Урок 22
Два Євангелія
Святий Боже Євангеліє є все, що знайдені в слово Боже і написані пророки Бога на сторінках книги
Біблії. Незважаючи на те, що сатана розповів брехня, що мають більшість людей, які приймають
помилкові інтерпретації багатьох ключових очок віри, істинне слово Боже все ще можна знайти, з
старанного дослідження.
Наступний урок показує, контраст про те, що ви сказали, правильне тлумачення Писання і
призначені Богом його ' правдиве значення бути. Шляхом перегляду і даючи думав про те, що я
представлю на цьому занятті, ви побачите, є два Євангелія, помилкові Євангеліє сатани і Божої Святого
Писання.

Боже вічне Євангеліє
Сто сорок чотири тисячі
І я подивився, і ось, ягня стояв на гору Сіон і з ним сто сорок і чотири тисячі, (144,000), мають ім'я
батька, написаний на чоло їх. Одкровення 14:1

Агнець є символізм Ісуса Христа, або церква Христа
, встановлених Ісуса Христа .

Гору Сіон є гори або пагорб, де сиділи до храму в Єру
салимі один раз. Це також те, що Бог називає Святий курган.

Сто сорок і чотири тисячі є ті, в кінці днів, що Бог визнає як будучи Святим Богом. Понад
сім мільярди людей, що живуть на землі, сьогодні Бог визнає лише 144000 святих. Це співвідношення ¼
один відсоток населення Землі.

Отців ім'я написано на чоло їх, є символічним тих, хто взяв час
і зусилля, щоб дізнатися і зрозуміти слово Боже .
"Чоло" символічно, що набуті знання і розуміння, через дос
лідження та вивчення, а не, як сатана закликає, через прийняття те, що інші
говорять правильні через Сліпа Віра .
Подібно до того, як слово Боже, записане на серце своє, є символічним прийняття Закону Божого, як
вона називається в іншому місці в Біблії; Маючи ім'я Бога на лобі має таке ж значення, ви витратили
певний час і зусилля, щоб зрозуміти і потім прийняти слово Боже і Бога, моральність, що Бог
дотримується для всіх своїх дітей.

Нова пісня
І я почув голос з небес, як голос багато води а голос великий грому: та я почув голос harpers
твердить з їх арфи: і вони співали ніби нову пісню перед престолом і до чотирьох тварин і старші: і
жодна людина може дізнатися, що пісня, але сто і сорок і чотири тисячі , які були викуплені з землі.
Одкровення 14:2-3

І я почув голос з небес, який повинен повідомити нам, що ці слова, що будучи говорять Бог
Ісус а не будь-який інший.

Як голос багато води і як голос великий грім , це зміцнити те, що попередні говорив, в
тому, що голос Божий є часто рази, відомий як шум великої води, або який з великий грім.

І я почув голос harpers твердить з їх арфи. Я не зовсім впевнений що символізм, грає
на арфі, тільки що він теж є посилання на те, що Небесного або Божественна.

І вони співали ніби нову пісню перед престолом. Нова пісня, щоб показати, що за всю
історію до цього кінця днів, там було немає такого з розливу віри, послуху Богові, як показують 144000
святих Божому. Роз'їжджаючи віри та відданості Богу і його Святій Євангелії, є Нова пісня, в тому, що
до цього часу, лише невелика кількість людей, від кожного покоління чоловік були як присвятити свою
віру.

Чотири звір неба
І до престолу там було море скла, подібного до кристала: і в середовищі престол і круглі про
трон, були чотирьох звірів повне очей перед, так і за. Об'явлення 4:6

І ще чотирьох тварин і старших: Чотирьох звірів і старші є ті, що говориться в
тринадцятого вірша, небесного істоти, на відміну від чотирьох тварин, згаданих у пророцтва Даниїла,
яка символізувала чотирьох великих імперій людина.
Ці чотири звірів, не будучи називаються будучи Анголів Божих, але вони в даний час показані як
даючи поклоніння Богу, це говорить мені, що вони, як людина, створені за образом Божим, і життя душі
і живих істот у тому, що вони розуміють, хто є Бог і знаю, як дати поклоніння Богу.
Тварин не знають і не розуміють, що "Бог" і є таким чином мають немає душі і не живих істот.

Християни вірші 144,000
Більшість людей, які називають себе християнином буде сказати, що вони нумеруються серед
цих святих Бога, але ви повинні розуміти, є приблизно 1,000,000,000 або один мільярд або 1/7го , хто
живуть сьогодні, які називають себе християнином, хвалимо Ісуса своїм Спасителем. Але, як показано
вище віршах, Бог тільки визнає 144,000 як будучи Святим Богом.
Покладіть його в десятковому форматі, 1/7го 7 мільярдів є 14.28% населення людини на землі
сьогодні вважають себе, щоб бути християнином, на відміну від 1/4ї один відсоток або 0,25%, які Бог
визнає як будучи Святим Богом. Це означає, що існує різниця 985,600,000 людей, які думають вони від
Бога, але не визнані Богом будучи Святим Богом.
Тих християн кажуть, що якщо вони заявляють Ісуса як свого Спасителя, потім вони будуть
збережені благодаті Ісуса Христа з чим ще очікується від них. Ось брехні сатани. Що стосується Бога
мораль? Ви можете вірити, що Ісус є Син Божий, і ви можете прийняти, що Ісус є Христос тому, що Ісус
є Бог у плоті людини, але в той же час не в змозі стримати Божого моралі, як учив Ісуса.
Сатана вважає, що Ісус є Син Божий, що чому сатана ненавидить все, що Ісус навчав. Сатана
знає, що Ісус є Христос і тому є Бога в тілі людини, тому що сатана викликало те, що Ісус б померти на
Хресті, найбільш жахливі і болісною смертю.

Незважаючи на те, що сатана знає і вірить, не означає, що Сатана буде збережено. Сатана
відхилити Бога в моралі і працює сліпий від все, що Ісус навчав. Якщо ви вважаєте, що Ісус є Бог в тілі
людини, Ісуса, але не вдасться зберегти і слухатися Заповідей Божих, то ти не краще, ніж сатани.

Поклоніння марно
Святі Бога , те, що, оскільки вони тримати Заповідей Божих і м
ають свідчення Ісуса Христа. Якщо ви в змозі включити себе до цього
визначення того, хто є Святим Богом, то можна називати себе християнином, але ваш поклоніння зовсім
даремно. Ви повинні дати поклоніння Богу, точно так, як Бог звелів, додавши, ні видалення з слова
Божого.
Якщо ви називати себе християнином, але займатися будь-які аморальні акти, які місце, куди ви в
непокорі Заповідей Божих тоді ви лицеміром і вашого поклоніння зовсім даремно. Ісус показує це
правда в наступні вірші.
Випробовуєте, добре зробили Ісая пророкував про вас, кажучи: "цей народ draweth близько до
мене із своїм ротом і шанує мене губами; але їхні серця далека від мене. Але марно шанують мене, бо
доктрини заповідей. Метью 15:7-9

Випробовуєте
Слово "лицеміром" визначається як: хтось, хто претендує є гідна з
ахоплення принципи, переконання або почуття, але
поводиться інакше .
Якщо хтось говорить вам, що вони люблять вас і що ви є єдиним для них, але потім ви виявите,
що ця людина має бути з іншого і заявив, що ті ж слова до них, ви знаєте, то що цієї людини, щоб бути
лицемір, щоб не згадати брехун, право?
Коли ви сповідувати послідовником Христа, але потім участі в аморально акт в прямій опозиції
до тієї, яку навчав Ісус, то ви, лицеміри, а також.

Намалюйте близько до мене:
Цей народ draweth близько до мене з їх уст.

Слово «малювати», визначається як: підходити через раз, або пер
емістити до чогось. Щоб бути тяжіє до Ісуса Христа, щоб дізнатися, що Ісус навчив
понад час прийти в обійми і прийняти ці вчення як добрий час, і з чим і ким ви хочете бути.
Слово "близько" визначається як: поблизу в місце або час, майже,
майже там .
Коли ви "близько" до Ісуса, і потім в тому, що звертається до того, що Ісус навчав, але ще не
там. Там є, але подальші спосіб йти, але ви вже майже там.

І шанує мене губами
Коли ви називаєш себе християнином і Вимовте ім'я Ісуса чи Христос у Пошани і поваги, потім
ви даєте честь на ім'я Ісуса Христа. Але коли ви використовуєте слова тільки висловити поклоніння
Ісуса Христа, але ваші дії є на відміну від моралі, вчив Ісус Христос, тоді ваш поклоніння марно.

Але їхні серця далека від мене
Якщо ви сказати одну річ, а потім робити те, що саме проти кажу вам, потім де робить ваше
серце дійсно брехати?
Якщо ви називати себе християнином, але потім не святкувати суботній день, як Бог звелів, то ви
дійсно послідовником Христа?
Якщо ти називаєш себе християнином, але потім ви займатися розпусти, і або перелюб, те, що
Ісус навчав бути грішниками, чи розумніші Ви дійсно послідовником Ісуса Христа?
Якщо ви називати себе християнином, але потім вирішили ненароджених дитини перервано,
оскільки народження дитини, не, де ви хочете бути просто зараз, у вашому житті, як то може ви
називаєте себе послідовником Ісуса Христа коли Бог говорить нам, що вбивати є гріхом?

Але марно шанують мене
У всіх цих вище прикладах ви проявляють себе лицеміром і тому дають поклоніння Богу марно.
Бог буде страждати не лицеміри. Якщо ви говорите, що ви любити Бога Ісуса, але потім участі в
діяльності, що суперечать що який Ісус навчав, то хто це дійсно поклоніння, за це не може бути Христа?

Накази людей
Навчання для доктрин чоловіки заповідей: слово "доктрини," визначається як: правил
а та принципи, що лежить в основі вірувань, теорія а
бо політики, тіло ідей, особливо в релігії, навчили л
юдей як правдиві або правильний .
Доктрини Бога-Ісус є Десять заповідей, як виконав саме Іс
уса Христа .
Доктрини чоловіків є ці переконання і політики, які вчать,
щоб бути правдою, але є опозиції до вчення Ісуса Хри
ста .

День суботній
Бог каже нам, "сьомий день суботній Господь, Бог твій, в ньому ти будеш творити ніякої
роботи."

Доктрини чоловіків говорить нам, "перший день тижня є лордів день відпочинку".
Тому, що це доктрина чоловіків, тому що немає ніде в книгах Біблії, де ви знайдете, де Бог або Ісус
говорить такі слова. Якщо не говорив Бог, то хто говорив їм?
Доктрини чоловіків , отже одна й та сама річ, як Сатана помилкових Єва
нгеліє .

Розпусти
Бог говорить нам: "Не чини перелюбу" і подальшого пояснення цього є те, що всі "Секс" є
гріхом. Єдиний раз, що секс не є гріхом є між юридично одружений чоловік і дружина, яка подальшого
Бог визначає як чоловік і жінка. Бог дає Ця свобода Весільний подарунок для молодят чоловік і жінка.
Щоб бути Юридично одружений, не відноситься до правової під цивільного права, але зак
онним у Закону Божого .

Доктрини чоловіків говорить нам, "секс природного аспект людини і тому не є
чимось бути соромно за або обмежених за статтю".
Коли ви займатися сексом, за межами, що між ви і ваш чоловік правові, потім участі в аморально
акт перелюб та/або розпусти і таким чином займається закону, які знаходяться в прямому протиріччі
Заповідей Божих.
Бажанням дати вірно і правильний поклоніння Бог Ісус ви повинні зробити так, точно так, як
вони говорили нам, як, будь-якого іншого способу полягає, щоб дати поклоніння винаходу ваших
власних і тому поклоніння марно.

Жодна людина може дізнатися, що пісня
І я почув голос з небес, як голос багато води а голос великий грому: та я почув голос harpers
твердить з їх арфи: і вони співали ніби нову пісню перед престолом і до чотирьох тварин і старші: і
жодна людина може дізнатися, що пісня, але сто і сорок і чотири тисячі , які були викуплені з землі.
Одкровення 14:2-3

І жодна людина може дізнатися, що пісня, але сто і сорок і чотири тисячі. Цю
нову пісню зміг тільки заспівана Сюзанна сто сорок чотири святих Божому, бо вони всі люди на землі
під час кінця днів провів вірним слово Бога і його заповідей. Всі інші або вона не; Хоча вони думали, що
вони вклонялися правильно, завдяки брехні сатани, або не зацікавлена в слуху або навчання слово Боже.

Які були викуплені з землі, які є тих зважають був погашений з усіх, що живуть на землі в
цьому кінець днів.
Слово "Redeemed" визначається як: зробити те, що прийнятно або
приємним, незважаючи на його негативних якостей а
бо аспекти .
Це Бог, який буде вирішити, якщо ви погашаються чи ні, тому це Божий визначення того, що
прийнятно або приємніа не будь-які визначення, даровану чоловіків.

Не Defiled з жінками
Це ті, що не були осквернили з жінками; тому що вони дів. Ось такі вони, які слідують ягняти
withersoever своїм. Вони були викуплені з числа чоловіків, будучи першим фрукти до Бога і Агнця.
Одкровення 14:4

Ось такі вони, які не були осквернили з жінками . Перший Бог Ісус показує апостола
Іоанна в цих бачення, які є лише 144,000, що викуплені в людину. Тепер Бог дає додаткові відомості,
щоб дати нам краще уявлення про те, хто це, що належать до тих, хто в 144,000.

Помилкової інтерпретації
Те, що інші сказали мені, в моїх ранніх років, тому що на 144,000 всіх людей і що немає не жінок,
включені в тому числі. Думав що пояснення марення, тому що Бог не має переваг чоловік чи жінка.
Якщо ви любите і підкорятися слова Божого, ваша віра сповнена вчення Ісуса, то що різниця, хоч ти
чоловік чи жінка?

Тому що вони Діви: ці чотири слова, як здається, дає підтримку до думки, що тільки
чоловіки належать до 144000 святих Божому, і які були врятовані від Бога.

Ось такі вони, які слідують ягняти withersoever своїм. Ці слова, не повинні бути
прийняті в буквальному сенсі. До "вони" говорив, відноситься до фізичний акт наступні Ісуса як він
ходив по землі, але в духовну, у що Ось такі вони, які слідують вчення Ісуса Христа, і в тому, що такі
дії, тримати і слухатися Заповідей Божих, як навчав Ісус Христос.

Вони були викуплені з числа чоловіків. Знову ці слова, здається, підтверджують ідея,
що тільки чоловіки нумеруються серед 144000 святих Бога, але, яка використовується в цій фразі, слово
"Чоловіків" не відноситься, самець видів, а весь видів людини, чоловіки і жінки.

Будучи першим фрукти до Бога і Агнця: перший плід – це довідник як те, що Ісус
звернули увагу на ті, які перетворюються на віру Христа в декількох притч, як Жнива чоловіків, як
людина буде урожай врожаю у своїй галузі.
Як ви бачите, все вище дає вагомі докази, що говорить про те, що тільки чоловіки пронумеровані в
144000 святих Божому. Якби це було все, що було до цього, я б прийняти це правда, але немає іншого,
що не розкривається в цих віршах, але в інші вірші з книги Об'явлення.

Хто такі жінки?
Є три жінки, говориться в книзі Об'явлення, я говорив, що у зв'язку з двома з цих жінок, що ті, що
пронумеровані в 144000 святих Божому, діва, і саме в цьому розуміння того, що він робить для мене,
ясно що слово "чоловіків" використовується тут Господь Ісус не є самець видів людині, але всі людини
у зв'язку з , чоловічого і жіночого.

Перший жінок
І там з'явилися Величне дивуватися на небі; жінка зодягнена сонце і місяць під ногами її а на її
голові вінок із дванадцяти зір: і вона те, що з дитиною плакала, travailing у народження і боляче буде
доставлений. Одкровення 12:1-2

Народження церкви Христа
Як ви пам'ятаєте з попередніх уроку, цей "жінка" символізм єврейську віру як отримав народ
Ізраїлю з Мойсеєм, і його народження церкви Христа, який є "дитини," Ця жінка подорожує народити.
Ви могли б сказати, що ця жінка Сіону, або основоположною основою церкви Христа.

Другою жінкою
Так він заніс мене Духом у пустиню: і я побачив жінку, на червоній звірині, повні імена
богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. Одкровенні 17:3
Як ви пам'ятаєте з попередніх уроку, це відбивається антихрист символом, як жінка, що сидить
на помилкових Євангеліє сатана.

Третій жінка
І на чолі її було написане ім'я: таємниця, Вавилону великого, мати розпусти й гидоти землі.
Одкровення 17:5
Цей вірш, як видається, говорячи про другий жінка знову і це, але цей вірш також дає посилання
на третій жінка або жінок, в тому, що другий жінка Матір'ю розпусти, і саме таких "дочок блудницю,
або дочок анти Христос" що Бог показує нам бути третій жінка.

144000 чоловіки і жінки
Це ті, що не були осквернили з жінками; тому що вони дів. Ось такі вони, які слідують ягняти
withersoever своїм. Вони були викуплені з числа чоловіків, будучи першим фрукти до Бога і Агнця.
Одкровення 14:4
З цього додаткового знання і розуміння повернемося до обговорення 144,000, де я буде показати,
що чоловіки і жінки людина входить у святих Бога і тому були звільнені, Бога.
Тому ці жінки анти Христос , які 144000 святих Божому Діви з. Бог використовує символіка
сексуальної блуд Показати язичницького поклоніння і тих церков, які займаються в анти Христос
Євангеліє як розпусти.
Тепер, коли ми розуміємо, що жінки, як і чоловіки включені в 144000 святих Божому, дайте нам
примирити ці знання з кожним ідентифікатором наведені в тринадцятого вірша.

Не осквернили з жінками
Питання полягає в; Якщо жінки включені в на 144,000, то яким чином можна жінка бути осквернили
жінку? Як я показав, другої і третьої жінок, показано в книга одкровення не є насправді жінок, але
символічно, анти Христос. Першою жінкою, також є символічним і не справжньої жінки. Першої жінки
є символічним єврейську віру, як вона є народження церкви Христа.
У те, що речі, то можна 144000 чоловіків і жінок не бути осквернили другої і третьої жінок?
Всі три жінки в даний час показані не справжні жінки, а церков, церква Христа і церкви антихриста.
Тих, що 144,000 не може осквернили за церкви Христа, тому що це для церкви Христа, що вони
утримувати їх на вірність, і тому перший Церкви Бога.
Другий і третій жінок, будучи символічний церков анти Христос є, яка поганить всіх чоловіків, чоловіки
і жінки. Як я показав перед, оригінальним аспектом анти Христос був Римської церкви, а потім Римської
церкви розвивалися і народила протестантських церков. Незважаючи на те, що порушує питання
протестантських церков відсторонився від матері-церкви, вони навіть трималася в секреті багато
язичницької і анти Христос практики і традицій, напрацьованих Римської церкви, роблячи їх антихрист
також є частиною.

Не осквернили з жінками, тому означає, що ті в 144,000 не, або вже не пов'язані з будьяким антихрист церков, Римської церкви, або будь-який з тих протестантських церков, що як і раніше в
неділю суботи, а також інших язичницьких практик або традиції.

Тому що вони дів
Бути незайманою антихрист має ж символічне значення, що Бог використав, коли мова йде про
Римської Церкви як блудниця жінка, в тому, Бог зображує тих, які йдуть на чинив після інших богів, і
що Римської церкви є кінцевою повія або язичницької релігії.

Вони були викуплені з числа чоловіків
Тим, що чоловіки і жінки схильні до брехні і обманів, якою розмовляють в церквах анти Христос, потім
чоловіки і жінки здатні бути єретиком Богом.

Те, що перші плоди
Тому, що ці 144,000 кінець днів тільки перші плоди, то само собою зрозуміло, що там буде багато
іншого, хто побачить Божої істини і бути перетворені, моє запитання, коли ці інші покаятися в своїх
гріхах і знайти свій шлях до порятунку?

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

В історії
Зараз ми знаходимося в кінці часів, і Великої війни, говориться в книзі Об'явлення, в даний час
на поточні і з мерзоту запустіння, (Папа Римської церкви), вперше ступив на Святому місці 30 травня

2014 року.

І побачив я іншого Ангола
У цьому видінні, що апостол Іван отримує від Бога-Ісус Джон бачить іншого Ангола, літати в
розпал неба. Бог використовує це формулювання, так що ми розуміємо, що цей кут від Бога і тому що
беруть участь в будь-якої діяльності для Бога.

Маючи вічне Євангеліє
Бог показує, що святі Євангелія Божого вже не на землі, але це в догляді за ангела в небі.
Причина, що Бог показує, що це про його Святого Писання, щоб повідомити нам, що Біблія, як вона
існує на землі, вже не Святий Боже Євангеліє, для сатани приховано в, брехня і помилкові інтерпретації.
Якщо ми вивчаємо і дослідження значення слів, написаних на землі пов'язані Біблії, ми не отримає
справжнє слові Божому, але сатани спотворення і брехні.

Старанно
Я люблю їх що люблять міняти; і тих, що шукають мені на початку, (старанно), знайде мене.
Приповісті 8:17
Не бійтеся Однак, Господь сказав нам що тих, хто вчитися і старанно дослідження Біблії, все ще
знайти Божу істину, і в той же час ви побачите брехні сатани для брехня, що вони є. Я знаю, що це
правда, тому що з Божим керівництвом, я не встигають без пошуку в межах сторінки моя Біблія, слово
Боже.

Проповідувати їм на землі
Проповідувати їм, що мешканці землі. Моє питання в тому, чому! Чи Бога необхідно
мати цей ангел на небі проповідувати Божого вічне Євангеліє, ті, що мешканці землі, коли ми вже
маємо Біблії? Відповіді на це як я вже сказав, Біблія почав як Святої Євангелії Бога, але є винахід
людини, в тому, що це чоловіки, які перекладати оригінальні слова, сказані Богом на поточної мови,
розмовною людина. Біблія була забруднена брехні сатани і обманів, в той час як вічне Євангеліє Божому
незмінним і тому чистого брехню.

Для кожної нації, родинний, язика і люди
Говорив гучним голосом, "страх Божий і дати славу йому; прийшов час його рішення: і поклоняються
йому, який зробив небеса і землю і море і фонтани води. " Одкровення 14:7

Страх Божий
Як ви пам'ятаєте, в ще один урок я дав пояснення того, що означали слова "Страх Божий", що
використовується в цьому вірші. Не дивіться до Бога зі страху або тремтіння, але шукаю Бога з повагою
і трепет і завжди з любов'ю як виявляється в ваш послух слову Божому.

Дайте йому славу
Подумайте про це таким чином; Бог створив цьому всесвіті, галактик, зірок, планет, землі і все,
що на землі а в морях. Бог створив вас. В концепції Бог дав життя приєднання батька сперматозоїдів і
яйце матері. Бог вирішив не дають життя, до того, що було не життя, за винятком того, який належав до
матері і батька, ви ніколи б не були задумані.
Саме з цієї причини, що ви зобов'язані зробити ваше життя Богові, і він тому не необгрунтовані,
що Бог повинен чогось вимагає від вас у відповідь. Бог команд, який ми даємо поклонятися йому, як він
зажадало, і в той же час Бог звелів, що ми життя наше життя в моральність, як Бог має пишеться в
десять заповідей і як Ісус збудовані у вчення Ісуса.
Коли ви були дитиною і мати і батько дав вам інструкції про те, що вони чекали від вас, і ви
потім показав повагу до них бути слухняними до того, що вони дав вказівку, то ви також дав славу для
матері і батька. Всякий раз, коли ви коли-небудь робив те, що дав ваша мати і батько привід пишатися
ви, то ви дав славу ваші батьки. Якщо ви коли-небудь робив те, що викликало мати або батько соромно
за вас, взяв з батьківського слави і зробив їх невеликий в очах світу.
Саме в цей же чином, що коли ти слухняним Заповідей Божих, ви даєте слава Богу, але коли ви
неслухняних і робити все грішне, зменшувати Божої слави, а також свій власний.

Бо час його рішення прийшов
Незважаючи на те, що ці вірші Апокаліпсис де записано та видані апостол Іоанн 2000 плюс років
тому, те, що ці слова Говорячи про, відносяться до кінця дня, що ми зараз живемо в, таким чином, брати
до уваги ці попередження, інакше ви неминуче попадемо в яму Hells вогонь і не вічне життя в раю.

Поклоняються йому, який зробив неба і землі
Слово "поклоніння" визначається словник як: аспект поваги, беручи учас
ть у актів молитви і відданість, глибоко, любити ког
ось з безсумнівну віри .
Це все правда, але те, що це визначення не сказати, що ще важливіше, і припустив, аспекту поклоніння,
ніж те, що. Коли ви берете час і зусилля, щоб отримати пізнати Бога, вивчаючи слово Боже а потім,
беручи те, що ви дізналися і зробив це ваші цілі життя з підкорятися слова Божого, то те, то як ви
проявляєте свою любов до Бога і любити Бога полягає в тому, щоб дати поклоніння Богу.
Протягом усього мого життя я бачив інші, які дали поклоніння, перейшовши на своїх колінах
притискаючи їх руки перед собою і потім дати молитви до Бога. Це відомо як благання до Бога. Все, що
я дізнався, оскільки 2009 розповідає мені, що там може бути час для таких благання, але Бог хоче, щоб
ми вважати його Небесного батька, тому я шукаю Бога як я мого батька земним він не помер раніше в
моєму житті.
Коли я молю Бога, я зробити це як розмова з моїм батьком, не в запам'ятовується слова молитви. Слово
"Commune" визначається як: взяти участь у зв'язку з іншими по ві
дношенню до теми, що представляють взаємний інтер
ес .
Коли ви "Commune" з Богом, ти несеш на розмову з Бога Отця вашого.

Сатана помилкових Євангеліє
Священик Томас письменниця, C.S.S.R.
"Доведіть мені з Біблії тільки що я обов'язково святити неділю. Існує немає такого закону
в Біблії. Це закон про святу католицьку церкву поодинці. Біблія каже, що "Запам'ятати день
суботній, щоб святити його." Католицька Церква говорить: "Ні" За моєї божественної сили
відмінити день суботній і наказую тобі, щоб святити, перший день тижня. І ось! В усьому
цивілізованому світі схиляється побожним згідно команда святу католицьку церкву."
Таким чином анти Христос зневажає Бога слово Боже, а поки весь світ дає поклоніння, як брехні
сатани розповісти нам для поклоніння, а не покладатися на справжній слово Боже.

Що цей потім засобами таке, що Біблія, який починав як Святої Євангелії Бога, має так
забруднена брехнею сатани, що це вже не слова Божого, то одні Бога Святого Писання, вона має, через
брехні сатани, помилкові Євангеліє сатани.
Символіка антихрист як звір з сім голів і десять рогів, який нагадує Червоний дракон, є показати,
що цей звір сатани а не Богу.
Що ви даєте ваш послух, слово Боже, або те, що Бог ніколи не говорив?
Те, що я намагаюся переконати вас, читач, що у вас є те, що говорив Бог, "сьомий день – Субота
Господь, Бог твій," і ви повинні те, що мова не говорив Господь.
Прямо перед ви обидва набір слів або заповідей, питання, я прошу вас, який ви будете
підкорятися і тримати, Боже слово або слова ніколи не говорив Бог, але говорив через те, що в книзі
Даниїла говорить нам, анти Христос?
Бог сотворив Вселенну, таким чином, Всесвіт і все, що в ньому належить до Бога, як такий Бог є
кінцева авторитетом у Всесвіті. Коли Бог дає нам команди, ми повинні коритися; Якщо ми не зможемо
дотримуватися, то ми ставимо собі використовують проти Бога Всемогутнього. Як це можливо, щоб
дати поклоніння Богу, якщо ви займаєтеся аспекти поклоніння, що перебувають в опозиції до Заповідей
Божих?

Упав Вавилон
А там ще один ангел, кажучи: "Вавилон, упав, є упав, місто велике, тому що вона змусила всі
народи пити вино люті її блуду. Одкровення 14:8
Довгий час я припускав, що цей вірш говорив про фактичні Вавилон великого, яких я знаю, щоб бути в
Рим, Італія, і що цей вірш говорив, що Риму був знищений вогонь, як усі міста землі буде як промовляв
в книзі Об'явлення.
Після вивчення та дослідження я вирішив, що цей вірш насправді означає.
Слово "занепалих" визначається як: тих людей, які загинули на війні,
особливо в той час як боротьба. Як же тоді це визначення застосувати
до міста Вавілон великого?

Щоб відповісти на це, ми повинні пам'ятати, що Вавилону великого є символічним, і хоча це
символізувало як місто, це насправді представник до церкви чи релігія. Таким чином, Вавилону
великого, можливо, столиці; Це релігію по всьому світу, що Бог дає згадки в тринадцятого вірша і не
тільки міста.
Ці ангели, які пішли Люцифер використовують проти Бога, як кажуть, полеглих Ангелів. Я говорив, що
до цього значення; слово "Полеглих" що Бог має на увазі Вавилону великого. Релігія, яка представляє
Вавилону великого, є впав релігії, як сатана впав ворог.

Чому має Вавилону великого впав?
Тому що вона змусила всі народи пити вино люті її блуду ; що тоді ж що релігія зробив те, що
Бог називає це "блуд?"
Пам'ятайте: йти на блудно, є гонитва за язичницької релігії, таким чином, щоб fornicate з одним
з цих поганські релігії є перелюб підошви. Беручи до уваги, блуд плоті є гріхом проти Заповідей Божих,
так теж є перелюб підошви гріхом проти ваш дух.
Що Бог говорить нам, що Вавилон великої, які є символічним сатана помилкових релігій,
займався в блуд підошви з народами і люди на землі, і для вас, щоб бути частиною цього релігії є
зробити вас винним, що розпусти, як добре.

Знак звіра
І третій ангел їх дотримувалася, говорив гучним голосом, "Якщо будь-яка людина поклонятися
звіра та його зображення і отримувати свій слід в лобі або в руці, той же повинен пити вина гнів
Божий, яка виливається без суміші в Кубок своїм обуренням: і він повинно мучив вогонь та сірку, при
наявності святі ангели і в присутності Агнця. Одкровення 14:9-10

Якщо яка-небудь людина поклонятися звіра
Пам'ятайте: "звір," є

антихриста, який в свою чергу є по

милкової релігії, сатана помилкових релігій .

І його образ
"Зображення" анти Христос або сатани помилкової релігії є те, що релігія є н
а основі, і як показує символіка червоні кольорові з
вір анти Христос сидить на яких сатани помилкових
Євангеліє .
Просто, як це зображення Бог є визначено Десять заповідей, вчення Ісуса Христа, так теж є образ
анти Христос визначається помилкових Євангеліє сатани.
Якщо ви дасте поклоніння, як будь-який церков антихрист проповідувати, які включають
Римської церкви, або будь-який протестантських церков, що проповідують слово Боже, проти, то Бог
говорить безпосередньо до вас у вище віршах.
Якщо ви покаялися і видалити себе з цих церков Паган, то ви будете отримувати свій слід

в лоб, або у вашій руці .
Той же повинен пити вина гнів Божий і ви будете носити знак звіра.
Знак звіра це ознака того, що можна побачити Бога і й
ого ангелів, показуючи їм дають помилкове поклонін
ня, як проповідував антихрист релігії .

Пам'ятайте: якщо не надавати поклоніння Богу саме як Бог команд, то ваша честь марно.
Якщо ви поклоняються Богу марно, то хто є те, що ви даєте вашого поклоніння? Якщо не Бог, то за
замовчуванням, ви даєте вашого поклоніння сатані.

Яка виливається без суміші в Кубок своїм обуренням: Що виливається? Божий гнів
вилив. Я не знаю про вас, але я не хочу, щоб Бог сердиться на мене. Якщо Бог розгнівався ви, то як
можете ви коли-небудь очікувати, що він буде показувати милосердя по відношенню до вас?
Якщо даючи вірно і правильний поклоніння Богу, сатана гніватися на вас, то це добре. Сатана не
має влади але те, що ми людини дати йому. Навіть якщо сатана може змусити кого-то, хто дає послуху
до помилкових Євангелія і отримати цей вбити вас, вашої смерті тільки є тимчасовим. Бог обіцяє
Воскресіння для всіх, які вмирають смертний смерті в ім'я Ісуса Христа. Сатана не має влади над

вічного життя і могилу. Бог говорить нам, зрештою, сам, Сатана буде кинута в яму Hells вогонь, з якого
немає воскресення.

На всю вічність
І він повинно мучив вогонь та сірку, при наявності святі Ангели і в присутності Агнця.

Взяти до відома: Багато людей вважають, що якщо ви залишаєтеся грішниками буде writhe
в біль і страждання для всіх вічності пекла пожежі. Ось брехні сатани. Людина не має безсмертну душу.
Безсмертя душі дається як подарунок і винагороду тих, хто святих Бога, як це визначено.
Вище дає ніякої згадки будучи мучила на всю вічність, тільки що ви будете мучитися з вогнем
за наявності святі Ангели і Агнця. Це говорить мені, що вони будуть просто бути там, щоб бути
свідком ваш покарання.
Час і біль, який ви будете страждати не буде довго, тільки секунд, але що хто ти, все, що
життєвий досвід зробили вас бути, буде видалено з існування пекла пожежі, і немає воскресення від
цього смерті.

Хто поклонятися звіра
І дим їх мук буде сходити на віки віків: і у них немає спокою, вдень і вночі, хто поклоняється
звіра і його образ, і кожен, хто приймає Марк його ім'я. Одкровення 14:11

І дим їх мук
Тих, хто дає до звіра богослужіння будуть кидатися в яму геєнни огненної, і дим їх спалювання буде
сходити в небеса.

Буде сходити на віки віків
Він широко розумів, що цей вірш є, де він сказав, що ті, які кинули в яму геєнни огненної будемо
проводити вічність звиваючись біль і страждання. Це ще один приклад брехні сатани і помилкові
Євангеліє.

Коли ви подивитеся на слів у цьому вірші, це дим від їх спалювання, що підноситься назавжди.
Немає не розмови про біль і страждання назавжди.

Хто поклонятися звіра і його образ
Я прошу йдеться, "Хто, що Бог має на увазі?" Щоб дати до звіра богослужіння, полягає, щоб да
ти поклоніння Богу в тому, як проповідував анти Хр
истос .
Анти Христос сказав, що перший день є лордів день відпочинку, і тому ми повинні поклонятися
на перший день або неділю. Якщо ви насправді поклоняються Богу в перший день, то ви не даєте
поклоніння Богові як Бог звелів, як дано на вихід 20:10, але й даючи поклоніння, як звелів, анти
Христос. Незважаючи на те, що ти не знаєш брехню та обман, ти ще винним у нездатності дати
поклоніння, як Бог звелів, і ви таким чином будуть кидатися в яму геєнни огненної для вас невігластво.

Пам'ятайте: образ звіра не має бути статуя чи живопису і різьби образ, те, що анти Христос
або невірний пророк проповідує також являє собою образ звіра.
Анти Христос проповідує цієї неділі, якщо лордів день відпочинку, тому, якщо ви спостерігаєте неділею
як лордів день відпочинку, ви даєте поклоніння Богові як сатана розповів вам і не так, як Бог звелів. За
що гріх з'являється знак звіра.

Кожен, хто приймає Марк його ім'я
І дим їх мук буде сходити на віки віків: і у них немає спокою, вдень і вночі, хто поклоняється
звіра і його образ, і кожен, хто приймає Марк його ім'я. Одкровення 14:11

Що таке Марк ім'я звіра?
Знак звіра не фізичної знаком, що закарбувалися в лобі або вашого боку, це ознака, що у вас є які яка
розповідає Бога і його ангели не дати поклоніння Богові як Бог команд, але дати поклоніння чином і
традицій, напрацьованих анти Христос, у всіх його водолазів церков і сектами.
Подібно тому, як я показав вам раніше в попередніх уроках, що ім'я Бога є те, що дає визначення хто є
Бог, його честь, його особистості і його морального характеру, так теж ім'я сатана дати визначення туди,
які сатана.

Бог каже, «Не убий» і що є лише один з аспектів про те, хто є Бог.
Сатана каже: "Жінка має право на проведення аборту її майбутньої дитини" і це аспект,
який є сатана.
Коли ви будете слідувати Божу Євангелію і відкинути ідею абортів, потім ти ",один з Богом". Коли ви
погоджуєтеся на сатана, що це право жінки на вирішили зберегти або перервати ненароджених дитини,
незважаючи на те, що ви самі ніколи не мали аборту, потім ви носите знак звіра .
Цей приклад є лише одним з багатьох. Загалом, якщо Бог говорить, ти будеш не і сатана каже, це ОК і
потім дотримуйтесь брехні сатани, то носити знак звіра.

Визначено Божими святими
Ось терпіння святих: Ось вони, які тримають заповіді Бога і віру Ісуса. Одкровення 14:12
Якщо ви ніколи не замислювалися, що це таке, що ви повинні зробити, щоб стати визнаним як Святого
Бога, Бога, то цей вірш дає вам цю інформацію. Як ви бачите цю інструкцію складається з двох частин
до нього, і обидва повинні зберігатися, якщо ви коли-небудь хочуть стати визнані Святого Бога.

Вони, які тримають Заповідей Божих: Ви підтримуєте Заповідей Божих? Десять
заповідей є ті, які в першу чергу дають інструкції та оперативне управління як дати вірно і правильний
поклоніння Богу і те, що мораль, що Бог потребує, що ми живемо у розділі.
Якщо у вас ігнорувати або не згодні або знайти Бога мораль обмежувальних, то ви ніколи не можете
бути Святого Бога, до моменту, що ви бачите помилки шляхів ваших і покаятися цих помилок і запитати
Бог простить вам. Тільки тоді ви стоїте шанси стати Святого Бога.

Та віри Ісус: Віри Ісус є все, що Ісус навчав. Ви коли-небудь читав і вивчав книга Метью?
Якщо ви хочете, щоб деякі з знання про те, що Ісус навчав, які повинні бути перше місце ви витрачати
час і зусилля для вивчення та розуміння нагулу.
Коли ви зібрати ці дві частини ви отримаєте повне визначення того, що вона буде Святого Бога,
ті хто тримати Заповідей Божих і мають свідчення Іс
уса Христа .

Блудниця показав
І прийшов один із семи Анголів, що було сім чаш і розмовляв зі мною, сказав мені: "Приходьте
сюди; Скажу тобі судження великої повія, який сидить на водах багатьох: так він заніс мене Духом у
пустиню: і я побачив жінку, що сиділа на червоній звірині, повні імена богозневажними, яка мала сім
голів і десять рогів. Одкровення 17:1-3
Для того, щоб показати, що існують два Євангелія, будучи проповідував у світі, Бог розкриває за
рахунок використання на символікою сатана антихрист релігії. Для того, щоб підсилити значення на
символікою, Бог також показує, церква Христа в аналітичному вигляді, а також.

Церква Христа
Для прикладу: церква Христа є символом, як жінку, що стоїть на місяць з дванадцяти
зір як корону на голову .

Церква сатани
У той час як анти Христос є вперше показано, як мало Ріг, показують, що це маленька Британія,
тоді як звір виходить з моря, щоб показати, що він розвивається в imperial сутності і дрібно Блудниця
жінка, про те, що анти Христос церкви та релігії, спроба підробити себе як церква Христа.

Жінка блудниця
Жінка є символізм анти Христос або False церкви сатани, Римської церкви, а також всі
християнських церков, які дотримують перший день суботній, а не Святий суботній Бога Бог говорить
нам, "сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому ти не будеш творити будь-яку роботу."
Вихід 20:10.

Скарлет звір
Так він заніс мене Духом у пустиню: і я побачив жінку, що сиділа на червоній звірині, повні
імена богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. Одкровенні 17:3
Цей символізму як звір з сім голів і десять рогів, який нагадує Червоний дракон і другий
символіка анти Христос, це показати, що цей звір сатани а не Богу.

Червоні кольорові звір є символізм для Сатани помилкових Євангеліє , яке є і спотворень і
брехні давню традиції Божої Святого Писання, що відображати заповіді Бога, щоб ефект.

Повні імена богохульство
Помилкові Євангелія сатани є Повний з імен з блюзнірство, тому цей червоні кольорові звір
зображені як повні імена богохульство, тому що це символічне сатани помилкових Євангелія. Бог
показує цей символізм ще раз дати нам доказів того, що існують два Євангелія проповідував на землі
сьогодні, Святий Боже Євангеліє і помилкові Євангеліє сатани.
Тому, що брехні сатани богохульство проти Бога Святого Писання, вони також помилкових
Євангеліє. Всякий раз, коли ви змінити або змінити або видалити слово Боже, як це спочатку сказав був
Бог з наміром, що Бог поставив на ці слова, коли він говорив їм, потім ви зневажати слово Боже. Це
блюзнірство проти слово Боже є найбільш проявляється в Лі сказав сатана, що перший день (неділя),
тижня Господнього дня відпочинку, коли Бог зробив рясно зрозуміти, що на 7-й день (субота), день
Господній відпочинку.

Четверта заповідь
Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів повинен ти трудових та виконати всі
твої: але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому не ти повинен робити будь-яку роботу,
ти, ні Син твій, ні твоєї дочки, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої рогатої худоби, ні твої
незнайомець, що знаходиться в межах твоїх: бо шість день творив Господь небо і земля , море і все,
що в них а дня сьомого: Отже благословить Господь день суботній і освятив його Вихід 20:08-11
Ці вірші слова Божого, у них є Бог дає вам і мені заповідь того, що ми згадати. У будь-якому
підкорятися і дотримувати Заповідей Божих, точно так, як Бог говорив їм або вашого поклоніння зовсім
даремно. Як ви кажете, що ви даєте поклоніння всемогутній Бог коли вас прийняти або дотримуватися
того, що Бог звелів?

Пам'ятай день суботній
Для того, щоб пам'ятати те, ви повинні мати знання про нього. Ви не можете згадати те, що у вас немає
знань. Маючи це на увазі, що тоді ж Бог сказав нам, що написано в Біблії, перш ніж цей вірш що Бог
хоче, що ми пам'ятаємо?

Святий день
Таким чином небеса та Земля було закінчено і всі з них. І сьомого дня Бог закінчив свою роботу,
яку він чинив; і він відпочив у дні сьомого дня від усієї праці своєї, яку був чинив. І Бог благословив
сьомого дня і освятив його: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї яку Бог створив і
зробив. Буття 2:1-3
Християнських церков змусить вас повірити, що в перший день тижня Божий день відпочинку,
ще в цих віршах вище від книги буття; Бог робить це дуже ясно, що це не перший день, але сьомого дня,
що Бог відпочивали, і тому, що він відпочив і сьомого дня, Бог благословив і освячена сьомого дня.
У ці три вірші Бог проявив справжній слово Боже і в той же час, показуючи сатани лежать на
брехні, що це. Який повірите ви, слово Боже, або те, що звичаїв і традицій створила протягом століть
через брехні сатани через свою анти Христос релігію Римської церкви?

Щоб святити його
Як людини зберегти день "Святий?" В тому, що жодна людина не може зробити день тижня, або
що-небудь ще для, що має значення "Святий" я повинен припустити, що Бог хоче, що людина не
забудьте зберегти день, що Бог зробив "Святе." Те, що день, то Бог робить "Святий?"
І він (Бог) лежить на Сьомий день від усієї праці своєї, яку був чинив. І Бог благословив сьомого
дня і освятив його: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї яку Бог створив і зробив.
Ти розумієш? Бог закінчив всі його роботи, (створення створення), на шостий день створення а
потім на сьомий день, Бог відпочивав з його роботою.
Бог зробив більше, ніж відпочинок на сьомий день, однак, Бог також "Sanctified," сьомий день.
Чому Бог "Sanctify" сьомий день, тому що на ній лежить Бога? Як ви можете продовжувати
спостерігати в перший день як день Господній відпочинку, коли все перераховане вище дає зрозуміти,
що Бог має намір, що ми спостерігаємо сьомий день як день Святого?

Шість день виконати всі твої
Пам'ятай день суботній, щоб тримати його Святий. Шість днів будеш ти трудових та
виконати всі твої: вихід 20:8-9

Бог підказав нам, що він працював шість днів у створенні творіння, і подібно до нього, Бог хоче,
що ви і я також працюю шість днів. Таким чином, щоб переконати вас, важливо, що Бог ставить за
дотримання його суботній день, вище віршах є залучення громадськості до те, що ми називаємо
четвертої заповіді, і таким чином, ці слова не запит або досить будь ласка від Бога, вони є команди.
Слово "команду," визначається як: замовлення або вказівки хтос
ь у владі .

Анти Христос говорить
Священик Томас письменниця, C.S.S.R. " Біблії говорить нам: "Пам'ятай день суботній,
щоб святити його," до якого католицької церкви відповідь на, " Ні ! " За моєї божественної сили
відмінити день суботній і наказую тобі, щоб святити, перший день тижня . "
Католицька Церква визнає в писанину вище священик Томас письменниця, що справжній день
суботній на сьомий день тижня, але, що церква, свій власний орган, змінено дотримання на перший день
тижня.
Таким чином анти Христос зневажає Бога слово Боже, а поки весь світ дає поклоніння, як брехні
сатани розповісти нам для поклоніння, а не покладатися на справжній слово Боже.
Що цей потім засобами таке, що Біблія, який починав як Святої Євангелії Бога, має так
забруднена брехнею сатани, що це вже не слова Божого, то одні Бога Святого Писання, вона має, через
брехні сатани, помилкові Євангеліє сатани.
Те, що я намагаюся переконати вас, читач, тому, що ви є те, що говорив Бог, "сьомий день –
Субота Господа, Бога твого" і вас є те, що мова не говорив Бог.
Прямо перед ви обидва набори слів або заповідей, питання, я прошу вас, який ви будете
підкорятися і тримати, Боже слово або слова ніколи не говорив Бог, але говорив через те, що в книзі
Даниїла говорить нам, анти Христос?
Бог сотворив Вселенну, таким чином, Всесвіт і все, що в ньому належить до Бога, як такий Бог є
кінцева авторитетом у Всесвіті. Коли Бог дає нам команди, ми повинні коритися; Якщо ми не зможемо
дотримуватися, то ми ставимо собі використовують проти Бога Всемогутнього. Як це можливо, щоб
дати поклоніння Богу, якщо ви займаєтеся аспекти поклоніння, що перебувають в опозиції до Заповідей
Божих?

Що ви даєте ваш послух, слово Боже, або те, що Бог ніколи не говорив?

Але сьомий день
Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого : В ньому не ти будеш робити будь-яку роботу,
ти, ні Син твій, ні твоєї дочки, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої рогатої худоби, ні твої
незнайомець, що знаходиться в межах твоїх: бо шість день творив Господь небо і землю, море та все,
що в них а дня сьомого: Отже поблагословив Господь день суботній і освятив його Вихід 20:10-11

, Але на сьомий день – Субота Господь, Бог твій: В цих словах Бог в даний час дуже
відверті, сьомий день – Субота Господь, Бог твій. Тепер, коли ви бачите цей написані Мойсеєм пророк
Божий і опубліковані в книзі вихід, як ви питання або спір, який день це Божий день відпочинку?

Бо шість день творив Господь небо і землю, море та все, що в них а дня
сьомого. Не тільки велить нам Бог які день тижня, ми є пам'ятати і свят, у цих словах, Бог також дає
нам причин, чому Бог команд, які ми спостерігаємо його день відпочинку на сьомий день.

Тому то поблагословив Господь день суботній і освятив його Слово «Пресвята»
визначається як: щоб Святий. Слово "Hallowed" має те ж значення благословив, крім того,
що він говорить нам, що благословення робиться і дня є за що б
лагословення "Sanctified" і встановіть у бік як на "день
Святого."

Мати розпусти
І на чолі її було написане ім'я: "Таємниця, Вавилону великого, мати розпусти й гидоти землі."
Одкровення 17:5
В попередньому уроці я дав обговорення, що стосуються цієї теми і чому Бог відноситься до
жінки як блудниця.
У вище віршах Бог говорить нам, що блудниця жінка також є матір'ю розпусти. Це важливо, щоб
отримати повне розуміння яких і те, що анти Христос.

Пам'ятайте: антихрист першим символом, як Малий Ріг, а потім вона проявляється як звір
, що виходить з моря мають сім голів і десять рогами і після його рогами десять коронки.
Бог тепер символізуючи анти Христос або Римської церкви, як "мама", діти яких також розпусти
.
В історії церкви в Римі розлетілися на декількох церков, окремий та відмінний у свої власні
шляхи. Тим не менш, всі вони провели багато традицій і практики матері-церкви. Римська церква є
часто рази згадується як матері-церкви, який розповідає мені, що ті протестантських церков, що впав від
Римської церкви, щоб сформувати свою власну окрему церква, як і раніше дивитися Римської церкви з
повагою і поваги.
Дотримання перший день або неділю день відпочинку є один такі помилкові традиція, що
порушує питання протестантських церков, що зберігаються, якщо вони відокремлені від матері-церкви і
через цей та інші зберігається традиції, що ці протестантських церков вважаються Богом будучи
"Блудниця дочок" також частиною антихрист разом з Римської церкви.

Кров'ю святих
І я побачив жінку п'яною кров'ю святих і кров'ю мучеників Ісуса: і коли я побачив її, дивувався я
дивом великим. Одкровенні 17:6

П'яною кров'ю святих і кров'ю мучеників Ісуса:
Ці слова є про те, що анти Христос відповідальні за вбивство або вбивство святих Бога і ті, хто
були вбиті в ім'я Ісуса Христа.
Бог дає нам цю інформацію, щоб ми розуміємо, що анти Христос, Римська церква не просто
язичницької релігії, що проповідує богохульство проти слово Боже, але ця Церква буде і також
вдавалися до torcher і вбивство тих, які відмовляються дати поклоніння, як диктує Римської церкви.

Анти Христос влади
Анти Христос є сатани голос на землі і проповідував говорить проти слово Боже так, як Адам і
Єва були в Едемському саду. Але Анти Христос владиабо здатність переслідувати тих, хто відмовився
поклоняємося як сатана наполягав, не існувало в будь-який з інших стародавньої язичницької релігії.

Римська церква отримала що "влада" 538 A.D. коли Церква була визнана як суверенна держава
за імператора Юстиніана і Папа було дано Імперської влади над тим, що потім Західної Римської
імперії. Це ефективно створено початок Священної Римської імперії, якою керувала цар, який отримав
його авторитет церкви в Римі і папи римського.

Дивувався я дивом великим
І я побачив жінку п'яною кров'ю святих і кров'ю мучеників Ісуса: і коли я побачив її, дивувався я
дивом великим. Одкровенні 17:6
Ми з обговорення, що стосуються брехні сатани і обманів, таким чином, слово "захоплення", є
один такий випадок, який показує, як сатана має бути вводу лежить в Біблії.
Слово "захоплення" визначається як: теплий затвердження або вдя
чність за кого-то или что-то, об'єкт високо цінував і
поваги. Ви бачите, використовувати слово "захоплення" як англійського слова, що найкраще дає
оригінальні значення стародавнього грецького слова, що використовуються, показує, що ці рішення цих
переклади були "захоплення" себе для антихриста.
Йдеться про анти Христос, а апостол Іван був Святого Бога, то як же можна перекладачів цей
вірш припустити, що Джон "Admired, або проведених повагу," для антихриста?

Пам'ятайте: Біблії був переведений з оригінальною Іврит і Грецька на різні інші сучасні
мови в основному ченці Римської церкви. Через цей вплив членів анти Христос релігії багато слів, які
використовуються в перекладі не Тримайте те ж значення, як оригінальні слова провів як нам показав у
наведеному вище прикладі.
Не будучи за погодженням цей переклад і те, що Джон б мати поваги до нічого спільного з анти
Христос; Я пішов до узгодження Біблії та грецької мова оригіналу, знайти справжній сенс, що апостол
Іван передбачалося, коли він записав ці вірші.
Оригінальний грецьких слів ",Thauma, або Theaomai" визначається як: дивуватися,
подивіться уважно, сприймати з підозрою. Це визначення є
більш відповідно те, що я знаю, що апостол Іван б відчував при вигляді бачення анти Христос. Джон
мав цікавості, але також був підозрілим бачення анти Христос, будучи показано йому.

Чому диво
І Ангол промовив до мене, «навіщо ж ти marvel? Я скажу тобі таємниця жінки і звіра, що
carrieth її, хто створив сім голів і десять рогів." Одкровення 17:7
Цей вірш надає підтримку моєї вище аналізу слово "захоплення".
Слово "Marvel," визначається як: бути дуже вражений, здивовани
й або здивування .
Цей вірш надає підтримку мого аргументу, що апостол Іван не було "захоплення" для
антихриста, але що цікаво і цікаво здивувати і хотів би зрозуміти.

Звір був і, ще не є
Звір, що ти бачив, то був і не; будемо сходити з безодні і йти в погибелі: і вони, що мешканці землі
повинні задатися питанням, імена яких не було написано в книзі життя від створення світу, коли вони ось звір
був і це не і ще є. Одкровення 17:8

У вище віршах Бог дає нам ще один ключ, реклами, яка відкриває сатани помилкових Євангеліє.

"Звір що було і не". Подумайте про те, що ці слова говорять. Бог символізує сатани помилкових
Євангеліє як Червоні кольорові звір, а потім він каже нам, що це було і не. Це звучить як загадку чи не
так? Як це відбувається, це загадку, що Бог має пояснив мені, і я спробую зробити зрозумілим для вас.

Божої Святого Писання
Розглянути це: йдеться про помилкові Євангеліє сатани, право? Ми знаємо, що Святий
Боже Євангеліє; це Боже Слово, який також живе у вигляді Духом Святим. Святий Боже Євангеліє був
написаний через своїх пророків у книгах Біблії, так що читати і знати слово Боже всіх поколінь людина
з моменту.

Сатана помилкових Євангеліє
Сатана не має такої книги з усіма його помилкові слова записано, тому його помилкові Євангеліє

тобто, оскільки сатана скажіть лежить, але в той же час вона не, тому що сатана не має книги яка має
його брехня, записаний, так що ми могли б знати його брехня легко.

Будемо сходити з безодні
Тоді Бог говорить нам, що цей помилкових Євангеліє "будемо сходити з безодні," який
більшість людей вважають, є посиланням на яму Hells вогонь, який є Божим спосіб сказати, що це
опозиції до його Святого Писання і, отже, не від Бога.
Я пропоную ще один можливих означає, однак. Безодні може бути рот сатани, ві
д якого всі його брехня вийде з. Я даю наступні таким чином, щоб
підтримати цю пропозицію.

Це defileth чоловік
Не те, що йде в рот defileth людиною. але , що приходить із уст, це defileth чоловік. Від Матвія 15:11

Ісус говорить в цьому вірші, що це не те, що ми їмо яка поганить тіла, але що якимсь ми із уст,
що поганить тіла. Таким чином, Ісус є безперечним думки, що рот звідки брехні.
Тому що сатана постійно лежить і зневажає Бога слово Боже, рот, то Безодні. Потім Бог говорить
нам, що це помилкове Євангеліє повинен "йти до погибелі". Ви знаєте, з моїх попередніх обговорень
щодо погибелі слово і як тільки двох осіб у Біблії називаються сином погибелі, Юдою Іскаріотським і
сам сатана. Слово "" погибелі означає: "стані останній духовне розоре
ння; втрата душі, повного знищення або розорення.
Як я намагався показати, Біблія і, отже, Бог говорить нам, що існують тільки два можливих кінці
для всіх чоловік, який коли-небудь жив:
1. або спокуті Бога і отримати вічне життя, як ваша нагорода за праведність, або
2. ви забезпечують населення, при цьому буде кинута в "Pit геєнни огненної" і знати тільки
вічної смерті.

Вічної смерті
Pit "Пекельна вогонь" не пропонує вічне біль і страждання, як сатана змусить вас думати, тому
що ви не маєте вічне душі, за винятком у подарунок від Бога. Коли ви кинули в яму геєнни огненної, ви
знаєте вічної смерті, з яких не буде ні воскресіння. Все, що ви, всі життєвого досвіду, що ви жили,
кожна думка, кожна емоція, перестане існувати. Унікальний людина, що ви буде скасовано. Всі

мільярдів людей, які коли-небудь жив є тільки один, ви, і якщо ви не погашені Богом, то вам буде не
більше.

Ім'я не в книзі життя
Звір, що ти бачив, то був і не; і повинен сходити з безодні і йти в погибелі:, і вони, що мешканці
землі здивування, імена яких не було написано в книзі життя від створення світу, коли вони ось звір,
який був і не, і ще is. Одкровення 17:8
Нам тоді кажуть, що ті, чиї імена не записані в книзі життя, "буде виглядати на помилкових
Євангелії в здивуванні." Що Бог означає, що ті, хто відмовляються бачити Божої істини і тим самим
прийняти сатани помилкових Євангеліє як істина, будуть ті, чиї імена не записані в книзі життя, що
означає, що вони є ті, хто буде носити знак звіра.

Було, не і ще в тому
"Коли вони ось звір, який був і не, і ще is." Тоді Бог повторює його попередження.

Знаю, що це: Сатана помилкових Євангелії існує, якщо ви виконали всі уроки на даний
момент, ви будете знати, це правда, але в той же час не, в тому, що існує ніде ви можете подивитися,
щоб знайти брехні сатани, записані як такої, та все ж це тому, що ви можете знайти ці лежить на
сторінках Біблії , коли ви шукати Бога старанно, бо сатана намагається приховати Божої істини, прямо в
дуже книги, що ми думаємо як Святий Боже Євангеліє.

Пам'ятайте: В попередніх уроках я показав, як в книзі буття слово "переміщено" та фразу
"дух Господній, мають набагато більше сенсу, ніж ви були обізнані про до читання цих уроків. Це це і
багато інших приклад того, як сатана має приховані слова Божого, оповита брехні, в Біблії.

Моральні релігії
Важливо, що ви розумієте, для того, сатана сліпим нас з його помилкові релігії, сатана необхідні
для надання їй виглядати і відчувати себе справжнє поклоніння Богу. Цей сатана виконує, проповідуючи
Божого моралі, як це вказано в останні шість з десяти заповідей. Завдяки цій акції моралі ви і я дані
побачити Римської церкви, як церква Христа.

Те, що розкриває антихрист релігії і церкви в Римі як не є церква Христа є, що він проповідує
проти перших чотирьох з десяти заповідей. Це перші чотири оцих, де Бог говорить нам, як ми повинні
дати вірно і правильний поклоніння йому. Проповідуючи говорить, що приховати або змінити ці перші
чотири заповідей, сатана успішно засліпив світ з правдою слово Боже.

Підйом лжепророк
І я побачив інший звір, підійшовши з-під землі; і він мав двох роги, як ягня і він розповів як дракон.
Одкровення 13:11

Бог хоче зараз, що ми розуміємо, що там ще інший звір або релігії, яка встановлює, сатаною, але на
відміну від антихриста, Ця релігія проповідує проти всього, що Бог розшифровується, включаючи
Божого моралі.
Як з анти Христос, Бог дасть кілька ідентифікаторів або приклади характеру, що цей новий звір
експонатів таким чином, щоб дати ідентичності хто і що невірний пророк.

Інший звір
Цей звір, який ми знаємо, що являє собою країні або країні, тому що вона зображується звір, як і
чотирьох звірів, символізуючи великих імперій в книзі Даниїла. Справа в тому, що Бог є представництво
інтересів цієї нової держави як звір, щоб вказати, що це також імперію в його потужності та світового
впливу, по суті, навіть, якщо не в назві.

Чому Бог використовує на символікою
Ви зараз бачите, чому Бог використовує символікою дати розуміння в його кінці часів і кінець
дня пророцтва? У цьому одне слово, "звір" у нас є повне розуміння про те, що цей звір має атрибути
нації з імперських якостями, скільки слів б Бог мають використовуватися, щоб повідомити нам про те ж
саме. Подивіться, як багато слів, які я використовував в даючи це пояснення.

Підійшовши з-під землі
І я побачив інший звір приходять з-під землі; і він мав двох роги, як ягня і він розповів як дракон.
Одкровення 13:11

Апостол Іван показано в баченні від Ісуса, поки інший звір, але цього разу він не приходить з
моря, але з-під землі. Всі інші звірі до цих пір, але для цього нового звіра, виступає з моря.

Пам'ятайте: Я сказав вам в явній формі книги Даниїла, майте на увазі сенс символіка
спінювання море? «Море» представляє місце, де інші народи та народи
мав приходять і йдуть до виникнення цих перших чо
тирьох імперій. Це я показав вам в книзі Даниїла і як воно дається підтримки в
Одкровенні 17:15. У тому, що Бог Ісус дарував символіка спінювання море бути населених край безлади
і повз воєн, з яких чотири великих імперій людина виникають з.

Пам'ятайте: Я сказав, що Ісус виконує законами Божими, приймаючи, що не є повним і
повернути його до завершення? Це один такий випадок, де те, що дано в одному з книги Старого Завіту,
(символізм Churning море), не має повного розуміння поки ви знайдете його пояснення в одну з книг
Нового Завіту. Ісус не надати законів Бога застарілі, коли він виконав їх, він дав більш повного і
більш повне розуміння їх значення.

Віргінські землі
І я побачив, що інший звір, підійшовши з-під землі; і він мав двох роги, як ягня і він розповів як дракон.
Одкровення 13:11

Якщо виходить з моря представляє землі старовинні війни і, що потім робить приходять з-під
землі являють собою?
Дайте нам думати це, пам'ятайте, що коли хто вухо, нехай слухає. Якщо «Море» є
символічним місцем, де було інших народів, перш ніж вона, то символіка "Земля" , яка є на відміну від
моря повинні бути, що цей звір або нації піднімається від місця що не мали попереднього Націй або
народів, іншими словами, цей новий нації піднімається з virgin землі .

Два роги Любіть ягня
І я побачив інший звір, підійшовши з-під землі; він мав двох роги, як ягняі він говорив як дракон.
Одкровення 13:11

Цей вірш також інформує нас, що цей звір був «два роги, як ягня», який як ви повинні розуміти,
що Агнця представляє тварин, який використовувався євреїв як жертву очищає їх гріхів, а також той
факт, що Ісус, у Святому Письмі, є часто рази зображуються як ягня. Тому Ісус є із зображенням цієї
нації з подібні християнські або Бога, як атрибути, яка є символізм ягняти представляє.
"Роги" з іншого боку, історично і, який використовується в рамках сторінках Біблії, є символіка
владу та силу. Таким чином, ця нація є подібні християнські з економічних, політичних і військових
владу і вплив як і суверенною державою або імперії .
Бог дає символіка ягня з двох рогами лжепророк справити враження на нас, що цей новий нації
починається як благочестиві нації, але оскільки це брехня і спроба шляхом лжепророк видавати себе за
себе як Бога.

Уособлює Ісуса
І я глянув, і ось, серед престолу й чотирьох тварин і серед старців, стоїть Агнець, як заколений,
має сім рогів і сім очей, які сім духів Божих, посланих на всю землю. Об'явлення 5:6
Ви повинні також розглянути питання про те, що Ісус, або в крайней мере до церкви Христа,
зображується як Агнець з сім рогів і сім очей як показано вище вірш.

Пам'ятайте: як я показав в попередніх уроках, сім духів Божих символічний сім днів тижня,
суботи, і це на ці сім днів, який сидить влади і слави суботи.
В тому, що цей звір, лжепророк, також символізує як такі, що "сім рогів", вказує на те, що цей
звір, який є символічним невірний пророк, намагається видати себе за Ісуса, або я повинен сказати
атрибути Ісуса, як анти Христос намагається видати себе за церкви Христа.

Говорив як дракон
І я побачив інший звір, підійшовши з-під землі; і він мав двох роги, як ягня і він розповів як дракон.
Одкровення 13:11

Якщо ви не впевнені, що лжепророк намагається видати себе за атрибутами Ісуса, то такі повинні
зміцнити цю концепцію для вас.

Пам'ятайте: Дракон є посиланням на сатани, який зображений як Великий червоний
дракон, які можна знайти в одкровення 12:3, так що цей звір виступає як сатана, що означає, що він
використовує брехні і обманів уособити благочестя, яка розповідає тих, які мають знання про справжній
слово Боже що немає благочестиво, але тільки, як видається. Тому цей народ має християнських
атрибути як маска, але це фактично під контролем, або по крайней мере йде під контролем сатани в
якийсь момент у часі, я пропоную в кінці днів, які дає визначення їй бути імітатор Ісуса.

Як і у антихрист теж, що лжепророк
Нагадаю також хоча антихрист спочатку зображується як мало нації в книзі Даниїла, ми
усвідомлюємо тепер що вона є більше одного народу, що це релігії світу з імперських якостями. Я
пропоную, що цей новий звір, лжепророк, починається як нації влади, але розвивається в світі релігії як
добре, але релігії, на відміну від релігії це антихрист, це я зроблю ясно найближчим часом.

Має не корона
І я побачив інший звір, підійшовши з-під землі; і він мав двох роги, як ягня і він розповів як дракон.
Одкровення 13:11

Ви можете також взяти до відома той факт що цей звір має не Корона, в його вищевикладеного
опису, тоді як чотири звір античності зробив є коронки, як це робить десять царства, представлені
десять рогів четвертий імперії, (Рим), як зробив із зображенням антихрист, звір Одкровення 13:1. Те, що
це має бути описано, це що ця нація з імперією як владу і авторитет не царство і що він ніколи не мав
короля як правителів. Він також говорить мені, що її лідером або глави держави не короля але має деякі
інші Марк повноваження, такі як президент чи прем'єр.

Exerciseth всю силу
І він (лжепророк) exerciseth всю силу перший звір перед ним і наводить щоб землі та їх, який перебуває в
ньому для поклоніння перший звір, який намотаний смертоносних була видужала. Одкровення 13:12

Перший звір
І він exerciseth всю силу перший звіра до нього: Перший звір , що одкровення розділ 13
говорить про це символіка анти Христос як дається в Одкровенні 13:1, або, як я показав, раніше,
Римської церкви.

Зараз смертельні рана була видужала
Це те перевіряється, що це антихриста який звір, який прийшов до нього, тому що цей вірш
говорить нам, що це смертельно рана була видужала і до смертельної рани, що лікує — ідентифікатор,
анти-Христа. Як ви пам'ятаєте, що смертельною рана була завдали Римської церкви, коли Наполеон був
арештований в 1798 році, Папа і конфіскували багатство Римської церкви і проголосив його властивість
Французької Республіки.

Припускає, що потужність першого звір
І він (лжепророк) exerciseth всю силу перший звір перед ним і наводить щоб землі, і їм що
перебувати в ньому для поклоніння перший звір, який намотаний смертоносних була видужала.
Одкровення 13:12
Анти Христос (Римська Церква) маючи був смертельно поранений, коли Наполеон займає Папа
Римський в'язень і стверджує, що все майно Церкви належати до Французької Республіки, більше не має
право на війну проти святих Бога або викликати інші країни робити брудну роботу за це.
Цей новий нації Однак, лжепророк, яка піднімається від Діви землі, бере на себе силу анти
Христос, і тому що це нації влади це мати не буде залежати від інших народів робити брудну роботу за
це. Я бачу цієї нації влади, як військовому, а також економічної влади, з аспектів буття світу імперії,
хоча вона не імперію за іменами.

Що влада?
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
Влади, що сатана дає до анти Христос, щоб зробити війну на святі Божого, як показали в
наступному.
Те, що цей вірш каже мені є, що лжепророк, матиме всю силу до війни проти святих Бога як анти
Христос, коли-то перед його.

Пам'ятайте: Анти Христос (Римська Церква) втратила свою владу, щоб переслідувати і
знищувати власний народ Святим Богом, коли Наполеон був арештований і поміщений під збройної

охорони, що означає, що анти Христос втратив його здатність до війни на святі, коли він був поранений
на смерть Папи. Незважаючи на те, що лікує рану, вона з тих пір не було можливістю війна на святі
Божого.

Перенесення, один на інший
Той факт, що лжепророк здійснює всю силу антихрист, яка втратила свої здібності, я бачу, як
перенесення з одного на інший що влада, анти Христос більше не маючи можливість використовувати
що влада надає йому або передає її невірний пророк. Це має потужний значення, коли ми обговорюємо
так, що лжепророк використовує цю владу, і в який момент у часі перенесення відбувається.

Викликає світі для богослужіння
І він (лжепророк) exerciseth всю силу перший звір перед ним і наводить щоб землі, і їм що
перебувати в ньому для поклоніння перший звір, який намотаний смертоносних була видужала.
Одкровення 13:12
І наводить щоб землі та їх, який перебувати в ньому для поклоніння перший звіра: Це – не у
лжепророк змушує людей поклонятися антихриста. Наводить щоб слово не означає "примусову".
Слово "причини" визначається як: зробити щось сталося або існу
є, щоб бути відповідальним за те, що відбудеться або
існувати .
Оглянуто обманює світ в вважаючи, що анти Христос (церкви Риму тощо тих церков що тримати
перший день суботній) є справжнє поклоніння Богу, сатана, таким чином змушує людей звертаються до
цих церквах помилкових через аморально те, що лжепророк займається.
Якщо у вас були підняті бути моральних індивідуальний, незважаючи на те, що мають не віддати
істина і правильний поклоніння Богу, люди перетвориться на церков антихрист за підтримку в їх
моральний вважає. Через брехні сатани, люди вірять, що церков антихриста церкви Христа і буде
звернутися до тих церков коли лжепророк починається переслідувати тих з моральними якостями та
сприяє аморально актів.

В Омані брехні
Якщо ви вважаєте, що ви відвідуєте церкву проповідує правдиве Євангеліє Бога, то ви правдиві
вклонятися будуть відповідно до його помилкові Євангелія, тому що ви думаєте, це правдиве Євангеліє.
Єдиний спосіб, знаєте напевно, якщо церквах Євангелія є помилковим, чи ні, є " шукати Бога,
старанно," себе, через вивчення та дослідження, не покладатися на те, що інші скажіть ви правду,
з'ясувати для себе.

Не примушує
Цей новий звіра або нації тому не іншу символіку анти Христос, і тому він повинен бути

Лжепророк, тому що він здійснює всю силу перший звір, але не перший звір і по суті викликає все
на землі, щоб поклонятися перший звіра, або анти Христос.

Пам'ятайте: Слово "Викликати" не означає, що змусила. Тому це не що світу будуть
змушені дати поклоніння анти Христос, але внаслідок дії невірний пророк, світ буде звернутися до
антихриста духовну підтримку. Ви розумієте, тонка різниця у значенні?

Причини вірші форсованим
Якщо я їхав в машині і не звертаючи уваги на мій водіння і я зіткнутися з задньої частини вашого
автомобіля, я "причиною" там бути нещасний випадок. З іншого боку, якщо мені не подобається, що ви
і я Побачимося попереду мене і я навмисно врізатися в задній частині вашого автомобіля, а потім я
"сила" там бути нещасний випадок.
Якщо лжепророк, через те, що це значить, бути так проти ваші моральні якості, які звертаються
до церкви у ваших зусиль, щоб заспокоїтися, подалі від невірний пророк аморальних діях, і звернутися
до церкви не церкви Христа, але самозванець і одна з церков анти Христос, то таким чином лжепророк
"причини" ви дати поклоніння анти Христос , просто тому, що ви включити до однієї з церков False
через ваше невігластво, отриманих від брехні сатани.
З іншого боку Якщо внаслідок дії невірний пророк, ви повинні прийняти знак на вашій руці або
лобі перш ніж можна купити або продати, тоді це було б визначення буття "форсованим." Розуміючи
змісту того, вірш Rev 13:16 нижче, то ключ до розуміння цього.

Ісус вирішує
Це Ісус, коли він повертається, які будуть вирішувати, чи маєте ви отримувати Марк Бога, або
знак звіра. Це рішення є повністю залежить від кого ти і якщо ваш поклоніння Богу, як Бог команди або
як проповідував у церквах помилкових сатани.

Вогонь з неба
І він чинить великий чудеса, так що він вирізняє вогонь прибуде вниз з небес на землю перед людьми.
Одкровення 13:13

Великих чудес
Посилання на великих чудес, , яка використовується в цей вірш, говорить про те, що цю націю,
лжепророк, одержала військових можливостей і повноважень його озброєння, набагато вище будь-якої
нації або людей, які ніколи не були раніше.

У перед людьми
На посилання, він змінює вогонь прибуде вниз з небес на землю перед людьми, змушує мене
бачити вибух атомної бомби, який йде вниз на землю від неба. Іншими словами, цей народ має
військовою силою і не боїться використовувати його проти своїх ворогів. І як цей вірш припускає, це
вже, використовували його проти ворога в тому, що він зробив так на очах чоловіків .

Обманює людина
Та ж хто їх (лжепророк) що мешканці землі засобами ці чудеса, які він мав владу робити в очах звір;
Говорячи їм, що мешканці землі, що вони повинні зробити образ звіра, який мав рану, меч і жити. Одкровення
13:14

Великий зброя
Deceiveth їм, що мешканці землі засобами ці чудеса: Просто, як анти Христос обманює світ,
думаючи, що він проповідує святе слово Боже, так що теж робить лжепророк обманювати чоловіків,
викликаючи людей відвернутися від поклоніння будь-якого Бога, і відкинути мораль вчив Ісус Христос.

Ця нація є обманщик інших Націй в тому, що вона зображує себе як Божественна або Крістіан як,
у наданні країнам думати, що він дотримується релігії церкви Христа. Але насправді він проповідує
аморальну поведінку і нетерпимості по відношенню до інших з різні думки. Лжепророк релігія є
настільки сильно відрізняється, ніж будь-які інші релігії, що більшість буде навіть не визнають його як
релігія. Через свою проповідь аморальну поведінку, багато хто буде звертатися до догми антихриста
який є Римської церкви та її Дочки блудниця, який проповідує моралі, незважаючи на те, що вони
відкидають справжнє поклоніння Богу.

Диво
Формулювання запропонувати могутньою зброєю, як ніякий інший, в тому, що ті, що мешканці
землі думати про зброю, як деякі види диво. В цій другій декаді двадцять першого століття, не на багато
речей викличе людей бачити їх як чудеса, так що тип зброї, це, залишається незрозумілим для мене. Я
пропоную, що ядерної зброї, але я ще не впевнений, що з певною імовірністю. Якщо Однак ви вважаєте
чоловіка Перша зустріч з атомної зброї наприкінці другої світової війни, я думаю, що тих людей, що
покоління може дуже добре розглянув це буде чудо .

В очах звіра
Посилання на мав владу робити в очах звіра, звір, будучи антихриста і сатана, припускає мені
які через свою владу, сатана починаннях вирвати контроль цієї нації, і змінити його від його
оригінальний благочестя, агент сатани.

Пам'ятайте: антихриста, ака Римської церкви, у відповідність з і чиниться тиск на багатьма
країнами Європи, впродовж століть темні століття, заподіяти їм бути її чемпіон і таким чином володіти
меч послуху щоб він не мав собі. Тому я можу бачити, що сатана може намагатися повторювати ці
успіхи з цієї нової нації військової сили, яка відображається тут як бути більше, ніж будь-якої іншої
нації, перш ніж вона.
Це правда, що Німеччина з другої світової війни був потужним нації, і ви можете подумати, що
Німеччина таким чином може бути кращим вибором для сатани, щоб зробити його лжепророк, і якщо
вона виграла війну, швидше за все було б. Єдина проблема, що я бачу з Німеччини є, що більшість країн
світу розглядали його як зло нація задовго до початку війни, що означає, що вона не обдурити або
видавати себе за себе як Божественна, яка є однією з ідентифікаторами невірний пророк.

Зробити образ звіра
Та ж хто їх (лжепророк) що мешканці землі засобами ці чудеса, які він мав владу робити в очах звір;
Говорячи їм, що мешканці землі, що вони повинні зробити образ звіра, який мав рану, меч і жити. Одкровення
13:14

Посилання на, вони повинні зробити зображення до звіра, це Божий шлях показує нам, що звір,
що зображення, щоб зробити з є по суті анти Христос або принаймні Сатани помилкових Євангелія,
на яких заснована антихриста.

Не статуя
Зображення, що невірний пророк, або цей народ хоче, щоб бути зроблено, не обов'язково означає,
статуя, як багато хто тлумачить це означає. Зображення також може використовуватися як спосіб
описати особистості або характеристика. Я пропоную, що зображення, що викликає цей лжепророк нації
бути виготовлені з анти Христос не статуя, але що нації викликає все для поклоніння зображення того,
що антихрист розшифровується, моральний кодекс якщо ви будете або сатани помилкових Євангелія, як
він продовжує контрафактними святі Євангелія Божого. Це означає, що світ не буде працювати до і
приєднатися до тільки Римської церкви, але будь-який з церков блудниця дочок, а також.
Використання вище пояснення того, що являє собою "причини", якщо у ваших зусиль, щоб
протистояти аморальності відстоював невірний пророк, включенні до однієї з церков анти Христос, то
ви даєте поклоніння зображення помилкове Євангеліє сатани. Таким чином ви не в даний час, змусили
поклонятися зображення, але ви викликали поклонятися зображення так само.

Релігія
Думайте про нього в цьому світлі, анти Христос, Римської церкви, голову або лідер світової
релігії і як така має моральних повідомлення про те, що вона зображує. Цей лжепророк, що нації влади,
призведе до всього світу для поклоніння, як цей помилкової релігії диктує і тим самим мають такі ж
морального характеристики, які мають вигляд поклоніння Богу, але насправді опозиції до що яким
командам Бога. Я бачу це як зображення, що лжепророк викликає світі для богослужіння.

Як воно завдати світі для богослужіння?
Подумайте про це в більш поточні справи. Країн Близького Сходу, який є мусульманином по вірі,
є тиск, щоб перетворити їх урядами в демократичних держав, це суперечить основні переконання
вчення Мохамед.
Мусульманської віри, наскільки мені відомо, що я зізнатися, що тиждень, говорить їм, що фізичні
особи не мають жодних прав людини, але замість цього повинні коритися авторитет. Для країн Європи
та Америки спроба чинити тиск на цих країн, щоб стати демократій, який прийшов до бути аспект буття
християнською нацією, є так само, як тиску на них поклонитися таким чином, ніж інші свою віру. З
цього тиску, тих, хто ревнителі мусульманської віри, повстати і робити інші дії в стійкість до цих тисків.
У цьому пророцтво потім була здійснена, особливо якщо врахувати, що стала відома як Арабська
весна в останні кілька років. У цьому повстання, я даю інший приклад як що лжепророк "причини"
чоловіків дати поклоніння для антихриста. Навіть якщо мусульманської віри не за визначенням, одна з
церков анти Христос, всі релігії, ніж інші, що Божий з Ізраїлем і продовжував вчення Ісуса Христа і
заснування церкви Христа, є винаходом і сприяє сатани і, отже, аспекти як сатана намагається привести
людини від істинного і правильний поклоніння Богу.
Ті, в мусульманському світі викликані перетворити глибше в їх релігії і при цьому насправді
дають поклоніння для помилкової релігії. Щоб дати істинне поклоніння Богу повинна передбачати
моралі Бога, дати поклоніння Богу, як він говорить нам і вірити, що слово Боже замінює собою всі інші;
Ви також повинні усвідомлювати, що Ісус є Син Божий. Це правдиву віру, і ті, що мають правдиву віру
виправдані надій на порятунок, з яких Мусульманська релігія не є, особливо в тому, що Він відкидає
Ісуса як Бога в тілі людини і що свідчить мусульманських екстремістів, готовність тортури і вбивства,
яка не як відстоювати Божого моралі.

Смертельно поранений, але життя
Яка була рана, меч і жили: Це посилання, від Бога, що ми розуміємо, що це Римо-Католицької
Церкви та її протестантських дочки, що це Перший звір, антихрист, якого лжепророк призведе до
всього світу для поклоніння. Не просто Римської церкви Однак, але будь-якої церкви, яка будує свою
віру на помилкових Євангеліє сатани, в суботу неділю бути перехоплені ідентифікатор тих церков, що
входять у визначенні антихрист світової релігії.

Дає життя звіра
І він мав владу, щоб дати життя до: образ звіра, що образ звіра треба і говорити і викликати, що хто б
не образ звіра богослужіння повинні бути вбиті. Одкровення 13:15

Дати життя до: образ звіра: Цей вірш йде разом з усього сказаного, це не обов'язково означає
прийняти, що яких має немає життя і вдихнути життя в ньому, іншими словами, прийняти статуя і
зробити його прийти до життя, це може також означати що антихрист, яка втратила свою владу, щоб
зробити війну Святим Богом, дається що влада назад по потужності нового чемпіон , помилкові
прибутку або цієї нації, яка виникає, а не від моря, але з землі. Ця інтерпретація підтримується, я
відчуваю, за ці слова.

Вбиває, хто не дають поклоніння
І викликати, як багато хто, як би не поклонятися образ звіра повинні бути вбиті. Це схоже
на багато що відбувається на Близькому Сході прямо зараз, з одного мусульманських секти вбивстві
одного, тому що вони не дають поклоніння Аллаху як перший вважає, що вони повинні робити. І в
середні віки в Європі, анти Христос або Римської церкви, мали право викликати мільйони і мільйони
буде вбита для не поклоніння, як це, наказав Римської церкви. Ці люди, оскільки вони під сумнів
владою Папи і Римської церкви були вбиті у во ім'я Бога; Це те, що помилкових прибуток
вдосконалення повертатимуться Римської церкви та її дочка церков. Це буде сатани наміри ще раз
зробити війни на тих, хто тримати Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа. Це життя, що
лжепророк вдосконалення повертатимуться зображення антихриста.

Знак звіра
Він наводить щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам дано знамено на їхню або на
чоло їх: Одкровення 13:16

І він зробить все, де, "Він" це посилання та невірний пророк, або анти Христос. Слово
"наводить щоб або викликає," означає: зробити те, що відбудеться чи і
снують, або бути причини для кого-то робити щось,
або за те, що причиною щось відбувається.
Слово "Всі", що означає все, які живуть на землі , як описано в "малих і великих, багатих та
бідних, вільним і рабам".

Помилкової інтерпретації марки
Як і в середні віки Римська Церква була влада повалити царів; і шляхом зсуву залякування, щоб
змусити населення коритися наказам. На цей раз в кінці часів, так широко вважається тлумачення йде,
невірний пророк і анти Христос буде вимагають та сили, що все, що повинні отримувати відмітку, в
будь-якому правій руці або на лобі і тих, хто дав цьому false тлумачення в минулому зазначили, що ця
марка буде якась татуювання , або навіть Електронний пристрій поміщено під шкірою.

ООН благочестя лжепророк
Існує ще один можливих означає, однак. Цілком можливо, що невірний пророк не чемпіоном
антихрист релігії, але тому, що її ще більш ООН благочестиво дій, викликає світу звернутися до
помилкової релігії антихрист як спосіб відкидаючи те, що лжепророк сприяє.

Продуманий розгляду
Як я показав в попередніх уроках, Марк Бог є на чоло через продуманий і свідоме рішення з
вашого боку тримати Заповідей Божих замість того щоб продовжувати поклоніння як традиція і брехні і
обманів диктує сатани.
В тому, що Бог говорить нам, що там також знак звіра, і що це на лобі припускає мені що це
також продумане рішення, але ці люди вирішувати проти Закону Божого і продовжувати поклоніння,
оскільки сатана помилкових Євангеліє вказує. Це має були свідчить мене особисто, в тому, що я
показані або намагалися Показати ті з моєї родини справжній слово Боже, ще хоча я показую, а потім
від сторінках Біблії, що що суперечить те, що вони вірять, тим не менш вони відкидають Божої істини, і
харчовою те, що вони сказали, правда все життя, що означає, що вони відкидають як брехня, слово Боже
і прийняти сатани помилкових Євангеліє як істина.

Правильне тлумачення
Він наводить щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам дано знамено на їхню або на
чоло їх: Одкровення 13:16

Наступний пояснення вище віршах може настати мені Бог. Це логічний і відображає те, що я
знаю, щоб бути у відповідності з історією та поточних подій.

Що лжепророк викликає все, хто живе на землі, дано знамено на їхню, або на чоло їх. Виникає
питання, як робить цю лжепророк викликати кожен отримувати цей знак, знак звіра?
Перше, що ви повинні розуміти, що слово "Причини" не означає "Форсованим." Сатана
шляхом його анти Христос або його лжепророк робить, не змусити вас взяти якусь відбиток на лобі або
праву руку, він причини ви отримувати Марк через незнання у вірі сатани помилкових Євангелія, над
знаючи через освіту і придбання знання, Боже Святого Писання.

Призначає Ісуса позначкою
Це Бог Ісуса, коли він повернеться в другому приході Христа, щоб видалити всі гріхи людини і
гріховності сатана і його брехня з лиця землі, які будуть вирішувати, хто отримує Марк Бога, і хто
отримує знак звіра. Ісус буде прийняти рішення, засновані на хто ти, і чи є ви потрапляєте в його
визначення того, хто є Святого Бога.

Пам'ятайте: Ісус визначає Святого Бога як ,

хто тримати Заповідей

Божих і мають свідчення Ісуса Христа.
Слова, і мають свідчення Ісуса, є посиланням на свідоцтво, яке Ісус дав понад його вчення про
те, як поклоніння Богові, але, що він насправді Бога в тілі людини. Це цих показань, у разі наявності
святих Бога; вони знають, що Ісус є Бог, і що його вчення виконати або розширити на десять заповідей,
в результаті чого, що була неповною до завершення.
Якщо ви Святого Бога тоді Ісус надасть вам з Марк Богом на лобі, якщо ви не відповідають це
визначення того, хто є Святого Бога, то Ісус призначити знак звіра.

Пам'ятайте: немає не середній шлях вас Бог любові або ви ненавидите Бога, або ви праведні
або ви зла.

Не покупки або продажу
І що жодна людина не може купити або продати, зберегти він що знак, або ім'я звіра, або число імені
його. Одкровення 13:17

Якщо ви уважно подивитеся на цей вірш, ви побачите, тільки ті, які вже мають знак звіра, купити
або продати, це очевидно з використанням слова "Зберегти", тоді як перші слова ", і що жодна

людина не може купити або продати," є попередження святих Богу, що ми не повинні купити або
продати на суботу, як зазначалось в четвертої заповіді , і що тільки тих, "Зберегти ті", які будуть і або
купити або продати дня суботи знак звіра.

Помилкової інтерпретації
Це було моє розуміння, так як я був дитиною, що цей вірш говорить про те, що сатана шляхом
його анти Христос у партнерстві з лжепророк буде потрібно отримати якесь знак, або на лобі, або на
вашу праву руку. Ця брехня подальшого говорить нам, що якщо ви не хочете отримувати цей знак, то
вас буде попереджено від покупки або продажу, через якийсь цивільного права, прийнятий країна, яка
невірний пророк, але й у цих десять королівств, що дана влада панувати за невірний пророк.
Цей вірш, через історію, дала більшість людей вважають, що Марк з боку є якийсь фізичні
татуювання або таких, яка є логічним якщо врахувати, що ви не в змозі купити або продати без цієї
марки. Це непорозуміння цей вірш і Апокаліпсис в цілому викликані помилкової інтерпретації, брехні

сатани. Щоб допомогти з розуміння цього вірша, вам необхідно звернутися до наступних вірші із
Старого Завіту.

Frontlets між свої очі
І ти зв'яжеш їх як знак на свою руку, і вони будуть, як frontlets між свої очі. Второзаконня 6:8

Предметом цей вірш є Десять заповідей. Frontlets між свої очі, відноситься до внутрішн
ьої поверхні повіки, так що ви закриваєте очі, ви бачитимете Десять заповідей, що
там написано, навіть тоді, коли ваші очі закриті. Все це, звичайно, є символізм, немає не фактичних
Марк на вашій руці або лоб, або на frontlets очі, принаймні не що людина не може бути відомо про, але
Бог, кого це, що дає нам цей знак буде бачити, коли він дивиться у вашому серці.

Від чого залежить знак звіра?
І що жодна людина не може купити або продати, зберегти він що знак, або ім'я звіра, або число імені
його. Одкровення 13:17

Якщо ви читали вірші перед та після цього одного в книзі Повторення закону, ви будете знати,
що Бог має на увазі Десять заповідей і що в цьому вірші він говорить Ізраїлевих синів в зв'язати їх
(Десять заповідей) як знак на свою руку. Тому ще однією ознакою Бога або Марк Бога є, що ці десять

заповідей зобов'язані, руки а також на frontlets між очима. Протилежністю Марк Бога, є знак звіра,
(сатана), тому, коли ви відхилити будь-яким чином Десять заповідей, то Ісус дасть вам знак звіра.
В кінці днів, знак звіра можна на вашій руці або лобі. Отже, ви бачите, це не що сатана або анти
Христос або невірний пророк змусить вас прийняти цей знак для того, щоб купувати і продавати, але що
як святих Бога, ми не купувати або продавати що-небудь в суботу, тому що це гріх, щоб зробити це. Є
Святим Богом, що тому, що вони бачили, Божої істини і тримати Заповідей Божих і мають свідчення
Ісуса. Вони тримають всі заповіді Бога, не тільки ті, які зручні. Таким чином святих Бога спостерігати
Божий святий суботній день, що Бог звелів, що вони повинні, п'ятниця у sundown по суботу у sundown,
сьомий день як Бог визначила його створенні суботній день, як показано в книзі буття.
Як я вже говорив кілька разів в ці уроки, якщо ви церкви, і через нього, ви спостерігаєте суботи в
перший день тижня, то ви викликані анти Христос, дати поклоніння відповідно до помилкове Євангеліє
сатани. Тому тільки ті, хто не єдиним з Богомі тому не знають Божої істини, які отримують знак звіра,
тому що вони будуть купувати і продавати на справжній день суботній, в комплекті незнання, що вони
чинять гріх проти Бога і його Четверта заповідь, тому що вони сказали, що Господь Святий день
відпочинку є перший день або неділю.

Розглянути це: Ви йдете в магазин в суботу і купувати продовольчі товари, або ви йдете в
спортивних подій і купити квиток для участі, у вас є двір на продаж в суботу? Якщо ви брати участь у
будь-який з цих гріховної актів і сьомого дня (субота), то ви в непокорі Заповідей Божих, зокрема,
Четверта заповідь.

Не сатани, але Бог Ісус
Важливо, що ви розумієте, це не сатана і його лжепророк, що змушує вас отримати знак звіра, але його
анти-Бог політики, які будуть викликати вас через незнання, зобов'язуються проти Бога догм і
традиції, щоб відзначити ви дитина сатани, або звіра.

Жодна людина не може купити або продати
І що жодна людина не може купити або продати, зберегти він що знак, або ім'я звіра, або число імені
його. Одкровення 13:17

Існує тільки один день тижня, де це гріх, проти Закону Божого, купити або продати а то день
суботній, Божий святий сьомого дня. Щоб зрозуміти, що це треба зробити ще один погляд на четвертої
заповіді.

Правильне пояснення
Пам'ятай день суботній, щоб святити його: Слово суботній це ім'я, дане Господом до сьомого
дня тижня. Так само, як ми знаємо, що сьомий день як суботу, Бог спочатку називали це суботній. Слово
означає, що суботній : Лорди Святий день. Тому день суботній є лордів Святий день.
Це може краще бути зрозумілою, якщо ми йдемо на пояснення, що Бог дає сім днів творіння.

Небеса та земля закінчили
Таким чином небеса та Земля було закінчено і всі з них. Буття 2:1

У цьому вірші Бог є інформування нас своєї праці, створення закінчено. Це констатація факту, розповів
нам сам Бог.

Бог відпочив і сьомого дня
І сьомого дня Бог закінчив свою роботу, яку він чинив; і він відпочив у дні сьомого дня від усієї праці своєї,
яку був чинив. Буття 2:2

У той час як у вірші 2:1 Бог робить узагальнене твердження про те, в цьому вірші, Бог в даний час
більш конкретними, таким чином, щоб повідомити нам про те, що важливо, про його закінчена зі
створенням. Бог тепер говорить нам, що тепер, коли він був готовий з своєї праці і що він потім
відпочив у дні сьомого дня. Знову ж таки, це твердження факт, але більше інформації, ніж вірш 2:1 .

Бог благословив сьомого дня
І Бог благословив сьомого дня і освятив його: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї яку Бог
створив і зробив. Буття 2:3

І Бог благословив сьомого дня: Для Бога благословити щось означає, що він робить це Святе.
Тільки Бог може зробити що-небудь свято, тому коли Бог робить сьомого дня тижня святих, ми, хто
любить Бога повинні взяти до відома про це і звернути увагу щодо того, чому Бог зробив це.

Використовувані в Біблії, слово, "Святий" означає "істина". Кожного разу, коли Бог називаються
або як Святий, він говорить, що це правда. Сьомий день, щоб бути Святим є сказати, що сьомий день
Божий день відпочинку у правді, і що інший день тижня у правді.

Бог освятив сьомого дня
І Бог благословив сьомого дня і освятив його: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї яку Бог
створив і зробив. Буття 2:3

І освятив його: Слово "Sanctified" визначається як: дати щось Святий статус,
щоб виконати ритуал або інші дії на меті безкоштовн
о хтось або щось від гріха.
Перший Бога "Blesses" сьомий день тижня, що робить його святі, а потім він йде далі по "Sanctifying"
сьомого дня, що відповідно до визначення означає, що він звільнив сьомого дня гріха.
Це говорить мені, що тому Божий наміром, що немає гріха відбувається на сьомий день тижня. Це в
природі людини до гріха, для людини, щоб мати ж моралі Бога на відміну від природного стану людини
в природному світі. Незважаючи на це, Бог хоче, що цей один день тижня, людина не має до гріха. Це
Божий наміром, що людина робить узгоджені зусилля, щоб утримуватися від усякого гріха. Що є
кращим способом для людини, щоб утриматися від гріха? Якщо ви проводите це один день тижня у
зв'язку з Богом, як ви можете зробити що-небудь гріховної? Якщо ви вивчаєте і отримати розуміння
Бога Святого письма у години суботи, як могли б ви все, що було б гріховно?

Тому що Бог відпочив і сьомого дня
І Бог благословив сьомого дня і освятив його: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї яку Бог
створив і зробив. Буття 2:3

То Бог дає нам його причини, чому ми повинні не грішимо і сьомого дня: тому що в ній він мав
відпочив від усієї праці своєї яку Бог створив і зробив. Оскільки Бог відпочив і сьомого дня, потім з цієї
причини, які його діти повинні показати Бога нашу повагу і любов, шануючи його відпочинок, ввівши у
його відпочинок з ним. У цьому ви відображення інтимних товариства з Богом.

Пам'ятайте: Бог хоче мати персональних та інтимні відносини з вами, "моно e моно," це
можливо, коли ви почитаєте сьомого дня, ввівши в решті лордів, як він зробив.

Шість днів робити всі твої роботи
Першим Богом повідомляє нам, що він лежить на сьомий день, то він повідомляє нам, що він Нехай
святиться сьомий день, то він повідомляє нам, чому він Святий і освячена сьомого дня тижня.
Шість днів будеш ти трудових та виконати всі твої: Тепер Бог дає вам і мені команду. Коли
хтось команд щось про вас, це не прохання, але те, що ви повинні зробити, інше обличчя покарання
хороші в не даючи послуху. Бог тому стоятиме нам, що ми повинні зробити нашу роботу на перші шість
днів на тиждень, як Бог зробив його праці в шість днів.

На сьомий день не без роботи
, Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: У цьому Бог притискаємо додому точки, що
сьомий день – його Святий день, і він дав це один день тижня назва, суботи. Що це (сьомий день) є
єдиною день тижня, що він дав ім'я, повинні переконати ви і я, що Бог є Адамант за його наполяганням,
його команду, як ми відзначати його Святий сьомого дня, як він наказує нам робити.
Це дуже просто; Бог стоятиме нам, щоб святити його сьомого дня. Тільки Бог може зробити щонебудь свято, так як ми підтримуєте дня сьомого свято? Ми святити його на практиці, як Бог команд, що
ми робимо, нездатність тримати сьомий день як Божий святий день, взяти на себе зобов'язання є гріхом.

Пам'ятайте: Бог освятив сьомого дня, тим самим наказуючий що там бути немає гріха в цей
день. Саме з цієї причини, що ви ризикуєте гнів Божий, і чому Бог надасть вам з знак звіра, якщо ви не
святити його сьомого дня.
Існує щось інше, що я хотів донести до вас. Була дискусія між іудеїв і християн про те, які день
тижня є освятити суботній день. Починаючи з Мойсея євреї спостерігали сьомий день і до сих пір
сьогодні. Християн, з іншого боку, принаймні з моменту заснування Римської церкви, спостерігали в
перший день як день Господній відпочинку. Я пропоную, що ми спостерігаємо у день що сам Бог сказав
нам є його суботній день. Ви запитаєте, "Бог не насправді сказав, з певною імовірністю, який день є
його суботній день," правильний? Думати, що було б неправильно. Бог дуже зрозуміло, ", але сьомий
день – Субота Господа, Бога твого:» ви можете знайти цю цитату було прямо взято з слова Божого в
вихід 20:10. Якщо Бог говорив він, то це Бога і це правда. Якщо Бог не говорити це, то це не про
Боже, а брехнею.

Ви повинні тримати весь закон
Кожен, хто повинен тримати весь закон і ще не образити в одній точці, він є винним за все. Бо
сказав "Не чини перелюбу,", сказав також, "не вбивай." Тепер якщо чини перелюбу немає, але якщо ти
вбити, ти став злочинцем закону. Джеймс 2:10-11
Ви повинні підкорятися слова Божого і дати поклоніння Богові саме як Бог команд; інакше ви не
поклоніння Бог створення але винахід ваших власних." Наступний вірш надає підтримку це з працями
один з апостолів Ісуса.
Я говорив це раніше, але дозвольте мені повторити себе, "ви повинні тримати всіх десяти
заповідей, не тільки ті, які ви знайдете зручні. Якщо ви перерви, навіть одна з Заповідей Божих, то ви
розірвати всі з них.
Дев'ять з десяти заповідей тримати не робить вас Бог. Якщо зберегти Десять заповідей, але спостерігати
суботи, перший день тижня в прямій опозиції до формулювання і наміри четвертої заповіді, не буде Бог
створення, що ви поклоніння, і ваш поклоніння зовсім даремно.

Це суботу в той же день сьомий?
Як ми знаємо, для певних годин сьомого дня тижня є? В двадцять першого століття спостерігаєш
за день як починаючи обведення опівночі. Бога не здійснюється через день, як ми робимо. Це може
краще бути продемонстровано як Бог дає пояснення перші 6 днів творіння як було зазначено в книзі
буття глава 1.

6 днів творіння
І Бог назвав світло: день, а темряву назвав: ніч. І був вечір і був ранок день першого. Буття 1:5
І Бог назвав твердь небо. І був вечір і був ранок день другий. Буття 1:8
І був вечір і був ранок день третій. Буття 1:13
І був вечір і був ранок день четвертий. Буття 1:19
І був вечір і був ранок день п'ятий. Буття 1:23

І Бог бачив все, що він зробив і ось, вона була дуже гарною. І був вечір і був ранок шостий день.
Буття 1:31

Перший день
І Бог назвав світло: день, а темряву назвав: ніч. І був вечір і був ранок день першого. Буття 1:5

Другий день
І Бог назвав твердь небо. І був вечір і був ранок день другий. Буття 1:8

Третій день
І був вечір і був ранок день третій. Буття 1:13

День четвертий
І був вечір і був ранок день четвертий. Буття 1:19

День п'ятий
І був вечір і був ранок день п'ятий. Буття 1:23

Шостий день
І Бог бачив все, що він зробив і ось, вона була дуже гарною. І був вечір і був ранок шостий день.
Буття 1:31

Вечір і був ранок
І Бог бачив все, що він зробив і ось, вона була дуже гарною. І був вечір і був ранок шостий день.
Буття 1:31
І вечір і був ранок, день перший. І був вечір і був ранок день другий, і т. д. У кожному з цих
перші шість днів Бог дає пояснення праці, які він займається таким чином, щоб виконати його мета
створення цієї Всесвіту. Потім врешті-решт що досягається праці, він говорить нам щось інше.

Традиційне тлумачення в тому, що Бог дає ряд до кожного з часів своєї праці і що може бути частково
правильно, в тому, що Бог є створення семи день тижня. Але що Бог також робить дає Опис ще один
аспект праці, що спеціалізується на питаннях.
У ці слова і був вечір і був ранок день другий, Бог є безперечним основу для своєї четвертої
заповіді; "Шість днів будеш ти трудових та виконати всі твої: Але сьомий день – Субота Господа,
Бога твого: в ньому ти не будеш творити будь-яку роботу."

Поряд з створення
Бог не просто вибрати один день на тиждень, щоб бути його день відпочинку, Бог створив його
день відпочинку поряд з його створення Всесвіту. В кінці кожного з 6 днів творіння Бога встановлює
інший стандартний блок створення Субота, як Бог команд.
Це можна краще зрозуміти коли ви звернете увагу до того, як Бог використовує слова останнє
речення пояснення кожного дня. Бог є про те, що ввечері, через ночі до ранку,
включені в день, коли Бог просто дав роз'яснення його праць того дня створення.
Слово вечір, або сутінків, визначається як: коли сонце опускається.
Тому, коли сонце опускається нижче горизонті, через ніч і ранок, який визначається як Схід со
нця, в тому числі входить Божий день. Коли сонце йде вниз знову, це початок нового дня і кінець
дня похилого.

Не Схід-Схід
До винаходу гарантоздатних час шматок, людина здебільшого відзначено, день як починається
при сходом сонця і закінчується 24 години пізніше знову при сходом сонця. Сучасності, через винахід
надійну інформацію про час шматок, налагоджено традиція початок нового дня в опівночі а старі день
закінчився в той же час.
Як ви бачите, Бог не тримати час як людина створила. Звичайно, це відбувається з впливом
сатани протягом століть, що людина створила способи збереження часу використовують проти Бога
шлях.

Пам'ятайте: в книзі Даниїла, Бог говорить нам, що Сатана буде наміру змінювати разів і
закони Божі. Ви повинні знати, тому що як і всі слова Божого, це тому що людина підкорятися, як Бог
говорить, не так, як зручно для нас, тому, як ми спостерігаємо за день по-іншому, ніж, як Бог дав, ми
знаходимося в непокорі слово Боже.

Новий день починається на сонце вниз
І Бог бачив все, що він зробив і ось, вона була дуже гарною. І був вечір і був ранок шостий день.
Буття 1:31
Як все це чи ставитися до коли години суботи? На вечорі шостий день тижня (п'ятниця), шостий
день закінчується і сьомого дня починається. Це означає, що години суботи починаються від sundown
шостий день (п'ятниця) і шостий день закінчується в той же час. Потім, на найближчі двадцять чотири
години, ми знаходимося в години суботи, який потім закінчується у sundown сьомого дня тижня
(субота).

Для прикладу: Сьогодні є п'ятницю 6 червня 2016, коли сонце опускається нижче
горизонті, (приблизно о 20:30 годин), це називається сутінки, суботи починається і закінчується шостий
день (п'ятниця). Коли сонце, потім йде вниз знову на водночас ввечері у суботу, на кінцях суботній і
нового дня (неділя), перший день тижня починається.

Те ж саме наш суботу з Ісусом?
Таким чином небеса та Земля було закінчено і всі з них. І сьомого дня Бог закінчив свою роботу,
яку він чинив; і він відпочив у дні сьомого дня від усієї праці своєї, яку був чинив. Буття 2:1-2
Була субота або сьомий день, як ми його бачимо в той же день сьомий як спочатку і створив Бог
його? Це можна зрозуміти, коли ви подивіться на календар.
В перший день кожного місяця змінюється між сім днів на тиждень з року в рік, однак, в перший
день тижня завжди неділю, тому останню або сьомий день тижня є завжди, субота, незалежно від того,
що місяць або що рік це.
Як доказ того, що наші суботу фактичного сьомий день як дано нам Богом ми тільки повинні
озиратися на день тижня, що євреї під час Ісус спостерігається суботи, щоб побачити, що вони один і
той же день. Нашому календарі те саме, що й римляни, з лише назв днів тижня змінено.

Божий святий сьомий день
І Бог благословив сьомого дня і освятив його: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї
яку Бог створив і зробив. Буття 2:3
Цього періоду часу 24-годинний день з семи днів на тиждень відкладіть Богом як святий день, і
Бог має освятив його, таким чином роблячи його день коли немає гріха не відбудеться. Це являє Lords
Святий суботній день. Бог потім продовжує давати інші класифікаторів, щодо його командування
утримання дня сьомого свято.

Ніхто в межах твоїх
Ти, ні Син твій, ні твоєї дочки, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої рогатої
худоби, ні твої незнайомець, що знаходиться в межах твоїх: Що це таке кажеш, що це не достатньо,
що ви особисто не займатися будь-яка робота на день суботній, але що жоден, хто пов'язаний з вами і
під вашим контролем, можна працювати або.

Визначення слова "Робота"
В ньому ти не будеш творити будь-яку роботу: У ці слова Бога в даний час дуже відверті,
жодної праці протягом дня сьомого дня. Що означає Бога за немає

роботи, що таке визначення

слова "Працювати" , використовувані вашим тут Богом?
Слово "Робота" визначається словник, як: напругу або зусилля, спря
мовані на отримання або виконати те; праці, працю а
бо щось на який напруги або праці витрачається; за
вдання чи починання.

Розуміння "робота"
Я вважають за необхідне, щоб дати інше пояснення про те, як визначення слова "Працювати"
відноситься до велінням Божим, що ми робимо ніяких робіт протягом години суботи.

Робота означає палати
Поряд з вище кваліфікатор це визначення того, що означає для роботи є мається на увазі мета. Ви
брати участь у роботі з тим, щоб підвищити свій багатства, заробити, все, що потрібно; мати дах над
головою, їжа на столі для вас і вашої родини. Коротше кажучи, це зводиться до торгівлі, заробляти і
витрачати гроші, або я повинен сказати, "купівлі та продажу" своєї праці або трудові, або іншим ті
речі, що праця придбав для вас. Це цього розуміння того, що говорить нам, що це гріхкупити або
продати"що-небудь протягом години Святий суботній день.

Чому Бог наполягає на тому
Бо шість день творив Господь небо і землю, море та все, що в них а дня сьомого: Отже,
Господь благословив день суботній і освятив його Вихід 20:11
Тому то Бог повторює себе таким чином, щоб дати акцент щодо важливості, які він розміщує на
людину, зберігаючи його Святий суботній день.

Жодна людина не купити або продати
І що жодна людина не може купити або продати, зберегти він що позначку або ім'я звіра, або число імені
його. Одкровення 13:17

Потім все приходить близько повне коло сенс того, на чому жодна людина не повинен купити або
продати суботу.
Зберегти, той мав Марк. Це говорить мені, що лжепророк призведе до люди отримують знак
звіра, так як вони порушують велінням Божим, шляхом покупки або продажу в суботу Святого лордів,
тому що ті, хто святих Бог знаю, що це гріх, щоб займатися будь-які роботи або торгівлі протягом
години день суботній , так що тільки ті, хто не знають цього буде займатися гріх на один день тижня, що
Господь встановив, що немає гріха, щоб зайняти місце.

Неділя брехні
Якщо вірити брехні сатани і спостерігати суботи в перший день тижня, (неділя), то це немає
занепокоєння для вас, щоб йти в магазин або піти на роботу в суботу. Для вас субота є просто інший
день тижня.

У четвертому заповідь Бог говорить нам що по суботах, true сьомий день суботній, що жодна людина
або не правда Святого Божого, буде працювати. Це також відноситься і до інших, які знаходяться в
межах ворота, яка означає не тільки в межах вашого будинку, але що ви не викличе іншим користувачам
працювати з чогось, що ви робите.

Бог відводить знак звіра
Коли ви купити або продати що-небудь в суботу ви призводять до інших працювати або
займатися бізнесом. Наприклад, ви йдете на ринок в суботу true суботи, купити коробі молока, що
магазин є відкритим, так що ви можете зробити це, і магазин має народ, працює по суботах, щоб
прийняти ваші гроші в обмін на молоко, є порушенням не працює по суботах, так само, як ви робите
праці себе є порушенням. Тому якщо ви купити або продати по суботах, то ви отримаєте знак звіра
навіть якщо ти праведний іншими способами. Ті, хто продає ви молоко також отримає знак звіра, тому
що вони працюють в суботу.

Ісус призначає знак звіра
Подумайте про це таким чином, це не анти Христос або лжепророк, які вимагають якийсь знак
перш, ніж ви можете купити або продати, але що якщо ви порушите четвертої заповіді, вийшовши на
ринок або причетності до будь-якого бізнесу, отже покупки або продажу, ви будете отримувати знак
звіра від Бога не від сатани. Це не сатани, який дає вам Марк, але Бог, через твій непослух претендують
щоб його заповідей, навіть непокори, що привело до вашої неуцтво і брехні сатани гріх усе ще живе у
пред'явлено звинувачення проти вас.

Якщо ви любите Бога
Отже, якщо ви є докладаємо зусиль, щоб поклонятися Богу, як він команд ви суботній сьомий день як
день відпочинку і принести Бога у ваш будинок і комуна з ним, то ви не повинні йти на ринок або на
роботу або залучати себе в що-небудь, що буде суперечити наміри четвертої заповіді, і що включає в
себе похід на цей ринок , або в торговий центр, або будь-яким способом за участю себе в купівлі або
продажу нічого. З газон продажу в суботу є такі порушення, як буде ресторан для обіду, перш ніж сонце
йде.

Це сатани, який містить викликали ви отримувати знак звіра через його спотворень законів Бога, і
прийняття суботу робочий день і не лордів день суботній, але він є Бог, який присвоює вам з знак звіра
зневага і непокори своїм правом.
Є юридичним терміном, що відноситься до законів Бога, а; Можливо, ви чули це раніше.
Незнання закону не є обороною проти закону.

Боже попередження
І з усіх deceivableness за несправедливість в них, щоб загинув; тому, що вони отримали любити
не правда, що вони можуть бути врятовані. II Солунян 2:10
Бог дає нам попередження про наслідки все це в тринадцятого вірша. Всі ті, хто відмовляються
Божої істини через брехні сатани, буде не загинути прокляття, тому що вони не отримують любові до
істини і тому не буде збережено. Якщо ви приймаєте брехні сатани, то ви відхиляєте Божої істини, без
правди, ви втрачаються до погибелі, як є сатана. Кожен, хто через брехні сатани тримає Субота Неділя,
загине, тому що вони отримали любити не правда, що вони можуть бути врятовані.
Як ви бачите, є два Євангелія в світі, Святе Євангеліє Божому і помилкові Євангеліє сатани.
Якщо ви дозволяєте собі перебувати в невіданні про справжній слово Боже і тільки знання сатани
помилкових Євангелії, то тільки вічної смерті чекає на вас у Пекельна вогню.

Великий падіння геть
Хай ніхто не обманює вас будь-якими засобами: бо той день не прийде, хіба там come падаючий
away першої і що людина гріх об'явлена загибіль; II Солунян 2:3

Помилкової інтерпретації
Падіння геть що Бог має на увазі тут немає, як сатана помилкових Євангеліє буде нас повірити,
що християни зупинити поклонінням і падіння від своєї віри і християнських церков.

Правильне пояснення
По правді кажучи, до падіння від готелю відноситься до людей, які називають себе
християнином, єврей та мусульманської, які буде приділено побачити справжню слово Боже, буде то в
кінцевому свої відносини з помилковими церкви і звернутися до Ісуса і правдиве Євангеліє Бога і віру.
Це справедливо, що Бог відкриє, "що людина гріха, загибіль." Після того, як показав, всіх тих,
хто досі засліплені брехнею сатани, будуть шукати правду і залишається засліплені анти Христос брехні
віків.
Якщо у вас через вивчення та дослідження слово Боже зрозуміти Божу істину, потім брехні
сатани легко виявлені до вас коли ви бачите їх. Це таким чином, що сином погибелі показав вам, і ви
буде потім відпадають від помилкових Євангеліє сатани і його ХИБНІСТЬ церков, дати вірно і
правильний поклоніння Богу створення.

Загибіль
Хто opposeth і exalteth себе перш за все, що називається Бога, або які поклонялися; так, щоб він як Бог
той, хто храм Бога чинить, сам що він Бог. II Солунян 2:4

Хто opposeth і exalteth себе, є посиланням сатани через його антихриста, Римської церкви та її
Папи, а також релігії лжепророк лібералізму.
Пап Римсько-католицької церкви, протягом усієї своєї історії, проти перших чотирьох з десяти
заповідей і є також підніс себе перш за все інші, навіть Бога.

Пам'ятайте: Папи вважають себе як Ісус приховані по плоті іншого проявилася в наступну
цитату.

Архієпископ Венеції до стаючи Папа Пій X
Єпископ Риму (тато) не є єдиним представником Бог Ісуса Христа, але він Ісус сам
Христос, приховані під завісу плоті. Римського єпископа говорити; це Ісус Христос, хто
говорить.
Як ви можете бачити Пап думати про себе як Ісус Христос, тому будь-які проголошення або указ,
що вони роблять, це, як ніби це від Бога. Це, то вони використовують як доказ того, що вони, (Пап) є

непогрішним, а також їх політики і сформовані традиції. Будучи, що я дізнався, щоб побачити брехні
сатани, легко, я знаю, що це буде блюзнірство, ви зараз бачите це, а?
, Щоб він, як Бог той, хто Храм Божий. Оскільки тато вважає себе Бога, а він сидить у
Ватикані, який найбільш розглядає дім Божий, це відповідає Папа Римської церкви.
Чинить, сам, що він є Бог: Сидячи на троні багато прикрашений, що в Божому домі, Папа таким
чином показує себе за Бога. Те, що я знаходжу тривожно, що так багато людей, що я знаю, хто це, хто
католицькій, реально поглянути Папа, як якби він був справді Бог. Такою є сила брехні сатани, що так
багато насправді Віра що Пап, Бог на землю в тілі людини.

Отримано не любов до істини
І з усіх deceivableness за несправедливість у них що загинути; тому що вони отримали любити не правда,
що вони можуть бути врятовані. II Солунян 2:10

Я вважаю це Альтернативна інтерпретація більш правдоподібно, в тому, що Бог, хто прийде до зробити
правильно, що сатана має пошкоджені від його брехні і обманів, тому цілком логічно, що було б Бога,
який ставить знак звіра на тих, які практикують непослух Йому і Марк Бога на тих, хто підкорятися і
тримати законів Божих.

Число звіра
Ось мудрість. Нехай розсуджувати графа число звіра: бо це число людське; і число його шістсот
threescore і шість (666). Одкровення 13:18

Як його спосіб даючи навіть більше доказів того, що там два Євангелія, будучи проповідував у світі
сьогодні, Бог показує нам, ще один спосіб дати ідентичності до хто і які анти Христос та невірний
пророк.

, Зверніть увагу: Все, що вище віршах посилатися лжепророк, чому тоді ви думаєте, що
Бог Ісус то дає нам цей вірш, який посилається на число звіра, який ми знаємо, звір анти Христос і не
невірний пророк? Я вважаю, що це доказ, що лжепророк є продовженням чи еволюція антихрист релігії.
Ця еволюція бере оригінал анти Христос, як на невеликий царство, що міжнародні релігії світу
релігії, що відкидають поклоніння Богу створення на користь свої власні уявлення про Бога, до те, що

лжепророк, який безбожним релігія, (лібералізм), які не тільки відкидає заповіді, які пояснюють, як дати
виправити і правда, що поклоняються Богу , але також відкидаємо дуже моралі Бога.

Римські цифри
Ось мудрість. Нехай розсуджувати графа число звіра: бо це число людське; і число його шістсот
threescore і шість (666). Одкровення 13:18

Вона дійшла протягом століть, що число 666 має якесь містичне і зло мети і за способом ці
забобони, сприяло Римської церкви, справа дійшла до числом слід уникати.
Ось мудрість, за часів римлян, як в його час як Республіку, а також час імперією, популярним
він був прийняти ваше ім'я і скоротити це число на основі чисельних системи використаний римлянами,
які називаються римські цифри. Це наступним чином:
Я = 1,
V=5
X = 10,
L = 50
C = 100
D = 500.

Замінник Сина Божого
Як зазначає тринадцятого вірша, ми шукаємо ім'я людини, яка обчислює на до 666. З цією
метою є ім'я чи назву позиції, що тато має назву, "Vicarius Filii Dei", латиною для "Замінити Син
Божий".
Цей переклад поодинці повинно дати вам паузи, бо він говорить нам, що Папа Римської церкви є
сприяння себе як замінник Ісуса. Папа не кажу, що він представник Ісуса, але що він Папа поставив себе
в підстановки для Ісуса.
Коли ви ламаєте ім'я за допомогою римські цифри, які ви отримуєте:

Vicarius
V=5

Я = 1,
C = 100
A = 0,
R = 0,
Я = 1,
U/V = 5,
S = 0,
Всі яка налічує out, щоб бути 112.

FILII
F = 0.
Я = 1,
L = 50
Я = 1,
Я = 1,
Всі яка налічує на 53.

Dei:
D = 500,
E = 0,
Я = 1,
Знову який нараховує на 501.
Підсумка таким чином приходить до 112 + 53 + 501 дорівнює 666.
Цей титул йде разом з ідентифікатори, які ми бачили в цьому дослідження про те, що анти
Христос є намір на показ себе бути Богом, підробка церква Христа і потім заміщення що фальсифікату,
антихрист, замість церкви Христа.

Замінник Ісуса
Таким чином, однією з багато титулів, який проходить Папа, перекладається як "замінити для
Сина Божого," це не тільки цей самовпевнено, але це також блюзнірство. У наданні цієї інформації про
кількість анти Христос, як рівну 666, Бог дає підтримку, що це блюзнірство і блюзнірство, сатана, отже,
той, до яких застосовується цей титул є сатани, анти Христос та невірний пророк.
Тепер ми знаємо, що анти Христос Римської церкви і це звання, "Vicarius Filii Dei", є одним з
назви, що тато йде, щоб зайвий раз цей ідентифікатор антихрист підходить тато Римської церкви.
Ви бачите, немає нічого надприродного про номер 666, це забобони щось сприяє сатани і
антихриста, таким чином, щоб заплутати і обдурити тих, хто не бажає взяти часу і зусиль на вивчення
справжній слово Боже.

Лжепророк розвивалися релігії
І з усіх deceivableness за несправедливість у них що загинути; тому що вони отримали любити не правда,
що вони можуть бути врятовані. II Солунян 2:10

Як я намагався показати вам раніше, Сатана буде намагатися замінити антихрист релігії для
справжнього поклоніння Бога, як учив нам Ісусом Христом. Справа в тому, що Бог Ісус дає дискусія про
число звіра в той же обговорення невірний пророк, тільки дає підтримку, на мій погляд, що лжепророк
представляє еволюція помилкової релігії сатани, в набагато більше релігії проти Бога.

Більше титулів Папи Римського
Інші назви Папа виглядає наступним чином, і як ви можете бачити занадто додають до 666.
DUX CLERI LUDOVICUS
Означає, що перекладені: капітан духовенства

Означає, що перекладені: Вікарій суду

D = 500

L = 50

U=5

U=5

X = 10

D = 500

C = 100

V=5

L = 50

Я=1

Я=1

C = 100
U=5

Всього: 666

Всього: 666

Коли Бог дає пророцтва
І з усіх deceivableness за несправедливість у них що загинути; тому що вони отримали любити не правда,
що вони можуть бути врятовані. II Солунян 2:10

Я хочу, щоб відзначити щось тут. Коли Бог дає пророцтва, він не просто відображається нам що
він може бачити в майбутньому, але коли він говорить нам, що антихрист буде мати ім'я людини, і що
що ім'я буде дорівнює кількості 666, не все, що Бог зробив заподіяти це ім'я модифікацією; Це той, хто
носить ім'я, яке викликало номер модифікацією. Тому, коли Римська церква намагається розвінчати це,
сказавши нам, що назва є помилковим, це назва розумів століттями бути Папи Римського. Бог просто
говорить нам, що назва відповідає і історично, він робить.

Спроби розвінчати титул
У минулому Римської церкви намагався розвінчати претензія святих Бога, що назва "Vicarius
Filii Dei", не є одним з Папи назв. Нижче наводиться цитата я отримує з Інтернету, я не впевнений, ім'я
автора, в цій цитаті автор показує, що назва по суті належать Папа написано в історії.

Повноважень від Костянтин не Бог
Я стверджую, що кожен раз, коли Папа цитований Пожертвування Костянтина як доказ
його тимчасової адміністрації, або пожертвування цитує як справжня канонічного права, це
ефективно склала визнання, що фраза Vicarius Filii Dei був також вважається справжнім, і ця
ситуація існує вже понад 600 років...

Я взяв вище коментар від католицької журнал, як це вказано в Інтернеті. Цей коментар має
справу зі спробою, від Римської церкви, розвінчати ідея, що число 666 можна віднести до Папи від його
заголовок.

По правді Божій показав
Моя причина для представлення цей коментар є не доводити, так чи іншого щодо номер 666, але
те, що цей коментар про те як істина.

Папи повноваження не від Бога
Те, що автор цей коментар говорив у, «пожертвування Костянтина як доказ тимчасової
авторитет церкви в Римі,» є що Римська Церква визнає, що він отримав свої тимчасові повноваження
не від Бога, але від того чоловіка, імператора Костянтина? У який Всесвіт робить владою людини навіть
великого імператора, замінюють собою владу Бога?
Для Римської церкви сповідують бути представником Бога на землі є помилковим, за який дав
Папа цієї станції, не Бог, не Ісус і, звичайно, не Пітер. Він отримав цю станцію імператор Костянтин,
людина, яка поклонялися Бога сонця, не Бог створення.
Коли Костянтин створюють Римської церкви, він охоплюють християнства, як християнських
церков змусить вас повірити, що він намагався зробити, щоб включити християнства в язичницької
релігії, що так нагадує старий релігія римлян, це дивно для мене як ніхто інший не побачила схожість в
цих століть.

Папа зневажає Бога Бог
Для Пап заявити про себе, Бог приховані плотіі що таким чином вони мають право змінити
законів Бога це блюзнірство. Тільки Бог сам або його сина Ісуса, який Бога в тілі людини, має такі
повноваження. Це переконує мене в тому, що Римської церкви є анти Христос reveled в книзі Даниїла.

Лжепророк ідентифікатори
І я побачив інший звір приходять з-під землі; і він мав двох роги, як ягня і він розповів як дракон.
Одкровення 13:11

Як я намагався показати, анти Христос і лжепророк як символізували в книга одкровення, окремо
і не самої сутності. Тому важливо, що вам необхідно відрізняти пророцтва антихрист з тими невірний
пророк. Як мені здається, метою невірний пророк є продовженням сатани спроба видалити ідею Бога з
умах людей. Дайте нам огляд тому ідентифікатори лжепророк як було зазначено в книзі Об'явлення.
Як ви можете бачити з главою 13 книга одкровення, є лише кілька ідентифікаторів невірний
пророк. Я припускаю, що це буде так, тому що невірний пророк часу дуже мало, незважаючи на те, що
його вплив на людство буде потужним.
Давайте тепер Розглянемо ці ідентифікатори, щоб визначити, хто або те, що лжепророк в
реальності а не тільки на теорії. Як я зробив з остаточний аналіз хто і що антихрист, я повинен також
вказувати ідентичності лжепророк, так що я можу показати, як ці ідентифікатори вписуються. Отже, я
переконаний, що лжепророк починається як уряд Сполучених Штатів Америки. Будь ласка,
зрозумійте; Я не вважаю, що люди або громадянами США невірний пророк, але що уряду цієї країни, як
вона прийшла контролюються лібералізму, лжепророк як говориться в книзі Об'явлення.
Так само, як анти Христос починали як малий Ріг а потім перетворилася на щось більше, так теж
робить лжепророк, починав як уряд США і потім розширюється з ростом свою владу.

Перший лжепророк ідентифікатор
І я побачив інший звір приходять з-під землі; і він мав двох роги, як ягня і він розповів як дракон.
Одкровення 13:11

Інший звір, Імперська риси
Як ви пам'ятаєте, звір в пророцтва є символічним для нації, але не просто нації, але імперію.
Таким чином, невірний пророк не починаються як людина, але країни, з імперських впливів і влади. Те,
що США має впливу і влади по всьому світу дає довіру, цей час імперію на самом деле, якщо не в назві.
Не знаю інші нації, що відповідає цьому Імперської посилання а також fists всіх інших ідентифікаторів.

Другий лжепророк ідентифікатор
І я побачив, що інший звір, підійшовши з-під землі; і він мав двох роги, як ягня і він розповів як дракон.
Одкровення 13:11

Приходить з землі
Зверніть увагу, що у вище віршах лжепророк подають як виходить на землі, тоді як анти
Христос, коли його зображують як звір виходить моря, як робили інші звірі чотири людини імперії
старовини.
Це говорить нам, що лжепророк нація, яка не обумовлена місце де інших Націй існував ще до,
але виникає із Віргінські краю. Є кілька держав, які виникають з virgin земель, Австралії, Бразилії, і. д.,
але тільки США має будь-які по-справжньому Імперської атрибути і з моменту її зачаття була
безкоштовною впливу Римської церкви, беручи до уваги Австралії та Бразилії були і сильно залежить
від Римської церкви.

Третій лжепророк ідентифікатор
І я побачив інший звір, підійшовши з-під землі; і він мав двох роги, як ягняі він розповів як дракон.
Одкровення 13:11

Два роги Любіть ягня
Посилання на те, як ягня є вказують, що його персона в тому, що християнська, як нації. Два
роги представлені з тим, що ця нація нації військової сили; Пам'ятайте від книзі Даниїла, що роги
представляють царство і його влада або сила. США завжди думала з дотриманням християнських
цінностей, а так як в кінці 1800-х років були військову потужність дорівнює якщо не більше, ніж будьякий інший, на землі.

Ідентифікатор вперед лжепророк
І я побачив інший звір, підійшовши з-під землі; і він мав двох роги, як ягня і він розповів як дракон.
Одкровення 13:11

Виступає як дракон
Хоча його персона те, що з християнською нацією, з часом вона поставляється під контролем
сатани. Це дуже насе сьогодні, як США угод з іншими країнами і людей, які протистоять свої
повноваження. Є ті, я впевнений, що хто буде сперечатися, що в США виступає як дракон, але просто
Майте на увазі, що саме Сполучені Штати і тільки Сполучені Штати вказується, що має коли-небудь в

історії людина використовувати ядерну зброю проти своїх ворогів. Якщо це не кажучи як дракон, що
таке? США відповідає цим ідентифікатором.

Пам'ятайте: говорити як дракон має більше спільного з його здібності, щоб брехати і
обманювати. У цьому з початку до 1900 року лідери Сполучених державі мають досяг успіху в говорити
неправду по відношенню до своїх власних громадян, а також щодо інших Націй.

П'ятий лжепророк ідентифікатор
І я побачив інший звір, підійшовши з-під землі; і він мав двох роги, як ягня і він розповів як дракон.
Одкровення 13:11

Роги мають ні коронки
Не маючи Корона означало справити враження на нас, що цей народ не не вона коли-небудь було
царство, або править король, що з моменту свого створення як і незалежної нації, ця нація керувала
якийсь інший орган. США, якщо набув незалежність від Англії ніколи не був призвело Кінга, тому я
пропоную, що тільки США відповідає всім ці ідентифікатори.

Шостий лжепророк ідентифікатор
І він exerciseth всю силу перший звір перед нимі наводить щоб землі і їм, що перебувати в ньому
до першого звіра богослужіння чиї смертоносних рана була видужала. Одкровення 13:12

Вся міць перший звіра
Перший звір
Перший звір, будуть передані є анти Христос.

Потужність
Влади, що має назву-сила переслідувати святих Бога.
Цей вірш говорить нам що невірний пророк отримує всю силу антихриста який більше не має
владу, щоб переслідувати святих Бога. В цей час в історії, уряду США, а також уряди країн Європи які

знаходяться під контролем сатани через помилкової релігії лібералізму. Таким чином, за останні кілька
років, ті християнської віри були піддані все більше і більше переслідування і гнів від тих, хто не
християнської.

Сьомий лжепророк ідентифікатор
І він (лжепророк) exerciseth всю силу перший звіра перед ним, і наводить щоб землі та їх який
перебувати в ньому для поклоніння перший звір, який намотаний смертоносних була видужала. Одкровення
13:12

Змушує людей поклонятися анти Христос
Це вписується США в як це має кілька років тепер стали більш контролюється лібералізму і має
ковзнув далі відстань від капіталізму і обняв соціалізм та лібералізму. Цей зростаючий ліберальних
догми і аморально законодавству та суд наказав соціальні зміни уряду США люди віри звернулися до
церков антихрист для підтримки їх моральні переконання, думаючи, що тих церков є церква Христа.
Лібералізм та соціалізм провели контролювати більшість країн Європи протягом декількох
десятиліть, але ті народи ідентифікуються як десять царів і не лжепророк, це залишає тільки США, яка
відповідатиме усім помилкових ідентифікатори пророка.

Восьмий лжепророк ідентифікатор
І він чинить великий чудеса, так що він вирізняє вогонь прибуде вниз з небес на землю в перед
людьми. Одкровення 13:13
Велика пожежа, є посилання в цьому вірші, я пропоную, що є застосування ядерної зброї проти
своїх ворогів. Тільки США за всю історію використовував ядерна бомба як зброї у війні, тому це, є ще
інший ідентифікатор, яка вказує тільки на США.
Незважаючи на те, що існують лише вісім ідентифікатори невірний пророк, я думаю, що ви
погодитеся зі мною що відповідає тільки США, вісім, у той час як інші країни можуть відповідати пару.

Воював проти Бога моралі
І там була війна в небі: Майкл і його ангели боролися проти Дракон; і боролися дракона і його
Ангели і не переважали; не був їх місце знайшов більше в небі. Одкровення 12:7-8

Як з анти Христос, невірний пророк не залишитися тільки що уряду США, розвивається в усьому
світі релігії. Лібералізм є в усьому світі руху, що деякі думають, що тільки на бути політичний рух, але,
як я показав і що який продемонстрували мигцем аморально соціальні закони, він підпадає під
визначення релігія.
Нижче наведено приклади сатани ліберальних догми, що сатана успішно змушує людей Європи
та США, які є прямим порушенням волі Бога, що я бачу, як аспекти Безбожним релігії .

Релігія, визначені
Слово "релігія" визначається як:
1. Переконань і думок щодо існування, природи та
поклоніння божества або божеств і божественн
е втручання у Всесвіті і людського життя люде
й.
2. Організаційно або особисті системи вірувань і
практик, які стосуються божественного.
3. Набір сильно провів переконання, цінності та п
озиції, що хтось живе.
4. Об'єкт, практика, причиною або діяльності, що х
тось є повністю присвячений або одержимий.
Як ви бачите, існують чотири різні, але аналогічні дефініції релігія. Я хочу, щоб йти за їх щодня,
щоб показати, як вони або не застосовуються до лібералізму.

Лібералізм є релігією
Визначення, що перші два ставитися до поклоніння Богу або іншій формі божество і тому не
поширюються на лжепророк, який переслідує усі культу всіх богів, не тільки Бог створення.

Останні два визначень відносяться до сильно провів переконання, але не обов'язково до
поклоніння Богу. Це ці останні дві визначень, які дати визначення ліберальний рух, що відбуваються у
світі сьогодні.
Лібералізм як практикуються сьогодні це все про видалення зв'язку себе від моралі Бога. Це, це,
що робить лібералізм сатана розвивалися лжепророк.
Є лібералізм: набір сильно провів переконання, ціннос
ті та позиції, що хтось живе. Це вірно, ліберали, а також соціалістів і
комуністів, деякі з точки фанатизму.
Якщо християнин повинен коліна після рішень мети під час спортивною подією і дати молитви і
дякувати Богу, ліберали отримати всі працювали вгору і сердито про це. Вони відмовитися терпіти
іншої людини вважає, особливо коли ця особа не згоден з Ліберально догми або політичної коректності.
У цьому прикладі є тільки один приклад, який показує лібералізму, як репресивних і займаються
переслідування тих, хто дає молитви богам або божеств.
A релігія: Об'єкт, практика, причиною або діяльності,
що хтось є повністю присвячений або одержимий.
Як з визначенням слово "релігія," це також гарне визначення лібералізму, а ті, які дотримуються
ідея бути політично правильним.

Лібералізм війнах проти Бога моралі
І там була війна в небі: Майкл і його ангели боролися проти Дракон; і боролися дракона і його
Ангели і не переважали; не був їх місце знайшов більше в небі. Одкровення 12:7-8
Війна між Богом і його ангелів і сатана і його ангели не боролися зі зброєю, мечі або Спірс або зброї або
бомб; вони боротися зі словами. Сатана використовує слова, які зневажати слово Боже, і ангелів Бог
дати відсіч з слова Божого. В балансі є серця і уми інших ангели на небесах і люди на землі.
Незважаючи на те, що ліберали ненавиджу людей релігії, через їхнє незнання, що це таке бути
релігія, вони самі експонування релігійні тенденції. Ви запитаєте, "як всі ці розмови про релігію
ставляться до лібералізму та невірний пророк?

Анти Христос (Римська Церква) видалені з його догми перших чотирьох Десять Заповідей
Божих. Ось заповіді, де Бог говорить нам, як поклонитися йому. Їх видалення, Римська церква успішно
відсторонився людини від справжнього поклоніння Богу. Незважаючи на це Римської церкви до цих пір
сприяло Божого моралі як показано в останні шість Десять заповідей, а також у вчення Ісуса.

Пам'ятайте: найкращі розповів брехня є ті, які мають правду 90% та 10% або менше брехні.
Лжепророк за способом її догми, як проповідував лібералізм йде далі, зробивши війну на дуже
моралі Бога як добре. Щоб показати це в Переконлива демонстрація я вам наступне.

Аборт
Бог каже, не вбивай
Не вбивай . Вихід 20:13

Лібералізм говориться: "Жінка має право вирішувати, що таке трапиться її тіло. Якщо
вагітність не бажане, то жінка має право перервати його." Аборт є вбивства, тому в прямому протиріччі
з слова Божого, "не вбивай".
Слова "вбивати" визначається як: причина смерті людини, тварин
або іншого організму .
Слово "аборт" визначається як: операцію або інші втручання до к
інця вагітності шляхом видалення ембріону або плод
а з матки, що призводить до смерті плоду .
Вбити або перервати baby таким чином, щоб завершити вагітність так само, як вбити іншого
живої людини.
Людський дитина, навіть той, який має не народився ще, це все ж таки людина. До кінця життя
ненароджених дитини є вбивство дитини.

Вихованні дітей
Бог каже покараю
Син є він, яких Отець не карає ? Євреїв 12:7
Слово "покарання" визначається як: покарати або лаяти кому-небудь,
догану, дисципліни, відвівши дати корекції, осуду. Як
правило, покаранням супроводжується трепка або іншій формі тілесні покарання. Робиться це таким
чином, щоб справити враження на дитину, що вони зробили не так і думати двічі, перш ніж робити
знову невірно.

Лібералізм говориться: Отшлепать дитини є "жорстокого поводження з дітьми."
Ліберали встановили закони відповідно до якого Якщо знайдено ви порку вашої дитини, дитина може
бути відібране у батьки та батьки можуть бути арештований і поміщений у в'язницю.
Це призвело до дітей останніх декількох десятиліть, зростає маючи мало знання про те, що
правильно і що неправильно.

Бог говорить: ",Але коли ви без кари, про що всі є учасниками, то ви ублюдки а не сином?"
Євреїв 12:8

Перелюб і розпусти
Бог каже подружня зрада
Не чини перелюбу. Вихід 20:14
Слово "перелюб, визначається як: добровільного сексуальної спі
ввідношення між одруженої людини і хтось Крім його
або її чоловіка .

Слово «блуд» визначається як: статевий акт між двома людьми, я
кі не перебувають у шлюбі один до одного. Якщо у вас є секс з
будь-ким, яким ти не одружений, то ви займаєтеся "блуд.
Інше визначення слова "блуд" де він ставиться до моралі є: будь-якій формі се
ксуальної поведінки вважається Богом бути амораль
ним. Моралі Бог перераховані в десять заповідей і може бути знайдений у вчення Ісуса Христа.

Одним словом: якщо ви не перебувають у шлюбі і ви сексом з ким-небудь, то ви залучення
в блуд або покласти його іншому, "всі секс є гріхом , окрім того між чоловіком і дружиною, який Бог
подальшого визначає як: чоловік і жінка."
Як ви можете бачити тільки ці три приклади, сатана, шляхом його помилкові Євангелія і його
помилкових релігій, анти Христос лжепророк, брехала до нас Впродовж століть і все ще лежить
сьогодні шляхом його безбожним релігії лібералізму.
Це показано, щоб бути правдою, якщо врахувати, що лібералізм опозиції до закону і моралі Бога,
тому лібералізм не Бог, а сатана. Якщо ви приймаєте ліберальних догм і принципи будучи політично
правильний, то ви є в непокори і опозиційних до слова Божого, і таким чином ви ікру сатани і не дитини
з Богом.
На відміну від релігій, які дають поклоніння до Бога, або ще якась божества лібералізм є
безбожним релігії в тому, що ті, хто підтримує ліберальних догми, гаряче віруючих в її принципах, як і
ті, хто належить до релігії, але на відміну від загального визначення релігія, лібералізм не має Бога або
божества, що вона дає поклоніння.

Лібералізму, політичний рух
І там була війна в небі: Майкл і його ангели боролися проти Дракон; і боролися дракона і його
Ангели і не переважали; не був їх місце знайшов більше в небі. Одкровення 12:7-8
Практично все, що я говорив вважає лібералізм як політичні ідеї або руху, що знаходиться в
прямій опозиції до капіталізму, але насправді є набагато більше, ніж політична ідеологія лібералізму.
Лібералізм є його політики і догми в прямому протиріччі моралі Бога, таким чином це проти Бога, або
як християни називає це аспект анти Христос Це я покажу детально в наступному уроці, лібералізм
лжепророк .

