
Den vita stenen., stötesten eller frälsningssten?

Uppenbarelseboken 2:17
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar ska jag ge
av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten, och på stenen är skrivet ett nytt
namn som ingen känner utom den som får det.

1.Segrar=nikao,hålla ut under hot om död eller förföljelse,rättslig prövning, åtalad.
2.Dolda=krypto,dolt (i förvar för oinbjudna) undgå upptäckt samt okänd.
3.Mannat=manna,dvs andlig föda den slutsatsen kan man dra därför att bibeln beskri-
ver det dolda mannat, (annars är ju manna inte dolt) jämför Mose och mannat-som föll
från himlen=fysisk manna,dvs andlig föda.
4.Vit=leukos,briljant,gnistrande,vitt,illuminerat sken,kritvitt.
5.Sten=pshepos, en vit sten,som lagiskt/juridiskt betyder att man har blivit frikänd
(svart/vit-sten) kommer från pselaphao som betyder att korrumpera.
Dvs just den här stenen går alltså inte att korrumpera iom att ditt nya namn står skrivet
här. Bara du själv som vet om det (ditt nya namn). Det kan också kopplas samman med
Jesus fullmakt som överstedomare,dvs hans röst. Ingen AI i världen kan kryptera den
informationen, inget vilddjur kan stjäla ditt namn, ingen teknik kan längre stjäla det (och
på så sätt stryka ditt namn från Livet och Lammets bok. Det kan också vara en koppling
till levande stenar i Guds tempel och hörnstenen själv. Dvs Jesus Kristus själv.
Dolt manna kan alltså översätta med=symboliskt och andligt, dvs det som är förvarat i
det himmelska templet och är till för föda för änglar och Herrens utvalda och välsignade.
Dvs jag tolkar det som oss. Dvs det fåtalet som läser på den här hemsidan.

Notering: Den som hör (med anden) vad Herren säger ska få (om han segrar) få ta del
av det okända,krypterade andliga mannat som mättar. Han ska också få en vit
glänsande sten som är fullständigt briljerande vit, varpå ditt nya namn kommer stå skri-
vet som bara du själv vet om. Kanske med guld eller platina-laminerat silver vem vet?

Den som segrar över vad?
-Ja du som har läst på sidan www.korsfrukt.com kanske anar år det håll åt det lutar.
Vilddjuret ligger som sagt inte på latsidan vare sig när det gäller kryptering, eller hemlig
avlyssning, han lurpassar runt varje hörn. Överraskningsmomentet kommer bli totalt.
Sven Reichman (en känd bibelförkunnare) sade att den sista tiden, vilket jag anser att vi
befinner oss i blir en lurig tid. Med betoning på lurig.

Lurig=lu`rig adjektiv ~tlur·ig●som har förmåga att lura andra vanligen på ett oskyldigt
el. skämts. sätt JFR finurliglistig

Med betoning på lurig (vilket han säger) så får vi kanske ana att Vilddjuret och hans
namne (och det andra Vildjuret) som också kommer vara kopplat till vaccinen,kommer
att framstå som väldigt oskyldiga, rent av som små lamm, och på ett kanske skämtsamt
och finurligt sätt bedra hela mänskligheten och alla medborgare.
Underfundig djävulsk auktoritet som kommer att lura alla. (dvs 100%).
Utom dom som läser på den här hemsidan såklart!

https://svenska.se/so/?id=30123&ref=knr563734
https://svenska.se/so/?id=12935&ref=knr476413
https://svenska.se/tre/?sok=lurig&pz=1#!
http://www.korsfrukt.com



