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HALLEL–U–YAH

Eu não sou digno de levar a palavra do Senhor por escrito.
Mas sou grato por sua misericórdia abençoado para perdoar
os meus pecados e me dar esta oportunidade. Man tem no
coração um potencial que faz com que seja um único estar no
contexto da criação. Apenas requer instrução e da presença
do Espírito Santo para desenvolver o poder espiritual que
está dormindo em sua alma. Como a ciência e tecnologia
avançada homem primitivo ficou e se desviou do caminho
que lhe foi confiado, incapaz de cumprir a missão de seu
Criador por causa do seu pecado.
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DIRECTOR EDITORIAL:
“Yo Jehová te he llamado en justicia,como
y promotores de mentiras foram massacrados por ordem de Elias.
Te sostendré por la mano; te guardaré y te
pondré por pacto al pueblo, por luz de
las Satanás está zangado
Quando
naciones, Para que abras los ojos de losElias pensava que ele era um grande profeta, porque YAHWEH manifestara,
ciegos, para que saques de la cárcelcomo
a los está escrito no livro dos Reis: “E Acabe contou a Jezabel tudo que Elias
presos, y de casas de prisión a los que
tinha feito e como havia matado todos os profetas com a espada Então Jezabel
moran en tinieblas”. (Isaías 42:6- 7).mandou
Esta um mensageiro a. Elias, dizendo: Assim façam os deuses, e eu adicionei
embora desta vez amanhã a sua vida como a vida de um deles.” (1 Reis 19:1–2).
Palabra de Dios es una promesa yo la
Jezebel Estar consciente do que Elias tinha feito, ele ficou furioso e enviou uma
reclamo para mi en el nombre del Señor
ameaçadora.
Jesús. Dios Espíritu Santo confirmalamensagem
que
sea real en mi a través del sacrificio de
A fé não é sempre forte
Quando
é que
vaiquién
dizer?
su Hijo
Señor
y você
Cristo
pagó por
Elias dependia proteção YAHWEH o tempo todo, mas eles fugiram de medo,
missso foi
pecados.
Amen.
crucial em
um dia história como está escrito no livro dos Reis: “Então, vendo o perigo, levantou-se e correu

I

do povo de Israel, YAHWEH
onde fez a aposta diferença ween os
ídolos, e aposta ween Eijah e os
riests fal setembro, como está
escrito no livro dos Reis:
“Responda-me, Senhor, ouve-me,
para que este povo saiba que tu, ó
SENHOR, és Deus, e que volta para
você seu coração. em seguida, o
fogo do Senhor caiu, e consumiu o
sacrifício, a lenha, as pedras, eo pó,
e ainda lambeu a água que estava no
rego. Ver todas as pessoas caiu e
disse que o Senhor é Deus o Senhor
é Deus! e Elias lhes disse: Tome os
profetas de Baal, para deixar
nenhum. e os levou, e Elias os fez
descer ao ribeiro de Quisom, e ali os
matou.” (1 Reis 18:38–40). Elias
perguntou se Israel o YAHWEH é o
Deus supremo. Vendo o sinal para o
povo
de
Israel,
YAHWEH
reconhecido como o verdadeiro
Deus, e proclamou o único Deus
verdadeiro" perigoso para servir ao
YAHWEH eo pecado, é perigoso
estar no domínio de Yeshua eo
domínio de nossas paixões. os
profetas de Baal foram expostos
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para salvar sua vida, e veio a Berseba, que pertence a Judá, e. deixou ali o seu
moço e ele foi um dia de viagem para o deserto e foi sentar-se debaixo de um
zimbro: e ele poderia morrer, ele disse: Basta, ó Senhor, a minha vida, pois não
sou melhor do que meus pais.” (1 Reis 19: 3–4). YAHWEH Elias saiu para
tomar seu próprio caminho, para mostrar que ele era valente e forte, foi em
virtude de seu poder, e não o seu, eu não acho que foi melhor do que seus pais.
Levanta-te e come, porque o caminho é muito longo para você!
Elias estava desanimado com a indiferença do povo, e porque ninguém
reconheceu que ele tinha ódio, como está escrito no livro dos Reis: “E ele caiu
debaixo de um zimbro, adormeceu, e esta é, então, um anjo tocou-o e disse:
Levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira um pão cozido sobre
pedras quentes e um jarro de água e comeu e bebeu, e deitou-se novamente.
Então o anjo do Senhor pela segunda vez, e tocou ele, dizendo: Levanta-te e
come, porque a viagem é muito longa para você.” (1 Reis 19: 5–7). Javé Nós
também precisamos levantar-nos quando estamos desanimados ou morto no final
do dia, Elias foi ao monte Horeb, o lugar onde. Senhor tinha sido revelado a
Moisés e os Dez Mandamentos tinham sido instruídos para dar ao povo de Israel.
E quarenta dias e quarenta noites
Isso se manifesta de que Javé se destina a restaurar a fé de Israel, em sua
pureza, como está escrito no livro de Elias: “Ele se levantou, comeu e bebeu, ea
força desse alimento caminhou quarenta dias e quarenta noites até Horebe, o
montanha de Deus.” (1 Reis 19: 8). No Monte Horebe vemos um grande profeta
fraco, errado, porque ele não deve estar escondido lá. Resposta de Elias foi a
desvalorizar o que tinha acontecido no Monte Carmelo. Elias, ironicamente
agora refugiados na sua própria caverna, como está escrito no livro dos Reis: “E
ali entrou numa caverna e passou a noite veio a ele a palavra do Senhor, que lhe
disse: Que fazes aqui, Elias ? Ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor
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Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a declara que a casa de Acabe será erradicada, que o povo de
tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus Israel vai ser punido por seu pecado, e então o instruiu para
profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a tomar vida.” ungir três pessoas que levariam para a frente o trabalho de
(1 Reis 19: 9–10). YAHWEH Elias
purificação de Israel.
pergunta: O que você está fazendo “Y estas señales seguirán a los
aqui? é uma vergonha. Estamos que creen: En mi nombre echarán Um remanescente fiel
preocupados muitas vezes perguntam fuera demonios; hablaran nuevas YAHWEH escolheu um pequeno grupo
se eu estou no meu lugar, eu estou no lenguas; tomarán en las manos para realizar seus planos, apesar da
caminho de meu dever. Sou eu onde eu
descrença, infidelidade, mentiras e
deveria estar? Quantas ter errado serpientes, y si bebieren cosa pecado, como está escrito no livro dos
quando eles estão mortos ou mortífera, no les hará daño; Reis: “E eu ter me deixado em Israel sete
desanimado? Quantas ter ido se sobre los enfermos pondrán mil, cujos joelhos não dobraram a Baal, e
esconder em cavernas erradas? Como sus
manos,
y
sanarán”. toda boca que não o beijou.” (1 Reis 19:
muitos têm recebido maus conselhos? (Marcos 16: 17-18) Señor que 18). Por causa do medo Elias subestimar
Como muitos já colocaram sua tu Santo Espíritu, confirme en mí suas próprias realizações, e participação
confiança nas pessoas erradas? etc.
de outras pessoas. Se Elias contava com o
Marco Tulio Vázquez, está Palabra Senhor, ele não teria buscado refúgio em
Yahweh nem sempre é tão dramática Tuya. atrevas del sacrificio de tu uma caverna, mas as ameaças de Jezabel
Porque o Senhor vai se manifestar, Hijo Señor y Cristo quién pago regra sobre o seu coração e Elias veio
Elias teve de deixar sua própria por mis pecados. Amen.
para ser um servo das ameaças.
caverna, como está escrito no livro dos
Reis: “Ele disse: Sai para fora e põe-te neste monte Quanto tempo deter em dois pareceres?
Se Yeshua é o único Salvador, abraçar de uma vez, e se a
perante o Senhor. E eis que passava o SENHOR, e um
grande e forte vento alugar os montes e quebrava em Bíblia é a Sua Palavra, vamos adorar e receber toda a sua
pedaços as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não educação. Elias propôs a levar o caso a julgamento, como
estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o está escrito no livro dos Reis: “Envia, pois, agora, reunir-se
Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto a mim todo o Israel no monte Carmelo, e os 450 profetas de
um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do Baal e os 400 profetas de Asera, que comer na mesa de
fogo uma voz mansa e delicada.” (1 Reis 19: 11–12). Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, e
YAHWEH ensinou a Elias que ele não se manifesta reuniu os profetas no monte Carmelo. E Elias se chegou a
sempre de modo que é visível e dramático, que ele pode todo o povo, e disse: Até quando coxeareis entre dois
se manifestar de maneiras que seus filhos não podem pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal,
segui-o. E as pessoas não disse nada.” (1 Reis 18: 19–20).
detectar ou saber ou ver.
Portanto, o Deus que tem o poder de perdoar os pecados, e
santificar consumir a oferta pelo pecado na cruz, deve,
Só eu fiquei
ADONAI Elias repetiu a pergunta: O que você está necessariamente, ser o que Deus pode dar a vitória em
fazendo aqui? Em seguida, ele se queixou de seu qualquer problema.
desânimo. Ele deve ir onde os profetas de Javé com tais
queixas, como está escrito no livro dos Reis: “E quando Amigo (a) leitor (a):
Hoje, o mundo está cheio de falsos sacerdotes que por
Elias ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à
porta da caverna. E eis que uma voz veio a ele, dizendo: gerações têm enganado as pessoas fora de seu destino
Que fazes aqui, Elias? Ele disse: Tenho sido muito zeloso eterno, como está escrito no livro de Isaías: “Não tenha
pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de medo, seja forte no coração, não deixei claro para você no
Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, passado, e deixar que você vê isso? e vocês são minhas
e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e testemunhas. Há outro Deus além de mim, ou um rock dos
procuram tirar a vida de.” (1 Reis 19: 13–14). Novamente quais não tenho conhecimento? Aqueles que fazem uma
disse Elias, que ele era o único profeta do Senhor que imagem retratada são todos eles como nada, e as coisas de
estava vivo, e não dá qualquer valor para os cem profetas seu desejo não será de nenhum lucro para eles, e os seus
servos não ver, e não tem nenhum conhecimento, de modo
sabiam que ele havia escondido em cavernas de Obadias.
que eles serão envergonhados. Quem faz um deus, não faz
nada, mas a imagem de um metal em que não há lucro. Na
Devolva o seu próprio caminho
O Senhor ordenara a Elias para retornar à sua própria verdade, todos aqueles que fazem uso das artes secretas
maneira, como está escrito no livro dos Reis: “E o Senhor serão envergonhados, e as suas palavras de poder são
lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de apenas palavras de homens:. Deixar que eles se apresentar
Damasco e, quando vens, unge a Hazael rei da Síria. A juntos, eles serão todos com medo e envergonhado.” (Isaías
Ninsi ungir Jeú, filho rei sobre Israel, e Eliseu, filho de 44 :8–11). Remover imagens de esperança, porque Hollen,
Safate de Abel-Meolá, ungirás para um profeta em seu não falam, não olham, não anda, e não pode salvar
lugar. E quem foge da espada de Hazael, Jeú deve atender ninguém. Porque, melhor não reconciliados com o Senhor,
matar: e quem escapa da espada de Hazael deve atender reconhecer que ele é um pecador e confessar seus pecados
Jeú matar: e quem escapa da espada de Jeú á Eliseu para o perdão através do sacrifício de Yeshua. Amen. O
matar.” (1 Reis 19:15–17). YAHWEH deu uma resposta YAHWEH o abençoe dando entendimento. Leia a Bíblia, a
palavra do YAHWEH, porque ele tem a vida eterna. †
para Elias, que não estava sozinho como ele supunha, e
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Testemunho
s

EU SOU O QUE EU SOU
Filho (a), você que leu esta mensagem para vocês,
eu digo: Eu sei que muitas vezes você falou para mim,
ouvir mensagens em qualquer igreja ou religião
ensinaram doutrinas diferentes, às vezes você ler
tratados, panfletos, ou revistas, mas você nunca teve
uma reunião comigo, então não há nenhuma mudança
em sua vida e você ainda é o mesmo. Eu dar-lhe
alguns conselhos, você tem que nascer de novo, as
religiões não mudam o ser humano, as doutrinas não
salvam ninguém. Na Bíblia, João 1:12-13 diz que você
tem que ser o filho de Deus nascido de sua vontade e
em San Juan 3: diz que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus.
Ei filho (a) meu (a) ouvir a minha voz: O preço que
eu pago para você, na tortura cruel que eu sofri
morrendo na cruz por seus pecados e todo mundo é
um preço elevado e caro.
Eu não vim ao mundo para saber sobre mim. Eu vim
para te salvar, para dar nova vida, então você tem uma
comunhão comigo. Eu sou seu pai. Você é meu filho
(a).
Eu tinha um discípulo chamado Thomas, ele não
estava convencido de que seus 10 companheiros de
pregar e dar-lhe a minha notícia. Ele queria me ver em
pessoa e reconheceu que eu era o seu Deus. E o seu
filho (a) não se contentar que outras pessoas lhe dizer
quem eu sou ou ter passado histórico. Eu sou o Deus
de presente. Eu sou o seu salvador. Eu sou a verdade,
ea vida. Eu sou o seu salvador. Eu sou o seu curador.
Eu sou a videira verdadeira.
Meu PO não pode fazer nada. Se você está cansado
da vida que leva, vêm a mim. Se você está doente,
venha a mim eu sou seu curador. Se você está triste,
eu sou seu edredom. Eu sou o amor, eu te amo tanto
Eu dei minha vida por você. Eu sou tudo o que você
precisa. O que mais você quer que eu faça para você.
O seu é a minha glória, se você levá-la, mas se você
não condeneis me culpar.
Eu te amo Jesus Cristo
Teresa Espejo
Califórnia, EUA
Vitória Templo
Meus problemas eram tão grandes como todos os
que sofrem de drogas e álcool, segurando uma
Bíblia na cadeia do condado de San Quentin Jesus
mudou meu coração. Escrevendo e estudando eu
gastar meus poemas dedicados a Deus. Do saco
Bíblia os poemas, porque ela encontrou a salvação.
Trancado no meu celular eu sou hoje, estudando a
revista Boa Nova, dando graças a Deus em primeiro
lugar e os irmãos do Vitória Templo para produzir
esta revista.
Floriberto G.
Prisão Estadual de San Quentin
San Quentin, na Califórnia
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Vitória Templo
Meu nome é Lorena F. Nasci em Sinaloa, no
México, aos 12 anos mudou-se para Agua Prieta,
Sonora., Eu tenho 12 anos, residentes na mesma
cidade.
Eu venho de uma humilde, mas bem juntos, o meu
pai e os irmãos lançaram-vontade de trabalhar para
chegar à frente, com 17 anos me casei, mas meu
casamento não deu certo porque meu marido me bater
e minha família não sabia, até Eu decidi participar com
ele, meu pai ficou chateado, mas aceitou-me para casa
novamente.
Então eu comecei a fazer coisas que eu não deveria,
para vender drogas, pessoas passando molhado, em
suma, coisas perigosas. Ele fez isso porque eu me
apaixonei por dinheiro, mesmo ainda ficou grávida
sem ser casada. Eles chegaram mais problemas, eu não
quero o meu bebê, eu quero abortar, mas graças a Deus
eu tive a minha menina.
Agora estou aqui na Prisão Estadual do Arizona no
carro porque eu passei a minha droga e condenado a 3
anos e meio, depois de 3 meses de estar aqui, meu pai
morreu.
Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador da
minha vida e eu disse: "Eu só quero saber mais e mais
sobre você, você está me levando na direção certa,
faça-o, Senhor, eu preciso de você, eu preciso de você
na minha vida, e tudo minha família."
Hoje eu estou indo para o estudo da Bíblia, ler a
Bíblia, a oração nunca me canso de agradecer a Deus
por me colocar aqui na prisão, os meus colegas que
vieram comigo para a cadeia do condado, agora eu não
falam porque eles dizem que eu sou um puritana e eu
sou louco e tirar sarro de mim.
Eu digo a toda a minha família está indo para
reuniões onde eles falam a Palavra de Deus, e estão
aceitando Jesus Cristo em seus corações. Bendito seja
o Senhor, agora e para sempre.
Brothers'm lendo a Boa Nova e gostei tanto que logo
que eles estão prontos para ler os meus amigos para
eles a olhar para todo o trabalho que o Senhor, quando
eu sair da prisão eu quero levar a palavra do Senhor de
casa em casa e ir para as igrejas e pregando, Igreja no
México se lhe pedir um favor se puder me enviar o
endereço para me apresentar como uma irmã em Cristo
e ajudá-los com o que eles precisam de mim, graças a
Deus.
Minhas bênçãos a todos. Amen.
Lorena F.
Prisão Feminina
Arizona

Revisão 1960
Mensagens de nossa revista. A boa notícia é
inspirado na Palavra de Deus (a Bíblia). Citações
bíblicas são tiradas da versão antiga do Cassiodoro
Rainha (1569), revista de Ciprino de Valera (1602).
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ANUNCIOS
O privilégio da igreja
ma irmã me pediu para colocar anúncios no
revista para financiá-lo, argumentando que
nenhuma outra revista e programas religiosos no
rádio anunciando mundo dos negócios. Eu
respondi: Não, porque o mundo não pode exaltar o
nome do Senhor, o mundo não é usar o nome do
Senhor para o lucro. Em nenhum lugar do Novo
Testamento você achar que Yeshua ensinou seus
discípulos a pregar o Evangelho e, em seguida,
dizer: Vá até a loja de Herodes, os fariseus, etc, e
comprar lá, para que eles possam tomar a
evangelho e sobrevivem com as migalhas do
mundo. Isto é uma mentira de Satanás. Você não
pode exaltar o mundo e ainda tem YAHWEH,
como está escrito no livro de Coríntios: "E que
concórdia há entre Cristo e Belial? Ou o que tem
um crente com o incrédulo? (2 Coríntios 6:15).

U

O privilégio da igreja
O privilégio de levar o evangelho a todas as
nações é a igreja, como registrado no Evangelho
segundo Mateus, o apóstolo: "Não é para vós
tesouros na terra, onde a traça ea ferrugem
destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam :
mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a
traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões
não minam nem roubam:. onde está o teu tesouro,
aí estará o seu coração.” (Mateus 6:19-21). Se você
quiser fazer parte deste ministério com a sua oferta
de amor, apontando que ele pode fazer:
P.O. TEMPLO VITÓRIA BOX 55637
Hayward, California 94545, Estados Unidos
La bestia = dictado
A terceira guerra mundial, a guerra do
Armagedom. Vai fazer formado por uma
confederação de nações de que o Anticristo vai
sair. Esta besta, quando você obter o poder sobre
grande parte vai se candidatar os seus antecessores,
em seus métodos cruéis e uma blasfêmia, pois
alegou culto em todo o mundo e Israel, como ele se
passa no livro de Apocalipse: "Estes têm um
mesmo intento, e entregarão o seu poder e
autoridade à besta. "(Apocalipse 17:13). Se o povo
de Israel tinha conhecido os eventos que vêm antes
da segunda guerra mundial, era outra história.
Hoje, são conhecidos antes de uma realidade que
se aproxima. Nós não podemos ser cegos para
realizar uma ação que não pode continuar a
engordar o animal para ser-se muito em breve. Não
compre carros da marca: Audi, BMW, MercedesBenz, Porsche, Volkswagen, etc, porque vem da
Alemanha e seu dinheiro iria para a Alemanha e se
você comprar iria apoiar a Besta que se levantar
contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós não
podemos evitar os eventos que estão escritas, mas
uma vez que podemos tomar o lado do vencedor.

Victoria voz é ouvida Templo

N

ossa revista, A Boa Nova é uma bênção em 95
países: Israel, Colômbia, México, Equador, Chile,
Brasil, Espanha, Taiwan, Peru, Guatemala, Rússia,
Singapura, Nicarágua, República Dominicana, Tuvalu,
Bolívia, Irlanda do Norte, Uruguai, Holanda, República
da Checoslováquia, Venezuela, Honduras, Canadá,
República das Seicheles , Argentina, Áustria, Austrália,
Itália, Costa Rica, Cuba, Paraguai, Japão, Eslováquia,
Suíça, Reino da Suécia, Bélgica, França, El Salvador,
República da Moldávia, Ucrânia, Panamá, República da
Letónia,
das Antilhas Holandesas, República
Democrática Socialista do Sri Lanka, Índia, Portugal,
Luxemburgo, Roménia, Finlândia, Aruba, República da
Lituânia, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Andorra,
República da Sérvia, Georgic, Turquia, Bulgária, Ilhas
Cocos ou Keeling Ilhas, Hungria, território britânico
Índia Ocian = Território Britânico do Oceano Índico,
Paquistão, Grécia, Emirados Árabes Unidos, Arábia
Saudita China, Estônia, Costa do Marfim, Gana, Islândia,
Malásia, Líbano, Nigéria, Indonésia, Hong Kong, Irã,
Egito, Tailândia, Territórios Palestinianos, Chipre, Ilhas
Marianas do Norte, Ilhas Cayman, Reino Unido, África
do Sul, Porto Rico, Coréia do Sul, Filipinas, Marrocos,
Alfaganista, Vietnã, Belize, Madagascar, "Alemanha" e
aqui nos Estados Unidos. Se o conteúdo desta revista tem
sido uma bênção para sua vida, pedimos que por favor,
espalhar a palavra, para que partes e promover. Nós
agradecemos em nome de Yeshua.
Não pare as bênçãos
A partir da cidade de Hayward (o coração da Baía),
Alameda County na Califórnia, Estados Unidos. Um
grande abraço de Victoria templo para a Igreja que está
espalhada por todo o mundo, à espera do glorioso dia da
revolta da igreja dos vivos e dos mortos, e a segunda
vinda gloriosa de Yeshua quando completamente
restaurada ao povo de Israel, que se espalhou pelo
mundo.
Visão de Temple Vitória
Você tem um sonho? Como grande é? Diga-me o quão
grande é o seu sonho e dizer-lhe o quão grande ele é o seu
Deus. O Victoria Templo quer compartilhar com você a
sua visão. Em 2011 veio a 22,5000 revista sobre as
pessoas, em 2012, entrou na revista mais de 35.000
pessoas e nosso objetivo é testemunhar a revista através
de um milhão, de pessoas a cada ano. Mas isso só pode
ser possível se as 35.000 pessoas que entraram na revista
terá uma pessoa, e isso ao mesmo tempo dizer outra, e
assim atingir o propósito do Senhor. Javé nos chamam a
preencher o céu e edifícios. Esta revista em espanhol
também encontrado na internet: Em Inglês, em francês,
em italiano, e Português. E na esperança de adicionar
mais idiomas.

HALLEL–U–YAH
E-mal: templovictoria@aol.com
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YAHWEH, você me conhece?
Y

AHWEH criou o homem à Sua imagem e semelhança de do fruto da árvore que está no meio do jardim disse
administrador para fazer aqui em sua terra de criação,
Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que
como está escrito no livro de Gênesis: “E disse Deus: não morra. E a serpente disse à mulher: Certamente não
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa morrereis Porque Deus sabe que no dia em que
semelhança: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis
do céu, sobre os animais domésticos,
como Deus, conhecendo o bem eo mal.
sobre toda a terra, e sobre todos os “Y estas señales seguirán a los Quando a mulher viu que a árvore era
répteis que rastejam sobre a terra. E que creen: En mi nombre echarán boa para se comer, e que era agradável
criou Deus o homem à sua imagem, à fuera demonios; hablaran nuevas aos olhos, e árvore desejável para dar
imagem de Deus o criou, homem e lenguas; tomarán en las manos entendimento, tomou do seu fruto, e
mulher ele os criou. E Deus os serpientes, y si bebieren cosa comeu, e deu também a seu marido, e ele
abençoou, e lhes disse: Sede fecundos,
comi.” (Gênesis 3:1–6). Todo o tempo
multiplicai-vos e enchei a terra, e mortífera, no les hará daño; que Adão e Eva viviam no paraíso eram
sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do sobre los enfermos pondrán espirituais. Quando Eva comeu o fruto
manos,
y
sanarán”. do mal morreu espiritualmente e tornoumar, sobre as aves dos céus, e sobre sus
todo animal que se move sobre a terra.” (Marcos 16: 17-18) Señor que se carnal. Quando ela chegou onde Adão
(Gênesis 1:27–28). Javé Conhecer o tu Santo Espíritu, confirme en mí estava, ele discerniu que ela tinha
homem, ele deu o senhorio de criação.
comido o fruto proibido por mal
Marco Tulio Vázquez, está Palabra
operando nele, mas foi contra a vontade
Tuya. atrevas del sacrificio de tu
Um corpo feito de pó
do Senhor.
Desejo do Senhor era ter uma família Hijo Señor y Cristo quién pago
santa aqui na terra, e para isso eu acho por mis pecados. Amen.
Expulsos do paraíso
que o pó da terra a Adão, como está
YAHWEH se afastou de Adão e Eva
escrito no livro do Gênesis: “E o Senhor Deus formou o por causa do mal que veio para eles e,
homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de consequentemente, morrer espiritualmente, tornando-se
vida, eo homem se tornou um ser vivo.” (Gênesis 2:7). seres carnais. Por esta causa, que não poderiam ficar no
Agora, o homem era o corpo, alma e espírito. A imagem era jardim, porque o jardim era Santo, onde a presença do
agora YAHWEH não vista dentro do homem terreno, mas o Senhor, como está escrito no livro do Gênesis: “E o
homem continuou a ser um homem espiritual, porque não Senhor Deus expulsou do jardim do Éden, para lavrar a
conheceu pecado.
terra de que fora tomado. Assim, ele expulsou o homem
e, ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada
A autoridade do Senhor
flamejante que se revolvia, para guardar o caminho da
YAHWEH deu dois Mandamento de Adam para manter árvore da vida.” (Gênesis 3:23–24). Adão e Eva foram
sua vida, uma foi: vestir-se e manter o jardim (assim que sua expulsos da presença do Senhor, e todos os seus
mente está ocupada), eo outro era: não comer o fruto da descendentes nascidos fora da graça e separado de
árvore do conhecimento do bem e do mal, (para reconhecer a YAHWEH. Viver sob a praga é caracterizada pela
autoridade de Jeová), como ele se passa no livro do Gênesis: remoção da presença de YAHWEH homem.
“Tomou Então o Senhor Deus ao homem, eo pôs no jardim
do Éden para o lavrar eo guardar. E o Senhor Deus ordenou Ninguém pode fazer esses milagres se não YAHWEH
ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás
Nicodemos teve a revelação de que o Senhor foi
livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Yahshua os milagres que fez, por este motivo eu fui
não comerás, porque no dia em que dele comerdes olhar, como está escrito no Evangelho de acordo com o
certamente morrerás.” (Gênesis 2:16-17). Adam comunhão apóstolo João: “Havia um homem dos fariseus chamado
com o Senhor, foi baseada em sua obediência.
Nicodemos, príncipe entre os judeus. O mesmo foi ter
com Jesus de noite, e disse: Mestre, sabemos que você,
Satanás levantou-se para destruir o homem espiritual
como Mestre, vindo de Deus: porque ninguém pode
Satanás para roubar sua senhoria havia recebido homem fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com
espiritual sobre a criação, teve que destruir o homem ele.” (João 3:1–2). Nicodemos acredita que Yeshua
espiritual em Adão. E veio a Eva cobra disfarçada de destruir estava indo para elogiar pela revelação de que ele tinha.
o homem espiritual em Eva, e para usá-lo para destruir o Mas Yeshua não louvor, porque ele sabia que
homem, Adão, espiritual, como ele se passa no livro do Nicodemos era hipócrita porque eu fui para ficar
Gênesis: “Ora, a serpente era o mais astuto de todos os escondida na escuridão da noite, para que ninguém o
animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ele disse à reconhecesse. Porque Nicodemos foi mais importante
mulher: Sim, tem disse à mulher, assim que Deus disse: Não para o material, que era mais importante para a glória
comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à dos homens, que recebem rejeição, tomando o lado de
serpente. O fruto das árvores do jardim podemos comer: Mas Yeshua.
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YAHWEH não estava impressionado
como está escrito no livro de Romanos: “Você não sabe
Yeshua não estava impressionado com a visita de que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo
Nicodemos, ou então ele disse, ele só diz a ele para herdar o fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos
reino dos céus tem que ser um a mudança de vida, como está sepultados com ele pelo batismo na morte, para que,
escrito no Evangelho de acordo com o apóstolo João: "Jesus como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai,
respondeu, e disse-lhe: Em verdade, em verdade te digo que, assim também nós possamos caminhar em novidade de
se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. vida. Porque, se temos sido unidos com ele na
Nicodemos disse-lhe: Como pode um
semelhança da sua morte, seremos
homem nascer, sendo velho? Ele pode “Y estas señales seguirán a los também em sua ressurreição.
entrar pela segunda vez no ventre de sua que creen: En mi nombre echarán Sabendo isto, que o nosso homem
mãe, e nascer?” (João 3:3–4). Ser nascido fuera demonios; hablaran nuevas velho foi crucificado com ele, para
de novo é o de recuperar a vida espiritual lenguas; tomarán en las manos que o corpo do pecado seja destruído,
que se perdeu no Jardim do Éden, por serpientes, y si bebieren cosa e que já não servem pecado. Porque
mortífera, no les hará daño; sobre aquele que está morto está justificado
causa da rebelião.
los enfermos pondrán sus manos, do pecado. Agora, se morremos com
Você tem que nascer da água
cremos
que
também
y sanarán”. (Marcos 16: 17-18). Cristo,
Nicodemos tinha a aliança da Señor usted conose mi corazón viveremos com ele.” (Romanos
circuncisão, a lei, era um rabino e tinha yo no puedo engañarlo, lo 6:3–8). Nascer de novo é a nascer no
conhecimento de quem era Yeshua, mas necesito. Señor que su Santo espírito, dando nova vida é o espírito
que não herdarão o reino do céu, como
foi morto por causa do pecado
confirme está su que
está escrito no Evangelho de acordo com Espíritu,
herdado de Adão e Eva.
o apóstolo João: “Jesus respondeu: Em promesa a través del sacrificio de
verdade, em verdade, te digo que, se su Hijo, Señor y Cristo quién A circuncisão é a do coração
alguém não nascer da água e do Espírito, pago por mis pecados. Amén.
A circuncisão era um sinal
não pode entrar no reino de Deus. O que é
proeminente de "esse status especial
nascido da carne é carne, eo que é nascido do Espírito é do povo de Israel (alguns rabinos afirmam que nenhum
espírito. Maravilhar não que eu te disse: Necessário vos é dos judeus que são circuncidados cairá para" inferno ").
nascer de novo.” (João 3:5–7). Nicodemos Yeshua sabia o Entanto, a circuncisão é aplicável apenas se a lei
que estava falando, porque ele sabia que João Batista batizou observada judaica. Pelo contrário, o judeu que viola a
na água, para arrependimento.
lei perderá sua circuncisão, como está escrito no livro
de Romanos: “E eles, por sua observância da lei sem
O vento sopra e você ouve o som
circuncisão, serão os juízes de você, por quem a lei é
O vento não se pode ver, mas podemos sentir quando se quebrada que você tenha a letra da . lei ea circuncisão
sopra e todos podem ouvir quando esta forte e nasce de O verdadeiro judeu não é aquele que é apenas isso
novo, podemos sentir a sua presença, mas não podemos ver, publicamente, e circuncisão não é o que pode ser visto
como está escrito no Evangelho segundo o apóstolo João: “O na carne: Mas ele é um judeu que é um segredo, cuja
vento sopra onde quer, e ouve-se o som dele, mas não sabes circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra;..
donde vem, nem para onde vai: assim é todo o que é nascido cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.”
do Espírito. Nicodemos respondeu, e disse-lhe: Como pode (Romanos 2:27–29) 'S circuncisão, você não pode
ser isso? Jesus respondeu, e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, salvar YAHWEH uma pessoa julgamento justo porque
e não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade, eu vos o julgamento do Senhor sobre uma pessoa concorda
digo que nós dizemos o que sabemos, eo que temos visto, com o que. ele tem feito, e apenas a circuncisão não
testemunhar, e não recebeis o nosso testemunho. Se vos falei tem valor.
de coisas terrestres, e não credes, como crereis, se vos falar
das celestiais? E, como Moisés levantou a serpente no Amigo (a) leitor (a):
deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado,
O objetivo de Yeshua morrer na cruz foi para
para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida reconciliar com o Senhor. A única maneira que o
eterna.” (João 3:8–15). Moisés levantando a serpente no homem pode alcançar é o Senhor através de Yeshua,
deserto era um símbolo bem conhecido de prestação como está escrito no Evangelho de acordo com o
YAHWEH para a vida do seu povo de Israel, mas uma apóstolo João: “Thomas disse: Senhor, não temos
conexão mais profunda é o simbolismo da elevação na cruz, conhecimento de onde você está indo, como podemos
o foco da obra redentora do Filho do Homem. O fato é que o ter conhecimento do caminho? Jesus disse-lhe: Eu sou
mundo já estava em um estado de condenação, embora isto o caminho vivo e verdadeiro: ninguém vem ao Pai
foi acentuado pela falta de fé no Filho de Deus. Mas ele senão por mim. Se você tivesse conhecimento de mim,
deixa claro que Yeshua é o Filho de Javé, que divide o você teria conhecimento de meu Pai: você tem
mundo em dois grupos, crentes e não crentes.
conhecimento dele agora e tê-lo visto.” (João 14:5–7).
Reconheça que você é um pecador e confessar seus
A profissão de fé = Batismo
pecados e pedir perdão batizado invocando o nome de
Para nascer de novo (o espírito), primeiro tem que Yeshua, então você será justificado diante de
reconhecer que ele é um pecador e confessar seus pecados, YAHWEH. Amen. Leia a Bíblia, a Palavra do
pedir perdão, invocando o nome de Yeshua batizados. Desta YAHWEH, pois nele você tem a vida eterna. Javé o
forma, morre para o mundo e do homem espiritual nasce,
abençoe dando entendimento. †
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Shalom 7

O Sacro Imperio Romano Germánico
Segundo parte
queles de SS muçulmanos chamou os judeus que
tinham abatido Haggard olhar no campo de
extermínio. O muçulmano chamada foi vítima
do campo de extermínio, era um prisioneiro que só
recebeu alimentos do campo sem ter a chance de
"tentar" alguma coisa, que pereceram no curso de
algumas semanas. Fome crônica gerou um
enfraquecimento geral, sofreu
uma perda de massa muscular,
e suas funções vitais foram
minimizados existencial. O
pulso alterado, pressão arterial
e
temperatura
diminuiu,
tremendo, respirando era mais
lento, a voz enfraquecida, cada
movimento significou um
grande
esforço.
Quando
adicionado a diarréia causada
pela fome, a queda ocorreu
ainda mais rápido, gestos ficou
nervoso e descoordenada.

A

estas señales seguirán a los
que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios;
hablaran nuevas lenguas;
tomarán en las manos
serpientes, y si bebieren
cosa mortífera, no les hará
daño; sobre los enfermos
pondrán sus manos, y
sanarán”. (Marcos 16: 1718) Señor que tu Santo
Espíritu, confirme en mí
Marcos
Vázquez,
está
Palabra Tuya. atrevas del
sacrificio de tu Hijo Señor y
Cristo quién pago por mis
pecados. Amen.

casos,o médico administrado Josef e Herbert Scherpe Klehr e
prisioneiros Iniciados e Mieczyslaw Stössel Panszcyk Alfred.
Prisioneiros, como as crianças selecionadas para a injeção
letal, tinha que aparecer no bloco 20 do campo central. Eles
foram chamados um por um e eles foram ordenados a se
sentar em uma cadeira da ambulância. Dois prisioneiros deram
as mãos das vítimas, um terceiro olho enfaixado eles. Então,
Klehr introduzir a agulha para o
coração e o esvaziamento da seringa.
Assim morreu entre 30 e 60 pessoas
diariamente.

O aspecto físico da chamada muçulmana
Ele era extremamente fina, e não possuir o seu
próprio corpo, deixando-o úlceras, sujo, olhar,
malcheiroso vazia, triste, olhos profundos, cor de pele
cinza pálido, a pele foi ficando claro e seco, como
papel, e terminou peeling. O cabelo ficou duro e rígido,
sem brilho, e facilmente começou. A cabeça parecia se
projetar ainda mais alongar as maçãs do rosto e órbitas
oculares. Também as atividades mentais e emoções
radicais sofreu um revés. As alucinações provocadas
pela fome fome atormentando escondido. Demitiu-se,
sem qualquer resistência ao choque. Na última fase, e
nem mesmo sentir fome e dor, morreu quando ele tinha
o suficiente.
Crianças e adultos eram apenas ossos
No curso foi proibido de beber água, porque foi
contaminado. No entanto as crianças bebeu por causa
da escassez de água potável. Seus pequenos corpos
eram fracos e expostos emagrecido desprotegida para
todas as doenças do campo. Uma consequência da
destruição do corpo pela fome, não podia sequer
verificar o que a doença morreram. As crianças, como
adultos, foram nos ossos, músculos e sem gordura, a
pele fina e cola, foi esfolado em todos os lugares sobre
os ossos duros do esqueleto, tornando-se feridas
inflamadas e ulcerada. Escabiose completamente
coberto seus corpos desnutridos, extraindo toda a sua
energia. Bocas foram roídos por úlceras profundas que
noma mandíbulas em forma de concha e bochechas
perfuradas como um câncer. Em muitos casos, devido à
fome, o corpo, o qual foi em decomposição, foi cheio
com água. Inchou em uma massa disforme, que não
podia se mover. Injeções de fenol, na maioria dos
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O campo de judeus húngaros
Até a entrada de tropas alemãs na
Hungria, o governo húngaro recusou
a deportar a população judaica para
campos de concentração. O novo
governo, com pró-alemão Sztójay
chefe, aceites exigências alemãs, os
judeus concentrados em guetos e
campos de trânsito e depois
deportados
para
AuschwitzBirkenau. No verão de 1944, durante a deportação dos judeus
da Hungria, o SS novamente operar o II bunker. Naquela
época era possível matar e queimar até 24 mil pessoas
diariamente. Para apaziguar os familiares dos deportados e do
resto da população húngara não tinha conhecimento do fato de
que um grande número de pessoas, de repente desapareceu, os
recém-chegados húngaros tiveram de enviar um postal com o
seguinte: "Eu estou bem.", Como o remetente tinha de
suportar o campo de trabalho Waldsee, que existia apenas na
imaginação da Gestapo. Mesmo aqueles que foram enviados
directamente do comboio para a câmara de gás, recebendo
crematórios cabines postal com ordens para escrever. Um total
de 437,402 judeus foram deportados da Hungria a Auschwitz.
A linhagem de Satanás S.S. divertido
Judeus húngaros levou cerca de quatro dias para chegar ao
acampamento. Os carros estavam tão cheias que eles não
podiam respirar, e muitos deles morreram por asfixia e sede,
especialmente as crianças jovens, os idosos e os doentes,
morreu durante o transporte. À chegada ao campo, o SS
seleccionados muitos judeus para ser enviado primeiro para o
campo e, em seguida, para a câmara de gás. No entanto, o
número de corpos gaseificados foram tão altas que o
crematórios não foram a capacidade suficiente para as massas.
Os corpos foram empilhados para empilhá-los em fogueiras
encerrados dentro de covas cavadas anteriormente, onde foram
queimados. Para acelerar este processo, eles jogaram a
gordura corpos. para ser queimado rapidamente. Homens mais
sádicos da Vida SS se divertiram jogando em crianças ou
idosos ou o fogo de gordura fervendo.
Enfermagem
O hospital não difere em nada do quartel outro. As camas
foram cheios de piolhos e palha encharcada colchões
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de tu Hijo Señor y Cristo
quién pago por mis pecados.
Amen.

Tulio Vázquez, está
Palabra
atrevas del sacrificio
Tuya.

crer que através deles você começa a Javé. As
ocorrências de invenção do Vaticano de virgens para o
mundo a tirar sua visão de Yeshua, então ele escondeu a
salvação. O Vaticano se comprometeu milhares de
crimes usando o nome de Deus para trazer as pessoas à
sua crença falsa, como está
escrito
no
livro
de
Apocalipse: “E o anjo me
disse: Por que te admiras?
Eu te direi o mistério da
mulher e da besta que a traz,
a qual tem sete cabeças e
dez chifres. A besta que
viste era e não é, e deve
subir do abismo, e irá à
perdição, e os habitantes da
terra, cujos nomes não estão
escritos no livro da vida
desde a fundação do mundo,
quando eles virem a besta
que era e não é, e ainda é.”
(Apocalipse 17:8–9). A besta do abismo (um demônio),
com sete cabeças, sete cabeças são sete impérios. Desde
o tempo do patriarca Abraão, o tempo de nosso Senhor
e Cristo ter existido seis potências mundiais foram:
Egito, Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Em
todos esses impérios da besta, culto a Satanás recebeu
através da religião falsa. Quando este papa, a besta, o
diabo, disfarçado de cordeiro para subir, e enganarão a
muitos sinais do mundo para adorá-lo mudo, mas
depois manifestar o demônio verdadeiro.

“Y estas señales seguirán a
los que creen: En mi nombre
echarán
fuera
demonios;
hablaran nuevas lenguas;
tomarán
en
las
manos
serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño;
los
enfermos
sobre
pondrán
sus
manos,
y
sanarán”. (Marcos 16: 1718) Señor que tu Santo
Espíritu, confirme en mí Marco

excremento humano. Presos sofrem de disenteria estavam
nos beliches superiores, líquido deposição caindo sobre o
doente teve os beliches de fundo. Os pacientes muitas vezes
teve que dividir a cama com os moribundos ou mortos. Não
houve atendimento médico ou medicação. Não havia
banheiros, sem água, sem
sabão, sem toalhas. A comida
foi o mesmo para os
prisioneiros
doentes
aos
prisioneiros saudáveis. Em 28
de julho de 1941, foi realizada
a primeira escolha na
enfermaria. Os prisioneiros
foram
submetidos
a
"tratamento especial", em que
o assassinato foi entendido
nas câmaras de gás. Teve
lugar a cada duas ou três
semanas, ou a cada semana
que a enfermaria estava cheia.

Sobrevivente judeu de Auschwitz
Um sobrevivente do campo de concentração, disse: "A
vida no campo era desumano Você não pode confiar em
ninguém, porque eles tinham espiões mesmo entre os presos
Estávamos todos egoísta no coração Com tanto homem
assassinado em volta, a esperança era que um foi morto e
um sobreviveu... , onde instintos animais aumentou a fome.
" "Eu nasci em uma família onde o amor era precioso
abundantes. Todos os meus familiares, pais, irmãs e avós
foram assassinados no campo de concentração, só eu
sobrevivi. Para mim, foi difícil encontrar-me sozinho no
mundo, em um estado de terror e do inferno, como fizeram A quarta Sacro Império Romano
em Auschwitz, e profundamente apenas com a idade de 13.
Os pés e dedos dos pés de barro e ferro
A quarta Sacro Império Romano deve ser levantada
Sobrevivente judeu de Auschwitz
em breve, vai ser uma outra versão do que foi o Império
Os jovens da minha idade estavam perdendo a esperança Romano do Ocidente, como está escrito no livro de
de sobreviver em breve e muitos estão puxando os fios Daniel: “Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em
elétricos ao suicídio. Nunca perdi a esperança de encontrar parte de barro cozido oleiro e em parte de ferro , o reino
nessa enorme massa de pessoas, alguém que tinha conhecido será dividido, mas terá um pouco da força do ferro e viu
os meus pais, um amigo ou vizinho, para não se sentir tão o ferro misturado com argila. E como os dedos dos pés
só. Ninguém podia acreditar, muito menos entender as eram em parte de ferro e em parte de barro, para que o
crueldades cometidas pelos nazistas em Auschwitz.
reino será em parte forte, e em parte quebradas. Como
você viu o ferro misturado com argila, eles se misturam
Em toda a Europa
com a semente de homens, mas não se ligarão um ao
Por gerações em toda a Europa, a Igreja Católica usa o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro.”
púlpito para espalhar o ódio em seus paroquianos contra o (Daniel 2:41–43). Os dedos são dez reis ou dez reinos,
povo do Senhor, com a desculpa de que tinha matado nem uma confederação de nações está escrito no livro
Yeshua. Os judeus rejeitaram Yashua como o Messias, mas de Apocalipse: "E os dez chifres que viste são dez reis,
quem tomou a cruz foram os gentios, como está escrito no que ainda não foi dado nenhum reino, mas recebem
Evangelho segundo Lucas o Apóstolo: “E ele levou com ele autoridade como reis, com a besta, durante uma hora.
os doze e lhes disse: Agora estamos subindo para Jerusalém, Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e
e todas as coisas que foram ditas pelos profetas será feito autoridade à besta Estes farão guerra contra o Cordeiro,
para o Filho do homem. Para ele será entregue aos gentios, e eo Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores
será feita de esporte e envergonhado: E ele será dado golpes eo Rei dos reis, e os que estão com ele são nomeados,
cruéis e condenado à morte, e no terceiro dia ele vai voltar à marcado para fora, e verdadeiro.” (Apocalipse
vida.” (Lucas 18.: 31–33).
17:12–14). A besta política, o Anticristo vai liderar a
confederação de nações. A segunda besta é o papa que
A falsa religião = Um demônio = Um Papa
sai do Vaticano. (Apocalipse 13:11; Daniel 7:7–8). Esse
Por gerações o Vaticano tem ensinado a não dar glória ao falso profeta fará grandes maravilhas, enganar o mundo
Senhor, mas as imagens são feitas por homens, fazendo
e as pessoas de Israel, mas será por pouco tempo.
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As dez virgens

N

os tempos antigos, quando o casal foi para casar,
contém a promessa e os estatutos do marido. A lâmpada foi o
era seu costume que o noivo não era para o noiva. guia para as 10 virgens até o prometido retorno, como está
A noiva usou uma lâmpada acesa na porta de casa escrito no livro de Salmos, “E lâmpada para os meus pés a tua
ou janela como um sinal para o noivo
palavra, e luz para o meu caminho.”
que estava esperando. No tempo de “Y estas señales seguirán a los (Salmo 119:105). As Escrituras, a Bíblia
espera a noiva estava se preparando que creen: En mi nombre echarán estava lá para buscar virgens direção através
fisicamente e mentalmente, porque se fuera demonios; hablaran nuevas de seus problemas.
ela não era virgem ou tinha algo lenguas; tomarán en las manos
indecente, ela iria receber uma carta
Cinco fiéis, e cinco infiéis
de divórcio, e envergonhar, e repúdio serpientes, y si bebieren cosa
Cinco virgens eram prudentes, eles
dos vizinhos. Se a noiva reconheceu mortífera, no les hará daño; ouviram a Palavra, analisados e colocados
que ele não podia se casar, para evitar sobre los enfermos pondrán para trabalhar, como está escrito no
a carta de rejeição removido a sus
segundo
Mateus,
o
manos,
y
sanarán”. Evangelho
lâmpada como um sinal de que ele (Marcos 16: 17-18) Señor que apóstolo: “Cinco delas eram prudentes
tinha se arrependido e não casar.
e cinco loucas.” (Mateus 2 5: 2). Os
Vindo noivo e da lâmpada não olhar tu Santo Espíritu, confirme en mí outros cinco ouviram a Palavra, mas não
sábio que tinha desprezado, Veja um Marco Tulio Vázquez, está Palabra colocados para trabalhar, porque eles eram
exemplo que está escrito na Bíblia, a Tuya. atrevas del sacrificio de tu mais leais aos seus antigos ensinamentos.
Hijo Señor y Cristo quién pago
palavra di YAHWEH.
Os loucos
por mis pecados. Amen.
Covardes crianças
Quando o tolo buscou o perdão de seus
A lei do casamento não justificam um divórcio, não pecados, reconheceu que a sua natureza estava mentindo para
foi dada para que o homem usaria isso como uma ruim, mas não a natureza que o velho morreu por esta causa
desculpa para divorciase. Primeiro, o objetivo desta lei não podiam obter o óleo, como está escrito no Evangelho
era chegar virgem casamento as mulheres e evitar o segundo Mateus, o apóstolo: “O loucas, tomando as suas
divórcio se, como está escrito no livro do lâmpadas, não levaram azeite.” (Mateus 25:3). O insensato
Deuteronômio: “Quando um homem tomar uma mulher tinha recebido o perdão dos pecados, mas para herdar o reino
e se casa com ela, se não os olhos, porque ele encontrou dos céus é o óleo de necessidade.
alguma indecência na sua, ele escreve seu projeto de lei
de divórcio, e dar-lhe na mão, ea despedirá de sua casa.” Prudentes = sábios = Cordas
(Deuteronômio 24:1). Quando o casal se comprometeu
As cinco virgens prudentes encontrados nas escrituras que o
conhecimento teve desta lei, eles se casaram não pensar óleo não poderia receber por causa de suas garrafas velhas,
sobre o divórcio, mas para ser unidos para o resto de eles procuraram o novo odre para o vinho novo, como está
suas vidas. Mas quando os problemas conjugais veio, o escrito no Evangelho segundo Mateus, o apóstolo: “Mas as
homem agiu como uma criança por sua falta de prudentes levaram azeite em seus navios com as suas
masculinidade correu para o divórcio.
lâmpadas.” (Mateus 25:4). Para ter a presença do Senhor em
nossas vidas que temos que viver separado do mundo, ea única
O reino dos céus
maneira que você pode desviar o mundo é morrer para o
O reino dos céus é a vida de um homem quando ele mundo, e para isso temos que nascer de novo.
se arrepende de seus pecados e aceitar Yeshua como seu
Senhor e Salvador. Dez pessoas foram convidados o Cochilaram todas e adormeceram
convite para o reino dos céus, a 10 aceitou o convite
No curso de sua vida cinco virgens viveu o evangelho de
reconhecer que eram pecadores e se arrepender de seus Cristo, e cinco deles viveu versão. O tempo veio e os dez
pecados foram perdoados 10 lavando suas roupas no virgens adormeceram (falecido), e que o marido não veio,
sangue do Cordeiro, em dez receberam uma roupa nova como está escrito no Evangelho segundo Mateus, o apóstolo:
da santidade, e estavam comprometidos com o “Tardando o noivo, cochilaram todas e adormeceram.”
casamento do Cordeiro, como está escrito no Evangelho (Mateus 25:5). Ao longo da história, muitos judeus e cristãos
segundo o apóstolo Mateus: “Então o reino dos céus que dormiram (morreram), alguns com vista para o Messias, e
será semelhante a dez virgens que, tomando as suas outros esperando o seu retorno glorioso. Todos dormiram na
lâmpadas, saíram ao encontro do noivo.” (Mateus 25:1). esperança de levantar-se na primeira ressurreição, a vida
As dez virgens começou uma nova vida e cada um eterna, e para sempre estar com YAHWEH.
recebeu uma lâmpada de modo que, no curso de suas
vidas, para levá-la como um sinal que eu estava E à meia-noite
esperando a chegada de seu marido.
Tempo de vinho e lá estava o som da trombeta, e todas as
virgens acordou, como está escrito no Evangelho segundo
Sua Palavra é a minha lâmpada
Mateus, o apóstolo: “E à meia-noite, houve um grito: Eis o
As dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, o noivo ir ao encontro! Então todas aquelas virgens se
marido era o Verbo (Escritura = A Bíblia), porque
levantaram, e prepararam as suas lâmpadas.” (Mateus 25:6-7).
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Ao ouvir o grito: Eis o noivo das dez virgens acordaram e
prepararam as suas lâmpadas para ir ao encontro do noivo.

1:21-22). As virgens loucas ler a palavra di YAHWEH
com devoção, mas não colocados para trabalhar porque
não conhecia a vontade do Senhor em suas vidas.

Eles não iriam pagar o preço
Cinco das virgens não tinha petróleo, e queria continuar a Vou enviar-lhe longe, aos gentios
agir como eles fizeram quando estavam em vida, quis
Paulo foi chamado para pregar aos gentios e da forma
aproveitar o óleo virgem, com o noivo a acreditar que eles em que ele foi chamado, ele também ensinou, como está
estavam esperando, como está escrito no Evangelho escrito no livro de Atos: “Ele veio a mim, e levantou-se e
segundo Mateus Apóstolo: “E as
disse: Irmão Saulo, receber ver. E, na mesma
insensatas disseram às prudentes: Dai- “Y estas señales seguirán a los hora eu recuperei minha visão e olhou. E ele
nos do vosso azeite, porque as nossas que creen: En mi nombre echarán disse: O Deus de nossos pais escolheu você
lâmpadas se apagam. Mas as prudentes fuera demonios; hablaran nuevas para conhecer a sua vontade, e ver o Justo, e
responderam, dizendo, não o suficiente lenguas; tomarán en las manos ouvir a voz da sua boca. Para serás sua
para nós e para você, vá antes aos que serpientes, y si bebieren cosa testemunha para com todos os homens do que
vendem e compram para si mesmos.” mortífera, no les hará daño; tens visto e ouvido. Agora, então, por que
(Mateus 25:8–9). Ao contar o sábio, ir sobre los enfermos pondrán você está esperando? Levanta-te, e ser
antes aos que vendem e compram, sus
manos,
y
sanarán”. batizado, e lave os seus pecados, invocando o
estávamos ensinando foram tolice ter o (Marcos 16: 17-18) Señor que tu nome dele.” (Atos 22:13–16). Os líderes de
óleo que tinha que pagar o preço. Agora, Santo Espíritu, confirme en mí hoje religiosas dividir a profissão de fé,
o tolo estavam pagando as conseqüências Marco Tulio Vázquez, está Palabra batismo, e não, a profissão de fé é o batismo.
de sua loucura. Porque depois da morte Tuya. atrevas del sacrificio de tu
não há salvação.
Hijo Señor y Cristo quién pago por A primeira ressurreição
A graça não eliminar, nossos afetos
mis pecados. Amen.
A primeira ressurreição
naturais. No entanto, não deve ser excessiva
As virgens loucas pensaram que apenas se limita fez dor pela partida de um membro da família, como aqueles
uma profissão de fé para ir para o céu, pecou e pediu sem esperança de uma vida melhor, como está escrito no
perdão e acreditavam que estavam agradando ao Senhor, livro de Tessalonicenses: “Porque o Senhor mesmo
como está escrito no Evangelho segundo Mateus, o descerá do céu com uma palavra de autoridade, com a
apóstolo: “E enquanto foram comprar, o noivo veio, e as voz do anjo-chefe, com o som de uma buzina, e os mortos
que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e em Cristo virá a vida em primeiro lugar; Então, nós que
fechou-se a porta.” (Mateus 25:10). Na Igreja, existem dois ainda estão vivos serão levados juntamente com eles nas
tipos de irmãos, o carnal eo espiritual, o Senhor conhece os nuvens para ver o Senhor nos ares, e assim estaremos
seus filhos que são espirituais, ele não tem filhos da carne, para sempre com o Senhor. Assim, então, dar conforto a
porque a carne não podem agradar a YAHWEH, pois ele é um aos outros com estas palavras.” (1 Tessalonicenses
um escravo da carne.
4:16–18). A ressurreição é o remédio contra o medo da
morte e do luto pela partida de um membro da família. A
Em verdade eu vos digo, não vos conheço
felicidade da igreja é que ela vai ficar com o YAHWEH,
Sim, as virgens loucas foram deixados, foi porque nunca para sempre.
houve uma verdadeira mudança em si, como está escrito no
Evangelho segundo Mateus Apóstolo: “Depois vieram Amigo (a) leitor (a):
também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abreA segunda ressurreição é para todos, não importa
nos! Mas ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo, eu onde a pessoa morreu, onde morreu, como ele morreu, se
não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia foi queimada ou não, como está escrito no livro de
nem a hora em que o Filho do homem virá.” (Mateus Apocalipse: “E vi um grande assento branco, eo que era
25:11–13). YAHWEH nunca conheceu as cinco virgens assentado sobre ele, de cuja face da terra e do céu, fugiu e
loucas, se eles também nunca conheci, porque eram não havia lugar para eles. E vi os mortos, grandes e
carnais. Há crianças de lábio YAHWEH, mas os fatos eo pequenos, tomando seus lugares diante do trono, e os
fato condenou o tolo.
livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro
da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que
A sua lâmpada é ligada ou desligada?
estavam nos livros , até mesmo por suas obras. E deu o
Escritura mostra-nos as nossas deficiências, e que a área mar os mortos que nele havia; ea morte eo inferno deram
não é correto que esquecer o que eu li, como está escrito no os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um por
livro do nosso irmão Tiago: “Por esta razão, guardando suas obras. E a morte eo inferno foram colocados no mar
todo o comportamento sujo e do excesso de peso do mal, de fogo. Esta é a segunda morte, mesmo o mar de fogo. E
ter em suas almas sem orgulho a palavra que, sendo se alguém não estava no livro da vida, ele foi até o mar de
plantadas lá, é capaz de dar-lhe a salvação. Mas ser fogo.” (Apocalipse 20:11–15). Você pode mudar o seu
cumpridores da palavra e não apenas ouvintes de que, destino eterno, e tudo que você tem a fazer é: Reconheça
cegando-se com falsas idéias. Porque, se alguém é ouvinte que você é um pecador, e confessar seus pecados, pedir
da palavra, e não cumpridor, é semelhante a um homem perdão, batizados, e lave os seus pecados, invocando o
olhando para o seu rosto natural em um copo, porque seu nome de Yeshua. Leia a Bíblia, a palavra di
depois de olhar para si mesmo, ele vai embora, e em pouco YAHWEH, porque nela, você tem a vida eterna. Amen.
tempo ele não tem memória do que ele como era.” (Tiago
YAHWEH o abençoe dando entendimento. †
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ISAIAS 62: 6–7
Clamor en la Bahía
Nossos vezinhos já relatado, televissao
agendar a Boa Nova:

SAN JOSE
Entrou no ar no canal 15–27– 28– 30
cabo de todos os domingos, ás 9:00
AM
FREMONT
Entrou no ar no canal 29 cabo de
todos os terça e quita–feira, as 10:00
AM

¡Bem–vindo a Victoria Templo!
28453 Rochelle Ave., Hayward, CA 94545

Q

uando o povo de Israel espera o Messias
(Cristo), alguns acreditavam para nascer
no palácio de Herodes (os ricos), e
outros acreditavam que seria no templo (com
o religioso). Mas o Senhor não escolheu nem
o rico, nem religioso. Aprouve ao Senhor
Yahsua nasceu em uma manjedoura (para os
pobres). Presença do Senhor se manifesta não
apenas em grandes edifícios, que se
manifesta também nas casas. Temos os
nossos serviços em uma casa, seja bem vindo
de você e sua família. Amen.

NEWARK
Entrou no ar no canal 27 cabo de
todos os terça e quita–feira, as 10:00
AM
HAYWARD, UNION CITY, SAN
LEANDRO, SAN LORENZO, Y
ALAMEDA
Entrou no ar no canal 28 cabo de todos
los terça e quita–feira, as 10:00 AM

ATIVIDADES:

Domingo:
Escola Dominical 10:30
Servico
11:30
Oração e estudo - Quinta– feira:
7:00 PM

Web Site: www. clamorbahia. org
E-mail: templovictoria@aol.com
Teléfono: (510) 538 - 4605

SAN FRANCISCO

Entrou no ar no canal 29 cabo todos
los domingos as 9:00 AM

- ESCUELA

“As Boas Novas”
Está, sob o título de “Boas Novas,” é
publicada mensalmente por Victoria Templo:
Ele é distribuído nas las cidades de San José,
Fremont, Newark, Unión City, Valle Castro,
Hayward, San Lorenzo, San Leandro,
Oakland, Albany, Emeryville, Berkeley,
Piedmont, Richmond, El Cerrito, Sãn
Francisco, do Sul Sãn Francisco. E nas
prisões do estado de Texas, Wisconsin,
Oklahoma, Alabama, Georgia, Oregon,
Arizona, Misisipí, Seattle Washington, Novo
México, Ohio, Florida, e California.

TEMPLO VICTORIA
P.O. BOX 55637
HAYWARD, CA 94545
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