Урок 26
Свідки Бога
Збереження храм Городище
Вимірювання храму Божого
І було дано мені очерету подібного до стрижня: і Ангел стояв, кажучи: "зліт і виміряти храм
Бога і жертівника і їм, що поклоняються в ньому. Об'явлення 11:1
У мене є питання в тому, чому апостол Іван говорять прийняти цей Рід і дати мірою храм Бога? Я
вважати, що цей храм храму в Єрусалимі або фактичного храм Бога на небесах. Джон є у дусі, а
показується ці речі, так що храм на небесах є можливість.
Враховуючи, що коли Джон приділяється цих видінь, близько 96 р, і храму в Єрусалимі, було
знищено близько 70 н. е., він говорив, що насправді храму на небесах, що Джон надається для
вимірювання.
Я повинен запитати питання, з якою метою Джон вимірює цей храм? Апостол Іван був добре
знайомий з храму в Єрусалимі, в тому, що він відвідував багато разів у своєму житті, тому він є
ймовірність того, що Джон дається для вимірювання цього храму на небесах, таким чином, щоб
переконатися, що відповідають за розміром і розміри храму з Єрусалиму, але знову ж таки, до якої
мети?

Не суд навколо храму
Але без храм суд залишити поза , і міра вона не; для дано поганам: і святе місто повинен вони
протектора під ноги сорок і два місяці. Об'явлення 11:2

Храму в Єрусалимі був побудований з основних будівництво, сам, храм і навколо основної
будівлі на стіні. Всередині стіни була суд храм, де люди б перейти до дати жертвопринесення тварин
для очищення від гріхів.
Головна будівля або храму складався з двох областей, святиню і Святеє Святих. Тільки
священики були дозволити в святині, і тільки голова священика був дозволяють в більшості святиню і
потім лише в особливих випадках.
Так Джон приділяється виміряти будівлі храму, але не для вимірювання області суду або стіни.
Знову ж таки я питаю, до якої мети?
Найбільш Святого місця є, де знаходиться те віко; Він був побудований з метою надання Месії,
кинуті кімнаті вже на місці, коли він прибув на землі. Це все, що було дано в стародавній пророцтва про
прихід Месії. З урахуванням цього то зрозуміло що будівлі храму був дім Божий, тоді як суду, які
оточили будівлю була доступна для чоловіків.

Враховуючи поганам
Але суд, який без храм опустив і виміряти вона не; за це дається поганам: і святе місто
повинен вони протектора під ноги сорок і два місяці. Об'явлення 11:2
Язичниками є що яку євреї називають всіх інших, хто не єврей, це також посилання на той факт,
що язичники не дав справжнє і правильний поклоніння до Бога створення. Євреїв у своєму зарозумілість
не зробили, ні вони навіть сьогодні дати вірно і правильний поклоніння Богу, але вони так подивився
вниз на всіх інших, тому що вони були спаслася.

Пам'ятайте: на час що Джон відображається цих видінь, храм був зруйнований; тому там
вже не є підставою для євреїв, щоб часті на сайті, де колись стояв храм.
Джон дається для вимірювання храму, так що це зрозуміють, де на сайт, який колись стояв храм.
В цьому районі такому вимірі, язичників не буде діяти під ноги, але район, де був суд храм є, де вони
будуть мати доступ до.
В історії Бога стала причиною, що місце, де колись стояв храм будівлі, зараз зайнята
мусульманських купол скелі яких є священним місцем мусульманської віри доступна також тільки на

лише кілька лідерів мусульманства. Таким чином ми тепер розуміємо, чому Джон дається для
вимірювання будівництво храму, і що Бог виконав цього пророцтва, дане Джоном.

Сорок два місяці
Але суд, який є не храму опустив і виміряти вона не; для дано поганам: і святе місто повинен
вони протектора під ноги сорок і два місяці. Об'явлення 11:2

Пам'ятайте: В тому, що книга одкровення, це книга від кінця раз пророцтва, правило одного
разу на рiк, як це викладено в книгу Єзекіїля все ще використовується.
Якщо ви берете сорок два місяці і помножте його на кількість днів на місяць було за часів Ісуса,
який був 30, ви отримаєте 1260 днів. Передбачений в книгу Єзекіїля, що дозволяє один день протягом
одного року, ви отримаєте буквальне 1260 років. Це ж 1260 років як анти Христос має зробити війну на
святі Божого, або як ми визначили раніше, з 538 н. е. до 1798 р. х.
Те, що це потім говорить, що для двохсот тисяч і шістсот днів, які є той же період 1260 році, що
анти Христос надається на війну на святі Бога, області або сайту храму в Єрусалимі будемо захоплені
поган, або тих, хто не дають вірно і правильний поклоніння Богу створення.
Якщо Бог не викликав, що храм області не компенсовані купол скелі, він може дуже добре них
перетворилися в торговий центр, або стоянці. Маючи купол скелі, побудований на місці, Бог зберегла
святість сайту, до моменту, коли новий храм буде зійшов з неба як пророкував в інші вірші в книзі
Об'явлення.
Я не хочу, що будь-хто думати, що я вважаю, що купол або скелі або мусульманської віри вірно і
правильний поклоніння Богу, але з цар Навуходоносор і вавілоняни, Бог може використовувати навіть
ті, що ненавиджу його, коли він буде служити Божа ціль.

Двох свідків Бога
І я дам влади до моїх двох свідків, і вони будуть віщувати двохсот тисяч і шістсот днів,
одягнені в оперезана. Одкровенні 11:3

Я повинен запитати питання, "хто чи що є двох свідків?" Тому що я знаю, що книга одкровення
дається майже повністю на символікою, цікаво, якщо ці двох свідків чи дійсно чоловіки або чи є інші
значення, що Бог хоче, щоб зайняти час, щоб зрозуміти?

Мета двох свідків
І я дам влади до моїх двох свідків, і вони будуть віщувати двохсот тисяч і шістсот днів,
одягнені в оперезана. Одкровенні 11:3
Надходила традиції і помилкові тлумачення цих віршів, які цих двох свідків двох людей, що Бог
пошле на землю, в кінці часів, встати і давати показання Божої істини, просто до другого пришестя Ісуса
Христа. Ця інтерпретація Однак не витримує як вірно, якщо буде потрібно час для вивчення вірші,
однак.

1260 день раз пророцтва
І я дам влади до моїх двох свідків, і вони будуть віщувати двохсот тисяч і шістсот днів,
одягнені в оперезана. Одкровенні 11:3
Слово "пророцтво" визначається як:
1. передбачити, що буде відбуватися,
2. розкрити волі Божої,
3. проповідувати слово Боже.
У вище віршах Ісус дає час пророцтва, щоб допомогти визначити, хто і які двох свідків Божому;
двохсот тисяч і шістсот днів, або 1260 днів. Як ви пам'ятаєте від нашого дослідження книзі Даниїла,
встановлено, що Бог дає один день за один рік в усі кінці часів і кінець дня час пророцтв, таким чином,
це 1260 днів стає буквальне 1260 років.
У пророцтва, є кілька подій всі беручи місце за той же період часу, 1260 років, який ми вже
обговорювали в попередніх уроках. Цьогоріч 1260 період часу починається в рік 538 Оголошень коли
Римська церква дається суверенітет над землями Ватикану, в межах міста Рим, Італія і закінчується в рік

нашої ери 1798 коли Наполеон ставить Папа під арештом і confiscates багатство Римської церкви у всіх
цих землях, де Наполеон має контролю.
В тому, що цих двох свідків даючи їх показання протягом того ж часу, що анти Христос може
зробити війну святих Бога вони тому свідків час темних століть, і як такі вони б стояли проти анти
Христос або Римської церкви в той же період часу.
Вони, таким чином, не в той час ще прийти на сьогоднішній час мого життя, але часу в моєму
минулому, який я вже показали бути з 538 Оголошень 1798 оголошення. Щоб зрозуміти, що це
правильно, давайте ближче поглянути на слова пророцтва.

Вони будуть віщувати
І я буду віддавати владу до моїх двох свідків і вони будуть віщувати двохсот тисяч і шістсот
днів, одягнені в оперезана. Одкровенні 11:3
Цей період 1260 році двох свідків пророкувати і давати показання слово Боже і Царство Боже.
Слово "пророцтво" визначається як: розкрити воля Божа в прогно
зуванні майбутні події. Використовувані в вище вірш слово "пророцтво" озн
ачає проповідувати слово Божеі не обов'язково передбачити майбутні
події.
Під час темних століть Римської церкви зробив це злочин караються мати у вашому
розпорядженні копію Біблії або його частини. Сам Бог святих, які жили в ті жахливі часи, які запалив
через їх віків проповіддю слова Божого до будь хто хотів слухати слово Боже. Ці люди не давав
передбачення майбутніх приходом стільки як зберігалося їхнє знання стародавніх пророки Бога і вчення
Ісуса від руйнування, анти Христос у своїй формі як Римської церкви.

Одягнені в оперезана
я дам влади до моїх двох свідків та вони будуть віщувати двохсот тисяч і шістсот днів,
одягнені в оперезана. Одкровенні 11:3
Ті, хто носить "оперезана" робити це, тому що вони в бідності і не може до
зволити собі належне одяг або вони розміщують на ї

х тілах оперезана таким чином, щоб змиритися пере
д Богом .
Той факт, що Божа двох свідків носити оперезана, щоб відрізнити їх від смиренний і покірливий.
А не відправити його двох свідків одягнена в порфіру Royal або Образотворче одягу, яка символічно,
тих, хто має багатство землі, Бог хоче, що вони розглядатися як не з землі і не маючи ніякого інтересу
до багатства на землі, але що вони Духа і дати пророцтва, що стосуються речей Духа Божого.
Waldenses є ймовірно найбільш стійких святих Божих, які жили в районі П'ємонті Італії не все,
що недалеко від Риму; Незважаючи на це, вони стояли проти Римської церкви протягом більшої частини
темних століть.

Два свічники Бога
Це два оливковими деревами і два Свічники, що стояли перед Богом землі. Об'явлення 11:4
Зрозуміти цю посилання, оливкові дерева та Свічники, потрібно перейти до 25 вихід. Ця
інструкція з тих речей, які повинні бути поміщені в скинії на землі, свічники, будучи частиною цього
дає Бог.

Контексті свічники
І зробиш свічник чистого золота: роботою свічника закупівель: його вал та його філій, його чаш, його
knops і його квіти, повинна бути того ж. Вихід 25: 31

Пам'ятайте: скинії на землі було, але символізм правдивої скинії на небесах. Якщо ви
розумієте, що ці речі, оливкові дерева та Свічники, являють собою у правдивій скинії, то ви побачите як
цей вірш має значення в цих пророцтв, Джон дароване Ісусом.
Ці свічники були розміщені в межах скинії на першому районі, відомому як святиню, яка
знаходиться перед Святеє Святих, на двох столах, тому, коли Бог відноситься до його двох свідків,
будучи Свічники, щоб зробити їх надзвичайно важливим в очах Бога.
Найбільш Святого місця в скинії на землі є символічним Божого кинуті кімнати на небі; Таким
чином, два Свічка палиці і два оливкового дерева є символічним вартових, що стоять біля входу між

землі і неба. Це робить їх захисники проти вступу до небес силами сатани, який сповідує себе за Бога
землі .

Вартових між небом і землею
Це два оливковими деревами і два Свічники, що стояли перед Богом землі. Об'явлення 11:4
Бог творець Бог неба і землі, і все, що в межах, але сатана, маючи були вигнані з неба, заявив по
землі, щоб бути його домен і тому заявила про себе за Бога на землі. Ця заява є виключно в уяві сатани
і не дано сатані Богом.
Бог називає сатана Богом землі, тому що сатана заявила про себе як такої. Бог це робить так, що
ми буде розуміти, що Божа двох свідків вартових або захисниками слово Боже, зберігаючи сатани
помилкових Євангеліє з серця і уми святих Божих. Святі Бог є кожен з них їх храми або фортеці, щоб
слово Боже. Вони протистати брехні сатани, надаючи тим, хто буде слухати, правду слова Божого.

Якщо будь-яка людина буде боляче їх
І, якщо будь-яка людина буде заподіяти їм шкоду, вогонь походить із своїм ротом, devoureth
своїх ворогів: і якщо будь-яка людина буде заподіяти їм шкоду, він повинен таким чином бути вбитий.
Об'явлення 11:5
В тому, що Римської церкви і багато хто з його священників і монахів, під час 1260 років ми
називаємо темні століття, переслідував вбили святих Бога і знищив усі копії Біблії, що вони могли б
знайти, це ті, що Бог називає бажаючи образити двох свідків.
При спробі знищити, змінювати або будь-яким чином змінювати слово Боже, як і використання
слів, у перекладі, які дають різні змістом слова в Біблії, викликаючи тих, хто читав Біблію, щоб
отримати різні розуміння, ніж те, що Бог спочатку планувалося, тоді ви чините гріх проти Святого Духа,
який, як ви могли б нагадати , Ісус говорить нам, що є непрощенним гріхом. Це Ця зміна слова Біблії
сенс, який є одним із способів, як сатана болить двох свідків, іншим способом, тортури і вбивства
людей, які святих Бога.

Вогонь з роти
Вогонь походить із своїм ротом , є символічним пояснення, що вимагає розуміння на символікою
використовується, щоб отримати повне уявлення про те, що ці слова говорять нам,.

Пам'ятайте: "рот" є символічним

слів говорив. "Вогонь з вуст"

тому відноситься до влади або змістом ці слова, сказані .
Коли сили сатана проповідувати сатани помилкових Євангеліє, вони проповідують брехня.
Всякий раз, коли ви порівняти пліч-о-пліч брехня говорив правду, істину завжди Показати вперед і
знищити брехні і devoureth своїх ворогів. Це правда Божому слову Божому святих проповідував всім,
хто хотів слухати в темні віки, що у порівнянні з іншими слово Боже до тієї, яку проповідував Римської
церкви, вони легко можуть бачити правду, і в тому, що миттєвий сатана брехні були знищені в умах тих,
хто чув святих Бога говорити Боже Слово вірно. Це таким чином, що Бог святих були одного з двох
свідків, і слово Боже, як наведені в Біблії був одного з двох свідків.

Гострий меч
І з уст його заходить гострий меч, що з цим він повинен вразив цей край народів: і він буде пасти їх
залізним жезлом: і він хто топче виноробнею його лють і гнів всемогутній Бог. Об'явлення 19:15

Слова, вогонь походить із своїм ротом, має сильне подібність до цього тринадцятого вірша Ісуса,
коли він повернеться в другому приході Христа.
Загальне тлумачення цього, який сприяє сатана і його анти Христос, є що Двох свідків цієї влади
вбивати, але я пропоную, що це Ісус, коли він повертається, що влада не двох свідків, тому я включив це
вище віршах Показати схожість сенс, що має. Якщо озирнутися назад в історію, Божому святих
зберігалися в бігах Римської церкви і мали практично ніякої влади відбиватися від переважної силу
церкви.

У цій чином бути убитим
І, якщо будь-яка людина буде заподіяти їм шкоду, вогонь походить із своїм ротом, devoureth
своїх ворогів: і якщо будь-яка людина буде боляче їх, він повинен таким чином бути вбиті.
Об'явлення 11:5
Ще раз він треба таким чином вбити, має символічне значення, що мають відношення до
обговорення зазначених. На "він" яка мова тут, не є посилання на чоловіків чи людина, це посилання на
брехні сатани і сатана. Брехні сатани буде убитий, проповідуючи справжній слово Боже для всіх, хто
голод почути правду, і що чином брехні сатани буде убитий в умах тих, що таким чином, почути
справжній слово Боже.

Ключ до встановлення, що цих двох свідків, не двоє чоловіків, але щось інше, словами, «він
треба таким чином вбити».
Для мене, це означає, що воно не двох свідків, що вб'є їх мучителям, але це мучителям, будучи
брехні сатани, буде убитий в манері, яка описана в кінці днів і на другому приході Христа, як сили
Сатана буде поразки від Ісуса Христа. Я думаю, ви зможете побачити це як справжній, коли ми
продовжимо зрозуміти хто, а також двох свідків.

Залежне, щоб зупинити дощ
Ці владні завершити неба, що це не дощ в дні свої пророцтва: і мають владу над водами, щоб
перетворити їх на крові і вразив цей край землі з усіх карами, так часто, як вони будуть. Об'явлення
11:6
Це традиція розуміючи змісту цього вище віршах, що якщо хто-небудь повинні намагатися
боляче цих двох свідків і що ці свідків є влада, щоб вбити їх мучителям, що двох свідків далі є сили,
щоб зупинити дощ і викликати води звернутися до крові.
Я пропоную, що ці традиції помилка заповнені всі заснований на помилкові тлумачення Писання
в книзі Об'явлення. Нижче я спробую показати вам правду про те, що апостол Іван писав про.
Я визнаю, що я був в глухий кут, цей вірш протягом тривалого часу. Це звучить, як це двох
свідків, себе, що буде мати право це зробити, але після молитви і розгляду, я прийшов, щоб побачити,
що це схоже на багато Сім карами , які спіткає землі незадовго до другого пришестя Христа.
Сім карами, ви пам'ятаєте, що приніс на землю від Бога, тому приймаю це як частину богів гнів
на тих держав, які чемпіон причиною антихрист протягом 1260 років, що Римської церкви в його владу,
щоб переслідувати і знищити святих Бога і все, що від Бога.
Якщо ви це дозволите "вони" говорив про не є двоє чоловіків, але це один є слово Б
оже, як зустрічається в Біблії, і інші свідок є Святим Б
огом, і як вони тримали знання слова Божого від руйнування, анти Христос. Влада, у разі наявності
двох свідків є слова, які вони проповідувати слово Боже.

У дні свої пророцтва
Вони мають владу, щоб завершити неба, що має дощ не в дні свої пророцтва: і мають владу над
водами, щоб перетворити їх на крові і вразив цей край землі з усіх карами, так часто, як вони будуть.
Об'явлення 11:6
Двох свідків не сам є влада, щоб вбити або зупинити дощ або перетворити воду до крові, як
описано вище, але це говорить другому приході Христа, і що це той, хто має таку владу. Це дається
підтримки в ці слова; "у дні свої пророцтва."
Бог дає при що ці виразками спіткає тих, які намагаються зашкодити двох свідків і що є "в дні
свої пророцтва." Це не означає, в день, коли Ісус дає Джон пророцтво, яке було близько 96 р, але в той
же день що пророцтво говорить, які є в кінці часів і кінець днів, яка сьогодні і завтра в мій час життя. Це
підтримує наступні вірші з книги Єремії.

Відплата є, Божий не свідків
І Господь говорить: "тому що вони мають залишив мій закону, який я поставив перед ними і не
підкорився мій голос, ні ходили в ньому; Але ходили після уяву власного серця і після Baalim, що їхні батьки
навчили їх: "тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів;" Ось, я буду годувати їх, навіть у цьому людей з
полинь і дати їм воду жовчного пити." Єремія 9:13-15

Я говорив, що Ісус Бога, який карає тих, хто постраждав двох свідків, які знову підтримуються
наступні два вірші.
Тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Це запорука або присягу, що вживаються
Бога. Знаю, що це, щоб бути правдою, знати, що він злий прийняти помилкових Євангеліє і знати, що
ваша вічна душа висить на волосині.
" Ось, я будуть годувати їх, навіть це люди, з полинь і дати їм воду жовчного пити. " Знаю,
що це – справжній і коли вона має приходить пройти і буде необхідно немає свіжий воду для пиття,
пам'ятаю цього прокляття і покаятися. Знаєте, то що те, що ви сказали, що суперечить те, що я
розповідаю вам, брехня і тільки через покаяння і ваші особисті пошуки справжній слово Боже ви
матимете шанс викупу.

Полин приділяється зло
І третій ангел звучало і там впав великої зірки із неба, ніби горіння лампи, і він упав на третя частина
річок та на фонтани води; і назва зірка називається Полин: і третя частина вод став полинь; і багато чоловіків
помер вод, тому що вони були зроблені гіркий. Одкровення 8:10-11

Двох свідків є те, що запалив справжнє поклоніння Богу під час правління терору увічнені
Римської церкви протягом цих 1260 років. Це пророцтво другого пришестя Христа, що цих двох свідків
дали свідчення, і це Бог Ісус, що той, щоб втратити свій гнів на всіх, хто доклав руку в "Якщо будь-яка
людина буде боляче їх," у тому числі країн, що дав владу церкви. Горе вам, хто ті люди, ті сім країн
Європи, які залишилися після анти Христос (малий Ріг), набрався три з корінням.

Звір повинен вбити їх
І коли вони закінчили повинна їх свідчення, звір, який буде сходити з безодні повинен зробити
війну проти них і повинні подолати їх і вбити їх. Об 11:7
Знову ж таки це має звук з двох свідків, як будучи чоловіків, для цього вірша говорить нам, що
звір вб'є їх.

Пам'ятайте: йдеться про двох свідків, двоє чоловіків; і можна вбити чи щось зруйнувати,
навіть тоді, коли це не людина.

Коли вони закінчують свої свідчення
, І коли вони мають закінчили свої свідчення, звір, який буде сходити з безодні повинен зробити
війну проти них, повинен подолати їх і вбити їх. Об 11:7
Двох свідків даються 1260 років в якому свідчити проти анти Христос, і дати справжній слово
Боже для всіх, хто буде слухати. Це в основному це один факт, 1260 років, що мене переконати, що двох
свідків, не двоє чоловіків. Існує більше способи подачі показаннях, ніж в тому, що хтось встати і
говорити. Слово Господнє дає свідчення брехні сатани як приклад.

Звір з безодні
, 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
В книзі Об'явлення є два, які розмовляють з як "звірі," анти Христос, що піднімається з моря,
Одкровення 13:1і червоні кольорові звір, на якому блудниця жінка сидить, Одкровенні 17:3. Питання
для мене в тому, що ",яка з цих звірів говорив, що вбиває двох свідків Бога?"
Перший "звір" символіка анти Христос або Римської церкви, а другий "звір" символізм
сатани помилкових Євангелія, брехні сатани .

Безодні
Як мені запропонували в іншому місці в ці уроки, Безодні є сатани рот і всі бр
ехні і обманів, які викидають назад від нього. Тринадцятого
вірша говорить нам, що це звір, що піднімається з безодні, що вбиває двох свідків Божому, таким чином,
тих, хто дає підтримку та засоби до існування лежить сатана; як вони надаються лідерство Римської
церкви у цей факт вбити двох свідків.
Це доведено в історії в тому, що до того часу, що Наполеон стримує його тато в 1798 році;
залишилася тільки руку повно Святим Богом. Брехня антихрист обманули тих церков, які дали словах
будучи послідовниками Христа. Найбільш очевидні з цих обманів відноситься до підтримання освятити
суботній день.
Коли Бог говорить: "суботній день Святої," і Диявол переконує вас, що суботній день перший
день тижня, незважаючи на те, що Бог сказав: "але сьомий день – Субота Господа, Бога твого", і ви
приймаєте брехні сатани і жити у відповідності з брехні сатани, то ви були вбиті, тому що в кінці дні в
Судний день , вам буде знайдено опозиції до слова Божого і засуджений до яму геєнни огненної.
Сатани слова вб'є вас і анти Христос у вигляді Римської церкви та її дочка церков заснований на
сатани слів, тому, якщо ви згодні з тим, що анти Христос проповідує, то ви будете в кінці померти
вічної смерті, а не жити в життя вічне.

Повинен подолати їх і вбити їх

І коли вони закінчили повинна їх свідчення, звір, який буде сходити з безодні повинен зробити
війну проти них і повинні подолати їх і вбити їх. Об 11:7
Ці слова говорять нам, що двох свідків подолати і вбив, яким чином він це робить брехнею
сатани, якщо насправді це сатани помилкових Євангеліє, яке призводить до смерті двох свідків?

Папа є Ісус, приховані плоть
Пап Римської церкви, протягом усієї своєї історії, заявили, що вони є представником Бога на
землі, але вони також пішли далі проявилася в наступне:
Архієпископ Венеції
До стаючи Папа Пій X.
Римського єпископа не тільки представник Бог Ісуса Христа, але він Ісус сам
Христос, приховані під завісу плоті. Римського єпископа говорити; це Ісус Христос, хто
говорить.
Це був опублікований до стаючи Папа благочестивий X, в 1903 році н. е., коли він став 257th
Папа Римської церкви, Архиєпископ Венеції. Як ви можете бачити цього Римської церкви та її Папи
вважають, що вони є Бог-Ісуса, не просто представниками Бога.

Відокремлений від Христа
Зарозумілість і брехня римського папи відображаються через такі як добре.
Рада Лаодикії
364 оголошення Римської церкви прийняв закон.

Canon XXIX , який постановив: "християни не повинні Judaize і бути простою в
суботу, але повинен працювати в цей день; але Господнього дня вони повинні особливо
честю і як християни, якщо можливо, зробить ніякої роботи в той день. Якщо, однак,
вони зустрічаються Judaizing, вони повинні бути закриті від Христа ."
Бог сказав: "сьомий день (субота), є суботній Господь, Бог твій, у ньому ти не будеш творити
будь-якої роботи." Вихід 20:10, і анти Христос у вигляді Римської церкви каже, що ви повинні
працювати на сьомий день, і хто-небудь знайшов, даючи поклоніння Богу сьомий день буде бути
відокремлений від Христа. Хто то ви вірите, Бог або Пап анти Христос?

Якщо, однак, вони зустрічаються, Judaizing, вони повинні бути закриті від Христа. Ви
розумієте, що це означає? Якщо відхилити диктують перший день суботній, але як і раніше поклоніння
як Бог звелів, сьомого дня, а потім Римська церква буде закритий вас від церкви.
По-перше коли там були ще велику кількість тих, хто поклонялися як учив Ісуса, ця загроза не
було влади, але як часу минуло і все менше і менше знав справжній слово Боже, щоб бути
відокремлений від Христа було все одно, що будучи відлучили від Римської церкви. Чергову брехню,
сказав Римської Церкви було, що єдиний шлях до небес через церкву, так щоб бути відлучений від
церкви було поставити вас у вічного прокляття.
Отже, ви бачите, слів може вбити, коли в поєднанні з років брехні і придушення справжній слово
Боже. З цих диктує від церкви, протягом багатьох років ті, в опозиції були не тільки переслідуванням,
але заарештували, місце через випробування інквізиції, катували і потім вбиті висить, маючи голови
відрізали і нарешті будучи спалені на вогнищах.
Він був таким чином, що нарешті загинули двох свідків, для протягом століть, все, що виступає
проти помилкових релігій Римської церкви були зняті, поки залишався лише невелика кількість святих
Римської церкви вдалося досягти.

Органи повинні лежати на вулицях
Та їх трупи повинна лежати на вулиці великого міста, який духовно називається Содом і
Єгипту, де також наш Господь був розп'ятий. Об'явлення 11:8
Цей вірш не кажу про темні століття і анти Христос, але зробила крок назад у часі до храму в
Єрусалимі і вплив, що сатана мав на храм старійшин. Я підтримую це твердження зі словами: де був
розп'ятий також нашого Господа. Господа Ісуса був розп'ятий в місто Єрусалим, тому "Великого
міста," говорив з повинна бути Єрусалим.
Це вище віршах тому дає Опис події, що описує, що відбувається в тих років після розп'яття Ісуса
і перед знищенням храму. Хоча багато хто думає так, цей вірш не кажу, що двох свідків органів будуть
лежати на вулиці Єрусалиму, але що багато святих Божих буде були вбиті старійшин храм у своїх
зусиль, щоб знищити християнської віри, перш ніж він був шанс стати створена. Я бачу це включення
обговорення двох свідків, як Божий спосіб показати вам і мені, тіла на вулицях не двох свідків, але
люди, які вважаються Богом святими та один з двох свідків.

Не мучитися поховати органів
І побачать вони людей і племена та язики і Націй їх трупи три дні і половину і не будуть
страждати їх трупи покласти в могилах. Об'явлення 11:9
Чому люди не ховати органів? Щоб зрозуміти це, вам потрібно ще раз є знання про умови
ненависті, неповага, недовіри, що Римської церкви ферментірованного в темні віки. Якщо член сім'ї ваш
були прийняті далеко, щоб сидіти перед суд інквізиції і було потім вбиті церкви, ви буде покласти своє
життя в небезпеці і можливо всій вашій родині, якщо ви пішли в тексті, щоб підготувати його для
поховання. Ви б розглядати в якості винним єресі асоціації з мертвих.
Слово "єресь" визначається як: релігійна Віра проти православн
ого вчення церкви. Будь-які думку, на відміну від офі
ційного або встановлених переглядів. Під цим визначенням все,
що я вступив на цій веб-сторінці є єресі, тому що це в прямій опозиції не тільки диктує Римської церкви
а допустимий тлумачень більшість, якщо не всі з тих церков, які називають себе християнином. На
щастя для цієї веб-сторінки і мені, що я вважаю, така нетерпимості, оскільки існувала в темні віки
більше не існує, принаймні не в Америці, інакше я впевнений, я б були під суд і визнаний винним в
єресь, в даний час.

Три з половиною днів
І вони людей і племена та язики і Націй побачать їх трупи три дні з половиноюі не будуть
страждати їх трупи покласти в могили. Об'явлення 11:9
В тому, що ми знаходимося в книга одкровення, і це ще раз час пророцтва, ці три з половиною
пророчі днів ще раз розраховується на як буквальне 1260 років.

Пам'ятайте: Три з половиною, рази перевищує 360 днів з одно пророчі 1260 днів або
буквальне 1260 років. Таким чином, цей вірш слід розуміти як будучи символічним, а не буквальне.
Інтерпретувати це означає, що протягом 1260 років що Римської церкви тортурам і вбиті тих,
кого вона називається єретики і відьми, членів сім'ї тих, хто настільки убитий та інших у тих держав,
були не бажають та/або боїться пройти будь-який поховання процес для тих, хто вбив побоюючись, що
вони б також бути прийняті церкви. Я не знаю що ж сталося на туш з тих убитих церкви, але я не
здивуюся, якщо вони залишилися для тварин і птахів розпоряджатися.

Землі будуть радіти над ними
І вони, які мешкають на землі повинна радіти над ними, веселощів і повинна відправити
подарунки один до іншого; оскільки ці два пророки мучили їх, що сидить на землі. Одкровення 11:10
Коли я прочитав цей вірш в перший раз, я змушений задати питання, "чому ті, які залишаються
на землі, після того, як убив двох свідків, Rejoice і Гуляй? "
Відповідь дуже проста. Якщо один з двох свідків Святим Богом, і вони тепер були вбиті за анти
Христос, то все, що залишилося на землі, не святих Бога. Ці ліворуч не Заповідей Божих чи є свідчення
Ісуса Христа, як це визначено Святий, потім вони повинні бути засліпленим сатани помилкових
Євангелія і тому поклоняємося як сатана має проповідував, не, як Ісус, проповідував.
Як я вже говорив в попередніх уроках, цей вірш звучить набагато як він говорить про
святкування Різдва. В тому, що мені цікаво, чому це, я дослідження щодо походження святкування
Різдва, ось що я виявив.
У моєму обширного дослідження книгах Біблії, починаючи з лютого 2007 я не знайшов будь-яка
річ в Біблії, де Бог, Ісус або апостолів, повчити ні командування, що ми повинні дати щорічного
дотримання або святкування дня народження Ісуса, ні на те пішло його смерть на Хресті. Немає ніякої
згадки про даючи або Свято Воскресіння. Таким чином, знаючи, що якщо Бог не говорю це повинен
бути lie, я повинен поставити запитання "навіщо робити християн дати дотримання і святкування
дня народження Ісуса, що відомо як Різдво ?"
У моїх зусиль, щоб відкрити для себе правду про святкування Різдва, я пішов до Біблії та
історичних документів. Я виявив, що за перші 200 років або близько того після того, як Ісус ходив по
землі, не було ніяких тримав святкування. Потім прийшов серед деяких, лише невелика небагато,
християнської секти, бажання, щоб відсвяткувати день народження Ісуса, так само, як багато хто
відсвяткувати свої дні народження з кожним роком. З цієї традиції пішов.

З Різдвом Христовим
І вони, які мешкають на землі повинна радіти над ними, веселощів і повинна відправити
подарунки один до іншого; оскільки ці два пророки мучили їх, що сидить на землі. Одкровення 11:10
Я також мав враження перший час я прочитав цей вірш, який він мав на увазі Різдва. Під час
Різдва не зробити веселий, і ми не даємо подарунки один одному? Так багато робить цей звук, як Різдво,

які я взяв час і зусилля, щоб зробити дослідження про походження різдвяні, який показав мені, що
Різдво не святкування народження Ісуса, але по суті являє собою торжество тих, хто не дати поклоніння
Богові як Бог команд. Це есе ви знайдете надалі в цьому занятті, під назвою, "чому ми святкуємо
Різдво", якщо ви хочете дбати, щоб дізнатися більше брехні сатани і як вони мають звук і відчуваю,
будучи справжнім слово Боже, але смертоносних слів, розроблений, щоб тягнути вас від справжнього
поклоніння Богу.

Зарозумілість переконання
І вони, які мешкають на землі будуть радіти над ними, веселощів і повинна відправити
подарунки один до іншого; оскільки ці два пророки мучили їх що жив на землі. Об'явлення 11:10
Тому, що ці два пророки мучили їх, що сидить на землі: Якщо ви переконані, що
поклоняються істинний Бог, а потім хтось приходить і говорить вам, що ви насправді поклоняються
сатани, ви отримаєте сердитися а в деяких випадках отримати насильницькою, з тими, хто тільки хотів
би показати вам правду. Я знаю, що це правда, тому що я пережив ці реакції з незнайомими людьми, а
також з моєї власної сім'ї.
Коли ви перебуваєте в позиції влади в організації або церкви, яка підтримує ваші релігійні
погляди, і хтось дає свідчення, що суперечить ваша віра, час від часу ви будете працювати на мовчання,
хто б так засмутила статус-кво. Як сміє кому завгодно прийти і сказати вам, що все що ви повірили,
оскільки ви були дитиною є брехнею.

Розглянути це: Бог вічне вічне, Бог не народився; Бог є назавжди. Ісус народився жінки,
тому що Ісус є плоть і кров людина. Не поки Іоанна Хрестителя хрестить Ісус, що Ісус стає Христос. Це
не так, поки Духом Святим, у вигляді голуба, приходить на Ісуса, що Христос потрапляє в тіло Ісуса,
тим самим перетворюючи Ісус є Син Божий у Бог у плоті людиною.
Бог не дав команди або інструкція будь-де в книгах Біблії, що ми повинні мати щорічний
дотримання народження Ісуса. Народження дитини людини це диво життя, це також поширених місце і
не те, що Бог дасть спеціальні дотримання. Це пов'язано назад трюїзм Божої, якщо Бог не говорити на
ньому, то брехня. Ми повинні поклоняються Ісусу Христу точно так, як він наказує, збільшення, ні те,
що він наказує зменшується. Просто думати про нього, як я пояснив створення Пасху, що Бог дав
конкретні інструкції, тим самим довівши, що пасху заповідь Божу, немає немає такої явним Інструкція
щодо дотримання народження або смерті Ісуса.

Християни не святих
І вони, які мешкають на землі будуть радіти над ними, веселощів і повинна відправити
подарунки один до іншого; оскільки ці два пророки мучили їх що жив на землі. Об'явлення 11:10
Це означає, що ті, хто вважають себе християнами, не дають поклоніння як святих Бога, але так
чи інакше, даючи поклоніння спотворені або помилковою чином. Один з цих шляхів проповідував
сатани помилкових Євангеліє полягає в спостереженні суботи в перший день тижня, коли Бог говорить
нам:
Але сьомий день суботній Господь, Бог твій, у ньому ти не будеш творити будь-яку роботу.
Вихід 20:10
Інша справа, що ставить ті, які залишаються, які називають себе християнином опозиції до слова
Божого, взяти участь у заходах, що з часом стали традицією, яка називається християнської релігії.
Один з цих традиції є дотримання і святкування дня народження людина Ісус.

Розглянути це: Бог є вічної, вічний, або немає початку та кінця не. Бог є життя, а Бог не
може померти. Навіщо тоді Бог хочуть ми даємо святкування дня народження або смерті людини, навіть
людині, що Син Божий?
Дозвольте мені пояснити це з іншого. Господь сказав нам, що ми повинні дати поклоніння Богу,
точно так, як Бог звелів, і якщо ми даємо поклоніння іншим способом, то ми не даємо True або
виправити поклоніння Богу. Це показано, вірно в наступні вірші.

Який я навчаю вас
Тепер же, Ізраїлю, статути а для судових рішень, які я навчаю вас, для їх, що ви може жити і
йти і володіють землі, яку Господь, Бог ваших батьків дає вам робити. Повторення закону 4:1
Де в Біблії, Бог насправді говорить нам що ми знаходимося в помилку, якщо ми робимо з одним,
ніж як Бог має прописано? Що це вище вірш є сказати, що Бог має навчив нас слухатись повинні,
тримаючи його і свідоцтва, які перевести на десять заповідей.
Коли ми слухняні слово Боже, тоді Бог дасть винагороди за надання істинний і правильний
поклоніння йому. Бачте, Бог сказав нам як дати поклоніння йому через заповідей його, його судження і
свою законодавчі акти, які ви знайдете на сторінках книги Біблії. Встановити за традицією свята або

інші спроби даючи поклоніння Богу, що є не наказав Бог, є йогоДодати в Божих заповідей. У наступні
вірші Бог дуже чітко, що це неприпустимо.

Точно, як Бог команд
Ви не повинен додати до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього,
що ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Цей вірш робить його дуже чітко, сказав Бог нас як ми знаходимося поклонитися йому, якщо ми
в наших зарозумілість дати поклоніння Богу в будь-якому випадку, крім цього яких Бог звелів, то хто це
ми дати поклоніння? Вона не може бути Богом, що ми поклоняємося, тому що ми маємо відхилити, те,
що Бог наказує на користь те, що ми знаходимо зручний або правильний. Це не ви, або я, який вирішує,
що є правильним, це Бог творіння, що робить що визначення Небесного Батька. Якщо ви вважаєте, що
це правда, то ти з Богом, якщо ви відхиліть це, то ви не з Богом.

Воскресіння свідків
І через три дні з половиною Дух життя від Бога увійшли в них і вони стояли на своїх ногах;
великий страх стривоживсь і на їх, які побачили їх. Об'явлення 11:11

Пам'ятайте: 3 ½ днів розраховує на 3 ½ пророчі роки і коли ви помножити 3,5 роки, 360
днів, як рік був у той час древніх, ви отримаєте пророчі 1260 днів, яка звичайно є буквальним 1260
років.

Пам'ятайте: двох свідків Бог дані свідчать про те ж 1260 років тому, в кінці 1260 років
терору, анти Христос, ака Римської церкви, втратила свою вагу на війну зі святими, Бога, але не до анти
Христос вбиває двох свідків.
Духа від Бога, що вступили в їх життя, з кінця часу для антихриста на війну з святих Божого,
свободу від переслідувань дозволяє, що правда Біблії був ще раз прочитати відкрито, таким чином
розширюючи святих Бога на великі числа в дуже короткий час, я відсилаю вас до Адвентистського рух
1800-х років. Це таким чином, що життя Бог надходить назад у двох свідків.
Двох свідків Бог даються водночас (1260 років), як анти Христос має зробити війни святих Бога.
Їх мета полягає в давати показання справжній слово Боже і тим самим виявити сатани помилкових
Євангелія, як проповідував анти Христос, щоб бути брехня.

Особистість двох свідків Бога
І я дам влади до моїх двох свідків, і вони будуть віщувати двохсот тисяч і шістсот днів,
одягнені в оперезана. Одкровення 11:3.6
Це тепер у нас є вся інформація, що ми даємо ідентичності хто або які двох свідків Божому.

Перший свідка: У Біблії
Clothed в оперезана, дає посилання, що цих двох свідків не мають багату та міцну, які жили в ті
роки, але й скромне походження.
Біблія, я пропоную є одним з двох свідків, і його Писання Святий Боже Євангеліє є те, що дає
свідок Божу істину.
Що він одягнений в оперезана, проявляється те, що Римської церкви обмежив його до книги
презирства і пішов настільки далеко, щоб зробити його караються, тільки, щоб мати його або будь-якої
його частини, у вашому розпорядженні.
Так ви будете знати, там є багатьох народів у сучасному світі, які зробили його злочин карається
смертю, щоб мати у вашому розпорядженні будь-якої частини Біблії, або якщо ви навіть вести дискусію
надання підтримки як дано в книгах Біблії, слово Боже. Найгірше з цих країн є Китай і ті, які є
переважно мусульманським, який розповідає мені, що хоча Римської церкви більше не має владу, щоб
переслідувати Святим Богом, сатана має вплив на інші у світі сьогодні, щоб продовжити своє війну
проти Бога і всіх тих, що поклоняються Творця. Це може бути показано як правда, при погляді на
Близькому Сході і як християни мають бути обезголовлений, просто тому, що вони хвалимо Христа і не
Мохаммад.
Цей переслідування і вбивстві безневинних людей є ще одним свідченням сатани, в тому, що Ісус
говорить нам, що він є вбивцею з самого початку.

Другого свідка: Божими святими
Святі Бога, я припустити, другого свідка. Це ті, які, незважаючи на безперервне переслідування
Римської церкви і ці Гонителі перед ними, навіть так своє свою віру і захищений Писання Біблії, яка в

свою чергу дала мужність і пізнання істини для наслідування в вірі, протягом 1260 років цих
переслідувань.
Двох свідків, таким чином, Біблія і Святим Богом , що запалив слово Боже, незважаючи на
спроби католицької церкви Риму знищити їх обох.

Історія Різдва
І вони, які мешкають на землі повинна радіти над ними, веселощів і повинна відправити
подарунки один до іншого; оскільки ці два пророки мучили їх, що сидить на землі. Одкровення 11:10
У моїх зусиль, щоб бути старанним в моєму дослідженні Біблії я взяв поглянути на історію
Різдва. Я вважаю, ніде в Писанні що Бог дав інструкції її дотримання, але імператор Костянтин
замовити її дотримання в рік 325 AD. Її був імператор Костянтин, яка створена Римська Церква в 300's
оголошення а потім назвали себе перший Папа. Саме в цій якості, що він зробив дотримання
народження Ісуса, а також дотримання воскресіння Ісуса, церква резервне релігійні свята.

Різдво офіційний, але не взагалі спостерігаються
В 325 AD Костянтина Великого, перший християнський римський імператор,
представлений як нерухомого свято Різдва 25 грудня. Він також представив неділю, як свято
на новий 7-денний тиждень і представив рухомого свята (Пасха). У 354 оголошення Ліберія
єпископ Риму офіційно замовив його членів, щоб відсвяткувати народження Ісуса на 25 грудня.
Я знайшов вище в Інтернеті, від католицької журнал або деякі інші записи, пов'язані або
підтримується Римської церкви.

, Зверніть увагу: Вище посилання імператор Костянтин як перший християнський
імператор, але це як Римської церкви проповідує, по правді кажучи, Костянтин був вклоняються Бога
сонця і ніколи не охоче перейшла в християнство. Церкви Риму хрестив його як християнин і
католицької, коли він був на своєму смертному одрі, це був його дружиною і матір'ю, що був його
хрещення.
Як ви можете бачити вище, не було Бог, який створений дотримання Різдво чи Великдень, але
імператор Костянтин і Римської церкви.

Пам'ятайте: Трюїзм Божої, якщо Бог не говорю це, то це не Божа і якщо ви не можете
знайти що-небудь в книгах Біблії, де Бог або Ісус дає команду або інструкція що народження Ісуса
спостерігати, і відзначається, потім зробити це поставить вас опозиції до волі Бога.

Пам'ятайте: Нічого не додають і віднімати нічого від слова Божого. Щоб відсвяткувати
Різдво чи Великдень, це додати слово Боже. Коли ви поставити слова в рот Бог, ви поставити собі
використовують проти Бога і все, що він відстоює.

Конкретні велінням Божим
Пасха
І промовив Господь до Мойсея та Аарона, "це таїнство Пасхи: там не звикати їсти:, але кожна
людина раб, що купити за гроші, коли ти маєш обрізаний його, то він повинен їсти. Іноземця та
наймит не буде їсти її. У будинку один повинен він бути з'їдено; ти будеш несе вперед нічого плоті за
кордоном з дому; ні ye повинен зламати кістки їх. Вся громада Ізраїлевих повинен тримати його. І коли
чужий повинні мешкати з тобою і буде тримати Пасха для Господа, нехай всіх своїх чоловіків
обрізуватись і тоді нехай підходь і тримати його; і він повинен бути як такий, що народився в землі:
Бо ніхто uncircumcised будуть їсти. Один закон буде для тубільця й приходька, що мешкає серед вас.
Вихід 12:43-49
Як ви можете бачити, в тему Пасхи, Бог є дуже конкретні про те, хто може брати участь
спостереження, а також команду, яка маючи пасху послугами "Постанову, або закон".
Тому я прошу вас, де в Біблії ви знайдете Бог дає такі конкретні і розробити інструкції
командування, що ми повинні тримати щорічний дотримання народження або смерті Ісуса? Я знайшов
не такий екземпляр. Якщо Бог не говорю це, він повинен бути lie.

Джеймс г. Brazer
Збереження старі язичницькі ім'я "Вмирає Соліс," (той день сонця) для неділю є
значною мірою завдяки Союзу язичницької і Крістіан настроїв, з якими в перший день
тижня був рекомендований Костянтина своїм підданим: язичницької і християнин, так як
поважний день НД політично мотивованих, (Римська Церква) , зроблені перенесення дня
неділі від Бога сонця Бальдр Христу Сина Божого.

Вищенаведена цитата є від Джеймс г. Brazer у книзі під назвою:
Поклоніння з природа,"Том 1, сторінка 529
Вищенаведена цитата я даю історичних перевірки непорозуміння вище віршах і що він не Бог,
який створений дотримання святкування Різдва, але чоловік, який був під впливом або під контролем
сатани.
Вищенаведена цитата дає підтримку на те, що він був людиною, імператор Костянтин і церкви в
Римі, який встановлює багато анти Христос традиції, як і раніше спостерігалося всі ці роки.
Як ви можете бачити тут, і як я показав, раніше, її був імператор Костянтин і Римської церкви
хто викликав передачі суботи з сьомий день тижня, перший день тижня, а також встановлення Різдва і
Великодня традиції, не будь-які інструкції або команду Бог Ісус.

Санта-Клауса
Поверх того, що Різдво і Великдень є не дані Богом слід дотримуватися і тому не повинні мати
певний Святим Богом, бо це до того, що Бог має промовляв, але навіть це було далі забруднена шляхом
введення Санта-Клауса. Наскільки я можу судити, всі, хто називає себе християнської включили
міфічних будучи Дід Мороз, і це, здебільшого, вирішити цю, яка обертається святкування Різдва, не
Ісус.
Нижче наводиться уривок, які я взяв з Інтернету. З цього облікового запису, як Санта-Клаус
прийшов, взяти до відома, що те, що почалося як хороша людина, те, що щедрі для тих, хто в біді, як це
так, що Бог закликає нас бути образності, Санта-Клаус був перетворений в створенні помилкові Бога.

Історія Святий Миколай
Від Святого Миколая через Середньовіччя і до наших сучасних день Санта.
Відкрийте для себе тури, подорожі і еволюції світу найвидатнішим "подарунок - дарувальника."

Святий Миколай - Коротка історія
Святий Миколай народився в 280 оголошення, в Patara, до міста Lycia, в Малій Азії. Він став
дарувальника Мирлікійського. Його подарунки були надані пізно вночі, так що подарунок
дарувальник ідентичності б залишається таємницею. Святого Миколая в кінцевому підсумку був
названий святим покровителем дітей, моряків, в Росії та Греції.
Святий Миколай була християнської священик, який пізніше став Архієреєм. Він був заможна людина
і подорожував в країні, допомагаючи людям, дарувати подарунки гроші та інші подарунки. Святого
Миколая не хотів побачити, коли він віддав подарунки, так що діти дня сказали, щоб швидко спати,
або він не прийде! Нічого не змінилося, і Санта-Клаус не приїде це Різдво якщо діти лягати спати

рано.
Відома історія про Святого Миколая, йде про Бідна людина, хто не мав грошей дати його три дочки на
день весілля. Вул ніку впала сумки золота в панчохи, які дівчата покинули сушитися на вогні. Сестри
знайшов золото і з тих пір, діти мають повісив панчохи на Святвечір сподіваючись, що вони будуть
заповнені з представляє на ранок Різдва.
Незважаючи на досить молодий Ніколас заробив репутацію привітності та мудрості. У цьому році 303
римського імператора Діоклетіана наказав всіх громадян Римської імперії, яка включала Малої Азії,
щоб вклонитися йому як Бог.
Християни вірили в один Бог і один Бог поодинці, так що їх совість не дозволив би їм підкорятися
імператора порядку. Обурені їх впертості, Діоклетіана попередив християн, що вони б бути
поміщений у в'язницю. Імператор здійснюється загрози і Святого Миколая, хто чинив опір імператора
диктує теж був також укладений у в'язницю. Вже більше п'яти років Святого Миколая був
приурочений до маленькій камері. Він страждав від холоду, голоду і спраги, але він ніколи не вагався
в його переконання. У 313 коли Діоклетіана подав у відставку, і Костянтина прийшла до влади
Ніколас був звільнений, і він повернувся в свій пост, як єпископа Мирлікійського. Він продовжував
його гарні творів і став навіть мудрішими і більше розуміння до моменту його смерті на 6 грудень 343
оголошення.
В очах католиків Святим, хто прожив таких Побожного життя, що, після вмирає і збирається на
небеса, він чи вона є ще в змозі допомогти людям на землі. Вони часто стають покровитель для
різних груп людей - однією з таких була дітей і безліч легенд схопився, щоб пояснити свою
присутність.
450 оголошення церков в Малій Азії й Греції були бути названий на честь його. Від 800 н, він був
офіційно визнаний в Святий Східної католицької церкви.
1200s оголошення шостого грудня стали відзначається як день єпископа Миколая у Франції.
Кінця 1400s оголошення Святого Миколая був третім найбільш улюблений релігійного діяча, після
Ісуса і Марії. Були більш ніж 2000 каплиці і монастирів, названий його.
В 1500-х роках люди в Англії зупинив поклонятися Святого Миколая і сприяння більш інший
дарування фігура-Дід Мороз. Протягом століть Святого Миколая популярність росла, і багато людей в
Європі складається з новим історій, які показали занепокоєння для дітей. Ім'я Діда Мороза походить
від голландського Sinter Класс вимови Святого Миколая. Перші голландські поселенці в Нью-Йорку
(одного разу назвав Нью-Амстердам) приніс свої традиції Святого Миколая. Діти з інших країн
намагалися вимовляти Sinter Класс, це скоро стало Санта Класс, яка була заселена, як Санта Клаус.
Старий єпископ манто з MITRE, коштовностями рукавички і єпископський незабаром були замінені з
його червоний костюм і одяг, бачили в інших сучасним образів.

Тепер, коли ви розумієте, що історія Різдва та походження Санта-Клауса, ви можете побачити,
що жоден з його наказав або доручив Бог створення, але є винаходів двох імператорів Риму, Діоклетіана
і Костянтина, які вклонялися язичницького бога не Бога-Творця.

Молитва за речей землі
Розглянути це: коли ви молитеся Богу, це частіше, ніж ні, ваші молитви щось робити з те,
що ви думаєте, що необхідно; щось земний, а не духовне. Надає нам Господь, ми, хто поклоняється

йому, як він команд, з те, що ми повинні, як це визначено йому, поживу на їдження, житло, друзів і
родичів, щоб поділитися нашими злети і падіння.
Я прийшов до розумію, що частіше за все те, що ми молитви до Бога для мирських речей і не з
духовної природи. Все це починається, коли ви були дитиною, як і коли ви заохочення ваших дітей, щоб
сидіти на колінах Санти або написати лист до Санта, є заохочення ваших дітей, для лікування СантаКлаус, як Бог.
Подумайте про це, ваші діти просять магічні в такому іграшки, або ляльки т. д., що є формою
молитви. У вас ваші діти моляться Санта за речі, як ви молитеся Богу за речі. Ви викликали ваші діти
вважають, що Санта-Клаус є Бог.
Найстрашніше в тому, що коли дитина підросте і дізнається, що Санта-Клаус не існує, вони
перекласти це не вірити над до Бога на створення, яке ставить сумніви в свої думки щодо реальності
Бога. Це як сатана хоче наше богослужіння бути. Помилкові поклоніння, засноване на помилкових
Євангелії сатани, який є бездонну яму, з якої все зло входить в світ.
Це ім'я Діда Мороза, що діти співають і для під час святкування Різдва, ім'я Ісуса ледве
згадується в цьому двадцять першого століття. Я знаю, що ви не бачите нічого поганого у ваших дітей,
що мають Дід Мороз повірити в коли вони немовлят, але щоб поклонятися Богу в будь-якому випадку,
крім того, що він наказує, щоб не поклонятися Богу на всіх. Не було б краще, щоб ви прочитали своїм
дітям історія Різдва як вона дається в Писанні, ніж щоб продовжити цей винахід помилкових Бог
покликав Санта-Клауса? Всі подарунків, які коли-небудь наданому Дід Мороз, ніхто не такі великі
подарунок, дар життя вічне, що Бог створення пропонує всім, хто дає істинне і правильний
поклоніння йому, як він Бог звелів. У перших чотирьох з десяти заповідей дає нам як Божий команд,
що ми поклоняємося йому.

Є немає Бога переді мною
Ти будеш мати інших богів передо мною. Вихід 20:3
Це означає, що ви молитися ніхто, або нічого, але Бог. Коли ваша дитина запитує Санта
подарунок на Різдво, що дитина є розміщення Дід Мороз перед Богом.

Не ідолів або божка
Є немає різьби образ або будь-який подібність нічого, що на небі вгорі, або це на землі долі, або
що в воді під землею. Вихід 20:4
Ви можете думати, що час ідолам язичницькі протягом довгого часу, але коли ви даєте
шанування статуя живопису або деякі інші образ, який вважається, Ісус Христос, матері Марії, або будьякі інші святі або релігійні ікони, то ви знаходитеся в порушення на цю заповідь.

Не поклонятися їм
Поклонитися свої самоврядування їм, і не. Вихід 20:5
Коли ви вводите ваші церкви, і це вимагає від вас підійти до статуя Ісуса та/або Марія і прийняти
коліна ця статуя, перш ніж приймати сидіння, потім ви розміщуєте себе в порушення цю заповідь.

Не призивай Імення Господа марно
Не призивай Імення Господа, Бога твого надаремно. Вихід 20:7
Це означає, якщо ви нам ім'я Господа як прокляттям або якщо ви даєте присягу за допомогою
Бога як ваш свідок, але присяги помилкових або ви не маєте наміру виконати присяги, то ви приймаєте
ім'я Бога марно.
Це поширені серед християн, що я знаю, що сказати наступне, коли вони є вентиляційні гнів,
"заради Христа." Це настільки часто, що я не впевнений, якщо відомо про те, що грішать, що вони
беруть участь у людей, які роблять це прокляття навіть.

Пам'ятай день суботній
Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Вихід 20:8

Прийняти Примітка: ці слова говорять "Суботній день," не дотримання суботи, або
святкування суботи. Це "День" що Бог говорить нам, «Пригадати», не святкування або дотримання.

Що таке суботній день?
Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому ти не будеш виконувати роботи. Вихід
20:10

Бачите, Бог сказав нам без плутанини, Сьомий день – Освятити суботній д
ень. Дотримуватися суботу на будь-який інший день, або не дотримуються на всіх, то ви ставите
себе в опозиції і непокори, щоб слово Боже.

Санта-сатани
Якщо ви не ще вірите що Санта винахід сатани, тільки порівняти правопису імен. Сатана Санта,
це один із способів, що сатана так добре на його брехня, він може взяти щось так виглядають
безпечними, але такі руйнівні наслідки, що має і викликати тих, хто інакше може дати вірно і
правильний поклоніння Богу коливатися в цьому поклоніння.

Пам'ятайте: кращих розповів брехні 90% правду і тільки 10% брехні, а це означає, що ідея
Санта Клаус і доброї волі, що дарувати подарунки породжує в нас, 90% правду, але даючи повага до
міфічних буття як Санта Клаус дати поклоніння Богові, помилкові.
Коли ви заохочення ваших дітей, щоб просити Санта іграшки т. д. вони просять такі речі, землі,
коли Бог пропонує нам речі Духа і Небесного. Викликають ваші діти, щоб бути земним, або фізична, а
не духовне. Просіть і отримують речі все через свого дитинства, так що, коли вони стають дорослими;
вони продовжують вимагати мирські речі, які приймають їх далі і далі від Бога.
Коли я вперше зрозуміла те, що вище вірші означало, я був дуже сумно. Усе своє життя я
подивився вперед до Різдва, особливо коли мої діти й онуки були молоді, і тепер коли я знати правду, я
можу більше не закривати очі на його святкування. Те, що ви повинні запитати себе, це, ти любиш Бога?
Якщо ви любите Бога, то ви повинні підкорятися його словом. Бог каже нам, що ми повинні
поклонятися йому як свого задоволення, не так як нам приємно. Якщо Бог не говорив, то брехня. Бог
ніколи не в Писанні дав команди або інструкція дотриманню народження або смерті Ісуса, тому ми не
повинні брати участь в цих урочистостях ще ми будемо опозиції до слова Божого. Щоб бути дуже чітко,
якщо ви любите Бога і хочуть бути пронумеровані між Святим Богом, як це визначено в Одкровенні
12:17and знову ж таки в Одкровенні Ісус 14:12, то ви повинні відмовитися від брехні, що Різдво і
Великдень і ваше свято з них в кінцевому.

Ті, хто вас мучити
І вони, які мешкають на землі будуть радіти над ними, веселощів і повинна відправити
подарунки один до іншого; оскільки ці два пророки мучили їх що жив на землі. Об'явлення 11:10

Тому, що Бог дає у вище віршах, щодо його двох свідків, щодо причин, чому ми даємо подарунки
один одному, тому що цих двох свідків мучили тих, хто не дати поклоніння Богу, як він керує. Цих
двох свідків дали свідчення Бога Святого Писання, що узагальнені в десять заповідей. Якщо ви тримати
заповіді Бога і жити в дусі вчення Ісуса, то ви знаєте, що спостерігати як святкування народження або
смерть Ісуса не уповноважені Богом.
Тих, хто хоче продовжувати в традиціях Різдва відхилити це тому, що вони хочуть, щоб
продовжувати дарувати подарунки і веселощів і тому образив коли хтось, як я говорить про те, що вони
знаходяться в опозиції і непокорі Богу, коли вони тримають таких традицій. Це таким чином, що те, що
я проповідую борошна, хто відхилити моя проповідь.
Сатана, через свого впливу імператорів Діоклетіана та Костянтина, створене цих урочистостях
спосіб витягати святих Божому від справжній слово Боже і в брехні, які представляють цих
урочистостях.

Воскресіння двох свідків
Після трьох днів і до половини Дух життя від Бога вступили в них і вони стояли на своїх ніг; великий
страх стривоживсь і на них, який бачив їх. Об'явлення 11:11

І після трьох днів і до половини: Пам'ятайте, що 3 ½ днів розраховує на 3 ½ пророчі роки і коли
ви помножити 3,5 роки, 360 днів, як рік був у той час древніх, ви отримаєте пророчі 1260 днів, яка
звичайно є буквальним 1260 років.

Пам'ятайте: двох свідків Бог дав свідчити, бо ж 1260 років як анти Христос має зробити
війну на святі Божого, таким чином, в кінці 1260 років терору, анти Христос, ака Римської церкви,
втратила свою владу на війну зі святими Бога, але не перед тим, як анти Христос вбиває двох свідків.
Дух життя від Бога, що вступили в них, із закінченням часу для антихриста воювати на святі
Бога, свободу від переслідувань дозволяє, що правда Біблії був ще раз прочитати відкрито, таким чином
розширюючи Божими святими на великі числа в дуже короткий час, я відсилаю вас до Адвентистського
рух 1800-х років. Це таким чином, яка життя Богу, вводить в двох свідків.
І вони стояли на своїх ногах; великий страх стривоживсь і на їх, які побачили їх. я
впевнений, що лідери Римської церкви, особливо Папа Римський і Кардинали, відчув укол страх, щоб це
сталося. Коли мають монополію на те, що ви кажете, і що ви сповідувати говорити про Бога, ви повинні

владу над людьми. Коли люди надаються альтернативу брехні, показується правду, то розірвала владу
над людьми. Це було не просто Однак тих з Римської церкви хто здригнулася в страху в Воскресіння
справжній слово Боже протягом 1800-х років, але багато хто з протестантських церков відчув страх як
добре.
Вам потрібно лише прочитати ці твори з видатних протестанти протягом цих років, щоб
побачити їх спроби показується Божої істини, як брехні, особливо щодо дотримання суботи в перший
день тижня, (неділя) і не на 7-й день тижня (субота), як команда Богом в книзі буття Глава 2 і вихід
глава 20. Існують також інші протестантських традиції, які вони проповідують як правда що
перебувають в опозиції до слова Божого.
Працях е. т. Hiscox відображати це, що я дав уривки з в урок 19, ідентифікатори анти Христос
виявили на цій сторінці.

Захоплення двох свідків
В результаті чого вони почули чудовий голос з небес, кажучи їм: "сюди." І вони піднявся до небес у хмарі;
і їхні вороги побачив їх. Об'явлення 11:12

Тому, що цей вірш в книзі Об'явлення, це пророцтво в кінці часів і кінець днів. Як в книзі
Даниїла Бог буде іноді стрибати вперед в часі від одного вірша до наступного; Я вважаю, що це така
стрибок вперед, говорячи про час анти Христос (538 Оголошень до 1798 р) і потім час світ широкий
Адвентистського руху в з середини до кінця 1800-х років, до другого пришестя Ісуса, який до цих пір
відбувається.
Чудовий голос із неба Бог Ісус називаючи мертвих святих, які були вбиті за свою віру, зі своїх
могил, широко відомий як Вознесіння, до нього "І вони піднявся до небес у хмарі". Як ви можуть
пригадати, коли Ісус повернеться він буде спуститися з хмар і привести мертві святі до нього по-перше,
та ці святі, які до цих пір мешкають згодом. Це моя думка, що це подія, які це вище віршах говорить
нам, це погляд на другому приході Христа і Вознесіння.
"І їхні вороги побачив їх" — це посилання на те, що весь світ буде свідком другого пришестя
Ісуса. Багато хто вважають, що коли відбувається Rapture буде як люди просто зникають, але те, що
вище віршах говорив, що весь світ буде свідком Rapture святих Бога, і що все буде побачити ті, що вони
знають, мертвий, піднятися зі своїх могил і ходити серед нас для в той час як перед потім виймають в
хмарах, щоб бути з Христом.

Пам'ятайте: якщо ви не проявляєте свою любов до Бога, даючи поклоніння йому точно так,
як він наказує, ні додавання до його слово або віднімання з неї, то ви не Божого і якщо ви не не від Бога,
то ви, свого ворога. Бог бачить тільки чорний і білий, добра і зла, немає не середній шлях. Коли Ісус
піднімає з могили всі його Святим, весь світ, що, тобто в цей час будете свідками цього. Подумайте про
це таким чином, якщо ви не один з тих, що будучи підйомник до Ісуса в хмарах, то ви не Бога, що
означає, що ви є ворогом Бога і його Святим.

Існує ще раз
Не бути засмучений тим не менш, є ще час, щоб покаятися в своїх гріхах і запитати Бог простить
вам, ви приймаєте ці слова, що ви читання до серця і почати процес перетворення, ви все ще можуть
зберігатися. Якщо чекати до другого пришестя Ісуса і Вознесіння, це буде занадто пізно, однак.

Єрусалиму покарання
Тієї години там був великий землетрус і десята частина міста впав і в результаті землетрусу були
поразка сім тисяч чоловіків: та залишок були перестрашились та дав славу Небесний Бог. Об'явлення 11:13

Цей вірш йде разом з другому приході Христа і буде відбуватися-то незабаром після Вознесіння
святих. У цьому вірші буде землетрус в місті який буде вбити 7000 людей. Ви можете задати питання є
те, що місто? Єдине місто згадували в главі 11 є місто Єрусалим, тому це місто, яке буде відчувати себе
гнів Божий вперше після повернення Ісуса.

Пам'ятайте: саме в місто Єрусалим, де перший святих Божому були знищені Temple старші.
І їх трупи повинна лежати на вулиці великого міста, який духовно називається Содом і Єгипту, де
також наш Господь був розп'ятий. Об'явлення 11:8

Є ключові слова, які говорять нам те, що місто Бог має на увазі, "де також наш Господь був
розіп'ятий." Це засвідчує мені, що місто Єрусалим не буде відчувати себе гірше великої війни і буде в
основному все ще стояв до другого пришестя Ісуса, що я пропоную, не буде відбуватися, поки після
Великої війни і після великої скорботи. Коли Ісус повернеться, пекло на землі, буде видалено, а раю на
землі повинен замінити його.

"І залишок були перестрашились та дав славу Богу неба". Це землетрус буде відбуватися
після Вознесіння святих, і тих, хто залишився на землі буде всі стали свідками захват. Саме цей
беззаперечне докази того, що Ісус повернувся, що ті ліворуч буде врешті-решт переглянути свої
помилки і дивитися, щоб поклонятися Богу, як він наказує. Я не знаю, як довго буде тривати великої
скорботи, але це моє враження від моєї дослідженні Писання, які буде для про буквальне сім років. Цей
вірш каже мені, через всі болю і страждань, і кари збили на безбожним землі протягом цього часу,
євреїв в Єрусалимі ще не повірять. Він не буде до землетрусу і другого пришестя Ісуса і після
Вознесіння, що вони, нарешті, побачити істини, що Ісус Христос.

Божого Царства на землі
Другий горе є повз; а ось, третій горе приходить швидко. І сьомий ангел звучали; і було велике голоси на
небесах, кажучи: "царства цього світу стати царствами нашого Господа і його Христа; і він буде царювати на
віки і коли-небудь. Об'явлення 11:14-15

Під час другого пришестя Ісуса Христа, Бог буде закласти його законних претендувати всі
народи землі. Одним словом Бога буде проголосити Ісуса, щоб бути царем землі, який по суті буде його
спосіб говорять всі ті країни, які існують у той час, що вони вже не урядів своїх країн, але що вони в
даний час підпорядковані диктує Ісуса Христа.
Це моя думка, що з самого початку людиною на землі, це завжди було так, що людині потрібно
зберегти законів Бога над своїх власних законів, але зробити, щоб впливом сатани, народи землі, не зміг
покласти закон Бога, вище своїх власних цивільних законів.
США є прекрасним прикладом цього, Конституція була заснована на моральність Богом, а десять
заповідей, але раз, цивільних законів були написані, і суджень огляду, які не ставлять Божого моралі поперше, це змусило уряд США до слайда, далі й далі під впливом сатани. Сьогодні лібералізму, сатана
помилкових релігій, має контроль президентства, законодавчий орган і тепер судової системи, даючи
сатана абсолютний контроль народу Америки.

Які є та wast і мистецтва в майбутньому
І чотири і двадцять старших, що сидів перед Богом на свої місця, впав на їхні обличчя і поклоняються
Богу, кажучи: "ми Дякую тобі, Господи Всемогутнього Бога, який є і wast і мистецтво приїхати; тому що ти
маєш прийняті до тебе великою силою і Пощо царював." Об'явлення 11:16-17

Бог є вічне вічне, а у вище віршах, небесного істоти визнаєте, це коли вони відносяться до Бога,
як "який є і wast і мистецтво приїхати."

Пам'ятайте: мученицьку смерть святих Божому які були показані символічно як під
престолу Бога, цей вірш показує, що Небесний істоти, так само в очікуванні закінчення сатани царювати
на землі, як свідчить їх рада, що поклоніння Богу, коли Ісус об'являє свою владу над народами землі.

Даючи нагорода Святим
Народи були сердитися і твої гнів прийти і час мертвих, що вони повинні судити і щоб ти впорядкував
дати нагорода твоя рабам пророкам і святих, і тих, хто боїться ім'я твоє, малі і великі; і впорядкував знищити
їх, який знищити землю. Об'явлення 11:18

І народи були сердитися: Народи буде сердитися, тому що Ісус буде встановити Gods
королівство на землі, всі народи втратить свій суверенітет та чоловічого панування над землею буде в
кінці.
Твої гнів прийти: Коли Ісус повернеться буде завоювання королем. Всі народи землі буде мати
не вибору, окрім як до поступливий його авторитет і як попередні вказує, вони не будуть щасливі про
це.
Час мертвих, що вони повинні судити: Це рішення є Святим Богом, перше Воскресіння і не те,
що називається Судний день, який не входить до кінця Ісуса тисяч рік царювання, але всіх, хто святих
Бог буде raptured вгору до хмари з Ісусом разі його повернення, і тих, хто був засуджений і визнаний
винним за і вбиті анти Христос або невірний пророк , будуть засуджені Богом, і переконання, даровану
сил Сатана буде бути скасовано Ісуса, бо Бог Ісус є кінцевою влада в цьому всесвіті.

Випробування інквізиція
Це також відноситься до того, що в темні віки мільйони людей були вбиті у Римської церкви,
тому, що вони дали поклоніння Богу, як Бог команд, який є опозиції до того, що Римської церкви
проповідує. Храм оголошено цих людей бути єретиками і відьми, і після макет судом, (інквізиції), вони
були поставлені на смерть, усікновення або що спалюється на багатті.

У цьому люди були здебільшого невинні, в тому, що вони давали поклоніння Богу, як наказав
Бог, і це Ісус, по його поверненню і його захоплення мертвих, що ці переконання буде скасовано, і ті,
що вбили будуть оголошені не винен і бути визнані Богом як святих Бога.
Щоб ти впорядкував дати нагорода рабів пророків і святих і їх що страх твоє Ймення: Як
Бог обіцяв, і в тому, що Божа обітниця є основою віри святих Божих, Ісус буде присуджувати ці
обіцянки дітей Богу, під час його друге пришестя.

Пам'ятайте: "ім'я Бога"-це не боятися, але дати

до шанування і пов

агу до Бога і все, що він виступає за .

Них, які знищують землі
І народи були сердитися і твої гнів прийти і час мертвих, що вони повинні судити і щоб ти
впорядкував дати нагорода твоя рабам пророкам і святих, і їх що страх ім'я твоє, малі і великі; і
впорядкував знищити їх яких знищити землю. Об'явлення 11:18
І впорядкував знищити їх, який знищити землю: Всієї людської цивілізації, яка була досягнута
і такий високий стан технології, які ми сьогодні живемо, не, як Бог задумав. Цей хай-тек світі ми
живемо в йде врозріз природні фізіології людини, який Бог прищепила нас через його контрольованих
еволюційний процес. Ви тільки повинні порівняти життя в Едемському саду до того, що ми маємо зараз,
щоб бачити правду про ці слова. Це цей хай-тек світі, що руйнує світ з будь-яких забруднень. Це як
сатана хоче, він ненавидить Бога, і він ненавидить людину. Яку Бог любить, ненавидить сатани і сатана
хоче, щоб зруйнувати цей прекрасний світ, який створив Бог, а також все життя, що живе на землі а в
морях. Сатана хоче, щоб перетворити землю в мертвих світу, безплідною і мляві.
Всі війни, яка ніколи воювали між чоловіками є в їх основі, цей ненависті, що сатана має для
Бога. З що незабаром статися великої війни, яка буде ядерну війну, Земля буде знищена, не всього
людства, але все життя на землі буде бути під загрозою зникнення, якщо не фактично надані вимерлих.
Бог призведе до видалення всіх, хто боку сатани і беруть активну участь у бізнес, що завдати
шкоди до землі, але також усі інші Бог буде видалено з землі, які не підкорятися його словом або його
законом. На другому приході Христа все, що Сатана буде видалено з землі протягом тисяч років
правління Ісуса як царя землі.

Ковчег Заповіту
В небеса відкрили храм Бога і було видно у своєму храмі Ковчег Завіту його: були світильниками і голоси і
тремтіли і землетрус і великий граду. Об'явлення 11:19

Прийняти Примітка: в це бачення, Джон дається бачити Ковчег Заповіту. Багато хто
дивився на це, оскільки його пропали без вісті протягом вавілонського завоювання Юдеї, але тепер ви
знаєте, що Бог взяв її до небес, захистити його. Всередині Ковчег Заповіту зберігаються два столи
камінь, який є Десять заповідей, написані на них. Ісус показує це бачення Іоанна, так що ми, хто читав
його слова також побачити бачення і тим самим знати, що Ковчег Заповіту не втратив, але буде
відновлено до святих Бога після другого пришестя Христа.
Не ця виявлення Ковчег Заповіту не ще переконати вас, важливість Десять заповідей, і все, що
вони стоять? Після повернення Ісуса Христа одна з перших речей, що буде відбуватися є, що на Ковчег
Заповіту, який тримає Десять заповідей, будуть притягнуті назад до землі. Це не переконало вас що
вони є Закон Божий, і що Бог є вічне вічне і, отже, Божий закон, вічне вічне? Оскільки до цієї Всесвіту
коли-небудь був, Бог створення залишився незмінним, ні має його закони. З поверненням Ковчег
Заповіту Закону Божого ще раз зробить абсолютне на землі, замінюючи всі закони людина.

Істинного Христа
В небеса відкрили храм Бога і було видно у своєму храмі Ковчег Завіту його: були світильниками і
голоси і тремтіли і землетрус і великий градом. Об'явлення 11:19
Вище, отже, опис події, що призвели до, під час та одразу після другий прихід Ісуса Христа. Ви
бачите, що не буде ніяких сумнівів у світі коли Ісус повернеться? Отже, якщо є хтось, що ви знаєте, що
має сповідували бути Ісуса, і ці речі весь поки що не відбулося, потім ви повинні тепер знаю, що вони,
які кажуть, що вони є Ісус, брехати. Якщо ви тепер знаєте, що вони говорять, щоб бути lie, то не дати
собі до них, але взагалі відмовляються від них, бо вони є сатани і безсмертної душі висить на волосині.

Адвентистського руху
І я дам влади до моїх двох свідків, і вони будуть віщувати двохсот тисяч і шістсот днів,
одягнені в оперезана. Одкровенні 11:3

Два свідок Бог є ці святі Бога і Біблія в темні віки, або від 538 н. е. до 1798 р. х. Ці два тримав
Боже Слово живе через цей темний час коли Сатана війни на всіх, хто дав поклоніння Богу створення.
Наприкінці темні століття влади сатани, щоб впливати на умах людей, все ще залишилися на
землі, тільки сатани здатність переслідувати святі прийшли до кінця, коли Наполеон видалені всі
багатства від Римської церкви та забрав суверенітет земель у Ватикані.
Сила Сатани може мати була глухий кут, але воно не було знищено. Це було двох свідків, які все,
але були знищені. Це показано, вірно в історії, де тих, хто опонував помилкової релігії проповідував
анти Христос у своїй формі як Римської церкви і все, але були видалені з землі.
З кінця Римської церкви, здатність переслідувати святих Божому, ті деякі, які вижили темні
століття після того, як більше почав проповідувати, все, що хотів слухати, справжній слово Боже. Це
виявилися вірно в історії за те, що прийшло до можна назвати світ широкий Адвентистського руху, 1800
A.D. через 1850 р. х., де Біблії стала популярною, знову ж таки, читати і вивчати, дослідження і
відкрийте обговорення слово Боже, ще раз пробилася в усіх куточках землі і мови людини.
Цей рух Адвентистського, не без опору Однак, решта антихриста церкви, який був створений
окремо від Римської церкви, але який зберіг більшу частину цих язичницьких практик і традицій, що
місце їх опозиції до слова Божого. Вони церков, які перебувають блудниця дочок блудниця жінок, що
сидить на червоні кольорові звіра.
Через цей опір, як і раніше витягуванням антихриста церкви сатани необхідність свідків
справжній слово Боже все ще існує сьогодні. Хоча Адвентистського руху привіз відкритий і загальних
вивчення Біблії, сатана стала причиною, що значна частина первісний зміст призначені за Бога, коли він
дав інструкції для своїх пророків спотворені і пошкоджені, щоб отримати справжнє знання необхідні
додаткові зусилля, що більшість людей не бажають докласти себе, так що вони спиралися на тих, інших,
з церков блудниця , що отримали крісла де освічені в дослідженні Біблії, щоб розповісти їм, як Божий-це.
З цієї причини дочка церков антихрист виросли, але слово Боже не повною мірою проповідував у
світі, фактично більш ніж 7 мільярдів людей, які є живим на землі, сьогодні, Бог визнає тільки зважають
до святих, Бог.

На 144,000
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 Ісус або як Ісус навчав вірно і правильний поклоніння Богу свого батька, іншими словами
справжній церкви Христа.
Гору Сіон посилання на горі, на яких будуються місто Єрусалим і храм, Божий святий курган,
але це також посилання на Бога Святого Писання, вчення Ісуса, і всі книги нового заповіту.

Ізраїльтянин, визначені
Пам'ятайте: Я пояснив, який є ізраїльтянин? Ім'я або позначення послугами ізраїльтянин
пов'язано 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 Заповідей Божих і дати поклоніння Богу, як він наказує, є
послугами ізраїльтянин. Бути Святого Бога є синонімом бути послугами ізраїльтянин, як це визначено
Ісуса.
За часів Мойсея ізраїльтянин визначається як: , хто тримав і підкорився
Десять заповідей і ці інші заповіді та судження Бога.
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 бути послугами ізраїльтянин або сини або діти Ізраїлю.
І дракон була гнівався з жінкою і пішов на війну з реліктові насінням її, дотримуватися
Заповідей Божих, і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17
Дракон є сатана .
Жінка є Церква Христа .

Насіння дружини, всі тих, які займають вірним вчення Ісус
а Христа, як це визначено, "який дотримуватися Зап
овідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа."
З першого пришестя Ісуса, тільки ті, хто тримати Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса
можна назвати ізраїльтян, ті, що тільки тримати Заповідей Божих, але відкидає Ісуса (євреїв), буде те
ж саме вважатимуться всіх, хто всупереч Бога і його закони. Аналогічним чином, ті, хто дотримуватися
тільки вчення Ісуса, але відмовитися від десяти заповідей як тільки для євреїв, також розглядатиметься
як ворог Бога.

З Ісусом, що 144,000
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
І з ним сто сорок і чотири тисячі (144,000) міг припустити, що в 144,000, попередньо Ісуса,
ізраїльтяни, хто тримати Десять заповідей і прийшли до розуміння, що Ісус є Бог в тілі людини. Але я
переконаний, що на 144,000 також включають в себе тих, хто fit Ісуса визначення того, хто Святого
Бога. Це число 144,000 не є випадковим; Це посилання на 144,000, які даються Марк Бога на чоло їх від
перед початком Великої війни.
Щоб бути з кимось, наприклад, були з Ісусом, не означає, що вони фізично з Ісусом, але що вони
є послідовниками те, що Ісус навчав. Якщо ви обійняти вченню Ісуса, які включають в себе розширення
сенс Десять заповідей, то ви належите до 144000 святих Бога, або до кінця днів ізраїльтянин.

Маючи Марк 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: в Ім'я Бога -визначення, яких Бог є; його особистості і морального характеру,
що заснована на десять заповідей, вчення Ісуса. Таким чином, це потім дає перевірка що це дійсно те ж
144,000 від раніше великої війни. Цей вірш також розповідає мені, що ті, які будуть нумеруватися у на
144,000 буде терпіти через першої світової війни та великої скорботи.

Якщо ви думаєте, що зберігаються за благодаттю Бога-Ісуса, але не підходять вище визначення
того, хто Святого Бога, то ваша віра в помилку і безсмертної душі висить на волосині. Дочка церков
анти-Христа проповідують, що все, що вам потрібно зробити це оголосити Ісус ваш Спаситель і
сповідуючи віру, що Ісус є Бог у плоті людини, і ви будете врятовані через Бога, але це брехня.

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

, Зверніть увагу: Тільки ті, які могли б дізнатися цю нову пісню є ті, хто були викуплені з
землі, і вони нумеруються у 144,000, що Бог визнає як будучи Святим Богом. Я скажу це таким чином,
щоб надати підтримку вище моє твердження, що тільки ті, хто може бути визначена як святих Бог
будемо спокутувані.

Нова пісня
І вони співали ніби нову пісню: це Нова пісня що ніякий інший може співати, тому що це історія
ізраїльтян і їх довгий шлях до спасіння. В осіб 144000 святих Божому Бог буде врешті-решт, зможе
виконувати його заповіт, він зробив з Авраамом.

Пам'ятайте: Бог є істина, коли Бог робить обіцянку, яка є те, що пакту є; він зобов'язаний
його честь і його особистість і його морального характеру виконувати цю обіцянку, тих пір, як ті, з ким
він встановлює Завіт затримати їх кінці обітниці. Незважаючи на те, що євреї, stiff necked людей, що
вони є, де зухвалим Божими законами, Авраам стримав свою обіцянку, Ісаак стримав свою обіцянку і
Джейкоб стримав свою обіцянку. З цієї причини Бог повинні тримати обіцянки, які він зробив їм. В
кінці днів там буде принаймні ці 144,000, яка буде включати крові decedents Якова, а також інші, що Бог
може дати виконання його заповіт. Я вважати це причина, що коли мова йде про 144,000 у вище віршах,
слово Боже з радістю навіть радісна, тому що його довго вилетів діти нарешті повернувся до нього.
Є Нащадками Авраама , як Авраам в тому, що вони вірять в слово Бож
е.

Насіння або Ізраїлевих синів Якова, як у тому, що вони мають подолати с
вої гріхи і просили і був Богом прощення гріхів .

Не осквернили з жінками
Ось такі вони, які 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

У попередньому уроці я дав пояснення про те, хто є жінки, так що не буду так знову тут. Однак,
ці жінки сатани, блудницю, хто сидить на червоні кольорові звір і блудниця дочок за блудницю, і не
перших жінок, хто стоїть за місяць, хто є Бог.
Це потім говорить нам, що жінки, які 144000 святих Божому Дев з Римської церкви і на
протестантські церкви якої прийшли. В тому, що анти Христос є Римської церкви, то блудниця дочок,
нащадків цієї церкви, що означає, що блудниця дочок протестантських церков, що відсторонився від
Римської церкви, але зберегла багато традицій і помилкових переконань, встановленому Римської
церкви протягом століть, найбільш блюзнірство будучи в суботу неділю.
Як я вже говорив в попередньому уроці, невинності немає сексуальної невинності, але чистоти
душі. Ці 144,000 святих Бога і вони Дев False церков анти Христос, які включають Римської церкви, а
також тих протестантських церков, що зберігав блюзнірство традиції і практики, встановлених анти
Христос.

Мій особистий досвід
Як приклад я буду використовувати мій власний досвід. З раннього віку я повинен був не
цікавиться відвідувати будь-якої церкви або приналежності до будь-якої релігії. Я мав було показано,
що четвертої заповіді необхідні що сьомий день була Божа суботи день, але всі на кілька різних церков,
які я мав досвід роботи з, через членів моєї сім'ї, що тримав неділею як суботи, це змусило мене
поглянути на тих церков, як істота лицемірні а тому вимкнуто мене від них.
Я не дізнатися про церква адвентистів сьомого дня, поки кілька років тому, які утримують
сьомого дня, як Бог команд, але навіть цієї Церкви має в його основні переконання речей, які не
підтримуються Біблії а також в опозиції і непокори, щоб слово Боже. З цієї причини незважаючи на те,
що він тримає сьомої суботи день, я був не бажають вступити до нього.

Вони, які слідують Агнця
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
Що ось такі вони, які слідують ягняти withersoever своїм, говорить мені, що вони на 144,000
перетворюються з Ісламська і іудаїзм і християн 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 законів Бога.

Викуплено з чоловічий
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
Вони були викуплені з числа чоловіків; Я пропоную цю посилання на чоловіків, засоби від
людства і не спеціально самець видів. Те, що я пропоную, це означає, однак, що в використовуючи
узагальнені фразу "з чоловіків" є ще один спосіб говорить нам, що не тільки нащадки Якова
пронумеровані в на 144,000, а інші, які перетворюються на справжнє поклоніння Богу, які не є
нащадками Яковів; Як і у вище пояснення слова незаймана, це теж, не пов'язаних з будь-якої
сексуальної програми, але духовної природи.

Перші плоди жнив
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
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 днів, і що
другого пришестя Ісуса Христа на нас. Цей довідник бути перші плоди відноситься до того, як Бог Ісус
зображував 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 приніс кинуло, а потім
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 їм сказав: 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.

Посіяв
Він що soweth добре насіння, подібне до чоловікаабо син людський (Ісуса); Від Матвія 13:37

Поле
Поле є світу; Чи всі народи землі.

Добре насіння
Добре насіння – це сини царства (ті, хто тримати Заповідей Божи
х і мають свідчення Ісуса); Від Матвія 13:38

Кукіль
Кукіль – сини нечестивих один (сатана) , хто було сказано, що Десять заповідей вже не мають
значення, або що вони виконані Ісуса на Хресті і тим самим заважає їм; Від Матвія 13:38

Ворог
Ворога, що посіяв їх є диявол, сатана; Від Матвія 13:39

Жнива
На урожай кінець світу; (Судний день); Від Матвія 13:40

Женців
На Жатки ангели. Від Матвія 13:39

У кінець світу
А тому кукіль (діти сатани) зібрали і спалили у вогні; так і має бути в кінці цього світу. Від Матвія 13:40

До печі
Печі є вогонь пекельний, де коли ви кинули у вашій сутності, все, що ви перебуваєте, будуть
використані в вічної смерті. Думайте про це як створення в зворотному напрямку. Старий неба і землі
старі проминуть. Ви є частиною цього старі Всесвіту. З народженням нові небеса і Нова земля вам буде
ніколи не існують в цій новій всесвіту; Таким чином, ви будете, як якщо б ви ніколи не існувало.
І їх повкидають до печі огненної: Що є пекло вогонь. Від Матвія 13:42
У полі пшениці, фермер, буде викопувати бур'янів (кукіль) та відчужуваті також їх, так теж буде
в Судний день, де злих, ті, які не дотримуватися Десять заповідей і не визначаються як святих Бога, Бога
буде бути утилізовані коли вони даються Hells вогонь.

Ті, які образити
Син людський пошле його ангелів, і зберуть із Царства його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, Від
Матвія 13:41

Ті, хто не поклоняються Ісусу Христу точно так, як він наказує, образливим для Бога. Якщо ваш
церкви проповідує, що перший день тижня, (неділя), Святий суботній лордів, і ви приймаєте це і
спостерігати в перший день суботній і ігнорувати сьомого дня (субота), як наказав Бог, то ви, хто є
образливим для Бога.

Плач і скрегіт зубів
Буде там плач і скрегіт зубів. Від Матвія 13:42

Плачу і скрегіт зубів, може мати два значення, як Сатана буде у вас вірю і інші яка є Божої
істини.

Брехні сатани
Сатана буде мати нас повірити, що причина, вони буде плач і скрегіт зубів відбувається із-за
болю бути кинутий у Пекельна вогню.

Справжній слово Боже
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, в другому приході Ісуса і в Судний день, 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. Саме з цієї причини, що повинно бути плачу і скрегіт зубів.

Нездатність поклоніння, як наказав
Тепер же, Ізраїлю, (святих Бога), статути а для судових рішень, які навчаю вас, для їх, що ви
може жити і йти і володіють землі, яку Господь Бог або ваших батьків дає вам робити. Повторення
закону 4:1
Самуїлу, О Ізраїлю: Коли Бог кличе на Ізраїль, він є покликання всім, хто є fit визначення того,
хто і ізраїльтянин, або ті, що тримати Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа.
І свідоцтва: У вище віршах Бог сказати ви і я з явним наміром, що ми повинні коритися Бога і
свідоцтва, що Бог дав нам вже, в десяти заповідях і в інших країнах книги пророків.
Який я навчаю вас: Знову ж таки Бог є даючи зрозуміти, що вимоги як дати вірно і правильний
поклоніння Богу, вчив нам за сам Бог. Якщо шукати слова Божого, то ви знали, як дати поклоніння Богу,

якщо покладатися на інших, щоб сказати вам, що Бог звелів, то якщо вони не знають, або якщо вони
агентів сатани, то як ви знаєте, якщо те, що вони скажуть вам, це правда чи брехня? Ви повинні шукати
справжній слово Боже для себе.
Для робити їм, що ви можете жити: Життя, що Бог має на увазі не є продовження земному
житті, але обіцяють вічне життя. Бог говорить з вами, якщо ми зберегти і зробити, як Бог вчить нас, то
ми будемо жити, але якщо ви не в змозі тримати і робити, як Бог команд, тоді буде тільки смерть для
вас.
І піти і володіють землі, яку Господь Бог або ваших батьків дає вам: Землі говорив про це
землі обітованої або Площа земель, що лежить між річки Євфрат на північ до річки Ніл на південь, у
тому числі Аравійського півострова і край Етіопії, який є землі, яка була визначена в якості зони з
Едемського саду в книзі буття 2:10-14 .

Не треба додати або відняти з
Ви не повинен додати до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього,
що ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Коли Бог говорить: ", Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому ти не будеш
творити будь-яку роботу." Вихід 20:10
Це слово Боже. Ці слова є досконалими, бо вони розмовляють Богом. При спробі змінити слова
себе або значення цих слів, як Бог хоче їх мати на увазі, ви ввімкніть те, що було Боже Слово в те, що
більше не є слово Боже. Якщо це не слово Боже, тоді чий слово це?
Коли ваш церкви проповідує що неділю, перший день тижня, є суботній Господа, то що собору
змінювалася слово Боже. Таким чином цієї Церкви проповідує Євангеліє проти Бога або анти Христос і
як такий є однією з церков антихриста.
Ми повинні прийняти слово Боже так, як Бог говорив, це, всі значення, не більше ні менше, як
Бог дав коли він промовив слова, що-небудь ще в анти Христос.

Бог любить тих, хто любить його
Я люблю їх що любити мене; і тих, що шукати мене "рано" знайде мене. Приповісті 8:17

Бог команди, як можна побачити з вище, що ми дати поклоніння йому точно так, як він Бог
доручив. Якщо ви даєте поклоніння як ваш церкви або релігія проповідує, цієї Церкви проповідує
сатани помилкових Євангелія, то можна сказати, що це не твоя вина, що ви даєте помилкових
поклоніння. Якщо ви не знаю, правда, і вашій церкві лежить до вас, як ви можете знати правильний
спосіб дати поклоніння? Божий відповідь на це запитання можна знайти в наступний вірш.
Першій половині цей вірш є констатація факту; Бог любить тих, хто любить його. Ви можете
сказати: "Я люблю Бога,", але якщо ви не підкорятися слова Божого точно, як Бог говорив слова, то ви
дійсно не любити Бога, а лише дають словах для цієї любові.
Коли земні батько командує, "бути додому, 9:00 годин," але ігнорувати вашого батька і не
зробити його будинку до півночі, ви показуєте неповага до вашого земного батька, який буде гнів свого
батька а швидше призводять до якогось покарання для вас.
Коли Отець ваш Небесний дає вам команду, "зберігати день суботній Святого", але ви
прийняли брехні, що перший день лордів день відпочинку, то ви є притягаються для вашого Небесного
батька, і без сумніву цю неповага призведе до свого роду покарання.
У разі відображення поваги до інших людей, ти говорив їм ви любов їх і знайти їх гідними
давати вашу повагу до них. Коли ти неповажне інших, ви розповідаєте їх ви ненавидите їх, і що ви не
розглядати їх як гідні вашого поваги.

Слово "Рано"
Я люблю їх що любити мене; і тих, що шукати мене "рано" знайде мене. Приповісті 8:17
У другій половині цей вірш є вказівку від Бога кожен з нас. Спосіб проявити свою любов до
Бога, щоб прагнути або шукати Бога, "раннього."

Пам'ятайте: як я вам говорив, що сатана imputes слова в Біблії переклади, які не мають
повну або завершити значення як вихідне слово, що стародавні іврит або грецького було? Це один такий
екземпляр.
Якщо ви подивитеся вгору "раннього" слово у словнику ви отримаєте такі значення: перш
ніж очікуваний час, поблизу початок чогось, під час
першої стадії подія. Це збентежило мене, бо чому це питання, якщо я прийшов до
Бога в ранньому або пізно в житті, як я зробив? Через це плутанина і тому, що я прагнути досягти

розуміння того, що Бог говорить нам в Біблії, я вирішив піти на мовою оригіналу, щоб знайти його
визначення слова спочатку використовували, які слова "раннього" замінені.
Якщо ви йдете до узгодження Біблії ви знайдете чотири різних слів на івриті який перекладачі
використовувати слово "рано" замінити.

По-перше Word: Boqur; яка визначається як: Світанок або перерви д
ня .

Друге слово: Tsaphar; яка визначається як: пропустити про, тобто д
ля того, щоб повернутися до від'їзду на початку .

-Третє слово: Shakam; яка визначається як: пліч тягарем, завантажи
ти (на спині людини або), щоб почати рано вранці .

По-четверте слово: Шахар; яка визначається як: бути рано в будь-яке
завдання з метою earnestness або обачність, для пошуку
з копіткою зусиллями обох фізичного і інтелектуаль
но .
Яка використовується в Приповісті 8:17 івриті слово Шахар замінюється на Англійське слово
"раннього." Це те говорить нам, що є більш правильним перекладом буде слово "старанно." Слово
"Diligent" визначається як: Показ наполегливості і зусиль напруж
ену роботу в цьому те, що сказати, вона не має нічого спільного з встаючи рано,
або що прибувають рано, але все робити з жорсткого словом і наполегли
вість, отримані у вивчення та дослідження .
Тому, коли Бог говорить нам, щоб шукати його в "ранній" він дійсно говорить, щоб витрачати
час і зусилля, щоб дізнатися через вивчення та дослідження, які яку Бог говорить нам і тим самим
отримати знання Божої істини, так само, як ми тільки що зробили в цьому рятівних уявлення про те, що
слово "рано," насправді означає.
Як ви можете бачити, потреба в двох свідків все ще існує в світі. Анти Христос перетворився з
часом від Римської церкви, які починали як reginal релігії, що звіра, які приходять від моря, або в усьому
світі релігії, на блудниця жінка і блудниця дочок. Через це еволюційний процес, який антихрист

пройшла через двох свідків Божому все ще потрібні таким чином, щоб протистояти брехні сатани
правда слову Божому.

Праведники повинні світити
Потім повинен праведний блиск як сонце у Царстві свого Отця. Хто має вуха, щоб слухати,
нехай слухає. Від Матвія 13:43
З тих пір чоловік був висланий з Едемського саду, тих з людиною, хто вірив у Бога, і хто дав
послуху слову Божому, де в екстремальних меншин на землі. Навіть у той час як Ісус ходив по землі, ті,
хто обняв вчення Ісуса були в меншості і під Екстрім тиску від решти людства, щоб вони відповідали
проповідь на помилкових Євангеліє та язичницьких практик і вірувань.
Праведники просвітив, тому що після 1000 рік правління Ісуса, не буде ніяких інших
залишилися на землі, ніж інші святі Бога, який є сказати, "Все, що залишиться будуть ті, що
поклоняються Богу, як він наказує." Більше не буде безліч невіруючих затуляти і над тінь святих Бога.
Більше не буде праведників у меншості, але вони будуть все, що залишається.
"Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає?" Це інший образ цю фразу ще раз, а також, "Той,
хто має мудрості," серед інших, які мають таке ж значення. У цьому Бог говорить вам що "це
важливо, ви повинні звернути увагу на те, що було сказано, і ви повинні зробити все, що ви
повинні, так що ви зрозумієте".
Притча вище 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,
вивчення, дослідження і дізнатися для себе те, що Бог говорить вам. Навіть ці слова, які ви зараз
читаєте, написані мною, не приймають без перевірки для себе, що вони є Божої істини.

У Біблії, Бог 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 вічне життя або смерті у
пекельний вогонь.

З 144,000 немає в нім підступу
І в своїх рот був знайдений немає в нім підступу: бо вони без вини перед престолом Бога.
Одкровення 14:5
Слово "Guile" визначається як: хитрість, брехливий, або зрадни
цький якість .
Це означає, що є, що не можна приховати вашу справжню розум від Бога. Якщо ви дати словах
даючи поклоніння Богу, а так навіть брати участь у гріховних вчинків, Бог буде знати. Ніхто ніколи не
буде прокрастися мимо Бога через напівправда або спритністю рук.
Так само, як Бог є непохитна, що ми поклоняємося йому як він команди, він буде просто як
Адамант про те, яким він запрошує на небо і ким він дає даром життя вічне. Цей вірш дає попередження
про це.
Тринадцятого вірша дає повідомлення, що ті, що Бог визнає як 144000 святих Бога, не дають
словах, але по суті і грамота, Святого Бога, як Ісус дарував визначення його, ",тих, хто три
мати Божих заповідей і мають свідчення Ісуса Христ
а".

Вічне Євангеліє
І побачив я іншого Ангола, літати в розпал неба, маючи вічне Євангеліє, щоб проповідувати їм,
що мешкають на землі і для кожної нації і споріднені і язик і люди. Одкровення 14:6
Вічне Євангеліє є посиланням на Святій Євангелії Бога і його правду, якому говорять 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 вище говорить 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 показано нам, і ми потім побачивши Божої істини, тих, хто
любить Бога, відпасти від помилкових церков і традиції і звернутися до Бога, Ісусом і його справжнього
поклоніння.
Цей вірш є також говорив мені, що, а також на 144,000 ізраїльтяни (святих Бог) 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 знак від 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. Якщо це відбувається у світі сьогодні, то сьогодні ми перебуваємо в
кінці днів, як ці речі є промовляв відбуваються.
Якщо ви читали урок, який я під назвою "Велика війна" вам буде, я впевнений, розуміти, що ми
насправді живуть в кінці часів, що Велика війна на нас прямо зараз, і великої скорботи не далеко позаду.
Я переконаний, що ми тільки що такі пророцтва до збудеться вже прийшла не сталося і світ, як ми
знаємо, що він прийде до кінця, а на другому приході Христа буде незабаром буде.

Третя частина землі
Перший ангел звучало і там ідуть град і вогонь змішалися з крові, і вони були відлиті на землі:
третя частина дерев було спалено і всі зеленій траві був спалений. Одкровення 8:7
У ДРУГІЙ світовій війні коли США впав ядерної зброї на двох містах Японії, опис, наведені
вище був про що, однак, що війна не було великої війни, тому що одна третина землі не був
зруйнований під час цієї війни. У всіх війнах, починаючи з другої світової війни такі далеко відчував
себе руйнування не були кованого на землі.

Третя частина моря
І третя частина істоти, які були в морі і мав життя, помер; і третя частина суден були
знищені. Одкровення 8:9
Багато хто з ядерних вибухів, що буде відбуватися під час Великої війни обгорне великих міст
країни і більшість з цих великих міст розташованих берегової лінії моря, таким чином, третя частина
моря буде також залежати від цих потужних ядерних вибухів.

Третя частина людини
І чотири ангели були розв'язались, які були підготовлені за годину і на день і на місяць і рік, для
вбити третя частина чоловіків. Об'явлення 9:15
В тому, що більшість людства в даний час живе в межах великих міст землі; Коли міста були
знищені тому теж буде третя частина людського роду бути стерті з лиця землі.
Ці три пророцтва є все, що залишилося лівих Предсессіонная Скорботи пророцтв, які до сих пір
не збудеться. Якщо ви подивитеся навколо вас на події, що відбуваються у світі сьогодні, а як сатана має
такі утримання на людських серцях, заохочуючи ненависті і вбивства, Велика війна є зараз триває по
всьому світу, лише ядерної катастрофи є ще збудеться.
Ці три пророцтва є неминучою будуть виконані, таким чином, так що теж неминуча другого
пришестя Ісуса Христа відбуваються.

Анти-Христос серед нас
Діти, це останній раз: і як ви чули, що антихрист буде прибути, навіть зараз там багато
antichrists; згідно з яким ми знаємо, що це востаннє. Я Джон 2:18
Навіть у той час апостола Іоанна загроза antichrists обманути людей було помічено, як показано
вище вірш.
На цьому занятті мова йде про двох свідків Божому, і як я показав, з тих свідком книги Біблії, які
були написані Богом пророки, інструкція від Бога. Другий – це люди через історію, який зберігся і
підкорився Заповідей Божих і жива зберігається до слова Божого, захист книг Біблії, протягом 1260

років, що Анти Христос був дано право зробити війну на, (зношується), святих Бога, як показано в
наступних вірші.

Проти Всевишнього
І він буде говорити більше слів проти Всевишнього і повинен носити на святі Всевишнього, і
думають, зміна разів і закони: і вони йому повинна бути надана в його руку до один раз і часу і ділення
час. Данило 7:25
Як ви можете бачити, анти Христос це тому, що він зневажає Бога проти слово Боже. Якщо
поставити собі використовують проти Бога, то ви теж є анти Христос або проти Бога.

Вражаюча сила
І його влада повинна бути могутнім, але не за своєю власною силою: і він повинен знищити
чудово, (до величезного ступінь) і процвітати, та й практикувати і повинні знищити могутніх і
народом Святим. Даніель 8:24
Ці пророцтва найкраще можуть бути зрозумілі, розмістивши їх у контексті реальні історичні
події.
Анти Христос встановлюється як сили собі в рік нашої ери 538. Що я маю на увазі силу собі, в
тому, що хоча антихрист існували до 538 н. е. як виявляється в наступний вірш:
Навіть у той час апостола Іоанна анти Христос існував як про це свідчить це вище вірш.
Анти Христос не має владу, щоб переслідувати або знищити святих Бога безпосередньо; тільки
вдалося зробити це через його впливу на інших, таких як храм старійшин, потім імператорів римського.
Це не так, поки вона дається цю владу безпосередньо, переслідувати, що вона стає антихрист
вище пророцтва від книзі Даниїла. В історії це відбувається у 538 н. е., коли Ватикану, яка є підстави
Римської церкви та її Папи, статус суверенного народу за отримують у римського імператора
Юстиніана.
Як суверенна держава антихрист потім має можливість вести війну проти дітьми Божими
безпосередньо і робить це 1260 році поки не доведено до кінця через смертельну рану, яка лікує, у 1798

р. х. коли Наполеон має Папа заарештований і confiscates активів Римської церкви по всій Французької
імперії.

Час і часу і поділу часу
І буде говорити великими словами проти Всевишнього, він повинен носити на святі
Всевишнього, і думають, зміна разів і закони: і вони йому повинна бути надана в його руку до один раз і
часу і ділення час. Данило 7:25
Цей час пророцтва обчислюється таким чином: час дорівнює 1, разів дорівнює 2 і поділу часу
дорівнює ½. Під час додавання їх разом, ви отримаєте 3 ½. Це 3 років по ½ пророчими. При множенні
3,5 роки разів 360 днів на рік, як це було кількість днів у стародавньому календарі, ви отримаєте пророчі
1260 днів. Кожен день протягом одного року, передбачений в Книгу Єзекіїля глава 4 вірш 6, тому 1260
днів пророчі дорівнює буквальне 1260 років.

Святі Бога
І жінка втекла на пустиню, де вона має місце, приготоване Богом, що вони повинні годувати її
там двохсот тисяч і шістсот днів. Одкровення 12:6

Пам'ятайте: святі Бог визначаються як ті, хто тримати Заповідей Божих і мають
свідчення Ісуса ХристаІсуса. Одкровення 12:17
Святі Бог надаються притулок від сатани і антихриста.

Жінка, церква Христа
І там з'явилися Величне дивуватися на небі; жінка зодягнена сонце і місяць під ногами її а на її
голові вінок із дванадцяти зір: і вона те, що з дитиною плакала, travailing у народження і боляче буде
доставлений. Одкровення 12:1-2
Жінка говорив про тут – символізм до святих Бога, або істинна церква Христа, і вони даються
притулок в пустелі, в цей же період 1260 році, як показано в наступних вірші.
З того дня, після того, як Ісус розп'ятий на Хресті в 31 н. е. до н. е. 1798 святих Бог переслідував і
піддається torcher і є вбиті, ті, під впливом сатани через його анти Христос.

Перший: храму старші;
Другий: по імператорів римського, починаючи з імператора Нерона. Запам'ятати історій
християн покласти на арену з диких звірів?

Третій: за Римської церкви в її заснування з згоди і органу Дана церкві імператор Костянтин.
За цих переслідувань ті, які вважаються Богом святими тікати від цивілізованого районах
Римської імперії в ці райони, що перебувають за межами безпосередній вплив як Роман цивільної влади,
а також силу раннього впливу Римської церкви. Це цих двох книг Біблії і святими Божими, що є два
свідків Бога.

