Урок 25
Кінець днів пророчі знаки
Кінець дня пророчі періоди
Для того, щоб краще розуміти, що пророцтва кінця часів і кінець днів, Ісус дає нам огляд подій
відбутися з його розп'яття на другому приході Христа. Цей огляд відбувається в книзі Метью були Ісус
дає пророцтва речей, які відбудуться в обох 1260 років що антихрист повинен зробити війну святих
Божому, інакше відомий як темні століття і тих подій, що ознаменує в Великої війни, великої скорботи і
на другому приході Христа, інакше відомої як кінець днів.
В темні віки, Римської церкви, намагається виправдати свої дії переслідувань святих Божого,
через Випробування інквізиція. Ці макет випробування виникають в мільйони невинних людей, щоб
бути піддані тортурам і вбиті, в ім'я Бога, назвавши їх єретики та відьми. Як жахливі час, як це є, це
лише ті користувачі Європи, які піддаються це випробування протягом цього періоду 1260 році з 538 н.
е. до н. е. 1798

Мета пророцтва
Ісуса пророцтва про події кінця днів є пункт і дають свідчення Бога, і своєю метою прогноз на
другому приході Христа і встановлення Божого Царства на землі.
Кінець днів це ці останні кілька років до другого пришестя Христа. Протягом цих років Велика
війна буде відбуватися і в результаті великої скорботи. Це під час Великої скорботи, що Божу істину
буде проявлятися через проповідь Божим 144000 святих і через них мільйони буде відвернутися від тих
церков, які засновані на помилкових Євангелії сатани. Багато пророцтв, дароване Ісусом, зумовлені ці
періоди разів; тому я спробую виявити, який період часу стосується як я дати пояснення пророцтва.

Перший період: Від смерті Ісуса, щоб 1798 р. х.
В кінці часів включає в себе перший період часу події, що передбачив від смерті Ісуса, поки
влади релігії антихрист приймати від нього, яка виникає, коли Наполеон має Папа заарештований і
confiscates багатство Римської церкви у 1798 р. х.

Другий період: З 1798 р. х. до великої війни
Другий період часу, починається з кінця влади анти Христос, 1798, зробити війну святих Бога і
відродження справжній слово Боже в світ людини і включає в себе ті події, які ведуть до великої війни.

Третій період: Подій великої війни
Ці заходи включають в себе ті, які виникають під час першої світової війни та подій, які
відбудуться провідних до і, будучи причиною великої скорботи.

Четвертий період: Великої скорботи
Під час Великої скорботи та тих подій, які відбудуться за цей час сильну біль страждає всіх тих,
хто не дають вірно і правильний поклоніння Богу і потім призвели до другого пришестя Христа.

П'ятий період: Божого Царства на землі
Після того, як події великої скорботи надаються пророцтва Ісус, він дає пророцтво про те, що Бог
буде викликати статися який повертає людини до досконалості, яке було перед його гріх Адама.

Перший пророчі знак Ісуса
Храм на знищення
І Ісус вийшов і відійшов від храму: і підійшли його учні до нього для щоб показати йому будівлі
храму. Матвія 24:1

Якщо ви читали Метью глава 23, ви зрозумієте, що Ісус був засмучений після його відблиску гнів
на міняв і інших торговців і тих, хто обернувся храм з місцем поклоніння на базар, тому учні пішли з
Ісусом, щоб спробувати підбадьорити його.

Ні камінь ліворуч неперевернутих
І Ісус сказав їм: «Чи бачите ви все оце? Поправді кажу тобі, там не залишиться тут навіть
камінь на камені, який не зруйнується вниз. Матвій 24:2
Учні вказуючи на будівлях храмовий комплекс і про те, як красиво, що вони є. Ісус говорить їм,
що все, що вони дивляться на буде розірваний вниз, так багато, щоб не один камінь не залишиться на
вершині іншого.

Коли станеться це?
І як він сидів на Оливній горі, на підійшли його учні до приватної, кажучи: "Скажи нам, коли станеться
це? І яка буде ознака приходу твого й кінця світу?" Матвія 24:3

Підійшли його учні до приватної: Це означає, що є, що не всі Апостоли прийшли до його
запитати, що він мав на увазі, але лише деякі. В наступні вірші з урахуванням імена тих, хто повернувся
до Ісуса, щоб дізнатися більше.

Ці апостоли, який запитав
І коли він виходив із храму, один з його учнів говорить йому: "Учителю, див, якій формі каменів і
те, що будівлі є тут!" І Ісус же сказав йому: "бачиш ти великі будинки? Там не залишиться тут
навіть камінь на камені, який не зруйнується вниз." І, як він (Ісуса) сидів на на Оливній горі, проти
храму, Петра і Джеймс і Іван і Андрій питали його самотою "Скажи нам, коли станеться це? І яка
буде ознака, коли все те виконатись має?» Марк 13:1-4
Коли Ісус ходив про викладання, завжди були дванадцяти апостолів, але було також багато
інших, всі з яких були учні Ісуса, бажаючи, щоб почути його слова. Що вірші кажуть мені, це що такі
пророцтва говорять, тільки до тих чотирьох, про які йшлося вище.

Здивований, за його словами, учні запитати приватною Ісуса, ",коли станеться це?" В історії ми
знаємо, що цього пророцтва руйнування храму відбувається або здійснюється в близько 70 р. х. Коли
римляни знести храму.
І яка буде ознака приходу твого й кінця світу? Наступний кілька вірші в книзі Метью є
відповіддю, що Ісус дає на це питання.

Час періоду: В аспекті розриваючи фізичної цегли та мінометних храму в Єрусалимі, це буде
застосовуватися тільки до першого періоду часу; Однак, якщо ви розумієте, що храм тільки символізм
заповіді і закони Бога, і Божого Царства на землі, пророцтва можна застосувати до всіх перші три
періоди часу. Протягом цих трьох періоди часу, анти Христос а потім лжепророк роботи знищити не
тільки справжній поклонятися Бога, але зневажати Бога морального характеру також.
Цей період першої темні століття, Римська церква намагається знищити все, що від Бога і
поклонялися, у тому числі у вбивстві будь які дати поклоніння Богові як Бог команд. За цей час
Римської церкви робить маючи або зберіганні Біблії або будь-яку частину злочин карається смертю.

Другий пророчі знак
На шахраїв
: Стережіться, що не звів ви. Бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи: я Христос. і зведуть
багатьох." Матвія 24:4-5
Багато хто сповідують бути Христос, або сповідують проповідувати вчення Ісуса, але будуть
проповідувати брехні і обдурити людини; і багато людей будуть обдурити в даючи поклоніння,
засноване на цих лжепроповідникам і бути обмануті свої помилкові Євангеліє.

Пам'ятайте: прийти в ім'я Ісуса, не просто означає, що вони насправді називають себе Ісуса,
але вони будуть сповідують проповідувати Євангеліє Ісуса, коли насправді вони проповідують
спотворений або забруднених варіації те, що Ісус Taught.
Це не те, що ще не станеться, але відбувається, навіть коли Ісус іще ходьби землі, а також
протягом 1260 років, що анти Христос надається на війну на святі Бога і під час всіх поколінь людини з
моменту.

Найбільших злочинців цього є Пап Римсько-католицької церкви, які всі сповідують бути
Христа, приховані під плоті іншого. Як ви пам'ятаєте, я показав це вам раніше, але я дати вам знову
тут, як нагадування.
Римського єпископа не тільки представник Бог Ісуса Христа, але він Ісус сам Христос,
приховані під завісу плоті. Робить римського єпископа говорити: це Ісус Христос, хто говорить.
Це був опублікований до стаючи Папа благочестивий X, архієпископ Венеції, в 1903 році н. е.,
коли він став 257го Папа Римської церкви, але він сприймається ще раніше в історії що ті Папи які жили
до благочестиві X вважали себе замінити для Ісуса, якщо не сам Ісус.

Час періоду: Навіть якщо ці вірші прогноз антихриста і темні століття, сьогодні було кілька, які
заявляли, щоб бути Ісуса, і багато хто повірили і пішов за ними і їх помилкових Євангелія, ці вірші
застосовуватися з першої та другої періоди пророцтва.

Третій знак пророчі
Чутки про війну
Та ye повинен почути війни і чутки воєн: побачити, що ви не бути стурбовані: все це має
статися, але це не кінець ще. Матвія 24:6
Людство було воюючих один проти одного, так як Каїн убив стані, так що ці речі як очікується.
Те, що Ісус каже: в тому, що ці менші війни, не Велика війна, яка буде Остання війна людина буде
боротися, але просто прелюдією до нього.
Всі війни, колись воювали людина є в їх основі заміщення війни між Богом і сатана. Незважаючи
на те, що там не може бути будь-який розпізнається сили добра зі злом, воювати один з одним, не було б
не війни між чоловіками, якщо не для війни між Богом і сатана. Одного разу Бог видаляє сатана
існування і тільки святих Божому і Небесного істоти залишаються, то всі війни буде видалено, а.

Час періоду: Що ці речі відбуваються сьогодні говорить нам, що пророцтва відноситься до
першого і другого періоди часу.

Четвертий пророчі знак
Лиха природи
Для народ повстане проти нації і царство на царство: і буде там голод і Уезерс і землетруси, в
водолазів місцях. Все це початок терпінь породільних. Матвія 24:7-8
Те, що Ісус говорив тут є, що буде багато воєн і часів скорботи, що стала відома як темні
століття, що час 1260 років, що анти Христос може зробити війну на святі Божого, за роки, а також тих
часів ведучого до великої війни. Протягом цього періоду часу, темні століття війн хто ж боїться і
крайньої убогості переможе для переважної більшості людей Європи а потім в кінці часів, бо весь світ
буде знати ці негараздів.

Час періоду: Це цього давно жахливі періоду часу, що Ісус дає попередження про. Однак, тому що
тато був відсторонений від Ватикану в 1798 році, було кілька більше війн, великих і малих, так що це
пророцтво знову поширюється на обох першої та другої періоди часу.

Пророчі п'ятого знака
Вбивстві Божими святими
Тоді видаватимуть вас до муки і вб'ють вас: та ye повинен будуть ненавидіти всі народи за
Ймення Моє. Матвія 24:9
Ім'я Бога більше, ніж ім'я, наприклад, "Я" або "Єгови", це посилання на те, що дає визначення з
ким є Бог, його, особистої честі, його особистості і його морального характеру і ці речі визначаються
Десять заповідей і мораль вчив нас Ісус.
"Ви" говориться в цей вірш є Святим Богом, як це визначено Ісуса, ",тих, хто дотр
имуватися Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса
Христа ."

Ці переслідуваннях повторився храм старші років тільки після розп'яття Ісуса, то імператорами
Римської імперії і нарешті в темні віки Римської церкви, але закінчилася після того, як Наполеон
видалявся, Папа Ватикану, який був у 1798 році, яка минулого року в 1260 році час пророцтва, як було
зазначено в книзі Даниїла.

Двох свідків Бога
Я буду давати влади до моїх двох свідків та вони будуть віщувати двохсот тисяч і шістсот днів,
одягнені в оперезана. Це два оливковими деревами і два Свічники, що стояли перед Богом землі. Одкровенні 11:34

Не думаю, що сатана в даний час не переслідувати святих Бога? Єдина відмінність від часу темні
століття до сьогодення, що на час під арештом ставиться Папа, всі, крім жменьки святих Бог
залишилися, настільки успішним Римської церкви був в знищуючи і глушників святих Бога.
Книга одкровення говорить нам, що двох свідків Божому буде убитий в кінці 1260 років, вони
повинні давати свідчення Бога, який підтримує вище, кажучи, що Римської церкви успішно вбиті off всі,
крім жменьки святих Бог перед його 1260 році термін закінчується.
Два свідок Бог, незабрудненій Біблії або книги пророків і чоловіків і жінок, які жили протягом
1260 років, що анти Христос довелося зробити війну на святі Божого, які визначаються як святих Бога.

Звір повинен вбити їх
І коли вони закінчили повинна їх свідчення, звір, який буде сходити з безодні повинен зробити війну проти
них, повинен подолати їх і вбити їх. Об 11:7

Безодні являє собою Малайзію сатани, з якого брехні й обману вилити безперервно. Я не буду
давати подальші роз'яснення з них зараз, але я присвятити весь наступний урок поглиблене обговорення
двох свідків Божому.
Звір, який буде сходити з безодні, (сатана), за блудницю (антихриста) сидить на задній частині
звір і вбиває двох свідків, які закінчили свої свідчення. Що це говорить мені в тому, що після 1260 років
намагаються, анти Христос врешті-решт, нарешті, вбити двох свідків, моя проблема з цим є як я можу
поступливий вбивство двох свідків з їх Біблії і святих Бога?

Ви Святого Бога?
Це має бути докази вам, що якщо ви вважаєте себе християнином, поки ви не будучи гонять і ні в
будь-яких інших християн, що може бути, це тому, що, як християнин, як визначено з 300's н. е. не є
Святого Бога. Ті, хто тримати Заповідей Божих, (всіх десяти з них), і
мають свідчення Ісуса Христа. Чи ви маєте право як Святого Бога як це
визначення дається? Ви підтримуєте Заповідей Божих, всіх десяти з них? Якщо ви спостерігати суботи
на неділю, перший день тижня, то ви не відповідають цим визначенням, таким чином, ви не Святого
Бога, але насправді є той, хто має знак звіра.

Коротка історія
Сатана робить війни відразу після розп'яття Ісуса, через його вплив і контроль над Храм
старійшин, потім, після того, як храмі знищено, сатана продовжує свою війну за допомогою
Імператорів Риму , починаючи з Nero, то сатана продовжує своє війну проти святих Богом через його
помилкові релігії анти Христос, Римської церкви, потім в кінці днів сатана дасть владу і авторитет з
анти Христос до сатани безбожним релігії , Лібералізму, інакше відомий як невірний пророк.

Слово Боже є істиною
Практично всі, хто я говорив, які називають себе християнином, вважають, що вони належать до
тих, що є Святим Богом, але коли я маю на увазі їх це визначення, які Святого Бога є, вони відкидають
це, незважаючи на те, що це визначення дається слова Ісуса в баченні апостол Іван і записано в Писанні
, книга одкровення.
Тому, що слово Боже є істиною ви повинні не відмовитися. Якщо те, що Бог каже, що в Біблії,
всупереч тому, що ви вірите, ви повинні прийняти Божої істини і ігнорувати те, що ви думали, було
вірно. Якщо ви не тоді ви падають, в той же гріх, що Адама і Єви, впав в. Вони приймаються брехні
сатани через слово Боже, і в цей гріх, вони були видалені з раю. Якщо ви приймаєте брехні сатани, тоді
Бог видалимо вас з його дітей, які є згідно з його законом. Так знімається це знати вічної смерті.
І вас: та ye повинен будуть ненавидіти всі народи за Ймення Моє. Сатана робить війни лише
проти тих, хто діти Бога, тому, що християни не піддаються переслідуванням сьогодні, тому що
поточний день християни не підходять визначення Ісуса, що потрібно, щоб бути Святого Бога. Вони

дають словах будучи послідовники Христа, але тим не менш вони беруть участь у практики, що місце їх
опозиції до Закону Божого.

Святі Бога
І Дракон з жінка його і пішов на війну з реліктові насінням її, дотримуватися Заповідей Божих, і
мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17
Ось терпіння святих: Ось вони що тримати Заповідей Божих і віри Ісус. Одкровення 14:12
У вище два вірші Ісус дає визначення Божому святих, які.
Як ви можете бачити обидва визначень вимагає, щоб ви тримати заповіді Бога (Десять заповідей)
і вірити в і жити за вченням Ісуса Христа і вірити, що Ісус є Бог в тілі людини.
Одна з речей, що тримати християни сьогодні Крім того, що Сен Бог є їх дотримання суботи в
перший день тижня, (неділя). В буття, глава 2Бог є специфічним, що його день відпочинку є сьомого
дня, а потім у вихід глава 20:8, Бог включена сьомого дня в якості своєї четвертої заповіді. Тоді є вихід
20:10 Бог виходить прямо і говорить нам, "сьомий день – Субота Господа Бога". Ви вірите в слово
Боже і підкорятися або ви цього не зробите. Якщо ви прийшли невдачі у це визначення, тоді ти не
Святого Бога, і тому ваші поклоніння марно.

Як немовлята прийняти слово Боже
На той час Ісус відповів і сказав: "я дякую тобі, Отче, Господи неба й землі, тому що втаїв ти
оце від премудрих і розумних та його немовлятам відкрив промовив. Матвій 11:25
Бог хоче, що ми прийшли до нього і його слово як немовля, прийнявши, що він говорить, як
справжній, не даючи опору через передбачувана розуміння того, що ви вже можуть міститися.
Те, що Ісус говорив, коли ви читаєте чи чуєте слово Боже ви повинні прийняти слово Боже як
істина. Якщо те, що ви вважаєте, щоб бути правдою проявляється помилкові слова Божого, то ви
повинні відмовитися від те, що ви вірите і прийняти, що слово Боже є істиною.
Це, як дитина набуває розуміння Священного Писання. Дитина буде дозволено, що його батьків
або інших дорослих сказати їм, як правда тому, що дитина не мають знань про свої власні порівнювати.

Так якщо батько розповідає дитині те, що не підтримується Писання, то дитина буде приймати цю
помилку як істина, яка є як сатана розширює свою брехню покоління в покоління.

Прийти до слова як дитина
Бог хоче, щоб прийти до його слова, як дитина. Все, що ви забули знає, покладатися на слово
Боже як істина.

Пам'ятайте Божого трюїзм: ", Якщо він говорив Бог його можна буде знайти в
Бога Святого Писання, і тому це правда. Якщо він не знайдений в Бога Святого Писання, то
брехня. " Тому якщо ви не підходять вище визначення того, хто Святого Бога і любити Бога, то не ви
вважаєте це доцільно, щоб робити все, що вам потрібно зробити, щоб принести себе в те, що підпадає
під визначення, що Ісус дає, після того, як всі Ісус є Бог, тому якщо він говорив він, це правда. Пітер
надає підтримку це вище взаєморозуміння з наступних вірші.

Молоко слова
Отже укладання осторонь усякою злобою і всі guile і лицемірство і envies і всі бездушності жіноче, як
Новонароджені немовлята, бажання щирі молоко слово, яке ви можете рости тим самим: Якщо так бути ye
вкусили, що Господь є милостивий. Я Петра 1:1-3

Коли ви відкласти в сторону ті весь речі, які ви думаєте, ви знаєте і виглядати як дитина, слово
Боже, ви побачите Божої істини. Це означає, щоб прийняти слово Боже, як ви старанно вивчати Святе
Письмо, як ніби ви чуєте слова в перший раз. Не подумати про будь-який протягом усього життя
переконання, але прийняти слово Боже як правду, без порівнюючи його з те, що ви думаєте, ви вже
знаєте.

Пам'ятайте: Сатана обманює; і Ісус говорить нам, що весь світ буде вірити брехні сатани і
дати поклоніння відповідно до цих брехні.

Весь світ в лукавства
, І ми знаємо, що ми Бога, і весь світ обманює в лукавства. Я Іоанна 5:19
Як ви думаєте, що ви якось не застраховані від брехні сатани і що поклоніння, ви даєте до Бога
створення, коли Ісус говорить нам якраз навпаки?

Виявлено промовив
я дякую тобі, Отче, Господи неба й землі, тому що ти заховав оце від премудрих і розумних та
його немовлятам відкрив промовив. Незважаючи на це, батько: Бо так було до вподоби в очах Твоїх.
Від Матвія 11:25-26
Ви бачите, ви Мудрого і розумних та Бог має приховані свою правду від вас, але дивлячись на
слово Боже в дитинстві, хочуть, щоб дізнатися, з не попередніх омани, бачачи слово Боже, як будучи
правду, потім ви побачите Божої істини і знаю його слави.

Час періоду: З всі ці пояснення, що я показав вам, його можна потім зрозуміти що цього пророцтва
відноситься до першого і другого періоди часу.

Пророчі шостого знака
Багато хто повинен бути ображені
І багато-хто ображатися і видавати один одного і один одного будуть ненавидіти. Матвія
24:10
Якщо ви вважаєте, що ви знаєте, істинне слово Боже і хтось приходить до вас і говорить вам, що
ви вважаєте, що є насправді брехні сатани, ви, безсумнівно, бути ображені цієї людини. Як сміє він
сказати вам що ви не праві, і ви обдуреним сатани?
Це призведе до ненависті ця людина, хто тільки хоче, щоб показати вам Божу істину. Але ви
вважаєте, що ви вже знаєте Божої істини, так що ви відмовитися від слів цієї людини, і багато хто навіть
піде до сих пір щодо того, мати цієї людини ув'язненні катували і вбили.
Цей вірш стосується безпосередньо вище вірші. Якщо ви вважаєте, що ви сказали, всі ваші
життя, як, правда, потім ви читали такі, як я представляю вам тут, то вам може бути ображені, тому що
те, що я пишу, не згоден з те, що ви думаєте, щоб бути правдою.
Бути "образив," це не вірив у правду, навіть тоді, коли по
казано вам в Писанні як справжній слово Боже. Тому що
Писання не згодна з те, що ви вважаєте, ви сердитесь, "образив," на того, хто має жовчного виявлення

ваш нерівності. Такий злий може вам стати що призведе до цієї людини, щоб бути прийняті тих, які
працюють на знищення Божої істини.
Це відбулося протягом 1260 років пророцтва, даровану Daniel, де діти хотіли б відмовитися від
своїх батьків, братів і сестер, і де батьки хотіли б відмовитися від своїх дітей, де сусід б відмовитися від
сусіда, випробування інквізиції, що здебільшого призведе до torcher і тих, хто відмовилися від смерті.
Таким є шлях сатани, щоб привести людей, які в іншому випадку повинні любити один одного, щоб
перевернути їх до тих, які працюють на знищення святих Бога.

Випробування інквізиція
Це було так в темні віки, під час правління терору завдали люди Europe Римо-Католицької
Церкви яких розкривається в книзі Даниїла як анти Христос. Пам'ятаю, з історії, Випробування
інквізиції , що Римської церкви використані ті випробування дати легітимності його війни на святі
Божого? Римська церква позначені тим, які виступали проти його язичницьких практик і блюзнірство
вчення, як єретики і відьми, потім спричиняли бажання бути піддані тортурам і вбиті.
Ця війна проти святих Бога не вів, тільки Римської церкви поодинці, але також царів і Європи,
тому ті народи, розглядаються як частина антихрист дворянства.
Незважаючи на століть довгий зусилля сатани, анти Христос і лжепророк кінці днів, з
поверненням Ісус Христос, сатана і його союзники будуть розбиті, як він пророкував у наступному.

Рок Божий гнів
Ти бачив, то до що камінь була вирізана без рук, який боввана на ногах, які були заліза та глини, і
гальмо їх на шматки. То був, залізо, глина, латунь, срібло та золото, розбиті на шматки разом і став
схожий на полови літа молотьби-ти поверхів; і вітер поніс їх геть, що немає місця для знайдено їх: і
камінь, який боввана, став великою горою і наповнив усю землю. Даніель 2:34-35

Пам'ятайте: В книзі Даниїла вище вірші; які є пророцтва другому приході Христа.
Як ви пам'ятаєте, з моїх попередніх пояснення, зображення з вище віршах, мульти металеві
статуї з цар Навуходоносор мрії, і що на ноги і десять пальців статуя представляє десяти провідних
країн Європи, яке виникає з попелу Римської імперії. Вирізати без рук камінь, символічний Христа, і

що він буде Христа, який руйнує анти Христос, як показано включити ці десять країн. Таким чином, в
кінці днів, сім нації, які залишаються від оригінального десять будуть знищені і покарані за їх участь у
надання потужності до антихриста, який є помилкової релігії Римської церкви.

Час періоду: Це ще належить побачити, якщо ці всячини, тортур і смерті, святих Божих буде
відбуватися знову в кінці дні, що ми в даний час живуть в, таким чином, я вважаю, що пророцтва
застосовується лише до першого періоду часу. Незважаючи на те, що лжепророк буде прагнути подати
переслідувати Святим Богом, він фактично не буде мучити або вбивство їх; принаймні я не вірю, це
буде, хоча я можу помилятися з цього питання. Тільки час покаже.

Сьомий пророчі знак
Багато хто повинен бути обмануті так
І воскреснуть багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Матвій 24:11
Коли ви переконані, що ви вже знаєте справжній слово Боже, але насправді вводить в оману
брехнею сатани, ви будете відкритих себе до проповідь від помилкових Євангелія сатани подальшого
видалимо вас із знання Божої істини.
З це визнання брехні сатани мораль мас руйнується суспільства в ненависті і недовіра для інших,
і замінить Божа любов однієї людини для своїх сусідів; навіть діти прийдуть ненавидіти їх батьків,
братів і сестер, який неприродне стан умови життя людини.

Час періоду: Через беззаконня (гріх), які рясніють, поважати інших людей навколо вас, буде
втрачено концепції. Це дуже проявляється в кожному нашому особистому житті сьогодні, як це було в
середні віки, таким чином пророцтва, застосовується до першої та другої періоди часу.

Холодний беззаконства любов
І тому, що розріст беззаконства любов багатьох холодно. Матвій 24:12
З іншого боку ви постояти за Божим моралі, Тримайте вашу віру і терпіти життя, ще за часів
скорботи і печалі, то вам буде зберігатися.

"Терпіти," означає стояти швидко проти брехні сатани і с
покус і залишатися вірними Божого моралі і дати пок
лоніння Богові як він Бог команд.
Для Холодного воскуне втратити природних любов, яка є нор
мальним для двох людей мати між один з одним, таких як
між дитиною і батьками або між братами і сестрами. Такого роду любов проявляється в тому
відношенні, що вас і показувати один до одного. В кінці днів як це було в роки в 1260 році пророцтва,
любов буде віск холодно.
Вам потрібно тільки подивитися на всі ненависті і насильства, що відбуваються на Близькому
Сході і в містах світу, щоб побачити сатани рука на роботі. Ти даси на спроби сатани робить вас
заповнити з ненависті до своїх сусідів, або будуть дивитися на Бога/Ісуса і уроки любові, толерантності,
милосердя, повагою і добротою. Сатана хоче, що ненавидить людину і вбиває один одного, не дають на
його шляху, але звернутися до чином Бога.

Час періоду: Через беззаконня (гріх), які рясніють, поважати інших людей навколо вас, буде
втрачено концепції. Це дуже проявляється в кожному нашому особистому житті сьогодні, як це було в
середні віки, таким чином пророцтва, застосовується до першої та другої періоди часу.

І тому, що розріст
, Але повинен витримати до кінця, так само, той буде спасений. Матвій 24:13
Там було багато фальшивих пророків протягом багатьох років, не тільки в Папа в, а також в
інших релігій, яка називає себе християнської, єврейської та мусульманських і там навіть було, хто
сказав, "я впевнений, що Ісус" і багато хто мати слідують і вклонялися їм. Але вони не дають
поклоніння Богові як він Бог команд. Їх вчення не є Богом, але помилкові доктрини. Ці сатани і в даний
час використовується як спосіб тримати вас від даючи вашого поклоніння Богу створення. Зробити
проповідуванню тез неправдиво Христа, ви отримуєте забруднені беззаконням (sin) бо вони будуть
тягнути вас від істинного і правильний шляхом надання поклоніння Богу.

Пам'ятайте: якщо ви поклоняються Богу в будь-якому випадку якого додає або
зменшується від того, що Бог намітив в перших чотирьох з десяти заповідей; Ви є не поклонінням на
всіх.
Якщо Бог не говорити це, то це брехня. Якщо ви вважаєте, істинним і правильний в поклонінні
Богу, не підтримуються у нічого знайти в Писанні, то це, швидше брехня. Вірити в слово Боже, бо це
правда.
Просто Озирніться навколо вас. Якби ці релігії, яка називає себе християнської дійсно Бога,
потім ви думаєте б так багато ненависті, насильства і відсутність шкода або милосердя в світі? Ісус
вчив, що бути з Богом, ми повинні мати любові, миру, шкода тощо милосердя в наших серцях. Те, що
так мало цих якостей у людей нашого часу, говорить мені, що вони засліплені від Божої істини і тому
займатися практики проти Бога.

Розглянути це: Якщо Бог не у вашому серці, тоді ви будете знати гнів, гнів не може знати,
якщо ви Бога. Якщо ви відчуваєте гнів, то ви не знаєте, Бог. Бог хоче, щоб мати персональних та
інтимні відносини з вами. Для цього не потрібно церква, збори або навіть проповідник. Ви тільки
повинні розуміння Десять заповідей і вчення Ісуса Христа і не соромиться про даючи молитви до Бога.
Якщо ви тримати ваш поклоніння Богу, як це прописано в десять заповідей, а також вчення Ісуса,
що довести до завершення законів Бога, і пророків, і тримати Стедфаст справжній слово Боже,
незважаючи на тиск інших людей навколо вас, то Бог дає обіцянку у перерахованих вище, що ви буде
збережено в Ісуса.

Час періоду: Через беззаконня (гріх), які рясніють, поважати інших людей навколо вас, буде
втрачено концепції. Це дуже проявляється в кожному нашому особистому житті сьогодні, як це було в
середні віки, таким чином пророцтва, застосовується до першої та другої періоди часу.

Восьмий пророчі знак
Святі Євангелія проповідувана буде
І ця Євангелія царства проповідувана буде по цілому світу на свідоцтво народам усім; і тоді
прийде кінець. Матвій 24:14

Проповідував у всьому світу
В середні віки Божому Євангелії є жива зберігається двох свідків, які висловили припущення,
святих Бога, що пережити ці століть і незабрудненій написаних книг пророків, які ми називаємо Біблію.
Цей вірш дає підтримку, що одного з двох свідків насправді є Святий Боже Євангеліє, як
записано в книгах пророки, як старий і новий Завіти, а також що людини, або чоловіків беруть участь у
Святій Євангелії Бога до людей того часу проповіді.
Ключ до розуміння цього вище віршах і пророцтва знаходиться за словами, "весь світ". В темні
віки, слово Боже було звіщено, але тільки в Європі а потім тільки в шепоче. Тринадцятого вірша
говорить, що кінця не вступають до слова Божого проповідував в усьому світі.
Цю веб-сторінку, що ви зараз читаєте, є одним із способів, що викликав Божий що справжній
слово Боже Євангеліє проповідується по всьому всьому світу сьогодні, таким чином, це тепер, що
прийшов кінець.

На свідоцтво народам усім
Це вище віршах говорить про кінець днів, які зараз ми знаходимося в а не іншим посиланням на
темні століття і двох свідків Божому.
Я показав, раніше, 2 свідки є Бог; Перший Святих Бога , який видалено собі жити в пустелі і дав
свідчення через 1260 років темні століття, слово Боже і другий Божої Святого Писання, яке є те, що
Бог святих проповідував під час ті роки і в сьогодні.

Вічне Євангеліє Бога
І побачив я іншого Ангола, літати в розпал неба, маючи вічне Євангеліє, щоб проповідувати їм,
що жити на землі і до кожної нації, родинний та язик і люди, гучним голосом, кажучи "бійтеся Бога та
славу дати йому; прийшов час його рішення: і поклоняються йому, який зробив небеса і землю і море і
фонтани води. " Одкровення 14:6-7
Вічне Євангеліє є посиланням на Святій Євангелії Бога і його правди, що лежить в межах. Ці
сторінки, як що ви давно читаєте показав, Біблії як це під час мого життя, має слів, внесок там, сатана,
змінених істоту Бога, що спотворень.

Цей вірш є говорив мені, що це ангел буде мати у своєму розпорядженні Святій Євангелії в
справжня форма і сенс і він буде з цього що він буде проповідувати Божої істини для всього світу. Як
тільки це незміненому Святе Євангеліє відображається для нас і ми потім побачивши Божої істини, ми
відпасти від наших церквах помилкових і традиції і звернутися до Бога, Ісусом і його справжнього
поклоніння. Це-це ангел, який проповідував зі мною і через мене ви можете почути, що він показав
мені, читаючи ці слова на цій сторінці.
Тринадцятого вірша, від Матвія 24:14, також є посиланням на вище два вірші. Святе Євангеліє
Божому буде проповідував в кінці днів, як це промовляв, а істина і повного Євангелія Божого спочатку
отримаєте назад у світ вище ангел на небесах.

Я питаю, чому?
Давайте дамо уваги на те, що Бог намагається розповісти нам в ці два вірші з книги Одкровення,
тому що вони найбільш глибоке. Коли я вперше прочитав ці вірші, я попросив ці питання:
"Чому ангела в небі мають вічне Євангеліє Бога?"
"Не у нас є Святий Боже Євангеліє в те, що ми називаємо Біблію?"
"Тому що у нас є Біблія, чому це необхідно, що цей ангел проповідує нам?"
"Що Бог є маючи цей ангел проповідувати від Святого Писання, робить це, то означає,
що те, що є в Біблії помилкових або в дуже найменш забруднена з брехні сатани"?

Питання: "Чому ангела в небі мають вічне Євангеліє Бога?"
Я можу тільки припустити, від цього, що сатана в деякі речі вдалося розмістити лежить на
сторінках Біблії. Я повинен також припустити, що потім Ось чому Бог потребує, що ми на землі є звіщав
незабрудненій Святого Ангела в небі, що Бог зберіг на небі від сатани корупції.
Якщо все це правда, що означає, що ті, які називають себе християнами обдурять, і що який вони
вважають, щоб бути правдою про те, як ми повинні дати True та виправити поклоніння Богу, по суті
забруднене брехнею сатани.

Питання: "Не у нас є Святий Боже Євангеліє в те, що ми називаємо Біблію?"
Якщо це правда, що стосуються ангела в небі, проповідуючи вічне Євангеліє Бога до нас, хто
живе на землі в цих кінця днів, то я повинен давати свідчення на те, що ми повинні чекати більше не цей

знак кінця днів приїхати, бо я дізнався все, що я справжній слова Божого , не за будь-які розвідки моєї
власної, але тому, що Бог показав свою правду мене. Тому я вважаю, що це було не так багато Бога, що
була показані мене ці правду, але цей кут на небесах, говориться в вище дві вірші.

Питання: "Тому що у нас є Біблія, чому це необхідно, що цей ангел проповідує нам?"
Я потім необхідно прийняти, що він не був настільки Бога, який показав мені все, що я дізнався,
але це ангел, проповідуючи мені. Знаючи це, я повинен приймати силу Ісус явив апостола Іоанна в:
"бійтеся Бога та славу дати йому; прийшов час його рішення: і поклоняються йому, який зробив
небеса і землю і море і фонтани води. "
Ви розумієте, що ці слова говорять нам? ", Що прийшов час його рішення:" Ми більше не
доведеться чекати, тому що з проповіді це ангел, прийшов час суду. Час вгору, покаятися в своїх гріхах,
просить у Бога для його прощення ваших скоєння ті гріхи і витрачати час і зусилля, щоб бути в Духа
Божого. Тільки ті, хто в Духа Божого, (які є Святим Богом), повинен бути raptured до в хмарах, з Ісусом,
всі інші повинні обличчя судження і дати відповідь на лукавства своє життя.

Тоді прийде кінець
І ця Євангелія царства проповідувана буде по цілому світу на свідоцтво народам усім; і тоді
прийде кінець. Матвій 24:14
Так що ви будете знати, слова, потім повинні відбутися в кінці, не посилання на другому
приході Ісуса, але що кінець днів буде після нас, або Велика війна-це не далеко.
"Що Бог є маючи цей ангел проповідувати від Святого Писання, робить це, то означає, що те, що
є в Біблії помилкових або в дуже найменш забруднена з брехні сатани"?
Коли Ангел на небі починається євангелізації на вічне Бога до нас, хто на землі, то буде прийшов
кінець днів. Коли це відбудеться, ми будемо в кінці часів. Я знаю, що це сталося тому, що все це, що я
писав і поміщений на цій сторінці, я зробив, тому що Бог дав мені зробити це. Це-це ангел, який
проповідував мені; тому зараз ми знаходимося в кінці дні бо вони прийшли.

Час періоду: Незважаючи на те, що я даю коментарі на те, як ці вірші відносяться до років, що я
живу в і моралі мій час, ці вірші, також Таймс темні століття, і негараздів, викликані антихриста який є
Римської церкви. Таким чином, пророцтва застосовується до першої та другої періоди.

Як сатана обманює
Цікаво розслідування
Змій був більш тонкі, ніж усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки так,
чи Бог сказав: не Їжте з усякого дерева саду? Книга Буття 3:1
У Святому Письмі Бог показали нам, як Диявол переконує деякі з його брехня. Як ви пам'ятаєте,
найперший пророцтва зробили Богом у Едемському саду. Ви всі знаєте історію, але давайте подивимося
на неї ще раз у світлі сатани, спроби обману людини, тим самим викликаючи людина залишити
поклоніння істинний Бог.
Як ми всі знаємо, змія є Люцифер або сатани, занепалий ворог, переодягнений. Це змушує мене
замислитися, якщо до брехні сатани Єві, якщо Господь дозволив кути взяти на себе форма польова
звірина, або якщо при цьому, Люцифер був в порушення законів Божих перш ніж він навіть говорили
слово до Єви. Одна річ, ви повинні мати на увазі, Сатана був говорити неправду і бродильних повстання
на небі задовго до того, що він сказав, що лежить до Адама і Єви. Це не просто чоловіка, якого він
обдурив, але ангели та інших небесних істот, а також.
Слово "тонким" у перекладі з слово іврит, "Aruwm," який означає, розумний, хит
рий, таким чином, брехливий.
Я хочу взяти до відома як сатана починається його зв'язок з Євою тринадцятого вірша. Він
дружні і просто задає питання, як якщо б цікаво.

Причини Єва дати розгляду
І відповіла жінка змієві, "з плодів дерев саду ми можемо їсти: , Але з плодів дерева, що в середині
раю, Бог сказав, не Їжте із нього, не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. " Книга Буття 3:2-3
Як ви можете бачити, дружніх розмови, сатана дав Єва привід задуматися про слово Боже і його
заповіді, що вона не їсть цього одного дерева. Це також говорить нам, що Єва знали велінням Божим і
не знають про це, і знаючи, що це для неї потім їсти з дерева, вона була б в непокорі слово і заповіді
Бога.

Сатана в спочатку записаний брехні
І сказав змій до жінки "Ye повинен Умерти не вмрете: Для Бога, знаю, що в той же день ви
їсти, то ваші очі, і ви будете немов Боги, знаючи добро і зло. " Книга Буття 3:4-5
Сатана називають просто Бога брехуном і брехун. Спочатку він каже Єва просто протилежне
тому, що Бог сказав їй, що вона б не померти, то він додає ще трохи поставити сумніву наміри Бога в
душі Єви, розповідаючи їй, що Бог хоче мати їх їсти від дерева, для якщо вони це зроблять, вони
стануть як боги. Не зовсім, але це мається на увазі.

Значення
У розмові вище Єва інформує сатана про те, що Бог сказав їй і Адам, "Ти неодмінно помре".
Сатани відповідь на що це, "ти повинен не померти." Роблячи таким чином, сатана змінився Божого
сенс шляхом простого розміщення трьох листі слово між чотири слова Божого. Це таким чином, що
Диявол переконує, що деякі з його лежить в межах на сторінках Біблії.
Коли Біблії перекладено від стародавніх текстах сучасні мови, сатана має вставлений слова і
навіть видалених слів або віддали сучасних слів як перекладу для древніх слова що має часткової або
інший зміст, ніж давні слово було тільки. Це тому, що я прийшов, щоб це розуміють, чому я не
поспішати, щоб дати визначення не тільки англійські слова з англійського словника, але я пошук
древніх слів від узгодження Біблії, тому я знаю, що таке Божого первісний зміст а в цей спосіб виявити
вам читач, справжній слово Боже. Це таким чином, що я відкриваю мій обачність в моєму дослідженні
святе слово Боже як приклад про те, як ви повинні вивчити і дослідження в ваше бажання пізнати Бога
тісно і особисто.

Дев'ятого знаком пророчі
Мерзоту запустіння
Коли ви тому ви побачите ту гидоту спустошення, з Даніель пророка, стояти у Святому місці,
(які так хто читає, нехай розуміє :) Матвія 24:15

Я бачу тринадцятого вірша, як більше не пророцтва темних століть, але стрибок вперед в часі до
кінця днів. Я бачу це як Бог дає попередження, що ж антихриста темні століття все ще небезпека святих
Богу в кінці часів. Незважаючи на те, що анти Христос був його силах, щоб заарештувати, torcher, і
вбивство святих Божих вилучено з нього, вона все ще має здатність викликати тих, хто не старанними у
своєму дослідженні справжній слово Боже, потрапити в брехні і обманів сатана і його анти Христос
поставив на їхньому шляху.
Мерзоту запустіння посилання на анти Христос, а лідер антихрист релігії папою римським.
Коли ви бачите лідер антихрист релігії, (тато) укладати Єрусалим (святиню), то цього пророцтва буде
прибути пройти.
Слово "Гидоту" визначається як: те, що аморально, огидно або г
анебним, відчуття інтенсивним неприязнь чи несхва
лення бік хтось або щось. Це Бог, що відноситься до анти Христос як гидота;
Таким чином, це Бог, а також святих Божому, які знаходять Римської Церкви як аморально, огидно і
ганебним. Я свідчать в такому правда, принаймні мені, бо я спроба і прагне бути Святого Бога.
Слово "Desolattion" визначається як: порожній, голі ненаселений і
пустельний; Alone, відокремлений, безрадісні і без над
ії, знедолених.
Тому що Римської церкви та її дочка церкви проповідувати сатани помилкових Євангеліє, вони
не є гидоту. Тому що ті, хто дає поклоніння як помилкові Євангеліє диктує сатани, вони, що належать
до цих помилкових церков, без надії спасіння, і що робить їх пустельному, незважаючи на те, що ті, що
поклоняються так вважають себе збережено у Христі, тому що вони були обдурять.
Святе місце не просто означає храму курган, але область, що стародавні міста Єрусалим зайняли
є також Святому місці, у що Бог більше, ніж один раз в Писанні відноситься до як його Святий місто
Єрусалим, і він посилається на горі, Єрусалим побудована на як Святий курган.
Бог викликало що мусульманської на будуть будувати їх купол скелі, на території храму в
Єрусалимі, так що храму ніколи не може бути побудовано знову. Євреїв в їх поколінь довгий ковзати
від Закону Божого, викликало дім Божий стати, як Ісус відноситься до нього печеру розбійників, ось
чому Бог дозволив це повинні бути знищені, не один раз, а двічі, перш на вавілонян, потім знову 600 +
років потому римлянами.

Assentation лжепророк
І я побачив інший звір, підійшовши з-під землі; і він мав двох роги, як ягня і він розповів як дракон. І він
exerciseth всю силу перший звір перед нимі наводить щоб землі і їм, що перебувати в ньому для поклоніння перший
звіра, чиї смертельної рани була видужала. Одкровення 13:11-12

До мого розуміння, вперше Папа церкви або Рима відправився в Єрусалим, було в 1964 році. З
тих пір, може бути 4 або п'ять разів має тато пішов туди. Я задав питання, якщо тато вже пішов туди, не
один раз, але кілька разів, то чому б не був одним з цих випадків той, який дав виконання цього
пророцтва?
Бог відкрив відповідь на це запитання, показуючи мені наступне. Існує інше пророцтво, дароване
Ісусом, що необхідно спочатку виникають перед візитом до Єрусалиму Папи буде залучати до
виконання цього пророцтва, і що проявляється у віршах з вище двох.
У ці два вірші Ісус є інформування нас що це невірний пророк отримує владу і авторитет перший
звіра. Перший звір такий, який антихрист символізували в Одкровенні 13:1-9. Все, що він описує, як
речі що антихрист має право робити в цих віршах огляду або припускав оглянуто лжепророк, в тому, що
влада анти Христос був узятий від нього в 1798 році Наполеон.
У перші кілька разів, що Папа відправився в Єрусалим, лжепророк досі не отримав цю владу і
авторитет, так поки він робить, пророцтва відносно мерзоту запустіння не виконається.

Те, що утворюють лиха?
, Коли ви побачите мерзоту запустіння, звіщав Пророк Даниїл, на стояти у Святому місці, (які
так хто читає, нехай розуміє :) Нехай потім в Юдеї в гори втікають. Матвія 24:15-16
У жовтні 2013 року я впевнений, що ця assentation влади невірний пророк насправді відбуватися,
тобто там, в моєму розумінні, що наступного разу, коли Папа подорожує до Єрусалиму, пророцтво
згаснуть, вщухнуть, і свого роду лихо спіткає земель Юдеї. Як це відбувається, Папа пішов до
Єрусалиму на 30 травня 2014 року, так що я в очікування і пильність у другій половині цього пророцтва,
бути реалізовані найближчим часом.

Якщо Бог говорить тих, хто в Юдеї, щоб бігти в гори, тоді я бачу це попередження, як перший
залп великої війни, і як такої я бачу, як напад на одного з головних міст Юдеї, свого роду військовий
удар з важкі ушкодження і загибелі.
Я не бачу це як місто Єрусалим Однак, бо є інші вірші, які припускають, що Єрусалим буде як і
раніше стояти коли Ісус повернеться, який не буде відбуватися до кінця великої скорботи.
Я бачу, як хороші можливості, що це може бути напад на Тель-Авів або Шева Однак. Як вище
віршах розповісти нам, це тільки ті, хто живе в землі Юдеї, які потрібні, щоб бігти в гори, коли тато йде
на Святому місці. Наступний знак дає причини, чому вони повинні покинути свої будинки.

Перший залп великої війни
Потім нехай в Юдеї в гори втікають: дайте йому, що на housetop не прийти вниз взяти щонебудь з його дому: І нехай йому, що в поле повернення назад взяти одежу свою. І горе ж, з дитиною і
їм те, що годує грудьми, за днів тих! Моліться ж, що ваш рейс бути не взимку, ні на день суботній:
Матвія 24:16-20
Ми знаходимося в Спроба визначення впровадження, коли Велика війна йде від звичайної війни,
що в даний час ядерної війни. У цих зусиль є логічним, що ми подивитися на пророцтва, які вони
отримують від Ісуса і визначити, що це таке, що вони показують нам.
Пророцтва, дароване Ісусом, є ще раз попередження щодо початку Великої війни. В цьому
пророцтві остаточного момент в історії може бути визначена (дата, яка мерзоту запустіння стоїть на
Святому місці), і я вважаю, що саме з цієї дати, що потім можна обчислити час пророцтва одну годину,
один день, один місяць і один рік, як зазначено вище.
На 30 травня 2014 Папа Римської церкви стояв на місці Святому, коли він відвідав території
Західного Берегу, відбудеться після Другої світової війни мусульманські біженців з створення держави
Ізраїль.
Я бачу ці вірші як велике лихо здійснення великої площі і населення. Це також говорить мені, що
буде Закон природи, такі як землетрус, але що це буде як акт війни проти Ізраїлю нації. Тому, що ця
подія знаходиться спусковим механізмом, який ініціює Велика війна, я відчуваю, він повинен бути
військових дій, інше чому це викликало б Ізраїль мститися, яка є, що якого починається великої війни.

Велика війна почалася
Потім нехай в Юдеї в гори втікають: дайте йому, що на housetop не прийти вниз взяти щонебудь з його дому: І нехай йому, що в поле повернення назад взяти одежу свою. І горе ж, з дитиною і
їм те, що годує грудьми, за днів тих! Моліться ж, що ваш рейс бути не взимку, ні на день суботній:
Матвія 24:16-20
Ці вірші розповідають про перший залп великої війни. З цим все, прийшовши до минулого, я
переконаний, що зараз ми знаходимося в перші дні великої війни. З цієї першої атаки на Ізраїль
прийшов серії Продовжуючи і постійно зростаючої події на Близькому Сході і всього світу, що говорить
мені, що це світової війни. Незважаючи на те, що ця війна не дивитися, як другої слово з великої армії
обличч один одного, конфлікт є по всьому світу; Таким чином, це світової війни.
Час є коротким; Ці конфлікти будуть тільки отримати більше і ширше розповсюдження, поки у
нас буде великий армій стикаються. Промовляв відбуваються і те, що Бог говорить нам трапиться
станеться, що немає ніяких сумнівів.

Третій храм
Багато з тих, які називають себе християнином, і якщо я не помиляюся, євреїв, вважають, що
третій храм буде збудовано за час, що призводить до або належать до кінця днів, але це помилкової
інтерпретації пророцтв, наведені в книзі Даниїла і книга одкровення. Не буде ніяких третій храм. Якщо
ви вважаєте, що буде третій храм, то ви дивитися марно для ознака того, що ніколи не настане. Цей
сатана хоче від вас, так що це буде занадто пізно для тебе, коли Велика війна починається і повернення
Ісуса.

Час періоду: А це виключно для другого часового проміжку, що відноситься до тих подій,
які відбуваються лише до або є причиною великої війни.

Десятої пророчі знак
Почнеться атомна війна
Тоді повинна бути великої скорботи, не було з самого початку світу цього часів і ні, ні колинебудь особи несуть. І крім тих днів повинні бути скорочений, там необхідно ніяка людина буде
збережено: Але заради на обраних ті дні буде скорочений. Матвія 24:21-22
Інтерпретувати Gьники скорботи означає Велика війна почнеться а потім після закінчення цієї
війни. Це буде на відміну від будь-яких інших війна в історії людства, тому що вона буде в основному
боровся з ядерної зброї. Я вважаю словами, "зберегти ніяка людина", як Опис такої зброї, в тому, що
тіло не може вижити випромінюванням від ядерного вибуху. Ісус дає подальшого описи останньої на в
його пророцтв, що дає Додана підтримка для війни, будучи воював з ядерної зброї.

Пояснення в огляді
Моє тлумачення дев'ятого пророчі знак полягає в наступному: Папа як глава церкви сатани, анти
Христос, буде йти до Єрусалиму, який є святиню. Дев'ятого знаком повинні слідувати перші вісім того,
дароване Ісусом, бути у виконанні пророцтва кінця днів.
Після того, як Папа залишив Ізраїлю, війна почнеться, як скоро після я може тільки
здогадуватися, але я не думайте довгий. Чому Ісус скаже їм в Юдеї тікати з маєш або що вони не
повинні навіть повернутися до отримати свій одяг, якщо речей б статися дуже швидко?
З цього пророцтва наступний безпосередньо після той щодо мерзоту запустіння, чи є дивуватися,
чому я б припускали, напад на народу Ізраїля бути ядерного удару. Як я визнають, я поняття не мав про
те, як скоро було б перед війна б ядерної і розвиватися в Великої війни як пророкував у вище віршах.

Перший сценарій
Я спостерігав за поточний geo політичних подій, і тому я можу бачити кілька можливих
сценаріїв, що може спричинити появу якої зараз бушує в багатьох частинах світу свою чергу, буде
ядерної війни.

В цей час, Липень 2015 року народу Ірану, формально Персії, розробив ядерної зброї і ракет,
здатних доставляти їх в будь-якому місці в межах регіону Східного Середземномор'я. Ізраїль має
історично вдавалися до упереджувальний нападів на її арабських сусідів коли він відчував, його безпека
знаходитиметься під загрозою. Нації очолювана божевільних як ситуація в Ірані, з ядерної зброї, є
реальні і безпосередньою загрозою для Ізраїлю, і таким чином Ізраїль може атакувати Іран таким чином,
щоб знищити тих зброї, перш ніж вони можуть бути використані. Це один з варіантів.

Другий сценарій
Іншим можливим сценарієм є що Іран, знаючи вірогідності нападу на неї, Ізраїль атакує Ізраїль
по-перше, з ядерного удару, який escalades у світі ядерні держави, такі як Росія, Китай і США в ядерну
війну. Для цього восьмий знак, щоб бути виконаний як я запропонував, вона повинна, що тато має
причина, щоб йти до Ізраїлю, який він зробив на 30 травня 2014 року.
Я не знаючи, коли війни, яка тепер вирує у світі буде йти ядерної, але це те, що ці пророцтва є
все про. Принаймні я знаю, що потрібно шукати, а не тих, хто про своє життя в повний невігластво. В
тому, що ці пророцтва йдуть в минуле говорить мені, що ми вже в кінці дні проте і я чекати в очікуванні
знаючи, тепер, коли тато пішов до Ізраїлю і стояла на святиню і Ізраїль був атакований, як Ісус сказав,
що було б.
Існує один інших geo політичної ситуації, що сприяє нестабільність, що існує сьогодні на
Близькому Сході, і це громадська неповага, що американський президент Обама, показав по
відношенню до Ізраїлю та його відкритим спроби спокою та дружби по відношенню до тих держав,
включаючи Іран, які мають пообіцяв знищити Ізраїль.
Якщо нації, як Іран повинні думати, що США б стримати будь-яка підтримка Ізраїлю, це може
дати їх викликають на страйк. Всі ці речі, я думаю, мають можливість залучення про початок ядерної
аспект великої війни та її результаті великої скорботи, що Ісус дає попередження про.
У той час я написав вище ці слова, я не знав, що Президент Сполучених Штатів в
односторонньому порядку дасть Іран, все, що у нього в ядерних переговорах просто прийшли до
висновку, без будь-якої здатності США або хто-небудь з будь-якої здатності до виглядати і підтвердити
відповідність Ірану. Такі дії, адміністрація Обами є більше як зраді проти Сполучених Штатів, ніж це
Дипломатична суперечки.

Час періоду: Тому що ці події є винятковими для другого періоду, це стосується лише цього
періоду.

Світи умиротворення Ірану
У липні 2015 Американський президент, а також кілька інших лідерів народів Європи, прийшов
до домовленість з Іраном, що вони думають, що буде запобігти подальшому свої зусилля на отримання
ядерної зброї Іран.
Вперше за всю історію ісламської держави Іран його не підтримали будь-яких угод, він зробив з
будь-якої нації, що не було мусульманських. З цієї причини у мене немає очікування, що Іран буде бути
стримався цієї останньої угоди або. З цієї причини Іран може мати ядерну зброю Міжконтинентальний
невдовзі. У той же час з розширенням Ірану палати привело до цієї угоди, вона буде мати величезні
обсяги вільних грошових коштів, він може потім використовувати в триваючі зусилля дати військову
підтримку мусульманських екстремістів всьому Близькому Сході та в інших місцях в світі, викликаючи
світової війни, що в ході роботи прямо зараз, щоб нагріти ще більше.
Вище пророцтва дати мені мати впевненість, що світової війни піде ядерних; Я просто не
впевнений, скільки більше, яка відбудеться. Існує немає більше часу пророцтва, що дає нам будь-які
чітке розуміння при ядерних бомб почне падати, але я впевнений, що всі ці пророцтва говорити з
ядерної катастрофи, а тому, що ці пророцтва Ісус, я не сумніваюся, що вони скоро буде.

Одинадцятого пророчі знак
Другий прихід Христа
Тоді, якщо хтось скаже вам: "Ось, ось Христос, або там;" повірив ні, бо виникають помилкові
Христа і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда; жахнулися що, якщо це було
можливо, вони зведуть до дуже elect. Матвія 24:23-24
: Ось, вам я звістив перед. Отже якщо вони запитають вас, "Ось, він знаходиться в пустелі;
йти назад не: Ось, він знаходиться в секретний палати; "вважаємо, це не. Матвія 24:25-26

Ці вірші звучать як події, які будуть приймати місце в кінці днів просто до другого пришестя
Ісуса, і вони, однак вони можуть бути показані траплялися протягом всієї історії, так як Ісус вознісся на
хмарах 2000 плюс років тому.

Ісус повернеться як Блискавка в небі
На як блискавки прийде Сходу і світить все аж до заходу; так і прихід Сина Людського будуть.
Матвій 24:27
Так що не буде ніяких сумнівів про те, коли Ісус повернутися, Ісус говорить нам, що потрібно
шукати.
Я впевнений, що ви бачили блискавка після настання темряви, коли на спалах загоряється все
небо, а також землі, які були в темряві раптом полегшений вгору, як Денне світло. Це таким чином, що
Ісус оголосить його приїзду. У цьому ви будете мати ніяких сумнівів. Якщо ви вважаєте, що Ісус серед
нас прямо зараз, і ви були не вперше свідок цей дисплей блискавки, а також іншими ознаками, подані
нижче, то той, ви думаєте, буде Ісус не, і ви обманюють.

Час періоду: Цієї події є ексклюзивним тому другий період часу.
Те, що Ісус говорить нам в цьому вірші, що, коли він насправді повернутися, це буде видно весь
світ в той же мить, і що буде без сумніву коли це відбувається. Всі інші, які називають себе Ісус до це
безпомилково подія, є помилковими, надіслана сатани, щоб обманювати і заплутати. Це є розширив
Ісуса в наступні вірші.

Eagles з'їсть мертвих
Бо оця зрубу твій там буде на зберуться орли. Матвій 24:28
Там буде дуже багато хто буде помер, що там просто не буде закопувати їх, що органи
залишиться для тварин, щоб споживати.

Безпомилковий пришестя Христа Ісуса
Негайно після скорботи ті дні повинен сонце померкне і на місяць не дасть свого світла і зорі
попадають з неба, і сили небесні порушаться: Матвій 24:29
Цей вірш є дуже специфічним, Ісус не повернеться до після скорботи з тими днями. Це
повинно вам сказати, що якщо є той, хто ви дивитеся на що говорить вам, що він Христос, і Великої
скорботи до цих пір виникають, то ви знаєте, те, що він хто ви дивитеся на помилкових і свого
Євангелія є Євангелія сатана не Божої.
Коли ви бачите ці речі є промовляв Ісус, що сонце і місяць втратити їх світла і зорі падають
з неба, тоді ви будете знати, що Ісус збирається повернутися, без сумніву. Ці події будуть відбуватися в
той же час і, отже, відрізняється від інших таких подій не разом.

Пам'ятайте занадто: цих речей буде не станеться, поки після або в кінці великої
скорботи. Правда, люди в війною районах на Близькому Сході в даний час скорботи, але великої
скорботи буде відчуватися в усьому світі, не тільки регіональному рівні.

Ісус повинен з'явитися
І потім з'явиться знак сина людського неба: і потім всі племена землі будуть оплакувати, і
побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із силі та великій славі. І він пошле
Анголів своїх відмінний звук труби, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба на
інший. Матвія 24:30-31
Все це буде видно на весь світ людини в ту ж мить, незалежно від того, де на землі ви
знаходитесь. Не буде ніяких сумнівів, для збору обирати буде включати воскреснути з мертвих всіх
тих, святих Божих, хто помер, а також підйом в хмарах всіх святих Божому які як і раніше живуть. Це
буде видно кожен, навіть ті, хто не святих Бога, але пошкоджені сатани помилкових Євангеліє. Бог має
намір, що весь світ бачить це як це відбувається, так що ті, хто все ще були сумніви буде, усвідомивши
свої помилки, покаятися в своїх гріхах і перетворити на справжнє поклоніння Богу, як заснований на
обліку Десять заповідей.
Що землі будуть нарікати на повернення Ісуса, тому що це принесе край все, що вони знають.
Всі людини технології і палати мають прийде до кінця через першої світової війни та великої скорботи,

що після закінчення цієї війни. Бог має намір, що людина повинна жити так, як Адам і Єва зробили,
перш ніж вони згрішили. З поверненням Ісуса Сатана буде видалено майже відразу, і в часі, 1000 років,
Eden буде бути відновлений на землі. Ті, що слухаються плоті і багатий цей світ будуть нарікати, за все,
що вони любові прийде до кінця. Святі Бог буде радіти, буде виконано всі обіцяння, дані Богом Ісус і
все, що вони ненавидять про цей світ і способи сатана приберуть Бог Ісус.

Притчу про фіги
Тепер дізнатися притчу про фіги; Коли його гілки ще не стане м'яким, стають м'якими і листя,
ye знаю, що літні близько: так само ви, коли ви будете бачити все це, знаєте, що поблизу, під дверима.
Матвія 24:32-33
Ісус дає нам притч як спосіб дати графічний прикладів, щоб його пророцтв. Нижче наводиться
один такий притчу.

Ці речі передбачив
1. руйнування храму в Єрусалимі. Виконала:
2. багато хто прийде, кажучи: я Христос." Виконала:
3. ви повинні почути воєн. Виконала:
4. лих природи. Виконала:
5. багато будуть ображені і страждає святих Бога. Виконала:
6. любов беззаконства холодний; Батько повстане проти сина а син проти батька. Виконала:
7. справжній слово ще раз бути проповідувана. Ця веб-сторінка є одним з таких прикладів.
Виконала:
8. мерзоту запустіння повинен стояти на Святому місці. Виконала:
9. перша Везувію. Виконала:
10. Велика війна йде ядерних: , не ще виконано:
11. протягом інтенсивних скорботи буде також весь світ: , не ще виконано:
12. Ісус Христос повернеться. Ще не виконав:
Ви знаєте, коли влітку біля, коли листя майже повний на деревах і яблуні, втратив всі кольори їх
цвітіння і фруктів, просто формується.

Так само ви, коли ви будете бачити все. Коли все це що передбачив в цих віршах Метью Глава
24, будуть виконані, тоді ви будете знати, що в другому приході Христа лежить на нас.

Це покоління не переходить
Поправді кажу вам: "це покоління не переходить, поки все це буде виконано." Матвій 24:34
Покоління говорив про тут це покоління, що живе в той час, коли ми чекати, щоб побачити
мерзоту запустіння стояти у Святому місці. Цього покоління, що я є членом, поки все це має відбутися
не пройдуть. Це говорить мені, перш ніж я помру, я бачу і доведеться терпіти великої війни, і якщо я
вижити, що великої скорботи і так буде всі ви читаєте ці слова.

Слово Боже є вічне вічне
Небо і земля промине, але мої слова не минуться. Матвія 24:35

Слово Боже є вічна і те, що він говорить це певні, поручительства, що людина може спертися, без
сумніву або турбуватися. Те, що Бог каже, що він буде робити, і те, що Бог каже, що буде зроблено.
Якщо ви Святого Бога тоді ви знаєте, це правда, якщо ви сумніваєтеся, що це правда тоді ти не Святого
Бога.

День і годину невідома
А про день той й годину вподобляйтеся ні чоловік, ні, не ангели небесні, ані лише Сам Отець. Матвія
24:36

Якщо ви читали історію Ноя і повеней, ви будете знати, що хоча він і його родина працювала
твердо на будівництво ковчег, він проповідував людям чутка про що Бог говорив йому, і що Бог сказав
йому, що велика повінь прийти і знищити кожного тіла на землі. Ви також знаєте, що люди сміялися над
і сміялися над Ноя і його сім'ю правильний поки паводкових вод зметені їх.
Я як Ной, я кінця днів пророк від Бога, і ця сторінка-моя проповідь справжній слово Боже вам,
що Бог дав мені проповідувати ви. Мій Ковчег є обітниця, що коли Ісус повернеться, він буде підняти
мене в хмарах, з ним, повинні бути захищені від гніву Бога, що він буде нанести на тих, хто відхилити
слово Боже і твердо дотримуватися сатани помилкових Євангеліє.

Я не можу передбачити, що день і рік Ісус повернеться, поки це відбувається насправді, так що в
цьому питанні, незважаючи на те, що Бог показав мені так багато, я все ще не вистачає що здібності.
З іншого боку, я дати попередження що Папа буде стояти у Святому місці і що незабаром після
цього народу Ізраїля, або в принаймні області Юдеї буде вдарив якийсь військового нападу, тижнів,
перш ніж це сталося. Я знаю з моїх ретельного вивчення Божого Святого Письма, що підписує шукати і
далі я знаю, що всіх, але останні три пророцтв, які відносяться до першої світової війни та другого
пришестя Ісуса Христа, прийшли, щоб пройти.
Велика війна йде ядерних: , не ще виконано:
Протягом інтенсивних скорботи буде також весь світ: , не ще виконано:
Ісус Христос повернеться. Ще не виконав:
Тому що я дивився геополітичні та економічні події за останні пару років, я знаю, що ядерна
війна неминуча і може вибухнути в будь-який час. Отже, я стою в очікуванні і трепетом цих подій
промовляв.

Як і за днів Ноя
Але як було за днів Ноя, так буде і прихід Сина Людського бути. Бо як за днів до потопу вони їли і пили,
одружившись та даючи в шлюб, аж до дня що Ной увійшов до ковчегу і знав, що не так, поки потоп прийшов і
змив їх все; так і прихід Сина Людського будуть. Матвія 24:37-39

Якщо ви читали історію Ноя і повеней, ви будете знати, що хоча він і його родина працювала
твердо на будівництво ковчег, він проповідував людям чутка про що Бог говорив йому, і що Бог сказав
йому, що велика повінь прийти і знищити кожного тіла на землі. Ви також знаєте, що люди сміялися над
і сміялися над Ноя і його сім'ю правильний поки паводкових вод зметені їх.
Я як Ной, я кінця днів пророк від Бога, і ця сторінка-моя проповідь справжній слово Боже вам,
що Бог дав мені проповідувати ви. Мій Ковчег є обітниця, що коли Ісус повернеться, він буде підняти
мене в хмарах, з ним, повинні бути захищені від гніву Бога, що він буде нанести на тих, хто відхилити
слово Боже і твердо дотримуватися сатани помилкових Євангеліє.

Два в полі
Потім два несе в степових той повинні бути прийняті, а інші залишили. Дві жінки повинні шліфувальні
млин; той повинні бути прийняті, а інші залишили. Матвія 24:40-41

Ті, які будуть прийняті, святих Бога та тих, що не буде залишений позаду страждати Божий гнів,
будуть ті, хто відхилити або не вірять в слово Боже, які є ті, хто засліплені брехнею сатани і дати
поклоніння відповідно до сатани помилкових Євангеліє.

Дивитися і бути готові
Тож пильнуйте: бо ви знаєте, не якої години ваш Господь прийшов. Але знаю, що це, що якби Гудман
будинку знав, в яку дивитися прийде злодій, він би спостерігав і не постраждало б його будинку, щоб бути
зруйновані. Тому будьте готові й ви: для тієї години, як ви думаєте, не на прийде Син Людський. Матвія 24:4244

Ісус є прийняття припущення щодо мудрість людина. Ісус говорить, що якщо ми знали, що день і
час, що Ісус повернеться, що ми, як розумний і розумних людей буде робити все, що ми повинні робити,
бути готовим і гідна захоплення. Це може бути правдою, тих, хто вірить і, отже, святих Божому, але
людина в цілому, я не знаходжу мудрими на всіх. Як і під час Ной вони вважають себе ледве чи
збережені і тому немає необхідності піклуватися про таких незручностей як Божої істини.

Вірна раба
Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан вчинив лінійки над своїми челядниками, щоб дати їм м'ясо свого
сезону? Є Блаженний той раб, якого пан його, коли він прийде та знайде, роблячи таким чином. Поправді кажу
вам: "що він поставить його над його товару." Матвія 24:45-47

Щоб краще зрозуміти цей вірш, ви повинні мати знання про іншої цивілізації, які існували за
часів Ісуса. Людина багатства, (Господь), маючи землі, поля, великої рогатої худоби і садів, б
призначити різні службовців з себе відповідальність за підтримання дані для нього. Перш за все ці
меншою слуг, власник, (Господь), б призначити один чоловік (лінійки) відповідальність за нагляд за
всіх інших.
У цій притчі, Господь буде геть протягом часу і листя добре слугу, (лінійки), щоб піклуватися
про речі, поки він повертає. М'ясо говорив тут є життєзабезпечення (Компенсація) надається за їх праці,
які Господь дав відповідальність перед хороші слуга Мід на міру необхідності слуги.
Коли Господь повертається з його поїздки за кордон і знаходить все буде добре і добре слуга
виконав своїх завдань як від нього очікували, то Господь дасть нагорода рабові добре.

Злий раб
Але якщо той злий раб скаже у серці своїм: "Мій Господь delayeth його пришестям; і починає до вразив
цей край співробітник рабів своїх а їсти та пити з; Пан того раба повинен прийти в день пан не для нього і о
годині, тобто він не усвідомлює, повинна скоротити його обосічного та призначити йому його частини з
лицемірами: буде там плач і скрегіт зубів. Матвія 24:48-51

З іншого боку, якщо головним слуга lax в здійсненні своїх обов'язків і Господа власності
страждає через це, тоді Господь дасть покарання рабові головний.

Притча визначено
Слово "Притчу" визначається як: короткий простий зрозуміти іс
торію її призначення – Показати моральних чи релігі
йної урок. Маючи це на увазі, ми потім знати, що Ісус є не просто говорять нам цієї історії,
власник ферми і свого раба, але що він використовує цю історію як на символізм, мають намір що ми
розуміємо, що його справжній сенс у пророцтва, що він дає нам.
Господь Бог Ісус, і після свого часу на землю в тілі Ісуса, він повертається до свого батька.
Його вірних слуг є святих Бога, що він залишив, щоб продовжити роботу, яку він почав. Як було
зазначено в Ісуса другий заповідь це відповідальність, святих Божих проповідувати його Святе
Євангеліє для всіх тих, хто не знають його і буде слухати.
Злий раб, є ті, що відкинули справжній слово Боже. Буде вони, кого Бог буде вилити свій гнів на
під час Великої скорботи. Якщо ви дасте поклоніння Богу в будь-якому випадку не як Бог звелів, то ви,
зла людина як Бог визначає зла. Ти з Богом, або ви є проти Бога. Немає не середній шлях.
Плакуча і скрегіт зубів, те, що що буде зроблено за тих, що поклоняються Богу, а сатана
помилкових Євангеліє вказує, думаючи, що вони зберігаються в благодаті Ісуса, тільки щоб дізнатися,
коли вони страждають з виразками Божого, що вони не є Богом святими на всіх.

Час періоду: Цей знак прогноз другому приході Христа є ексклюзивним до кінця великої
скорботи так відноситься до четвертого і п'ятого періодів.

З цих віршів ми закінчили пророцтв Ісус, як це вказано у книзі Матвія, ми тепер повинні пройти
Апокаліпсис для іншої частини пророцтва Ісуса, що розповідають про те, що дають більш докладно, що
потрібно шукати каталог до великої війни і повернення Ісуса.

Дванадцятий пророчі знак
144000 святих Божих
І я глянув, і ось, ягня стояв на гору Сіон, (Сіон) і з ним сто сорок і чотири тисячі (144,000),
мають ім'я батька, написаний на чоло їх. Одкровення 14:1
Агнця символічно Ісуса або як Ісус навчав вірно і правильний поклоніння Бога Отця, іншими
словами справжній церкви Христа.
Гору Сіон пов'язане не лише євреї, які тримають Заповідей Божих, які є нащадками Якова, а
також, як інші, які ще не крові нащадки Якова, які тримають Заповідей Божих, інакше як я визначили
ізраїльтян , або тих, хто поклоніння Богові, як Бог команд, і як проповідували Ісуса.

Пам'ятайте: Я пояснив, який є ізраїльтянин. Ім'я або позначення послугами ізраїльтянин має
справу з, чому Бог змінив назву Якова в Ізраїль, і що будь-хто, навіть тих, хто не кров нащадки Якова,
якщо вони подолати свої гріхи і тримати заповіді Бога і поклоніння Богові, як він наказує, є послугами
ізраїльтянин.
З першого пришестя Христа визначення послугами ізраїльтянин зросла до тих, які мають
свідчення Ісуса Христа. Що це означає, що є ті, які визначаються як Святого Бога є також ті, які
підпадають під назвою буття послугами ізраїльтянин.
З першого пришестя Ісуса, тільки ті, хто тримати Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса можна
назвати ізраїльтян, ті, які тільки зберегти Заповідей Божих, але відкидає Ісуса, буде те ж саме
вважатимуться всіх, хто всупереч Бога і його закони.
І з ним сто сорок і чотири тисячі (144,000). В "Його", назву тут є церква Христа, як
символізують ягняти, які могли б припустити, що в 144,000, попередньо Ісус ізраїльтян, котрі тримати
Десять заповідей і прийшли до розуміння, що Ісус є Бог у плоті людини. Але я переконаний, що на
144,000 також включають в себе тих, хто fit Ісуса визначення того, хто Святого Бога.

Маючи ім'я батька, написаний на чоло їх таким чином Бога має відмічені його ім'я на чоло їх, і
дав їх Марк Бога.

Пам'ятайте: імені Бога що яка дає визначення того, хто Бога, заснований на десяти
заповідей і вчення Ісуса, тому, на чоло з 144,000, Марк Бога символічний всіх тих, які прийняли а
Заповідей Божих є свідчення Ісуса Христа.

Нова пісня
І я почув голос з небес, як голос багато води а голос великий грому: та я почув голос harpers
твердить з їх арфи: І вони співали ніби нову пісню перед престолом і до чотирьох тварин і старші:
жодна людина може дізнатися цю пісню, але сто і сорок і чотири тисячі, які були викуплені з землі, і.
Одкровення 14:2-3
Це Нова пісня що ніякий інший може співати, тому що це історія ізраїльтян і їх довгий шлях до
спасіння. В осіб з 144,000 Бог буде зможе виконувати його заповіт, він зробив з Авраамом.

Пам'ятайте: Слово Боже є істиною, коли він робить обіцянку, яка є те, що пакту є; він
зобов'язаний його честь і його особистість і його морального характеру виконувати цю обіцянку.
Незважаючи на те, що євреї, stiff necked людей, що вони є, де зухвалим Божими законами, врешті-решт,
там буде принаймні ці 144,000, яка буде включати крові decedents Якова, а також інші, Бог може дати
виконання його заповітом його. Я вважати це причина, що коли мова йде про на 144,000, слово Боже з
радістю навіть радісна, його давно вилетів діти нарешті повернулися до нього.

Не осквернили з жінками
Це ті, що не були осквернили з жінками; тому що вони дів. Ось такі вони, які слідують ягняти
withersoever своїм. Вони були викуплені з числа чоловіків, будучи першим фрукти до Бога і Агнця.
Одкровення 14:4
"Ось такі вони, які не були осквернили з жінками". Інші тлумачать цей вірш припустити, що
ті, хто пронумеровані в 144,000 з Марк Бога на чоло їх сексуальної дів, які б також припустити, що вони
всі чоловіки і жінки, немає, але я пропоную різними значеннями.

Хто такі жінки?
Те, що Бог має на увазі тут, "чи є вони яких не були осквернили з жінками" належать
позбулися плотських похотей у правдиву віру, на відміну від тих, хто не були врятовані. Тому я
пропоную, що посилання на Дев не ставляться до сексуальних невинності, але невинності віри.
Ключ до розуміння, що це має спільного з жінок, які те, що Бог має на увазі. Як тільки ви
зрозумієте хто жінки, то можна зрозуміти, що я отримую в. У 24 урок, на думку блудницю, ми були
показані дві жінки, на "мати розпусти, який був блудниця себе, а тому, що воно відноситься до її бути
матір'ю, тому в неї дітей, які були також розпусти. Це те говорить нам, що Бог показує цих дітей, як
будучи жінок також, в тому, що вони є розпусти. Саме ці жінки, що Бог є говорять, що в 144,000 Діви з.

Пам'ятайте: ці жінки є символікою Римської церкви, (до матері-церкви), і ці
протестантськими церквами, (діти блудниця), які зберегли помилкових традиції і практики матеріцеркви, в суботу неділю, будучи найбільш очевидна помилка, роблячи їх розпусти в очах Бога.

Вони, які слідують Агнця
Що ось такі вони, які слідують ягняти withersoever своїм, говорить мені, що вони на 144,000
перетворюються з іудаїзму і християн, а також всі інші язичницької релігії встановленому сатани і
обдурити людини, щоб стати гаряче прихильників справжнє поклоніння Богу і вчення Ісуса, тих, хто
виконує заповіді Бога і прийняти, що Ісус є Бог у плоті людини, і що вчення Ісуса, розширити і
виконання Закону Божого.

Викуплені з числа чоловіків
Вони були викуплені з числа чоловіків, Я пропоную цю посиланнячоловіків,"означає від
людства а не спеціально самець видів. Я пропоную, що ці вірші, мати на увазі, однак, що в
використовуючи узагальнені фразу "з чоловіків" є ще один спосіб говорить нам, що не тільки нащадки
Якова пронумеровані в 144,000 але іншим, які перетворюються на справжнє поклоніння Богу, які не є
нащадками Якова.

Перші плоди
Будучи першим фрукти до Бога і Агнця. Це говорить мені, що коли ці 144,000 вибираються або
я повинен сказати перетворених на справжнє поклоніння Богу, що ми знаходимося в кінці часів, і що
другого пришестя Христа є Сусі на нас. Це посилання на даний час першого врожаю відноситься до
того, як Бог Ісус зображував до кінця днів як врожаю, як показано в наступних притчу.

Притча про пшеницю і кукіль
Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм: А коли люди
спали, свого ворога прийшов і куколю між пшеницю і пішов його шляху. Але коли лезо, яке віддаляє і
вивів фруктів, то з'явилися кукіль також. Так що господареві раби прийшов і сказав йому: Пане,:
оливою не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Від звідки ж узявся кукіль? Він сказав їм: , ворог вчинив
це. А раби відказали Йому, хочеш, то ми і Зберіть їх? А той відказав: ні; щоб не той час, як ви збирати
кукіль, ye викорінити вгору також пшениця з ними. Нехай обидва разом рости аж до жнив: і під час
збору врожаю, я буду говорити Женців, зібрати ye спочатку кукіль і пов'язувати їх в пачках повинні
записати їх: але зібрати пшеницю в мій сарай. Метью 13:24-30
Якщо ви не бачите, як ця притча має будь-яке відношення до будучи першим фрукти до Бога і
Агнця, , то можливо, ви будете, коли ви показали сенс цю притчу.

Він, що Soweth
Він (Ісуса), відповів і сказав їм: "добре насіння посіяв син людський, Від Матвія 13:37

Слово «сіємо,» визначається як: посадити насіння, насіння до рассипьте або завод насіння на
ділянці землі для того, щоб рости культур. Ісус, проповідував виконання слова Божого, який є добре
насіння, що Бог посіяв на землі.

Поле
Поле є світу добре насіння – це сини царства; але кукіль – сини лукавого; Від Матвія 13:38
Коли Господь встановив людина на землі, він посадив добре насіння, в обмін на подарунок землі
та надання людині владу над землею і все, що жили на ньому, встановлена Господом контракт з

людиною, в обмін на подарунок від Бога, людина повинен був дати вірно і правильний поклоніння
Богові як Бог наказав людського.

Добре насіння
Області є світу; добре насіння – це сини царства; але кукіль – сини лукавого; Від Матвія 13:38
Добре насіння – це сини царства (ті, хто тримати Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса), або
святих Бога.
Протягом століть, завжди був по крайней мере, невелика кількість тих, хто може бути визначена
Бога як святих Божому, ті, хто довгостроковий контракт з Богом, що продовжував панування людини
над землею.

Кукіль
Області є світ; добре насіння – це сини царства; але кукіль – сини лукавого; Від Матвія 13:38
Слово "кукіль" визначається як: бур'ян ростуть серед сільськог
осподарських культур, зазвичай вважається Дарнел
. Як бур'янами поля пшениці, кукіль сатани Діти ростуть в розпал поле Бога обтинання праведників
чоловіків, задихаються off хороший і замінивши їх з зло.
Кукіль – сини лукавого (сатана) ті, що поклоняються як проповідував релігій анти Христос або
цих інших релігій, які не згодні, що Ісус є Син Божий.

Ворог
Ворог що посіяв їх диявол, сатана; урожай до кінця світу; і Женців ангели. Від Матвія 13:39
Коли Люцифер впала від благодаті і почали його війни проти Бога і все, що розшифровується як
Бог, Бог змінив свою назву від Люциферсатана,"це означає,"впав ворог. " З цього моменту
Сатана був ворог Бога і всіх тих, хто дає поклоніння і послуху Богові.

Якщо ви не в змозі дати вірно і правильний поклоніння Богові, тому що ви оману сатаною, або
просто тому, що ви неслухняних, ви стаєте сатани, просто Люцифер зробив і таким чином ти супроти
Бога, а також.

Жнива
Ворогові, що посіяв їх є диявол, сатана; урожай – кінець світу; Женців, і ангели. Від Матвія
13:39
Урожай – кінець світу; (Другий прихід Ісуса). Коли всі пророцтва, даровану Ісуса в книзі
Метью, а також тих, хто в книзі Об'явлення статися, то Ісус Христос повернеться. Після Ісуса
повернутися, всіх святих Божому буде Підніміть вгору в хмарах, з Христом, (врожай), хоча всі ці
неправди, і гріхи залишаться на землі, щоб дати їх покарання через Божий гнів.

Женців
Ворогові, що посіяв їх є диявола, сатана; урожай – кінець світу; Женціві ангели. Від Матвія
13:39
Коли Ісус повернеться для захоплення, він буде ангелів Бог, що пройти землі, збираючи тих з
людини, який є Святим Богом. Подібно тому, як фермер буде метеорів, йти в області під час збору
врожаю, збирати врожай, так теж буде ангели Зберіть святих Бога.

Спалений у вогні
Як тому кукіль (діти сатани) зібрали і спалили у вогні; так буде до кінця цього світу, у. Від
Матвія 13:40
Це ще один Опис Судний день. Коли все Боже святих були зібрав і видалені з числа дітей сатани,
ті, які залишаються позаду, буде або дітей сатана або тих, хто не мали ніякого інтересу на всіх в релігії
або вивчення Біблії або якого-небудь Бога або божества.
Є багато сьогодні, які називають себе, атеїстів, який відкрив немає вірність Бога або сатани, але
якщо ви не з Богом, тоді ви ворог Бога. Бог не визнає будь-які нейтральної позиції. Або ви любити Бога,
або ви ненавидите Бога, там немає середній шлях, немає сірі області.

Якщо ви не один з тих, які зібралися до Христа Божим ангелів, потім Судний день вам буде
надана в приямку Пекельна вогонь, де ви дуже існування буде видалено. Коли старий неба і старий
землі потім минає, і нові небеса і Нова земля замінити його, ви будете ніколи не існували на всіх.

Зберіть всі речі, які образити
Сину людському, (Ісуса), пошле його ангелів, і зберуть із Царства його всі речі, які спокушає та
їм що хто чинить беззаконня, Від Матвія 13:41
Ті, хто не поклоняються Ісусу Христу точно так, як він наказує, є образливими для Бога.
І тому, що вони образити Бога, в Судний день, ангели їх повкидають до печі: яка є Hells вогонь.

Плач і скрегіт зубів
І їх повкидають до печі огненної: буде там плач і скрегіт зубів. Від Матвія 13:42
Печі є вогонь пекла де ви кинули у вашій сутності, все, що ви перебуваєте, будуть використані у
вічної смерті. Думайте про це як створення в зворотному напрямку.
Ця фраза, "буде там плач і скрегіт зубів," є посиланням на тих, хто називає себе християнином,
або приєднатися до єврейської або мусульманської віри, які думають, що їх релігією є істинна віра,
тільки щоб виявити, що вони є заборонили з неба, тому що вони не поклоняються Богу, як він наказує.
Коли Ісус захват святих Божому вгору в хмарах, з ним, ті, хто буде свідком цього почне голосити
і заперечувати, що вони дали поклоніння Богу, так чому вони залишилися позаду? Але вони не
поклоняються Богу, як він заповідав, прийнявши брехні сатани, навіть коли даний час вірні слова
показано Бога як цей веб-сторінці Показ ви зараз.

Праведники повинні сяйте повсюди
Потім повинен праведний блиск як сонце у Царстві свого Отця. Хто має вуха, щоб слухати,
нехай слухає. Від Матвія 13:43

Так, як Адам і Єва були змушений з раю, були ті, хто були праведні в очах Бога, але руку
повного в порівнянні з масами людей, які не вдалося створити дати вірно і правильний поклоніння Богу.
Що людство було важко визнати праведники на з усіх тих, що живуть в зло і гріх.
Праведники просвітив, тому що там не буде інших немає залишилися на землі після 1000 рік
правління Ісуса. Все, що залишиться будуть ті, що поклоняються Богу, як він наказує.
"Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає". Це ще один образ цю фразу ще раз, поряд з, він,
хто має мудрості," серед інших, які мають ті самі значення, "це дуже важливо, ви повинні звернути
увагу на те, що було сказано, і ви повинні зробити все, що ви повинні, так що ви зрозумієте.

Два варіанти, щоб зробити
Ця Притча і ці останні слова мають важливе значення для тих, хто бажає поклоніння Богові, як
він керує. Це для вас, щоб вивчити і зрозуміти, що Бог говорить. Є тільки два варіанти для всіх нас, ми
знаходимося в Божих очах праведний, або ми навантаженого в беззаконня. Ті, хто праведні будуть
погашені і знати спасіння, тих, хто знайшов мати беззаконня, знатимуть пекельний вогонь. Ті, тільки два
варіанти, тому необхідно знати істину для себе, не прийняти те, що ви сказали як правда, молитися Богу
супроводу, вивчення, дослідження і дізнатися для себе те, що Бог говорить вам.

Біблія, це книга від попередження
Біблія є багато речей, але одна річ, ви може ніколи не мають вважали його за попередження. На
сторінках Біблії Бог дає попередження пiсля попередження сатани, його брехні і обманів а як побачити
Божої істини, незважаючи на цих брехні.
Слів у Біблія попереджає нас наслідки не шукає Бога старанно і беручи легкий шлях, прийнявши,
що інші тлумачать Біблії означає. Подібно тому, як Бог бачить тільки добра і зла, чорно-білий, добра і
зла, ви є тільки два варіанти, викупу і життя вічне, або прокляття і Вічної смерті у пекельний вогонь.

Немає в нім підступу знайшов
І в їх (144,000) рот був знайдений немає в нім підступу: бо вони без вини перед престолом Бога.
Одкровення 14:5

Так само, як Бог є непохитна, що ми поклоняємося йому як він команди, він буде просто як
Адамант про те, яким він запрошує у до неба і ким він дає даром життя вічне. Цей вірш дає
попередження про це.

Вічне Євангеліє
І побачив я іншого Ангола літати в розпал неба, маючи вічне Євангеліє, щоб проповідувати їм,
які мешкають на землі і до кожної нації і споріднені, язика та людей. Одкровення 14:6
Вічне Євангеліє є посиланням на Святій Євангелії Бога і його правди, що лежить в межах. Ці
сторінки, як що ви давно читаєте показав, Біблії як це під час мого життя, має слів, внесок там, сатана,
змінених істоту Бога, що спотворень.
Цей вірш є говорив мені, що це ангел буде мати у своєму розпорядженні Святій Євангелії в
справжня форма і сенс і він буде з цього що він буде проповідувати Божої істини для всього світу. Як
тільки це незміненому Святе Євангеліє відображається для нас і ми потім побачивши Божої істини, ми
відпасти від наших церквах помилкових і традиції і звернутися до Бога, Ісусом і його справжнього
поклоніння. Це-це ангел, який проповідував зі мною і через мене ви можете почути, що він показав
мені, читаючи ці слова на цій сторінці.
Вірш є також говорив мені, що, включеними до 144000 синів Якова що надав тих з кожної нації
і споріднені і мови і людей, приділятиметься розуміння, щоб поклонятися Богу, як він наказує, і коли
вони роблять занадто отримують знак Божого.
Я переконаний, що обидва ці пророцтва, 144,000 приділяється Марк Бога і ангел, проповідуючи
для тих з нас, на землі, прийшли в минуле. Я говорю про це тому, що я впевнений, що я були зворушені
Бога і що тому що я отримую академічну інструкції від Бога, то і або його ангелом про знання і
розуміння Священного Писання. Знаючи, що це трапилося зі мною, я повинен припустити, що це
відбувається з іншими також.

Безсмертя душі
Сатана збрехав коли він сказав, що людина народжується з безсмертної душі.

Головною причиною Бог просить насLove Me,", тому що він-наш творець і як такий ордера
нашої любові, поваги і наше богослужіння. Один з головного спокусам, що ми повинні любити Бога, що
він пропонує нам вічне життя якості нагороди за наші маючи його любили. Зрозуміти все, що це
означає, ви повинні розуміти, що людина має вічне душі природно. Ми можемо тільки отримувати вічне
життя в подарунок від Бога, як винагороду за поклонятися і любов до нього.
З цієї причини немає не пекло вічній болю і страждань, як Сатана буде нас повірити. Ті, які Бог
суддям unredeemable будуть кинуті в Пекельна вогню, але які не є те ж саме, як пекло, як він прийшов,
щоб зрозуміти. Якщо ви кинули в Пекельна вогонь, душі і тіла споживається його, і ви будете знати
остаточної смерті, не маючи жодних шансів Воскресіння. Це буде вічної смерті, з все, що ви, всі ваші
думки і мрії, ваше життя досвідом прийде до кінця і ваше світло буде погашена на всю вічність.
Як я показав, перш ніж смерть є як лампочка; Після того, як її вимкнено ти мертвий без
свідомості чи обізнаність. Вічної смерті як зворотна творіння, не маючи жодних шансів Воскресіння і з
проходженні стару неба і землі і створення нових неба і землі, ваша смерть буде, ніби ви ніколи не
існувало на всіх.

Смерть визначено
І Господь Бог формується людину з землі а потім вдихнув у його ніздрі дихання життя; і людина
стала живу душу. Буття 2:7
Тому що ми не природно наділений вічне душі, було б корисно, якщо ви розумієте, як Бог
визначає смерті. Це означає, що людина не отримує живої душі, але зроблений живу душу. Це означає,
що людина обох смертний тварин землі, але також, тому що Бог, живу душу. Але людина душі не
Безсмертний, людина створена з потенціалом безсмертя, але Бог не дав безсмертя людині природно, як і
Бог від ангелів.
Коли наші смертні фізичне тіло вмирає, вимикач вимкнений, і ми введіть те, що Ісус називається
dreamless сну. Після Воскресіння Бог вмикає перехід назад і ще раз у нас буде життя. Період від смерті
тіла до Воскресіння, або сон, як лампочка, немає свідомості, так само здатні ми мати знання про хто ми,
що ми або де ми знаходимося, бо світло виходить, так що ми знаходимося в dreamless сну. Тільки через
Воскресіння Христового наша свідомість повернеться до нас разом з життя.

Dreamless сну
Мертвих хвалити Господь, ні будь-які спускаються в мовчанні. Псалми 115:17
Коли ви знаходитесь в "Смертний смерті", ви йдете в на dreamless сну, ви не думаю,
Поінформованість мати або будь-який сортувати свідомості. Цей "смертний смерті", є тільки
тимчасовий стан. Бог має всі дані повернути життя. Це називається «Воскресіння».
Там буде тільки два resurrections; по-перше, коли Бог воскрешає праведників святих Божому,
інакше відомий як захоплення. Другий Воскресіння виникає після 1000 рік правління Ісуса як царя
землі, коли усі, хто коли-небудь жив, але не дав справжнє і правильний поклоніння Богу повертається
до життя, коли оцінюють й або огляду спасіння або відкинуто і послав до яму геєнни огненної.

Не довіряти іншим
Довіртеся не в князі, ні в син людський, в яких немає не допомагають. Псалми 146:3
Не вірити в те, що інші люди повинні сказати про Бога, бо вони, як ви є смертним і повернутися
до порох землі , як ви будете. Але замість цього Довіртеся Бога-Ісуса, бо він безсмертної і архітектор
цьому всесвіті і тільки йому і його задоволення ви матиме потенціал для життя вічне.
Бог хоче, що ми кожного, для себе, взяти час і зусилля, шукати для справжній слово Боже. Якщо
покладатися на інших, щоб сказати вам, що сенс Священне Писання, то ви ризикуєте ця особа засліплені
брехні сатани і вам стати засліплений через вашу залежність від інших.

Думки загинути
Дихання заходить вперед, він returneth свою землю; в той же день його думки загинути. Псалми
146:4
Його думки загинути повинні відкрити що людина має вічне душі; що це дар від Бога для тих,
хто підкорятися його словом.
Коли ваш дух залишає вас і ваше серце завмирає і ваш мозок йде тиха, то ваші думки загинути.
Організм переходить у руйнуванні і повертається на землю, з якої було зроблено ваше тіло.

Воскресіння і життя
Ісус же промовив до неї, "я Воскресіння і життя: хто вірує в мене, хоча він був мертвий, поки
він житиме." І кожен, хто живий і вірує в мене ніколи не помруть. Віруєш в це? Івана 11:25-26
Це можна найлегше зрозуміти, коли ви поклали його в контексті другому приході Христа і
Вознесіння.
Хоча він був мертвий, поки він житиме: У захват тих, хто вірив в Ісуса, який є мертвими і в
своїх могилах буде першим воскрес з могил його та й підвів бути з Ісусом.
Кожен, хто живий і вірує в мене ніколи не помруть. Після Вознесіння мертвих в Бога, ті ще
живий, буде бути піднесеним бути з Ісусом в хмарах, а також. Ті, хто ще живий ніколи не знаю,
смертний смерті; бо після того, як вони підняли в хмарах, вони отримають подарунки вічне життя.

Два варіанти
Майте на увазі, кожен чоловік, який коли-небудь жив будуть Відроджені Богом, однак є тільки
два можливих результатів цього воскресіння.
1. або ви в житті ходив у дусі Господа, повне дотримання Десять заповідей і вчення Ісуса.
2. або ви не зробили, і ви жили вашого життя в свій власний задоволення.
Перша можливість дасть вічне життя для вас.
Другий дасть вам вічної смерті, яка є як я просто визначено його, хіба що коли ви попадають в
пекло, ви будете, як якщо б ви ніколи не були. Смерть бути кинуті в пекло, як створення в зворотному
напрямку. Ви просто перестане існувати, і не буде ні пам'яті, що ви коли-небудь існувати. Навіть не Бог
буде пам'ятати вас.
Якщо ви помістіть ці останні два вірші в контексті другого пришестя Ісуса, ті, які є мертвих і
вважається в Ісуса, воскрес у вічне життя, тих, хто ще живий з його друге пришестя, ніколи не буде
знати смерті, бо коли вони прийняті вгору (Raptured) до Ісуса в хмарах, отримують життя вічне, маючи
ніколи не відомо смерті.

Щоб заробити вічне життя
Вірити в Ісуса вимагає більше від вас ніж просто заявляючи, що Ісус-ваш Спаситель, є три речі,
які ви повинні зробити, щоб заробити життя вічне та Царство Небесне.
Перший: Дізнатися моралі Бога а потім зробити його ваш моралі. Зрозуміти Божого моралі і
інтегрувати її в вашої особистості, особистої честі і ваші моральні якості, до такого ступеня, що Божа
моралі вже не закони написані на двох таблиць з каменю, але невід'ємна частина того, хто ви є, що вони
більше не є закони, але це спосіб мислення і спосіб життя для вас особисто. Це таким чином, що святі
Бог вище закону, тому що це не більше закон, який потрібно тримати, а частину своєї власної
особистості і мислення.
Другий: Поклоніння Богові, як він наказує, що ви повинні.
Відповідь: покласти інших Бога, перед ним.
B: є немає ідолам, статуї, картини, т. д., що мають релігійний конотацію.
C: не ставайте на коліна перед цих ідолів і дати їм поклоніння або дати їм будь-яку послугу.
D: не призивай Імення Бога марно, що також означає, щоб показати повагу до всіх заповіді Бога і
вчення Ісуса.
E: суботній лордів Пресвятої, сьомого дня тижня як зазначалось в четвертої заповіді.

Безсмертя душі
І Господь Бог Адамові, кажучи: "з кожного дерева в раю ти можеш їсти:, але з дерева знання
добра й зла не їж від нього: для в день, що їди їх ти напевно помреш. Буття 2:16-17
Людина не природно Безсмертний, друга смерть, або те, що ви мати після суду а потім кинули в
яму Пекельна вогонь вічного прокляття, смерть, з якої не буде ні воскресіння.

Ви неодмінно помре
І сказав змій до жінки, ви повинні не померти: Книга Буття 3:4
У вище віршах Бог говорив правду, знадобилося кілька років, але Адам і Єва померти смертний
смерті, а сатана, який брехав. Як чи Адам і Єва скидаються в Пекельна пожежні в Судний день –
залежить від милості Божої, і чи дали покаяння в своїх гріхів і попросила Бога, прости їм.

Як Диявол переконує його брехня
Існує інший сенс вище віршах; в цих віршах Бог показує нам, як Диявол переконує його брехня.
Бог сказав: "ти напевно помреш" , але сатана каже Єва, "Ye повинен не померти." Розміщуючи простий
трилітерний слово "Не", в слів говорив з Богом, сатана посилального сенс 180 градусів як Божий
передбачалося, що означає, що є. Це таким чином, що сатана обманює нас, змінивши значення Божої
Святого Писання. Таким чином сатана встановлює помилкових Євангеліє сатани. Знаючи, що це
допоможе вам побачити сатани лежить не вкладені в Біблії, видалення Біблії як Святий Боже Євангеліє
книги наповнені брехні сатани. Ось чому Бог говорить нам, "я люблю тих, хто любить мене, і тих,
хто шукає мене уважно, знайде мене." Приповісті 8:17 Незважаючи на те, що сатана вклав його
лежить в Біблії, Божу істину все ще там, вам потрібно тільки вивчення та дослідження, як ця вебсторінка відображені як, щоб переконатися, що ви читаєте, Божого слова і не сатани.

Час періоду: Це пророче знак щодо 144,000, які були звільнені, Бог відноситься до другого
періоду, в тому, що вони будуть отримувати Марк Бога тільки перед початком Великої війни.

Тринадцяте пророчі знак
Вавилону великого
Говорив гучним голосом, "страх Божий і дати славу йому; прийшов час його рішення: і
поклонитися йому, що зробило неба і землі і море і фонтани води. " , І там ідуть іншого Ангола,
кажучи: упав Вавилон, упав, місто велике, тому що вона змусила всі народи пити вино люті її блуду.
Одкровення 14:7-8
Слово "страх", яка використовується в це означає: повагу або страхом дл
я кого-то или что-то .
Бачите, Бог не хоче вас бути страшно про нього, але є повага до нього і бути в благоговінні його
створення та його величності.
Як ви, можливо пам'ятаєте, я запропонував, що це місто, Вавилону великого, є по суті міста Рим,
Італія. Якщо ви хочете поїхати в книзі Даниїла, розділи 3, 4 і 5, ви будете я думаю, що розумію це

посилання нерівності Вавилон і як вони ставляться до Рим, Італія, який є столицею Римської
католицької церкви, яка називається матері-церкви християнській релігії.

Образ звіра
І третій ангел їх дотримувалася, говорив гучним голосом, "Якщо будь-яка людина поклонятися
звіра та його зображення і отримувати свій слід в лобі або в руці, той же повинен пити вина гнів
Божий, яка виливається без суміші в Кубок своїм обуренням; і він повинно мучив вогонь та сірку, при
наявності святі Ангели і в присутності Агнця: " одкровення 14:9-10
Якщо ви не поклоняються Ісусу Христу точно так, як він наказує, ні додавання цього
поклонитися або віднімання з неї, то є тільки одне рішення для вас, вічної смерті, і це тим ваша смерть,
що Бог буде придушити його обурення що ви, знаючи істини, або в крайней мере маючи доступ до
справжній слово Боже, вибирати, які брехні сатани , оскільки брехня необхідних немає роботи або
зусиль з вашого боку. Перший день суботній брехні сатани, і таким чином ті, які дотримують неділею як
день суботній перебувають в опозиції до Бога і буде почувати себе повною мірою Божий гнів.

Будь ласка, зверніть увагу: що вище віршах не кажіть, що ви будете записувати на
всю вічність, тільки те, що буде горіти в присутності святі Ангели і ягняти, Божий Ісуса. Людина має
вічне душі природно; Таким чином, це посилання на вічної смерті не вічне болю і страждань.

Дим піднімається назавжди
І дим їх мук буде сходити на віки і коли-небудь: і у них немає спокою, ні дня, ні вночі, що
поклоняються звіра і його образ, і кожен, хто приймає Марк Йому ймення. Одкровення 14:11
Як ви можете бачити, це дим їх мук (смерть), який буде сходити на будь-коли і будь-коли. Це
не сказати, що вони мучили назавжди. Ми повинні дати за змістом слова, що слова означають і
намагаються осмислити більш-менш ці слова, сказані Богом.
І у них немає спокою, ні дня, ні вночі, відноситься до тих, хто в житті не дають вірно і
правильний поклоніння до створення Бога, а не тих, хто був кинутий у пекельний вогонь.

Пам'ятайте занадто: Пекло відноситься до смерті, себе і не сатана лігво.

Визначення Божими святими
Ось терпіння святих: Ось вони, які тримають заповіді Бога і віру Ісуса. Одкровення 14:12
Віра маючи віру, що Ісус є Бог у плоті людини, і що м
оралі, що Ісус навчає за виконання або приведення д
о завершення Десять заповідей.
Мати "Віра" в Ісуса є прийняття повністю всі що Ісус Taught, а
також той факт, що Ісус є промовляв Месії .
Отже, хто є Слуга Божий , за визначенням, який тримає Десять запові
дей і приймає Ісуса як Бог у плоті людини, і вчення Іс
уса і тим самим один хто любить підпорядковується і
поклоняється істинний Бог, як він наказує .
Ще раз Бог дав визначення те, що значить бути Святим, ви платите увагу? Нехай ті, які мають
мудрості, зрозуміти. Бог просто визначає ті, які він вважає його Святим, вони, які тримають Заповідей
Божих (Десять заповідей) і віри Ісус. Ви можете сказати чесно, то вам підійдуть це визначення?
Дотримуватися Заповідей Божих, це тримати всіх десяти Божі заповіді, так само, як слів у цих заповідей
Розкажіть нам робити. Якщо ігнорувати слово або дати це означає слово, яке він непридатний для мати,
то ви не в змозі стримати Заповідей Божих і тому не Святого Бога.

Блаженні мертві у Христі
І я почув голос з небес, сказав мені: "написати, Блаженні мертвих, які вмирають у Господа з
Відтепер: так, промовляє дух, що вони можуть відпочити від їх праці; "і свої діяння йдуть за ними.
Одкровення 14:13
Посилання на що вони можуть відпочити від їх праці; і свої діяння йдуть за ними,
відноситься до праведність їх життя або те, що вони зберіг Десять заповідей і не піддавайтеся на брехні
сатани, або при дуже мінімальний, побачив помилки свого шляху і покаялися ті гріхи і попросила Бога
для його прощення, перш ніж вони померли смертний смерті. Бог може тільки пробачити вас якщо ви

просимо прощення в молитві, якщо ви не запитують з нього, ви не буде прощений. Якщо ви не в змозі
поставити йому прохання, перш ніж померти смертний смерті, то це буде занадто пізно для вас.

Чому ми повинні запитати Бог простить нам?
Ви запитаєте, "Чому я повинен запитати Бога про прощення?" Коли ви грішите ви даєте
образу Бога. Він зробив живу душу; як такий він зробив вам більше, ніж всіх інших тварин природи. В
обмін на це він очікує і команд, що ви живете в рамках правил, які він Бог створив для нас жити згідно.
Коли ви грішите ви опозиції до цих правил і, отже, образливою Бога. Ось чому ви повинні покаятися
ваш непокори і запитає Небесний Батько його прощення.

Fourteenth пророчих знак
Захват, другому приході Христа
І я глянув і ото біла Хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина людини, маючи на
голову у золотій короні і в руці гострий серп. І ще один ангел приходять з храму, плакали голосом
гучним його що сиділи на хмарі, тяги в твої серп і пожинати: час прийшов тобі пожинати; бо врожаю
землю дозріла. І він, що сидів на хмарі тягою на своєму молот на землі; і земля була Жав. Одкровення
14:14-16
Як ви бачите, Бога ще раз використовує аналогію зі збору врожаю сільськогосподарських
культур символізувати захват. Ці вірші є посилання на те, що прийшло до можна назвати захват і святих
Бог символізував як збирати урожай до зібралися.
Він хто сидить на хмарі є Ісус,
Ті, будучи Жав є Святим Богом,
Вони приймаються в хмарах, з Ісусом. Якщо порівняти ці вірші з Притча про пшеницю і кукіль,
які я дав вам раніше, я думаю, ви зрозумієте, що їх краще.

Жатка
І ще один ангел приходять з храму, що на небі, він також має гострий серп. Одкровення 14:17

Перший ангел, який сидів на білу хмару є Ісус, як показано на другому приході Христа, тоді як це
другий ангел не є Ісус, але як Ісус має гострий серп.

Владу над вогнем
І ще один ангел прийшли назовні з вівтарем, який мав владу над вогнем; і кликнув гучного крику
до цього був гострий серп, говорячи: тяги в твої гострий серп, і зібрати кластери лоза землі; для її
виноград повністю дозріли. Одкровення 14:18
Владу над вогнем, говорить нам, що цей ангел є одним з тих, згадані в притчі про пшеницю і
смоли, як один з Женців, хто кидає на смоли у вогонь.

Виноградні лози землі
І ще один ангел прийшли назовні з вівтарем, який мав владу над вогнем; і кликнув гучного крику
до цього був гострий серп, говорячи: тяги в твої гострий серп, і зібрати кластери лоза землі; для її
виноград повністю дозріли. Одкровення 14:18
Фраза "лози землі" є посиланням на тих, хто приймає їх задоволення багатства на землі, а з
обіцянки і поклоніння Богу.
Будучи Жав це ті, хто не тримати Заповідей Божих, та/або поклоняються Богу таким чином, крім
того, що він наказує.

Пам'ятайте: у притчі про пшеницю і на смоли, ті, будучи Жав б відсортовано як бур'яни на з
гарним зерна. Ці будучи Жав тринадцятого вірша, у зв'язку з бур'янами, і що вони пов'язані в пакетах
потім кинута у вогонь бути утилізовані.

Точило Божий гнів
І Ангел тяги в його молотом в землю і зібрав лоза землі і вкинене великий виноробнею гнів
Божий. На виноробнею була в руслі без міста і крові вийшов з виноробнею, аж кінь вуздечки простором
тисяч і шістсот стадій (200 миль). Одкровення 14:19-20

Як ви можете бачити, вони стали жертвою дискримінації гнів Божий; тому вони не є Святим
Богом, але ті, хто відкидають, чи вiдмовлення в істинне і правильний поклоніння Богу. У вище аналогія
притчу вони бур'янами.
Таким чином ми повз другого пришестя Ісуса, і станом на ці вірші, він тут і прийняв на себе всі
мертвих, який помер за свою віру в справжнє поклоніння Богу, а також всіх тих, хто залишається живим
на землі, що тримати Десять заповідей і прийняти, що Ісус є Бог в тілі людини.

Ті, які залишаються на землі
Тих, хто зараз залишаються на землі діляться на дві групи:

Бідні в віри
Ті, хто не було релігійних інтересу, ні схильностями, і хто не дав поклоніння відповідно до
помилкове Євангеліє сатани, ті, що Ісус має називають тих, хто бідний у вірі.

Ті, що обдурять, сатана
Ті, хто не відмовляються дати вірно і правильний прославлення Бога, але через їхнє незнання
вони змогли зберегти Заповідей Божих, або хто не знали Ісус-Бог у тілі людини, тому що обманів
сатани.
Це також ті, які не дають поклоніння образ звіра, це означає, що вони не пішов до церкви анти
Христос або інших місцях поклоніння інших релігій. Коротше кажучи, це ті, які не зацікавлені в релігії,
Біблія або будь-які інші форми поклоніння.
Незважаючи на те, що вони змогли зробити це, вони дав справжнє поклоніння Бога, якщо не за
своє невігластво, робити брехні сатани і обманів. В цьому Бог знає істину, тому що він може бачити в
душі і думок, своїх дітей.
Всі ті, які поклонялися в церквах помилкових релігій, яка вчить Євангеліє сатани, тримає інший
день, як суботи, або немає день на всіх і зробили навмисно не відкидаємо справжній слово Боже, тому
що брехні сатани і обманів, буде приділяти більше часу покаятися в своїх гріхах, або принаймні їх
нащадки буде за тисячу років царювання Ісуса. Це будуть ті, хто Ісус і святих Бог панувати над
протягом тисяч років.

Вище наскільки я розумію, з те, що Бог показав мені до цих пір. Бог не показав мені все відразу.
Він постійно дає більше інформації, як я дослідження і дізнатися. З цієї причини, те, що я запропонував,
вище може або не може бути правильним. Я даю їй вас, щоб вселити ви думаєте про слово Боже і ми
сподіваємося взяти на себе також дослідження і дізнатися. Якщо ви хочете, щоб бути в спілкуванні з
Богом, як я, ви можете тільки зробити це якщо прикласти зусилля, щоб отримати знати те, що Бог
розшифровується як і те, що він команд з вас.

