


Αγία Γραφή Προφητεία Ειδήσεις Σε αυτό το τεύχος:

Από τον συντάκτη: Είναι το Ισλάμ το τέταρτο Καβαλάρης της Αποκάλυψη?; Τουλάχιστον δύο 
θρησκευτικές ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς κάνει το αίτημα αυτό. Είναι αλήθεια?  

Σε περίπτωση που οι Χριστιανοί γιορτάζουν Ιανουάριο 1st? Όταν ο Θεός να αρχίσει το έτος? Τι 
πρώτης Ιανουαρίου τιμή?  

Μελετήστε την Αγία Γραφή γκολφ μάθημα 8: Γιατί οι Φυσικές Καταστροφές Αύξηση? Τι γίνεται 
με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και Παγκόσμιο Πόλεμο IV? Υπάρχουν συνδέσεις με τις τέσσερις 
καβαλάρηδες της Αποκάλυψης υπάρχει?  

Είκοσι Οκτώ συμβουλές για πιο αποτελεσματική Προσευχές: τμήμα 3. Τι είναι η προσευχή? 
Ποιες είναι μερικές διδασκαλίες από την Αγία Γραφή που μπορούν να βελτιώσουν τις προσευχές 
σας? 

Οπισθόφυλλο: Διαδίκτυο και το ραδιόφωνο: Αυτό δείχνει όπου οι άνθρωποι μπορούν να βρουν 
το μήνυμα από τη συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού. 

Σχετικά με το μπροστινό κάλυμμα: Το κάλυμμα διαθέτει εικόνες από το 1887 ζωγραφική τέσσερις 
καβαλάρηδες της Αποκάλυψης από τον Ρώσο καλλιτέχνη Victor Vasnetsov. 

Περιοδικό Αγία Γραφή Προφητεία Νέα δημοσιεύεται από τη συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού, 
1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, Καλιφόρνια, 93433. http://www.ccog.org © 2016 
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συναδέλφους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για να κηρύξουν 
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ΑΠΟ ΤΗΝ Αρχισυντάκτης: BOB Thiel 

Είναι το Ισλάμ το τέταρτο άλογο της Αποκάλυψης;

Ήταν το 2014 που πιστεύω ότι άκουσα για πρώτη φορά των Πεντηκοστιανών υπουργός 
αναφερόμενος στο Ισλάμ ως «τέταρτο άλογο της Αποκάλυψης. Έχω ακούσει και πάλι από την ίδια 
πηγή το 2015. Αργότερα εκείνο το έτος, βρήκα ότι ένα άλλο προτεσταντική κήρυκας δίδαξε ότι, 
όπως καλά. 

Είναι πιθανό ότι το Ισλάμ είναι η τέταρτη άλογο της Αποκάλυψης? 

Μερικά προτεσταντική Προβολές 

Εδώ είναι η άποψη ενός υπουργού της Πεντηκοστής ονομάζεται Irvin Baxter: 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  6: 1-8 απεικονίζει τέσσερις αναβάτες σε λευκό, 
κόκκινο, μαύρο και ωχρό άλογα. Αυτά τα πνεύματα έχουν ανταγωνισμό μεταξύ 
τους και περιπολίες και κυριαρχούσε στη γη για ολόκληρο το περασμένο αιώνα. 
Σίγουρα φαίνεται να πληροί προφητείες της Αγίας Γραφής σχετικά με τα πολύ 
Αντίχριστος φιλοσοφικά και πολιτικά κινήματα του καθολικισμού, 
Κομμουνισμός, Καπιταλισμός και το Ισλάμ καθώς προχωρούμε προς το τέλος της 
ημέρας.  

Η τέταρτη άλογο “Το πράσινο άλογο” 

Οι μεταφραστές του King James Version της Βίβλου χρησιμοποίησε τη λέξη "χλωμό" για το 
τέταρτο άλογο, το οποίο μεταφράζεται καλύτερη «πράσινη» από την αρχική ελληνική λέξη, 
“Χλωρός." Το πράσινο είναι το χρώμα καθολικά αναγνωρίσιμη του Ισλάμ.  

“Και εδόθη εις αυτούς πάνω από το τέταρτο μέρος της γης να θανατώσουν με 
ρομφαία και με το θάνατο.” (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:8)  

Σύμφωνα με μια έκθεση το 2013 στην muslimpopulation.com, το Ισλάμ έχει 2.04 
δισεκατομμύριο υποστηρικτές, το 23% του παγκόσμιου πληθυσμού, προβλέπεται ότι 
θα είναι 2,8 δισεκατομμύρια μέχρι το 2014. Σύμφωνα με μια έκθεση το 2013 στο 
περιοδικό The Economist, πάνω από το 70% των μουσουλμάνων υποστηρίζει νόμου της 
Σαρία και το 90% της εκτέλεσης υποστήριξη των αποστατών. 



Το Σημάδι του Ισλάμ: Θάνατος 

Το πράσινο άλογο σημαδεύεται από τον θάνατο. Το Ισλάμ συνδέεται σε όλο τον κόσμο με τις 
σχεδόν 3.000 θανάτους στην 9/11 Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου επιθέσεις, και οι πάνω από 22.594 
θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλο τον κόσμο από την εποχή εκείνη, σύμφωνα με 
thereligionofpeace.com. Είναι η κουλτούρα του θανάτου. Ωστόσο, το Ισλάμ υποστηρίζει ότι είναι 
η "Θρησκεία της ειρήνης."  (Το Ισλάμ στην Αγία Γραφή Προφητεία: Οι τέσσερις καβαλάρηδες στην 
Αγία Γραφή Προφητεία. http://www.endtime.com/islam/ ) 

Εδώ είναι κάτι από έναν ιεροκήρυκα που ονομάζεται Ken Raggio: 

Ποιοι είναι οι τέσσερις ιππείς; Καθολικισμό. Ο κομμουνισμός. Ο καπιταλισμός. Ισλάμ. Είναι 
στην Αγία Γραφή! ...  

ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΛΟΓΟ - Η " Πάλε " άλογο 

Τώρα, θέλω να αναφερθώ σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο αυτού του θέματος - το 
αντικείμενο του τετάρτου Άλογο - η Πάλε Άλογο. Αυτό είναι πολύ εκπληκτικό να πιστεύουν σε 
πρώτη ματιά, αλλά πάρτε τη λέξη μου για αυτό? Θα δείτε τις αποδείξεις σύντομα! 

Οι μεταφραστές της αρχικής King James Version της Βίβλου (1611) μας έδωσε την λέξη Πάλε για 
το τέταρτο άλογο. Ας δούμε πώς ήρθε με αυτό. Στο Ελληνική κείμενο, η λέξη "Χλωρός" είναι 
παρούσα. "Χλωρός" σημαίνει ΠΡΑΣΙΝΟ. Είναι το ίδιο όπως φαίνεται στον κόσμο χλωροφύλλη, η 
οποία είναι το πράσινο χρώμα των φυτών. Προφανώς, οι μεταφραστές δεν μπορούσε να 
φανταστεί ένα πράσινο άλογο, παρέχεται έτσι η λέξη "χλωμό" αντ 'αυτού. Η αναφορά της 
Παλαιάς Διαθήκης στο τέταρτο άλογο στο KJV είπε, "σταξτύ και τον κόλπο." Ωστόσο, καμία από 
αυτές τις λέξεις εμφανίζονται στην αρχαία εβραϊκά. Η καλύτερη ερμηνεία είναι "ισχυρή χρώμα" 
άλογο. 

Ως εκ τούτου, όταν κοιτάμε το τέταρτο άλογο τόσο Ζαχαρία και της Αποκάλυψης, βλέπουμε μια 
"ισχυρή χρώμα" - "πράσινο" άλογο.  

Το καθολικά αναγνωρίσιμο χρώμα του Ισλάμ είναι πράσινο. Κοιτάξτε σχεδόν τίποτα που έχει να 
κάνει με το Ισλάμ, και θα δείτε ΠΡΑΣΙΝΟ. 
 Έçσι,το Ισλάμ είναι το πράσινο άλογο του θανάτου φαίνεται στην Αποκάλυψη 6: 8. Η προφητεία 
προλέγει υπάρχουν περιπολίες του Ισλάμ πλήρως το ένα τέταρτο της γης, τώρα 1,5 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι. 
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Λόγω της ανάπτυξης του Ισλάμ και μετέπειτα απειλές ακόμη και δυτικές χώρες, όπως η Αγγλία, η 
Γαλλία και η Ισπανία, αντιαμερικανισμός ανθεί σε πολλά νέα μέρη. Το Ισλάμ είναι μια κινητήρια 
δύναμη σε όλο και περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Σαουδική 
Αραβία, την Αίγυπτο, τη Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Κασμίρ, την Ινδία, τη Μαλαισία, 
την Ινδονησία, την Τουρκία, όλα τα έθνη ανατολικού μπλοκ της Ευρώπης, τη Ρωσία, και πολλά 
άλλα. Ριζοσπαστικού εξτρεμισμού σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων στην 
Αμερική θέτουν αυξανόμενες απειλές σε Ισραήλ και της Αμερικής μελλοντικής εκπλήρωσης. 

Ο θάνατος είναι το σήμα κατατεθέν του πράσινου αλόγου. Μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την 
ορθότητα της εν λόγω προφητείας, όταν το Ισλάμ σήμερα συνδέεται σε όλο τον κόσμο με τα 
σχεδόν 3000 θανάτους στην επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της 09.11.01, και πάνω από 
8.000 επακόλουθη μουσουλμανική βομβιστικές επιθέσεις σε όλο τον κόσμο από την εποχή 
εκείνη? Πού είναι αυτό το λεγόμενο "θρησκεία της ειρήνης" ?? 

Μουσουλμάνοι κληρικοί κυνικά καυχώνται ότι η Δύση αγαπά τη ζωή, αλλά ότι το Ισλάμ αγαπά το 
θάνατο. Διδάσκουν τους οπαδούς τους ότι η πιο ένδοξη πορεία προς τον παράδεισο είναι το 
μαρτύριο - θάνατος από τη θανάτωσή τους άλλους, ενώ εκτελεί την πράξη της αυτοκτονίας. ... 

Κατά το πρώτο εξάμηνο της 70ης εβδομάδας του Ντάνιελ, (στην πρώτη 3.5 τα τελευταία 7 χρόνια, 
πριν τον Αρμαγεδδώνα) η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επίσης γνωστή ως Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
υποστηρίζεται από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, θα απολαύσετε μια σύντομη-ονομάζεται 
αναγέννηση, και την παγκόσμια κυριαρχία. 

Στη μέση του ότι επτά χρόνια, Αντίχριστος θα επιβάλει το χάραγμα του θηρίου με 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έγκριση. 

Αλλά, όπως το Ισλάμ παίρνει γρήγορα πάνω από το Λονδίνο, τη Μαδρίτη και άλλα αστικά κέντρα 
της Ευρώπης, το Ισλάμ είναι πιθανό να αμφισβητήσει επιρροή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 
στην πολιτική. ... 

Προβλέπω ότι το Ισλάμ θα στο τέλος των επτά χρόνια, τελικά ανεβαίνει να πάρει τον έλεγχο της 
Ευρώπης και ταυτόχρονα να καταστρέψει τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. ((Raggio Κ . Οι τέσσερις 
καβαλάρηδες της Αποκάλυψης. Πνευματικά δικαιώματα 1988-2010. http://kenraggio.com/KRPN-
CathComCap.htm ) 

Τόσο Irvin Baxter και ο Ken Raggio διδάσκουν ότι το πρώτο άλογο αντιπροσωπεύει την Καθολική 
παπισμό, το δεύτερο άλογο κομμουνισμού, το τρίτο Καπιταλισμός άλογο, και το τέταρτο άλογο Ισλάμ.                                                                                                                                                           
Υπάρχει κάποια ή όλα από αυτό το δικαίωμα?                                                                                         Για να 
προσδιορίσετε ότι πρέπει να εξετάσουμε την Αγία Γραφή και την παγκόσμια ιστορία, ενώ θεωρούμε 
κάθε μία από τις τέσσερις ιππείς ξεχωριστά. 
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Η Αγία Γραφή και Οι τέσσερις καβαλάρηδες 

Οι τέσσερις καβαλάρηδες που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 6. Αυτά 
αναφέρονται διαδοχικά και ο καθένας αρχίζει να οδηγήσω μετά από μια σφραγίδα είναι ανοιχτή. 

Το πρώτο ιππείς αντιπροσωπεύει μια επιτυχημένη ψεύτικη θρησκεία οικουμενική: 

1 Τώρα είδα όταν το Αρνί άνοιξε μια από τις σφραγίδες? και άκουσα ένα από τα 
τέσσερα ζωντανά πλάσματα λένε με μια φωνή σαν κεραυνός, "Ελάτε να δείτε." 2 
Και είδον, και ιδού, ένα λευκό άλογο. Αυτός που καθόταν πάνω του είχε ένα 
τόξο? και του δόθηκε ένα στεφάνι με τον ίδιο, και εξήλθε νικών και διά να 
κατακτήσει. (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  6:1-2)  

Θα μπορούσε αυτό να αντιπροσωπεύουν κάποια εκδοχή του «καθολικισμό» ως Irvin Baxter και ο 
Ken Raggio ισχυρίστηκαν; 

Λοιπόν, αν καθολικισμός σημαίνει «οικουμενισμού», το οποίο το κάνει, και αυτές οι ιεροκήρυκες 
σημαίνουν μια εκκλησία που θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο «Καθολική» να αυτοχαρακτηρίζεται, 
τότε ναι, Irvin Baxter και ο Ken Raggio είναι σωστές. Βασικά, μου ανάγνωση των Γραφών, όπως ο 
Δανιήλ 11: 36-38, Αποκάλυψη 13: 4-8, και στην Αποκάλυψη 17, επιβεβαιώνει ότι στο τέλος του 
χρόνου, σε μια εκκλησία της πόλης των επτά λόφους που έχει πολιτικές διασυνδέσεις 
(Αποκάλυψη 17) θα αλλάξει από τις επιρροές του πολιτικού ηγέτη (Αποκάλυψη 13: 1-10? Δανιήλ 
11: 36-38) και ο ψευδοπροφήτης (Αποκάλυψη 13: 11-18). Θα είναι επιτυχής για ένα διάστημα, 
μέχρι την καταστροφή τους, θα έρθουν (Αποκάλυψη 19). 

Τώρα ας δούμε την έναρξη της δεύτερης σφραγίδας. Αυτή η δεύτερη ιππείς αντιπροσωπεύει τον 
πόλεμο: 
3 Και όταν άνοιξε τη δεύτερη σφραγίδα, άκουσα το δεύτερο ζώο να λέει: 
"Ελάτε να δείτε." 4 Ένα άλλο άλογο, φλογερό κόκκινο, βγήκε έξω. Και 
χορηγήθηκε σ 'αυτόν που καθόταν πάνω του για να πάρει την ειρήνη από 
τη γη, και ότι οι άνθρωποι πρέπει να σκοτώσει ο ένας τον άλλον? και του 
δόθηκε σ 'αυτόν ένα μεγάλο σπαθί. (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  6:3-4)

Irvin Baxter και ο Ken Raggio υποστήριξαν ότι αυτή η δεύτερη ιππέας αντιπροσωπεύει τον 
κομμουνισμό. Αυτή δεν είναι η περίπτωση. Ενώ το κόκκινο είναι το χρώμα των κομμουνιστών, και οι 
κομμουνιστές έχουν εμπλακεί σε πόλεμο, ο κομμουνισμός καθ 'εαυτή δεν έλαβε την ειρήνη από τη γη. 
Ο κομμουνισμός δεν προκαλούν πραγματικά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ούτε θα κομμουνισμού πραγματικά να προκαλέσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Ken Raggio και ερμηνεία Irvin Baxter, αυτό είναι λάθος. 
Τώρα, ας δούμε το άνοιγμα του τρίτου φώκιας. Αυτή η τρίτη ιππείς αντιπροσωπεύει ελλείψεις 
τροφίμων και πείνα: 



5 Και όταν άνοιξε την τρίτη σφραγίδα, άκουσα το τρίτο ζώο λένε, "Έλα και 
δες." Έτσι, κοίταξα, και ιδού, ένα μαύρο άλογο, και αυτός που καθόταν 
πάνω του είχε ένα ζευγάρι των κλιμάκων στο χέρι του.6 Και άκουσα μια 
φωνή στο μέσον των τεσσάρων ζωντανών πλασμάτων λέγοντας, "ένα 
τέταρτο γαλονιού σιτάρι για ένα δηνάριο και τρία λίτρα κριθάρι για ένα 
δηνάριο? και δεν βλάπτουν το λάδι και το κρασί.” (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ  6:5-6) 

Ken Raggio και Irvin Baxter υποστήριξαν ότι αυτή η τρίτη ιππέας είναι ο καπιταλισμός. Αυτή δεν 
είναι η περίπτωση. Ο καπιταλισμός υπήρχε πριν από τον κομμουνισμό, έτσι αυτή η ερμηνεία της 
τρίτης σφραγίδας είναι σε διαδοχική σφάλμα. 

Επιπλέον (ΓΤΟ παρά), η ιστορία δείχνει ότι ο κομμουνισμός τείνει περισσότερο να προκαλέσει 
ελλείψεις τροφίμων από τον καπιταλισμό. Irvin Baxter και η ερμηνεία του Ken Raggio του 
κομμουνισμού είναι η τρίτη άλογο είναι λάθος. 

Η Αγία Γραφή και η τέταρτη Καβαλάρης 

Αλλά τι διδάσκει η Αγία Γραφή σχετικά με τον αναβάτη του τέταρτου αλόγου; 

Αυτή η τέταρτη ιππέα αντιπροσωπεύει λοιμός και το θάνατο: 
7 Και όταν άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα, άκουσα τη φωνή του τέταρτου ζώου να λέει: 
"Ελάτε να δείτε." 8 Έτσι, κοίταξα, και ιδού, ένα χλωμό άλογο. Και το όνομα εκείνου που 
καθόταν επάνω ήταν θάνατος, και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και δόθηκε εξουσία τους 
πάνω από ένα τέταρτο της γης να θανατώσουν με ρομφαία, με πείνα, με θάνατο και με τα 
θηρία της γης. (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  6:7-8) 

Irvin Baxter και ο Ken Raggio ισχυρίζονται ότι πρόκειται για το Ισλάμ. Είναι σωστό ότι το πράσινο 
είναι το κυρίαρχο χρώμα του Ισλάμ. Αγαπημένο χρώμα του Μωάμεθ ήταν πράσινο και το προφήτη του 
Ισλάμ λέγεται ότι έχουν φορέσει ένα πράσινο μανδύα και τουρμπάνι. Ωστόσο, το Ισλάμ δεν έχει να 
σκοτώνουν ανθρώπους με πείνα και με τα θηρία της γης (λοιμό). Δεν σκότωσε το ένα τέταρτο του 
πληθυσμού της γης, ούτε θα (αν και αυτό δεν σημαίνει ότι ισλαμιστές τρομοκράτες δεν θα μπορούσε να 
εξαπολύσει οποιοδήποτε είδος βιολογικού όπλου). 
Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι από αυτούς τώρα που σχετίζονται με το Ισλάμ είναι προφήτεψε να 
προκαλέσει το θάνατο (π.χ. Ψαλμός 83: 4-8) και ορισμένα εδάφη που κυριαρχείται από το βλέμμα να 
είναι μέρος της τελικής Βασιλιά του Νότου (Δανιήλ 11: 40-43), αυτού του τύπου θανάτωσης θα γίνει 
κυρίως μέσω της τρομοκρατίας και του πολέμου. Το Ισλάμ είναι σίγουρο, είναι όχι ο τέταρτος ιππέας 
της Αποκάλυψης. Irvin Baxter και ο Ken Raggio είναι λάθος σχετικά με την ταυτότητα του τέταρτου 
ιππέα, ακόμη και αν το Ισλάμ δεν συμβάλουν στην υλοποίηση κάποιων από τα προφήτεψε θανάτους.



Επίσης, ο Ken Raggio εσφαλμένα ισχυρίζεται ότι το Ισλάμ θα είναι η εξουσία στα τέλη που 
καταστρέφει τον κίνδυνο ψευδώς οικουμενική εκκλησία με έδρα την πόλη των επτά λόφων 
(Αποκάλυψη 17: 9, 18) που θα καλέσει το ίδιο Καθολική. Ενώ η εκκλησία θα καταστραφεί, θα είναι 
με τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Beast, σύμφωνα με την Αγία Γραφή (Αποκάλυψη 17: 15-18). 

Επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι η Αγία Γραφή δεν πει μια δύναμη στα κυρίως μουσουλμανικά 
εδάφη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής ανεβαίνει, αλλά καταστρέφονται από την 
Ευρωπαϊκή βασιλιά του Βορρά εξουσίας (Δανιήλ 11: 40-43? Πρβλ Ιεζεκιήλ 30: 3-8) -η Αγία Γραφή 
δεν συνδέει το Ισλάμ σε κάποιο από τα άλογα της Αποκάλυψης. 

Συνολικά, Irvin Baxter και ο Ken Raggio είναι λάθος για την ταυτοποίησή τους τρεις από τους 
τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης 6. Ωστόσο, και οι δύο έχουν εξής, όπως και οι άλλες 
εκκλησίες με διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό. Όσοι θέλουν να ζήσουν ως Χριστιανός 
πρέπει να δώσουν προσοχή βιβλική προφητεία, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην 
ακολουθήσουν αυτά που βρίσκονται σε σημαντικές προφητικό και δογματικά σφάλματα. 

Τι μπορεί να αναμένεται κατά τη βόλτα του τετάρτου Καβαλάρη; 

Παρατηρήστε την ακόλουθη από την πρώην Παγκόσμια Εκκλησία του Θεού συγγραφέας George 
Ritter: 

Οι επιδημίες του μέλλοντος 
Ο κόσμος δεν έχει δει ακόμη την τελευταία της διαδεδομένης επιδημιών. Αυτό, στην πραγματικότητα, 
ήταν αυτό που ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές Του στη βασική προφητεία Olivet καταγράφεται 
στο Κατά Ματθαίον 24 και Λουκά 21. 
Δεξιά, μαζί με τους πολέμους και πείνα ήρθε λοιμός: "Για έθνος θα αυξηθεί κατά του έθνους, και βασιλεία 
επί βασιλείαν: και δεν πρέπει να υπάρχει πείνες, επιδημίες και, και τους σεισμούς, κατά τόπους" (Ματθ. 
24: 7). Αυτά ήταν μερικά από τα προφητικά σημάδια ότι ο Χριστός που αναφέρονται στην απάντηση του 
ερωτήματος, «Τι είναι το σημείο της παρουσίας σου, και από το τέλος του κόσμου [ηλικία];» (στίχος 3) 
Σύμφωνοι, λοιμός, πείνα και τον πόλεμο ήταν τα συνεχιζόμενα προβλήματα που μαστίζουν την 
ανθρωπότητα ποτέ από την αυγή της ιστορίας. Αλλά η κύρια ώθηση του μηνύματος του Χριστού είναι 
φουτουριστικό. Το γενικό πλαίσιο της προφητείας Olivet πιστοποιεί εύκολα σε αυτό το γεγονός. Σε 
στίχους 21 και 22 του Ματθαίου 24, ο Χριστός αναφέρεται σε μια εποχή που η ολική καταστροφή της 
ανθρώπινης ζωής θα είναι μια πολύ πιθανή.
Μόνο με την πρόσφατη εξέλιξη πολλών μεγατόνων πυρηνικών όπλων θα μπορούσε ένα τέτοιο γεγονός 
έχει γίνει πραγματικότητα. 
Το βιβλίο της Αποκάλυψης υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι αυτές οι θυελλώδεις καιρούς είναι 
ακόμη στο κατάστημα για το μέλλον. Αποκαλυπτικό σενάριο Ιωάννη κέντρα γύρω από τα γεγονότα 
γύρω από την Ημέρα του Κυρίου (Αναθ.1: 10). Στο έκτο κεφάλαιο βλέπουμε τον πόλεμο, την πείνα και 
ο λοιμός (οι τρεις τελευταίοι από τους τέσσερις καβαλάρηδες της όραμα του Ιωάννη) ιππασία μαζί σε 
αυτή την κρίσιμη καμπή στην παγκόσμια ιστορία. 



Οι Βόλτες Pale Καβαλάρης 

Τόσο με το μαύρο άλογο του λιμού και το κόκκινο άλογο του πολέμου καταπάτηση της 
γης, είναι φυσικό για το χλωμό άλογο του λοιμού να ακολουθούν κατά πόδας. Ιεζεκιήλ 
περιγράφεται επίσης το καταστροφικό αποτέλεσμα αυτό θανατηφόρα τριάδα μπορεί να 
έχει: "Το ένα τρίτο μέρος από σένα θα πεθάνω με τον λοιμό, και με την πείνα πρέπει να 
καταναλώνονται στη μέση του thee: και ένα τρίτο μέρος θα πέσει από το γύρο ξίφος για 
σένα? και θα σκορπίσει ένα τρίτο μέρος σε σε όλους τους ανέμους, και εγώ θα καταρτίσει 
ένα σπαθί μετά από αυτές »(Ιεζεκιήλ. 5:12). 

Παράλληλες προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει σαφώς το γιατί ο άνθρωπος θα 
συνεχίσει να υποφέρει από τα δεινά της ασθένειας. Ανακοίνωση αυτή τη σχέση αιτίας-
αποτελέσματος, όπως περιγράφεται στο 28ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου: «Αλλά αν δεν 
θα υπακούει τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου," προειδοποιεί ο Δημιουργός του 

ανθρώπου, «ο Κύριος θα κάνει το προσκολλώνται λοιμό να σας έως ότου έχει που καταναλώνεται από 
της γης, που θα πάτε να κατέχουν. Ο Κύριος θα σας χτυπώ με την κατανάλωση [σπατάλη, εκφυλιστική 
ασθένεια], με πυρετό και φλεγμονή [ενδεχομένως

λοιμώδη μεταδοτικά) .... και τους όγκους, το σκορβούτο [ασθένεια ανεπάρκειας] και τη

φαγούρα, τις οποίες δεν μπορεί να θεραπευτεί. Ο Κύριος θα σας χτυπώ με την τρέλα 
[ψυχικές διαταραχές] και τυφλός-κότητας και την απογοήτευσή της καρδιάς 
[συναισθηματικό τραύμα] "(στίχοι 15, 21-22, 27-28, το ενισχυμένο Αγία Γραφή). 
Κακοδιοίκησης, την απληστία και την καταπίεση κατά τη διάρκεια των περίπου 6000 χρόνια ιστορίας 
έχουν επιβαρυνθεί το ανθρώπινο γένος με το ανεπιθύμητο βάρος της νόσου. Για παράδειγμα, τάση 
του ανθρώπου να πλήθους σε ασθένεια - επιρρεπείς πόλεις είναι ενδεικτικό αυτού του προβλήματος. 
Και είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η Βιβλική προφητεία φαίνεται να δείχνει ότι αυτό το πλήθος-
at-όλα-το κόστος της πολιτικής θα αποτύχει τελικά για την ανθρώπινη φυλή. Ανακοίνωση Λευιτικό 
26:25: "... Και όταν το YE

συγκεντρωμένοι στις πόλεις σας, θα στείλω το θανατικό ανάμεσά σας ...." Επίσης Ιεζεκιήλ

7:15: "Το ξίφος είναι χωρίς, και ο λοιμός και η πείνα μέσα: Αυτός που είναι στον τομέα πρέπει να πεθάνει 
με το σπαθί? και αυτός που είναι μέσα στην πόλη, την πείνα και ο λοιμός θα τον καταβροχθίσει ». (4 
καβαλάρηδες της Αποκάλυψης - Η Pale Horse -. Ασθένεια επιδημίες Πρέσβης College Press, 1975) 

Στη σύγχρονη εποχή, η εξάπλωση των ασθενειών είναι τόσο πολύ πιο εύκολο από ό, τι πιο αρχαίους 
χρόνους. 



Μετάδοση 

Ανακοίνωση κάποια σχόλια από τον διευθυντή των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και 
Πρόληψης Ασθενειών (CDC) για τη δυνατότητα να εξαπλωθούν που σχετίζονται με τη μετάδοση 
της ασθένειας το 2011 ταινία της νόσου: 

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός νέου ιού που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο με ταχείς 
ρυθμούς, με τους επιστήμονες και το κοινό του μετά από κάθε κίνηση. Η ιδέα της 
μετάδοσης, όπως αυτό είναι πολύ πραγματικό ... η πλοκή ενός νέου, θανατηφόρος ιός 
εξαπλώνεται γρήγορα είναι αρκετά εύλογο. Στην πραγματικότητα, το CDC και οι εταίροι 
της δημόσιας υγείας προσδιορίσει, κατά μέσο όρο, μία νέα ή νεοεμφανιζόμενων 
λοιμωδών νόσων, κάθε χρόνο. Η ταινία είναι μια υπενθύμιση ότι η δημόσια υγεία, σε 
τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να υποστηριχθεί για να ανιχνεύσει γρήγορα, 
να ερευνούν και να απαντήσετε σε κρούσματα και να κρατήσει τους Αμερικανούς 
ασφαλείς από την υγεία, την ασφάλεια, καθώς και απειλές για την ασφάλεια που 
προκύπτουν σε αυτή τη χώρα ή οπουδήποτε ο κόσμος. 

Η ταινία αναδεικνύει το γεγονός ότι είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με τον αέρα που αναπνέουμε, τα 
τρόφιμα που τρώμε, και το νερό που πίνουμε ... Μετάδοσης δείχνει ότι ο φόβος είναι επίσης μεταδοτική. 
(Frieden Τ CDC διευθυντή για «επιδημία»: θανατηφόρους ιούς θα μπορούσε να εξαπλωθεί γρήγορα ο 
Ατλαντικός, 10 του Σεπτέμβρη του 2011). 
Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κίνδυνο. Και η σύγχρονη ταξίδια και άλλες πρακτικές θέτοντας την 
ανθρωπότητα σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Η διαδρομή του ωχρού / πράσινο ιππέα του θανάτου θα 
οδηγήσει σε θανάτους από επιδημίες. 
Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω σχετικά με το φόβο, όπως η ταινία Contagion εμπλέκονται ότι. Σε ένα 
πρόσφατο ταξίδι στην Ευρώπη, παρατήρησα ότι ορισμένα άτομα Ασίας-εμφάνιση (και μόνο Ασιάτες, και 
στη συνέχεια, κυρίως γυναίκες) φορούσαν μάσκες για να μειώσουν κατά πάσα πιθανότητα τον κίνδυνο 
της σύλληψης αερομεταφερόμενων ασθενειών σε αεροδρόμια και κάποια άλλα μέρη. Το πλύσιμο των 
χεριών και φορώντας μάσκες μερικές φορές έχουν περιορισμένο όφελος, και είναι πιθανό ότι σε 
περιόδους επιδημίας που κάποιοι (αν όχι όλα) μπορούν να επωφεληθούν από τις ενέργειες αυτές. 
Ο τέταρτος ιππέας της Αποκάλυψης θα έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός τετάρτου της 
ανθρωπότητας (Αποκάλυψη 6: 8). Ακριβώς όπως σωματική άσκηση μπορεί να ωφελήσει και για λίγο, 
σωματική υγιεινή βήματα μπορούν επίσης να επωφεληθούν κάποιοι για λίγο, αλλά στρέφονται προς τον 
Θεό και ζουν τρόποι του είναι ό, τι πρέπει να κάνουμε: 
8 Για σωματική άσκηση κέρδη λίγο, αλλά ευσέβεια είναι επικερδής για όλα τα πράγματα, έχοντας 
υπόσχεση για τη ζωή που τώρα είναι και αυτό που είναι να έρθει.9 Αυτό είναι ένα πιστό ρητό και πάσης 
αποδοχής άξιος. 10 Για να το σκοπό αυτό, τόσο της εργασίας όσο και υποφέρουμε κατηγορία, επειδή 
εμπιστευόμαστε στο ζωντανό Θεό, ο οποίος είναι ο Σωτήρας όλων των ανθρώπων, ειδικά εκείνων που 
πιστεύουν. (1 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 4:8-11) 



Ναι, είναι πιθανό ότι όσοι λαμβάνουν ορισμένες φυσικές προφυλάξεις θα τα πάνε καλύτερα από 
εκείνους που δεν το κάνουν. Ωστόσο, η ευσέβεια είναι κερδοφόρο σε όλα τα πράγματα. 

Κρατήστε Γρήγορη αυτό που είναι καλό 

Μην παραβλέπουμε τι λένε οι γραφές. Και σε σχέση με την προφητεία, με την δια βίου Εκκλησία 
του Θεού: 

19 Έχουμε επίσης μια πιο σίγουροι λέξη της προφητείας? εις το οποίο 
εσείς κάνετε καλά να προσέχετε, ως προς ένα φως που λάμπει σε 

σκοτεινό μέρος, μέχρι την ημέρα την αυγή, και ανατείλει μέρα στις καρδιές σας (2 ΠΕΤΡΟΥ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1:19, KJV). Η Αγία Γραφή λέει:

21 Αποδείξτε όλα τα πράγματα? κρατήστε γρήγορα αυτό που είναι καλό. (1 ΠΡΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 5:21, KJV)

Αν και ο τέταρτος ιππέας θα μια μέρα αυτό αιώνα άρχισε βόλτα του, το Ισλάμ δεν είναι η τέταρτη 
άλογο της Αποκάλυψης. 



1 Ιαν: Είναι αυτό μια ημερομηνία για να 
γιορτάσουμε; 

Ρωμαϊκό Θεό Janus Bifrons στο Μουσείο του Βατικανού 

Με Bob Thiel 

Κάθε 31 Δεκεμβρίου η γιορτή ξεκίνησε από πολλούς να «φέρει το νέο έτος.» Πρόκειται 
για ένα εξωφρενικά δημοφιλές διακοπών στις δυτικές χώρες. Οι άνθρωποι φέρνουν το 
έτος με τα κόμματα και μεγάλες φανφάρες. 

Γιατί γιορτάζεται όταν είναι; Είναι αυτή μια σωστή διακοπές για τους Χριστιανούς για 
να γιορτάσει; Ποια είναι τα φρούτα του; Μήπως ο Θεός διδάσκει ότι το «νέο έτος», 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου; 

Γιατί 1 Ιαν.; 

Ήταν το 46 π.Χ. ότι ο Ιούλιος Καίσαρας δηλώσει ότι την 1η Ιανουαρίου θα 
σηματοδοτήσει την αρχή του νέου έτους. Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ιανό 
Bifrons, ο δικέφαλος θεός του ξεκίνημα, μεταβάσεις, πύλες και πόρτες στη ρωμαϊκή 
μυθολογία (bifrons σημαίνει δικέφαλο). Οι άνθρωποι προσεύχονταν για να 

Ιανός, όταν ήθελαν κάτι νέο στη ζωή τους (όπως ψηφίσματα). 
Ιανός συνήθως απεικονίζεται με δύο πρόσωπα, το ένα κοιτάζει στο παρελθόν και το 
άλλο το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον (οι δύο όψεις επίσης σήμαινε ότι ο Ιανός 
αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ, βλ Burchett, σ. 15). 

Η πρώτη ημέρα του μήνα του Ιανουαρίου ήταν ιερή γι 'αυτόν. 
Η πρώιμη Καθολική Εκκλησία όχι μόνο δεν γιόρταζαν την τήρηση ένα χειμερινό της 
Πρωτοχρονιάς. Ο Τερτυλλιανός (ένας από τους κορυφαίους 2ος / 3ος αι συγγραφείς 



του) προειδοποίησε ότι για να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις του χειμώνα 
έκανε μια υπόχρεη σε ειδωλολατρική θεούς. 

Ανακοίνωση για το τι Τερτυλλιανός έγραψε για το χειμώνα γιορτές, όπως Saturnalia: 

Η Minervalia είναι τόσο Μινέρβα, όπως τα Saturnalia του Κρόνου? Του 
Κρόνου, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να γιορτάζεται ακόμα και με λίγο 
σκλάβοι κατά τη στιγμή της Saturnalia. Δώρα για το νέο έτος είναι επίσης 
πρέπει να αλιεύονται σε, και η Septimontium διατηρούνται? και όλα τα 
δώρα του Midwinter και το πανηγύρι του Αγαπητέ Kinsmanship πρέπει να 
ζητούν απ 'αυτόν? τα σχολεία πρέπει να είναι στεφανωμένη με λουλούδια? 
συζύγους των flamens »και η θυσία aediles? το σχολείο τιμάται στις όρισε 
ιερό ημέρες. Το ίδιο πράγμα γίνεται την ημέρα των γενεθλίων ενός ειδώλου 
του? κάθε μεγαλοπρέπεια του διαβόλου συχνάζουν. Ποιος θα σκεφτείτε ότι 
αυτά τα πράγματα είναι που αρμόζει σε μια χριστιανική πλοίαρχο, εκτός 
και αν είναι αυτός, ο οποίος τις κατάλληλες σκεφτούν το ίδιο σε κάποιον 
που δεν είναι κυρίαρχος; (Τερτυλλιανός. Την ειδωλολατρία, Κεφάλαιο Χ 
Μετάφραση Σ Thelwall. Απόσπασμα από το Ante-Σύμβολο της Πατέρων, 
τόμος 3. Edited by Alexander Roberts και ο James Donaldson. American 
Edition, 1885). 

Αλλά, όμως, η πλειοψηφία (των Χριστιανών) έχουν από αυτή τη φορά 
προκαλείται από την πίστη στο μυαλό τους ότι είναι επιτρεπτή, αν σε 
οποιαδήποτε στιγμή κάνουν ό, τι κάνουν τα έθνη, για το φόβο "το όνομα 
βλασφημηθή" ... Το να ζεις με ειδωλολάτρες είναι νόμιμη, να πεθάνει μαζί 
τους δεν είναι. Ας ζήσουμε με όλα? Ας χαρούμε μαζί τους, έξω από την 
κοινότητα της φύσης, όχι δεισιδαιμονία. Είμαστε συμμαθητές στην ψυχή, 
όχι στην πειθαρχία? συμπολίτες κάτοχοι του κόσμου, δεν σφάλματος. Αλλά 
αν δεν έχουμε το δικαίωμα της κοινωνίας σε θέματα αυτού του είδους με 
τους ξένους, πόσο πολύ πιο πονηρούς να τα γιορτάσουμε μεταξύ των 
αδελφών! Ποιος μπορεί να διατηρήσει ή να υπερασπιστεί αυτό; ... Από 
εμάς, η ... Σατουρνάλια και το Νέο Έτος και φεστιβάλ Midwinter και 
Matronalia συχνάζουν-δώρα έρχονται και παρέρχονται-Νέο-έτους τα 
δώρα-παιχνίδια έρχονται να προστεθούν θορύβου δεξιώσεις ενταχθούν din 
τους! Ω καλύτερη πιστότητα των εθνών στη δική τους αίρεση, η οποία 
διεκδικεί την επισημότητα των Χριστιανών για τον εαυτό του ... Δεν είναι 
η ημέρα του Κυρίου, δεν Πεντηκοστής, ακόμη και αν είχαν τα γνωστά, θα 
έχουν μοιραστεί μαζί μας? επειδή θα φοβηθούν μήπως πρέπει να φαίνεται 
ότι είναι Χριστιανοί. Δεν είμαστε ανήσυχοι μήπως φαίνεται να είμαστε 
ειδωλολάτρες! (Τερτυλλιανός. Την ειδωλολατρία, κεφάλαιο XIV. 
Μετάφραση Σ Thelwall. Απόσπασμα από το Ante-Σύμβολο της Πατέρων, 
τόμος 3. Edited by Alexander Roberts και ο James Donaldson. American 
Edition, 1885t). 



Όμως, «ας τα έργα σας να λάμψει," λέει ο ίδιος? αλλά τώρα όλα τα 
καταστήματα και τις πύλες μας να λάμψει! Θα πρέπει τώρα-α-ημερών 
βρείτε περισσότερες πόρτες των ειδωλολάτρες, χωρίς λάμπες και δάφνη-
στεφάνια από των χριστιανών. Τι σημαίνει η υπόθεση φαίνεται να είναι σε 
σχέση με αυτό το είδος (τελετή), επίσης; Αν είναι τιμή ενός ειδώλου του, 
χωρίς αμφιβολία τιμή είδωλο είναι ειδωλολατρία. Αν είναι για το καλό του 
ανθρώπου, ας πάλι θεωρούν ότι όλα ειδωλολατρία είναι για το καλό του 
ανθρώπου? Ας πάλι θεωρούν ότι όλα ειδωλολατρία είναι η λατρεία γίνεται 
με τους άνδρες, δεδομένου ότι είναι γενικώς αποδεκτό ακόμη και μεταξύ 
των πιστών τους, που άλλοτε τους θεούς των εθνών ήταν άνδρες? και γι 
'αυτό δεν κάνει καμία διαφορά αν ο προληπτικός φόρος τιμής να 
παρέχονται στους άνδρες του πρώην ηλικία ή αυτό. Η ειδωλολατρία είναι 
καταδικασμένη, όχι για λογαριασμό των προσώπων που έχουν συσταθεί 
για τη λατρεία, αλλά για λογαριασμό των εν λόγω εορτές του, που 
σχετίζονται με τους δαίμονες (Τερτυλλιανός. Από την ειδωλολατρία, 
κεφάλαιο XV. Μετάφραση Σ Thelwall. Απόσπασμα από το Ante-Σύμβολο 
της Πατέρων , Τόμος 3. Edited by Alexander Roberts και ο James 
Donaldson. American Edition, 1885). 

Τι Τερτυλλιανός φαίνεται να λέει είναι ότι παρατηρώντας τους εορτασμούς της 
Πρωτοχρονιάς κάνουν οι Χριστιανοί φαίνεται να είναι οι οπαδοί των 
παγανιστικών θεών, και δεδομένου ότι οι ειδωλολάτρες δεν θα γιορτάσει σκόπιμα 
ημερών θεωρείται από πολλούς ότι είναι Χριστιανοί, οι Χριστιανοί δεν πρέπει να 
γιορτάσουμε τις μέρες που έχουν τιμηθεί με τα έθνη. Συγκεκριμένα, ένιωθε ότι 
εκείνοι που πρεσβεύουν ο Χριστός δεν θα πρέπει να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά ή 
άλλες παγανιστικές ημέρες, καθώς ακόμη και η τήρηση είναι μια μορφή 
ειδωλολατρίας.       Η Αγία Γραφή διδάσκει: 

19 Τι λέω συνέχεια; Αυτό είναι ένα είδωλο τίποτα, ή ό, τι προσφέρεται στα 
είδωλα είναι τίποτα;20 Μάλλον, ότι τα πράγματα που οι Εθνικοί θυσιάσει 
θυσιάζουν σε δαίμονες και όχι στον Θεό, και δεν θέλω να έχουμε κοινωνία 
με τους δαίμονες. (1 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 10:19-21) 

Πρωτοχρονιάς έχει σαφώς δαιμονική προέλευση και προωθεί παγανισμού. 

Πρωτοχρονιά παρατηρήθηκε επίσης προς τιμήν του ειδωλολατρικού θεάς Strenua 
/ Strenia, η θεά του καθαρισμού και της ευημερίας. Μπορεί να είναι εν μέρει λόγω 
της της ότι τα ψηφίσματα και τους όρκους της Πρωτοχρονιάς γίνεται σήμερα. 

Η Καθολική Εγκυκλοπαίδεια επιβεβαίωσε αυτό όταν ανέφερε: 



Χριστιανοί συγγραφείς και συμβούλια καταδίκασαν οι ειδωλολάτρες όργια 
και τις υπερβολές που συνδέονται με τη γιορτή της Saturnalia, που 
γιορτάζεται στις αρχές του έτους: ο Τερτυλλιανός κατηγορεί τους 
Χριστιανούς που θεωρούνται τα συνήθη δώρα - που ονομάζεται strenae (π 
étrennes) από τη θεά Strenia, ο οποίος προήδρευσε Πρωτοχρονιά (πρβλ 
Οβίδιος, Fasti, 185-90) - (. De Idol xiv) ως απλές μάρκες των φιλικών 
συνουσία, και προς το τέλος του έκτου αιώνα, το Συμβούλιο της Οσέρ 
(μπορώ.) απαγόρευσε τους Χριστιανούς strenas diabolicas observare. Το 
Συμβούλιο ΙΙ της Τουρ που πραγματοποιήθηκε στο 567 (κονσέρβα. 17) 
ορίζει τις προσευχές και μια μάζα από εξιλέωσης για την Ημέρα της 
Πρωτοχρονιάς, προσθέτοντας ότι αυτή είναι μια πρακτική μακρά χρήση 
(patres nostri statuerunt). Χοροί ήταν απαγορευμένη, και παγανιστικές 
εγκλήματα έπρεπε να συγχωρεθούν από το Χριστιανικό νηστείες (Άγιος 
Αυγουστίνος, Serm, cxcvii-VIII στο PL, XXXVIII, 1024?. Ισίδωρος της 
Σεβίλλης, De Div Off Εκκλ, εγώ, ΧΙ_Ι?... Trullan Συμβούλιο , 692, μπορεί. 
LXII). (Tierney, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ  "Πρωτοχρονιά." Η Καθολική 
Εγκυκλοπαίδεια Τόμος 11. Νέα Υόρκη:... Robert Appleton Company, 
1911.) 

Diabolicas της έκφρασης strenas observare περίπου μεταφράζεται από τα λατινικά 
στα αγγλικά ως «παρατηρώντας την νέα ώρα του Διαβόλου". Είναι πιθανό ότι τα 
ψηφίσματα του νέου έτους που σχετίζονται με τον καθαρισμό και την ευημερία 
χαρακτηριστικά του ειδωλολατρική θεάς Strenia. Έτσι, ενώ η Ρωμαιοκαθολική 
συμβούλιο απαγόρευσε νέο έτος του διαβόλου, πολλοί στις μέρες μας 
παρατηρούμε. 

Έτσι Καθολική πηγές παραδέχονται ξεκάθαρα ότι ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς 
ήταν αρχικά αντίθετοι με υποστήριξε "Χριστιανούς συγγραφείς." Ως εκ τούτου, 
παρατηρώντας Πρωτοχρονιάς σίγουρα δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι ένα 
πρωτότυπο αποστολική πρακτική ούτε καν πρόωρη παράδοση για τους 
Καθολικούς της Ρώμης. 

Η Γιορτή της Περιτομής; 

Πρωτοχρονιά δεν έγινε επίσημα μια ιερή ημέρα για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 
μέχρι το 487 μ.Χ., όταν ανακηρύχθηκε ως η Γιορτή της Περιτομής (αν και μπορεί 
να έχουν παρατηρηθεί, επίσης, τον τέταρτο αιώνα, αλλά και άλλες πηγές 
αναφέρουν όγδοο αιώνα ή αργότερα ημερομηνίες): 
Η δική μας "Ημέρα New- έτους», η «Γιορτή της Περιτομής," ονομαζόταν η 
οκτάβα των Χριστουγέννων ήδη από το 487, AD, και καθιερώθηκε από την 
Εκκλησία για να τιμήσουν την τελετή του εβραϊκού νόμου που υπέβαλε ο 



Σωτήρας. Στην εποχή της Numa τα παλιά ρωμαϊκά ειδωλολάτρες 
αφιερωμένη η ημέρα στον Ιανό, η διπρόσωπη θεότητα ... (Savage J., 
συντάκτης. Το Manhattan και de La Salle μηνιαία. Της Νέας Υόρκης 
Καθολική Protectory, 1875, σελ. 2) 

Η Γιορτή της Περιτομής έχει παρατηρηθεί κατά τη Ρωμαϊκή εκκλησία από 
το 487 και στην Αγγλικανική εκκλησία από το 1549. (Douglas GW, 
Compton HD Το αμερικανικό βιβλίο των ημερών: α. Συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τις διακοπές, γιορτές, επετείους και αξιοσημείωτη 
χριστιανικών και εβραϊκών ιερές ημέρες, με σημειώσεις σχετικά με άλλες 
αμερικανικές επετείους αντάξια της μνήμης. HW Wilson Co., 1957, σελ. 2) 

Αυτό έδωσε την Καθολική, καθώς και Αγγλικανική εκκλησία του ένα φεστιβάλ 
οκτώ ημερών με μια «άγια μέρα» στην αρχή και το τέλος, παρόμοιο από την 
άποψη την Γιορτή της Σκηνοπηγίας (Λευιτικό 23: 34-35). Προσδιορίστηκε ότι αν 
ο Ιησούς γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου (ακόμα κι αν δεν θα μπορούσε να ήταν), 
από τότε που ήταν περιτομή οκτώ ημέρες αργότερα (Λουκάς 2:21), Αυτός θα είχε 
περιτομή την 1η Ιανουαρίου, εξ ου και το σκεπτικό για το Νέο Έτος είναι «η 
Γιορτή της Περιτομής.» 

Θα πρέπει να προστεθεί ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη στην Αγία Γραφή ότι η 
περιτομή του Ιησού »θα πρέπει να εορτάζεται. 

Πραγματικά εδώ είναι το μόνο στίχο της Βίβλου που ασχολείται ειδικά περιτομή 
του Ιησού: 

21 Και όταν οκτώ ημέρες ολοκληρώθηκαν για την περιτομή του παιδιού, 
κλήθηκε το όνομά του ΙΗΣΟΥ, το όνομα που δόθηκε από τον άγγελο πριν 
Συνελήφθη στη μήτρα (ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:21). 
Σημειώστε ότι δεν υπάρχει καμία εντολή για να γιορτάσουν αυτή την ημερομηνία, 
ως εκ τούτου, δεν ήταν πραγματικά μια πρωτότυπη αποστολική παράδοση. 
Φαίνεται περισσότερο σαν ένα συμβιβασμό με μη-βιβλικό παγανιστικές πρακτικές 
που σχετίζονται με. Φυσικά, το γεγονός ότι οι Εβραίοι τα μωρά δεν είχαν κάνει 
περιτομή γενικά τα μεσάνυχτα θα πρέπει να δείξουμε όλοι ότι αυτό δεν 
γιορτάζεται ως Πρωτοχρονιάς τα μεσάνυχτα πραγματικά δεν σχετίζεται άμεσα με 
την περιτομή του Ιησού. 

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η βιβλική άνθρωποι πρέπει να συμμετέχουν στη 
βαριά κατανάλωση και ξέφρενα πάρτι το βράδυ πριν να τιμήσει το γεγονός ότι ο 
Ιησούς θα περιτομή την επόμενη μέρα. Στην πραγματικότητα, η Αγία Γραφή 
προειδοποιεί ειδικά για τον εορτασμό εορτές για τον αληθινό Θεό που 
χρησιμοποιούνται για παγανιστικών θεών (π.χ. Ιερεμίας 10: 2). Δεδομένου ότι η 



«γιορτή της περιτομής» είναι δεμένη με την ημερομηνία της γέννησης του 
Χριστού, μπορεί να είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η Εκκλησία της Ρώμης δεν 
είχε καν εγκρίνει τα Χριστούγεννα μέχρι τα φαινόμενα τον τέταρτο αιώνα. 

Τα World Book Encyclopedia σημειώσεις: 

Σε 354 μ.Χ., ο Επίσκοπος της Ρώμης Liberius διέταξε τους ανθρώπους να 
γιορτάσουν στις 25 Δεκεμβρίου Μάλλον επέλεξε την ημερομηνία αυτή, 
διότι ο λαός της Ρώμης ήδη παρατηρηθεί ως γιορτή του Κρόνου, γιορτάζει 
τα γενέθλια του ήλιου (Sechrist EH Χριστούγεννα. World Book 
Encyclopedia , τόμος 3. πεδίο Επιχειρήσεις Εκπαιδευτικό Corporation, 
Chicago, 1966, 408-417), σελ.. 

Η ιστορία δείχνει ότι 25 Δεκεμβρίου προφανώς επιλέχθηκε λόγω της 
παγανιστικής λατρείας και πρακτικές ότι η περιτομή του Ιησού δεν ήταν την 1η 
Ιανουαρίου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος βιβλική ότι την 1η Ιανουαρίου θα πρέπει 
να γιορτάζεται από τους χριστιανούς. 

Στην πραγματικότητα, όταν η Ρωμαϊκή Εκκλησία ενέκρινε αρχικά τον εορτασμό 
της Πρωτοχρονιάς, υπήρχε η ελπίδα ότι θα σταματήσει το πόσιμο και άγρια μέρη, 
αλλά δεν το έκανε. 

Τον τελευταίο καιρό, δεν έχω δει πολλά καταδίκη αυτών των πρακτικών από κάθε 
Ρωμαίο ηγέτες, που θα περίμενε κανείς δεδομένου ότι ίσως το πιο από τα μέλη 
τους να συμμετάσχουν στους τύπους των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς που η 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε αρχικά καταδικαστεί. 

Ότι οι διάφορες παλαιότερες Ρωμαιοκαθολική γραπτά δείχνουν μια σύνδεση 
μεταξύ των εορτασμών παγανιστικές εορτές αρχαία Πρωτοχρονιάς: 

Ακόμη και στη δική μας μέρα τα κοσμικά χαρακτηριστικά του ανοίγματος 
της Πρωτοχρονιάς παρεμβαίνει με τη θρησκευτική τήρηση της Περιτομής, 
και τείνουν να κάνουν μια απλή διακοπές του αυτό που θα πρέπει να έχει 
το ιερό χαρακτήρα της μια ιερή ημέρα. Άγιος Αυγουστίνος επισημαίνει τη 
διαφορά μεταξύ της παγανιστικής και της χριστιανικής τρόπο τον 
εορτασμό της ημέρας: ειδωλολατρική γλέντι και τις υπερβολές έπρεπε να 
συγχωρεθούν από το Χριστιανικό νηστεία και προσευχή (PL, XXXVIII, 
1024 και επόμενες .; Serm cxcvii, cxcviii.) (Tierney ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ  J. 
μεταγράφεται από Wm Stuart Γαλλική, νεώτερος Γιορτή της Περιτομής. η 
Καθολική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος ΙΙΙ. Copyright © 1908 από τον Robert 
Appleton Company. Nihil obstat, 1η Νοεμβρίου 1908. Remy Lafort, STD, 
λογοκρίνει. επίσημη έγκριση. + ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ  Cardinal Farley, 
Αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης). 



Οι Χριστιανοί δεν πρέπει να υιοθετήσουν παγανιστικές τελετές (1 Κορινθίους 
10:20? Δευτερονόμιο 12: 29-32). 

Ιανός: Ο Θεός του Χρόνου; 

Έτσι, πώς γιορτάζεται το Νέο Έτος; 

Καλά έθιμα διαφέρουν σε όλο τον κόσμο. Διάφοροι πολιτισμοί πιστεύουν ότι η 
συνάντηση με τους ανθρώπους, την κατανάλωση ορισμένων τροφών, ή την 
κατανάλωση ορισμένων αλκοολούχων θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί καλή τύχη 
για το έτος. 

Το 1700, παρατηρήσετε ένα ποίημα που γράφτηκε από και για Ιανός από το 
ποιητικό έργα του Τζόναθαν Σουίφτ, Τόμοι 2-3, από τον Jonathan Swift, Τζον 
Mitford, σ. 120: 

Στον Ιανό, ΣΤΗ Πρωτοχρονιά, 1726. ' 
Δύο Ιανό, θεό του Χρόνου! 
Να Φοίβος μου ενώ ομοιοκαταληξία? 
Για να υποχρεωθούν παλιόφιλος σας Swift, 
Φέρτε κυρά μας δώρο Πρωτοχρονιάς? 
Έχει πήρε, αλλά μισό πρόσωπο? 
Ιανός, δεδομένου ότι έχεις ένα στήριγμα, 
Για κυρία μου φορά να είναι το είδος? 
Δώστε της το μισό πρόσωπό σου πίσω. 
Ο Θεός του χρόνου, αν είναι σοφός, 
Δεν Κοίτα με στα μάτια σου μέλλον? 
Τι εισάγει προς τα εμπρός τα μάτια σου; 
Λοιπόν, αν θα μπορούσατε να χάσετε αρκετά. 
Μπορείτε να χαρείτε θέαση 
Πλησιάζει ερείπιο αυτό το φτωχό νησί του, 
Όταν αναδρομή σου συντριπτική 
Βλέπει το ένδοξο παρελθόν των ηλικιών; 
Ευτυχισμένο το έθνος που ήταν τυφλή, 
Ή είχε μόνο τα μάτια πίσω! 

Έτσι, ορισμένοι θεωρούν Ιανός είναι ο "Θεός του Χρόνου» - αλλά δεν υπάρχει 
πραγματικός Χριστιανός θα. 

Φαίνεται, όμως, ότι ο Ιανός θα μπορούσε να ήταν κυρίως ένα δευτερεύον ζήτημα 
για το έτος για να ξεκινήσει στη συνέχεια: 



Η σύνδεση μεταξύ της Janus και τις τελετές του Ιανουαρίου πρώτη μπορεί 
να εξακολουθεί να απεικονίζεται περαιτέρω από αυτές τις γραμμές από το 
Carmina Τρία de Mensibus: 
Σπεύδω Iani mensis sacer est: en aspice UT aris Tura micent, sumant 
ut Pia LIBA Lares. Annorum saeclique caput, natalis 
honorumpurpureos fastis qui numerat proceres. 

πράγμα που μπορεί να σημαίνει, "Αυτό είναι το ιερό μήνα Ιανουάριο-ιερό 
λόγω των τελετών. Ιανουαρίου είναι η αρχή του έτους, επειδή οι μωβ-
επενδυμένα αρχηγούς χρονολογούνται έδρα τους από το μήνα αυτό." Παρά 
το γεγονός ότι ο Ιανός χρησιμοποιείται εδώ μόνο ως προσωποποίηση του 
μήνα του, αλλά κάποια ιερότητα αντανακλάται στον θεό τον εαυτό του από 
τις τελετές της ημέρας. Από τις γραμμές που μόλις παρέθεσα, είναι 
προφανές ότι Fastorum γενάρχης parensque * σημαίνει μόνο, «Ιανός, 
δηλαδή από τον Ιανουάριο, είναι η αρχή του έτους, γεγονός που πρέπει να 
τονίζεται από πατριωτικά τους Ρωμαίους, επειδή οι πρόξενοι αναλάβει ή να 
ανανεώνεται, το γραφείο τον Ιανουάριο πρώτα." (Janus στη ρωμαϊκή ζωή 
και λατρεία: α. Μελέτη στη ρωμαϊκή θρησκείες ... Από Bessie Rebecca 
Burchett, 15 ρ) 
Στις ΗΠΑ και πολλές άλλες δυτικές κουλτούρες, όρκους κάλεσε τα ψηφίσματα 
του νέου έτους συχνά. Από την έρευνα αυτή συγγραφείς, ενώ η μετάνοια είναι ένα 
καλό πράγμα, ο ίδιος πιστεύει ότι αυτό το έθιμο των ψηφισμάτων είναι παρόμοιες 
με τις προσευχές γίνονται στον Ιανό και άλλων ειδωλολατρικών θεοτήτων σχετικά 
επιθυμεί κάτι νέο. Παρατηρήστε την ακόλουθη: 
Η πρακτική των αποφάσεων ψηφίσματα του νέου έτους μπορεί να 
αναχθούν 4.000 χρόνια από τους αρχαίους Βαβυλώνιους που έκανε 
υποσχέσεις στους θεούς στην αρχή κάθε έτους, αν και γι 'αυτούς, το νέο 
έτος ξεκίνησε το Μάρτιο. Αρχαίοι Ρωμαίοι χτύπησε και την Πρωτοχρονιά 
κάνοντας ψηφίσματα, το Μάρτιο, μέχρι το νέο έτος μετατοπίζεται προς 
Jan.1 κάποια στιγμή γύρω στο 300 π.Χ.. 

Η αρχαία παράδοση συνεχίζεται στην Αμερική, όπου περίπου 4 στους 10 
ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν να κάνουν τα ψηφίσματα του 
νέου έτους. (Mekouar DH. Αμερικανοί ανησυχούμε περίμετρο της μέσης & 
Πορτοφόλια. Φωνή της Αμερικής, 31 Δεκεμβρίου, 2014 /) 
Σύμφωνα με τις περισσότερες διαθέσιμες έρευνες, οι περισσότεροι άνθρωποι 
σπάνε τα ψηφίσματα του νέου έτους τους. Ας ελπίσουμε ότι δεν τους κάνει πριν 
από τον αληθινό Θεό του οποίου η λέξη λέει: 



4 Όταν κάνετε μια ευχή στον Θεό, μην καθυστερήσετε να το πληρώσει? για 
Δεν έχει καμία ευχαρίστηση σε ανόητους. Δώστε ό, τι έχετε ορκιστεί —5 
Καλύτερα να μην υπόσχονται από το να υπόσχονται και να μην 
πληρώνουν. 6 Μην αφήνετε το στόμα σας προκαλέσει σάρκα σας στην 
αμαρτία, ούτε να πω πριν από τον αγγελιοφόρο του Θεού ότι ήταν ένα 
λάθος. Γιατί θα πρέπει ο Θεός να είναι θυμωμένος με δικαιολογία σας και 
να καταστρέψει το έργο των χεριών σου; (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 5:4-6). 

Πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι Χριστιανοί κάνουν ή άλλων όρκους της 
Πρωτοχρονιάς, αλλά δεν τις πληρούν. 

Μια άλλη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στις ΗΠΑ και αλλού για το Νέο 
Έτος είναι βαριά κατανάλωση αλκοόλ. Πολλοί που πηγαίνω στα συμβαλλόμενα 
μέρη της Πρωτοχρονιάς μεθύσει. Παρά το γεγονός ότι η Αγία Γραφή επιτρέπει το 
αλκοόλ (πρβλ 1 Τιμόθεο 5:23), ο Παύλος προειδοποίησε τους Χριστιανούς, «Μην 
είσαι μεθυσμένος» (Εφεσίους 5:18). 

Μια άλλη Προέλευση 

Ενώ υπάρχουν πολλές αφετηρίες για ένα φεστιβάλ οκτώ ημερών γιορτάζεται στο 
τέλος του Δεκεμβρίου και να λειτουργήσει μέσα στο πρώτο μέρος του 
Ιανουαρίου, υπάρχει τουλάχιστον μία από τις βιβλικές ενδιαφέροντος. 

Μετά το θάνατο του Σολομώντα, 10 φυλές του Ισραήλ χωρίστηκε από το βασίλειό 
του Ροβοάμ και ακολούθησε Ιεροβοάμ. Ιεροβοάμ φοβόταν πως εάν οι υπήκοοί 
του, εξακολουθεί να διατηρείται η Γιορτή της Σκηνοπηγίας στην Ιερουσαλήμ, ότι 
τελικά μπορεί να τον σκοτώσει και να γυρίσει πίσω για να Ροβοάμ (1 
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 12: 26-27), έτσι ώστε «ο Ιεροβοάμ χειροτονήθηκε μια γιορτή για 
την δέκατη πέμπτη ημέρα του όγδοου μήνα, . όπως και το πανηγύρι που ήταν στον 
Ιούδα, (που πραγματοποιήθηκε στο έβδομο μήνα του ημερολογίου του Θεού) και 
πρόσφερε θυσίες στο βωμό (έναντι 34) Ο Θεός ήταν αντίθετος με αυτό (1 
Βασιλέων 13: 1-3). 

Τώρα το νωρίτερο ρωμαϊκό ημερολόγιο είχε 10 μήνες. Ο Ιούλιος Καίσαρας είναι 
ένα ημερολόγιο 12 μηνών γίνεται με την προσθήκη 2 επιπλέον μήνες. Ωστόσο, 
δεν τους προσθέσετε σε εφαρμογή στα τέλη του έτους, αλλά και σε άλλους 
χρόνους. Αυτός είναι ο λόγος που, ακόμα κι αν τα λατινικά ονόματα των μηνών 
θα έλεγα ότι τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, και τον Δεκέμβριο θα πρέπει 
να είναι η 7η, 8η, 9η και 10η μηνών αντίστοιχα, είναι τώρα αντί για το 9ο, 10ο, 
11ο, και 12ο . Γιορτή του Θεού της Σκηνοπηγίας συνήθως αρχίζει κοντά τέλη 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους (η ακριβής ημερομηνία ρωμαϊκό ημερολόγιο ποικίλλει με 
βάση το γεγονός ότι υπολογίζεται με βάση μια σεληνιακή, όχι αυστηρά ηλιακό, 
ημερολόγιο). Έτσι πρωτότυπο φεστιβάλ Ιεροβοάμ άρχισε γύρω στα τέλη του 



Οκτωβρίου. Ωστόσο, όταν δύο επιπλέον μήνες, προστέθηκαν στο ρωμαϊκό 
ημερολόγιο, είναι πολύ πιθανό ότι αυτός ο άνθρωπος-έκανε οκτώ ημερών 
διακοπών κινήθηκε προς το τέλος του Δεκεμβρίου. 

Τι πιστεύει στην Αγία Γραφή πρόσωπο θα ήθελε να συμμετάσχει στη διαστροφή 
του Ιεροβοάμ Γιορτή του Θεού της Σκηνοπηγίας; Ωστόσο, πολλοί που ομολογούν 
τον Χριστό πράξουν. 

Αναφορές Έγκλημα 

Ανακοίνωση κάποιες αναφορές έγκλημα στις ΗΠΑ που σχετίζονται με το Νέο 
Έτος: 
Ειδικοί προειδοποιούν Αμερικανοί ενός εγκλήματος που πηγαίνει χέρι-χέρι 
με την έναρξη του νέου έτους. Σύμφωνα με μια νέα έκθεση από την Εθνική 
Ασφαλιστική εγκλήματος Προεδρείο, Πρωτοχρονιά είναι το πιο δημοφιλές 
διακοπών για κλοπές αυτοκινήτων. 
http://kfor.com/2013/12/31/most-common-crime-on-new-years-day-may-
not-be-what-you-think/ 

Οι κάτοικοι παροτρύνονται να εξασφαλίσει τα σπίτια τους για να 
αποτρέψει τους διαρρήκτες που στοχεύουν άδειο ιδιότητες για την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς. "Διαρρήκτες περιμένουμε από τους 
ανθρώπους να είναι πιο χαλαρή και λιγότερο προσεκτικοί κατά την περίοδο 
των διακοπών και να επωφεληθούν από τα σπίτια έχουν εκκενωθεί, όπως οι 
άνθρωποι βλέπουν τη νέα χρονιά με τους φίλους και την οικογένεια." 
http://www.rochdaleonline.co.uk/news-features/2/news-
headlines/84548/deter-burglars-on-new-years-eve 

Ενώ οι εγκληματίες θα μπορούσε να πάρει μια άλλη φορά, νόμιζα ότι εκείνοι που 
εξακολουθούν να αποφασίσει να διατηρήσει την Πρωτοχρονιά, παρά την 
προέλευσή του μπορεί να επιθυμεί να εξετάσει το ενδεχόμενο πρόσθετων 
προληπτικά μέτρα κατά των εγκλημάτων, όπως η παραπάνω. 

Νέο Έτος του Θεού αρχίζει την άνοιξη 

Είναι η 1η Ιανουαρίου, η αρχή του νέου έτους Θεός δήλωσε; 

Κανένα. 
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Κατά την ομιλία του Εβραϊκού μήνα Αβίβ, η οποία λαμβάνει χώρα περί τα τέλη 
Μαρτίου / αρχές Απριλίου Θεός δήλωσε: 

2 Αυτό το μήνα πρέπει να σας ξεκίνημα μήνες? πρέπει να είναι ο πρώτος 
μήνας του έτους για να σας. (ΕΞΟΔΟΣ 12:2) 

1 Ιαν δεν είναι η αρχή του έτους για τον αληθινό Θεό, αλλά μόνο ορισμένες 
ψεύτικους θεούς. 

Τώρα ίσως θα πρέπει να αναφερθεί ότι άλλοι πολιτισμοί αναγνωρίζουν ότι η νέα 
χρονιά αρχίζει την άνοιξη. Και ενώ οι πολιτισμοί έχουν διάφορες μη βιβλική 
πρακτικές, είναι βέβαιο ότι, επειδή το έτος του Θεού αρχίζει την άνοιξη ότι ίσως 
αυτοί οι άνθρωποι στην αρχαιότητα γνώριζαν αυτό, και διατήρησε τη σωστή 
εποχή, αλλά πρόσθεσε αθέμιτες πρακτικές. 

Δεν είναι όλα έχουν ακολουθήσει τις πρακτικές του Ιούλιου Καίσαρα (που 
ονομάζεται "Julie" παρακάτω): 

Για μερικές χιλιάδες χρόνια πριν Julie και τη Ρωμαϊκή Σύγκλητο ενεπλάκη, 
το νέο έτος γιορτάζεται με τα πρώτα βρώσιμα φυτά της σεζόν ή και το 
πρώτο νέο φεγγάρι. 

Σε μεγάλο μέρος της Ινδίας, Nava Varsha γιορτάζεται το Μάρτιο ή τον 
Απρίλιο, όπως και στις πιο αρχαίους πολιτισμούς. 

Σιχ γιορτάζουν Hola Mohalla Μάρτιο? ομοίως για τον Περσικό Nowruz. 

Όπως γιόρτασε στην Κίνα και η Νοτιοανατολική Ασία, σεληνιακό νέο έτος 
εξακολουθεί να έχει ένα πλωτό ημερομηνία, την πρώτη ημέρα του πρώτου 
σεληνιακού μήνα. (Shore R. Pagan Κόμμα: παραδόσεις της Πρωτοχρονιάς, 
που κατάγονται από τα βάθη της αρχαιότητας Η Vancouver Sun, Καναδάς 
- 26, Δεκεμβρίου, 2008)

Από βιβλική άποψη, το νέο έτος αρχίζει την άνοιξη, και ως εκ τούτου δεν 1η του 
Γενάρη. Και αυτό αρχίζει επίσης με ένα νέο φεγγάρι. Το γεγονός ότι ακόμη και 
πολλοί μη-Χριστιανικούς πολιτισμούς συνειδητοποίησε ότι πρέπει να καταστεί 
ευκολότερο για τους Χριστιανούς να συνειδητοποιήσουν ότι και αυτοί, δεν 
χρειάζεται να λάβουν σοβαρά υπόψη τις πρακτικές αργότερα των Ρωμαίων. 

Πώς ο Θεός Καθορίστε Seasons; 

Πώς ο Θεός καθορίσει τις εποχές; 



Ανακοίνωση για το τι η Αγία Γραφή δείχνει ότι ο Θεός που δηλώνονται στη 
Γένεση: 
14 Τότε ο Θεός είπε, «Γενηθήτω φώτα στο στερέωμα του ουρανού να 
διαιρέσει την ημέρα από τη νύχτα? Και αφήστε τους να είναι για σημεία 
και τις εποχές, και για τις ημέρες και τα χρόνια? 15 και αφήστε τους να 
είναι για τα φώτα στο στερέωμα του ουρανού να δώσει φως στη γη "? και 
ήταν έτσι. 16 Τότε ο Θεός έκανε δύο μεγάλα φώτα: η μεγαλύτερη φως να 
αποφανθεί την ημέρα, και το μικρότερο φως να αποφανθεί το βράδυ. 
Έκανε επίσης τα αστέρια.17 Ο Θεός τους που στο στερέωμα του ουρανού 
να δώσει φως στη γη, 18 και να αποφανθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και κατά τη διάρκεια της νύχτας, και να διαιρέσει το φως από το σκοτάδι. 
Και είδεν ο Θεός ότι ήταν καλό. (Γένεση 1:14-18) 
Ως εκ τούτου, η κίνηση της σελήνης και ο ήλιος ήταν σημαντικό να σημειώσετε 
τις θρησκευτικές εποχές για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν τον Θεό της 
Βίβλου. Ημέρες όπως η 1η Ιανουαρίου δεν αποτελούν μέρος του τρόπου που ο 
Θεός σημάδεψε την εποχή για τις εποχές. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εβραϊκή λέξη μεταγράφεται ως mowed`, αλλά 
μεταφράζεται ως «εποχές» στη Γένεση 1:14, αναφέρεται πιθανόν να θρησκευτικό 
εποχές. 
OT: 4150 mowed` (mo-ADE »)? ή moed` (mo-ADE »)? ή (θηλυκό) 
mow`adah (2 Χρονικών 8:13) (MO-AW-Daw »)? από ΟΤ: 3259? σωστά, 
ένα ραντεβού, δηλαδή ένα σταθερό χρόνο ή την εποχή? Συγκεκριμένα, ένα 
φεστιβάλ? συνήθως ένα χρόνο? κατ 'επέκταση, ένα συγκρότημα (όπως 
συγκληθεί για έναν καθορισμένο σκοπό)? τεχνικά το εκκλησίασμα? κατ 
'επέκταση, ο τόπος της συνάντησης? Επίσης, ένα σήμα (όπως ορίσθηκε 
προηγουμένως) (νέα αρίθμηση Εξαντλητική Ισχυρές του Biblesoft και 
Συμφωνία με ενισχυμένη Ελληνικά-Εβραϊκά λεξικό. Copyright © 1994, 
2003, 2006 Biblesoft, Inc. και Διεθνών μεταφραστές της Βίβλου, Inc.) 

Αυτό μπορεί επίσης να ελεγχθεί από σημειώνοντας ότι η ίδια λέξη mowed` 
(Strong του 4150) χρησιμοποιείται τέσσερις φορές στα επόμενα δύο περάσματα 
και ο αναστημένος αγγλική μετάφραση γι 'αυτούς θα είναι με έντονα γράμματα 
κάτω: 

2 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: Όσον αφορά τις γιορτές του 
Κυρίου, το οποίο θέλετε διακηρύξει ότι είναι άγιοι προσκλήσεις, ακόμη και 
αυτές είναι γιορτές μου ...4 Αυτές είναι οι γιορτές του Κυρίου, ακόμα και 
άγιο προσκλήσεις, οι οποίες θέλετε διακηρύξει σε εποχές τους. 
(ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ 23:2,4, KJV) 



Υπάρχουν επίσης πολλά άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης που υποστηρίζουν 
αυτή την αντίληψη. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν τις συνδέσεις 
μεταξύ της δημιουργίας και του σχεδίου του Θεού για το ιερό εποχές ημέρα. Και 
επειδή οι περισσότεροι δεν το κάνουν, δεν τηρούν Άγιες Μέρες του Θεού, ούτε 
καταλαβαίνουν πολλές πτυχές του σχεδίου της σωτηρίας που απεικονίζουν. 

Τα νέα φεγγάρια ασκήθηκαν με μια τρομπέτα στο αρχαίο Ισραήλ: 
3 Φυσήξτε την τρομπέτα κατά το χρόνο της Νέας Σελήνης, 
Κατά την πανσέληνο, σε πανηγυρική γιορτή μας.  
4 Για αυτό είναι ένα καταστατικό για το Ισραήλ (ΨΑΛΜΟΙ 81:3-4, NKJV) 
Η βιβλική γιορτή των σαλπίγγων αρχίζει μια νέα Σελήνη (Λευιτικό 23:24), και η 
πρώτη ημέρα των αζύμων (Λευιτικό 23: 6) και η πρώτη μέρα της γιορτής της 
Σκηνοπηγίας (Λευιτικό 23:34) αρχίζει την πανσέληνο . 

1 Ιαν είναι μόνο ένα νέο φεγγάρι περίπου μία φορά κάθε 29 χρόνια. 

Δραστηριότητες όπως και πολλά μέρη της Πρωτοχρονιάς είναι 
καταδικασμένοι στην Αγία Γραφή 

Παρατηρήστε ότι η Αγία Γραφή καταδικάζει τις διάφορες δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τα κόμματα της Πρωτοχρονιάς: 
12 Η νύχτα είναι μακριά πέρασε, η μέρα είναι στη διάθεσή σας. Επομένως, 
ας πετάξει μακριά τα έργα του σκότους, και ας βάλουμε στην πανοπλία του 
φωτός. 13 Ας περπατήσει σωστά, όπως στην ημέρα, όχι στο γλέντι και 
μέθη, όχι σε ασέλγεια και της λαγνείας, δεν είναι σε σύγκρουση και 
φθόνο. 14 Αλλά βάλει στον Κύριο Ιησού Χριστό, και δεν κάνουν καμία 
πρόβλεψη για τη σάρκα, για να εκπληρώσει τις επιθυμίες του. (ΠΡΟΣ 
ΡΩΜΑΙΟΥΣ  13:12-14)  

20 Μην αναμιγνύετε με winebibbers, Ή με λαίμαργος τρώνε κρέας? 21 Για 
την μέθυσος και ο λαίμαργος θα πέσουν σε φτώχεια και υπνηλία θα ντύσει 
έναν άνθρωπο με κουρέλια. (ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ 23:20-21)  

1 Αλίμονο στο στέμμα της υπερηφάνειας, με τους μέθυσους του Εφραΐμ, 
Τίνος λαμπρή ομορφιά είναι ένα ξεθώριασμα λουλούδι Ποια είναι 
επικεφαλής των κατάφυτες κοιλάδες, σε όσους είναι ξεπεραστούν με 
κρασί! 2 Ιδού, ο Κύριος έχει ένα ισχυρό και ισχυρό, σαν θύελλα από χαλάζι 
και καταστρέφοντας καταιγίδα, πλημμύρα Σαν ισχυρών νερά ξεχειλίζει, 



Ποιος θα τους φέρει κάτω στη γη με το χέρι Του. 3 Το στέμμα της 
υπερηφάνειας, οι μέθυσοι του Εφραίμ, θα πρέπει να καταπατώνται? 
(ΗΣΑΪΑΣ 28:1-3)  

18 Και δεν πρέπει να πίνεται με κρασί, στο οποίο είναι απαγωγή (ΠΡΟΣ 
ΕΦΕΣΙΟΥΣ  5:18) 
Μια νύχτα του μεθύσια, τα ξεφαντώματα δεν είναι μια χριστιανική γιορτή και δεν 
θα πρέπει να τηρούνται από τους πιστούς. 

Ο μεθύστακας πάρτι είναι επίσης ειδικά καταδίκασε ως μέρος εκείνων που δεν θα 
κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού: 

9 Δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού; 
Μην ξεγελιέστε. Ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες ούτε μοιχοί, ούτε οι 
ομοφυλόφιλοι, ούτε σοδομιτών, 10 ούτε κλέφτες, ούτε άπληστος, ούτε 
μέθυσοι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του 
Θεού. 11 Και τέτοιοι ήσασταν κάποιοι από σας. Αλλά πλύθηκαν, αλλά θα 
ήταν αγιασμένα, αλλά θα ήταν δικαιολογημένες, στο όνομα του Κυρίου 
Ιησού και με το Πνεύμα του Θεού μας. (1 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:9-11)  

19 Τώρα τα έργα της σάρκας είναι εμφανής, τα οποία είναι: μοιχεία, 
πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, 20 ειδωλολατρία, μαγεία, μίσος, τους 
ισχυρισμούς, ζήλιες, ξεσπάσματα οργής, εγωιστική φιλοδοξίες, διαφωνίες, 
αιρέσεις,21 φθόνο, δολοφονίες, τη μέθη, revelries, και τα παρόμοια? από 
τα οποία σας λέω από πριν, όπως σας είπα και στο παρελθόν του χρόνου, 
ότι εκείνοι που ασκούν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη 
βασιλεία του Θεού. (ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ  5:19-21) 
Οι Χριστιανοί δεν πρέπει να συμμετέχουν σε ειδωλολατρικές διακοπές, και 
ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν μεθυσμένο revelries. 

Όσοι είναι χριστιανοί και χρησιμοποιούνται για να κάνουν αυτά τα πράγματα 
αναμένεται να μετανοήσουν: 
3 Για έχουμε δαπανήσει αρκετά παρελθόν της ζωής μας στην πράξη τη 
βούληση των εθνών-όταν μπήκαμε σε ασέλγεια, επιθυμίες, μέθη, revelries, 
πίνοντας τα συμβαλλόμενα μέρη, και αποτρόπαια ειδωλολατρείες. 4 Σε 
σχέση με αυτά, νομίζουν ότι είναι παράξενο ότι δεν τρέχει μαζί τους στο 
ίδιο πλημμύρα της διάχυσης, μιλώντας το κακό σας. (1 ΠΕΤΡΟΥ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4:3-4)  



11 Αλλά τώρα έχω γράψει για να μην κρατούν συντροφιά με οποιονδήποτε 
ονομάστηκε έναν αδελφό, ο οποίος είναι πόρνοι, ή πλεονέκτης ή 
ειδωλολάτρης, ή reviler, ή μέθυσος, ή εκβιαστής-ούτε καν να φάει με ένα 
τέτοιο άτομο. (1 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 5:11) 
Το γεγονός ότι οι καθηγητές του Χριστού αγνοούν σαφές γραφές προκαλεί μια 
ψευδή εκδοχή του "δρόμος" για να προεξοφλούνται από τα έθνη (τους Ρωμαίους 
2:24). 

Τελικές Σκέψεις 

Οι άνθρωποι δεν μπορεί να φέρει το νέο έτος. 

Ο Θεός κάνει. 

Οι Χριστιανοί δεν πρέπει να γιορτάσουμε τη γιορτή του Ιανού, ακόμη και αν 
ονομάζεται επίσης «η εορτή της περιτομής». 1 Ιαν δεν είναι μια ημερομηνία για 
τους Χριστιανούς για να γιορτάσουν. Ακόμη Ρωμαιοκαθολική συγγραφείς 
αναγνωρίζουν ότι οι ιστορικές και σύγχρονες πρακτικές παρατηρώντας ότι είναι 
λάθος. 

Ψηφίσματα του νέου έτους ήταν προφανώς αρχικά σε παγανιστικές θεότητες. Αν 
και η πρακτική έχει καταδικαστεί από ορισμένους ηγέτες της Καθολικής, πολλοί 
ανέχεται την πρακτική σήμερα. 

Μεγάλο μέρος που σχετίζεται με την 1 η Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά είναι 
ειδωλολατρική και δεν είναι κατάλληλες για την πραγματική τους Χριστιανούς. 

Οι περισσότερες ιστορικές αναφορές που είναι uncited είναι από τον κόσμο 
εγκυκλοπαίδεια, 50η έκδοση, 1966. 



Μελετούν την Αγία Γραφή ΜΑΘΗΜΑ 
Μάθημα 8: Γιατί είναι φυσικές καταστροφές Η 

αύξηση; 

μάθημα 8: 

Bob Thiel, Editor-στο- Επικεφαλής 
Δημοσιεύθηκε το 2016 από τις συνεχιζόμενες Εκκλησία του Θεού 
Πρόλογος: Το μάθημα αυτό είναι ιδιαίτερα βασίζεται στην προσωπική 

αλληλογραφία βέβαια αναπτύχθηκε το 1954 που ξεκίνησε υπό τη διεύθυνση του 
αείμνηστου Γ Παύλος Μέρεντιθ στο παλιό ραδιόφωνο της Εκκλησίας του Θεού. 

Διάφορα τμήματα έχουν ενημερωθεί για τον 21ο αιώνα (αν και ένα μεγάλο μέρος 
της αρχικής γραφής έχει διατηρηθεί). Έχει επίσης πιο λογιστικό αναφορές, καθώς 
και τις πληροφορίες και τις ερωτήσεις δεν περιλαμβάνονται στην αρχική πορεία. 

Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, το λογιστικό αναφορές ανήκουν στο NKJV, τα 
πνευματικά δικαιώματα Thomas Nelson Publishing, που χρησιμοποιείται από την 
άδεια. Αναστημένος, μερικές φορές αναφέρεται ως εξουσιοδοτημένος έκδοση είναι 

επίσης χρησιμοποιείται συχνά. Επιπλέον, Καθολική-εγκεκριμένες μεταφράσεις, 
όπως η Βίβλος της Ιερουσαλήμ (NJB) χρησιμοποιούνται μερικές φορές όπως και οι 

άλλες μεταφράσεις. 



"Αυτός είναι ο Θεός Speaking ..." 

Εσείς και η οικογένειά σας κάθονται γύρω από το τραπέζι. Το ραδιόφωνό σας 
είναι συντονισμένοι με τις τελευταίες ειδήσεις ή ίσως ο υπολογιστής σας είναι 
ενεργοποιημένος. Ξαφνικά μια μεγάλη φωνή βροντά εμπρός από το ραδιόφωνο / 
υπολογιστή σας, 
“Αυτός είναι ο Θεός μιλάει. Θα διακόψει το πρόγραμμά σας για να σας 
φέρει μια τελική προειδοποίηση! 

"Ήρθε η ώρα να σας ξυπνήσει στις συνθήκες της παγκόσμιας και να 
αναγνωρίσουν την κατακλυσμική σύγχυση ΓΙΑ ΝΑ καταστρέψουν τον 
πολιτισμό! 

«Έρχομαι για να ανακοινώσει την επικείμενη ανατροπή όλων των 
ανθρωπογενών επινοήθηκε πολιτισμούς από όλο τον κόσμο αναταραχή σε 
όλη τη φύση - γη -! Ουρανός, ναι, ακόμη και των υδάτων Μια διακοπή των 
πάσης φύσεως είναι σε πολύ πόρτα σας γρήγορη και πρέπει να ληφθεί 
αποφασιστική δράση ΕΑΝ! Είστε να ξεφύγουν! ... " 

Τι θα κάνατε εσείς ήταν να ακούσω με τη δική σας ΑΥΤΙΑ αυτά τα λόγια 
από τη φωνή του Παντοδύναμου Θεού τον εαυτό; Θα λιποθυμήσω από 
τρόμο; - Ή θα απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο σας σε δυσπιστία; Θα 
ακούσετε προσεκτικά στην ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ή θα ενημερώσετε την 
οικογένειά σας, "Ακριβώς ποιος νομίζει ότι είναι, διακόπτοντας το 
πρόγραμμά μας έτσι;" 

Ναι, τι θα κάνατε ήταν να ακούσετε ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΥΤΙΑ την ίδια τη φωνή του 
Θεού - ο δημιουργός και ο Υπέρτατος Άρχοντας του σύμπαντος; Θα σέβεσαι αυτό 
που λέει; 

Ο Θεός είχε ήδη ΤΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗ για 
εσάς! 

Έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός έχει ήδη μιλήσει για την ανθρωπότητα - ότι 
έχει ήδη μιλήσει για σένα; 

Ο Θεός έχει μιλήσει στην ανθρωπότητα για 6000 περίπου χρόνια, αλλά ο κόσμος 
δεν εισακούστηκε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι όταν 



μιλάει ο Θεός εννοεί τα λόγια! Αυτός δεν κοροϊδεύουμε! Αυτός δεν μιλάει για 
τίποτα. Μας λέει τι χρειάζεται να γνωρίζουμε, αλλά δεν μπόρεσε να προσδιορίσει 
διαφορετικά για τον εαυτό μας. 
 
Εδώ είναι το πώς ο Θεός έχει μιλήσει - "Ο Θεός, που σε διάφορες χρονικές 
στιγμές και με διάφορους τρόπους μίλησε στο χρόνο παρελθόν στους πατέρες μας 
διαμέσου των προφητών, έχει σ 'αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας διαμέσου 
του Υιού, τον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων, μέσω του οποίου επίσης έκανε 
τους κόσμους? ... 
 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δώσει το πιο σοβαρό προσοχή στα πράγματα που έχω 
ακούσει, για να μην έχουμε εκτροπή "(Εβραίους 1: 1-2 και 2: 1). 
 
Αυτό είναι το πώς ο Θεός έχει μιλήσει! Ακριβώς όπως οι φωνές της σύγχρονης 
ομιλητές έχουν καταγραφεί, έτσι ώστε να έχουν προειδοποίηση λόγια του Θεού 
έχουν καταγραφεί - σε ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή. Δεν 
υπάρχει κανένα άλλο βιβλίο σαν αυτό, για κανένα άλλο βιβλίο καταγράφει τα 
λόγια του Θεού επί λέξει! Όταν μελετάμε την Αγία Γραφή - παραδείγματα της, οι 
προφητείες του - είστε πραγματικά να αφήσει ο Θεός να σας μιλήσω. ΠΩΣ ΝΑ 
θεωρούν ότι η Βίβλος είναι ακριβώς το πώς θα θεωρήσει ΘΕΟΣ ΝΑ ΗΤΑΝ 
ΑΥΤΟΣ μιλήσω προσωπικά σε σας! Φοβάστε και τρέμουν και να σέβονται την 
Αγία Γραφή, το μόνο αρχείο της τα ίδια τα λόγια του Θεού; 
 
Το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής σας - το Βιβλίο της Αποκάλυψης - είναι η 
πλήρης και τρέχει πάνω με τρομερές εκδηλώσεις κορυφώνονται και τα 
προειδοποιητικά wayΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ s που προηγούνται αυτών. Ακούω! Ο 
Θεός προειδοποιεί, "Ιδού, έρχομαι γρήγορα μακάριος είναι αυτός που κρατά [στο 
μυαλό, και πράξεις για] τα λόγια της προφητείας αυτού του βιβλίου!" 
(Αποκάλυψη 22: 7). Με τις εκδηλώσεις και τις προφητείες που δίνονται σε αυτό 
το μάθημα, πρέπει να ειδοποιηθούν ΜΕΛΕΤΗΣ HARDER τις επόμενες ημέρες, 
έτσι ώστε να μπορεί να μάθετε πώς μπορείτε να ξεφύγετε από τα δεινά προφήτεψε 
να πέσει σε αυτό το αμαρτωλό κόσμο! 
 

επικίνδυνες Γνώση 
 
Εμείς ειλικρινά αμφιβάλλω αν όλοι εσείς οι αναγνώστες να αξιοποιηθούν πλήρως 
τα ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ γνώση που έχετε μάθει από τη δική σας Βίβλους μέσα από 
αυτή την πορεία. Θέλουμε να εντυπωσιάσει σε σας τη σοβαρότητα του να 
γνωρίζει τι επιφυλάσσει το μέλλον. Δεν έχετε καμία δικαιολογία κάθε φορά που 
αποτυγχάνουν να ενεργήσουν κατά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Θεού - Επειδή ξέρετε 
τώρα τι ο Θεός σχεδιάζει να κάνει! 
 



Προσοχή το λήθαργο και τη σύγχυση των οποίων περιοδικό NEWSWEEK 
προειδοποίησε πολύ καιρό πριν: 
"Το κοινό των ΗΠΑ (και όλος ο κόσμος σε γενικές γραμμές) είναι η πιο 
επικοινωνία -. Κορεσμένη ομάδα ανθρώπων στην παγκόσμια ιστορία 
Καθημερινή βομβαρδιζόμαστε από τα« γεγονότα »που έρχονται σε 
σύγκρουση, καθημερινή ΕΙΠΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟ εκδοχές του ίδιου περιστατικά, 
απελπιστικά ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΣΕ ΑΥΤΟ περίπλοκο κόσμο της ΔΙΑΛΟΓΗΣ 
την αλήθεια, πάρα πολλοί Αμερικανοί έχουν αναμφισβήτητα δημιουργήσει 
ένα σκληρό κέλυφος σκεπτικισμό γύρω από τον εαυτό τους. " 
Τι άθλια δεινά για την ανθρωπότητα να είναι! Ανίκανοι τον προσδιορισμό της 
αλήθειας, οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει σκεπτικισμό, μια «θα-show-μου» στάση, 
η οποία αντιστέκεται η λήψη συμβουλών από τη λεκτική ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Θεού. Αλλά σύντομα ο Θεός θα δείξει την ανυπάκουη κόσμο τις συνέπειες του 
κακού. Θα μιλήσει σε γλώσσα την οποία ο κόσμος θα ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ - Θα 
απελευθερώσουν τρομακτικές δυνάμεις της Φύσης. Μέσα από αυτές τις δυνάμεις 
που θα προκαλέσει σωματική τιμωρία για το δικό μας καλό μέχρι να μάθουμε 
πόσο λάθος ήμασταν. 

ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Θεού - ΕΛΕΧΘΗΣΑΝ προειδοποιήσεις του - 
έχουν γίνει γνωστά στον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες χρόνια μέσα από την Αγία 
Γραφή. Αλλά ο Θεός φαίνεται τόσο μακρινό για τους περισσότερους ανθρώπους. 
Φαίνεται ασήμαντο. Ό, τι θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι αιτιολογημένη, δεν 
θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία των γεγονότων παγκοσμίως. Τι τρέλα! Τι 
άγνοια της δύναμη και την εξουσία του Παντοδύναμου. 

Συνέβη μία φορά πριν 

Σε αυτό το μάθημα της Μελέτης η Βίβλος γκολφ, θα έχετε την ευκαιρία να 
μάθετε, ίσως για πρώτη φορά, ότι ο Θεός φορά πριν από την παρέμβαση στις 
παγκόσμιες υποθέσεις εξαπολύοντας τις δυνάμεις της φύσης. Τα έθνη της εποχής 
εκείνης ήταν τρομοκρατημένοι! Αναγνώρισαν τη δύναμη του Δημιουργού. 
Κατέγραψαν τα τρομακτικά γεγονότα που έβλεπαν ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ - 
ακριβώς όπως οι Ισραηλίτες που καταγράφονται στην Αγία Γραφή τα ίδια 
θαύματα, τα σημάδια, τα θαύματα, τα οποία ο Θεός έκανε σε ό, τι μας φαίνεται το 
αμυδρό παρελθόν. 

Μπορεί να φαίνεται παράξενο σε σας για να μάθουν ότι υπάρχει άφθονη απόδειξη 
ότι αυτό που ο Θεός καταγράφονται στην Αγία Γραφή Του, όπως συμβαίνει 
πράγματι συνέβη! 



Ο κόσμος θέλει να πιστεύει ότι «όλα τα πράγματα συνεχίσουν όπως ήταν από την 
αρχή της δημιουργίας" (2 Πέτρου 3: 4). Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σαν τους 
φιλοσόφους των οποίων ο Παύλος έγραψε: «δεν ήθελε να διατηρήσει το Θεό στη 
γνώση τους" (Ρωμαίους 1:28). 
 
Αλλά ακριβώς όπως επιστημονικά μυαλά έχουν συνήθως στριμμένα την απόδειξη 
της δημιουργίας και αντικαταστάθηκε από την υπόθεση της εξέλιξης, έτσι έμαθε 
επίσης ιστορικοί έχουν διεστραμμένη και εκκρίνεται στον κάμπο ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - Επειδή φαίνεται αδύνατο να φυσικό τους, το σαρκικό νου ότι ο 
Θεός μπορεί να ελέγξει την ΣΥΜΠΑΝ κατά την κρίση του. ΑΛΛΑ παρέμβασή 
του αποδεικνύεται από ιστορικά αρχεία. 
 
Η φοβερή τραγωδία όλης αυτής της καταστολής του γεγονότος είναι ότι το βιβλίο 
του Θεού της Αποκάλυψης είναι δημιουργημένες για να εξωπραγματικό και 
παράλογο. Οι άνθρωποι, ως εκ τούτου, δεν θα λάβει σοβαρά υπόψη τις 
προειδοποιήσεις του Θεού που καταγράφονται σε αυτό, ακόμα και όταν τους 
βλέπω ξεκάθαρα ΓΡΑΠΤΗ! 
 
Έχετε τη Βίβλο σας μπροστά σας; Επίσης, πολλά φύλλα χαρτιού, και ένα μολύβι 
ή στυλό για να γράψει κάτω τις απαντήσεις σας; 
 
Θυμηθείτε, όπως έχετε μελετήσει αυτό το μάθημα θα πρέπει να ανοίξετε τη Βίβλο 
σας σε κάθε αναφορά των γραφών. 
 

 
Μάθημα 8 
 
Είναι ο Θεός Fair; 
 
Ο άθεος και ο άπιστος συνεχώς χρεώνει τον Θεό με το να είναι «άδικη». Αλλά ο 
Θεός δεν είναι άδικος (βλέπε Ιώβ 34:11? Ιεζεκιήλ 18:25)! Ο Θεός έχει υποσχεθεί 
να προειδοποιήσει αυτόν τον κόσμο πριν στείλει τον Ιησού Χριστό για να 
συντρίψουν αυτή την ανθρώπινη-επινόησε τον πολιτισμό και να οικοδομήσουν 
μια νέα και καλύτερη ΠΡΩΤΟ - "τον κόσμο του αύριο"! 
 
Σε αυτό το μάθημα θα βρούμε ότι ο Θεός στέλνει ένα πραγματικό σειρά 
προειδοποιήσεων - προειδοποιήσεις, προκειμένου σαφές ότι κανείς δεν θα 
διατηρούσαν αμφιβολίες ως προς το ποιος ελέγχει το Σύμπαν! 
 



Οι ποινές αυτές τέλος του χρόνου BY NATURE έχουν ήδη αρχίσει! Ο Θεός μας 
δίνει κάθε ευκαιρία να TURN οικειοθελώς από το κακό και καταστροφικούς 
τρόπους μας για τον τρόπο της αγάπης και της ειρήνης. Όταν οι λέξεις 
αποτυγχάνουν να σταματήσουν την τοποθέτηση ανθρώπινη αμαρτία, ο Θεός θα 
χρησιμοποιήσει βία για να τιμωρήσει τα έθνη, προκειμένου να σώσει την 
ανθρωπότητα από την εξαΰλωση όλη την ανθρώπινη ζωή! 

Καθώς τα έθνη απορρίπτουν επίμονα το κήρυγμα των προειδοποιήσεων του Θεού 
και περιφρονούν ΗΠΙΑ τιμωρίες του, ο Θεός θα στείλει σταδιακά πιο αυστηρές 
ποινές για αυτούς. Αλλά ποτέ δεν θα Πέρασε προκαλέσει μία πιο αυστηρή ποινή, 
χωρίς να προειδοποιήσει! Ο Θεός θέλει ΜΕΤΑΝΟΙΑ - δεν ενδιαφέρεται για 
βασανισμό για χάρη Βασανιστηρίων! 

Αλλά, πρώτα, ας ξεκινήσουμε από την αρχή, έτσι ώστε να μάθουμε πώς ο Θεός 
πάντα ασχολείται με τον άνθρωπο. Θυμηθείτε, ο Θεός δεν αλλάζει. (Μαλαχίας 3: 
6). 

1. Ο Θεός ποτέ δώσει στον Αδάμ μια εντολή; Γένεση 2:16. Μήπως ο Θεός τον
Αδάμ προειδοποιούν εκ των προτέρων τι θα συμβεί σ 'αυτόν αν έσπασε αυτή την
εντολή; Στίχος 17.
ΣΧΟΛΙΟ: Ο Θεός «διέταξε» τον άνθρωπο, τον Αδάμ. Ο Θεός
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η εξουσία του με τη διεξαγωγή προειδοποίησή του.

2. Εύα ήταν η σύζυγος του Αδάμ προειδοποιήσει επίσης; Γένεση 3: 2-3. Μήπως
κάποια από αυτά να λάβουν σοβαρά υπόψη την προειδοποίηση; Γιατί; Ρωμαίους
8: 7.

3. Μήπως ο Θεός προειδοποιήσει τον ΚΟΣΜΟ περίπου 6000 χρόνια πριν - ακόμη
και όταν ο Αδάμ ήταν ακόμα ζωντανός - τι θα συμβεί σημερινή γενιά μας; Jude
14-15. Πώς Ενώχ να μάθουν τα σχέδια του Θεού; Γένεση 5: 22-24.
4. Σύμφωνα με τον Ενώχ, είναι ο Ιησούς Χριστός έρχεται με εξουσία να εκτελεί
δικαιοσύνη; Jude 14-15. Αυτός θα είναι σε θέση να καταδικάσουν τον ασεβή των
παραπτωμάτων τους;

5. Υπήρχαν και άλλοι προφήτες αποστέλλεται επίσης διαμέσου των αιώνων με
παρόμοια μηνύματα προειδοποίησης με εκείνη που διατυπώθηκε από τον Ενώχ;
Πράξεις 3: 19-24. Τι θα συμβεί σε εκείνους που επαναστατούν εναντίον του Ιησού
Χριστού; Στίχος 23.

6. Για τους οποίους οι προφητικές προειδοποιήσεις ριζικά; 1 Πέτρου 1: 10-12.
Σημειώστε ιδιαίτερα το πρώτο μέρος του στίχου 12.



7. Γιατί ο Θεός να προκαλέσει τις προειδοποιήσεις του για σήμερα να γράψει
χιλιάδες χρόνια πριν; Ησαΐας 41: 21-23. Γιατί ΓΡΑΠΤΗ προφητικές
προειδοποιήσεις αιώνες πριν αποδείξει ποιος ο αληθινός Θεός ΕΙΝΑΙ; Δεν είναι
προφανές ότι με τόσες πολλές Βίβλους διαθέσιμο σε έντυπη μορφή και στο
διαδίκτυο, γραπτές προειδοποιήσεις του Θεού δεν θα μπορούσε να τροποποιηθεί
χωρίς σκεπτικιστές και ο κόσμος γενικά γνωρίζουν γι 'αυτό;

Ο άνθρωπος Επαναλαμβάνει ίδια λάθη 

1. Ποιον Θεός χρησιμοποιεί ως ιεροκήρυκας πριν από την πλημμύρα; 2 Πέτρου 2:
5. Τι έκανε ο Νώε κηρύσσουν; Τι είναι το βιβλικό ορισμό του «δικαιοσύνη»;
Ψαλμός 119: 172. Μήπως ο Θεός προειδοποιεί Νώε του τι επρόκειτο να συμβεί;
Εβραίους 11: 7. Όταν ο Νώε έμαθε για το μέλλον, ο Νώε να κάνει κάτι γι 'αυτό;
Τι? Μήπως η μεγάλη πλειοψηφία γύρω από τον πρόσεξε επίσης; - Ή ήταν η
εξαίρεση; Ματθαίος 24: 37-39.
2. Ήταν η πόλη των Σοδόμων και των γειτονικών κοινοτήτων που γεμίζουν με το
έγκλημα; Γένεση 13:13 και Ιεζεκιήλ 16: 49-50. Τι είδους αμαρτίες διαπράττονταν;
Jude 7.

3. Μήπως ο βασιλιάς των Σοδόμων ποτέ να πληρούν τον Αβραάμ; Γένεση 14:14,
17. Εκείνη την εποχή ο οποίος ήταν ιερέας του Υψίστου Θεού; Γένεση 14:18.
4. Να βρίσκουμε ότι ο βασιλιάς των Σοδόμων, και ο Αβραάμ και Μελχισεδέκ
ΟΛΑ συναντήθηκαν; Γένεση 14: 17-22.

5. Ο Θεός προειδοποιεί Λωτ, ο ανιψιός του Αβραάμ; Γένεση 19: 1, 12-14. Μήπως
Παρτίδα προειδοποιήσω τους άλλους; Πώς γιους του Λωτ-σε-δικαίου αντιδρούν
στις συμβουλές του Λωτ; Είναι αυτό συχνά αλήθεια των οικογενειακών σχέσεων;

6. Τι συνέβη στα Σόδομα; Γένεση 19: 24-25. Είναι η καταστροφή των Σοδόμων
και των γειτονικών κοινοτήτων ένα παράδειγμα - μια προσοχή - στα έθνη του
σήμερα; Jude 7, 2 Πέτρου 2: 6. Οι πόλεις γεμίζουν σήμερα με τις ίδιες αμαρτίες,
όπως ήταν η αρχαία Σόδομα; Σε περίπτωση που οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα
σήμερα; Τι πρέπει να κάνει ο Θεός σε πόλεις σήμερα, προκειμένου να διδάξει
στους ανθρώπους ένα μάθημα;
ΣΧΟΛΙΟ: Κάποιος πρέπει να βγει από ανυπακοής για να ξεφύγουν από τις ποινές 
της αμαρτίας! 

7. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν αλλάζει φιλεύσπλαχνη στάση Του, μπορούμε να
βρούμε ότι προειδοποίησε αρχαίο Ισραήλ από τις αμαρτίες της; 2 Βασιλέων 17:
13-15. Ποιες ήταν οι αμαρτίες του αρχαίου Ισραήλ;



8. Είναι οι απόγονοι των αρχαίων Βουλή του Ισραήλ - αγγλόφωνων λαών και των
δημοκρατιών της βόρειας Δυτικής Ευρώπης - τη διάπραξη των ίδιες αμαρτίες
σήμερα, όπως οι πρόγονοί τους κάποτε; Ο Θεός θα είναι δίκαιη, αν τιμώρησε
μόνο οι πρόγονοί μας και όχι οι απόγονοί τους σήμερα;

9. Ήταν ο Θεός φιλεύσπλαχνος να προειδοποιήσει τους Εθνικούς της επικείμενης
καταστροφής το οποίο θα φέρει; Ιωνάς 1: 1-2 και 3: 1-5. Μήπως η πόλη της
Νινευή (η πρωτεύουσα της Ασσυρίας) προσέξει την προειδοποίηση; Ήταν η
εκμηδένιση της πόλης καθυστερήσει; Ήταν η μετάνοια της Νινευή μόνιμο; Ναούμ
1: 1 και 3: 1-3.
Σε περίπτωση που οι Νινευίτες να θυμηθώ τι Ιωνάς τους προειδοποίησε; Γιατί δεν 
θυμάσαι; Έχουν όλα τα ανθρώπινα όντα θέλουν να διατηρήσουν το Θεό στη 
γνώση τους; Ρωμαίους 1:28. 

10. Κρίνοντας από την εμπειρία του Παύλου, πώς θα αντιδράσουν πολλά έθνη με
προειδοποίηση του Θεού; Πράξεις 17:32. Ποιες είναι οι αμαρτίες των εθνών και
πολλοί απόγονοι του Ισραήλ; Ρωμαίους 1: 29-31. ΠΩΣ θα το Θεό πρώτα
προειδοποιήσει τον κόσμο του τι θα κάνει λίγο πριν το τέλος; Μάρκος 13:10,
Ματθαίος 24:14.

Συνέβη μία φορά πριν 

Τώρα ερχόμαστε σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη της Αγίας Γραφής σας. 

Εδώ είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει κρυμμένα νοήματα σε προφητείες όλη τη 
Βίβλο. Είναι η ιστορία της Εξόδου και τα γεγονότα. 

Γυρίστε στον Ιερεμία 23: 7-8. Εδώ είναι αυτό που διαβάζουμε: “Ως εκ τούτου, 
ιδού, οι μέρες που έρχονται, "- στο πολύ εγγύς μέλλον», λέει ο Κύριος, ότι θα 
πρέπει πλέον να πούμε, «Όπως ο Κύριος ζει ο οποίος μεγάλωσε τα παιδιά του 
Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου,« αλλά »Όπως ο Κύριος ζει ο οποίος μεγάλωσε 
και οδήγησε τους απογόνους του Οίκου του Ισραήλ από την βόρεια χώρα και από 
όλες τις χώρες, όπου τα είχα οδηγείται. »και θα κατοικήσουν στη γη τους.» 
Παρατηρήστε ότι τα γεγονότα να συμβούν κατά την επικείμενη επιστροφή 
παρέμβαση από τον Θεό συγκρίνονται στην Αγία Γραφή γεγονότα που συνέβησαν 
στον Φαραώ, όταν αυτός δεν θα υπακούσει στον Θεό. 

Αν καταλάβουμε το τι έγινε τότε, και θέλομεν καταλαβαίνετε τι θα συμβεί ΠΑΛΙ - 
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, για τα επόμενα 



ΕΞΟΔΟΣ θα περιλαμβάνει πολλαπλές ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ των σημερινών 
ανθρώπων που παραδίδονται από πολλά έθνη! 

Προσοχή δόθηκε η πρώτη 
1. ο Θεός ΔΗΛΩΝΟΥΝ την πρόθεσή του να φέρει το αρχαίους Ισραηλίτες από τη
δουλεία; Έξοδος 3:10. Πώς ήταν οι Ισραηλίτες σκλάβοι που αντιμετωπίζεται από
τους Αιγυπτίους; Έξοδος 3: 7-9.

2. Μήπως ο Θεός τον Μωυσή προειδοποιούν Φαραώ τι θα έκανε αν ο Φαραώ δεν
υπακούσει στον Θεό; Έξοδος 4: 22-23.

3. Στην πρώτη τους συνάντηση με τον Φαραώ, τι έκανε ο Μωυσής και ο Ααρών
να κάνω; Έξοδος 5: 1-4. Μήπως μιλούν στον Φαραώ; Ποια ήταν η αντίδραση του
Αιγύπτιου βασιλιά; Στίχος 4. Φαραώ δεν εντυπωσιάστηκε.

4. Στην επόμενη συνάντηση με τους Φαραώ, ο Θεός να εκτελέσει ακόμα και
θαύματα για να εντυπωσιάσουν τους Φαραώ; Έξοδος 7: 9-10. Αλλά αυτά δεν
προκαλούν Φαραώ να αφήσει να πάει το Ισραήλ, το έκαναν; Στίχος 14.

5. Όταν ο Φαραώ αντιστάθηκε ακόμα, ποια ήταν η πρώτη πληγή που ήρθε στους
Αιγυπτίους; Έξοδος 7: 19-21. Αν οι Αιγύπτιοι ήθελαν να ρίξουν το αίμα του
Ισραηλιτικού βρέφη; Έξοδος 1:22. Πώς σκοτώθηκαν τα αρσενικά βρέφη
Ισραηλίτης; Τότε ήταν ο Θεός μόνο στη στροφή του ποταμού Νείλου στο αίμα,
ως τιμωρία στους Αιγυπτίους; Πόσο καιρό έκανε η πανούκλα τελευταία πριν από
το γλυκό νερό ξεκαθαρίσει τα ρεύματα της αλλοίωσης του αίματος; Έξοδος 7: 24-
25.
Αυτό το αρχείο γράφτηκε σε πάπυρο. Μεταφράστηκε από AH Gardiner (1909) με 
τίτλο: «Παραινέσεις ενός Αιγύπτιου Φασκόμηλο από hieractic πάπυρο στο 
Leiden." Είναι κοινώς αναφέρεται ως «Πάπυρος Ipuwer" - γιατί Ipuwer ήταν 
προφανώς μια αιγυπτιακή αυτόπτης μάρτυρας στην πανούκλα. Τα αρχεία 
πάπυρος: "Το ποτάμι είναι το αίμα" και το "Plague είναι σε όλη τη γη του αίματος 
είναι παντού.". Αναφέρει επίσης: «Οι άνδρες συρρικνωθεί από γεύση? Ανθρώπων 
δίψα μετά το νερό." 

6. Ο Θεός θα τιμωρήσει τον κόσμο μας με μια παρόμοια πληγή του αίματος, όπως
Κάποτε τιμώρησε τους Αιγυπτίους; Αποκάλυψη 16: 3-4 και Αποκάλυψη 8: 8-9.
Γιατί ο Θεός θα στείλει αυτό το είδος της πανούκλας; Αποκάλυψη 16: 5-7. Τι θα
κάνει το κακό για να αξίζει μια τέτοια τιμωρία; Είναι ο Θεός ακριβώς;



7. Ποια δεύτερη, πιο ενοχλητικό πανούκλα έκανε ο Αιώνιος τιμωρήσει τους
Αιγυπτίους με; Έξοδος 8: 1-15. Έμαθαν το μάθημά τους; Έξοδος 8:15. Μήπως
αναγνωρίζουν την εξουσία του Θεού;

ΣΧΟΛΙΟ: Σημειώστε ότι στην Έξοδο 8:15, ο Φαραώ σκλήρυνε την καρδιά του - 
δηλαδή, ο σκληραίνουν επάνω στην αντίσταση του στο Θεό. ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ τον ανάγκασε να αυτοπεποίθηση. Όταν η Γραφή αναφέρει ότι ο 
Θεός σκλήρυνε την καρδιά του Φαραώ, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έφερε για τις 
συνθήκες που γίνεται Φαραώ πείσει τον εαυτό του ότι θα μπορούσε να εμμένουν 
στην ισχυρογνώμων, πεισματάρης δρόμο του. Ο Θεός ευτυχώς ΕΔΩΣΕ ΦΑΡΑΩ 
κάθε ευκαιρία για να αλλάξει τη στάση του. Ο Θεός πάντα έκανε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΥΚΟΛΗ για τον Φαραώ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ αφαιρώντας το ΜΑΣΤΙΓΕΣ ΜΕΤΑ από 
ένα χρονικό διάστημα. Αντί να μετανοήσει, Φαραώ επαναστάτησε. Η εκτιμούσαν 
καρδιά του βασιλιά της Αιγύπτου έγινε σκληρά μέσω έλεος του Θεού για τους 
Αιγυπτίους. 

8. Ποια ήταν η τρίτη, ακόμη πιο ενοχλητική πανούκλα; Έξοδος 8: 16-19.
Σημειώστε ότι ορισμένες μεταφράσεις καθιστούν αυτή τη μάστιγα σωστά
"σκνίπες" και όχι "ψείρες". Έκανε αυτό Προειδοποίηση Κλείστε τους Αιγυπτίους
σε μετάνοια;
Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι ψείρες μπορεί να έχει κάπως τσιμπημένη ή άλλως
ενόχλησε τους ανθρώπους.

ΣΧΟΛΙΟ: Η λέξη "ψείρες" αποδίδεται ως "σκνίπες" ή "ψύλλους" σε ορισμένες 
μεταφράσεις. Η λέξη kinnim Εβραϊκά προέρχεται από μια λέξη ρίζα που σημαίνει 
«να σκάψουν," είναι πιθανό ότι το συγκεκριμένο έντομο θα σκάψει κάτω από το 
δέρμα. 

Η πανούκλα ψείρες θα πρέπει να μας θυμίσει ότι μπορεί να έχουν μολυνθεί με 
προβλήματα (βλέπε Προς Ρωμαίους 7:18), που χρειαζόμαστε την βοήθεια του 
Θεού για (πρβλ Ρωμαίους 7: 24-25).  

9. Ποια ήταν η επόμενη πληγή ο Θεός έβαλε στις Φαραώ και οι Αιγύπτιοι; Έξοδος
8:21. Τι είπε ο Θεός θέλει πάντα από αυτές τις πληγές; Στίχος 20. Τι συνέβη με τη
στάση του Φαραώ, όταν ο ίδιος είχε πληγεί; Στίχοι 25 έως 28. Αλλά όταν αυτή η
μάστιγα απομακρύνθηκε από το έλεος του Θεού, τι συνέβη; Στίχοι 30-32.

ΣΧΟΛΙΟ: Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτά τα σφάλματα ήταν 
μύγες μύγες προέρχονται από ψείρες, η πραγματική εβραϊκή λέξη μέσα he'aarob 
«σμήνη». Αναστημένος και NKJV έχει την έκφραση "των μυγών" με πλάγιους 
μετά από σμήνη - ότι η χρήση των πλάγιους σημαίνει ότι η έκφραση "των μυγών" 
δεν είναι στο πρωτότυπο Εβραϊκό. Ούτε, θα ήθελα να προσθέσω, είναι η λέξη 
«σκαθάρι» κυριολεκτικά στο κείμενο. Έτσι, ο τύπος του εντόμου είναι αβέβαιη. 



Σημειώστε ότι αυτό το συγκεκριμένο πανούκλας έπληξε μόνο την Αίγυπτο και δεν 
επηρεάζουν τα παιδιά του Ισραήλ. Ωστόσο, αυτό δεν ειπώθηκε από τα 
προηγούμενα τέσσερα. 

Συχνά, εμείς οι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν τις ίδιες δοκιμές και δοκιμασίες, 
καθώς ο κόσμος κάνει (βλέπε 1 Κορινθίους 10:13). Αλλά η Αγία Γραφή διδάσκει 
ότι ο Θεός θα διαφοροποιήσει τελικά ανάμεσα στους ανθρώπους Του και όλους 
τους άλλους σε αυτόν τον πλανήτη (Αποκάλυψη 14: 9-12? Αποκάλυψη 20: 4). 
Ωστόσο, ο Θεός έχει πράγματι να προειδοποιήσει τους ανθρώπους του στο τέλος 
του χρόνου για να βγουν από τη Βαβυλώνα (Αποκάλυψη 18: 4) ή να 
αντιμετωπίσει τις πληγές που θα λάβετε. 

Πόσα δοκιμών και αναλύσεων έχετε να πάτε κατευθείαν με τον κόσμο; (1 
Κορινθίους 11: 27-32) Αν οι Χριστιανοί θα εξετάσει τον εαυτό τους σωστά, δεν 
θα πρέπει να καταδικαστεί με τον κόσμο. 

Τέλος πάντων, με τα σμήνη Θεός έκανε μια διάκριση ανάμεσα στο λαό Του και 
τους Αιγυπτίους. Θέλετε ο Θεός να γίνει διάκριση μαζί σας το συντομότερο 
δυνατόν, έτσι ώστε να εξετάσει τον εαυτό σας. 

Λοιπόν, να πάρει πίσω τα σμήνη, αυτό πήρε την προσοχή του Φαραώ: 
25 Και ο Φαραώ λέγει στον Μωυσή και στον Ααρών, και λέγει, «Πήγαινε, 
θυσία στο Θεό σου στη γη?" 26 και ο Μωυσής λέγει, «δεν είναι σωστό να 
το πράξουν, για την αποστροφή των Αιγυπτίων κάνουμε θυσίες στον 
Ιεχωβά τον Θεό μας? lo, έχουμε θυσιάσει την αποστροφή των Αιγυπτίων 
μπροστά στα μάτια τους - και δεν το κάνουν πέτρα μας! 27 Ένα ταξίδι 
τριών ημερών θα πάει στην έρημο, και έχουν θυσιάσει στον Ιεχωβά τον 
Θεό μας, όπως Λέγει προς εμάς. » 28 Και ο Φαραώ λέει, «σας στέλνω 
μακριά, κι εσείς θυσίασαν στον Ιεχωβά τον Θεό σας στην έρημο, μόνο μην 
πάει πολύ μακριά? κάνετε εσείς δέηση για μένα? » (ΕΞΟΔΟΣ 8:25-28, 
Κυριολεκτική μετάφραση του Νέος) 
Επειδή Μωυσή προειδοποίησε για τα βδελύγματα των Αιγυπτίων, είναι πιθανό ότι 
οι συγκεκριμένες σμήνη είχαν να κάνουν με κάποιο είδος σκαθαριού. 

Σημείωση: Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Μωυσής δεν χρησιμοποίησε τη 
φράση "μύγες" σε αυτό το απόσπασμα - χρησιμοποίησε απλά τη λέξη «σμήνη» - η 
φράση «του πετάει» προστέθηκαν από τους μεταφραστές, και είναι πολύ πιθανό οι 
μεταφραστές δεν βοηθούν με την κατανόηση αυτής της περικοπής. 



Είναι πολύ πιθανό ότι οι "σμήνη" σε αυτό το απόσπασμα ήταν σμήνη του 
σκαθαριού σκαραβαίο. Ο σκαραβαίος ήταν πραγματικά ένα σκαθάρι κοπριά - ένα 
έντομο που τρέφεται από την κοπριά στα χωράφια. Η μάστιγα των σμηνών των 
σκαραβαίους, με σαγόνια που θα μπορούσαν να είδε μέσα από το ξύλο, ήταν 
καταστροφική και χειρότερο από τερμίτες! 

Σμήνη μας θυμίζουν ότι μπορούμε να συγκλονισμένοι και νομίζω ότι τα 
προβλήματά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να ασχοληθεί με (1 Κορινθίους 10:13). 

Οι Αιγύπτιοι πήραν σμήνη που δεν θα μπορούσε να χειριστεί. Ο Θεός δεν θα σας 
δώσει περισσότερο από ό, τι μπορείτε πραγματικά να (βλέπε επίσης δωρεάν 
online Πίστη φυλλάδιο μας για εκείνους που ο Θεός έχει καλέσει και να επιλέξει). 

Αλλά ο Φαραώ δεν υπάκουσαν 

1. Οι Αιγύπτιοι είχαν ήδη πολλές ξεχωριστές προειδοποιήσεις,
συμπεριλαμβανομένων αρκετών πληγές. Μετά από αυτό, ο Θεός άρχισε να
αποδείξει εννοούσε τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να πάρουν τον Φαραώ
να απελευθερώσει τους Ισραηλίτες, έτσι ώστε να μπορούσε να ακολουθήσει τον
Θεό. Τι πληγή ο Θεός έστειλε το επόμενο βήμα; Έξοδος 9: 1-7.

ΣΧΟΛΙΟ: Η δήλωση στο στίχο 6, ότι «όλα τα βοοειδή της Αιγύπτου πέθανε" 
σημαίνει όλα εκείνα τα ζώα τα οποία έπασχαν από την πανούκλα. Ζώα κάπως θα 
κλάψει και γκρίνια από αυτό το είδος του λοιμού. 

Πίσω στις ημέρες της Αιγύπτου, τα βοοειδή ήταν η πηγή πλούτου για πολλούς 
που ήταν πλούσιοι. Πολλοί έχασαν μεγάλο μέρος του πλούτου τους με τη μάστιγα 
της χαλάζι και κάποιες από τις πληγές που θα ακολουθήσουν. Ενώ έχοντας 
περιουσιακά στοιχεία είναι εντάξει, να θυμάστε ότι ο Ιησούς δίδαξε:  
19 " Μην τοποθετείτε επάνω για τον εαυτό σας θησαυρούς επί της γης, 
όπου σκόρος και η σκουριά καταστρέφουν και όπου κλέφτες σπάσει και να 
κλέψουν? 20 αλλά να ορίσει για τον εαυτό σας θησαυρούς στον ουρανό, 
όπου ούτε σκόρος ούτε η σκουριά καταστρέφει και όπου οι κλέφτες δεν 
σπάσει και να κλέψουν. 21 Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, η καρδιά σας 
θα είναι εκεί επίσης. (ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ  6:19-21)  
Θυμηθείτε, "όπου είναι ο θησαυρός σας, η καρδιά σας θα είναι εκεί επίσης." 

2. Δεδομένου ότι ούτε ο βασιλιάς ούτε των Αιγυπτίων δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε
αυτές τις πληγές ΠΡΟΣΟΧΗ - πληγές που θα πρέπει να έχουν γίνει οι Αιγύπτιοι



ευτυχής να σας αφήσω Εβραίων σκλάβων τους πάει (Έξοδος 9:17) - ό, τι ήταν την 
επόμενη πράξη του Θεού; Έξοδος 9: 8-12. 

ΣΧΟΛΙΟ: Σημειώστε ότι μεταξύ των επτά τελευταίες πληγές είναι να βράζει, 
αποστήματα και έλκη που παράγει βασανιστικό πόνο (Αποκάλυψη 16:11). Αυτές 
οι πληγές είναι να είναι δίκαιη τιμωρία για την σωματική ταλαιπωρία που οι 
σύγχρονες καταπιεστές θα προκαλούσε σκλάβους τους. 

Μπορεί να είναι ότι από τις στάχτες να γίνει μέρος της γης που αυτή η πληγή ήταν 
εν μέρει επίσης κατά Γκεμπ, ο θεός της γης («Η γυναίκα του» καρύδι ήταν 
πιθανόν εμπλέκονται με την έβδομη). Το γεγονός ότι οι μάγοι επλήγησαν από 
αυτό υποδεικνύει ότι αυτό ήταν, επίσης, κατά των αιγυπτιακών θεών της ιατρικής 
και της επούλωσης. Ένας τέτοιος Θεός θα ήταν μια δήθεν θεοποιήθηκε ανθρώπινη 
ονομάζεται Imhotep: 
Το πρώτο πραγματικό πρόσωπο στην γνωστή ιστορία δεν είναι ένας 
κατακτητής ή ένας βασιλιάς, αλλά ένας καλλιτέχνης και επιστήμονας. 
Imhotep, ο γιατρός, αρχιτέκτονας και επικεφαλής σύμβουλος του βασιλιά 
Zoser (περίπου 3150 π.Χ.). Έκανε τόσο πολύ για την αιγυπτιακή ιατρική 
ότι τις επόμενες γενεές τον λάτρευαν ως θεό της γνώσης, συγγραφέας 
επιστήμες και τις τέχνες τους? (Durant W. Η Ιστορία του Πολιτισμού, 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:.. ORIENTAL μας κληρονομιάς Great Neck, NY, 
Μαρτίου, 1935, σελ 147) 
Ανακοίνωση μια άποψη από τον David Padfield: 
Αυτή η πληγή ήταν μάλλον άνθρακα του δέρματος, μια μαύρη απόστημα 
που αναπτύσσεται σε μια φλύκταινα. Αυτή η πληγή συνοδεύτηκε από 
επώδυνες βράζει ότι οι θιγόμενοι τα γόνατα, τα πόδια και τα πέλματα των 
ποδιών (βλ Δευτ. 28:35). Αυτό εξηγεί γιατί Φαραώ "μάγοι δεν μπορούσαν 
να σταθούν μπροστά στον Μωυσή λόγω της βράζει, διότι η καύσις ήτο επί 
τους μάγους και επί πάντας τους Αιγυπτίους" (Έξω. 9:11). ... 

Αυτή η πληγή θα έχουν επίσης μια προσβολή για Σέραπις, τη θεότητα που 
είναι επιφορτισμένες με τη θεραπεία, και να Θωθ, ο ibis-με επικεφαλής 
θεός της νοημοσύνης και της ιατρικής εκπαίδευσης. (Δ Padfield εναντίον 
πάντων των θεών της Αιγύπτου, # 2. Η Εκκλησία του Χριστού στη Σιών. © 
2015 David Padfield) 
Η βράζει θα ήταν επίσης συνεπής με αποσπάσματα της Ipuwer πάπυρο για τα ζώα 
και τα βοοειδή ταλαιπωρία.  



Ως Χριστιανοί, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός είναι ο θεραπευτής 
μας (Έξοδος 15:26? Ιακώβου 5: 13-17). 

Μερικές φορές, ωστόσο, θα πρέπει να περάσουν από μακρά και δύσκολη 
ασθένειες. Όταν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να μας υπενθυμίσει να εξετάσουμε τον 
εαυτό μας (1 Κορινθίους 11: 30-31), αλλά και συνειδητοποιούν ότι αν αγαπάμε το 
Θεό, όλα τα πράγματα θα εργαστούν από κοινού για το καλό (προς Ρωμαίους 
8:28). 

3. Όταν οι Αιγύπτιοι εξακολουθούν να παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα Θεός
τους προειδοποίησε για μια άλλη μάστιγα. Ο Θεός ασκείται η μεγαλύτερη
υπομονή! Μήπως κάποιοι από τους Αιγυπτίους να λάβουν σοβαρά υπόψη την
προειδοποίηση; Έξοδος 9: 20-21. Ποια ήταν η φύση αυτής της τρομακτικής
πανούκλα; Έξοδος 9:18, 23-26. Ήταν η χειρότερη ηλεκτρική καταιγίδα ποτέ να
χτυπήσει την Αίγυπτο μέχρι εκείνη τη στιγμή; Οι στίχοι 18 και 24. Ποια ήταν τα
αποτελέσματα αυτής της καταστρεπτικής πανούκλα; Στίχος 25.

ΣΧΟΛΙΟ: Το ίδιο πάπυρο που καταγράφει η μάστιγα του αίματος καταγράφει 
επίσης την καταστροφική καταστροφή έφερε στην Αίγυπτο από αυτές τις πληγές! 
Γράφει: "Τα δέντρα καταστράφηκαν» και «δεν υπάρχουν τα φρούτα, τα βότανα 
δεν βρέθηκε" και "grain έχει χαθεί σε κάθε πλευρά.» 

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο Θεός ελέγχει τον καιρό (Psalm148: 8, RAV) 

Ο πάπυρος Ipuwer διαθέτει εκθέσεις σύμφωνα με την βιβλική λογαριασμό της 
χαλάζι και φωτιά: 
9:2-3: " Ιδού, τα βοοειδή τα αριστερά προς τα αδέσποτα και δεν υπάρχει 
κανένας να τους συγκεντρώσει. Κάθε άνθρωπος φέρνει τον εαυτό του για 
εκείνους που είναι επώνυμα με το όνομά του. "Η μάστιγα της χαλάζι 
προκάλεσαν τα ελάχιστα σωζόμενα βοοειδή να σκορπίσει έτσι στην 
προσπάθεια να βρουν καταφύγιο ότι ήταν δύσκολο να στρογγυλοποιεί προς 
τα πάνω. ...  

Μια άλλη πτυχή της χαλάζι ήταν η φωτιά (αστραπή?) Αναμιγνύεται με 
αυτό. Σημειώστε ένα ιδιόμορφο πέρασμα του παπύρου - 2: 10-11: «(;) είναι 
αληθώς, πύλες, υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων παρανάλωμα του πυρός? 
(Ενώ) η ..... του παλατιού των βασιλιάδων στέκεται σταθερή και υπομένει." 
Προφανώς ξύλινες κατασκευές (αλλά όχι τα πιο σημαντικά οικοδομήματα) 
καταστράφηκαν από την πυρκαγιά που συνοδεύει το χαλάζι! (Grabbe, σ. 29)



Τα 2:10 αληθώς, πύλες, υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων παρανάλωμα του 
πυρός. (Μ Bechmer Οι Δέκα Πληγές ζωντανά από την Αίγυπτο. 
Http://ohr.edu/838 πρόσβαση 03/11/15) 

IV: 12: Πράγματι, την υλοτόμηση των δέντρων και κλαδιά αφαιρείται. (Οι 
παραινέσεις του Ipuwer. 
Http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm είδαν 03/17/15)  
Ανακοίνωση ένα ζευγάρι ειδικών καλλιεργειών που επλήγησαν από το χαλάζι: 
31 Τώρα, το λινάρι και το κριθάρι χτυπήθηκαν, για το κριθάρι ήταν στο 
κεφάλι και το λινάρι ήταν μπουμπούκι. (ΕΞΟΔΟΣ 9:31)  
Παρατηρήστε κάτι άλλο ότι ο πάπυρος Ipuwer αναφέρει: 
IV: 3: Πράγματι, παντού κριθάρι έχει χαθεί και οι άνδρες αφαιρεθεί τα 
ρούχα, αρώματα, και το πετρέλαιο? ο καθένας λέει: «Δεν υπάρχει κανένας". 
Η αποθήκη είναι άδεια και ο φύλακας του είναι ξαπλωμένος στο έδαφος? 
μια ευχάριστη κατάσταση! (Οι παραινέσεις του Ipuwer. 
Http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm είδαν 03/17/15)   
Κριθάρι ήταν μια σημαντική πηγή τροφής, και το λινάρι ήταν πιθανώς μια πηγή 
πετρελαίου. Λίνο ήταν επίσης όταν σεντόνια για τα ρούχα προέρχεται. 

Αυτή η πληγή, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την ακόλουθη πέμπτη και όγδοη 
κάποιος θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή τροφίμων. 

4. Θα μαστίζει παρόμοιας φύσης ΑΠΕΡΓΙΑ τρόμο στις επαναστατημένες
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ στο εγγύς μέλλον; Αποκάλυψη 16:21 και 8: 7.

Μεγάλη χαλάζι επίσης προφήτευσε για να έρθει και πάλι στο τέλος:

ΣΧΟΛΙΟ: Αντί να μετανοήσει, ο κόσμος θα βλασφημήσει.

Δεν είναι σαν τους Αιγυπτίους ή άλλους που δεν θα μετανοήσουν, ούτε να λάβουν
σοβαρά υπόψη τη διόρθωση του Θεού.

Ο Θεός Freed Ισραήλ - η Αρχαία ΕΞΟΔΟΣ! 
1. Τι ελάττωμα στον χαρακτήρα του Φαραώ ο Θεός να καλέσει την προσοχή του πριν
από την αποστολή της επόμενης πανούκλα; Έξοδος 10: 3. Αντίθεση χαρακτήρα του
βασιλιά με εκείνη του Μωυσή. Αριθμοί 12: 3.

http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm%20είδαν%2003/17/15�
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Ο Μωυσής κατ 'έξω είπαν στον Φαραώ ότι έπρεπε να ταπεινωθεί και να ακούσετε το 
Θεό. (Σκεφτείτε τι Παύλος έγραψε στους Χριστιανούς στην Ρωμαίους 12:16). 

Αυτή τη φορά, έκανε το προσωπικό του Φαραώ αποφάσισε να προσπαθήσει να πείσει 
τον Φαραώ να ακούσετε; Έξοδος 10: 7-11. 

Έτσι, ο Φαραώ θεωρείται αυτό που ο Θεός είχε να πει, αλλά αποφάσισε ότι 
εξακολουθούν να ήξερε καλύτερα. Φαραώ ήταν σοφός κατά την άποψή του. Αυτό 
συμβαίνει για τους χριστιανούς όσο και τους άλλους. 

Αλλά αυτό που ο Θεός αναμένει οπαδούς Του να κάνετε είναι στο βιβλίο της Παροιμίες 
3: 5-8. 

Πολλοί είναι «σοφός στα μάτια τους.» Πολύ λίγοι πραγματικά εμπιστεύονται τον Θεό. 

2. Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εξέγερσης του Φαραώ, τι μπορούμε να βρούμε την
επόμενη πληγή να είναι; Έξοδος 10: 4, 14-15. Τι Ψαλμός 105: 34-35 πω σχετικά με αυτό
πανούκλα;

ΣΧΟΛΙΟ: Παρατηρήστε ότι στο μέλλον - κατά τη διάρκεια της τρομερής «Ημέρα του 
Κυρίου» - ο Θεός θα στείλει και πάλι ένα πανούκλα, όχι κυριολεκτική ακρίδες, αλλά με 
συμβολικό χαρακτήρα - πολύ πιο καταστροφικές (Αποκάλυψη 9: 3-4). 

Ο χρόνος θα έρθει όταν οι καλλιέργειες στις ΗΠΑ και σε ορισμένα τουλάχιστον από της 
αγγλοσαξονικής κατέβηκε σύμμαχοι θα πληγούν από ακρίδες και άλλα επιδημίες - και 
αυτό είναι πριν από την έναρξη της Μεγάλης Θλίψης (βλέπε Κατά Ματθαίον 24: 4-8) . 

Αίγυπτος γνώρισε την πείνα και την έλλειψη τροφίμων, δύο εκ των οποίων είναι 
προφήτεψε να συμβεί ξανά (Ματθαίος 24: 7? Αποκάλυψη 6: 5-6). 

Οι εκδόσεις του πολλά από τα δέκα πληγές θα συμβεί ξανά! 

3. Ένα παράξενο φαινόμενο συνέβη στην επόμενη πληγή. Τι ήταν αυτό? Έξοδος 10: 21-
23. Ο Θεός θα ΠΑΛΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ μια παρόμοια ΠΛΗΓΗ να τιμωρήσει το κακό στην
"Ημέρα του Κυρίου"; Αποκάλυψη 16:10. Παρατηρήστε πόσο χειρότερα η πανούκλα
μέλλον θα είναι!

ΣΧΟΛΙΟ: τρομακτικό WONDER καταγράφηκε από ίδιοι οι Αιγύπτιοι σε ένα ιερό από 
μαύρο γρανίτη που βρέθηκαν στο El-Arish ανατολικά σύνορα της Αιγύπτου. Γράφει: ". 
Η γη ήταν σε μεγάλη θλίψη κακό έπεσε στη γη ... υπήρχε μια τέτοια ΤΡΙΚΥΜΙΑ ότι ούτε 
οι άνδρες ούτε οι θεοί θα μπορούσε να δει τα πρόσωπα εκείνων δίπλα τους." (Από FL 
Γκρίφιθ "Οι Αρχαιότητες της Telel-Yahudiyeh και Διάφορα Εργασία στην Κάτω 
Αίγυπτο το 1887 - 1888») 

Η περίπτωση του σκότους μπορεί να έχει παραπεμφθεί ιστορικά στην Ipuwer ως 
μετάφραση του αναφέρει: 



9:11 Η γη είναι χωρίς φως (Bechmer Μ Οι Δέκα Πληγές ζωντανά από την 
Αίγυπτο. Http://ohr.edu/838 πρόσβαση 03/11/15)  
Έτσι, υπάρχει κάποια μη βιβλική απόδειξη ότι το σκοτάδι της Εξόδου συνέβη 
στην Αίγυπτο. 

4. Ως τελική τιμωρία - όταν ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ μετά έπεσαν
στο κενό - Τι ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ υποχώρησε ΦΑΡΑΩ και στους
Αιγυπτίους από την υπεροπτική ύψος τους; Έξοδος 12: 29-31. Η έξοδος του
Ισραήλ ακολούθησε αμέσως μετά.

Εδώ είναι μερικές επιβεβαίωση του θανάτου και θρήνος στην Αίγυπτο από τον 
πάπυρο Ipuwer: 
4: 3 (5: 6) αληθώς, τα παιδιά των αρχόντων διακεκομμένη ενάντια στους 
τοίχους. 

6:12 αληθώς, τα παιδιά των πριγκίπων ρίχνει έξω στους δρόμους. 

6: 3 Η φυλακή είναι ερειπωμένο. 

2:13 Αυτός που δίνει τον αδελφό του στο έδαφος είναι παντού. 

3:14 Είναι στενάζουν σε όλη τη γη, αναμειγμένα με θρήνους (Bechmer Μ 
Οι Δέκα Πληγές ζωντανά από την Αίγυπτο. Http://ohr.edu/838 πρόσβαση 
03.11.15). 

Πάπυρος 2: 4: «.. Αληθώς, οι γυναίκες απουσιάζουν και δεν (παιδιά) 
συνέλαβε Κνουμ μόδας (ανθρωπότητα) δεν είναι πλέον, λόγω της 
κατάστασης της γης" Κνουμ ήταν ο αγγειοπλάστης θεός που υποτίθεται 
σχήμα μωρά σε μια ρόδα. 2: 5-6: «Ο θάνατος δεν λείπει η mummycloth 
μιλάει, πριν από κάθε ένα έρχεται κοντά σε αυτό (;). (;) (;)." 

Gardiner κάνει αυτό το σχόλιο σχετικά με την προηγούμενη δήλωση, «Η 
έννοια φαίνεται να είναι:. Πτώματα είναι παντού, και οι επίδεσμοι είναι 
πολύ κραυγάζουν, έτσι ώστε να μπορούν να ακουστούν χωρίς πλησιάζει 
τους" 

Πάπυρος 2: 6-7: «αληθώς, πολλοί νεκροί θάβονται στο ποτάμι Το ρεύμα 
είναι ένα μνήμα, και ο τόπος της ταρίχευσης έχει γίνει ρεύμα.". 4: 3-4: ". 
Αληθώς, τα παιδιά των αρχόντων διακεκομμένη ενάντια στους τοίχους Οι 

http://ohr.edu/838%20πρόσβαση%2003/11/15�


απόγονοι της επιθυμίας που είναι έξω στο ύψωμα Κνουμ βογγητά, λόγω 
της κόπωσης.». (Grabbe, σ. 30) 

ΙΙ: 3-5: Πράγματι, [καρδιές] είναι βίαιοι, λοιμός είναι σε όλη τη γη, το αίμα 
είναι παντού, ο θάνατος δεν είναι ανύπαρκτη, και η μούμια-ύφασμα μιλά 
ακόμη και πριν από ένα έρχεται κοντά σε αυτό. Πράγματι, πολλοί νεκροί 
είναι θαμμένοι στο ποτάμι? το ρεύμα είναι ένα μνήμα και ο τόπος της 
ταρίχευσης έχει γίνει ένα ρεύμα. Πράγματι, ευγενείς βρίσκονται σε κίνδυνο 
... (Οι παραινέσεις του Ipuwer. 
Http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm είδαν 03/17/15)   
Ο πρωτότοκος της Αιγύπτου σκοτώθηκαν. 

Εκείνοι που προστάτευε ο Θεός πέρασαν πάνω από αυτό το θάνατο. 

Παλαιά Διαθήκη Έξοδος - Ένας τύπος 

1. Μήπως η Αγία Γραφή δείχνει ότι υπάρχει σύντομα να είναι μια άλλη έξοδο του
λαού της σύγχρονης Ισραήλ; Ιερεμίας 23: 3. Από πού θα είναι αυτή η έξοδος; Ο
στίχος 8. Για την περίπτωση - στη δική τους γη; Πρόκειται να οδηγηθεί πίσω στη
γη των προγόνων τους.

ΣΧΟΛΙΟ: Το αρχαίο Έξοδος συνέβη γύρω στο 1446 π.Χ. Η προφητεία για την 
ερχόμενη ΕΞΟΔΟΣ δόθηκε περίπου 588 π.Χ. και η ιστορία δείχνει ότι πρέπει να 
είναι ακόμα στο μέλλον. Ο Θεός θα προκαλέσουν οι κατιόντες εξ αίματος αρχαίου 
Ισραήλ να αιχμαλωτιστεί σε διάφορες χώρες, λόγω της ανυπακοής τους σ 'Αυτόν. 
Ο Θεός συχνά υποδεικνύει κατευθύνσεις τους από την άποψη της Ιερουσαλήμ. Η 
πρώτη έξοδος ήταν μόνο μια μικρογραφία του τι είδος αυτό αργότερα μία από 
αυτές θα είναι. 

2. Μήπως Ησαΐας 11:11 προσδώσουν προστιθέμενη φως για την ερχόμενη
ΕΞΟΔΟΣ; Διαβάστε επίσης Ησαΐας 27: 12-13.

ΣΧΟΛΙΟ: Ασσυρία, να θυμάστε, είναι η χώρα πρόγονος των σύγχρονων 
Γερμανών. 

3. Ποιες ΘΑΥΜΑ άραγε ο Θεός έκανε για τον αρχαίο Ισραήλ στην Ερυθρά
Θάλασσα; Μελετήστε ολόκληρο το 14ο κεφάλαιο της Εξόδου. Ο Θεός
χρησιμοποιεί τη δύναμη της φύσης για την επίτευξή της; Δείτε στίχο 21. Θα
μπορούσε η διέλευση της θάλασσας έχουν εμφανιστεί όπως έκανε αν ήταν απλώς
ένα φυσικό φαινόμενο; Πόσες επιφυλακτικοί αυτόπτες μάρτυρες ήταν εκεί για να

http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/ipuwer.htm%20είδαν%2003/17/15�


αυτό το θαυμαστό λύτρωση; DID εκατοντάδες χιλιάδες αμφιβάλλει ΘΕΑΤΕΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟ ΘΑΥΜΑ; Έξοδος 14: 30-31. 
Έχετε ποτέ αμφιβολία; Τα παιδιά του Ισραήλ έκαναν. 

Αυτό συμβαίνει παρά ο Θεός έχει ένα πυλώνα σύννεφα και φωτιά για να τους 
οδηγήσει (Έξοδος 13: 18-22). 

ΣΧΟΛΙΟ: Ως Χριστιανοί, πρέπει να καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα του Θεού 
(Ρωμαίους 8:14), η οποία φαίνεται σα γλώσσες φωτιάς στις Πράξεις 2: 3-4. 

Τώρα, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από τον πάπυρο Ipuwer που φαίνεται εν 
προκειμένω επιρροή που σχετίζονται με τα ταξίδια των Ισραηλιτών: 
Πάπυρος 7: 1: «Ιδού, η φωτιά έχει τοποθετηθεί πάνω σε υψηλής καύση του 
πηγαίνει εμπρός ενάντια στους εχθρούς της γης.». 

Δεν υπάρχει αμφιβολία από τα συμφραζόμενα ότι αυτό είναι μια αναφορά 
στον πυλώνα της φωτιάς και του καπνού που οδήγησε τους Ισραηλίτες. Οι 
Αιγύπτιοι εξαπατήθηκαν μπορεί αρχικά να έχουν συλλάβει να είναι κάτι 
που μαστίζεται η διαφυγή Ισραηλίτες, αντί να τους καθοδηγεί. 

Πάπυρος 7: 1-6: «Ιδού, τα πράγματα έχουν γίνει, που δεν έχουν συμβεί 
ποτέ για μεγάλο χρονικό διάστημα ... παρελθόν Ιδού, η Αίγυπτος έχει έρθει 
για να χύσει το νερό που χύνεται Αυτός νερό στο έδαφος, που έχει 
συλλάβει τον ισχυρό άντρα μέσα. δυστυχία (??). ... "(Grabbe, σ. 30) 
Οι Αιγύπτιοι κατά κάποιο τρόπο εξαπάτησε τον εαυτό τους ότι ήταν ασφαλές να 
πάει μετά από τους Ισραηλίτες, και αργότερα μπορεί να ελπίζει θεοί τους είχαν 
μια φωτιά για να τους βοηθήσει. Αλλά και όσοι εμπιστεύτηκαν σε αυτό το 
στρατιωτικό ήταν λανθασμένες. Τι μπορεί να ήταν η πιο ισχυρή στρατιωτική του 
κόσμου εκείνη την εποχή είχε καταστραφεί. 

4. Προτίθεται το πιο ισχυρό στρατό κατά τον 21ο αιώνα, θα πρέπει να
καταστραφούν; Δανιήλ 11:39. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει την Ασσυρία, σύγχρονο
κεντρικό Ευρωπαίους / Γερμανοί, για την παροχή τιμωρία στους έσχατους
καιρούς; Ησαΐας 10: 5-12.

ΣΧΟΛΙΟ: Ορισμένες βιβλικές προφητείες που σχετίζονται με την «Σαμαριά» 
εφαρμόζεται στις ΗΠΑ (π.χ. Ωσηέ 7: 1-3? Ησαΐας 9: 8-12,21). Σαμαρείτες ήταν 
μια μικτή ανθρώπους. Ο λόφος της Σαμαριάς ήταν στο έδαφος των φυλών της 
αρχαίας Μανασσή. 



5. Είναι τα όπλα μαζικής καταστροφής που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν;
Δευτερονόμιο 29: 23-24? Ησαΐας 9: 19-21.

ΣΧΟΛΙΟ: Τι Ησαΐας 9 μνείες σχετικά με Εφραίμ και τον Μανασσή, δεν 
πληρούνταν στην αρχαιότητα, είναι το μέλλον προφητεία. Παρατηρήστε ότι το 
αποτέλεσμα του πολέμου του μέλλοντος είναι «γη που κάηκε» - πιθανώς ατομικό, 
υδρογόνο, ηλεκτρομαγνητικές, λέιζερ, και / ή άλλα όπλα υψηλής τεχνολογίας! 

6. Μήπως ο ίδιος ο Κύριος να πάει πριν από τους αρχαίους Ισραηλίτες, ώστε να
τους οδηγήσει πίσω στη γη της επαγγελίας; Έξοδος 13:21. Και στέκονται πίσω
τους όταν απειλείται κίνδυνος από την πίσω; Έξοδος 14:19, 24. θα κάνει το ίδιο
και για τους απογόνους σύγχρονη τους, όπως, επίσης, να βγει από την
αιχμαλωσία; Ησαΐας 52: 2,4,8-9,12).

7. Θα έρθουν αυτοί οι Ισραηλίτες στον Θεό τότε, όχι πολύ μακριά στο μέλλον, με
το κλάμα; Ιερεμίας 50: 4. Και η μεγάλη δέηση; Ιερεμίας 31: 9.

ΣΧΟΛΙΟ: Για να ικετεύουν μέσα - «να παρακαλέσω? Παρακαλέσει ταπεινά για? 
Να ζητήσει από τον ένθερμη προσευχή." Ικετεύουν για αληθινή γνώση του 
τρόπου στην αιώνια ζωή! 

Τέτοιες προφητείες αυτές φαίνεται παράλογη για το φυσικό μυαλό - ότι στο 
μέλλον ο Θεός θα στεγνώσει ποταμών και των θαλασσών. Οι αμφιβολίες αυτές 
έχουν προκύψει από αιώνες διαμάχη για την υποτιθέμενη ιστορική ανακρίβεια του 
βιβλίου της Εξόδου. Γιατί, ερωτάται, δεν υπάρχει καμία απόδειξη που υποτίθεται 
ότι εκτός από την Αγία Γραφή, ότι η φυγή συνέβη πραγματικά; 

Αλλά υπάρχει ΑΠΟΔΕΙΞΗ! 

Μελέτη αποκαλύπτει μια σκόπιμη διαστρέβλωση της αιγυπτιακής χρονολογίας, με 
μια προσπάθεια να κάνει την Αίγυπτο - OUT της εθνικής υπερηφάνειας - 
φαίνονται μεγαλύτερα από ό, τι πραγματικά ήταν! Το σφάλμα δεν διορθώθηκε 
ποτέ στη σύγχρονη ιστορία σχολικά βιβλία! 

 ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ αναφέρεται κοινώς ως υποψήφιοι για το λογαριασμό Έξοδος δεν θα 
μπορούσε να είναι σωστή - οι μούμιες τους έχουν βρεθεί. Το όνομα του Φαραώ 
διατηρείται στα αρχαία βιβλία της Αιγύπτου. Ήταν Αμενχοτέπ II. Ο γιος που 
διαδέχθηκε τον Αμενχοτέπ II ήταν Thutmose IV (περίπου 1418 -1408 π.Χ.). Για 
αιώνες, στη συνέχεια, η Αίγυπτος ήταν κυριαρχείται από ξένους που ονομάζεται 
Αμαληκίτες στην Αγία Γραφή (Αριθμοί 24:20) ή «Ποιμένας-βασιλιάδες" στα 
περισσότερα βιβλία της ιστορίας - αν και οι ημερομηνίες που συνήθως 
εφαρμόζονται σε αυτά από «ειδικούς» είναι συχνά λανθασμένη. 



8. Μέσα από αυτήν την καταστροφή, αυτό το all-σημαντικό μάθημα έκαναν οι
Αιγύπτιοι που απομένει μάθουν επιτέλους; Έξοδος 14: 18,25. Έβγαλε τροχοί άρμα
τους, έτσι ώστε να τους έδιωξε με δυσκολία? και οι Αιγύπτιοι είπε, «Ας φύγουμε
από το πρόσωπο του Ισραήλ, ο Κύριος παλεύει γι 'αυτούς εναντίον των
Αιγυπτίων."

Στη συνέχεια, ότι η γενιά των Αιγυπτίων τελικά άλλαξε τους τρόπους τους, σε ένα 
βαθμό, δεν είναι; Έμαθαν πώς τρομερά κακό είχαν γίνει! Αλλά παρατηρήστε πώς 
πολλές προειδοποιήσεις Θεός έπρεπε να στείλει πριν οι άνθρωποι θα λάβουν 
σοβαρά υπόψη! Παρατηρήστε ότι Αμενχοτέπ II, η πιθανή Φαραώ της Εξόδου, 
κατέστρεψαν πολλές από τις παγανιστικές εικόνες τους: 
Αρχαιολόγος, Ντάγκλας Πέτροβιτς στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο έχει 
γράψει ένα συναρπαστικό άρθρο (Douglas Πέτροβιτς, «Προς 
Επισημαίνοντας η χρονική στιγμή της εγκατάλειψης του Avaris Κατά τη 
διάρκεια της μέσα του 18ου δυναστείας,« στην Εφημερίδα της αρχαίας 
αιγυπτιακής Διασυνδέσεων, Τόμος 5:. 2, 2013, 9-28) ... Στο τέλος του 
άρθρου Πέτροβιτς κάνει κάποιες παρατηρήσεις ψαρόνι στα συμπεράσματά 
του: 

Περισσότερα επιγραφικές μαρτυρίες μπορεί να βεβαιώνεται άμεσα με το 
Έτος-9 κρίση είναι η θέση Αμενχοτέπ II του διατάγματος για τις 
ταχυμεταφορές του για να καταστρέψει όλες τις εικόνες των θεών, 
ξεχωρίζοντας Αμμωνα-Re ειδικότερα. Δεδομένου ότι Thutmose ΙΙΙ και 
Αμενχοτέπ II αποδίδεται ρητά έπαινο στον Αμμωνα-Re για τις 
στρατιωτικές νίκες επί ασιατικού εκστρατείες τους, και ότι Αμενχοτέπ II 
προέρχονται ή / και διαιώνιζε την βεβήλωση των εικόνων Χατσεπσούτ σε 
όλη την Αίγυπτο, υπάρχει άφθονο λόγο να υποθέσει ότι η θρησκευτική 
κρίση -και αργότερα με διάταγμα να καταστρέψει όλα τα "όργανα" των 
αιγυπτιακών θεοτήτων σε όλη τη χώρα, μπορεί να συνδέεται άρρηκτα με 
την στρατιωτική και πολιτική αναταραχή της Χρονιάς-9 του. Επιπλέον, μια 
πιθανή διακοπή στο υψηλό ιερατείο του Άμμωνα κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου μπορεί επίσης να πιστοποιούν αυτή την «τέλεια καταιγίδα» 
των γεγονότων. Ως εκ τούτου, μια θρησκευτική κρίση επικεντρώθηκε σε 
Αμμωνα-Re αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν ξεκινήσει από Αμενχοτέπ II, 
ως αποτέλεσμα μιας καταστροφικής απώλειας της μάχης που συνέπεσε με 
την εγκατάλειψη της αρχής ναυτική τους βάση από όπου ξεκίνησαν οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ασία, και οδήγησε σε μια αναπόφευκτη 
στροφή στην εξωτερική πολιτική. (Ibid., 22) 

Γιατί θα Αμενχοτέπ II διατάσσουν την καταστροφή των εικόνων των 
Αιγυπτίων θεών; Γιατί ήταν μεγάλες αναταραχές και αναστάτωση στις 



θρησκευτικές πρακτικές της Αιγύπτου εκεί; Γιατί ήταν μια πλήρης αλλαγή 
της εξωτερικής πολιτικής με τους κοντινότερους γείτονές αφορά Αιγύπτου 
στην Ασία [στην Ανατολή] στο τελευταίο μέρος της βασιλείας του 
Αμενχοτέπ II εκεί; Αυτή η ένδειξη αυτή δεν αποδεικνύει την έξοδο, αλλά 
είναι σίγουρα συνάδει με τη συμπεριφορά ενός αυταρχικού και 
στρατιωτικό κυβερνήτη, όπως Αμενχοτέπ II, εάν ένα τέτοιο γεγονός, όπως 
η βιβλική έξοδος έλαβε χώρα. Η έξοδος ήταν ένα γεγονός στο οποίο οι θεοί 
της Αιγύπτου κατέστησαν ανίκανοι και οι στρατιωτικές δυνάμεις του 
Φαραώ είχαν μειωθεί δραστικά. Έχω υποστηρίζουν ότι η έξοδος, όπως 
ακριβώς περιγράφεται στη Βίβλο, είναι η πιο λογική εξήγηση για αυτή τη 
σειρά των κανόνα εκδήλωσης Αμενχοτέπ Β '. (Wright Τ Υπήρχε μια Έξοδο 
& κατάκτηση 20η Ιουλίου; 2013. http://crossexamined.org/was-there-an-
ΕΞΟΔΟΣ-conquest/#_ftn11 είδαν 01/03/15) 
Δεδομένου ότι οι Φαραώ είχαν δήθεν σχετίζονται με αυτούς τους θεούς, θα 
χρειαζόταν ένας καλός λόγος για έναν Φαραώ να το κάνουμε αυτό. Αμενχοτέπ II, 
του οποίου οι θεοί δεν τον γιο του την προστασία, και την Αίγυπτο, θα έχουν το 
κίνητρο, καθώς και η στήριξη από την αιγυπτιακού λαού, για να γίνει αυτό. 

9. Μετά την ερχόμενη Έξοδο, θα γνωρίζουν όλα τα έθνη καλύτερα ποιος είναι ο
Θεός πραγματικά; Ιερεμίας 31:34.

ΣΧΟΛΙΟ: Η έκφραση ότι τα έθνη θέλουσιν "γνωρίζουν τον Κύριο" - μία έκφραση 
που χρησιμοποιείται πάνω από εκατό φορές στις προφητείες - αναφέρεται στο 
χρονικό διάστημα όταν ο Χριστός θα επιστρέψει στη κανόνα πάνω στα έθνη. Εδώ 
ξαναβρίσκουμε ένα είδος δεύτερου Εξόδου στο πρώτο Έξοδο κάτω από το 
Μωυσή, όταν οι Αιγύπτιοι Τελικά μάθαμε ποιος είναι ο Θεός. Ελέγξτε 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ Αυτή η φράση, ΤΟΤΕ μελετούν τις γραφές περιέχουν. 

10. Μετά την Έξοδο, τι είδηση θα διέδιδε στα έθνη; Συγκρίνετε Έξοδος 15: 10-14
με τον Joshua 2:10. Θα το φόβο που προκαλεί δέος με τη δύναμη του Θεού για
άλλη μια φορά ωθεί τις χώρες να τρέμουν; Συγκρίνετε Ησαΐας 64: 1-2 με Ψαλμός
22: 27-28. Γιατί;

Αυτό θα συμβεί άλλη μια φορά 

Τώρα είμαστε έτοιμοι να μελετήσουμε μερικά από τα πιο εκπληκτικά 
προειδοποίηση προφητείες σε όλες τις Βίβλος - προφητείες οι οποίες σύντομα θα 
έρθει να περάσει. 

1. Τι άλλο πρωτοφανή γεγονότα συνέβησαν μετά την πρώτη Έξοδο; Έξοδος
19:18. Διαβάστε επίσης το σύνολο 114η Ψαλμό.



2. Είναι αυτός ο κόσμος τώρα στη κατάσταση Χριστός είπε ότι θα ήταν λίγο πριν 
τις τελικές μεγάλα καταστροφικά γεγονότα είναι να συμβεί; Ματθαίος 24: 3-8 και 
Λουκά 21: 7-11.

Είναι ψευδείς υπουργοί - εκείνοι που κηρύττουν μια ψευδή δρόμο προς τη 
σωτηρία, μερικές φορές χρησιμοποιώντας το όνομα του Χριστού - καθώς και τους 
πολέμους, πείνα, λοιμός και οι σεισμοί γίνονται όλο και πιο και πιο συχνά 
σήμερα; 

ΣΧΟΛΙΟ: Κοιτάξτε τον κόσμο γύρω σας. Οι επιστήμονες συνειδητοποιούν ότι οι 
φυσικές καταστροφές αυξάνονται:                                                                           

Το ανθρώπινο κόστος των φυσικών καταστροφών το 
2015: μια παγκόσμια προοπτική 

Μεταξύ 1994 και 2013, EM-DAT καταγράφηκαν 6.873 φυσικών 
καταστροφών σε όλο τον κόσμο, που στοίχισε 1,35 εκατομμύρια ζωές ή 
σχεδόν 68.000 ζωές κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Επιπλέον, 218 
εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά μέσο 
όρο ετησίως κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 20 ετών. 

Η συχνότητα των γεωφυσικών καταστροφών (σεισμοί, τσουνάμι, 
ηφαιστειακές εκρήξεις και τα μαζικά κινήματα) παρέμεινε σχετικά σταθερή 
καθ 'όλη αυτή την περίοδο, αλλά μια συνεχή άνοδο των σχετικών με το 
κλίμα εκδηλώσεις (κυρίως πλημμύρες και καταιγίδες) ώθησε συνολική 
περιστατικά σημαντικά υψηλότερο. Από το 2000, EM-DAT 
καταγράφονται κατά μέσο όρο 341 κλιματικές καταστροφές ετησίως, έως 
και 44% από το μέσο όρο 1994-2000 και καλά πάνω από το διπλάσιο του 
επιπέδου στο 1980-1989. 

Σεισμοί (όπου περιλαμβάνεται το τσουνάμι) σκότωσε περισσότερους 
ανθρώπους από ό, τι όλα τα άλλα είδη της καταστροφής μαζί, 
υποστηρίζοντας σχεδόν 750.000 ζωές μεταξύ του 1994 και του 2013. 
Τσουνάμι ήταν η πιο θανατηφόρα υπο-τύπο του σεισμού, με μέσο όρο 79 
θανάτους για κάθε 1.000 ανθρώπους που πλήττονται, σε σύγκριση με 
τέσσερις θανάτους ανά 1.000 για τις μετακινήσεις του εδάφους. Το γεγονός 
αυτό καθιστά τα τσουνάμι σχεδόν είκοσι φορές πιο θανατηφόρο από τις 
κινήσεις του εδάφους. (Έκθεση 
από Κέντρο Έρευνας για την Επιδημιολογία των Καταστροφών, η διεθνής 
στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση των Καταστροφών, 
Μάρτιος 2015) 



Έτσι είναι άλλα προβλήματα. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ αναφέρει ότι 
τρομοκρατικές επιθέσεις αυξάνονται: 

Αύξηση 35%: Γιατί το 2014 ήταν μια μεγάλη χρονιά στον 
τρόμο 

ΒΆΣΙΓΚΤΩΝ 

Οι εξτρεμιστές στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Νιγηρία εξαπέλυσε μια 
άγρια αύξηση της βίας μεταξύ των ετών 2013 και 2014, σύμφωνα με νέα 
στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Επιθέσεις σε 
μεγάλο βαθμό στα χέρια του Ισλαμικού Κράτους και Boko Haram έθεσε ο 
αριθμός των τρομοκρατικών ενεργειών κατά περισσότερο από το ένα τρίτο, 
σχεδόν διπλασίασε τον αριθμό των θανάτων και σχεδόν τριπλασίασε τον 
αριθμό των απαγωγών. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της παγκόσμιας 
τρομοκρατίας, του τμήματος πούμε ότι σχεδόν 33.000 άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους σχεδόν 13.500 τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλο τον κόσμο το 
2014. Αυτό είναι από μόλις πάνω από 18.000 θανάτους σε σχεδόν 10.000 
επιθέσεις το 2013, είπε. Είκοσι-τέσσερις Αμερικανοί σκοτώθηκαν από 
εξτρεμιστές το 2014, αναφέρει η έκθεση. Απαγωγές αυξήθηκε από 3.137 το 
2013 σε 9.428 το 2014, αναφέρει η έκθεση. (Miami Herald, 19 Ιουνίου 
2015) 
Οι εξτρεμιστές στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Νιγηρία και αλλού, εξαπέλυσε επίσης 
άγρια τρομοκρατία το 2015. 

Τρόμοι ήταν προφήτευσε στην Αγία Γραφή (Λευιτικό 26: 14-17? Δευτερονόμιο 
32:25? Ιεζεκιήλ 21:12? Ψαλμός 73: 12,19? Εκκλησιαστής 12: 5). Μπορεί 
κάλλιστα να είναι ότι συμβαίνει εν μέρει επειδή τρομοκρατίας που μια προσωρινή 
«συμφωνία ειρήνης» (Δανιήλ 9:27), που θα οδηγήσει σε καταστροφή μετά από 
λίγα χρόνια (Δανιήλ 9:27? 11: 31-43) θα πρέπει να γίνουν. 

3. οι τιμές αυτές τις μέρες είναι μόνο η αρχή των θλίψεων; Ματθαίος 24: 8. Εκτός
και αν αυτές τις μέρες μικραίνουν, θα υπήρχε κάποιος είχε μείνει ζωντανή;
Ματθαίος 24:22.

Σχόλιο: Σήμερα πείνα, ασθένεια, λοιμός, σεισμούς και άλλες διαταραχές της 
φύσης παίρνετε το διαρκώς αυξανόμενο τίμημα της ανθρώπινης ζωής! Και παντού 
σήμερα γίνεται λόγος για τα ανθρώπινα αυτο-εξόντωση - COSMOCIDE! 



Η «αρχή ωδίνων» μπορεί να έχουν αρχίσει πάνω ή κοντά 19 Σεπτέμβρη 2009 με 
βάση την οικουμενική εξελίξεις που σχετίζονται με την Ανατολική Ορθόδοξη και 
της Εκκλησίας της Ρώμης. Η άνοδος της οικουμενικής κίνησης είναι συνδεδεμένα 
με το πρώτο από τα τέσσερα ιππέα της Αποκάλυψης 6 και την έναρξη αυτών των 
θλίψεων. 

Παρατηρήστε ότι το φυλλάδιο τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης από το 
παλιό Παγκόσμια Εκκλησία του Θεού δίδαξε το 1973 δίδαξε ότι η τελική 
διαδρομή του ιππέα ήταν ακόμα για το μέλλον τότε: 
Η μακροπρόθεσμη κατάσταση της ψεύτικης θρησκείας περιγράφεται 
παραπάνω θα κορυφωθεί στο τέλος του χρόνου εκπλήρωσης του λευκού 
ιππέα της Αποκάλυψης 6, στο πρόσωπο ενός μεγάλου ψευδοπροφήτης ... 
Αυτός θα σηματοδοτήσει την έναρξη των θλίψεων: το πρώτο ιππέα. 
(Αλέξανδρος Γ τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης, 1973, σ. 17) 
Ακόμα κι αν αυτή η πρώτη σφραγίδα έχει ανοίξει πριν από την Μεγάλη Θλίψη (η 
«αρχή ωδίνων» προηγείται της Μεγάλης Θλίψης, βλέπε Κατά Ματθαίον 24: 
8,21), και θα μπορούσε να ξεκίνησε επισήμως ήδη από την γιορτή των σαλπίγγων, 
τον Σεπτέμβριο 2009 (εάν η πρώτη σφραγίδα, κατά μία έννοια, δεν είχε ανοίξει 
πριν από αιώνες, όπως τουλάχιστον αντίτυπο του ήταν γύρω από τον Σίμωνα τον 
Μάγο της Πράξεις 8: 9-24), δεν θα είναι μόνο μετά το κτήνος δυνάμεις της 
Αποκάλυψης 13 σε πλήρη έλεγχο, όταν όλος ο κόσμος θα προσκυνήσουν το θηρίο 
και ο δράκος (Αποκάλυψη 13: 3-8? 18:23), ότι η κατάκτηση αυτού του ιππέα θα 
είναι πλήρης. 

Πολλοί οικουμενικό και διαθρησκευτικό γεγονότα τα τελευταία χρόνια δείχνουν 
ότι «αρχή ωδίνων» φαίνεται να έχουν αρχίσει. 

Ωστόσο, ο τελικός χρόνος Ιησούς αναφέρεται ως «αρχή ωδίνων" τεχνικά δεν 
μπορεί να θεωρηθεί επισήμως να έχουν αρχίσει ακόμα. Ενώ είναι πιθανό ότι αυτό 
έχει συμβεί (όπως ο ψευδοπροφήτης είναι αναμφισβήτητα ζωντανός τώρα), δεν 
μπορεί στην πραγματικότητα επίσημα ξεκινήσει μέχρι το ψευδοπροφήτης παίρνει 
μεγαλύτερη σημασία (βλ Αλέξανδρος Γ, σελ. 17). Ο Θεός ξέρει. 

Είναι πιθανό ότι αυτή η σφράγιση μπορεί να ανοίξει επισήμως όταν ένας αντίπαπα 
είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο ή / και αρχίζει με το που βρίσκεται θαύματα 
(εικάζεται ποντίφικας είναι ο ψευδοπροφήτης της Αποκάλυψη 13: 13-15? 19:20) 
για να πάρει την προσοχή των εκείνες ακόμη και χωρίς μια Ελληνορωμαϊκή 
φόντο. Μπορεί να είναι δυνατό ότι αυτή η σφραγίδα πρέπει να είναι (ή ήταν 
ακόμη) άνοιξε γύρω από τη στιγμή που αυτός που θα γίνει ο ψευδοπροφήτης 
λειτουργεί με επιτυχία με τις ομάδες που θα επανασυνδέσει με τη Ρώμη. Μια 



τέτοια συμφωνία έχει ήδη συμβεί με μερικούς από τους Αγγλικανούς (Messia Η 
Hanna J. Βατικανό χαιρετίζει Αγγλικανούς στην Καθολική Εκκλησία. CNN, 21η 
Οκτωβρίου 2009), και κατά πάσα πιθανότητα θα τελικά θα ακολουθείται από μία 
ή περισσότερες δημόσιες προσφορές συμμετοχή των Λουθηρανών, Ανατολική 
Ορθόδοξοι, και άλλοι. Τα σημεία και τέρατα αναμένεται (2 Θεσσαλονικείς 2: 9-
11) και αυτό μπορεί να είναι αυτό που βοηθά το αυτοκίνητο άλλες θρησκείες 
χωρίς ελληνορωμαϊκή υπόβαθρο για να "κατακτηθεί" από τον πρώτο ιππέα (βλέπε 
Αποκάλυψη 18:23).  
 
4. Μήπως Αποκάλυψη 6 μιλούν για αυτές τις ίδιες προϋποθέσεις με τις λύπες στο 
Κατά Ματθαίον 24: 3-8, αλλά στο συμβολικό επίπεδο, όπως το "White Horse" - 
στίχο 2, το "κόκκινο άλογο" - στίχο 4, το "μαύρο άλογο" - στίχο 5, και το "Pale 
Horse" - στίχο 8; Μήπως επίσης να επαληθεύει το γεγονός ότι οι συνθήκες σε όλο 
τον κόσμο είναι να επιδεινωθεί στο τέλος του χρόνου - τις ημέρες στις οποίες 
βρισκόμαστε σήμερα; 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Οι τέσσερις καβαλάρηδες αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις προϋποθέσεις 
κόσμου - όλοι πιο σοβαρά στο τέλος αυτής της εποχής. Το άσπρο άλογο 
αντιπροσωπεύει την αύξηση του αριθμού των ψευδών υπουργοί κηρύττει ένα 
ψεύτικο Χριστό - ". Η ΣΩΤΗΡΙΑ" λάθος δρόμοι στον διαθρησκευτικό Η Red 
Horse - ο αυξανόμενος ρυθμός των καταστροφών των πολέμων. Το μαύρο άλογο 
- ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΙΝΑ. Το χλωμό άλογο - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ rampaging. 
 
5. Τι συμβαίνει όταν ανοίγει η δεύτερη σφραγίδα; Αποκάλυψη 6: 3-4. Τι 
συμβαίνει μετά την τρίτη σφραγίδα ανοίγει; Αποκάλυψη 6: 5-6. Τι θα συμβεί μετά 
τις τέσσερις σφραγίδα ανοίγει; Αποκάλυψη 6: 7-8. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Θρησκευτικές εξαπάτηση μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Ο χρόνος 
που έρχεται, όπου μπορεί να υπάρχουν πόλεμοι σε μέρη του κόσμου που τους 
είχαν σπάνια (ίσως, για παράδειγμα, ακόμη και μεταξύ μερικών λαών της Νότιας 
Αμερικής), καθώς και τους πολέμους σε περιοχές που έχουν εδώ και καιρό 
ιδιαίτερα τεταμένη (όπως η Κορέα, ενδεχομένως με τη συμμετοχή άλλες 
ασιατικές χώρες). Δαμασκός τελικά θα καταστραφούν και θα μπορούσε να είναι 
ένα σήμα για να έρθει η καταστροφή για τον Ιακώβ (Ησαΐας 17: 1-4). Κατά πάσα 
πιθανότητα θα υπάρξουν πολιτικές αναταραχές και ίσως ταραχές σε κλίμακες που 
συνήθως δεν φαίνεται, ακόμη και εντός ορισμένων δυτικών χωρών (όπως στην 
Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική). Αυτό θα οδηγήσει σε στρατιωτικούς ηγέτες 
ανεβαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και μια ευρωπαϊκή βούληση, μετά την 
πραγματοποίηση ενός ή περισσοτέρων ψευδή ειρηνευτικές συμφωνίες / 
διακηρύξεις (π.χ. Δανιήλ 9: 26-27? 11:27? 1 Θεσσαλονικείς 5: 3), αυξάνεται ως το 
τελικό αρχηγό θηρίο (Αποκάλυψη 13: 4) και θα αναλάβει πολλά έθνη (Δανιήλ 11: 
39-43). Η ανάληψη των Ηνωμένων Πολιτειών (Δανιήλ 11:39) και στενούς 
συμμάχους της θα μπορούσε να θεωρηθεί ως Γ 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά σε 



αντίθεση με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό θα είναι ένα σχετικά σύντομο 
πόλεμο για τις ΗΠΑ, καθώς θα χάσουν γρήγορα. 

Ιστορία, σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού (Ματθαίος 24: 7-8), τείνει να δείξει ότι η 
έλλειψη τροφίμων θα έρθουν μετά από πολέμους, και ο τρίτος ιππέας έρχεται μετά 
την ιππέα που εκπροσωπούν τον πόλεμο. 

Σημειώστε ότι αυτή η τρίτη ιππέα οδηγεί σε έλλειψη και την πείνα. Αποκάλυψη 6: 
5-6 δείχνει ότι θα υπάρχει φαγητό, αλλά ότι θα είναι αρκετά ακριβό (τρόφιμα-
τιμών, ο πληθωρισμός). Έτσι, ορισμένοι θα πεθάνουν καθώς δεν θα είναι σε θέση
να το αντέξουν οικονομικά, ενώ άλλοι θα επιβιώσει, αλλά αγωνίζονται.

Αρχίζουμε να δείτε περισσότερες αναφορές για ελλείψεις σε τρόφιμα και τις 
δυνατότητες για τον πληθωρισμό τροφίμων. Επίσης, υποψιάζομαι ότι οι γεωργικές 
πρακτικές, όπως η μεγάλη εξάρτηση από τις γενετικά τροποποιημένες 
καλλιέργειες βοηθά θέσει το στάδιο για μερικά από αυτό σε χώρες όπως οι ΗΠΑ. 

Ιστορία, καθώς και τα λόγια του Ιησού (Ματθαίος 24: 7-8), τείνει να δείξει ότι 
επιδημίες και ο θάνατος ακολουθεί ελλείψεις τροφίμων. Στην Αποκάλυψη 6: 7-8 ο 
τέταρτος ιππέας, το χλωμό / πράσινο άλογο του θανάτου και λοιμός, έρχεται μετά 
την ιππέα που εκπροσωπούν την πείνα. 

Σύμφωνα με τον Ιησού, μία ή περισσότερες σημαντικές επιδημίες θα ξεκινήσει 
λίγο πριν την έναρξη της Μεγάλης Θλίψης. Είναι βιβλικά φαίνεται να είναι πολύ 
πιθανό ότι οι ΗΠΑ και η αγγλο-συμμάχους της θα πληγεί σκληρά από επιδημίες 
(πιθανώς επιδεινώνεται από τη σχετικά υψηλή εξάρτησή τους από γενετικά 
τροποποιημένο "τρόφιμα") ακριβώς πριν από τη λήψη άνω (Λευιτικό 26: 21-25 ) 
με τη δύναμη Θηρίο (Δανιήλ 11:39). Και ενώ δεν λοιμός θα σταματήσει την 
αύξηση της δύναμης Βαβυλωνιακή Θηρίο, το Βιβλίο της Αποκάλυψης δείχνει ότι 
το τελικό αποτέλεσμα του τέταρτου ιππέα θα επηρεάσει τελικά αυτό το 
πνευματικό της πόλης της Βαβυλώνας, και προφανώς να οδηγήσει σε θάνατο 
(Αποκάλυψη 18: 8), και συμπεριλαμβανομένης της το ξίφος (Αποκάλυψη 19: 14-
21). 

6. Μήπως το Βιβλίο του Δανιήλ δείχνουν δύο μέρη διώξεις που έρχονται; Δανιήλ
7:25.

ΣΧΟΛΙΟ: Παρατηρήστε την παρακάτω με έντονα γράμματα και β για να κάνει τα 
μέρη πιο εύκολο να γίνει διάκριση μεταξύ: 
25 a Αυτός θα μιλήσει πομπώδη λόγια ενάντια στον Ύψιστο, και θα 
κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θα διανοηθεί να μεταβάλλει 



καιρούς και νόμους. b Στη συνέχεια, οι άγιοι και θα δοθούν στο χέρι του 
μέχρι καιρόν και καιρούς και μισόν καιρό. (ΔΑΝΙΗΛ 7:25)  
Πρώτα απ 'όλα (α), αυτός (ο βασιλιάς του βορρά) και θα κατατρέχει ορισμένοι 
από τους αγίους (βλέπε επίσης Δανιήλ 11: 28-35), το οποίο είναι σύμφωνο με 
αυτό που είπε ο Ιησούς ερχόταν: 
9 " Στη συνέχεια, θα σας παραδώσουν σε θλίψη και να σας σκοτώσει, και 
θα είσαι μισητός από όλα τα έθνη εξαιτίας του ονόματός μου. 10 Και τότε 
πολλοί θα προσβληθεί, θα προδώσουν ο ένας τον άλλο και θα μισούν ο 
ένας τον άλλο. 11 Στη συνέχεια, πολλοί ψευδοπροφήτες θα ξεσηκωθούν 
και να παραπλανήσουν πολλούς. 12 Και επειδή η ανομία θα αφθονούν, η 
αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. 13 Αλλά αυτός που υπομένει μέχρι το 
τέλος θα σωθεί. 14 Και τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε 
όλο τον κόσμο ως μαρτυρία σε όλα τα έθνη, και τότε θα έρθει το τέλος. 
(ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ  24:9-14)  
Πολλά από τα παραπάνω θα επηρεάσουν τις Philadelphian Χριστιανών (βλέπε 
Αποκάλυψη 12:13), αλλά αργότερα θα πρέπει να προστατεύονται (Αποκάλυψη 3: 
8-10) στην έρημο για κάποιο χρονικό διάστημα, οι χρόνοι και μισό χρόνο
(Αποκάλυψη 12:14 -16). Μέρος του γιατί θα πρέπει να διώκονται για την
ανακήρυξη είναι το ευαγγέλιο της βασιλείας και πιθανώς και για τον εντοπισμό
τον ερχομό του βασιλιά του Βορρά, ο οποίος δεν θα επιθυμούν να προσδιοριστεί
με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαδίκτυο και άλλους
περιορισμούς για να πάρει την αλήθεια του Θεού με τον κόσμο (βλέπε Αμώς 8:
11-12).

Δανιήλ 7:25 ένα, το οποίο είναι σύμφωνο με τις διώξεις στον Δανιήλ 11: 28-35, 
είναι ένας παράγοντας στο άνοιγμα της πέμπτης σφραγίδας της Αποκάλυψης, η 
οποία είναι η αρχή της Μεγάλης Θλίψης:  
9 Και όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις 
ψυχές εκείνων που είχε σκοτωθεί για τον λόγον του Θεού και για την 
μαρτυρία που κατέχει. 10 Και φώναξε με δυνατή φωνή, λέγοντας: «Μέχρι 
πότε, ω Δέσποτα άγιε και αληθινή, δεν κρίνεις και να εκδικηθεί το αίμα 
μας από εκείνους που κατοικούν επάνω στη γη;" 11 Στη συνέχεια, μια 
λευκή ρόμπα δόθηκε σε καθέναν από αυτούς? και ειπώθηκε για να τους ότι 
θα πρέπει να αναπαυθούν ακόμα λίγο καιρό, μέχρις ότου συμπληρωθούν 
και οι σύνδουλοί τους και οι αδελφοί τους, οι οποίοι θα πρέπει να 
φονευθούν όπως κι αυτοί,. (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  6:9-11)  



Σημειώστε ότι αυτή είναι σύμφωνη με τον ΔΑΝΙΗΛ 7:25 a και b. Υπήρχαν 
εκείνοι που μαρτύρησαν / διώξεις (α), τότε ήταν εκεί για να είναι πιο που 
επρόκειτο να υποστούν μαρτύριο / διώκονται (β). 

Δεύτερον απ 'όλα (Δανιήλ 7:25 β), οι υπόλοιποι άγιοι θα δοθεί στο βασιλιά του 
χεριού του Βορρά για ένα διάστημα, οι χρόνοι και μισό χρόνο. Αυτό είναι το 
τμήμα της Εκκλησίας του Θεού, οι μη-Philadelphians, που δεν προστατεύονται 
στην έρημο, όπως Αποκάλυψη 12:17 δείχνει αυτόν τον διαχωρισμό: 
17 Και ο δράκοντας οργίστηκε με τη γυναίκα, και πήγε να κάνει πόλεμο με 
τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, που τηρούν τις εντολές του Θεού και 
έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. (ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  
12:17)  
Υπάρχουν διώξεις λίγο πριν η Μεγάλη Θλίψη ξεκινά ανά Δανιήλ 7: 25α, 11: 28-
35? Αποκάλυψη 12:13, και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης 
ανά Δανιήλ 7: 25β, Αποκάλυψη 12:17? 14: 12-13. 

ΣΧΟΛΙΟ: Να θυμάστε ότι οι αρχαίοι Ισραηλίτες είχαν πάει σε αιχμαλωσία, πολύ 
πριν αυτή η προφητεία δόθηκε. Είναι για αυτόν τον αιώνα! 

Οι απόγονοι του αρχαίου Βουλή του Ισραήλ - οι άνθρωποι των Ηνωμένων 
Πολιτειών, της Βρετανίας και άλλων ειδικών δημοκρατίες της βορειοδυτικής 
Ευρώπης - πρόκειται σύντομα να πάει σε αιχμαλωσία σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 
των εθνών. Θα έρθει να περάσει ότι τα δύο τρίτα αυτών των Ισραηλιτών 
σύγχρονης θα πεθάνουν από λοιμό, πείνα και τον πόλεμο (Ιεζεκιήλ 5:12). Και το 
υπόλοιπο ένα τρίτο θα είναι διάσπαρτα σε αιχμαλωσία και αποδεκάτισε - ένα 
«σπαθί» θα καταρτιστεί μετά από αυτούς (στίχος 12) - μέχρι το τέλος, θα 
υπάρχουν μόνο περίπου το ένα δέκατο του σημερινού Ισραήλ είχε μείνει ζωντανή; 
Ησαΐας 6: 11-13. 

Θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το μέγεθος αυτών των εκδηλώσεων για τον 
τελικό χρόνο. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τους χωρίς το Θείο προστασία! 
Αυτά είναι προειδοποιητικά λόγια του Θεού - όχι του ανθρώπου. Συλλογιστείτε τα 
καλά, για αυτές τις τρομακτικές ημέρες είναι σχεδόν επάνω σε μας! 

Ο Θεός θα τινάξει Ουρανού και της Γης 
1. Μετά από τη στιγμή που ονομάζεται "θλίψη" (Κατά Ματθαίον 24:29?
Αποκάλυψη 6:11), θα υπάρξει ένας μεγάλος σεισμός; Αποκάλυψη 6:12.



2. Και μετά από αυτό θα υπάρξει μια καταπληκτική επίδειξη της δύναμης του 
Θεού από τις θεαματικές κινήσεις και των δύο ουρανού και της γης για όλη την 
ανθρωπότητα για να δείτε; Αποκάλυψη 6: 14-17. 
 
3. Όταν ο Θεός εκτελεί θαύματα κάπως σαν αυτό πριν; Διαβάστε 2 Σαμουήλ 22: 
8-18 και Ψαλμός 18. Ανακοίνωση ιδιαίτερα Ψαλμός 18: 7. 
 
4. Μήπως το γεγονός ότι ο Θεός φορά πριν έκανε αυτές τις θαύματα βοηθήσει να 
αποδείξει ότι μπορεί να τα κάνει και πάλι; Ή έχει ο Θεός να γίνουν ανίσχυροι να 
τους εκτελέσουν; Μαλαχίας 3: 6. 
 
5. Θα Αυτές οι θείες εκδηλώσεις στους ουρανούς προκαλέσει άνδρες να 
συνειδητοποιήσουμε υπάρχει ένας θείος ουράνια εξουσία; Αποκάλυψη 6: 15-17. 
Θα τους άνδρες, σε πλήρη φόβο, πετάξτε χρυσό και το ασήμι τους; Ησαΐας 2: 19-
22. 
 
6. Και όλο αυτό το διάστημα, θα πρέπει να ανακινείται πολύ οι δυνάμεις των 
ουρανών - που παράγουν το χάος στους ουρανούς; Αποκάλυψη 6: 12-13. 
Ματθαίος 24:29 φαίνεται να περιγράφουν το ίδιο γεγονός. 
 
7. Τι θα συμβεί με τον ήλιο εκείνη την εποχή; Αποκάλυψη 6:12. Και στο φεγγάρι; 
Ίδια στίχο-αυτός είναι ο λόγος για ορισμένες ανοησίες που κάποιοι κήρυκες 
δήλωσε σχετικά «φεγγάρια του αίματος» το 2014 και το 2015 δεν ήταν δυνατό, ο 
χρόνος ήταν λάθος (αυτό κατήγγειλε στην περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2014 
έκδοση του περιοδικού Αγία Γραφή Προφητεία News). Και για να τα αστέρια; 
Στίχος 13. Συγκρίνετε με Ησαΐας 34: 4, 8. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Σύντομα Θεός θα επέμβει υπερφυσικό στα πολύ δυνάμεις των ουρανών 
ως ένα εντυπωσιακό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για την ανθρωπότητα να μετανοήσουν! 
Φανταστικά θεαματική βροχές μετεωριτών θα κάνει τον έναστρο ουρανό φαίνεται 
να συντριβή την γη! 
 
Σφράγιση από το Άγιο Πνεύμα οδηγεί στην Ασφάλεια 
 
1. Θα περαιτέρω αποδιοργάνωσης της γης να σταματήσει για ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα; Αποκάλυψη 7: 1-2. Γιατί; Στίχος 3. Σημειώστε τη λέξη 
«σφραγίζεται». Σημειώστε τις λέξεις «υπηρέτες του Θεού." 
 
2. Πόσοι άνθρωποι θα υπάρχουν σε αυτή την ομάδα; Στίχος 4. 
 
3. Ποιος θα περιλαμβάνει τους 144.000; Αποκάλυψη 7: 4-8. Προσέξτε τη λέξη 
«Ισραήλ». 



 
ΣΧΟΛΙΟ: Θα είναι μερικές από τις σύγχρονης απόγονοι του αρχαίου Ισραήλ, που 
θα έχουν προσέξει τις προειδοποιήσεις του Θεού, ενώ στους έσχατους καιρούς. 
Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς έχουν ανταποκριθεί στο κήρυγμα των δύο 
μαρτύρων ή / και με άλλο τρόπο αρνήθηκαν να προσκυνήσουν το Θηρίο (βλέπε 
Αποκάλυψη 11: 3, 7? 13: 8) και έχουν φυσική ή / και πνευματική Απογόνων από 
δώδεκα από τις φυλές του Ισραήλ . 
 
4. Αλλά μετά οι 144.000 σφραγίζονται από το κακό, θα τους άλλους να 
σφραγιστεί; Αποκάλυψη 7: 9. Είναι αυτοί οι άνθρωποι από όλα τα έθνη; Ίδια 
στίχο. Τι δεν έρχονται "από"; Στίχοι 13-14. Θα είναι πείνα ή δίψα πια; Στίχοι 15-
17. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Αυτοί είναι εκείνοι που βγήκαν από [η] μεγάλη δοκιμασία ... »- και 
έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες τους μέσω του χυμένο αίμα του Χριστού Έχουν δει 
ντυμένοι με λευκές στολές, συμβολίζοντας την αγνότητα και τη δικαιοσύνη - 
υπακοή στους νόμους του Θεού -. αμόλυντο από τα ήθη και τα έθιμα του κόσμου. 
 
Αυτό το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων - όλων των εθνών - θα βγει από τη μεγάλη 
θλίψη. Πριν από την αιχμαλωσία τους, είχαν ακούσει προειδοποιητικό μήνυμα 
του Θεού κηρύττεται ως "μάρτυρας" εις όλα τα έθνη από πιστούς υπουργούς του. 
Είχαν ακούσει για τον Χριστό, αλλά δεν είχαν υπακούσει Αυτόν - όπως πιο πάνω, 
που κατά πάσα πιθανότητα ακούσει τα μηνύματα από δύο μάρτυρες και εκείνα 
των τριών αγγέλων (Αποκάλυψη 14: 6-11). 
 
Αλλά τώρα - καθώς βλέπουν τον Θεό παρεμβαίνουν μέσω τρομερή υπερφυσική 
σημάδια στους ουρανούς και στη γη - αρχίζουν να φοβούνται τον Θεό. Αρχίζουν 
να παραδοθούν σωστά το θέλημα του Θεού, για να ζητήσει από τον Θεό να τους 
καθαρίσει από όλες τις προηγούμενες αμαρτίες τους με το αίμα του Ιησού 
Χριστού. 
 
Σκεφτείτε το - χιλιάδες και χιλιάδες, ακόμη και εκατομμύρια, αρχίζουν να γυρίσει 
πραγματικά στο Θεό, ως αποτέλεσμα της παρέμβασης του στη φύση. 
 
Προσέξτε, επίσης, ότι αυτές οι αμέτρητες πλήθη απεικονίζονται σαν να είναι στην 
ίδια την παρουσία του Θεού. Ιωάννης δεν τους βλέπω σε θανάσιμο σάρκα, αλλά 
ως SPIRIT πρωτότοκο γιο του Θεού, που ούτε δίψα, πείνα, ούτε θλίψη πια! 
 
5. Όταν όλα εκείνα που είναι άμεσα πρόθυμοι να μετανοήσουν έχουν παραδοθεί 
στον Θεό, τότε τι περαιτέρω τρομακτικά γεγονότα ο Θεός θα στείλει στη γη για να 
φέρει πεισματάρης, αμετανόητοι ανθρώπων στα συγκαλά τους, ώστε να μπορούν 
να στραφούν σ 'Αυτόν; Θα λειτουργούν οι τέσσερις άγγελοι - συγκρατημένη, ενώ 



οι υπηρέτες του Θεού σφραγίστηκαν - στη συνέχεια, στείλτε τιμωρίες τους επάνω 
στη γη; Αποκάλυψη 7: 1 σε συνδυασμό με 8: 6-12. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Σήμερα, ο Θεός μιλάει πρώτη προειδοποίησή του προς την 
ανθρωπότητα από την πραγματική τους υπουργούς του. Σύντομα θα μιλήσει με 
καταπληκτικό ΘΑΥΜΑΤΑ στους ουρανούς που μπορεί να δει ο άνθρωπος. 
Ακόμα πολλοί δεν θα μετανοήσουν. Ως εκ τούτου, ο Θεός θα μιλήσει με τον 
κόσμο μέσα από ακόμα μεγαλύτερη υπερφυσικές πράξεις που οι άνδρες θα 
αισθάνονται! 
 
Σε αυτό το όραμα, ο Θεός συνεχίζει να δείχνει τον απόστολο Ιωάννη ότι η 
επόμενη εκδήλωση βασανιστική να πέσει στην πιο επίμονες της ανθρωπότητας θα 
είναι ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ! Είναι περιγράφεται στο 9ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης.  
 
6. Είναι οι άνδρες να βασανίζεται από συμβολικές "ακρίδες"; Αποκάλυψη 9: 3-6. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Σημειώστε στο στίχο 5 που βασανίζουν τους δεν είναι ένα σκορπιό, 
αλλά «σαν» ενός σκορπιού. Αυτοί δεν είναι πραγματική σκορπιούς. Πραγματική 
σκορπιούς θα καταναλώνουν βλάστηση και αυτές οι αυτοί που δεν (Αποκάλυψη 
9: 4). 
 
7. Είναι αυτά ταλανίζουν "ακρίδες" σχήμα σαν άλογα; Στίχος 7. Και δεν έχουν 
πανοπλία του σιδήρου; Στίχος 9. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Αυτές οι συμβολικές ακριδόμορφος «άλογα» με τη δύναμη να βλάψουν 
τους ανθρώπους (στίχος 10) μπορεί να αναφέρεται σε τρομακτικές πολεμικές 
μηχανές - τώρα που υπάρχουν ή πρόκειται σύντομα να εφευρεθεί (όπως κάποιο 
είδος ενισχυμένης όπλο ακτινοβολίας) - και / ή κάποιο είδος ελεγχόμενη λοιμό. 
 
8. Τι αντιμαχόμενες λαοί θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιούν αυτές τις 
μηχανές; Εξετάστε Ναούμ 3:18. Θα μπορούσαν οι Ασσύριοι - οι πρόγονοι των 
Γερμανών σήμερα, αναφέρεται εδώ σαν «ακρίδες»; Στίχος 17. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Ο όρος ακρίδες προσδιορίζει φαινομενικά τόσο τη δύναμη πάλης και 
τον τύπο του όπλου. Ο προφήτης Ιωάννης είχε να μιλήσει για αυτές τις 
μελλοντικές όπλα σε συμβολικό επίπεδο, δεδομένου ότι ήταν εντελώς άγνωστο σ 
'αυτόν - καλώντας έτσι τους "ακρίδες" ή αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι από τον 
κόσμο των πνευμάτων. 
 
Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η τελική ανάσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
είναι η δύναμη που αναδύεται από την άβυσσο ή άβυσσο. Είναι ένας πόλεμος 
εξουσία λήψης (στίχος 14 και Αποκάλυψη 13: 4) με ένα σούπερ στρατό 
εξοπλισμένο με εξελιγμένα όπλα. 



 
9. Ποιος είναι η κινητήρια δύναμη, το πραγματικό ηγέτη, του παρόντος religio-
πολιτικό πόλεμο εξουσία λήψης; Αποκάλυψη 9:11. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Η εβραϊκή λέξη Αβαδδών και η ελληνική λέξη Apollyon δύο βασικά 
σημαίνει "καταστροφέας" ή το κακό ισχύος κατευθυντήρια στρατό του θηρίου θα 
είναι άλλος από τον Σατανά ο διάβολος με άλλες καταστροφή δαίμονες 
"καταστροφή άγγελος.". 
 
10. Θα υπάρξει κάποια διαμένουν στις ευρωπαϊκές, ασιατικές και ορισμένες άλλες 
χώρες που δεν θα βασανίζονται - Όσοι έχουν την «σφραγίδα του Θεού"; 
Αποκάλυψη 9: 4. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Θα μπορούσε να είναι ότι αν οι άνθρωποι απελευθερώσουν αυτό, θα 
μπορούσε να έχει συνέπειες και ακούσιες επιπτώσεις πολλοί δεν προορίζεται να 
είναι. Τώρα, η Αγία Γραφή λέει των 144.000 που είχαν σφραγιστεί στην 
Αποκάλυψη 7: 2-8, θα πρέπει να προστατεύονται. Ωστόσο, γύρω Αποκάλυψη 9: 4 
θα μπορούσε επίσης να είναι η εποχή που το Κτήνος στρέφεται εναντίον των 
άλλων Ισραηλίτισσας-κατέβηκε έθνη στην Ευρώπη (βλέπε Ιεζεκιήλ 5: 4). 
 
Όταν οι δυνάμεις της επίθεσης θηρίο διαφόρων εχθρών του, εκείνοι που έζησαν 
τη Μεγάλη Θλίψη, στράφηκε στο Θεό και "σφραγίστηκαν» από το Πνεύμα του θα 
πρέπει να προστατεύονται κατά τη διάρκεια αυτών τρομερές πληγές. Εν τω 
μεταξύ, εκατομμύρια και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι στην Ασία θα έχουν 
επίσης προετοιμάζεται για πόλεμο. Η δεύτερη ουαί είναι τώρα έτοιμη να 
ξεκινήσει - η έκτη σάλπιγγα είναι έτοιμη να ακούγεται. 
 
Έχοντας το Πνεύμα του Θεού στο μυαλό τους είναι συμβολικά αναφέρεται ως 
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ «μέτωπα» τους - το κέντρο ελέγχου του νου. (Τα διδάγματα 
αυτής της μελέτης η Αγία Γραφή μάθημα θα σας οδηγήσει στη γνώση για το πώς 
μπορείτε επίσης να φέρουν την εν λόγω "σφραγίδα" κατά τη διάρκεια αυτών των 
επικίνδυνων τέλος μέρες!) 
 
Τρομερό "Ανατολή εναντίον ευρωπαϊκή" Πόλεμος 
 
1. Πρέπει να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του τέλους του χρόνου βασιλιά του 
Βορρά / Βαβυλώνα και μια συνομοσπονδία από τη βόρεια και ανατολικά; Δανιήλ 
11:44? Ιερεμίας 50: 41-43. 
 
2. Τι συμβαίνει όταν η έκτη σάλπιγγα έχει καεί - Ποιος θα τολμήσει να απειλήσει 
ακόμη και να κάνουν πόλεμο με το θηρίο; Αποκάλυψη 9: 14-16? Αποκάλυψη 16: 
12-16. 



 
ΣΧΟΛΙΟ: Η κυριολεκτική μετάφραση της Αποκάλυψης 16:12 είναι «οι 
βασιλιάδες της ανατολής» και ως εκ τούτου αυτή δεν φαίνεται να περιλαμβάνουν, 
επίσης, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα, Ινδοκίνα (όπως το Βιετνάμ), την 
Ινδονησία και άλλες χώρες (δεδομένου ότι η Ινδονησία είναι ισλαμικό, το είναι 
πιθανό να επιθυμούν πολύ στενότερη ευθυγράμμιση με τους Κινέζους στο τέλος 
μετά ο βασιλιάς του Βορρά κατακλύζει τον Βασιλιά του Νότου ανά Δανιήλ 11: 
40-43). Η Ινδία είναι επίσης πιθανό ένας από εκείνους τους βασιλιάδες. 
 
Τα έθνη Ασιάτες βρίσκονται ανατολικά του ποταμού Ευφράτη, όπως κάνει 
μεγάλο μέρος της Ρωσίας. Αυτή η σύγκρουση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
πιθανόν Παγκοσμίου Πολέμου IV (ή Παγκόσμιο Πόλεμο V, εφόσον η επιτυχία 
του βασιλιά του Βορρά κατά την τελική Βασιλιά του Νότου θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως 'Παγκοσμίου Πολέμου IV). 
 
Αυτή η επίθεση θα συμβεί μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και άλλες 
επιζών τους σημερινούς απογόνους του αρχαίου Ισραήλ να γίνουν αιχμάλωτοι της 
γερμανικής κυριαρχούν εξουσία Ευρωπαϊκής Beast (Δανιήλ 11:39) και μετά την 
ήττα του στον τελικό Βασιλιά του Νότου (Δανιήλ 11: 40-43), αφήνοντας όμως 
δύο παγκόσμιες δυνάμεις - η ευρωπαϊκή δύναμη και η Ευρασιατική 
Συνομοσπονδίας - να μάχεται. 
 
Έτσι, η ευρωπαϊκή αυτοκρατορία (η «κόρη της Βαβυλώνας») είναι να 
καταστραφεί από τη βόρεια (προφανώς Ρωσική LED) ισχύος. Και ίσως ένα που 
συνεργάζεται με τα έθνη στην Ανατολή, καθώς και ίσως το Ιράν, και, 
ενδεχομένως, την Ουκρανία. (Ενώ η εκπλήρωση του Ιεζεκιήλ 38 είναι αργότερα, 
το γεγονός ότι αναφέρεται στους λαούς του μακρινού Βορρά δείχνει ότι υπάρχει 
μια δύναμη βορειότερα από τον τελικό του Ευρωπαϊκού βασιλιά του Βορρά του 
Δανιήλ 11). Παρατηρήστε ότι ένας λαός από το βορρά (Ρωσία στην προκειμένη 
περίπτωση) θα είναι μέρος μιας συνομοσπονδίας πολλοί βασιλιάδες ήγειρε από τα 
πέρατα της γης (Ιερεμίας 50:41). Αυτά τα «πέρατα της γης" βασιλιάδες θα έχουν 
φαινομενικά να περιλαμβάνουν ασιατικές χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, η οποία 
ενώ επί του παρόντος δεν μέρος της Ευρασίας Ένωσης, συμμετέχουν ήδη με 
πολλές στρατιωτικές και εμπορικές συμφωνίες με τη Ρωσία, ως εκ τούτου, κατ 
'επέκταση έχουν κάποια σχέση με η πραγματική Ευρασιατική Ένωση. 
 
Μόνο ασιατικές δυνάμεις, όπως αυτές της Κίνας και της Ινδίας και πιθανότατα 
πολλοί άλλοι, θα μπορούσε να βάλει μαζί ένα 200.000.000 άνδρα στρατό. Ινδία, 
Κίνα και άλλοι στην Ασία θα συντάσσονται προφανώς με μια ρωσική 
συνομοσπονδία κατά της Ευρωπαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήδη από τον 21ο αιώνα, 
έχουν αρχίσει να θέσει το στάδιο για να το κάνουν με ομάδες όπως η Σαγκάη 
Συνεταιριστική Οργάνωση και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. 
 



3. Μήπως Ησαΐας δείχνουν ότι τέλος του χρόνου Βαβυλώνα είναι δεμένα μαζί με 
πόνους γέννησης / ωδίνες σε μια ομάδα από μια μακρινή χώρα; Ησαΐας 13: 1-8. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Έτσι, τόσο οι λογαριασμοί στον Ιερεμία και του Ησαΐα φαίνεται να 
σχετίζονται με τους ίδιους τους εισβολείς. Αυτό αναφέρεται σε ένα χρόνο 
συνομοσπονδία τέλος που έχει μια απόσταση για να ταξιδέψουν, προφανώς ένα 
είδος ένωσης των εξουσιών από τα ανατολικά, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, 
ο οποίος είναι επίσης η μεγάλη δύναμη του μακρινού Βορρά. 
 
Και αυτό το είδος της συνομοσπονδίας είναι κάτι που Βλαντιμίρ Πούτιν έχει 
επανειλημμένα ζητήσει. Αυτό είναι κάτι ρωσικά και ορισμένα ασιατικά έθνη θα 
συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να εργαστούν προς την κατεύθυνση. Και θα 
σχηματίσει. 
 
Μια βόρεια συνομοσπονδίας (που φαίνεται να καθοδηγείται από τη Ρωσία και 
ίσως περιλαμβάνει το μακρινό Βορρά και την Άπω Ανατολή / Ειρηνικού τμήμα 
ακτή της Ασίας) θα καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Βαβυλώνα (πρβλ Ιερεμίας 50: 
9). 
 
Έτσι, αν και πολλοί ανησυχούν ότι η Ρωσία θα είναι μια σημαντική στρατιωτική 
απειλή για τις ΗΠΑ, η πραγματικότητα είναι ότι η Γραφή δείχνει ότι θα είναι οι 
Ευρωπαίοι που θα λάβει μια μαζική επίθεση με τη Ρωσία. Και ίσως όχι πάρα 
πολλά χρόνια από τώρα. 
 
4. Προτίθεται η Ανατολή (Ρωσία και οι σύμμαχοί της), πολύ προετοιμασία για 
παγκόσμιο πόλεμο, επιτίθεται στην εξουσία της Ευρωπαϊκής Θηρίο σε αυτή τη 
μεγάλη προσπάθεια για την παγκόσμια κυριαρχία; Αποκάλυψη 9: 12-19. 
 
Σχόλιο: Η Ευρασιατική στρατεύματα που βρίσκονται πέρα από τον Ευφράτη και 
θα είναι εκ των προτέρων διασχίζουν, επίθεση των στρατών της ισχύος 
Ευρωπαϊκής κτήνος. 
 
Παρατηρήστε τα όπλα τους. Από τα «στόματα» των «άλογο» τους -όπως 
πολεμικές μηχανές θα έρθουν φρικτό "φωτιά και καπνός και θειάφι.» Και, επίσης, 
θα ακρωτηριάσει, να σκοτώσει και να ερημώσουν όπως αρπακτική "Λιοντάρια" 
(στίχος 17). Και πάλι, βλέπουμε συμβολισμό που χρησιμοποιείται για την 
πραγματική όπλα σαρκικές πολέμου. 
 
5. Τι τεράστιο αριθμό της ανθρωπότητας θα σκοτωθεί από την πυρκαγιά, ο 
καπνός και θειάφι; Αποκάλυψη 9:18. Αλλά αυτό θα προκαλέσει την ανθρωπότητα 
να μετανοήσουν και να στραφούν προς τον Θεό; Στίχος 20. Σημειώστε τις λέξεις 
«ΔΕΝ μετανοήσουν." Αυτό ήταν πολύ παρόμοια με το Φαραώ όταν ο Θεός 
εξαπέλυσε τις πληγές στην Έξοδο. 



 
6. Ποια θα είναι αυτές "διεφθαρμένη" (Ιερεμίας 17: 9), οι άνθρωποι συνεχίζουν να 
κάνουν; Στίχοι 20-21. 
 
Ακτές - μολυσμένα νερά 
 
1. Ποια είναι η Βίβλος σας καλέστε το τελικό διαταραχές, ή πληγές του Θεού; 
Αποκάλυψη 15: 1. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Αυτοί αναφέρονται ως "Οι επτά τελευταίες πληγές" και θα 
παρουσιαστεί αμέσως μετά επιστρέφει Χριστού (Αποκάλυψη 11:15? 14:10? 
16:17). 
 
2. Οι κάθε μία από αυτές τις πληγές που αναφέρεται ως ένα μπολ που «χύνεται»; 
Αποκάλυψη 16: 1. Μετά ποια είναι αυτά τα κύπελλα να χυθεί έξω; Ίδια στίχο. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Οι «κύπελλα» είναι να χυθεί πάνω στη γη και την ανθρωπότητα. 
 
3. Προτίθεται το πρώτο φιαλίδιο αιτία βασανιστικό πληγές να ξεσπάσει πάνω 
στην ανθρωπότητα; Αποκάλυψη 16: 2. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Σημειώστε ότι η πρώτη από αυτές τις επτά τελευταίες πληγές (βράζει) 
»ξεχύθηκε" για όσους λατρεύουν μια ψεύτικη ο Θεός, είναι ο ίδιος τύπος της 
πανώλης που έπεσε πάνω τους αρχαίους Αιγύπτιους ιερείς οι οποίοι ήταν ενεργοί 
παράγοντες στην προώθηση ενός ψεύτικη θρησκεία (πρβλ . Έξοδος 9: 9-11). 
 
4. Ποια θα είναι η δεύτερη και η τρίτη από αυτές τις επτά τελευταίες πληγές - 
ΝΕΡΟ ΓΙΝΕΤΕ ΤΟ ΑΙΜΑ; Αποκάλυψη 16: 3-4. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Κάθε ζωντανός οργανισμός στη θάλασσα, θα πεθάνουν! Φανταστείτε 
την επίδραση αυτού στην ανθρωπότητα! Ωστόσο, τα ποτάμια και τις πηγές της 
γης όλο το αίμα είναι πολύ χειρότερα, για τον άνθρωπο πρέπει να έχουν νερό να 
πιουν! Θυμηθείτε ότι αυτό ήταν επίσης μια από τις πληγές του Θεού που 
χρησιμοποιούνται για την Αίγυπτο (Έξοδος 7: 20-21) να οδηγεί στα γόνατά του 
ένα έθνος που είχαν αρνηθεί να λάβουν σοβαρά υπόψη προειδοποίηση Του! 
 
Γη από την τροχιά; 
 
1. Μετά από αυτό, είναι το ηλιακό μας σύστημα να γίνει διαταράσσεται; 
Αποκάλυψη 16: 8. Μήπως αυτή η γη να κουνιέται από την τροχιά του γύρω από 
τον ήλιο; Ησαΐας 24: 18-21. Θα υπάρξει φοβάται τους θορύβους στους ουρανούς 
όπως αυτή προκύπτει; Στίχος 18. Προσέξτε τη λέξη «θόρυβο». 



2. Ως αποτέλεσμα τι θα γίνει αισθητός; - Καύσωνα; Αποκάλυψη 16: 8. Έχετε
πονηροί άνθρωποι ποτέ καμένο το ένα το άλλο σε θρησκευτικές διώξεις (βλέπε
Δανιήλ 11:33) και τον πόλεμο; Τότε ο Θεός είναι άδικο σε χορήγηση σε αυτούς το
ίδιο είδος τιμωρίας; Θα εξακολουθεί να υπάρχει κάποια τόσο πεισματάρης ότι δεν
θα αναζητήσει το Θεό και θεία προστασία Του, ακόμη και μετά από όλα αυτά τα
πράγματα; Στίχος 9. Σημειώστε τις λέξεις "δεν μετανόησε."

3. Τι πρόκειται να συμβεί σε εκείνους στην περιοχή της έδρας του "θηρίου" - έδρα
του μεγάλου στρατιωτικού αρχηγού της Ευρωπαϊκής η μεγάλη Βαβυλώνα. Θα
είναι αυτές οι εξαιρετικά πεισματάρης παιδιά, υποφέρουν τρομερά από τον πόνο;
Αποκάλυψη 16: 10-11. Αλλά προσέξτε και πάλι τις λέξεις, «δεν μετανόησε."

Armageddon: Μάζεψαν για τον πόλεμο 
1. Ο πόλεμος είναι μια φοβερά και τρομερά σοβαρό πράγμα για τον άνθρωπο να
συλλογιστεί! Προτίθεται η μεγαλύτερη μάχη στην ανθρώπινη ιστορία που
συμβαίνουν, προκειμένου να φέρει την ανθρωπότητα στα συγκαλά του, και να τον
Θεό; Αποκάλυψη 16: 13-14. Θα είναι όλα τα έθνη του κόσμου θα
συμπεριληφθούν; Στίχος 14. Θα είναι αυτή η μεγάλη συνάντηση στον
Αρμαγεδδώνα; Στίχος 16.

2. Προτίθεται το αίμα του δολοφονηθέντος κίνηση βάθος μέχρι το χαλινάρι του
αλόγου, για περίπου 180 μίλια; Αποκάλυψη 14:20. Είναι αυτό να συμβεί στη
γιγαντιαία μάχη, όταν οι στρατοί του κόσμου συγκεντρώνονται στον
Αρμαγεδδώνα για την καταπολέμηση του δημιουργού τους; Αποκάλυψη 16: 14-
16.

3. Πώς θα Χριστός είναι σε θέση να καταπολεμήσει όλα τα έθνη - θα Εκείνος
φέρει τη μάχη σε κάθε έθνος, εκτός από την καταπολέμηση των εκπροσώπων τους
συγκεντρώθηκαν στο Αρμαγεδδώνα; Αποκάλυψη 16: 17-20.
ΣΧΟΛΙΟ: δαίμονες του Σατανά θα συγκεντρώσει τους βασιλείς της Ανατολής για 
να πάει κατά της Ευρωπαϊκής Θηρίο εξουσία, αλλά τότε στη συνέχεια θα 
προσπαθήσουμε να πολεμήσουν εναντίον του Χριστού ανά Αποκάλυψη 19:19. 

ΧΡΙΣΤΟΣ - στο μεγαλύτερο ΤΟΥ ΕΛΕΟΣ - θα παρεμβαίνει ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ να 
καταστρέψει το BEAST, ο ψευδοπροφήτης και οι στρατοί (Αποκάλυψη 19: 20-
21), καθώς και σώσει την ανθρωπότητα από την αυτο-εξόντωση (βλέπε Κατά 
Ματθαίον 24:22)! 

Ισχυρότερο σεισμό - Μαζική Χαίρε! 



1. Μετά τη συγκέντρωση στον Αρμαγεδδώνα, είναι το ισχυρότερο σεισμό ποτέ,
να ταρακουνήσει βίαια αυτή τη γη; Αποκάλυψη 16:18.

2. Τι θα συμβεί με τα νησιά της θάλασσας; Αποκάλυψη 16:20.
ΣΧΟΛΙΟ: Βιβλική προφητεία δείχνει ότι η γη θα καεί με φωτιά, θα υπάρχει ο 
μεγαλύτερος σεισμός όλων των εποχών, που θα ισοπεδώσει τα βουνά, και ότι τα 
ουράνια σώματα θα πέφτουν στη γη, καθώς και τα φαινόμενα στη θάλασσα. 
Σεισμοί θα πρέπει να ακολουθείται από τη θάλασσα και τα κύματα φλοίσβος. Η 
Αγία Γραφή διδάσκει ότι ειδικά τα νησιά θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό. Και 
αν τα περισσότερα από τα παγωμένα νερά έχουν λιώσει μέχρι τότε, το ύψος αυτών 
των βρυχάται προφανώς αυτά τα κύματα θα είναι αρκετό για να καταστρέψει 
πολλά, αλλά πιθανώς όχι όλες, οι οποίοι ζουν στα νησιά (Αποκάλυψη 6: 12-14? 
16: 17-21). 
3. Μήπως ο Θεός τιμωρεί επίσης τα έθνη στην ημέρα του Ιησού του Ναυή με
τεράστια hailstones, ενώ παρεμβαίνει με τις κινήσεις του ήλιου και της γης;
Ιησούς του Ναυή 10: 11-12.

4. Θα την τιμωρία του Θεού περιλαμβάνουν γιγαντιαία hailstones; Αποκάλυψη
16:21.
ΣΧΟΛΙΟ: Το βάρος αυτών των κόκκων χαλαζιού θα είναι ένα ταλέντο - περίπου 
57-130 κιλά ή 26-59 κιλά (το βάρος του «ταλέντου» έχει συζητηθεί). Απλά
φανταστείτε την καταστροφή παντελή θα προκαλέσει!

Ο Θεός θα πρέπει να καταφύγουν σε αυτό το τρομερό, συγκλονιστική μέθοδο 
τιμωρίας στο εγγύς μέλλον, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι ΔΕΝ ΘΑ ακούσετε 
οποιαδήποτε ηπιότερη μορφή ΠΡΟΣΟΧΗ! 

5. Θα ορισμένοι συνεχίζουν αμετανόητοι ακόμη και μέχρι την τελευταία πληγή;
Αποκάλυψη 16:21. Σημειώστε τις λέξεις, "βλασφήμησαν ο Θεός." Θα Χριστός,
κατά την έναρξη της χιλιετούς κανόνα Του, πρέπει να είναι ειδικά συγκρατήσει
και τιμωρία αυτών που παραμένουν αμετανόητοι αυτοί να τους φέρει στα
συγκαλά τους; Σκεφτείτε Ψαλμός 149: 5-9.

Αποφεύγεις τις θλίψεις ακριβώς μπροστά! 

Ο κόσμος είναι σε «αρχή ωδίνων» (Ματθαίος 24: 4-8). 



Αλλά η απάτη με μεγάλους αριθμούς ΨΕΥΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, προφήτευσε γι 'αυτό 
το τέλος του χρόνου, μπορεί να αποφευχθεί. Πως? Με συνεχή μελέτη σας του 
μαθήματος αυτού, μαζί με την ανάγνωση σας του περιοδικού FREE Αγία Γραφή 
Προφητεία News, η ελεύθερη φυλλάδια και να ακούτε την παγκόσμια Αγία 
Γραφή Προφητεία Νέα ραδιοφωνική εκπομπή και / ή βλέποντας την Αγία Γραφή 
Προφητεία Νέα κανάλι στο YouTube). 

Οι καταστροφές του πολέμου, την πείνα, λοιμός και πρόκειται σύντομα να έχουν 
καταστροφικές συνέπειες για όλα τα έθνη. Εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν - 
το ένα τέταρτο του πληθυσμού ΓΗΣ! (Αποκάλυψη 6: 8). 

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ επικίνδυνες 
στιγμές! 
Σύγχρονοι Ισραήλ - κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία - θα 
υποφέρουν επίσης φανταστικά απώλεια ανθρώπινων ζωών. Τα δύο τρίτα είναι να 
πεθάνει εντός των υφισταμένων συνόρων τους, και το υπόλοιπο θα πάει σε 
αιχμαλωσία επικίνδυνα για τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Θηρίο (Ιεζεκιήλ 5:12). 

Επόμενη να συμβεί, θα είναι μεγάλη θρησκευτική δίωξη. Αλλά ο Θεός υπόσχεται 
μπορείτε να αποφύγετε αυτό εάν βρίσκονται ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ υπακούοντας την 
Αγία Γραφή. Ο Θεός λέει στους Χριστιανούς που είναι μέρος της Εκκλησίας της 
Φιλαδέλφειας, "Επειδή έχετε κρατήσει εντολή μου [της Αγίας Γραφής] ... Επίσης 
θα σας κρατήσει από την ώρα της δίκης [υπό πίεση για να εγκαταλείψει το λόγο 
του Θεού, την Αγία Γραφή, για τον άνθρωπο του διδασκαλίες], η οποία θα έρθει 
σε ολόκληρο τον κόσμο "(Αποκάλυψη 3:10). Η ανυπακοή Ο Λόγος του Θεού θα 
αποδειχθεί σύντομα να είναι καταστροφικές! 

Τρομερό παγκόσμιους πολέμους και καταστροφές θα συμβούν. 

Δεν χρειάζεται να ξαναζήσουμε τα φοβερά που έγιναν λίγο πριν - μπορείτε να 
έχετε τη θεϊκή προστασία του Θεού! 

Είμαστε τώρα αρχίζουν να αισθάνονται την ενοχλητική, επικίνδυνες επιπτώσεις 
αυτών των τραγικών γεγονότων στη γη, ουρανό, και το νερό - και στις ανθρώπινες 
σχέσεις! Είναι βέβαιο ότι θα εντείνει τις ταχέως καθώς πλησιάζει η κορύφωση 
αυτού του τελικού χρόνου. Αλλά χωριστά ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει 
θεϊκή προστασία του Θεού από αυτούς! 

Ο Θεός προειδοποιεί ότι «[ΚΟΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ!] Θα έρθει ως παγίδα για 
όλους εκείνους που κατοικούν στο πρόσωπο ολόκληρης της γης» (Λουκάς 21:35). 
Αλλά ο Θεός υπόσχεται επίσης έναν τρόπο διαφυγής !! "Αγρυπνείτε λοιπόν, και 
προσεύχομαι πάντα ότι μπορεί να αξιώσει να ξεφύγουν από όλα αυτά τα 



πράγματα που θα έρθει να περάσει, και να σταθούν ενώπιον του Υιού του 
ανθρώπου» (Λουκάς 21:36). 

Ο Θεός διατάζει, "WATCH ..."! (στίχος 36) Watch - να είναι σε επιφυλακή για 
αυτούς στο τέλος του χρόνου ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ τώρα αναφερθεί καθημερινά από 
διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αφήστε αυτά τα γεγονότα σας ενθαρρύνει να 
προετοιμαστούν τώρα για να αποφευχθούν οι ολέθριες πραγμάτων για να έρθει. 

Ο Θεός επίσης εντολή, «... ΠΡΟΣΕΥΧΗ" (στίχος 36). Εκφράζει την έντονη 
προσεύχονται στον Θεό συνεχώς ότι θα ανοίξει τα μάτια σας για να καταλάβετε 
την πνευματική αλήθεια που αποκαλύπτεται στη Βίβλο σας από αυτή την πορεία. 
Πνευματικά πράγματα πνευματικώς ανακρίνονται. Χρειάζεται το Πνεύμα του 
Θεού ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Αφεθείτε να Τον υπακούμε - πριν 
από τη διακοπή γίνουν σοβαρές!  

"Ζητούν τον Κύριο, ενόσω μπορεί να βρεθεί, να τον καλέσει, ενώ ο ίδιος 
[ΑΚΟΜΗ] κοντά." (Ησαΐας 55: 6). Διότι ο Θεός προειδοποιεί με σαφήνεια. 
«Ιδού, έρχονται οι μέρες", λέει ο Κύριος ο Θεός, "που θα στείλει ένα λιμό στη γη, 
δεν είναι ένας λιμός ψωμί, ούτε δίψα για νερό, αλλά να ακούω τα λόγια του 
Κυρίου. Αυτοί θα [αυτό μπορεί να είσαι εσύ] περιπλανιούνται από θάλασσα σε 
θάλασσα, και από τα βόρεια προς τα ανατολικά? αυτοί [ότι μπορεί να είστε εσείς] 
αρχίζει να τρέχει πέρα δώθε, αναζητώντας τη λέξη του Κυρίου, αλλά δεν θα το 
βρείτε "(Αμώς 8:. 11-12 ). 

Amos 8:12 θα συμβεί προφανώς μετά ΔΑΝΙΗΛ 11:33 και Ματθαίος 24:14 
πληρούνται, αλλά μερίδες μπορεί να αρχίσει ήδη από το Δανιήλ 11:28. Με FCC 
"ουδετερότητα του δικτύου" κανόνες (που εγκρίθηκαν για να αρχίσετε να 
χρησιμοποιείτε στα τέλη του 2010), πλησιάζουμε σε εκείνη την εποχή, όταν οι 
κυβερνήσεις θα πρέπει να ενοχλούνται πάρα πολύ από την αλήθεια του 
Ευαγγελίου της Βασιλείας, έτσι ώστε κάποιοι θα λάβει μέτρα για να σταματήσει 
από το να ανακηρυχθεί. Ίσως υπό το πρόσχημα της «ουδετερότητας», ίσως υπό το 
πρόσχημα του «Πατριωτικού Νόμου», ίσως υπό το πρόσχημα της «ευημερίας των 
πολιτών» ή της εθνικής ασφάλειας, κάτι που θα γίνει για να σταματήσει ίσως όλες 
τις οργανωμένες προσπάθειες των μέσων ενημέρωσης για να διακηρύξουν την 
βιβλική αλήθειες . 

Σύντομα η γνώση της πραγματικής δρόμο προς τη σωτηρία δεν θα είναι πλέον 
διαθέσιμο. "Η νύχτα έρχεται όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει» 
(Ιωάννης 9: 4) στη διάδοση της γνώσης του ενός και μόνο αληθινό δρόμο προς τη 
σωτηρία. Γνώση του Θεού η εξοικονόμηση δεν θα είναι διαθέσιμες τότε. Πάρτε 
την προσοχή, ενώ υπάρχει ακόμη ΩΡΑ! 



Αξιοποιήστε στο έπακρο την ευκαιρία σας ΤΩΡΑ. Μελέτη Αγίας Γραφής σας 
επιμελώς με τη βοήθεια της εν λόγω μελέτης η Αγία Γραφή γκολφ. Διαβάστε το 
περιοδικό FREE Αγία Γραφή Προφητεία News. Διαβάστε τις COGwriter Νέα 
στοιχεία. Να μελετήσει το δωρεάν φυλλάδια. Παρακολουθήστε το κανάλι 
Youtube βίντεο Αγία Γραφή Προφητεία News. Θα σας δείξει το δρόμο για να 
αποφευχθούν τα καταστροφικά γεγονότα τώρα σχεδόν επάνω σε μας. Το 
τράνταγμα διαταραχές ξεπερνούν ακριβώς! Και πάνω απ 'όλα, να αποφύγει τον 
τεράστιο αριθμό των ψευδώς υπουργοί - που αναφέρονται από το Θεό στο ίδιο 
επίπεδο με τους πολέμους, λιμούς και λοιμός (Ματθαίος 24: 5-7). Αδιαφορώντας 
για προειδοποίηση του Θεού μπορεί να σημαίνει μόνο ανείπωτο πόνο και πιθανή 
θάνατο για σας!  
________________________________________________________________ 

Είκοσι Οκτώ συμβουλές για πιο αποτελεσματική 
Προσευχές: Μέρος 3 

Συνεχίζοντας Εκκλησία του Θεού στην προσευχή φυλλαδίου 

Με Bob Thiel 
Αυτό είναι το τρίτο μέρος μιας σειράς πολλαπλών μέρος στην προσευχή. 

Έχει ειπωθεί ότι, "Η Εκκλησία του Θεού πηγαίνει μπροστά στα γόνατά του." 
Αυτό έχει ουσιαστικά χρησιμοποιηθεί ως παραίνεση για να πει ότι οι Χριστιανοί 
πρέπει να προσεύχονται. Αλλά πως?  Στα προηγούμενα άρθρα, προσευχή 
ορίστηκε, και εννέα συμβουλές συζητήθηκαν. Σε αυτό το άρθρο, τέσσερις 
πρόσθετες συμβουλές, ξεκινώντας με αυτό που θα καλέσει άκρη δέκα 
καλύπτονται.  

Αριθμός Συμβουλή 10: Θυμηθείτε θέλημα του Θεού και τις 
προτεραιότητές σας στον Παραγγελία 

Θα πρέπει να έχει τις σωστές προτεραιότητες όταν προσεύχεσαι. Ο Ιησούς που 
από ένα περίγραμμα της προσευχής και δίδαξε: 



Πατέρα μας στον ουρανό, αγιαστεί το όνομά σου. 10 σας 

έρθει η Βασιλεία. Σας θα γίνει στη γη όπως γίνεται στον ουρανό. 11 Δώσε 
μας το καθημερινό μας ψωμί. 12 Και άφες ημίν τα χρέη μας, όπως 
συγχωρούμε τους οφειλέτες μας. 13 Και μην μας οδηγήσει σε πειρασμό, 
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Για Δικός σου είναι η βασιλεία και η 
δύναμις και η δόξα στους αιώνες. Αμήν. (ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ  6:9-13) 
Εγώ προσωπικά να προσπαθήσει να κρατήσει το περίγραμμα στο μυαλό όταν 
προσεύχομαι. Όχι ότι εγώ απλά επαναλάβετε τα παραπάνω λόγια μάταια, αλλά 
μπορώ να προσθέσω λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες για να κάνει το έργο του Θεού 
(το Βασίλειο, για παράδειγμα, δεν θα έρθει μέχρι Ματθαίος 24:14 πληρούται), 
λεπτομέρειες σχετικά με τις καθημερινές ανάγκες των άλλων, τη συγχώρεση, τις 
λεπτομέρειες των καθημερινών αναγκών για τον εαυτό μου και την οικογένεια, τα 
στοιχεία σχετικά με τη δική μου αμαρτίες / χρέη και τις αμαρτίες / χρέη άλλων. 

Είμαστε πραγματικά είναι να θέλουν το θέλημα του Θεού να γίνει. Επιπλέον, ο 
Ιησούς δίδαξε ότι ειδικά τους πιστούς θα πρέπει να έχουν τις σωστές 
προτεραιότητες. Παρατηρήστε μερικά από αυτά που δίδαξε μετά τη διδασκαλία 
στους μαθητές Του πώς να προσευχηθούν: 
25 " Ως εκ τούτου, σας λέω, μην ανησυχείτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε ή τι 
θα πιείτε? ούτε για το σώμα σας, τι θα φορέσετε. Δεν είναι η ζωή 
πολυτιμότερη από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα; 26 Κοιτάξτε τα 
πουλιά του αέρα, ότι δεν σπείρουν ούτε θερίζουν ούτε συγκεντρώνουν σε 
αποθήκες? όμως ο ουράνιος Πατέρας σας τα τρέφει. Δεν είστε μεγαλύτερη 
αξία από ό, τι; 27 Που σας ανησυχεί μπορεί να προσθέσει έναν πήχη στο 
ανάστημά του;  

28 " Γιατί λοιπόν να μην ανησυχείτε για τα ρούχα; Παρατηρήστε τα κρίνα 
του αγρού πως μεγαλώνουν: δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν? 29 και όμως σας 
λέω ότι ούτε ο Σολομώντας μέσα στη δόξα του ντύθηκε σαν ένα από αυτά. 
30 Τώρα, αν ο Θεός έτσι ντύνει το χορτάρι του αγρού, που είναι σήμερα, 
και αύριο ρίχνεται στο φούρνο, θα Αυτός δεν είναι πολύ περισσότερο θα 
ντύσει, Ξ σας ολιγόπιστοι;  

31 "Ως εκ τούτου, μην ανησυχείτε, λέγοντας, «Τι θα τρώμε;» ή "Τι θα 
πιούμε; ή "Τι να φορέσω;» 32 Για μετά από όλα αυτά τα ζητούν οι Εθνικοί. 
Για ουράνιος Πατέρας σας ξέρει ότι έχετε ανάγκη όλα αυτά τα πράγματα. 
33 Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, 
και όλα αυτά τα πράγματα θα σας προστεθούν. 34 Ως εκ τούτου, δεν 

9 Με τον τρόπο αυτό, ως εκ τούτου, να προσεύχονται: 



χρειάζεται να ανησυχείτε για το αύριο, για αύριο θα μεριμνήσει για τα δικά 
της. Επαρκή για την ημέρα το κακό της. (ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ  6:25-34)  

38 Ως εκ τούτου, προσευχόμαστε ο Κύριος του θερισμού να στείλει 
εργάτες στον θερισμό Του. (ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ  9:38) 
Οι προσευχές σου και συνολική προσέγγιση στη ζωή πρέπει να έχει τη σωστή 
εστίαση, συμπεριλαμβανομένων βασιλεία και το έργο του Θεού. Οι πνευματικές 
ανάγκες των άλλων και τον εαυτό σας είναι πιο σημαντική από τις φυσικές 
ανάγκες σας. Ωστόσο, λίγοι έχουν πραγματικά πίστη. 

Παρατηρήστε επίσης αυτό που έγραψε ο απόστολος Ιωάννης: 
14 Τώρα αυτό είναι η εμπιστοσύνη που έχουμε προς αυτόν, ότι αν ζητάμε 
κάτι σύμφωνα με το θέλημά Του, μας ακούει. 15 Και αν γνωρίζουμε ότι 
μας εισακούει, ό, τι ζητάμε, γνωρίζουμε ότι παίρνουμε τα αιτήματα που 
ζητήσαμε από Αυτόν. (1 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ  5:14-15)  
Πρέπει να δεχτούμε το θέλημα του Θεού και να ευθυγραμμίσει τις προτεραιότητές 
μας μαζί Του. 

Αριθμός Συμβουλή 11: Προσευχή θέσεις από την Αγία Γραφή 

Κάποιοι έχουν πει ότι «η Εκκλησία του Θεού πηγαίνει μπροστά στα γόνατά του." 
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η προσευχή, έστω και στα γόνατα, είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας για να κάνει τη δουλειά του Θεού. Και εκείνοι που 
επιθυμούν να υποστηρίξουν την ώρα λήξης Philadelphian έργο του Θεού 
(Αποκάλυψη 3: 7-13) θα πρέπει να προσεύχεται. 

Η Γραφή δείχνει ότι ο Σολομών και άλλοι προσεύχονταν στα γόνατά τους ή / και 
με τα όπλα τους διαδοθεί προς τον ουρανό: 
54 Και έτσι ήταν, όταν ο Σολομώντας είχε τελειώσει προσεύχεται όλη αυτή 
την προσευχή και δέηση στον Κύριο, ότι γεννήθηκε πριν από το 
θυσιαστήριο του Κυρίου, από γονατιστή στα γόνατά του με τα χέρια του 
εξαπλωθεί μέχρι τον ουρανό. (1  ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 8:54)  

10 ΔΑΝΙΗΛ… με τα παράθυρα του ανοίγουν προς την Ιερουσαλήμ, 
γονάτισε κάτω στα γόνατά του, τρεις φορές εκείνη την ημέρα, και 
προσευχήθηκε και έδωσε χάρη ενώπιον του Θεού του, όπως ήταν η 
συνήθεια του από τις πρώτες ημέρες. (ΔΑΝΙΗΛ 6:10)  



11 Διότι είναι γραμμένο: “Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, θα κάμψει κάθε γόνατο 
σε μένα, και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει στον Θεό.” (ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 
14:11)  

8 Επιθυμώ, επομένως, ότι οι άνδρες προσεύχονται παντού, υψώνοντας τα 
χέρια, χωρίς οργή και αμφιβολία? (1 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 2:8)  
Τώρα, θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι Χριστιανοί πρέπει να 
αναπηδούν / χορεύουν γύρω από το κοινό με τα χέρια υψωμένα και / ή με τις 
παλάμες τους, όπως πολλοί ευαγγελιστές και κάνουν οι άλλοι. 

Ούτε αυτές οι γραφές σημαίνει ότι όλες οι προσευχές πρέπει να γίνουν σχετικά με 
τα γόνατα ή με τα χέρια υψωμένα (πρβλ 1 Θεσσαλονικείς 5:17? Λουκάς 18: 13-
14). Προσεύχομαι για τα γόνατα δείχνει ταπεινότητα και μπορούν να βοηθήσουν 
μια εστίαση όταν προσεύχονται. Ανατρέχοντας μπορεί επίσης να βοηθήσει με την 
εστίαση. 

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Ιησούς, και προφανώς Ιωσαφάτ, επίσης, 
μερικές φορές προσευχήθηκε κοιτάζοντας προς τα κάτω: 
39 Πήγε λίγο μακρύτερα και έπεσε στο πρόσωπό του, και προσευχήθηκε, 
(ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ  26:39)  

18 Και ο Ιωσαφάτ έσκυψε το κεφάλι του με το πρόσωπό του προς το 
έδαφος, καθώς και όλα τα Ιούδα, και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ 
υποκλίθηκε μπροστά στον Κύριο, λατρεύοντας τον Κύριο. (2 
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ 20:18)  
Ο Ιησούς δεν είχε, ωστόσο, πάντα προσεύχονται κοιτάζοντας προς τα κάτω. 
Επίσης, προσευχήθηκε κοιτώντας ψηλά στον ουρανό (Λουκάς 9: 28-29). Δεν 
πρέπει πάντα να προσευχηθούν στα γόνατά σας, προς τα κάτω, ή κοιτώντας ψηλά. 

Σημειώστε επίσης ότι μερικές φορές ο Θεός περιμένει κάτι περισσότερο από του 
στόματος / σιωπηλή αιτήματα. Ανακοίνωση για το τι συνέβη με τον Μωυσή: 
11 Και έτσι ήταν, όταν ο Μωυσής που πραγματοποιήθηκε το χέρι του, ότι 
το Ισραήλ επικράτησε? και όταν άφησε κάτω το χέρι του, επικράτησε 
Αμαλήκ. 12 Αλλά τα χέρια του Μωυσή έγινε βαρύ? έτσι πήρε μια πέτρα 
και να το βάλετε κάτω από αυτόν, και κάθισε πάνω του. Και ο Ααρών και 
Ωρ υποστηρίζονται τα χέρια του, μία από τη μία πλευρά, και η άλλη από 
την άλλη πλευρά? και τα χέρια του ήταν σταθερή μέχρι την πηγαίνει κάτω 
από τον ήλιο. (ΕΞΟΔΟΣ 17:11-12)  



Ενώ εσείς δεν χρειάζεται να έχετε τα χέρια σας προς τα κάθε φορά που 
προσευχόμαστε, ορισμένα θέματα να λάβει περισσότερη προσπάθεια από την 
απλή ερώτηση. 

Σχετικά με τις οδηγίες για την πρώτη Πάσχα, η Αγία Γραφή λέει, «οι άνθρωποι 
υποκλίθηκε το κεφάλι τους και προσκύνησαν» (Έξοδος 12:27), έτσι ώστε να 
προσευχόμαστε με το κεφάλι του σκυμμένο φαίνεται σύμφωνη με εκείνη. Αλλά ο 
Θεός δεν θέλει να υποκλίνονται μπροστά αγάλματα ή παρόμοια εικονίδια 
(Δευτερονόμιο 5: 8-9). 

Η Βίβλος περιγράφει τις προσευχές δεδομένη, ενώ στέκεται γονατιστός, 
υποκλίνονται, ή κατάκοιτος με το κεφάλι αγγίζει το έδαφος. Μερικές φορές, η 
Αγία Γραφή δείχνει τα χέρια αρθεί, αν και όχι πάντα. Ωστόσο, πουθενά στην Αγία 
Γραφή είναι οποιαδήποτε αναφορά που κατέχουν τα χέρια με τις παλάμες μαζί με 
τα δάχτυλα στραμμένα προς τα πάνω, όπως φαίνεται σε τόσες πολλές 
θρησκευτικές εικόνες ή αντικείμενα, όπως ένα για τις Βαβυλωνιακή ιερείς 
προσεύχονται στον ήλιο θεό Σαμάς γ εκεί. 888 π.Χ. 

Ιερείς προσεύχεται πριν από το σύμβολο του ήλιου και Σαμάς 

Ινδουιστές, Βουδιστές, Μουσουλμάνοι και άλλοι ακολουθούν πρακτικές που είναι 
παρόμοια με τους αρχαίους Βαβυλώνιους. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν θέλει να 
λατρεύεται ως οι παγανιστικές θεοί λατρεύονταν (Δευτερονόμιο 12: 29-31), 
ενωμένα τα χέρια, δεν φαίνεται να είναι κατάλληλη για τους Χριστιανούς. 



Ινδουιστές προσεύχεται στη θεά Durga (από τον Χασάν Iqbal Wamy) 

Όσον αφορά τις άλλες θέσεις να πάει, μερικοί άνθρωποι, λόγω της σωματικής 
αναπηρίας, δεν μπορεί να γονατίσει ή ακόμη και να σταθούν. Την ικανότητα του 
Θεού να τους ακούσει και να απαντήσει στις προσευχές δεν περιορίζεται από 
τέτοιες συνθήκες. 

Αριθμός Συμβουλή 12: Προσευχήσου Κάθε Μέρα 

Οι Χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται τακτικά, και κατά προτίμηση τουλάχιστον 
σε καθημερινή βάση:                                                                                              
17 Να προσεύχεσαι αδιάλειπτα (1 ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 5:17). 

12 συνεχίζοντας σταθερά στην προσευχή (ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ  12:12) 

36 Αγρυπνείτε λοιπόν, και προσεύχομαι πάντα ότι μπορεί να αξιωθεί να 
ξεφύγουν από όλα αυτά τα πράγματα που θα έρθει να περάσει, και να 
σταθούν ενώπιον του Υιού του Ανθρώπου. (ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21:36)  
Ο προφήτης Δανιήλ προσευχήθηκε τρεις φορές την ημέρα (Δανιήλ 6:11), το ίδιο 
έκανε και ο βασιλιάς Δαβίδ:  
17 Βράδυ και το πρωί και το μεσημέρι θα προσευχηθώ, και φωνάζω · και 
θα ακούσει τη φωνή μου. (ΨΑΛΜΟΙ 55:17)  
Σημειώστε επίσης ότι ο Δαβίδ ήξερε ότι ο Θεός τον άκουσε. Πίστευε ότι ο Θεός 
ήταν εκεί και άκουγε. 



Ο Ιησούς προσευχήθηκε νωρίς το πρωί: 
35 Τώρα το πρωί, έχοντας αυξηθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από 
το φως της ημέρας, πήγε έξω και αναχώρησαν για ένα μοναχικό μέρος? και 
εκεί προσευχόταν. (ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ  1:35)  
Κανονικά "Έχω αυξηθεί πριν από το ξημέρωμα το πρωί" (Ψαλμός 119: 147) και 
προσευχόμαστε για περίπου σαράντα πέντε λεπτά. Αμέσως μετά, περίπου 
τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, εγώ σπρώχνω, και τείνουν να διαλογίζεται και 
μερικές φορές προσευχόμαστε, ενώ κάτι τέτοιο. Θα προσευχηθώ και άλλες φορές 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρει απασχολημένος κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
έτσι ώστε πολλοί θεωρούν ότι είναι καλό να ξεκινήσετε την ημέρα σας με την 
προσευχή. 

Η Αγία Γραφή δεν προσδιορίζει οποιοδήποτε χρονικό διάστημα για να 
προσευχηθείτε, αλλά ενθαρρύνει την καθημερινή προσευχή. Ο αείμνηστος 
ευαγγελιστής Leroy Neff έγραψε: 
Μερικοί άνθρωποι στον ζήλο και τον ενθουσιασμό τους προσεύχονται 
περισσότερο από ό, τι θα έπρεπε. Γίνονται σχεδόν προσευχή-and-Γραφή-
μελέτης ερημίτες! Τα παιδιά και οι σύζυγοι παραμεληθεί, ενώ ξοδεύουν 
πολλές ώρες "να πάρει το χρόνο προσευχή τους.» Δεν δίνουν όπως θα 
έπρεπε στα εξερχόμενα ανησυχία για την οικογένειά τους και τον υπόλοιπο 
κόσμο. Από την άλλη πλευρά, να λάβει σοβαρά υπόψη αυτό το κατάλληλο 
ρητό: Επτά ημέρες χωρίς προσευχή κάνει ένα αδύναμο! 

Η Αγία Γραφή αναφέρει πουθενά πόσο καιρό θα πρέπει να προσευχόμαστε 
κάθε μέρα - ακριβώς όπως οι οικονομικές προσφορές που δίνουμε και τη 
συχνότητα ή το μήκος της νηστείας μας. Ο Θεός αφήνει εμάς να 
αποφασίσουμε, και ρολόγια για να δούμε τι θα κάνουμε. 

Ιησού, όταν Εκείνος ήξερε ότι επρόκειτο να σταυρωθεί μέσα σε 24 ώρες, 
προσευχήθηκε για μια σταθερή ώρα, στη συνέχεια πήγε πίσω για να 
συνεχίσει δύο ακόμη φορές (Ματθ. 26:38 και παρακάτω στίχους). 

Σε μια άλλη περίπτωση, όταν ο Ιησούς ήταν έτοιμος να κάνει τη σημαντική 
απόφαση της επιλογής τους 12 Αποστόλους, προσευχήθηκε όλη τη νύχτα 
(Λουκάς 6:12). Γι 'αυτό πρέπει να φαίνεται προφανές ότι πέντε, 10 ή 20 
λεπτά την ημέρα μπροστά στο Δημιουργό μας ο Θεός είναι ανεπαρκής. 
(Αποτελεσματικότητα στην προσευχή. Good News, Μάιος 1979) 



Έτσι ημέρες πέντε, δέκα ή είκοσι λεπτά μπορεί να είναι μια χαρά. Ωστόσο, όπως ο 
ίδιος έγραψε σωστά, ο Θεός αφήνει το ποσό που μπορούμε να αποφασίσουμε 
εμείς. 

Αριθμός Συμβουλή 13: Συγχώρεση 

Ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι δεν παίρνουν τις προσευχές τους 
απάντησαν ότι έχουν αποτύχει να συγχωρήσει πραγματικά τους άλλους. Πολλοί 
πιστεύουν ότι «εκείνοι που τα έκαναν λάθος» δεν αξίζει να συγχωρεθεί. 

Μετά δίνοντας ένα περίγραμμα της προσευχής, ο Ιησούς είπε: 
14 Διοτι αν συγχωρήσετε τα αδικήματα των ανθρώπων, ο ουράνιος 
Πατέρας σας θα συγχωρήσει και εις εσάς. 15 Αλλά αν δεν συγχωρέσετε τις 
αμαρτίες τους, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. 
(ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ  6:14-15)  
Ωστόσο, πολλοί φαίνεται να πιστεύουν ότι η σχέση τους με τον Θεό είναι αρκετά 
κοντά ώστε να μην χρειάζεται πραγματικά να συγχωρούμε τους άλλους. Αυτό 
είναι λάθος. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν συγχωρεθεί κάποιος από ό, τι 
αντιλαμβάνονται κάποιος έκανε τους. 

Ο Ιησούς δίδαξε ότι η συγχώρεση έπρεπε να γίνει πριν από την λατρεία: 
23 Ως εκ τούτου, αν σας φέρει το δώρο σου στο θυσιαστήριο, και να 
θυμάστε εκεί ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, 24 άφησε το δώρο 
σας εκεί πριν από το βωμό, και να πάει το δρόμο σας. Πρώτα πρέπει να 
συμφιλιωθεί με τον αδελφό σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου. 
(ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ  5:23-24)  
Η συγχώρεση είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Στην πιο πάνω λογαριασμό, 
φαίνεται ότι ίσως ο προσκυνητής χρειάζεται συγχώρεση και προφανώς χρειάζεται 
να το ζητήσετε. Η συγχώρεση είναι σημαντικό. Πιο σημαντικό από ό, τι απλά να 
εμφανίζονται κάπου για να προσκυνήσουν. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσευχή μπορούν να βρεθούν στο 
βιβλίο προσευχή μας: Τι διδάσκει η Αγία Γραφή; 



Εκπληρώνοντας Ματθαίος 24:14 
και 

Ματθαίος 28: 19-20 

Συνεχίζοντας Εκκλησία του Θεού www.ccog.org 
Καθημερινά Αγία Γραφή Προφητεία Ειδήσεις 
www.cogwriter.com 

 Κανάλι Αγία Γραφή Προφητεία Ειδήσεις 
www.youtube.com/BibleNewsProphecy  

Συνεχίζοντας κανάλι COG 
www.youtube.com/continuingcog  

Συνεχίζοντας κανάλι COG Αφρική 
www.youtube.com/ccogafrica 

Ο κορυφαίος πάστορας στη Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού είναι ένα 
κανονικό ραδιόφωνο προσκεκλημένο, χρησιμοποιώντας το ραδιόφωνο να 
προσεγγίσουν το κοινό σε πολλές περιοχές. 

Η Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού έχει επίσης Γραφή Προφητεία Νέα 
ραδιόφωνο: 
www.biblenewsprophecy.net και www.biblenewsprophecy.net/mobile-radio. 

Η Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού χρησιμοποιεί επίσης τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, και εβδομαδιαία επιστολές προς τους 
αδελφούς να υποστηρίξει επίσης Ματθαίος 24:14 και Ματθαίος 28: 19-20. 

http://www.ccog.org/�
http://www.cogwriter.com/�
http://www.youtube.com/BibleNewsProphecy�
http://www.youtube.com/continuingcog�
http://www.youtube.com/ccogafrica�
http://www.biblenewsprophecy.net/�
http://www.biblenewsprophecy.net/mobile-radio�


CCOG.AFRICA Αυτή είναι μια ιστοσελίδα απευθύνονται προς την 
Αφρική. Έχει πληροφορίες στα αγγλικά, Σουαχίλι, Dholuo, Ekegusii, και σε 
άλλες γλώσσες.  
CCOG.ASIA Αυτή είναι μια ιστοσελίδα απευθύνονται προς την Ασία. Έχει 
άρθρα στην κινεζική γλώσσα κινέζικα, καθώς και κάποιες και στα Αγγλικά, 
καθώς και άλλες ασιατικές γλώσσες.  
CCOG.EU Αυτή είναι μια ιστοσελίδα στοχεύει προς την Ευρώπη με πολλές 
ευρωπαϊκές γλώσσες.  
CCOG.IN Αυτή είναι μια ιστοσελίδα απευθύνεται σε εκείνους της ινδικής 
καταγωγής.  
CCOG.NZ Αυτός ο δικτυακός τόπος απευθύνεται σε εκείνους στη Νέα 
Ζηλανδία. CCOGCANADA.CA Αυτή είναι μια ιστοσελίδα απευθύνεται σε 
εκείνους στον Καναδά.  
CDLIDD.ES La Continuación la Iglesia de de Dios. Αυτή είναι η 
ιστοσελίδα ισπανική γλώσσα για τη συνέχιση της Εκκλησίας του Θεού.  
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Αυτή είναι μια ιστοσελίδα 
απευθύνεται σε εκείνες τις Φιλιππίνες. 




