Урок 19
Анти Христос ідентифікатори
Тепер, коли ми вивчили в книзі Даниїла, ми можемо довести до світло-ці ідентифікатори анти
Христос, що Бог дав нам в Даніель. Нижче наведено список з голови і вірші де їх можна знайти в Біблії.
Вкладено в цей список ідентифікаторів від книзі Даниїла, я буду давати історичних довідок Показати
виконання пророцтв Божого.
Єдиний спосіб, який я можу виявити, наскільки я знаю, що ці ідентифікатори fit, спочатку
сказати вам, який я вважаю, анти Христос, а потім показати, як кожен ідентифікатор вписується. Так що
тут ми йдемо, я абсолютно впевнені, що анти Христос: Римської церкви, інакше відомий як РимоКатолицької Церкви. Римська церква є анти Христос промовляв в книзі Даниїла, тому що не тільки
установлене на Помилкових Євангелії сатани , але все, що він проповідує і схвалює відкидає перших
чотирьох з десяти заповідей, до такого ступеня, що вона має переписав третьої та четвертої заповіді,
згадати лише кілька з говорить проповідував Пап , Кардиналів і священик протягом всієї історії церкви
від самого зачаття.

Ідентифікатор # 1
Мало роги
Трохи роги, або невеликі королівства або нації, Данило 7:8
Анти Христос є царством, не людина. Як ви пам'ятаєте того, десять рогів четвертого звіра
представляє десять королівств, що заповнити порожнечу, падіння Риму а також знищення царського
уряду. Бог показує антихрист як символізм Рогу для того, щоб показати нам, що анти Христос є царство
або суверенного народу.
Якщо ви пам'ятаєте, Римської імперії представлена спочатку "довгі ноги заліза," як показано в
декількох металевих статуя в мрією Навуходоносора. Дві ноги були показати, що Римської імперії б

розділити навпіл, в якийсь момент у своїй історії. Коли це сталося, вони стали відомі як Західної
Римської імперії і Східну римські імперії.

Створена Римської церкви
Римська церква, створений Імператор Костянтин Західної Римської імперії, після того, як він
возз'єдналася дві половинки імперії, статус силою зброї в Оголошенні 300's. З метою забезпечення
соціальних клею, яка буде тримати різні народи імперії від розпаду після його смерті, Костянтин
настроювання церкви Риму а про початок цієї релігії як єдино вірний і правових релігія у всій імперії. В
цей час вірні, інакше відомий як Святим Богом, були більшу частину населення імперії, незважаючи на
двох сотень з гаком років римських переслідувань.
Костянтин сподіватися, щоб об'єднати всі різні народи, по embracing християнської віри а також
церкву, яку він потім заявив, що єдиним законним церкви та релігії імперії. Костянтин у 313
оголошення, видав на Міланський едикт легалізації християнського культу, який по суті створив основу
для Римської церкви.

Не суверенною державою ще
Це не є підставою для Римської Церкви як суверенна держава Однак, яка є, щоб сказати, що в
його зачаття, Римська церква не антихрист як це визначено апостол Іван в книзі Об'явлення. Кордони,
що стане нації анти Христос, були створені коли Ватикану та його сади були створені під час його
будівництво.
Якщо ви ще раз поглянути на наступний графік що я забезпечені ви раніше, ви побачите, що
після того, як Стівен камінням в 34 оголошення, таким чином закінчується 70 тиждень пророцтва (490
років), існує широкий відстань 1810 років 1844 Оголошень коли закінчується 2300 року пророцтва.

Час лінійчатій діаграмі
2300 року пророцтва

Вона є цей період часу, що анти Христос піднімається вгору для 1260 років а потім смертельно
поранений меч, але що зцілює рани.

Анти Христос влади
Це не так, поки року 538 Оголошень, Римська церква наданих яких сум національного
суверенітету і його Папа зроблений правових глави католицької церкви у всіх Римської імперії. З цим
Папа також позначається імператором як еквівалент імператором Західної Римської імперії. Цей
цивільної влади, в поєднанні з його церковної влади, в тому, що що робить анти Христос, як це
визначено апостол Іван. З цим владам Римської церкви може накласти цивільні та релігійні санкції
проти всіх, які перебувають в опозиції до наказам.

Історія християнської Церкви
Нижче наводиться витяг з вище книги під назвою і можуть бути знайдені в обсязі 3 сторінки 327.
Римська церква державної влади став Верховний в християнському світі 538 Оголошень
через лист римського імператора Юстиніана, відомий як його ' указ, який налаштувати і визнав
єпископом Риму, на чолі всіх церков (в імперії).

Дату, починаючи з анти Христос
Це ефективно дало Папа ті ж самі повноваження, що імператор мав протягом всієї Західної
Римської імперії, політичних, цивільного і церковної влади, роблячи Ватикану церковно-державних.
Цей (538 Оголошень), то відправною точкою Prophesied 1260 році тайм-лінії, (Даніель 12:11). Якщо ви
додаєте 1260 на сьогоднішній день 538 Оголошень ви отримаєте 1798 оголошення.

Дата антихрист смертельно поранений
Це було в рік 1798 оголошення що Наполеон наказав одному з своїх генералів, Генеральний
Berthia, щоб видалити Папа від Ватикану і помістити його під вартою (під арештом) у маленькому селі у
Франції. Наполеон також конфісковано всі активи з Римської церкви, не тільки у Ватикані, але по всій
всі католицькі церкви в Європі та в інших місцях, що Наполеон був контроль над, Оголошуючи їх
власності Франції. Це смертельної рани, нанесені на той антихрист пророкував у (Одкровення 13:3), що
лікує.

Пам'ятайте: ці події де передбачив Даніель в 600 до 550 до нашої ери, майже 1100 років,
перш ніж вони відбуваються насправді. Те, що людина може зазирнути в майбутнє з таких точності?
Тільки Бог міг би добитися цього, що в моїй свідомості переконує мене в тому, що Бог є реальним, і що
він не спить або мертвий, але повністю усвідомлює і бере участь у справах людина.

Пояснюючи 1290 і 1335 час рядків
Тепер, коли ми знаємо, що дата, що 1260 річне правління терору анти-Христа починається, 538
Оголошень, я спробую пояснити інші два періоди часу від попередніх.
І з того часу щоденний жертва повинна бути забрані і гидоту, яка вирізняє пустельному
настроювання, буде там за тисячу двісті і дев'яносто днів. Даніель 12:11
"І час від часу, що щоденний жертва повинна бути забрані" є посиланням на розп'яття Ісуса,
бо з його жертву на Хресті, немає більше тварина жертвує потурання Бога. Тому було смерть Ісуса, що
викликало щоденний жертвопринесення тварин для відпущення гріхів, щоб бути доведені до кінця.

"І гидоту, яка вирізняє пустельному настроювання" є посиланням на встановлення анти
Христос релігійних держави, яка, як я показав починається в рік 538 Оголошень. Анти Христос Огида
для Бога, і через його помилкові Євангелія, це викликає ті, які в іншому випадку можуть поклонятися
Богу, як він наказує поклонятися помилкові Бога, тим самим їх запустіння. Якщо ви не поклоняються
Ісусу Христу як він команд потім вашого поклоніння марно і немає жодних шансів на порятунок або
Царство Небесне, отже запустіння.
Тайм-лінії не починається з розп'яття Ісуса і закінчуються встановлення анти Христос релігії,
слово використовується "Та" , яка означає, що ці дві події разом і тайм-лінії як події в ньому.

1290 рік пророцтва
"Повинен бути за тисячу двісті і дев'яносто днів (1290)" цей час 30 років довше часу, що анти
Христос може зробити війну за Божими святими. Якщо ви додасте 1290 років до 538 Оголошень ви
отримаєте 1828 оголошення. Ми знаємо, що в кінці 1260 років 1798 оголошення. З арештом папою
шляхом Napoleons загальні ця дата встановлюється в історії. Цей період часу (1290 років) становить 30
років після того, як анти Христос втрачає свою владу, щоб зробити війну Божими святими. Плутанина,
що я, є те, що стався в 1828 році, що Бог хоче від нас помічають, в тому числі це в його пророцтв?

1335 році пророцтва
Благословив це він, що waiteth і приходить до на тисячі триста і п'ять і тридцяти днів. Даніель
12:12
Це буде перетворено на 1335 років, так що цей час пророцтва веде нас до 1873 оголошення, 538
плюс 1335 = 1873. Знову я запитати, що сталося в 1873 році що Бог хоче, щоб бути інформовані про?

Вільям Мілер
Пошук історичні документи я знайшов одну подію, що може бути те, що Бог вказує рукою.
Оголошення 1833 року людиною на ім'я Вільям Мілер публікує вивчення Біблії, які він провів, яка, за
його словами запропонував, що друге пришестя Ісуса було під рукою протягом декількох десятиліть.
Він на основі цього висновку його нерозуміння того 2300 року пророцтва.

І сказав він до мене: "двох тисяч і триста днів; потім повинен святилище очиститися."
Даніель 8:14
Це був Вільям Milers переконання, що в кінці цього пророцтва 2300 року, яка обчислює до кінця
року 1844 року, що Ісус повернеться в його друге пришестя і Вознесіння святих Божих б почати. Я
показав вам, що до кінця цього пророцтва 2300 року починається чистки скинії на небесах. Це після
Ісуса, як голова священик у Пакті, або церква Христа, завершує цей чистки гріхи людства від святая
святих, що розташована в скинії на небесах, який потім призводить в його друге пришестя. Як довго він
буде приймати Ісуса, щоб досягти цього, що очищає, є undeterminable з будь-якого специфічності. Я
вірю, що Бог буде вказувати є пан Мілер правильно визначає один день протягом одного року,
говориться в Єзекіїль бути правильним шляхом надання значення на час пророцтва книги Данила і
Одкровенні. Тому це правильне розуміння пророцтва 2300 рік і один день за один рік обчислення, яке
Бог вказує рукою в 1290 рік пророцтва.

Світ широкий відродження
Хоча Вільям Мілер хибний в його тлумаченні за призначенням пророцтва, що його публікації
цього телевізійним приймачам, щоб це відбулося, в усьому світі відродження вивчення Біблії як
справжній слово Боже, і де еквайринг розуміння є лише закладати в старанного дослідження і
дослідження. З цим розумінням також приходить прийняття що справжнє поклоніння Богу зосереджено
на збереження десяти заповідей Божих. Мільйони людей у всьому світі, дивлячись з Біблією,
відродження інтересу і розуміння призводить цього відродження. Це цього Відродження, який став
відомий як Адвентистського рух, яка приводить мене до де я в моєму дослідженні Біблії і в цих писань,
що ви зараз читаєте. Відродження цього не сталося, я сумніваюся, що я б знайти свій шлях до Бога.

Розчарування
Через Вільям Мілер помилка і так багато людей закріплення новий віра другого пришестя після
того, як Ісус не повертає в 1844 році, все, але деякі з цих людей повернутися до своїх старих храмів і
помилкові Євангеліє сатани. Є невеликі, мало що побачити Божої істини, і це від них, що церква
адвентистів сьомого дня виникає з дати його формального створення закохатися в рік 1863 році нашої
ери.

Причиною і наслідком
Існує більше, що я можу додати до цієї причинно-наслідковий ситуації, яке відбувається
водночас майже світу над, але це пояснюється більш точно, коли ми потрапляємо в дослідженні
Апокаліпсис. Як я вже казав раніше, кожної книги Біблії грунтується на те, що було до того, тому ви не
може сподіватися, зрозуміти одкровень без першого розуміння Даніель і ви повинні Єремія і Єзекіїль
перш ніж ви зможете зрозуміти Даніель.

Правдивої Христової церкви
Я готовий прийняти, що це можливості, що це церква адвентистів сьомого дня, на яку вказують
Бога в ці два вірші, проте не менш переконаний, що це не сама церква, але збереження десяти заповідей
і більш конкретно дотримування богів Святий день відпочинку, сьомий день суботній , як правильно
поклоніння Богові, що практика церкви адвентистів сьомого дня, і Римської церкви намагався
зруйнувати і видалити протягом 1260 років, він повинен був зробити війни святих Бога.
Саме через інші аспекти адвентистів сьомого дня core вважає, що я можу знайти немає підтримки
в Писанні, що робить мене розглянути церква адвентистів сьомого дня, як не будучи істинна церква
Христа Ісуса говорили, що. Я написав есе щодо цього, і можливо я буду після його на цій сторінці колинебудь. Як я вже говорив, я впевнений, що ці два вірші вказуючи на відродження Десять заповідей а
через них сьомий день суботній, як справжнє поклоніння Богу, а не до церкви адвентистів сьомого дня,
який пояснює мені, чому дати не шикуються, як всі інші пророцтв Божа мати.

Як дати шикуються в історії
У мене є особистий досвід щодо аспект цього, що мені потрібно поділитися з вами. Коли Бог
вперше торкнувся мене в травні 2009 року, який дав мені уявлення про те, що я вивчив про Біблію та
спеціально кінця раз пророцтва, не було до жовтня 2011 року, що я почав, роблячи мої дослідження
доступні для громадськості. Тому 1290 рік пророцтва, який дає нам 1828 оголошення є тільки п'ять
років, перш ніж Вільям Мілер робить його вивчення громадської. Я вважаю, що це буде добре в той же
час від показується Богом істини, щоб зробити ваш Бог дав розуміння доступні для широкої
громадськості. Сказавши, що я все ще переконаний, відродженню бухгалтерія Десять заповідей, як
правильно поклоніння Богу, а не до церкви адвентистів сьомого дня, до яких ці два пророцтв.

Ідентифікатор # 2
Від протягом десяти країн
Анти Христос, що приходить зсередини першої десятки країн і встановлена як суверенна
держава в рік 538 н. е. Римська церква або Ватикану в межах міста Рим, який в свою чергу в межах нації
Італії. Імператор Юстиніан видав указ, роблячи Папи в Римі голові всіх церков всієї імперії не тільки у
половинка, якої в той же час, 538 Оголошень, ефективно дав Ватикану та його сади офіційний статус, як
незалежної церковно-державних. Це потім робить Римської церкви fit цей ідентифікатор.

Ідентифікатор # 3
Причини три країни повинні бути
знищені
Антихрист зриває корені трьох країн, що викликає ці три країни оригінальний десятьом
країнам повинні бути знищені. Західної Римської імперії зрозуміла, мають закінчилася, коли Риму був
звільнений в рік 476 оголошення. Це в цей час, що 10 Націй починають утворюватися себе із залишків
Західної Римської імперії, і це після того, як вони утворюють як Націй, що три знищені антихриста.

Десять Націй
а. Alamanni або німцями,
b. бургундів, або у Швейцарії,
c. франків або французькою,
д. Lomards, або італійців,
e. Saxoms, або англійська,

ф. Suevi, або Португальська,
г. Вестготи або Іспанська,
h. Герули, розташований на північ від Італії, одна з трьох запряжених коренів, за малий Ріг,
германські мови
i. остготів, один з трьох запряжених корінням, малий Ріг, які були розташовані в сучасній
Австрії.
j. вандалами, один з трьох запряжених корінням, малий Ріг, розташованому у Північній
Африці сучасного Марокко.

Звільнення Римі
Можна відзначити тут, підставі Ватикан і споруд на них де ліворуч незайманою, хто звільнений
Риму. Усвідомлюючи, що падіння міста була неминуча, Папа Римський Лев я, вирушив до табору
загарбників та уклав угоду з ними, збереження Ватикану від звільнення, який був підданий Риму.
Останні три Націй в даному переліку є ті, зірвав Римської церкви (антихриста) коли відмовився
поступливий диктує католицької релігії. Це сталося, коли Папи в Римі (Вігілій) став обурені останніх
трьох царств, коли вони ігнорують і відхилив його диктує і закони, що стосуються його релігійний
авторитет. Тоді він запитав імператор Східної Римської імперії, Юстиніана, заступитися військовому.
Результат це повна і абсолютна знищення людей і їх культур. Це відбулося між 537 оголошення через
538 Оголошень. Ви повинні знати, що імператор Юстиніан був присвятити католицької і як такий був
меч антихриста.

Ідентифікатор # 4
Приходить після десяти царств
Риму звільнений в 476 оголошення, що, коли десятьом країнам починають утвердитися на
територіях, що вони займають. Анти Христос тому повинні придумати після цієї дати, щоб відповідати
пророцтва, і як я вже пояснював вище, місто-держава Ватикан встановлюється як суверенною державою
у 538 Оголошень, яка є 62 років після остаточного мішковиною Риму.

Йде вгору після першої десятки королівств , незважаючи на те, що вона існувала як церкви від
коли установлено імператор Костянтин в 313 оголошення, анти Христос ефективно стає церковнодержавних у 538 Оголошень, яка, коли антихрист влада починає як пророкував у (Данило 7:8).

Ідентифікатор # 5
Очі людини
Малий Ріг має очі як очима людини і рот, що говорить говорить. Данило 7:8
Як показали символіка будучи трохи Ріг, анти Христос царство або нації, але він зображується з
очима людини і рот, що говорить говорить. Як я запропонував, перш ніж це може мати відношення до
той факт, що символізм очі історично припускає здатність бачити в Царство надприродне, як це око ра
язичницькі єгипетського Бога, проте фразі, "очі, як очі людини," також можна припустити, що він є
унікальним з іншими царств , в тому, що цей народ не править король в істинному розумінні цього
слова.

Король визначено
Це можна краще зрозуміти, коли ми дивимося на те, що король або царство знаходиться. Король
є форма правління, так само, як демократія, а диктатора. На чолі цар, і правонаступництва позиції
царство після смерті короля правлячий визначається лінії крові будь-які члени родини. Іншими словами,
старший син б бути першими в черзі на успіх свого батька, як цар.
Маленька країна, яка Римської церкви правонаступництво визначається адвоката єпископів у
голосуванні всі кандидати, що адвокат визначив кваліфікувати буде наступний Папа. Будь-які члени
родини папи римського, лінії крові не мають жодного впливу на всіх. Це цей унікальності, що я вірю,
що Бог має на увазі в цій фразі.

A рот що говорить говорить
В тому, що голова Римо-Католицької Церкви, Папа, є архітектор догма церкви, рот, що
говорить говорить, це довга лінія римських пап, яке відповідає ліцензійним пророцтва, їх

налагодження помилкові доктрини, що перебувають в опозиції до Закону Божого, (Десять заповідей),
що відповідає цим ідентифікатором.

Що таке блюзнірство?
Перші чотири з десяти заповідей дати нам розуміння того, як ми хочемо дати вірно і правильний
поклоніння Богові. Якщо ви зміните будь-який з цих заповідей, переписування їх або спроби змінити
значення, то час розмови блюзнірство.
Кожного разу під час додавання або зменшувати, що-небудь від слова Божого, він перестає бути
слово Боже, і, це блюзнірство.
Коли Бог каже: "Сьомий день – Субота Господа і в ньому ти не будеш працювати," але ви або
ваш церкви каже, в перший день, (неділя), суботи Господа, а потім вам і вашій церкві зневажати слово
Боже.

Божий день відпочинку
Найбільш потужних брехні, (богохульство), що Пап говорив це перший день суботній. Це в
прямій опозиції до четвертої заповіді, а також значення сьомого дня створення від книги буття.
В 2 главі книги буття Бога показує, щось про себе.
Таким чином небеса та Земля було закінчено і всі з них. Буття 2:1
Цей вірш є резюме або свідчення, що він взяв Бог шість днів для створення Всесвіту, що ми
живемо в.
І сьомого дня Бог закінчився працю свою, яку він чинив; і він відпочив у дні сьомого дня від усієї
праці своєї, яку був чинив. Буття 2:2
Цей вірш є ще інший повторенням, тому, як Бог, який сотворив Вселенну і що знадобилося Бог
шість днів, і що сьомого дня Бог відпочив від усієї праці, що він робив.
І Бог благословив сьомого дня і освятив його: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї
яку Бог створив і зробив. Буття 2:3

Це не тільки Бог один раз більше підтверджують той факт, що він-творець весь Всесвіт, але що
знак визнання Бога, маючи відпочивали на сьомий день що Бог благословив, що означає, щ
об Святийа потім Бог Sanctified сьомого дня, що означає зробити безкошто
вний будь гріха, налаштувати сьомого дня на один д
ень тижня, коли немає гріха не будуть дозволені Бог
ом .

, Зверніть увагу: Ці вірші є дуже специфічними, що це сьомий день не спостереження, що
Бог робить святих і потім освячує.
Чому робить Бог робити Святим і Освяти сьомого дня, "тому що в ній він (Бог) мав
відпочивали."
Бог не просто зупинятися на досягнутому Однак, включені в десять заповідей Бога ще більше
підтверджує, що саме цього дня сьомого дня, який є лордів день відпочинку.
Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Вихід 20:8
У цьому вірші, Бог говорить нам,пам'ятаю

день,"суботній день, так що потім суботи і який

день тижня воно падає?
Слово означає, що суботній: Лорди Святий день відпочинку, таким чином, Бог говорить нам
пам'ятати, який день, то він лежить на. Як Бог дав ясно в вище віршах, Бог відпочив і сьомого дня, тому
нам говорять пам'ятати сьомого дня.
Більше, ніж просто запам'ятовування дня, Бог також стоятиме ми постійно сьомий день Святого,
як частина нашої запам'ятовування. Як же тоді ми святити день? Бог пояснює це до нас у наступну
вірші.
Шість днів будеш ти трудових та виконати всі твої: Але сьомий день – Субота Господа, Бога
твого: в ньому не ти будеш робити будь-яку роботу, ти, ні Син твій, ні твоєї дочки, твої свого, і не
твої невільниці, ні твої великої рогатої худоби, ні твої незнайомець, що знаходиться в межах твоїх:
Вихід 20:9-10
Ти взяв до уваги те, що Бог говорить? "Сьомий день – Субота Господа, Бога твого". Якщо Бог
говорить вам прямо і без сумніву, що сьомий день – Субота, то чому ви підтримуєте суботи в перший

день, тиждень або неділю? Ви вважаю прийняти слово Боже, як істина і жити в праведності з Господа
Бога або відхилити слово Боже і жити в гріховності і богохульство проти Бога створення.
Бо шість день творив Господь небо і землю, море та все, що в них а дня сьомого: Отже Господь
благословив день суботній і освятив його Вихід 20:11
Тому, Бог хоче і вимагає, що ми робимо ніяких робіт протягом дня сьомого дня, тому що Бог
зробив ніяких робіт під час сьомого дня створення. Бог хоче, щоб ми його діти зробити, як Бог робить.
Щоб зробити це ясно, слово "роботи" також ще більше наслідки, ніж просто ваш власний особистий
праці. Коли ви брати участь у будь-який вид торгівлі а
бо купівлі або продажу, тоді ви працюєте.
Це все дуже зрозуміло з немає місця для сумнівів або плутанини, якщо після того, як ви повинні
читати і розуміти ці слова пояснення, ви провести ще до Субота Неділя, то що між вами і Богом і без
сумніву буде бути приніс додому вам Бог в Судний день.
Якщо ви брати участь у будь-яких гріховної акт протягом години суботній день, потім ви не в
змозі пам'ятати, щоб святити його і таким чином в порушення слів і заповіді Бога.

Не приймайте ім'я Бога, марно
Римської церкви, або я повинен сказати, що її Папи, не розуміючи, що означає третій заповідь і
таким чином враховуючи, що це не має значення, переписав його, щоб держава, яка лордів день
відпочинку (суботній), слід дотримуватись в перший день тижня. Ви розумієте, це? Римська церква
переписав на Закону Божого, (Третій заповідь). В книзі Даниїла Бог дав пророцтва, що це станеться.
І він буде говорити більше слів, (говорить), проти Всевишнього і повинен носити на святі
Всевишнього і думаю, що зміни разів і закони: і вони йому повинна бути надана в його руку до один раз
і часу і поділу часу (3 1/2 років пророчі.) Данило 7:25
Як я вже говорив, в ім'я Бога є все, що дає визначення хто і що Бог. Десять заповідей є те, що дає
визначення, хто є Бог, його особистості і його морального характеру. Марно прийняти Десять заповідей
є ігнорувати або не брати до уваги Десять заповідей. Таким чином, Папи Римської церкви хули проти
десяти заповідей, коли вони переписали третій заповідей.

Не ідолів або божка
Другий заповідь говорить нам, що ми хочемо мати не ідолів або будь-яким чином дати
поклоніння або молитися, щоб будь-які різьби образ, статуя, живопису або інші різьблення зроблені від
руки з людини, ще, якщо ви йдете в будь-який з католицькою і навіть пару інших церков, які
відсторонився від Римської церкви , ви знайдете всякі ці речі. Римська церква навіть вимагає, щоб ви
Встань на коліна і зробити хресне знамення, а дивлячись на статуя те, що вони говорять нам це
зображення Ісуса. Римська Церква також рекомендує провести Встань на коліна і дати молитви їх безліч
святих. Всі ці речі, говорить проти другого заповіді.

Покласти немає Бога переді МНОЮ
Бог каже нам в перша заповідь, що ми повинні покласти інших Бога, перед ним. Це означає, що
ми молити тільки йому і жоден інший. Бог каже нам, що крім нього, немає інших Бога; тому якщо ми
молимося до іншого, ніж Бог створення потім вашого поклоніння є марними.

Помилкові вчення церкви в Римі
У випадку, якщо ви кинути виклик моє твердження що Папи видавати помилкові доктрини,
зважте на наведене нижче.
Перша заповідь говорить: "поставити ні інше Бог перед me" , але це визначену політику
католицької церкви заохочувати покровителів зробити молитви до мертві святі, а не до Бога створення.
Це в прямій опозиції до першої заповіді.
Другий заповідь каже, "Є не божкам і не поклонитися і поклонятися їм". Це обнадіює
Римської церкви, його заступники Встань на коліна і молюся, статуї, живопису та інші божка
включаючи цього образу, який є той факт, що й зображення Ісуса, який знаходиться в прямій опозиції
до другого заповідь.
Третій заповідь каже: "Не використовувати ім'я Бога надаремно." Римська церква шляхом
визначення одного з його Пап очистили від цю заповідь всі разом і його замінив на заповідь заявивши,
що Субота була спостерігається в перший день тижня. Ви розумієте, що я тільки що сказав? Пап до

Римської церкви переписав Десять заповідей. Це блюзнірство, і в прямому протиріччі з Закону Божого,
це також є гріхом проти Святого Духа, який Ісус говорить нам непрощенним гріхом.
Четвертої заповіді каже, "Зберегти мій Святий суботній." Суботи починається в сутінках,
(сонце вниз), шостий день тижня (п'ятниця) до заходу сонця на 7-й день тижня (субота). Церкви в Римі
за свої власні повноваження створена що неділю повинна бути день суботній і через смертоносної сили і
залякування створена цієї зміни законів Божих, незабаром після того, як Римської церкви встановленому
імператор Костянтин в Оголошенні 300's.
Це все, що ви знайдете як справжній в історичних документах. Римська церква робить не секрет,
що ці речі; насправді він сходить як пишатися, що він змінив законів Бога, за свою власну владу. Це
дається підтримки в такі цитати, знайдені в історичних документах і в журналі католицької церкви в
Римі власний.

Рада Трент
Сторінка 157, Adrien Nampon
Традиція, не Писання є рок, на яких будується Церкви Ісуса.
На це одне я згоден з Adrien Nampon, Римська церква будує свої повноваження на цю заяву, що
означає, воно не на влади Божого, але свою власну органом, який ставить його в прямій опозиції до Бога
і його закони, які є богохульство. Римської церкви та її Папи, богохульників і агентів сатани, а не Бог,
тому він є анти Христос, як передбачив пророцтв.
З цієї заяви Римської церкви визнає що він більше не, якщо він коли-небудь виглядати Писання
супроводу, але замість цього до традиції. Як ви пам'ятаєте, в декількох Ісуса доноси старійшин храму в
Єрусалимі, це, що вони до традиції, а не до Закону Божого, і саме з цієї причини, серед інших, що Бог
викликало храмі знищено, не один раз, а двічі. Я переконаний, що Ватикан та Римі він сидить
зустрінеться з та ж доля, храм і місто Єрусалим; це передбачено в наступне:
Тому неї кари прийде один день, смерть і жалоби і голод; і вона повинна бути абсолютно
спалені: для сильних є Господь Бог, який judgeth її. Та королі землі, які здійснили розпусти і жив смачно
з нею, bewail її і нарікати для неї, коли вони побачать дим від. Об'явлення 18:8-9

Ви можете зверніть увагу, що одним із скарг, що Бог дає для припинення свого заповіта з народ
Ізраїлю, традиції, висунутих храм старші, і що це були опозиції до законів Бога. Це ця подібність, що
робить мене розглянути, що сатана мав вплив у храмі, просто, як він впливу в Римської церкви і дочка
церков, які породив Римо-Католицької Церкви.
Слово "традиція" зустрічається тільки в Біблії 13 разів, і кількох мають негативний характер.
Слово "закон" відбувається 500 разів і слово "заповідь" відбувається 350 разів, так що ви think Бог
одягає найбільше значення?
Що Римської церкви, здається, не в змозі осмислити, що рок, що Ісус говорив про те, що він б
будувати його Церкви, не було Петра, але на відповідь, що Петро дав на питання які становлять Ісуса,
"Ви за кого я?"

Пам'ятайте: немає Бога, чи маєте ви проти Бога, любов ненависть, добра і зла немає не
середній шлях.

C. Томас ф.
Кардинал Гіббонс, через канцлера C.F. Томас, 11 листопада 1895 року.
Звичайно Римської церкви стверджує, що зміна (збирається з сьомий день суботній в
перший день суботній) було їй діяти. І закон є Марк її церковної влади і влада в релігійних
справах. Сатана знає, що шлях народу Божого Дотримування суботній суботу, і він хоче, щоб
видалити що шляхом витіснення свій день поклоніння.
Кожен з вас помітили, що пан Томас використовувати слово "Знак" в описі його коментарі? Це
цікаво, тому що те, що він приносить світло опозиції до Бога і, отже, знак звіра. Цікаво, якщо коли пан
Томас використовується слово "Знак" він зрозумів, що це посилання на знак звіра ?

Священик Томас письменниця
Президент редемптористської коледжу, Хартфорд, штат Канзас, щотижневі виклику,
цитуючи священик Томас письменниця, C.S.S.R., 22 лютого 1884 р.

Я буду давати $1000
"Я додадуть $1000 будь-який чоловік, який буде довести, що Біблія тільки що Неділядень ми зобов'язані тримати. Дотримання неділю є виключно закон католицької церкви. Церква
змінили суботи на неділю і світ Луки вниз і богослужіння на той день silent згідно мандатів
католицької церкви".
Томас письменниця була католицький священик і педагог, в догмат католицької. Вище він
пропонує винагороду, роблячи таким чином він виявлення, що він і Римської церкви в повній мірі
усвідомлюють, що Бог не передачі дотримання суботи з Святий сьомий день тижня в unholy перший
день тижня.
Теж хотілося б дати $1000 нікому, які можна знайти в книгах Біблії будь-де, що Бог або Ісус дає
інструкції або команду, що перший день тижня є Божий святий день відпочинку. Я знаю, мої гроші
безпечно, бо немає такого поняття. Якщо Бог не говорю це, то це брехня. Ви вірите в слово Боже, або ви
цього не зробите. Відмовити у слові Божому щоб поставити вас в опозиції і непокорі Богу, і це швидкий
шлях до вічної смерті, тоді як визнати, що слово Боже є істиною і всі інші слова, які не підтримуються
те, що Бог має промовляв лежить, праведності шлях і дає надій на порятунок.

Неділя "Не" є суботи
Томас письменниця продовжує свою заяву з таких дій.
"Але неділі не суботи, згідно Біблії і рекорд часу. Кожен знає, що Неділя Субота, день як
день відпочинку освячений. Так він визнається в усіх цивілізованих народів. Я неодноразово
запропонував $1000 будь-кому, хто буде представити будь-яких доказів з Біблії, що Неділядень ми зобов'язані тримати — і ніхто не називав за гроші. Якщо будь-яка людина в цьому місті
буде показувати мені будь-які Писання за це, я завтра ввечері публічно визнати це і дякувати
йому за це.
Священик Томас письменниця, C.S.S.R., у своїй промові на Харлан, штат Айова, повідомили в
промислових американських, 19 грудня 1889.

Римська церква змінено на день
"Було святу католицьку церкву, що змінили день відпочинку з суботи на неділю, перший
день тижня. І це не тільки змусили всі йти в неділю, але в до Ради Лаодикії, A.D. 364,
проголосили анафему, (або встановити один від одного, вигнаний засудили, щоб бути
відлучений від церкви), хто тримав суботи (сьомий день) і закликав всіх осіб до праці в сьомий
день під страхом покарання анафемі, " інакше відомий як випробування інквізиції.

, Зверніть увагу: Священик письменниця давати свідчення, що Римської церкви
примушений або примусове людей, щоб зупинити, спостерігаючи сьомий день суботній, як наказав Бог і
дотримуватися в перший день суботній згідно з вимогами до католицької церкви, як. Ви бачите, це було
сатана шляхом його анти Христос, яка створена в перший день як день відпочинку, не Бог. Знову ж
таки, я прошу вас, ви вірите і прийняти слово Боже, або ви як і раніше в непокорі Богу, зберігаючи в
неділю, як день суботній?

Католицька запис
Лондон, Онтаріо, Канада, 1 вересня 1923
"Неділя — наші знак авторитет! Костел є вище Біблії , і ця перенесення дотримання
суботи є доказом цього факту. " — Письменниця добре знали історії церкви. Не тільки Папа
самостійно наважився змінити день поклоніння з Біблії суботи на неділю, — але він штовхнув
через Рада дій, вимагаючи, що християни зупинити, зберігаючи справжній суботи!

Священик Томас письменниця, C.S.S.R.
Президент редемптористської коледжу, Канзас-Сіті, в лекції в Хартфорд, штат Канзас, 18 лютого
1884, так і в друкованій в до Хартфорд Канзас щотижневі називаємо, 22 лютого 1884; а пізніше
передруковане в американських Sentinel, Нью-Йорк Римсько-католицької журнал, червень 1893, 173 п..
"Довести мені тільки, що я обов'язково святити неділю з Біблії. Існує немає такого закону
в Біблії. Це закон про святу католицьку церкву поодинці. Біблія каже, що "Запам'ятати день
суботній, щоб святити його." Католицька Церква говорить, № від мого божественної сили

відмінити день суботній і наказую тобі, щоб святити, перший день тижня. І ось! В усьому
цивілізованому світі схиляється побожним згідно команда святу католицьку церкву."
Рада Трент (1545-1563) була скликана для того, щоб встановити Римсько-католицької доктрину в
перший раз в історії церкви. Біблійних тверджень протестантськими реформаторами змусили Ватикану
систематизувати свої переконання. Але католицька переконання були засновані на традиції, не на Біблії.
Традиція була приказки чоловіків, тобто, указів тат і церковних рад, що Бог називає "доктрини про
чоловіків або заповідей з чоловіків," , що Бог також відноситься до як гидоти, як показано в наступних
вірші.

Ісус і традиції чоловіків
Фарисеї ж та книжники запитав його, (Ісуса), "Чому ходити не твої учні згідно передання
старших, але їсти хліб unwashen руками?"
А він відповів і сказав їм: "Ну hath Ісая пророкував про лицеміри, як це написано,"цей народ шанує
мене губами, але їх серця далека від мене". Оже марно, вони поклоняються мене, бо доктрини
заповідей?
Бо на заповідь Божу, ви тримаєтесь чоловіків, миття горщики і чашки: і багато такого
подібного й іншого робите. Добре ye відхилити повелінням Бога, що ви можете зберегти своє
Передання. Бо сказав Мойсей: Шануй свого батька та матір; і хто curseth на батька чи матір, хай
смертю помре: та ye страждають йому не більше робити нічого для свого батька свого чи матір;
робить слово Боже з жодного ефекту через ваш традиція, що ви чи врятували: і багато таких, як все
це ви робите. Марка 7:5-13
Священик Томас письменниця продовжує:
Ключова проблема була в тому, чи традиція або Біблії був найвищим керівним органом.
Якщо б це було Біблії, потім реформатори були праві у своїх претензій. Якщо вона була
традиція, потім Рим повинні підкорився.
Не кажучи так, його було це: "ми виклик Богові, щоб його обличчя і змінили одна з
заповідей його,- і ми мабуть сходило з рук; бо "кожен підпорядковується нашого змінено закон.

Ви бачите логічна помилка в це мислення? У 6 заповідь Бог каже, що ми повинні убив уявно
нікому. Якщо вбити когось і команда, що інші роблять те ж саме- і вони слухають мене,-я дійсно
змінилися повелінням Бога? Або я просто морочити голову я сам? Чи можемо ми змінити Заповідей
Божих тільки шляхом непокора їх? Я кажу: "ні, ми не може", але ми можемо у спробі зробити так
убезпечити нашу долю в вічної смерті, а не вічне життя.
Те, що Ісус говорив у вище віршах Марк, є, якщо ви помістіть традиція над Заповідей Божих
потім ви даєте словах для поклоніння Богу, але, що Ваша честь зовсім даремно. Заповідей Божих
закінчилися Верховний законами і традиціями чоловіків. Дати поклоніння Богу в будь-якому випадку,
крім того, що він наказує, що ви поклоняються йому це не поклоняються на всіх, але на винахід.
"Нарешті, під час останнього відкриття [сесії ради Трент] на з вісімнадцятого січня 1562, їх
останній сорому було скасовано; Архієпископ Реггіо виступив із доповіддю, в якій – відверто говорив,
що традиція стояв вище Писання.

J.H. Holtzman
Canon і традиції, п. 263 (R.C.).
Католицька запис, Лондон, Онтаріо, Канада, 1 вересня 1923 року.
Авторитет церкви може тому не прив'язувати до авторитету Писання, оскільки Церква
була змінена суботи на неділю, не команда Христа, а свою власну владу. Це, звичайно,
останні ілюзії [Біблії панування] був зруйнований, а було оголошено, що традиція не означає
античності, але постійні натхнення." -"Неділя є наша марка влади! Церква є вище Біблії, і це
перенесення дотримання суботи доказів цього факту."
Так Римської церкви зарекомендував себе як релігія опозиції до Заповідей Божих, і тим самим
налаштувати створення анти Христос. Не тільки Римської церкви визнають, що він не одержав свою
владу від Бога, як я показав вище, але, як показує цю заяву, Римської церкви, її власний владою,
враховуючи її чоловік (імператор Костянтин), наказав, що суботу (7-й день) суботній бути відмінені,
Рада Лаодикії 364 н. е., і

в перший день тижня або суботу неділю бути замінений Божий святий сьомий

день суботній. Я не знаю про вас, але я ображений, що ця Церква демонструє таких зарозумілість і
зневагою до законів Бога і все ще отримує геть з іменує себе християнином.

Протестанти немає ніякого діла дотримуватися суботу
неділю
Те, що священик Томас письменниця спроби зробити, щоб показати, що протестантських релігії
не мають права дотримуватися суботу неділю, тому що вона не наказав Бог і є тільки право,
встановлених католицької церкви. Те, що він говорить, якщо протестантів хочуть спостерігати неділі, то
вони повинні справедливо повернутися до церкви в Римі і ще раз підкоряються владою папи.

Доказ того, враховуючи, що Римської церкви є анти
Христос
По-моєму священик Томас письменниця виконати полягає, щоб дати довести, що це було анти
Христос, (Римської церкви), склалась в суботу неділю і що якщо протестантських релігій хочуть
поклонятися Богу, як Бог команд, що він буде обожнював, а потім вони повинні завершити дотримання
суботи неділю і почати, спостерігаючи суботи, як Бог звелів в четвертої заповіді. Нездатність
протестантських церков зробити це є доказом того, що вони є частиною анти Христос, так само, як
Націй Європи є частиною антихрист за їх допомогу і співучасті в переслідування і вбивства святих
Божих.

Доктор E.T. Hiscox
Щоб показати, що це правда протестантів, я даю вам наступну цитату, не з католиком, а від
протестантських лідера.
Автор посібника Хреститель, наt міністр Хреститель Конвенції, в Нью-Йорку поліграфолог,' 16
листопада 1893
"Існував і команду, щоб святити день суботній, але що суботній день не було неділю. Це
однак, буде легко сказав, і з деякими шоу Тріумф, що Субота була передана від сьомий до
першого дня тижня, з усіх своїх обов'язків, привілеї і санкцій.

Щиро бажаючи інформації з цього питання, які я вивчив протягом багатьох років, я
питаю, "де запис цієї операції можна знайти?" Не в Новому Завіті-абсолютно не. Там не видно
біблійні зміни суботній установа з сьомий на перший день тижня. "
"Мені здається незрозумілим те, що Ісус, протягом трьох років обговорення зі своїми
учнями, часто розмовляти з ними після суботи питання обговорюємо в деяких з її різні аспекти,
позбавивши його від його ХИБНІСТЬ [єврейських традиційні] губ, ніколи не згадував будь-якого
перенесення дня; Крім того, що протягом сорока днів життя Воскресіння, немає такого поняття,
був дав зрозуміти. Ні, так далеко, як ми знаємо, зробив Духа, яка була дана принести їх пам'яті
всі речі, що він їм говорив, мати справу з цим питанням. І ще не надихнули апостолів, у
проповіді Євангелія, заснування церков, консультування та інструктаж, ті, що заснована,
обговорити або наближатися до питання.
Звичайно я досить добре знаю, що Неділя прийшов в силу в ранньої християнської
історії як релігійні день, як ми дізнаємося з християнської батьків та інших джерел. Але як
шкода, що мова йде фірмових з Марком Язичництво і охрестили з ім'ям бог сонця, потім
прийнятий освячене папську відступництва і заповів як Священна спадщина протестантизму."

Показати Тріумф
Ви помітили, доктор Hiscox слова, і з деякими шоу Тріумф? " Доктор Hiscox говорить, що
перенесення сьомий день суботній як саме під командуванням Бога, перший день тижня, як учинений
Римської церкви, є те, що повинна буде відзначатися. Я бачу, що ці слова означають, що д-р Hiscox
вважає за Тріумф над Богом, передача було зроблено.
Якщо ви хочете, щоб поклонятися Богу, ви не думаєте, що ви повинні поклонятися йому як він
команд, що ви поклоняються йому? Якщо ви вирішите поклоняються Ісусу Христу іншим способом не
те, що він наказує, то не Бог, що ви поклоняються, але на винахід, який за промовчанням є сатана.

Як можна поклонятися те, що перемога над?
Якщо ти відвернутися нога твоя з суботи, від виконання твої задоволення на моїй Святий день;
і називати суботній захват, Святого Господа, почесний; і будеш дотримуватися його, не робити свої
власні шляхи, ні знаходження твою задоволення і не кажучи твою слова: то будеш ти в захваті самого

себе Господа; і я привести тебе їздити на високих місцях землі і годувати тебе з спадщини Якова
батька твого: Бо уста Господа, бо він. Ісаї 58:13-14
Якщо ви помістіть ваші ноги на те, є голодуванні контроль над ним, тому, коли ви відвернутися
ноги відмовитися від вашого контролю. У випадку дотримання суботи, ви відмовитися від контролю
про те, як і коли ви будете спостерігати цей день і повернення цей елемент керування до Бога, коли ви
спостерігаєте суботи і сьомого дня тижня.
Що Бог говорить, тут, це, якщо ви суботній як він команд і "не вашого задоволення, ні
виступаючи твою слів, то будеш ти в захваті самого себе в Господі."
Протилежністю насолоджуючись себе в Господі, полягає в розміщенні себе опозиції до Господа.
Не ви вважаєте це неможливим пред'являти поклоніння Богу, якщо ви займаєтеся на дії, які ви помістіть
використовують проти Бога?

Не зустрічається в Біблії
Д -р Hiscox, потім йде на зробити відноситься до питання, " де запис цієї операції ви
знайдете: не в Новому Завіті-абсолютно не. Там не видно біблійні зміни суботній
установа з сьомий на перший день тижня. "
Таким чином, ви бачите, доктор Hiscox це добре відомо, що ні Бога, ні його син Ісус,
уповноважених перенесення з суботи на неділю, і все ж він як і раніше аплодує перенесення як щось
розглянути акт "Тріумф". Я задати вам питання, ви хочете отримати перемогу над Богом, або ви хочете,
щоб поклонятися Богу?

Ісус незрозумілим?
Доктор Hiscox має потім жовчного закликаючи Ісуса відсутність змінення дня суботи з суботи на
неділю, як UNACCOUNTABLE! Що простим смертним людина повинна проженуть Бог створення є те,
що незрозумілим.
Бог дав вам вибір, що ви не повинні поклонятися йому, але якщо ви хочете, щоб поклонятися
Богу створення, то ви повинні поклонятися йому як він команд, не так, як ви вибрали. Для вас, щоб
наполягати на поклонінням будь-яким чином від того, що Бог звелів, означає, що ви вважаєте себе
краще прийняти таке рішення, ніж самого Бога, який, звичайно, це блюзнірство.

Винахід свій власний
Ви можете поклоніння в будь-якому випадку ви хочете, але якщо ви додати або відняти саме як
тільки Богу, що є, що він буде поклонялися команд, то ви не поклонятися йому, але деякі винахід ваших
власних і там за поклонятися сатані за промовчанням. Є тільки два, які вимагають вашого поклоніння,
але тільки Бог створення має прибуток після цього життя дати тим, хто підкорятися його закони, тоді як
поклоніння сатана має тільки вічної смерті, як ваша нагорода.

Римська церква, брехні сатани
У мене є питання для всіх, кого згоден з доктором Hiscox, виникали у вас причина там ніколи не
було будь-які зміни, внесені в ні Ісус, ні його учні, тому що Бог не змінилася день суботній, але сатана
має! Доктор Hiscox посилається на суботу неділю як святі Legacy до протестантизму. я запитати,
яким чином він Святий? Бог не робив недільної поклоніння Святим, він зробив сьомий день суботній
Святого, які потім зробив недільної поклоніння Святий? Римська церква хоче, щоб ви думаєте, він має
повноваження від Бога зробити неділю Святий день поклоніння, але Римської церкви немає Бога, тому
воно не має такої більших повноважень.

Протестанти є не краще
Що протестантських церков, коли вони відокремлені від Римо-Католицької Церкви, збережені в
суботу неділю як їх день дотримання, розміщує їх використовують проти Бога як добре. Я бачу це як
даючи хороша причина, чому всі християнської релігії презирство і Древнє море під Сімферополем
адвентистів сьомого дня, тому що адвентистів сьомого дня насправді дати поклоніння Богові як він
наказує, принаймні в цьому одного предмета, і решта християнства дати словах до Бога-Ісуса, але не
дають вірно і правильний поклоніння.

Отці церкви
Доктор Hiscox вказує на те, що деякі Отці церкви стали спостерігати замість суботу неділю, але
те, що він, здається, не зрозуміти, що хоча він може розглянути ці люди бути отців Церкви, як тільки
вони зупинилися, поклонінням як Бог команд, вони перестали бути з Богом, і поклоніння, що вони
займаються не поклоніння Богу. Вони були Отці Римської церкви, анти Христос, а не самих святих Бога.

Це може бути показано, що правда, читаючи розділах 2 і 3 Апокаліпсис. В цих розділах Ісуса,
через visions приділено апостола Іоанна, розпусна церков Малої Азії за їх геть впадаючи Язичництво і
не залишаючись вірним вчення Ісуса. Хоча Ісус не кажучи вже про суботи конкретно, він лаяти щодо
інших язичницьких практик.

Пам'ятайте: визначення слова "Паган," те,

що немає Бога. Як тільки ці

згромаджень зупинився, спостерігаючи сьомий день суботній, вони перестали бути з Богом і таким
чином стає язичницьких.
Я дам що більш Глибина дискусія щодо цього останнього, але за дотриманням неділю оскільки
субота є знак звіра, а тих протестантських церков, які шанують суботу неділю дочок за блудницю, як
говорив у Одкровенні 17:5.

Вимоги до, під час Святої сьомий день
Ви повинні знати, тому, що сатана викликало Римської церкви для передачі на перший день
тижня, суботи, тому що при цьому ви не дасть розгляду по суботу як Святий. Коли ви не думайте про це
як був Святий у вас буде не думаючи, до покупки або продажу або працюють в суботу. Ці заходи є всі
гріхи проти Бога, гріхи, що Бог сказав, що він дасть знак звіра будь-які порушують його Святий субот.
Якщо ви йдете до церкви в неділю, то у вас є знак звіра. Зверніть увагу на такі попередження.

Пам'ятайте, що Ісус каже
Хай ніхто не обманює вас марно словами: для через цих речей приходить гнів Божий на дітей
непокори. Ефесян 5:6
Якщо ви дозволяєте собі бути обмануті брехні сатани і неправильне тлумачення, тим самим
зберігаючи вас від знаючи справжню слово Боже, то ви не дасть вірно і правильний поклоніння Богу, що
призведе до вашого бути відкинутими Бога від подарунки він пропонує, хто він визначає як його
Святим.
Субота Неділя є найбільшим Лі сказав сатана, поки весь світ прийшов погодитися, що це перший
день тижня, що Божий день відпочинку, але це брехня. Бог робить його абсолютно ясно в буття, глава
2 , що це сьомий день, на якому він відпочив, і це сьомого дня, якого він Нехай святиться і освятив.
Потім у вихід главі 20, вірші 8, Бог говорить нам, «Пам'ятай, день суботній, щоб святити його» а

потім у віршах вихід глава 20 10 Бог виходить прямо і заявляє, ", але сьомий день – Субота Господь,
Бог твій." Скільки ще ви повинні бачити, що Неділя брехня? Ви вважаєте, що слово Боже як істина або
ви обдурив і втратили.
Цей народ draweth близько до мене із своїм ротом і шанує мене губами; але їхні серця далека від
мене. Але марно шанують мене, бо доктрини заповідей. Від Матвія 15:8-9
Це тому, що вони наполягають на поклоніння Богові, як вони хочуть, а не як Бога команд. Якщо
ви дати словах, щоб бути християнином, але не тримати Десять заповідей, то ви не один з святих Бога як
це визначено Ісуса в одкровення 12:17.
Бог команд з нас, що ми повинні підкорятися його слова і заповідей, збільшення, ні зменшуючи
що-небудь з цих слів.
Ви не повинен додати до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього,
що ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Те, що Бог має промовляв ідеально. Немає необхідності для людини, щоб змінити що-небудь, що
Бог має промовляв. Щоб поклонятися Богу в будь-якому випадку, ніж інші, як Бог команди є не
поклоняються Богу на всіх. Ви бачите, це підтверджується вище вірші. Навчання для доктрини
заповідей, є посиланням на Сатани помилкових Євангеліє, яке є те, що церква в Римі (антихриста) все
про.

Ідентифікатор № 6
Малий Ріг є різноманітні
Різноманітна від інших королівств: Данило 7:24
Існує щось унікальних про малий Ріг. Це не просто царство, як і інші десятьом країнам, але те,
що є унікальним і особливим про це. Як релігійні особа це царство і суверенною державою, таким
чином, незалежно від всіх інших країн навколо нього. Коли релігія будує свою віру на догми, тобто
опозиції до законів Бога, то що релігії грунтується на помилкових Євангеліє. Ви знаєте, що маленька
країна, яка релігійного характеру, які також змінено або обійти будь-який з десяти заповідей? Замість
короля Римська церква має Папа. Замість цивільний уряд він має релігійні уряду або теократія.

Тому цей ідентифікатор вписується пророцтва, що це церкви в Римі, який є анти Христос.

Ідентифікатор # 7
Робить війну проти святих Бога
Робить війни проти святих Бога, Данило 7:24-25
Протягом усієї своєї історії є запис, що Римської церкви за допомогою його макет Випробувань
інквізиції, використовуваних torcher, розчленування, смерть від висить і спалювання на багатті, проти
будь-кого, хто відмовився поклоніння, як церква продиктував вони повинні. Помилково маркування, ці
люди єретики та відьми, Церква була можливість зробити це без будь-яких протест з іншими царств або
своїх людей.
Подумайте про це, якщо хто-то ви знаєте, або навіть не знаю, позначений єретик або
практикуючих відьма на своїх лідерів церкви, які б ви, вважаю? Ви безумовно не займе сторін з
обвинувачених; побоюючись, що ви теж будуть оголошені відьма або єретик. Багато хороших і
повністю невинних чоловік чи жінка, був убитий, люди дозволив таку звірства відбуваються, тому з цієї
причини, чому десяти провідних країн Європи, які брали участь в Римської церкви приході до влади,
відомі як скоєння блуд з блудниця жінка, яка сидить на червоні кольорові звір, який є символічний
у вигляді анти Христос. Ці посилання можна знайти в Одкровенні 17:2-4.

Waldenses в історії
Один такий хто стояв в опозиції до Римської церкви; вони були Waldenses, які жили в горах
П'ємонт італійського півострова. Нижче наводиться уривок з книги; "Багато суперечок" спочатку
Опубліковано близько 1880 р.
Але тих, хто чинив опір посягань папської влади, з Waldenses стояли за все. В самому
землі, де католицизм було виправлено його сидіння там брехні та корупції були найбільш
твердо чинили опір. Протягом століть Церкви П'ємонт підтримував їх незалежності; Але
прийшов час нарешті коли Рим наполягав їх подання. Після неефективно бореться проти її
тиранії лідер цих церков неохоче визнав верховенство влади, до якої весь світ, здавалося, щоб
віддати данину поваги. Існували деякі, однак, який відмовився поступатися повноваження Папа

або прелат. Вони були визначені підтримувати свою вірність Бога і зберегти Чистота і простота
їх віри.
Кольороподіл відбулася. Ті, які приєдналися до стародавніх віри тепер зняв; Деякі
залишати свої рідні Альп, підняті банер істину в чужі землі; Інші відступили на відокремленому
glens і скелясті обширності в гір і там зберіг свою свободу, щоб поклонятися Богу.
Серед провідних причин, які призвели до поділу істинна церква з Риму був ненависть
останнього до Біблії суботи. Як передбачив пророцтва, (Daniel 8:12) папської влади кинули вниз
правда на землю. Закон Божий був розтоптали в пилу, хоча exalted традиції та звичаї людей.
Рано церков, які були під владою папства були змушений честь в неділю, як день
Святого. На тлі сформованих помилок і забобони багато, навіть з правдою народу Божого, став
настільки bewildered, що поки вони спостерігали суботи, вони утримався від праці також в
неділю. Але це не задовольняє папської лідерів. Вони вимагали не тільки неділю бути освятив,
але що суботи бути осквернений; і вони засудили сильних мовою, хто наважився показати це
честь. Це була тільки рятуючись від владою Рима, що будь-який міг коритися Закону Божого в
умовах миру.
На Waldenses одними з перших народів Європи для отримання перекладів Священного
Писання. Сотні років до Реформації вони одержимі Біблії у рукопис їх рідною мовою. Вони мали
найчистіший істини, і це надані ними спеціальних об'єктів ненависті і переслідувань.

, Зверніть увагу: Ці вище слова розкриті те, що я намагався переконати всіх, хто читав мої
слова стосуються і що це те, що Біблія ми маємо сьогодні не є чисто з слова Божого, але мають брехні
сатани, вбудовані в них. Беручи до уваги, автор говорить нам, що ці Waldenses був незміненому або
незабрудненій версія Біблії.
Вони оголосили Римської Церкви бути apostate Вавилон апокаліпсису, і at the peril of
своє життя вони встав, щоб протистояти їй обнадійливої. Під тиском енергоносіїв
переслідувань, деякі під загрозу їх віри, мало-помалу поступаючись відмінною принцип, інші
проводяться швидко правду.

Візьміть Примітка: фразу "Відступник Вавилон апокаліпсису," – це довідник з міста
Вавілон великий, і той факт, що це описано в Одкровенні 17:5 як місто антихрист в кінці часів і кінець

днів. Ці слова, маючи розроблено та Опубліковано близько 1880 і даючи обговорення тих, хто жив
протягом 1260 років під час правління терору привели до Римської церкви, яка показує мені, що
протягом всієї історії люди знали що Римської церкви є анти Христос, але всім, хто виступає проти
церкви були вбиті або зроблені так втомився церков постійного тиску , нарешті, піддався на його брехні
і говорить. Ви не завадило б побачити до останніх 50 років і ви можете побачити поступовий розпад
тих, чиї батьки були сильними в моральність, поки сьогодні своїх дітей втратили в аморальність сатани і
декадансу сприяло сатани безбожним релігії, інакше відомої як "прогресивні лібералізму." П'ятдесят
років тому, це було надзвичайно ганебним сексом треба займатися позашлюбних, тепер вона є частиною
збирається на побачення як верхній від цієї дати. І впливу сатана не на свято, вона присутня у всій
історії і сьогодні не є винятком.
Крізь віки темряви й відступництва були Waldenses, хто заперечував панування Риму,
які відмовилися поклоніння зображення як ідолопоклонство, і хто зберіг справжнє суботній. Під
запеклих tempest опозиції вони підтримували їх віри. Хоча полоснув лижному спис і випаленої
Romish Фагот, вони стояли шикуватися слово Боже і його честь.
Позаду Величне рогах на гори в різного віку притулок переслідувань і пригноблених
Waldenses Знайдено укриття. Тут зберігається світло правди спалювання на тлі тьма
середньовіччі. Тут протягом тисячі років, за правду свідків стверджували, стародавні віри.

, Зверніть увагу: Ще раз автора цих слів робить біблійні посилання.
Я буду давати влади до моїх двох свідків та вони будуть віщувати двохсот тисяч і шістсот
днів, одягнені в оперезана. Одкровенні 11:3
За словами вище автор говорить нам, що на Waldenses були одним зі свідків, і щоб ви знали,
одного з двох незміненому самої Біблії. Всі люди, які тримали швидко до справжнього поклоніння Богу,
ці жахливі роки в історії, були одним з свідків і Писання Біблії "tЕй повинен був найчистіший,
правда" інші свідчення Бога був.

Ідентифікатор № 8
Зміни разів і закони
Вважає, що змінити разів і законами Божими Данило 7:25
Один з "Таймс" , що Римської церкви спроби змінити є день, що спостерігається суботи. Суботи,
слід дотримуватися відповідно до четвертої заповіді в сьомий день тижня, що ми називаємо суботу.
Година, що воно починається є в сутінках (сонце вниз) на шостий день тижня (п'ятниця) до заходу сонця
(сонце вниз) на 7-й день тижня (субота). Змінюючи дотримання суботи до першого дня тижня (неділя),
Римська церква змінює обидва рази Бог і законів Бога. У тому, що Десять заповідей є визначення, які
Бог є, вони ж форми ім'я Бога, так що у зміні Заповідей Божих, Римська Церква також приймає ім'я Бога
марно і вчинення богохульство проти Святого Духа, непрощенним гріхом.

На перетворення Катехізис доктрини
Редагований шляхом: Преподобний Пітер Geierman
Питання: Що таке суботній день?
Відповідь: субота.
Питання: Чому ми спостерігаємо неділю?
Відповідь: Ми спостерігаємо неділю, тому що церква перереєструвати урочистість
суботи на неділю.
Антихрист має намір змінити закони і рази Бог. Як ви можете бачити, Римська церква
повністю визнає, що він змінив суботній день не Бог.

Католицька Енциклопедія
Том 4 сторінки 153

Церкви, після зміни день відпочинку від єврейського суботи сьомого дня тижня до
першого дня, зробив третій заповідь посилатися на неділю, як день буде зберігатися Святий як
Господнього дня.
Римська церква переписує Десять Заповідей Божих, не владу Бога, але її власний авторитет, це
блюзнірство. Це сатана діє в його брехні і обманів. І весь світ вклонялися йому.
Антихрист має намір змінити закони і рази Бог. Римська церква переписав третій заповідь з ,
"ти не візьмеш ім'я Господа Бога твого надаремно. бо Господь не буде проводити його невинним,
що візьме його ім'я марно," на " перший день тижня, день суботній. "

Римська церква, Бог?
Римська церква контролюється чоловіків, один з яких (Папа Римський) називає себе як Ісус,
приховані в тілі людини, ще один і це блюзнірство перший день суботній, весь світ бере на себе і як і
раніше поклоняється в цих католицькі церкви, а також багато протестантських церков, прийнятті цих
церков, анти Христос а не Богу.

Американський католицький Щоквартальний
огляд
Січень 1883
Протестантизм в остаточному видаленню авторитет церкви, не має ніяких хороший
підстав для його теорії неділю і повинні логічно тримати суботу з євреями.
Я згоден з цим твердженням, крім того, що ведення сьомої суботи день не належить до євреїв. На
початку Бог створив суботи на сьомий день створення коли Бог відпочив, що означає, що Субота була
приблизно з сьомого дня створення. Людина Адам не було зроблено в живу душу до після Бога
відпочив, який я бачу, як відбувається на восьмий день і тому Адам був за умови лордів суботи, як ми
всі.

Архієпископ Венеція (благочестиві X)
Нижче наводиться цитата з колишніх Папа Римської церкви.
Єпископ Риму (Папа Римський), не тільки представник Бог Ісуса Христа, але він Ісусом
Христом себе приховані під завісу плоті. Єпископ Риму говорити? Це Ісус Христос, хто
говорить.
Цей Папа Римської Церкви як заявив, що він Ісуса Христа, приховані під завісу плоті. Ви
приймаєте, що Папа Римської церкви були і реінкарнація Ісуса, як цей Папа заявляючи, або ви вірите
Біблії, яка говорить нам, що коли Ісус повернеться, буде з кричати і сурмлять ангелів?
Бо Господь сам зійде з неба із наказом, при голосі Архангола та з Божій: і мертві у Христі
воскреснуть перш: потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на
зустріч Господню на повітрі: і так завсіди будемо з Господом. Я Солунян 4:16-17
На як блискавки прийде Сходу і світить все аж до заходу; так пришестя Сина людини будуть.
Матвій 24:27
Вірити в Пап це вірити брехні сатани. Вірити в слово Боже, як дано на сторінках книги Біблії,
щоб бути у правдиву віру і поклоніння Богу творіння.

Ісус зберіг суботи
На початку, Христос створив суботи в сім днів творіння. Буття, розділ 2
На горі Синай, Бог в десяти заповідях наказав суботи. Вихід глава 20:8
Бог, коли в особі Ісуса Христа тримав суботи. Це було його custom тримати суботи. Луки 4:16
У його смерть, Ісус спостерігається суботи. Ісус помер у п'ятницю до заходу сонця і воскрес в
неділю після того, як закінчився суботи. Від Луки 24:1
У церква Христа, Ісус говорить нам, що його останній день народ буде продовжувати тримати
Субота, одкровення 12:17. Тримати Заповідей Божих, означає тримати всіх десяти заповідей, не тільки
ті, які є зручним для вас.

Я згоден з цим твердженням, однак, бути Святого Бога ви повинні підтримувати всі Божі закони.
Спостереження суботу неділю замість суботу як Бог команд, щоб покласти поклоніння використовують
проти Бога, як це все, що поклоняються у католицької, чи протестантської церкви в неділю .

Canon і традиції
Сторінка 263
Авторитет церкви може не тому бути зв'язаний до авторитету Писання оскільки Церква
була змінена суботи на неділю, не команда Христа, але свій власний орган .
Бачите, Римська Церква визнає, він перетворив його назад на Писання. Якщо ви вважаєте, що
слова в Біблії слова Божого, тому Біблія є Бог, звертаючись до нас, то у вас бачити, що Римської церкви,
анти Христос, він підходить для всіх інших показників.

Вийти з її, мій чоловік
І я чув ще один голос з небес, кажучи: "вийти з її, мій чоловік, що ви бути не берете участь у
своїх гріхах, і що ви отримали не з її бляшок. Об'явлення 18:4
Тепер, коли ви прочитали вище і показали правду, ви будете продовжувати поклоніння Богові під
сатани помилкових Євангеліє, або вас виходитиме далеко від тих церков, що проповідують блюзнірство
і приєднатися до мене в даючи вірно і правильний поклоніння Богу?
Якщо ти відвернутися нога твоя з суботи, від виконання твої задоволення на моїй Святий день;
і називати суботній захват, Святого Господа, почесний; і будеш дотримуватися його, не робити свої
власні шляхи, ні знаходження твою задоволення і не кажучи твою слова: Ісая 58:13
Потім будеш ти в захваті самого себе Господа; і я привести тебе їздити на високих місцях
землі і годувати тебе з спадщини Якова батька твого: Бо уста Господа, бо він. Ісая 58:14
Хоча ці вірші надаються до синів Якова, вони стосуються всіх, кого сини Ізраїля, хто любить
Бога і завдяки їхній любові вибрав для поклоніння і його слухають. Як ви могли б згадати, я показав вам
раніше, що дитина Ізраїль не є обов'язково синонімом бути дитиною Якова.

За моє задоволення
Вам докладно ознайомитися з qualifier, що Бог використовує, "від робить твій задоволення на
моїй Святий день" що Бог є про те, робити речі, які ви задоволення бути опозиції до свого
справжнього поклоніння, на відміну від поклоніння Богові за його задоволення.

Знак між вами і Богом
І святити мій субот; і вони повинні бути ознакою між мною та вами, щоб ви могли знати, що я
Господь, Бог твій. Єзекіїль 20:20
Як ви можете бачити, якщо ви спостерігаєте суботи, як Бог має певні його в сьомий день тижня,
то ви говорить сама за себе так, щоб бути ознакою між вами і Богом, що він є вашим Богом. Цей знак є
ще один спосіб сказати, що у вас є Знак Божого на чоло. Бухгалтерія сьомої суботи день це ознака того,
що освячує ви як бути дитина Бога.
Слово "Sanctify", яка використовується в вище означає: щоб бути скасоване
в святу цілях. Тільки Бог може зробити вас Святий, тому сьомої суботи день є ознакою
повністю довіряючи в праведність Христа а не в нашу власну праведність.
Отже я спричиняли бажання йти вперед з єгипетського краю і привів їх в пустелю. І я дав їм
мою статутів і показав їм мої судження, яка, якщо людина зробити, він навіть житиме в них. Більше
того також я дав їм мою субот, бути ознакою між мною і їх, що вони могли знати, що я Господь, що
їх освятити. Єзекіїль 20:10-12
Тримати будь-який інший день тижня, як на суботу, або немає день взагалі, не рятує вас від того,
що знак, так ви розповідаєте Бог що ви поклоняються йому, але Бог ваш власний винахід, яке значення
за промовчанням для поклоніння сатани, який є знак звіра .
Я кидає виклик кого-небудь читав ці сторінки, щоб знайти будь-де в Біблії, де Бог дає команду
або інструкції, що Бог Ісус скасовано сьомий день суботній і його замість перший день тижня, з цього
дня повинні зберігатися як справжній суботи Господа. Я знаю, за те, що ви не станете, не в Біблії, що від
Бога і не пошкоджені брехнею сатани.

Якщо ви вірите, що Господь Ісус творця ви і всього всесвіту, і що Ісуса Христа Спасителя, потім
знак, який показує, що ви вклоняються Ісуса Христа як Творця і Спасителя, є ваш дотримання сьомий
день суботній.

Священик Томас письменниця
Президент коледжу викупу:
За моєї божественної сили відмінити день суботній і наказую тобі, щоб святити, перший
день тижня.
Як бачите, не було Бог Ісус, який викликало спостереження суботи бути в перший день тижня,
але Папа Римо-Католицької Церкви. І ті ж Папа заявити, що вони є "божественною силою," що означає,
що Папа Римської церкви місце себе вище владу Бога і по суті є оголосивши себе бути Богом,
називаючи себе Devine. Чи вірите ви, що будь-які Папи Римської Церкви було чи коли-небудь були
Бога? Якщо так, то ви, хороший католицької, якщо ви цього не зробите, то чому ви спостерігати в
перший день суботній, коли показано щоб ви були створені, не Бог, а той, хто стверджує, що Бог?
Святого Бога не дотримуватися Божих заповідей для того, щоб врятуватися. Як Святого Бога
вони знають, що спасіння – дарунок, даний благодать Божу і через віру, (Віра) Святого Бога буде
тримати Божими законами, тому що вони зберігаються і любов, бо Господь мотивує їх, щоб догодити
Богові, обходить згідно слово і до Закону Божого. Закон Бога є відображенням Божої моралі, тому, щоб
тримати Закону Божого жити в тому ж моралі, що Бог має.

Ідентифікатор № 9
Потужність переслідувати святих
Буде мати владу, щоб переслідувати святих, на час, разів та ділення час, (1260 буквальне
років), Данило 7:25
Визначення "Сен" є той, хто тримає Заповідей Божих і вва
жає, що Ісус-Бог у плоті людини, а також живе своє жи
ття за вченням Ісуса.

Пам'ятайте: Бог був названий брехуна і обманець сатана в Едемському саду; Бог повинен
дозволити цього розіграти таким чином, щоб довести всім, що вона насправді сатани, який є брехун і
обманщик. Думаю, що це так, Бог хоче, щоб зрозуміти для себе, що він Бог є істина, і це його закони, які
є справедливими та добрими. Сатана, через брехню та обман має всього світу, вважаючи, що його
помилкові Євангеліє правди, і що він Бог.
В цей час в історії сатана, досягла свого успіху, бо це його помилкове церкви і доктрин, які
поклоняється світу, не Десять заповідей, що як я показав є основою для будь-який істинний і
правильний поклоніння Богу Творця. Цей гоніння на святі, анти-Христос, має буквальне 1260 років, щоб
виконати. Після того, як вони 1260 років до то це більше не матиме живлення переслідувати Божими
святими. Цей період 1260 років починається в 538 Оголошень і закінчується в 1798 оголошення, як я
пояснив у попередньому уроці. Вам потрібно тільки подивитися історію і знати, що цей ідентифікатор
підходить пророцтва, випробування інквізиція.

Ідентифікатор # 10
Його сила та вплив розвороту
Анти Христос, влади і впливу розвороту, на південь, схід і по відношенню до Плезант землі,
Даніель 8:9.
Його сила та вплив буде поширюватися, від його столиці, (Рим), в Західній Європі, (італійському
півострові і всі з Західної Європи), схід і в приємних землю, "Ізраїль". Під час його 1260 році як
церковно-державних католицька церква намагається змусити її доктрини на східній частині
Середземного моря а також у землі Палестини, шляхом хрестових походів.

Пам'ятайте: він був Папа, який запитав Перший царів Європи, на вільне місто Єрусалим від
мусульман. Протягом останніх хрестових походів було Папа, який наказав зруйнувати ту Останні
залишки Східної Римської імперії, як покарання для Східної Православної Церкви розставання з владою
Римської церкви.
Сьогодні у другій декаді до 21-е століття і впливу Римської церкви поширюється майже кожної
нації на землі; має стати глобальним релігії і як такий можна розглядати як світу імперії. Але це не
просто Римської церкви тобто Антихриста більше, але ті, які, як відомо, як протестантських церков, що

дотримуватися суботу неділю або немає суботній взагалі, також є частиною антихрист як вона
перетворилася в протягом століть.

Ідентифікатор # 11
Кидає вниз істини
Вона кидає вниз істини на землю і успіхів, Даніель 8:12
Намагається ВБИЙТЕ істину Біблії, зменшуючи його книгу з презирством. У цьому він
процвітає, протягом 1260 років. Це виконується, якщо врахувати, що воно було те, що зробив Переклади
Біблії від Іврит і Грецька в різних європейських мовах. Ця робота була виконана, в здебільшого,
католицької ченцями. Саме з цієї причини, що багато з ключовими словами, які переводяться в помилку
і не вірним первісний зміст, що пов'язано з Сатаною, що мають вплив на тих, хто робить переклади.
Якщо змінити слово Боже або змінити значення Божої потім відсутні слово Бога, але помилкової
Євангелію, помилкові Євангеліє сатани.

Ідентифікатор # 12
Король запеклі обличчя
Править цар запеклі обличчя і розуміння темно речень, Даніель 8:23
A запеклі обличчя хтось хто є гордовиті й помпезний, у
випадку з татом, це людина, яка вважає себе вище законів Бога і тому більше, ніж Бога.
Розуміння темно речень є хтось висококваліфікованим у бре
хні і обманів. В тому, що Пап Римо-Католицької Церкви неправду про суботи для всіх цих
століть і який цих брехні приймаються як правда показує, наскільки добре Пап був в цей навик в
розумінні темно речень. Хоча насправді не король, станції Папа був підвищений до цього статусу
Указом Юстиніана, даючи Римської церкви у 538 Оголошень статус суверенною державою, роблячи
Римської церкви, придатний для цього ідентифікатора.

Ідентифікатор # 13
Великий і могутній потужності
Великий і могутній владу, але не по своїй власній рукою, Даніель 8:24
Маленька Британія (Римської церкви,) накопичується велика сила, але не власними силами
активів, а, отримавши інших королівств і Націй встати на захист його. Три такі країни є Іспанії та
Франції та імператора Священної Римської імперії, чиї лінійки вбили громадян власної країни, всі, тому
що папою римським сказав їм, щоб. Ви повинні тільки подивіться на історію і пам'ятаю років в
inquisitions і потім протестантської Реформації і вбивств, скоєних Римської церкви для запобігання
протестантських революції.

Карл V Німеччини
Такі ще один уривок з книги, "багато суперечок," і дає великий вигляд в історію як він
ставиться до цього ідентифікатора.
Карл V Німеччини, заборонили протестантської Реформації, і він хотів би з радістю
привів своїх прихильників застовпити; але князів встав якості бар'єру проти його тиранії. В
Нідерландах його потужність була більше, і переслідування указами після один одного у
швидкій послідовності. Читати Біблію, щоб почути або проповідувати його або навіть, щоб
сказати про це, було понести покарання смерті на багатті. Молитися Богу в секреті, або
утриматися від кланяючись зображення або співати Псалом, був караним зі смертю.
Тисячі загинули під правління Карла v і Філіпа ІІ. Що ці проводилися за наполяганням Папи в
Римі і царські іншими народами, показує, що відповідає цим ідентифікатором. Настільки великий, стала
світ широкий потужності Римської церкви що він легко поміщається визначення того, що вона буде
імперію.

Ідентифікатор # 14
Повинні знищити
Повинні знищити в могутній і народом Святим, Даніель 8:24
Керівник цього Царства (Папа Римський) буде мати такої влади щодо того, мати можливість
повалити царів інших народів, а також переслідувати тих, що поклоняються істинний Бог і тримати
Заповідей Божих.

Генріх IV, імператор Німеччини
Показати вам повний аспект цього ідентифікатора дозвольте мені розповісти вам історію з
історії. Нижче наводиться уривок з багато суперечок, написані, наприклад білий, близько 1850-1890.
Генріх IV, імператор Німеччини (11 Листопад 1050 через 7 серпня 1106), передбачається,
що нехтують авторитет Папи, цей монарха була оголошена відлучений від церкви і скинутий
католицької папи. Жаху від дезертирство і загрози його власної князів, яким було
запропоновано в повстання проти нього папської мандат, Генрі відчув необхідність зробити
його світ з Риму. В компанії з дружиною і вірним слугою він перетнув Альпи в зимову що він
може принизити себе перед Папи Римського. При досягненні замок були Папа Григорій був
поміщений на зиму, імператор і його дружина, без їх охоронжп, були проведені в зовнішній і
там, в суворому холодний зими, з виявлені головою і голі ноги і одягнені в недостатній одяг,
були зроблені чекають дозволу Папи вступить в його присутності. Це вони зробили протягом
трьох днів і тоді тільки дозволялося відкриється Папа, імператор погодився, що тато мав право
забрати та повернення імператора insignia влади роялті.
Я прошу вас, коли ми грішили проти Бога і потім побачити гріховності наші шляхи таким чином
каючись ті гріхи а потім запитайте Бог простить нам, Бог вимагає від нас страждати такі образи і
приниження? Ні, він не потребує; Він з радістю вітає назад його примхливий дітей в руки люблячий.
Такі являє собою різницю між особистості Бог і сатана, як показали дії Римської церкви.

Ідентифікатор # 15
Причини обману процвітати
Через його політики він повинен викликати обману процвітати, Даніель 8:25
Через свою політику правда Біблії пригнічується і помилкові доктрини антихрист буде
процвітати. Римська церква протягом століть створив сам виступити проти всього, що є Бог, і те, що
поклоняються, цього воно робить, тому що сатана хоче знищити усі культу з істинним Богом і тим
самим створити помилкової релігії, що типово поклоняється загибіль, сатана.
Найбільший брехні, сказав анти Христос (католицької церкви), є, що Бог переноситься суботи від
його Святий сьомого дня unholy перший день тижня. Четверта заповідь є дуже ясно, що день тижня
суботи слід дотримуватися.
Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів будеш ти праці і зробити всі твої
працювати: але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому не ти будеш робити будь-якої
роботи, ти, ні Син твій, ні твоєї дочки, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої рогатої худоби,
ні твої незнайомець, що знаходиться в межах твоїх. Бо шість день творив Господь небо і землю, море
та все, що в них а дня сьомого: Отже, Господь благословив день суботній і освятив його. Вихід 20:8-11
Мій улюблений, видалення себе від досяжності сатани, дати істинне поклоніння Богу як Бог
звелів, інакше ви отримаєте знак звіра коли Ісус повернеться встановити своє царство на землі.

Ідентифікатор № 16
Руйнує через миру
Знищити через миру, Даніель 8:25
Коли вона руйнує його не обов'язково доведеться вдаватися до війни, але виконує знищення
мирними засобами, наприклад, проведення випробувань невинних людей і призначити їх єретики або,
отримавши інших народів до війни за це.

Потім вони ідентифікатори антихрист як показано в книзі Даниїла, а також кілька історичних
довідок від церкви в Римі власні записи та інші. Як ви можете бачити, Римська церква відповідає всім ці
ідентифікатори, тому я змушений зробити висновок, що це насправді Римської церкви, є анти Христос,
як передбачено в книзі Даниїла. Так що ви будете знати, є кілька ідентифікаторів в книга одкровення,
що додати до визначення Римської Церкви як анти Христос, і я привозить їх на світ як ми їх у цьому
дослідженні Біблії.

Історичні ідентифікатори анти Христос
Нижче я покажу від історичних документів і котирування, що Римської церкви є по суті анти
Христос. Нижче наводиться уривок з наступну книгу.

Десять заповідей двічі видалено
Письмово за: Денні Шелтон & Шеллі Куінн глава 6,

День лордів
Біблія листя, без сумніву, який день належить до Господа нашого. Всі Писання, які
визначають особливий день Господній призначити честь суботи, 7-й день тижня. Що вас
здивувати?
Чи знаєте ви, немає ніякої згадки Біблії на перший день тижня, як будучи Господнього
дня? Одномісний Писання робить це підключення. У цьому розділі ми розглянемо кожен
Біблійний вірш, який говорить про "перший день тижня." Не хвилюйтеся, він не буде громіздким,
є лише вісім, (п'ять з яких див. цю ж подію).
По-перше, давайте розглянемо, як ця помилка поповз до церкви. Найбільш християнських
церков засновувати свої доктрин (вчення) на біблійні тексти. Звук біблійні доктрини
розробляються з поглибленим вивченням всі Писання, пов'язані з певними темою, розглянуто в
рамках їх записані контексті (Шукає Бога старанно). Але люди Люк необгрунтованою доктрини,
коли вони беруть випадковий підхід використання лише декілька Святе Письмо, вирвані з
контексту. Це сатани, щоб приховати правду в впливати.
Один широко поширене доктрини виходить за рамки піде до точки необгрунтованим.
Цього навчання має абсолютно не Писання, щоб підтримати його. Це традиція людини
практикується католики і протестанти більшості. Неділя дотримання суботи вперше заснував за
Римської церкви під наполяганням імператор Костянтин, імператор нещодавно Возз'єднане

Римської імперії, внаслідок чого Костянтина статус силою зброї, прийнято вважати перші
римський імператор христитися християнин і самозваних перший Папа церкви.
Ви бачите, це не секрет! Католицька Церква стверджує, що передали святість суботи сьомого дня
суботи на неділю.

Томас C.F.
У листі від 20 жовтня 1895, Віра наші засновники, п. 14, канцлер кардинал Гіббонс
Звичайно католицької церкви стверджує, що зміна було їй діяти. І закон є на позначення
її церковної влади і влада в релігійних справах"це широко викладається у їхніх катехізації та
інші церковні документи.
Сатана знає, що знак Божого народу є бухгалтерія суботній суботу, і він хоче, щоб
видалити що шляхом витіснення свій день поклоніння.
За історичним визначенням протестанти є ті, хто протестувати Папи претензії ultimate
владу над питання релігійної віри. Ми є ті, хто вірить у Біблії і прийняти його Верховної влади як
слово Боже.
Оскільки суботу, не, це вказано (суботи Господь) в Біблії, хіба це не цікаво що non
католиків, які сповідують взяти їх релігії безпосередньо з Біблії і не від церкви спостерігати
замість суботу неділю? Так, звичайно, це не узгоджується, але близько п'ятнадцяти століть до
протестантизму народився було внесено зміни.
Протестантів продовжують спостерігати користувача, незважаючи на те, що вона
спирається на авторитет католицької церкви і не на явний текст в Біблії.

Д-р е. т. Hiscox
Нижче наводиться цитата з лідером Хрестителя, авторХрестителя посібник."
"Існував і команду, щоб святити день суботній, але що суботній день не було неділю.
Однак буде легко сказав і з деякими Показати тріумфу, що Субота була передана від сьомий
до першого дня тижня, з усіх своїх обов'язків, привілеї і санкцій.

Щиро бажаючи інформації з цього питання, які я вивчив протягом багатьох років, я
питаю, де запис цієї операції можна знайти? Не в Новому Завіті, абсолютно не. Там не видно
біблійні зміни суботній установа з сьомий до першого дня тижня.
Мені здається незрозумілим те, що Ісус, протягом трьох років обговорення зі своїми
учнями, часто розмовляти з ними після суботи питання обговорюємо в деяких з її різні аспекти,
позбавивши його від його ХИБНІСТЬ (єврейський традиційних) губ, ніколи не згадував будьякого перенесення дня: також, що протягом сорока днів життя Воскресіння, немає такого
поняття, був дав зрозуміти.
Ні, так далеко, як ми знаємо, зробив Духа, яка була дана принести їх пам'яті всі речі, що
він їм говорив, мати справу з цим питанням. І ще не надихнули апостолів, у проповіді
Євангелія, заснування церков, консультування та інструктаж, ті, що заснована, обговорити або
наближатися до питання.
Звичайно я досить добре знаю, що Неділя прийшов в силу в ранньої християнської
історії як релігійні день, як ми дізнаємося з Християнської батьків та інших джерел. Але як
шкода, що мова йде фірмових з Марком Язичництвоі охрестили з ім'ям бог сонця, потім
прийнятий освячене папської відступництва і заповів Священна спадщина до
протестантизму."

Показати Тріумф
Доктор Hiscox показує його істинної, в тому, що він вважає це за "Показати тріумфу," що
Римської церкви перереєструвати суботи сьомий до першого дня тижня. Я прошу вас, де є "Тріумф" в
це кричуще акт непокори?
Ви поглинута triumphing над Заповідей Божих або ви хочете, щоб дати поклоніння Богу?
Як ви можете дати поклоніння Богу, якщо ви не підкорятися його командуванням і святкують в
церкви в Римі "Тріумф" над Божим заповідям?
Немає місця в Біблії, де Бог або Ісус дає інструкції або команду, що суботній день Господа, щоб
спостерігати в перший день тижня, (неділя), але як ви можете бачити цей лист, написаний доктора
Hiscox це брехня, сказав антихриста проводом якої працює Римської церкви.

Не в Новому Завіті
Доктор Hiscox продовжує давати свідчення, що на ділі немає місця в Новому Завіті, де Бог або
Ісус дають таку команду або інструкція, ще хоча він визнає, що це, доктор Hiscox розкриває його
прийняття анти Христос брехні над слова Божого, який показує йому, як на богохульником і грішник
проти слово Боже.

Незрозумілим те, що Ісус
Доктор Hiscox йде, щоб виявити його злі серця, сказавши, що це "Unaccountable" що Ісус
ніколи не згадував будь-якого перенесення день від дня сьомого до першого дня тижня. Такі
зарозумілість робить цей маніфест шоу в серці доктора Hiscox, що він розпусна Сина Божого і через
нього Бог створення. Хоча доктора Hiscox не католик, вона показує, що це не просто Римської церкви
тобто Антихриста, але що блудниця дочок також анти Христос.

І ще не надихнули апостолів
В цих словах доктор Hiscox є виявлення і ні визнав, що апостоли Ісуса не проповідують ні наміри
будь-який інший день поклоніння, крім того, що Господь наказав був у четвертої заповіді. Незважаючи
на це, доктор Hiscox скаржиться, що це повинно було короткозорий з них, і що це "Тріумф" що
Римської церкви виправити цю помилку.
У цьому дисертації цих точках факт доктор Hiscox показує мені що він не є справжнім
послідовником Христа, але помилкові Бога, сатана.

Крістіан батьків
Доктор Hiscox вказує на те, що там було багато релігійних лідерів у 200 "s і 300's нашої ери, який
проповідував і закликав недільної поклоніння, він називає їх християнські батьків. Проблема в тому, як
тільки вони проповідував іншим, ніж як навчав Ісус Христос, вони перестали бути християнином і став
антихриста.

Правда за час перед і після встановлення Римської церкви, імператор Костянтин, багато хто так
звані християнської секти, зберігається і проповідував перший день поклоніння. Це сталося тому, що
сатана має вплив на умах людей, і коли ви можете знайти людину, яка більше зацікавлені в багатство
світу, а не знаючи, правда слова Божого, ви отримаєте людей зацікавлені в просуванні своїх власних
могутності і престижу через слово Боже. Це було вірно храм старших за часів Ісуса як добре.

Фірмовий знак Язичництво
У цих словах доктор Hiscox має на увазі ім'я, дане в перший день тижня, імператор Костянтин,
неділя. Це спроба із королем Костянтином і даймо славу Бога сонця, який є Богом, які вклонялися
Костянтина, не Бог створення. Саме ця честь приділено язичницького бога сонця, що д-р Hiscox
скаржачись.

Священна спадщина протестантизм
Пам'ятайте: Доктор Hiscox було протестант і впливових в баптистської церкви.
Саме з цієї причини, які він вважає недільної поклонінняСвященна спадщина до
протестантизму." Доктор Hiscox показав себе, за його власними словами, щоб бути анти Христос, через
його вплив і позиція в баптистської церкви, він прагне сприяти сатани помилкових Євангеліє для
подальшого анти Христос спроба обманути людей від справжній слово Боже.
Сьомий день суботній є ознакою або ущільнення між вами і Богом створення. Якщо ви не в змозі
стримати сьомий день суботній, то у вас немає печатки. Якщо ви не маєте печаткою Бога, то у вас є знак
звіра. Немає не середній шлях, або ви любові Бога, або ви ненавидите Бога.

Д. Бен Муді л.
Бен Муді Біблійному інституті
"Суботи було обов'язковим в Едемі, і це було в силі з тих пір. Ця Четверта заповідь
починається зі словом "ПАМ'ЯТАЙ", показуючи, що суботи вже існував коли Бог писав закон на

стіл з каменя на Синаї. Як можна чоловіків стверджують, що це один заповідь було зроблено
геть з коли вони визнають, що інші дев'ять ще обов'язковим?"

Четверта заповідь
Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів будеш ти трудових та виконати всі
твої: Але сьомий день – Субота Господа Бога: в ньому не ти будеш робити будь-яку роботу, ти, ні Син
твій, ні твоєї дочки, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої рогатої худоби, ні твої незнайомець
це в межах твоїх: для в шість день творив Господь небо й земля , море і все, що в них і відпочивали
сьомого дня. Тому то Господь благословив день суботній і освятив його. Вихід 20:8-11
Це потужний і явним. Як хто-небудь називають себе діти Бога і віру Божу та ще не
дотримуватися заповіді Бога. Незважаючи на будь-які інші традиції, або використання Писання з
контексту, їх формулювання в цю заповідь є настільки точним і явні щодо того, залишити немає місця
для сумнівів, за винятком тих, які знаходяться під впливом і брехні сатани.

Визначення суботній
Сама назва "Суботи" ведмеді Марк Божої влади. На івриті слово для суботній є Шаббат. "Ша"
означає вічне один. "Човник", корінь слова Авва,, що означає, батьк
о, ванна або Бет означає, що будинок або знак .
Об'єднані як суботній вони пакують переконливим свідченням, знак вічне батька.
Невже мій субот ви повинні тримати, бо це ознака між мною та вами по всій ваші покоління,
що ви можете знати, що я Господь, який освячує ви. Вихід 31: 13
Перші християни визнана марка владу Бога. За перші сто років історії церкви ви
знайдете не обговорення питання суботи.
Історія Церкви розкриває римських урядів (імператор Костянтин) спочатку намагався,
щоб стерти Божі заповіді суботній. Вони стикаються з жорсткою стійкість до перетворення
суботній поклоніння в недільної поклоніння серед віруючих. Римсько-Католицька папства знав,
як боротися з такими опору.

Рада Лаодикії
364 оголошення Римської церкви прийняв закон.
(Canon XXIX) , який постановив: "християни не повинні Judaize і бути простою в суботу,
але повинен працювати в цей день; але Господнього дня вони повинні особливо честю і як
християни, якщо можливо, зробить ніякої роботи в той день. Якщо, однак, вони зустрічаються
Judaizing, вони повинні бути відокремлений від Христа"

День Господній
У цьому пункті бо в цей "день Господній" не є посилання суботи, як Commanded Бог, а день
тижня, коли Cesar, "Володар" отримав податки з митниками. Це цей день, "Неділя," що Римської
церкви передані дотримання суботи до.
Це доводить дві речі для мене. По-перше, християни були ще поклонявся в суботу понад
триста років після Вознесіння Христового до неба. Ось чому Римо-Католицької Церкви
довелося вжити заходів проти них. По-друге, папство Роман був готовий викорінити ті, хто
слідував записані інструкція Бога, а не методи, створених людиною.
Силу цього закону історики повідомляють, що штраф за поклонявся в суботу була
смерть! Багато мільйонів людей були вбиті. Багато більш погодилася на зберегти своє життя.
Історія повториться?
Хто несе відповідальність за введення суперечки, цієї неділі обліку традиція людини?
Працює через людські представники (імператор Костянтин конкретно, {перший Папа Римської
церкви}, сатана, позиціонуючи себе знищити знак владу Бога і його спілкування з віруючими,
Святий суботній день Господа.
Сатана хоче бути ", як найбільш високі" (Ісая 14:14). З тих пір він спокусив Єва в саду,
заклятого ворога наші душі продовжує надавати сумніву і невіра в слово Боже закріпитися в
нашому житті.
Сатана хоче зробити неділю Марк HIS авторитет. Шляхом маніпуляцій встановленої
день і час Божі заповіді, тепер у нього багато обдуреним моляться істинний Бог поклоніння на

день тільки санкціоновано його вплив на релігійна система, система, яка знущається більшість
протестантів. Розглянемо наступні кореспонденції:

Священик Томас письменниця
Президент редемптористської коледжу, Kansas City, Mo, 18 лютого 1884
"Моя Божественна Сила я скасувати день суботній і наказую тобі, щоб святити, перший
день тижня".
А усьому цивілізованому світі схиляється побожним згідно до команди Римської церкви.
Слово Боже є важливим; Це приблизно біблійний вірності і вірність Ісуса Христа.
Ніхто не змушує нас піти до церкви в неділю "ще," Хоча час, що підпадають під невірний
пророк що ми цілком може бути примушений бути присутнім неділю маси. Ми ще не на знак
звіра; Однак, поклоніння буде дотримуватися в кінці днів, які, коли знак звіра буде значним.
Я не згоден, що недільної поклоніння буде дотримуватися в кінці часів. Невірний пророк є
безбожним релігії, тому більш ніж ймовірно, ні поклоніння буде дотримуватися. Покласти його іншим
способом, всі форми поклоніння буде переслідуватися. Безбожним релігії лібералізму, яка невірний
пророк, вже почали переслідувати християн, інших релігій, скоро буде слідувати. Через цей
переслідування християн та інших релігій без сумніву буде збільшення поклоніння, ті, хто виступає
проти сатани помилкові і безбожним релігії лібералізму.

Thomaston, Грузія
22 травня 1954
Папа Римський Пій XII, Рим, Італія
Шановні панове:
Це звинувачення правда, що протестанти звинувачують вас з? Вони кажуть, що ви
змінили сьомої суботи день до, так звані християнської неділю: те ж саме з першого дня тижня.
Якщо так, коли ви зробили зміни та, якою владою?
Ваш дуже воістину

Дж. день л.

Відповідь:
Журнал католицьких розширення
180 Wabash просп., Чикаго, Іллінойс
(Під благословення Папи Пія XII)
Шановні панове:
Щодо зміни з дотриманням єврейських суботи на християнської неділю я хотів би
звернути вашу увагу на факти:
(1) Що протестанти, хто приймає Біблію як єдиним правилом віри та релігії, слід
неодмінно повернутися до дотримання суботи. Той факт, що вони не роблять, але
навпаки спостерігати неділю, stultifies їх в очах кожна людина мислення.
(2) Ми католики приймаються до Біблії тільки правило віри. Крім Біблії у нас є живий
церкви, як правило, щоб вести нас. Ми говоримо, ця Церква порушено за Христа,
щоб навчити та спрямувати чоловіків по життю, має право змінювати урочисте закони
Старого Завіту, і таким чином, ми приймаємо її перехід з суботи на неділю. Ми чесно
сказати: "так,"церкви зробив цієї зміни, зроблені цього закону, як вона зробила багато
інших законів, наприклад, п'ятницю стриманість, незаміжніх священства, закони, що
стосуються змішані шлюби, регулювання католицьких шлюбів і тисячі інших законів.

Расизм, сприяло Римської церкви
Я бажаю, щоб ввести коментар тут, "щодо змішані шлюби," ви розумієте, що цей католицький
просто зізнався? Що таке змішаний шлюб, "Шлюб між білим і що кольорові
людини?" Католики тільки визнали, наскільки я стурбований тим, що вона була католицької
церкви, які сприяли й сприяло расизму в світі. До цієї події в історії чоловіки не судити інших за
кольором їх шкіри, це, звичайно, стали нестримної в Європі в темні віки і все-таки відчувається у всіх
його формах зло сьогодні і тепер ви знаєте, чому. Сатана хоче, що чоловіки ненавидять, шляхом
заохочення расизму, сатана вдавалося це бажання.

Бог ніколи не сприяв би расизму; всі люди є рівними відповідно до законів Бога. Якщо ви
тримати Заповідей Божих і свідчення Ісуса, то не важливо хто ви або де ви знаходитесь, ви люблять
Бога і Святого Бога.
Сатана шляхом його антихриста церкви в Римі і багато протестантських церков сприяє чоловіків
не створені рівними, що деякі з них краще, ніж інші; просто ще один абсолютний різниця між
особистості Бога і особистість сатани.
(3) , Ми також сказати, що з усіх протестантів, адвентисти сьомого дня єдиною групою
цієї причини правильно і узгоджуються з їх навчання. Це завжди трохи смішно,
побачити протестантських церков, у pulpit та законодавчої влади, вимагають
дотримання неділях з яких нема в Біблії.
З кращих бажання
Пітер р. Tramer, редактор

Адвентистів сьомого дня
Я знаю кількох людей, що належать до церкви адвентистів сьомого дня, і я хотів би вказати на те,
як вони вказують на Вищенаведена цитата від католицької з гордістю, що Римської церкви визнав свою
праведність у їх дотримання сьомий день суботній. Я просто хотів би зазначити, що вони пишаються
тим, що анти Христос визнав їх; тоді, як я б перестати думати про те, чому вона так повинні хвалити
релігія це так навпроти власного? Що таке там про адвентистів сьомого дня, що робить їх думають, що
вони Божі, тільки щоб побачити антихрист сміятися над ним?
Тих, хто адвентистів сьомого дня, що я знаю, пишаються тим, що вони стверджують, що дають
поклоніння згідно буквальне значення Писання Біблії, але, як я намагався звертають увагу на їх
переконання, що Бог сотворив Вселенну буквальне 24 годину за 7 днів, як день спостерігається на землі,
має жодних підстав у Святому Письмі. Як я розумію, це брехня, що сатана засліпив їх, таким чином,
щоб утримати їх від по-справжньому буття Бога, що чому католики сміятися над ними.
Якщо ви думаєте про неї, хіба це не смішно, що вимагають дотримання неділю і намагаючись
підтримати неділю протестантів, які сповідують йти по Біблії і Біблія лише синій закони? Католики
знайти "смішними", тому що не існує біблійні підтримки для тверду позицію.

Тим не менш, багато протестанти, кажуть, «що відмінності це зробити? Принаймні я беру в день,
щоб поклонятися Господу!" Інші сказали мені, "Я святити кожен день."
Компонент, зниклих без вести з їх міркувань, що Бог благословив і освячена день, не інші. І
Божий визначення підтримання на день святих (колишній 20:8-11) це припинити всі світські роботи і
частиною визначення що являє собою роботу, яка використовується в четвертої заповіді утриматися
від покупки і продажу, і всі види торгівлі.

Купівля та продаж суботу
І якщо народ краю принести посуду або будь-який хліба на день суботній, продавати, що ми б не
купив їх по суботах, або Святий день. Неємія 10:31
У цьому вище віршах автор виявлення його розуміння, що Бог забороняє купівлі або продажу
нічого протягом години освятити суботній день.
Це йде разом з розширеного визначення слова "Робота", що використовується в вихід 20:10.
У цьому вірші це не достатньо, що ви особисто брати участь у будь-якої фізичної праці, але що
ніхто, що працює для вас працювати або. Це також включає в себе займатися палати, в процесі
експлуатації бізнес, де ви повинні співробітників.
Ви не можете дозволити будь-кому під контролем або працювати протягом години суботи, навіть
якщо вони не святкувати суботній день у свої власні поклоніння. Якщо ви дозволити іншим
користувачам працювати то це так само як, якщо ви самі працювали.

Ти не будеш працювати
У ті часи бачив я в Юдиних ступаючи вином тисне на суботу і залучення снопів і накладна ослів;
а також вино, виноград і інжиром і різного роду привиді тягар, який вони принесли в Єрусалим суботу:
та я свідчили проти них в той же день, коли вони продаються хліба. І я наказав Левитів, які вони
повинні очистити себе, і що вони повинні прийти і тримати ворота, щоб освятити суботній день і
зосередити увагу на його як наші захоплення, замість мирських задоволень. Неємія 13:15-22
Ці вірші є ще раз показує нам, що це гріх, щоб займатися будь-яку роботу або купівлі або
продажу протягом дня в суботу. Це був написаний чоловік, які жили в час що народ Ізраїля були ще в

основному рабів в Перської імперії під час реконструкції храму в Єрусалимі. Слова, використовувані
запропонувати, що автора цих слів живе в місто Єрусалим, котре знаходиться за його використання
слова "тримати ворота".
Пам'ятайте: Бог дозволив що нації Ізраїль і його храм, повинні бути знищені, ефективно
вбиваючи переважна більшість тих громадян Ізраїлю, які втратили свій шлях у заповіді Бога і постійно
грішили проти Бога. Сімдесят років люди жили в рабстві на чужині і під язичницьким богам, весь час
каючись гріхи їхніх батьків і заявляючи про свій намір дотримання Заповідей Божих, як і їхні батьки не
мав.
З поверненням до Єрусалиму і відновлення храму у багатьох, включаючи автора цих слів
намагався, щоб змусити всіх в Єрусалимі дотримуватися Божих заповідей, як правильно під Бога.

Перетворити Away ноги
Якщо ти відвернутися нога твоя з суботи, від виконання твої задоволення на моїй Святий день;
і називати суботи захват, вони святі Господа, почесного; і будеш дотримуватися його, не роблячи
твоє володіє шлях, ні знаходження твою задоволення, ні виступаючи твою слова: то ти повинен
радувати самого себе в Господа; і я привести тебе їздити на високих місцях землі і годувати тебе з
спадщини Якова батька твого: Бо уста Господа, бо він. Ісаї 58:13-14
Ніхто не може тримати кожен день святих в очах Господа! Ще важливіше те, тільки Бог
благословить і Освяти день, заявивши, що він буде для нього священне, як він зробив з сьомий день,
називаючи його "мій Святий день". Бог мають намір його суботній бути простим релігійних
дотримання? Ні! Він створив би на день, щоб відсвяткувати наші відносини з ним. День є лише
зовнішнім символом з яких ми визнаємо самих найвищим авторитетом над нашим життям в нашому
збереженні що один день Святого тижня, ми приймаємо це як знак між нами і Богом.

Сатана обманює
Пророк Пол
Стережіться, щоб хто-небудь обдурити вас через філософії і порожній обман, згідно з
традицією чоловіків а не за Христом. До колосян 2:8

Стережіться, щоб хто-небудь обдурити вас: Якщо ви не дають вірно і правильний поклоніння
Богу тому, що ви ніколи не сказали, правда, слово Боже, а потім поклоніння, ви даєте, можуть бути
щирими і від серця, але які не є досить хорошим.
Бог заповідав нам, як ми повинні дати поклоніння йому, що якого він розповів нам, за його
власними словами ідеально підходить і не потребує будь-яких поліпшень або поправки, даровану
чоловіків. Ми повинні поклонятися саме як Бог команд, не додавання або зменшується від слова
Божого.
Через філософії і порожній обман: Сатана обманює, і він буде обдурити вас, якщо ви дозволите
йому. Сатана налагодив помилкової релігії, контрафактних релігії, про те, що Ісус створена. Шляхом
надання помилкові інтерпретації сказав Бог і помилкові слова Божого слова, сатана призведе до дати
поклоніння таким чином, ніж інші, як Бог звелів.
За традицією чоловіків: Один з таких шляхів що сатана сприяє його помилкові релігії є шляхом
створення давню традиції, які потім отримують перевагу над слово Боже.
Один такий брехати і традиції, що сатана використовує є дотримання перший день тижня, як
день суботній, коли немає нічого в Писанні і, отже, нічого, що коли-небудь говорив Богом, або Ісус, що
дає інструкції або команди, які ми спостерігаємо в суботу неділю. Брехня розгубитися, але Крістіан
спостерігати цей день, тому що вона була створена 1700 років тому, і традиції до цих пір
спостерігається через слово Боже сьогодні.
Не за Христом: Я хочу, що всі розумієш, що є різниця між іменем Ісуса і використовуючи ім'я
Христа. Ісус є Син Божий, але він також сина плоті і крові жінки. Саме з цієї причини, що Ісус часто
називають себе "Сина людського" З іншого боку Христос є сутність Бога, що означає, що Христос є Бог,
і що Ісус Христос є Богом в тілі людини. Ісус не став Ісус Христос, поки він хрестився від Івана
Хрестителя в річці Йордан.
При цьому розумінні, ви повинні розуміти, що все, що вчив Ісус має в якості свого заснування
все, що було дане нам Христом, або Бог. Це означає, що Десять заповідей, даровану нам Богом також в
core Фонду все, що Ісус навчав, яка включає в себе четвертої заповіді та сьомий день Святий суботній
день.

Ідеальний брехні
Для цього є любов до Бога, щоб ми додержували його заповіді. І його заповіді не обтяжливим. За
все, що народжується з Богом долає світу. І це перемога, що подолали світу, нашу віру. 1 Івана 5:3-4

Пам'ятайте: ідеальний брехні є той, який найкраще бентежить правду. Ідеальний брехні є
істина 90% та 10% брехні.

Авторитет Папи Римського
Нижче наводиться цитата я отримує з Інтернету, я не впевнений, про ім'я автора.
я стверджую, що кожен раз, коли Папа вказано на Пожертвування Костянтина як доказ
його тимчасової адміністрації, або на Пожертвування був цитований справжнього канонічного
права, це ефективно склала визнання які фрази Vicarius Filii Dei був також вважається
справжнім, і ця ситуація існує вже понад 600 років...
Я взяв вище коментар від католицької журнал, як це вказано в Інтернеті. Цей коментар має
справу зі спробою католицької церкви розвінчати ідея, що число 666 можна віднести до Папи від його
заголовок. Моя причина для представлення цей коментар є не доводити, так чи іншого щодо номер 666,
але те, що цей коментар про те як істина.
Автор цього коментарю говорить " на Пожертвування Костянтина як доказ тимчасової
адміністрації церкви в Римі, " те, що Римська Церква визнає, що він отримав свої тимчасові
повноваження не від Бога, але від того чоловіка, імператора Костянтина. У який Всесвіт робить владою
людини навіть великого імператора, замінюють собою владу Бога?
Сповідують бути представником Бога на землі є помилковим, за який дав Папа цієї станції, не
Бог, не Ісус і, звичайно, не Пітер. Імператор Костянтин, людина, яка поклонялися Бога сонця і не Бог
створення тато отримав цю станцію. Коли Костянтин створюють Римської церкви, він не прийняти
християнство, він намагалися зробити, щоб включити християнства в язичницької релігії, що так
нагадує старий релігії стародавніх римлян, це дивно для мене як ніхто інший не побачила схожість в цих
століть.

Оголосити себе представник Бога, і таким чином наявність в силах змінити законів Бога, це
блюзнірство. Тільки Бог сам або його сина Ісуса, який Бога в тілі людини, має такі повноваження. Ісус
ніколи не дав таку владу будь-який з його апостолів, поки Папа стверджує, що він має цю владу,
говорити про те, пихатий егоїстичні і прикордонне манією величі, що Пап вважають себе ледве бути
Бога на землі. Що ще більш веселим, люди дивляться Папа як лідер всіх християн у всьому світі,
католицькі і протестантські.

Архієпископ Венеції
До стаючи Папа Пій X.
Римського єпископа не тільки представник Бог Ісуса Христа, але він Ісус сам Христос,
приховані під завісу плоті. Римського єпископа говорити; це Ісус Христос, хто говорить.

Той Ісус
Анти Христос заявляє, що він Бог. Повний богохульство! Ісус не ховається в плоті з іншою
людиною, тому що Ісус має своєї плоті, що проявляється в наступному.
І, прорікши (Ісуса) ці речі, поки вони (апостолів) побачив, він угору возноситись став; та хмара
отримала його з їхнього видовища. Дії 1:9
І хоча вони твердо дивились на небо, як він, ось два мужі ними у білій одежі Діях 1:10
Який також сказав, ye люди Galilee, чому стенд ye пильно дивляться в небеса? Той Ісус, котрий
береться догори від вас в небеса, прийде так, як ішов як ye побачили його ідете неба. Дії 1:11
Людина плоть і кров, Ісус, вознісся на небо, і коли він повертається він буде спуститися як ішов,
не приховано в людському тілі іншої людини, але той Ісус, в тіло і душу, що вознісся буде повернення
до нас з хмар.

Неправдиво Христа
Бо Господь сам зійде з неба із наказом, при голосі Архангола та з Божій: і мертві у Христі
воскреснуть перш: потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на
зустріч Господню на повітрі: і так завсіди будемо з Господом. Я Солунян 4:16-17
Ви не повинні бути стурбовані, якщо ви знаєте правда Христа з будь-якого imposters, такі, як тато
Римської церкви, тому що він зробить його приходу, відомий на весь світ в ту ж мить він приходить.
Коли він повертається, сам Господь зійде з неба, це те ж саме Ісус, що вознісся на хмарах також
буде спуститися з хмар.
Коли він повертається, він буде робити так із наказом, при голосі Архангола, в цьому не буде
ніяких сумнівів, що він Господа Ісуса Христа, для хто ще може мати Архангел передвісник його
приїзду?
Коли він повертається, він не буде мати тільки Архангела звучання свого прибуття, але він буде з
Божій, повернення на землю. З гучності комбіновані голоси, мертві у Христі воскреснуть перш,
настільки голосно звук буде що це буде пробудити в Христі, буквально.
Коли він повертається, після того, як він отримує всі мертві у Христі, ми, що живемо в Христі й
залишаються повинен, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі.
Це захоплення , ви, напевно, чули про. Так не обманюйте інших людей, які будуть називають
себе Ісус у плоті іншого, тому що ви будете знати без сумніву, коли повернення Ісуса.

Великий енцикліка
Лист-Лев XIII сторінки 304
Ми проводимо по цій землі місцем всемогутній Бог.
Те, що Папа Римський Лев XIII говорив є те Папа Римо-Католицької Церкви Бога на землі і як
такий непогрішним і його слова, як слово Боже. Антихрист заявляє себе як Бога. Навіть Ісус бути
обережними, щоб не приходять прямо і заявити про себе Бога в тілі людини, бо він знав, що робити так

повинні були євреї, оголосити його на богохульником і взяв би його, щоб бути камінням смерті, поки це
гордовиті і зарозумілим тата, не тільки вийшов прямо і називає себе Бога в тілі людини , але не
заперечується будь-для того, щоб зробити це. Такою є сила Сатани над умами неосвічені люди.

Prompta Матяшем (ПА ПА) II
Обсяг VI, сторінка 29. Луцій Феррарі
Єпископ Риму має так великий авторитет і влада, що він може змінити, пояснити, або
інтерпретувати навіть божественним законам. Він може змінювати божественний закон, тому
що його влада поширюється не людину, а Бога, і він діє як намісником (представник) Бога на
землі.
Щоб пояснити і тлумачити закону є ще один спосіб сказати, що тато має право змінювати законів
Бога. Римська церква стверджує, що мають владу від Бога, але як я показав свої повноваження походить
від тільки чоловік, давно помер імператор Риму. Римська церква будучи антихрист отримує свої
повноваження від сатана не від Бога.
Коли Римська церква змінено формулювання третій заповідь з, "Ти не візьмеш ім'я Господа,
Бога твого надаремно," на "день суботній слід дотримуватись в перший день тижня," це не тільки
якими ображали проти заповідей, написані на двох кам'яних столиках дуже перстом Божим, вона також
хули проти Святого Духа , непрощенним гріхом. У всіх цих історичних ідентифікатори можна
побачити, що Римська Церква визнає, що він змінився законів і рази Бог.

Мої діти Come Out
Вавилон, упав великого
І він плакав потужно з сильним голосом, кажучи: "Вавилону великого: упав упав та є стати
житла дияволів і утримуйте кожну фол дух і клітці кожен нечисту і ненависний птах для всіх націй
пили вино люті її блуду, а царі земні вчинили перелюб із нею , і торговців землі є воском багатими через
велику кількість її делікатеси. Об'явлення 18:2-3

Великий Вавилон – символічне ім'я, яке дає Бог місто антихриста. Це також символічне значення
False церкви, побудовані на сатани помилкових Євангелії, як такий Бог закликає до тих, які належать до
цих церков, щоб вийти, так що його гріхи не будуть ваші гріхи, і гнів Божий буде не бути завдали ви.
Цей заклик вийти спрямована не тільки на тих, які відвідують Римсько-католицької церкви, але для тих,
хто протестантських церков, які дотримують неділею як їх суботи.

Вийди від неї
І почув я інший голос з небес, кажучи: "вийшов з її, мій чоловік, що ви бути не берете участь у
своїх гріхах, і що ви не отримаєте на неї кари за гріхи її досягли аж до неба, і Бог згадав про неправди
його. Об'явлення 18:4-5
З усіма цими історично документально котирування і коментарі як і раніше нестимете недільної
поклоніння є ще потурання Богом? Як може будь-який мислення людей, провести ще що як справжній
яких так яскраво показали, щоб бути помилковим?
Бог дзвонить вам, ви можете почути його чи є ви як і раніше засліплений оману Сатаною і?

