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ΨΑΛΜΟΣ των αμαρτωλών

Τραγουδήστε επαίνους προς τον Κυριον, O εσείς αγίων του και να δώσει χάρη στο άγιο όνομά 
του για το θυμό του, αλλά είναι για μια στιγμή και η γεύση του είναι για ένα χρόνο ζωής.

Δακρύζει μπορεί να περιμένει για τη νύχτα, αλλά η ευτυχία έρχεται με την ημέρα.

Επίσης Κύριος, πάρε με μακριά δεν με τους κακούς με εκείνους που είναι εργαζόμενοι της 
ανομίας? Που μιλούν την ειρήνη με τους γείτονές τους, αλλά είναι απείθαρχοι στο πνεύμα. 
Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΕΝΑ

Στην αρχή ήταν ένα σεραφείμ της τάξης των επουρανίων δυνάμεων του Κυρίου. Το όνομά του 
ήταν Νάκας. Του δόθηκε εξουσία πάνω στις γενιές γη πριν από τον άνθρωπο.

Αυτό είναι το βιβλίο του Νάκας και πώς έγινε άκυρη.

Νάκας οδήγησε το τρίτο μέρος των δράκους της φωτιάς στην ειρήνη στον παράδεισο. Τα 
δέντρα ήταν χρυσά φύλλα και ήταν το χρώμα του ίασπη και άλλα ωραία κοσμήματα.

Από τη γη, είδε πως ο Κύριος αγάπησε τα μονογενή αυτά περισσότερο από αυτόν. Νάκας 
επηρέασε το στρατό του για να κάνει το κακό πράγμα και να δελεάσει τον Κύριο. Ο Θεός 
έστειλε τον Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ουριήλ, Ραφαήλ και ακόμη Φανουήλ για την καταπολέμηση της 
Νάκας. Οι άγγελοι Συραφαήλ και Ραγυήλ εστάλησαν επίσης. Ναι, ο Κύριος έστειλε επτά 
αγγέλους του να νικήσει την Νάκας αιρετικός.

Νάκας προκάλεσε η γη να ερημώσει. Φύση του δημιουργήθηκε για να είναι στην αντιπολίτευση 
για λόγους θεία.

Γενιές πέρασαν και ο Αδάμ γεννήθηκε από λάσπη και το πνεύμα. Ήταν μόνος του. Ως εκ 
τούτου, ο Θεός διαμόρφωσε μια γυναίκα από την πλευρά του. Ναι, είναι η από τη μήτρα της ο 
άνθρωπος έγινε ο αλίμονο του ανθρώπου. Είχαν και οι δύο γυμνός στον παράδεισο του Θεού 
και δεν ντρεπόμαστε.
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Ο Θεός απαγόρευσε να φάνε από τον καρπό της Νάκας είναι για να ξέρουν καλό και το κακό. 
Ωστόσο, η γυναίκα εκλαμβάνεται Νάκας έκανε σφοδρή επιθυμία και γι 'αυτόν και έκανε επαφή. 
Ο σύζυγός της τους ένωσε. Και τότε συνειδητοποίησα ότι υπέπεσε σε βδελυρό πράγμα.

Ο Θεός ζήτησε από τον άνθρωπο, πού είσαι, Αδάμ; Είπε, είμαι εδώ. Ο Θεός είπε, γιατί 
κρύβεσαι; Ο άνθρωπος απάντησε, ντράπηκα, έτσι έβαλα φύλλα συκιάς γύρω μου για να κρύψει 
την ντροπή μου. Ο Θεός ρώτησε Ποιος σου είπε ότι ήσουν γυμνός; Αδάμ είπε: Η γυναίκα που 
μου έδωσες την αμαρτία γίνεται με Νάκας. Ως εκ τούτου ο Θεός διέταξε τον άνθρωπο για να 
εργαστεί από τότε σε σύγκρουση.

Ο Θεός ζήτησε από την γυναίκα, Τι έκανες; Εύα είπε, Νάκας με δελεάζονται μέσα από τις 
αισθήσεις μου και έκανα να τον υπακούμε. Ο Κύριος είπε, Επειδή έχετε ακούσει μια άλλη 
φωνή, αντί της φωνής του ανθρώπου σας, σας κατάρα με πόνο στο τοκετό.

Ο Θεός ζήτησε Νάκας, Θα πρέπει να καταστρέψει σας τώρα; Όχι, θα προκαλέσει πόλεμο 
ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Θα συντρίψει το κεφάλι σας και θα σας απλώς 
μώλωπα τακούνι του. Είστε πλέον βρώμικο σκουλήκι τρώει τη σκόνη για πάντα.

Ο Θεός τους έδιωξε από τον παράδεισο και έθεσε δύο χερουβείμ εκεί για να φυλάνε το δρόμο 
προς το δέντρο της ζωής. Σε αυτήν την ημέρα, οι ειδωλολάτρες μαρτυρούν αυτό μέσω της 
προφορικής και γραπτής τους θρύλους.

Εύα έφερε Κάιν και στη συνέχεια Ἄβελ. Κάιν δολοφόνησε τον αδελφό του επειδή Νάκας 
σκουλήκι τον τρόπο του για τις σκέψεις του Κάιν και συνωμότησαν ένα σχέδιο για τον 
τερματισμό της σπόρο της υπόσχεσης. Ωστόσο, ο Θεός χαρακτηρίζεται ως Κάιν αλήτης και τον 
ανάγκασε να περιφέρονται γύρω από τη γη του νεύμα. Κάιν γέννησε Ενώχ που έγινε αντι-Ενώχ 
στη γη. Ωστόσο, ο Θεός είχε μια πραγματική Ενώχ από το σπόρο του Σετ. Το κακό Ενώχ έχτισε 
μια μεγάλη πόλη που ονομάζεται Ενώχ ενώ η πραγματική Ενώχ έχτισε την πνευματική πόλη 
του Κυρίου.

Ενώχ του Σετ προφήτευσε πολλά πράγματα και μπορούν να διαβάζονται τα βιβλία του που 
φέρει το όνομά του.

Σε εκείνες τις ημέρες, και στη συνέχεια, οι θεοί είχαν μπει στον πειρασμό να Νάκας με τη 
σφοδρή επιθυμία μετά από τις γυναίκες της γης. Οι γυναίκες έφεραν τιτάνια παιδιά για αυτούς 
τους θεούς που καλούνται Μέλη.

Θα διδάξει επίσης τους άνδρες να αναμίξετε τα είδη των ζώων και να αναμειγνύεται 
απαγορεύεται αγώνες των ειδωλολατρών. Έτσι ο Θεός πλημμύρισε την κατοικημένη γη με 
πλημμύρα και κατέστρεψε όλα τα διαφθορά σ 'αυτό.

Οι θεοί ήταν αλυσοδεμένος για πάντα, αλλά τους απογόνους τους έγιναν σκιές ονομάζονται τα 
φαντάσματα του φόβου.

Μετά την πλημμύρα, Νώε έστειλε τα καθαρά ζώα και τα παιδιά του για να αναπληρώσει τη γη.
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Ωστόσο, μια άλλη απειλή προέκυψε στη συνέχεια, στην Ουρ της Βαβέλ. Κους γέννησε Nεβρωδ, 
ο ισχυρός αυτός που αντιτίθεται ο Κύριος.

ΔΥΟ

Στη γη της Ουρ ήταν ένας άνδρας με το όνομα του Αβραάμ. Ουρ ήταν της Βαβέλ και Nεβρωδ 
κυβέρνησε το βασίλειο με μεγάλη πονηριά.

Ο γιος του Νώε Σημ ακούσει για τα κατορθώματα του Nεβρωδ. Άκουσε ότι μετά Κους πέθανε, 
Nεβρωδ είχε πάρει τη μητέρα του για τη γυναίκα. Το όνομά της ήταν Σημαριμος που ήταν κόρη 
του Σημ.

Αυτή η ανίερη συμμαχία εξόργισε Σημ. Ήταν ένας απροσδόκητος σχέση σε εκείνες τις ημέρες 
ότι ένας γιος θα πρέπει να παίξει το κάπηλος με τη μητέρα του.

Μια μέρα, ήρθε να Σημ Nεβρωδ και είπε: Μπορείτε γιος του Κους, το πνεύμα σου είναι μαύρα, 
λόγω της αμαρτίας του όλες τις αμαρτίες για αυτή την ημέρα. Σε τρεις ημέρες, θα γκρεμίσουμε 
ναό σας και δεν θα υπάρχει τίποτα αριστερά αλλά η επαίσχυντη αντικείμενο του πόθου σας.

Nεβρωδ σηκώθηκε και είπε, Σημ, μπορείτε να δείτε πόσο ισχυρό ενός κυνηγός είμαι. Είμαι ο 
μόνος αληθινός σωτήρας του αυτή τη μπερδεμένη κοινωνία. Είμαι ένας θεός για τους 
ανθρώπους του βασιλείου μου. Θα μπορούσα να σας καταστρέψει ακόμα και αυτή τη στιγμή αν 
το επιθυμούν. Σημ είπε, Δεν είναι πλέον θα μπορείτε να Nεβρωδ, το θεό του κυνηγιού, αλλά σε 
τρεις ημέρες θα είναι Πέσειηγέτης, ο βασιλιάς πέσει.

Δύο χρόνια ήρθαν να περάσουν και Nεβρωδ ξέχασε την προειδοποίηση του Σημ. Γύρω από 
αυτή τη φορά, ο Άβραμ κλήθηκε από την Ουρ από τον Κύριο για να ξεκινήσει το ποίμνιό του. 
Αβραάμ άφησε τα είδωλα της Nεβρωδ πίσω και ο Θεός άλλαξε το όνομά του στον Αβραάμ, ο 
πατέρας πολλών εθνών.

Αβραάμ έστειλε μήνυμα προς Nεβρωδ λέγοντας Σε ένα χρόνο είναι ο θάνατος σου, βασιλιά. 
Σκύλα πόρνη σας θα πεθάνει σε επτά χρόνια από το θάνατό σας. Ωστόσο, το μύθο σας θα 
μολύνει τις γενιές του λαού μου και, κατά την τελευταία ημέρα, θα πρέπει να αυξηθεί ακόμη και 
κατά την κρίση κατά την παραγωγή του Αμορίτης και Βρετανοί και όλους εκείνους που 
ξεπήδησε από αυτούς.

Ήρθε να περάσει ότι Σημ βάδισε με στρατό στη Βαβέλ και προσπέρασε Nεβρωδ στη μάχη. Το 
σπαθί του Σημ ενοικίαση Nεβρωδ χωριστά. Στη συνέχεια, πόρνη του βρήκαν ένα μέρος του 
σώματός του και να δημιουργήσει οβελίσκοι προς τιμήν του φάουλ πράγμα που βρήκε. Είναι 
αυτό που τηρούνται από αυτήν, ακόμη και έκανε αχαρακτήριστες πράξεις με αυτό.

Επτά χρόνια πέρασαν και είχε σπαράσσεται από αγριογούρουνα στην έρημο. Σε αυτήν την 
ημέρα, έχουμε το ρητό, Στην έρημο, η σκύλα νύχτα εκεί προσπαθεί να βρει τη θέση της 
ανάπαυσης. Έγινε γνωστός ως Λαμία.
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Πριν πεθάνει, γέννησε ένα γιο που ονομάζεται Τρεισπίτι, γιατί ήταν τρίτος στο σπίτι για να 
αποκλείσει την ειδωλολάτρες της Βαβέλ. Τρεισπίτι έκανε το κακό ότι ο πατέρας του Nεβρωδ 
έκανε πριν από αυτόν και ακόμη εξαπλωθεί σπόρους του ανάμεσα στους γιους της διασφάλισης.

Οι στρατοί των Τρεισπίτι έψαξε για τον Σημ, αλλά δεν μπορούσε να τον βρει για γραμμή του 
αίματος του ήταν μεγάλη και ο Κύριος τον έκρυψε στο βουνό, από τα οποία αργότερα 
ονομάστηκε Σινά. Εκεί, Σημ χαραγμένο τα βιβλία που λαμβάνονται από την κιβωτό, έτσι ώστε 
να μπορεί να διατηρηθεί.

Όταν Σημ ήταν εξακόσιες ετών, έκανε μια διαθήκη προς τον λαό του. Είπε, οι ημέρες μου 
έρχονται στο τέλος και θα πρέπει να προφητεύουν τι ο Κύριος αποκάλυψε σε μένα.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Θεός θα στείλει τον λόγο του για να πεθάνει. Πολλοί θα υπακούει τη 
λέξη και να πλένουν τον εαυτό τους στο αίμα του. Ωστόσο, Nεβρωδ θα επιστρέψει με την 
πόρνη του πάνω από τον άνθρωπο και να προκαλέσει βασιλιάδες να δεσμευτούν πορνείας στο 
όνομα της λέξης που θα αντικαταστήσει με άλλο.

Φαντάσματα θα οδηγούν τα πνεύματα των ανθρώπων και να τους ρίξει στην άβυσσο. Αυτό θα 
συμβεί, ως εκ τούτου πολλές ημέρες.

Επίσης, ο λαός μου θα αγωνιστεί, όπως σ 'ένα άλλο Nεβρωδ πριν από αυτό. Το όνομά του θα 
είναι η εκδήλωση ενός θεού. Ο ηγέτης του λαού μου θα είναι ο Ιούδας. Τα παιδιά και η μητέρα 
τους θα πεθάνουν εξαιτίας του βδέλυγμα. Το ίδιο θα έρθει να περάσει τις τελευταίες ημέρες.

Οι άνθρωποι του φόβητρο θα αναλάβει μοιχείας άνδρες που θα εξαπλωθεί άλλη λέξη δεν 
ακούγεται από πριν από εκείνη την εποχή. Μια άλλη κοινότητα θα βέβηλο το όνομα του Κυρίου 
σε ένα παράξενο ήχο ακούσει ποτέ πριν. Στη συνέχεια, θα στείλει ένα ισχυρό βραχίονα, αλλά θα 
μειωθεί επίσης λόγω της αμαρτίας του Nεβρωδ.

Λέξη μου θα αλλοιωθεί από τους επισκόπους που σκέφτονται να ξέρουν καλύτερα. Θα 
εξαπατήσει πολλούς και τοποθετήστε το λόγο μου σε νηπιακό στάδιο κάθε κύκλου έτους, όταν 
η χρονιά είναι νεκρός.

Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη. Η γη έγινε άμορφος και έρημος και 
σκότος επί του άξονα της αβύσσου. Και το πνεύμα του Κυρίου αιωρούνταν πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας.

Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φως και υπήρχε η λέξη, το φως των ανθρώπων. Οι άνδρες ήταν στο 
σκοτάδι και το φως εξουδετέρωσαν το σκοτάδι, αλλά οι άνδρες δεν είδε.

Εγώ, ο Σημ, εντολή να ακολουθήσετε αυτό το φως και αποφεύγουν την ψευδή φως της 
Nεβρωδ. Μην λατρεύουν την ανατολή ούτε χαράξει δέντρα στο όνομα του Θεού.

Σας δίνω, τα παιδιά μου, αυτή η προφητεία να αναλογιστούν και να έχετε. Θυμηθείτε τις ημέρες 
που έρχονται, όταν ο Κύριος θα στείλει ένα νομοθέτη να σας ελευθερώσει από το στόμα του 
Λεβιάθαν. Οι λέξεις μου θα σας βοηθήσει να ασχοληθεί με την επόμενη δοκιμή επάνω στα 
παιδιά του Εβερ.
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Αφήστε εμένα. Πρέπει να πεθάνω τώρα. Θαρσείτε και να θυμάστε ό, τι έχω κάνει στον κυνηγό 
της Βαβέλ.

Αυτά τα πράγματα Σημ είπε στα παιδιά του και πέθανε. Είχε συγκεντρωθεί στους πατέρες του 
και τα παιδιά του, έκλαψε για επτά ημέρες.

Το βιβλίο του Ιωσήφ

ΤΡΕΙΣ

Ένας απολογισμός του Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ, ο γιος του Ισαάκ, ο γιος του Αβραάμ? 
Λογαριασμό που γράφτηκε από το χέρι του Μωυσή από το λόγο του Κυρίου, ενώ ο ίδιος 
κατοικούσε στο σπίτι του Ιεθρος της Μηδιων. Και ήρθε να περάσει, Ρέιτσελ, η σύζυγος του 
Ιακώβ, έβγαζε νερό από ένα πηγάδι και ξαφνικά δύο άγγελοι του Κυρίου με λαμπερά ενδύματα 
στάθηκε μπροστά της λέγοντας, φόβος όχι δούλη του Κυρίου, επειδή, εσύ είσαι ένα επιλεγμένο 
σκάφος να φέρει ένα υποκατάστημα επιλογή προς τον Κύριον. Και η Ραχήλ είπε, εγώ δεν ξέρω 
τι λέτε, κύριέ μου.

Και ένας από τους αγγέλους της είπε, Ιάκωβ είναι ένα δέντρο της ζωής φθάνει προς όλη τη γη. 
Πάνω από τα ψηλά τείχη θα φτάσει τα κλαδιά του. Ακόμη και εις τα νησιά της θάλασσας που 
είναι από μακριά. Και το σπέρμα του θα αποκλείσει όλα τα εδάφη και ποδοπατούν τα κάτω 
όλους τους ανθρώπους, επειδή ο Κύριος ο Παντοδύναμος Θεός θα κάνει ισχυρή σπόρο του.

Ρέιτσελ, μομφή σου έχει ληφθεί μακριά από σένα και θελεις γυμνά έναν γιο, και θέλεις καλέσει 
το όνομα του Ιωσήφ, για τον Κύριο τον Θεό σου θα τον κάνει δύο μεγάλα έθνη, ναι, ακόμη και 
ισχυρών εθνών πριν από αυτόν.

Και αμέσως έτρεξε κάτω Ραχήλ στον Ιακώβ και λένε σ 'αυτόν, ο Κύριος πήραν μομφή μου, και 
ήνοιξε μήτρα μου, και εγώ θα τα γυμνά σου έναν γιο που είναι δύο μεγάλα και δυνατά έθνη 
ενώπιον του Κυρίου.

Και όταν ο Ιακώβ άκουσε αυτό αγαλλίασε και έκανε προσφέρουν ένα ολοκαύτωμα στον Κύριο 
λέγοντας: Ο Κύριος ο Θεός, ναι, ακόμη και ο Ύψιστος Θεός του ουρανού και της γης, σίγουρα 
θέλεις μέσω του σπόρου μου εσύ τον εαυτό σου δείχνουν πιστοί από τις υποσχέσεις που 
δόθηκαν στους πατέρες μου . Και όπως το γλυκό άρωμα άρωμα είχε ανέβει μέχρι τον ουρανό 
που είχε γεμίσει τα ρουθούνια του Κυρίου. Και ο Κύριος άκουσε τον Ιακώβ.

Και ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στον Ιακώβ πάνω από το ολοκαύτωμα και είπε: Ιακώβ, 
Ιακώβ, ο Κύριος είναι πολύ ευχαριστημένος μαζί σου. Θελεις να δοθεί ένα γιο και θέλεις 
καλέσει το όνομα του Ιωσήφ. Διότι αυτός είναι ένας μεγάλος και ισχυρός έθνος ενώπιον του 
Κυρίου. Και από τα φιλέτα του Ιωσήφ ο Κύριος θα φέρει πολλούς γιους στη δόξα Του.

Και ήρθε να περάσει ο Ιακώβ είπε στον Λάβαν, υποφέρουν μου να μου τις συζύγους και τα 
παιδιά μου, για τον οποίο έχω υπηρετήσει σε σένα και επιτρέψτε μου να πάει κάτω και να 
κατοικήσει στη χώρα. Για σένα έχω υπηρετήσει καλά και ο χρόνος μου είναι στο χέρι.
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Και ο Λάβαν είπε προς αυτόν, σου ζητώ να τηρούν μαζί μου, αν βρήκα χάρη μαζί σου. Για το 
ξέρω από μια εγγύηση ότι οι θεοί έχουν ευλόγησε και το σπίτι μου για χάρη σου και για το καλό 
των σπόρων προς σπορά σου.

Και ο Ιακώβ είπε, είμαι πληγή επιθυμώντας να αναχωρήσει εις το δικό μου γη. Και ο Λάβαν 
είπε, τι θα δώσω σε σένα, ότι εσύ συμμορφωθεί με μένα;

Και ο Ιακώβ απάντησε Λάβαν, λέγοντας: Αν θέλεις να υποφέρω αυτή τη μέρα για να περάσει αν 
και κοπάδια σου και να του στίγματα και στιγματισμένος και ριγέ βοοειδή? Και της στίγματα 
και στιγματισμένος και ριγέ κατσίκες?

και της στίγματα και στιγματισμένος και ριγέ πρόβατα, ναι, κάθε έχων στίγματα και στίγματα 
και ριγέ θηρίο που ζει ανάμεσα σε κοπάδια σου, θα μείνετε και να εξυπηρετούν σου. Και ο 
Λάβαν είπε, ας είναι όπως λες εσύ.

Και έτσι ο Ιακώβ πήρε την κατοχή της όλα τα ζώα που Λάβαν είχε δώσει σ 'αυτόν.

ΤΕΣΣΕΡΑ

Και ήρθε να περάσει, ενώ ο Ιακώβ έβοσκε τα κοπάδια του, ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε 
σ 'αυτόν λέγοντας: να ραβδιά αυτού του δέντρου που ο Κύριος παρασκευάζονται και τους 
καθορίζονται πριν από τις δεξαμενές των οποίων το ζωικό κεφάλαιο πίνει ότι μπορούν να 
συλλάβουν.

Και έτσι ο Ιακώβ που τα ραβδιά πριν από τις δεξαμενές, όπως ο άγγελος του Κυρίου είχε 
προστάξει. Και όταν τα κοπάδια είχαν έρθει να πιει, συνέλαβαν πριν από τα ραβδιά.

Και ήρθε να περάσει, τα κοπάδια έφερε στο προσκήνιο και στιγματισμένος στίγματα και ριγέ 
απογόνους. Και ο Ιακώβ θέσει το δικό κοπάδια του σε έναν τόπο μακρινό, και δεν τους 
επέτρεψε να σμίξει με τα κοπάδια του Λάβαν.

Και ήρθε να περάσει, όταν οι ισχυρότερες βοοειδή συλληφθεί, ο Ιακώβ είχε θέσει τα ραβδιά 
μπροστά στα μάτια τους ένα σε κάθε πλευρά της δεξαμενής, που θα μπορούσαν να συλλάβουν 
μεταξύ των ραβδιά και γυμνά στιγματισμένος και στίγματα και ριγέ απογόνους, σύμφωνα με το 
λόγο του Κυρίου.

Τώρα, όταν ο Λάβαν ανακάλυψε αυτό ήταν οργισμένος, και ήρθε ενάντια Ιακώβ λέει, γιατί εσύ 
έχει αντιμετωπίζονται με δόλο μου, ότι εσύ ενδέχεται πάρει κερδίσει δόλια; Μήπως δεν θα ήταν 
μια ευγενική πάροχο σε σένα και όλα σπίτι σου;

Και με αυτόν τον τρόπο δεν Λαμπάν κατηγορούν σοβαρά Ιακώβ ότι θα μπορούσε να τον πείσει 
να δώσει σ 'αυτόν ένα μέρος της αύξησης του Ιακώβ.

Και ιδού, ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε σ 'αυτούς που μιλούσαν.

Και ο Λάβαν έπεσε στο έδαφος και έκρυψε το πρόσωπό του για την πληγή ήταν φοβισμένος 
στη θέα.
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Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Λάβαν, έχω εντολή Ιακώβ να κάνει αυτό το πράγμα ότι 
εσύ γνωρίσεις ότι ο Κύριος σεβασμός Ιακώβ και δεν Λάβαν.

Για έβαλες ασχολήθηκε με δόλο Ιακώβ. Και έχω τον έκανε να σου χρησιμεύσει άδικα επτά 
χρόνια. Και ξέρω εσύ αυτό: ότι ο Κύριος θα σώσει τους καταπιεσμένους και να κρίνουν το 
άδικο σε εύθετο σεζόν, για να ανταμείψει τους δίκαιους και να καταστρέψει το κακό.

Ναι, οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία των ασεβών και την λίπος όλης της γης: για τη 
γη είναι ο Κύριος και το πλήρωμα αυτής.

Οι ασεβείς θα ευημερήσει για μια σεζόν, παρ 'όλα αυτά Κυρίου φυλάττει τα μάτια του στο 
δίκαιο και στο κακό, και θα πρέπει να τους κρίνουμε στο χρόνο που αυτός έχει που διορίζονται 
για το δικό του σκοπό.

Και στην τελευταία ώρα, το κακό είναι εξαιρετικά ευημερούσα επτά χρόνια. Και τότε ο Κύριος 
θα έρθει ξαφνικά και να προφέρει γρήγορη κρίση σ 'αυτά και να τα καταστρέψει όλα. Ναι, ο 
Θεός του ουρανού και της γης θα τους κατατροπώσει με τη μανία της οργής του, η οποία θα 
πρέπει να χύνεται έξω επάνω στα κεφάλια τους, χωρίς μείγμα. Τότε ο πλούτος αυτών που έχουν 
πονηρία να δοθεί εις τους γιους της δικαιοσύνης που θα λάμψει όπως τα αστέρια. Και οι γιοι της 
δικαιοσύνης θα κληρονομήσουν τη γη για πάντα, ναι, ακόμη και θα λάμπουν σε αυτήν για 
πάντα και ποτέ. Και η γη δεν πρέπει να περάσει στα χέρια του άλλου.

Όταν ο Λάβαν άκουσε αυτό που έκανε σκόνη σωρό επάνω στο κεφάλι του και είπε, συγχώρεσέ 
με αυτό το λάθος, Κύριέ μου. Αν υπάρχει κάτι που επιθυμία Ιάκωβ, το ίδιο μπορεί να λάβει ο 
ίδιος ελεύθερα. Παρακαλώ, Λόρδος, γλυτώσω τη ζωή μου και το σπίτι μου.

Και ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στον Ιακώβ και είπε, να λάβει τις γυναίκες σου και όλα 
τα υπάρχοντά σου και να επιστρέψουν στη δική σου γη. Και να τους θεούς του Λάβαν ότι 
μπορεί να ξέρει ότι ο Κύριος είναι ο Ύψιστος Θεός πάνω σε όλη τη γη. Και έτσι έκανε ο Ιακώβ 
όπως ο Κύριος είχε προστάξει.

Και όταν ο Λάβαν είχε αντιληφθεί ότι τα είδωλα του αφαιρέθηκαν, ήταν ζεστός με μανία. Και 
είπε σε συγγενείς και οι δούλοι του, ο οποίος έχω αφαιρεθεί από τους θεούς πριν από το βωμό;

Και κανένας στο σπίτι του Λάβαν ήξερε προς τα που είχαν ληφθεί.

Και ο Λάβαν πήγε στον τόπο όπου ο Ιακώβ είχε κατοίκησε, και την εξεύρεση του, δεν πρόφερε 
Λάβαν κατάρα εναντίον του στα ονόματα των θεών του.

Και ο Λάβαν και ο συγγενής του και όλες του οι δούλοι του Ιακώβ είχε ακολουθήσει. Και όταν 
είχαν βρει τον Ιακώβ και τους συγγενείς του, Λάβαν Ιακώβ κατασχέθηκαν από το λαιμό και 
είπε, έχω εσένα που προσφέρονται δια να ήσαι να λάβει οποιαδήποτε από τα υπάρχοντά μου. 
Ναι, ακόμη και του χρυσού και του αργύρου μου, και το δικό μου κόρες ενδέχεται εσύ 
ελεύθερα να λάβει.
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Γιατί ήσουν εσύ μου ατιμία με τη λήψη τους θεούς μου και ως εκ τούτου φέρει μια κατάρα 
πάνω στο κεφάλι μου και μετά σπίτι μου;

Και ιδού η λέξη του Κυρίου ήρθε στον Ιακώβ και Λάβαν στη μέση της λογομαχία και τους είπε, 
ο Κύριος διέταξε έχω Ιακώβ να είδωλα σου ότι το σπίτι του Λάβαν να γνωρίζουν ότι ο Κύριος 
είναι ο Ύψιστος Θεός πάνω σε όλη τη γη, Μάλιστα, ακόμη και ο Ύψιστος πάνω από το σπίτι 
του Λάβαν.

Ναι, ο Κύριος είναι ο Θεός, ακόμη και πάνω από όλα τα έθνη και συγγενικούς κύκλους της γης. 
Για τη γη είναι δική μου, και το πλήρωμα αυτής, λέει ο Κύριος. Και δεν υπάρχει άλλο. Και εγώ, 
ο Κύριος, εκθειάζω όσο θα το κάνω, και εξευτελίζω όσο θα το κάνω: για τους άνδρες είναι ως 
ακρίδες μένα. Και κανένας δεν μπορεί να μείνει το χέρι μου. Ποιος έχει το ένα του χέρι, όπως 
εις το του Κυρίου; Ποιος έχει Τον απογοητευμένοι όταν αυτός έχει διάταγμα διάταγμα του;

Και ο Λάβαν άρχισε να τρέμει υπερβολικά ενώπιον του Κυρίου. Και η όψη του έγινε εξαιρετικά 
φοβισμένη.

Και ο Κύριος είπε, ιδού θεοί σου! Και τα είδωλα του Λάβαν είχε λιώσει μπροστά στα μάτια του 
Ιακώβ και Λάβαν όπως διαμορφώθηκε από.

Και ένα άρμα του Κυρίου έκανε προκαλέσει να περάσει από. Και ο θόρυβος τους ήταν σαν τον 
ήχο των ισχυρών νερά τρέχουν. Φοβερό και τρομερό ήταν ο ήχος του. Και το άρμα είχε την 
εμφάνιση του κεραυνού και της πυρκαγιάς ήταν στο στόμα του. Φοβερό και τρομερό ήταν το 
θέαμα στα μάτια του Ιακώβ και Λάβαν.

Και ο Κύριος προκάλεσε μια βίαιη ανεμοστρόβιλος για να εμφανιστεί η οποία έκανε βγει από 
τις στάχτες των ειδώλων του Λάβαν με την οποία θα μπορούσαν να βρεθούν πλέον καθόλου. 
Και ο Ιακώβ και Λάβαν έπεσε στα πρόσωπά τους και φώναξε: πόσο θαυμάσιο είναι και τρομερό 
το χέρι του Κυρίου του Θεού! Και ο Κύριος είπε στον Λάβαν, Ιδού, εσύ και το σπίτι σου και θα 
πρέπει επίσης να χαθεί αν εσείς δεν μετανοήσουν ενώπιον του Κυρίου την ημέρα αυτή, και να 
απαρνηθεί τους θεούς του χρυσού, και τους θεούς του αργύρου, και τους θεούς του ξύλου, και 
οι θεοί της πέτρας:

Θεοί που διαμορφώνονται από το χέρι ενός ανθρώπου όταν αυτός λέει στην καρδιά του: εγώ θα 
τη μόδα ένα θεό και να φέρει το χέρι μου επάνω σε αυτό? Και να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία 
μου σε αυτήν. Και θα υποκλιθεί ενώπιόν του.

Ιδού, αυτοί είναι οι θεοί που δεν μπορεί ούτε να δει, ούτε να ακούνε? Δεν μπορούν να 
μιλήσουν. Είναι οι θεοί που υπάρχουν θεοί, για τον Κύριο Ύψιστος είναι ο μόνος αληθινός 
Θεός, που κατοικεί διαβίωσης στους ουρανούς και που βασιλεύει πάνω από όλη τη γη.

Και Εκείνος έκανε τον ήλιο και το φεγγάρι, και τα αστέρια, και ναι, ακόμα και το σύνολο των 
υιών των ανθρώπων. Και είναι απλώς σκόνη στο χέρι και την αναπνοή του από το στόμα του.

Και ο Ιακώβ και Λάβαν εξεπλάγησαν σε όλα τα πράγματα που ο Κύριος είχε πει και κάνει πριν 
από αυτούς. Και ο Λάβαν έκανε τάμα ότι ο ίδιος και το σπίτι του, θα πρέπει να εξυπηρετούν τον 
αληθινό και ζωντανό Θεό για πάντα.
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Και μετά ο άγγελος του Κυρίου είχε αναχωρήσει, Ιάκωβ προσφέρει μια επιλογή αρνί προς τον 
Κύριον για μια θυσία για χάρη του Λάβαν και το σπίτι του. Και ο Λάβαν εις επέστρεψε σπίτι 
του.

ΠΕΝΤΕ

Και ήρθε να περάσει, Ραχήλ είχε φέρει στο προσκήνιο ένα γιο. Και κάλεσε το όνομά του 
Ιωσήφ.

Και ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στον Ιακώβ σε ένα όνειρο ρητό, Ιωσήφ είναι δύο 
μεγάλες και ισχυρών εθνών στο χέρι του Κυρίου.

Αυτά τα έθνη πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ό, τι οποιαδήποτε έθνη επάνω στο πρόσωπο της 
γης. Παρ 'όλα αυτά, μόνο ένα απομεινάρι θα δουν το πρόσωπό μου και να ζήσουν.

Ιδού, σοφία θα αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και οι άνδρες πρέπει να κάνουν τα 
όπλα του πολέμου? Ναι, ακόμη και τρομερή όπλα που θα αγγίξει την δύναμη του Υψίστου.

Και ο σπόρος του Ιωσήφ πρέπει να πιστέψουν στο ψέμα, όπου τα φοβερά όπλα είναι για την 
προστασία των εδαφών τους. Και αλίμονο σ 'αυτούς, για τους ανθρώπους θα πρέπει να 
εξαπατηθεί.

Και ο Κύριος έδειξε ένα όραμα Ιακώβ, και είπε: ιδού, οι ισχυροί άνδρες της γης καθορίζει ένα 
φοβερό σχέδιο με το λόγο του θεού τους, ότι θα πρέπει να καταστρέψει τον Κύριο, όταν θα 
επισκεφθεί τους άνδρες στην καθορισμένη στιγμή που θα ανταμείψει οι γιοι των ανθρώπων 
σύμφωνα με τα έργα τους.

Και όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν στην καρδιά της γης για να κάνει πόλεμο με τον Κύριο, 
ακόμη και ο βασιλιάς παντοδύναμος του ουρανού και της γης. Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο εις 
τους πρώτους άρχοντες της γης, ακόμη και εις το σπόρο του Νταν, ο οποίος έχω γίνει χρυσό 
θεό τους και βρίσκονται ένα καταφύγιο τους:

Ποιος είπαν μεταξύ τους: ο Κύριος δεν είναι θεός, όπου θα πρέπει να τον φοβούνται, από 
ισχυρή δύναμη μας έχουμε γίνει θεοί τους εαυτούς μας και τους εαυτούς μας έχουν εξαπλωθεί 
στο εξωτερικό πάνω από όλη τη γη. Ωστόσο, θα πρέπει να κρίνονται και αποκοπεί από μεταξύ 
των γιων του Ιακώβ.

Έτσι λένε τον Κύριο: Ο κακός οικόπεδο μάταια. Και θα πίνουν από το κύπελλο της 
ματαιοδοξίας που έχουν καταλάβει: για ο ίδιος ο Κύριος θα καταστρέψει εντελώς τους όλα από 
τη φωτεινότητα του τρομερή παρουσία του.

Και ιδού, όσοι οικόπεδο μάταια να έχουν πάνω τους ένα βασιλιά? Ακόμη και αυτός το όνομα 
του οποίου είναι ο ψεύτης από την αρχή, ακόμη και αποδιοπομπαίος τράγος, 
ο οποίος ήταν φύλακας της παρουσίας
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Οι περισσότεροι σίγουρα, αποδιοπομπαίος τράγος δεσμεύεται? Ακόμη και αυτός που έχει τους 
χορήγησε μεγάλη εξουσία τους και την έδρα τους και ο οποίος έχει ψιθύρισε βρίσκεται στα 
αυτιά τους σαν ένα πονηρό φίδι που ξαπλώνει στη σκόνη. Ο ίδιος ο Κύριος θα έρθει και 
δεσμεύει αυτόν με κορδόνια, τα οποία δεν μπορεί να λυθεί, και να σφραγίσει τον με μια 
σφραγίδα που δεν μπορεί να σπάσει.

Για αποδιοπομπαίος τράγος έχει οδήγησε τους παραστρατημένους με κατεστραμμένο σοφία 
του, η οποία έχει γίνει τρέλα στα μάτια του ουρανού. Αλίμονο σ 'αυτόν για τον έθεσεν 
απόβλητα των πόλεων της στον κήπο του Θεού και έκανε τους κατοίκους της γης παραπάτημα 
υπερβολικά, προκαλώντας τους να είναι μεθυσμένος από το κύπελλο της τύφλωσης, ναι, ακόμη 
και στην γιορτή από το τραπέζι της εξέγερσης.

Άνεση τον εαυτό σου με αυτά τα λόγια, εσύ αγαπημένη του Ιακώβ. Για αληθώς, ο Κύριος 
κυριαρχεί πάνω από όλους τους θεούς και γρήγορα αποδώσει δικαιοσύνη που δεν μπορεί να 
ανατραπεί. Αμήν.

Και ο Ιακώβ ήταν καθόλου έκπληκτος ο Κύριος τον είχε δείξει: για την αδύναμη ήταν η 
κατανόηση του, και χωρίς δύναμη ήταν η ψυχή του με την παρουσία του Κυρίου.

ΕΞΙ

Και ήρθε να περάσει, ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ, μεγάλωσε στο ανάστημα σ 'έναν άνδρα. Και ο 
Ιωσήφ ήταν ένα περίεργο παιδί, γεμάτος γνώσεις και τη σοφία.

Και αυτό ήρθε να περάσει ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στον Ιακώβ και είπε να κάνει ένα 
πουκάμισο για τον γιο σου Ιωσήφ, και τοποθετήστε πάνω του τα ιερά σύμβολα της ιεροσύνης 
του Κυρίου του Θεού σου.

Και να βάλουν τα χέρια σου πάνω του και να χορηγήσει σ 'αυτόν να είναι ένας ιερέας προς τον 
Ύψιστο Θεό. Και να τον διδάξει την κρυμμένη σοφία του Κυρίου, ακόμα και οι κρυμμένους 
θησαυρούς της γνώσης που έχουν γνωστό στους πατέρες σου:

Για θα προκαλέσει Ιωσήφ να κατέβει στη γη του ήλιου, μια χώρα γεμάτη από την ειδωλολατρία 
και την ανομία, και θα τον οδηγήσει να είναι ένας σωτήρας μεταξύ των ανθρώπων για χάρη των 
σπόρων προς σπορά σου.

Και θα φέρουν την ιεροσύνη του Υψίστου, και να γίνει ένας ισχυρός κυβερνήτης μεταξύ των 
Αιγυπτίων. Και ο Κύριος θα ευλογήσει εκείνος ο οποίος οφείλει να ευλογεί, και ό, τι κατάρα θα 
πρέπει να καταραστεί: για το όνομά μου είναι σ 'αυτόν. Και θα είναι μεγάλη το όνομά του στη 
γη. Γι 'Φαραώ θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι ένας πρίγκιπας με το Θεό.

Και ιδού, αυτός θα σφραγίσει μέχρι τις ευλογίες της ιεροσύνης για τις γενιές που είναι από 
μακριά, ότι ο Ύψιστος μπορεί να έχει για τον εαυτό του μάρτυρα στο τελευταίο χρόνο, πριν από 
τη μεγάλη και τελευταία ημέρα, όταν ο ίδιος ο Κύριος θα έρθει και θα επιβραβεύσει τους γιους 
των ανδρών, σύμφωνα με τα έργα τους, αν είναι καλό ή αν είναι κακό. Ακόμα κι έτσι. Αμήν.
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Και έτσι ο Ιακώβ έκανε ένα χιτώνα, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Και το έκανε να το 
τοποθετήσετε επάνω στο γιο του Ιωσήφ. Και τον ευλόγησε με όλες τις κρυμμένες ευλογίες της 
σοφίας.

Και ο Ιακώβ τον ανέθεσε στην κρυμμένη σοφία του Κυρίου, εις το οποίο Ιωσήφ πρέπει να είναι 
ιερέας του Υψίστου Θεού.

Τώρα, όταν οι αδελφοί του Ιωσήφ είχε ανακαλύψει ότι ο Ιακώβ Ιωσήφ είχε κάνει ένας ιερέας 
προς τον Ύψιστο Θεό που γέμισαν με το πνεύμα της ζήλιας.

Και συγκεντρώθηκαν προς τον πατέρα του Ιακώβ ρητό τους, γιατί εσύ έχει δεδομένου ότι ο 
Ιωσήφ θα πρέπει να λαμβάνουν ένα χιτώνα και να γίνει ιερέας προς τον Κύριον και δεν μας 
επίσης;

Και ο Ιακώβ τους επέπληξε λέγοντας, Ιωσήφ είναι ένα σκεύος εκλογής τους οποίους ο Κύριος 
επέλεξε, και είναι σύμφωνα με τους σκοπούς του. Ποιος είναι εσείς εσείς ότι τολμούν να 
κατηγορούν τον Θεό;

Αληθώς, ο Κύριος επέλεξε τον για δικούς του σκοπούς και θελετε να τηρούν καλά κάτω από 
αυτό. Για το σκοπό αυτό είναι η λέξη του Κυρίου.

Και όταν ο Ιακώβ είχε τελειώσει μιλώντας, οι γιοι του μουρμούρισε μεταξύ τους.

Και ήρθε να περάσει, ο Ιωσήφ ονειρεύτηκε ένα όνειρο, όπου είδε όλα τα κοπάδια από τους 
αδελφούς του υπόκλιση σε κοπάδια του. Και ο Ιωσήφ υπερηφανευόταν για αυτό πριν από τους 
αδελφούς του.

Και τα αδέρφια του τον χλεύαζαν λέγοντας, θελεις να γίνει ένας πρίγκιπας πάνω μας; Και τα 
αδέρφια του μουρμούρισε μεταξύ τους.

Και ήρθε να περάσει, ο Ιωσήφ ονειρεύτηκε ένα άλλο όνειρο. Και είπε προς τους αδελφούς του, 
έχω ονειρευτεί ένα όνειρο όπου ο ήλιος, και το φεγγάρι και τα αστέρια έκαναν τόξο χαμηλό 
πριν από μένα.

Και τα αδέρφια του τον χλεύαζαν λέγοντας, όπως ο Κύριος ζήσει και ως ζούμε, το αίμα σου θα 
πρέπει να χυθεί στο έδαφος προτού να φοβηθεί το εσείς.

Και τα αδέρφια του μουρμούρισε μεταξύ τους πώς θα μπορούσαν να σκοτώσουν τον Ιωσήφ. 
Και ένας υπηρέτης του Ιακώβ κατασκοπεύουν τους κρυφά.

Και όταν ο Ιακώβ άκουσε αυτό είπε στον Ιωσήφ: δεν φοβούνται τον γιο μου: όπως ο Κύριος 
θέσπισε διάταγμα του, θελεις να είναι ένας πρίγκιπας πάνω μου και όλα σπίτι μου.

Ωστόσο, γεμάτη υπερηφάνεια έχει καρδιά σου. Ας μην επαίρεται να βρεθεί σε όλα στο στόμα 
σου, ναι, ούτε στην καρδιά σου, μήπως εσύ εμπίπτουν καταδίκη: ο Κύριος ο Θεός κάνει μισούν 
μια περήφανοι και κομπαστικός καρδιά.
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Εσύ ήσουν που έρχονται σε αυτόν τον κόσμο γυμνός και θέλεις αφήσει γυμνό.

Και να θυμάστε αυτό, ο γιος μου, ο Κύριος εξυψώνει οποίο θα, και ο Κύριος δεν εξευτελίζω 
τον οποίο θα το κάνει. Ως εκ τούτου θελεις να κρατήσει την καρδιά σου ταπεινός μπροστά του 
όλες τις ημέρες της ζωής σου.

Και ο Ιωσήφ ήταν τρυπημένα στην καρδιά του, και τολμώ δεν ανοίξει το στόμα του και πάλι για 
να καυχηθεί.

ΕΠΤΑ

Και ήρθε να περάσει, ο Ιωσήφ ήταν στην έρημο αναζητούν τους αδελφούς του και 
κατασχέθηκαν πάνω του, και τον χλεύαζαν, λέγοντας: ιδού, ο πρίγκιπας μας έρχονται προς 
εμάς. Eνδέχεται εσύ ζουν μακριά, και μπορεί να σου βασίλειο είναι για πάντα!

Και τον λάτρευαν σε σκωπτική μόδας, λέγοντας, ελέησον ημάς O βασιλιάς! Αποθήκευση μας, Ο 
ισχυρός!

Και κατασχέθηκαν κατά τον Ιωσήφ να τον σκοτώσει. Και Δαν τράβηξε το σπαθί του και την 
ώθηση στην πλευρά του Ιωσήφ, Παρ 'όλα αυτά δεν διαπέρασε τη σάρκα του.

Και όλοι όσοι στάθηκαν στο πλευρό εξεπλάγησαν. Και ο Ρουβήν είπε, Αληθώς, ο Κύριος 
σίγουρα τον επέλεξε, και η δύναμη του Υψίστου κατοικεί μαζί του.

Μην υποφέρουν τα χέρια μας για να χύσει το αίμα του, για το αίμα του θα πρέπει σίγουρα 
κραυγή μέχρι τον Κύριο εναντίον μας, και μεγάλη θα είναι η κατάρα εις βάρος των παιδιών μας 
σ 'επτά γενιές.

Ναι, μάλλον, ας τον ρίχνει σε ένα λάκκο, όπου μπορεί να χαθεί για την έλλειψη κρέατος ή 
μπορεί να τρώγονται από άγρια   θηρία, και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι τα χέρια μας χωρίς 
αίμα του. Και έτσι άρπαξαν το χιτώνα που ο Ιακώβ είχε κάνει για τον Ιωσήφ Ιωσήφ και χυτό σε 
ένα λάκκο γυμνός για να πεθάνει.

Τώρα, μετά από τους αδελφούς του Ιωσήφ είχε αναχωρήσει από το λάκκο στον οποίο είχαν 
χυτό Ιωσήφ, μια μπάντα του Μαδιάμ ήρθε σχεδόν σ 'αυτό.

Και Ανοχ, ο επικεφαλής του Μαδιάμ, είπε στον Ιωσήφ, αντιλαμβάνομαι ότι ένα μεγάλο κακόν 
σου έπληξε. Τι θελεις να δώσει σε μένα ότι εγώ σου αφαιρέσει από αυτό το λάκκο.

Και ο Ιωσήφ είπε σ 'αυτούς, θα εξυπηρετήσει σοι πάσας τας ημέρας της ζωής μου, αν εσύ μου 
αφαιρέσετε από αυτό το λάκκο. Ως εκ τούτου, παρακαλώ, πάμε προς το σπίτι του πατέρα μου 
και τον πατέρα μου πει εις το οποίο θέλεις να πάρω, γι 'αυτό είναι η θέληση του Υψίστου Θεού 
ότι πρέπει να πάω μαζί σου.

Και Ανοχ είπε, έτσι θα είναι. Και έτσι Ανοχ διέταξε τους γιους του Ιωσήφ για να αφαιρέσετε 
από το λάκκο.
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Και Ανοχ έστειλε έναν από τους υπηρέτες του στον Ιακώβ ότι ο Ιάκωβ θα μπορούσε να ξέρει το 
πράγμα που είχε πλήξει Ιωσήφ. Και μετά ο υπηρέτης είχε μιλήσει το πράγμα που είχε πλήξει τον 
Ιωσήφ, ο Ιακώβ είπε σ 'αυτόν: είναι αυτό το πράγμα με το χέρι του Θεού.

Και ο Ιακώβ έκλαψε πικρά. Και ο Ιακώβ πρόσφερε ο υπάλληλος του Ανοχ να μείνει μαζί του.

Και ενώ οι αδελφοί του Ιωσήφ έτρωγαν το κρέας το βράδυ, δήλωσε ο Ρούμπεν, ας μην 
υποστούν τον αδελφό μας να πεθάνει. Για τον Κύριο θα εκδικηθεί το θάνατό του σίγουρα 
επάνω στα κεφάλια μας και τα παιδιά μας.

Συνεπώς, ας τον πουλήσει σε αυτή τη ζώνη εκεί πέρα   από τους γιους του Ισμαήλ ότι το αίμα 
του δεν είναι επάνω σε μας. Και έτσι είχαν συμφωνηθεί ως ένα και δεσμεύονται από όρκο.

Ρωβεν παρ 'όλα αυτά όταν επέστρεψε στο τρύπα εις το οποίο είχαν πετάξει Ιωσήφ είδε ότι ο 
Ιωσήφ δεν ήταν εκεί.

Στη συνέχεια, Ρούμπεν νοικιάσετε χιτώνα του και είπε, τι έχει έπληξε τον αδελφό Ιωσήφ μας; 
Είθε ο Κύριος να μας συγχωρήσει αυτό το κακό που έχουμε κάνει προς τον αδελφό μας, τον 
οποίο ο Κύριος επέλεξε! Και ο Ρουβήν ήταν πικρά περίλυπος.

Και οι αδελφοί του Ιωσήφ πήρε μια κατσίκα και το γυρίζει. Και πήρε το αίμα του τράγου και το 
βάζουμε στο χιτώνα που ο Ιακώβ είχε κάνει για τον Ιωσήφ.

Και όταν είχε επιστρέψει στον πατέρα τους, είπε στον Ιακώβ ότι ο Ιωσήφ είχε ξεπεραστεί από 
ένα άγριο θηρίο. Και όταν ο Ιακώβ άκουσε αυτό ο νοικιάσετε χιτώνα του, και να θέσει σε σάκο 
και στάχτη χυτό επάνω στο κεφάλι του για πολλές μέρες φωνάζει, γιε μου, γιε μου!

Παρ 'όλα αυτά Ιακώβ Ιωσήφ ήξερε ότι δεν είχε υποστεί το κακό. Και κράτησε το θέμα στην 
καρδιά του.

Και ο Ιακώβ πήρε χιτώνα του Ιωσήφ και το δίπλωσε σε ένα πανί και έδωσε προς τον υπηρέτη 
του Ανοχ και είπε:

Παράδοση στον Ιωσήφ αυτό το πουκάμισο και όλα είναι καλά με σένα και το σπίτι σου: για τον 
Ύψιστο Θεό είχε το χειροτονήθηκε έτσι. Και ο υπηρέτης του είπε Ανοχ, θα κάνω σίγουρα.

Και ο Ιωσήφ είπε, εσύ πρέπει να ορκιστεί ότι εσύ διατήρηση το θέμα στην καρδιά σου. Και εσύ 
δεν πρέπει να υποφέρουν τα μάτια σου να ατενίσει το πουκάμισο εσύ μήπως είναι καταραμένοι: 
γι 'αυτό είναι ιερό προς τον Ύψιστο Θεό.

Και έτσι πήραν ένα κριάρι και έκανε μια διαθήκη για να κρατήσει το μυστικό θέμα. Και ο Ιακώβ 
είπε στον υπηρέτη του Ανοχ: έτσι θα είναι σε σένα, αν θελεις να σπάσει αυτό το συμβόλαιο.

Και έτσι ο υπηρέτης του Ανοχ αναχώρησε και παρέδωσε το χιτώνα στον Ιωσήφ.

ΟΚΤΩ
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Και ήρθε να περάσει, Ανοχ το Μηδιων Ιωσήφ πωλείται σε μια αιγυπτιακή του οποίου το όνομα 
ήταν Ποτιφαρ.

Και Ποτιφαρ είχαν σεβασμό για τον Ιωσήφ βλέποντας ότι ήταν ένας χοντρός άνθρωπος και 
γεμάτος γνώση και σοφία. Και έτσι έκανε Ποτιφαρ Ιωσήφ ο πλοίαρχος πάνω από ολόκληρο το 
σπίτι του.

Και ο Ιωσήφ υπηρέτησε Ποτιφαρ καλά. Και ο Κύριος ευλόγησε σε μεγάλο βαθμό από το σπίτι 
του Ποτιφαρ για λογαριασμό του Ιωσήφ.

Και ο Ιωσήφ δίδαξε σοφία εις Ποτιφαρ, ναι, ακόμη και με όλους τους τρόπους του Κυρίου. Και 
Ποτιφαρ έκανε εγκαταλείψουν τους θεούς της Αιγύπτου για να εξυπηρετήσει το ζώντα Θεό, 
ακόμη και ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, και του Ιακώβ.

Και ο Ιωσήφ δίδαξε Ποτιφαρ την κρυμμένη σοφία του Κυρίου, ακόμα και από το ιερό ιερατείο 
του Θεού. Και Ποτιφαρ έγινε ιερέας προς τον Ύψιστο Θεό στο χέρι του Ιωσήφ.

Και ήρθε να περάσει, Σινμων, η σύζυγος του Ποτιφαρ, έθεσε τα μάτια της από τον Ιωσήφ. Και 
Σινμων είπε στον Ιωσήφ, έρχονται και βρίσκονται μαζί μου.

Και ο Ιωσήφ είπε σ 'αυτήν, δεν θα βρίσκονται σίγουρα μαζί σου, γιατί έχω κάνει όρκο εις τον 
Κύριον. Ποιος είσαι δελεάσει τον Κύριο;

Παρ 'όλα αυτά Σινμων δεν ενέδωσε. Και έτσι Σινμων είπε στον Ιωσήφ, αν εσύ δεν γαμώ μου, θα 
σου προκαλέσει να ρίχνει στη φυλακή μέχρι να μετανοήσουν εσύ.

Και ο Ιωσήφ είπε, από το κεφάλι μου και ο Κύριος των Δυνάμεων, ποτέ δεν πρέπει να γαμώ 
σου.

Και ήρθε να περάσει μια μέρα, ενώ ο Ιωσήφ περπατούσε στο σπίτι του Ποτιφαρ, Σινμων 
κατασχέθηκαν ένδυμα του, λέγοντας, εγώ εσένα ικετεύω, βρίσκονται μαζί μου. Για αφέντη μου 
έχει απόλυτα με εγκατέλειψες.

Παρ 'όλα αυτά Ιωσήφ αρνήθηκε να ξαπλώσει με την γυναίκα, που έφυγε από γυμνή έξω από το 
σπίτι.

Και μετά Ιωσήφ τράπηκε σε φυγή, Σινμων ζήτησε Ποτιφαρ. Και όταν Ποτιφαρ είχε επιστρέψει 
στο σπίτι, φώναξε σ 'αυτόν λέγοντας:

Η Εβραϊκή που εσύ ήσουν που θέτουν σε αυτό το σπίτι, μου λέει κατασχέθηκαν, βρίσκονται 
μαζί μου. Παρ 'όλα αυτά δεν είπα ψέματα μαζί του, και έγινε μαινόμενος και έκανε αγώνα 
εναντίον μου? Και εγώ κατασχέθηκαν χιτώνα του ότι αυτός έχει έφυγε γυμνή έξω από το σπίτι.

Έτσι, διέταξε Ποτιφαρ σκλάβους του να ασκήσει μετά τον Ιωσήφ και να παραδώσει τον επάνω.
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Και όταν ο Ιωσήφ παραδόθηκε προς Ποτιφαρ, είπε, έχω δώσει σε σένα να είναι το αφεντικό 
πάνω σε όλο το σπίτι μου. Ναι, υπάρχει μόνο εγώ σώσει πάνω από σένα. Γιατί εσύ έχει 
ασχολήθηκε μαζί μου με αυτόν τον τρόπο, να φέρει ντροπή κατά το σπίτι μου;

Και ο Ιωσήφ είπε, έχω κάνει κανένα κακό σε σένα, κύριέ μου. Η γυναίκα της νιότης σου δεν 
αδράξουν χιτώνα μου και είχε επικαλεστεί μαζί μου να ξαπλώσει μαζί της. Και για λόγους 
δικαιοσύνης και λόγω του όρκου μου, δεν είπα ψέματα μαζί της.

Και Ποτιφαρ είπε στον Ιωσήφ: της εγγύησης, το ξέρω ότι το πράγμα που εσύ μιλάει είναι 
αλήθεια.

Και Ποτιφαρ είπε, Των αλήθεια, εσύ δεν έχει αμαρτήσει. Ωστόσο, για λόγους μομφής, θα ήθελα 
να σου παραδώσει στη φυλακή για μια μικρή περίοδο, για είσαι ένας σκλάβος στην Αίγυπτο 
Εβραϊκά, και Φαραώ είναι πληγή δυσαρέστησε αν ακούει από το θέμα, και για να μην πάρει 
μαζί το όνομά μου και το σπίτι μου Πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα.

Έτσι Ποτιφαρ παραδοθεί Ιωσήφ στη φυλακή λέγοντας στον πλοίαρχο, τον φοβούνται όπως εσύ 
μου φόβος, γιατί είναι γεμάτη από το πνεύμα του Θεού που ζουν πάνω από όλα στη γη.

Εφόσον εσύ τον παρακαλούν σαν αδελφός, ο ζωντανός Θεός θα ευλογήσει εσένα και το σπίτι 
σου.

Και έτσι ο πλοίαρχος του Ιωσήφ φοβόταν φυλακή. Και όταν ο πλοίαρχος είχε αντιληφθεί ότι ο 
Ιωσήφ ήταν γεμάτη από σοφία που τον έκανε αρχηγό σε όλους τους κρατούμενους.

Και ο Ιωσήφ έγινε γνωστή εις το σπίτι του Φαραώ.

ΕΝΝΕΑ

Και ήρθε να περάσει, Φαραώ έστειλε για Ιάκωβ: γιατί είχε γίνει στην Αίγυπτο φήμη ως ένας έχει 
το πνεύμα των θεών, και διερμηνέα των ονείρων.

Και Φαραώ είπε στον Ιωσήφ, έχω ονειρευτεί ένα όνειρο, και σε όλο το έδαφος του βασιλείου 
μου ούτε σοφούς ούτε παρατηρητές μου μου ήταν σε θέση να πει το νόημα τους.

Παρ 'όλα αυτά Αντιλαμβάνομαι ότι εσύ, Ιωσήφ, γεμάτο τέχνη με τη σοφία των ευγενή αυτά.

Παρακαλώ, να μου πει το νόημα του ονείρου μου και θελεις να ανταμειφθούν πολύ, για 
αληθώς, όλα της Αιγύπτου κοιμηθεί στο δικό μου χέρι.

Και ο Ιωσήφ είπε, εσύ ενδέχεται ζουν για πάντα, Ο βασιλιάς. Αληθώς, είμαι χώμα και στάχτη, 
και δεν υπάρχει σοφία σε μένα. Παρ 'όλα αυτά το Πνεύμα του Κυρίου Υψίστου, που είναι μαζί 
μου μπορεί να πει το νόημα τους.

Και Φαραώ είπε, αυτό είναι το όνειρο που έχω ονειρευτεί:
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Υπήρχαν επτά λίπος δαμαλίδες πίνοντας από ένα ρυάκι. Και ιδού επτά ασθενικά δαμαλίδες 
εμφανίστηκε και δεν καταβροχθίζουν τα επτά λίπος δαμαλίδες. Και έτσι ήταν οι επτά λίπος 
δαμαλίδες τίποτα περισσότερο.

Το όνειρο μου έχει προβληματισμένος ότι ο ύπνος έχει φύγει μακριά από μένα? Και βάζω 
προβληματισμένος στο κρεβάτι μου. Γι 'αυτό παρακαλώ, Ιωσήφ, δείξον μου το νόημα αυτής, 
που μπορεί να έχει ειρήνη.

Και ο Ιωσήφ, είπε, μπορεί να είναι ειρήνη σε σένα, Ο βασιλιάς. Έτσι λέει ο Κύριος ο οποίος 
είναι ο Ύψιστος Θεός πάνω σε όλη τη γη:

Θα έρθει να περάσει, θα υπάρξουν επτά χρόνια γενναιόδωρος συγκομιδή. Και αφού έχουν 
περάσει τα επτά χρόνια, ένα τρομακτικό αλίμονο θα προσπεράσει τη γη.

Και ο Ιωσήφ έπεσε στο πρόσωπό του πριν Φαραώ και φώναξε, αφού έχουν περάσει τα επτά 
χρόνια της γενναιόδωρος συγκομιδή, πρέπει να υπάρχουν επτά χρόνια πείνας? Ναι, ακόμη και 
μια πληγή πείνα που δεν έχει ποτέ στην Αίγυπτο, ούτε σε όλη τη γη.

Έτσι λέει ο Ύψιστος Θεός, να του γενναιόδωρος συγκομιδή σου και να κρατήσει ό, τι 
χρειάζεται κανείς εις τα επτά έτη της πείνας, και η ζωή σου και εκείνες του βασιλείου σου δεν 
θα χαθεί εντελώς.

Και αν εσύ δεν προσοχή, οι άνθρωποι σου θα γίνει μια μεγάλη απέχθεια προς όλη τη γη. Πρέπει 
να υπάρχει ο θάνατος του ανθρώπου και κτήνους, όπως δεν υπήρξε ποτέ στο πρόσωπο 
ολόκληρης της γης.

Και έτσι Φαραώ πήρε τη σφραγίδα του και το τοποθέτησε πάνω Ιωσήφ.

Και δεν υπήρχε κανείς στη γη της Αιγύπτου, που ήταν μεγαλύτερη από ό, τι Ιωσήφ σώσει 
Φαραώ. Έτσι έκανε ο Κύριος να ευλογεί Ιωσήφ.

ΔΕΔ

Και ήρθε να περάσει, ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο λέγοντας: 
Ιωσήφ, εσύ είσαι ένα σκεύος εκλογής μεταξύ των παιδιών των ανδρών και μια μεγάλη ευλογία 
σ 'όλη τη γη.

Θελεις γίνει δύο μεγάλες και ισχυρών εθνών στο χέρι του Κυρίου: για τον Κύριο εξυψώνει 
οποίο θα, και ο Κύριος εξευτελίζω οποίο θα το κάνει. Και ποιος μπορεί να παραμείνει ισχυρό το 
χέρι του;

Και ο Κύριος εκτελεί αυτό που μπορεί να ανταμείψει πλουσιοπάροχα τους πιστούς του στους 
γιους των ανθρώπων με τον πλούτο της γης. Για τον Κύριο ευαρεστείται στη δικαιοσύνη των 
παιδιών του, ότι μπορεί να ευημερήσει με όλα ευλογία.

Ως εκ τούτου τα πόδια ταπεινά πριν ο Θεός σου? Για αυτήν την ημέρα έχω χειροτονήθηκε σου 
να είναι ένας σωτήρας στη γη της Αιγύπτου, όπου οι Αιγύπτιοι θα σου γυμνά στους ώμους τους 
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και καλούν σου ευλογημένος? Επιπλέον, θελεις διατηρήσει το σπίτι σου και την ιερή σοφία του 
ο Κύριος από την καταστροφή.

Και όταν πολλές μέρες έχουν περάσει, το σπέρμα σου θα πρέπει να είναι αιτία για ένα μεγάλο 
έργο του Κυρίου στα μάτια των ειδωλολατρών προς τη δόξα του Κυρίου.

Και όταν ο Ιωσήφ έκανε ξυπνήσει από τον ύπνο του, ήταν καθόλου έκπληκτος ο Κύριος είπε σ 
'αυτόν.

ΈΝΤΕΚΑ

Και ήρθε να περάσει, ο Κύριος έδωσε Ασενης την κόρη του Ποτιφαρ στον Ιωσήφ. Και Ασενης 
έγινε η σύζυγος του Ιωσήφ στο χέρι του Ποτιφαρ.

Και ο Κύριος τοποθετείται σφραγίδα του πάνω τους.

Και ήρθε να περάσει, Ιωσήφ γνώριζε τη σύζυγό του και συνέλαβε. Και Ασενης γυμνά Ιωσήφ 
δύο γιους. Και ονόμασαν το πρώτο Μανασσή και το δεύτερο Εφραίμ σύμφωνα με τον λόγο του 
Κυρίου.

Και ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο λέγοντας, τους γιους σου 
Μανασσή και Εφραίμ είναι δύο ισχυρών εθνών ενώπιον του Κυρίου.

Και θα είναι σαν δύο σκληροτράχηλος και επαναστατική αιγών που τρέχει μακριά όταν 
εισακούει την φωνή του βοσκού. Στην τελευταία φορά που θα είναι μια μάστιγα και μια 
τρομοκρατία και την καταπολέμηση του Κυρίου, όταν έρχεται να ανταμείψει τους γιους των 
ανθρώπων.

Παρ 'όλα αυτά, ένα απομεινάρι είναι πιστός προς τον Κύριο. Και η Εκείνος θα τους δώσει τη γη 
ως κληρονομιά μαζί σου μετά έχω θέσει μέχρι τα οστά σου από τη σκόνη.

Και ο Κύριος μίλησε στον Ιωσήφ και πάλι λέγοντας, Ιδού, η πείνα που θα προσπεράσει τη γη 
είναι στο χέρι. Όταν η πείνα έχει γίνει μια πληγή βάρος για συγγενείς σου, σου αδέλφια πρέπει 
να αναγράφεται σε σένα. Να είσαι ελεήμων σ 'αυτούς, όπως είμαι ελεήμων σε σένα, και όλα 
είναι καλά με σένα και οι πλοίαρχοι σπίτι σου.

ΔΩΔΕΚΑ

Και ήρθε να περάσει, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, ότι ένας λιμός έπεσε επάνω στη γη της 
Αιγύπτου και επί των εδαφών του Ιακώβ.

Και οι γιοι του Ιακώβ, δήλωσε μεταξύ τους, έχουμε λίγο για να φάει? Διά του οποίου θα 
υποφέρουμε εμείς οι ίδιοι να πεθάνουν από την πείνα σε αυτόν τον τόπο που έχει έχουν 
εγκαταλείψει από τον Κύριο;

Και έτσι έκαναν φύσημα κατά του Κυρίου του Θεού τους.
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Παρ 'όλα αυτά Ιακώβ γνώριζε την τιμή την οποία ο Κύριος είχε δώσει στον γιο του Ιωσήφ στο 
χέρι του Φαραώ.

Και ήρθε να περάσει, ο Ιακώβ είπε στους γιους του, να βιαστούμε και να πάει προς τα κάτω για 
την Αίγυπτο έκανε ο Κύριος είναι γνωστό σε μένα ότι υπάρχει ένας κυβερνήτης μεταξύ των 
Αιγυπτίων που είναι γεμάτη από σοφία και τη γνώση του Κυρίου.

Θα έχει έλεος για τις ψυχές μας, και θα πωλούν σιτηρά υμίν, ότι ζούμε και να μην χαθεί. Αυτό 
έχει ο Κύριος παρέχονται.

Και έτσι ο Ιακώβ έστειλε όλα από τους γιους του, εκτός από το νεώτερο από τα εδάφη τους? 
Και πήγαν κάτω στη γη της Αιγύπτου.

Και όταν οι αδελφοί του Ιωσήφ είχαν έρθει στην Αίγυπτο, προσπάθησαν να αγοράσουν σιτάρι.

Και ένας άνθρωπος με τον τρόπο που είπε σ 'αυτούς, πάει και να ζητάτε Ιωσήφ τον πρίγκιπα, 
γιατί πωλεί σιτηρών.

Και όταν οι αδελφοί του Ιωσήφ Ιωσήφ είχε βρει, που υποκλίθηκε κάτω χαμηλά στη γη, και είπε, 
θα σου επαιτούν, Ο πρίγκιπας, πωλούν υπαλλήλων σιτηρών σου ότι μπορούμε να ζήσουμε και 
να μην χάνονται.

Και αμέσως Ιωσήφ ήξερε ότι ήταν αδέρφια του, που τον είχε αφήσει για να πεθάνει στο λάκκο.

Παρ 'όλα αυτά τα αδέλφια του Ιωσήφ τον ήξεραν όχι για την εμφάνιση και τη γλώσσα του, ήταν 
σύμφωνα με τους Αιγυπτίους.

Και ο Ιωσήφ απάντησε χυδαία σ 'αυτούς λέγοντας, είσθε από τη γη της Αιγύπτου;

Και είπαν, δεν άρχοντας, θα είναι δώδεκα αδέλφια σώσει τους νεότερους που έρχονται από τη 
γη της Χαναάν για να αγοράσει σιτάρι κατά το λόγο του πατέρα μας, για να μην πεθάνουμε.

Και ο Ιωσήφ τούς είπε θυμωμένα: όπου έρχεσαι προς εμέ; Μήπως εσείς κατάσκοποι έρχονται 
για να κατασκοπεύσει αυτή τη γη; Τι θα κάνω με σένα;

Και απάντησε, όχι και τόσο, άρχοντας? Έχουμε ανάγκη από σιτηρά που δεν χαθεί, γι 'αυτό έχει 
μεγάλη πείνα έφτασε μέχρι τη γη μας, και έχει γίνει μάστιγα εις ημάς.

Και ο Ιωσήφ ήταν πικρό στην καρδιά του, αλλά θυμήθηκε την εντολή του Κυρίου.

Ως εκ τούτου ο Ιωσήφ είχε κρίμα για τους αδελφούς του, τους συγχώρησε και στην καρδιά του 
το κακό που είχε κάνει σ 'αυτόν, αλλά ο ίδιος μίλησε σ' αυτούς χυδαία λέγοντας: να φέρει σε 
μένα ο νεώτερος αδελφός σας και θα σας πουλήσουν σιτηρά.

Και τα αδέρφια μεταξύ τους συμβούλεψε ότι θα μπορούσε να φέρει το μικρότερο αδερφό στον 
Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ ακούσει, Παρ 'όλα αυτά οι αδελφοί δεν ήξερε, για τον Ιωσήφ είχε μιλήσει 
σ 'αυτούς από τον διερμηνέα του.
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Και όταν ο Ιωσήφ είδε τους συμβουλεύουν μεταξύ τους, είχε συμπόνια για αυτούς.

Και έτσι ο Ιωσήφ είπε σ 'αυτούς, πάει προς γη σου και να φέρει τον πατέρα σου και τον αδελφό 
σου. Ωστόσο, Ιωσήφ διατηρούνται Συμεών και τον έδεσε χειροπόδαρα ότι θα πρέπει να 
παραμείνει.

Και ο Ιωσήφ πρόσταξε τους υπηρέτες του ότι θα πρέπει να φέρει σ 'αυτόν σακιά των σιτηρών 
για να δώσει τα αδέρφια του.

Και αφού είχαν τοποθετηθεί τα σακιά των σιτηρών σε κτήνη τους, τους έστειλε στο δρόμο τους.

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ

Και ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στον Ιωσήφ λέει, εδώ είμαι!

Και όταν ο Ιωσήφ αποδείχθηκε ότι είδε τον άγγελο του Κυρίου στέκεται σε μια φλόγα της 
φωτιάς. Και ο Ιωσήφ φώναξε λέγοντας, είμαι νεκρός. Για τα μάτια ορυχείο έχουν δει τη δόξα 
του βασιλιά του ουρανού!

Και αμέσως η ισχύς του Ιωσήφ τον άφησε και έπεσε στο έδαφος, όπως ένα νεκρό άνθρωπο.

Και ο άγγελος του Κυρίου άγγιξε λέγοντας Ιωσήφ, Ιωσήφ, Ιωσήφ, να σηκώνεται στα πόδια σου 
ως άνθρωπος και όχι ο φόβος.

Για έβαλες έχει επιλεγεί μεταξύ όλων των αδελφών σου? Ναι, ακόμα και από όλους τους υιούς 
των ανθρώπων που κατοικεί στη γη, για να επιλέξει ένα υποκατάστημα στον Κύριο.

Και μέσω του σπόρου σου όλα τα έθνη θα πρέπει να ευλογηθεί με τον καρπό της 
γενναιοδωρίας: όπου το κρασί θα υπερχείλιση των δεξαμενών? Και όπου το γάλα θα 
υπερχείλιση προς τους λόφους κοπριά.

Και μετά από Ιωσήφ είχαν προκύψει στα πόδια του ο Κύριος είπε: Ιδού το εργόχειρο του 
Κυρίου!

Και ξαφνικά ένα παράξενο και υπέροχο όραμα εμφανίστηκε πριν από τον Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ 
άρχισε να σεισμό υπερβολικά, για την υπέροχη και τρομερό να βλέπεις ήταν το όραμα που ο 
Κύριος είχε ανοίξει σ 'αυτόν.

Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στον Ιωσήφ: Αυτό είναι το βασίλειο που έχω δημιουργήσει για 
το δικό μου σκοπό και είναι πολύ μεγάλη. Είναι θαυμάσιο να μην βλέπω;

Και το όραμα πολλαπλασιάζεται πριν από Ιωσήφ μάτια. Και ο Ιωσήφ είπε: ποια είναι η έννοια 
της αυτό, Κύριέ μου; Είναι υπέροχο να βλέπω και σε θαυμάσια μάτια μου.
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Και ο Κύριος είπε, αυτοί είναι γη πάνω στην οποία τηρούν σπόρος μου. Το οικόπεδο στο οποίο 
στέκεσαι είναι μια γη μεταξύ όλων των εδαφών που έχω δημιουργήσει με το δικό μου χέρι μου. 
Και εγώ τους που σε τίποτα, γιατί ο Κύριος είμαι ο θεμέλια τους.

Ιδού, οι εκτάσεις οι οποίες αριθμούν περισσότερα από την άμμο της θάλασσας. Και αυτή είναι 
η δουλειά μου και η μεγάλη δόξα μου: να δώσει προς τα παιδιά μου, αυτό που έχω ετοιμάσει 
για αυτούς, ναι, ακόμη και όλα τα κατέχω.

Και ο Ιωσήφ είπε, πόσο μεγάλη και ισχυρή είναι ο Κύριος, γεμάτος σοφία και τη δύναμη και το 
έλεος: για Ποτέ δεν έχω ανά πάσα στιγμή, θεωρείται ότι αυτό θα μπορούσε να είναι.

Και ο Ιωσήφ έπεσαν και προσκύνησαν τον Κύριο.

Και ο Κύριος είπε: Ιωσήφ, αν εσύ πιστός τέχνη του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής σου, τα 
πόδια και περίσκεψη πριν από το πρόσωπό μου, θελεις να υψωθεί, ακόμη και στο θρόνο του 
Θεού, και θελεις να είναι ένας εργάτης σε όλα τα κύρια σοφία , ναι, ακόμη και σε όλη την 
κρυμμένη σοφία που είναι του Κυρίου.

Και θελεις κληρονομούν, με την πιστή σπέρμα σου μαζί σου, η δόξα του Κυρίου. Και έτσι 
θελεις έχουν μεγάλη χαρά. Για απολαύσεις ο Κύριος να δώσει στα παιδιά του, τα έργα των 
χεριών του.

Και θελεις να καθίσει στο θρόνο μου, ναι, ακόμη και ο θρόνος του Θεού. Και θελεις να είναι ο 
γιος μου, και θα είμαι ο πατέρας σου, για πάντα. Ναι, ακόμη και για πάντα και ποτέ.

Και ο Ιωσήφ έπεσε στο πρόσωπό του και φώναξε, απομακρυνθεί από μένα ο Κύριος, γιατί δεν 
είμαι άξιος να λέγεται σε μια τέτοια μεγάλη και θαυμάσια τιμή.

Και ο Κύριος είπε στον Ιωσήφ, ο Κύριος δει μεγάλη πίστη σου. Εσύ είσαι πιο πιστή από ό, τι 
οποιοδήποτε από τους γιους των ανδρών μετά στο πρόσωπο ολόκληρης της γης:

Για τον Κύριο βγάζει ο υπερήφανος για την σκόνη και την ταπεινή εξυψώνει. Η εξουσία του 
πονηρού θα πρέπει να καταστραφεί ολοσχερώς, όμως ο Κύριος απολαύσεις στο θρόνο των 
πιστών.

Και ο Κύριος είπε: κοιτάζω προς τα πάνω. Και όταν ο Ιωσήφ είχε ανευρεθεί, ένιωσε ένα μεγάλο 
πλήθος που είχε την εμφάνιση των υιών των ανθρώπων. Και δεν λάμπουν σαν τον ήλιο.

Και κάθε ένας από αυτούς είχε μια χρυσή κορώνα στο κεφάλι του. Και τραγουδούσαν και 
δοξάζοντας τον Θεό γύρω ένδοξο θρόνο του. Και υπήρχε ένα στη μέση του θρόνου που είχε 
ένα όνομα γραμμένο πάνω του: και το όνομά του ήταν Σοφίθεος, το οποίο ερμήνευσε η Σοφία 
του Θεού μέσα.

Και ο Κύριος είπε στον Ιωσήφ: Ιωσήφ, γιε μου, αυτοί είναι εκείνοι που έχουν δοξαστεί το 
όνομά μου. Πρέπει να είναι οι γιοι μου για πάντα. Και την τελευταία στιγμή εσύ θέλεις ανόδου 
από τη σκόνη και να σου κληρονομιά στη μέση της σύναξης ορυχείο ιερό για πάντα. Ακόμα και 
για πάντα και ποτέ. Αμήν.
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ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ

Και ήρθε να περάσει, ο Ιωσήφ ήταν λογική με τους ιερείς της Ον.

Και οι ιερείς είπε προς αυτόν, σίγουρα εσύ έχει κοινωνούσαν με τους θεούς, για έχει ποτέ δεν 
ήταν σοφότερο άνδρα σε όλα της Αιγύπτου.

Και ο Ιωσήφ δίδαξε στους ιερείς την γνώση του Κυρίου. Και ο Ιωσήφ συνέχισε να κερδίσουν 
την εύνοια στα μάτια τους λόγω των εξαιρετικά μεγάλη σοφία του, που ο Κύριος δοθεί σ 
'αυτόν.

Και μερικοί από τους ιερείς λάτρευαν κρυφά το Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ, και Ιακώβ, και 
είπε, αν ο Κύριος θα μας είναι μια παράδειγμα για τους ανθρώπους, έτσι ώστε να είναι αυτό, 
γιατί γνωρίζουμε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός πάνω σε όλη τη γη.

Και ο Ιωσήφ είπε, βλέπω ότι εσύ δεν το κάνουν. Για την ώρα δεν έχει τεθεί πλήρως. Δεν είναι 
πολλές μέρες, ως εκ τούτου θα πρέπει εσείς και τα παιδιά σας εξυπηρετήσει ανοιχτά ο Θεός του 
Αβραάμ, του Ισαάκ, και του Ιακώβ. Παρ 'όλα αυτά, ο χρόνος δεν είναι ακόμη.

Και ο Ιωσήφ δίδαξε σ 'αυτούς τους πιστούς στον Κύριο την κρυμμένη σοφία των πατέρων 
λέγοντας: της αλήθειας, αυτή η σοφία δόθηκε στον Αδάμ, και έχει έρθει σε μας από τα χέρια 
του πατέρα μου. Και πολλά πράγματα που δεν διδάσκουν Ιωσήφ εις τους πιστούς που δεν 
μπορεί να γράψει.

Και, ναι, αυτό δεν μπορεί να συμβεί μεταξύ του κακού και άπιστοι. Για τον Κύριο δεν 
υφίσταται ιερή σοφία του να βεβηλώσει.

Και ο Ιωσήφ τους δίδαξε όλα τα πράγματα που σχετίζονται με το ιερατείο του Υψίστου.

Και ο Ιωσήφ τους δίδαξε τη γνώση σχετικά με τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια, λέγοντας, 
ότι δεν είναι τίποτα άλλο εκτός μόνο τα έργα των χεριών του Κυρίου του Θεού.

Και ήταν έκπληξη ότι ο ήλιος δεν ήταν θεός, λέγοντας: αν ο ήλιος είναι τόσο θαυμάσιο δεν 
είναι θεός, τότε σίγουρα το πόσο ισχυρή είναι ο Κύριος Ύψιστος όστις δημιουργήθηκε.

Και ο Ιωσήφ είπε, δεν είναι πολλά χρόνια ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχει μια προκύψει Φαραώ 
που έχει δεν σέβονται για τους ανθρώπους μου. Τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
περιφρόνηση και να γίνουν δούλοι στον λαό της Αιγύπτου. Πρέπει να γίνει μια δυσωδία και μια 
απέχθεια στα ρουθούνια του Υψίστου.

Και όταν η καταπίεση γίνεται ένα βάρος πάρα πολύ σκληρά για να τα γυμνά, ο Κύριος ο Θεός 
θα έχει έλεος για τους? Και ένα γεννάται κατά τον λόγο του Κυρίου, ο οποίος θα οδηγήσει το 
λαό του από αυτό το μέρος.

Αυτός είναι ένας πρίγκιπας στο σπίτι του βασιλιά παρά αυτός θα αναπηδήσει από τα φιλέτα του 
πατέρα μου.
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Όταν ανοίγει το στόμα του, θα βρυχηθμός σαν λιοντάρι μουγκρίζει. Και όταν αυτός στέκεται 
επάνω, αυτός θα μιλήσει με τη φωνή του Θεού παντοδύναμος.

Και θα δείξω στο προσκήνιο τα μεγαλεία του Θεού προς εσάς. Και θα συγχύσει όλα τα σοφία 
της Αιγύπτου. Και θα σας οδηγήσει σε μια γη που ο Κύριος θα δώσει υμίν ως κληρονομιά.

Αυτόν πρέπει να ακούτε.

Και πρέπει να υπάρχει μεγάλη κλάμα και θρήνος σε εκείνη την ημέρα, ο Κύριος θα επισκεφθεί 
την ανομία των πατέρων στην Αίγυπτο από τα κεφάλια των γιων εκτός αν μετανοήσουν.

Και όταν οδηγούνται από αυτό το μέρος, θα πρέπει να γυμνά κόκαλα μου στους ώμους σας. Για 
να μην επιθυμώ να σταθεί ενώπιον του Κυρίου σε αυτόν τον τόπο, όταν Εκείνος θα 
επισκεφθούν τη γη και να επιβραβεύσει τους γιους των ανθρώπων, σύμφωνα με τα έργα τους 
στη μεγάλη τελευταία ημέρα. Αμήν.

το βιβλιο του Ιωσήφ τελοσ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

Αποδεδειγμένη γραπτά να εξασφαλίσει την πίστη και να ενθαρρύνει την πνευματική 
επανάσταση ενάντια στο κακό επικράτηση. Έτσι και να επιβεβαιωθούν, Ιδού! Τιμόθεος της 
σοφίας και του πνεύματος, προσοχή.

Έτσι λέει ο Λευί, ο δίκαιος και σοφός. Κοιτάζω επάνω στη γη και να δούμε την ομορφιά, αλλά 
τρόμου επικρατεί και ζητώ "Γιατί;" Η απάντηση θα έρθει σύντομα. Αμήν.

Στο διακοσιοστό δέκατο ένατο χρόνο μετά το Ισραήλ έσπασε μακριά από Εφραίμ, που ανέβηκε 
από το Όρος της Αιγύπτου.

Ναι, όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι του χρόνου, θα ήθελα να πω, Γυρίστε πίσω. Αλλάξτε τους 
τρόπους σας από το κακό. Γνωρίζοντας ότι το ποσοστό του θα είναι τεράστια και απόφαση για 
την άγνοια και την εξαπάτηση και της διαφθοράς, που θα εξασφαλίσει την υπακοή μας καθαρή, 
ειλικρινής, γνήσιος και άξιος κατοίκους του νόμου.

Αντίθετα, μπορείτε κακό κυβερνήτες και κοινότητες του κακού έργα θα εκδηλώνονται μόνο τον 
εαυτό σας και τους άπιστους μόνο για μια σεζόν. Αλληλούια. Ο πράος θα κληρονομήσουν τη 
γη.

Μάχη σας θα διαλύσει των ασεβών, νοσούντων, οι άδικοι και εγκαταλείποντας το είδος καθώς 
και των δικαίων. Γιατί ρωτάς «εγκαταλείψει»; Επειδή αυτές οι δίκαιοι εκείνους που 
συγκεντρώνουν είναι ναοί της υποκρισίας και έχουν μολυνθεί, έτσι έχω προειδοποιήσει.

Αυτές οι δίκαιοι όσους εγκαταλείψουν ότι έχω καταδικαστεί σε θάνατο δεν είναι αιώνιο θάνατο. 
Κοίτα, η ημέρα της κρίσης θα κατηγοριοποιήσει κατοικία τους σε όλο ζωή. Κατανόηση. Αν 
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είναι ένας συμμετέχων αυτής της γενιάς, σε σχέση με το θάνατό σας, δεν πρέπει να είναι των 
αποβλήτων και την καταδίκη του, αλλά και την ευγνωμοσύνη του αγίου καθαρισμού.

Κοιτάξτε. Θα έχουν ένα μέρος, ένα πνευματικό σκάφος, της προφητείας του Θεού. Αινείτε τον 
Θεό. Αμήν.

Όλοι εσείς βασίλεια και οι κάτοικοι του πλούτου και της εξουσίας, αλλά είναι βαριά επιβάρυνση 
με ήττα. Οι πληγές φθίνουσα πάνω στη γη και ο χρόνος θα παρεισφρήσουν τα όριά σας, καθώς 
και. Κοιτάξτε. Θα πρέπει σίγουρα ικετεύω για συγχώρεση. Είμαι θυμωμένος Θεός ζηλότυπος, 
αλλά είμαι επιεικής Θεό. Αμήν. Άγιος, άγιος, άγιος.

Το μόνο που τηρούν ότι στο δίκαιο του ανθρώπου, σίγουρα θα ηττηθεί σε αγροτιά και τα άλλα 
έργα διέταξε τις δυνάμεις του κακού που σοβαρά υπόψη αντίχριστος. Πρωταγωνιστές τα αυτιά 
σας από τον ορίζοντα για τη βροντή και το θρήνο σάλπιγγες. Είμαι δηλαδή να μην ρίχνει πέτρες 
από το χέρι που σας ταΐζει, όμως, επαναστάτης, επαναστάτης, επαναστάτης ενάντια στο 
βαθμολόγηση. Αμήν.

Έτσι λέει ο Λευί, σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Κοίταξα επάνω στη γη από το Όρος της 
Αιγύπτου. Ο κόσμος είναι στο ξεθώριασμα γρήγορα. Ο Θεός θα σας κρίνουμε.

Γιατί οι πλούσιοι πειράζω τους φτωχούς; Είναι επειδή οι φτωχοί προσελκύσει τους από ζήλια; Ο 
Θεός λέει, Καταδικάστε τους κυβερνήτες που παίρνουν σε δίκη δική μου κακή. Αρχίζουν 
αιώνιο μαρτύριο μαζί με το θεό τους. Ακούστε. Το σμήνος έρχεται από το λάκκο για να 
τσιμπήσουν αυτούς που μας καταπιέζουν. Αλληλούια.

Τώρα βλέπω την αλήθεια. Τα πεδία ωρίμανσης γρήγορα. Ο Θεός, αυτό είναι η εποχή της 
συγκομιδής. Αλλά βιαστείτε γιατί δεν μπορεί να αντέξει μέχρι να έρθει.

Αυτό είναι το πρόσημο του χρόνου. Νέα επιδημία και παραμορφωμένα πληγές είναι στο 
κατώφλι της ύπαρξής σας. Ο Θεός είπε, η σάρκα του ανθρώπου θα έφθινε στο λοιμό. Κρατήστε 
γρήγορα, ακόμη και αν αυτές έρχονται σε σας. Χαίρε. Γιατί ο Θεός θα επέμβει για να σώσει 
κακή του από αυτή τη μάστιγα.

Από αυτό το βουνό, βλέπω την ειρήνη στη γη, αλλά από τον ουρανό θα έρθει ο πόλεμος, η 
τελική αναμέτρηση, όχι μεταξύ των ορίων των φυλών, αλλά του πλούτου και όχι.

Βλέπω τα σπίτια τους από εδώ και αναρωτιέμαι αν υπάρχει ειρήνη σε κατοικίες τους, για μας 
δεν γνωρίζουν. Η ειρήνη είναι εδώ, αλλά εκεί, «μάλλον ή ναι»;

Ξέρω ότι από χίλια σπίτια εκεί κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι αυτός που είναι δίκαιος. Βλέπω 
την ευημερία τους, αλλά δεν μπορούν να ευημερήσουν με το Θεό; Όχι.

Αλλά να θυμάστε ο Θεός θα συγχωρήσει γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Πού έχει πάει η σοφία;

Αυτό τελειώνει τα λόγια του Λευί. Αμήν.
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Ιδού, αυτά τα πράγματα που δεν ξέρω. Αυτό γίνεται για να αποκαλύψει τους λογαριασμούς του 
μέλλοντος που θα έρθει να περάσει, η οποία ελήφθη από μένα από το άγιο πνεύμα του χρόνου 
και εις τους αιώνας χωρίς τέλος. Πρόσεχε. Αμήν.

Όρκος του Αδάμ στην Εύα αστραφτερά φως από μαλακό μάτια σας. Εισάγετε τις σκοτεινές 
γωνίες του μυαλού μου. Μαλακό απαλό άγγιγμα σας από το χαμόγελό σας προκαλεί 
συναισθήματα να μην έχει καμία αίσθηση του χρόνου.

Γυναίκα έκανε από μένα, δεν διώχνουν ούτε δούμε μετά οτιδήποτε άλλο εκτός από το πρόσωπό 
μου. Βλέπω καλά και γέλιο από μέρα σε μέρα. Επιτρέψτε μου να κρατήσει την καρδιά σας τώρα 
και πάντα.

Περπατήστε μαζί μου για όσο διάστημα θα είναι αιωνιότητα. Επιτρέψτε μου να σας οδηγήσουν 
σε αθάνατη φως και αγάπη. Αν συμφωνείτε και ακολουθήστε δίπλα μου, ειρηνική μυστικά θα 
ξεχειλίσει από πάνω.

ΔΕΚΑΕΞΙ

Αυτά είναι τα λόγια του Γρηγόρη που δόθηκαν σ 'αυτόν. Μου έχουν πει από το Θεό για να πάει 
σε μια βαθιά πυκνό δάσος και μόνο. Και αυτό θα είναι επισκέψιμο από τους εκπαιδευτές από το 
τρίτο ουρανό.

Στην πολιτεία του διαλογισμού, θα αποκτήσουν τη σοφία και την ικανότητα να 
πραγματοποιήσει την προφητεία του Χριστού. Αυτό θα ξεδιπλωθεί επάνω στη γη, ακριβώς όπως 
ένα φίδι σέρνεται από τη βρωμιά. Διαλογισμό μου θα με βοηθήσει να ταυτιστούν με σκοπό μου 
ότι ο Θεός έχει χειροτονηθεί από μένα.

Αυτά τα καθάρματα Βαβέλ θα καρπωθούν ό, τι έχουν σπείρει. Έχουν μοιχεύσει με τα παιδιά του 
Θεού. Ο Θεός πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτό το διαλογισμό που πρόκειται να λάβει χώρα 
σε ένα βαθύ δάσος για να μου δώσει δύναμη και κουράγιο και την κατάσταση μου για να 
πραγματοποιήσει τη θέλησή του από τις συναγωγές της Νάκας. Έτσι λέει ο Κύριος των 
δυνάμεων. Αμήν.

Ο λόγος του Κυρίου ήρθε σε μένα λέγοντας: Αυτή η γη θα λάβει πολύ σύντομα αναμέτρησης. 
Τα φτερά θα αποπτέρωση και παρέδωσε σε μια άλλη ακόμη ισχυρότερη από ό, τι μπορείτε.

Ο βασιλιάς που έρχεται θα ξεπουλήσουν σε αυτό το μεγάλο εχθρό και πολλοί θα ποδοπατηθεί 
κάτω από τα πόδια για ένα χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να συγκριθεί.

Ανάθεμά σε, Αμορίτης. Οι μέρες έρχονται, όταν ο άνθρωπος με τα τρία στέμματα αλλάζει τον 
αιώνιο νόμο για άλλη μια φορά, όπως έκανε στις ημέρες της νύχτας.

Αλλά εγώ θα ανταλλακτικά τους ανθρώπους μου αυτή τη φορά. Θα μειώσει τις ημέρες σας από 
το χίλια διακόσια δώδεκα φεγγάρια στο μισό του επτά. Παίρνω κρίμα μετά παρθένα νύφη μου.

O τόπος του κρανίου θα επιστρέψει και να θέσει τα απόβλητα σε μερικά από Άγιοί μου. Το 
παράθυρο ατενίζοντας θα αναφέρει αυτή την είδηση   στους ειδωλολάτρες. Ενώχ νύφη μου θα 
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σωθεί από το μεγαλύτερο μέρος της φρίκης και της ερήμωσης να έρθει. Η κιβωτός ετοιμάζει, 
πάλι υπηρέτης Νώε μου.

Τα φτερά των χερουβείμ κρατήσει πίσω αυτή τη φορά, από τώρα, αλλά όχι για πολύ μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Το σεραφείμ περιμένουν να παραδώσει φωτιά και τιμωρία κατά την 
επαναστατική Αμορίτης. Ο Κύριος λέει Αμορίτης, με αγάπη και να τηρείτε νόμο μου.

Γιατί οι πέτρες παιχνίδι ειδωλολάτρες και μπαστούνια με πόρνες και χαλαρά τις γυναίκες; Τα 
στόματα των ιερόδουλων εκτελούν ντροπή κατά την αδύνατους άνδρες.

Αυτά είναι τα σημάδια για να παρατηρήσει πριν από την τιμωρία από το ακάθαρτο Αμορίτης 
πουλί: Ντροπιαστικό θηρία θα τους ευχαρίστηση από πίσω. Σύζυγοι θα επιθυμούν ασεβείς 
ειδωλολάτρες που είναι βρωμιά και έχουν την αρχή τους από την άβυσσο. Δολοφόνοι 
αδικαιολόγητη βρέφη και τα παιδιά θα βιάσει το πνεύμα από τους σκλάβους του Καίσαρα. 
Απείθαρχο άνδρες θα απαγορεύσει την αποδεκτή προσφορά. Η γη του γάλακτος και του μελιού 
θα γίνει η γη της παρέας και χρήματα? Από αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει.

Αυτά τα σημάδια είναι να έρθει να περάσει, λέει ο Κύριος. Αδελφός Παύλος μας προειδοποίησε 
για αυτό το όπως πριν.

Σύμφωνα με την ειδωλολατρική εποχή του είκοσι ένα ου από τον ενδέκατος ο μήνα, έφυγα από 
το επάγγελμά μου σε σύγχυση. Την είκοσι ένα η ημέρα του δωδέκατος ου μήνα, η 
κατευθυντήρια χέρι του Θεού με οδήγησε πίσω σε αυτό? Γιατί βλέπει ότι υπάρχει ένας καλός σ 
'αυτό. Η φρίκη για να έρθει μπορεί να είναι ο λόγος. Δεν ξέρω. Ο Κύριος είναι ένα μυστήριο 
του Θεού.

Τώρα, μια παραβολή. Μάχη του Ιωάννη Με Σάτυρος. Γιάννης είχε τρεις συζύγους. Ο ένας ήταν 
Κους. Ο ένας ήταν Νεφθαεί. Ο ένας ήταν Λαμία. Ένας γιος γεννήθηκε από Κους. Το όνομά του 
ήταν ο Αδάμ, αλλά και άλλοι, κάλεσε τον Ιωσήφ.

Μια μέρα, ο γιος του Ρούντολφ Λαμία εστάλη από Σάτυρος για να δελεάσει τον Αδάμ από τον 
Ιωάννη. Ο Θεός Γιάννης έκοψε τις χορδές της εξαπάτησης πολύ γρήγορα. Κους και Λαμία τώρα 
συνυπάρχουν αρμονικά. Νεφθαεί είχε ένα γιο που υποτίθεται ότι από τον Γιάννης, αλλά 
κατέληξε να είναι ο γιος του πατέρα δική Ιωβολ Νεφθαεί του. Νεφθαεί πλέον χλευάζει για 
Γιάννης έχει πέσει έξω από αυτόν. Η ζωή για τον Ιωάννη είναι ταραγμένη, αλλά ο Κύριος θα 
τον σώσει από την εξαπάτηση για Ιησούς θα είναι ροκ του.

Ένας άνδρας με ρώτησε, ποιος νομίζετε ότι είστε; Ηλίας; Είπα, Εσύ με κοροϊδεύουν. Ο 
Μωυσής έδωσε εντολή: Δεν θα γίνει μάρτυρας ψευδώς.

Αυτοί είναι οι νόμοι του Ιεχωβά για τη γη του Αμορίτης: Δεν θα έχει κανένα άλλους θεούς 
εναντίον μου. Δεν θα κατασκευάσει όλα τα αγάλματα που μοιάζουν με τίποτα πάνω ή προς τα 
κάτω ή από οποιαδήποτε ψυχή ή τιμήσει τους με την καρδιά, την ψυχή και το μυαλό σας. Δεν 
θα βέβηλος το όνομα του Κυρίου με τους άνδρες. Μην ξεχνάτε Σάββατα μου, Ο Μανασσή.

Τίμα τους γονείς και την αγάπη σας στο όνομα του Κυρίου, έτσι ώστε ο θάνατος δεν αιωρείται 
πάνω σας. Ποτέ δεν πρέπει να δολοφονήσουν ούτε για να σκοτώσουν μηδέν. Ποτέ δεν θα 
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πρέπει να είναι μια πόρνη ή πόρνη-κάπηλος. Ποτέ δεν λαμβάνουν χωρίς να ζητήσει ή να 
πληρώνουν για αυτό. Ποτέ δεν θα σφοδρή επιθυμία για πράγματα που δεν σας ανήκουν. Δεν 
πρέπει να βρίσκονται ούτε είναι μια ιστορία-κομιστή.

Δεν θα πρέπει να καταναλώνουν την αποτρόπαια. Δεν ενεργεί ως θηρίο. Θα πρέπει να μην 
βρέφη ματαίωση ούτε να ενεργεί ως Λαμία. Δεν πρέπει να ακολουθεί Μολώχ και Ασταρώθ ούτε 
τις συζύγους τους. Δεν πρέπει να διαπράξουν αιμομιξία.

Πλύνετε τον εαυτό σας με τα νερά της μετάνοιας και να είναι καθαρό. Μην να είναι ένα σκάφος 
για αποχρώσεις. Ο Θεός θα καταστρέψει τα φαντάσματα για την παρτίδα τους είναι η λήθη. 
Ξέρετε εμείς θα κρίνουμε τους θεούς; Ο Κύριος μας έστειλε εδώ για να είναι βασιλιάδες και 
τους δικαστές στο δείπνο του.

Ακούστε, λέει ο Κύριος. Οι μέρες που έρχονται είναι ότι το σκοτάδι θα πέσει επάνω στη γη του 
Αμορίτης και Λαμία θα φωνάζω από το κρεβάτι της για να σκοτώσει τους γιους τους το βράδυ. 
Οι ουρανοί θα γίνει ζεστό από τον ήλιο και θα Νάκας βλέμμα από τον κυνηγό σαν λιοντάρι για 
να σκοτώσουν ό, τι Λαμία έφυγε για αυτόν. Ο αριθμός των ημερών για την κρίση θα είναι 
σαράντα εννέα ημέρες επί σαράντα δύο χρόνια.

Γυναίκα, φτιαγμένο από μένα, δεν διώχνουν ούτε δούμε μετά οτιδήποτε άλλο εκτός από το 
πρόσωπό μου. Βλέπω καλά και γέλιο από μέρα σε μέρα. Επιτρέψτε μου να κρατήσει την καρδιά 
σας τώρα και πάντα, ακόμη και μέχρι το τέλος του χρόνου. Αμήν.

ΔΕΚΑΕΠΤΑ

Από την φωνή εν τη ερήμω, τήρηση αυτής της προειδοποίησης. Έλεος για εσάς. Μετανόησε, 
μετανόησε, μετανόησε. Προσευχήσου τώρα. Γρήγορα, για το χρόνο τρέχει έξω και τέλος σας 
πλησιάζει. Αλλά ακόμα χιλίων χρόνια, θα παραμείνει έτσι ότι εσείς, οι οποίοι επέζησαν, πρέπει 
να θάψει όλα τα γήινα νεκρούς και μάρτυρας τελική οργή του Θεού και φοβερό επιστροφή του 
από τον Ιησού του Ναυή το μεσσία.

Για εκείνους που πιστεύουν ότι η Λαμία και λίγο παράξενο διάβολοι δεν είναι παρά ανοησίες. 
Κάνουν τη δουλειά Νάκας. Ακριβώς επειδή δεν μπορείτε να δείτε, δεν κάνουν ένα ψέμα. Αυτός 
είναι ο τρόπος του Διαβόλου. Δεν φαίνεται να σου δείξω την αλήθεια. Φαίνεται ότι τα παιδιά 
και αθώους δημιουργίες. Διάβολος είναι στο πλευρό σας κάθε μέρα.

Εσείς, οι οποίοι σε αυτή τη γενιά, θα δούμε μεγάλα θαύματα και δύσκολους καιρούς με την 
πείνα και επιδημίες. Έτσι, έτσι τιμωρία του Θεού θα κυκλοφορήσει σε σας ως Νάκας προσπαθεί 
τελική πειρασμό του και όλα θαυματουργή δύναμη του για να σας πείσει εύκολα ότι δεν θα 
κάψει το μαρτύριο.

Να έχετε πίστη σε όλους, ενάντια στο κακό που θα γίνει μάρτυρας. Όπως Νέμεση σας που θα 
ρίξει επάνω στη γη και να προκαλέσει τον κόσμο μέχρι το τέλος, έτσι θα μπορείτε να ρίξει κάτω 
από αυτό. Ως εκ τούτου, θα είναι αίμα, φωτιά και θείο. Δεν υπάρχει καμία θέση στη γη για να 
ξεφύγουν. Μόνο οι δίκαιοι και οι πιστοί γνωρίζουν το ασφαλές καταφύγιο όπου δεν θα πρέπει 
να διαγραφούν.
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Ως εκ τούτου, θα ήθελα να πω, Πήγαινε εκεί. Γνωρίστε τον τόπο, όταν η τρομπέτα ακούγεται. 
Το ένα μέρος της γης που είναι ασφαλές δεν είναι αρκετός χώρος για πολλά.

Κακούς τρόπους σας, την άγνοια, την ανηθικότητα και τον εγωισμό είναι στο αίμα σας για τις 
επόμενες γενιές. Εσείς, τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας έχουν υποκύψει σε 
Nεβρωδ? Λατρείες και που λατρευόταν. Το κακό δεν είναι αυτά που πρέπει να περάσει σε αυτή 
τη γενιά πριν από το τέλος σας πλησιάζει. Συναγωγές σας είναι διεφθαρμένοι και έτσι θα έχουν 
καταστραφεί ως τα Σόδομα και τα Γόμορρα.

Τιμόθεο έγραψε αυτό ως Θεός του έδωσε έκφραση. Αμήν.

ΔΕΚΑΟΚΤΩ

Ο διάβολος λειτουργεί το κακό στις καρδιές των ανδρών δώδεκα ώρες την ημέρα και δώδεκα 
ώρες την νύχτα και δώδεκα μήνες το χρόνο, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Για το λόγο αυτό το 
όνομά του, ναι κρυμμένο το όνομά του, είναι Σαμέτιυωτυφς.

Ιησούς είπε Όλα τα πράγματα υπάρχουν και σε ένα με το άλλο και πάλι θα πρέπει να επιλυθούν 
σε δικές του ρίζες για το υλικό διαλύεται στις ρίζες των τρόπων του και μόνο. Αυτός που έχει 
αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Πέτρας είπε, Δεδομένου ότι έχετε εξηγήσει όλα τα πράγματα σ 
'εμάς, να μας πει ποια είναι η αμαρτία του κόσμου; Ιησούς είπε, αμαρτία δεν υπάρχει αλλά θα το 
δημιουργήσουμε όταν δίνεις στον χαρακτήρα σας. Εξαιτίας αυτού, ήρθα στον κόσμο για να το 
επαναφέρετε στην ρίζα του. Λόγω αυτού του γεγονότος, θα έρθει να είναι και να πεθάνει.

Αδειάστε είναι ένα ζωή της προδοσίας, όταν μια γυναίκα μετέχει από τις συσκευές της Νάκας. 
Η φωνή της αντηχεί σαν μια σκύλα στη νύχτα ανάμεσα στις ερήμους των νεκρών. Το μυαλό της 
δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την επιθυμία της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό του.

Κάθεται ξαπλωμένη και ατενίζοντας ρίχνοντας το άρωμα του μανδραγόρα σε αναπνοή της. 
Αλλά Κύριος μου, η αγάπη σας μπορεί να μου διδάξει τους τρόπους της αλήθειας. Ποτέ δεν θα 
περπατήσει μόνος του στον κόσμο, εφ 'όσον υπάρχουν δίπλα μου.

Αφήστε όλα τα αποτρόπαια αυτά υποφέρουν οργή σας, έτσι ώστε να μπορούν να δουν την 
αγάπη και την θυσία που έχετε κάνει.

Ήταν στην Ιερουσαλήμ ότι ο Ιησούς του Ναυή και οι δώδεκα ήταν κρατώντας το γλέντι. Μετά 
Ιούδας τον πρόδωσε και σκοτώθηκε, είχε θέσει στον τάφο για τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. 
Την τρίτη ημέρα της άζυμο, σηκώθηκε, αλλά κανείς δεν ήξερε από αυτό μέχρι το Σάββατο 
πλησίαζε στο τέλος του.

Η Μαρία η Μαγδαληνή ανακάλυψε το σώμα δεν ήταν εκεί και πήγε να πει στους μαθητές. 
Κύριέ μου, αν μόνο οι γυναίκες ήταν σαν τη Μαρία. Μακάρι να σας αγαπούσε αρκετά για να 
οδηγήσουν τους άνδρες ανίδεοι για την αλήθεια του φωτός σας.

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ
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Οι πονηροί αριθμούνται σύμφωνα με τις αμαρτίες τους. Η αποτρόπαια αριθμός βούληση εκατόν 
τριάντα δύο χιλιάδες. Εκείνοι που παραβιάζουν τις δέκα νόμοι θα αριθμήσει εξακόσιες δώδεκα 
χιλιάδες. Και όσοι είναι Νάκας θα αριθμήσει εξακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες.

Εκείνοι που υποκλίνονται στην εικόνα θα νούμερο εκατόν πενήντα χιλιάδες. Όσοι Θηρίο τιμή 
θα αριθμήσει διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες.

Όλο το κακό που θα τιμωρηθεί θα αριθμήσει δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες. 
Μπορεί να υπάρχουν πιο πριν από όλα έχει εκπληρωθεί. Ωστόσο, εξακόσιες πενήντα εννέα 
χιλιάδες θα δοθεί πάνω στους τέσσερις ανέμους. Άπιστοι θα διαχωρίζεται και η ίδια αρίθμηση. 
Θα αριθμό είκοσι οκτώ χιλιάδες. Θα ακολουθήσει το υπόλοιπο με διαχωρισμό μεταξύ των 
τεσσάρων ανέμων. Ο αριθμός των ασεβών είναι δύο εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις 
χιλιάδες διαιρεμένο σε τέταρτα.

Τώρα, μπορώ να σας δώσω ένα κρυφό μήνυμα. Εάν είστε σοφοί, θα καταλάβετε. Ο βασιλιάς 
του Αμορίτης είναι η πόρτα για τη δύναμη του Θηρίο. Παρακολουθήστε. Μετανοείτε. 
Προσευχήσου. Αμήν.

ΕΙΚΟΣΙ

Έτσι λέει ο Κύριος. Το πνεύμα του αντίχριστου είναι εδώ. Οι κόρες της Βαβυλώνας την πόρνη 
που την αγκάλιασε όταν η ημέρα γιορτής της έρχεται. Ο Κύριος λέει, μισώ φεγγάρια και γιορτές 
σας. Θα τελειώσουμε με όλα.

O Kαυχησιάρης έχει καυχήθηκε ότι θα φέρει κάτω από το εκκλησίασμα από την ίδρυσή της 
στην οργή. Για τρεις φορές και μισή θα διεξάγει πόλεμο. Ωστόσο, Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ουριήλ, 
Ραφαήλ, Φανουήλ, Συραφαήλ, Ραγυήλ και είναι έτοιμος να φυσήξει τα ατού του Κυρίου.

Θα υπάρξουν χαλάζι πέτρες-όλα φλέγεται αναμειγνύεται με το αίμα των ασεβών. Η απίστευτα 
βουνό θα καταστρέψει τα λιμάνια της θάλασσας. Πίκρα θα πέσει και να δηλητηριάζουν τα νερά 
της ζωής και πολλοί θα πεθάνουν τους. Το μεγάλο αστέρι της Ταού θα επιστρέψει η οποία 
άφησε μια πλημμύρα στις ημέρες του Νώε.

Διαβόλων από την άβυσσο θα βασανιστήρια κακό άνδρες για εκατόν πενήντα ημέρες. Τέσσερα 
θα οδηγήσει διακόσια εκατομμύρια αποχρώσεις για τριακόσια ενενήντα ένα ημέρες και μία 
ώρα. Στη συνέχεια, τα βασίλεια της γης θα ανήκουν στον Κύριο και ο γιος του, ο Ιησούς του 
Ναυή. Αλλά αυτό δεν θα πάει καλά με την ειδωλολάτρες γιατί θα θυμώσει. Αλλά ο Κύριος θα 
τους ταλαιπωρούν με πληγές, αίμα, τη θερμότητα, το σκοτάδι και την ξηρασία. Στη συνέχεια, ο 
πόλεμος θα έρθει? Το τρίτο και τελευταίο πόλεμο να τελειώσει όλους τους πολέμους? Και τον 
κόσμο θα τον πόλεμο, αλλά όχι για πολύ.

Θα έρθει ο γιος από τα ανατολικά, με χιλιάδες οικοδεσπότες του ιερού του ουρανού για να 
καταστήσει την απόφαση σε εκείνους που κάθονται ανάμεσα στα καταπράσινα δέντρα τρώνε οι 
χοίροι, τα ποντίκια και τα πάντα αποτρόπαια. Αυτά πρέπει να ρίχνονται στη φωτιά και να γίνει 
στάχτη και, κοίτα!, τα σκουλήκια θα είναι στη σάρκα τους και δεν πρέπει να αισθάνονται αυτό 
το πράγμα για πάντα. Ναι, θα πεθάνουν ένα φρικτό θάνατο.
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Ο Κύριος ξέρει τις σκέψεις τους. Ξέρει των μαζών κρατούν. Ξέρει έχουν φάει το ζωμό του 
ακάθαρτα κρέατα. Ξέρει, επίσης, τις σκέψεις της σφοδρής επιθυμίας στις καρδιές των 
ανθρώπων. Δεν θα τους επιτρέψουν να μείνουν ατιμώρητες. Βελίαλ αιχμαλωτίζει για πάντα τον 
κόσμο, αλλά όχι για πολύ. Θα πρέπει να μειωθεί στο λάκκο και να είναι αλυσοδεμένος εκεί για 
χιλίων ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο γιος του, όλοι όσοι έχουν αναπνοή θα ξεκουραστούν και να 
δοθεί ζωή αιώνια. Μετά Βελίαλ αποδράσεις, θα εξαπολύσουν ισχυρό Γωγ του διαβόλου, ο 
πλοίαρχος του Ρωσία, για την τελική μάχη. Θα πρέπει να ηττηθεί από τη φωτιά. Βελίαλ θα καεί 
μέσα από σε τίποτα. Για πάντα θα έχει αγωνία στη θέση των νεκρών, η θάλασσα του θείου.

Μετά από αυτό, ένα ιερό υπόλοιπα θα έρθουν από την Μεσσίας και οι οπαδοί του, ώστε να μην 
αισθάνονται τον πόνο του καθαρισμού φωτιά του Θεού. Όλα τα πράγματα που θα πρέπει να 
καεί και η γη θα βρίσκονται σε σιωπή για λιγότερο από μισή ώρα. Η ίδια η γη θα ανανεωθεί για 
την αιώνια ζωή. Τότε όλα θα ξυπνήσει από το ιερό τους υπόλοιπους και η νέα πόλη του Θεού 
θα εμφανιστεί, γι 'αυτό πρέπει να κατέβει στην πόλη από καθαρισμένο έδαφος, ώστε να είναι 
ιερή για πάντα.

Ο Θεός θα στεγνώσει όλα τα δάκρυα και οι άγιοι αυτοί θα ζουν σε ειρήνη και την αγάπη με 
Ιησούς για πάντα και ποτέ χωρίς τέλος για την ένδοξη αιώνια ζωή. Αμήν.

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ

Και Χαναάν έγινε ο πατέρας του Χετ. Οι άνθρωποι του Χετ άρχισε αυτοαποκαλούνται 
Χετταίων ή Χετταί. Όταν ο Αλέξανδρος κατέκτησε την Ασία, η Χετταί πήγε βόρεια και δυτικά 
στην Ευρώπη και στη συνέχεια έπλευσε σε μια νέα γη. Άλλαξαν το όνομά τους για να Χετταί.

Εκεί έχτισε ένα ναό που ονομάζεται Tηνώχετταλίων με δεκατρία επίπεδα του ουρανού και 
εννέα βήματα για τον υπόκοσμο. Θα ασκείται τελετουργίες ειδωλολάτρες και έσχισε από τις 
καρδιές των ανθρώπινων θυσιών τους.

Μια μέρα, ο Θεός τους εμφανίστηκε σ 'αυτούς με τη μορφή ενός φτερωτού φιδιού. Σε αυτήν 
την φυλή ειδωλολάτρες κατοικούσε ένας δίκαιος άνθρωπος που ονομάζεται Χετκαταλί που 
εμπνεύστηκε για να καταγγείλει τη λατρεία του θεού φιδιού των Aχετταί. Χετκαταλί προφήτεψε 
λέγοντας: Οι άνδρες από τη Γαλατία, θα έρθει και θα φέρει κατά την πανούκλα φυλή 
ειδωλολάτρης σας. Ο Θεός του Εβερ μας καταραμένοι για τις αμαρτίες του πατέρα μας, αλλά 
τώρα μας καλεί να μετανοήσουν και να πιστέψουν σε αυτόν που εκδηλώνεται στην Ιερουσαλήμ 
και πέθανε για μας ακόμη. Η κατάρα δεν είναι πλέον ο ίδιος για να μείνει στη θέση του νεκρού 
με τα φαντάσματα. Ο προέκυψε ως ένα νέο πλάσμα και γι 'αυτό θα πρέπει να αυξηθεί σε μια 
νέα, καθώς και.

Αδελφοί μου, να μετανοεί και να πλένονται έτσι ώστε την ερχόμενη εισβολή δεν σας πιάσει 
αγνοούν. Καταγγελτικός Φίδιθεός και τους τρόπους του και να στραφούμε προς τον αληθινό 
Θεό του Ιακώβ.

Όταν είπε αυτό, οι Aχετταί τον πήρε και τον έβαλε πάνω στο βωμό του ναού της 
Tηνώχετταλίων και κόψτε την καρδιά του. Ήρθε να περάσει ότι όλα Χετκαταλί είπε 
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εκπληρώθηκε. Εδώ τελειώνει η μαρτυρία του Χετκαταλί εις τους ανθρώπους Aχεττίων στη νέα 
γη.

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ

Καθησυχαστικές ώρες του φωτός αντανακλούν τη ζεστασιά της λέξης παραπάνω. Καθοδηγεί τις 
καρδιές των ανδρών όσο και με την αθάνατη αγάπη θαυμαστό.

Μας ήξερε και τον ήξεραν, αλλά αφήσαμε να εκπληρώσουν το σχέδιο του Πατέρα. Ήμασταν 
στην άγνοια και αυτός είναι ο λόγος που έγινε άνθρωπος.

Μαθήματα για να μάθουν πράγματα και να κάνουμε για να μας φέρει στα δικά του τελειότητα. 
Μερικοί από μας δεν μαθαίνουν και είναι κρίμα που αυτός τους δίνει την απόρριψη.

Καθησυχαστικές ώρες του φωτός αντανακλούν την τρυφερότητα του ενός παραπάνω. 
Καθοδηγεί υπάκουος τις καρδιές, τις ψυχές και τα μυαλά μας με την αιώνια αγάπη του. Αμήν.

Αυτό τελειώνει το Mηνύματα Βιβλία ή Βιβλίο των μηνυμάτων.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

