DANISH
Hvorfor vil Jesus os at holde vores øje med den bibelske kalender? Jesus ønsker
dem, der ser for hans tilbagevenden til være klar, når han kommer til tage kirken
ud af verden. Den eneste måde, man kan gøre, er at vide, hvad de leder efter. Det
er klart som dag Hvad kristne er at søge efter, men jeg ville sige de fleste kristne
ikke har en anelse om, hvad tegnet er. Hvorfor ikke de kender? Jeg kan se to
grunde, først de befinder sig i en kirke, hvor deres præst aldrig lærer om tegnene
på tiderne og andet kristne studerer ikke ordet selv og de derfor ikke ville vide
tegnene. Lad mig hjælpe dig med at forstå et meget vigtigt budskab fra Kristus.
Hvis du forstår, hvad Jesus taler om, bliver det tydeligt for dig hvad du og din
familie bør holde øje til.

Mange mennesker har spurgt mig, hvorfor spilde tiden forsøger at regne ud, når
Jesus vil komme tilbage når Jesus selv sagde intet menneske ved. Lad mig citere
Jesus i Matthæusevangeliet 24: 36, så du ved, hvad jeg taler om. "Men i samme
dag og time kender intet menneske, nej, ikke englene i himlen, men min far kun."
Nu vil jeg bemærker du at tage, hvad Jesus virkelig siger her i forhold til jødiske
tanker og jødiske traditioner. Udtrykket, men i samme dag og time intet
menneske kender er en fælles hebraisk idiom for den jødiske helligdag Rosh
Hashanah. Rosh Hashanah er en af de syv jødiske helligdage, og det er kendt i det
jødiske folk som fest af trompeter. Fest trompeter finder sted i efteråret. I tredje
Mosebog 23 se du disse fester udnævnes gange etableret som årlige prøverne at
undervist både historisk og profetisk hele planen for Gud. Denne planen
omfattede kommer, Kristus og hvordan Kristus ville bringe forløsning til alle, der
har modtaget ham. Gud har kort sagt givet os hans bibelske kalender. Ud af de syv
bibelske helligdage de eneste forlod opfyldes er faldet fest som er Rosh Hashanah
også kendt som fest trompeter, Yom Kippur, som er forsoningsdagen, og
Tabernaklet. Jeg vil til center på fest trompeter fordi på Guds kalender er den
næste i linje skal opfyldes. At kende disse oplysninger Lad mig vende tilbage til
Jesus' erklæring i Matthæusevangeliet 24: 36 hvor han sagde, at "intet menneske
knows dagen eller timen". Denne vers har at gøre med jødiske brylluppet.
Faderen havde for at sikre søn havde alt forberedt og rede til brylluppet. Hvis
nogen spørger den jødiske mand når er brylluppet, ville han sige, "bede min far
kun han kender". Dette var den normale praksis for jøderne. Denne erklæring var
en traditionel reaktion. Da det kom tid til denne brylluppet sted ville manden gå

ved midnat lyd blast ved blæser sulfar udlejning sin brud, ved, at han var kommet
til hende. Fest i trompeter, eller Rosh Hashanah point til de jødiske kulturelle
beviser, Rosh Hashanah bliver udpeget tidspunktet for rapture i kirken. Som bevis
for denne Lad mig nu vise dig hvad allerede har fundet sted med denne jødiske
bryllup i forhold til Jesus Kristus og hans bride kirken. I et jødisk bryllup den
jødiske kvinde angiver hun vil gifte sig med ham ved at acceptere hans forslag ved
at drikke en kop vin giver han hende. Hvad gjorde Jesus med den sidste nadver?
Jesus bestået en kop vin på den sidste nadver og dem, der drak vin accepterede at
blive hans brud. For det andet skulle den jødiske mand betale en pris til Brudens
forældre. Hvad gjorde Jesus og hvad var prisen han betalte? Jesus betalte prisen
for os som sin brud med sit eget liv ved at dø på korset for os. Den næste ting og
jødiske mænd ville gøre for at forberede sig til brylluppet var at give hans brud en
gave. Hvilken gave Jesus Kristus gav sin brud kirken? Jesus gav os Helligånden som
gave.

Den næste ting, den jødiske mand ville have at gøre for at forberede denne
brylluppet var gå og berede et sted for både sig selv og hans kone til at leve i, da
de blev gift. Kan du huske ord af Jesus Kristus i John kapitel 14: 3? Jesus sagde,
"og hvis jeg gå og berede et sted for dig, jeg vil komme igen og modtage dem for
mig selv; hvor jeg, du kan der også". Dette er hvor Jesus lige nu, han forbereder
hjemmet for sin kirke bruden Kristi. Den næste ting, den jødiske mand ville gøre
for at forberede sig til jødiske bryllup er dette, han ville tage en hærskare af
mennesker med ham ved midnat gå ud af råben og blæser shofar til hans brud.
Shofar er et horn. Nu læse hvad Jesus sagde apostelen Paulus at skrive i (jeg Thess
kapitel 4 versene 15 gennem 16). Paul nævner den nøjagtige timingen af denne
hændelse to gange! I vers 15 siger han, at dette sker på Herren kommer, og i vers
16, Kristus kommer fra himlen med en shout med engel arken røst og med
trompet Guds. Det er det punkt, på hvilket tidspunkt Jesus vil komme for os,
kirken, nøjagtig samme måde den jødiske mand ville gå ud ved midnat og
opfordre til sin brud. Dette vil være den næste ting skal finde sted på Guds
kalender på fest trompeter. Den næste ting, der ville finde sted efter en jødisk
bryllup, som kom efter manden gik ud for at få sin brud ville være at tilbringe syv
dage alene med hans brud til afsluttes ægteskab i deres bryllup kammer. Når
Jesus kommer tilbage til sin brud kirken, tager han kirken til himlen for syv år. Hvis
du bemærker, er den eksakte længde af syv år modgang. Lytte til hvad der står i
Esajas kapitel 26:20-21 vedrørende disse kamre? "Come, mit folk, indgå du dine

kamre og lukker dine døre om dig: Skjul dig selv som det var et lille øjeblik, indtil
harme være over fortiden. For se, Herren kommer fra sin plads at straffe
indbyggerne i jorden for deres ugudelighed: jorden må også videregive hendes
blod, og omfatter ikke mere hende ihjel. "

Disse er i salen Jesus vil holde hans kirke mens modgang syv år finder sted på
jorden. Kirken, bruden Kristi, vil være skjult fra disse forfærdelige tider, som vil
ramme jorden under modgang. Som du kan nu se, var alt det, som Jesus har gjort
i overensstemmelse med traditionerne i de jødiske bryllup, som også er baseret
på de jødiske helligdage for den bibelske kalender. Jeg vil gerne komme tilbage til
hvad apostelen Paulus havde at sige i 1 Thess kapitel 5: 1-4, når han udtalte
følgende: "Men tiderne og sæsoner, brødre, jer behøver ikke, jeg skriver jer. For
jer ved udmærket, at dag i Herren så kommer som en tyv om natten. For når de
siger, fred og sikkerhed; derefter pludselig tilintetgørelse kommer over dem, som
travail efter en kvinde med barn; og de skal ikke undslippe. Men jer, brødre, er
ikke i mørke, der dag bør overhale du som en tyv".

Paul var jøde og han forstod tegnene på tiderne ville finde sted under tiderne og
årstider eller de jødiske helligdage. I det ovenstående vers Paul eludes til tegnet af
fred og sikkerhed, og han fortæller læseren de ikke være i mørket, fordi de ville
holde øje for disse begivenheder skal finde sted under de jødiske feriesæsonen.
Når du læser første Mosebog kapitel 1 vers 14 ser vi ordet sæsoner, der er det
hebraiske ord i spidse tid. Sæsoner, udpeget tid, Paul var henviser til var den
faktiske dag, at Jesus vil afkast af fest af trompeter, som ville finde sted i efteråret.
Så forstod når Paul fortalte jøderne du ikke behøver at jeg skriver og til dig, bliver
jødiske de hvad Paul tale om. De eneste mennesker, der vil være i mørke, når
Jesus kommer på sin fest bliver dem, som ikke har forståelsen af Guds ord i dem
og har ikke nogen forståelse af disse bibelske spørgsmål. Venligst tage varsel i
forhold til Rev. 3: 3. I del i dette vers Jesus fortæller menigheden i Sardis, som
blev betragtet som en døde kirke til at omvende sig fra deres måder og se. Læg
mærke til, hvad der sker, når du ikke ser? Jeg citerer: del af vers 3 her, "Jeg vil
komme på som en tyv og du skal ikke vide, hvilken jeg skal komme over time
den." Glem, Jesus taler til døde kirken. Hvad er Jesus viser os i dette vers? Kristus

viser os, han kommer kun til døde kirken som en tyv, ikke til en advarsel og Live
kirke, vil de ikke være fanget Guard.

I Åbenbaring kapitel 3 vers taler 17 gennem 18 Jesus nu til kirken Laodicea. Dette
er en anden kirke, som ikke er klar og Jesus kalder denne kirke og lunken kirke.
Hvad sker der en lunken kirke? Jesus fortæller os dette svar i åbenbaring 3: 16
hvor han siger, "Så derefter, fordi du er lunken, og hverken koldt eller varmt, jeg
vil spue dig af min mund". Varsel i disse vers Jesus fortæller dem at gå og købe
hvidt klæder, "så du kan være klædt, og at dine nøgne skam ikke vises." Hvad de
fleste mennesker forstår ikke er hvad denne hvide klæder virkelig betyder.
Ophold med

mig og du får forstår præcis, hvad det er. Åb 3: 18 er en anden nøglen til at forstå,
hvad Jesus viser os. Jeg citerer "jeg råde dig til at købe af mig guld forsøgte i ilden,
så du kan være rige; og hvide klæder, så du kan være klædt, og at dine nøgne
skam vises ikke; og højhellige bliver thine eyes med eyesalve, så du kan se ".

Nu jeg ønsker du at binde i hvad der er skrevet i åbenbaring 16: 15, ved at
forbinde denne vers Rev. 3: 18, denne bliver klar til dig hvorfor du skal gøre
forbindelsen. Åbenbaring 16: 15 står der følgende: "se, jeg kommer som en tyv.
Velsignet er han, watcheth, og holder hans klæder lest han gå nøgne, og de ser sin
skam".

Lad os gå tilbage til de jødiske traditioner i et sekund, og jeg vil vise dig, hvordan
alt dette er bånd sammen. I det tidsrum, jødiske templet stående da Jesus var her
første gang, ypperstepræsten og kaptajn for guard blev kendt som "thief in the
night", og dette er hvorfor. Der var watch stillinger ved templet hvor præsten
måtte holde øje. En af de ting, de måtte holde øje med var at ilden på alteret ikke
ville gå. Dette var en Godly brand, der faldt på alteret, og det blev befalet af Gud,
som denne brand aldrig gå ud. Præsten måtte se denne brand. Hvis hendes præst
fandtes at være sovende når kaptajn for guard kontrolleres på hans runder, ville

kaptajn for guard tage hans torch, som var ved siden af alter ilden, og sætte ild
med faklen til den præst tøjet. Præsten ville vække ved ilden, han ville komme Kør
gennem templet rives væk fra de beklædningsgenstande, der var i brand, og den
præst nøgne skam ville vises.

Du kan nu se hvordan Åbenbaring kapitel 16 vers 15 bånd til hvad Jesus sagde om
den kirke, som var død. Nu. Når du gå tilbage og læse 1 Thess 5: 1-4 Paulus siger
følgende: "for jer ved udmærket, at dag i Herren så kommer som en tyv om
natten" du kender nu, hvad der menes med denne sætning, "som en tyv om
natten". Med andre ord, når Jesus kommer tilbage og finder du sover ligesom
præsten i templet, og naturligvis ikke på uret, får du ender ligesom præsten, kører
i din nøgne og i skam, fordi du ikke var klar til hans hjemsøgelsens.

Nu Lad os kigge på Matthew kapitel 25:1-13. I disse vers taler Jesus' med to
grupper af jomfruer. Én gruppe var klar og vagthavende, de blev forberedt til
brudgommen kommer. Dette er et billede af kirken gøre vilje fader, igen bånd i til
jødiske brylluppet i at holde på uret og Herren kommer tilbage til hans brud. Jesus
sagde fem jomfruer var klar og havde olie i deres lamper, da brudgommen kom.
Bemærk at brudgommen kommer ved midnat som brugerdefineret af jødiske
brylluppet, varsel også, han kommer med en shout med brugerdefineret. De fem
jomfruer, som var klar til gik at være med til brudgommen og døren var lukket.
Dette er, hvad vil ske på rapture af den kirke, som vi mener, nu vil finde sted
under fest trompeter på den jødiske helligdag. Derfor er det så vigtigt at holde
den vagthavende på alle tidspunkter, især under de jødiske fester er.

Hvad de andre fem jomfruer, som ikke var klar til at gå til brudgommen, når han
kom ved midnat? Jesus fortæller os de ikke forberede. Disse fem jomfruer havde
ikke olie i deres lamper, da han kom ved midnat, så de måtte gå og købe olie for
at lette måde. Men da de kom tilbage til døren til brudgommen, døren var lukket
og Herren sagde: "sandelig siger jeg og for dig". "Jeg kender dem ikke". Dette er et
billede af alle de mennesker, der ikke var den vagthavende og holdes uden for
døren til sikkerhed i Kristus Jesus. Disse fem uforberedt jomfruer er et billede af
alle de mennesker, der vil finde selv kastede i syv år modgang, fordi de ligesom

præsten ved templet var hurtig en søvn. De ligesom præsten blev opdaget af
kaptajnen på det guard, som var kender som røveren i nat, eller i dette tilfælde
Jesus Kristus. Du ikke er klar du som præsten vil have været fundet og bliver
nøgne og skammer ligesom præsten gjorde.

Nu se på meddelelsen Jesus gav os om god tjenere og onde tjenere fundet i Luke
12: 37-47. Dette er budskabet til god tjenere. "Velsignede er disse tjenere, hvem
Herren når han kommer skal finde watching: sandelig siger jeg jer, at han skal
bind selv, og gøre dem til at sidde til kød, og vil komme frem og tjene dem. Og
hvis han skal komme i den anden watch, eller kommer i den tredje vagt og finde
dem er så, velsignede ansatte. Og denne ved, at hvis goodman af Parlamentet
havde kendt hvilken time røveren ville komme, han ville har set, og ikke har lidt sit
hus til være brudt igennem. Jer derfor være klar også: for søn mand kommer på
når jer ikke tænker i timen ".

I Luke 12: 41-47 Jesus nu taler til de onde tjenere, som ikke gjorde Faderens vilje,
de ikke ser til tyven i natten. Se, hvad Jesus sagde til disse onde tjenere. "Herren
at tjener vil komme på en dag, da han så ikke i ham, og på en time, når han ikke er
klar over, og han vil afskære ham sunder, og vil pege ham sin del med de ikketroende". Disse er de mennesker, som vidste bedre, de vidste Herrens vilje, men
de gør ikke Herrens vilje.

Det næste vers fortæller os i vers 37, "og at tjener, som vidste, at Herrens vilje, og
forberedte sig ikke, heller ikke efter sin vil, skal blive slået med mange striber".
Jeg beder dem nu, er du en af de såkaldte troende, hvem ikke overholder i Kristus
i dag, og du gør ikke Faderens vilje? Vi ved, at der er millioner af mennesker rundt
omkring i verden, som hævder at være kristne, men i virkeligheden gør ikke
Faderens vilje. Denne klasse af kristne er hverken gør Faderens vilje eller er de ser
for Lords tilbagevenden som Kristus bad dem om at gøre. Disse typer mennesker
får vi at vide, de vidste, at hans vilje endnu ikke følge hans vilje.

I Luke 12: 41 Peter spørger Jesus, "er du taler denne lignelse til os eller endda
fortælle alle?". Dette spørgsmål går til kernen af det spørgsmål, som er den onde
tjener? Jesus svarede Peter ved at fortælle ham om de onde tjenere, som gør ikke
Faderens vilje. Endnu en gang ser vi en gruppe mennesker at være delt i halve.
Først var der de ti jomfruer, fem, som var klogt og klar og de fem andre, som ikke
var klar og var uforberedt, da Herren kom ved midnat. Nu ser vi god tjenere øje
og gøre vilje fader, som vil blive velsignet, sammenlignet med anden halvdelen,
onde tjenere, der kender Guds vilje, men er ikke gør hans vilje og holder ikke
watch, og vil blive slået.

Et andet meget vigtigt faktum at huske om fest trompeter er dette, kender ingen
dagen eller timen fordi fest trompeter startede ved observation af nymåne. Lad
mig forklare. På d.30 i hver måned samles medlemmerne af high court i retten
værftet i Jerusalem, hvor de ventede, til at modtage de to pålidelige vidners
vidnesbyrd. Disse to vidner var de mennesker, der kunne bekræfte, at de havde
set fuldmåne. Det ville tillade medlemmer af high court til derefter helliggør new
moon, spotting of the new moon. Dette ville betyde, at fest trompeter ville
begynde. New Månen er meget vanskeligt at se på den første dag, fordi det kan
ses kun omkring solnedgang, tæt på Solen, når solen rejse nordpå. Så er leder
efter en meget slank, svagt Halvmåne Månen, som ligger meget tæt på Solen, en
meget vanskelig ting at gøre. Hvis måner Halvmåne ikke blev set på den tredivte
dag, var nymåne automatisk fejrede dagen d.31. Af denne grund fejres altid fest
trompeter i to dage. Disse to dage er fejret som om det er blot en dag på 48
timer. Grunden til at det fejres i to dage er fordi hvis de ventede at starte festen
indtil efter nymåne og derefter helliggjorte, de ville have overhørt halvdelen
fejringen, fordi nymåne kan kun blive helliggjorte under dagslys timer.
Kommandoen synes at være, at vi ved sæsonen, som Paul anført, men ikke dag
eller timen som vi har set i Matthæusevangeliet 24: 32-36.

Yom Teruah eller fest trompeter, er den eneste jødiske fest, som vi ikke kender
dagen til at holde det, som vi ikke er sikker på, at når nymåne vil være plettet. Vi
må derfor være på udseende og holde øje med den. Når Jesus siger du ikke
kender dag eller timen som er registreret i Matthæusevangeliet 24 vers 36, han
fortæller os er fest trompeter, fordi det er denne fest og denne fest, kun at

jøderne ikke vidste det nøjagtige dag eller timen i forhold til hvornår fuldmåne
ville være ude. Dermed den to-dages fest. Ingen kan i dag fortælle dig, når rapture
kirkens vil ske, fordi det kunne tage sted til enhver tid i løbet af 48 timer.

Ved Jesu trompeter fest vender tilbage for at fjerne hans brud kirken, det ikke vil
overhale den kirke, som gør viljen fader, dette kirken vil stående vagthavende for
fartøjsføreren at vende tilbage. Paul taler om denne rapture af kirken i 1 Kor 15:
51-53 hvor han siger, se, jeg vise dig et mysterium; Vi skal ikke alle søvn, men vi
skal alle ændres, i et øjeblik, på øjeblik om natten, på den sidste basun: for basun
skal lyde, og døde forhøjes ubestikkelig, og vi skal ændres. For dette destabiliseres
må lægge på uforgængelighed, og dette dødelige skal iføre udødelighed".

På et tidspunkt i en meget nær fremtid Jesus vil komme fra himlen og kalde sin
brud til sig selv, er bare i den jødiske bryllup. Vi er på vagt, hans brud, vil være
klar, og vi ændres fra disse menneskelige organer til de himmelske legemers.
Spørgsmålet til Spørg dig selv på dette tidspunkt er, hvilken klasse har Jesus
placeret du i? Er du en af de kloge jomfruer, der er klar til at gå for at møde
Herren? Er du stående watch for ham at vende tilbage, eller er du en af de fem,
som ikke er parate og har ingen olie indblandet i dine lamper? Er du en af god
tjenere der når Jesus kommer vil finde du stående ved døren på uret, og venter
skibsføreren at vende tilbage, eller laver du den onde ansat, der siger, at han er
en kristen, men ikke er af Faderen, vilje hos hvem vil blive tegnede med de ikketroende når føreren endelig kommer til hans brud? Vågn op kirke og vælge
hvilken side du vil være på, lyset eller mørket. Hvis du ikke er en kristen jeg sige
kølvandet op til hvad Jesus har vist du og omvende sig så du kan blive tegnede
værdig til at undslippe alle de ting, der skal kommer til gå- og stå foran den mand
søn, Jesus Kristus.
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Fest i trompeter (Yom Teruah/Rosh Hashanah), Sunset af 16. September gennem
Skumring af September 18 Sunset
På forsoningsdagen (Yom Kippurim) Sunset af 25. September gennem Skumring af
26. September
Fest i Tabernaklet (Sukkot) Sunset af 30. September gennem solnedgang i oktober
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Der er 7 jødiske fester. De første fire sted i foråret. Disse foråret fester blev
opfyldt bogstaveligt dage at fester fandt sted ved Jesus Kristus, da han kom første
gang. Jeg tror, at Herren vil ligeledes opfylder de næste 3 fest bogstaveligt talt på
dagen for fester i forbindelse til Herren for det andet kommer. Den næste fest
opfyldes bogstaveligt talt ved Jesus vil være # 5. Se nedenstående diagram. Præcis
hvordan gjorde Jesus opfyldt de første fire fester? Når du læser Exodus 12: 1-6 du
vil lære at jøderne ville udvælge et lam, og de ville se denne lam tæt til 4 dage før
aflivning Lammets på påsken. Jesus opfyldt denne del til brevet, når han road i til
Jerusalem sidder på et æsel. Kristne ved denne dag som Palm søndag. I 4 dage
blev Jesus følges meget nøje af de jødiske religiøse ledere og civile myndigheder.

Kristus var lammet uden stedet! Han opfyldt denne lam markering dag på Nisan
10, som faktisk var på lørdag, en Sabbath. Han trådte i Jerusalem Ridning et æsel,
opfylder Zechariah 9: 9. Matt 21: 1-10 giver dig kontoen Kristi rider ind i
Jerusalem.

Lad os læse Exodus 12: 1-6. "1 Herren sagde til Moses og Aaron i Egypten,
2"denne måned er at være du den første måned, den første måned af din år. 3
Fortælle hele Fællesskabet af Israel at hver mand på den tiende dag i denne
måned er at tage et lam for sin familie, én for hver husholdning. 4 Hvis enhver
husholdning er for lille til et hele lam, skal de dele én med deres nærmeste nabo,
under hensyntagen til antallet af personer, der er. Du er at fastslå størrelsen af
lam nødvendig efter hvad hver person vil spise. 5 Dyrene du vælger skal år gamle
hanner uden defekten, og du kan tage dem fra får eller gederne,. 6 Sig tage af
dem indtil den fjortende dag i den måned, når alle medlemmer af Fællesskabet af
Israel skal slagte dem på twilight."

Bibelen fortæller os Kristus var denne perfekte hellige lam, in fulfillment of
skrifterne, Nisan 10. Apostelen John fortæller os i tre forskellige steder at Jesus
blev bekræftet som "Guds lam" Hvem tager synden i verden væk. Læs John 1: 29.
"29DE næste dag John ser Jesus komme til ham og siger, se Guds lam, som
misbruger synden i verden væk.

Åbenbaring 5: 6: "og jeg skuede, og lo, midt i tronen og de fire rovdyr og midt i
ældsterne, stod et lam, som det var blevet slået ihjel, have syv Horn og syv øjne,
som er de syv ånder Guds sendt frem i alle jordens. Åbenbaring 7: 10: "Og råbte
med høj røst og siger, frelse til vores Gud, som sidder på tronen og lammet".

Her er den profetiske betydning af hver af de syv levitiske fest Israel 1) påsken
(Tredje Mosebog 23: 5) – pegede på Messias som vores påsken lamb (1 Kor 5: 7)
Hvis blod ville være udgydt for vores synder. Jesus blev korsfæstet på dagen for
forberedelse til påsken i samme time, lammene blev bliver slagtet for påsken

måltid samme aften. 2) Usyrede brød (Tredje Mosebog 23: 6) – pegede på
Messiass syndfrie liv (som surdej er et billede af synden i Bibelen), hvilket gør ham
til den perfekte offer for vores synder. Jesus' organ var i grav i de første dage af
denne fest, ligesom en kerne hvede plantet og venter på at burst frem som brød
liv.

3) Første frugter (Tredje Mosebog 23: 10) – pegede på Messiass opstandelse som
de første frugter af retfærdige. Jesus genopstod netop i dag, som er en af
grundene til, at Paul henviser til ham i jeg Korintherbrev 15: 20 som "første
frugter fra døde."

4) Uger eller pinse (Tredje Mosebog 23: 16) – opstod halvtreds dage efter
begyndelsen af det usyrede brøds fest og pegede på den store høst af sjæle og
Helligånden som gave til både jøde og ikke-jøde, der ville blive bragt i Guds rige
under kirke alder (se retsakter 2). Kirken blev faktisk oprettet på denne dag Når
Gud hældes ud hans hellige Ånd og 3.000 jøder reagerede på Peters store
prædiken og hans første proklamation af evangeliet.

JESUS VIL OPFYLDE DE SIDSTE 3 FESTER VED SIT ANDET KOMME, SE 5-7 NEDENFOR.

5) Trompeter (Tredje Mosebog 23: 24) – først af faldet fester. Mange mener
denne dag point til Rapture kirkens når Jesus Messias vises i himlene, som han
kommer til sin brud, kirken. Rapture er altid knyttet i skriften til blæser af et højt
trompet (I Thess 4:13-18 og I Korintherbrev 15: 52).

6) Forsoningsdagen (Tredje Mosebog 23: 27) – mange tror, at dette profetisk
peger på dag af Jesu genkomst, når han vender tilbage til jorden. Det vil være på
forsoningsdagen for den jødiske rest, når de "ser på ham, hvem de har
gennemborede," omvende sig fra deres synder og modtage ham som deres
Messias (Zechariah 12: 10 og romerne 11: 1-6, 25-36).

7) Tabernaklet eller kabiner (Tredje Mosebog 23: 34) – mange musikhistorikere
mener at denne fest dag point til Lords lover at han vil endnu en gang
"Tabernaklet" med sit folk, når han vender tilbage til at regere over hele verden
(Mika 4: 1-7). Som jeg sagde, kender ingen sikkert hvis fornyelse af opførelsen af
Israel vil modregne en anden krig, der kan begynde de endelige profetier i disse
sidste dage. Hvis PLO angreb Israel over den fornyede bygning på det, de kalder
deres jord vi kunne se Psalm krigen 83 bryde ud, og hvem ved, kunne vi blive
raptured i løbet af denne tid? Kun Jesus kender, og jeg kan fortælle dem, jeg vil
være klar, når Herren opfordrer os hjem, hvad du? Nu Lad mig vende tilbage til
opfordringen til fred og sikkerhed profeti.

Ingen har vil blive fanget i mørket som en tyv om natten. Opmærksomme på de
Fall fester og være klar til især under fest trompeter, som vi ved, at Herren
kommer til hans Bride ikke er langt fra.

Jeg beder dette arbejde for Kristus vil forårsage du bede Vorherre Jesus at
indtaste dit navn i hans bog af liv i dag, før han kommer!

