Урок 20
Анти Христос в Одкровенні
Книга Одкровення є продовженням книзі Даниїла. Правда, вони написані різними чоловіків
близько 600 років один від одного, але тема і мета два такі ж. Наступні вірші в книзі одкровення
виявити ще один аспект антихрист, по-перше, щоб зміцнити, що анти Христос, що Ісус дає бачення
Іоанна з, і потім показати анти Христос, як вона існує після рани, що лікує і в кінці дні.
Ви повинні мати на увазі, що книга одкровення кінець часу і до кінця днів книги пророцтва. Як
такий практично все, що говорили про символізм за щось інше, і один день за один рік розрахунок є
обов'язковим для всіх час пророцтва огляду, за винятком одного.

, Зверніть увагу: Глава 12 Апокаліпсис є продовженням книзі Даниїла. З книги Данила,
Бог використовує розгорнути і огляд викладання методу, даючи посилання на який безпомилковий
посилань у Даніель, потім розширюється на те, що було показано в Даніель з новою інформацією. Ця
нова інформація дає підвищення ідентифікатори антихриста який дає впевненість, що те, що ми
припускали, в Даніель насправді є істина.

Символізм Христа
Жінка, зодягнена в сонце
Та там з'явилися Величне дивуватися на небі; жінка зодягнена сонце і місяць під ногами її і на її
голові вінок із дванадцяти зір: одкровення 12:1
Я пропоную, що ця жінка не є Ісус плоті і крові людини, як вважають багато хто, але поклоніння
Богу, як займався Ізраїлевих синів, інакше відомий як ізраїльтяни і визначені як ті, хто тримати
Заповідей Божих, які є одним і тільки справжнє поклоніння Богу, як Бог команд, до приходу Христа.
Церква не є цегли та мінометних будівлі. Церква не може бути одного самотній окремих даючи
поклонятися Богу, на зборах людей до безлічі громадах по всьому світу, всі даючи поклоніння Богу. Це

люди, святих Божому, що ця жінка представляє. Більше того тим не менш, цей вірш є також виступаючи
віри Божого дають ті, хто вважають, що слово Боже Святого письма Божого, Верховний над всім іншим
у Всесвіті. Якщо ви дасте вірно і правильний поклоніння Богу, то ви вже вважають, що слово Боже є
"істина".
Що жінки, одягнені у сонця є з дитиною, показує мені, що жінка збирається принести назад з
поклоніння Бог Ізраїлів, церкви Христа. Ісус спочатку проповідував перед нащадками Якова і це від
них, які розвивалися церкви Христа, або я повинен сказати, народився. Віри перший ізраїльтян не є
точним до церкви Христа, відмінності, які чому церква Христа еволюціонує від віри практикував
перший ізраїльтян, але все ще в його підстава або фундамент більшість же аспектів поклоніння, що
перший ізраїльтяни були.

НД символізм
Жінка, одягненим з сонцем, тому що сонце або одягу світла представляє чистоти і праведність в
очах Господа. Сонце також представляє творіння і що ця жінка є символічним всього всесвіту і що
символізм Бога, як вона показана бути творцем.

Місяць символізм
Що жінки стоїть на місяць є представником той факт, що місяць знаходиться найближчий
небесне тіло на землю і тому представляє або символізує все, що з його створення, що означає, що
жінки чи церкви, яка є люди, які є Святим Богом, і поклоняються Богу, хто є творцем все, що є або
будуть. Коротше кажучи, Святим Богом дати поклоніння Богу створення.

Вінок із дванадцяти зір
Вінок із дванадцяти зір являє собою дванадцять племен Ізраїлевих, які лежать в основі до віри,
які Бог намагалися прищепити в дітей Якова. Кожного племені названа на честь однієї з дванадцяти
синів Якова, і всіх, хто народився в кожного племені є нащадками крові Якова. Церква Христа заснована
на фундаменті, що віра і дванадцяти зір є представником цей факт.

Пам'ятайте: Яків був перейменований Ізраїлю тому, що він подолав свої гріхи, синів Якова
також подолали свої гріхи, коли вони покаялися а потім запитав їх брат Джозеф призначені для продажу
йому в рабство. Саме для цього покаяння в своїх гріхах, що дванадцять синів Якова ізраїльтян, як всі,
хто покаятися свої гріхи і виглядають до Бога про прощення.

Євреї і Христа
І вона те, що з дитиною плакала, travailing у народження і боляче буде доставлений.
Одкровення 12:2
Що жінки, одягнені у сонця є з дитиною, показує мені, що жінка збирається принести назад з
поклоніння Бог Ізраїлів, церкви Христа. Ісус спочатку проповідував перед нащадками Якова і це від
них, які розвивалися церкви Христа, або я повинен сказати, народився. Віри перший ізраїльтян не є
точним до церкви Христа, відмінності, які чому церква Христа еволюціонує від віри практикував
перший ізраїльтян, але все ще в його підстава або фундамент більшість же аспектів поклоніння, що
перший ізраїльтяни були.

Червоний дракон
Та там з'явилися ще один дивно, що на небі; аж ось великий червоний дракон, маючи сім голів і
десять рогів і сім корони після його головки. Одкровення 12:3
Червоний дракон не сатана індивіда, але, як жінка, одягнена в сонце обговорювалися вище,
представляє сатани помилкових Євангелія, як жінка не Ісус, але представляє святими Божими людьми,
(церква Христа).

Два Євангелія
Знайдіть хвилинку, щоб розглянути питання про це. Перший Бог показує нам, символізм для його
Святій Євангелії і його Церкви, а потім відразу ж післямова готелю, спина до спини; Він дає символізм
помилкових Євангеліє сатани. Бог робить це як спосіб говорить нам, що існують два Євангелія, і Бог дає
попередження, що ми повинні бути старанним, якщо ми хочемо бути в змозі визнати справжнє
поклоніння Богу, що заснована на Святій Євангелії Божої, для цього помилкових поклоніння, яка
грунтується на помилкових Євангелії сатани. Це буде пояснено останнього.

Пам'ятайте: Опис огляду тут символіка Червоний дракон є церква сатани, який грунтується
на помилкових Євангелії сатани.

Сім голів
І ось розум, хто створив мудрості. Сім голів це сім гір, на якій сидить жінка. Одкровення 17:9
"Маючи сім голів" є посиланням на семи пагорбах (гори), що в Рим (Вавилону великого) сидить
на. Риму історично, майже від Фонду Риму себе було передано як місто на семи пагорбах.

Десять рогів
І десять рогів, які ти бачив, то є десять царів, які не отримали поки ще немає Королівство, але
приймете силу, як царів одна година з звіра. Одкровення 17:12
"І десять роги," є посилання на оригінальний десять королівств, що утворився після кончини
імператорського Риму або своєї національної влади.

Сім коронки
"І сім крон на його голови," є також посилання на сім залишилися королівств і що вони
суверенних Націй або королівств. Що вони показано, крона на головах сатана, що символізують вони
перебувають під контролем або впливом сатани, саме тому Бог називає їх скоєння блуд з блудниця
жінка, яка є анти Христос.
Ці є один розум і дам їх владу та силу звірині. Одкровенні 17:13
Я пропоную, що причина Бог зображувати цих семи королівств залишилися від падіння Західної
Римської імперії, це тому, що вони як і раніше dupes і партнерів з анти Христос у кінці дні так само, як
вони були в середні віки.

Робить війни Божими святими
І його хвіст звернув третя частина зорі на небі і їх виганяли вони на землю: і дракон стояв перед
жінку, яка була готова бути доставленими, для поглинути її дитини, як тільки він народився.
Одкровення 12:4

"І його хвіст звернув третя частина зорі на небі". Це було брехнею сатани, що третя частина
ангели небесні були пошкоджені і змушений з неба в той же час, що сатана витіснили. Що було
брехнею сатани, що вони були змушені з небес, це надає підтримку тим, що Червоний дракон символізм
помилкових Євангеліє сатани.
"І кинути їх до землі," і таким чином, кинули на землю, з небес, або як цей символізм показує
нам, це є церква сатани, яка грунтується на помилкових Євангелії сатани, тож третину ангели на
небесах, повстали проти поклоніння Богу.
"І дракон стояв перед жінка, яка була готова бути доставлений," Червоний дракон або
помилкові Євангеліє сатана символічно стоїть перед жінка або Святий діти Бога, як або неналежного
виконання доведені до завершення Ісус, в його народження, при наявності з нищення церкви Христа,
перед тим, як він має шанс зрости. Те, що цей символізм намагаються показати нам, що сатани
помилкових Євангеліє так близько до Божої Святого Писання, щоб змусити когось, хто не старанним в
їх поклоніння Богу, щоб бути обдуреним, думаючи, що сатана помилкових Євангеліє є по суті Бога
Святого Писання.

Пам'ятайте: Бог хоче, щоб ми розуміємо, що два Євангелія, яка говорять неправду і іншого,
що говорить правду. Думаю, це так, після розп'яття Ісуса, люди сказали вчення Ісуса своїм апостолам,
але в той же час інші, які сповідують бути Ісуса або один з його апостолів проповідував не вченню
Ісуса, але спотворені версії з них. Ця спроба сатани і корумпованих вченню Ісуса триває і сьогодні.
Тільки прийнявши письмове слово Боже, що можна знайти тільки в Бога Святого Писання, ви можете
знати справжню слово Боже. Біблія забруднюється ці помилкові слова та інтерпретацій, тому необхідно
старанно вивчати Біблію. Просто читання слів, як ви б слів у романі, не дасть вам справжній слово
Боже, але розкриє сатани помилкових Євангеліє тим самим обманює вас від слова Божого.

Народження церкви Христа
І вона вивів чоловічої статі, який був керувати усіма народами з залізним жезлом: і її дитина
був пійманий до Бога і його трон. Одкровення 12:5
Є багато хто вважають цей вірш, як доказ того, що ці вірші говоримо про людину, плоть і кров
Ісуса і що це Ісус, який буде нормою Націй з залізним жезлом, і що смертю на Хресті Він вознісся Богу.

Ці вище віршах Однак маємо справу з виявлення анти Христос (помилкових релігій) і як він
намагається підробити справжнє поклоніння Богу, так що зображення дитини людина я вважаю
символізм справжнє поклоніння Богу, і що Ісус Христос був людиною, щоб показати, що вони церкви
Христа Христа і його вчення. Вона також може бути показана у дитинстві людини, тому що в цьому
віці, тільки чоловічої статі буде сприйнято як хто-небудь з владою, маленьких дівчаток, бути не
набагато більше, ніж це рухоме. Далі надати підтримку до цього з наступних вірші.

Він, що долає
І він, що переможе а пильнує мій працює аж до кінця, до нього я дасть владу над поганами:
Одкровенні 2:26
Ті, що подолати є ті, хто через ретельного вивчення Писання, подивитися істина богів, тому не
вводить в оману брехнею сатани і обманів і, таким чином перетворюється в істинне і правильний
поклоніння Богу.
Keepeth мій працює аж до кінця, означає підкорятися і тримати законів Бога, час від часу, ви
розумієте їх до і назавжди, що ви ніколи не відвернутися від Божого закону, після того, як воно
розуміється ви.

Правило з залізним жезлом
І він буде пасти їх стрижня заліза; як судин Поттер вони стануть сломанной дрож: навіть, як
я отримав від мого Отця. Одкровенні 2:27
Ви бачите, це Ісус, кажучи, і він говорить нам, що для тих, хто його творить, (Десять заповідей і
вчення Ісуса), який буде надана владу над народами. Таким чином, це не сам, що одкровення 12:5
відноситься, Ісус, але святі Господа, або правдивої Христової церкви.

Пам'ятайте: церква не цегли та мінометних будівлі, але люди в Конгрегація у поклонінні
Богу. Це є також говорив мені, що ці вірші дають пророцтва деяких те, що вона буде, як під час
тисячолітнього правління Ісуса на землі.

Дитина прийняті до Бога
"And її дитина був пійманий до Бога і його трон." Що дитина береться догори до престолу
Бога, тільки, як очікується, врешті-решт, Євангелія Божого віру або форма поклоніння і вона
грунтується на Святої Євангелії Божої, і буде охороняти його з небес, де він, Бог може тримати його
незаплямованим поки не готовий бути повернено жителів Землі.

Пам'ятайте: Божої Святого Писання, як це вказано у книги Старого Завіту є неповною. Те,
що Бог говорив тут є, що його Святій Євангелії переживає Відродження, через смерть Ісуса на Хресті і
вже не тут на землі, і що він взяв його в небеса, щоб захистити його від впливу сатани. Це
підтверджується наступний вірш.

Вічне Євангеліє Бога
І побачив я іншого Ангола літати в розпал неба, маючи вічне Євангеліє, щоб проповідувати їм,
які мешкають на землі і до кожної нації і споріднені, язика та людей. Одкровення 14:6
Ви бачите, Бога Святого Писання, як це діяння Ісуса, є на небі в догляді за кутом, те, що ми
називаємо Біблію, яка залишилася на землі так пошкоджено брехнею сатани, що це вже не слово Боже.
Не бійся, Бог говорить нам, навіть у цей забруднена Біблії, що ще можна зустріти свою правду.
Я люблю, хто любить мене, і тих, хто шукає мене уважно, знайдуть мене. Приповісті 8:17
Ви бачите, якщо ви старанні в дослідженні Біблії все ще можна знайти істинне слово Боже, і
знання, отримані шляхом старанного дослідження, брехні сатани буде проявлятися до вас як брехня, що
вони.

Святі Бога
А жінка втекла на пустиню, де вона має місце, приготоване Богом, що вони повинні годувати її
там двохсот тисяч і шістсот днів. Одкровення 12:6
Tвін жінка втекла на пустиню: Жінка, або церква Христа або людей або Божими святими, ті,
хто тримати Десять заповідей і мають свідчення Ісуса Христа, дається місце в глушині, далеко від
анти Христос (сатана помилкових релігій) і його нещадної переслідування.

Гоніння на святі
Це відображається в історії, коли почали починаючи з храму старійшин і Продовжуючи
імператора Нерона і сатани впливу над ним, систематичне переслідування і вбивство святих Божих,
років до створення анти Христос як імператорської влади, Божими святими були змушені покинути
містах і в інших областях цивілізації їхати в пустелю , де вони могли б поклоняються Ісусу Христу
unmolested силою сатани і його вплив на лінійках Риму. Такою була сатани і вплив Цезар Риму.

Дванадцять двісті Шістдесят років
Посилання на двохсот тисяч і шістсот днів, – це довідник з пророчих 1260 днів або буквальне
1260 років.

Пам'ятайте: один день протягом одного року з Єзекіїля, є така ж кількість часу, що анти
Христос надається воювати на Божими святими, як показано в книзі Данило 7:25. Що ці два періоди
часу такі ж у довжину говорить мені, що вони не збігаються з один з одним. Врешті-решт, не буде
ніяких підстав для святих, щоб зберігатися в місці захисту, якщо сила анти Христос є більше немає,
тому початковій даті (538 Оголошень) та кінцева дата (1798 оголошення) цього періоду 1260 році так
само, як 1260 році період, що дається для антихриста воювати на святі Бога.

Війна в небі
І там була війна в небі: Майкл і його ангели боролися проти Дракон; і боролися дракона і його
Ангелів. Одкровення 12:7
Тепер те, що Бог дав огляд книги Даниїла, він дає додаткову інформацію або збільшується на те,
що ми вже знаємо.
Побачиш, що? Я впевнений, ви чули воєн в різних місцях на землі, але буде мати виникали у вас
що війна б вирватися на небесах, у самого будинку Божому?

Пам'ятайте: в книзі Даниїла, архангел Гавриїл повідомляє Даніель що ангел Майкл ангелхранитель Ізраїлевих синів; Маючи на увазі, що я показав вам, про яких Ізраїлевих синів посправжньому.

Сатана не переважали
І переважали не; не був їх місце знайшов більше в небі. Одкровення 12:8
Сатана і його занепалі ангели не переможуть, і тому, що вони не переможуть вони вигнали з
небес, ніколи не для того, щоб йому дозволили повернутися в. Знайте, сатана і ці занепалі ангели були
не розбиті з силою зброї або будь-який інший вид зброї, які використовуються людиною в його воєн,
але слово Боже, тому що це правда і брехня жодних підстав надати їй підтримку, але істина робить, в
тому, що це слова Божого записав і опублікував через історію на сторінках книги Біблії.

Вигнані з небес
І великий дракон був ганьбитимуть, що стара змія, називається диявола і сатана, яка ж хто
весь світ: він був кинутий на землю, і його кути були відлиті з ним. Одкровення 12:9
І великий дракон, дає перевірку, що дракон говорив раніше, є по суті сатана, диявол. Доброю
новиною є що сатана не переважну силу проти Бога й Боже праведний ангелів, але подивіться, де сатана
йде під час він кинутий з небес; погана новина в тому, він буде кинута в землі, де ми, люди потім
змушені боротися з ним.

Позивачем кинути
І я почув гучний голос, що говорив на небесах, "тепер це прийде спасіння і сила і царство нашого
Бога і сила його Христа: бо обвинувачем нашим братам спіткнутися, який звинуватив їх перед нашим
Богом день і ніч." Одкровення 12:10
Ви бачите, сатана не просто Древнє море під Сімферополем добре ім'я Бога, але він постійно
звинувачує нас, людство, браття, щоб ангели, день і ніч до Бога. Ми, браття, щоб ангели, тому що ми, ті
з нас, хто тримати Божих заповідей і вчення Ісуса, істинну віру, є одним з Богом, як ангели. Сатана
ненавидить людства і хоче, щоб знищити нас і при цьому, знищити наші шанси на підете до неба.

Кров ягняти
І вони подолали його кров'ю Агнця і словом свої свідчення; і вони любили не своє життя аж до
смерті. Одкровення 12:11
Що це говорить про те, що ми на землі, хто виконує заповіді Бога і по вірі в Ісуса, нашого
Спасителя і його крові, що він пролив за наші гріхи, що ми пересилити сатану. Наші битві проти сатана
потрібно боротися, не зброї або фізичного насильства, а через віру, що Бог святих у нас в Бога і кров
Сина Божого і наш свідчення, що Ісус є Бог у плоті людини, і що його вчення Святого Євангелії Бога.
Як святих Бога це, як буде подолати сатана тут, на землі. Не вдаватися до насильства, бо Бог буде
точним його помсти на тих, які б убити нас для нашої віри, ми повинні не намагайтеся помститися за
себе. У цьому вірші Бог показує нам, як ми хочемо, щоб чинити опір сатани і його помилкове церкви, не
з насильством, але наші свідчення і віри в Ісуса і через нього в Бога, Отця нашого.

Горе ж Земля
Таким чином, Радійте, небеса, бо а ви, які мешкають в них. Горе inhabiters землі і моря! Бо
диявол прийшов до: ви, маючи великий гнів, тому що він знає, що він має, але на короткий час.
Одкровення 12:12
Вперше небесних сказав радіти, але ми, хто живе на землі, тому що це до землі, що сатана і його
занепалі ангели горе надсилаються.

Сатана переслідує чоловічої статі
І дракон, побачивши, що він був кинутий до землі, він переслідував жінка, який вивів чоловічої
статі. Одкровення 12:13
Жінки — церкви Христа, або тих, хто тримати Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса. У цьому
вірші ми вказують, що це людина дитини, який завершив Євангелії Бога, що сатана переслідували. Це
вірно в тому, що анти Христос і тих, перш ніж вона, які надають підтримку до сатани помилкових
Євангелія, відхилити і проповідувати проти слово Боже, проповідуючи помилкові доктрини.

У першому сатана зроблені використовувати старійшин храму в Єрусалимі, щоб переслідувати і
вбивства, хто тримав віри, що Ісус навчав їх. Потім після того, як Бог мав храмі знищено і силу храму
старійшин переслідувати послідовників Ісуса відсторонений від них, сатана провадять війну на святі
Божого зі свого впливу імператорів Риму. Потім з падінням влади Римської імперії, сатана викликало
створення його анти Христос, який потім переслідувати всім, хто є Святим Богом, поки антихрист має
свою силу від'єднав від в 1798 році Наполеон.

Постійно переслідуванням
Там-то ви повинні дати розгляд. Як я згадував раніше, Ісус говорить нам, що святі Бог буде
переслідуватися безперервно, що бути справжнім і ви вважати себе Святого Бога, то чому ви не будучи
гонять? Розглянути питання про визначення хто Бога вважає його Святим, а потім подивитися на себе,
щоб перевірити, якщо ви і ваші переконання виконати це визначення, якщо не потім розглянути питання
про те, що Ісус сказав, коли він сказав, що тільки ті, хто відроджується ніколи не може увійти в Царство
Небесне.

На дзеркало у вашій душі
Думайте про це як це, десять заповідей подібне до дзеркала. Коли ви дивитеся в дзеркало ви
можете побачити, якщо ваше волосся в порядку, або ваш краватку на прямі, і т. д. Це дає змогу
гарантувати, що ви презентабельно йти в Публічне. Десять заповідей, вчення Ісуса виконати те ж саме,
винятком того, що мораль вашої душі, яке ви дивлячись на надання гарантії.

Жінка, захищеного
І щоб жінки отримали два крила великого орла, що вона може літати на пустиню, на її місце, де
вона годуватися за час і разів і половину часу з лиця змій. Одкровення 12:14
Церква Христа, тих, що поклоняються Богу, як він наказує, змушені тікати цивілізації і піти на
пустиню, де анти Христос не має можливості їх досягнення. Це ще раз показано як раз пророцтва час і
раз,і половину часу, або як я показав вам раніше, буквальне 1260 років, така ж кількість часу, що анти
Христос має переслідувати Божого святих, тому цей час пророцтва починається і закінчується на ті самі
дати, як робить час, що антихрист буде мати до війни на святі Божого.

Зміїний повінь
І змія вигнані з його рот водою як повені після жінка, що він може змусити її бути перевезені
подалі від повені. Одкровення 12:15
Цей вірш говорить нам багато інформації; Я спробую Показати все це для вас.

Пам'ятайте: насильницької спінювання море є символізм на місце, де інші народи, царств і
народів існували вже? Цей символіка сатана або змія, вивергати далі води як повені від його молі,
схожий у значенні. Сатана буде по просторах переважної чисел спробу задушити тих, хто приєднатися
до справжнього поклоніння Богу, внаслідок утоплення їх в релігії, що має звуку і почуття правдиву віру,
але церкви сатани, а не Христос. Таким чином мільйони буде обманюйте себе, думаючи, що вони
поклоняються Ісусу Христу, але насправді не роблять. Тільки ті, що мають правдиву віру таким чином
зможете розрізнити брехні сатани для брехня, що вони і буде мати можливість стояти проти цей паводок
помилкових Євангеліє.
Як я вже показали, символізм в рот вивергати поза води, і як це представник сатани
помилкових Євангелія говорив. Повінь в тому, що через переважна кількість тих, хто приймає
помилкових Євангеліє сатани, на відміну від жменька які тримають до Божої Святого Писання, як воно
дається у Писанні.
Ті, хто можуть розгледіти істину буде переслідуватися безперервно, не тільки антихриста який є
церква сатани, (Римо-Католицької Церкви), а також ті, що поклоняються в інших церквах помилкових.
Це буде пояснено найближчим часом.

Землі захищає
Землі допомогли жінка і землі, відкрив рот і поглинула повені, яка дракона вигнані з уст його.
Одкровення 12:16
Як з спінювання море, що представляли повз народів і Націй, символізм землі, зображує місце,
яке ніколи не мав такого Націй, царств або імперій раніше, таким чином це символіку, незаймана землю,
яка також може бути показано як пустелі.

Земля відкрив рот і проковтнув потоп, є символічним на місце, що ті не з церкви сатани в змозі
йти, що дає їм свободу поклонитися без страху, переслідування. Якщо ви подумати про це, можливо
можна визначити, Віргінські земля, на якій тих, які хочуть поклонятися вільно йти, в історії, яка є
область США і Канади.
Однак, Південній Америці та Мексиці, хоч починаєте Віргінські землі є майже з самого початку
взята під владу і вплив Римської церкви, Іспанії та Португалії, тому вищевикладене не є посиланням на
цих землях.

Визначення Санкт
І Дракон з жінка його і пішов, щоб провадити війну зо реліктові її насіння, які утримують
Божих заповідей, і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17
Бути християнських зовсім не означає, що ви перебуваєте на Святого Божого, так само, як бути
євреєм робить вас послугами ізраїльтянин. Святого Бога, тримає Десять заповідей, всіх десяти з них а
також приймає вчення Ісуса і моралі, що Ісус навчав.

Дракон це символічне подання сатани.
Жінка , як це вказано у цьому вірші, це символічне подання істинного і правильний поклоніння
Богу, або Святий Боже Євангеліє як дано нам в десять заповідей Бога і вчення Ісуса Христа. Коротше
кажучи, жінка представляє Правдивої Христової церкви .

Її насіння представляє тих, хто дає істинне і правильний поклоніння Богу, або святі Бо
га , як визначається в наступному: " Який тримати Заповідей Божих і
мають свідчення Ісуса Христа . "
Слово "лютував" як це визначено від грецького слова "Orgizo" означає: щоб спровок
увала в лють, або екстремальних гнів . Сатана є розлючений з
істинними служителями Бога, якого цей вірш визначає як тих, які дотримуватися
Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа, який
також є визначення які святих Бог є.

Щоб зробити війну з ними є переслідувати, дачі неправдивих
показань а потім, щоб вистежити і вбити, шляхом спа
лювання на багатті і рубали .
Ті з вас, хто назвати себе християнином, але вважаю, що Десять заповідей були діяння Ісуса на
Хресті, щоб точки, що вони якось виявляються застарілими, повинні звернути особливу увагу на цей
вірш, причина сатана не ви, переслідування, тому що ви не заповните це визначення того, що означає
бути Святого Бога.

Пам'ятайте: Якщо ви не поклоняються Богу точно, як він команд, додавши, ні віднімання з
поклоніння, що він має прописано, то ви не поклоняються на всіх, але деяких винахід свій власний, який
за замовчуванням поклонятися сатані, тому ви не будучи гонять. Чому б сатана переслідувати тих, хто
вже втратили?

Бачення анти Христос
Вище ми побачили, як сатана намагається знищити новонароджений церкви Христа, і хоча він
має деякі успіху знищення не є повним. Саме з цієї причини, що він встановлює його антихриста, який є
підроблені церква Христа і помилкових церква сатани.
У віршах книга одкровення глава 12 Бог показує огляд на що було дано в книзі Даниїла. У
наступні вірші від Бога, розділ 13 розкриває антихрист в іншу символіку таким чином, щоб показати
зміну антихрист мало сутності, розташованих в Європі в усьому світі релігії, включаючи більш, ніж
просто Римської церкви.

Інший символіка анти Христос
Я стояв пісок моря, і побачив звіром підніматися, з моря, сім голів і десять рогів і на його рогів
десять коронки і на його глави ім'я блюзнірство. Одкровення 13:1
Бог знову дає нам урок в огляді і збільшити, про те, що він показав нам перед в книзі Даниїла, з
додатковий сенс. Це, щоб повідомити нам, що книга одкровення є продовженням книзі Даниїла. Для
того, щоб зрозуміти одкровення, спочатку необхідно зрозуміти книзі Даниїла, і перш ніж ви можете
зрозуміти книзі Даниїла, спочатку потрібно розуміти історичний огляд чому Бог анульована свого

заповіта з народ Ізраїлю а також створений новий Завіт з тими, хто тримати Десять заповідей а також
мають вченню Ісуса і прийняти Ісуса як Бога в тілі людини. Цей історичний огляд кращих відбирається
книги Єремії та Єзекіїль.
Ці вірші дають другий символіка антихриста. З цього вірша Бог буде завжди називають анти
Христос "звір ."
Перший символіка антихриста про те, що "малий Ріг ."
Другий символіка анти Христос є "звір ."
Третій символіка анти Христос є те, щожінки блудниця ."

Піднімається з моря
"І я стояв пісок моря і побачив звіра, що піднімається з моря". Знову, море є символічним
місцем багатьох народів і Націй. Цей вірш є інший символічний показуючи антихриста. Даніель
антихрист зображується "малий Ріг," Показати, що як перші десять рогів було трохи Королівство або
нації. Як ви пам'ятаєте символіка показ звір виходить з моря, як було показано, коли Бог зображує
чотирьох імперій стародавньої як звірів, виходить з моря, є виявлення антихрист як царство або нації
Імперської контролю з цих народів під його впливом, а також.

Пам'ятайте: визначення імперію є група країн все під керівним органом або лінійки.

Нагадує дракона
"Маючи сім голів і десять рогів". Ви могли помітити, що описи цього звіра схожий на опис
Червоний дракон, або сатани в одкровення 12:3. Це, щоб відзначити, що ця "звір(антихриста)," Сатана
а не Богу.

Ім'я богохульство
"І після його глави ім'я богозневажними, яка мала" який є символізм, щоб показати нам, що
анти Христос є не про Боже, а опозиції до все,

що від Бога і поклонятися, в тому, що він

зневажає Бога проти Бога.

Пам'ятайте: це символізм анти Христос; тому "Ім'я богохульство" написані на її голови є
символічним помилкових Євангелія, на якому базується антихрист релігії.

Так само, як ім'я Бога визначається Божого особистості, особистої честі і його морального
характеру, ім'ям сатани також визначається ті ж речі. Він бачить відмінності між цими двома, який
допомагає вам бачити Бога і не піддаватися хитрощам сатана і його брехня.

, Зверніть увагу: Бог показує антихрист як звір виходить з моря, тут, в Одкровенні, як він
зробив в книзі Даниїла. Це він робить, щоб показати нам, що ж антихрист огляду особистості в Даніель,
і тому Бог є ще раз на увазі час 1260 років, що анти Христос може зробити війну з святих Божого, в той
час як символіка Глава 17 книга одкровення, жінка блудниця посилання до кінця днів і не так багато,
щоб в кінці часів.

Чотири імперії, у поєднанні
Був звір, який я бачив, як до Барса і ноги були як ніг ведмідь і його рот як рот лева: і дракон дав
йому свою владу і його сидіння і великий авторитет. Одкровення 13:2
У цьому вірші, Бог є із зображенням антихрист як компіляція попередній імперій з книги Данила,
в один сили, що анти Христос. Цей звір, який виходить з моря, стрибати вперед в часі з чотирьох
імперій старих до мети створення цих символікою, цей звір є компіляції всіх чотирьох в одну. Я
сподіваюся, ви розумієте, що десять країн, які утворюють після падіння Риму і царського уряду, як і
раніше "Рим" що означає, що народах Європи, Бог розглядає як частину анти Христос.

Пам'ятайте: на початку я сказав вам, що ви повинні читати з самого початку і не стрибати
через уроки? Це з цієї причини, що це так, тому що інакше як би розумієш значення чотирьох тварин
якщо ви стрибати навколо?
Якщо ви подивіться на це, ви побачите, що звірів з Даніель будучи зображені у зворотному
порядку, Даніель показав їм, звір з десять рогів, які починають перший в Одкровенні 13:1, звір, який
був, як лев, входячи в останній.
Це засвідчує, що я говорив вище. Якщо ви пам'ятаєте, три з чотирьох звірів Даніель, були
порівнював, що Барса, ведмідь і Лев а четверта була настільки страшні, Даніель не зміг дати Опис до
нього. Що цей новий звір у віршах 13:1 має всі чотири з цих характеристик показує, що це кінцевий
результат аспекти всіх чотирьох імперій, і що анти Христос або в кінці часів, церква сатани імперію, а
також.

Дракона сатани і церкви сатани, і на основі і заснована на помилкових Євангелії сатани, сатана
дає цього звіра, антихрист, що компіляції всіх чотирьох імперій, його потужності і свою владу, яка є
сказати, що антихриста церкви сатани на землі. Так само, як Бог дав Ісус, його силу і владу, сатана дає
його анти Христос, його силу і його владу. У наданні нам це бачення, Бог показує нам, тому ми знаємо,
що сатана є безперечним помилкової релігії, так само, як Бога й Ісуса, створена правдивим поклонінням.

Смертельної рани, що Heals
І я бачив, його голови як це були поранені смерті. і його смертельної рани була видужала: і весь
світ питає після звіра. Одкровення 13:3
Пророцтва передвіщає, анти-Христа, і що він поранений, але що зцілює рани. Це відбувається,
коли Наполеон арештів Папа Римської церкви і видаляє його від Ватикану, а потім приймає всі церковні
багатства як належне Французької Республіки.
Цей вірш ще говорять про звір, який збирає всіх інших чотирьох тварин від Daniel. Це говорить
нам, що вона (антихриста) смертельно поранений, але що вона не вмирає, але замість цього зцілює, або
ви можете думати про нього, як воскрешають з мертвих, як і Ісус. Знову ж таки сатана встановлення
контрафактних релігії. Він намагається змусити нас думати, що його анти Христос справді церкви
Христа, маючи вона виглядала так само, як Ісус і церква Христа.
Що світі було б дивно, що те, що повинно бути мертвим виникла цілком зрозуміло. Я також
вважаю, що їх здивовано також є плутанина. По-перше ви є Бог, викликаючи Ісус воскреснути з
мертвих, то ця сутність, проголосивши себе як Ісус, приховані в плоті з іншою людиною, який, здається,
був відроджений з мертвих, а також тих, хто без знання Божої істини, легко заплутатися і обдурять.

Поклоняються антихриста
І вклонилися до дракона, що дав владу звірині: і вони вклонились звірині, говорячи: хто, подібний
до звіра? Хто ж може воювати з ним? Одкровення 13:4
Що спостерігали за це думати, що лож правда й зрозуміло, однак як показано на малюнку в
Данило 7:8, анти Христос не однієї людини, але влади, що має на своє лідерство людини і що людина
змінюється протягом багатьох років, але положення або в офісі те ж саме. Ось чому я кажу, що це не
людина, що ми говоримо тут, але церкви Христа, а сатана намагається зробити його помилкове церкви

так нагадують церкви Христа, що ми, хто слабкі нашу віру буде побачити як правдиву віру, коли це
помилкове замінник Церкви Ісуса.
Це ще одне важливе наслідках, в цьому вірші, Бог говорить нам, що спочатку люди світу
вклонилися до дракона (сатана) що дав владу звірині (антихриста). Це, щоб показати вам, що коли
ідентичності анти Христос нарешті зрозуміла, що буде потім розумієш, що ця релігія є насправді не
Бога, але сатани і поклонитися через Ця релігія є поклонятися сатані не Бог, так що коли ви розумієте,
це, можна розрізнити два Євангелія.

Сорок два місяці
І там був даний йому рота Говорячи великі речі і говорить; і влада була надана йому:
продовжити сорок і два місяці. Одкровення 13:5
Бог хоче, що ми розуміємо, що як і Данило 7:8, це те ж саме, що бути показані. Анти Христос
зображується як такі, що рот, що говорить говорить проти Бога і його законів у цьому вірші, так само, як
Даніель малий Ріг зображується як такі, що очі людини і рот, виступаючи говорить.
Сорок два місяці, дорівнює 30 днів в місяць середньому, разів 42 місяців або 1260 днів. Якщо ви
помітили це знову дається в Данило 7:25, тільки в Даніель воно дається як час і раз і ділення час, який я
показав вам, як розрахунок з трьох з половиною років або 1260 днів. Бог використовує сорок два місяці
з тим, щоб перевірити, що менш зрозуміло посилання "час і часу і ділення час," перевіряється бути 3,5
роки чи 42 місяців і пророчі 1260 днів. Знову ж таки це приклад викладання методу "Огляд і
збільшити".

Говорячи богохульство рот
І він відкрив рот в богохульстві проти Бога, зневажати його ім'я і його скинії та їм що
зупинятися на небесах. Одкровення 13:6
Рота є символічним анти Христос здатність намагатися змінити закони і часом Бога.

Пам'ятайте: законів Бога є Десять заповідей, тому анти Христос намагається змінити або
звести до впливовість Десять заповідей, і це робить війни на самому закон, який є вгору відбуваються у
небесах, як він ще раз, з другого пришестя Христа, буде на землі.

Існує щось інше, що ви повинні бути в курсі, десять заповідей суму в ім'я Бога. Десять заповідей
є відображенням того, хто є Бог; Особистість Бога та його морального характеру; Це ще один спосіб
дати визначення імені. Я буду отримувати глибше в поясненні цього останнього на.

Які анти Христос війни проти
І він був даний йому, щоб провадити війну зо святими та їх подолання: і влада була надана йому
через всі племена і дар мов і Націй. Одкровення 13:7
Зробивши війну зо святими, анти Христос не тільки буде проти месіанських євреїв, або людей з
тих перетворені Христа під час його служіння, але для всіх народів і народностей що коли показано
Божої істини, поклоніння Богові, як він керує. Це, щоб показати, що це не просто євреїв і свою віру, що
анти Христос в war з. Якщо ви дасте він думав, що, чому б сатана йти на війну проти євреїв, вони
більше не поклоняються Богу як він наказує, в тому, що вони не визнають Ісуса як живого Бога в тілі
людини. Сатана вже виграв над євреями. Однак, месіанських євреїв та язичників, який підтримує
Заповідей Божих та вірить, що Ісус є Бог у плоті людини, є ті, які сатана хоче, щоб знищити.

Не в книзі життя
І все, що зупинятися на землі повинні поклонятися йому, чиї імена не написані в книзі життя
Агнця, заколеного від створення світу. Одкровення 13:8
Ці три вірші йти разом і виявити зусилля антихриста ведення війни проти Божими святими.
Переконайтеся, що ви розумієте, що не все, що буде поклоняються антихриста, тільки ті, чиї імена не
написані в книзі життя. Ця думка засмучує мене, бо я членів сім'ї, які я не можу дотягнутися.
Незважаючи на все, що я написав, вони відкидають, що я сказав їм, відмовляючись навіть читати і там
на виконання цього пророцтва в дуже інтимної способом для мене.

Хто вухо
Якщо будь-яка людина має вухо, нехай слухає! Одкровення 13:9
Ця фраза або щось подібне до того, що часто використовується в Біблії, боги спосіб сказати,
якщо ви старанно вивчити це питання, ви будете купувати уявлення про те, що Бог може сказати вам.
Це також дасть вам знати, що те, що він збирається сказати, дуже важливо і необхідно зрозуміти, що

означає, якщо ви не розумієте потім через молитви і ретельного вивчення Писання, ви повинні дізнатися
правду, безсмертна душа висить на волосині.

Убитий мечем
Він, що веде в полон увійде в полон: він, що навіть з мечем повинні бути вбиті з мечем. Ось
терпіння і віра святих. Одкровення 13:10
Тут Бога, повідомляє нам що антихрист перенесе у неволі багато святих, як описано у Римської
церкви випробувань інквізиції, тому вони показують їх терпіння, той факт, що Бог обіцяв, що анти
Христос, і Сатана буде покараний за свої вчинки святих Богу, є ще один спосіб, що вони показують їх
терпіння.
Бог є також повідомили нам, як анти Христос робить цих речей до святих, так теж робить це
відбуваються до нього. Цей вірш, отже, інший ідентифікатор антихриста. Він бере в полон і вбиває ті,
що його стані війни (святих) а потім береться в собі полону і загинули або принаймні смертельно
поранений, але рана зцілює, яка є, сказати, що хоча антихрист дається вбивство, загоєння ран, рани не
вбиває і по суті зцілює. Це Божий шлях інформування нас, що, хоча енергії, щоб зробити війну проти
Божими святими береться з антихриста, костел або Римі, Наполеон, вона має відродження та владою
будуть повернуті до нього що свідчить Муссоліні повернення статус суверенною державою до Ватикану
незадовго до початку Другої світової війни.

Сім церков Малої Азії
У попередній урок я показав цей коментар від доктора E.T. Hiscox:
"Звичайно я досить добре знаю що неділю прийшов в силу в ранньої християнської
історії як релігійні день, як ми дізнаємося з християнської батьків та інших джерел".
У відповідь на це я писав: "д-р Hiscox вказує на той факт, що деякі з 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 зупинилися,
будучи Бога і поклоніння, що вони займаються не поклоніння Богу. Вони були Отці церкви в Римі анти
Христос, а не церкви Христа".

Наступні вірші дати Ісуса думку тих перших християн, які відхилився від поклоніння Богу, як
учив нам Ісус. Я пропоную ці вірші, так що ви побачите, що це не моя думка, що ці ранні лідерів церкви
були під впливом сатани і ковзнув від правдиву віру в те, що анти-Христа.

Свідченню Івана істини
Одкровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам що незабаром статися
має пройти: і він послав знаменувала це його ангелом рабові своєму Іванові: який свідчив слово Боже і
про свідчення Ісуса Христа і про все, що він бачив. Об'явлення 1:1-2
У ці два вірші апостол Іван є доказ того, що visions близько, щоб бути показано, що ви і я зі
сторінок книги Об'явлення, умова та від Ісуса Христа. Що як одного, який був інтимний з Ісусом, хоча
він ходив по землі, Джон свідчить про істину що це дійсно Ісуса, від якого він отримує ці бачень.

Благословен, хто йде
Благословив це він, що читає і ті, хто слухає слова пророцтва та ті речі, в ньому: на той час є
під рукою. Об'явлення 1:3
Там було багато людей, які я особисто знаю, хто читав книги Об'явлення, але мало хто Якщо
будь-який дійсно дав будь-який справжній зусиль у спробі отримати розуміння того, що сказав. У них
замість того, видно тільки брехні і непорозуміння від інших, без допиту і шукає розуміння самі за себе.
Я повинен зізнатися, була мені добре, поки в травні 2009 року Бог доторкнувся до мене і дав мені
розуміння того, що в мене не було перед буття зворушені.

Листи попередження
Іван до семи церков, що в Азії: благодать вам і мир від того, яка є, який був і хто має прийти; і
від семи духів які перед престолом його та від Ісуса Христа, а він Свідок вірний, Первенець з мертвих і
Владика земних царів і. До нього: що полюбив нас, обмив нас від наших гріхів, кров'ю своєю і вчинив нас
царями і священик Богові й Отцеві своєму йому бути славу і владу назавжди і ніколи. Амінь.
Об'явлення 1:4-6
Коротше вище віршах встановлює, що апостол Іван збирається записати в книзі Об'явлення це
Бог, і що він пише, Господь Ісус дав його написати.

У цьому вірші, Джон засвідчує, що те, що він може написати був дав йому Ісуса. Він може
перевірити тому, що як апостол Ісуса, Джон пішов з Ісус говорив йому лицем до лиця і взяв його
харчування з Ісусом. У цьому він знав, що Ісус особисто і близько і тому кваліфікований, щоб
засвідчити той факт, що це дійсно Ісус, який дає нам ці слова і тим самим засвідчує, що Ісус є Бог у
плоті людини.
Тому що Ісус помер на Хресті, він дав нам нашу віру в вчення Ісуса і наші бухгалтерія Заповідей
Божих, еквівалентну станцій як царями і священиками перед Богом. Ми є царів, бо в Бога ми сини Бога,
і він був Цар Всесвіту, то ми, королі домініонів, що Бог відводить нас. Моє Царство знаходиться на
честь продовжити роботу, почату Ісус та проповіді справжній слово всім, хто почує мене.
Бог каже нам, що він є вічний до вічної, яка ще один спосіб сказати, "він і він, який був і він,
який постачається. "

Немає сумнівів, що коли Ісус приходить
Ось, він приходить з хмар; та кожне око буде побачити його та вони також котрий
пронизували його: та всі спорідненість землі будуть плакати за ним, незважаючи на це, амінь.
Об'явлення 1:7

Пам'ятаю цей вірш: для протягом його слова Ісуса, повідомляє нам як знаєте напевно,
що це той, хто приходить, коли він повернеться. У цьому вірші, ви будете знати, якщо той, хто говорить,
що він Христос, є по суті вірно Христа або підробних.
Якщо хтось говорить вам, я Христос, ви будете знати, що його бачити Ісуса, якщо ви бачите його,
"приходить з хмар," який є, що задовго до того, як він говорить вам, ви побачите його в небі над вами,
в хмарах. Якщо той, хто говорить вам, що він є Христос, був не перший розглядається ви спускається з
хмар, то вона-брехун, помилкові Ісуса і все, що він говорить вам, брехня.
Коли він, Ісус на хмарах "кожне око буде побачити його," це означає, що по всій землі та в ту
ж мить все населення Землі буде бачити Ісуса в хмарах. У це не буде ніяких сумнівів щодо чи те, що
вони бачать, Ісус.
Ці слова, "і вони також котрий пронизували його: та всі спорідненість землі будуть
плакати за ним," всіх, хто не святих Бога буде плакати і збиткові, тому що вони ті, які вбили Ісуса,
який є ті, хто не поклоняються Богу, як він наказує. Вони будуть знати, після повернення, що свого часу

вгору, що влади сатани впливати на чоловіків більше не є, і що у них тільки один суд доступні для них,
вічної смерті.
Незважаючи на те, що ви не були живі в розп'яття Ісуса і тому не брав участі в його смерті, якщо
не поклоняються Богу, як він наказує, то ви, винним у його розп'яття, як і ті, хто насправді здійснюється.

Альфа і омега
Я альфа й Омега, початок і кінець, говорить Господь, яка є, який був і хто має прийти,
Вседержитель. Об'явлення 1:8
У цьому вірші, Джон засвідчує, що те, що він може написати був дав йому Ісуса. Він може
перевірити тому, що як апостол Ісуса, Джон походив з ним, розповів йому лицем до лиця і взяв його
харчування з Ісусом. У цьому він знав, що Ісус особисто і близько і тому кваліфікований, щоб
засвідчити той факт, що це дійсно Ісус, який дає нам ці слова і тим самим засвідчує, що Ісус є Бог у
плоті людини.
Тому що Ісус помер на Хресті, він дав нам нашу віру в вчення Ісуса і наші бухгалтерія Заповідей
Божих, еквівалентну станцій як царями і священиками перед Богом. Ми є царів, бо в Бога ми сини Бога,
і він був Цар Всесвіту, то ми, королі домініонів, що Бог відводить нас. Моє Царство знаходиться на
честь продовжити роботу, почату Ісус та проповіді справжній слово всім, хто почує мене.
Цей вірш ще раз повторює, що той, хто дає ці слова апостола Іоанна насправді Ісус, і він Ісуса
Бога в тілі людини.

, Зверніть увагу:

Слів: " він який є і який був, і хто має прийти , "те, як вони пов'язані

як протилежність як дано Опис червоні кольорові звір; звіра що було а не, і ще is. Преподобний 17:8

Острові Патмос в'язниці
Я, Іван, ваш брат і спільник у біді і в Королівстві і терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься
Патмос, за слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Об'явлення 1:9
Тут Джон дає нам розуміння його ситуації, коли він отримує цих видінь від Ісуса. Те, що він
говорить, що він є в'язень і місце ув'язнення за злочини у проповідує слово Боже і для повторюваних
свідчення Ісуса, як слово Боже. Одним з аспектів свідчення Ісуса є те, людина з плоті і крові Ісуса Бог

створення в тілі людини. Це за проповідь це та інші аспекти справжній слово Боже, як учив Ісуса, що
апостол Іван укладені на острові Патмос.

День Господній
Я був у дусі на Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, Об'явлення 1:10
"Я був у дусі" — це посилання на те, що Джон був одним з Богом, або як Апостол Павло поклав
його, він був у дусі Господнього. Це також означає, що Джон, перебуваючи в дусі і вона в даний час
суботи, (день Господній) він в молитві і в спілкуванні з Богом.
"На день Господній" Джон посилань сьомий день суботній день не що римляни і пізніше
Римська церква називається Господнього дня. Для римлян в перший день тижня (неділя) був день, коли
у митники б перетворити до Сезар (Господь), всі гроші, які вони збирають протягом попереднього
тижня, саме тому вони називають його день Господній. Причина того, що Джон і святих Бог відносяться
до сьомого дня тижня, як день Господній', носить двоякий характер. Бог видовбані сьомого дня, і Ісус
спостерігається сьомий день як суботи, Божий святий день.
"Херд позаду мене собою голос гучний, немов сурми" посилається на те, що Джон сприймає
бути голос Бога, коли Бог Ісус каже до нього.

Символічного значення церков
Кажучи: "я альфа й Омега, перший і останній:" і "що ти бачиш, писати книги і пошли до сімох
церков в Азії; до Ефесу і до Смірни і будете Пергам і до Thyatira і до Сард і до Філадельфії та аж
Лаодикії." Об'явлення 1:11
Єдине, що я хочу, щоб відзначити тут, що це книга одкровення, і таким чином все дано є
символічним щось інше. Таким чином, коли Ісус говорить про "сім церков," це посилання для тих
церков, які існували в той час апостола Іоанна, (в межах 50 оголошення до 70 оголошення), але це також
повідомлення для тих церков, яка називає себе християнської весь час з часів Джон. Якщо Церква або
релігії називає себе християнської релігії, то те, що Ісус говорить про на цих сторінках, спрямоване на їх
і не тільки тих церков з часів Джон.

Семи свічників
І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І, оглянувшись, я побачив сім свічників
золотих; Об'явлення 1:12
Для того, щоб зрозуміти мету підсвічники, вам варто прочитати вихід глава 25 і його
обговорення на будівництво скинії на землі. У вище віршах семи свічників представляють сім церков
Азії і як вони вогнів справжній слово Боже і є представником сім духів Божих, в інакше темно світ
язичницьких помилкових Євангеліє.
Свічник представляє світло в темряві. Два свічники скинії є символічним двох свідків Бога. Цих
двох свідків, слово Боже і тих, які вважають, що слово Боже є вищим, і що слово Боже є істиною. Коли
Боже світло справжній слово, лит і повторив за свідченням святих, то слово Боже стає маніфесту в
серцях тих, хто чує і прийняти.
І повинно бути ґудзь під двома одного і того ж і ґудзь під двома одного і того ж і ґудзь під
двома одного і того ж, згідно з шістьма філіями, які виходять із свічника. Вихід 25: 35

Син людський
А посеред семи свічників подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і girt про груди з
золотим поясом. Його голова та волосся були білі, як шерсть, білі, як сніг; а очі його немов полум'я
огняне. а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі; а голос його немов шум великої води.
Об'явлення 1:13-15
Коли Ісус ходив по землі, він втілив обидва з двох свідків його особисто. З кінця свого служіння
на землі апостоли книги пророків вели безбожний і до сих пір сьогодні.
Ісус зображується як стоїть посеред семи свічників натисніть клавішу home нам, що ці сім церков
Азії заснований на вчення Ісуса і тому представник церкви Христа.
Це звичайне розглянути, що очі людини є вікном у свою душу. Коли ви дивитеся в очі Ісуса ви
бачите його душа, яка прояв Бога Святого Писання. Очі Ісуса зображуються як полум'я вогню, тому що
правда слово Боже вогонь, споживаючи всі брехні і брехні, які стоять перед нею.
Коли Ісус ходив по землі, він втілив обидва з двох свідків його особисто. З кінця свого служіння
на землі апостоли книги пророків вели безбожний і до сих пір сьогодні. Ісус проявляється як стоїть

посеред семи свічників натисніть клавішу home нам, що ці сім церков Азії заснований на вчення Ісуса і
тому представник церкви Христа.

Семи зірок, (ангели)
І він був у його правою рукою сім зірочок: і з уст його пішов гострий меч двосічний: і його ж
постать була, як сонце світить у силі своїй. Об'явлення 1:16
І він був у його правою рукою семи зірок: ще раз до семи зірок, символічний семи церков, як
вони у свою чергу символічною Божого сім духів.
З уст його пішов гострий меч двосічний: Слово Боже є як дві краями меч, що знизить панелі
швидкого брехні сатани. Меч, виходячи з вуст Ісуса є представником слів говорив через Ісуса, і що ці
слова, будучи правду знищити брехні сатани. Щоб знати справжню слово Боже є брехні сатани для
брехня, що вони є. Якщо ви знаєте щось бути брехня, то ви не повірив би їй. Це дає підтримку
наступний вірш.
Для слова Божого швидко і потужний і гостріше, ніж будь-який двосічний меч, пірсинг на поділу
обосічного душі й Духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. До євреїв 4:12

Ключі до пекла і смерть
І коли я побачив його, я ніг йому впав як мертвий. І він поклав праву руку за мною, сказав мені,
"не лякайся! Я перший і останній: я він що і був мертвий; і ось, я живий для віків, амінь; і маю ключі я
від смерти й від смерті". Об'явлення 1:17-18
Перший і останній: Бог вічне вічне, він більш ніж вічне в тому, що вічності є винахід Бога. Бог є
життя, але для Бога не було б не життя. Бог взяв неживих елементи з Всесвіту і дав їм життя. Ми склали
елементів, і у нас є життя, тому що Бог дав нам життя. Без Бога ми б не життя, і елементи, які ми
зробили з повернутися до неживі предмети знову.
я він що і був мертвий: Ісус він, що маючи помер на Хресті воскресив із мертвих і тепер живий.
Ісус є першим з синами Бога, щоб бути воскрес з мертвих на вічне життя. Ісус є доказом у плоті, що
Божа обітниця воскресіння є істинним і певні. Обійми і жити за вченням Ісуса, то ви теж будете знати
Воскресіння на вічне життя. Коливатися в вашу віру та послух Заповідей Божих, і ви тільки знаєте
вічної смерті.

я живий для віків: У його воскресіння Ісуса ніколи не знатимуть смерті знову. Його воскресіння
було життя вічне.
І маю ключі я від смерти й від смерті. Через наше переконання, що Ісус воскрес у вічне життя,
і в наших обіймаються вчення Ісуса і життя нашого життя, як ці вчення доручити, ми теж будуть
Відроджені на вічне життя. У цьому ми виправдані що Бог обіцяють вічне життя є реальним. Наші
невдача в збереженні Божих заповідей може призвести до вічної смерті.
Занадто, дізнавшись, що слово "пекло" як використовувати тут має те ж значення, як "смерть" як
використовуються тут. Зрозуміти, що Бог є вічне вічне, тому смерть є абсолютним кінця, звідки немає
повернення. Для Бога смерть еквівалентно перебуваючи в пекло.

Повинен бути далі
Писати те, що ти бачив, і що є і те, що має бути по цьому Об'явлення 1:19
Ісус є інформування Джон, які бачення, що він є, щоб побачити, які під час свого часу а також
речі разів ще. Це означає, що Іван не тільки отримує бачення майбутніх подій, але що вони
застосовуються до свого нинішні часи, а також. Це створює резервну копію мого попередніх коментарів,
що речі даний час говорили про сім церков Джона подарунок, а також його майбутнє, або наше
сьогодення, що означає, що сім церков як говорив тут, в книзі Об'явлення, символічний всі
християнських церков протягом поколінь людина, тому Ісус ходив серед нас.

Таємниця семи зірок
Таємниця семи зірок , що ти бачив, то в мою праву руку і сім свічників. Сім зірки є ангели семи
церков: і семи свічників, що ти бачив, то є сім церков. Об'явлення 1:20
"Сім зірки є ангели сім церков" відноситься до віри в Бога створення. Сім зірки є представником
із семи Анголів церков. Ангели є представником істини, на яких заснована церков, і що істина
знаходиться у вчення Ісуса Христа. Коли є збори святих Божих, так теж є Бог там в особах ангелів, що
Він посилає стежити за Згромадження. Саме ці ангели, що Ісус говорить про.
"Семи свічників, що ти бачив, то є сім церков" представляє тих, хто молиться з тих церков,
або люди, які складають тих, що поклоняються Богу. Таким чином, Ісус показує нам що це ті правдиву
віру і поклоніння Богу, до якого він говорив, і що ці тому timeless від покоління до покоління і не
виключають час Джон.

Його ж постать була, як сонце світить у силі своїй. Зображення Ісуса блищить яскраво, бо він
світло істини слова Божого, і блискучі надії Боже відкуплення.

Церква Ефес
З цього моменту Ісус дає скаргу з декількох церков Малої Азії. Те, що я буду робити, це показати
уривки з наступних вірші, які мають значення для достовірними і чіткими поклоніння Богу і як навіть
цих ранніх церков Христа не були міцно ввійшло до процесу формування прихильності до істинного і
правильний поклоніння Богу, як учив Ісуса Христа, саме тому Ісус дає ці вмовляння до них.

Визнаючи добра
До Ангола церкви Ефес запису; "Каже він, що holdeth до семи зірок в праву руку, хто ходить
посеред семи свічників золотих; Я знаю діла твої, і твої праці і твої терпіння, і як ти нахиляє несе
ними, які є злом: і ти маєш спробував їх яких говорять вони апостолів і не і ти знайшла їх брехунів:
Пощо Борне і ти терпіння і за Ймення Моє діло трудився і ти не втратив свідомість. Одкровення 2:13

Бог знає діла твої
я знаю діла твої: Слово "роботи", як це використовується в цих віршах означає для: прожи
ти своє життя в моральність Бога, як учив Ісуса і да
ти поклоніння Всемогутнього Бога, як він Бог звелі
в, у перших чотирьох з десяти заповідей .
Те, що Ісус говорив в цих словах є те, що Ісус якщо церква Ефес бути вірним вчення Ісуса і
Десять заповідей чи ні.
І твої праці і твої терпіння: Інтерпретувати слово "праці" мати таке ж значення загального
"Працює", як я дав вище." Слово "терпіння" визначається як: здатність витримати
очікування, затримки або провокація без стати дра
тувало або засмучений або завзято спокійно, коли
стикаються з труднощами .

В тому, що тих, хто святих Бог знає, що кінець днів буде покласти край зла і насильства на землі,
вони навіть так терпляче чекати часу, щоб прийти, хоча вони вважають за краще, що вона скоро прийде.
І як ти не можеш нести їх, які є злом: Бог областю "зло" нічого або кого-не
будь, що знаходиться в опозиції або непослух Богу.
Якщо ви тримаєте в перший день тижня (неділя) як суботи, то ви, "зло" тому що ви в даний час
неслухняних до слова Божого.
Як Сент Бог сам, я знаю, що це правда. Я розчарований і сумно, що навіть після того, як я
показати людям в Святе Письмо, де Бог команд, що сьомий день – Субота Господа, найбільш відхилити
Боже Слово і продовжити спостереження в перший день, як Субота, незважаючи на те, що вони тепер
знаємо, що цей день брехні сатани. Я не дозволяйте моє розчарування, отримати краще від мене Однак;
Я проявляти терпіння, знаючи, що сатани кінець підходить, а також той факт, що це помста лордів, а не
мої.

Випробування віри
І ти маєш спробував їх яких говорять вони апостолів і не: Ця Церква Ефес має бути Ревний у
відстоюванні вчення Ісуса, бо вони мають провела випробування з тих, які сповідують себе
апостолів, але виявилися не .
У мене проблема з тих, хто з лідерів Згромадження покласти людей на суді, щоб підтвердити
істинність поклоніння тих в зборах. Якщо ви сумніваєтеся, хтось як у вірі, не протистояти їм з
юридичних питаннях, наставляти їх, у правду. Відкрита дискусія спосіб знайти тих, хто помилково а
шляхом рецензування Священного Писання і беручи шлях до віри, викладеними є слово Боже, шлях до
праведності. Хто ж таки сказати, що ви і церква, яка є неправильним, і ця людина, ви вирішили
поставити на суді надсилається Богом показати вам правду.
Щоб хтось поклав на судовий розгляд, просто тому, що ви не згодні з свої погляди є як диктатор.
Бог хоче, щоб ми прийти до нього охоче і через праведність. Щоб поставити людину на судовий
розгляд, виробляє протилежний ефект.
Якщо вони ще не відповідають, то витягнути їх від Згромадження. Цей акт покласти людей на
суді є предтечею випробувань інквізиції, який анти Христос у його персона як Римська церква буде
займатися, протягом 1260 років темних століть.

Сьогодні більшість християн просто вірять вони дають істинне поклоніння Богу, але я знаю, що
вони обманюють. Я не видалити себе з ними, замість цього я наставляти їх у слово Боже як воно дається
в книгах Біблії. Якщо вони як і раніше відкидають правду, я не здаватися. Вони повинні були б
повернути їх назад на мене, бо я ніколи не буде втрачати надію перетворення їх справжнє поклоніння
Богу.

Істинне поклоніння
"Апостол" визначається як: видатних християнської місіонерс
ької, особливо той, хто несе відповідальність за пе
рший перетворення людей у правдиву віру. Це визначення,
даровану словник і, як така нахилений по відношенню до лідерства якийсь організованої релігії.
Я особисто визначаю "апостол," як кожен, хто обіймає вчення Ісус
а Христа і зберігає ці вчення, навіть тоді, коли вони
не намагаються переконати інших про те, що вони бу
ли дані Богом. Таким чином вони не повинні бути лідером будь-якої церкви чи навіть
збори. Просто охоплює вчення Ісуса Христа і Десять заповідей робить апостол Ісуса. За своєю суттю
слово «апостол» означає, що послідовник або слідувати. Тому бути апостол
Ісуса є послідовником Ісуса. Це не людина плоть і кров, що ви будете слідувати, але те, що Ісус навчав.
Саме з цієї причини, що справжній послідовником Ісуса ви повинні виховувати себе у всьому, що Ісус
навчав. Якщо у вас є ці знання, то у вас є мудрість, повинен бути апостол Ісуса Христа.

Встановлено, що брехунів
І ти знайшла їх брехунів: Те, що Ісус є виявлення, що церква Ефес поставити людину на суді і
знайшов їх бути брехунів і тим самим негідним бути частиною громади цієї Церкви. Незважаючи на те,
що коли я вперше прочитав ці вірші, я не бачу де Ісус дає будь-які догану до церкви Ефес, тепер, коли я
взяв час, щоб препарувати вірші, я бачу, як Ісус дійсно розчарування з цієї Церкви.
Біблія дає нам приклад того, як боротися з тими, які сповідують себе апостолів Ісуса, але не є.

Апостолів Ісуса Христа
І Джон відповіли йому, кажучи: "Учителю, ми бачили одного виганяє ім'ям твоїм, і він нами не:
Обізвався ним, тому що він нами не." Марк 9:38

Те, що цей вірш каже мені, що там була людина, яка почувши навчають Ісус взяв вченню Ісуса до
серця і почав проповідувати іншим в ім'я Христа. З цієї проповіді він також здійснюється чудеса, у тому
числі лиття на дияволів від мучила людей.
В цих діях цей чоловік показав свою віру в Ісуса Христа і його радість знаходження Син Божий
продовжувався проповідувати те, що він дізнався від Ісуса. Це робить його апостол Ісуса Христа. Все,
що його віра була раніше, як тільки він почув Ісус навчав, він був перетворений на правдиву віру.

Не забороняйте
, Але Ісус сказав: "не забороняйте: бо немає людини, яка чудо в ім'я Моє, яка може злегка
говорити лихословити мене. Хто не проти нас є з нашого боку. Напоїть вас чашкою кухлем води в ім'я
Моє, що ви Христові, поправді кажу вам: той не згубить своєї нагороди. " Марк 9:39-41
У цьому прикладі Ісус розкриває правдиву віру і тих, хто правда апостолів цієї віри. Якщо
намітилася вчення Ісуса Христа падай проповідувати іншим, слова Ісуса, тоді Ісус є інформування своїм
апостолам, що ти також апостол Христа.

Визначення апостол Христа
І (Ісуса) сказав їм: "кожен, хто отримує цю дитину в моє Ймення, той приймає мене: та
whosoever буде отримати мене, приймає того, хто послав мене: на той найменший серед всіх вас, так
само звеличиться." І Джон відповів і сказав: "Учителю, ми бачили одного виганяє ім'ям твоїм; і
Обізвався йому, тому що він піде за мною не з нами". А Ісус їм сказав: "не забороняйте: Бо хто не
проти нас для нас." Від Луки 9:48-50
Вище вірші це визначення хто є хто є послідовником Ісуса Христа.
Коли ці апостоли заборонив цю людину від виключення тих дияволів в ім'я Ісуса Христа, вони
проходили суду на нього. Вони вирішили, що гідний бути послугами апостол Ісуса, тому що він не був
одним з них. У цьому, вони зробили ж помилка судження, що ті Ефеський церкви.

Маючи терпіння з нерозумні
Маєш Борне і Пощо терпіння: Слово "Борн," визначається як: щоб терпіти, шлу
нок, щоб дотримуватися, щоб терпіти, незважаючи на

ваші побоювання. Слово "терпіння" припускає, що ця Церква переноситься, хто
сповідували апостолам, але це не погодитися з що говорять слова, "і чи знайшов їх брехунів".
Та за Ймення Моє діло трудився і ти не втратив свідомість: Це є говорив мені, що вони
провели цей суд над людьми своєї пастви в ім'я Ісуса, я припускаю, припускаючи, що вони вважали, що
під час цього вони роблять роботу Бога. Як це останній розкривається церкви в Римі і його схожі
випробування інквізиції, хоча вони сповідують бути в ім'я Бога, було насправді сатани роботу, яку вони
займаються.
Це-це зло, що я бачити Ісуса як даючи догана церкви Ефес. Що я бачу попередній вірші як
догану і не вітання дається підтримки наступні два вірші.

Попередження від Ісуса, Бог
Проте маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Одкровення 2:4
я маю на тебе, в цих слів Ісус говорить, що він має скарги на цю церкву і своєї пастви.
"Що ти покинув свою першу любов" це дає пояснення скарга, що Ісус є і що вона посилається
на той факт, що ця Церква залишила правдиву віру і поклоніння Богу і впала в язичницьких практик.
Вона взяла на себе на інших, і що вона втратила ядром те, що Ісус проповідував, любити інших як ти
хотів би іншим люблю тебе.
Питання повинен запитати: "Що таке перше кохання, що Ісус має на увазі?" Це вчення Ісуса,
який є перше кохання всіх, хто почути вчення Ісуса і погоджується з і приймає тих, як будучи слово
Боже.
Те, що Ісус говорить, це, що церква Ефес збилася з дороги від вчення Ісуса. Якщо ваш церкви
претендує на церкви Христа, але не проповідувати Христове вчення, потім вашої церкви лежить до вас і
проповідує блюзнірство.
Очевидно, церква Ефес дали словах будучи церкви Христа, але провів свій час проведення
випробувань з тих, хто не вірить, як старійшин церковному проповідував. Я не знаю про вас, але це
звучить дуже схоже храм старійшин Єрусалим також.
Це посилання на християнські храми сьогодні, а також тих часів Івана, тому що вони занадто не
дотримання законів Бога, як можуть відображатися за всіх, але кілька, які не тримати сьомої суботи
день, як це прописано в цих законів. Цей скарга далі пояснив у наступні вірші.

Пам'ятайте, звідки ти впав
Отож, Пам'ятай, звідки ти впав і покайся і не покаєшся; чи інакше я прийде до тебе швидко і
призведе до видалення твого свічник із місця свого, за винятком ти покаятися. Одкровення 2:5

Пам'ятайте, звідки ти впав: В перші вірші вище, Ісус прописано його скарга з церкви Ефес
було що, в цьому вірші Ісус має на увазі це як потрапивши. До падіння від благодаті Божої, щоб бути в
гріху.

"Отож, Пам'ятай, від звідки ти впав," – це довідник з вченням Ісуса, який як я показав в
інші уроки, вчить Десять заповідей.

Пам'ятайте занадто: що церква Христа збудована на основі віри євреїв, і від цього ядра і
ці вчення Ісуса, які дають виконання законів Бога, що Ісус попереджає цих семи церков, а також всіх
майбутніх церков повернутися, який є Перші твори, як учив Ісуса.
Бути церкви Христа, у вас в вашої основної законів Бога, або десять заповідей. З цього ядра ви
повинні дотримуватися вчення Ісуса, який є виконання законів і пророків.

Покаятися ваш стежки
І покаятися: Тому що Ісус говорить церкви Ефес є, що вони повинні покаятися в своїх гріхах і
повернутися до того, що Ісус навчав і від зла, що вони займаються in.
"And покаятися і зробити перший роботу," – це довідник з причини, Церква була сформована,
істинна віра і поклоніння Богу, і Ісус попереджає їм покаятися і повернутися до десяти заповідей, що є
основою для правильного поклоніння Богу і вчення Ісуса, який дати посилання на і спиратися Десять
заповідей.

Не покаєшся
І не покаєшся: покаєшся належать будучи апостолів Христа і те, що Ісус навчав проповіді.
Якщо ви вчите істинне слово Боже, вона не буде потрібно поставити тих, хто на суді судити їх віри,
тому що правда незаперечний, тоді як брехня може бути доведено, помилкові.

Або інше
Або інше, я прийти і видалити твої свічник: Свічника є символічним церкви Ефеський
будучи церкви Христа, якщо Ісус видаляє що свічник, то він є видалення церкви від церкви Христа.
Якщо ви відвідуєте церкву не церкви Христа потім кому, або те, що ви даєте вашого поклоніння?
Це також показує нам, що якщо цей храм, який є символічним всіх церков, які називають себе
християнином, не покаялися падати в Язичництво, тоді Бог покарає його і Конгрегація, що робить його
вгору.

Nicolaitans
Але це маєш, що ти hatest справи Nicolaitans, який я ненавиджу. Одкровення 2:6
Nicolaitans, хоча стверджують, що бути християнином були анти-християнської секти, який
проповідував залучення у спорі проти інших заповіту через цивільні суди, а не через арбітраж між
членів зборів.
Вони також проповідував, що він не був гріх є те, що був запропонований у жертву ідолам.
Ніколя, який був засновником на Nicolaitans проповідував багатоженство і дружини спільного з
іншими чоловіками. Всі вони опозиції до десяти заповідей і вчення Ісуса Христа.
Засновані на те, що Ісус говорив у тринадцятого вірша, церква Ефес не попрактикуватися таких
говорить.

Подолати твої гріхи
Має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє Церквам; "Хто переможе дам їсти від дерева життя,
що в середині раю Бога." Одкровення 2:7

Хто має вухо: Ця фраза слів або інші схожі значення, які використовуються по всій Біблії. По
суті те, що вони означають, щоб слухати те, що було сказано, прийняти до відома, що було сказано і
витрачати час і зусилля, щоб отримати розуміння того, що було сказано. Це є відмінністю від решти
неосвічені або отриманні мудрості. Це ви повинні зробити тому, що це важливо і те, що сказав приведе
вас до праведності. Ігнорувати або не поспішати, щоб зрозуміти, приведе вас до вічної смерті і
прокляття.

Нехай слухає, що Дух промовляє Церквам: Не просто читати над ці вірші,
припускаючи, що вони ставляться до церков 2000 років тому, що давно зникли. Книга Одкровення
майже повністю написаний з використанням символікою. Тобто, то це говорить про одну річ, але ця річ
є символічним щось інше. Сім церков Азії, символічний тих церков сьогодні, які прийняли практики і
звичаї та традиції, які знаходяться за межами правдивої Христової церкви, тому цих попереджень,
даного Ісусом апостол Іван не лише попередженням для тих церков, але до церкви сьогодні, як і.

Хто переможе: У цьому вірші Ісус говорить нам, що ми повинні подолати наші гріхи, як і
Якова, якщо ми хочемо, щоб їсти від дерева життя, що сказати, що якщо вони не покаялися і коригувати
свої шляхи, вони буде виключено з доступ до дерева життя як був Адам і Єва, коли вони грішили.
Ці сім церков були засновані на один або більше апостолів Ісуса або від тих, хто отримав їх
вірою від тих апостолів. Апостолів Ісуса проповідував слова вчити їх Ісус, тому церкви були засновані
на цих істин.
Коли почали згромаджень тих церков практики ритуалів і традицій за межами цих навчань, вони
пішли від того церков Христа до церкви "накази людей." Один такий false звичай чи традиція була в
рамках дотримання суботи в перший день тижня.

Древо життя
дам їсти від дерева життя: Коли сатана переміг і видалені з землі, ті з людиною, хто стояв
сильним з Богом, ті, святих Божих, ще раз матимуть доступ до дерева життя, що означає, що вони
будуть жити вічно, ніяких довгих, що підлягає смерті.
І з-під землі зробив рости кожне дерево, що є приємне на вигляд і добре для їжі; Древо життя
також посеред саду і дерево пізнання добра і зла, Бога Лорда. Буття 2:9
«Дерево життя» дозволяє жити вічно, який Адам і Єва були доступ до в Едемському саду в той
час як чоловік. "Дерева знання добра і зла," також була в саду, але була заборонені до Адама і Єви. Це
коли обидва вони їли з "дерева знання," що вони згрішили.
Якщо ви пам'ятаєте дерево життя був відсторонений від людини, коли Адам і Єва згрішили і
були вигнані з саду Едему.

Знаючи, добра і зла
І Господь Бог, сказав: "Оце чоловік став як один з нас, щоб знати добро і зло: і тепер, в останню
чергу він висунули його рука, також взяти до дерева життя і їсти і жити вічно: тому Господь Бог
послав його з Едемського саду, щоб порати землю, з якої узятий він був. Книга Буття 3:22-23
Я припускаю, що Бог говорить ангели та інших небесних істот, в цих віршах, який також жити
вічно. Тому що людина зараз, через його гріх, дорівнює ангели пізнання добра і зла, Бога не відчувають,
що вони гідні також мати вічне життя і тому видаляє їх з доступ до дерева життя.

В розпал садку Божому: Ці слова виявити місця дерево життя. Це "Настав садку Божому".
Питання, які я запитати, «Де є цей рай сьогодні якщо Едемському саду більше?» На мій погляд і
засновані на те, що Бог показав мені з 2009 року, я вважаю, що "Божа рай" не фізичне місце на землі ні
навіть на небесах, Божий рай в наших серцях, коли ми опинимося в слово Боже освічені і потім обійняти
і тримати заповіді та шляхи Господні нашого Бога. В праведності ви знайдете Райський Бога, і в цьому
раю ви знайдете вічне життя.

Мудрість
Вона є, Древо життя їм що ухопися на неї: і щасливі всім, що чеснотна її. Приповісті 3:18
Щоб надати підтримку до цієї ідеї і вірю, що Бог говорить нам наступне.
Щоб зрозуміти те, що Бог говорив у цьому вірші треба зрозуміти хто на «вона» є, що Бог має на
увазі. Ідентичність в «вона» пояснюється в цьому наступні вірші.

"Вона"
Happy є людина, що Нафанаїла мудрості і людина, яка getteth розуміння. За товар його є краще
ніж товарами срібла і виграш їх чистого золота. Вона є більш цінного, ніж рубінами:, і все що ти
можеш бажання не порівняти до нею: Приповісті 3:13-15
Як ви можете бачити, що «вона» говорив про це "мудрість" мудрість здійснюється через знання
і знання набувається через освіту. Що це потім каже мені є, що "дерево життя," можна знайти в
навчання собі шляхи і Закону Божого і через це утворення, "знань" про Бога, який є і те, що він змушує
тебе і мене і з цим знанням, ми отримаємо "мудрість" пізнати Бога і досягти його праведність. Після

досягнення Божу правду, то ви також будете "Один з Богом" і в цьому Бог дасть вам доступ ще раз до
"Древо життя."

Нагорода Божого
Мій син, забути не мій лабораторно- але нехай держиться серце твоє стережи мої заповіді; для
довжини днів і довгого життя і мир, повинен вони додають до тебе. Приповісті 3:1-2
Перший Бог говорить нам, що він вимагає від вас і мене.

Забути не моя права: Для того, щоб вигоду від Божого Милосердя і отримувати винагороду
Божий, Бог потребує, що ви повинні не забувати мої права. Це в свою чергу означає, що Бог вимагає,
щоб ми зберегти і коритися Закону Божого.

Але нехай держиться серце твоє стережи мої заповіді: Якщо у вас які-небудь сумніви
з мої коментарі вище, ці слова з уст Божих повинні переконати вас, що моє розуміння значення є
правильним.

Для довжини днів і довге життя і миру, повинен вони додають до тебе: І так, Бог
показує нам, подарунок, що він може запропонувати, хто є Бог святих.

Перший день неділі практика
Ми обговорюємо хто подолати наші гріхи. Один такий гріх є Субота Неділя, як це брехні сатани і
в прямому протиріччі слово і заповіді Бога як воно дається в четвертої заповіді.
Зберігати день суботній Освяти її, як наказав Господь, Бог твій тобою. Шість днів поробиш
працю і 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, ні твої свого, ні твої невільниці, ні твоїх ox, ні
твою дупу, ні будь-якому з твоїм великої рогатої худоби, а також незнайомець, що знаходиться в
межах твоїх ворота; що ближнього твого і твої невільниці можуть відпочивати а також ти.
Повторення закону 5:12-14
Вище вірші це слово Бога, як даність, пророк Божий, Мойсей і, як написана вниз з Мойсеєм і
опубліковані, так що ви і я і все через історію, починаючи з змогли прочитати і знаю, що якого Бога
команд з нас.

, Зверніть увагу: "Але сьомий день – Субота Господа Бога вони." Який в даний час ми
називаємо неділю є перший день тижня, тобто, який ми називаємо суботу сьомого дня тижня, таким
чином, це Субота, що суботній день Господа Бога. Дотримуватися суботу на будь-який інший день
тижня, щоб показати неповага і опозиційних до слова Божого.

Чому то неділю?
За часів Римської імперії, перший день тижня був день, що все, що потрібно платити податки до
Риму. Тому, люди повинні взяти час, щоб піти перш ніж збирачі податків для цього. Якби вони були в
бізнесі або іншого роду діяльності, що чи діяльності б бути закриті, тому що вони не могли бути там
працювати. Це означало, що вони втратили б дохід від не в змозі приймати оплату за будь-який продукт
або послугу, які вони продані. Коли сатана почала розповідати його брехні щодо перший день суботній,
люди обійняв його, тому що тоді обов'язково лише один день з тижня, неділю, платити податки і надати
поклоніння всемогутній Бог. Проблема з цим було, що вони були покласти Рим перед Богом, який
звичайно є гріхом сам по його собі.

Палата над Богом
Для того, щоб тримати дотримання суботи, сьомого дня, це також вимагає, що вони закрити їх
господарської діяльності, а також тому, що там бути не покупки або продажу протягом дня Сьомого
дня Святого. Це призвело до двох днів на тиждень до втрати доходів.
З цієї причини вона стала популярною спостерігати суботи в той же день, що вони повинні були
платити податки Цезаря і цей звичай чи традиція зростала, поки він був наказав і наказав за церкви в
Римі як єдиною законною день поклоніння.
Священик Томас письменниця
Президент коледжу викупу:
За моєї божественної сили, (як Папа) , я скасувати 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 протягом століть, ті ж Папа заявити, що вони є "божественною
силою," що означає Папа Римської церкви поставили 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 колинебудь 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?

Суботи, визначені
Сама назва "суботи" ведмеді Марк Божої влади. На івриті слово для суботній є "Шаббат." "Ша"
означає вічне один. "Ab", корінь слова Авва, означає, що батько, ванна або Бет
означає, що будинок або знак. Об'єднані як суботній вони пакують переконливим
свідченням, знак вічне батька .

Шкоди для поклоніння Богу
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"

Проблема в тому, що вони ставлять Цезар перед Богом, в тому, що вони продовжують платити
податки на день, необхідний для Цезаря, але скомпрометовані не дотримання суботи і сьомого дня, як
прописано в четвертої заповіді та сьомий день створення їх поклоніння Богу.

Поклоніння Богові, як він наказує
Пам'ятайте: або ви даєте поклоніння Богу саме як Бог команди, інакше ви не поклоніння
Богу створення на всіх. З цієї практики дотримання суботи в перший день християнські батьків та їх
церквами пройшов шлях від церков Христа до церкви сатани. Це цієї невдачі в залишаючись вірним
вчення Ісуса і Десять заповідей, що Ісус є висловивши скарги про в цих перших розділів книги
Об'явлення.

Церква Смірни
І Ангола церкви в Смирні запису; "Так каже перший і останній, яка була мертва і жива; Я знаю
твої робіт і скорботи і бідності, (, але ти є багатий), і я знаю богохульство їх яких говорять вони
євреїв а не, але синагога сатани. " Одкровення 2:8-9
" я знаю богохульство їх, які говорять вони євреїв а не, але синагога сатани. " Це посилання
для тих церков, які називають себе християнином, будучи, але не тримати Десять заповідей і тому дають
словах будучи Христа, але насправді церкви сатани, не церкви Христа.
Те, що Ісус говорить нам, є те, що він хто поклоняється йому, а хто ні. У той час апостола Іоанна
ті, хто були навернені в вчення Христа, як і раніше називають себе євреїв (слово християнин, не маючи
був придуманий ще), але якщо ви замінити словом єврей Крістіан ви зрозумієте, що це до
християнських церков сьогодні що Ісус дає попередження і осудом а не тільки ті євреї.

Але синагога сатани
Як я вже говорив, і це надає підтримку моїх слів, є два Євангелії, в цьому світі і дві церкви з її
заснування на одному з Євангелій. Існує Святе Євангеліє Божому, на яких заснована церкви Христа, та
що помилкових Євангеліє сатани, на яких заснована церкви сатани. Ви можете розрізнити один від
одного? Євангелія, яка робить церковного сукупностей?
Найпростішим способом знаючи, є, якщо ваш церкви проповідує Десять заповідей, всіх десяти з
них, або якщо ваш церкви проповідує перший день суботній, що сатана в брехати. Якщо ваша церква
дотримується Субота Неділя, то церкви сатани, це так просто.
У мене є пропозиція для вас. Якщо ваша церква насправді спостерігати Субота Неділя, потім
Візьміть копію ці слова до церкви з вами, і ви проповідую Gods правда на зборах. Однією з двох речей
буде відбуватися, ви будете бути аплодували за ваше розуміння і народ буде прагнути змінити свої
помилки і конвертувати справжнє поклоніння Богу, або люди будуть тебе ненавиджу ганьбити та
попиту, що ви видалити себе з своєї церкви.
Будь-який курс дій результатів в те ж саме, ви видалили себе від церкви сатани False. Якщо під
час цього видалення ви заохочувати інших можливість видалити себе як добре, то краще для вас, щоб
Бог говорить нам: "я люблю тих, хто любить Me."

Любов Бога над власним життям
Побоюються, що ні одна з тих речей, які ти будеш страждати: Ось, диявол повкидають деякі з
вас до в'язниці, що ви можете бути судимою; і скорботи десять днів: бути ти вірний до смерті, і я
дам тобі вінця життя. Одкровенні 2:10
"Побоюються, що ні одна з тих речей, які ти будеш страждати:" Це є передбаченням
переслідувань святими Божими, що під час Джон, ще не прийшов до повноти свого жахливого репресій.
Старші храму були любителів в їх переслідування, святих Божих, але анти Христос у вигляді Римської
церкви перетворили його в науці.
"Ото, диявол повкидають деякі з вас у в'язниця." Ісус передбачив цих переслідувань і
намагаються інформувати святих заздалегідь, тому це прогноз цих переслідувань під час переслідування
за романом в а також тих, що буде відбуватися Римської церкви.

"Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінця життя". Це посилання на нагороди, включаючи
вічне життя, що буде надана для тих, хто пережити ці страждання ще залишаємося непохитними у свою
віру і поклоніння Богу.

Пам'ятайте: Ісус пережив жахливі смерть, як тих, хто любить Ісус; ми теж може бути
призвані терпіти біль і страждання до смерті, як жертвував наш Господь. Якщо під час непохитна ці речі
ми враховуйте завжди обіцяє, що Господь Ісус зробив для нас, хто залишаємося непохитними у нашу
віру, ми зможемо витримати.

Пам'ятайте: вони можуть приймати наші тіла і наше життя, але вони не може прийняти від
нас наш Бог якщо ми дозволити їм.

Більш освічені і Мудрого
Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє Церквам; Тому, хто переможе не буде боляче другій
смерті. Одкровенні 2:11
"Він що має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє Церквам". Згадати, коли я пояснив, що ця
фраза або інші подібні за значенням слова вказав, що ті, хто беруть час, щоб зрозуміти, через старанного
дослідження, буде дізнатися і зрозуміти, що те, що Ісус має на увазі. Якщо ви після того, як прочитав ці
слова розуміє, що церков, які не тримати Заповідей Божих не Бога, і ви потім діяти знань, видаляючи
себе від тих згромаджень, потім ви поставить себе в компанії Бог Ісус і надії викупу.
" , Хто переможе не буде боляче другій смерті. " Якщо ви подолати ваш помилкових
поклоніння в тих церков сатани, видалення себе від їх фермеру і просити Бога про прощення ваших
гріхів і поклоніння Богові, як він команд, а потім після воскресіння не дізнаєшся, друга смерть, що ті,
хто не поклоняються Богу, як він наказує буде отримувати, але знаю, що вічне життя в якості нагороди
для Божої любові , просто, як і Ісус. Це не свою обіцянку вам, але Божа обітниця вам. Якщо ви вважаєте,
що Божі обітниці, правда і що який Бог говорить, що повинно бути зроблено, то ви віри, і ті віри є
виправданими в розрахунком на вічне життя.

Церква Пергам
І до Ангола церкви в Пергам запису; "Каже він, що шапка гострий меч два вістря; Я знаю діла
твої, і де ти перебуваєш, коли-небудь, де сатани сидіння є: і holdest швидко, моє ім'я і ти не маєш

відмовлено моя віра, ще в ті часи, де Антипа було мій вірний мученика, заколеного серед вас, де сатана
пробуває. " Одкровення 2: 12,13

Сатани сидіння
Сидіння анти Христос є що яких Бог називає, "Великий Вавилон," що якщо ви пам'ятаєте, я
показав, як міста Рим, Італія, або Ватикану, щоб бути точним. Тому це показує, що Пергам знаходиться
недалеко від Риму.

Науки Валаама
Але у мене є кілька речей, проти тебе, бо маєш там тих що тримаються науки Валаама, який
навчив Balac кинути каменем спотикання перед Ізраїлевих синів, є ідольська і здійснювати перелюб.
Одкровенні 2:14
Було Валаам месопотамської провидець хто, викликаною на прокляттям для ізраїльтян, замість
цього високо цінував їх після того, як євреї мали було докоряв Богом через свого осла. Ви можете
читати його в книзі чисел глава 22.
Balac або балак був царем в Moabites в той час, коли перший ізраїльтяни перетнув над Йордан і
в землі гармати. Це був король балак, який був одним з перших царів, які намагалися проштовхнути
ізраїльтяни назад з землі гармати.

Вчення про Nicolaitans
Так ти маєш також їх, що тримаються науки Nicolaitans, які річ я ненавиджу. Покаятися; або
ж я прийде до тебе швидко і буде боротися з ними мечем своїх уст. Хто має вухо, хай чує, що Дух
промовляє Церквам; "Хто переможе волі я дати з'їсти приховані манни і дасть йому білим каменем, і в
камінь нове ім'я написано, які ніхто не знає хто ж приймає його збереження". Одкровення 2:15-17
У Nicolaitans були анти-християнської секти, проповідував, беручи участь у спорі проти інших
через цивільні суди, а не через арбітраж між членами заповіту заповіту.
Вони також проповідував, що він не був гріх є те, що був запропонований у жертву ідолам.
Ніколя, який був засновником на Nicolaitans проповідував багатоженство і дружини спільного з
іншими чоловіками. Всі вони опозиції до десяти заповідей і вчення Ісуса Христа.

Як ви бачите, Бог пропонує любові до тих, хто показати любов і послуху йому, але пропонує
догану і покарання для тих, хто не знають, або його заповідей і тому не в змозі тримати Закону Божого і
дати вірно і правильний поклоніння.

Церква Thyatira
І до Ангола церкви в Thyatira запису; "Так каже Син Божий, хто має його очі, як до: вогонь,
вогонь, і ноги, як розпалені; Я знаю діла твої і благодійність і обслуговування і віри і твої терпіння і
діла твої; і останній буде більше, ніж перший. Незважаючи мене дещо проти тебе, бо ти sufferest, що
жінки Єзавель, який кличе себе пророчиця, вчити і спокусити моїх слуг, здійснювати перелюб і є речі
жертвувати до ідолів." Одкровення 2:18-20

Єзавель
Єзавель була фінікійський Принцеса і дружина короля Ахава, який жив у9 столітті н. Е . Вона
спокусила багато чоловіків Ізраїлю до вчинення перелюбу і перелюб, стверджуючи, бути пророчиця
Богу. Коротше кажучи, вона була повією, які сповідують бути пророком Бога заманили багато хто до
вчинення перелюбу і перелюб.
Коли Ісус дає цих попереджень до семи церков, Азії, це під час 1-е століття нашої ери, тому він
не прямо на жінку Єзавель, що Ісус дає скарга, але практика багатьох з церкви Thyatira займатися в
позашлюбні секс, який знаходиться в прямій опозиції до сьомого заповідь.

Вона не покаялися
І я дав їй простір покаятися її розпусти; і вона не покаялися. Одкровення 2:21
Єзавель має символічне значення, ніж в даний час окремі. Проповідуючи, що вона була пророком
Бога, вона стала сатани і зміг витягнути багато людей, які в іншому випадку може взяли справжній
слово Боже в перелюб і інші гріхи проти Бога.

Пам'ятайте: Сатана не є фізична особа; Люцифер є фізичною особою, сатана це ідеології,
що проповідує проти і ставить собі використовують проти Бога способами.

Божий гнів на Єзавель
: Ось, я кинув її в ліжко і їм, що подружньої вірності з нею в великої скорботи, за винятком вони
покаялися в їхні вчинки. І я вб'ю її діти зі смертю; і всі Церкви повинні знати, що я той, що хто
досліджує віжки і серця: і дам: кожний один з вас за ваші роботи. Одкровення 2:22-23
Якщо ви є студентом, історії, ви будете знати, що немає такої покарання був нанесений Єзавель,
ні до церкви в Thyaticra. Це тому, що ці вірші, даючи Ісуса незадоволення з семи церков є символічним
всіх церков, тоді і сьогодні, які називають себе християнином, але згин не тримають вірним вчення Ісуса
Христа і Десять заповідей, на яких є основою все, що Ісус навчав.
На "її" які будуть кинуті в ліжко, є церков, які сповідують бути по
слідовниками Христа. Покарання, яке Ісус, говорячи про здаються кінець днів коли
Ісус повернеться на землю і не лише до семи церков Азії, але для всіх церков і Згромадженнях, які не
дотримуватися вчення Ісуса Христа і Десять Заповідей Божих.

Ті, що подолати
Але вам я кажу а для відпочинку в Thyaticra, як багато, як не цієї доктрини, і який не знали
глибин сатани, поки вони говорять; Покладу на вас інші тягар, але те, що ви вже маєте проводити
швидко, аж поки вернуся. Одкровення 2:24-25
Ці вище два вірші надати докази того, що я прав, коли я кажу, що ці боку, даного Ісусом семи
церков Азії, насправді символічний всіх церков, які називають себе християнином, але не в змозі
підтримувати вчення Ісуса і Десять заповідей.
Тоді як перші вірші передала засудження і попередження дисципліни церков, ці два вірша дати
оплески, хто не обманюють і забруднюється сатани помилкових Євангеліє.

Подолати до кінця
І він, що переможе а пильнує мій працює аж до кінця, до нього буде я даю владу над поганами: і
він буде пасти їх залізним жезлом, як судини Поттер вони стануть сломанной дрож: навіть, як я
отримав від мого Отця. І дам йому Ранкова зірка. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє
Церквам. Одкровення 2:26-29

Слова: "до кінця," не є посилання тільки однією людиною або навіть група людей, які жили в
той час, коли апостол Іван писав цей лист до семи церков. Це попередження для усіх поколінь і церков,
які б дали вірно і правильний поклоніння Богові, що вони повинні зробити, щоб продовжувати до кінця
днів.
Ті, що подолати є ті, хто через ретельного вивчення Писання, подивитися істина богів, тому не
вводить в оману брехнею сатани і обманів і, таким чином перетворюється в істинне і правильний
поклоніння Богу.
Keepeth мої роботи до кінця, означає підкоритися і тримати закон
ами Божими, з моменту, коли ви розумієте їх до і наза
вжди, що ви ніколи не відвернутися від Божого закон
у, після того, як воно розуміється вас.

Пам'ятайте: церква не цегли та мінометних будівлі, але люди в Конгрегація у поклонінні
Богу. Це є також говорив мені, що ці вірші дають пророцтва деяких те, що вона буде, як під час
тисячолітнього правління Ісуса на землі.
Слова: "до кінця," не є посилання тільки однією людиною або навіть група людей, які жили в
той час, коли апостол Іван писав цей лист до семи церков. Це попередження для усіх поколінь і церков,
які б дали вірно і правильний поклоніння Богові, що вони повинні робити те, що вони повинні зробити,
щоб продовжувати до кінця днів.

Церква Сард
І до Ангола церкви в Сарди запису; "Ці речі й каже хто має сім Божих духів і сім зірочок; Я знаю
діла твої, що ти маєш ім'я ти живеш а ти мертвий. Будьте пильні а зміцнити речі, які залишаються,
які готові померти: бо я мати не знайшов твоїх діл перед Богом. Об'явлення 3:1-2

Занурений в помилку
Очевидно, церква Сарди була далека від будучи церкви Христа. Це зроблене певні слова: "і
мистецтво мертвих," говорять про мені, що якщо ця Церква і її Згромадження не покаялися його шляху
зла, він буде вилучений Богом, який буде показано у цих словах, "я не знайшов діла твої перед
Богом".

Це справедливо для багатьох, якщо не більшість із тих церков сьогодні, які називають себе
християнином, але далеко не даючи вірно і правильний поклоніння Богу. Збереження в перший день як
день Господній відпочинку є найбільш очевидні з цих помилок.

Твердо дотримуватися Христа
Згадай, як ти взяв і почув а тримати швидко і покайся. Якщо тому ти будеш не дивитися, я на
тебе прийду як злодія, і ти не дізнаєшся, якої години я зійде на тебе. Об'явлення 3:3
Тих людей, які складають тих, хто молиться і церков, встановленому апостолів, зробив так що від
того, що вчив апостолів і апостоли дізнався від Ісуса безпосередньо. З часом Однак церков зупинився,
зберігаючи свої послуги, як Ісус навчав, але включені в їх церквами те, що не вчили Ісуса і тому
говорить проти Бога.

Вони ходять зі мною
Маєш кілька імен навіть в Сарди, який не заплямували свій одяг; і вони ходять зі мною в білому:
бо вони гідні. Він, хто переможе, той же повинен бути одягнений у білий одягу; і я не буде змити його
ім'я з книги життя, але буде визнати його ім'я, до мого батька і перед його Ангелів. Хто має вухо, хай
чує, що Дух промовляє Церквам. Об'явлення 3:4-6
В цих віршах Ісус показує контраст між тим, хто святих Бога та тих, які не відповідають. У цей
контраст Ісус дає яскраві обговорення як ті які випадають короткий розглядатимуться корпорацією
йому і ті, хто залишаються сильними в правдиву віру та як вони будуть оброблятися Богом.

Церква у Філадельфії
І до Ангола церкви в Філадельфії запису; "Каже він, що Святий, він, що вірно, хто має ключ
Девід, він, що openeth, і жодна людина не зачиняє і зачиняє, і жодна людина не openeth; Я знаю діла
твої: Ось, я поставив перед тобою і відкритих дверей і жодна людина не може завершити це: Бо ти
трохи сили і зберіг моє слово і діло не заперечував моє ім'я. Об'явлення 3:7-8
я знаю діла твої: Посилання на те, що ви можете приховати нічого від Бога, він знає, що якщо ти
вірним своєму поклонінні чи ні. Слово "Завод" також посилається на час і зусилля, що
ви особисто на старанного дослідження святе слов
о Боже. Просто хочу, щоб церква і прислухаючись до хтось проповідувати, Святе Євангеліє вам

недостатньо, слід старанно вивчати Писання для себе, ви повинні виховувати себе і не прийняти те, що
інші розповість вам, як правда, але знаю, без сумніву від власних досліджень і розвідок, те, що таке
слово Боже, і те, що це сатана.
"Ось, я поставив перед тобою і відкритих дверей," є посиланням на той факт, що шлях до
спасіння є відкритим для вас, вам тільки потрібно докласти зусилля, щоб залишатися вірним
правильний поклоніння Богу, як він Бог заповідав.
", І жодна людина не може завершити його," є посиланням на те, що двері відкриті для вас, і
так довго, як ви залишалися вірними вашого поклоніння Богу, не на землі, ні сам сатана може це не ви
ходити через двері і на небо. Ти майстер ваш власний доля, якщо ви falter; Це тому, що ви не
залишаються старанного ваш "роботи". Подібно тому, як ви не врятовані від невтомні зусилля іншій
особі, ні може хто-небудь блокують ваш шлях через двері якщо ви дозволяєте їм зробити це.
"Бо маєш мало міцність:" Самі у вас є, але мало сили, а це означає, що ваші знання справжній
слово Боже тиждень, але коли ви помістити ваше життя в руках Ісуса і тримати його на вашому боці,
підкоряючись вчення Ісуса і Десять заповідей і з вашої твердою вірою (віра в слово Боже) і ваше
справжнє поклоніння Богу , у вас є сили, які ви б інакше немає, але з Ісусом, даючи вам напрямок у вас
буде свої сили, додані на ваш сайт.
Пам'ятайте: Ісус є єдиним шляхом до Отця. Ісус, використовувані вашим тут-символізм вчення
Ісуса та Боже Святого Писання.
Ісус говорить йому: "я є шлях, правду та життя: ніяка людина cometh unto батько, але мені."
Івана 14:6
"І зберіг моє слово". Слово Боже є Закону Божого, як показано на сторінках книги пророків;
вони скорочено, або зробили простіше запам'ятати, в десяти заповідей. Моральних принципів вчив Ісус
є похідними від одного або декількох з десяти заповідей.
"І не маєш відмовлено моє ім'я". А це ще одна відсилання до того, що ви зберегли Десять
заповідей, і що ви визнати, що Десять заповідей core і основою будь-якого справжнього поклоніння
Богу. Ви не заперечую ім'я Бога, коли ви тримаєте Десять заповідей, якраз навпаки, ви даєте славу ім'я
Бога, коли ви тримати і дотримуватися всіх десяти заповідей.

Пам'ятайте: як ви були засвідчили, що ім'я Бога не ім'я, як Том чи Гаррі, але визначається
Десять заповідей, як час, який визначає які, а також Бога?

Синагога сатани
Ось, я зробить їх синагога сатана, що сказати, вони євреїв, і не, але лежать; Ось, я поставлю їх
прийти і вклонятися перед твоїх ніг і знати, що я полюбив тебе. Об'явлення 3:9
"Ось я поставлю їх від синагоги сатани," – це довідник з тих церков, які дати словах Ісуса, але
в правду церков цю практику помилкових Євангеліє сатани. Ви могли б перефразувати це церква
антихриста які ми тепер знаємо, бути Римської церкви, а також тих церков, які дотримують суботу
неділю. Синагога слово є єврейське слово для церкви.
Це потім надає підтримку те, що я говорив, там є два Євангелія в світі, сатана помилкових
Євангеліє і Святий Боже Євангеліє, кожного Євангелія має свою власну церкву або нижче. Знаючи, що
істинна Євангелія Божого і, отже, істинна церква Бога, вимагає зусиль з вашого боку, щоб старанно
вивчати Біблію. Тих, хто лінивий у свою віру і відсутність обачності знатимуть тільки смерть, у той час
як тих, хто старанним в їх поклоніння буде мати Божа благодать.
"Що сказати, вони євреї а не, але лежати" є посиланням на тих церков і людей, які
відвідують, які називають себе християнином, або послідовників Ісуса, але чиє серце далека від вченню
Ісуса і збереження законами Божими. Найбільш очевидним прикладом є ті християнських церков, які
дотримують перший день суботній і не сьомий день суботній як четвертої заповіді роз'яснюють.

Примітка: Бог використовує слово єврей замість християнської, тому що слово Крістіан
станом на час Джон не було винайшли ще. Тому що я бачу ці вірші як попередження проти сучасні день
християнських церков а не тільки ті часу Джон, я обміну дві назви.
"Ось я поставлю їх прийти і вклонятися перед твоїх ніг" , є посиланням на те, що ви, хто
прославлення Бога як він наказує тримати його закони та не заперечую, його ім'я буде на друге
пришестя Ісуса, бути установлюються вище й судити над тими, які ви бичував, тому що ви були вірні
поклоніння Богу.
"І знаю, що я полюбив тебе," відноситься до любові, що Бог виллю вам, хто тримати його
закони і поклоніння Богові за його задоволення не за свої власні, а не гнів, що він буде вилити на тих,
що поклоняються власного задоволення і ім'я відмовився Бога, як це визначено Десять заповідей.

Тримали від спокуси
Тому що ти зберіг слово моє терпіння, я також буде тримати тебе від години спокусі, який
прийде на весь світ, спробуйте їх що зупинятися на землі. Одкровення 3:10
"Тому що ти зберіг слово моє терпіння." Бог пацієнта зі своїми дітьми і хоча ми грішимо і
жити благословенним життям помилка, він в його терпіння буде прощаємо шукати його на покаятися в
своїх гріхах і просити у Бога прощення його, то після каючись почати процес відродження з одного,
який є грішником до одного пише на серце своє, заповіді Бога , і живе все життя в гонитві за
підтримання заповіді Бога і перетворити себе в той, хто робить моральних імперативи Бога в свій
власний моральний імператив. Це таким чином, що ви показати або проявити свою любов до Бога.
"Я також будуть тебе стерегти від години спокусі, який прийде на весь світ, спробуйте їх
що зупинятися на землі." Очевидно, там прийде час, коли весь світ буде спокушайтеся сатани
помилкових Євангелії, але якщо ви вірним вашого поклоніння Богу, не можна так спокуса, у що Бог
будуть вам сховатися від нього. Не думаю, що це як щось, що буде відбуватися як пророцтво, але один з
аспектів кожного з наших власних ходьби по життю і наші власні потреби шукати Бога через ретельного
вивчення і молитви.
В тому, що ви подолали брехні сатани і обняв справжнє поклоніння Богу, ви вже були
випробувані в підробити брехні сатани і стали тим сильніше для вашого випробувань. Коли ви знаєте
через знання Божої істини, потім брехні сатани не мають сили над вами, і тому ви приховані від цих
брехні.

Корона спасіння
Ось, я швидко прийти: утримуйте що швидке, які ти маєш, щоб ніхто не забрав твого вінця.
Одкровення 3:11
У цьому вірші Ісус є попередженням, що як тільки ви знайшли Божу істину, ви будете постійно
піддаватися брехні сатани і його спроби завдати вам впасти з вашою вірою в справжній слово Боже.
Якщо ви залишаємося непохитними у вашу віру і не піддавайтеся на цих брехні, або тиск підведена сім'ї
і друзів, але побачити їх для брехня, що вони, то ви зберігатимуть вінця життя вічне, що Бог пропонує
вам, а не мати його забрали тих, хто вважає себе християнської або люди з Богом , але проповідувати
Євангеліє помилкових сатани.

Ті, хто подолати
Хто переможе буде я роблю стовп в храм Мій Бог, і він піде не більше на: та я буду писати на
нього ім'я Боже мій і назва міста Боже мій, що новий Єрусалим, що приходить вниз з небес з мій Бог:
та я буду писати на нього моє нове ім'я. Одкровення 3:12
"Йому що переможе" є посиланням на тих, хто колись вони показані Божої істини і подивитися,
що Десять заповідей є основою для справжнього поклоніння Богу, а потім вони, які вдалося подолати
брехні сатани. Яків є одним, який подолав свої гріхи, саме тому Бог перейменував його Ізраїль, і це для
цього причини, що, коли ви подолати свої гріхи, не називати себе християнином більше, ім'я яке
забруднюється сатани помилкових Євангелія, але називати себе ізраїльтянин, який свідчить про вашу,
подолавши брехні сатани, і прийшли до розуміння справжній слово Боже.
, "Я зроблю опорою в храм Мій Бог." В тому, що Десять заповідей є основою для церкви Божої,
вам буде здійснюватися стовп в, що церква, частиною структури, яка є правдивою Божою церквою.
Слово "Опори" визначається як: вертикальну колонку, яка є частин
ою будівлі використовується для підтримки або прик
раси або основою організації або суспільства. Ісус
говорить вам вище, що як перетворити на правдивої Христової церкви, вам будуть зроблені стовп або
основою Фонду цієї церкви, і той, хто інші можна шукати на приклад віри.
"І він піде не більше," як тільки ви така частина структури істинної церкви, ви ніколи не буде
коливатися або назад слайд поза церквою. Бог каже нам,,я будуть Райт закони мої на серце своє,
немає більше законів підтримали, але частина вашої особистості і морального характеру."
"І я буду писати на нього ім'я Боже мій" є посилання на те, що Бог сказав всій Біблії, що в ті
дні, або в той час закінчення, Бог буде писати його закони, десять заповідей, після серця тих, що
поклоняються йому, як він команд, ім'я Бога, яку визначає Десять заповідей, тому вона є Десять
заповідей, що Бог буде писати на серце.
"І назва міста Боже мій, що є новий Єрусалим." Якщо ви пам'ятаєте всій Біблії місто
Єрусалим, називається носив ім'я Бога, або, що це ім'я Бога. Цей вірш, то пояснення цього. Єрусалим
носить ім'я Бога, тому що в ньому розміщується Ковчег Заповіту і в ньому, зберігається таблиць десяти
заповідей, які є ім'я Бога, в тому, що Десять заповідей дати визначення, хто є Бог, його особистості,
честі та морального характеру.

"Що приходить вниз з небес з мій Бог" який ще одна відсилання до десяти заповідей, і що вони
вийде від Бога і не винахід чоловіків. Це також відноситься і до Ісуса Христа, в тому, що він теж буде
спуститися з небес на другому приході Христа.
"І я буду писати на нього мою нову назву". інтерпретувати це Ісус інформування нас, що він
буде мати нову назву під час свого другого пришестя або незабаром після цього. Я вважаю, що це має
спільного з тим, що сатана, закликаючи церков, що проповідують Євангеліє помилкових сатани,
християнин, мають забруднені ім'я християнської, таким чином, Ісус дасть себе і своєї церкви нове ім'я.
Я поняття не маю реальна те, що ця нова назва буде, але я пропоную, що ізраїльтянин, хоча стару назву,
це можливість в тому, що за всю історію його не було коли-небудь передано як релігія або навіть секти
релігія. Однак мало на сторінках Біблії коли-небудь були називають будучи послугами ізраїльтянин. Це
може бути, я помилково є інший сенс, які можливо цей вірш.

Пам'ятайте Десять заповідей: може бути розбита на дві частини, заповіді, які кажуть
нам, як поклоніння Богові, як він наказує і шість моральних імперативи Бога. Те, що цей вірш може бути
мова є додаткові моральних імперативи, дане нам Ісусом в його вчення, які є понад шість перелічених у
десяти заповідей. Роблячи таким чином, ім'я Бога було змінено, і тому Бог буде писати повне ім'я Бога
на серце. Замість того, шість моральний імператив у визначенні, хто є Бог дарував нам Ісус додаткові 7
або 8 моральних імперативи, які зараз дати більш повне визначення, хто є Бог.

Хто має вуха
Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє Церквам. Одкровення 3:13
"Той, хто має вухо." Як ви пам'ятаєте, я показав раніше вам що ця фраза та інші подібні до
нього відноситься до тих, хто мудрі, або мали час і зусилля, участь з старанного дослідження та
вивчення Біблії і його значення. Таким чином, Ісус дає нам тут, попереджає, що те, що він говорить цих
семи церков Малої Азії насправді більше, ніж спрямована на них, але на тих церков протягом всієї
історії з часу написання книги Об'явлення, до цього дня. Усіх церков, які називають себе християнином,
повинні приймати повідомлення і прийняти попередження щодо цих речей, що Ісус, говорячи про в
книга одкровення і особливо його попередження до семи церков.
"Нехай слухає, що Дух промовляє Церквам". Щоб бути більш конкретним, ці вірші
спрямовується на тих церков, які називають себе християнином, але з далеко не те, що Ісус навчає. Ісус
вчить Десять заповідей, більшість, якщо не всі з тих церков, які називають себе християнином,

заперечувати Десять заповідей, навіть припустив, що законів Бога є застарілими і більше не частиною
істинного і правильний поклоніння Богу, це звичайно заснована на брехні сатани і тому блюзнірство.

Церква Лаодикії
І Ангола церкви в Лаодикії пишуть; "Ці речі й каже Амінь, Свідок вірний і справжній початку
творіння Бога. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий: я б ти був холодний чи гарячий. "
Одкровення 3:14-15

Ні жарко або холодно
"Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий:" Є багато в сучасному світі, які не мають
ніякого інтересу в те, що Бог може сказати в Біблії. Вони мають не дбати про релігії в загальні або
поклоніння будь-якого Бога. Це цим людям, що Ісус доручає ці найближчі кілька віршів.
"Я б ти був холодний чи гарячий." У цьому Бог говорить він би вважав за краще що мають
думки і поставили себе на одній стороні або іншого. Що ви будете їхати через життя в блаженному
незнання не позбавить вас від пекла вогню.

Пам'ятайте: любити Бога, тримаючи його заповідей, або ти ненавидиш Бога, не зберігаючи
його заповіді, не піклуються так або інших місць, які ви на стороні ненависті, що стосується Бога. Ці ж
люди, ті, які не зацікавлені в релігії, не дають поклоніння для будь-якого Бога; тому вони не дають
поклоніння помилкові Бога або і тому безкоштовно гріх відтак. Хоча це правда, і Бог вище показує, що
він розуміє це про вас, так само має потребу в вас розумію, що якщо ви не дають вірно і правильний
поклоніння Богу, то це так само, як надання вашого поклоніння помилкові Бога, сатана, таким чином,
Бог вважає вас ненавидіти його так само.

Я буде вибризкують тебе з своїх уст
Тож, тому що ти теплий, і ні холодний, ані гарячий, я буде вибризкують тебе з своїх уст.
Одкровення 3:16
Цей вірш потім перевіряє, що я просто сказали ті, що поклоняються Ісусу Христу немає, отримає
ж рішення, як ті, що поклоняються сатани помилкових Євангеліє.

Багатство землі
Бо ти кажеш, я багатий і збільшилася з товарами і мають потребу в ніщо; і не знаєш, що ти
жалюгідний і нещасним і бідні і сліпими та голими: одкровення 3:17
"Тому, що ти кажеш, я багатий і збільшилася з товарами і мають потребу нічого" ще раз
відноситься до тих, хто не ні холодний, ані гарячої. Це ті, які мають багатство і зручності в цьому світі,
так що не мають будь-якого занепокоєння або інтерес до життя вічного.
"І не знаєш, що ти жалюгідний і нещасним і бідні і сліпий і голий". Хоча у вас є багато в
цьому житті, це нічого не варто в наступному житті. Саме це робить вас знедоленим, коли ви будете
стояли перед Богом в Судний день. Тільки в поклонінні Богу як він наказує, що він буде обожнював, ви
багаті обох життя. Хоча вас може працювати в цьому світі, щоб отримати багатства і речах світу цього,
ви можете думати, себе багатий, але без люблячого Бога, ви бідні і надто бідних, у вас є без надій на
порятунок. Що таке життя, якщо є тільки смерть, що чекає на вас?

Монета викупу
Раджу тобі купити в мене золото вогнем, щоб ти щоб бути багатим; та білий, щоб ти щоб
бути одягненим і, сором твоя нагота відсутні; і намасти свої очі з очей salve, щоб ти щоб побачити.
Одкровення 3:18
"Раджу тобі купити в мене золото вогнем." Каючись у своїх гріхах і просити у Бога про його
прощення а життя ваше життя в рамках Десять заповідей, це те, як ви купити Бога золото спасіння.
"Що ти щоб бути багатим," це цей зусиль або роботу, яка є валюта, яка вам потрібна, коли ви
стоїте перед Богом. Всі багатства, які накопичуються в цьому житті не варто в придбанні вхід на небо,
якщо ви повинні спочатку Бог у вашому серці.

Пам'ятайте: Бог сотворив Вселенну і землю в ньому. Те, що ви приймаєте землі і
переконайтеся, що ваш не є справді ваша за це належить до Бога, він створив його. Чому тоді б ви
думаєте, що земні багатства і цінуємо до Бога, коли він вже належить йому.
Поклоніння Богу і послуху до Закону Божого є те, що це цінне для Бога. Бог створив вас бути ви.
Немає іншого як і ви. Всі мільярдів людей, щоб жили перед вами, була і є тільки один вас. Саме в цей
унікальності, що Бог визначить як цінні. Але ви не буде або не показати вашу повагу і любов до вашої
Творця, тоді Бог не може дотримуватися дати вам вічне життя.

"І білий одягу, щоб ти щоб бути одягненим і який сором твої наготи не з'являються." Білий
одягу є посиланням на праведність Ваша честь і те, як ви живете. Наготи не відноситься до наготи ваше
тіло, але нагота вашої душі, духу, вашого поклоніння Богу. Подумайте про це так. Через зарозумілість і
ви не маючи ніякої необхідності поклоніння Богу, то коли ви стоїте перед Богом створення понести
покарання, ви будете знати, сорому твоя нагота. До того часу Однак, це буде занадто пізно вносити
зміни в вашому шляху зла.
Подумайте про це так. Через зарозумілість і ви не маючи ніякої необхідності поклоніння Богу, то
коли ви стоїте перед Богом створення понести покарання, ви будете знати, сором твоя нагота. До того
часу Однак, це буде занадто пізно вносити зміни в вашому шляху зла.

Визначення зла
Ті, хто не роблять або відмовляються дати вірно і правильний поклоніння Богові, зло. Ви можете
моральних індивідуальний, праведниками у вашому житті, але якщо ви не дають прославлення Бога
створення, хто є творцем, і тоді ви будете зла в очах Бога.
Якщо ви думаєте, що ви є поклоніння Богові, але перебувають в Омані тих церков, які називають
себе християнином, то коли ви стоїте перед Богом в Судний день, вам буде соромно, коли показано вам
що ви ніколи поклонялися Богу в правду, але насправді вашого поклоніння помилкових Євангеліє
сатана. Так само, як незнання не є обороною відповідно до закону людини, воно не є обороною
відповідно до Закону Божого.

Боже покарання
Стільки, скільки я люблю, я докір і chasten: будьте Ревний тому і покаятися. Одкровення 3:19
Бог любить тих, хто любить його, і це за його зусилля, щоб показати вам ваша помилка, що ви
можете знайти його покарання наступ, але це в його покарання ваша помилка, що ви зрозумієте його
любов і його правду. Бог б не просити вас, щоб покаятися, якщо ти життя і поклоніння його був
праведним, він дорікає, тому що ви в оману, таким чином, щоб показати вам, ваша помилка, яку може
дізнатися з його і знати, що ви помилково і потім покаятися цю помилку, таким чином, щоб врятуватися
заради вашого каючись.
Подібно тому, як ви покараю або дисципліни власну дитину, коли вони помилково, і з цього
покарання, вони дізнатися від вас, що правильно і що неправильно, так що теж ви повинні вчитися Боже
покарання вам, що Бог вважатиме буде помилкою таким чином, ваші.

Бог стукає у ваші двері
Ось, я стою в двері і стукіт; Якщо хто почує мій голос і відкрити двері, я до нього ввійду і буду
вечеряти з ним і він зі мною. Об'явлення 3:20
Бог не змусить вас поклонитися йому як він команди, він стоїть на двері і ударів, він не є
розірвати у двері, (який як Римської церкви в минулому змушує людей поклонятися його), або як
мусульмани примусово свою віру на інших, але стукати таким чином, щоб повідомити вам, що він є,
без. Це ваш вибір відпустити його в вашу двері або тримати його закриті. Якщо ви будете хто почує мій
голос і відкрити двері, я буде прийти до нього і буду вечеряти з ним і він зі мною, " яка є сказати, що
якщо ви покаялися ваших гріхів, то Бог прийде до вас можна Сина Божого, так само, як Ісус є Син
Божий, і він буде ваш батько , таким чином ви станете вибранці Божого подарунки, подібно до того, син
успадковує від свого батька на землі.

Спадкоємців Бога потіхи
Хто переможе я надасть сидіти зі мною в моєму троні, як і я переміг і впевнений, викладені з
моєї Отцем своїм сів на престолі. Хто має та вуха, нехай слухає, що Дух промовляє Церквам.
Об'явлення 3:21-22

Пам'ятайте! Це Ісус говорив до нас через апостол Іван. Ісус стикаються спокус від сатани,
але він подолав їх, так само, як Яків подолали свої гріхи і покаялися. Якщо ви можете подолати ці
спокуси цього світу, і сатани, потім ви потрапите до Бога, щоб бути свого сина, як Ісус.
Через його анти Христос, сатана розповів брехні і від цих брехні, дав себе як видається, бути
справжнім поклоніння Богу, але на самом деле підроблені що поклоніння. Тільки за старанно шукає
істину в Біблії, ви можете знати сатани брехні для брехні, що це.
Прочитавши таке далеко в ці уроки, ви зараз бачите це правда, що тих церков, які називають себе
християнином, але просувати говорить, які найбільш очевидним, дотримування перший день суботній
замість один день тижня, що Бог зробив Святий день і хто говорить нам у його заповідей, щоб
запам'ятати , сьомої суботи день.
В ці перші вірші з книги Об'явлення Бог попереджає: видалити себе з цих церков, дочки
блудницю і пізнати Бога, особисто і близько, старанно конкурентному Бога.

Доктор Hiscox помилки
Отже, ви бачите доктора Hiscox є помилково думаючи, що оскільки ранніх християнських
церков-то відхилився від правильного поклоніння Богу, що це було в порядку з Богом. Ісус, у вище
віршах, дала зрозуміти, що він не схвалює і дає попередження, що якщо вони не покаялися їх шляху зла,
він буде знищувати їх.

За Божим задоволення
Чому Бог створив все це? "Для твого задоволення вони і були створені." Бог не створення
Всесвіту для людини задоволення, але і для задоволення Божого. Ми існуємо, не для нас, але для
задоволення від Бога. Що він як нашого Творця, команди, що ми поклоняємося йому за його
задоволення тому правильна, бо він є зайшов він повинні вимагати ви і я поклонятися йому, як він
команд. Якщо ви прийняти це як справжній і відповідати вашому способів даючи поклоніння Богові як
він команд, то вам буде виправдані в надії спасіння, що-небудь менше, ніж ця, і вам будуть призначені
тільки для прокляття.

