהים מביא את העונה שלהם.
" משכות כסיל תפתח׃ ,כימה או תנחם׃ התציא מזרות בעתו ועיש על או מדריך הנאלמת םיחרי רפסת

וחדרי תמן עם הבנים שלו? ידעת את התקנונים של גן העדן?"

 20ורזנ 147:4
 9:9 21עבודה
עבודה 38:33-31 22

22
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שקול את הנקודות הבאות של ווסטמינסטר מילון התנ"ך :1880
 Mazzarah ( H e R esh Zהעין -M EM) M (ah) ZZ (AW) R (AW) H , maz-zawחומרי גלם' ;
כנראה את ועם תושבים שהאדמות שלהם סמוכות לשלנו .ניזאר -naw ,זר'  ,שורש ראשי ,להחזיק
מופנם  ,כאן במיוחד כדי להגדיר בנפרד (למטרות הקדוש)  ,קרי להקדיש  -בצעם וחילם לאדון  ,וכך
נעשה שימוש נפרד כאן את התחושה של אבחנה (רק את לשון רבים) ,אולי באופן קולקטיבי כמו גלגל
המזלות  :התציא מזרות בעתו ועיש על 23 .
 Mazzalah ( H e L amed Zהעין -M EM) M (ah) ZZ (AW) L (AW) H , maz-zawהחוק" ; כנראה
את ועם תושבים שהאדמות שלהם סמוכות לשלנו .נזאל  naw-zal' , root ,ראשי טפטף או לשפוך על-ידי
היוצאים מהסלע  ,distill :הורדה ,שיטפון( ,סיבה) זרימה( עידוד) ,גוש ,להמיס ,לשפוך (למטה) ,זרם מים
זורמים ,ובכך ,במשמעות של גשם זלעפות;  , constellationקרי ומוצגים בו שלט (אולי להשפיע על מזג
האוויר);  -כדור הארץ24 .
עכשיו לנו ,המאמינים ,טענה התנ"כי צריך להיות מספיק משכנעת .הוא ברור לעיל כי-אלהים עשה את
השמש והירח ,לא רק כדי לשמש אור ביום ובלילה ,אלא גם שלטי העונות( ,קרי ,פסטיבלים) .הוא גם
עשה את זרועי כוכבים מארח ,בשם כל אחד ,לארגן אותם לקבוצות המכונה המזלות ,אשר יחד צורה
התציא מזרות בעתו ועיש על ,כדי לשרת מטרה קדושה .באמצעות מודלים של המחשב ,אנו יכולים
לראות את כוכבי הלכת לעבור על המזלות כפי שהם לדעת את ההודעה של הבשורה .עכשיו זה צריך
להיות מספיק כדי לסיים את הדיון .עם זאת ,אחד יכול לשאול אם קיים כל התורה עדות נוספת תואמות
את לעיל? התשובה היא כן.
זמן רב לפני שיטפון נהדר ,מוקדם צאצאיו של אדם היו מודעים עבודה של אלוהים בשמים׃ הם יצרו מדע
עבור מטרה של היכולת קטלוג ולשמור מה אלוהים נועד להעביר דרך מה שאנו מכנים את סוג הראשון
של התגלות; התגלות טבעי ,או התציא מזרות בעתו ועיש על .בזמן שהם לא ליצור או שם את המזלות,
הם היו אלה אשר עשה המקורי של אבחנות המאורגן אותם לתוך הטופס בכתב כך הם יכלו
 H 4216 23של חזקה.
שם H 4208 24
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לשמש גם לוחות שנה ,המסר שלהם לקרוא .בואו נסתכל על כמה משאבים היסטוריים שיכולים לשפוך
אור על זה.
יוספוס 37-100 .לספירה עכשיו זה סת' ,כאשר הוא הביא את באו השנים הללו שהוא יכול להבחין מה

שהיה טוב ,הפך אשת איש כפי שהוא עצמו של אופי מצוין ,כך הוא לא להשאיר ילדים מאחורי לו מי
חיקה סיפר בשבחו .כל אלה הוכיחו להיות טוב  .dispositionsהם גם מיושב באותה מדינה ללא
 ,dissensionsבמצב שמח ,ללא כל אדיש לאסונם ירידה עליהם עד שהם מתו .הם גם היו ממציאי של
סגולה מיון של התבונה הוא מודאג עם גופים הבנלי ,ההזמנה שלהם  .שלהם המצאות עשוי שלא
להיות שאבד לפני שהם היו מספיק ידוע על חיזוי של  Adamכי העולם היה חרב בפעם אחת על-ידי כוח
של אש ,בפעם אחרת על ידי האלימות ואת כמות המים ,הם שני עמודים  ,את אחד של לבנים ,אחרים
של אבן :הם רשם את הגילויים על אותם הן כי במקרה את עמוד התווך של לבנים צריך להיות באופן
מבוקר על ידי שיטפון ,את עמוד התווך של אבן עשוי להישאר ,תערוכת הגילויים האלה כדי האנושות; גם
להודיע להם שיש עוד עמוד התווך של לבנים שהוקמו על ידי אותם .עכשיו זה נשאר על אדמת Siriad
עד היום25 .
 Manetho 270לפנה"ס ההיסטוריון המצרי  Manetho, 270לפנה"ס אמר לקוראיו שלאחר שיטפון כומר
המסתורין  -חילוץ שלו היסטוריה עמודים עמודים מסוימים כי שהתגלו במצרים ,כתוצאה מכך הכתובות
החקוקות היו שנעשו על ידי  , Thothאו הראשון כספית הקדוש אותיות דיאלקט והשכיבו את פרטי
למעמקי של מקדשים מצריים .רשומות אלו ,הוא אמר ,היו שנעשו על-ידי אלה מיומנים הטקסים העתיק
מי בו ראיית הנולד הקרובים מי מחשש פן את השטף זכרונות של טקסים שלהם להיות ושיתק ,בנוי בת
חפר ,עם ידיים ,בכמה מקומות העבודה 26 .
הערה Thoth :הוא מודעת לעובדה שם עבור סת .
 Ashurbanipal Ashurbanipal 687-625לפני הספירה מעידות מחקר זה כמו הוקלט ב ספריה של
 Ashurbanipalנינוה  668לפני הספירה  627 -לפני הספירה אשר היה לשחזר חפירות ארכיאולוגיות מ
 ,khorsababקרי נינוה .של מספר כי כבר פצח ,על אחד יש התבטאות מעניינת  Ashurbanipalעצמו ,מי
כתב:
 25יוספוס  2:3B. 90לספירה
 Primative 26מיתולוגיה המסכות של אלוהים עמוד .46ג'וזף קמפבל 1959
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אני  Ashurbanipalלמדו את התבונה של  .Nabuאת כל האמנות של כתיבת חומר הדקים את האל של
 scribesמקנה לי את המתנה של מאמר של האמנות שלו אני כבר יזם את הסודות של כתיבה .אני יכול
גם לקרוא את הפירוט המדויק של סמי  Shumarian (prefloodמסופוטמיה); אני מבין את המילים ביופי
מסתורי גילופי אבן של ימים לפני המבול27 .
נראה אלה באותו אובליסקים ומקדשים ברחבי המוזכרים יוספוס .אנו נמצאים אמר כי כאשר כבשו
 Ashurbanipalתביי של מצרים הוא לקח שלל .שלל כללה זהב ,כסף ,אבנים יקרות ,בגדים ,סוסים בעלי
חיים אקזוטיים ,אובליסקים ומקדשים ברחבי במשקל  2500מאות כשרונות או  187,000פאונד כל28 .
 Plato 428-348לפנה"ס כתבים אלה לא היו ידועים או לראות על ידי  Platoב  29 360לפני הספירה
זה היה לא רק את העולם פגניים שהופקו התגלות טבעי .הם פשוט לא להשתמש בו רק עבור לוחות
שנה או פסטיבלים .יש חשבונות של לפחות אדם אחד ,מפי אסטרונום נהדר ברטראד ראסל ,למדו
לקרוא את התציא מזרות בעתו ועיש על קרי-עשר המזלות .הוא  deducedדרך התציא מזרות בעתו ועיש
על כי יש רק אלוהים אחד הוא היה אלוהים של צדק שהיו הודעה עבור האנושות .שקול זה  Berosusבבל
ב  270לפנה"ס

את הדור העשירי אחרי המבול היה בין כשדים איש צדיק נהדרים ,הרקדנים הבאלינזיים גרמי שמים את
המדע30 .
לאחר מכן יש את יוספוס  90לספירה לגבי אותה.

עבור היה הראשון אשר סיכן כדי לפרסם שרעיון זה כי אך אחד אלהים בורא עולם; ,כמו אחרים [האלים],
אם הם תרמו דבר את אושרם של גברים ,אשר כל אחד מהם ולתת אותה רק על פי פעילות ולא על ידי
צריכת החשמל שלהם .דעת זה היה הנגזרות הלא סדירה של תופעות היו נראים הן על הארץ והים ,וכן
לאלו אשר יקרה את השמש והירח ואת כל-צבא השמים ,כך" - :אם [אמר] גופים אלה היו כוח משלהם,
הם בהחלט לטפל בעצמם את
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 28את הפלישות של מצרים  9673-663אשורי לפני הספירה הסופית של גירוש  .Kushitesדן אל-אן.
 29מצרים העתיקה ,את האור של העולם  .pg 266 1907ג'רלד מסיי.
 270 30לפני הספירה Berosus Babylonica
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תרגיל קבוע; אבל מאז הם לא לשמור על סדירות כגון ,הם הופכים אותו רגיל ,כי עד כה כפי שהן פועלות
-coיתרון שלנו31 .

כאשר אחד קורא את כל חשבון אחד לומד כי הן  Berosusו יוספוס הם כתיבה על אברהם.
יוספוס ממשיך :בעוד המצרים היו בעבר מכורים למנהגים שונים ,שבז לכל אחד אחר ו המקודש של
למוד הטקסים ,הם כעסו מאוד עם אחד על חשבון אחר ,ויקרא אברם ונועד עם כל אחד מהםconfuting ,
את  reasoningsהם עשה שימוש של כל אחד עבור שיטות עבודה מומלצות שלהם ,הוכחנו כי היו
 reasoningsכגון שווא בטל ומבוטל האמת :כתוצאה מכך הוא היה מעריץ על ידי אותם אלה כמו אדם
חכם מאוד ,אחד ושיקול דעת מעולה ,כאשר הוא  discoursedעל כל נושא הוא התחייב; זה לא רק להבין

את זה ,אבל לשכנע אנשים נוספים כדי לוודא שלקוחותיהם גם לו .הוא שניתנו להם אריתמטי ,נמסרה
להם את המדע של האסטרונומיה; לפני אברם ברית הגיע למצרים הם היו  unacquaintedעם אותם
חלקים של למידה; כי המדע הגיע כשדים למצרים ,משם את היוונים גם32 .

כך ולאחר מכן ,עד כה ,מה סכום של משנה? נסיס  1:14מלמדת אותנו שאלוהים עשה את הכוכבים,
 ,sunהירח כדי לשרת שלוש מטרות .הראשון היה לתת אור ביום ובלילה .השני ,היה כדי לסייע לנו את
הקמתה של לוח השנה .יש לנו המחישו היטב כי היו מאוד עם יכולת מזקנים אתבונן בהקשר זה.
השלישי היה כי אלוהים הקים את  ,sunירח וכוכבים עבור שלטי העונות ,קרי ,פסטיבלים .בהתייחס
שלטים ,הוא צריך להיות ברור מאוד מן התנ"ך מעברים בתוספת כתבי הקודש התנ"ך ,דימויים לאור
שמש ,ירח וכוכבים לשרת ממלאים תפקיד חיוני בכל הכרזה או המאשרת את ההגשמה של בואה נתון
בנוסף ,ך עצמו ,השם  Psalm 19 10הרומאים ,ממשיך לספר לנו כי המזלות ,יחד עם תנועות פלנטריים
לדעת את ההודעה של הבשורה עצמה .כך רחוקים כפי אור ,ללוחות שלטים העונות/פסטיבלים ,גוספל,
נראה די קל לראות את השמים עושים בדיוק מה הם תוכננו כדי לעשות .הם היו חיוניים הגדרת הבסיס
של המקרא נבואה וסימון את פסטיבלים של ישראל כאשר ההבטחות של  owthsיש מילא .וזה מביא
אותנו אל הבא שלנו סוג של התגלות.
 31יוספוס 7:1
 32יוספוס .8:2
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 KJV 10:24-25הפוליגמית הנהוגה בקהילה

 24נתנו לנו לשקול אחת אחרת כדי לעורר את האהבה ואת-טוב פועל:

 25לא בחלקן את האדם ורבה העזובה בקרב הארץ׃ על עצמנו ביחד ,בדרך של כמה הוא; אך exhorting

אחד אחר :הרבה יותר ,ראה את היום׃ מתקרב.
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פרק  .2את חגיהם השונים של ישראל.
אני לא יודע איך רבים מאתנו יכול לזכור ,אך חזרה בשנות השבעים והשמונים ,סופרמרקט שרשראות
מבצע אלה משחקים שהיו יפורש במגוון של דרכים .מאגר אחד כזה היה בינגו בסגנון המשחק .כדי
להתחיל ,ניתנו לך כרטיס כי הייתה כמו בינגו כרטיס ,בכל פעם שאתה ואסואן ,בחנות לכם סדרה של
בולים עם מספרים .אתה משקיע יותר ,בולים לך .בכל פעם שאתה יש לך חותמת חדשה האם המקל
אותו על גבי הכרטיס .אם אתה מלא של ממש רווחים ,יהיה לזכות  .$10,000יום אחד אמא שלי הייתה
להעביר אותה על בולים כאשר היא ממש קפאתי" .אני לא מאמין שהוא ",אמרה לי "זכה! אני זכה
 "!$10,000היא היה נפעם לשמוע זאטוטים ובאים .אני והאחים שלי באו להסתכל בטוח מספיק ,היא
הופיעה היא ניצח .את ההתרגשות נמשך עד אחי חייך" ,אני חייב להודות ",הוא אמר "אני שיניתי את
מספר בולים מסביב כך זה נראה כמו כל דרוש היה מספר מסוים" .הוא אמר לה כי מספר היא משותפת
של מספר בולים ,אחד קיבל בכל פעם שאתה ניגש קניות .הוא הלך על לומר "אני ידעתי שזה יהיה הבא,
אז אני אצווה פשוט חיכה ו בטוח מספיק הוא הגיע" .אמא שלי צחק בקול רם .היא הייתה  outwittedעל-
ידי בן  .9כוונתו של הסיפור הזה היא כדי להמחיש כי כאשר יש לנו דברים הלא נכון בלא יודעין אנו יכולים
להאמין למתיחה לתוך חשיבה יש לנו דברים ממש ליצור בעיות עבור עצמנו.
את חגיהם השונים של ישראל נועדו לשרת שתי פעולות .ראשית ,הם ללמד אותנו אודות התוכנית של
פדיון המגישה" Miqra ,יבש" ,קרי פועל או חזרות עבור אירועים של ליטרל שהם והתוצאות האפשריות -
מי ישורן 33 .שנית ,הם לשמש לכל אירוע לוח שנה ולכן אין לנו מקום העיתוי של האירועים יבא הלא נכון
בצורה בואית .הם המהות של התוכנית עבור האנושות 34 .בכל ,יש שבע וכל מועדה הראשי שהיו שנצפה
על ידי ישראל .הם משמשים לנו את התמונה על jigsaw :הפאזל התיבה .להלן רשימה של אמר
פסטיבלים :
ספר ויקרא 23
 .1הפסח  -נחוג ,התרחש ב ( Nisan 14על ירח מלא) ;Ex. 12:2-13:10 ,לב ;23:5 .משותקים .28:16 .את
זבח פסח כבש היה נהרג על החמש .Deut. 16:1-8
33

טוב .ראש השנה של ממלכת משיחית לבוא .דף 1989 32 .משרדי התקווה.

 34טוב .ראש השנה של ממלכת משיחית לבוא 17 .משרדי התקווה דף. 1989 .
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 .2חג של מצה  -נחוג ,התרחש ב ( Nisan 15-21יום לאחר ירח מלא) ,לב ;23:6-8 .משותקים.28:17 .
 .3חג של ביכורים/גל המציע  -נחוג יום ראשון אחרי פסח ,Ex 22:29
לב.23:10-11 .
 .4חג של  - Pentecostנחוג בחודש סיוון חמישים ימים לאחר חג הביכורים .הוא ספירת פתח את היום
הראשון לאחר שבת פסח הבא לב.Deut.16:9-12 ;23:10-22 .
הערה :הן הביכורים/גל המציע ,Pentecost ,תמיד נפל על ראשון.
 .5חג של תוקעים בשופרות  -חגגה ב תשרי ( .1היום הראשון של חדש/סהר) ,מספרים .29:1-6
 .6את יום הדין  -חגגה ב תשרי ( .10עשרה ימים אחרי החדש/סהר) ,לב.23:26-32 .
 .7את חג הסוכות  -חגגה ב תשרי  15 .15ימים (על) אחרי ירח מלא ירח חדש מתמשכת שבעה ימים,
לב ; 23:34-44 .לקרקעות אלה:8 .בגילאי .13-18
בכל של מעל הירח נקבע על פי היטב של מפוארות .כמו שמש ,ירח וכוכבים ,מפוארות ,היה גם תפקיד
של אלוהים תכנית .ראשית ,הם מגישים גם כאשר מחווני בשנה את בואי למימוש מפוארות יתקיים .זו
צריכה להיות ללא בלי שום היסוסים .במהלך אקסודוס ,אירועים של מפוארות התרחשה כדלקמן :ביום
חמישי בערב ,ההתחלה של ניסאן  ,14פסח ארוחה הייתה לאכול .שישי בערב ,ההתחלה של ניסאן,15
חגיגה של חג המצות החלה .ביום ראשון ,ניסן  ,17חג של ביכורים התקיים .חמישים יום וכן -7שבתתי
תשמרו מאוחר יותר ביום ראשון ,סיון את  Pentecost ,6חג של התקיים עם מתן תורה .הערה זבח פסח
של טלה ניסן  15יהיה שהוצגו מאוחר יותר.Deut 16:1-8 .
כעת לשקול את העיתוי של תאור שהרעיל ותחייתו .ביום חמישי בערב ,ניסן  33 14לספירה אוכלים את
הפסח ארוחה ישו .ביום שישי ,בסוף ניסן  14ההתחלה של ניסאן  33 15לספירה ,ישו נפטר ב  9 -שעות,
קרי  3בערב כאשר כבש זבח פסח הוא חללי (ראה הערה למטה) .ביום שישי ,ניסן  ,15חגיגה של חג
המצות מתבצעת .ביום ראשון ,ניסן  ,17ישו עלה מן המתים ,את חג של ביכורים התקיים .ביום ראשון,
סיוון  33 ,5לספירה את חג של  Pentecostהתקיים עם מתן של רוח הקודש לכן אני מבקש לשאול אותך,
אין הצדקה
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חושבים כי בחמם אשית את עצמם לשמש טושים עבור כאשר בשנה ההגשמה של האביב מפוארות
תתרחש? התשובה היא "כן"35 .
הערה :על פי ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון  16:1-8הקונספט של זבח פסח טלה זה בוצע .זה לא
יהיה יזם עד מקום קבוע .הוא היה נהרג על התחלת את חג של מצה .הוא הקריב את ה  9שעות ,קרי ניסן
 ,5בשעה  3בערב
השאלה הבאה היא "עשה את התנ"ך לתת כל הודעה מראש על מה השנה מעל  fulfilmentsשתתרחש
שוב?" ,התשובה מוחצת "כן" .את שבעים שבועות של דניאל לתת לנו אמירה ברורה לגבי השנה את
אירועי האביב מפוארות היו מתרחשים .ב דניאל :9המשיך אנו קרא:

יודע לכן להבין ,כי הולך הלוך ושוב של מצוה כדי לשחזר ולבנות את ירושלים-המשיח הנסיך יהיה שבעה
שבועות ,שנים וששים שבועות :ברחוב יהיה בנוי שוב את החומה ,אפילו  troublousפעמים .אחרי שנים
וששים שבועיים-המשיח להיות ניתוק אך לא עבור עצמו :העם של הנסיך כי יבוא להשמיד את העיר
שמורת; ואחריתה יהיה עם שיטפון ,אל-קצה של המלחמה פעמיך למשאות נצח נקבעים 26 .

כך את הזמן של פקודה כדי לבנות מחדש את ירושלים אל המשיח הנסיך יהיה סך של  69שבועות .אין
מחלוקת על המשמעות של שבועות .הוא  69תקופות של שבע שנים .כי הוא  360 483שנים של היהודי
ימים בכל .אם אנו להמיר אותו אל לוח השנה שלנו הוא מיתרגם  476של שנים שלנו .צו כדי לבנות
מחדש את ירושלים התקיים במלון  444לפני הספירה  Nisanבשנה הראשונה היא בטלפון  443 444לפני
הספירה עד לפני הספירה כעת לקחת ( 443-שלילי כי הוא לפנה"ס) ולהוסיף  476שנים .הוא מביא
אתכם ה 28-במרץ  ,או ניסן  33 ,9לספירה הוא ביום השבת לפני כף ראשון .המשיח היה כדי להגיע.
לכן א ני שואל שוב ,עשה את התנ"ך לתת לנו אינדיקציה של כאשר את הקפיץ מפוארות יהיה מילא?
התשובה היא "כן" .כאמור ,השנה  33לספירה בחמם אשית את הקפיץ נפל על הימים המדויק של
השבוע ,תאריך של השנה ,הפסח הראשון של אקסודוס .דניאל בן נתן לנו את זה היה להתרחש .כך היה
לנו לא רק את התאריכים על ידי ימים של השבוע אלא גם השנה של
 35ראה ראש השנה ,משיחית גיל לבוא על ידי ג'וזף דפי טוב .23-37
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מימוש אמר מראש .באביב מפוארות שימש  ,Miqraקרי פועל יבש/חזרות של אירוע בזמן אמת.
עכשיו לאחר בהתחשב לעיל הוא סביר להניח אותו עשוי להיות נכון גם לגבי הירידה מפוארות? הם יהיו
יקוים על  festalימים ,לעשות לנו שום סימן של מה שהיא עשויה להיות שנה? הם גם  ,Miqraקרי פועל
יבש/חזרות של הדבר האמיתי? אם כך ,הבעיה אנו מתמודדים היא כנסייה  jettisonedבחמם אשית את
בכלל .יש נפוצה הבורות ב נוגע מפוארות של ישראל .החלפה של תיאולוגיה פגע בכל פינה של הכנסייה
תואר אחד או אחר .לשקול את הצעת מחיר ג'ון  Chrysostom, 349-407לספירה ,עכשווי של אוגוסטין,
לגבי הכנסייה והיהודים  )5( " :מה זה מחלה ? את פסטיבלים של היהודים הם עלובים ,עלובה בקרוב עד

מרץ לנו אחד אחרי השני ברציפות :את חג של תוקעים בשופרות ,חג הסוכות  ,את מסעדת .יש הרבה
בשורותינו אומרים שהם חושבים כפי שאנחנו עושים .אך חלקם של אלה הם הולכים כדי לצפות את
פסטיבלים ואחרים הצטרפו היהודים שמירה בחמם אשית את מסעדת שלהם ובמעקב אחר .אני רוצה
כונן זה מותאם אישית של כנסיית פרוורטית ממש עכשיו Homilies .שלי נגד  Anomiansניתן לשים את
זמן אחר ,ודחיית יגרום שום נזק .אך כעת ,והפסטיבלים היהודיים נמצאים בקרבת מקום על הדלת אם
אני לא צריך לרפא מי הם חולים עם מחלה  .Judaizingאני חושש כי בשל ההתעללות שלהם מתאים
האגודה בורות עמוקים ,כמה נוצרים עלול בטרק של היהודים פשעי; ברגע שהם עשו כך אני חושש
 homiliesשלי על פשעי אלה תהיה לשווא .אם הם שומעים אין מילה אלי היום ,הם ולאחר מכן הצטרף
היהודים את מסעדת; ברגע שהם ביצעו חטא זה יהיה חסר תועלת עבור אותי כדי להחיל את התרופה.
( Chrysostomדרשה  .")1:5 1מה הוא מאוד ברור של מעבר לעיל הוא כי הכנסייה הייתה laity

המשתתפות ליפול מפוארות .יכול להיות כי הם עושים זאת בציפייה למימוש מפוארות כאלה? למעשהc ,
 hurchההיסטוריה משופעת עם מי הבין את הטבע של מפוארות .לשקול את הדברים הבאים :לכן אנו
שומרים על היום  undeviatinglyולא הוספת ולא לקיחת ,באסיה [קטין] נהדר מהמאורות לישון ,הם

תעלה ביום הקרוב של יהוה כאשר הוא יבוא עם כבוד מן השמים ואת מחפשים את כל חסידיו .היו כאלה
[את פטריק] פיליפ . . .יש גם ג'ון מי שכב על-יהוה חזה . . . .יש גם  Polycarpב ניו סמיירנה ,הן
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בישוף ,השהיד ,Thraseas ,הן בישוף ,השהיד[ . . . .Eumenaea ,גם] . . . .,Sagaris... . .Papiriusו
 . . . .Melitoכל אלה שמר על ארבעה עשר יום של חג הפסח על פי הבשורה ,לעולם  ,swervingאך
הבאים על פי על שלטון הדת ,Polycrates( .מכתב ויקטור ,הבישוף של רומא ,צוטט ההיסטוריה
הכנסייתית של " ,)Eusebiusבאותו זמן לא קטן התעוררה מחלוקת כי כל  diocesesשל אסיה חשבנו
שהוא ממש כאילו על ידי מסורת עתיקה יותר של קיום של חג הפסח של מושיע את ארבעה עשר יום של
הירח על היהודים היה ציווה להרוג את טלה ,Eusebius( ".בהיסטוריית הכנסיהCh. XXIII.) 350 ,
לספירה את השאלה הגדולה של מחלוקת בין כנסיות של אסיה הקטה ושאר  Christendomהייתה אם
את צריכה להיות הסעודה זבח פסח נחוג על הארבע עשרה של [ Nisanעל לוח השנה התנ"ך] או על יום
ראשון של התחייה הפסטיבל היהודי ,ללא התחשבות כרונולוגיה [זמן שמירה] .הנוצרים של אסיה קטין
מושך את הדוגמה של השליחים ,ג'ון ,פיליפ ,מדים בפועל של הכנסייה שחגג את חג הפסח הנוצרי תמיד
על הארבע עשרה של  ,Nisanיהיה יום של [פגניים ג'וליאן] השבוע כי ייתכן . . . .של כנסייה רומית,
לעומת זאת ,ולאחריו את כל שאר  Christendomשחגג את מותו של ישו תמיד ביום שישי שלו על תחייתו
ביום ראשון הבא ירח מלא הראשון לאחר ההשתוות האביבית( .נוצרים קלאסיות שמימי ספריה ,הערת
שוליים  #1687כדי  ,Eusebiusבהיסטוריית הכנסיה Ch. XXIII.) 263-339 ,לספירה מחלוקת זו נמשכה
כמעט שני במשך מאות שנים עד קונסטנטינוס  272-337לספירה התערב בשמה של בישופים הרומית,
מחוץ לחוק את קבוצה אחרת " 36 .גם השנה את כל של הכסייה הפרוטסטטית יהיה קיום חג הפסחא על
 .3/27/16זה כמעט חודש מלא לפני יום ראשון 24 ,באפריל או ניסן  17תאריך בפועל של ביופייה כאמור
לעיל ,תיאולוגיה חלופית כנסיית כולו נגוע בווירוס אחד תואר זה או אחר .הוא בעייתי לנו חזון אחרית
הימים.
רק בשנה שעברה ,2015 ,הציע לי שני חברים שלי כי את ספר ההתגלות הוא נופל פסטיבלים .חברים
אלה הם משתתפים באופן קבוע של הכנסייה שלהם .אחד מתוקן ואת

 .P 36החומרני  ,Odomראשון  Paganismרומאי ,עמ .1944 .188
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לא אחרים .לא היה להם מושג מה אני מדבר .אני חייבת להודות כי מלבד הלימודים שלי לא היה לתייק
את הכנסייה כולה אין מושג לגבי באביב או בסתיו בחמם אשית את התפקיד שהם משחקים את
האירועים הם יבא ו והתוצאות האפשריות  -מי ישורן .אנחנו לא רק התעלמות התציא מזרות בעתו ועיש
על תפקידו של ,אנו גם לעשות את אותו הדבר עם מפוארות .כתוצאה מכך ,אנו מנסים להבין את
הנבואות האפוקליפטיות על השני ללא מפתח את הכלים הדרושים כדי לקבל אותה ממש .בעוד שאנחנו
לא לגמרי עיוור ,אנחנו מיין של עובד אור עמום ,וכתוצאה מכך ,יש לנו את כל הסוגים של בלבול.
דברים כמו מראש ,באמצע או פרסום טריבוליישן או טרום ,לפרסם preterist ,או בעיות millennial
אחרים ברור עד לאחר יש לנו מידע מדויק Preterism .בפרט ,תיעלם יחד עם  70לספירה עמדות.
תיאולוגיה חלו פית ,האם להחליף את השחזור תיאולוגיה ,חלקים של האמנה והתיאולוגיה מפתח ,האם
מפזרים רבים של סכסוכים  dispensationalismהיה נכון עצמית.
אולם הוא לא רק על העדר ידע הציג בסתיו פסטיבלים כי הוא אשם .יש עוד פשוט אך מקיפה יותר
הבעיה העמוק הכנסייה כולו .למרות שהוא התגלות לגלותם של דברים נסתרים; הוא כמעט לשיעורים
המקובלים כי זה לא אפשרי כדי לדעת עם  assuranceאת הדברים של השני או העיתוי .לדבר על בואה
עם כל רמה של אמון הוא יציג גם יהיר .הוא כאילו בורות הוא תמצית של  godlinessבאזור זה .אחד
הגורמים העיקריים תורם מלון פשוט אך רחבה ותרנית של שני מעברים התנ"ך .מתי " ,24:36אבל של
יום ושעה ידע כי אין איש אין את המלאכים של גן העדן אבל אבא שלי רק סימן"" , 13:32 ,אך באותו היום
כי איש לא ידע שעות אין את המלאכים אשר נמצאים בגן עדן ולא בנו ,אבל אבא  ".מעברים אלה הם על
כידונים כמו מרכז של הגלגל לכל ך נבואה.
את הטיעון הזה הוא אפילו לא ישו יודע ,ולכן אין אדם או מלאך יכול לדעת מתי את האירועים של בואה
התנ"ך ,לדוגמא ,מפריח כמה בלונים צבעוניים/החייאת תתרחש .זאת למרות עמוס  " ,3:7בוודאי יהוה G
ומסילת לעשות דבר כי אם-גלה סודו אל-עבדיו הנביאים" .אחד עשוי לבקש ממך" ,אם אין אדם יכול לדעת
את יום או שעה ולאחר מכן איך יכול לומר אותה פול יהיה שהסכנה האחרון?" 1מתחנת הרכבת פיון
ובמרחק  .52-51 :15 20הנה אני יגיד לך תעלומה; אנו לא כל לישון ,אבל אנחנו כל-ניתן לשנות- 52 ,רגע
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להאפיל על-קול שופר ,מת יהיה מוגבה  ,incorruptibleאנו נהיה השתנה.
שים לב כיצד פול אומר הוא הולך להגיד/להראות לך תעלומה .נח דנ  1828מגדירה "הצג":

כדי לבצע או אפשר לראות .כדי לבצע או לאפשר ומוסר .כדי לבצע כדי לדעת; כדי לגרום כדי להבין; כדי
להפוך את המוכר; כדי ללמד או להודיע.

 .Strongsהיוקרתי שבדרום העיר  3004דעי ( légōבמקור" ,שכב לישון" ,מאוחר יותר של " הנחת ויכוח על היד ",
קרי להביא הודעה על סגירת)  -כהלכה ,לומר (לדבר) ,מעבר למסקנה (מפיחה בה סגר" ,הנחת אותו כדי לנוח") .
פול אמירה ברורה מאד .אני הולך להסביר לשים את היד את המסתורין של
מפריח כמה בלונים צבעוניים/ביופייה הוא טוען כי היא תתבצע ועל זה יהיה רגע כהרף עין ,שהסכנה
האחרון.
ראשית 1 ,מתחנת הרכבת פיון ובמרחק  20נכתב  52-53לספירה ,ולכן אינו יכול להיות מתייחס לכל של
תוקעים בשופרות של התגלות ,מאז ההתגלות לא נכתב עבור ארבעים שנה אחר .גם אם אתה ,preterist
תאריך התגלות עד מאוחר  62לספירה עדיין היה עשר שנים מאוחר יותר .הוא בעל הסבירות לביצוע כי
"שהסכנה האחרון" מתייחס דבר כותבי הבשורות או ,תאריך ביותר כותבי הבשורות בשעה מאוחרת
יותר  50לספירה בכל מקרה ,פול לא תוכל לשים את כל בעיה כדי לנוח על ידי עיון אל משהו עדיין לא
התגלה .אנו נמצאים בצד שמאל עם אפשרות אחת .מאז פול אינו מגדיר אותו ,שהסכנה כאמור היה
להיות שהסכנה כי כולם היו מכירים ,הנובעת או הקשורה התנ"כי אחרים מקורות.
אם מה פול אמר בהתייחס המציגה לנו מסתורין ,קרי ,ולסכן את היד ,היה כל שיש לנו עבור את הטענה
הוא יהיה יותר מאשר מספיק כדי ליישב את הבעיה .פול ידעו בעת תחייתו/מפריח כמה בלונים צבעוניים
היו .פרטים נמצאים בתוך מילים-:רגע כהרף עין ,שהסכנה האחרון .כמה מלים אלה עברו בטעות
להשתמש בפעלים המתארים את המהירות של המופע .ברוב מפורש על אני ומעוצבות ,15:52.אמר
מילים כדי לתאר את המהירות שבה את מפריח כמה בלונים צבעוניים/החייאת תתרחש .זה הולך
להראות את העוצמה למצב תאולוגי יכולה להיות על מילים מאד היות הסתכל  .את המילים ,, ,
 prepositionsציון המיקום .ראה מספר  Strongs: G1722 Orig: prepositionראשי ציון (קבועות)
(במקומו ,זמן או המדינה) .על פי נח דנ  1828של מילון,
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את המילה מציינת את פירושו :כדי להיות סימן ,אות ,מייצגים ,מרק או לחשוף  .מה האחרון שהסכנה
היא ,במהלך יום של פול היא עמדה עם הסימן עבור בעת תחייתו/מפריח כמה בלונים צבעוניים היה
להתרחש.
בדוגמה שלנו אנחנו מדברים על במפורש עמדה בזמן .המילה ,רגע ,פסוק שלנו ,משמש פיזיקלית
המעוגנת בזמן ה שמות אשר משהו .ראה G823 ::מספר  :Strongs Origמ ( 1כפי שלילי) חלקיקים
לבסיס של  ;5114רצועות ,קרי (במשתמע) לא מתחלק (" "atomשל זמן) --:רגע G1 .להשתמש:
פיזיקלית המעוגנת בזמן ה  .מבחיה דקדוקית את המילים ,רגע  ,הם מתקשרים את תשומת הלב במקום
מסוים בזמן .את השם של הרגע הוא קרא :כהרף עין של  .זה חשוב באופן מאסיבי ,שכן הוא מסייע לנו
לראות כיצד המונח ,כהרף עין משמש .שוב את אותו הדבר קרה עם מונח זה .זה נעשה שימוש לקוי כדי
לתאר את אורך זמן או מהירות .עם זאת ,בדיוק כמו התקופה לפני ,מונח זה הוא אמור להיות מקום בזמן
בגלל  . prepositionהרף עין מציין ,קרי הסימנים ,משהו .זה היה ,כהרף עין על סרט ששפתו הקולנועית
של פיזיקלית המעוגנת בזמן ה ,רגע לפני אותו .אם זהו סרט ששפתו הקולנועית ,היא הייתה צריכה
להיות אחד מקושר עם המוכר במקרה זה היה משויך גם את סרט ששפתו הקולנועית .אירוע זה נקרא,
שהסכנה האחרון  .בכל רגע  ,מה את הרף עין  ,הן קשורות עם כל מה ,האחרונה שהסכנה היא מסמני
הם עבור הופעתם של מפריח כמה בלונים צבעוניים/ביופייה
יש משכנע מאד ראיות כי ההיסטורי ,כהרף עין היה סרט ששפתו הקולנועית של האירוע האסטרונומי.
ראיות כאלה הוא במאה השנייה רשומה של מחלוקת בנוגע מתי בדיוק יום הופכת הלילה .אדם אחד,
(הרב חוזה ) הגליל ,הרבה כבוד תלמיד חכם על היהדות ,היה מנסה להחזיר את בצורתם הטהורה
ביותר של  .O.Tמייחדים של החוק .כמעט כל ושער אדריאנוס של היהודים של האימפריה הרומית .אחרי
מותו ,היהודים היו לו לזכות בדחייה היו מנסה לקבל בחזרה על רגל .הרב חוזה המאשרת את סרט
ששפתו הקולנועית היה המעבר של היום ועד הלילה " .כדי לתקן את תחילת וסיום של יום שכולו שבת
פסטיבלים ,כדי לקבוע את שעות מדויקות עבור דתיים  observancesמסוימים ,הוא הופך לדעת את זמני
המדויק של העולים ואת ההגדרה של  .SUNעל פי פרשנות של החוק פסיפס ,כל יום מתחיל עם הזריחה
והוא מסתיים עם השקיעה (איבן עזרא ,הסברים על  .)Ex. xviii. 14זה מאשר את חוות דעת של בראון

חוזה כי בשעת הדמדומים היא כמו כהרף עין של ,כלומר עם השקיעה ,שינויים מיד יום לילה (שאב.
 ..." )A 35הרבנים שונים כמו גם את משך הזמן של בין השמשות .הם כולם מסכימים כי השחר מסתיים
כאשר איבר העליון של  SUNמופיע (" ,)"heneẓ ha-ḥammahהדמדומים מתחילה כאשר אותו איבר
כיורים
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מתחת לאופק (" sheḳi'HA-ḥammah"). A baraitaאומר" :דמדומים מתחיל עם השקיעה ,נמשכת כל עוד
יש נותר לוהט השתקפות במזרח :כאשר בחלק התחתון של שמים הופך בהיר וכן את החלק העליון הוא
עדיין באור כחלחל ייחודי הוא דמדומים; כאשר החלק העליון גם הופך בהיר הוא הלילה ..." .דמדומים
מצוינת גם על ידי המראה של כוכבים :אם רק כוכב אחד הוא נבדק ,הוא יום; אם שני נראים ,זמן
הוא מעולל; כאשר מופיעים שלושה כוכבים ,הוא הלילה .הכוכבים המסתמנות יש בגודל בינוני ,ולא
גדול מדי יום לראות כמו אלה ולא קטן מדי ,כמו אלה נבדק מאוחר בלילה (ליב .).הוא נמצא על ידי כל
הרשויות כי נענתה לדרישה את המראה של הכוכבים היא סימן של לילה; הם סיטה לקרקעות אלהIV. .
( 15 16א נ  )22 21על מנת להוכיח כי העבודה של היום הרגילות חדל מיד לאחר מכן ( Rabbenu Tam,
 .Tosעל גברים.B , s 20 .נ37 .).

הערה :השימוש התציא מזרות בעתו ועיש על היה חיוני .הרב היה צריך להיות מומחה של המזלות כדי
לדעת היכן לחפש את שלושת הכוכבים של גודל בינוני .בהקדם את השלישי היה לראות כוכבים ,יום
הסתיימה ,למחרת היום החלו .נראה כי ,כהרף עין הוא הפניה אל מערב ,יש משהו בשם ,האחרונה
שהסכנה הקשורות בשעות בין הערביים .באותו האחרון הוא שהסכנה כאשר סמן את החייאת/מפריח
כמה בלונים צבעוניים תתרחש .פול ידע את זה .אנו מגיעים בחזרה את הבעיה של שהסכנה האחרון
כאשר אנו מקבלים את ליפול פסטיבלים.
מאמר של המזלות/התציא מזרות בעתו ועיש על היה חיוני לקבוע את אמיתות של הירח החדש של עדי .

" עבור חודש היה אפשר להתעלם ממנו על ידי תצפית אישית  ,לא בפועל על ידי חישוב אסטרונומי,,
אך כפי שאנו יודעים ,רבים של רבנים הייתה צריכה להיות מוכר ,מאז אנו לקרוא את השעון האסטרונומי
של תמונות ,שבו הם היו הרגל כדי לבדוק את אמיתות של עדים"38 .

כעת ,חזרה מתי :13 32 24:36סימן .אם אנחנו לא יודעים את יום שעה ,מדוע ישו לדעת את

הכומר/המלאך של הכנסייה  Sardisב התגלות  3:2-3כי אם הוא לא צפה ,ישו היה " ,לו כמו גנב הוא לא
יודע את שעות הקרובות שלו" ? מעברים לעיל צריכים מתיישב עם :עמוס  1 ;3:7מתחנת הרכבת פיון
ובמרחק  15:52 20והתגלות .3:2
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ישו הנוצרי אמר בנוגע השיח שלו על השני ב מארק  :13:23אך יש לשים לב כי הנה אני יבא לך כל
הדברים  .זה היה על ידי הכרח ,כוללים את החייאת/מפריח כמה בלונים צבעוניים.

אז איך אנו יש ליישב את מעל מעברים ללא היוצר פרדוקסים ,לא להרוס את המעברים? התשובה היא
פשוט למדי והוא ניתן למצוא מילה אחת ,אלא  .ד"ר סידי  Collettהיה בין הראשונים שכתבו על זה ב-
 1901האחורי שלו ספר פורצי דרך ,המסופר בתנ האמת  .זה היה בתגובה על מי שמאשים את היום
שלהם מכוון  unfaithfulnessב תרגום .הוא מצטט במפורש ,מארק  ,13:32שיחות במפורש את המילה,
אך באופן הבא את המילה ,בנו  .אנגלית ,המילה ,אך מראה עד פעמיים בשני מעברים " .אבל של יום
ושעה  ",היוונית ,אבל היא /δέ ( ,דה) .בדיוק כמו אנגלית ,הוא יחד .השימוש השני של אבל  ( ,אך
אלוהים) הוא שתי מילים (  εἰ μή/ ieלי) " ,אם לא" או " פרט"  39 .הן יוונית אנגלית הם באמצעות אותו
מקש צירוף .הרעיון הוא כי אם לא ,קרי ,אבל אבא לא אחת אפילו לא בנו היה יודע Collett .הבא מצהיר
כי ישו הוא המציינת כי הוא יודע כי הוא אלהים׃ הארכיבישוף התעלה ,חמישים שנה קודם לכן את
העבודה על פילולוגיה ,טען כי כמו קריאה נכונה ולא בנו ,אם לא אבא  .ג'יימס  Strongמציג אותו כמו:
של חזקה  :#1508בהר אמיי אותי (מבוטא אני עשוי)  3361 #1487ו ;-אם לא - :אך ,למעט (ש) ,אם לא,

יותר ,שמור (בלבד) ,חיסכון ,עד.

כאשר המלך ג'יימס המתרגמים תרגם אותו כמו "אבל" ,הם עשו זאת כהלכה ,אבל  ,הוא קיצור של
 ,butanכלומר e :פרט ל; מלבד; אלא אם כן .ראה נח דנ  . 1828המילה ,אלא בהקשר זה גם preposition
שינוי כתהליך (יודע) את עצם (אב) .נקודת אחד אני מבררת זאת בעיה מאוד ,לקחתי את המחקר של
מחלקת אנגלית של בית הספר שבו אני עובד על זמן .שאלתי מה הן מתי וסמן מעברים ,במיוחד שואלים
את השימוש השני של המילה ,אלא .נודע לי כי הוא שימש מקש צירוף" .מקש צירוף של מה?" שאלתי.
נודע לי כי בשני המקרים ,הוא היה שינוי איש לא יוכל להיות יודע .נודע לי כי ,אך היה אומר לנו את מצב
זה נדרש להכיר ,כדי לדעת ,אחד חייב לעבור את אבא ,אבא בלבד .במילים אחרות ,מלבד אבא ,איש לא
יכול לדעת .הוא לא האיש הזה לא יודע ,כי אדם יכול לדעת רק אם הוא עובר את אביו .השימוש השני
 39המלך של אמת דף  .91על האורחים להעביר את סידני 1901
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של המילה אך שולל את משפט לפני שהוא .חשוב לציין כי כאשר ישו הופך את הצהרות בנוגע היום,
שעה שעה את התנאים בידיעה ,הוא עוקב אחר עם כמה רמזים כי להוכיח כי הוא לא יודע ,למעשה
היום ,שעה ,אבי גילה לו את נוכל להגיע אל זה במועד מאוחר יותר כאשר אנו מקבלים את כמורה
ומקדש.
בסתיו פסטיבלים :ספר ויקרא  23:23-44ומספרים 29
מה הם ליפול מפוארות ,כיצד הם לסייע לנו ב"ך נבואה? ראשית ,הם מתרחשים בחודש תשרי
(בספטמבר באוקטובר) הם המפורטים להלן:
חג של תוקעים בשופרות  -תשרי 1
את יום הדין  -תשרי 10
את חג הסוכות  -תשרי 15-21
חג של תוקעים בשופרות
ספר ויקרא  ; 23:25-23מספרים  ;29:1-6תשרי ( 1ראש  Chodeshתשרי ) או ראש השנה את השנה
היהודית החדשה.
חג של תוקעים בשופרות הוא חגיגה רק כי מתחיל עם ראייה של חדש/והעולם מתבשמים סהר ,מתחיל
את היום הראשון של חודש תשרי (בספטמבר באוקטובר) .הירח החדש יופיע בתוך או ליד
 constellationשל  ,Virgoהידוע ,אמך או יולדה יבאו  .החדש של הירח היה בדרך כלל לראות בשעות
הערב המוקדמות ,רק לאחר השקיעה .כאשר הירח החדש היה רואה ,סדרה של שופר  ,קרי שופר היו
פיצוצים נשמע .כעת ,זכור כי כל חודש התחילה על ידי איתור של ירח חדש מדי חודש היה לאחד
מאירועי על ידי מדידה של שופר פיצוצים של כסף תוקעים בשופרות( ,ראה מספרים  10:1-10חלקים).
עם זאת ,עבור חודש תשרי ,שופר פיצוצים שניהם היו של כסף שופר תוקעים בשופרות ( .)Shofarsאלה
היו פיצוצים שלפניהם מדי יום בתפוצה רחבה של כסף תוקעים בשופרות במהלך חודש הכנה בשם
תמארינד.
במהלך חודש תמארינד את הכסף היו תוקעים בשופרות שרוף מדי יום לאחר איתור של הירח .אלה היו
פיצוצים קבע אזהרה על כך את פסטיבל צליינים של חג הסוכות מתקרב
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היה לי זמן כדי להפוך את עצמי מוכן עבור תשובה ,פיוס ,לנסוע .במהלך הימים האחרונים של פסטיבלים
יהוה אמר להם להביא את הביכורים של כל עונת המסיק ,הבטיח להגן על בתיהם של אנשים בזמן שהם
היו משם .ראה ספר ויקרא  ,23:14-17אקסודוס  .34:24כמו בחודש תשרי התקרב ,מי היה לי לנסוע
רחוק כדי להסדיר כדי לטפל שלהם הלך .בעת אסטייטס את רוצה להיות עבדיו  caretakersאשר מסיבה
כלשהי לא ניתן לנסוע או גויים .כמה עולי הרגל עלול להיות הלך יותר מדי חודש בכל פעם.
כאשר הירח החדש של תשרי היה רואה ,תוקעים בשופרות  ,קרי  Shofarsנשמע שלושה סוגים שונים
של פיצוצים .סדרת הראשון היה של פיצוצים הכרזה על זמן קצר של תגמול עבור מי רואה את הירח
החדש עליה .האנשים האלה היו יילקחו מיד לתוך אזור המקדש הגדול נתון  ,rewardsאכל ארוחה עם
הכוהן הגדול  arraignedעל-ידי סהדרין קטה 40 .אך זה היה המצב במקרה של כל חודש הוא היה מיוחד
עבור חודש תשרי .מי היה רואה את הירח החדש הכריז היו ראויים .הם ידעו את השלטים היו צפייה היו
בצורה טקסית נקיים .הם לקחו את הזמן כדי להכין ולצפות.
השנייה של סדרת פיצוצים היה ארוך .הוא קרא את התעוררות המוני .זה היה הפיצוץ אמורים להיות כי
הפיצוץ היה החייאת קול .המסורת היהודית לימד כי כאשר אברהם עשה את מסע בן שלושה ימים
בבאר שבע כדי המוריה ,זה היה במהלך תשרי  .1-3כאשר הוא הגיע תוך ראייה של המוריה הוא ראה
דבר אשר הפך מאוחר יותר נודע לנו יום של ישו .ישו עשה את זה מאוד ברור כאשר אמר כי ראיתי את
אברהם היה יום שמח (ראה ג'ון  .)8:56כאשר אברהם הסתכל מרחוק הוא לא היה מעוניין בו הרחוקים
מרחק .הוא היה לראות את העתיד .ברגע מסוים .מה הוא ראה היה זרע ,כי זרעך הוא ראה יצחק ,יחד
עם שני יהודי חסיד אומות העולם עומד ביופייה זה היה יום של ישו.
השלישי קבע סדרה של פיצוצים היה פיצוץ טרבל  signalingפחד משפט עבור אלה שלא היו מוכנים מי
סיכן היות מאחור .כל שלושת לעיל ,סדרה של שלושה פיצוצים שנקרא שהסכנה האחרון .על פי 1
מתחנת הרכבת פיון ובמרחק  ,15:52 20האחרונה שהסכנה היא הסימן של היום ואת שעות של
החייאת/מפריח כמה בלונים צבעוניים .במילים אחרות ,החייאת/מפריח כמה בלונים צבעוניים תתבצע על
תשרי  ;1ברגע כי יום הופכת לילה ,קרי כהרף עין ,כאשר הירח החדש הוא נראה בתוך או סביב
/Virgoאת אמך/נוסעים
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אישה שהסכנה האחרון הוא נשמע .התגלות מיוחדת תוקנו את הסדר של מה לעשות פיצוצים .בהתאם
לכך מת ישו קומה ראשונה.
מי נסע לירושלים את הארץ היה להגיע שבעה ימים לפני מפוארות .היו להם כדי להיות בצורה טקסית
מוקה אחרי החוק ,פן הם גע דבר  renderingאותם טמא ( 41ראה  ,Num 19לב  .)15אתה לא יכול
להשתתף לחטאת ולנדה למצב של לאחר שופר היה נשמע ,את השער של העיר מקדש נפתח .המקדש
השער נותר פתוח במשך עשרה ימים .שער העיר היה נשאר פתוח למשך שלוש וחצי ימים .מי היה מרק
את מסע אל שער העיר כאשר הוא נפתח ,היו מיד .באותו זמן היו משואות בכל הארץ המסמן את טווח
של הירח 42 .היה רק במשך שלושה ימים שמאלה כדי להפוך אותו .לאחר שלוש וחצי יום אחד לא היה
מותר בכניסה לירושלים .לאלו בארץ נוסעים עשרים מייל ליום זה יכול לקחת יותר מ  3ימים כדי להגיע
לירושלים ,תלוי היכן גר אחד .לפני ,גם לאחר תשרי  ,1היו גדולים קרוואנים של אנשים לכיוון ירושלים.
כאשר הגיע קרוואן אחד צריך להיות מוכן ללכת ,בייחוד לאחר אותות נראו.
אם אנשים היו עובדים בשטח ,טחינה נכונה של המזון הרטוב או שינה כאשר נגרר או אות הגיע ,זה היה
זמן לצאת .הם היו כדי להיות מוכנים בהתראה של רגע .מי לא היו מוכנים לעזוב בהתראה של רגע יהיה
מאחור .אנשים אלה היה יכול לצפות את הירח יכלו לראות את היום מתקרב ,אך חלקם היו פעלו
ברשלנות בכך .רק את הקרוונים לבד צריך להיות  cluedאותם.
מי עיכבו רק במשך שלושה ימים כדי להגיע לירושלים .זה היה קשה יותר עקב העובדה תשרי  1היה
שבת הגדול .אחד יכול רק לנסוע עד כה על שבת בהתאם כאשר תשרי  1נפל ,אדם עלול גם להיות כדי
להתמודד עם הרגיל של שבת גם כן .אחד עשוי להיות מוכנים ללכת ביום ובלילה ,להיות מוכן לעשות
זאת כאשר הגיע אות .זה יכול לעשות עבור מסע קשה מאוד כי הרבה אנשים פשוט לא פיזית לבצע.
אחרי שלושה ימים ,שופר אחר קרי שופר קרא את הקלף האחרון היה נשמע את שער העיר היה סגור.
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אחרי נבוכדנצר הגירוש ,שהוזכרו לעיל אותות ביקון הלך כמו בבל כך את היהודים שם יכול לדעת מתי
הירח החדש היה לראות בישראל 43 .עקב הרפתקה אקולוגית יום מחזור ירח ,תנאי מזג האוויר ,מרחק
של יהודים בין התפוצות ,אתור החדש של הירח היה לעתים קרובות קשה לנבא את .למעשה ,בגלל אמר
בקושי ,ביומיים הראשונים של תשרי הפך ידוע יום ארוך ,או יום המוכר רק את-יהוה׃ חג של תוקעים
בשופרות הפך המכונה "חגיגה של יום לא ידוע לא ידוע שעה".
הערה :כמורה צריך להיות מוכן בירושלים כדי לשרת את הזמן שהסכנה האחרון נשמע .לאחר בירושלים,
בכל עת של השנה הם היו כדי לשמור על מצב של טוהר עבור אלה עלולות להיות בשם לתוך שירות בכל
רגע 44 .מי לא פעם היה רק במשך שלושה ימים כדי להגיע לשם .מי שהיו או מאוחר או לא היה טמא לא
ינוקו לפני שהם גם עלול להזין את המקדש או לספק שירות .היו השלכות מצוקה היות מאוחר או כשיר
לשירות .שירות עיבוד במצב של לחטאת ולנדה עלולה להיות רק שטופלו על ידי מוות.
כאמור ,כאשר תוקעים בשופרות נשמע ,בשער המזרחי של המקדש נפתח ,מותר עבור כל מי תרצה,
לבדוק את המקום הקדוש של המקדש עצמו .שער זה נותר פתוח במשך עשרה ימים לכל בעיר לראות
את מקדש45 .
של זמן של חודש עד למחרת משתה ,היו אנשים להיות מעורבים בתהליך של  jockeyingעבור למצב של
היום סוכות ,חג הסוכות .הכהנים (כל אשר היה להיות בתוך ירושלים על ידי או לפני תשרי  ,)1יהיה
מעורב שדרש את-העם חוק והנביאים ,תוך ניצול של בעליהם עמדות סביב המקדש או כיסא הכבוד.
בזמן זה Aaronic ,כמורה האם הרכב .הם היו מחולק לשני חלקים סביב מקדש  24עם אלדר של כל חלק
יושבים על הראש .אלה היו זקני המאסטרס של בית-יהוה או יותר בשם ראש הכהנים"( .ראה  1דברי
הימים ב  .)24:1-19של שאר והלוים היו מאחורי  Aaronicהכהנים בבית הדין של הכהנים .הראשים של
משפחות יהודיות היו התאספו בבית המשפט של ישראל .היו הנשים התאספו בבית המשפט של נשים
את הגויים נאספו בבית המשפט של הגויים ,אשר על-ידי האופן שבו היה בית הדין הגדול ביותר של כל.
 43שם .156-57
 44שם דפים 60-62
 45גלזר ליפול מפוארות של ישראל עמוד 1987 .122
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המסורת היהודית כפי הוקלט ב לספירה כתיבה של טרום שלאחר הברית החדשה עידן לימד שני מודלי
מחשבות בנוגע מאוד מפוארות .הראשון הוא לימד כי ישנו ארצי בתחום של הוונלי בתחום במילים
אחרות ,היו ארצי קולנוע תיאטרון הבנלי ,עם פעילות בו זמנית ,המתאים .זה חשוב מאוד כדי לשמור על
שקט נפשי כאשר עוסקים במחקר של בואה התנ"ך .דניאל  10היא דוגמה מושלמת.
השני היה כי לימדו בעת האחרונה שהסכנה נשמע ,סדרה של ספרים נפתחו 46 .הראשון היה ספר
החיים .אלה ששמותיהם נמצאו הקיפה את ספר החיים יהיה חסך כל משפט צריך פסק דין באים
ומחליפים של סוכות הקרוב של יום כיפור הוא דחה .אנשים אלה נחם לפני חג של תוקעים
בשופרות/ראש השנה 47 .להם ושמרו על השלטים ומתוחזקים במצב של .הם יילקחו מיד לתוך גן עדן
תשרי  ,1כלומר שהסכנה האחרון ,צריך את החייאת להתרחש ,אחרת הם מסומנים על חייהם של השנה
הבאה .מעטים מאוד להיות כלולים בקבוצה זו .ספר הבא היה את הספר של מת .אלה הם מי דחה את
הבשורה לפני חג של תוקעים בשופרות .הם אטום׃ לבסוף יש את הספר של ביניים .זהו רישום של מי לא
נחם אך לא דחה את הבשורה .הוא הגדול ביותר של הקבוצה  .3יש להם עשרה ימים של חג של תוקעים
בשופרות/ראש השנה עד יום הדין  ,קרי יום הכיפורים שב להיות בצורה טקסית נקיים .בהתאם תגובה
שלהם הם אטום נגד או עבור לעיל ,ככל האפשר משפט או מסומנים של חיים או מוות בשנה הבאה.
הערה :אם תשרי  1התרחשה על שבת ,שנקרא שבת שבת של החזרה/תשובה .אם היא לא תתרחש על
שבת שבת הבא שנקרא שבת של החזרה/תשובה  .זה היה משותף חשבו היהודים את החייאת

שתתרחש על השבת.

להלן חלק לעברית של חג של תוקעים בשופרות( Teshuvah .1 .תשובה) [מיכיה כ] 5:3
 Buksbazen 46את חגיהם השונים של ישראל .ספרות נוצרית במסע .1954.טוב .ראש השנה של ממלכת משיחית לבוא .דף  .89-90התקווה משרדי 1989
 47שם טוב עמוד  .118ראה גם  ,Edersheimמקדש של דף שירות  .236הנדריקסון 1994
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 .2ראש השנה (ראש השנה ,יום ההולדת של העולם)  .3יום ( Teruahיום של התעוררות הפיצוץ ,חגיגה
של תוקעים בשופרות)  .4יום ( HaDinיום הדין)  .5המלך (ההכתרה של המלך/המשיח)  .6יום
( HaZikkaronיום הזיכרון לזכר או)  .7ייסורי הלידה של המשיח Chevlai ( ,הצג סטטיסטיקה משיח ).8 .
הפתיחה של השערים  ,Kiddushin/Nesu .9טקס חתונה (ה)  .10את תחיית המתים (מפריח כמה בלונים
צבעוניים .Natza1) 11 ,שהסכנה האחרון ( שופר )  .12יום ( Hakesehיום מוסתר)
את יום הדין או יום הכיפורים.
ספר ויקרא  ;25:9 ;23:24-32 16מספרים 29:11-7
את יום הדין התקיימו ב תשרי  .10זה היה יום מאורגנים בצורה משוכללת עם משתתפים רבים .הכהנים
היו מאורגנות באופן ספציפי מאוד .כפי שהוזכר בסעיף הקודם ,ביתו של  Arronשאורגנה לתוך 24
חטיבות .כל זה נעשה על ידי בית החטיבה .כל הבית היה אלדר (ראש כי הבית) מצוידים הרמטכ"ל .את
אלדר ישב בראש את הבית ואת אלה של ביתו עמדו מאחורי אותו .את  Aaronicכמורה היה התקהלו
סביב את המקדש מטרתו הייתה כדי להפוך את ישראל העצמאי של ממלכת כוהים המגישה של האומות
המאוחדות .גורמים מתווכים הכוהן הגדול היה בית אהרן׃ את  Leviticalכמורה (של בית אהרן היא) היה
התקהלו סביב  24זקנים את בתיהם של החצר הפנימית של הכהנים .הם המתוחזקים על פעילויות יום
יומיות של המקדש .את היד של גברים מכל שבטי נאספו המשפט החיצוני .היו הנשים התאספו בבית
המשפט של נשים .את הגויים אשר השתתפו התקהלו בבית המשפט של גויים .לאחר כל נאספו ,האירוע
המרכזי היה להתחיל .איור הראשי של האירוע היה הכוהן הגדול.
הכוהן הגדול היה שאלות הלכתיות שיעלו במהלך השייט רק ביום זה .הוא היה חלק ו נבחר על ידי,
סהדרין קטה .השני ראש הכהנים של בית אהרן האם שאלות הלכתיות שיעלו במהלך השייט יצא
שבועיים של השנה על פי סדר שלהם (ראה לוק  .)1:8כמו יום כיפור התקרב ,הכוהן הגדול היה לעבור
דרך מפורט מאוד מסודרת תהליך טיהור המוביל עד זמן כדי להפוך את
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סוכות .הכוהן הגדול היה רק משימה אחת היה יום הדין .הוא בילה שנה שלמה אמר לקראת סוכות .פעם
הוא  officiatedאת סוכות הוא היה לחזור סהדרין קטה עד לשנה הבאה .רוב האנשים לעולם לא ראה
את הכוהן הגדול עד יום הדין .הוא רק לעתים נדירות הראה עצמו ,כאשר הוא לא היה מוצג בכל הכבוד
כוהים שלו אם הוא החליט כדי להראות את עצמו לפני יום הדין הוא מוצג בדרך כלל את עצמו על סימן
שבת שבת הגדול ,או ירח חדש של יום בחודש ,קרי ,ראש  Chodesh . 48משמע כי היו בערך  70פעמים
בשנה על ידי איזה עשוי לראות את הכוהן הגדול ,אך מעולם לא ערובה .את רק בטוח שנערכה לרגל יום
הדין  ,קרי יום הכיפורים.
יום על הכוהן הגדול היה כדי לבצע את המשימה הוא יצטרך תחילה כדי להעלות קרבן עבור את עצמו
ואת משפחתו .קרבן זה נעשה על הר הזיתים ,הקריב את בעל החיים היה פרה אדומה .יש לציין כי זה
הופך להיות חשוב מאוד כאשר אנו את האירועים סביב תהלוכת היצחון כניסה על כף ראשון .עוד על זה
מאוחר יותר.
בעת שהיה על הר הזיתים הכוהן הגדול האם בעיה זו ברכה על פרה ,שחיטה של פרה ,לתפוס את הדם.
שרידים של פרה אדומה היו ולאחר מכן נלקח לתוך מתחם המקדש ושרפו את המראה של הכהנים שהיו
התקהלו סביב מקדש צפייה של הר הזיתים .את האפר היו אז הנאסף כדי להיות מאוחר מפוזרים על פני
אנשים .פעם אחת את האפר היו שנאסף ,הכוהן הגדול היה נסיעה חמור כמו שהוא שנסעת מטה גשר כי
הלך היישר על הר הזיתים אל חצר המקדש שבו הוא הציג את-העם המלכותי שלו כשהן לבושות
ומקושטות בבגדים המסורתיים  . 49כפי שהוא התנהל לאורך נתיב של הר הזיתים אל מקדש לאלה
שהתאספו לאורך הדרך יניחו את פריטי לבוש כף סניפים כפי שהם שיננתי שוב את כל ורזנ  118בו אנו
מוצאים את הצהרת פסוק ,המשיך " עמך כלנו יהוה חסוך עכשיו! ( )Hosannaעמך כלנו יהוה לנו עכשיו
כדי לשגשג! ברוך הוא מי שמגיע בשם-יהוה "  .הכוהן הגדול היה מגיע ב-את-שם יהוה׃ באותו המעבר
היה גם שיננתי שוב במהלך מה שנקרא פסטיבל המים ,להביט אל תוך זמן קצר.
 48גלזר בסתיו מפוארות של ישראל .מצוברח הקש  95 1987דף .
 Edershim 49רשומות כגון גשר המוביל מהשער המזרחי של הר הזיתים .את המקדש הוא שירות של עמוד  .282 ,254הנדריקסון  .1994את המקדש נבואה
התנ"ך Randal .מחיר .עמוד  .370בית הקציר מוציאים 1999/2000 .בתיווכו
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לאחר בחצר ,הכוהן הגדול היה להשתלט על הבית כולו .כפי שהוא התנהל היה להיות מוסתר על ידי
וילון ,מאחורי שהוא הלך דרך טקסית מכונת כביסה .הוא היה אז שחר טיפוסי של מצעים לבנים המכסים,
חגרו שקים עם כבגד יעטה ולמזח הזהב .בנקודה זו ,הוא נראה כמו כל שאר הכהנים .פעם הוא השתנה,
הכוהן הגדול היה הכניס את הטיפול של קבוצת  understudiesשכל מטרתו הייתה כדי להיות בטוח הכוהן
הגדול ידעו את כל התקנונים בנוגע את המשימה להגדיר לפני אותו.
הכוהן הגדול היה נתון ארוחה קלה מאד פן הוא לישון .הוא היה כדי לשמור על ער כל הלילה ,כדי לא
להכתים את פריטי לבוש .שני של  understudiesהיו להקצות לסייע לו במשימה זו .הם עשו זאת על ידי
קריאה מעברים המלהיבים ביותר של בואה של הנביאים התנ"ך .אם הוא לאה ,הכוהן הגדול היה דרוש
כדי לספר מעברים כאלה .אם הוא סר כוחו עדיין היה דרוש כדי להסביר את המשמעות של אמר מעברים
בזמן הליכה על רצפת שיש קר יחף .הוא מאד ברור מה שיטת עבודה זו מלמדת כי הנבואה התנ"ך
שומרת עלינו מפני להירדם.
למחרת בבוקר הכוהן הלך דרך סדרה של גינונים  washingsאחר כמו של ההמון שנאסף עבור ליום
הקדוש ביותר של השנה .הכוהן אמר תפילת את עצמו ואת משפחתו לאחר הכוהן הגדול נכנס לתוך
קודש הקודשים .פעם אחת ,המקדש הכוהן הגדול לקח גחלים של אש העלה קטורת של קודש הקדשים.
העשן היה כל כך עבה כי היא מכוסה חסד המושב .הכוהן הגדול נשאר בתוך המקדש למשך מספר דקות
בעוד ההמון בחוץ וחיכינו שתיקה .אף אחד לא היה ניתן להיכנס למקדש עד הכוהן הגדול יצא .אם את
ההקרבה של פרה אדומה התקבלה ולאחר מכן הכוהן תהיה מונעת על ידי עשן של קטורת .כאשר הכוהן
יצא ההמון צהלו במידה רבה עבור כעת הם ידעו שהם היו כומר שהיה מקובל אלוהים עבורם .לאחר
הכוהן הגדול יצא הוא לקח דם/האפר של פרה אדומה ,חזרנו לתוך קודש הקדשים ו מעל אותו על חסד
מושב (או פלטת שלאחר עידן גלותי) .זכור כי בשלב זה  ,הוא היה עושה זאת עבור עצמו
זרע/המשפחה .נראה כאילו הוא עשה זאת עם הגב אל חסד מושב (ראה ספר ויקרא .)16:14
הערה :הדם עורו של פרה אדומה נשרפו ואפר׃ כאשר דם על מזבח זה היה אש בצורת מעורבים עם
מים .אבל אלה היו נשמר במשך עשרות שנים ואפילו מאות בשנים עד למחרת פרה אדומה הופיעה.
המסורת מלמדת כי רק  9אדום  heifersכבר הרגת.
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כאשר הכוהן הגדול יצא בפעם השנייה ,הוא ניגש אל המקום שבו שתי עזים היה הגדר בצד .על אחד
עזים ,על חטאי עתידה של ישראל היה אתכם על ידי הנחת הידיים על .כי עז היה מיד חללי אשר הכוהן
נכנסו קודש הקדשים השלישי של קבע זמן ,החלת את הדם כמו לפני .כאשר הוא יצא הוא לקח את אפר
של פרה ו מעל אותו על אנשים על מזבח הנחשת בחצר .הוא גם להחיל את הדם של חללי עז על מזבח
זהה .כך את העם ואת מקדש הם באו במגע עם היה מוקה.
השני היה העיזים שנשמרה ,אבל הוא היה יותר מדי על חטאי ישראל אתכם אל אותו באופן דומה .אלה
היו על חטאי העבר של ישראל .זה היה העיזים  LEDוהוצא את השער מחוץ לעיר ,כ  12מייל בלבד
(מסע של יום שבת) אשר היה דחף את הצוק .אם לא העיזים לחזור בחיים ,אנשים היו בטוחים מפני
משפט עבור עוד השנה .לפני הכוהן הגדול או כל השאר מעורב המקדש יכול לעזוב את השירות ,היה
עליהם להיות בצורה טקסית מוקה ,לעזוב את פריטי לבוש מאחורי עבור הם היו מוכתמים בדם ואפר.
בגדים זה יהיה להשתמש עבור  wicksנרות המקדש .פעם אחת נגע על ידי האפר ,היו אנשים בצורה
טקסית נקיים עלולה לפעול כמו של ממלכת כוהים .ישראל היתה עכשיו במצב סיפסר מקריבה הדין של
האומות המאוחדות ,המביא אותנו אל חג השלישי :את חג הסוכות.
הערה :אם את ההקרבה של הכוהן הגדול נדחתה ,יום הדין היה אז כדי להפוך את יום-יהוה  .לפני,
במהלך יום הדין של אנשים התפללו את האדמה ,הים ,צמחים את העם וחשד משפט .נוסף על כך פרק
.4
את חג הסוכות/ותאי/קיבוץ/אורות
אקסודוס :23קבלה; ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון  ; 16:13-16ספר ויקרא ; 23:33-44
מספרים  ; 29:12-38דברי הימים ב :8עע״א  49/3644השנייה; עזרא  ;3:4נחמיה  ;8:17-18ג'ון 7:2-3
הבא את הסופיות של ליפול פסטיבלים היה חג הסוכות ,המוכר גם בשם חג של תאי ,קיבוץ ,אורות .הוא
למעשה לא נצפה מבית יהושע בן-נון ,מבעד גלותי בתקופה (ראה נחמיה  .)8:17כוונתו המקורית הייתה
שלו כדי להיות תזכורת של דוד במדבר .עם זאת הוא היה מאוחר יותר לקחת על תפקיד נבואי .חג זה
היה בירושלים ,אך מכיוון של האוכלוסייה העצומה של ישראל היא צריך להיות משולב על ידי כמה
אחרים לערים מסביב ממוקם בהרי יהודה .את חג הסוכות/ותאי היו אמורים של חיות בר או מירטל ווילו
סניפים .הוא היה אמור להיות פתח את הגג כך
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המזלות ניתן לראות בלילה 50 .היו אנשים כדי להביא כל צורה של פירות עם אותם להשעות אותו גבוה
מעל הקרקע לאורך כל חג .פרי הושעה כדי לשמור אותו היות מפוק ,לאכול או אחרת הרס במהלך הזמן
של חג .לאחר השלמת העדת ,היה עליהם להמתין עד ירח מלא  ,קרי תשרי  ,15כדי להתחיל את חג .את
חג הסוכות היו להיות הראשי של מקום מגוריו של  7ימים בשבוע הבא תשרי .15-22
הבא של שבעה ימים ,עם הבעיה של סין באופן זמני שטופלו על ידי יום כיפור ,ישראל היתה עכשיו במצב
לפעול ממלכת כוהים  intercedingשל האומות המאוחדות .הם היו להתפלל עבור לתווך מטעמו של
האומות המאוחדות .התיווך בוצע בשני טקסים .בטקס הראשון היה טקס ומחיצות פולחניות .הוא לקח
את המקום על כל אחד שבעה ימים .היו מספרים שונים של הקורבנות של כל אחד שבעה ימים ,עם
המספר הכולל של הקורבנות המוצעים כדי להיות  .70זה אחד להקריב בכל קבוצה האומה המוזכרים
בטבלה של המדינות בראשית הפרק 51 10
השני היה טקס פולחן המכונה פסטיבל מים 52 .זה היה אירוע חגיגי מאוד .מדי בוקר שופר האם קול.
כאשר שופר נשמע את העם היה כומר ראשי מסביב כמו הוא הרים את קערת זהב vial/ו עשה את דרכו
אל בריכת השילוח (כלומר נשלח) .כמו גם על אנשים אחריו ,הם שיחקו מכשירים ,שירה ,משחקת,
מניפים כף סניפים לאורך הדרך .הכוהן יצטרך לשאוב מים של בריכת השילוח עם בול vial/ולאחר מכן
לבצע בדרכו חזרה אל המקדש עם אותו קהל חגיגית בעקבות אותו .כפי שהוזכר לפני ,שם נראה מסורת
של דקלום ורזנ  ,118יחד עם הנחת כף  cloaksסניפים לאורך המסלול במהלך טקס .פעם בחזרה את
המקדש ,כומר אז יין מערבבים אותו עם מים .את הענבים של יין היו שסופק על ידי אנשים עבור שירות
המקדש .היין היה תחליף כמו דם ,לא טמא דם מותר בתוך העיר במשך זמן זה ,ולעולם לא בתוך
המקדש .כל טמא צריך להיות דם שפך על הארץ מחוץ לעיר .את הענבים היו נלחץ לתוך יין ,עם מקדש
על היין נמצא מקדש .הכוהן ואז לקחו את הקערה עם תערובת מים/היין ושפך אותה על אבן הפינה של
מזבח
 50גלזר בסתיו מפוארות של ישראל עמוד 1987 .188
 51טוב .ראש השנה של ממלכת משיחית לבוא .עמוד  .48התקווה משרדי 1989
 52טוב .ראש השנה של ממלכת משיחית לבוא .דף  .44-49התקווה משרדי  ;9891גלזר .בסתיו מפוארות של ישראל עמוד  . Edershiem .174-182המקדש
שלו משרד ושירותים .עמוד  220הנדריקסון פרסומים1994 .
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להקריב עבור כל .כמו בול היה היות שפך עם שופר משמיע קול ,העם ואת כל של גל היו הכוהנים כף
סניפים ,אשר עשה קולות של רוח .את המים דם יצא תחת המזבח .פסטיבל זה ריטואל בוצעו  7פעמים
מעל שבעה ימים .כל יום במשך שבעה ימים העם שיננתי שוב תהילים  118במהלך פסטיבל מים .כה
תיווך ו סוכות של האומות המאוחדות.
במהלך חג הסוכות ,ענק ומואר היטב עם היה חנוכיה את שמן של זיתים שסופק על ידי לחיצה על אנשים
מקדש הבד .את האור של המנורה זה היה לראות הרבה קילומטרים ,הן על הארץ והים .נורית זו נתן את
חג הסוכות את הכינוי של חגיגה של אורות.
לאחר חג הסוכות ,שם תהיה ביום האחרון של הערצה ,ולאחריו משתה נהדר ,אך ורק לעם ישראל .חג
זה היה ביום השמיני ,ואז את פירות כי הושעה יהיה נלקח מטה אכלנו .את חג הסוכות היו מתוחכם
ודרמטי בבחירת העם חזרו לבתיהם כדי להתחיל את החיים השנה החדשה .זה היה התחלה חדשה עם
את העבר ואת העתיד חטאי בתיווכו של שנה נוספת .אם יש צורך חדש הכוהן הגדול נבחר ,ם היה
בתיווך מצרי ,למסוק אנחנו נקצור ,עכשיו זה היה הזמן ללכת על חייהם .עם זאת ,על שבעה ימים ירח
חדש היה נראה אומר להם כי זמן של מפגש שלהם לשנה הבאה מתקרב .הם היו חיים עולות בקנה אחד
עם הומר אנשים כדי להבטיח מוקלטת ב ספר החיים של מדידה של שהסכנה האחרון ,פן
החייאת/מפריח כמה בלונים צבעוניים בואו הם מאחור או הם יסומנו עבור מוות.
המסורות של ליפול פסטיבלים :
על הלילה לאחר יום הדין/יום כיפור ,בשתי המסורות החלה .היות הראשונה של כל הצעירים היו נשים
הבתולה מנורות יצאו אל הכרמים על הר הזיתים .יש פוטנציאל שהמתינו  groomsמי תהיה מחפשים
פוטנציאל ומוצאת  53אם גבר ואשה לקח עניין אחד אחר ,ההורים להיכנס לתוך חוזה נישואין זה יהיה
מימשו בשנה הבאה .שיטת עבודה זו את הזמן של ליפול פסטיבלים זמן ראשי או אירוסין או נישואין
הגמר .אם זה היה ארוס כדי להיות מימשו בשנה הבאה ,הן את החתן והכלה שילם לסגור את תשומת
הלב מתקרב שלט של הירח בכל חודש כפי שהם ראו את הימים של ליפול מפוארות (
 53גלזר בסתיו מפוארות של ישראל עמוד  1987 107מצוברח לחץ
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זמן לאיסוף מתקרב .אם הוא היה פעם הגמר אבות של שני הצדדים להגדיר היום כי רק הם ידעו .מי
שהיו לקחת חלק בטקסים שנערכים לו כדי לעבור את אבא של הכלה או של החתן כדי לדעת מתי הם
היו כדי להיות מוכנים.
כאשר הכל היה להגדיר עבור אבא של הכלה קיבלה את אות כדי להציב את מסיבת רווקות כתר על
הכלה .אות זה נשלח על ידי אחד שני עדים אשר מלווה את החתן .בהתאם להסדר ,אחד העד היה ללכת
להביא את הכלה החתן וילווה אותה החתן; או הן את החתן עד אחד היה להביא את הכלה ,בעוד אחרים
נשארה עד כדי לוודא את כל ההכנות בבית של אבא נשאר במקומו .כמו  wordלהפיץ את הכלה קיבלה
אותה קראון ,צעירים העלמות של התהלוכה ,יחד עם אחרים ,האם להמתין לאורך מסלול התהלוכה .כמו
יצאה התהלוכה צעדו העדה היו צועקים "הנה וכלה מחפתה׃!" העלמות ואחרים נשאו מנורות היו כדי
להיות מואר היטב עם ההכרזה .היו בדרך כלל עשרה כגון העלמות  . 54הם הלכו אחרי תהלוכה לבית של
אבא של החתן .מי היה מספיק שמן כדי המסע האחרון היו מתקבלים בברכה לתוך לבית של אבא,
שבהם ניתנה להם חתונה בגדו 55 .למי שלא מספיק שמן של המסע היו שמאלה .תיאור זה של האירועים
מאוד אומר ,במהלך סתיו פסטיבלים לכולם היה נחשב המשפחה .זה היה נהדר בושה וחרפה יש לכבות.
החברים של מסיבת רווקות תהלוכה מי הגיע עם מנורות שלהם היו קרא את הילדים של הכלה-תא.
חלקם אף עברו עד כה כמו לטעון (עם סיבה טובה) כי החתונה התקיימה תהלוכה יציג גם את הכלה
להביא פורת הילדים שלה .מי היה מספיק שמן כדי המסע האחרון עשה את בדיקת נאותות כדי לא רק
לדעת את המסלול ,אלא גם כדי לצפות עבור אות אבא של החתן ,כדי לדעת כמה שמן הוא היה לנקוט
כדי להפוך את המסע .הם עשו את בדיקת נאותות מראש .זה היה התפקיד שלהם כדי להתקשר
לאחרים את התהלוכה על ידי האור של מנורות שלהם .מה ידוע ,העיתוי של רוב חתונות נערך במהלך
חג הסוכות בלילה .וזה מביא אותנו אל השני שלנו מסורת של לילה של יום כיפור /את יום הדין.
המסורת השנייה על הלילה של יום כיפור היה לעשות עם בנייה של מקום משכן את חג הסוכות הקרוב.
המסמר הראשון של דוכן/העדת מסומר למקומו 56 .את העם להביא את הביכורים של למסוק את
המקדש.
 Edershiem 54רישומים של חיי החברה היהודית עמוד  Hedrickson 2012 10 .143הדפסה מוציאים.
 55וויט ימוסים המכס של ארצות המקרא .דפים  .134 , 132מצוברח הקש rd edition 1977 23
 187 56דף שם
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האם זה כוללים דגנים מלאים כגון חיטה ושעורה עבור הצעות גרעין של זית זיתים ,לחץ כדי לבצע את
שמן זית שירות המקדש ,ענבים עבור ותירוש יכחש בה עבור שירות המקדש.
המחשבה היהודית בנוגע בואי רכיבים של ליפול פסטיבלים.
לא מזמן ,2015 ,אני לימד לקח בית הספר של ימי ראשון על  1ג'ון .לפני הכנת שיעורים שלי על הטקסט,
החלטתי לתת את ההגדרה של תרבות שבה הספר נכתב .הייתי המום כשגיליתי מה היה ניתן למצוא לא
היו הסברים כדי להיות לו כי יוכל שפכו אור נוסף על הספר עצמו מאשר לדעת את התרבות של האנשים,
מקום וזמן .בתוך שישה שבועות את  classגדלו בשטחם ,אנשים כמוני ,אמר כי בפעם הראשונה את
אחד הספרים הקשים ביותר הידועות ,היתה עכשיו קל להבין .זה עובר קו תחתון לדעת את העוצמה של
תרבות בהקשר של היהודים טרום-הברית החדשה/החדשה /פוסט-הברית החדשה נקודה .באותו חל על
בואי הגותם של היהודים .ללא אור בהקשר התרבותי של המחקר שלנו היא כי הרבה עמעם תאורה .את
היהודים ,הן האביב  2ליפול פסטיבלים היו הן מציח ,בואי רכיב .פסטיבל אחד בלבד היה מובהק בואי
רכיב .זה היה חגיגה של תוקעים בשופרות .כי לימדו גם את היהודים היו שני תיאטראות נבואה .הבנלי,
ארצי .ליטרל אירועים על פני כדור הארץ להתרחש בו-זמנית עם אירועים ליטרל בגן עדן 57 .למטרה שלנו
כאן היא להסתכל על מה שהם ראו גם את הרכיבים של בואי ליפול פסטיבלים .מידע כזה מגיע בתוספת
התנ"ך/תרבותיים בספרות של זמן .אמצעי אחסון יכול להיות כתוב על זה אבל אנחנו תהיה קצרה.
ליהודים ,חגיגה של תוקעים בשופרות היה בואי בטבע .בעוד המסורת היהודית מקומות עקידת יצחק כמו
רכיב לזכרו של חג זה היה בדרך כלל לראות את העתיד) .כל דבר המוביל עד כי יום ,החל הירח החדש
של חודש כסלו ,נראה כמו אזהרות על כך יום מתקרב .הם האמינו כי ב תשרי  ,1השטן עמד על-ידי מוכן
להאשים את אותם הבנלי טניס 58 .אם אירעה תחייתו של ספרי משפט יהיה נפתח .לימד את היהודים כי
אם לא היו מוכנות צפייה כדי להיכנס לתוך ירושלים כאשר תוקעים בשופרות נשמע (או משואות המואר)
ייתכן שמאלה החייאת/מפריח כמה בלונים צבעוניים .היה לך קצת יותר שלושה ימים כדי להגיע
לירושלים פעם שופר נשמע כדי להיות מובטח כדי לראות את המקדש .היה לך אפילו פחות זמן הנסיעה
שלך אם נפל על
 57טוב .ראש השנה של ממלכת משיחית לבוא .דפים  .115-125התקווה משרדי 1989
 58גלזר בסתיו מפוארות של ישראל עמוד  120מצוברח הקש  .1987ראה גם את המקדש  Edersheimהוא שירות של הדף  236-37הנדריקסון 1994
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שבת .אם לא היו מוכנים בהתראה של רגע אתה עלול להיות מאחור ובכך לנסוע לבד שהיה מסוכן מאוד.
אם לפני או אחרי שופר ,אף אחד לא חיכה לך מיליונים את הדרך לירושלים .אם לא הופכים אותו לפני
שהסכנה האחרון אתה סיכן היות אטום לתוך משפט .יש הרבה יותר עבור רכיבים בואי פסטיבל זה ,אבל
מה יש לנו כאמור יהיה לעשות כעת .אתה יודע את שלטי עשה את עצמך מוכן להיכנס כאשר שופר
נשמע ,או סיכן מחוץ .לאחר שלוש וחצי ימים של שופר נשמע ,שערי העיר היו .Shut Down
את יום הדין גם בואי הרכיבים .כל עוד את ההקרבה של הכוהן הגדול ואת משפחתו התקבלה ,ישראל
תהיה רץ והוא מתאים כדי לתווך של האומות המאוחדות .אם סוכות של הכוהן הגדול הוא דחה את יום
הדין (לפי פסיקה רבית ספרות) הופך את יום-יהוה׃ שערי משפט הם פתחו .יש לא פחות מאשר 85
כותרות יום-יהוה בתנ"ך ,יחד עם למעלה ממאה משתמש של לעברית של אותו59 .
את חג הסוכות למרות האנדרטה לזכר מוצא גם היה נבואי רכיב .כאמור ,יום הדין האם להפוך את
ישראל להתאים גם המתווך של האומות המאוחדות .אם סוכות נדחתה ,יום הדין יהפוך את יום-יהוה
שערי משפט היה פתוח .במקום ולפשעים יפגיע ו של תיווך ם ,פסטיבל המים של כדורת תוקעים
בשופרות להפוך משפטיך במקום את חג האורים הוא כעת בזמן של חושך .במקום תפילות ארץ הים,
עצים גברים ,משפט הוא שפך .את חג הסוכות להפוך במקלטים של הגנה מפני משפט .פרי מושעה
גבוה על שמחת תורה מתאר את הבטיחות של אלה מאובטח הרחק בשמים ,נגד מהתדלדלות פסק הדין
של אלה על פני כדור הארץ .אלה על פני כדור הארץ חתומות נגד או משפט .בסופו של יום ה ,7 -שערי
משפט סגורים 8 60 .תשרי ביום ה ,23 -משתה נהדר היו רק עבור ישראל הם הסתכלו קדימה את גיל
משיחית לבוא.
מקדש
 59יוסף ראש טוב ,השנה ,משיחית ממלכת לבוא .משרדי התקווה 175-188 .9891 ,דפים
 60גלזר בסתיו מפוארות של ישראל עמוד  198מצוברח הקש .1987
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אין דיון על אופיו של פסטיבלים אינו שלם ללא כמה הידע של המקדש ,עם מבנה שלו ,שירות מי עבד
שם.
את המבנה ואת השירות
המקדש היה מבנה מורכב עם מגוון חדרים ,תאי הגזים ,בניינים למטרות ומגישה מגוון .לא רק זה היה
מתוכנן עבור הפולחן הוא נועד גם הבית מי מוגשת בו .כאמור ,בית אהרן היה מחולק  24קבוצות עם כל
קבוצה עם הראש/אלדר של המשפחה קבוצה .הם היו אדונים (ראשי הכהנים) של המקדש .כל קבוצה
מוגשת שבועיים בשנה בתוך המקדש .ראה לוק .9-5:1-במהלך הזמן של שירות ,הם חיו את מתחם
המקדש .החדרים היו כי הקיפו את המקדש .חדרים אלה שוכן הכהנים .בעוד היו היבטים רבים מדי יום
את השירות ,אני רוצה להתמקד בפרט אחד :ערב
להקריב את הערב היה קצת לא סדירה של הקרבה ,כי הוא לא במקום פרק זמן מסוים .היא עלולה
להתרחש בכל ערב ,חצות cockcrow ,או בבוקר .את אלדר/ראש כומר יכול לבוא בכל רגע בלילה ,שהיה
הכהנים שהיו החיים מקדש רבעים כדי להישאר התראה .היו שהתנקם קשות על כך שהם לא עירניים.
זה הציג אוסף ייחודי של הנסיבות ,כפי שהם צריכים לישון על מנת לפעול בתוך המקדש במהלך היום.
כאשר מדי יום מעל היה להקריב את היום התחילו להגדיר ,הכהנים  Shut Downאת הדלתות של
המקדש .גישה לכל נדחתה ,לשמור על קפטן של המקדש או משמר את אלדר/כומר .הן עלולות להגיע
בכל עת .קפטן יגיע לבדוק את השומרים כדי להיות בטוח שהם היו ערים .כומר ראשי יגיע כדי להפוך את
ההקרבה .כדי לא תפסו את משמר את שאר הכהנים היטב גברים ביניהם כדי להיות מצאוני השמרים
הסבבים .עבור כל אחד צפה של הלילה .בדרך זו לכל אחד יש סיכוי לישון .מי שהיו שינה האם להסיר
את פריטי לבוש כוהים ,הקיפול אותם ולאחר מכן הנח אותם על שטיחון כדי לשמור עליהם מפני שהוא
לכלך .זה מופעל אותם להתלבש באופן מיידי אם יהיה צורך בכך .זה היה תפקידו של מצאוני השמרים
הסבבים לעמוד צפה להעיר את שאר הכהנים עם הסימן הראשון של אלדר/הרמטכ"ל .ההגעה של כומר
כאשר הוא היה נראה ,צפה להגיע אל כל החדרים להעיר לכולם.
הם היו להיות לבוש ומוכן לפני הכוהן הגיע על הדלת .פעם אחת על הדלת ,אלדר/ראש כומר האם לדפוק
בדלת ולבקש .הוא היה לתת לו ב מיד הוא דפק .הוא היה ולאחר מכן להזין ובדוק כל .אם מישהו היה
למצוא או שינה ,התפשטתי או עם פריטי לבוש מלוכלך ,הם היו בגדים שלהם נלקח מתוך אותם ניתן
להשליך עירום ,קרי
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לבש רק את האופנה הפנימי ,מקדש .בגדים שלהם תהיה שרופה .מי היו ערים כהלכה כיסה בלבוש
הולם יוזמנו לסעוד עם הכוהן .היא הייתה מותאמת אישית זו כי נתן את אלדר/ראש כומר את ניק-שם של
גנב בלילה .אם אתה לא מוכן ,הוא לקח את בגדים.
כאשר ישוע אמר כי איש לא יודע את יום או שעה ,הפניות את ארבעת שעונים של לילה כמו גנב הקרובים
הוא באמצעות השפה של חג של תוקעים בשופרות ,חתונה המכס ,ערב רק אחרי ישו קובע כי איש לא
יודע את יום או שעה ,הוא מעניק לנו מושג .ישו ידע מפריח כמה בלונים צבעוניים/החייאת יקרה בזמן של
ערב
מתי  24:43-44אך יודעים את זה ,כי אם גודמן של הבית היה ידוע מה לצפות את הגנב יגיע ,היה סייג,

לא סבלו לביתו כדי להיות שבור .לכן יהיה מוכן גם׃ ...
מארק  13:35צפה כי-כן ׀ לא ידעו כאשר בעל הבית בא ,או אפילו ,בחצות ,או  cockcrowingאו בשעות
הבוקר 36 :פן מגיע לפתע הוא מצא לך שינה 37.ומה אני אומר לכם׃ ס אני אומר אל-כל ,צפה.
לאחר מכן יש ,זה התגלות
 :3:3אם כן לא תרצח צפה ,אני יבוא על׃ הגנב ׀ לא יודע באיזו שעה אני יבוא׃
 3:20הנה אני עומד על הדלת ,לדפוק  :אם כל אדם שומע את קול ,פתח את הדלת אני יבוא אליוsup ,
איתו הוא איתי .
 16:5הנה אני בא כמו גנב .ברוך הוא כי לצדיק ומבקש להמיתו ׃ ,שמר את פריטי לבוש ,פן הוא הליכה

בעירום ,ראה את ערוותו.

עבור רוב חיי הנוצרית שלי ,הייתי לימד ו האמין כי אלה היו אזהרות ממנה בידי כופרים בתוך הכנסייה.
הייתי המום כאשר התברר כי הם בפירוש חלק כמורה של המאמינים .הם נמצאים בתוך הבית של
אלוהים  -כלומר את סוכות הותקן אך הם הפכו בצורה טקסית טמא.
כאשר נלקח יחד ,מעברים מתי ,יחד עם סימן  1מתחנת הרכבת פיון ובמרחק  15:52 20מעניקים הרבה
יותר הבנה ברורה של העיתוי של החייאת/מפריח כמה בלונים צבעוניים .זה להתרחש תשרי ,1
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בזמן של ערב בשקיעה ,קרי ,את העין ,רגע את הירח החדש הוא אותת לי לראות על ידי שהסכנה
האחרון .באותו יום ,הכלה יהיה מוכתר שהיא יוציא את הילדים שלה .הכוהן הגדול ,כלומר ישו ,תציג את
עצמו ,כל מי הכין את עצמם עם מספיק שמן ,היו צפייה ומוכן יהיה ספר ראוי כדי להיכנס sup ,עם אותו
הם  aewספר ראוי.
בפרק זה ,אנו מכוסים שפע של מידע .יש לי לא סיפק חשבון ממצה של פסטיבלים ,המכס ,מקדש
תרבות או שירות .כזה היה לוקח יותר מה יכול להיות מוקצה כאן .הכוונה שלי כבר לנצל את המידע
הרלוונטי ביותר כדי לתת את הטוב ביותר למטרה של חשבונאות מסייעים לנו להבין טוב יותר את
החומר בואי בתנ"ך .אפשר לקוות זה יהיה מועיל גם אנחנו רואים את מה"ך מגלה לנו אלוהים שהתגשם
התוכנית.
תרשים של המקדש.

התמונה לעיל יש לנו את הפריסה של בית המקדש של שלמה המלך עם הרהיטים נמצא דברי הימים ב
 4:1-10חלקים:
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יתר על כן ,הוא עשה מזבח הנחשת ,עשרים ויחפהו אורך וכל-עשרים ויחפהו את רוחב-עשר ויחפהו את
גובה׃ גם הוא עשה הים של עשרה ויחפהו מסכה מ עד אפס מקום כדי גדותיו ,לאורך כל השנה5 ,
ויחפהו כיוון גובה והרסתיו קו של שלושים ויחפהו עשה מצפן הוא סביב .תחת היה וימירו את צמד
שוורים ,אשר עשה מצפן הוא סביב  10העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרחcompassing ,
הים סביב .שתי שורות של שוורים היו גבס ,כאשר הוא היה גבס .הוא עמד על עשר שוורים 3 ,לכיוון
צפון 3 ,לכיוון מערב 3 ,לכיוון דרום 3 ,לכיוון מזרח :והים היה מעל עליהם את כל החלקים מכבידות היו
פנימה .ומעובי זה היה  ,handbreadthגדותיו של אותו כמו את העבודה של שולי כוס עם פרחים של
חבצלות; והוא קיבל התקיים שלוש אלף אמבטיות .הוא עשה גם עשר  lavers, 5על-ימין ,וחמישה
משמאל ,כדי לרחוץ בהם דברים כאלה כפי שהם מציעים את-העלה הם צבועים בהם; אבל הים היה
עבור הכהנים כדי לרחוץ .עשה עשר פמוטות של זהב על פי צורה ,להגדיר אותם בתוך המקדש5 ,
על-ימין וחמישה משמאל .הוא עשה גם עשרה שולחנות למקם אותם בתוך המקדש 5 ,בצד ימין וחמש
בצד שמאל .עשה מאות  basonsשל זהב .כמו כן הוא עשה בית הדין של הכהנים ,דלתות בית המשפט,
נהדר עבור בית המשפט 8 ,ויעש את הדלתות של אותם עם פליז .הוא להגדיר את הים בצד הימני של
מזרח בסוף נגד דרום.
זה חשוב מאוד כדי לדעת יש בריכה גדולה של מים קרא את-ים הנחשת קרי את הים מסכה של פליז
מבריק זה היה עבור מכונת כביסה אלה כמורה כי הפכה בצורה טקסית טמא .אין כומר ,היטמאות,
עלולה לספק שירות אלא אם כן הוא שטף את-ים הנחשת .לפני שהם עלולים להיות הוטבל לצרות ,חטא
המציע צריך להיות עשה עבור כל פריסט .חשוב גם לציין כי היו עשרה כיורי רחצה בשם הנחשת אשר
היו  laversעבור מכונת כביסה את הבשר של זבח הם היו מונחות על עגלות אשר היו בין השאר תמונות
של אריות ,שוורים ,הכרובים חרט על אותם .הם היו בשימוש כדי לטהר את ומחיצות פולחניות בשר.
ברייזן  .laversאלה הם מתואר בפירוט רב יותר עם  1מלכים .7
 27עשה עשר בסיסים של פליז; ארבעה ויחפהו היה אורך של בסיס אחד וארבעה ויחפהו את רוחב׃ 3

ויחפהו גובה של אותו 28 .את העבודה של בסיסים היה באופן זה :הם גבולות ,הגבולות היו בין מגשרים
וצוקים :על גבולות כי היו
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בין מגשרים וצוקים היו אריות ,שוורים ,וירמו הכרובים היא החיה :ועל מגשרים וצוקים היה בסיס לעיל,:
מתחת אריות צנה ואלפים כלם היו תוספות מסוימים עשוי דק עבודה.

אלה הם ראו את המציאות השמימית הביא יחזקאל פרקים  1ו 10 -יחד עם התגלות .4-5
היו גם  10גולדן פמוטות המורכב  7מנורות ללוח .הם תיארו את המציאות גשמיים התגלות .1-3
ברייזן רוד לייבר
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מקל נרות הזהב
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את-ים הנחשת.

57

ישעיהו 8:20
את החוק על עדות :אם הם מדברים לא על פי מילה זו,
הוא כי אין אור אותם.
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פרק 3
המקרא
השלישית ,רשות הסופי התגלות
בהתאם למסורת של המשוקמים את כנסיית ווסטמינסטר הווידוי של אמונה הברית הבאים ביחס ך:
המלכה שראשה נערף ע"י בעלה "ך בעברית (שהיה את שפת מקורית של העם של אלוהים של
ישן) ,החדשה (יווני של הכתיבה שלו היה בדרך כלל ביותר המוכר ם) ,מיד בהשראת האל-טיפול
ייחודי פרובידנס שמורים טהור בכל הגילאים ,ולכן הם אותנטיות; כך כמו בכל המחלוקות הפוליטיות
של דת הכנסייה הוא לבסוף כדי לפנות להם׃ אך מכיוון אלה לא ידועים הלשוות הטובות המקורי אל
כל העם של אלוהים אשר ,-עניין ,תורה צוה ,,פחד אלוהים ,כדי לקרוא להם ולכן החיפוש הם כדי
להיות לתרגם את השפה של כל העם אל-אשר הם באים ,את המילה של אלוהים דיור אמונים נצר
יהוה ומשלם בכל ,הם עלולים תפילה אותו בצורה קבילה ,סבלנות ונוחות של כתבי הקודש ,עשויה
להיות תקווה.
 .IXאת לעולם חוסן כלל של הפרשנות של המלך הוא המלך עצמו; ולכן ,כאשר יש שאלה על אמיתי
במובן מלא של כל המסופר בתנ (אשר אינו ,סעפת אך אחד) ,ייתכן ערכו ,הידוע על ידי במקומות
אחרים כי לדבר באופן ברור יותר.
 . Xהשופט העליון ,כל המחלוקות הפוליטיות של הדת הם כדי להיות נחושה כל גזירות של מועצות
אזוריות  ,דעות של סופרים עתיקים ,בהגותו ובפועלו של גברים ,משקאות חריפים פרטי ,יש לבחון,
שאת משפט אנחנו ניתן לנוח ,אך לא את רוח הקודש דובר על המסופר בתנ .סיום.
מלבד התנ"ך ,אנחנו יודעים דבר של שני סוגים של התגלות .על אף שיחות התנ"ך תשומת לב ואפילו
נקודות לנו הן מפוארות ,התציא מזרות בעתו ועיש על ,הוא התנ"ך עצמו זו מעניקה לנו את היכולת
להסביר את משמעותן ואת החשיבות .בתנ"ך ,יש לנו יותר בטוח מילה של בואה  2פיטר  .1:19בלי,
אנחנו בים ללא עוגן ,להפליג או והצבאית מיטלטלת לאיבוד בעולם של הבורות .כאשר הוא לא אני
מתכוון להשתמש בקטע זה בשיח הציבורי
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על המידה של המלך אני רוצה המדינה כי אם זה לא התפקיד שלך ב "ך  ,לאחר מכן אין נבואה התנ"ך
לך .התנ"ך הוא מאוד ברור כי הוא את הרשות הפלסטינית בכל ומסור הסופי של אמון שיטת עבודה
מומלצת:
ישעיהו  .8:2את החוק על עדות :אם הם מדברים לא על פי מילה זו היא כי אין אור אותם.
בה יש לנו את כל הדברים הקשורים לחיים :godliness
 2פיטר  .1:3על פי כמו חשמל האלוהית שלו נתן לנו כי-כל-הדברים אשר מתייחסים אל החיים
 ,godlinessדרך את הידע של אותו כי קרא לנו על סמך הוד והדר.
על פי השם  ,Psalm 19:7-8הוא מושלם ב תמימה משיבת נפש ,ביצוע חכם את פשוט משחקת את

הנפש ,ישרים משמחי עיניים.

כדי לעמוד על משפט הוא לגנות את עצמי:

ג'יימס  .4:11אך אם אתה שופט את החוק ,ואתה לא עושה רע של החוק ,אך שופט?
בעוד אחד עשוי שלא להסכים עם מה"ך הברית בנוגע עצמו ,שכולם צריכים להסכים עם מה"ך התביעות
עבור עצמו .הוא טוען בבירור את המילה של אלוהים בכל העניינים של אמונה אימון ושיחות אותנו
דרכים .או לקבל אותו בזכות תביעה להגיש אותה או אין לכם חלק בו.
בעל מסר כי מעל נראה כאילו כל מי לאשר הן האמונה הנוצרית האוונגלית ו הדיות של המלך תהיה
הסכמה על כל הבעיות .כאשר זה יהיה אידיאלי ,הוא רחוק מן המציאות .טוב חכם נוצרי אנשים שונים על
דברים רבים .תינוק בדורות מאוחרים יותר למקום ,שתיקתו של בדורות מאוחרים יותר למקוםpaedo vs ,
 creedalשתוף מראש/Post/אמצע טריבוליישן ,amillennial ,פוסט ,millennial, preterism-ביסודו של כל
הנימוקים מעל  hermeneuticsנובעות מהתפתחויות .עם זאת ,שורש הבעיה עמוק יותר .בסופו של דבר
הוא מגיע לדבריהם ,זרעי בלבול זרועה על-ידי האויב ,וכן עם חטא הטבע שעדיין מתגורר שתיקתו.
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את מעל המחלוקות הפוליטיות ,בלבול ,המחלוקת גרמו להרבה היו כומר ,אלדר deacon ,ו הדיוטות
מתחילים להבין שנחלה כישלון מחפיר כדי לא רק  jettisonכל בעיות התיאולוגי עמוק ,הם למעשה להטיל
ייאוש על נבואה בכלל .רוב לא טרחו אפילו ,מי " ,החזק אותו ברפיון" גישה ואמר דברים כמו שאתה לא
באמת יודע .כמה אנשים יכולים גם לקבל עוין .לפני מספר שנים אחד הכומר בפרט ,צעק עלי המציינת
"איש אינו יודע ,בראד ,אפילו לא אתה" .רק לאחרונה קיבלתי הודעת דואר אלקטרוני אדם המציינת
משהו השפעה זו" ,אתם לא נביא וגם בבוקר אני לא יודע לנו שאנחנו לא צריכים להיות מנסה לספר את
הכנסייה או את העולם מה"ך אומר בנוגע נבואה" .כל זה למרות אזהרה של ישו את ההיפך.
מארק  .13:23אך יש לשים לב כי הנה אני יבא לך כל הדברים.
מתי  .24:25הנה אני אמר לך לפני.
לוק  .21:34לקחת לשים לב לעצמכם ,פן בכל עת את לבם להיות פשטו את עורו עם  ,surfeitingויגון
תמלאי ,מעיין של חיים זה כך היום בא לך במפתיע 35 .כמו מוקש׃ על כל-יושבי על פני כל-הארץ׃ 36

צפה לכן שמעו ,ומתפלל תמיד ,ייתכן כי-המטופלות ראוי לברוח כל הדברים האלה כי והיה ,לעמוד לפני
בנו של האיש.

בהקשר של ישו אזהרות מעברים לעיל הוא עשה בהתייחס הטעיה לערב בואי אירועים .הוא פקודות
שאנו נמצאים כדי לשים לב ,קרי לשלם תשומת לב רבה כי אף אחד זדוני המרמה אותך .אך רוב
המאמינים הם בצורה בואית שלדבריו.
חלק של הבעיה היא שרוב המאמינים אינם פועלים תחת התורה-העולם ,ולכן אין תורה טקסטים
פילוסופיים הרמנוייטיים ואני חושבת אותם בעבודות שלי .תפיסת התורה מלמדת כי כל האמת ואת הידע
מגיע אלוהים .מלבד המקרא את תפיסת העולם הנוצרי ,האמת ידע אינם אפשריים .הן מסעדת קורנליוס
ואן עד (הביטחון של אמונה  P&Rפרסום  )1972ד"ר גרג ( L Bahnsenמוכן תמיד על ידי האמנה Media
לחץ  )1996לעשות עבודה נפלאה בשעה המסביר .זה לא אומר לא יודע ללמוד ממנה בידי כופרים
דברים .אלא פירושו כי הם לשאול מתוך הנצרות על מנת לדעת וללמוד כלום .בדרך כלל אין הם גם
יודעים הם עושים זאת .למרבה הצער ,רוב הנוצרים לקבל אותה לאחור והן לשאול מן העולם כדי לעבד
מידע התנ"ך .לא יודע ביותר הם עושים זאת ,מי הפך להיות נוחים עם התחזויות ושקרים של הסכסוך.
אנחנו חייבים תמיד
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זכור כי הוא האופי של האמת כדי להיות אימות עצמי האמת לא יכול להיות מוצג הסכסוך עם עצמו עדיין
נחשב חוקי .זה נכון במיוחד עם בואה התנ"ך.
אז מדוע אנשים נוחים עם הסכסוך? ברוב המקרים ,הוא כי רוב האנשים מאמינים מה הם מאמינים לא
בגלל שכליות של וויכוח ,אלא הם מאמינים מבוססת על הרשות הפלסטינית או החינוך של האדם לימוד.
כך וכך ,יש תואר שני או תואר דוקטור הם לא יכול להיות כל כך רע ,הוא חושב .יש לי באופן אישי זה
מנוסים .לאחר הוראה ,הוא אין זה נדיר יש אנשים לשאול "מה עושה כך וכך חושב ,מי עוד מלמד זה?"
לא פעם כאשר יש לי שאלה השיב כי רק כדי להיות נפגש עם ספק .פעם יש לי אנשים לפי דרישה שאני
אומר להם מישהו שהם יודעים מי מלמד מה לימדו.
הוא כל כך נפוץ כי היא כמעט אוניברסלי .זה לא מספיק כי אתה אומר להם מה המקורות שלך הם .הם
רוצים לצמצם אותו לאנשים את המעגל של השפעה .במציאות הם הדרישה ,מה הם מעסיקות מה
שנקרא ,ספקנות  ,אשר נח דנ מגדירה " :דברי הגות ואת דעתם של פילוסופים ספקנים או Pyrrhonists

יוניברסל ספק; ערכת את הפילוסופיה של השולל את ודאות של כל הידע המכבדות את תופעות של
הטבע.

כאשר אנו מקבלים ספר שלנו על  antichristתראו כי חשיבה כזו היא חלק של הדוקטרינה של .antichrist
בעוד רמה מסוימת של ספק טוב בנסיבות מסוימות ,עלינו לזכור כי כאשר הוא מגיע אל העם שלו ,אלהים
את עשייתו של עסקים לא מסתיר .הוא יהיה אחראי מחזיקים אותנו מה הוא עולה.
תנו את-הנביאים לדבר
לפני מספר שנים ,חבר שלי ,וגם מורו ורבו היה אלדר בתוך הכנסייה נכחתי .הוא נתפס על ידי רוב כמו
איש של אלוהים עם יכולת מדהימה של  .Wordהוא היה מוכשר במיוחד ב נבואה .את-העם ולמנוע
מהסורים להגיע אל הכנסייה לו ללמד ,אך צוות ופסטורלית שהרגישו מודרים וישבנו על אותו .ולא לתת
לו את ההזדמנות הם החליטו כדי להביא כמה אמורים מורים על נבואת המקרא כדי לתקן אותו.
בהתחלה הם לא-שמות .בחור אחד זה היה להכניס אותו מאוחר יותר גילה מונה כדי יש לי לענייני
מרובות בכל רחבי הארץ .הבחור הבא היה זואולוג בוודאי ישלול זאת גן החיות של לוס אנג תערוכת
הפרפרים .אני זוכר
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המסר שלו עד היום .את השלט של סיום היה "התדלדלות של פרפרים בעולם .עבור ללא פרפרים ,אנו
לא  pollinateרוב המינים של צמחים .זה היה לגרום רעב להביא את הסוס השחור של התגלות  ."6כל-
עדת  swoonedבשעה כזאת כביכול גאון .עכשיו תאר לעצמך את החבר שלי יושבים שם האזנה
 buffoonsכאלה.
עם הזמן ,ידידי המשיך ללמד היה בסופו של דבר העלה על חיובים של כפירה .הוא היה ללמד כי יש יותר
מ  7שנים בין מפריח כמה בלונים צבעוניים nd 2 ,מגיעים .הוא השקיע כ  11 10שנים וחצי הפרידו את
טריבוליישן ,השבוע ה .70 -על פי אותו ,ג'ון דרבי Scofield ,ובסופו של דבר דאלאס התיאולוגי בסמינר,
למרות שימושיות עשה כמה טעויות ,וכך ,היה צורך הסתגלות.
כעת ,לפני שהוא היה אמור להיות ניסו על חיובים ,החליט צוות הפסטורלית כדי להביא את הרובים גדול
מ בדאלאס ישירות להתעמת עם חבר שלי וקבל את הכנסייה חזרה על מעקב אחר בצורה בואית .לא
אחר מאשר ד"ר ג'ון  ,Walvoordנשיא של דאלאס התיאולוגי בסמינר ,נשאל לבוא.
הסדרים עם תאריכי את הגדר ,משהו בלתי צפוי קרה Walvoord .ו חבר שלי קיבל בקשר עם אחד אחר
שיחות טלפון וכן מספר אותיות נעשו בכתב .,נקודת המפגש אחד החברים שלי הלך דאלאס ,שם הוא
נפגש עם ג'ון  .Walvoordבסופו של דבר ,ד"ר דווייט  Pentecostירדו מעורב מומלץ  Walvoordכדי לכוונן
את חזון אחרית הימים בהתאם .את הדיאלוג נמשך כמה זמן לפני  Walvoordהיה לבוא לדבר ,יחסים
פותח את שלושת המשיך לשהות איש קשר.
לבסוף ,תאריך הגיע  Walvoordהיה להגדיר לדבר .לאחר בחירת הברכה Walvoord ,הראשונית שלו
החל את דרכו על ידי שיחקור את הנושא של הכנסייה הרצאה שלו .הוא קרא אותו " שבע שנים פלוס זמן
בין מפריח כמה בלונים צבעוניים ולחזור  ".כנסיית כולו היה המום מאשים את הכומר היה המום.
 Walvoordהלך לדבר על פני שלוש בשעות הערב חזר שוב שנתיים מאוחר יותר לדבר על כך ונושאים
אחרים .אחד של ספרי האחרון שלו (הנבואה בספר הידע  1990ויקטור ספרים) בעמוד  ,485ד"ר
 Walvoord INCORPORATEDתרשים זה משקף חלק מה הוא למד החבר שלי .מה ד"ר ,Walvoord
אדם עוועים הביאה את חנות מתנות של ידע והוראה עשה היה מאפשרים את הנביא מדבר .לו את כל
מעלות בעולם לא היו תחליף  giftedness. 1מתחנת הרכבת פיון ובמרחק .1:26-31 20
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מתנה של בואה.
חשבון לעיל מביא אותנו לנושא של מתנה של בואה .התנ"ך הופך מאוד ברור הצהרות בנוגע מתנה של
בואה .בואו נראה כמה.
 .1ביאות מוגדר הבנה תעלומות וסיפורי בעל ידע יחד עם חולם חלומות לראות חזיונות:
 1מתחנת הרכבת פיון ובמרחק  .2 :13 20למרות יש לי את המתנה של בואה ,מבין כל מסתרי העולם,

כל מאמר ; אף יש לי כל אמונה ,כך אני יכול להסיר את הרי לא צדקה ,אני כלום.
דניאל  .5:12יען כי רוח מצוין ידע והבנה  ,מלאכת הפרשנות של חלומות  shewing ,של הכונן הקשיח
עונשי ,הולכים ונעלמים של ספק  ,נמצאו באותו דניאל ,מי המלך בשם והלבישו לדניאל ארגונא
[והמונכא כ] :עכשיו נתנו דניאל נקרא ,והוא יגיד את הפרשנות .
 .Joel 2:28והיה אחרי  ,אשפוך את-רוחי על-כל-בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם  ,יחלמון  ,בחוריכם
חזינות יראו׃  .וגם על-העבדים ועל-השפחות בימים ההמה אשפוך את-רוחי׃
מעשי  .2:17-18והיה בימים האחרונים  ,אמר אלהים של אשפוך את-רוחי על-כל-בשר בניכם ובנותיכם
זקניכם  ,בחוריכם חזינות יראו׃  ,יחלמון  18 :על עבדי על  handmaidensשלי אני אשפוך באותם ימים
של רוחי ׃ לבא .
 .2הנבואה הוא מתנה כדי להיות מבוקש:

 1מתחנת הרכבת פיון ובמרחק  14:1 20לקדם את האהבה ואת הרצון הרוחני מתנות ,מעל לכל כי ייתכן
לבא.
 .3יש אנשים טובים יותר מאשר נבואה על אחרים:
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הרומאים  1:6צורך ולאחר מכן מתנות שונות על פי חן כי הוא נתן לנו אם בואה ,נתנו לנו בשקר על פי
פרופורציה של אמונה;

 . 4אנשים עם מתנה של בואה הם כדי לעודד משתמשים בו:
 Thessalonians 5:20 1מזלזלים לא היבאות .
מספרים  .11:27-29יש רץ צעיר ,אמר משה ויאמר אלדד ועל  Medadאל לבא במחנה .ו יהושע של משה
רבנו ,אחד הצעירים ,ויאמר אדני משה חלילה אותם .משה ויאמר לו  Enviestואתה למען שלי? האם
אלוהים את כל  Lאוהייר של אנשים היו הנביאים  ,כי  Lאוהייר היה שם את רוחו עליהם!
 . 5הנבואה הוא מתנה על שכלול של הכנסייה:
אל האפסיים  :4כוונתך  .והוא נתן כמה ,השליחים; כמה ,הנביאים ; וכמה ,האוונגליסטים; כמה ,ידעוני
והרעים ומורים; שכלול של קדושים ,של העבודה של משרד ,עבור  edifyingשל הגוף של ישו.
 .6כמה מנבא מיועדות עבור בנסיבות מיידית ואחרים עבור מאוחר יותר :דניאל פרקים.2,4,7,8,9-12 :
 .7כמה מנבא במיוחד כי הם לא הבינו עד שעת סיום היו מיועד לאלו המעוניינים לחוות אותם:
יעקב חבקוק  .2:3חזון למועד ויפח לקץ אבל בסוף הוא ידבר  ,לא זאת לו כי לבטח בא יבא לא יאחר׃ .
דניאל  :9-10 :12והוא אמר "לך דרכך דניאל ,מילים סגורים עד אטום עד זמן של סיום  .רבים׃ טהר עשה

לבן וניסה ,אבל רשעים ׀ אל-רשעתי מאלהי; ואין רשעים להבין ,אך חכם יבין.
מעשי  1:7היא לא תוכל לדעת את זמני העונות אשר את אבא שלו הכניס חשמל.
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כעת ,אם זה נכון כי מתנה של בואה הוא על גיוס של הכנסייה ,אם זה נכון כי מי יש את המתנה יוכלו
להסביר את מסתרי העולם הגדול ,אם זה נכון כי חלק הנבואות האפוקליפטיות מיועדות עבור האנשים
של הימים האחרונים; לאחר מכן בהכרח צריך להיות הנביאים הימים אשר יכולים להסביר את הנבואות
האפוקליפטיות על פי מידה של אמון .הסיבה לכך היא פשוט .אלה החיים דרך אירועים בואי הולכים כדי
לדעת מה קורה .הן יואל  2:28מעשים  2:17-18להצהיר כי גברים ונשים לא יסג .כל מטרה של גיוס
אנשים עם מתנה של בואה ,במיוחד בימים האחרונים ,כך הנבואות האפוקליפטיות מיועד את הימים
האחרונים יכול להיות דבר בזמן הנכון לאנשים הנכונים .אלוהים יהיה הדובר אנשים חלומות חזיונות כמו
הוא מסביר את המילה אותם כך שהם יכולים ללמד אחרים .זה יתקיים בזמן הנכון כך הנבואות
האפוקליפטיות של הימים האחרונים יכול לדבר.
גורלו של הנביאים
מבוסס על מעל המעברים ,את העבודה של הנביא הוא כפול .ראשית ,כדי לשמש  messengerלגבי
תוכנית של אלוהים עבור הגילאים .השני הוא כדי לשמש אחד מי יכול להסביר את מסתרי אמר תוכנית
הוא פרישת מול אלה החיים .זה היה נדיר מאוד על הנביא אשר קיבלו את חזון או חלום כדי לדעת מה
זה .נביאי הברית הישנה נאבקים כדי להבין מה הם חזה ,II Peter 1:10-12 .מורה לנו כי מה הם חזה,
היה לנו .זה היה בהתייחס ,הסבל של ישו ואת הכבוד לבוא .כאשר דניאל ראינו כמה של
החלומות חזיונות ,הוא לא להבין אותם .הוא לקח את האיש/המלאך גבריאל כדי להסביר להם .גם אז,
דניאל נאבקים כדי להבין בו ,על החזון של "היטב זמן של סיום" .היא דרך ידעוני והרעים ,למורים
השליחים ,האוונגליסטים ו-הנביאים כי את מסתרי את הסבל מגיע כבוד של ישו הם לימד והסביר .מה
הוא מעניין על רוח נבואה הוא יכול ליפול על  .unbelieverגברים כגון נבוכדנצר ב דניאל  ,2קייפס ב ג'ון
 11:51או ,בלעם ב  22:1-35מספרי חזה.
הנביאים אינם ורפה-עצמי:
 1מתחנת הרכבת פיון ובמרחק  . 14:32 20של משקאות אלכוהוליים של הנביאים כפופים הנביאים .עבור

אלוהים אינו המחבר של מבוכה ,אלא של שלום ,כמו כל הכנסיות של קדושים
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אלה לאימון מתנה של בואה לא ימהר ,טיפש או סותרות .וגם אין הצהרות שלהם בסכסוך עם דברי הגות
אחרים או אחרים לממש את המתנה .אני שמעתי מספר טענות הצהרות שם של בואה כי מעולם לא היה
צריך להיות שנאמרו .באחד המקרים ,לאחר מתן של השיח על  ,apostasyהרמקול עלה על כדי לתאר
כיצד הוא חשב שהוא עלול להתרחש .הוא קרא סיפור על מה יקרה אם שדים התחזות שטח חלל נחתה
נהפכה לזרים בתינו לנכרים׃ הספינה על הבית הלבן דשא ו הגיע שמו של שלום .את הרמקול הציג
תרחיש כזה כמו אפשרות ריאלית .בהתבטאות אחרת ,שמעתי את המדינה הרמקול יום לאחר מפריח
כמה בלונים צבעוניים ,מקדש תפילה יהיה הנהיגו .רמקול מסוים זה האמין כי מפריח כמה בלונים
צבעוניים יכול לקרות בכל רגע גם הוא דיבר .אדם אחד שאל אותי "לא צריך להיות המקדש מקום כעת
אם מקדש תפילה היא יקרה מייד לאחר מפריח כמה בלונים צבעוניים?" לאחר השהייה קצרה ,הרמקול
הגיב באומרו "אלוהים יכול למשוך את המקדש על הקרקע אם יהיה צורך" .הוא בבירור לא חשב את
הבעיה דרך .במקום לחזור בתשובה של הטיפשות הוא הוציא משהו של מיזוג אוויר דק.
אבל אולי הנפוצים ביותר של סוגים אלה של תגובות הם הצהרות בנוגע או של העיר רומא או רוסיה
מלחמת .האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות Dispensational ,חשיבה אנשים כאחד
ליפול לתוך אחד שגיאה או אחרים .הבה נבדוק כל אחד בקצרה .הראשון הוא רומא .הרעיון הוא מבוסס
על פרשנות של התגלות .)NASB( 17:9-10
 9כאן הוא שקט נפשי אשר חכמה׃  7 7ראשי ההרים אשר את האישה יושב  10הם שבעה מלכים נפלו ,5
אחת ,אחרים עדיין לא מגיעים; כאשר הוא מגיע הוא חייב להישאר קצת .
הקורס של חשיבה הולך כמו זה .ההנחה היא רומא בבל׃  1פיטר  5:13לעתים קרובות כדוגמה
להתגברות הוכחה .רומא היא עיר אשר שוכנת על שבע הגבעות/ההרים .על פי רוב ,את שבעת
ההרים/בגבעות של מעל מעבר הם שבעה הרי ליטרל/גבעות רומא נבנה על אישה ,יושב על רומא .אך
אם אנו להסתכל על המעבר ,אנחנו אמר כי חמישה של ההרים/הילס אינם קיימים .בזמן של לכתוב על
פי מעבר ההר יש רק אחד/היל .בזמן כלשהו בעתיד ,הר אחר/היל עומד מוקפץ ,ואפילו יישאר רק עבור
זמן קצר .איכשהו ,רומא עיר ישרוד את העולה ואת ירידה של ההרים/הילס עם out-נהרסו .עבור אחד
כמוני שגר במדינה רעידת אדמה ,זה גלולה קשיח.
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אפילו מרפרף להסתכל על המעבר הן  NASB, KJVיראה כי הרי שבע הגבעות הם שבעה
מלכים//ממלכות .זהו שמולן רבים שלא לכתוב על נבואה התנ"ך .כל מערכות  eschatologicalנבנו על
מעל הנרטיב שווא .בנוסף ,התגלות  17מלמדת אותנו כי כאשר ג'ון ראיתי (המסתורין בבל) היה במדבר.
הן אנגלית היוונית זהים:
במדבר  .1במדבר ; על חלקת אדמה או האזור  uncultivatedו בלתי מיושבים על ידי בני אדם ,אם היער

או מגוון עקרה רגיל .בארצות הברית ,הוא חל רק על יער .ב המסופר בתנ ,היא לעתים קרובות כדי
להחיל את קינוחים של ערב .הישראלים התגלגל במדבר ארבעים שנה  .נח דנ .1828

של חזקה היוקרתי שבדרום העיר  :ἔρημος - eromos 2048במדבר  ,שממה גלמוד ,במדבר באזור
הוא עבור כל כוונה ,למטרות ראויה למגורים.
התגלות מרחיבה על מעברים ב ישעיהו ו-ירמיהו .מעבר אחד כזה הוא ישעיהו " ,21:9לנופלים בבל".
בפרק זה לבדו ניתן לראות בקלות את המיקום של ג'ון היה בדעתו .פסוק " ,1במדבר של הים" .אבל מה
הים? בוא נלך לחפש את התשובה .להסתכל פסוקים ( 11מליל׃ ( 13ערב ארחות דדנים) במפורש את
החוף המערבי של חצי האי ערב( 14 ,תימא בלחמו קדמו נדד׃) צפון ערב( 16 ,קדר) .כעת לשקול אני
דברי הימים ב  " .1:29-33אלה הן דורות שלהם :הראשון שנולד של ישמעאל ויצחק ,תפארתי אפאר,
ולאחר מכן קדר  ,Adbeel, Mibsam ,׃אשמו המודו עמשמו  ,מסה ,חדאד ,תימא בלחמו קדמו נדד׃ ,
המדקו שיפנ רוטי אלה הם בני ישמעאל׃ " מעבר של ישעיהו ברור מאוד .האי הערבי היא מתוך מחשבה
על הים המוזכרת פסוק  1הוא הים האדום .כך כאשר ג'ון לקח במדבר (המדבר) ,שם הוא ראה את העיר
הנפלאה ,הוא היה מחפש באזור לאורך חוף ים סוף של ערב .כעת ,מה העיר ערב נמצא לאורך הים
האדום כי היה לשמש מרכז העולם מערכת דתית על הטריטוריה של בבל העתיקה ,פרס ,או יוון? זכור כי
הן של מסופוטמיה בבל רומא בנויים על קרקע פורייה ,הגינות המושקות אדמה פורייה אזורי תמיכה של
מאות אלפי אנשים ,כמעט במדבר.
כעת ,הבה נבחן את רוסיה מלחמת .לאורך שנות השבעים והשמונים ,היה נחשב  ,והאקסיומטיים כי
רוסיה יום אחד לפלוש ישראל .ספרים כולו מוקדש תרחיש כזה .אני גם
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הלך סמינרים .מלחמת גוג ומגוג היו רוסיה ומזרח אירופה .המעבר הראשי משמש לתמיכה ברעיון זה
היה הביא יחזקאל כרך :NASB ,92
 Word , 1 :38של  Lאוהייר אלי לאמר׃  2בן-אדם "להגדיר את הפנים לכיוון מלחמת גוג ומגוג של ארץ,
הנסיך של ראש  Meshach ,ו בחצוצרה והנבא עליו  , 3אומרים' ,וכך אומר יהוה  Gומסילת " ,הנני לךO ,
מלחמת הנסיך של ראש  Meshach ,ואת הרחם.
את הטענה אומרת :ראש הוא הכיר צורה של רוסיה היא  Meshachמוסקבה .פסוקים 39:2 38:15
משמשים התומכים פסוקים עבור הם מזכירים את המקור של ראש כמו מגיעים הימין הקיצוני בצפון .עם
זאת ,ישנם כמה בעיות .הראשון הוא כי את המילה ראש הוא המילה פירושו הראשון או ראש  .כמו ראש
השנה ,ביום הראשון של השנה היהודית החדשה .מסיבה כלשהי NASB ,המתרגמים לא לתרגם אותו.
הערה באותו המעבר:KJV ,
וכן את המילה של  Lאוהייר אלי לאמר׃  2בן-אדם פניך נגד מלחמת גוג ומגוג ,ארץ ,הרמטכ"ל Meshach ,
הנסיך של הרחם והנבא עליו 3 ,ואמרת כה אמר אדני יהוה  Gומסילת ; הנני אליך מלחמת ,הרמטכ"ל ,
 Meshachהנסיך של הרחם:
את המילה ראש חסר .זאת משום פירושו הוא הרמטכ"ל  ,הוא תרגם כמו .ראש לרוסיה אין קשר של
התפתחות מילים) .רוסיה הוא המילה  Swedesפינית או ויקינגס .ראש הוא המילה העברית
הראשונה/הרמטכ"ל .את  etymologyהוא שונה לחלוטין .אך יש יותר .הביא יחזקאל להסתכל 38:17
 ....אתה הוא של מי אני דברתי זמן העתיקה על ידי עבדי נביאי ישראל אשר חזה באותם ימים שנים

רבות הייתי להביא אליך נגד אותם?

היכן יש לנו כל אזכור של רוסיה בכל הנביאים לפני הביא יחזקאל? אין .כמו למשל את אלה של רומא
לפני ,גברים ניסו לקחת ך הנבואות האפוקליפטיות ולהפוך אותם להחיל את ההגדרה .ההיסטוריה של
הכנסייה הוא גדוש עם דוגמאות של זה .יש לי המופיע מספר אנשים את בעיות עם אמר חשיבה צפית
אותם יש רגע של בהירות .הוא רק לעתים נדירות נמשך למרות .למעשה ,לעתים קרובות הוא במקרה כי
בפעם הבאה אני רואה אותם הם ממש מאחור שם הם התחילו .הם הופכים נוחים עם הסכסוך .כאשר
התמודד עם
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בעיות ,מי לחבק כל אחד דוגמאות לעיל נגיע עבור מה  apologeticsנקרא לחלץ המכשיר .הצלה של
ההתקן הוא הצהרה כי לא ניתן הוכיח או ואפשר להפריך אותה אך יש צורך כדי לתמוך הצעת כמו את
הרווח או את המקדש יציאה נהפכה לזרים בתינו לנכרים׃ של הקרקע ,ערעור על כוחות או נס .כאשר אין
תמיכה התנ"כי הם זקוקים התבטאויות כאלה כדי לשמור על המערכת שלהם הולך .הטיעון הזה נראה
כמו למשל היות האמונה מכוונים כאשר המציאות ,הוא אבסורד ואין לו מקום חשיבה הנוצרי.
במקרה של רוסיה ,התקן חילוץ היא לעתים קרובות ערעור המקורי של שפות .זאת למרות העובדה
העברית מדברת נגד מי היה לעשות זאת .כיצד אנו שומעים לעתים קרובות אנשים הופכים ערעור יווני או
בעברית כדי לתמוך הבנה מסוימת של המעבר כי לא נתמכת על ידי אנגלית? משאירה את זה של הדיוט
חסד של המורה .בעוד שפות המקורי שימושי מאוד ,רוב מי פנה אליהם ,אין אפילו יודע את השפות
המקורי .הוא משחק על בורותם של ההמונים .במקרה של הביא יחזקאל ,כגון ערעור  backfiresבאופן
מיידי כאשר אתה למד מה פירושו למעשה ראש .התקן חילוץ זה ידוע בתור ערעור על הרשות
הפלסטינית.
משתו שהוזכרו לעיל הם מה שאני קורא שיכור הצהרות .הם מגיעים גם כן אך מכריע הרצון להפוך את
התנ "ך נבואה של אירועים עכשוויים רלוונטיים מתרחשת בזמן .אך במציאות הם ליצור בלבול ו
 obfuscateאת הטקסט .דוגמאות התנ"ך של מתנה של בואה ללמד אותנו כי הנביאים הם פשוט .לעתים
קרובות הם פעמים נראה מהוסס כדי לשתף את מה שהם כבר אמרו שהם חוששים ואף לא ישמע .הם
חוששים מה הם ראו או שמעו מקפידים מה הם אומרים .ב דניאל  ,4אנו רואים כי דניאל לא היססה לתת
את ההודעה המלך .לעתים קרובות של זמן הנביאים שמר את המידע עצמם היו עכורים מאד על ידי
מחשבותיהם ,לאבד לישון ,קבלת חולה מאוד ,נאבקים כדי לאכול .הם היו לעתים קרובות מבולבלים למה
אלוהים גילה להם מה הוא עשה.
כעת ,עם כל כך הרבה הסכסוך בלבול ,אחד היה חושב כי הנביאים יהיה להתקבל במקרים מסוימים הם.
אך ברוב המצבים ,הם לא .בכל פעם שאנו מקבלים היסטוריה של חייו של הנביא מסוים אנו כמעט תמיד
למצוא אותם מאס .לא בהכרח על ידי אנשים ,אך לרוב על ידי מנהיגות .משה בז על ידי מרים ,יהושע
היה קינאו אלדד ועל  ,Medadישעיהו היה בזוי על-ידי כל .ירמיהו היה בזוי על-ידי שאר שנקרא הנביאים.
את קינג היה לשאול אותו לנבא ולאחר מכן להגיב עם
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בוז .דניאל היה להגדיר על ידי אנשים שהיו המחמד של רוח שלו ,שרכשו אותו לטובת ביניהם מלכים.
אותו הדבר אפשר לומר על הנביאים קלים נוספים.
 Despisingהנביאים הם לא רק  Old-Testamentהבעיה .לאחר מתן של השיח על נבואה ,פול מזהיר את
 Thessaloniansכדי לא מזלזלים היבאות (ראה  .)Thess 5:20 1בהתחשב בהקשר זה סביר לחשוב כי
פול הוא התמודדות מי עשוי מזלזלים מי להבין ולהסביר את מסתרי נבואה .כאשר פול משתמש את
המילה מזלזלים ,הוא משתמש חזק מאוד  .Wordהמשמעות שלה היא פי שלושה .שימוש נח דנ 1828
של מילון ,הבה נבחן כמה מילים המגדירות את המילה מזלזלים .
מזלזלים  :כדי מה ׀ נאץ; לעג; בזלזול; הנמוך ביותר של דעת הקהל .הבה נבחן את כל הדברים האלה.
את המילה הראשונה נעשה שימוש היא מה ׀ נאץ  :כדי הזנחה או התעלמות  .הוא יהיה-דיון מלא מלהק
בצד כבלתי .זה נפוץ כל כנסיות ואף נחשב על ידי רבים  .godlinessעם זאת 2 ,פיטר  3:1-14הופכת
ברורה בין ברור בואי הידע  ,nexusהבנה אלוקי החיים .מלבד הנבואה ,אנו תעלול הצמיחה שלנו זמן
גדול המאמינים.
את המילה השנייה המשויכים מזלזלים היא המילה לעג  .לעג  :לחשוב על עצמי של אחד הוא יותר
מאחרים  .זה נפוץ בקרב נוסעים המגיעים מחוץ בסמינר ,הוא בולט מאד בקרב ההנהגה של כנסיות
מתוקן היום .הלא-כמורה יהיה לעג אחרים נגד שלהם או כמורה בסמינר לבוגרי אוניברסיטה טריים מכל.
להם ,תמתן את בית הספר הוא מוכיח את האמת .כזה ,המלגה שווה האמת.
הנבואה כולה היא על ידי כל העריכים הדומיננטיים בשטרות מוזנחים מתוקן כנסיות .אני בילה  8שנים,
כנסיית מתו קן שמעתי את אחד בלבד מתוך הדרשה טקסט נבואי .גם אז את הכומר הציג אותו ואת
 unknowableהחלקיות .אחרים שלא ללמד על נבואה להשתמש  preteristטקסטים פילוסופיים
הרמנוייטיים ואני חושבת אותם בעבודות שלי .כזה טקסטים פילוסופיים הרמנוייטיים ואני חושבת אותם
בעבודות שלי ומטרתו להטיל חשיבה יוונית את הגותם היהודית .הם הזנחה להכיר בכך את הישן ביותר
של הברית החדשה הם יהודים מסמכים ,נכתב על רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהודי עם
התרבות היהודית משתתפיה.
השלישי קבע הגדרה של מזלזלים הוא בזלזול  .הוא ממש פירושו ,להחזיק נמוך חוות דעת של מישהו או
בעיה  .מי בזלזול אין שום עניין בנושא של בואה הם מעדיפים לא לטפל בה ,וגם אין הם חושבים מאוד
של מי .להם הם מעדיפים להיפטר של הבעיה כולה או ענייני אותו כמה להעלים את הדרך .זה
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קרה כאמור החבר לאחר  Walvoordהגיע .ולא להתחרט ,המתנגדים לו האשימו אותו בכך שהונה
.Walvoord
ישו מנוסה בזלזול ,לוק  7:36-50כאשר הוא לא היה נתון מנורת תקרה משותפת אורח בבית של צבוע.
מי יכול לנבא בזלזול בחמימות לבדר אותו אך מעדיפים להיפטר אותו .להם הוא משהו שהם צריכים
להתמודד עם .עם זאת  ,הם מעדיפים לעבור על .לפני מספר שנים הייתי מאזין על דיון של בואה .כנסיית
שלי באותו זמן היה לעבור את נושא .מה פגע בי את רוב היה לשמוע אדם אחד (לשייך הכומר) לומר
הוא עפעף" ,הוי למען השם ,כמה זמן אנחנו הולכים לעבור את זה? אני רוצה לעבור על ".בזלזול שלו
הייתה ,למרות כמה הכיר אותה.
למרות האזהרות נגד בואה  ,despisingישנם מספר מעברים התנ"ך כי מצביעים בבירור כי בימים
האחרונים יהיה מלא עם מי יעשה רק .אני רוצה להסתכל על  .3הבה נתחיל עם אחד כי אנו המוזכרים
של פרק זה:
 1פיטר  :2:3-4בידיעה כי הראשון זה יבוא ביום האחרון של  , scoffersלאחר הליכה שלהם תאוות

בשרים ,לאמר שבו היא ההבטחה של הקרובים שלו? עבור מאז אבות נרדם ,כל הדברים ימשיכו כפי
שהיו של תחילת הקמתה.
יש לעגן הוא אחד כי  ,mocksהראו שהציבור אמנם בז או קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃
בשפה בוז; לץ .ראה את כל המילים מוכר? עם זאת ,המילה לעגן מעניק לנו עוד שתי מילים ,יתקלס
ורזנים משחק לו הוא לכל ו חרפה  .את המילה יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל אמצעי :לצחוק או
ללעוג/ספורט של  .אחד יכול לנסות לבצע את המקרה כי אלה הם המעבר ממנה בידי כופרים אבל
בהקשר מלמדת אותנו בצורה שונה .הם אנשים המאמינים ביצירה של מערת המכפלה .צאני בהתייחס ך
נבואה היא נפוצה מאוד בקרב כל עדות .צאני כגון עושה כל השיח על הנושא כמעט בלתי אפשרי .לא רק
שהם יתקלס ורזנים משחק לו הוא לכל ,אך הם גם חרפה  ,קרי ,למצוא פגמים עם מי היה לבא  .הם
מבקשים הגינויים אותם.
המעבר הבא כדי להסתכל קצת יותר זמן ממושך .מתי 44-51 :24
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 44לכן יהיה מוכן גם׃ :עבור כזה שעה כמו חושב שלא שמעו את בנו של האיש בא 45 .מי ולאחר מכן הוא
נאמן ,נבון עבדו את-יהוה אשר-עשה את-משל לצריכה ביתית ,לתת להם בשר בשל עונת?  46אשרי
העבד מי שלו כאשר הוא בא-יהוה מצא כך עושה 47 .אך אני אומר לכם׃ ס ,כי הוא השליט ׀ על-כל-
הסחורות 48 .אך אם כי עבדך רע יאמר לו לב אדני  delayethהקרובים שלו;  49ו-להתחיל כדי להכות את
הבחור עבדיו כדי לאכול ולשתות עם יתהללו׃  50יהוה את-עבדך כי יבוא היום כאשר החלנות לא עליו,
שעה כי הוא לא מודע 51 ,ו-לקצץ לו עבות ,ולמנות לו חלק עם וחנפי :יש-בכי ו שינים.
בהקשר של המעבר הוא נבואה התנ"ך ,בפרט ,השני .פתיחת חלק מספרת לנו כי יהוה כאשר אנשים
מסוימים (לא כל) אינם מחפשים אותו .ההבדל יהיה עבדך (הכומר ,מורה או הנביא) מי יהיה ללמד את
החומר הנכון של פעמים .הוא את הבשר של עקב העונה .כי עבדך שנותן את עצמה בשר זמן מי הוא
מגיש לכם לדעת מתי יהיה צפייה .הם לא תפסו בהפתעה (ראה  .)Thessalonians 5:1-4 1יהיו אנשים
אשר יהיה הוראת כ"ך נבואה הנכון עונת הכנסייה .פירוש הדבר כי יש העונות על דברי הגות התנ"ך.
לדוגמה 250 ,לספירה דרך  - . A.D 450השילוש הקדוש  ,את העיקרון של חטא של אדם של ישו היו
בעונה .גברים כמו אוגוסטין ,Tertullian ,ההגדרה ,אתסיוס היו בחורים עוועים הביאה את המתנות של
ידע והוראה .הם להגדיר בטון חלק הבסיסית ביותר של הכנסייה דברי הגות .לאחר מכן 1300 ,לספירה-
 1700לספירה  -מהרפורמה .זה היה חדש העונה .כגון אלה שהוזכרו לעיל ,קבוצה אחרת של גברים
מוכשר עם ידע והוראה הגיעו .גברים כמו  ,,Wycliffe, Tyndaleלותר ארסמוס .Calvin ,הראשון של אלה
היו  linguistsמי נתן לנו לא רק אנגלית אך התנ"ך את השפה האנגלית גם כן .לותר נתן לנו ,הדוקטרינה
של הצדקה על ידי אמונה  Calvinנתן לנו ,מכוני מחקר של הדת הנוצרית  .הן דוגמאות לעיל לא היו דברי
הגות ,שפותחה ו/או מוגדר ובכך היו ,בשר בשל העונה .התנ"ך נבואה תהיה הן ,העונה על גברים .כי

העונה הוא קרא את הימים האחרונים ו/או גשם אחרון ואת הגברים הם קראו ,הנביאים .היא תהיה
ההשפעה של הכנסייה כמו דברי הגות לפני.

יש לציין כי גברים כמו אוגוסטין ,לותר Calvin ,ואחרים בשם לעיל ניסה כמה השיח על נבואה התנ"ך .עם
זאת ,מה הם ניסיון  -הושפעה
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הניאו Platonism-של היום שלהם .מה הם כתבו על הנושא היה  allegorizedכדי להתאים או בעבר או
אירועים .הם נפלו לתוך המלכודת של ניסיון לכפות על מימוש עבור מגוון רחב של סיבות .הסיבה
העיקרית זה נעשה ,היה להפוך את מקרה זה מחליף את הכנסייה ישראל ,Calvin .אך לא ראה התאמה
כדי לשבור את החוקים כפי שהוא בבירור הברית:
" יש ברית ישראל ברית כנסיית הבשורה ...תוכנן עבור אותם Calvin ."...הלך על המדינה" ,ישראל שלנו

שווים ב גרייס של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ,הם עמיתים שווים,

sacraments...". 61
הוא ראוי לציון לדבר על איך הוא מתייחס לישראל המוערכים ,לנו ,הכנסייה .הוא ברור ראיתי שני אנשים
קבוצות של הממלכה.
עכשיו אני רוצה להיות זהיר כדי לומר כי רק משום היו ספציפיות העונות על דברי הגות מסוימים ,זה לא
אומר כי אלה היו דברי הגות לא דנו או אפילו לימד לפני ואחרי את העונות:
" מטיפים את המילה; להיות מיידית בעונה ,מחוץ לעונה; אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד ,ונוזפים ,להטיף

עם כל רחום וחנון ארך ו תורת".
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למרות אלוהים מינה גברים מסוימים לתת את הבשר שלו אנשים מסוימים של העונה דברי הגות ,אותם
דברי הגות בהחלט למדו אך הלך דרך תהליך הגדרת לאורך שנים רבות .בסופו של דבר הם היו רגע של
מערכת הביטחון ואת ההשפעה על פרק זמן מסוים .את אותו הדבר ,יהיה נכון של בואה התנ"ך .הוא
לימד ,אך הוא עדיין רואה את העונה .כאשר העונה מגיע ,יהיו הנביאים מי יבוא במקום זה לבא .הם
כוללים את :ברוח של בואה הוא עדותו של ישו 63 .
כעת ,חזרה מתי .החלק השני של מתי  24:44-51מזכיר עוד עבדו תחילה לראות לעומת  .48עבדך זה
נקרא ,עבדך רשע הוא ידעה באחריות שלו יש מעט-אין התחשבות השני .הוא אינו אפשרי לדעת ,ולכן
הוא מבלה מעט אם בכל עת על נושא .מי הוא אמור לשמש הם עזבו באפלה .אם היה הרצון לדעת הם
במהירות כבה או התיישב על .עבדך זה אינו תוכן
 Calvins 274-275 61דפים מכוני הנדריקסון מוציאים.
 nd 2 62איטן 4:2
:19 10 63ההתגלות
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ההשפעה רק אלה תחת טיפול שלו .הוא רוצה ללכת אחרי הראשון עבדך ,את הפה כלפי מטה .לו הוא
בעיה .אנשים תחת טיפול שלו עשוי להתחיל לשאול שאלות .לו התקשרות שלו היא לשבת על מי היה
הרצון ללמד או ללמוד .הקפד על הפשטות ,טיפש  ,הוא המנטרה שלו .מעשיו סוויפט קשה .הוא הולך
רחוק כדי להכות את עבדו אחרים ואפילו מרגיש יותר בבית עם יחסי מין או  .unbelieverהוא עבדך זה
אשר אינו מחפש את-יהוה והוא תפס בהפתעה .הוא עסק במהירות עם מוקצה מקום בקרב וחנפי
(פשוטו כמשמעו למתחזים ולעברייני) והוא להשליך .יהיו רבים שלא סובלים את גורלו .למעשה ,הכומר
של הכנסייה של  Sardisהוא הזהיר כי הוא עלול לסבול מגורל כזה אם הוא אינו להזדקף.

כך זוכר מה קיבלת ושמעתי; והקפד לעדכן אותה ונחמתי .לכן אם לא להעיר ,אני מתעורר כמו גנב ואתה
לא יודע באיזו שעה אני יבוא לך 64 .את המעבר השלישי כי אני רוצה להסתכל הוא ישעיהו  : 66:5לשמוע
את המילה של  Lאוהייר  ,׀ חרדו שלו ב ; Word-את אחיהם שונא אותך כי אתה יצוק למען שמי אאריך ,
אמר ,תנו  Lאוהייר אדר :אבל הוא נראה כי השמחה שלך ,כי יבשו.
בהקשר של הפרק היא ההגשמה של חג של תוקעים בשופרות ,יום הדין ,חג הסוכות .יש שתי קבוצות
של אנשים .קבוצה אחת של אלוהים פחדים אהבות  .Wordהם מבינים את הנבואות האפוקליפטיות
המקיפים את ליפול פסטיבלים ,קולני על אותם .אלה הם מי הם לשבטיו ישו כאשר הוא מופיע ,לא
להירתע בלבד בושה 1 ,ג'ון  .2:28הם אלה האוהבים את החמה  IIאיטן  .4:8הם מדברים על זה לא יכול
להפסיק ,מול השניה של הקבוצה .הקבוצה השנייה היא שלדבריו ומסרי השנאה .השנאה שלהם על פי
חזקה של עברית  8130ראיתי-ואינה';; הבסיס פרימיטיבית לשנוא (באופן אישי) היא אישית .הוא כיצד
הם מקיימים אינטראקציה עם הקבוצה הראשונה .הם הבחור המאמינים ,אך הם מזלזלים היבאות.
תגובה שלהם את הקבוצה הראשונה היא לשים אותם החוצה .הם רוצים להיפטר הנביאים מי להקשיב
להם .הם עושים זאת חשיבה כי הם עושים זאת הן את-יהוה ואת הכנסיה טובה .הם עבדים הרשע של
מתי  .24:48-49הם יהיו עסקה באמצעות צעדים משמעתיים ההולם שתיקתו.
 64התגלות 3:3
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עם זאת ,החייאת/מפריח כמה בלונים צבעוניים תתרחש מי היה להשליך נגילה ונשמחה ישעיהו
:66סעיפים  .6-41הם עברו לכף זכות .הם יסייע לכם להחזיר את מי לזרוק אותם החוצה .מי להשליך את
צדיק ימצאו את עצמם עמוק .הם לא איבדו ,אך יעבור דרך זמן עולמי של משמעת לאחר ם תחת משפט.
את המשמעת נועד לגרום להם להתאים את ממלכת ולהביא אותם אל כמורה .ישעיהו . 66:16-21
ב ומסתיים בפרק זה אני רוצה לתמצת בקצרה.
 .1התנ"ך הוא הסופי של הרשות הפלסטינית על דברים הן של אמונה בפועל .מלבד זה ,לא היינו יודעים
על שני סוגים אחרים של התגלות כי חלק משמעותי בפיתוח התורה שלנו טקסטים פילוסופיים
הרמנוייטיים ואני חושבת אותם בעבודות שלי .את הסיבה מדוע אנשים במאבק עם התנ"ך ,ובמיוחד עם
בואה ,משום שהם אינם מערכת ההפעלה של העולם הנוצרי-להציג .רוב האנשים חושבים לא-נוצרי ייבוא
לתוך התיאולוגיה שלהם ולאחר מכן לעבד את התנ"ך דרך חשיבה כאלה .כך יש לנו את הסכסוכים
שאנחנו עושים .רוב האנשים מאמינים מה הם מאמינים כי מי או כמה להאמין.
 . 2רוב האנשים הם לא מוכן לעשות את מה ישו אמר ,כדי לצפות ומתפלל כי אנו עשויים להיות ספר ראוי
לברוח .אנשים נוחים עם סכסוכים  doctrinalהנופש שלהם כדי להציל התקנים כדי לשמור על המערכת
שלהם מעל למים .לרוב ,ך נבואה הוא לא יותר רעיון כדי צעצוע עם .אחרים ,הוא למטרד ו-מעשית .הם
לא להקשיב ,אך מעדיפים להיות כבוי על דברים אחרים  .ASAPהם לא רואים בה את העיקרון חיוני
הבגרות של המאמין.
 .3מתנה של בואה שלכם לשחק תפקיד חשוב בימים האחרונים כמו נבואה מתחיל נוצרים .אנו להתקרב
בסוף יותר הנביאים יקפוץ .הם יצליחו בסופו של דבר להתחיל כדי לנקות את בלבול יותר ויותר להתחיל
לומר את אותם דברים .זה כבר יצא לדרך .למי יש את המתנה של בואה הם פשוט אנשים שלא טמטם
הצהרות .כאשר הם מעסיקים ,מתנות שלהם הם מסוגלים להסביר את מסתרי העולם נהדר .אנו
התקרב ,הנביאים נבאו לכם באמצעות מחקר של שלהם את המילה יחד עם חלומות חזיונות כי אלוהים
יעניק אותם כדי לסייע להם ללמוד .יהיו אנשים להאזין ,הם יהיו פנו אל צדק׃ מי הנבא יהיה המטיר על
ידי רבים כנסיית בניגוד להנהגה,
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ואף ניתן יהיה להוציא של אחווה .אך אלהי  vindicateאותם בסופו של דבר להביא מי רדף אותם אל
נקודת המפגש של תשובה עם זאת ,יהיה באמצעות הרבה סבל והכאב.
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 1פיטר 1:20
ידיעה זו לא הראשון בואה
של המלך היא של כל פרשנות פרטית.
KJV
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פרק 4
שני ספרים ושני שנקט אמצעי ביטחון חמורים והקפיד לשמור.
חזרה  ,1979קניתי רכב הראשון שלי .הוא היה קצת של מכונית מרוץ ,בסגנון של אשר היה פופולרי למדי
עם בני נוער בגיל שלי .הוא היה  ,V6עם גוף  Travel Liteהאם שיסובב את הצמיגים החל תחילה כדי
הילוך שי .המהירות הגבוהה ביותר שלו היה  140קמ"ש .אני יודע כיצד נסיעה במכונית אך לא באמת
יודע כיצד לטפל בה .היא הייתה מהירה מדי לי את הזמן .אף על פי כן ,דחפתי את גבול וכמעט שילם את
המחיר .פעם הייתי חברה של שתי נערות אטרקטיבי מאד .זה היה יורד גשם קשה ואני החלטנו כדי
להדגים את כישורי שנקרא שלי .בסופו של דבר מה שקרה הוא כי הרכב טסו דרך גידור באו היד בתוך
חצר קדמית עם כל לנו .למרבה המזל ,הדבר היחיד פגומים או נפגע היה גאווה שלי כל תקוות לעתיד
תאריך.
במשך הזמן למדתי לעשות כמה תיקונים מכני בסיסי ,כוונונים וגיבויי אלטרנטור והמצנן שינויים ואף מנות
ראשונות .באחד המקרים ,בעת שינוי  ,starterאני לא לנתק את המצבר ,אני לא לנתק את המצמד .אני
הסתיימה עד בטעות את המכונית בעת התנעה הילוך אותי מתחת למכונית .אני מעולם לא זז כל כך
מהר בחיים שלי ,במכונית הסתיימה עד פצפוץ לתוך המכונית מאחורי אותו.
עם הזמן ,הן את כישורי הנהיגה שלי ליכולתם מכני (כולל הליכי בטיחות) .אחרי כמה זמן ,את המכונית
לצורך תזמון חדשה החגורה .החלטתי לעשות עבודה של ראש שסתום באותו זמן .עם המנוע הצידה ו
 ,pushrodsהשסתום נובע ,מפסקי נדנדה נשק ,gears ,אגוזים ,ברגים האטמים ופקק ומה-לא להתפשט
בכל מקום ,זה היה קשה לדעת היכן להתחיל .אפילו עם מדריך ,הוא היה קצת מהמם .לקחתי את הכל
מלבד בצורה שיטתית ,המסומנות כל חלק של ההזמנה הוא יצא .כשהגעתי תקוע ,אני יצרה קשר עם
מכון .לאחר כמה שגיאות הניסיון ,אני לבסוף יש לו את הזכות ואת שמר על רכב אחר  7שנים.
היום שלי (בטיחות) מכני כישורים הרבה יותר טוב .יש לי בערך  12מכוניות ואופנועים משאיות או ,עובד
על כל אחד מהם .מיומנויות נהיגה שלי יש גם שיפר .בעל הכשרה רכב חירום פעולות כבאי ,נהג
אמבולנס שוטר יש לי את היכולת להתמודד עם מגוון רחב של כלי רכב תחת בתנאים קשים .עם זאת,
אף אחד מעל כישורים יש שנזקף היכולת שלי .גם אבא שלי וסבא שלי היו  masterהמסלע ,מהם למדתי
הרבה .מכיקת השני פניתי ,גברים מי כתב את המדריכים היו מומחים הסחר שלהם .הגברים שלימד
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אותי כיצד להיות נהג מקצועי היו גם מומחים שלהם ובשל .אם לא עבור כל אחת מהאפשרויות לעיל אני
רוצה להיות פגז של עצמי במונחים של המסלע או פעולות הרכב.
יותר אדונים
כאשר אחד מתחיל מחקר ב"ך נבואה עלול למצוא את עצמו קצת המום .זה היה נראה כאילו יש הרבה
חלקים רק שוכב סביב ,הוא עלול להיות קשה לדעת היכן להתחיל .סוג של כמו כלו כול הקיצים-ראיתי
את הפאזל ללא תמונה על האריזה .אם אתה לא יודע מה הוא אמור להיראות כמו ,ולאחר מכן את
המשימה הופכת קשה עוד יותר .לנו את התמונה על תיבת הסימון הם פסטיבלים של ישראל .אפילו כך.
אלה ניתן עדיין תשבצים קשה .אבל אנחנו לא ללא עזרה .כאמור ,יש לנו לא רק את התגלות כמו שניתנו
על-ידי אלוהים ,יש לנו גם את העזרה של מחוננים גברים ונשים .בעיקר המורים הנביאים שמלאכתו היא
להביא את הבהירות על המעבר הרלוונטי .אחד יכול לראות משהו שהיו בעבר נסתר ,אחרת עלולים
לגרום חיבור עדיין לא עשה .הם כולם לשחק חלק לבנות את התמונה הגדולה .אנו להתקרב אל בסופו
של דבר תהיה יותר ויותר הנביאים כדי לסייע לנו למידה לאורך הדרך.
אולם יש לזכור כי לגברים ולנשים לעיל לא יהיה הדובר בוודאות .יהיה להם בעיות שלהם כדי לעבוד
דרך ,הזמן יעשה זאת .אחרים יבוא אחרי אותם לבצע את התיקונים הוספת את הדיון את התובנות כי
אלוהים מחוננים אותם .מערכות  Eschatologicalשאנו מקבלים הוא קארט חולטים יותאם אלהים מספק
בהירות .אנחנו חייבים לזכור את הפרשנות של בואה לעולם לא יהיה תלוי אדם אחד (ראה  1פיטר
 .)1:20יש הולך להיות טעויות ,אולם במשך הזמן אלהי מתנה אנשים מסוימים כך שהם עשויים להיות
יחד את התיקונים מסוימים.
למרבה האירוניה ,רוב האנשים תסכים כי טעויות יהיה ואת השינויים הדרושים עד שהוא מגיע אל
המערכת שלהם .אף-על-פחות ,לבסוף כולם יהיה לומר את אותו הדבר .עבור מי לימדו אותם יהיה מעט
אם כל עמימות כמו שאנחנו מקרוב את האירועים .עם זאת ,לא תהיה נקודת מבט מראה .אנו לא מביטים
על אירועים כפי שהם עוברים לאמר " וואו ,חפש שם  ,Margeאני חושב שאנו רק שלא נענו ליד הרמפה
 ".שלנו אלא גם כל אירוע שמתקרב ,כתבי הקודש שלכם למשוך תשומת לב כך אנו מכירים אותה הן
לפני כאשר זה קורה .מי לימדו אותם יוכלו כדי להתכונן מה לבוא הבא .אם היו בדרך אחרת ,הנבואה
תהיה תועלת.
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לעולם לא-פחות ,יהיו גם שקר הנביאים .אלה לא רק את יוסף סמית סוג .הם יהיו בתוך הכנסייה .מהם
יש שני סוגים:
.1הראשון של שני ,כנה אך  . misinformedאלה הם אנשים שיש להם עניין כנה ך נבואה אך לא ייתכן
עדיין אין מתנה של בואה .הם חוזרים על מהטענות שהם פשוט להניח כדי להיות אמיתי .חלקם אף עבור
הרצאה על מעגלים ולכתוב ספרים .אנשים אלה לא ראה את בואה של מתנות בדרך התנ"ך מתאר
אותה .הם מאמינים מתנה של בואה כדי להיות דבר של העבר או רק ביטוי נוסף של הדובר מתנות .הם
מתקרבים בואי מעברים של הוראת knowledge/פלטפורמה פשוט לא מקבלים את הרעיון של מסתורי
מוסתר על הזמן הנכון  .גברים נהדר של העבר עשה טעות זו .גברים כמו אוגוסטין ,לותר ,שהיו מחוננים
למורים למעשה עשה בלגן של בואה התנ"ך .הם היו מחוננים של הדוקטרינה של זמן .אבל את הזמן של
בואה לא היה עדיין לא היה.
 .2את השנייה של מחשבי קצין הם לדרג ממנה בידי כופרים  .הם נמצאים בתוך הכנסייה הם,שעוברת,
חלק ביותר להישאר כך (ראה ההתנחלויות בטלאי צהוב נאצי ועליו המילה  .)4למעשה ,הם חגגו .הם
והמוכשר  ,oratorsנראה כמו הם מיומנים ב סיבה .הם נעימים כדי להיות סביב ואפילו מקסים .הם יאמרו
ביטויי זלזול על הדברים בואה-דברים שנדמה מזיק .דברים כמו "אתה לא יודע"" ,הנבואה הוא לבלתי
תורת " או "זה לא פרקטי" .לעתים קרובות פעמים ,טוב ונאמנות המאמינים שלא במתכוון חזרו על ז'רגון.
" אבל היו שקר הנביאים גם בין אנשים ,גם יהיה  falseהמורים בקרב מי אפל לישרי-להביא damnable
 ,heresiesגם לשלילת יהוה אשר רכש אותם להביא על עצמם סוויפט הרס רבים׃ בצע שלהם בדרכים
ממארת ; על ידי סיבה מהם בדרך של אמת יהיה דבר רע" 1 .פיטר 2:1-2
אנשים אלה נמצאים בתוך הכנסייה .הם משפיעים על הכנסייה כך שהוא נראה בחיים אך המציאות,
להרוג אותו .הם כל כך טוב כי רוב האנשים פשוט מסרבים לראות אותם עבור מי הם גם כאשר הוא
הצביע על אותם.
אני זוכר אחד כזה אדם בדרך חזרה כאשר הייתי חסיד שוטה חדש .הוא היה יושב ראש של מחלקת
התנ"ך שם הלכתי קולג' .הוא היה מכובדת הן על-ידי צוות הפקולטה והוא היה לאחר מספר שנים מורחב
של התלמידים .קיץ אחד אני בבית-ישב לו על שלושה שבועות ,במהלך שהיה לי את ההזדמנות לראות
את פרטי המחקר .הייתי מופתע במקצת על ידי
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כמה ספרים הוא קורא ומצאתי את עצמי הופך למלחמת מעמדות עם שאלות כמו למה הוא היה לקרוא
חומר שכזה .נושאים כמו ומפתים  ,הידועות אינם אלא כופרים נתעבים כמו וויליאם  Barclay Hotelהיו
שפע של ספק הכוח .גם אז אני היה הזהיר מפני בנושאים כגון מחברים ,על-ידי אחרים ,אך כאן הוא היה
קריאה דברים זה .הוא לעתים קרובות ציטט לעיל ללא ויתור.
אודות כעבור שנה הגיע מול מה אני חושב היה יוונית אנגלית מדריך העזר המהיר .תוך כדי לעבור דרך
אותו הבחנתי כי ג'ון  1:1הם קו סימון ו " את המילה היה אלוהים" .לקחתי את פרופסור כאמור ושאלתי
אותו אם זה מה באמת היווני אמר אם כך מדוע אנגלית קרא " את המילה היה אלוהים ?" הוא אמר
שהוא נכון ,יווני אומרת אלוהים האנגלית היה אלוהים  .הוא הלך על כדי לספר לי את המתרגמים אנגלית
רעיוניות תיאולוגי שלהם הטייה של תרגום כזה הפעילות בקרב המתרגמים משותף .הייתי בהלם אבל
הוא היה מומחה ,אז התחלתי לעשות כל את הלימודים של מה שחשבתי שהוא כלי מחקר אמין .אני לא
עשיתי כך במשך  6שנים.
לאחר המכללה ,התחלתי לשים לב כי אחד-אחד ,כל אדם שהיה חלק ברמה שלו התחילו להיות קשה
ואף רוחנית בעיות פסיכולוגית .עם הזמן על התחלתי לשים לב כי רבים של תלמידים שלו הפך קצת פרק
כל עול אמונה שלהם מאוד ליברלית .משם הלכנו כמה בסך הכל ,ביותר מעולם לא הגיע חזרה .רבים של
תלמידים שהיו פעם אחת את החברים שלי הפך עוין ואפילו האזיקונים את הרעיון של המקרא היות
 propositionalהאמת ,ובעיקר באיזור של בואה התנ"ך.
באותה עת ,אני לא בשלה מספיק כדי לדעת מה קורה ,אך במשך הזמן התברר .הוא היה שקרי מורה לו
לימד אנשים רבים ללכת בעקבותיו .כמו טירון מכואי; הן לו תלמידים שהיו תמיד בתוספת חלקים שוכב
סביב ,הם הדיחו כפי שהוא לא חשוב .הוא לא עד אתה על הכביש המהיר של החיים שלך זקוקים
למכונית לעבוד כי אלה הפכו חלקים חיוניים .בסביבות גיל  24או כך נודע לי כי מקור הפניה היה כתוב בין
השורות יוונית לשים על ידי מגדל שמירה המקרא ציורות בחברה הישראלית .הוא אמר זאת ממש על
המכסה ,אבל אני לא יודע מה זה .בוודאי לא הפרופסור שלי אבל התמודדנו תגיד לי.
בתודה ,אנחנו לא עזבו את האינטואיציה שלנו או של התקנים אחרים .לא רק שאנחנו אמר מה לחפש
 falseלמורים אלוהים יש לנו גם שני ספרים ,הפוליגמית הנהוגה בקהילה והתגלות ,כדי לסייע לנו להכניס
את חתיכות יחד .במיוחד את החלקים של בואה המקרא כך שתפעל כהלכה כאשר אנו זקוקים לה כדי.
אם לא עבור הפוליגמית הנהוגה בקהילה והתגלות ,יהיה קשה מאוד לנו כדי
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להבחין בין מה ישו מושג ,ישיגו כמו כוהן גדול בשני הראשון שלו ואת השני .שני ספרים את נושא את
כמורה של ישו ,הן ספרים להפוך דגש מיוחד על מה הכוהן הגדול יש או לא ישיגו .בוא לקחת זמן כדי
לבחון בקצרה חלקים של שניהם.
הפוליגמית הנהוגה בקהילה ישו הכוהן הגדול על הדנובה הראשון שלו.
סימן ב פרק  11אנו רואים כי האירוע המרשים ביותר לצרכים קצת רקע לפני שתמשיך .לקראת חג
הפסח ,לאחר פסח כבש נבחר ,כומר ראשי (לא הכוהן הגדול) האם לקחת כבש את הר הזיתים ,שם הוא
היה להכריז על ברכה על כבש .חשוב לזכור כי הכוהן הגדול לא שאלות הלכתיות שיעלו במהלך השייט
במהלך חג הפסח .טלה זה תהיה נלקח לתוך אזור המקדש ,שבו הוא היה קשור למקום כדי לבצע
ביקורות הבא של ארבעה ימים המוביל עד חג הפסח .אם הוא עבר בדיקה ,כבש היה אז כדי לשמש את
חג הפסח כבש .אנחנו חייבים לזכור כי לא היה זה פסח טלה כי המאופיינת את ההסרה של סין .זה היה
תמונה של שעיר לעזאזל עזים של המציע על יום הדין שישה חודשים מאוחר יותר .כבש הפסח היה
תחליף את חמתו שפך את.
כעת ,חזרה כדי לסמן  .11מעבר זה אנו נמצאים על ארבעה ימים של התחלה של פסח .הכל הולך לפי
התכנית ,למעט אחד .הכוהן הגדול (ישו) הוא שעמד על הר הזיתים (ראה סימון  .)11:1לאחר מכן הוא
רכבתי על החמור על הגשר כי הלך הר הזיתים לתוך המקדש .כפי שהוא התנהל ,אנשים התחילו הנחת
את פריטי לבוש דקל לאורך הדרך תוך ציטוט ,ורזנ ( ,118ראה סימון  .)11:7-10הוא היה לוקח את
תפקידו של הכוהן הגדול על יום הדין .ביום הבא הוא ממחיש את זמני של ישראל באמצעות הקשחת
מקלל את עץ התאנה ו (כמו כוהן גדול ) השתלטו על בית המקדש ,לעומת  .12-22הבא של כמה ימים
(כמו פסקל כבש ) הוא בדק את מקדש;  .12:28 ,12:18 ,12:13 ,11:28על ידי עושה את מה שהוא עשה
היה לעשות ,ישו הולך כדי להוכיח כי הוא לא רק לספק את חמתו של אלוהים ,אלא שהוא גם יהיה שעיר
לעזאזל  ,עזים של קורבן חטא  ,הסרת חטאי העבר וההווה .הוא היה לשמש גם את פרה אדומה הכנת
לנו מקובל על אבא של כמורה .הוא היה לעשות זאת גם כוהן גדול כי לא צריך להעלות קרבן על חטא
שלו תחילה .ראה את הדיון על יום הדין עבור תפקידו של הכוהן הגדול ואת ההצעות.
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מה אנו רואים סימן ומעלה המוסבר הפוליגמית הנהוגה בקהילה הוא פנטסטי .את ההיבטים redemptive
הן של האביב לסתיו פסטיבלים הגיע יחד ישו.
ישו הוא למלא את תפקידו של:
 .1זבח פסח כבש ( )5:7 .1כדי לסבול את חמתו על חטא שלנו ולעמוד אלהים׃
 . 2כוהן גדול ( הפוליגמית הנהוגה בקהילה  ,9:7-8 ,8:1-2כוונתך ,פרסמה (  )24-23סיפסר בשמנו (ראה
ג'ון  )17:9-10ישו מתפלל עבור אנשים שלו נתן לו על ידי אביו.
 .3את פרה אדומה צאן של המציע (הפוליגמית הנהוגה בקהילה :9ה  )15-14כדי לגרום לנו מקובל גם
כמורה על-ידי נקיטת
בדרך חטאים בעבר ובעתיד.
הפוליגמית הנהוגה בקהילה ,יחד עם מעברים אחרים הופך אותו בשפע ברור כי עבודה  redemptiveיבא
בסתיו פסטיבל של יום כיפור/את יום הדין ,בשילוב עם ו מילא בפסטיבל האביב של חופשת פסח ישו.
כאשר הוא השלים את העבודה ,הוא הצמיח ו  ,graftedאנשים חדשים לתוך כמורה מי היה לשמש
 intercessorsעבור העולם (ראה פיטר  2:9ו  1איטן  2:7-1אוגוסט) .ישראל הייתה להיות נוקשה יותר
באופן זמני עד  graftingב של הגויים היה מלא (ראה ישעיהו  ,6:13-9הרומאים  .)26-25-:11כל לעיל הוא
התוצאה נטו הן בבחינת כוהן גדול עם זבח מקובל
אבל מה יקרה אם לא היה מקובל כוהן גדול ו/או להקריב? כי הוא שם את חגיהם השונים נפילות את
הספר של התגלות יבוא לשחק ,נוכל להגיע בקרוב .עם זאת  ,לפני שאנו עושים ,אני רוצה לומר משהו
על ניתוק של ישראל.

אני בית כנסת ביניהם

לפני אנו לעבור על אני רוצה את הבעיה של ניתוק של ישראל .ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון.
 30:1-10חלקים לנו כאשר הן את הברכה והקללה ו בא ישראל אל קדים אפיצם בין האומות אשר בסופו
חרט אלהים יהיה להתקשר אותם החוצה של אלה ם בחזרה את האדמה .יש כמה מעברים ב"ך כי
המדינה כי למרות שישראל היא ניתוק מפוזרים ,אלהים יהיה הולך עם אותם (ראה ירמיהו46 28:
 11:16-20הביא יחזקאל) .הביא יחזקאל את המעבר ,אלוהים מבטיח כי למרות שהוא כולל מפוזרים בין
מדינות אותם הוא עדיין יהיה מעט שמורת (בית כנסת) ביניהם .אפשר לעשות במקרה זה הוא התייחסות
ההבטחה של שם תמיד הוא שריד .על פי הרומאים 11:1-5
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תמיד יהיו יהודים המאמינים .מאז עלייתו של  70לספירה ,שריד אלה נוטים להיות יהודים משיחיים
לעתים קרובות נושאים איתם את המסורות התרבותיות של מקודמיהם.
אבל זה לא רק נכון של היהודי המאמין .הוא גם נכון של העם היהודי  unbelieverוכן .גם להם שמור
להפליא בחמם אשית את מסורת שלהם ואת ספרות .הם עיוורים באופן זמני את משמעות אך שמור
אותם בכל זאת .ביום מן הימים כל יהודי לא רק להיות נוצרי אך יום אחד לקחת חלק את השחזור של
מערכת ומחיצות פולחניות ,יחד עם טקסים ,הקמתה של ממלכת משיחיות .ישראל עצמה תהיה
הראשונה האומה הנוצרית לחלוטין .כדי לעשות זאת אלוה שלכם יש לממש את הכוח באופן כזה כדי
להיות בטוח כי הן את העם ואת התרבות שלהם נותרו בחיים ,אפילו כאשר הביא את הצבע של קרוב
להכחדה.
אלוהים לא רק הראי ביניהם את שארית המאמינים ,הוא גם הראי ביניהם באמצעות שמירה על תרבות
ספרות .חלק לו למטרה כזו היא עושה כך אנו יכולים לצפות גם הם ממחישים והמנהגים שלהם כפי
שהיא מתקשרת פסטיבלים ,בכבדות המכונה בואי ספרות .זה נכון במיוחד של ליפול פסטיבלים ,רלוונטי
במיוחד בהתייחס  Olivetבשיח את ספר ההתגלות.
בתחילת הספר הזה אני ציטט  Chrysostomשהיה מפקפק כי הכנסייה  laityלא רק לצפות את יהודי
בסתיו פסטיבלים אלא גם להשתתף בהם .כדי  ,Chrysostomכמו למשל השתתפות בוצע הבורות .הוא
אירוני כי פרק זמן זה היה בעת החלפת תיאולוגיה מנוצלת  birthedוהוא היה מהיר של פיתוח שלב .את
רוצה את  laityכמורה כדי להפסיק התרועעות עם היהודים ,כדי לאפשר את כמורה לספר להם מה
שלהם היה טקסטים פילוסופיים הרמנוייטיים ואני חושבת אותם בעבודות שלי .את כמורה ,התנ"ך נבואה
הוא סתם למשל ,כבר מולאו כל הבטחה לגבי ישראל היתה עכשיו עבור הכנסייה.
ולא רואים את התנ"ך על-ידי הטבע היהודי ,כמורה מיובאים  gnosticהיווני של חשיבה למשל,
 spiritualizationלתוך פרשנות  ,scripturalתמצית היו אנשים הוראה כדי לעבד ספרות תורית דרך
המערכת העולמית .יהוה מוכנים ,כאשר אנו מקבלים על הספר שלנו אנו  antichristלהוכיח כי טקסטים
פילוסופיים הרמנוייטיים ואני חושבת אותם בעבודות שלי נקרא הדוקטרינה של  .antichristוכך הם
"מתיוונים" את הטקסט.
כאשר אנו רואים את קללות של ישראל ,אנו חייבים לזכור כי ישראל היתה ניתוק המפוזרים למען שלנו.
אלוהים שימר מסורות להם כפי שהם חיים בקרב הגויים כך
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חסיד אומות העולם את המאמינים אשר נתקלים בהם יכולים אורחים להבנה של טקסטים פילוסופיים
הרמנוייטיים ואני חושבת אותם בעבודות שלי הן של הטבע היהודי"ך ו הברית החדשה כתבי הקודש .עם
זאת ,מצער כי את ההיסטוריה של הכנסייה ממולא עם רדיפת היהודים .יש להם בלבד הכנסייה,
וכתוצאה מכך ,הכנסייה היא נבערת מדוע אלוהים התפזר ,שמור אותם .למרבה האירוניה ,אלוהים זה
משמש אותה רדיפה כדי לשמור על קצה של פעמים רבות הנבואות האפוקליפטיות מוסתר כך באותו
בואות שחורות יכול לדבר בזמן הנכון.
 165השנים האחרונות החלו הדברים כדי לשנות .עבור רוב של ארבע מאות שנים של הראשון הכנסייה,
הכנסייה היה מאוד  .dispensationalלמעשה ,כדי לקרב את אבות הכסייה גיל אחד מקבל יותר
 dispensationalהכנסייה היה .כאמור ,בתחילת המאמינים היו ליד בית כנסת .הם הבינו את הנבואות
האפוקליפטיות על כתבי הקודש ,פסטיבלים .אך נאלצה תיאולוגיה חלופית על הכנסייה ועל אף היו כמה
שהיו  dispensationalזיקה פוליטית ומיפלגתית במשך מאות שנים ,החלפה תיאולוגיה תשתלט על
הכנסייה הבא של  1300שנים.
זה לא היה עד ג'ון דרבי (המזוהה עם  Calvinist) 1800-1882הגיעו על  shiftבחזרה אירעה
 .dispensationalismלמרות דרבי עשה הרבה שגיאות על מגוון של בעיות ,הוא הביא את  forefrontאת
העובדה משיחית ממלכת ישראל הלאומי היו צמודות למדד .הוא לימד כי אלוהים היה יום אחד לשחזר
את היהודים המולדת שלהם יש להגדיר את ממלכת משיחיות.
זה היה דרבי של הוראה כי על פי פרשנות של התנועה הציונית ,החלה סביב  .1890הנוצרים אירופה
החלה לאמץ את  dispensationalismושימור תיאולוגיה לגבי היהודים .אלה נוצרים הפך פעיל תנועות
הציוני של אירופה וארה"ב .התוצאה היתה נוצרים ויהודים התחילו ולהיפגש עם חברים את העוינות החלו
לשבור .המאמינים התחיל לראות ,בפעם הראשונה זה  1300שנים ,כיצד אלוהים היה שמור את עצמו
הספרות המכס של העם .הוא היה משכן ביניהם .כאשר אני לוקח קורס מאוניברסיטת תל אביב על
עלייתה של מדינת ישראל המודרנית ,הופתעתי לשמוע פרופסור ( אייל נווה) המדינה כי הקמתה של
מדינת ישראל היה תוצאה ישירה של הציונים הנוצרים  Dispensationalהיהודי לעבוד יחד .אלה נוצרים
שהשתתפו קבלת מושג זה ידוע בישראל גם את חסידי אומות העולם .הם הקורבנות נהדר במהלך
מלחמת העולם השנייה כדי לשמור את הפרויקט הציוני הולך ,שהיו  .forefrontכה את העוינות בין נוצרים
ויהודים
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נמחקה ונוצרים יוכל שוב לראות את התרבות היהודית פסטיבל השפעות את בואי מעברים.
אבל לא רק דרבי כי קיבל את הכדור  dispensationalמתגלגל .אדם אחר על שמו של אלפרד Edersheim
 1825-1889כתב ספרים כי היה מאוחר יותר להפוך את  stapleשל רבים בסמינר תלמיד .יהודי להמיר
את הנצרות ,וינה  Edersheimוהפך מאוחר יותר מיסיונרית באירופה יהודים ,במיוחד ברומניה .הוא היה
גם משכילים עתיקה ספרות עברית והוא היה בעמדה ייחודית כדי לכתוב על נושא .הוא כתב בהרחבה
על התרבות העברית העתיקה ,מקדש ,פסטיבלים נוספים עידן  .N.Tשיטות עבודה מומלצות של העם
היהודי ,יחד עם נושאים נוספים .על אף הוא היה  preteristלמחצה עמדות שלו ,ספרות שלו מילאו תפקיד
מרכזי בפיתוח של מחשבה  .dispensationalמעברים שהיו חשב להיות הקומפלקס מעוטר בפסלים עקב
חוסר ידע על התרבות הם נכתבו ,עכשיו לקח על עצמו מאוד אמיתיים קרי .מי קורא  Edersheimיבוא
משם עם הבנה ברורה יותר עמוק יותר הן את הישנה ומהברית החדשה .במיוחד כאשר הוא מגיע אל
בואי מעברים .הוא ציטט בכבדות בספר זה.
אחד הדברים מצערים שהתרחשו זמן קצר לאחר דרבי היה כי רוב לא להמשיך לפתח את חלקם של
מושגים בסיסיים של  .dispensationalismרבים רק נשאר עם דרבי ו מעולם לא זז .אך חלקם לא .אדם
אחד כזה לא היה ארתור  .Eבלומפילד  .1895-1980של הכסייה המתודיסטית שר ממוצא יהודי,
בלומפילד עשו מה אחרים  dispensationalהוגים של הזמן שלו נכשל לעשות .הוא הלך מעבר למה דרבי
לימד מובנים נבואה לאחר נפילתה פסטיבלים .אם הוא עשה את זה כמו תוצאה של עבודה של
 Edersheimאינו ידוע .למעשה ,אם אני זוכר נכון ,בלומפילד מעולם לא מתייחס בסתיו פסטיבלים .באחד
מספריו "כיצד לזהות את  ,"Antichristבלומפילד קובע כי הוא ביקש לא להשתמש מקורות , .הופך את
העבודה יותר מרשים .הוא מציג את הספר של התגלות לאחר תבנית ליפול פסטיבלים מופיעה כדי
לעשות זאת עם ידע מעמיק של אותם .יש סבירות גבוהה היא כי חינוכו היהודי השפיע בכבדות את חזון
אחרית הימים ,ובצדק.
פיתוח שלו על הנבואות האפוקליפטיות של היהודים ואת החזרה שלהם אל האדמה ,בלומפילד הוליד
משהו כי רק לעתים נדירות ,אם בכלל לא נאבקה עם .הביא יחזקאל עובד עם  ,4ספר ויקרא ,26
בלומפילד הוכחנו כי ישראל תהיה מפוזרים בין האומות עבור היהודי  2520שנים .זה היה מתורגם 2483
שנים שלנו .זה היה בתקופה שבה היה להתחיל רישום ב  1947-48קרוב .זה הוא לימד את שנות
השלושים ו בשנות הארבעים לחייו .ב ,1945-נבואה

87

סמינר 5 ,משפחות ששמעו בלומפילד ללמד הועברו כדי למכור את בתיהם ,קנה ,להתחיל המיסיון של
הארגון הנקרא בת'אני ביץ' .הם החליטו הבריכה משאבים שלהם עשה במפעל בו הם יכלו להפוך את
הסחורות ממשיך לחיות על ולאחר מכן השתמש היד כדי לשלוח  100המיסיונרים ברחבי העולם .החברה
היא בת'אני ביץ' הידוע כיום הוא כלי בית החברה המובילה את היצירה של כלי בישול .ב ,1948 -במרחק
של עשרה תלמידים ,פתחו ברכבת המכללה המיסיון המיסיונרים שלהם .ב 1956-הם התחילו פרסום כי
החברה פרסמה אלפי ספרים ברחבי העולם .חברת ההוצאה לאור נקרא בית בת'אני ביץ' מוציאים את
המכללה הוא כיום  accredited universityבשם בת'אני ביץ' אוניברסיטת גלובלי
הערה :לעיל דוגמאות של הציונות את הקמתה של ישראל יחד עם הקמתה של פרויקט בת'אני ביץ',
עבור כדי להדגים את ההשפעה של בואה התנ"ך .היא משנה את חייהם ם.
אמנם כי אלוהים לא לקלל ,ניתוק ישראל זה נכון גם כי-אלהים עשה זאת עבור תועלת שלנו .המטרה של
אלוהים עושה כך היה להבריח אותם בין האומות אך עדיין לשכן אותם .יש לו ישבו ביניהם ובשרידים,
ספרות ואת התרבות עד כה כפי שהיא מתקשרת מה נחוץ עבור הסטודנטים של התנ"ך .מגדולי
לשכיחות הגבוהה של מלון לראות את ספרות ושיטות עבודה כפי שהיא מתקשרת ,המקדש בחמם אשית
את המכס של העם .כמו את העוינות התחיל והוא ממשיך לשבור ,הוא הופך להיות יותר ויותר ברור כי
את השפה של חזון אחרית הימים הוא בראש ובראשונה המושרשת שיטות עבודה מומלצות הקשורות
מפוארות ,מקדש קשורות המכס של העם .אין ספר יותר לעין מאשר הופך את ספר ההתגלות .התגלות
עצמו הוא השיח על עתיד הגשמת בסתיו פסטיבלים .אז בואו מראה קצר.
התגלות
השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בנקודה זו היא אם בסתיו פסטיבלים יבש פועל /חזרות עבור
האירוע המרכזי ,עושה את הספר של התגלות לשקף לא רק את השפה אלא גם העיתוי של אמר
פסטיבלים? הייתי מקווה כי עתה אנו יכולים לראות כמה לפחות ברור המקביל .אך השאלה של ממש
כיצד לסגור את ליפול פסטיבלים והתגלות בואו ניתן רק על-ידי בחינת לרישומיו אותם הן בצד .רק אז
אנחנו יכולים לגבש מסקנה החברה .את הסיכון של להיות קצת חוזר ,יש לנו לעשות זאת על מנת
לתפור יחד בדברים יחדיו.
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זמן של הכנה
זה הזמן כי ברח מ חודש כסלו (חודש לאחר תשרי) כדי חודש תמארינד (לפני חודש תשרי) .עשרה
חודשים בסך הכל .זה היה את הזמן כאשר היהודים היו לבחון את עצמם ,להגיה וקבל את עצמם בשורה
אחת עם דברי הגות ותרגול ההולם שתיקתו כפי שהם ראו את היום (תשרי  1מתקרב .חודש תמארינד
היה כזה המיועד במיוחד למטרה זו .עכשיו להשוות את זה התגלות  ,2-3אותיות שבע כנסיות .של
אותיות ,כנסיות הם אמרו מה היו הבעיות שלהם ועל מה שהם צריכים לעשות לקבל את עצמם תוקנו כמו
שעה הסיק ליד.
שני תיאטראות  :שמים וארץ
תשרי  1-2חגיגה של תוקעים בשופרות לעיין
ב תשרי  1כאשר הירח החדש היה נראה ,שופר (אחרון) היה נשמע ,להאפיל את הדלת נפתחה בעיר
ובמקדשים .כל מי שהיו מוכנים/נקיים היו מיד לאכול .טמא את צריך ללכת דרך תהליך טיהור לפני
הכניסה .את שהיה דרוש כדי להיות כמורה מוכנות להזין ביום זה או לפני .מי דווח על ראייה של הירח
החדש היו מקבלים תגמול נהדר עם אוכל פרטי עם הכוהן הגדול .אנשים שפך לתוך העיר על ידי אלפי
הבא של  ½ 3ימים .כל הכהנים היו מתאספים לתוך המקדש שבו ( 24זקני עם המשפחות שלהם) של
בית אהרן היו מתאספים מסביב למקדש .שאר הכהנים היו מתאספים המשפט של הכהנים ,שם את-ים
הנחשת ואת הנחשת היו  laversנמצא .את-ים הנחשת היה גבוה עשוי פליז מבריק זה היה משקף כמו
מראה .הוא קרא ,הים ( 1המלכים :7ובסביבות גיל  2 ;26-23דברי הימים ב  4:5-2לגבי) .בנוסף ,היו
עשרה קטנים  laversהנחשת אשר נחו על גלגלי העגלות אשר היו תמונות של אריות ,שוורים ,הכרובים
חרוטים אחרים .את כיור נחו על החלק העליון של העגלה (1המלכים  .)7:27-39שניהם היו עבור
 washingsטקסית של טמא .רוד לייבר היה גדול עבור כביסה כמורה ,היה קטן יותר עבור מכונת כביסה
את הבשר של זבח באהל רק אחד כזה רוד לייבר .רק את כמורה יכול להיות מוקה ,רק לאחר להקריב
עבור חטא.
זכור כי כעת את מקדש גשמיים היה עותק של הוונלי (ראה הפוליגמית הנהוגה בקהילה  .)8:5על next
כמה ימים ,הגברים של ישראל התאספו החיצוני של בית המשפט ,נשים המשפט הגויים שלהם בבית
המשפט .אלפים רבים היו אוספים כפי שהם מוכנים עבור חגיגה הבא .במהלך תקופה זו של טיהור
והופעת ,שנמשכה כ  3וחצי ימים ,כל מי יכול לחפש הרצוי
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לתוך המקדש ,כל הדרך אל המקום הקדוש .גם לאחר שערי העיר סגור את המקדש נותר פתוח עוד ½ 6
ימים .כפי שהם מוכנים עבור האירוע הבא ,הכהנים הלך על שדרש את-העם את-הנביאים את החוק.
התגלות  - 4-5תשרי  :1גן העדן  .את הדלת פתוחה  .4:1שופר נשמע  24 .4:2הם זקני הורכבו בצורה
תופס את עמדותיהם סביב על כס המלוכה .4:4 ,ים של זכוכית היא לבית משפט הכהנים .הם לפני כיסא
הכבוד 24 .זקנים  4בהמות (חושב הנחשת  )laversמזוהות כמו חסיד אומות העולם המאמינים9-8 ,
 .KJV:5את מגרשי הפנימי והחיצוני עד אפס מקום עם הרבה אלף .5:11 ,כך ההתגלות  4-5הוא תשרי 1
עם ההגעה של כמורה לאנשים כמו מקדש הבנלי למימוש של חג של תוקעים בשופרות החלה .אולי
נראה כאילו מי הם הגיעו פתאום  graftedלתוך בית אהרן׃ הם אדונים של בית-יהוה ,תשלום של כל
הדברים שלו .הם מתכונן להתחיל טיהור בקנה מידה גדול של אלה הכהנים אשר טמא ,היטמאות או
פריטי לבוש שלהם צבעונית .המטרה של טיהור אמר כדי להפוך אותם מתאימים כדי להיכנס לתוך את
המקדש שירות.
תשרי  - 1-2סקירה
ב תשרי  ,1מולד היה נראה בתוך או סביב /constellation Virgoאת אמך /את יולדה יבאו בערב ,רק
לאחר השקיעה .האישה הוא מי הכלה כשהיא מקבלת לחתונה שלה קראון ,מוכנה ללדת את הילדים
שלה/איש-ילד (אשר על פי ספרות לספירה ,מופיעה כדי להיות התייחסות אלה לחתונה שלה תהלוכה).
 65ספרות בואי היהודי כי לימדו תשרי  ,1היה כאשר השטן עמד מוכן להאשים את אותם אנשים צריכים
את הספרים של פסק הדין ניתן לפתוח
התגלות :12בטווח  - 1-11תשרי  : 1ארץ חדשה הירח מופיע רגל של אישה אשר לבש את השמש היא
קיבלה אותה כתר הוא מוכן להביא את הילד שלה פורת/ילדים (תהלוכת חתונה) .ישעיהו  66:6-8מודיע
לנו כי יש יותר מילד אחד .הוא האומה כולה על הארץ ,עשוי להביא׃ הילד של האישה/ילדים הם תפסו
עד האל כסאו׃ השטן השכר המלחמה גם הוא מנסה לחסל את הילד של אמך .הוא מנסה לעשות זאת
על-ידי והאשים את אחיו .עם זאת ,מייקל עולה כדי להבטיח מעבר בטוח עבור מי הביא את האישה פורת
(דן .)12:1.כך ההתגלות :12בטווח  ,1-11תשרי  1עם ראייה של
 65ימוסים והמנהגים של דף ארצות המקרא  .130-134פרד רייט  H. 1952מצוברח לחץ.
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הירח החדש ,המחברים של האיש-ילד/חתונה תהלוכה על כס המלוכה של אלוהים .כך את מימוש של חג
של תוקעים בשופרות החלה.
הערה  :חלקם מחאה בטענה  12:5כהוכחה לכך את האיש הילד ישו .עם זאת ,מהדורה:2התקיימה מורה
לנו את ההבטחה שניתנה חל גם על הכנסייה[ .מיכיה כ]  5:1-5בבירור ממקם את הופעתם של יולדה
יבאו לאחר לידה ו שיצלבו אותו.
המסקנה :באמצעות שני תיאטרון של  presuppositionליפול פסטיבלים; אחד אחד האמצעים הגשמיים
הבנלי ,הן התגלות :12 ,4-5בטווח  ,1-11תשרי  ;1ביום של החייאת/מפריח כמה בלונים צבעוניים.
 3וחצי ימים של טיהור אתני של טמא
ב תשרי  1שופר היה נשמע ,מואר ,נותנים משואות יודע את הירח החדש היה רואה .זה היה זמן עבור
כמורה כדי להרכיב .משואות אלה היו לראות הרחק כמו בבל 66 .את חג של תוקעים בשופרות שנמשכת
 2ימים בגלל חוסר הוודאות של הירח .את הזמן עבור טיהור חלק של חגיגה אך האחרון ½  3ימים.
כניסה אל העיר שנמשך שלוש וחצי ימים .עבור אלה בעיר ,כניסה כדי לראות את מקדש נמשכה עשרה
ימים .מי לא היו סימנים צפייה או לא להפוך את ההכנות כדי להיות בשער כאשר הוא נפתח היה  3וחצי
ימים כדי להגיע לירושלים כדי להיות חלק לרגל חגיגות הבא של שני פסטיבלים .מקום הייתה מוגבלת
ול כן רק את מוכנה הייתה להפוך אותו .בהתאם כאשר אירעה שבת וכן אחד הקרבה ירושלים ,זה יכול
להיות קשה מאוד מסע של יום ולילה עם אין כל ערובה של כניסה עקב מגבלות מקום .בסופו של שלוש
וחצי ימים ,שהסכנה הגדולה היה נשמע ,בשער העיר היה סגור ,כניסה לירושלים נדחתה .לאלו המגיעים
או לאחר תחילת תשרי 1ואת כל הם הביאו לשם כך היה לא ינוקו ב מתיישבת עם החוק לפני הכניסה.
אין דבר טמא עלול להזין את העיר במשך זמן זה ,אין סיכוי שבוצעו.
התגלות 6:1-17
 3וחצי ימים של טיהור אתני של טמא גן העדן  -מי או לא היו מוכנים או נשמרו אחרי האירועים של 4-5
נמצאים תחת הגת הכורח כבד .הם מוקה .הן עם מזון של מקדש הבנלי .מי למות לאורך הדרך הן
מוסתרות מתחת המזבח (שם יין/דם על המים מעורב) המציין מאסיבית של התחדשות בתוך הכנסייה.
במקום  intercedingשל האומות המאוחדות ,הם מתקשרים לנקם אך מתכונן לפעול כמו הכהנים.
 66המקדש :הוא משרד שירותים דפים  Edersheim .156-157אלפרד
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בפרק  7אנו לומדים במסגרת זמן זה הוא זמן מעולה של טריבוליישן .הוא של טיהור אתני של כמורה
שהיו טמא.
עע״א :12 49/3644ההתגלות17:
 3וחצי ימים של טיהור אתני של טמא׃ ציון ממשיך ללדת את ילדיה למשך זמן ,פעמים ½ שעה .הילדים
שלה נמצאים תחת גדולה הבא של  42חודשים .הם לא יכולים לקנות או למכור מזון במשך זמן זה.
טיהור שלהם היא דרך מוות על ידי אשר הם מרק עבור כמורה
הערה :הוא קל לראות את הזמן הפניות של זמן ,טיימס ,חצי שעה  42חודשים כמו  3וחצי שנים .זהו
המקום הראשון סיפור התנ"ך מצביעות על שלוש וחצי ימים החל ב תשרי  1לשמש לבשר של שלוש וחצי
שנים .הוא זמן מעולה של טריבוליישן.
הערה :אם התגלות :4-5בטווח  1-11להתרחש תשרי  1ו:6:12 -עע״א  1-17:17 49/3644להתרחש על
פני שלוש וחצי שנים .ולאחר מכן  ½ 3שנים תשרי  1מביא אותנו בסביבות פסח על ניסן .14
מוקדם בספר זה הזכיר לנו את השלט של בן-אדם ,מצגת של המזלות עם חשוכים שמש ירח אקליפס כל
התרחשות על חג הפסח ,יחד עם רעידת האדמה הגדולה ב  33לספירה לאחר  .O.Tחסידיו היו למעלה.
שים לב כי הסימנים להתרחש  6:12כמו רדיפה של חסידיו הגיעו שלוש וחצי שנים מאוחר יותר סביב חג
הפסח .כפי שנראה ,לאחר זמן קצר ,טריבוליישן קדשיו בידך והם העלו .כך טריבוליישן.
הערה  :טריבוליישן אינו משפט .הוא תהליך זיקוק/תצטרכו להקדיש את הכנסייה כי נפל לתוך
/apostasyחטא .יוון זהים אנגלית :
נח דנ  :1828טריבוליישן  ,L. tribulo[ :כדי להביס ,להכות ].חמור עני החיים; לעקשת במצוקותיו;
 .vexationsב המסופר בתנ ,היא לעתים קרובות מציין את הצרות ואת לעקשת במצוקותיו אשר המשיכו
מרדיפות .כאשר טריבוליישן או רדיפה ומהדר גאונו בקומו לערץ בגלל המילה ,הוא פגעMatt Richard .
מ 13:21.בעולם התקדש טריבוליישן .ג'ון 16:33
של חזקה יווני  ; ;θλῖψις thlîpsis, thlip'-sis :2346הלחץ (ממש או בהשאלה)-:עני(-דע),of Need ,
רדיפות ,טריבוליישן ,פתרון בעיות .
את המילה טריבוליישן  ,משמש  21פעמים  .Nכשהטיפול הסתיים  19משמשים הפניה אל
הכנסייה/אנשים של אלוהים  ,Matt. 13 21 24:21,29;; Mk. 13:24 :האורחים מתבקשים,:14 22 16:33 .
מעשים Rom. 2:9, 5:3, 8:35, 12:12, II ,מתחנת הרכבת פיון ובמרחק  ,7:4 ,1:4 20אל האפסיים ,3:13
 ,1Thessalonians 3:4התגלות .7:14 ;22 ,2:9-10 ,1:9
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שני משמשים הפניה אל קבוצות אחרות מאשר את הכנסייה :הרומאים .II Thessalonians 1:6 ,2:9
זה מאוד חשוב לציין כי בכל מקום את הספר של התגלות את המילה טריבוליישן משמש בהקשר של
 persecutingאו תצטרכו להקדיש את הכנסייה .הימים ,חטא יהיה כך נפוצה בתוך הכנסייה כי הוא
יעבור,שעוברת .זה יהיה ברחבי העולם ובכך יחייב ברחבי העולם צעדים משמעתיים למטרה של תיקון
כדי להפוך את כל התאמה עבור שירות כוהים ומכאן נהדר טריבוליישן.
מסקנה  :באמצעות שני תיאטרון של  presuppositionליפול פסטיבלים אחד; הוונלי ,אחד ארצי ,הן
התגלות :12 ,6:1-17עע״א  49/3644:18הם טריבוליישן שם לאלו של כמורה שהיו היטמאות (ק) שהופך
אותם מתאימים לקבלת שירות .יש גם רבים שלא לקבל נשמר גם בשעה זו.
את הזמן של איטום  ,הגבהה את השיחה האחרונה החליטו  -תשרי  4-10סקירה:
על פי ספרות יהודית ,אחרי חג של תוקעים בשופרות בא בזמן של הערכה איטום .הם האמינו כי אם
אירעה החייאת ,שלושה ספרים של שלוש קבוצות של אנשים יהיה פתח ב תשרי  .1אלה נמצא בספר של
צדיקים/החיים יהיה נלקח לתוך גן עדן ברגע שופר נשמע .היו אנשים אמר כדי להתפלל כי הם עלולים
להיות ספר ראוי להיות חלק בקבוצה זו .הם היו כדי להכין כל השנה .מעטים מאוד להיות כלולים בקבוצה
זו.
זה נותר שתי קבוצות .רשע ביניים .הרשעים ,הם אנשים דחו את המשיח לפני משמיע קול שופר והם
יוקצו משפט .הם את הספר של רשעים׃ את קבוצת ביניים הוא הגדול ביותר של הקבוצה  .3הם אלה
אשר לא-ממש דוחים את המילה .הם ישבו על הגדר .הם את הספר של ביניים .הם מקבלים עד יום הדין
כדי להתחרט .אם הם יחזרו בתשובה הם יהיה אטום נגד פסק הדין מוקלט בספר של צדיקים .אם הם
לא יחזרו בתשובה הם אטום לתוך משפט ממוספרים בין רשע על-ספר רשעים67 .
התגלות  - 7:1-17הזמן של איטום  ,הגבהה את השיחה האחרונה החליטו :גן העדן ניסן  ,10 14תשרי
טריבוליישן נגמר ,מן היסוד 22אלף יהודים המאמינים (ואולי אחרים) חתומות נגד משפט הקרובים .את
חסידיו שהיו חלקם מאונס נהרגו מעל ½ 3
67

 .ראש השנה של ממלכת משיחית לבוא .יוסף דף טוב  .1989 90בסתיו מפוארות של ישראל .גלזר  1987עמוד 33
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תקופה של זמן מוגבהת מבית המתים ,מאובטחים בגן עדן .הם מקבלים כוהים פריטי לבוש כף סניפים
כדי לבצע את החובות כוהים לקראת מימוש הבאה של חג הסוכות .הגויים האלה נראים  graftedלתוך
שבט והלוים אך לא את בית אהרן (ראה הוא.))20-21.8.06(:66 .
התגלות ה  - 15-14:4הזמן של איטום  ,הגבהה את השיחה האחרונה החליטו :הארץ ניסן 10 14 14
(תשרי .)1-5:את נגמר ,טריבוליישן מן היסוד 22אלף יהודים המאמינים (ואולי אחרים) חתומות נגד
משפט הקרובים .מהדורה ,14:6-13האחרונה הבשורה השיחה נכבית יחד עם אזהרות מהדורה14:20-
 , 14שני מהיבול המתוק ולאחר מכן הם לקחו .המסיק הראשון של מי מת על פני שלוש וחצי שנים
האחרון .השנייה של המסיק רשע החליטו מי דחה את הבשורה השיחה .לאלו של השני הם הכניסו את
המסיק יין על אף ,מחוץ לעיר ,המפשק עבור דם שלהם היא בלתי קבילה חייב להיות שפך מחוץ לעיר על
הארץ .מהדורה ,15:1-4וההכנות בדרך של חג הסוכות .כמו כן ,טריבוליישן קדשיו בידך והם בבית הדין
של הכהנים על חוף הים של זכוכית .הם שרו את השיר של משה אשר היה שרו על יום שבת את
המקדש .הם עושים זאת משום שהם שהזנת שבת שלהם היד.
הערה :בשלב זה ,חסיד אומות העולם המאמינים באים מכל רחבי העולם על הר ציון .הם נשאו שם על-
ידי זוויות שונות באמצעים אחרים (ראה הוא .)66:20 .מי נפטר ב  3וחצי שנים להלהיב שייקח השמים
(על ידי המלאכים) מי ששרדו הם לקחו אותי ציון יחד עם אלה  intermediatesמי ביעילות שמעתי את
הבשורה השיחה .מתי :24שבעומק הגדה ,מורה לנו מה מתבצעת על מדידה של שופר .הגדול שופר
נשמע את סגירת השערים של העיר שנפתח ב תשרי  . 1מה זה ברור כי מעברים אלה קדושים
המעוניינים לשרוד את טריבוליישן או נשמרים במהלך הזמן של האיטום הם היות מוסתר שמחת תורה,
סביב הר ציון ,שנבנה על ידי ומוגן על ידי יהוה משפטיך הקרוב נגד את עמוד האש בלילה על ידי ענן ביום
ההוא היד מעל להם הגנה( .ראה ישעיהו  ,4במערה ואכלכלם לחם ומים׃  ,1:17יואל  )2:32הקרובים
משפטיך יהוה יהיה מקדש  intercedingעבורם ,מביא אותנו אל חג הבא שלנו.
באמצעות שני תיאטרון של  presuppositionליפול פסטיבלים אחד; הוונלי ,אחד ארצי ,הן התגלות  7ו ה
 15-14:4הן את הזמן של איטום ,תקומתה של טריבוליישן קדושים את הזמן של איטום :עם סיום
טריבוליישן  ½ 3שנה אחרי תשרי  ,1המציב אותנו בערך בשעה  14ניסן ,אך פסטיבל הבא כדי להיות
מילא הוא שישה חודשים בלבד .את יום הדין:
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הופך את הזמן של איטום על  6חודשים ארוכים .זה היה  foreshadowedעל ידי כ  6 -ימים של חגיגה של
תוקעים בשופרות ההתחלה של יום הדין ,תשרי .4-10
את יום הדין  -תשרי 10
את יום הדין היה פירט לעניין ,אנו בקצרה הנדונה קודם לכן בספר זה .עם זאת למטרה של להתקדם עם
בסעיף זה ,אנו במרכז האיסוף של האירועים בדיוק כפי שהן המוזכרים ההתגלות .לפני היישום של דם
של פרה אדומה ,הכוהן הגדול אמר תפילה עבור המשפחה שלו/הבית .הכוהן הגדול היה ולאחר מכן הזן
את המקדש לשרוף את קטורת על מזבח מילוי קודש הקדשים עם גלאי עשן .את העם חיכה בערך
שלושים דקות בחוץ שתק שתיקה כמו הכוהן הגדול  officiatedהמקדש .אם הכוהן הגדול היה מקובל
הוא יהיה המונעים על ידי עשן כדי צעקות של שמחה של אנשים .הם ידעו כי הם בבחינת כוהן גדול .אך
אם מסיבה כלשהי לא היה מקובל להקריב ,הכוהן הגדול ימות ואת יום הדין הפך את יום-יהוה׃
כדי להתחיל עם ,הבה זכור כי הוא שישה חודשים במהלך זמן תחייתו של מי יצא נהדר טריבוליישן
התקיים .הם היו הרים מוגבל בזמן לאחר ניסן  14כ  3וחצי שנים לאחר בדיקה של שהסכנה האחרון על
תשרי  .1הסדרים של קדושים השורד לקח שישה חודשים כדי להשלים .חסיד אומות העולם השורד
המאמינים ואת מי קיבל את הבשורה השיחה את תקופת ביניים הם לקחו את הר ציון שם שמחת תורה
תוכננו עבור אותם .שמחת תורה אלה יספקו להם מחסה מפני משפטיך הקרובים מן היסוד 22אלף
יהודים יהיו גם בציון עם אטם שלהם של הגנה .עכשיו כי כל העם של אלוהים מאובטחים בלבד ,הן שמים
וארץ הוא זמן של האירוע הבא .את יום הדין/יום-יהוה .הוא הזמן של פסק דין לא ולפשעים יפגיע.
התגלות  8:1-6את יום הדין  -תשרי  :10הארץ על פי  7:1-3ארבעת המלאכים הם הנהג בחזרה את
ארבע רוחות של ארבע הפינות של כדור הארץ .הם שוהים משפטיך הבאה על הארץ ,עצים הים (במים).
עכשיו כדי  ,8:1-6אנשים השמים מחכים בשקט .זה נראה כאילו הכוהן הגדול (ישו) נכנס הבנלי המקדש
הוא היה חצי שעה ועדיין אף אחד לא מגיע החוצה .מלאך (ישו) מעבירה את קטורת על מזבח .הוא את
התפילות של קדושים הם ברוב המקרים את התפילות של ,מהדורה  .6:10בנקודה זו ,הכוהן הגדול עדיין
לא לצאת .משהו גרם ארצי להקריב כדי להיות דחה7 .
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המלאכים ,עם שבעה תוקעים בשופרות ,הכנת כדי לבצע את הפונקציה של הכהנים הבאה פסטיבל מים
כדי לעקוב אחר .אך משהו לא תקין .במקום ולפשעים יפגיע ו של תיווך ם במהלך פסטיבל המים של חג
הסוכות הם הכנת כדי להביא משפט.
התגלות 15:5-8את יום הדין  -תשרי  :10ארץ היין של פסטיבל המים הקרוב היה היות לחוץ .אך במקום
יין ,הוא דם .על פי  ,14:10יין ללא שילוב כמו פסטיבל המים של חג הסוכות .כלומר אין המים של בריכת
השילוח (כלומר נשלח) הוסיף .כמו כן ,אין ענבים ,וכך נעשה שימוש בדם .הוא בלתי קביל דם ,ולכן יש
לחץ יין אסקופה נדרסת מחוץ לעיר כדי להיות שפך על הקרקע .בפרק  ,15:5-8שבעה מלאכים לבושים
כמו הכהנים ( כי הם הכהנים) הם ניתנו שבעה קערות קערות אלה מלאים מכות .במקום וכן עבור תיווך
ולפשעים יפגיע ם את שפיכה של תערובת מים/יין על מזבח אבן הפינה של ,הם הכנת כדי להביא משפט.
הכוהן הגדול (ישו) נמצא מקדש עם העשן .הוא נשאר שם במשך שבע שנים עד שבע מכות הושלמו ,עד
אז אף אחד לא יכול להיכנס ב (ראה ספר ויקרא .)16:17
באמצעות שני תיאטרון של  presuppositionליפול פסטיבלים; אחד אחד האמצעים הגשמיים הבנלי ,הן
התגלות  15:5-8 8:1-6הם תשרי  10יום הדין .אך משהו משתבש זבח או כוהן גדול על פני כדור הארץ.
ומכאן הכוהן המשיח בגן עדן אינו יוצא החוצה .יום-יהוה ואת השבוע השבעים של דניאל בקרוב יתחיל.
ישראל נכנסה לתוך הליגה עם  antichristכמו השחית את כמורה של ישראל .ומכאן סוכות נדחתה.
את חג הסוכות  -תשרי  :15-22סקירת
את חג הסוכות הייתה אמורה להיות אירוע חגיגי .פסטיבל המים עם הכהנים מאחזר המים של בריכת
השילוח; מזיגה של מים ,קערות שלהם יין על אבן הפינה של מזבח מוזהב בעת הכהנים מונפים כף
בסניפים ו תוקעים בשופרות משמיע קול 70 .זבחי תרועה של האומות המאוחדות .את העם דיור ב
שמחת תורה סביב ציון .את פירות היות מאובטח גבוה ,כדי לא לקבל הרס במהלך ימי חג .נורות של
המנורה שלהוב ,ומעניק משתה שם את חג האורים .ביום ה 8 -כאשר
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משתה נהדר התקיימה רק עבור ישראל .חג זה היה נאמר על  foreshadowingשל מה יהיה משיחית גיל.
עם תנאים של יום הדין לא נפגש ,חג הסוכות לוקח על אווירה שונה לגמרי מתהליך הייצור שלה.
התגלות  . 11:19 - 8:6את חג הסוכות .תשרי  .15-22גן העדן .כמו פסטיבל המים 7 ,תוקעים בשופרות
הם נשמע .אולם אלה תוקעים בשופרות להביא שורה של פסקי דין.
 .8:7 .1הארץ rd 1/3 ,של עצים כל הדשא שרופה .עבור אזורים אלה מושפעות באש שיחת שירות זה
נסייר אל נופי הירח .הוא ממש פירושו כי כל ירק נהרס.
 .8:8 .2הים.
 .8:10-11 .3של מים מתוקים.
הערה :תוקעים בשופרות  1,2,3מהווים את הדברים מאד כי ארבע רוחות של פרק  7:1-2היו היות שמור
מפגיעה בזמן מן היסוד 22אלף היו להיות אטום .הם את הדברים כי היהודים התפללו עבור אלוהים
לברך את המוביל עד יום הדין .עכשיו הם קיללו
 8:12 .4של  Sunו צבא השמים הקדירו להביא חשך׃ בניגוד סרט ששפתו הקולנועית של חג הסוכות ,חג
של אורות.
 .9:1-12 . 5כאב חושך .הודעה  ,9:4השופעת של  8:7גדל בחזרה .הוא לוקח  2-3שנים לאחר נסייר אל
נופי הירח לפני מחזור הצמיחה מתחיל 9:4 .מעניק לנו תחושת הזמן הראשון שופר .אנו נמצאים במרחק
של שלוש שנים אחרי הראשון שופר 9:10 .מספרת לנו על  - 5שופר שאורכו  5חודשים.
 .9:12-11:14 .6מזבח זהב (על מזבח להקריב בחצר מול הים הנחשת רוד לייבר) .21 - 9:13 .שלמה
ומשוחררת  .7פרת ואת ארבעת המלאכים 1/3 .של האנושות מת .פרק  7 10שלמה ומשוחררת11:1-14 .
ירושלים ,מקדש ,שני עדים .הוא מאוד ברור את הטקסט בקומות  6שופר נמשך לפחות שלוש וחצי שנים.
ראה 11:3
 nd 2 .11:15-19 . 7מגיעים .מתבצעת על פני כמה ימים .ראה  .10:17בסיומו של שופר זה יש שמחה
וששון.
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הערה :פסוקים של  9:4 ,8:7הוא בזמן אמת על פי פרשנות עבור חמוצים .לרוב הם אפילו לא מודעים
לכך .עבור מי ראה את הבעיה עם  7שנים של שלוש וחצי שנים בפרדיגמה של יחסי שלום  3וחצי שנים
של טריבוליישן ,יש בעיה בולטת .הם כוללים את כל שופר/בול משפטיך האחרון ½  3שנים .כאשר
התמודד עם הבעיה ,הם מעוררים נס על חשבון עבור את הבעיה .זהו מכשיר ההצלה שלהם .להם
אלהים עשה את הצמחים לצמוח חזרה מהר יותר מאשר תגובה שלהם היא רגילה .אך את הטקסט
אומר דבר אמר נס .כמה תגרום אך המכשיר הצלה שונים טוענים כי יש חפיפה .אבל זה גם בעיה9:5-6 .
 9:13-21ואת כל פרק  11היא בעיה עבור מי לשים את כל פרק של  8-16האחרון  ½ 3שנה .כאשר בקומות 5
שופר צלילים גברים הם ספקות .הם רוצים למות אך לא .כאשר בקומות  6שופר צלילים  1/3של האנושות
נפטר ואת שני עדים הם התנקשות .בקומות  5ו  6לא מתרחשת בו-זמנית ה חפיפה עם .זה לא אפשרי.
הפתרון היחיד זה לא הסכסוך הוא אחד שיש לו את האירועים של  8:6-11:19המתרחשת במשך שבע
שנים.
את חג הסוכות הוא לבשר של שופר משפטיך הוא ספר של התגלות זו מעניקה לנו מידע שעיקרו
האלוהית את הימים של חג עם שנים .הראשון שופר משפט מתחיל ב תשרי  . 15הם ממשיכים מעל 7
שנים בסוף  7שנים מאוחר יותר על תשרי  . 22ומכאן ליפול חג הסוכות הוא מילא בסופו של שופר
משפטיך
התגלות פרק  .16את חג הסוכות תשרי  .15-22כמו פסטיבל המים 7 ,קערות הם שפך .קערות אלה
הביאו שורה של פסקי דין .במקום של מים מעורבים עם יין ,דם משמש .היטפות הוא דם כי הוא הצמיד
מחוץ לעיר והוא שפך על הארץ.
פרק  16הוא הרבה יותר קצר תיאורים שלו .מטרתה היא כדי להוסיף פרטים לא נראתה שופר משפטיך
תבנית זהה ,בכל זאת.
 .1לעומת  .2הארץ .כמו הראשון שופר פסק הדין על הארץ .פרט נוסף הוא כי גברים יהיה עני עם פצעים
מכאיבים כי לייצר מדבר הוות (חזקה התקפית סירחון) כי תהיה אנושה (חמור).
 .2לעומת  .3הים.
 .Vs 5-7 .3של מים מתוקים
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 Vs 9-8 .4השמש הוסיף פרט ,גברים שרפו עם גוף אך מסרבים חרט.
 .5לעומת  .10-11כאב חושך .גברים מסרבים חרט.
 Vs .6בין התאריכים  .12.05.09-16.05.09פרת .נהר יבש .לקראת גוג ומגוג מתחיל.
 .7לעומת  .17-21השני.
הערה 16:17 :לאחר המקדש במשך שבע שנים הכוהן הגדול( ,ישו) ולבסוף נמסר ,הוא נעשה ,בדיוק כמו
הכוהן הגדול לא כאשר את ההקרבה התקבלה .זכור כי ב  8:1אנו מתחילים עם הכוהן הגדול (ישו) כבר
מקדש הבנלי .את  rapturedו להלהיב חסידיו מחכים לו כדי לצאת .אבל הוא לא לצאת .מלאך (ישו) מציע
את קטורת על מזבח .במקביל את החזון של  15:5-8המקדש ממולא עם גלאי עשן .הוא עשן של קטורת
של  .8:5-3בדיוק כמו על יום הדין אין אדם יכול להזין עד הכוהן הגדול מגיע החוצה עם ולפשעים יפגיע
עשה את עצמו ואת משפחתו .עם זאת ,במקרה של  15:5-8הכוהן הגדול (ישו) הוא ביצוע ולפשעים יפגיע
מי שלו .אין לו צורך התערב בעצמו .הוא  intercedesעבור ביתו של כל שבע שנים של שופר/בול משפטיך
אף הם אטום ו/או מאובטח ב שמחת תורה סביב ציון ,הוא עדיין  intercedesעבורם .לאחר משפטיך מעל,
הוא קובע כי " הוא בוצע" .לאחר מכן יש שמחה וששון.
באמצעות שני תיאטרון של  presuppositionליפול פסטיבלים; אחד אחד האמצעים הגשמיים הבנלי ,הן
התגלות  16 11:19 - 8:6פרק ההגשמה של חג הסוכות .הוא יום-יהוה .הוא תוצאה של הקרבה על הארץ
היות דחה .הוא מקביל עם  Danielsהשבעים שבוע נמשך שבע שנים.
את היד של התגלות הוא פשוט למדי.
 .17-18את הפרטים של נפילתה של המסתורין בבל
 .19פרטים של  nd 2מגיעים.
 .20הסופי של משפט ההתחלה של ממלכת המשיחיים.
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 .22-21את ירושלים החדשה של המדינה הנצחית .שים לב כי אין טמאה (טמא׃ דבר).
המסקנה .
כל תיאולוגיה מחובר .תעלומה באזור אחד של חקר היא לעתים קרובות נפתרה על ידי מידע לאזור אחר
של מחקר תאולוגי .אך שום דבר לא היה לו יותר של השפעה על מחקר של המקרא נבואה מאשר
פסטיבלים של ישראל את התרבות של העם היהודי .פעם אחת הופך אפילו מרחוק מכיר את ליפול
פסטיבלים ,הוא הופך בהחלט ברורה כי הם משמשים את טקסטים פילוסופיים הרמנוייטיים ואני חושבת
אותם בעבודות שלי לא רק את הספר של התגלות אלא גם עבור רבים הנבואות האפוקליפטיות התנ"ך.
התרבות היהודית שפה  Olivetבשיח הציבורי כמו הוקלט מתי  .24-25מארק  21 13לוק יחד עם לוק
 17:21-37היא מפתח להבנת אמר מעברים .בעוד שניתן להסיק כמה מסקנות התנ"כי מלבד אמר ידע,
הוא כמעט בלתי אפשרי לעשות זאת בלי הסכסוך .כומר אחד החברים אמר לא מכבר" ,אנחנו כבר את
טועה טקסטים פילוסופיים הרמנוייטיים ואני חושבת אותם בעבודות שלי " .
אז מה אנחנו עושים?
כפי שציינתי קודם לכן ,אבא שלי היה מכואי ראשי .אחד ביום ראשון לפני מספר שנים הוא סיפר לי את
הסיפור של המכונית היה עבד על .סוכן של סוכנות רכב הוא עבד עבור שאל אותו כדי לתקן את ההיגוי
על רכב אירופאי .אבא שלי הורה על חלק כאשר הוא הגיע הוא הלך לעבוד מוקדם למחרת היום כדי
לקבל אותה לעשות לפני עבודה .לאחר התקנת הוא הבינו מהר משהו לא נכון .הוא הפך את הגלגל
שמאלה אך את המכונית בצד ימין .אחרי כמה דקות של בעודכם מתענגים על הבעיה הוא הסתכל על
החבילה את חלק הגיעו ,בו דגם אירופאי חלק את שמו הוא היה בצד הימני של תיבת הגה נהיגה ,וכך
היה הכול אחורה .הוא החליט יש כמה כיף ,כך לפני עבודה הוא סובל מפיגור שכלי לימד את עצמו כיצד
להטות אותו באזור קטן .אחד אחד כמו כל מכון גילה עד עבודה הוא שיחק אלם ושאל אם הם יכלו לבדוק
את הרכב לראות מה הייתה שגויה .דמיין לעצמך את הצחוקים הם ירדו .לאורך כל היום ,הם הסיעו אותו
מסביב ,הרבה כפי שהם עצמם מחודשים כדי נסיעה במכונית .כאשר הבעלים קיבל את אותו הדבר קרה
אבל עכשיו שכולם ידעו כיצד אותה ,וכך זה נראה כאילו היא הבעלים שהיה צורך את הבעיה .בסופו של
דבר הם
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אמר את הבעלים מה קרה .למרבה האירוניה ,כל אדם אשר נהג ברכב היה לשבת כדי להשהות לרגע
כאשר הם עלו על כלי רכב משלהם .שלמדו נכון היה לבטל את עולמם הרוחני אוויר.
כאשר אני הראשון התברר גם רק חלק מה יש לנו מכוסה ,הייתי נאלץ באופן מיידי כדי להפוך כמה
שינויים .אני לא יכול להמשיך כמו שאני היה .נודע לי היה נכון  .unlearnראשית ,אני לא יכול עוד להיות
באמצע טריבוליישן מפריח כמה בלונים צבעוניים גיא .הוא מפריח כמה בלונים צבעוניים Pretribulation
היתה מסקנה אפשרית רק כדי להיות לו .השני היה ברור כי טריבוליישן היה של הכנסייה והוא היה רק
שלוש וחצי שנים .זה היה קשה ביותר .כל מערכת  dispensationalידוע היה שבע שנים טריבוליישן .היה
קשה בדיוק כמו את הרעיון כי הוא לא פסק הדין .את טריבוליישן הוא משמעת בקנה מידה גדול ,הגדר
כדי לתקן את אלה של הכנסייה אשר תזרע ותבואת עצמם .שלישית Daniels ,השבוע ה ,70 -טריבוליישן
אינם זהים אירועים .רביעית ,שופר ותרועה בול משפטיך באותו אירועים עם דגש נוסף .הן מתרחשות
למעלה משבע שנים ,סיום עם  nd 2מגיעים .הם להתכתב עם  Danielsהשבוע ה .70 -חמישיתCalvin ,
היה ממש .ישו מת רק לבחור .משרד הפנים את הכוהן הגדול  intercedingעבור שלו הוכיח כי .אשר
הפך בהחלט ברורה כאשר ראיתי כי כאשר חסידיו היו מאובטחים בלבד הן שמים וארץ  intercedingישו
היה המקדש עבור אלה קדושים על פני כדור הארץ בעוד פסק הדין היות שפך .בשלב זה לא היה סוכות
של האומות המאוחדות ,את הדם שלהם היה המציע שפך ודחה .השישית של ישו ,פול נתן לנו לנקות
את מכלול האינדיקטורים לגבי הן היום ,שעה שלו מגיע.
אני יודע כי אנשים מגיבים באופנים שונים מסיבות שונות .רבים של חבריו הקרובים ביותר שלי פשוט לא
מסכים .אני את הסיפור של  Walvoordמשותף .הוא לקח כמה זמן על בעיה אחת בלבד .בסופו של דבר
הוא עשה את כוונון .אדם אחר עשוי לשנות באופן מיידי .הוא היה איש של שני מורים ושני תואר דוקטור,
תוכל לדבר  5שפות היה מסוגל לקרוא יוונית ,עברית ,הלטיני ,והארמית .שלא לדבר על כי הוא היה גם
מתאגרף חובב ג'אז ,פסנתרן .אני עדיין יכול לראות אותו רץ לכיוון שלי קוראים לי שם .לאחר מכן יש מי
כי אני עובד עם עבור יותר מ 25 -שנים .הם יושבים להאזין ואף לאשר את שכליות של הצעות שלך ,אבל
בפעם הבאה שאתה רואה אותם הוא כאילו הם מעולם לא שמעתי אותך.
העובדה היא כי רוב האנשים הם כל כך בתוקף בואי מערכות לא משנה מה אתה להראות להם הם רק
לשמור על דבר אי פעם קרה .יש בו  preteristאת
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הכל מתרחשת בשעה  70לספירה עבור אם לא נכון את כל מערכת התיאולוגי יקרוס .הם ממש יש הכל
תלוי על הקיים של ספר ההתגלות.
על פי פרשנות ,חלקם כך בתוקף מפריח כמה בלונים צבעוניים במצב של  imminenceשלהם כי הם
מקבלים עוינים כאשר התקרב .הסיבה הבסיסית היא כי הם משתמשים מפריח כמה בלונים צבעוניים עם
המקל והגזר כדי להמריץ אנשים כמו עקשן כפרד כדי לעבור בכיוון הנכון .להם ,אם אנשים חושבים כי
מפריח כמה בלונים צבעוניים תתבצע על זמן שצוין בעתיד ,ולאחר מכן יהיו אנשים חטא עד הרגע
האחרון ,ולאחר מכן לחזור בתשובה .כאילו אלוהים הוא אל תתפתה להאמין כי  .למעשה ,ך במיוחד
קובע כי מי זאת תהיה תפסו את השומר יהיה התמודדנו עם מכות חזקות.
את הכל spiritualizes amillennialist ,ההופכים אותו במידת הצורך כדי לעבור את הרשויות על
משמעות .להם  propositionalהאמת אינו אפשרי .לאחר מכן יש את " לא יודע " הקהל .המנטרה שלהם
היא לא חשוב או חיוני לצמיחה נוצריים ,ולכן לא כדאי להשקיע זמן רב על הנושא .בעשותה זאת חושפים
את עצמם כדי להיות רק  hearersשל המילה ולא נאתי קהל מרעים ועם .הם הופכים שופטים של המילה
ולרמות את עצמם .ג'יימס  .1:22-25ג'יימס .4:10-12
השורה התחתונה היא כי אין זה משנה מה מצב שלנו ,אנחנו כדי להיות תמיד  Bereanבחינת האמונה
שלנו .האתגר שלי לכל היא לא לקחת את המילה .קבל את החומר של ביבליוגרפיה עבודה בדרך שלך
דרך החומר .אולי אלוהים יעניק לך כמה תובנות שיסייעו ב הסוגייה אנו להתקרב אל הזמן של הסוף
ברוך השם.
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נספח א
בספר זה יש לנו הסתכל על שלושה סוגים של התגלות אשר חשף את כתבי הקודש .הראשון הוא התציא
מזרות בעתו ועיש על .להיות הכוכבים שיכלול גם את השמש והירח ,עם כל שלושת בשימוש במשך ימים
שנים עבור לוח שנה; יחד עם סימנים ( )owthsשל ההבטחה ואת העונות ( )moedsעבור פסטיבלים.
לאחר מכן הסתכל על פסטיבלים התברר כי הם לא רק שימש גם מחווני כאשר בשנה מסוימת היו
מתרחשים אירועים בואי ,הם גם לשמש חזרות או פועל יבש עבור אמר אירועים .לבסוף ,הסתכל על
כתבי הקודש ,שבו אנחנו לא רק למדו על שני סוגים של התגלות אנו גם בהתחשב פרטים מדהימים של
בואי אירועים הקשורים עם שאר שתי צורות של התגלות .יש שני מעברים ב המסופר בתנ כי עד
לאחרונה כבר מיושם באופן שגוי עקב חוסר מידע לגבי אותם .הוא הופעתם של מחשבים מודרניים,
בסיוע של תוכניות האסטרונומיה ,בפעם הראשונה במשך מאות שנים הרשו לנו לראות בבהירות יותר
עם מעברים אמר.
את המעבר הראשון הוא ישעיהו  .66בהקשר של הפרק כולו הוא  nd 2בתקופת האדוונט מההתחלה ועד
הסוף מה מושך את תשומת הלב שלנו הוא על אזכור של יולדה יבאו בהקשר עם-הארץ מביאים פורת
יום אחד אומה לידה בו זמנית.

 7לפני לה והמליטה זכר פורת ; בטרם של גבר ילד 8 .מי שמע כזה דבר? מי ראתה דברים כאלה? ארץ
כדי להביא פורת ביום אחד? או להיות אומה׃ נולד בו זמנית ? עבור בהקדם ציון והמליטה זכר
פורת הילדים שלה.

מעבר זה הופך אותו מאוד ברור כי האירוע המתואר ציון היא להביא פורת הילדים שלה .הערה את שפת
חתונה שהיה בשימוש כדי לתאר את תהלוכה של צד שלישי חתונה .זה מאוד עקבית עם היהודי של
תהלוכת חתונה כפי שהוזכר מוקדם יותר בספר זה .אבל זה לא הפעם הראשונה ישעיהו מדבר על יולדה
יבאו .ב ישעיהו  26:2יש שיחה כדי לפתוח את השערים כי צדיק יכולים להיכנס  .ב פסוקים  17-21ישעיהו
מזכיר את החייאת וכיצד ישראל הייתה כמו יולדה יבאו מי נכשל להביא פורת
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כל ובירושלם אדמה .אך את-יהוה כי-מת להיות החביא את תאי הגזים זמן של זעם.

 17כמו אישה עם ילד ,תזעק בחבליה כן היינו מפניך ,מכאבים ,נתנה עלי בקולה על ייסורי שלה ; כך
שאנחנו׃  Lאוהייר  18 .כבר עם הילד ,אנחנו מכאבים ,יש לנו כאילו הצמיח הרינו חלנו כמו ילדנו רוח
ישועת בל-ישבי תבל׃ העולם הנופלים 19 .מת׃ ס  liveיחד עם גופתי-שהן מופיעות .ער ושרים ׀ ישבי
אבק  :טל׃ הוא כטל של עשבי תיבול ו-ארץ להשליך את המתים C 20 .סם פלייס אלס ,העם שלי ,הזן-
אל-תאי הגזים ,כיבוי דלתות׃ בך על הסתר אתה כאילו קצת ,רגע ,עד זעם בברחו מפניש  21הנהL-
אוהייר יצא ממקומו כדי להעניש את יושבי הארץ על-עונם דמיה ,תכסה עוד חללי שלה.
כעת ,חזרה פרק  .66הוא את החדות של פרק  .26בפרק  ,66אנו רואים את יולדה יבאו (ציון) נאבקים כדי
להביא׃ היא מגיעה אל נקודת האספקה ו נראה כמו אם היא לא .אך אלוהים יגרום לה׃  9 :66אשביר ולא
לגרום להביא׃ נאם L-אוהייר  :אם-אני ולא אוליד אמר אלהיך .
עד לעליית של טכנולוגיה מודרנית ,עם מחשבים ותוכנות ,זה היה כמעט בלתי אפשרי עבור העולם
המודרני כדי לדעת מה פירוש הדבר .זכור כי  Virgoהיה סימן לכך ירח חדש הופיע במהלך חג של
תוקעים בשופרות על תשרי  .1אני מאמין כי מה שמתואר כאן הוא אסטרונומי (חושב התציא מזרות
בעתו ועיש על שלטים ,מפוארות) מבטא ב  Virgo. Virgoהיא  constellationהחדשה של הירח היה והוא
נראה כאשר בחודש תשרי התחיל .היא נפוצה מאוד עבור חלק של כוכבי הלכת כדי להזין  ,Virgoקבל
את אזור הרחם ולאחר מכן הפסק .לאחר מכן הם  retrogradeלאחור של הרחם ולאחר מכן הפסק .לאחר
מכן הם שוב את התנועה קדימה ,הזן שוב את הרחם שוב לעבור את תעלת הלידה.
אחד כזה כדור הארץ כי עושה לעיל הוא כוכב הלכת צדק גם בשם "בית המשפט העליון אלוהות של ,
הרומאים נהגו Iupeter ",הלטינית " , Iupiter , Iuppiter ,בשם אלוהים ,אלוהים את השמים ואת ראש
האלים ",עוגה * " - dyeu-peterאלוהים-אביו  ".השווה  Zeu PATERיווני  pater vocative ,של זאוס זאוס
"אבא";
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 " Sanskrit Dyaus PITARאביו שבשמים  68 .כוכב הלכת צדק מבצע מחזור שלה ב  Virgoעם כמה
סדירות ,פעם או פעמיים (פחות או יותר) מעל כל תקופת השנה  .75-100מארס הוא יותר באופן סדיר,
שבתאי הוא פחות .למרות שהוא מתרחש בזמנים אחרים במהלך השנה ,היא נפוצה מאוד עם כוכב
הלכת צדק בסתיו ,אך לא תמיד תשרי .את האנשים שהשתתפו ליפול מפוארות ,רצה להיות בירושלים
בזמן הנכון יהיה מוכר למדי עם מעל סוג של התנועה טבור פלנטרי .בוודאי את ראשי הכהנים/רבנים
שלקחו עם קפה ותה ההכרזה הרשמית של התחלה של יום חדש או את החודש החדש תהיה מאוד
מודעים לכך ,כפי שהם חיפש את הרף של כוכבים של יום חדש (אשר החלה שקיעה) או את ירח חדש,
שהחלה בחודש החדש .הם יודעים היכן לחפש כדי להיות מדויקים .מאמר מפורט של התציא מזרות
בעתו ועיש על היה חיוני במשימה זו.
עכשיו או השני שלנו המעבר .התגלות .12:1-6
 ,12:1הופיעו פלא נהדר בגן עדן; אישה ילבשו את השמש והירח תחת רגליה ,עם הראש של כתר שנים

עשר כוכבים , 2 :היא היות עם הילד בכה יולדה יבאו ב לידה ,כאב כדי להיות נמסרה , 3 .הופיעו פלא
אחר בגן עדן; הנה הדרקון האדום נהדר ,שבעה ראשי עשר קרניים 7 ,כתרים על הראש 4 .הזב הסיק את
חלק שלישי של כוכבי השמים ,לא לזרוק אותם אל ארץ הדרקון עמד לפני האשה אשר היה מוכן יסופק
לאכל עבור הילד שלה בהקדם הוא נולד 5 .היא הצמיח איש-הילד ,לשלוט בכל-הגוים בשבט ברזל :ואת
הילד שלה נתפס עד-אלהים ,כסאו׃
כאן אנו רואים את יולדה יבאו מי לבש את השמש והירח אותה רגל .היא קיבלה אותה קראון של עשר
כוכבים .היא עם הילד מוכן להיות נשא של גבר ילד .ברגע שהיא מספקת ,את הילד הוא נתפס עד האל
כסאו׃ אנחנו כבר יודע כי ישעיהו יולדה יבאו הוא ציון הילד שלה הוא יותר מסתם ילד ,הוא לאום .בעוד
ישעיהו מעניק לנו את המידע על מה מתרחש (הארץ מביאים פורת ביום אחד) הוא הולך להתרחש
מוגבל בזמן סביב כאשר אשה מופיעה כדי לעכב אותה להביא׃ הוא מוסיף כי ההתגלות מדהימה של
כמות הפרטים אשר בשילוב עם ישעיהו
 Online Etymology 68מילון.
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מספק לנו עם מה שנראה תאריך .בדיוק כמו דניאל נתן לנו תאריך עבור בתקופת האדוונט הראשון אני
מאמין התגלות עשוי להיות מעניקים לנו תאריך של  nd 2בתקופת האדוונט .לשקול את האפשרויות
הבאות.
 11/15/2016על כוכב הלכת צדק יהיה להזין את בטן  .Virgoהיא תמשיך את תעלת הלידה ועל
 1/26/2017לעצור במרחק קצר של לידה .במהלך מספר חודשים הוא  retrogradeאחורה ואז להפסיק.
ולאחר מכן להתקדם שוב כאשר ,ופלישתה ,2016/כוכב הלכת צדק יהיה הצמיח העוברת דרך תעלת
הלידה .זה נראה מה ישעיהו התכוון כאשר אמר " :לפני לה והמליטה זכר היא הצמיח " .ולאחר מכן על
 9/21/2017הירח יהיה להזין את בטן של אישה היא תהיה אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשם ואשאף
יחד כדי להיות נמסרה .היא לספק ביום אחד הירח עובר דרך תעלת הלידה .מה קורה עכשיו כמעט מדי
מפחיד אך מרגש לחשוב על.
על  9/23/2017בשעה  7:30בישראל ,באמצעות השיטה העתיקה קובע את תחילת חודש חדש ,אחד
האירועים האסטרונומי המרהיב ביותר שראיתי אי פעם תתרחש .לא רק כוכב הלכת צדק יש עבר את
התצוגה עם מעל הירח הבאים כה נדירים משהו יקרה כי היא משהו שקורה רק פעם  4.5מיליארד שנים.
יש סיכוי  2.3מיליון הוא קורה מעל  1900שנה שעברה .באמצעות תוכניות מחשב אני כבר תוכלו לצפות
אלפיים שנה של שמי הלילה יכול לומר בביטחון כי זה לא קרה מאז כתיבת הספר של התגלות ,או אולי
מאי פעם .בשעות הבוקר של  9/23/2017בישראל ,אישה ( )Virgoיקבלו את הכתר של שנים עשר
כוכבים .בהתאם למזג האוויר ,את העולם כולו יהיה לראות אותו .היא תהיה ילבשו על השמש הוא מונח
על בכתף שמאל .היא תהיה רק סיפקו לה ילד (הירח) על מה שנקרא מוסתר היום .כמו הלילה נמשכת
מתקפת הרקטות ו שחר גישות ,ונוס ,מארס כספית יהיה מלא את החסר הכוכבים קראון .זה נראה
בדיוק כמו שביס מצרי (הכתר של הורוס) שחוק על ידי הפרעונים .בסופו של יום את הירח החדש יהיה
או תחת אותה רגל ,יופיעו רק לאחר השקיעה כאשר שלושה כוכבים בסדר גודל בינוני יהיה לראות כוכב
הלכת צדק (אבי כוכבים) יהיה ממש מתחת את תעלת הלידה( Antares .נגד  )RAMיהיה באזור דרום-
מערב סקיי .וחדרי תמן( ,ראש שפרד ) אחד הכוכבים העתיקים ביותר בשם ( נבוכדנצרPapsukal :
רועה הצאן השמימית של ) יהיה בשל בגדה .הוא התחלה של שבת (שבת) ,היא גם שבת הגדול של
תשרי  1כך שהוא שבת השיבה .הוא קרוב של היום האחרון של חג של תוקעים בשופרות אשר חודש
נראה שהסכנה האחרון הוא להיות נשמע .כאמור לעיל ,הכוהן הגדול לפעמים גילה את עצמו על שבת
שבת הגדול או ירח חדש.
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לשקול זאת טוב יוסף " כמו המאמינים הם נלקח מן הארץ עם פיצוץ של שופר ,הם למעשה מוסתר את
חמתו של אלוהים במהלך לידה כאבים .מצטטים שם יום  HaKesehהפסטיבל מציג אירוע זה .משמעות
שמו של היום של טייח .הוא קיבל שם זה הוא רק פסטיבל נופל על בתחילת החודש כאשר הירח
החדש עשוי להיות עדיין מוסתרים "  ...גם את הירח תמונה של שתיקתו69 ...

באמצעות מערכת העתיקה של הירח החדש ,להלן תמונה תשרי  .9/8/2013 ,1שים לב כי הירח אינו
אותה רגל ,אף הוא החדש של הירח .הוא לא במקום .כמו כן ,אין כוכבי הלכת הכתר ,ולכן אינו שלם.
הקווים של שלמה קראון הם  constellationשורות של לאו .החל את הזמן של ג'ון ,חלק את המשוואה
תמיד היה חסר.

 69ראש השנה של ממלכת משיחית לבוא .דף .התקווה  137-38משרדי  .1989ראה גם מלאכי  4:2השם Psalm 81:3 KJV
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על :9/22/2017בבוקר ירושלים זמן או  2בערב  PSTזמן ,היא האישה יולדה יבאו כדי להיות נמסרה .הוא
תמארינד  .29לפני לה והמליטה זכר היא תהיה רק הצמיח כוכב הלכת צדק.

על  9/22/2017בערך בשעה  7בבוקר ירושלים זמן או  PST 9:00 9/21/2017מביאה את האישה ועוד.
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על  9/23/2017הכל נמצא במקומו .מקבל את האישה לה כתר על הירח היא אותה רגל .הסיכוי של כל
מה שהוא מקום להלן  constellationעל שבת ועל תשרי  1 1ב 1.6-טריליון.
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חודש תשרי .1 9/23/2017

מיצפת המצרי מבט מהצד.
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השאלה המתבקשת היא  -כדי לשאול את מפריח כמה בלונים צבעוניים/תחייתו של צדיק להתרחש
 ? 9/23/2017בעוד הוא נראה סביר ,בנקודה זו אני לא יודע  .התגלות  12אינו נראה תשרי  1ו2017 -
הוא רק מאז הכתיבה של התגלות כי הכל נמצא במקומו .כי הוא לפחות מ התגלות של התציא מזרות
בעתו ועיש על .מעולם לא פחות ,אנו צריכים לזכור את אפשרותו של עשר בתולות .משל זה ,אנו אמר כי
יש עיכוב קצר .הוא ארוך מספיק כדי לגרום דאגה לאלו שהיו מוכנים ,קצרים מספיק כדי לא לאפשר את
לא מוכן לקבל מוכן .ראה מתי .1-13 -:25
מצד אחד ,אנחנו רוצים להיות מאופק .אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו עושים צריך להיות תמיד;
הרדיפה אחר קדושה ללא אשר איש לא ראה את-יהוה׃ הפוליגמית הנהוגה בקהילה  .12:14לא אנחנו
צריכים למכור לבתים שלנו על המתנה לראש ההר .כל על אפשרותו מפריח כמה בלונים צבעוניים יש
המאמינים עוסקים מדי יום של חיים לענייני בזמן שהם לשמר ולספק להם עירניים  .dispositionכמו חכם
בתולות ,אנו צריכים לעשות בדיקת נאותות שלנו גם להתקשר לאנשים את החתונה זה המטרה של ספר
זה.
אך מצד שני ,ולא אנחנו רוצים להיות כמו לייזי הדייל שהיה מפחד והסתתרו מה היה לו בקומת הקרקע.
מתי :25בגודל  .30-24פעמים כמו שיחה זו כדי לאפשר לנו להיות בתוספת פשוט וקפדני תוך כדי הליכה
 circumspectlyלהיות צר רחב כמו התנ"ך שיחות לנו להיות .בערות היא לעולם לא את ידידו של
המאמין .רק איך בדיוק את חגיהם השונים ירח חדש בסתיו פסטיבלים במקביל את האירועים בזמן
אמת? יהיה שופר אזהרות ,לדוגמה ,כמו החודשי של מדידת עומק של הירח החדש מפוארות ,אומר לנו
היום הוא מתקרב ?
יהיו דברים הגיאו עשוי להימשך למקום הראשון ? שלכם אירועים כגון לשמש  forerunnersשל מפריח
כמה בלונים צבעוניים? אולי! אירוע אחד כזה ואולי ראש ביניהם עשוי להיות נפילתה של האומה של
ישראל .המסופר בתנ הברית ,הם הרשתה מכל רחבי העולם עם מצרים אשור שבה יהיו על סף הכחדה
של אנשים .על פי ישעיהו  27:13הגדול שופר יהיה שרוף אלהים יהיה הצלה מי הם מוכנים למות .שאל
את השאלה היא מה הוא שופר? הוא את אחד נשרף בסופו של לרגל חגיגות של חג של תוקעים
בשופרות כמו חגגה על פני כדור הארץ ? או שזה אחד כי היא ההגשמה של הפסטיבל אשר את אלוהים,
טריבוליישן שולח זוויות שלו עם שהסכנה מעולה כדי לאסוף את חור? ראה  .Matt 24:31יהוה מוכנים,
השיקום של ישראל יהיה הנושא של הספר הבא שלנו.
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נספח B
נראה כי שאלה כדי להישאר הוא יוצא מן הכלל :אם היו אנשים נדרשים להשתתף רק שלושה פסטיבלים בשנה,
קרי ,חג הפסח Pentecost ,חג הסוכות (הסוכות) ,מדוע ולאחר מכן היה חשוב לו להיות בירושלים על ידי קרוב של
חג של תוקעים בשופרות? התשובה היא פשוט יחסית כאשר אנו מבינים כי יום הדין לא רק לקח טיפול על חטאי
ישראל אלא גם מקובלת אותם כמו ממלכת כוהים  intercedingשל האומות המאוחדות במהלך חג של תוקעים
בשופרות.
שני של הצורות הנפוצות ביותר של מפגיעה בהם היה מגע עם גופה או אינטראקציה עם גבר או אישה אשר
הייתה הפרשה בשר .ראה מספרים  15 19תורת כוהים כל מי עשה זאת ,לא רק היטמאות עצמם הם ותבאו
ותטמאו את כל מה שהם נגעו .הן לאדם ,בבית ,דבר .קל לראות כי אחד יכול להיות היטמאות ואפילו לא יודעים
זאת .מפגיעה בהם כגון אנו כי ללמוד ,היא סיבה מאד כי כל הדרוש כדי להיות בירושלים על ידי בסופו של חג של
תוקעים בשופרות.
את השיטה מומלצת עבור ניקוי אמר מפגיעה בהם נמצא מספרים  15 19תורת כוהים היו במידות שונות של
מפגיעה בהם עם החמורה ביותר הדורשים שבעה ימים של טיהור .כמו אנשים נסע לירושלים זה היה אפשרי עבור
אותם לבוא במגע עם האדם או הדבר היה טמא .היו אנשים המגיעים מרחקים ארוכים ,חלק מהם אדמות אחרות.
אפילו הגויים מ ם יהיה מגיע .הם נשארו בבית ניין בתים לאורך הכביש ,הם יכלו בקלות היטמאות כבר לא יודעים
זאת .היטפות אחד יכול אדם וחללו יפעתך שמורת כולו .ראה מספרים :15 31 19:20ספר ויקרא
כאשר אנשים נכנס לירושלים במהלך סתיו מפוארות ,היה עליהם לא ינוקו כאמצעי זהירות רגיל .כמה שהשקיפו
על השלט של הירח החדש של מתקרב חג של תוקעים בשופרות הגיע מוקדם .הם קיבלו טיהור שלהם עמדו
והתפקדו ראוי כדי להזין בעת שופר של ירח חדש (שהסכנה האחרון) הודיע על חודש תשרי.
מי לא צפייה נתפסו ליד השומר כאשר שופר נשמע ,משואות נראו .הם היו בדיוק  3וחצי ימים כדי להגיע לירושלים.
עבור רבים הוכיחו זה יהיה קשה הטוב .אבל למה שלוש וחצי ימים? פשוט למתמטיקה נותן לנו את התשובה.
שופר נשמע על תשרי  .1יזמתי את זה של חג תוקעים בשופרות 3 .וחצי ימים מאוחר יותר ,בבוקר של יום ,-4
שערי העיר נסגרו .בתוך ישראל העתיקה ,ימים להפעיל בערב עד הערב .זה היה את לוח הזמנים .יום  1יום  2יום
 ,3בבוקר (השחר) של יום  .4אדם צריך להיות מרק על ידי שחר של יום  - 4חצי יום .ומכאן  ½ 3ימים .מסר להם
את זה  7ימים ,רשם מספרים על ידי  ,19כדי לסיים את תהליך הטיהור .הוא צריך להיות מלא על ידי שחר של יום
 .10בזמן האחרון שניתן כדי להתחיל את התהליך היה השחר ביום  .4על הבוקר של יום העשירי ,הכוהן הגדול
היה להתחיל שאלות הלכתיות שיעלו במהלך השייט של ישראל ,כך שמכסה את חטא ולהפוך אותם מקובל כמו
 intercessorsשל האומות המאוחדות במהלך הסוכות .לא ניתן דבר טמא בתוך העיר או של המקדש.
השאלה הבאה עשויה להיות :לאחר  officiatingשל יום הדין היה מלא ,עלול אנשים ולאחר מכן הזן את העיר?
התשובה היא לא מאותה הסיבה .מי בא לפני או בתוך  3ימים לאחר תחילת ½ של חג של תוקעים בשופרות,
הביא את כל מה שהם צריכים עבור הסוכות .הסניפים ,המציע הראשון של פירות ,פירות כדי לנתק כל החפצים
האישיים שלהם הגיע עם אותם במשך שבעה ימים של הסוכות .כל הפריטים הללו היו מוקה לפני או אחרי שהם
נכנסו לתוך העיר .כל מי שיגיעו לאחר יום הדין מי ,אם תבקשו לטמאה ,עלולה לסכן את האנשים במצב של
לחטאת ולנדה מפגיעה בהם כגון האם  incapacitateישראל כמורה של המאמינים  intercedingשל האומות
המאוחדות .את יום הדין היה על תשרי  .10הסוכות היה על תשרי  .15-21היו שם רק
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חמישה ימים בין שני פסטיבלים .לא היה מספיק זמן כדי לטפל לחטאת ולנדה לכן ,אם לא לקבל על הבוקר של יום
 -4של תשרי ,אתה לא הולך להיכנס בכל.
זה מאוד עקבית עם סוגיית הצגתם של אירועים כמו גילה בספר ההתגלות .את טריבוליישן היות שלוש וחצי שנים
של טיהור אתני לאלו חסידיו שהיו לא מוכן ,קרי במצב של לחטאת ולנדה ,כאשר שופר נשמע .את יום הדין להפוך
את יום-יהוה בשל הקרבה היות דחה .הסוכות ,פסטיבל המים של תוקעים בשופרות ואת הצרכים הפיכה משפטיך
במהלך שבע שנות ה Daniels 70 -השבוע .כפי שהוזכר מוקדם יותר את הספר ,ברור לראות את פסטיבלים היו,
( ,)miqraקרי ,חזרות של אירוע בזמן אמת.

את החודשים הראשונים של ישראל .התאים ושונו מ את המקדש  .Servicesאלפרד .Edersheim
 Nisan :1האביב האביבית ,בסוף מרץ או בתחילת אפריל .יום  .1ירח חדש.
 14יום .ההכנה לחג הפסח.
יום  .15זבח פסח .ביום הראשון של חג של מצה.
פוף של עומר בשלה הראשון .זה התרחש ביום שבת אחרי הראשון בעקבות ה . 15 -כי
האם הוא תמיד נופל על יום ראשון .זה היה ב 33 17 -לספירה
 21יום .קרוב של פסח.
 :2יום ה' באייר  .1ירח חדש.
יום  ,Econd' .15או הקטנה של פסח.
 :3סיון יום  .1ירח חדש .יום  .6חגיגה של  Pentecostתמיד ביום ראשון 7 .שבועות/שבתתי תשמרו 50/ימים
לאחר את הפה של עומר
 Thamus:4יום  .1ירח חדש.
 Ab :5ביום  .1ירח חדש.
 :6יום תמארינד  .1ירח חדש .את הזמן של ההכנה בסתיו פסטיבלים .תוקעים בשופרות נשמע מדי יום
 :7תשרי  1מולד או ליד  constellationנעורים .Virgo/חג של תוקעים בשופרות ,בתחילת השנה האזרחית יום 1
& .2חגיגה של השנה החדשה .יום  .3מהירה על רצח צום גדליהו .יום  .10יום הדין; מעולה מהיר .יום  .15חג
הסוכות 21 .יום .קרוב של מעל 22 .יום .אוקטבה של חג הסוכות משתה נהדר למפרע של ממלכת משיחיות.
 Marcheshvan :8או  Cheshvanיום  .1ירח חדש.
 :9כסלו יום  .1ירח חדש 25 .יום .חגיגה של המסירות של המקדש או של נרות שמונה ימים מתמשך ,הזיכרון של
שחזור של מקדש לאחר ניצחון זכה על ידי כליל החורש פורח בכרמל  )Maccabeus (BC 148על הסורים.
 Tebeth :10יום  .1ירח חדש.
 :11שבט יום  .1ירח חדש.
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 :12אדר* יום  .1ירח חדש.
 nd 2 :13אדר נוספו עשרה חודשי חודש  LEAPעקב מחזור ירח.
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