Урок 24
Судження блудниця
Хто є великим повія?
І прийшов один із семи Анголів, що було сім чаш і розмовляв зі мною, сказав мені: Приходьте
сюди; Скажу тобі судження Великим повія , який сидить на водах багатьох: з якими царі земні
вчинили перелюб, і жителі Землі були п'яні з вином її розпусти. Одкровення 17:1-2

Судження повія
І прийшов один із семи Анголів, що було сім чаш і розмовляв зі мною, сказав мені: Приходьте
сюди; Скажу тобі суд великої повія, який сидить на водах багатьох: Одкровенні 17:1
Ці ангели розповідаєте апостола Іоанна, в це бачення, що вони покажуть його рішення, що Бог
вклав проти анти Христос. Анти Христос показано нам в книзі Даниїла починає з як Римської церкви,
але розвивається в усьому світі релігії з багатьох церкву, відокремлену від Римської церкви, але як і
раніше дотримуючись багато традицій і практики, встановлених Римської церкви, покласти його в
опозицію до Заповідей Божих.

Великим повія
І прийшов один із семи Анголів, що було сім чаш і розмовляв зі мною, сказав мені: Приходьте
сюди; Скажу тобі судження Великим повія , який сидить на водах багатьох: Одкровенні 17:1
Велика блудниця – третій і останній графічний символіка анти Христос, що Бог використовує,
щоб зробити його простіше для читання Біблії, щоб пам'ятати. Кожен з трьох символікою антихрист
відображає різні аспекти якого і є те, що анти Христос. У цьому вище віршах Ісус показує нам що
антихрист має владу і вплив над більшість, якщо не всі народи землі і тому будуть піддаватися Божого
суду в кінці.

Три символікою анти Христос
Тепер, коли ми знаємо, хто і що лжепророк від попередніх урок, важливо, щоб ви зрозуміли,
чому Бог показує анти Христос у трьох різних графічних символікою. Блудниця говориться в книзі
Об'явлення це символічне подання антихриста. Повністю зрозуміти цей символізм, ви повинні спочатку
зрозуміти, чому Бог використовує три різних символікою все, що представляють антихриста.
Малий Ріг
Звір, який виходить з моря
Жінка блудниця

Символіка малий Ріг
я рогів і ось, там підійшов серед них ще малий Ріг, перед яким було три перші рогів набрався
коренем: і ось, у цей Ріг були очі, як очі людини і рот, виступаючи великі речі, (богохульство). Данило
7:8
Перший Бог дав символіка анти Христос, будучи "малий Ріг," яка зрозумів, що означає, що
невеликі країни або царство, але не правлять справжнім царем. У такий спосіб і використання символіки
десять королівств, які виникають з порожнечу, падіння Риму в 467 оголошення встановлена Господом
що Рогу являє собою, нації та військові та економічні владою.

Символіка звірі
І я стояв на пісок моря і побачив звіра підйом вгору з моря, сім голів і десять рогів і після його
рогів десять коронки та на його глави ім'я богохульство. Одкровення 13:1
Другий Бог дав символіка анти Христос, будучи "звір" що піднімається з моря.
Поряд з чотирьох тварин, що виходить з моря в книзі Даниїла встановлює, що будь-який показ
звір є символічним для нації чи імперії влади з імперських якостями насправді навіть, якщо не в назві.

Символізм жінки
Так він заніс мене Духом у пустиню: і я побачив жінку сидіти на яскраво-червоний couloured
худобу, повні імена богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. Одкровенні 17:3

І нарешті Бог дає нам символіка анти Христос, будучи жінкою, сидячи на червоні кольорові
худобу.

Жінки одяг
І жінка була одягнена в порфіру й кармазин, прикрашена золотом, коштовним камінням та
перли, мати золоту чашу в руці, повну гидоти та нечести її розпусти: Одкровення 17:4
Одяг, ця жінка, що Бог є символізує як анти Христос важливо мати на увазі, якщо ви подивитеся
на релігійні лідери останні кілька сотень років, ви побачите одне, що носить аналогічні одягу, і що
одним він, кого Бог дає попередження про, анти Христос, або принаймні на лідера антихрист релігії.

Колір синій відсутніх
І зробиш священні шати для Аарон твій брат, на славу й красу. 28: 2 вих
Можна визнати одягу, що жінка була одягнена в; Це відповідає за безпосередній формальні сукні
первосвященик скинії, як показано, починаючи з тринадцятого вірша і продовжується через вихід глава
28.
Ви може також помітити, що на "Колір синій» відсутній. Ви знаєте, чому анти Христос не
матиме синій у своєму одязі? Наступні вірші, це покаже вам.
Таким чином, це один з ідентифікаторів антихрист знайти в Одкровенні 17:4, блакитний колір,
відсутній формального одягу той, хто сидить на троні Бога, як ніби він був Богом. Якщо ви будете
приймати повідомлення, коли тато робить публічні виступи, особливо на Великдень, він є одягнені
показану цієї жінки блудниця. Це ще одного Бога ідентифікатори анти Христос і що антихрист РимоКатолицької Церкви, і що тато її лідер і як такий малий Ріг, що має очима людини і рот, що говорить
говорить, як символізували в книзі Даниїла.

Колір синій символізм
Промовляй до Ізраїлевих синів та побажала їм, що вони роблять їх смуг в межах їх одягу по всій
їх поколінь, і що вони поклали на бахромою кордонів стрічкою синього: На номери 15:38
Бог звелів, що діти Ізраїль повинні докласти бахромою Блакитної Стрічки на свій одяг, і вони
робити це для своїх майбутніх поколінь. Це заповіді Бога, варто тоді вони роблять це. За час, що вони

зробили, але якщо ви знаєте, будь-які євреїв сьогодні я певні, що ви побачите немає такої бахромою.
Навіть у цьому дрібниця євреї не в змозі бути слухняності до Бога.
Вимога носити синій у вашому одязі відноситься до другого заповіт, що Бог створив з Мойсея і
нащадки Якова. Тому що вони тільки закон і не у вірі, (Віра), вони необхідні нагадування про
збереження десяти заповідей.
Під третій заповіт, встановленому Ісуса ті, які є Святим Богом мати десять заповідей, як діяння
Ісуса, написані на їх серця, так що нагадування про тканина не є необхідним.
Бог звелів, що діти Ізраїль повинні докласти бахромою Блакитної Стрічки на свій одяг, і вони
робити це для своїх майбутніх поколінь. Це заповіді Бога, варто тоді вони роблять це. За час, що вони
зробили, але якщо ви знаєте, будь-які євреїв сьогодні я певні, що ви побачите немає такої бахромою.
Навіть у цьому дрібниця євреї не в змозі бути слухняності до Бога.
Вимога носити синій у вашому одязі відноситься до Другого заповіту , встановлена Господом з
Мойсея і нащадки Якова. Тому що вони тільки закон і не у вірі, (Віра), вони необхідні нагадування про
збереження десяти заповідей. Під Третій заповіт, встановленому Ісуса ті, які є Святим Богом мати
десять заповідей, як діяння Ісуса, написані на їх серця, так що нагадування про тканина не є необхідним.

Бахрома на ваш одяг
І станеться вам для бахроми, що може дивитися на неї і пам'ятати всі заповіді Господні і
зробити їх; і що ви звернутися не до їх власного серця й на власні очі, після чого ви використовувати
піти в чинив: які ye може пам'ятати а робити всі мої заповіді, Святий ваші Богові. 15:39 номерів - 40
Як ви можете бачити, синій колір відсутній наряд антихрист, тому що це нагадування тримати
Божі заповіді, те, що анти Христос не має бажання для вас, щоб пам'ятати. Якщо ви коли-небудь
прийняті подивитися на одязі Папа під час спеціальних подій, Одкровенні 17:4, він має все, що це Опис
охоплює, але відсутній синій колір.

Сидить на водах багатьох
І прийшов один із семи Анголів, що було сім чаш і розмовляв зі мною, сказав мені: Приходьте
сюди; Скажу тобі рішення з Великим повія , який сидить на водах багатьох: Одкровенні 17:1

Води є посилання на розуміння, створений із книзі Даниїла, що чотирьох імперій стародавньої
людина представлений у вигляді звірів, вийшов з моря, який в свою чергу символічною стародавніх
землях або чвари і війни.
Це посилання на "водє означають, що анти Христос виросла мати владу і вплив на багатьох націй
і народів протягом всієї землі і більше не обмежується тільки Європи.

Води
І промовляє: мене, "води, що ти бачив, де повія що сидить, є народи і народ і Націй і дар мов".
Одкровення 17:15
Цей вірш я показали вам у попередніх уроках, тому що це підтверджує, що бурхливого моря як
описано в книзі Даниїла, є символічним земель, де інші народи та народи прийшли і пішов раніше, який
допомагає надати посвідчення до чотирьох імперій стародавньої з книзі Даниїла.

Царі земні здійснювати перелюб
З якими царі земні вчинили перелюб, і жителі Землі були п'яні з вином її розпусти. Одкровення
17:2
Бог використовує закон «блуд» як спосіб представлення змова між антихрист сутності та
лідерами країн на землі. Це пов'язано з тим, що «Сексуальних блуд» є гріхом проти десяти заповідей, і
Бог всій Біблії зображує акт гонитві за язичницьким богам, як На чинив. Це потім робить антихрист
ultimate язичницької релігії, і будь-який, хто бере участь з нею тому скоєнні перелюб з анти Христос.

Мати розпусти
І на чолі її було написане ім'я: таємниця, Вавилону великого, мати розпусти й гидоти землі.
Одкровення 17:5
Символіка антихрист як матеріі що її дочки також розпусти, важливо, в тому, що це показує
подальший антихрист релігії від цього просто Римської церкви, що багато інших церков, заснована на
однакові помилкові Євангеліє і традиції Римської церкви.

Таємниця
І на чолі її було написане ім'я: таємниця, Вавилону великого, мати розпусти й гидоти землі.
Одкровення 17:5

Пам'ятайте: як Бог використав фразу, "Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає", слово
"таємниця", замінює що фразу, але має таке ж значення. Бог потребує вас, щоб зрозуміти, що те, що
випливає слово "таємниця", є важливим, і ви повинні вивчити, так що ви зрозумієте правду про те, що
Бог говорить.
Слова "ВАВИЛОНУ ВЕЛИКОГО," є частиною таємниці. Причина написано чола жінкою, що
Бог використовує зобразити антихрист, тому, щоб показати, що це є частиною когнітивної думки і,
отже, аспект хто ця жінка (антихриста) і що це означає, її індивідуальність та морального характеру.
Люцифер, або як Бог називає його, сатана, не використовують проти Бога через незнання, сатана
зробила думки заповнені рішення виступити проти чином Бога і замінити поклоніння Богу з заміною
або підроблених релігії, це що контрафактні релігії, яку Бог називає анти Христос.

Символіка жінок
Символіка церква Христа
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
В ці два вірші Бог розкриває віри євреїв як жінка близько народити церкви Христа. Це, щоб
показати, що церква Христа є продовженням та розвивалися форми споконвічна Віра дані до народу
Ізраїлю від Бога через його пророка Мойсея.

Символізм церква сатани
І на чолі її було написане ім'я: таємниця, Вавилону великого, мати розпусти й гидоти землі.
Одкровення 17:5

Бог показує анти Христос у трьох різних символікою справити враження на вас і я, що анти
Христос може еволюціонували від первісному вигляді, мало нації чи єдину державу церкви, що звір,
міжнародних релігія з міжнародного впливу і влади, що блудниця жінки, що зображують світової
релігії, ще не imperial як впливу та влади над багатьох народів землі.
Це потім разом з символіка церква Христа як жінку, що стоїть на місяць, встановлює, що жінки є
символічним церкві, або деякі інші релігійні організації.

Повія в Судний
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: З якими царі земні вчинили
перелюб, і жителі Землі були п'яні з вином її розпусти. " Одкровення 17:1-2

Пам'ятайте: що "води" відноситься до населених

землях, де кер

ував старшого Націй один раз, або в даному випадку йдеться про численні
країни світу, які знаходяться під впливом антихрист в період з кінця часів і кінець днів.
"Царі земні", відноситься до лідерів країн і промисловості однаково.
Фраза "вином її розпусти," відноситься до пакетів, договорів і співпраці тих царів, а також осіб,
з анти Христос (Римська Церква), який стійкий і допомогла йому рости в силу і популярність і у
вбивстві мільйонів людей протягом століть темних століть.
Цей вірш говорить нам, що прийде час, (кінець з кілька днів), коли Римська Церква і країн
Європи будуть покарані за їх говорить і їх вбивства, святих Божих. А це "рішення," анти Христос від
Бога.

Хто або те, що повія?
"Великим повія," є інший символіка анти Христос, або як ми дізналися, Римської церкви. Як
тринадцятого вірша розкриває, Римська церква не є самотній у війні з Святим Богом, але що народах
Європи є кожен біт частиною визначення анти Христос є.

Ви повинні знати, що якщо ви дасте поклоніння, як анти Христос релігія проповідує, то ваш
поклоніння є марними і не дають вірно і правильний поклоніння Богу, як Бог звелів, тоді ти ж частина
анти-Христа як Римської церкви і дочок церкви.
скажу тобі в суд, стосується покарання що Бог буде Мід з анти Христос, і всі, хто працював для
підтримки і просування його протягом століть.

Червоні кольорові звір
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
я побачив жінку, відноситься до людини, що Джон, в бачення від Бога, бачить Римської церкви,
(антихриста) символізували як жінка.

Пам'ятайте: Бог показав Церкви Христа , як жінка, зодягнена в світло стоячи на місяць, і
тепер він показує церкви сатани, (антихриста) як жінка, що сидить на червоні кольорові худобу, тому всі
символікою, використовуючи "жінки", щоб бути зрозуміле церков або релігії, і культових споруд, так
само, як всі символікоюроги"в книзі Даниїла було посилання на царств або Націй і влада там.
"Сиділа на червоній звірині," який є сатани помилкових Євангелія. Він зображується як Багряне,
щоб дати його схожість з сатани, який є символом, як Червоний дракон.
"Повні імена блюзнірство," як я показав, раніше, сатана уклав брехні Біблії, з огляду на це від
Бога Святого Писання, будучи сатани помилкових Євангелія, помилкові Євангеліє є повні імена
блюзнірство. Це потім показує, що ця Скарлет звір в Біблії сатани, (сатана помилкових Євангеліє),
повний його брехні і говорить проти Бога і його Святе Євангеліє.
Цей червоні кольорові звір є помилковим Євангелія сатани і символічно зображуються як "сім
голів і десять рогів" і якщо згадати, схожий на зображенні звір, які є анти Христос як показано в
Одкровенні 13:1, крім того, що вона має ні коронки.

Ні коронки
Єдине, чого не вистачає тут є "Десять коронки на десять рогів цей звір", яка є, тому що
Одкровення 13:1 -Опис Римської церкви (антихриста) і мають Імперської вплив на країни і люди на

землі, тоді як Одкровенні 17:3 Опис сатани помилкових Євангеліє, не антихрист сама, і вона з сатани
помилкових Євангеліє, що Римська церква побудована на.

Син дракона
Та там з'явилися інший wonder на небі; аж ось великий червоний дракон, сім голів і десять рогів і
сім крон на його голови. Одкровення 12:3
Так само, як церкви Христа збудовано на Святій Євангелії Бога і вчення Ісуса Христа, церкви
сатани, анти Христос, побудований на помилкових Євангеліє сатана, які є брехнею сатани і обманів.

Пам'ятайте заповідей Господніх
Ці вірші пояснити, чому Бог зображує антихрист як блудниця, у що ті, хто не тримати Десять
заповідей, але прагне отримати свої власні очі, а чинив, що стосується Бога. Як ви можете бачити,
синій колір означає необхідність, щоб запам'ятати заповідей його. Настільки важливими є Десять
заповідей Богу, що він необхідних Ізраїлевих синів, щоб носити його на їх одязі тому вони б не
забувайте, хоча вчасно, схоже, вони забути.

Кінцева повія
Це-ця фраза, a чинив, що дає актуальність, Бог, показуючи антихрист як блудниця. Анти Христос
є кінцевою повії. У той час як багато хто в історії пішли на чинив шукає релігія з урахуванням своїх
власних бажань і потреб, в анти Христос вони виявили ultimate анти-Бог релігій.
Що ви звернутися не до їх власного серця і свій власний eyes посилається на той факт, що ви
подивіться на релігії, що відповідає вашим тлумаченням те, що Бог є і те, що вимагається від вас у
наданні поклоніння, що Бог. Ви прагнете до поклоніння, як ваше задоволення, а не як Бога задоволення.
Бог є дуже конкретні, тільки те, що він дозволить в особистій поведінці, і те, що є гріхом. Для
багатьох такого роду негнучкій обмежувального неприпустимо, тому вони вважають за краще дати
поклоніння таким чином, що працює для них, вони йдуть на чинив.

Бути святиня для вашого Бога
Знайте, тільки Бог може зробити вас Святий, і єдиним способом ви можете продовжувати бути
святі, це тримати Заповідей Божих. На цей раз скажу це ті "хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає і
ті, які мають очі, щоб бачити нехай бачать."
Слово "Святий" визначається як: присвячені послугою Бога, Бог
а або богинею. Як слово відноситься до Бога створення щоб бути Святим, щоб бути True
або істина. Тому Святої Євангелії Бога є в Євангелії від Бога. Коли Бог робить щось святі, це тому, що
це правда чи підтримується Божої істини. Коли Бог говорить, "святити до суботи" означає, що ми є
суботній правда, яка є сьомий день суботній як дано нам в буття 2 і вихід 20:8-11.

Бог благословив і освячена сьомого дня
Таким чином небеса та Земля було закінчено і шланг 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
У перші 6 днів творіння Бога також створила основу для семи день тижня. Коли Бог відпочив і
сьомого дня, Бог видовбані і освячена сьомого дня. Роблячи це, Бог зробив дня сьомого свято і
особливий день.

Четверта заповідь
Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів будеш ти праці і зробити всі твої
роботи: "Сьомого дня", але суботній 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, не твій 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 є і відпочивав на "сьомий день:" Отже Господь благословив день суботній і освятив його
Вихід 20:8-11
У четвертому заповідь Бог дав командування, що сьомий день не тільки Святий день, але що ви і
я не потрібно щоб святити той день, відпочиваючи на той день, так само, як Бог зробив.

Ви бачите! Слово Боже власний, записані у двох різних книг Біблії Бог сказав нам які день тижня
є його суботній; сьомого дня, (субота). Для вас чи ваших церкви дотримуватися суботу на будь-який
інший день тижня є зневажати слово Боже. Немає ніде в Біблії, де Бог або Ісус дає команду або
інструкції, першого дня (неділя) є вакантним, як суботи. Якщо Бог не розмовляють нею потім ким ти річ
зробили?

Бути Святим, щоб бути правдою
Тому коли Бог говорить, що, "що ви може пам'ятати і робити всі мої заповіді і бути святиня
для вашого Бога" Бог хоче, що ми бути вірно в нашому поклонінні Бога і робити те, що ми повинні, щоб
зберегти Десять заповідей, як тринадцятого вірша стоятиме нам робити.

Знак між вами і Богом
І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: "говорити ти також Ізраїлевих синів, говорячи:
Поправді мій субот додержувати: бо це ознака між мною та вами протягом поколінь; щоб ви могли
знати, що я Господь, що освятить вас. Будете додержувати суботи тому; бо це святиня для вас:
кожен, що defileth вона безумовно виправленнями ставляться до смерті: за кожен, хто чинить в ньому,
робочий що душа повинен відрізані з числа свого народу. Шість днів роботи можна зробити; але в
сьомому суботи відпочинку, Господа: кожного хто робить будь-яку роботу в день суботній, він
повинен обов'язково зрадити смерті. Тому то Ізраїлевих синів повинен суботній, спостерігати суботи
по всій їх поколінь, для вічний заповіт. Це є ознакою між мною і Ізраїлевих синів вічно: бо шість день
творив Господь небо і земля, і сьомого дня Бог відпочив і був оновилася. Вихід 31:12-17
Коли ви тримаєте четвертої заповіді суботній день, це ознака між Богом і ви, що ви подивіться до
Бога створення як ваш Бог і жоден інший. Не менш, коли ви тримаєте Десять заповідей, як Бог має певні
їх, теж це ознака того, що ви подивіться до Бога створення як ваш Бог і ніякий інший. Якщо це
допоможе нагадати вам зберегти Десять заповідей і сьомий день суботній, тоді всіма засобами, носити
Блакитна стрічка вашого одягу, але якщо у вас є Десять заповідей, вчення Ісуса, написана на серце своє,
підкорятися і тримати їх, то ви ніколи не забудьте зберегти Десять заповідей або суботи , тому що вони
стануть частиною, хто ви є, тіла і духу.

Таким чином, щоб бути вашим Богом
я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю бути ваш Бог: я Господь, Бог твій. На
номери 15:41

У цьому вірші Бог дає пояснення, чому він привів народ із Єгипту і перетворився нація рабів. Бог
хоче, що вони повинні дивитися на нього як їх Бог і жоден інший. Як це стосується з євреями так це
правда для нас, хто їм вчення Ісуса. Якщо це творіння Бога, що ви хочете, щоб дати вашого поклоніння,
то ви повинні поклонятися Богу як він заповідав. Для поклоніння в іншому розповідає Бога, які ви
дійсно не дають поклоніння йому, і ти говорив йому, що його шлях не так, і ви будете робити, як це
задоволення, не, як вона задоволення Божого.

Мати розпусти
І на чолі її було написане таємниця: великий ВАВИЛОН, мати РОЗПУСТИ й ГИДОТИ з землі
ім'я. Одкровення 17:5
Символіка антихрист як мати, і що її дочки, також розпусти, важливо, в тому, що це показує
подальший антихрист релігії від цього просто Римської церкви, що багато інших церков, заснована на
однакові помилкові Євангеліє і традиції Римської церкви.

Таємниця
Пам'ятайте: , як Бог використав фразу, "хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає", слово
"таємниця," замінює, що фраза, але має таке ж значення. Бог має потребу в вас зрозуміти, що що яких
випливає, що слово "таємниця", важливо, і ви повинні вивчити, так що ви зрозумієте правду про те, що
Бог говорить.
Слова "ВАВИЛОНУ ВЕЛИКОГО," є частиною таємниці. Причина написано чола жінкою, що
Бог використовує зобразити антихрист, тому, щоб показати, що це є частиною когнітивної думки і,
отже, аспект хто ця жінка (антихриста) і що це означає, її індивідуальність та морального характеру.
Люцифер, або як Бог називає його, сатана, не використовують проти Бога через незнання, сатана
зробила думки заповнені рішення виступити проти чином Бога і замінити поклоніння Богу з заміною
або підроблених релігії, це те, що Бог називає антихриста.

Пам'ятайте: слово "анти" не просто означає, що до opposition, але це також означає, що в
підстановки для церкви Христа.

Місто-держава
Якщо ви пам'ятаєте історію і книзі Даниїла, Вавилон імперії місто-держава, що завоювали все,
тоді був відомий цивілізованого світу. Бог не використовувати слова без мети, тому коли він
використовує фразу "ВАВИЛОНУ ВЕЛИКОГО," це вказати, що анти Христос () місто, і як
оригінальний Вавилону, міста-держави, що означає це незалежна держава розмір місто.

Духовно банкрутом
Там більше до чому Бог кличе місто-держава Ватикан, Вавилону великого Однак, і вона має
справу з відсутність духовного прийняття законів Бога, в тому, що цар Вавилону і його син, незважаючи
на незаперечну чудеса, явлену для них, як і раніше заперечували влада Всемогутнього Бога.

Пам'ятайте: Навуходоносор і його син, як і раніше ставлять собі вище Творця, або пішли на
чинив після інших богів.
А це ще один з ідентифікаторів анти Христос, це є місто-держава і воно не дає поклоніння Богові
як він команд, але створила поклоніння, що є опозиції до справжнього поклоніння Богу.

Когнітивна думки
Є значення в символіці що ця жінка, ця повії, хто має на ім'я: великий ВАВИЛОН написана на
чолі її, вона має спільного з те, що я вже говорив про лоб. Лоб є представником когнітивних думки, що
означає, що ця жінка, або ті, які сидіти як лідери нації та церква, яка є на анти Христос, вибрали через
свої власні рішення, щоб поклонятися Богу, як вони вибрали, а не як він команд.

Не додати або відняти з
Ви не повинен додати до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього,
що ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Як я вже говорив, щоб поклонятися Богу в будь-якому випадку, ніж інші, що він наказує саме не
поклонятися Богу створення на всіх, але Бог ваш власний винахід, який за замовчуванням поклонятися
сатані. Це не те, що я говорю, але те, що Бог сам говорить нам, у наступні вірші.

Матері повії
І на чолі її було написане таємниця: великий ВАВИЛОН, мати РОЗПУСТИ й ГИДОТИ з землі
ім'я. Одкровення 17:5
Мати РОЗПУСТИ й ГИДОТИ землі, знову написані на лобі, жінки і тому аспекті, які є анти
Христос.
Бог показав антихрист як повія і блудник з народами світу, тепер Бог показує нам, що анти
Христос також є матір'ю повії. Це говорить мені, що є в інших церков, які, як матері, перебувають в
опозиції до Бога, тому вони частиною цілого сатана помилкових релігій на землі, але окремі у свою
зовнішність. Я вважаю, що це посилання для тих церков, які називають себе християнином, поки
дотримуватися суботу неділю замість Божа суботи суботи, роблячи їх повія релігії, так само, як церкви
в Римі є.

Блудниця дочки
Якщо ви не згодні зі мною з цього, розглянути питання про це. Чому робить Божих, зверніться до
блудниця дочок, якщо не що існують інші релігії, отриманих від матері, ще більше не є частиною
оригінального церкви, маючи відмінності, які встановили їх один від одного, маючи багато ж
язичницьких догми і практики, які роблять їх не від Бога і, отже, язичницькі (антихриста). Я пропоную,
що все у протестантських церков, які називають себе християнином але тримати помилкових Субота
Неділя, Бог вважає блудниця дочки антихриста.

Розуміння мати розпусти
Коли Бог говорить про Блудниця дочок він використовує фразу "мати розпусти," який є
показати, що як мати має потомства так занадто Римо-Католицької Церкви мають нащадків у вигляді
тих церков протестантів.

Історія говорить нам
В історії ми знаємо, що анти Христос або Римської церкви, має потомства, протестантської
релігій. Як ви повинні знати, потомство Римської церкви, протестантських церков, що відсторонився від
матері-церкви або католицької церкви в роки протестантської Реформації, а також ті, що сформовані

порівняно недавно, але все-таки Майте неділю суботи, а також інші Паган (анти-Бог) практики
встановленому Римської церкви.
Це церкви, яка відокремлена від Римської церкви, але зберіг багато традицій, напрацьованих
Римської церкви, в суботу неділю бути перехоплені традиції. Ті, хто належать до цих церков, які є
блудниця дочки анти Христос, іншими словами протестантських релігій, нітрохи не схильні маючи знак
звіра, тому що їх незмінну дотримання суботи на неділю, а не те, що Бог має прописано в четвертої
заповіді.

Чому блудниця
, Зверніть увагу на самого себе, щоб не роби заповіта з мешканців землі біліше ти йдеш, щоб
воно бути для пасткою посеред тебе: Вихід 34:12
Бог використовує символічним зображенням антихрист як блудниця для дуже вагомі причини.
Перше питання, яке ви, можливо, попросить тому блудниця, що анти Христос потрібно робити з
незаконного сексу? Зрозуміти блудниця символізм вам потрібно перейти на наступний вірш.
Тринадцятого вірша показує Бог дає попередження народ Ізраїлю, тільки, перш ніж вони
перетинають на Йордані, щоб ввести землі обітованої. У землі живуть люди з язичницької релігії яку
Бог дає попередження, що народ Ізраїлю, може мати без взаємодії з тих людей, тому що їхні релігійні
звичаї корумпованих євреїв і тим самим тягнути їх від істинного і правильний поклоніння Богу.

Поклоняються Ісусу Христу немає інших
Але будете жертовники їхні повалити, перерва своїх зображень і скоротити їх гаї: Бо ти будеш
поклоняються Ісусу Христу немає інших: бо Господь, ім'я якого знаходиться Jealous, заздрісний: щоб
укласти Завіт з мешканців землі, і вони йдуть на чинив після їх богіві ти жертвувати до своїх богів і
один кличе тебе, і ти їсти його жертви; Вихід 34:13-15
Як ви бачите, Бога відноситься як ті, хто займатися себе з інших язичницької релігії і безбожний
обряди, як на чинив. Ось чому Бог показує антихрист як блудниця, тому що це повія для всіх речей
опозиції до законів Бога і разів.
Бог хоче, що ми поклоняємося йому як він команд, який перекладається як дотримування
заповідей його. Перші чотири з десяти заповідей дає точні параметри щодо того, яку форму, що
поклоніння буде, і останні шість є відображенням Бога, який є, і тому яку Бог хоче, щоб бути як. Кожен,

хто відхиляється від цього поклоніння, Бог називає збирається на чинив. Бог зображує анти Христос
(Римська Церква) як блудниця, тому що вона є кінцевою поганські релігії і повія або язичницької релігії,
що чоловіки мають завжди пішов на чинив після.
Одкровення 17:5 відноситься до міста Вавілон великого як будучи матір'ю розпусти. Анти
Христос нації місто Ватикан і тому місто Бог називає Вавилон великого, а він у свою чергу будучи
зображується блудниця. Таким чином, якщо Римської церкви є анти Христос, будучи зображується як
блудниця і це також мати розпусти, потім тих церков, які відсторонився від Римської церкви, або ж
протестантських церков, є ті, які Бог зображувати як "блудниця дочок.
Бог хоче, що ми розуміємо ці символікою для дуже важливою причиною, Апокаліпсис і все, що
ми до цих пір вивчені з книзі Даниїла, пророцтва майбутнього, як видно Даніель, а потім апостол Іван.
Бог каже нам ці події, так що ми, хто живе в кінці днів зможуть бачити, що ці речі, які сталися в
історії тільки як Бог передбачив. Таким чином, Бог дає докази того, що він є реальною і що він є Бог
творіння, тому що тільки Бог створення можна побачити в майбутньому лише як тільки Бог міг бачити в
мрії цар Навуходоносор. Жодна людина не може побачити в майбутньому, тому ці пророцтва має бути
від Бога і жоден інший. Це створено, Бог хоче, що нас буде краще зрозуміти, що може відбутися в наш
час, що він також дав пророцтва. Це найкраще відображаються в наступний вірш.

144000 Дев жінок
І я глянув, і ось, ягня стояв на гору Сіон і з ним сто сорок і чотири тисячі, маючи ім'я батька,
написаний на чоло їх. Одкровення 14:1
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
Я пропоную, що жінки, говориться в цьому вірші, помилкових релігій. Я говорив, що ці храми,
церкви в Римі і тих церков, які є її потомство, які є жінки, які в 144,000 Діви з.

Пам'ятайте: жінки, символіка церков або релігії; Це не сексуального невинності, що Бог
говорить про епитафія вище, але релігійних невинності віри. Для 144,000 бути Віргінські пропонує мені
посилання на тих, хто не був активним під час їх життя у помилкових поклоніння через тих церков, які є
блудниця дочок. Ці люди (144,000) буде знати правду як правда, коли вони бачать правду, маючи не був

даний час вселяли за помилкові Євангеліє сатани. Ці 144,000 тому готові прийняти Бога Святого
Писання, як істина і мають менше шансів бути засліпленим брехні сатани і обманів, які тих, хто
присутній церков блудницю, і церков блудниця дочок, думаючи, що вони християнин, не зможуть так
легко побачити Божої істини, вважаючи, що вони вже зберігаються і думаючи, що вони вже знають
правду.

Особистої точки зору
Я пропоную це, тому що моя ситуація схожа. Я не кров померлого Якова, але не були церковного
ходок. Усе своє життя я знайшов церков членів моєї сім'ї, щоб бути, false та їх релігій, бути лицемірні.
Це ефективно вимкнено мене з всі релігії, який повинен сказати, я вважаю себе незайманою, у вірі Бога,
Непорочне догми і традиції будь-якої церкви або релігії. Моя віра, що не було його, був заснований на
Писанні як Бог наперед, а також вченню Ісуса. Тільки нещодавно моя віра прийшла через опікою сам
Бог живий.

Сатана помилкових Євангеліє
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
Цей вірш означало потрапити додому на те, що анти Христос вбивства невинних, що
поклоняються Богу як він команд, Святим Богом Ісуса. Людей, які перекладі цього вірша з
Давньогрецькі, ще раз показали свою справжню вірності. Слово "захоплення", має позитивний або
вгору підйому конотацію і перекладається як з повагою, повагою або затв
ердження. Що ці перекладачі використав це слово показує, що вони є прихильники або дати
затвердження за те, що розшифровується як анти Христос.
Оригінального грецького слова "Thauma," означає, що подивіться уважно, с
приймати, або споглядати, замислюватися про. Як
бачите, немає ні захоплення, просто цікавість. Це ще інший спосіб, що сатана забруднює Біблії з його
брехня.

Marvel на жінку,
І Ангол промовив до мене, "Навіщо ти чинив диво: Поправді кажу тобі таємниця жінки і звіра,
що carrieth її, хто створив сім голів і десять рогів." Одкровення 17:7
Як ви можете бачити це вище віршах, ангел не вважає Джон, як такі, що захоплення жінка; Він
використовує слово "Marvel," це означає, здивований або замислюватися
про .
Як я сказав, що слово "таємниця" це нехай ви знаєте, що це важливо, що ви розумієте, у вище
віршах Ангел сказав Джон що він розкриє таємницю.

Що було а не, ще є
Звір, що ти бачив, то був і не; повинен сходити з безодні і вдаватися 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, що було і не а ще. Одкровення 17:8
Слів: "що було і не і ще в тому, є цікавість до мене. Як щось може бути ще не є? Коли ви взяти
час, щоб думати про це і зламати вірш вниз його розуміння проступають Однак.
"Звір, що ти бачив, то був а не" відноситься до червоні кольорові звір, який ми тепер розуміємо,
бути символічно, помилкові Євангеліє сатани.

Пам'ятайте: цього Скарлет звіра символізм Сатани помилкових Євангелія, маючи це на
увазі, це легко побачити, "був і це не так і ще, це слова чи Євангелія сатани.
Сатана має Біблії; Він ніколи не спілкувалися з людьми і викликаних ним стати його пророків і
запишіть його словами, як Бог зробив. Таким чином, помилковим Євангеліє сатана було, тим не менш
не, і все-таки вона. Як і все інше про сатани його помилкові Євангеліє або його помилкові Біблія
сповнена обману, брехня і виверт, крім того, що сатана має не Біблії, тому, "був і це не так і ще".

Будемо сходити з безодні
Що піднімається цей звір з безодні, який я припустити, щоб бути зображенням пекло, але також
може бути зображенням губи сатана і його слова блюзнірство і брехня. Подумайте рот сатани і

нескінченний слова брехні, богозневага і обману, які вийшли. Все, що приходить з безодні сатани гнів і
ненависть Бога, і все, що Бог стенди для. Тому ті, що виходять із безодні є що який був виховувалися в
брехні сатани і обняв сатани помилкових Євангелія, як слово Боже. Таким чином, вони думають, що
вони роблять волі Божої, але замість цього опозиції до Word і Закону Божого.

І йти до погибелі
Слово "погибелі," перекладається від стародавнього грецького слова "apolela," це означає, за
гибель або втрата, (фізичного і духовного або вічне
, прокляття і смерть. Таким чином, сатана, його помилкові Євангеліє і ті, які
слідують або поклонятися відповідно до сатани помилкових Євангелія, беруть на себе зобов'язання
"погибелі" або вічного прокляття і вічної смерті.

Що буде цікаво
",Вони що зупинятися на на землі повинен дивуватися, чиї імена були не написано в книзі
життя від заснування світу". Остання частина цей вірш має тих, хто перебуває на землі, задавати
питання, який, "був і це не і ще є?" Бог показує нам, що це ті, ", імена яких не написано в книзі
життя," хто не зрозумієте, що це означає.
Релігія сатана не існує, але люди засновувати свої богослужіння від помилкових Євангеліє. Це
також посилання на червоній звірині, якого він був і не і ще є. Тих, хто ось звір, який був і не є і ще, або
ті, що поклоніння, засновані на помилкових Євангеліє сатани, шляхом помилкової релігії антихриста,
який є звір, на яких вони виглядають не зможуть зрозуміти це, але тепер, коли ви бачили це пояснення,
можливо вам буде тепер розумію і, отже, , можливо ваше ім'я написано в книзі життя.

Сім гір
І ось розум, хто створив мудрості. Сім голів це сім гір, на якій сидить жінка. Одкровення 17:9
Знову ми стикаємося з варіації фразу "розум має мудрості", яка становить те ж саме, як, "хто
має вуха, щоб слухати, нехай слухає," що означає, що Бог хоче, щоб ви взяти час, щоб зрозуміти, що
він говорить, тому що це важливо, що ви робите.

Де є Вавилону великого?
Знову ж таки жінка, яка сидить на червоні кольорові звіра є символічним анти Христос, і Бог
говорить нам, що вона сидить на задній частині червоні кольорові звір, який є символічним (сатана
помилкових Євангеліє), яка, в свою чергу сидить на семи горах або пагорби. І що ці гори представляє
якого сім голів це звір. Це не символіку; Сім голів це символічним на семи пагорбах та гори, але семи
пагорбів не є символізму. Бог говорить нам, що міста-держави, що є анти Христос (Римська Церква)
сидить на семи пагорбах або гори. А це ідентифікатор Вавилон великого.
Це де необхідність думки та дослідження вступає в гру. Господь сказав нам, що анти Христос
царство і що це царство місто-держава, і тепер він говорить нам, що це місто сидить на семи горах або
пагорби. Питання є те, що місто в Європі, який є, де нам сказали, малий Ріг прийдуть від, відповідають
такій. Це незалежна держава, розміри міста, який має релігійне Урядовий орган на чолі, і вона має як її
лідера людиною, яка релігійного діяча, хто сидить на троні Бога в дім Божий і вказує на те, що він є Бог
і проповідує богохульство проти Бога.

Місто на семи пагорбах
Риму так, як його заснування має протягом всієї історії називають містом семи пагорбів і
гірський масив Тавр. Це потім дає ще один ідентифікатор про те, що місто Вавилону великого є
символічним, і Рим (Італія) або більш точно, у Ватикані, який є підрозділом Риму.

Семи римських царів
Є й семи римських царів: п'ять впав і одного і іншого не прийшла ще; і при виході його, він
повинен продовжувати короткий проміжок. Одкровення 17:10
Це звучить, як ще одна загадка чи не так? Подібно тому, як ми з'ясували загадка, даючи
вважають пробою вірш, так теж ми можемо відрізнити від цього вірша сенс.

Пам'ятайте: Що спочатку було десять королівств, що заповнив порожнечу, падіння уряду
Габсбурзької монархії, коли Риму був звільнений за останній час в 476 оголошення.
"Сім царів," є посилання сім залишилися Націй десять після трьох оригінальних десять були
набрався з корінням, анти Христос, незабаром після того, як вона набула під свій статус як анти Христос
влади, десь після 538 Оголошень.

П'ять впав
Є й семи римських царів: п'ять впаві той і інший не прийшла ще; і при виході його, він повинен
продовжувати короткий проміжок. Одкровення 17:10
Це кінець днів пророцтва, що можна сказати, що він до цих пір виконані або тільки недавно була
здійснена. "П'ять впав," сказати нам, що з тих, що залишилися сім народів, п'ять є впала, яка не
сказати, що потрапили під вплив і контроль сатани знову в кінці днів, як вони були в темні віки.

Пам'ятайте: коли Наполеон позбавлялися Папа Ватикану в 1798 році, він зняв Папи вплив
цих семи країн. Що видалення є смертельної рани, що лікує.

Сім країн, що залишаються
Як ви пам'ятаєте сім країн, які залишилися після того, як анти Христос набрався три з корінням є:
1: Alamanni або німців;
2: бургундов або Швейцарська;
3: франків або французькою;
4: лангобардів, або італійці;
5: сакси, або англійською мовою;
6: Suevi, або Португальська;
7: Вестготи або іспанської.

Пам'ятайте занадто: цих країн дав політичні, економічні і військові засоби до існування
Римська Церква в середні віки, з які на увазі, що п'ять з вище перерахованих таким чином тепер? Щоб
визначити це ми повинні мати на увазі, яка з цих семи до цих пір дає підтримку Римської церкви або по
крайней мере до розширеного антихрист релігії, яка включає в себе тих церков і релігій, які не надати
дотримання суботи на сьомий день тижня.
Я пропоную наступні країни до п'яти років, говориться в тринадцятого вірша, німецьких,
італійці, англійська, Португальська та Іспанська. Це залишає Швейцарська та французька. Ця
пропозиція грунтується на ці п'ять країн відносини з Римської церкви з роками останні двісті або так
оскільки Римської церкви отримав смертельної рани.

"І один, а інші ще не прийшов," говорить про те, що шоста нації нещодавно впав назад під
впливом анти Христос або частіше сатани новий влади на землі, лжепророк, однак, що сьомий до цих
пір привіз під контролем сатани.
Шостий нації, я бачу, як Швейцарія, через давню історію нейтралітет, і їх Недавнє вступ до
НАТО. Останнє, що не повернувся під впливом анти Христос є французький. Ви можете запитати, чому
французький у аутів утримання. Це має відношення до історії французів і як французького народу
переніс стільки болю і страждань під рукою Римської церкви під час протестантської Реформації. Це
має відношення до французької революції і ненависть, що народ Франції мали досі релігію загалом і
католицької церкви конкретно.
Останні події у світі запропонувати мені, що ці дві країни, Франція і Швейцарія, впали ще раз.
Французький нещодавно брали участь у військових дій, авторами якого є в організації ПівнічноАтлантичного договору, НАТО і як такий є частиною влади невірний пророк. Незважаючи на те, що
французький були членами НАТО з моменту її зачаття, вони дійсно ніколи не дав повну підтримку його.
Якщо сили НАТО були необхідні в конфлікті, або такий, Франції взагалі не дали б її війська під
керівництвом командувачам НАТО, але, як правило, вирішення цієї проблеми незалежно від інших.
Нещодавно Однак, президент Франції Прицільна погіршення влади і загрози ісламських ревнителі
оголосила про більш важливу роль у майбутніх операцій НАТО.
Це було б залишити Швейцарії утримання. Коли Швейцарії починає мати більш активну роль в
НАТО час, буде коротким Велика війна починається. Це теж може виходити пройти як добре. Кілька
місяців тому, Швейцарський військові сили були використані НАТО у військових дій проти ісламські
терористи.
Це припускає мені, що ці сім народів Європи у вірності з анти Христос або більш імовірно,
лжепророк будуть релігійних військових, політичної та економічної бази, that will дати визначення, хто і
що лжепророк це. Саме через ці сучасні день версії Націй темні століття чемпіонів анти Христос, що
повернутися до служби антихрист релігії, що вони теж будуть вдаватися погибелі. З те, що я показав
вам впливу лібералізм на уряди країн Європи і яким лібералізм невірний пророк, мабуть всі сім є вже
потрапив, який говорить мені, що Велика війна майже під рукою.

Звір є сім
І звір, який був і не, навіть є восьмою і є сім, він заходить до погибелі. Одкровення 17:11

Пам'ятайте: це має на увазі червоні кольорові звіра або сатани помилкових Євангеліє, що
блудниця жінка, або анти Христос подають як сидячи на; Таким чином, це сатани помилкових
Євангеліє, яке Бог підрахунку як восьмий нації. Це означає, що церкви або релігії, яка грунтується на
помилкових Євангелії, як символом, як лжепророк, які показали, щоб бути США. Таким чином, США є
восьмий як говориться в тринадцятого вірша.

Пам'ятайте: в книзі Об'явлення звір, який виходить з моря в Одкровенні 13:1 і як він був
десять коронки на десять рогів, і як я пояснив, що ці роги показав, що це було символічно, маючи
imperial або глобальної сторони до неї? Саме з цієї причини, що розвивалися помилкової релігії для
підрахування з семи країн Європи.

Звір, що було
Та звір, який був а ні, навіть він є восьмою.
Цей "звір" є посиланням на Червоні кольорові звір, що блудниця жінка сидить на, або
помилкові Євангеліє сатани. У тому, що Бог показує цей звір як бути восьмий семи є вказати, що сім
країн, перерахованих вище під контролем сатани і обійняти помилкових Євангеліє лібералізму, який є
невірний пророк.

Десять царів
Та десяти рогами, що ти бачив, то є десять царів, які не отримали ніякого Королівство ще, але
приймете силу, як царів одна година з звіра. Одкровення 17:12
Цей вірш не має відношення до невірний пророк і десять царів, що лжепророк дає владу. Я
припускаю, що це посилання на десяти провідних країн, чиї керівники даються абсолютної влади над
своїм громадянам, які провели короля в темні віки. Цей вірш каже мені лжепророк дасть цей царської
влади до цих десять чоловік, які не царів, але буде здійснюватися як королі або по крайней мере надана
повноваження еквівалентно що царів.

Протягом однієї години з звіра
І десять рогів, які ти бачив, то є десять царів, які не отримали ніякого Королівство ще, але
приймете силу, як царів одна година з звіра. Одкровення 17:12

Це ще один раз пророцтва в книга одкровення, яка є час закінчення і кінець днів період
пророцтва; тому я вважаю, визначення цього періоду часу те ж саме те, як ми визначається 1260 пророчі
днів на рівну буквальне 1260 років.
Якщо одна година одна двадцять четверта дня, і є 360 днів у стародавньому календарі, то цей
період часу розраховується як одна двадцять четверта 360, який обчислює на 15 днів буквальне.
Я переконаний, а не позитивний, що цей вірш Говорячи про час, що десять царів буде в вірність
невірний пророк що відповідає з великої війни. Це потім говорить мені, що десять царів буде
союзниками анти Христос, Лжепророк за перші 15 днів великої війни.
Питання у мене в тому, коли Бог розраховувати як початок великої війни? Як я пишу ці слова, це
червня 2016, і в даний час вирує світової війни. Ісіда, або ісламської держави Ірак про і Сирії, має
терористичними операціями відбувається по всьому світі, тому я називаю це світової війни. Але цей
нинішніх боїв вважається Богом бути частиною Великої війни?
Я бачу можливість що Велика війна насправді не починається, поки народами землі починають
використовувати ядерну зброю проти одного, який я бачу, як щось, що може статися на будь-який час, з
умовами світу, як вони є.
Це також свідчить про мені що великої війни, сама буде тільки раз 15 днів від перший залп до
останнього, хоча я визнаю, війна може тривати довше, ніж п'ятнадцять днів. Я отримувати це
припущення від те, що Ісус говорить нам, у наступні вірші.

Хто є десять царів?
Десять рогів є десять царів
Та десяти рогами, що ти бачив, то після звіра, ці повинен ненавидіти повія і повинен зробити її
порожньо і голий, повинен з'їсти її плоть і спалити дівчину з вогнем. Одкровення 17:16
Повія спочатку анти Христос або Римської церкви, але в кінці часів, його силах, щоб зробити
війну на святі Божого передані невірний пророк, таким чином, я бачу цей вірш, як говорить нам, що
десять kings почнеться як союзники лжепророк (США), але буде увімкнути їх зброї лжепророк коли
вони розуміють, що сила сатани. Цей вірш говорить нам, що десять царів прийде ненавидіти те, що дав
їм свою владу і врешті-решт, о-пліч з Богом до руйнування, країна, яка невірний пророк, а також нації
чи місто, яке є анти Христос.

Як ви могли помітити, цей вірш говорить про десять царів, але ми знаємо, що є тільки сім ліворуч
від оригінального десять, тому я бачу це як заявляючи, що три нові країни будуть додані до тих, хто дає
засоби до існування для антихриста та невірний пророк. У мене немає способу дізнатися напевно, але я
бачу, один з цих включалося до Австралії, інший, можливо Бразилії а з третього як Японія чи Ізраїль, і я,
як правило, схиляються до Ізраїлю, через його помилкові поклоніння Богу, в тому, що єврейської релігії
не визнають Ісуса як Месію. Знову ж таки це всі припущення з мого боку.
Існує ще одна можливість, що ці десять царів, які є не царів, не може бути десятьом країнам,
але десяти осіб, які мають величезні багатства і влади в певних областях, світової економіки. З такими
людьми як партнери з Сатаною вони можуть викликати Націй зробити торгів за їх величезні багатства і
влади, яка забезпечує політичний контроль над уряду, які вже заселені новими аморальним або людей
проти Бога.

Десять царів пліч з звіра
Для Бог поклав у свої серця для виконання його волі, і домовитися, і дати своє Королівство
звірині, до слова Божого виконатись має. Одкровення 17:17
Я думаю, що цей вірш засвідчує, що я говорив тільки що. Лідери десятьом країнам буде в
першою стороною з невірний пророк і анти Христос, але коли люди приходять, щоб побачити Божої
істини і відпасти від помилкових Євангеліє сатани і його помилкові церков, вони перетворяться своєї
влади проти анти Христос та невірний пророк.
Сатана думає, що він контролює справ чоловіків, але Бог насправді просто дозволяє сатана
своєму поки не настав принести панування сатани до кінця. Хоча ці країни буде проти сатани і
антихриста, коли Божої істини стає доступним для них, я не знайшов нічого в Біблії, що припускає, що
цих країн будуть знищені, і фактично було показано, що вони будуть тривати на мало сезону після того,
як Ісус повертає і встановлює його тисячолітнього правління, але це ще раз ще належить з'ясувати, як
історія, видих.

Ці дні буде скорочений
І за винятком тих днів повинні бути скорочений, там повинна бути збережена ніяка людина:
Але заради на обраних ті дні буде скорочений. Матвій 24:22

Це тому, що цей вірш, який говорить мені, що Велика війна буде вестися, ядерну зброю, як
тільки ті види зброї буде те, що ніяка людина може вижити з.
Цей вірш є також говорив мені, що ці королі проведе цього ultimate повноважень або влади над
своїм громадянам для, але на короткий час, і я припускаю, що втратите цю силу, коли люди ті народи,
дізнатися Божу істину і великий падіння від готелю проходить.
Інтерпретувати це означає, що Сатана буде намагатися відновити сили анти Христос або
Римської церкви, як це було в темні віки, але не зможе повністю розкрити це. Я пропоную, що Велика
війна і великої скорботи, що Бог дав пророцтва буде покласти край сатани спроби завоювання всі
народи на землі.

Протягом однієї години з звіра
І десять рогів, які ти бачив, то є десять царів, які не отримали ніякого Королівство ще, але
приймете силу, як царів одна година з звіра. Одкровення 17:12
Це ще один раз пророцтва в книга одкровення, яка є час закінчення і кінець днів період
пророцтва; тому я вважаю, визначення цього періоду часу те ж саме те, як ми визначається 1260 пророчі
днів на рівну буквальне 1260 років.
Якщо одна година одна двадцять четверта дня, і є 360 днів у стародавньому календарі, то цей
період часу розраховується як одна двадцять четверта 360, який обчислює на 15 днів буквальне. Я
переконаний, що цей вірш Говорячи про час, що десять царів буде в вірність невірний пророк що
відповідає з великої війни. Це потім говорить мені, що десять царів буде союзниками анти Христос,
Лжепророк за перші 15 днів великої війни. Це також свідчить про мені що великої війни, сама буде
тільки раз 15 днів від перший залп до останнього, хоча я визнаю, війна може тривати довше, ніж
п'ятнадцять днів. Я отримувати це припущення від те, що Ісус говорить нам, у наступні вірші.

Один розум з звіра
Дані є один розум й вигубить їх владу та силу звірині. Одкровення 17:13
Ці десять чоловік, хто буде надана владою царів, буде об'єднати свої сили з цим звіра,
(лжепророк) і, таким чином комбіновані потужність жодної іншої нації на землі, сама по собі, зможе
протистояти.

Це моя думка, що ці десять царів, буде представник семи ж десять королівств, що воскрес із золи
морських Західної Римської імперії. Я пропоную, це тому, що в Даніель, рок, що відтінком на, але не
руками, розбити на кільцевих пальцях статуї, яка є представником десятьом країнам, які виникають з
порожнечі, залишені мішковиною Риму. Таким чином, незважаючи на те, що я запропонував раніше, що
Ізраїль може бути одним з них, я вважаю, що ця пам'ять як показ цією пропозицією бути помилково.

Цар царів
Це зробить війни з Агнця, і Агнця повинен подолати їх: він є Господь пануючих, Цар царів і: і
вони, що з ним називається і обраного і вірний. Одкровення 17:14
Цей вірш шви, щоб підтвердити, що я говорив раніше, що Сатана буде забороняти повністю
відновленням десять королівств, що дав владу Римо-Католицької Церкви середньовіччя, тому що сил
Ісуса у вигляді святих Божих буде запобігти, що.

Жінка-місто
І жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями землі є. Одкровення 17:18
Цей вірш перевіряє, що жінка, яка є анти Христос і Римської церкви, хто сидить на звіра Скарлет,
є також місто, яке є Риму або Ватикану. Якщо ви не розумієте, що Римської церкви панує над народами
світу, ви тільки повинні озирнутися назад в історію, щоб темні століття і влади, що Римська церква мала
більше царі Європи. Лжепророк будуть намагатися відновити такого ж роду владу в часи, що Бог
називає кінця днів, але не вдасться через повернення Ісуса.
Що Бог назвав Вавилону великого міста є по суті місто Ватикан. Ватикан () місто, який сидить
всередині іншого міста Рим, Італія. Протягом століть Римі було передано як місто на семи пагорбах. Це
Ватикану, що є маленька країна, яка ухвалив над народами світу, протягом 1260 років поки Наполеон
позбавлений її своєї влади, смертельної рани, який видужав і ще раз домогтися статусу як незалежна
держава, коли Муссоліні повернувся незалежності в його незадовго до початку Другої світової війни на
11 лютого , 1929.

Історія передбачив Бога
І жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями землі є. Одкровення 17:18

Цей вірш перевіряє, що жінка, яка є анти Христос і Римської церкви, хто сидить на звіра Скарлет,
є також місто, яке є Риму або Ватикану. Якщо ви не розумієте, що Римської церкви панує над народами
світу, ви тільки повинні озирнутися назад в історію, щоб темні століття і влади, що Римська церква мала
більше царі Європи. Лжепророк будуть намагатися відновити такого ж роду владу в часи, що Бог
називає кінця днів, але не вдасться через повернення Ісуса.
Що Бог назвав Вавилону великого міста є по суті місто Ватикан. Ватикан () місто, який сидить
всередині іншого міста Рим, Італія. Протягом століть Римі було передано як місто на семи пагорбах. Це
Ватикану, що є маленька країна, яка ухвалив над народами світу, протягом 1260 років поки Наполеон
позбавлений її своєї влади, смертельної рани, який видужав і ще раз домогтися статусу як незалежна
держава, коли Муссоліні повернувся незалежності в його незадовго до початку Другої світової війни на
11 лютого , 1929.

Пам'ятайте: цих пророцтв де надано Даніель між 600 BC і 550 до нашої ери, це 2600 років
тому а потім апостол Іван близько 70 ставки, або трохи менше 2000 років тому. Як ви можете бачити,
вони перевіряються від історично документально події.
Бог є реальною, він живий і він є активним у протидії брехні і обманів сатани. Бог є реальним, і
він недалеко від повернення на землю та освоєння не тільки планети, але все, що живуть на ньому. Ви
повинні запитати йдеться, "Я один з Богом, або я займатися нерівності". Ви вірите Божої істини, як
написано в Біблії, чи задовольняються ви прийняти брехні сатани?

Великий падіння геть
І після цих речей я не бачив іншого Ангола, що сходив із неба, маючи великою державою; і землі
був полегшили з його слави. Об'явлення 18:1
Хоча цей персонаж зображується як ангел, воно звучить набагато Ісуса до мене. Я не знаю чому
апостол Іван не буде визнавати Ісуса, коли він побачив його, але мабуть він пише слова дав йому писав,
і не його враження про те, що він відображається. Я розумію, що це.

Вавилон, упав великого
Він плакав потужно з сильним голосом, кажуть, Вавилону великого впав, впала і це стало оселю
чортів і утримуйте кожну фол дух, і клітці кожен нечисту і ненависний птах, для всіх націй пили вино

люті її блуду а царі земні вчинили перелюб із нею , і торговців землі є воском багатими через велику
кількість її делікатеси. Об'явлення 18:2-3
Це ангел, який я бачу, як Ісус є оголошення про падіння Вавилон великої, які є місто-держава
Ватикан та є серцем те, що ми знаємо, як анти Христос.
Це може бути оголошення, що місто зруйноване Однак, який є моїм першим враженням було, але
які все місто потрапив під і брехні сатани, обманів, як зазначено в показує, як стати проживання чортів
і утримуйте кожну фол Духаа клітці кожен нечисту і ненависний птах.
Моє оригінальний припущення, коли я вперше прочитав, це був, що знищили місто Вавилону
великого, (Рим, Італія), тому слова використовується Богом наводять звук радості і полегшення, однак, я
не так впевнений, що цей вірш розповідає про руйнування Риму, тільки, що це повністю під контролем і
впливом сатани.

Попередження для християн
І почув я інший голос з небес, кажучи: "Вийти з її, мій чоловік, що ви бути не берете участь у
своїх гріхах, і що ви не отримаєте на неї кари за гріхи її досягли аж до неба, і Бог згадав про неправди
його". Об'явлення 18:4-5
Символіка Вавилону великого не вказувати лише місто, але також символічне весь помилкових
релігій, встановленому сатани. Як я показав, помилкові релігії сатана включає в себе, Римської церкви і
всі ці протестантських церков, що тримати традиції і практики не наказав Бог, а також помилкової
релігії лжепророк, що зветься лібералізму і соціалізму.
Бог закликає жителів Риму, що вони вийшли і не покаялися їх гріхи, тому я не вважаю, що
тринадцятого вірша відноситься до руйнування Риму. Бог кличе тих, які живуть там, щоб вийти, тому
що Бог може дати їм прощення і тим самим не берете участь у своїх гріхах.
Бог називає мешканців міста, тому що він все ще має надію, що коли відома істина, вони як і
раніше буде погашаються. Це вони повинні зробити прямо зараз, бо Божа помсти під рукою, і коли він
виливає на свій гнів на місто, якщо вони як і раніше всередині її бордерів тоді вони будуть також знати,
покарання антихриста.

Не просто Риму
Ви повинні знати також, що Бог не просто закликаю на громадян Риму, щоб вийти, але він кличе
всім, хто богослужіння за помилкові вчення церкви в Римі, а також блудниця дочок, що вони вийти з
тих релігій і прийняти Божий правдиву віру. Після всіх Вавилону великого є символізм, не тільки Рим
(Італія), але також для церкви False. Бог хоче, щоб усі, хто поклонятися як сатана помилкових Євангеліє
проповідує, видалити себе з тих церков, і прийняти вірно і правильний поклоніння Богу.

Дати назад подвійне те, що було дано
Винагородити її, як вона винагороджені ви і двічі їй подвійний відповідно до її творів: Кубок,
який вона має заповнена, заповнити її подвоїться. Одкровенні 18:6
Це найкраще пояснюється оглядаючись назад в темні століття і всіх людей, що Римської церкви
покалічених, катували і вбили, в ім'я Бога, все тому, що ці люди вибирають для поклоніння Богові, як
він наказав, але церкви, ці люди переслідуваний за неї, не поклоніння церкви, як наказам вимагають.
Римська церква проповідує, що єдиний спосіб небесах, через церкву, але Ісус говорить, єдиний спосіб
Отця через Ісуса і вчення Ісуса.
Якщо поставити цей вірш по відношенню до десяти царі повстають проти лжепророк і анти
Христос, що Бог говорить їм подвоїти до сил сатана, як це зробили людині в минулому, я думаю, що ви
можете бачити правду про це.

Бог виправдовує його гнів
Те, скільки вона прославив себе, і жив смачно, так багато мук і скорботу дати їй: бо вона
говорить у серці своїм, "я сидіти Корольова і немає вдова і побачимо без печалі." Об'явлення 18:7
У той час як звичайні люди темних століть зазнала величезні бідності, персонажі церкви, роялті
та вельмож Королівства Європи, жила життя відносної розкоші, все, від праці простих людей, змушені
цього рабства, за домовленістю між церкви і знаті і царів, що в обмін на свою підтримку церков диктує ,
церква б розповісти всім людям Націй, які вельмож правлять благодаті Божої і не може бути
протиставлена простого народу іншим, ніж, що вони грішив, проти Бога, він був ЦІМ Договором, що
люди Europe були проведені рабів своїх лордів.

Вогнем
Тому прийде неї кари в один день, смерть і жалоби і голод; і вона повинна бути абсолютно
спалені: для сильних є Господь Бог, який judgeth нею Об'явлення 18:8
Не думаю, що Бог просто говорить про тих, хто живе в Римі, для анти Христос є більш ніж місто
і більше, ніж тих, хто в даний час відповідає за повсякденних операцій Римської церкви. Ця релігія є
помилкової релігії, яка має через брехню і обманів переконаний, що весь світ що цей помилкової релігії
є істинна Віра Бога. Тому, коли Бог запитує, що ви його діти вийшли, це не просто людей, які живуть в
Римі він дзвонить, але все, котрі неухильно дотримуються цієї помилкової релігії і її догми, відмовитися
від цих помилкових теорій і прийти до Бога і його справжнього поклоніння. Це включає в себе ті
протестантських релігій, які дотримують неділею як суботи, а також ті, які не виконують будь-які
суботи. Я також бачу цей вірш, як говорить нам, що Риму будуть знищені, що вказана слів: і вона
повинна бути абсолютно спалені. Цей вірш тоді кажуть нам, що Риму будуть знищені, як буде
помилкової релігії.

Попередження земні царі
Та королі землі, які вчинили перелюб і жив смачно з нею, повинен bewail їй і плачу за нею, коли
вони побачать дим від, здалека стояв через страх її мук, кажучи: "на жаль, на жаль місто велике
Вавилону, що могутній місто! Бо в одну годину твої суд прийшов." Об'явлення 18:9-10

Розглянути це: чому ці королі стояти далеко? Місто є спалювання, чи не так?
Руйнування приходить швидко і підсумком у його запустіння міста, так що я пропоную, що те, що
викликає місто, щоб спалити і тримає царів світу з приходу до дати допомогу, тому що це ядерний
вибух, який викликає такої швидкої та загальну знищення, і як у Японії після цунамі вибив ядерної
енергетики заводу і ніхто не міг отримати досить близько, щоб відновити її , що такого ж роду
випромінювання буде жодному користувачу даючи допомоги до Риму, коли вона знищила пожежа.

Економічний крах
І торговці землі повинні плакати і оплакувати над нею; бо жодна людина buyeth їх товари
більше: товарів золото, срібло і коштовні камені і перли і віссон і фіолетовий, шовк і кармазин і твоїх
деревини і всі судна чином зі слонової кістки і всі манері судна з найбільш цінних порід дерева та

латунні і залізо і мармуром та кориці і запахів і мазей і ладан і вино і нафти і борошно і пшениці і звірів
і овець і коней і Колісницями і раби та душі чоловіків. Фрукти, які душу твою забажали відійшов від
тебе і всі речі, які були витончені і неабияку відійшов від тебе та ти будеш їх знайти більше немає
взагалі. Об'явлення 18:11-14
Вище віршах Дай мені враження, що Бог не просто говорити про одне місто, але це подання всю
світову економіку. Інтерпретувати ці вірші як кажуть, що знищення Вавилону великого міста і релігії,
приведуть в усьому світі економічних пробою підтримує ідею, що Вавилону великого символізм для
більш, ніж просто Риму, але ставиться до всього світу широкий помилкової релігії і його володіння на
народи та народи світу. Я відчуваю, що ці вище віршах піти разом з третього і чорні коні апокаліпсису, і
він говорить по всьому світу економічного краху, який ми будемо обговорювати найближчим часом в
глибину.

Бо жодна людина не buyeth більше
І торговці землі повинні плакати і оплакувати над нею; бо жодна людина buyeth їх товари
більше: Об'явлення 18:11
Питання, що в мене є, коли цей глобальний економічний розвал відбудеться? Коли я пишу ці
слова, там величезний хаос в світі, і ринків у світі є нестабільною. Що це незабаром приведе до цього
економічного краху була пророцтвом?
З початку мого вивчення Біблії було моє переконання, що економічний крах не відбувається,
поки після ядерної катастрофи, але з того, що відбувається навколо мене, крах може прийти до ядерних
аспектів війни відбувається.

Багатство землі Відступники
Плоди, які душу твою забажали відійшов від тебе і всі речі, які були витончені і неабияку
відійшов від тебе та ти будеш їх знайти більше немає взагалі. Об'явлення 18:14
Багато хто, якщо не більшість з тих, що я знаю, прагнуть отримати багатство і влада землі і земні
речі, а не шукати Бога і подивитися, те, що необхідно отримати вічне життя. Коли виникає великий
економічний крах, ці люди залишиться ні з чим, беручи до уваги, ті з нас, хто шукає Бога, залишиться з
обіцянкою Бога-Ісус, вічне життя.

Більше не потреба у торговців
Купці ці речі, які були зроблені багаті їй, повинен стоять здалека страх її мук, плач і плач, і
сказав: "на жаль, на жаль, місто велике, який був одягнений в Образотворче білизна і пурпуру і
прикрашена золотом і коштовним камінням та перлами!" За одну годину тому велике багатство же
зійде нанівець. І кожен спиш і всі компанії в кораблями й особовим і як багато, як торгівлі по морю,
здалека і плакав, коли вони побачили, що дим від, кажучи: "те, що місто, подібний до цього великого
міста!" І вони кинули пилу на їх керівників і плакали, плач і плач, кажучи: "Alas, на жаль, цього великого
міста, де виготовляли багаті все, що мав суден у морі унаслідок її costliness! За одну годину вона
здійснюється пустельному?" Об'явлення 18:15-19
Я припускаю, що це тому, що в Божому Царстві, комерції непотрібні. Це, то я бачу, як інша
дискусія великої війни і великої скорботи, а також чотири вершники.

Святі Бог буде радіти
Rejoice над нею, ти неба та ye святих апостолів і пророків; Бо Бог hath помстився на нею
Об'явлення 18:20
Бог помстився всіх тих протягом століть, яка була вбита цієї церкви, цьому антихриста, цей
помилкової релігії, всі, тому що вони поклоняються Богу, як Бог наказав, і не так, як наказав церкві.

Сатана помилкових релігій пішли назавжди
І могутній ангел взяв каменя як великого й кинь в море, кажучи: "таким чином з насильства
повинні цього великого міста Вавілон кинули вниз і повинен знайти більше немає взагалі." Об'явлення
18:21
Знову ж таки я бачу це як еталон для всієї світової релігії анти Христос і для всіх націй і людей,
які надають прожитку до його, а також кінця до лібералізму і всіх тих, хто приєднатися до цієї
безбожним релігії.

Немає чоловіки і немає дружини
І голос harpers і музикантів і Пайперс і трубачів, будуть вислухані не більш взагалі в тебе; і
немає майстром, взагалі ремесло він бути, можна знайти більше в тобі; і звук на жорна повинен не

більш взагалі в тобі; і світло свічки повинен світити більше немає взагалі, в тобі; і голос нареченого і
нареченої повинен бути почутий більше немає взагалі у тебе: для твого купці були великі люди на землі;
для за твої чаклунством всі народи обманули. Об'явлення 18:22-23
Для мене я бачу це як обговорення кінець людської цивілізації як ми її знаємо. Не буде ніяких
торгівлі в світі більше, Бог дасть існуючі, святих Божих, все, що вони повинні підтримувати їх тіла і
більше не буде ніякої необхідності ті речі, наданого виробництва або торгівлі.

Немає необхідності для сексу
Все, які залишаються буде святих Бога і як і обіцяв вони всі мають вічне життя, таким чином, не
буде більше не є потреба дітонародження видів, і шлюб буде тому вже не потрібне. В тому, що це гріх
займатися секс поза шлюбом, це показує мені, що більше не буде необхідності або толерантність будьяких сексуальних контактів між святими.

Крові пророків помстився
Їй було знайдено крові пророків і святих і все, що були поразка на землі і. Об'явлення 18:24
Антихриста, невірний пророк і всіх королів та імператорів старих, сприяли здатність Сатана
війни проти все, що Бог стенди для. Не тільки робить сатана спроба сліпий від істинного і правильний
поклоніння Богу, але це його наміри, як видно в новітній історії, в догмат лібералізму, видалити з серця
чоловіків моралі Бога.
У християнському світі сьогодні вже не є секс поза шлюбом засуджений і покарані, більше не
дисциплінарної дітям дозволено, більше не є загальні ввічливість і пошану практикується. Це є все
зробити, щоб впливом сатани через свої помилкові Євангеліє і його помилкових релігій.

Хай ніхто не обманює вас
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; Хто opposeth і exalteth себе перш за все, Бог, або що
поклонялися; так, щоб він як Бог той, хто храм Бога чинить, сам що він Бог. II Солунян 2:3-4

Брехні сатани, падаючи геть
Багато людей, які я кажу вірити, що цей вірш попереджає, що християни потрапить далеко від
своєї віри в кінці дні і тим самим перетворити їх назад на Божі моралі, але це не те, що цей вірш
насправді говорить.

По правді Божій, падаючи геть
Падіння геть, що є причиною людина гріха, (антихриста), бути виявлені, і тому не що християни
втратить свою віру, але що тих, хто християн, які думають, що вони поклоніння істинний Бог, коли
стикається з правдою, більше всього від тих церков, які називають себе християнином, але через їх
язичницьких догм і тих церков відмову поклонятися Богові, як він команд , люди залишають цих церков
конвертувати в справжнє поклоніння Богу.

Юристи доказів
Коли я почав цих писань, я сказав вам, думати про мене як адвоката, вона була моя робота, щоб
принести доказів, щоб ви на підтримку мого клієнта (Бога), що відповідач, (сатана антихриста і
лжепророк), злоякісні добре ім'я і репутацію мого клієнта і скоїв тортури і вбивства, хто поклонялися
мій клієнт , (Бога).
Це ваша робота, як журі вирішує чи доказів я дав, є достатньо, щоб переконати вас Божої істини і
тим самим convict сатана ці злочини проти творець Всесвіту.

Бог каже, "Love Me, стережи мої заповіді"
Бог каже, любов я. Вихід 20:6
, Бог говорить, любити мене і тримати мої заповіді. Вихід 20:6
, Каже Господьі святити мій субот; і вони повинні бути ознакою між мною та вами, щоб ви
могли знати, що я Господь, Бог твій. Єзекіїль 20:20
Каже, що Богі сказав Господь до Мойсея, приходять до мене в горі і бути там: і дам тобі столи
камінь, закон і заповіді, що я написав; щоб ти щоб навчити їх. Вихід 24:12

, Каже Господь, це ознака між мною і Ізраїлевих синів вічно: бо шість день творив Господь небо
і земля, і на сьомий день він відпочив і оновилася. Вихід 31:17
Перш ніж потрапити в покарання, яке Бог буде нанести на тих, хто занурений у беззаконня,
спочатку потрібно взяти до відома другого пришестя Ісуса.

Другий прихід Христа
Розділи в книга одкровення, не будь-які хронологічному порядку, тому ми вивчали Глава 17, але
зараз пішов назад до Глава 10.

Зодягнена хмара
І я бачив іншого могутній Ангола, що сходив із неба, зодягнена хмара: веселка був на голову і
обличчя його було ніби сонце а ноги його як стовпи вогню: Об'явлення 10:1
Перші шість на трубачів дали попередження про шість події, що відбуваються до і під час
Великої війни і показує, знищення воєн чоловіків і землі. Наступне, що включено в з інших подій на
шостому трубі, є пророцтва другому приході Христа.
У випадку, якщо ви не помітили, Біблія є самостійної усного перекладу, який означає, що вона
пояснює себе читачеві. У цьому вірші за "могутній Ангел" сходить з неба. Потім він дає Опис цей
ангел. Якщо ви перевірити інші частини Біблії ви знайдете іншу, який описаний у подібний же спосіб.
Це спосіб у Біблії говорить нам, хто це могутній ангел, і що він є Христос. Тому це оголошення другого
пришестя Христа.

Подібні описи в Біблії
І через шість днів Ісус бере Пітер, Джеймс і Джон свого брата, їх осібно на гору високу один від
одного і перетвореним перед ними: його обличчя блиск як НД і його одежа Його стала біла, як світло.
Від Матвія 17:1
У своєму описі Ісуса коли він став свідком Ісуса Преображення Господнього, Метью дає
аналогічні Опис обличчя Ісуса щось на кшталт як робить його бачення, Джон апостол від Христа.

Як бачите, могутній ангел що Іван бачить в цьому видінні, є по суті Христа. Джон знав, що Ісус
особисто, по суті, він є одним з трьох Ісус взяв на гору, які були свідками Преображення Господнє.
Тому коли ви дійдете до неба, ви можете запитати Джон, чому він називається Христа "Mighty Ангел"
замість того, щоб просто говорить, "і я побачив Христа, що сходив із неба". Існує одне з пояснень,
однак; вона має справу з тим, що це бачення Іоанна не повинно було бути зрозуміла до кінця днів. Це те
зробить зрозуміло Джона ambiguousness у цьому вірші.

Син людський у хмарі
, І тоді вони побачать сина людського, що йтиме у хмарі з силі та великій славі. Луки 21:27
Отже, ви бачите, Могутній ангел , що Джон бачить в цьому видінні, є по суті Христа. Джон
знав, що Ісус особисто, по суті, він є одним з трьох Ісус взяв на гору, які були свідками Преображення
Господнє. Тому коли ви дійдете до неба, ви можете запитати Джон, чому він послався Христа як
"Mighty Ангел" замість того, щоб просто кажучи: "І я побачив Христа, що сходив із неба".
Існує одне з пояснень, однак; вона має справу з тим, що це бачення Іоанна не повинно було бути
зрозуміла до кінця днів. Це те зробить зрозуміло Джона ambiguousness у цьому вірші.

Книжка
І у нього в руці маленька книга, відкрийте: і він поставив правою ногою на море і лівої ноги на землі,
одкровення 10:2
Під час розміщення ваших ніг на те, є голодуванні контроль над ним. Таким чином, Ісус показує, що Бог є
той, який має контроль над землею, сухопутні і морські, і з його повернення Ісуса є голодуванні Божого
контролю ще раз, видалення людини Домініон землі.

Я пропоную, що це бачення на другому приході Христа як отримав апостол Іоанн 2000 плюс
років вперед.

Пам'ятайте: в книзі буття, Бог дав Домініон людина, з усією землею і все, що на нього. Тому що
чоловік, який порушує цей договір, Бог приймає назад свого майна і видалення людини Домініон землі.

Сім громів вимовив
І кричали гучним голосом, як коли Лев roareth; і він закричав, сім громів голосами. Об'явлення 10:3

Всій Біблії коли Бог говорить вона зображується грім, це тому що я інтерпретувати цей вірш, як
слів говорив Бог.
Ісус проголошення тут щось дуже важливо, так це питання має бути, "Які сім громів?"

Ущільнення до сім громів
І коли до семи мав громів голосами, я збирався написати: та я почув голос з небес, сказав мені:, "Seal до
тих речей, якого сім громи вимовив та їх написання, і не." Об'явлення 10:4

Всій Біблії коли Бог говорить вона зображується грім, це тому що я інтерпретувати цей вірш, як
слів говорив Бог.
Я підозрюю, що назву тут книжка насправді на книги з кінця часів пророцтво наведені в Біблії.
Чому я думаю, що, оскільки знання в цій книзі, до недавно, всього лише спекуляції, але зараз стає все
розуміє біблійної багато?
Це дає мені цікаво, що тремтіли сказав, що Бог бажає, щоб почути або знати. Якщо ви перевірити
ще одна відсилання до цього бачення, може зрозуміти. В Писанні кожного разу, коли Бог говорить часто
показано, як гримів і блискавки, і що Бог говорить просто святі слова і знаючи, що це у мене дві
пропозиції про те, що Ісус говорить тут.

Перша пропозиція
І коли до семи мав громів голосами, я збирався написати: та я почув голос з небес, сказав мені:, "Seal до
тих речей, якого сім громи вимовив та їх написання, і не." Об'явлення 10:4

Сім книг кінця раз пророцтва
Книги Біблії, які краще пояснити події кінця днів є, Божий тремтіли або святі слова. Ці слова
Божого можна знайти в першу чергу у таких книг Біблії.
1. одкровення,
2. Даніель,
3. Метьюз,
4. робота,
5. Джоел
6. буття, і

7. актів.
Я прошу вас, що кращий спосіб описати книг, які разом пролити світло розуміння кінця раз
пророцтва, ніж можна знайти їх як тремтіли?
Коли Мойсей і тих, хто з ним дав свідчення Бога на горі Синай його слова або його голос був
охарактеризований як тремтіли. Це було за слово Боже, яке Мойсей записав з перших книг Біблії, і
включені в ці книги були Десять заповідей.
У вище сім книг, Бог розкриває подій, щоб зайняти місце в кінці часів і кінець днів саме тому я
бачу їх як сім тремтіли говориться в Одкровенні. Це моя думка; Ви повинні створити уявлення про свій
власний.
І бачення вечір і був ранок, які сказали, це правда: Навіщо заткнутися ти бачення; бо це будуть
протягом багатьох днів. Даніель 8:26
Але, O Даніель, заховай ці слова і ти запечатати книгу аж до часу кінця: багато хто повинен
працювати і вперед, і знання повинен бути збільшений. Даніель 12:4
І він сказав: "перейти дорогу Твою, Даніель: за словами закрився і опечатані до моменту
закінчення." Даніель 12:9
Я таким чином інтерпретувати причина слова "гримів" не дали нам, тому що час, коли Джон
записав ці ідеї ще не була права для нас, щоб знати, однак, що в кінці часів, це вас буде повідомлено.
Тепер, коли ми знаходимося в кінці днів, вони стали, для мене ясно, у всякому разі, і я сподіваюся, що з
цього вивчення Біблії, ми займаємося, ви зрозумієте, як добре.

Друга пропозиція
І коли до семи мав громів голосами, я збирався написати: та я почув голос з небес, сказав мені:, "Seal до
тих речей, якого сім громи вимовив та їх написання, і не." Об'явлення 10:4

Спрямовані на Небесного істоти
Хоча я впевнений, що вище мого розуміння є правильним, я також бачу Ісуса як не бажаючи
Джон, щоб записати сім громів, який я інтерпретувати як сенс святі слова, тому що вони спрямовані не
на людину, але до Небесного істот.

Пам'ятайте: Сатана сказав, що Бога брехуном і брехун і вся історія людини, так як Адам і
Єва згрішили, був про Божі зусиль, щоб повернути людину назад від гріха, Святий синів своїх, таким
чином, в цих семи тремтіли, Бог дає оголошення до Небесного істоти, які його наміри по відношенню до
сатани і всіх інших людина і ангела, що ще відмовитися від його закони. Врешті-решт, основною
причиною для повернення Христа полягає у видаленні всіх гріхів з землі і з неба. Я залишаю це до вас,
щоб вирішити, який, якщо ці дві тлумачення є правильним, або можливо ви знаєте про третьої
можливості.
Це моя думка, що Бог говорить Джон не для того, щоб записати те, що він сказав, оскільки вона
була говорив з ангелами та інших небесних істот і не призначені для тих, хто землі.

Часу вже не
І ангел, який я бачив стояти на морі і на землі, підняв свою руку до неба і заприсягнув ним, що
вічно і коли-небудь, який створив небо і те, що в ньому, просто і землю і те, що в ньому є і море і речі,
які є в ньому, що слід бути час вже не : Об'явлення 10:5-6
Це ангел, який стоїть на березі моря та землі, я припускаю, буде Ісуса Христа. У цьому Ісус дає
присягу що час на землі сатана закінчено. З поверненням Ісуса Христа не може стояти влади сатани.
Справді, я бачу це як Ісус, оголосивши, що час старі неба і землі старі більше не є також.
Це, то я бачу, як відбувається протягом останніх днів великої скорботи, тому що Бог дає
декларація, що сатани час в кінці, і скорботи принесе про перетворення великої кількості людини до
віри та справжнє поклоніння Богу. Я бачу це як доказ того, що це перша пропозиція вище, що є
правильним.

Пам'ятайте: Бог дозволив сатана цей час на землі, щоб виявити для всіх, неба і землі, що
сатана-брехун і обманщик і вбивця. Тепер, що це є очевидним для всіх, Бог знімна сатани, без надання
підозрою в інших що можливо Сатана був за правду.
Тому, могутній ангел, який стенди з однією ногою в море і одну ногу на землі, Ісус Христос,
закликає до сатани триматися розум і серця людини, щоб прийти до кінця, що повинно бути більше не
час, який є, сказати, що сатани час і сили, щоб схилити до сердець людей в кінці.

Впливом сатани
І сказав Мойсей до Ізраїлевих синів: так:, але вони не послухався Мойсей туга дух і для
жорстокої кабалу. Результат 6:9
Туга Духа, є дати поклоніння помилкові боги і помилкових релігій і не бути в дусі Господа, Бога
створення.
Жорстокий bondage є рабства, що брехні сатани і обманів зобов'язують Вас. Коли ви не можете
бачити Божу істину, тому що брехні сатани і обманів приховати його, то ви, Слов'янський брехні
сатани.
Є ті, я впевнений, хто скаже, що жорстоке кабалу говорив про тут є рабства, що євреї досвідчені
на руках єгиптяни а потім остання, на на вавілонян.

Пам'ятайте: Біблії і його твори є все про виблискуючих Боже світло істини в душі людина.
Я впевнений, тому що це до сатани кабалу, викликані його брехні, які тримають нас від Божої істини,
яка є рабства говорив про тут, не фізичної і земних кабалу людини рабство.
Діти Ізраїль де приділяти вірно і правильний поклоніння Богу протягом часу їх рабства іншим
народам, що вони не сталося, має справу з Жорстоким кабалу привели до брехні сатани і обманів не до
будь-яких земних обмежень, викликані своєї людські майстрів.

Завершить всі речі
І я чув, одягненого в білизна, яка була на водах річки, коли він підняв праву руку і свого лівого до
неба і заприсягнув ним, що твоя назавжди, що він повинен ще один раз, разів і половину; і коли він
повинен домоглися рассипьте влади святими людьми, все це повинна бути закінчена. Даніель 12:7
Ви бачите схожість в цьому вірші з книзі Даниїла та Об'явлення 10:5-6?
Як ви можете бачити, під час Даніель це не ще раз, тобто чому час пророцтва дається, "час,
разів, з половиною". В книзі Даниїла не всі речі закінчили, але в Одкровенні, ж Христос заявляючи, що
не було часу вже не. Даніель описує період часу, що анти Христос може зробити війну на святі Божого,
тоді як Апокаліпсис Говорячи про кінець днів і до кінця лжепророк, яка була дана повноваження
антихрист ще раз продовжити сатани війну проти все, що є Святим і Бога і поклонятися. У цьому
вірші з одкровення Ісуса проголошення що сатани час, щоб обдурити людина знаходиться в край.

Таємницю закінчена
Але в дні Голос сьомий ангел, коли він починає звучати, таємницю Бога повинна бути закінчена,
як сам виявив був Своїм рабам пророкам. Об'явлення 10:7
Що це означає, "таємницю Бога?" Якщо ви думаєте про це, ви знаєте, хто Бога і не є слова в
Біблії, іноді заплутаним, ви?
Кажуть, що Бог рухається таємничий способами, але Невже це правда?
В рамках Біблія Бог дав роз'яснення все, але тільки в дуже мало хто витрачати час і зусилля, щоб
дізнатися, що ці слова означають і тим самим отримати знання, які потім дає їм мудрості.
Що тринадцятого вірша каже мені, що до того часу, що сьомого трубного звучить, тих, хто
прийняв час, щоб дізнатися, буде знати, хто є Бог і тим самим мають таємниця видалені.
Цей вірш надає підтримку те, що я говорив. З розумінням час закінчення і кінець днів пророцтв,
оскільки вони були для мене і інших, маніфест, який передбачив у цьому вірші, кінець сатани є під
рукою.
Таємницю Бога є Святого Писання, живого слова Божого, інакше відомий як Духом Святим. Що
таємницю буде закінчена, щоб сказати, що розуміння справжній слово Боже замінить щастя-яким
пройнята у світі для всіх цих поколінь, завдяки брехні сатани.
Під час Великої скорботи людей буде повернутися до вивчення Біблії, через допомогу в 144,000 і
їх власних старанного дослідження, вони набувають знання і через знання таємницю зникнуть. Коли
таємницю зникає, вони стануть святих Бога, і вони буде зворушений Духом Святим, даючи повного
розуміння в них. Все, що залишиться людини в кінці великої скорботи будуть ті, хто нарешті бачили,
Божої істини. Це буде від них, що Бог дасть тисячу років залишатися вірним Законові Божому і моралі.
Роль в 144,000 буде проповідувати і вести тих, що залишилися для того Тисячолітнього.
Це надихає вірш для мене. Нам говорять, що тільки тоді, коли закінчили таємницю Бога, шляхом
залучення пройти всі пророцтва слуги Божі, час влади сатани над людиною буде нарешті в край. Коли
Бог дає розуміння всіх його Писання, то ми знаємо, що ми знаходимося в кінці часів. Бог дав мені це
знання і через мене, ви, таким чином, зараз ми знаходимося в кінці часів. Забути ваші турботи речах
світу цього; підготувати себе у службі Богу і слухняності слову Божому і нові небеса і Нова земля
приїхати.

Я стверджую, що ми живемо в той день, бо багато віри закликають до Бога, щоб покласти кінець
гріха і деградації, що все навколо нас. У випадку, якщо ви не помітили, стародавні пророцтва
починають розуміти. Навіть колишній грішником, як я, тільки-но прийшов до Христа, почерпнуті
розуміння святе слово Боже. Чому я писав би ці слова розкривати, але що я побажати вам побачити, що
Бог показав мені і потім вирішити, я неправильно або чи є правда в мої коментарі? Я впевнений, ми
знаходимося в кінці днів і вкрай важливо, це розуміють і вжити заходів у вашому житті, щоб зберегти
ваші душі і ті душі ті, які ви любите.

Візьміть книжка
І голос, який я почув неба промовляв до мене і сказав: "піти і взяти маленька книга, яка відкрита
в руці ангел, що стоїть на березі моря та на землі." Об'явлення 10:8
Знову ж таки Ісус, виховує тема «Книжка», але цього разу він говорить Джон ширшої книги від
руки ангел.
У цьому Джон говорять прийняти маленька книга з рук Ісуса. Я бачу це як за символізму.
Книжка є книга одкровення. Джон дається в баченнях від Ісуса, пишіть книзі Об'явлення; у цьому він
бере маленька книга з рук Ісуса як символізм його отримання знань, що Апокаліпсис в ній. Ви повинні
знати, однак, що книга одкровення не автономний книгу, ви повинні розуміти, що інші шість які дають
кінця раз пророцтва, перш ніж ви повністю розумієте Апокаліпсис.
Я бачу книжка, як Бога Святого Писання, які живуть слово Боже якого є Дух Святий. У цьому
вірші Джон використовується як символічне подання всіх святих Бога і що через вивчення та набуття
знань написані у книгах пророків, вони будуть в остаточному таємницю Бога, приходять до пізнання
Бога особисто і близько.

Їжте книжка
І я пішов до Ангола і сказав йому: "Дай книжка." І сказав він до мене: "взяти його і з'їсти його: і
він зробить своїм череві гірким, але вона повинна бути в твої уста запашний, як мед. І я взяв книжку з
янгола рука і з'їли його; і це було в мій рот солодкі як мед: і як тільки я їв, мій живіт був гірким.
Одкровення 10:9-10

Я задати питання, чому Джон говорять їсти в книзі. Всі слова в Біблії мають значення, тому якої
мети є в їжі книжка? Я знову пішов іншими посиланнями говорили, що вживання слів, які все-таки те,
що книга складається з.
Подумайте про це маленька книга як бути прирівняне до Біблії. У цій книзі мало — це слова та
Заповідей Божих. Коли ви їсте його, це символізує знайшли час, щоб вивчити і дізнатися, що Бог має
викликало повинна бути написана на сторінках книги Біблії.
Коли ви їсте щось, це означає, що споживати його і зробити все, що ви їли частина того, хто ти.
Харчування їжа додає до вашого тіла, даючи життя і здоров'я.
Коли ви вживали Біблії, як це бути символізує книжка, ви берете все, що в ній написано і зробити
його частиною ви і хто ви. Це має аналогічний зміст, як, коли Бог говорить, що він буде писати Закон
Божий на ваше серце.

До вживання слів
Слова твої були знайдені і я їв їх; і Твоє слово було мені, на радість і радість моє серце: бо я
закликаюсь ім'я твоє, Господи, Боже хостів. Єремії 15:16
Як ви можете бачити, Єремія говорить нам, що він з'їв слів, які я тлумачити як таке, що читати,
навчався і зібраних розуміння слова, і що в процесі навчання сам він наповнений йому радості. Я можу
ставитися до цього, бо з моменту початку мого дослідження справжній слово Боже, я теж були
заповнені з радістю, тоді як раніше я був втрачений в світі якої мене не було бажання залишитися в
темряві. Слово Боже врятував мене тоді, і я знаю, що Бог буде врятувати мене знову коли це свого
задоволення, щоб зробити це.
З'їсти книга є символічним розуміння все, що написано в ньому, або в даний час торкнулася
Духом Святим. Коли ви починають шукати Бога в слова, написані пророків, ви в першу чергу, наповнені
щастям, що мед, але як ви прийшов, щоб зрозуміти справжній слово Боже, ви знайдете, що слово Боже
не згоден з більшістю те, що ви сказали в життя з брехнею сатани. Це розуміння буде гірка пігулка
проковтнути спочатку, але, коли ви, нарешті, отримувати і прийняти, що слово Боже вищим і це правда,
то ваше серце буде наповнений виконання мир і любов, як ви ніколи не відчував раніше. У всякому разі,
це так, як це було для мене.
Цей вірш, Єремії 15:16, цікава для мене, з цими словами, Єремія, автор говорить нам, що він
називається ім'я Бога, і що це ім'я? Ісус говорить нам, що ім'я Бога Єгови, але насправді це більше ніж

ім'я назви, і ніде в Писанні я бачив Єремії як іменуються Єгови. Засоби Єгови , Всемогутнь
ого Бога. Що то таке ім'я Бога, що Єремія не йде про? Це все відноситься до того, що мета ім'я
все про. Багато людини, але є тільки один Бог. Людина повинна імена тримати тракту одного з іншого,
діють, будучи тільки один Бог, він таким чином не має потреби імені. Щоб зрозуміти, що я кажу про,
дозвольте мені дати вам приклад.

Притча про трьох чоловіків
Троє, Том, Дік і Гаррі мають друзів, один на інший. Як друзі, вони мають знань, з яких один
одного є їх особистої честі, їх особистостей і морального характеру. Коли Том говорить Дік, "Гаррі
закінчилася до мене вчора ввечері, і він сказав, що..." Дік будуть знати, хто Том не йде про тому, що він
має особисті знання Гаррі.
Ім'я є скороченням всього, що визначає, хто ми є. Це наша честь, особистості і характер, які
визначають нас. Наше ім'я дає все, що інформація у скороченій слово або два.
Бог не має ім'я, не так, як Том, Дік або Гаррі, їх імена, тому що він є одним і немає іншого. Хто
Бога, або які визначає Бог, ось що його ім'я. Те, що визначає Бог те саме, що визначає Том, Дік і Гаррі.
Визначення Бога знаходиться в десяти заповідей і ці інші моральних імперативи навчили нас Ісус. Тому
Бог є справжнім слова його Святе Євангеліє. Єремія називається ім'я Бога, це означає, що він тримає і
живе ж морального імперативи як Бога.
Ці два вірші тільки перевірити моє переконання, що маленька книга книги Об'явлення, і сім
тремтіли інших книгах, а також книга одкровення, які разом дають розуміння, щоб події кінця часів і
кінець днів.
Тому, коли їдять книжка буде смак як мед у роті, тому що знань, почерпнуті з його буде
приносити радість тих, які хочуть поклонятися істинний Бог. Це буде гірка в живіт, тому, що ці знання
говорить нам, що купувати ці знання, що багато хто з тих, що ми любимо не буде серед тих, що запис з
огляду на небо, незважаючи на наші зусилля, щоб показати їм шлях. Для мене це сумно і істина, знаючи,
що Бог показав мені і бажання поділитися цим з тих, що я люблю, тільки, щоб вони відкидають мене і
слово Боже, як він це говорив мені, сумно, на ділі.

Чому люди не можуть бачити
Бо багато покликаних, та вибраних мало. Від Матвія 22:14

Бог показав мені те, що робить зрозумілі мої сімей нездатність бачити Божу істину, в те, що я
писав і говорив, що я поділюся з вами в наступні вірші.
Бог запросить, хто він буде для нього. Якщо ви не покликаний Богом, то не можна бачити, що
слово Боже є істиною, і що всі слова не говорив Бог, брехня. Там немає нічого, що Сен Бог може
зробити переконувати нікого, якщо вони спочатку називали Богом.
Грунтуючись на моїй останні сім з гаком років інтенсивного вивчення Біблії, інтерпретувати це
як попередженням для тих, хто думає назвати себе християнином. Існує тільки один Бог; Таким чином,
існує тільки один правдиву віру. Бог сказав нам в Біблії як поклонитися йому, і він буде приймати, щоб
здобути вічне життя з ним. Якщо ви не підкорятися слова Божого, то не дивуйтеся опинитеся виключені
з неба.

Ми повинні пророкувати
І сказав він до мене: "ти повинен пророкувати знову до багатьох народів і народи і дар мов та
до царів." Одкровення 10:11
Цей вірш надає підтримку мого розуміння інших віршів від розділі Одкровенні 10, в тому, що
він говорить нам, що після того, як Джон з'їдає книжка, він здатний потім пророцтво.
Слово "пророцтво" визначається як:
1. передбачити, що буде відбуватися.
2. для прогнозування з божественним владою.
3. дати пояснення Священного Писання.

Отже, ви бачите, Джон не буде давати додаткові передбачення майбутніх подій, але він дасть
Інструкція та пояснення про те, що написано в Біблії, хто їх знайти загадкою.
В історії, Джон ніколи не залишав острові Патмос де він був укладений у в'язницю за проповіді
Ісуса як Месію, але через його твори, Джон дали інші протягом всієї історії розуміння і знання, щоб
стояти перед багатьох людей і Націй і незнайомими мовами і царів.

Гіркі твого живота
І я пішов до Ангола і сказав йому: "Дай книжка." І сказав він до мене: "взяти його і з'їсти його: і
він зробить своїм череві гірким, але вона повинна бути в твої уста запашний, як мед." Об'явлення 10:9
Існує ще одна причина, чому маленька книга буде гірка, в живіт, і що суперечливість Божої
істини багато чого про те, що ми сказали, як істина протягом всього нашого життя. Коли ми розуміємо
Божої істини, він покаже, брехня, що наше богослужіння був, і це буде гірка пігулка для багатьох
проковтнути. Це я особисті знання для моєї сім'ї відкидає і сердиться зі мною, коли я намагаюся, щоб
показати їх Божу істину в моїх зусиль для виявлення брехні сатани особливо щодо сьомий день
суботній.
Цей вірш, я бачу ще раз, як у символіці. В той час, що Бог відкрив це Джон він був старий
людина і в'язниці для його проповіді Ісуса як Месію. З цієї причини, Джон ніколи не зміг проповідувати
зміст цих видінь людям лицем до лиця. Тим не менш, всіх, хто взяв час і зусилля, розуміння книга
одкровення, такі, як мене, взяли на chore пророкування як розширення Джона писань. Таким чином,
незважаючи на те, що Ісус говорить Джон йому буде потрібно пророкувати знову, це нам, хто прийшов,
щоб зрозуміти книга одкровення, що Ісус насправді Виступаючи перед.
Моя Біблія вказує на те, що на слова "пророкувати" у цьому вірші означає проповіду
вати. Я не згоден, однак. Слово "пророкувати" означає, щоб дозволити Богу
говорити через вас. Думаю, що це таким чином, я той, хто говорить чи написання
слова, що ви читаєте, тим не менш, це Бог, який доручає мені використовувати слова, які ви читаєте. Я
транспортного засобу, через який Бог говорить до вас і через вас для інших.
Визначення того, які Пророком Бога : один через кому Бог говорит
ь. Бог є живим просунуту буття, який не потребує мене говорити за нього. Я conduit, через яку він
говорить з вами. Слова не є шахти; вони даються мені Богом.

