Урок 30
Другий прихід Христа
Могутній ангел з неба
І я бачив іншого могутній Ангола, що сходив із неба, зодягнена хмара: веселка був на голову і
обличчя його було ніби сонце а ноги його як стовпи вогонь. Об'явлення 10:1
Перші шість ангелів, що звучало трубами Велика війна дають попередження шість події, яка
відбувається до і під час Великої війни, який показує, знищення воєн чоловіків і землі. Вище є
пророцтва другому приході Христа, який буде відбуватися через деякий час після закінчення ядерної
катастрофи.
Я пропоную, що це бачення на другому приході Христа як отримав апостол Іоанн 2000 плюс
років тому.
У випадку, якщо ви не помітили, Біблія є самостійної усного перекладу, який означає, що вона
пояснює себе читачеві. У цьому вірші "Могутній ангел" сходить з неба. Потім він дає Опис цей ангел.
Якщо ви перевірити інші частини Біблії ви знайдете іншу, який описаний у подібний же спосіб. Це
спосіб у Біблії говорить нам, хто це могутній ангел, і що він є Христос. Тому це оголошення другого
пришестя Христа.

Книжка
І у нього в руці маленька книга, відкрийте: він встановити правою ногою на морі і його лівою
ногою на землі і, скрикнувши голосом гучним, як коли Лев roareth: і він закричав, сім громів голосами.
Об'явлення 10:2-3
Під час розміщення ваших ніг на те, є голодуванні контроль над ним. Таким чином, Ісус показує,
що Бог є той, який має контроль над усією землею, сухопутні і морські, і з його повернення Ісуса є є
основними суб'єктами його контроль ще раз. Тому я пропоную, що це бачення на другому приході
Христа як отримав апостол Іоанн 2000 плюс років вперед.

Пам'ятайте: У книзі буття Бог дав Домініон людина, всієї землі, і все, що на нього і, в морі.
Тому що чоловік, який порушує цей договір, Бог приймає назад свого майна і видалення людини
Домініон землі.
Ісус проголошення тут щось дуже важливо, що ви і я розумію, так що питання має бути, "що
таке сім громів?"

Запечатати їх
І коли на сім мав громів свій голос, я збирався написати: та я почув голос з небес, сказав мені:,
"Seal до тих речей, якого сім громи вимовив та їх написання, і не." Об'явлення 10:4
Як ви можете згадати, коли Бог говорить він у вигляді грім і блискавка, таким чином, ці сім
громів повинно бути слів говорив Бог, або Ісус. Якщо це так, чому тоді Джон розповідається запечатати
їх вгору і не писати їх?
Я підозрюю, що назву тут книжка насправді пояснення того, книга з кінця з часів пророцтво
наведені в Біблії. Чому я так думаю що? Тому, що знання в цій книзі, до недавно, всього лише
спекуляції, але зараз стає все розуміє біблійної багато? Далі говорять про, що це не в книзі пророцтва, в
тому, що дані доступні книги Данила і Одкровенні, але замість цього книга пояснення книг пророцтва.
Я бачу ці сім громів говорив як пояснення сім труб, оголосив великої війни.
Це дає мені цікаво, що тремтіли сказав, що Бог не хочете нам знати. Якщо ви перевірити ще одна
відсилання до цього бачення, може зрозуміти. У Святому Письмі кожного разу, коли Бог говорить часто
показано, як гримів і блискавки, і що Бог говорить просто святі слова і знаючи, що це у мене дві
пропозиції про те, що Ісус говорить у вище віршах.

Перша пропозиція
Книги Біблії, які краще пояснити події кінця днів є, Божий тремтіли або святі слова. Ці слова
Божого можна знайти в першу чергу у таких книг Біблії.
1. книга одкровення,
2. Книга пророка Даниїла,
3. книга Метьюз,

4. книги Іова,
5. книги Джоела,
6. в книзі буття,
7. книга дій
Я прошу вас, що кращий спосіб описати книг, які разом пролити світло розуміння кінця раз
пророцтва, ніж можна знайти їх як тремтіли? Коли Мойсей і тих, хто з ним дав свідчення Бога на горі
Синай, його слова або його голос був описаний як тремтіли. Це було за слово Боже, яке Мойсей записав
з перших книг Біблії, і включені в ці книги були Десять заповідей.
У вище сім книг Бог розкриває подія відбудеться в кінці часів і кінець днів, тому я бачу їх як сім
тремтіли говориться в Одкровенні. Це моя думка; Ви повинні створити уявлення про свій власний.

Час завершення
І бачення вечір і був ранок, які сказали, це правда: Навіщо заткнутися ти бачення; бо це будуть
протягом багатьох днів. Даніель 8:26
Але, O Даніель, заховай ці слова і ти запечатати книгу аж до часу кінця: багато хто повинен
працювати і вперед, і знання повинні бути збільшені. Даніель 12:4
І він сказав: "Бог твій шлях, Даніель: за словами закрився і опечатані до моменту закінчення."
Даніель 12:9
Як Даніель, я бачу те ж саме з апостола Іоанна, хоча даючи кінця раз пророцтва написані на ці
книги Біблії, розуміння, що всі вони мали на увазі йде від людини протягом багатьох поколінь, тільки
недавно був розуміння надається тим, знайдіть час, щоб вивчити і спробувати зрозуміти.
Цей могутній ангел приносить на землю, книга розуміння кінця раз пророцтва.

Друга пропозиція
Тремтіли спрямовані на небесну людей і не на людину.
Хоча я впевнений, що моя перша пропозиція є правильним, я також бачу Ісуса як не бажаючи
Джон, щоб записати сім громів, який я тлумачити як святі слова, тому що вони спрямовані не на
людину, але до Небесного істот.

Пам'ятайте: В Едемському саду, сатана сказав, що Бога брехуном і брехун і вся історія
людини, так як Адам і Єва згрішили, був про Божі зусиль, щоб повернути людину назад від гріха,
повернутися до його Святий дітей, таким чином, в цих семи тремтіли, Бог дає оголошення до Небесного
істоти, які його наміри по відношенню до сатани і всіх інших людини і ангели , які до сих пір
відмовляються Закону Божого.
Врешті-решт, основною причиною Христа, щоб повернутися до землі полягає у видаленні всіх
гріхів з землі і з неба. Я залишаю це до вас, щоб вирішити, який, якщо ці дві тлумачення є правильним,
або можливо ви знаєте про третьої можливості.

Проголосивши сатана часу
І ангел, який я бачив стояти на морі і на землі, підняв свою руку до неба і клянуться йому, що
твоя навіки, і коли-небудь, хто створив небо і те, що в ньому, і землю і те, що в ньому є і море, і речі,
які є в ньому, що слід час, вже не : Об'явлення 10:5-6
Це ангел, який стоїть на березі моря та землі, я припускаю, буде Ісуса Христа. У цьому Ісус дає
присягу, що час на землі сатана закінчено. З поверненням Ісуса Христа не може стояти влади сатани.
Справді, я бачу це як Ісус, оголосивши, що час старі неба і землі старі більше не є також.
Це, то я бачу, як відбувається протягом останніх днів великої скорботи, тому що Бог дає
декларація, що сатани час в кінці, і скорботи принесе про перетворення великої кількості людина
істинна Віра та справжнє поклоніння Богу.

Таємницю Бога готової
Але в дні Голос сьомий ангел, коли він починає звучати, таємницю Бога повинна бути закінчена,
як сам виявив був Своїм рабам пророкам. Об'явлення 10:7
Що це означає, "Таємниці Бога"? Якщо ви думаєте про це, ви знаєте, хто Бога і не є слова в
Біблії, іноді заплутаним, ви?
Кажуть, що Бог рухається таємничий способами, але чи так це насправді, правда? У Біблії, Бог
дав роз'яснення все, але тільки в дуже мало хто витрачати час і зусилля, щоб дізнатися, що ці слова
означають і тим самим отримати знання, які потім дає їм мудрості.

Що вище віршах каже мені, що до того часу, що сьомого трубного звучить, тих, хто прийняв час,
щоб дізнатися, будуть знати, хто є Бог і тим самим знайти, що це не є таємницею врешті-решт.
Таємницею Бога є Святого Писання, або живого слова Божого, інакше відомий як Духом Святим.
Що таємницю буде закінчена, щоб сказати, що розуміння справжній слово Боже буде замінити
невизначеність і плутанину.
Коли зникає і таємниця для людей, вони стануть святих Бога, і вони буде зворушений Духом
Святим, даючи повного розуміння в них.
Все, що залишиться людини в кінці великої скорботи будуть ті, хто нарешті бачили, Божої істини
і тих, хто вважає, що Божого мають потенціал спасіння. Це буде через їх та їхніх дітей, що Бог дасть
тисячу років, щоб перетворити справжнє поклоніння Богу і залишатися вірними Законові Божому і
моралі. Роль 144000 святих Божому будуть проповідувати і вести тих, що залишилися для того
Тисячолітнього.
Це надихає вірш для мене. Нам говорять, що тільки тоді, коли закінчили таємницею Бога,
шляхом залучення пройти всі пророцтва слуги Божі, час влади сатани над людиною буде нарешті в
край.
Коли Бог дає розуміння всіх його Писання, то ми знаємо, що ми знаходимося в кінці часів. Бог
дав мені це знання і через мене, ви, таким чином, зараз ми знаходимося в кінці часів.
Забути ваші турботи речах світу цього; підготувати себе в служба Богу і слухняності слову
Божому і нові небеса і Нова земля приїхати в кінці тисяч років царство Ісуса.
Я стверджую, що ми живемо в той день, бо багато віри закликають до Бога, щоб покласти кінець
гріха і depravation, що всі навколо нас. Стародавні пророцтва починають розуміти, і багато хто з них вже
приходять в минуле. Навіть колишній грішником, як я, тільки-но прийшов до Христа, почерпнуті
розуміння святе слово Боже. Чому я писав би ці слова для одного, щоб читати, але що я побажати вам
побачити, що Бог показав мені і потім вирішити, я неправильно або чи є правда в мої коментарі? Я
переконаний, що ми знаходимося в кінці часів, і вкрай важливо, що ви розумієте, це також. Вжити
заходів у вашому житті, щоб зберегти ваші душі і ті душі ті, які ви любите.

Візьміть книжка
І голос, який я почув неба промовляв до мене і сказав: "піти і взяти маленька книга, яка відкрита
в руці ангел, що стоїть на березі моря та на землі." Об'явлення 10:8

Знову ж таки Ісус, виховує тема "маленька книга", але цього разу він говорить Джон ширшої
книги від руки ангел, що стоїть на березі моря і землі. Я бачу це як за символізму. Маленька книга дає
розуміння книг Біблії.
Джон дається в баченнях від Ісуса, пишіть книзі Об'явлення; у цьому він бере маленька книга з
рук Ісуса як символізм його отримання знань, що Апокаліпсис в ній. Ви повинні знати, однак, що книга
одкровення не автономний книгу, ви повинні розуміти, що інші шість які дають кінця раз пророцтва,
перш ніж ви повністю розумієте Апокаліпсис.
Я бачу книжка, як розуміння влади Божого Святого Писання, які живуть слово Боже якого є Дух
Святий. У цьому вірші Джон використовується як символічне подання всіх святих Бога і що через
вивчення та набуття знань написані у книгах пророків, вони будуть в остаточному таємницю Бога,
приходять до пізнання Бога особисто і близько.
Якщо ви читати і вивчати Біблію, ви можете отримати знання про зміст Біблії, але якщо ви не
маєте влади розуміння, Біблія буде залишатися плутанини. Я бачу цю книжку, як Бог дає розуміння
апостола Іоанна, так що коли він пише книги Об'явлення, той зрозуміє, що він писав.

Їжте книжка
І я пішов до Ангола і сказав йому: "Дай книжка." І сказав він мені, "взяти його і з'їсти його; і він
зробить своїм череві гірким, але вона повинна бути в твої уста запашний, як мед. " Об'явлення 10:9
Я задати питання, "чому Ісус сказав Джон є маленька книга? Яке значення ця маленька книга
провести що Ісус дає такі інструкції до Івана?" Всі слова в Біблії мають значення, тому якої мети є в їжі
книжка? Бажають залишатися старанним в моєму кабінеті з Біблії, я пішов на інші посилання в Біблії
говорили, що вживання слів, які все-таки те, що книга складається з.

Харчування душі
Подумайте про це маленька книга як бути прирівняне до Біблії. У цій книзі мало — це слова та
Заповідей Божих. Коли ви їсте його, це символізує знайшли час, щоб вивчити і дізнатися, що Бог має
викликало повинна бути написана на сторінках книги Біблії.
Коли ви їсте щось, це означає, що споживати його і зробити все, що ви їли частина того, хто ти.
Харчування їжа додає до вашого тіла, даючи життя і здоров'я.

Коли ви вживали Біблії, як це бути символізує книжка, ви берете все, що в ній написано і зробити
його частиною ви і хто ви, таким чином даючи харчування для вашої душі.
Це має аналогічний зміст, як, коли Бог говорить, що він буде писати Закон Божий на ваше серце.

Мед
Є маленька книга є символічним розуміння все, що написано в ньому, або в даний час торкнулася
Духом Святим. Якщо починати шукати Бога в слова, написані пророків, ви перебуваєте на перший
наповнене щастям, яка є МЕД, але, як ви прийшли до розуміння справжній слово Боже, ви знайдете, що
слово Боже не згоден з більшістю те, що ви сказали в життя через брехні сатани. Це розуміння буде
гірка пігулка для вас, щоб проковтнути спочатку, але, коли ви, нарешті, отримувати і прийняти, що
слово Боже вищим і це правда, то ваше серце буде наповнений виконання мир і любов, як ви ніколи не
відчував раніше. По крайней мере, ось як це було для мене.

Робить слова Божого частина з вас
Слова твої були знайдені і я їв їх; і Твоє слово було мені, на радість і радість моє серце: бо я
закликаюсь ім'я твоє, Господи, Боже хостів. Єремії 15:16
Як ви можете бачити, Єремія говорить нам, що він з'їв слів, які я тлумачити як таке, що читати,
навчався і зібраних розуміння слова, і що в процесі навчання сам він наповнений йому радості.
Я можу ставитися до цього, бо з моменту початку мого дослідження справжній слово Боже, я теж
були заповнені з радістю, тоді як раніше я був втрачений в світі якої мене не було бажання залишитися в
темряві. Слово Боже врятував мене тоді, і я знаю, що Бог буде врятувати мене знову коли це свого
задоволення, щоб зробити це. Це також стосується, що Бог говорить нам, тих, хто любить його під час
кінця днів.

Обрізання серце твоє
Тому обрізання в плоті вашого серцяі бути не більш stiff necked. Повторення закону 10:16
Подумайте про це маленька книга як бути прирівняне до Біблії. У цій книзі мало — це слова та
Заповідей Божих. Коли ви їсте його, це символізує знайшли час, щоб вивчити і дізнатися, що Бог має
викликало повинна бути написана на сторінках книги Біблії.

Коли ви їсте щось, це означає, що споживати його і зробити все, що ви їли частина того, хто ти.
Харчування їжа додає до вашого тіла, даючи життя і здоров'я.
Коли ви вживали Біблії, як це бути символізує книжка, ви берете все, що в ній написано і зробити
його частиною ви і хто ви. Це має аналогічний зміст, як, коли Бог говорить, що він буде писати Закон
Божий на ваше серце.
Є маленька книга є символічним розуміння все, що написано в ньому, або в даний час торкнулася
Духом Святим. Коли ви починають шукати Бога в слова, написані пророків, ви в першу чергу, наповнені
щастям, що мед, але як ви прийшов, щоб зрозуміти справжній слово Боже, ви знайдете, що слово Боже
не згоден з більшістю те, що ви сказали в життя через брехні сатани. Це розуміння буде гірка пігулка
для вас, щоб проковтнути спочатку, але, коли ви, нарешті, отримувати і прийняти, що слово Боже
вищим і це правда, то ваше серце буде наповнений виконання мир і любов, як ви ніколи не відчував
раніше. По крайней мере, ось як це було для мене.

Возлюби Господа Бога твого
І буде Господь, Бог твій, обрізання серце твоєі серця свого на насіння твоє, любити Бога твого
Бога твого всім серцем своїм і всією душею своєю, щоб ти щоб жити. Повторення закону 30: 6
Коли ви берете час і зусилля, щоб пізнати Бога, ви прийдете до любити Бога, не абстрактні
невидимого недоторканий сутності, а реальні особи, що ви можете ставитися до і отримувати вказівки
від.

Новий Заповіт
, Але це повинна бути заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого; після тих днів, "Господь",я
буду покласти мої права в їх всередину частин і написати його в їхніх серцях; і Бог, і вони повинні
бути народ мій. Єремія 31:33
Якщо ви любите Бога, то ви повинні сповідувати любов, приймаючи, що слово Боже є істиною, і
будь-яке слово, письмове або усне, який додає до зменшується або змінює будь-яким чином слова
Божого, тому повинен бути lie.
Проявити це визнання святе слово Боже, ви повинні прийняти і прожити своє життя згідно з
слова Божого, який скорочено в десять заповідей і виконав у вчення Ісуса Христа. Приймати цих
заповідей і записати їх на серце своє, що робить їх один від одного вашого особистого ваша

особистість, Ваша честь і морального характеру. Коли ви це зробите, то ви показати Бога через ваші дії
ви по-справжньому любити Бога. Це не досить, щоб висловити свою любов Бога; Ви повинні ходити
пішки, не просто говорити говорити.

Називається ім'я Бога
Слова твої були знайдені і я їв їх; і Твоє слово було мені, на радість і радість моє серце: бо я
закликаюсь ім'я твоє, Господи, Боже хостів. Єремії 15:16
Цей вірш є цікавим для мене, з цими словами, Єремія, автор говорить нам, що він називається по
імені Бога. Я бачив ніде в Біблії, де Бог, або кого-небудь відноситься до Єремії з ім'я Бога. Це також
змушує мене запитати питання, "що таке ім'я Бога, що Єремія має на увазі?"
Ісус говорить нам, що ім'я Бога Єгови, але насправді це більше ніж ім'я назви, і ніде в Писанні я
бачив Єремії як іменуються Єгови. Назва "Єгови," має значення "Всемогутній Бог". Що то таке ім'я
Бога, що Єремія не йде про?
Фраза "Ім'я Бога," все, що відноситься до того, що мета ім'я все про. Мета мати ім'я є відрізняють
нас окремо один від одного. Багато людини, але є тільки один Бог. Людина повинна імена, так що ми
будемо знати, з ким ми говоримо, але Бог необхідно без імені, бо там є тільки один Бог. Щоб краще
зрозуміти, що я намагаюся сказати, дозвольте мені Показати мій сенсу в одну притчу.

Притча про трьох чоловіків
Троє, Том, Дік і Гаррі мають друзів, один на інший. Як друзі, вони мають знань, з яких один
одного є, особистої честі, їх особистостей і там морального характеру. Коли Том говорить Дік, "Гаррі
закінчилася до мене вчора ввечері, і він сказав, що..." Дік будуть знати, хто Том не йде про тому, що він
має особисті знання Гаррі.
Ім'я є скороченням всього, що визначає, хто ми є. Це наша честь, особистості і характер, які
визначають нас. Наше ім'я дає все, що інформація у скороченій слово або два.
Бог не містить ім'я, по крайней мере, не в тому ж контексті, як чоловіки мають імена, тому що він
є одним і немає іншого. Хто Бога, або які визначає Бог, ось що його ім'я. Те, що визначає, хто є Бог те
саме, що визначає Том, Дік і Гаррі. Визначення Бог перебуває в десяти заповідей, і ті моральний
імператив вчив нас Ісус. Тому ім'я Бога є слова його Святе Євангеліє. Єремія називається ім'я Бога, це
означає, що він тримає і живе за ж моральний імператив, як це робить Бог.

Пам'ятайте: Бог дозволив сатана цей час на землі, щоб виявити для всіх, неба і землі, що
сатана-брехун і обманщик і вбивця. Тепер, що це є очевидним для всіх, Бог знімна сатана без надання
підозрою в інших що можливо сатана сказала правду про Бога.
Таким чином, могутній ангел, який стоїть з однією ногою в море і одну ногу на землі, є Ісуса
Христа і він закликає до сатани утримання на розуми і серця людині прийти до кінця, що повинно бути
більше не час, який можна сказати, що сатана час і сили, щоб схилити серця чоловіків і ангели на край.

Ти повинен пророкувати знову
І я взяв книжку з янгола рука і з'їли його; і це було в мій рот солодкі як мед: і як тільки я їв, мій
живіт був гірким. І сказав він мені, "ти повинен пророкувати знову до багатьох народів і народи і
незнайомими мовами і царів." Об'явлення 10:10-11
Ці два вірші тільки перевірити моє переконання, що маленька книга дає розуміння книг Біблії,
але спеціально тих книг, які я запропонував сім тремтіли і особливо книга одкровення, які разом дають
розуміння до кінця часів і кінець дні подій.

Визначення пророцтва
У вірш 11Ісус говорить апостол Іван що він повинен пророкувати знову перед багатьох людей. У
той час, що Джон отримує цих видінь він старий чоловік, і він замок відійшов, на острові, з обмеженим
доступом із зовнішнім світом.
Слово "пророцтво", яка використовується в цьому вірші визначається як: передбачит
и, що буде відбуватися. Це визначення Однак є неповною.
Узгодження Біблії областю дії слово "пророцтво":
1. передбачити, що буде відбуватися.
2. щоб передбачити з божественним владою.
3. щоб дати пояснення Священного Писання.
Отже, ви бачите, Джон не буде давати додаткові передбачення майбутніх подій, але він дасть
Інструкція та пояснення про те, що написано в Біблії для людей, які в іншому випадку, знайти їх
загадкою.

Пам'ятайте: визначення "Пророком Бога", це

той, через кого Бог

говорить. Бог є живим просунуту буття, який не потребує мене говорити за нього. Я але
conduit, через яку він говорить з вами. Слова не є шахти; вони даються мені Богом. Тому коли ви
проповідувати слово Боже, ви не обов'язково даючи прогноз, але давати голос, щоб слово Боже.
Думаю, що це таким чином, я той, хто говорить чи написання слова, що ви читаєте, тим не менш,
це Бог, який доручає мені використовувати слова, які ви читаєте. Я транспортного засобу, через який
Бог говорить до вас і через вас для інших.
Я бачу це як ще раз символізму. Джон ніколи не зміг проповідувати іншим особисто те, що Ісус
показав йому в цих видінь. Тим не менш, всіх, хто взяв час і зусилля, розуміння книга одкровення, такі,
як мене, взяли на chore пророкування як розширення Джона писань.
Незважаючи на те, що Ісус говорить Джон йому буде потрібно пророкувати знову, це до нас, хто
прийшов, щоб зрозуміти книга одкровення, що Ісус насправді Виступаючи перед.
Цей вірш надає підтримку мого розуміння інших віршів від розділі Одкровенні 10, в тому, що
він говорить нам, що після того, як Джон з'їдає книжка, він здатний потім пророцтво.
В історії, Джон ніколи не залишав острові Патмос де він був укладений у в'язницю за проповіді
Ісуса як Месію, але через його твори, Джон дали інші протягом всієї історії розуміння і знання, щоб
стояти перед багатьох людей і Націй і незнайомими мовами і царів.

Сім останніх кар
І я бачив ще одна ознака на небі, великі і дивовижні, семи Анголів, що мають сім останніх кар;
бо в них поповнюється гнів Божий. Об'явлення 15:1
До цього моменту Велика війна була результат людини ненависть людини, привели через брехню
і обманів, наведені в помилкове Євангеліє сатани. У попередньому розділі ми хочемо показати, що Бог
зараз готується вилити свій гнів на тих, на землі і всі, хто не 144000 святих Божих.
У главах 15 книга одкровення Дана судження Бога, таким чином, щоб повідомити нам про
форму, яка його гнів буде приймати на тих, хто досі поклоняються в помилкове церкви сатани. Ці сім
виразками відбувається під час Великої скорботи. Немає ніяких вказівок щодо того, як довго буде
тривати великої скорботи, але деякі з цих виразками буде відбуватися в той же час і інші будуть
відбуватися окремо за цей час похмурі потрясіння природи і людського буття на землі.

Ви повинні знати, що розділ 15 в книга одкровення не є якісь послідовному тайм-лінії до
попереднього глави або після нього. У цій главі Бога в даний час приймає нас назад до другого
пришестя Ісуса, щоб час на початок кінця днів.

Ознака на небі
Джон таким чином бачить ще один бачення, дав йому Ісуса. Ще раз, Ісус бере нас назад до
другого пришестя Христа і під час Великої скорботи.
Після першої світової війни та ядерної катастрофи закінчився, людина не буде мати можливість
відновити його цивілізації. Бог дав Домініон землі людина на шостий день створення, з розумінням, що
взамін людина б дати істина і виправити поклоніння йому. Людина має з тріском провалилася в цьому;
Таким чином, Бог буде забрати Домініон землі від людина. Для цього, Бог наносите виразками на всіх
тих, що вижити Велика війна і не мають знак Божого. Ці виразками буде так переважною і
виснажливими, що людина буде в змозі почати процес відновлення.
Я також вважаю, що ці виразками буде бути настільки виснажливими, що сили сатана більше не
зможете переслідувати Святим Богом, і таким чином святих будуть мати можливість вийти в народі
світу та проповідую Gods правда без страху від сатани, маючи влади переслідувати їх.

Перемога над звіра
І я бачив, як це було море скла змішалися з вогнем: і їх що отримав перемогу над звіра і над його
образ і знову свій слід і число його ім'я, стояти на море скла, маючи арфи Бога. Одкровення 15:2
Море скла, інтерпретувати будь поверсі неба, для всіх тих, хто досягти праведність від їх
прагненні до справжній слово Боже, і знайти його, буде стоячи за це море скла і вогню. Них, хто бачить
Джон входять у на 144,000, а також тих, хто знайти Бога під час Великої скорботи.
Ті, які мають перемогу над звіра, на 144,000 або святих Божому, який жив через першої світової
війни та ядерної катастрофи, він приніс про.

Нова пісня співається
Вони заспівати пісню Мойсея раб Божий і пісню Агнця, говорячи: великі і дивовижні діла твої,
Господа Бога Вседержителя; просто і правда свої дороги, ти цар святих. Хто не боятися (честь)

тобі, Господи і шануємо ім'я твоє? Ти тільки мистецтва святих: для всіх націй повинна прийти і
поклонятися перед тобою; Бо Твоє суджень явне. Одкровення 15:3-4
Пісню Мойсея є посилання на вчення та записи Мойсея пророком Бога і Перекладач Закону
Божого.
Пісню Агнця відноситься до вчення Ісуса і обіцянки Воскресіння на вічне життя.
Пісню Мойсея й Агнця, Ісус, це слово Боже, що обидва вони навчили. Мойсей проповідував
Євангеліє Бога, як і Ісус. Вони "співати" є ще один спосіб сказати, що дало хвалу Всемогутнього Бога, і
вони проповідували Євангеліє Бога.
Святі Бог дав згоду, що Бог просто в наданні цієї смерть і руйнування відбуваються, і що Бог є
справедливий бляшок, що він збирається розв'язування на ці нерозкаяних також вижив великої війни.
Коли Ісус встановлює Божого Царства на землі, всі народи і люди, які виживають першої світової
війни та великої скорботи повинні підкорятися і жити по заповідях Бога і вчення Ісуса Христа.
Отримують тисячу років під ці закони, щоб видалити будь-який з старого покоління і брехні сатани з
умах людей. Так само, як ті, що вийшов з Єгипту із Мойсеєм повинен був 40 років згоряють
язичницьких вірить і запобіжник в народ з Закону Божого, так теж буде Ісус є 1000 років для тієї ж
мети. Не буде миритися з різницею, що ті, хто відхилити Закону Божого, як вони були в минулому
історію, так що до кінця 1000 років, не буде ні один, АЛЕ святих Бог залишив на поверхню землі.

Храм скинії
І після що я подивився і ось, було відкрито храм скинії свідоцтва на небі: і сім Анголів прийшли з
храму, маючи сім карами, одягнений в чистий і білий віссон і мають свої груди, підперезавши стегна з
Золотий пояси. Одкровення 15:5-6
Скинія свідоцтва на небі відноситься до храм Бога на небесах і свідчення , будучи істинне
слово Боже.

Сім чаш Божий гнів
І один з чотирьох тварин дав семи Анголів семи золотих флакони повний гнів Божий, хто живий
завжди.. Одкровення 15:7

Якщо ви пам'ятаєте, чотирьох тварин на небесах є живих істот, як є чоловік, які дають
поклоніння Богу створення. Цей вірш говорить нам, що хоча техногенних аспект великої війни та
скорботи над, Бог все ще наповнений гнів тих, хто ще жити, які ще не прийняли його закон і заповіді.

Храм з димом
І храм був заповнений з димом від слави Божої і з його, і жодна людина не міг увійти в храм,
поки виразками сім із семи Анголів, були виконані. Одкровення 15:8

Розглянути це: Людство тільки що приніс про знищення більшу частину землі і все, що
живе на нього. Бог сотворив землю; Це був майстер шматок його створення. Це тому розумно, щоб
зрозуміти, що Бог є сердиться на сатани і в тих з людини, який як і раніше не покаялися в своїх гріхів.
Це цей гнів, що сім ангелів виллю фігуру на землі та про тих людей, які до сих пір не покаявся.
Temple скинії на небесах і побудований на святі Євангелія Божого. Навіть після того, як
стародавні пророцтва Бога нарешті, підходить минулого, Unrepentant як і раніше відмовитися прийняти
справжній слово Боже, так що з Божого терпіння в край, він готує розкрити свій гнів на землі, і
населення людини, який пережив великої війни, які не мають знак Божого.

Перший флакон: Виразки на чоловіків
І я почув великий голос із храму, говорячи: сім ангелів, "йти ваші дороги і вилити флаконів гнів
Божий на землі." І перший пішов і вилив його флакон на землі; і там впав noisome і тяжкий болить на
чоловіків, які мали знак звіра та на їм що обожнював його образ. Одкровення 16:1-2
Знак звіра буде приділено і включає все людство, яке дає поклоніння Богу, як церков антихрист
проповідує. Ті, які не мають знак Божого, або тих, хто не від на 144,000. Є ті з людиною, яка не буде
мати знак Божого, але вони також не повинні знак звіра. Якщо ви не належать або дати поклоніння як
церкви проповідувати анти Христос, то ви є те, що Бог називає бідних в спиртової.
Це означає, що все, що лише дуже невеликий деякі будуть розглянуті Бога як такі, що знак звіра.
Це збільшує шанси мати знак звіра і навіть не знають про неї. Ці ж будуть думати, що вони зберігаються
в благодаті Ісуса, але ви не.

Пам'ятайте: Святі Бог визначається як: ті,

хто тримати Заповідей

Божих і мають свідчення Ісуса Христа .

Хворе
Я бачу, це хворий як свого роду хворобливі кипіння або шкіри спотворення. Як я вже пояснював
перед, слово "чоловіків" у цьому вірші означає не тільки самець видів, але чоловіки як і гонки людина.
У цьому вірші всі чоловіки і жінки, які мають знак звіра буде страждають від цього болить. Тобто
сказати, що ті, що святі Бога і не мають знак звіра, не буде бути страждають від нього.
Ці виразками вилив під час Великої скорботи і після першої світової війни та ядерної катастрофи.
Якщо ви той, хто виживає цього моменту в кінці днів, і ви страждають від цих фурункули, тоді ви
будете знати, без сумніву, не дають поклоніння, як Бог команди і тому має розпочати процес покаяння і
участі в справжнє і правильний поклоніння Богу.

Ті, що поклоняються зображення
Як я показав в попередніх уроках, образ звіра є сатани помилкових Євангелія, як за образом
Божим заповідей його. Для поклоніння образ звіра не тільки означає, що вони поклоняються на
зростання або деякі інші різьби образ. Образ звіра, яка є анти Христос або невірний пророк, є
помилкових Євангелія, як це вказано у брехні сатани. Якщо ви йдете або належ
ать, або прийняти проповідь від будь-якого з церко
в анти Христос або помилкові Євангеліє лжепророк, (
лібералізм або Соціалістичної догми), то ви один з тих, хто
поклоняється на образ звіра.
Якщо ви думаєте, що ви благодаттю благодать Ісуса і вижити великої війни та ядерної
катастрофи, але потім страждають ці виразки, говориться в це вище віршах, а потім ви будете знати, ти
не на 144,000. Тих, хто в 144,000 буде захищена від цієї зарази, але ті, хто не захищено, тих, хто має знак
звіра або які в іншому випадку не дають вірно і правильний поклоніння Всемогутнього Бога.
Це ще не занадто пізно Однак, навіть в цей пізній час, якщо ви покаялися ваші гріхи і просить
Бога про прощення, і ви видалити себе з помилковою церков і подивіться, щоб Бог інструкцію і
прощення, то можливо ви буде ще не збережено.
Причина, що Бог є причиною цих виразками на вас є привернути вашу увагу, так що ви будете
змушені, нарешті, побачити справжню слово Боже.

Другий флакон: Морів перетворюється в
крові
І другий Ангол вилив його флакон на море; і стало як кров мертвий чоловік; і кожної живої душі,
помер в морі. Об'явлення 16:3
Я бачу, це посилання на море, звертаючись до крові, як збирається разом із зображеннями
перший сурми як дано на наступні вірші.
Та семи Анголів, яка мала сім труб готові самі звук. 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 8:6-7
Що я маю на увазі в тому, що хоча я запропонував, що Велика війна і отриманий скорботи не
викликав або створений Богом, але результат людини з людиною, через сатани вплив і контроль за
людину. В тому, що ці говориться в Одкровенні 16:3 містика як Божий гнів і не є аспект або результат
великої війни, говорить мені, що це результат Божий гнів, то я повинен бути неправильно, і це більшого
значення, ніж просто кінцевий результат від ядерної катастрофи. Хоча аспект Божий гнів може бути, що
Бог просто дозволяє цих речей відбудеться і не робить зусилля, щоб запобігти їх, як він міг би, якщо б
його буде зробити це.
У Одкровенні 8:6-7 , це говорить про море, звертаючись до крові, але це перший раз, що ми
сказали, що все життя в морі помре. Якщо ви читали за межами цих віршах книга одкровення, старі неба
і землі старі проминуть, і Бог вродить, нові небеса і Нова земля. У знищенні все життя в морі, Бог є
початком цього процесу відновлення і відродження.

Третій флакон: Річок звернутися до крові
І третій ангел вилив його флакон на річках і фонтани води; і вони стали крові. Об'явлення 16:4
Так само я бачу це як збирається разом зі одкровення 8:6-7 , і що ці води не називати вод і річок
землі, але тих областях, які належать до 1/3rd землі, що зруйнований ядерних вибухів.

Бог є тільки у його гнів
І я почув ангел вод сказати: "ти почувся праведний О Господи, що єси wast і будеш, тому що ти
маєш судити, таким чином, бо вони мають пролити кров'ю святих і пророків, і ти дав їх кров пити; бо
вони гідні." І я чув ще один з вівтарем сказати, "тим не менш, Господа Бога Вседержителя, правда і
праведний є твої суджень." Одкровення 16:5-7

Бог є Merciful
Я часто цитую разів чув ті, хто не тримати Заповідей Божих, або хто дати неправильну
поклоніння Богові, скаржитися, "Як ви можете думати про Бога, як Бог милостивий, коли він дозволить
такого болю і страждань відбутися на землі?"
Був час, коли я думав, як, що, перш ніж Бог показав мені свою правду. Думайте про нього, як це.
Бог вклав людина на землі, то сказав він людина взяти владу на землі і всіх тварин, які були на нього або
плавав в морях. Натомість Бог запитав мене тільки що дасть людина поклоніння Богу, як Бог повелів.
Людина згрішив найближчим часом, і Бог був змушений відсторонити від раю, тим самим, що
вимагають людині мати до праці в отриманні навіть основи першої необхідності життя. З втратою Рай
можна подумати, що людина є покаялися свої гріхи і попросила Бога, прости їм, але замість цього,
людина створена помилкові боги і релігій, як прямих образа для свого Творця.
Сатана і його брехня відіграв важливу роль у всіх слайдів людини від Бога, а також у створенні
помилкових релігій, але людина має мозок і можливістю когнітивних думки, навіть так Сатана був у
змозі привести людини навколо як безглуздого звір.

Пам'ятайте: Сатана ненавидить Бога, тому що Бог створив людину, сатана ненавидить
людину, і тому, що Бог створив цей красивий землі, сатана ненавидить це також. Це сатани наміром
знищити, чоловік і землі. В цих зусиллях сатана спочатку необхідно тягнути людини від Бога і його
моральність, внесення людина здатна вбивство і всі ті інші гріхи, що суперечать Божому моралі. Тепер
здійснивши це, сатана привів людину високотехнологічними цивілізації, що дасть людина можливість
знищити сам і землі.
Ви могли б скаржитися, що ви вбили ніхто, так чому ви даний час страждають від цих карами,
але якщо ви не хочете зберегти Заповідей Божих, або жити своє життя, як Ісус навчав, то ви, зло в очах

Бога а не краще, ніж ті, хто це зробив вбивства. Ти співучасниками гріх. Якщо все людство підкорився
слово Боже, тоді не було б не зло в світі, і це або будь-якій війні ніколи не сталося б.

Четвертий флакон: Сонячного тепла
І четвертий ангел вилив його флакон, при сонця; і влада була надана йому: опіки, чоловіки з
вогнем. І чоловіки були випаленої з великою тепло і хули ім'я Бога, який має владу над цими кари: і вони
покаялися, щоб не дати йому славу. Хули Небесний Бог через свої старання та їх виразки і не покаялися
їхні вчинки. Одкровення 16:8-9

Озон шарів
Це можна зрозуміти, якщо врахувати, що це наслідки ядерної війни. Озон шарів атмосфери Землі
блокувати більшість шкідливих сонячної радіації. З ядерної зброї видобування озону шари один від
одного там більше не буде що захист і всі плоті, людиною і звір, що виходить на сонці, будуть
піддаватися повне смертоносних наслідків сонячної радіації.

Пам'ятайте: імені Бога не просто означає, що ім'я Ісуса чи Єгови, але також відноситься до
десяти заповідей і моралі Бога, як вчив Ісус. Це таким чином, що ці люди не вдасться покаятися, бо вони
все ще думають, що сатана помилкових Євангеліє істини і Боже Євангеліє брехня.
Коли нефільтроване випромінювання сонця в змозі досягти поверхні землі, це буде нестерпним
все життя на поверхні землі. Тільки ті, хто пронумеровані в на 144,000 і тих, хто врешті-решт покаятися
їх нерівності і просити Бога, прости їм буде захищено від випромінювання рука Бога.

Блюзнірство, визначено
Незважаючи на це вище віршах розповісти нам, що "вони не покаялися."
Щоб зневажати не тільки не означає говорити вульгарно слів
або прокляття проти Бога, це також може означати, щоб дати поклоніння
таким чином, ніж інші, як Бог звелів. Коли всі ці лиха трапляються землі, багато хто буде перетворити
свою віру, щоб шукати розради від Бога. Якщо ви належите до однієї з церков, що проповідують сатани
помилкових Євангелія, думаючи, що це буде в церкви Божої, ви зневажати проти Бога.

Коли все це місце, як Бог дав пророцтва, і ви опинитеся страждають від цих карами, ви повинні
розуміти, що ви перебуваєте в помилку в ваш поклоніння Богу. Покаятися цю помилку і шукати Бога
напрямку в істинне поклоніння Богу. Одним з найбільш очевидних аспектів сатани помилкових
Євангеліє є збереження першого дня (неділя), суботи. Якщо усвідомлюють це і налаштувати поклоніння
дати дотримання сьомий день як Субота, як наказав Бог, то Бог побачите, що ви розкаявся і показати
його милість до вас.

П'ятий флакон: Сидіння звіра
І п'ятий ангел вилив його флакон на сидінні звіра; царство його повної темряви; і був вони
gnawed язика до болю. Хули Небесний Бог через свої старання та їх виразки і не покаялися їхні вчинки.
Одкровення 16:10-11

Вавилону великого
"Сидіння звіра" посилання на місто антихрист релігії, що Бог називає Вавилону великогоі я
показав вам бути Рим (Італія), і що антихрист починається як Римської церкви, але розвивається з
часом включити всі християнських церков, які дотримують неділю суботи, а не сьомий день суботній,
як наказав Бог.
Те, що цей вірш говорить, тому, що це місто, Вавилону великого, буде знають Божий гнів,
окремо від решти землі. Це місто буде огорнута темрявою настільки повним, що ніякого світла на всіх
буде проникнути в неї.
Це буде ефективно завершити роботу всіх сенсорної стимуляції про видовище в тих, які
знаходяться в місті. Для того, щоб вони будуть мати можливість знати, що вони ще живі, вони будуть
кусати власний язика таким чином, щоб мати сенсорні реакція на біль.
П'ятий чуми тому будуть унікальними в Рим, Італія, який є столицею Римської церкви яка в свою
чергу є анти Христос. Тільки ті, які живуть у цьому місті буде почувати себе наслідки цього п'ятий
чуми. Тому що ті люди, які живуть в столиці анти Христос, проповідувати Євангеліє помилкових сатани
і здебільшого, робити це в повне знання, які вони проповідують опозиції до слова Божого. Саме це
блюзнірство проти Святого Духа а непрощенним гріхом. Ось чому Бог виокремлює це місто для
спеціальних мук.

Шостий флакон: Євфрат висихає
І шостий ангел вилив його флакон після великої річки Євфрат; і води його вичерпалися, що шлях
царів Сходу може бути готовим. Одкровення 16:12
Після того, як використовується останньої ядерної зброї, Велика війна буде як і раніше бушувати
в ранній час Великої скорботи. У цьому вище віршах нам говорять, що царі Сходу перетне через річку
висохла Євфрат зі своєю армією. Якщо ви подивитеся на карті нижче, області, показані в Orange, ви
побачите, що цього народу на схід від річки Євфрат і стародавніх нації Персії, яка є сучасного Ірану.
Народ Іраку, показано в сірий і нації Сирії, показані зеленим, є частиною отримає стародавньої
Вавилонської імперії.
Те, що даний потім каже мені є, що Іран буде зробити військові штовхати в Іраку і Сирії,
можливо, навіть Ізраїлем і Аравії, і що все це буде відбуватися після ядерної катастрофи.

Пам'ятайте: Крім Святим Богом, всі люди будуть до сих пір відмовляються див цій війні як
перша як промовляв в книга одкровення, а просто ще один з довгого ланцюжка війни бився між
народами людина.

Знаю, що це: в той час Адама і Єви, річки Ефрату була набагато ширше, ніж сьогодні. Адам
і Єва жили близько 9000 до 10000 рік тому, або під час Великої льодовикового періоду. У той час
північній півкулі у Erath була вкрита масивні шари льоду сотні і тисячі метрів товсті. Як цей лід
розтанув в останні роки льодовикової ери, вода буде стікати з області тобто наших днів Туреччини і в
Месопотамії, там, де зараз на Тигр і Євфрат річок. Тоді було не річку Тигр, але один дуже великий і
могутній річці Євфрату.
Навіть в часи пророка Даниїла в Месопотамії був плюшеві мокрій землі, повний рослинності і не
пустелі, що вона є сьогодні. В тому, що двох річок є набагато менше, ніж те, що було тільки одну річку,
я пропоную, що вище пророцтва, що Євфрату буде висихати, вже має прибути пройти. Я ніколи не був в
цей район і тому ніколи не бачили, річки Ефрату і можливо, це вже сьогодні до темно- або занадто
violent перебратися без міст, але незважаючи на це, я бачу цього пророцтва, як мають відбутися вже.

Три нечистими духами
І я бачив три нечистого спиртних напоїв як жаб приходять з рота драконаі з уст звірата з
гирла невірний пророк, тому що вони духи демонів, дива, які йдуть вперед до: Королі землі і всього
світу, щоб зібрати їх в бій цього великий день всемогутній Бог. Одкровення 16:13-14

Перший нечистому духові
Я бачу три нечистими духами , як в рот дракона будучи сатани помилкових Євангеліє, яке
виходить вперед від на рот сам сатана.
Рот звіра, є анти Христос виготовленою сьогодні усіх церков Римської церкви і дочок церкви,
які складають інших християнських церков, які дотримують суботу неділю.

Другий нечистому духові
Рот невірний пророк є аморальності проповідував лібералізму, який є невірний пророк і
брехні. До них відносяться всі ті людини кому даєте прославлення Бога, але хто дотримується брехні
сатани, як це вказано у аморально догми лібералізму і соціалізму.

Третій нечистому духові
Є ті, які приходять вперед з Річки Євфрат , або ті, що Ісус говорить нам сили з Безодні і на чолі
з царем Apollyon, який є ті, які слідують спотворене тлумачення вчення Мохамед.
Через ці три агентів сатана Сатана буде продовжувати проповідувати брехні про те, все, що
відбувається у світі і засуджуючи будь-яка спроба припускають, що це пов'язано з кінця днів пророцтва
Апокаліпсис.
Той факт, що ці духам вийти із уст, дає мені докази того, що я правильно. Бог каже нам в цих
віршах що настрій цей – дияволів, працюючи чудеса. Якщо вірити брехні сатани, то ви не побачите ці
події, як будучи передбачив Бога і таким чином, буде продовжуватися у помилкових релігій в незнанні
Божої істини.

Просто ще один людини воєн
В тому, що царі земні, будуть зібрані в бій, говорить мені, що я правильно в цьому, для інакше
навіщо б царі землі продовжити у війну, яка вже знищені землі. Тільки за сатани обманів засліплюючи
ці люди могли таких як і раніше в цьому продовжував руйнівні напад на землі.
На даний момент, землі в муках світову війну, ядерну війну, але люди на землі, не сприймає це як
перша як промовляв в книга одкровення, вони бачать це як ще ще один з нескінченною війни людини, і
кожна країна зробила його альянси і бійки, не Бог, але для країни або ідеологією, яка не Бога, але
створені за сатани False Євангеліє, як виявляється в цих трьох злих духів.

Великий день Всемогутнього Бога
: Ось, я прийшов як злодій. Блаженні ж він, що watcheth і пильнує одежу, щоб не він ходити
голим, і вони бачать його сорому. Одкровення 16:15
Бог називає це продовження війни каталог на Великий день для Бога, це тому, що з останньої
битви цієї війни, Сатана буде переможений і Земля буде так мало хто послідовників сатани залишив
щодо того, залишити Божого святих у позиції в перший раз так як Адам ліворуч саду, згідно з яким буде
святих більшість сил Сатана буде меншин на землі. Це також точки в часі, коли Ісус Христос
повернеться.

Зберігати годинник
Тих, хто Святим Богом, буде знаю по правді Божій і таким чином буде зрозуміти і визнати ці
події, як ті пророкував і як бути виконані, коли вони відбуваються. Усвідомлюючи, святих Бог буде
готова витримати через великої скорботи, хоча ті засліплені брехнею сатани буде не готова пережити ці
важкі дні гнів Божий.

Голі і того ганьбу
Як більшість з книги Об'явлення, одяг говорив про це символічно ще щось. Що робить вас голий
і того ганьбу це ваш озеро віру в Бога створення і хороші стратегії вірно і правильний поклоніння йому.
У цьому вірші потім, Ісус дає попередженням для тих 144,000, що вони не втрачають своєї віри і як і
раніше сильним в їх розуміння слова Божого і його обіцянки вічне життя.

Я прийду як злодія
Для себе чудово знаємо що день Господній так приходить як злодій в ночі. Я Солунян 5:2
я прийду як злодія, є посиланням на тринадцятого вірша. Обидва вірші відносяться до того, що
як з злодій в ночі, ніхто не знає день і час, коли Ісус повернеться. Однак, які були отримані знання, а хто
старанно дивитися його повернення відомо що таке вказівниками і що ці знаки на нас зараз, тому ми
знаємо, що часів Ісуса не за горами. Ми не можуть точно визначити точний день або час, але ми знаємо,
це ближче. Покаятися, прийти і обійняти як правду слова Божого, показати Бога, що це йому, що ви
даєте вашого поклоніння і не є релігією, яка заснована на брехні сатани і обманів.

Армагеддон
І зібрав їх на місце, яке по-єврейському Армагеддон. Одкровення 16:16
Коли цар Сходу проходить над сушені до річки Євфрат і всі інші комбатантів великої війни
зібрати їх армії на Близькому Сході, Остання війна і остання битва людини вірш людина є під рукою.
Як відомо більшості з вас буде, битва Армагедону історично зрозуміла, бути останній бій великої
війни, і так, що сатана збирає до народів світу, у своїй останній спробі знищити землю і увесь людський
результаті відключення поверхню землі. Сатана ненавидить все, що від Бога, що Бог створив і що Бог
розшифровується. Сатана має намір про використання людина і його потужна зброя, знищити Земля і
все життя, що є на нього.

Сьомий флакон: Це робиться
І сьомий ангел вилив його флакон в повітря; і великий голос із храму Небесного, від престолу,
кажучи: "це робиться". Одкровення 16:17

Терпіння Бога
Що це таке, що Бог говорить нам, робиться? З першого разу, що Люцифер сказав його перший
брехні Бог хотів мовчання йому і видалити його хворобу гріха з неба і землі, але не вдалося через його
розгляду, щоб його діти будуть думати. Це було необхідно, що Бог дозволив це все, щоб розіграти таким
чином, щоб дати сатана здатність виявити його справжню сутність. Це тепер мають було зроблено, Бог
тепер зможуть мати справу з сатани, раз і назавжди. Саме це терпіння, Бога, а терпець Божого в край.

Великий землетрус
І там були голоси і громи та блискавки; і великий землетрус, такі, як було не так, як чоловіки
були на землі, настільки сильний землетрус, настільки великий і. Одкровення 16:18
Ці вірші дати яскраві Опис знищення, які будуть результати великої війни, який буде ядерну
війну з немає переможців, зберегти для Бога і його Святим. Його лють його гнів, говорить нам, що
Італія Риму і всі ті, які складають Римської церкви та її дочка церкви, буде розглядатися Богом таким
чином, дуже особисте.
Через 1260 років, що Римської церкви займається переслідування і вбивство Святим Богом
повинен був стояти осторонь і дозволити сатани, щоб показати свою справжню особистість, щоб ангели
та інших небесних істоти, а також людини могли бачити, що це сатана, які є злом, і що це Бог, який є
праведників.
Тепер, що сатана показав себе зло вбивцю, що він є, це час, що Бог буде вивезти його помсти на
ті, які в позиціях помилкове церкви під час це останні дні Велика війна і скорботи.
У вище віршах ми показані що армій країн світу були збір в Армагеддоні, і тоді Ісус говорить
нам цей великий землетрус. У цьому Ісус є інформування нас буде Бог, який приносить на цей
землетрус кінцевим битва витікає.

І там були голоси
Цікаво, що будуть ці армій, які зібралися до війни, чути Бога, виступаючи на небесах. Чи що ці
армій знищений, не свою власну зброю, але замість цього на цей землетрус привели до Бога? Наскільки
я знайшов у моїх досліджень, немає відповіді на ці запитання, зустрічається в Біблії. Існує нижче, однак,
говорять про мене що це Бог, який виступає в останній удар великої війни і не армій людина.

Вавилону великого згадав
І велике місто було поділено на три частини і містах країни fell: і великий Вавилон прийшли в
пам'ять перед Богом, щоб дати їй Кубка вино його лють його гнів. Одкровення 16:19
Я бачу цьому вірші як доказ, що Бог руйнує армій в Армагеддоні і потім продовжує знищувати
тих народів і людей, які перебувають в опозиції до Закону Божого.
Бог робить особливої згадки цього міста, тому що це столиця антихрист релігію, яка є
оригінальним силою сатани здатність вплив і контроль уми людина. Праведний, на мій погляд це
помста, що Бог приймає проти цього міста. Я також бачу, що у правді Бога, який руйнує ці армій в
Армагеддоні, таким чином, щоб запобігти їх ядерної зброї добивають землі, як має намір робити сатани.

Острови, що втекла
Кожен острів втекла і гори не виявлені. І там впав на чоловіків великий град з небес, кожен
камінь про вагу талант: і чоловіків хули Бога за чуми град; бо чуми їх було перевищення великий.
Одкровення 16:20-21
З цього великого землетрусу і руйнування міст країни землі є точки зору знищені очищають від
усякого гріха, спричинило сатана має з часів Адама і Єви. Цей Бог робить в рамках підготовки до нові
небеса і Нова земля.

Чому Бог передвіщає, ці події
Кожен острів втекла і гори не виявлені. І там впав на чоловіків великий град з небес, кожен
камінь про вагу талант: і чоловіків хули Бога за чуми град; бо чуми їх було перевищення великий.
Одкровення 16:20-21

Одна річ, яку я хотів би додати до всього цього є, що ви зневажати Бога і ім'я Бога, коли ви
присутній на одному з церков антихриста. Якщо коли всі ці трагедії є befalling землі, люди звертаються
до цих церков для милосердя, то вони є Хула ім'я Бога в цьому.
Всі ці пророцтва купол і песимізму, війни і карами, служити один мети; щоб виявити достроково,
виникнення яких Бог буде відбуватися і в цьому заздалегідь, показує, ви будете знати, що це за руку
Бога, що ці речі можуть виникнути. З цим знанням ви є тому попередити, що шукати, тому що коли ці
речі відбуваються, ви будете знати їх за те, що вони є і, стережися Божого гніву, так зло способами
можна покаятися, поки не стало надто пізно для тебе. Якщо ви помрете, перш ніж ви каєтеся, то не стало
надто пізно, якщо ви чекати до другого пришестя Христа, це буде занадто пізно.
Я переконаний, що великий Quake землі, що впливає на всю землю знищить армії, зібрані в
Middle East для останньої битви або Армагедону. Це буде Бог, який руйнує армій людини; вони не
будуть мати можливість знищити себе.
Загальне знищення всіх армій країн на землі Бог reassume владу над народами та свого народу,
створюючи Христа Ісуса як царя над всі народи і люди на землі.

На лагідні успадковують землю
Лагідні повинні з'їсти і бути задоволеним: вони повинні славити Господа, що шукати його: ваше
серце буде жити вічно. Псалми 22:26
Бог не має наміру тримати його Домініон землі, проте; Бог має намір повернутися Домініон землі
до тих, що Бог називає на скромніше.

Ті, які будуть жити вічно
У цьому вірші Лагідного повинні їсти і бути задоволенітому що вони будуть тих, хто буде
наслідувати життя, що Адам і Єва були перед вони згрішили. Бог буде після того, як більше встановити
саду на землі і все, що є Святим Богом, або в лагідні, отримаєте місце в цей сад, щоб жити, ніколи не
бажаючи нічого.
Ваше серце буде жити вічно, відноситься до вічного життя, що буде приділено всіх, хто святих
Бога.

Ті, хто свідоцтва його
Усі шляхи Господні милосердя і істини до таких як тримати його заповіт та свідоцтва його.
Псалми 25:10
Всі, хто шукає праведності йти по шляху Господа .
Всіх, хто праведний приведе Бог ставитися з милосердя .
Свідчення Бога є його Святого Писання, як скорочено Десять заповідей і вчення Ісуса Христа,
що сказати, що праведність виходить шляхом підтримання Десять заповідей.

Ті, які успадковують землю
Але лагідні успадковують землю; і повинен радувати себе в достатку миру. Псалми 37:11
Коли все зло видаляється з землі, і сатана замком, тільки ті, хто живуть у моралі та справжнє
поклоніння Богу буде залишатися. З цим війна буде треба не більше, і любові і братерства наповнять
землю і серцях людина.

ВО ім'я Бога
Співати Богові, співати хвалу його ім'я: вихваляють його, що rideth на небеса на його ім'я Єгови
і радійте перед ним. Псалми 68:04
Ім'я є просте слово, яке легко запам'ятати, що дає резюме до того, що визначає людина. Ім'я
Єгови, означає Всемогутнього Бога, який навіть ще реферування все, що Бог розшифровується як і є.
Повне визначення того, хто Бога, перебуває в десяти заповідей і мораль вчив нас Ісус.

Оформлений в спасіння
Бо Господь візьме задоволення в своєму народу: він буде прикрасити лагідні спасінням. Нехай
святими, бути радісним у славі: нехай вголос співають на своїх ліжках. Псалми 149:4-5
Бог зробить всі його Святим красиві в спасіння і життя вічне. Дозвольте мені повторити:
праведність отримано через життя вашого життя в Божому моральності та моралі Бог визначається
спосіб Божому, яке визначається подальшого Божої Святого Писання, який скорочено Десять заповідей
і виконав вчення Ісуса Христа.

Блаженні лагідні
Блаженні лагідні: бо вони успадковують землю. Блаженні голодні та спрагу після праведності:
бо вони нагодовані будуть. Від Матвія 5:5-6
Я б краще "Богом", ніж мати все золото на землі.
Словник визначає "правди" як: бути спостережливі чи слухняни
м Божого моралі, правильно, як це визначено Бога .
У мене є інший визначення того, що означає бути "праведників," жити своїм жит
тям в моральність Бога, як це визначено Десять зап
овідей і вчення Ісуса Христа, як добрий, вдумливі, ін
ших людей, щоб бути шанобливим інших людей, щоб по
казати милосердя і співчуття до інших, не тільки на
словах, а в діях .
Тих, хто пройти через життя, тільки що працюють у те, що вони хочуть і що їм потрібно,
самозаглибленим і даремно, і не ті пронумеровані в лагідні землі.

Смерть визначено
Дихання по-четверте, заходить, він returneth свою землю; в той же день його думки загинути.
Псалми 146:04
Протягом всієї історії сотні мільйонів чоловіків жили і вмирали, але ніколи не так багато в такий
короткий час, як буде помирають під час першої світової війни та великої скорботи. У цьому перша
смерть або смертному смерті, коли ти помреш, затримайте дихання залишає вас і ваші думки загинути.
У цьому перша смерть, у вас немає свідомого хто ви або де ви, бо у вас немає свідомого на всіх. Ісус
говорить нам, що цей перший смерті, як глибоко dreamless сну.
В першому воскресінні, тих, лагідні в життя, буде викликано у вічне життя, беручи до уваги, ці
не лагідні в життя, буде на другому Воскресіння, Судний день, буде підвищена до сором і повертається
до вічної смерті, будучи кинули в яму Hells вогню. Які Воскресіння, ви хочете бути частиною? Тільки
ви можете заощадити, живі ваше життя на шляху до Бога і як ті, лагідні землі.

Ісус повернеться
На 144,000
І я глянув, і ось, ягня стояв на гору Сіон і з ним сто сорок і чотири тисячі, маючи ім'я батька,
написаний на чоло їх. Одкровення 14:1
Велика війна закінчилася, ядерної катастрофи знищена людської цивілізації і тоді Бог викликає
сама Земля закінчити роботу в усьому світі землетрус, що рівні міст, який встояв проти зброї людина.
З людиною крихкою і ослабленого благав якщо надається можливість людина може навіть так
збирати сам і повернути собі все, що він мав і ще раз створити його міст. Бог, знаючи це і знаючи, що
так довго, як сатана має вухо людини, зло повернеться, і праведність ще раз піддатися переслідуванню
сатана, так само, як це було зроблено після великий потоп, за часів Ноя.
Ім'я Бога на чоло їх є посиланням на те, що ці люди мають заповіді й закон Бога, написане після
їх серця. Для них способів Бог не є те, що повинно бути підкорився, але є частиною яких вони є, що
вони є Одним з Богом в їх мораль та їх культу.

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

Пам'ятайте: по всій великої війни, Голокост і великої скорботи, Бог беріг ті, які він вважає,
що його Святим. Це від них, що Бог викуплені з землі що Бог знову буде відновити людина на землі.
Це Нова пісня, тому що тільки ті, хто може жити через війни та скорботи, що привело до сатани
ненависть Бога і як і раніше залишатися вірним поклоніння Богу, як Бог команд, може розуміти і знати
таку пісню.
Протягом цього часу вони будуть свідком багато жах і страждання, біль і страждання.
Незважаючи на це, вони зберігають свою віру в Бога, що його гнів є виправданим, і що ті, що так

засліплена сатани, вони мають бути видаленими з землі, якщо коли-небудь бути на світ вільний від
гріха.

Не Defiled з жінками
Це ті, що не були осквернили з жінками; тому що вони дів. Ось такі вони, які слідують Агнця до
своїм. Вони були викуплені з числа чоловіків, будучи першим фрукти до Бога і Агнця. Одкровення 14:4
Я повинен запитати питання, "що Ісус означає,"не осквернили з жінками? "
"Хто є жінки говорив з у цьому вірші?"
"Чому Бог говорити дів, якщо контекст про те, що будучи розмовляють з 144000 святих Божому?
"Чому Ісус каже що у 144,000 були викуплені з чоловіків?"
"Що Ісус означає за Перший плід?"
Коли Бог говорить про 144,000, будучи дів, Ісус не говорячи про сексуальних дів, але Дев
антихриста. Якщо ви є активним учасником в будь-якому з храмів анти Христос, і ви спостерігаєте, що
їх традиції та звичаї, яких є проповідував сатани помилкових Євангелії, то ви не Діви, але замість цього
є блудник з анти Христос. Тому що ви вважаєте, що ваш церкви проповідує Бога, ви визнати, що ви
благодаттю, як анти Христос розповідає його згромаджень, що вони є.
Коли хтось, як я підійшов до вас і говорить вам, що ви не буде збережено та церкви, які ви
відвідуєте анти Христос, ви відкидати те, що я говорите, навіть після того, як я покажу вам, слово Боже,
показує, що те, що я кажу це правда. Це таким чином, що ти блудник і не можуть прийняти слово Боже,
коли воно дається вам.

Жінки
Для того, щоб зрозуміти контекст вище віршах ми повинні взяти до уваги всі книги Об'явлення і
не тільки у цій главі. Є три жінки, говориться в книзі одкровення:
Жінка, зодягнена в сонце, одкровення 12:1
Блудниця жінка, яка сидить на червоні кольорові звір, Одкровенні 17:3
А також дочок блудниця жінки, які є також розпусти, Одкровенні 17:5.

Перша жінка, зодягнена в сонце
І там з'явилися Величне дивуватися на небі; жінка зодягнена сонце і місяць під ногами її і на її
голові вінок із дванадцяти зір. Одкровення 12:1
Цей вірш дає символізм вчення Христове базується на десять заповідей, які вони отримують
налагодити Правдивої Христової церкви .
Той факт, що цей вірш говорить нам, що ця жінка є бачення з неба говорить нам, що ця жінка є
символічним чогось Небесного.
Ця жінка зодягнена в сонце і місяць під ногами її, говорить мені, що вона є символічним
Божого творіння, сонце і місяць, маючи були створені Богом і в свою чергу Творця.
Вона зображується маючи корону з дванадцяти зір, це означає, що вона є представником
дванадцяти колін Ізраїлю, або принаймні віри Бога як отримав перший ізраїльтян.
Всі ці символікою скажіть мені, що ця жінка є символічним справжнє поклоніння Богу,
встановлених Бога з Ізраїлем дітей.

Другою жінкою, блудниця
, Так він заніс мене Духом у пустиню: і я побачив жінку, на червоній звірині, повні імена
богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. Жінка була одягнена в порфіру й кармазин і
прикрашена золотом і коштовним камінням та перлами, і тримала золоту чашу в руці, повну гидоти
та нечести її розпусти. Одкровенні 17:3-4
Жінки є символічним Анти Христос, червоні кольорові звір, які вона сидить на, є символічним
Сатана помилкових Євангелія, яку присуджують подальшу підтримку той факт, що цей звір
зображені як повні імена блюзнірство. "Сім голів і десять рогів," дає цей звір нагадувати дракон, який
був символічний сатани.
Наряду з цією жінкою блудниця дається, так що, коли в житті, коли ми бачимо, що хто-то
носити такий наряд, ми зможемо їх розпізнати як Анти Христос. На дуже урочистих подій Папа
Римської церкви носить такий наряд.
Цей символізм блудниця жінки є третім яка дає представлення анти Христос, перші дві малий Ріг
від Данило 7:8і The Beast піднімається з моря, як це вказано у наступні вірші.

І я стояв пісок моря і побачив звіром підніматися, з моря, сім голів і десять рогів і на його рогів
десять коронки і на його глави ім'я блюзнірство. Одкровення 13:1
Цей звір є символічним антихриста, який ми знаємо бути Римської церкви і як вона
перетворилася в усьому світі церкви з Імперської характеристики, владу і вплив.

Третій жінок, дочки блудниця
І на чолі її було написане ім'я: Таємниці

Вавилону великого, мати розпусти й

гидоти землі. Одкровення 17:5
У цьому вірші Ісус зображувати блудниця жінок від Одкровення 13:1 як бути матір'ю. Бути
матір'ю говорить про те, що вона була дітей. У цьому випадку діти називають будучи розпусти, себе,
таким чином, припускаючи, що вони є також жінки.
Ці три посилання для жінок в книга одкровення, що один зображений як символічна Христа і
Святе Євангеліє Божому якого все те, що Ісус навчав, заснована на.
Блудниця жінка зображена як такі, що богохульство написана на лобі Скарлет звір, що вона
сидить на. Скарлет звіра є символічним помилкове церкви сатани і помилкові Євангеліє сатани, який
помилкових церква, заснована на.

Дів анти Христос
Ці інші люди, які не брали участі церков анти Христос, або, хто бачив брехня, сказав тих церков,
є ті, хто Дев антихрист релігії, і це від них, що Ісус будуть стверджувати, свій 144000 святих Божого.
Те, що Ісус говорить нам в цих віршах, що дочок блудниця жінки як матері в тому, що вони теж є
розпусти. Жінки, що Ісус говорить нам, що на 144,000 не була поганять за є ті, з другої і третьої жінок,
які є анти Христос. Перша жінка вище є символічним Христа істинна церква Христа, збереження або
правдиву віру як дано нам через пророків.
Жінки, що святі Бог є Віргінські з і не пам'ятаючи, ті, які представляють церков анти Христос,
блудниця жінка і дочок блудниця.

Дів жінок
Це ті, що не були осквернили з жінками; тому що вони дів. Ось такі вони, які слідують Агнця до
своїм. Вони були викуплені з числа чоловіків, будучи першим фрукти до Бога і Агнця. Одкровення 14:4
Коли Бог говорить про 144,000, будучи дів, Ісус не говорячи про сексуальних дів, але Дев
антихриста. Якщо ви є активним учасником в будь-якому з храмів анти Христос, і ви спостерігаєте, що
їх традиції та звичаї, яких є проповідував сатани помилкових Євангелії, то ви не Діви, але замість цього
є блудник з анти Христос. Тому що ви вважаєте, що ваш церкви проповідує Бога, ви визнати, що ви
благодаттю, як анти Христос розповідає його згромаджень, що вони є.
Коли хтось, як я підійшов до вас і говорить вам, що ви не буде збережено та церкви, які ви
відвідуєте анти Христос, ви відкидати те, що я говорите, навіть після того, як я покажу вам, слово Боже,
показує, що те, що я кажу це правда. Це таким чином, що ти блудник і не можуть прийняти слово Боже,
коли воно дається вам.
Ці інші люди, які не брали участі церков анти Христос, або, хто бачив брехня, сказав тих церков,
є ті, хто Дев антихрист релігії, і це від них, що Ісус будуть стверджувати, свій 144000 святих Божого.
Те, що Ісус говорить нам в цих віршах, що Дочок блудниця жінки як матері в тому, що вони теж
є розпусти. Жінки, що Ісус говорить нам, що у 144,000 мати не була осквернили є ті, другий і третій
жінок, не в першу чергу. Жінки, що святі Бог є Віргінські з і не пам'ятаючи, є ті, які представляють
церков антихриста, блудниця жінка і дочок блудниця .

Викуплено з чоловічий
Це ті, що не були осквернили з жінками; тому що вони дів. Ось такі вони, які слідують Агнця до
своїм. Вони були викуплені з числа чоловіків, будучи першим фрукти до Бога і Агнця. Одкровення 14:4
Є деякі, які я говорив хто вважав, що в 144,000 всі чоловіки або тільки самець видів, тому що це
те, що Ісус говорить: "викуплено з чоловічий." Але як ви бачите, Бог є не мав на увазі фізичної
невинності, але духовного невинності. Це може бути показано, як вірно, коли ви приймаєте наступні до
уваги.

Бог встановлює людина на землі
І сказав Бог "Створімо людину образом нашим, за подобою нашою: і нехай вони пануйте над
риби в море і над птаством небесним і над худобою і над усією землею і над усім плазуючим, що плазує
по землі. Буття 2:26

Прийняти Примітка: три слова ",і нехай вони, говорить нам, що на шостий день
створення Бог створена людиною на землі, але потім відноситься не"його"як у форми однини, а"їх"і в
множині. Коли Господь встановив людина на шостий день, було не одна людина, Адам, які він створив,
але людина в множині, чоловічого і жіночого.
Коли Бог говорить про людину, він не говорив лише з чоловіки видів, але чоловіче та жіноче. Те
ж саме вірно, коли Бог говорить про чоловіків, він говорить людини у множині і не форми однини, тому,
коли Ісус говорить, що "на 144,000 надав від чоловіків; Він говорив про множині людини або весь видів,
чоловічого і жіночого. Це показано, вірно в наступні вірші.

Бог створив чоловічі і жіночі
Тому Бог створив людину за образом своїм, за образом Божим створив він його; чоловічі і
жіночі створив він їх. Буття 2:27
Якщо у вас які-небудь сумніви, від першого вірша вище, цей вірш повинні переконати вас, що
Бог створив чоловіки і жінки в той же час, на шостий день створення. Історія Адама а потім Єва
відноситься до Бога, беручи від тих людині встановлено вже на шостий день, щоб бути діти Бога, у той
час як всі інші людина залишилися, як робили інші тварини землі, без душі.
Для того, щоб приймати тих людини і зробити їх дітей Божих, за своєю подобою, Бог довелося
викликати що перший Адам і потім Єва було зроблено з живої душі і не тільки живим-це тварини.
Одним дітей Божих потрібно бути живої душі по-перше, взагалі ніякої тваринної землі може не дитям
Божим.

Без Guile
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, злі наміри .
Мати "Guile" в рот говорити брехні і говорить, але це більше, ніж просто кажучи, це також
відноситься до особистості та наміри серця, що робить хтось злий добре. Що дані, які знаходяться в
144,000 не говорять таким чином робить їх праведниками в очах Бога.

Вічне Євангеліє Бога
І побачив я іншого Ангола літати в розпал неба, маючи вічне Євангеліє, щоб проповідувати їм,
які мешкають на землі і для кожної нації, і споріднені і мови і народу, говорячи: гучним голосом,
"боятися Бога і віддати славу йому; прийшов час його рішення: і поклоняються йому, який зробив
небеса і землю і море і фонтани води. " Одкровення 14:6-7
Перший раз, коли я читав ці вірші з розумінням, я попросив ці питання:
"Чому, це Євангеліє Бога на небесах?"
Чому ж Євангелії Бога в захисті це інші ангел?
Чому це цей кут, потім проповідувати це для тих з нас, на землі?
Євангелії Бога ще не існує на землі у вигляді Біблії?

Конструюють Біблії A людина
я люблю їх що люблять міняти; і тих, що шукають мені на початку, (старанно), знайдуть мене.
Приповісті 8:17
Якщо Біблія має насправді Божому Євангелії в межах своїх сторінках, і ми на землі мали доступ
до Біблії за всі ці багато століть, то навіщо нам що це ангел проповідує нам як добре?
Відповідь дуже проста: Біблії хоча маючи Святої Євангелії Бога всередині його сторінках, це ще
не більше ніж конструю людина. Це було не Бог, який записав слова і потім наказав їм опубліковані. Це
не Бог, який у 300's A.D. зібрала безліч книги написані пророки Бога і вирішив, що з тих книг буде
включено в Біблії, і що буде виключена.
Ні, це було чоловіків, які здійснюється це; Таким чином, Біблія є конструю людина. Вічне
Євангеліє Божому вимкненій цій ангела в небі – безкоштовно будь-які помилкові інтерпретації або

вводить в оману переклади. Це ангел повинен проповідувати незабрудненій Євангелії Бога до земних
готові слухати і прийняти.
Це правда, що ви знайдете справжній слово Боже на сторінках Біблії, незважаючи на це. Бог
робить це зрозуміти в тринадцятого вірша.
Як ви можете бачити, якщо ви вивчаєте і дослідження і задавати питання, ви знайдете справжній
слово Боже на сторінках Біблії. Це був мій досвід, що, як я зробив цей "роботи" встановлення цієї вебсторінки і набравши всі уроки і глави знайдені на нього, ангела в небі має проповідували мені
показуючи мені, що писали і в якому порядку вони знаходяться на веб-сторінці, беручи до уваги, перш
ніж я почав шукати старанно для Бога, я нічого не від ангела в небі чув.
Якщо ви берете зусиль і часу і почати свій власний дослідження та вивчення справжній слово
Боже, то ви теж будуть почули від ангела в небі, це я впевнений.

Упав Вавилон
А там ще один ангел, кажучи: "Вавилон, упав, є упав, місто велике, тому що вона змусила всі
народи пити вино люті її блуду." Одкровення 14:8
Як ви пам'ятаєте, Вавилон говорив про тут – Вавилону великого, ім'я, що Ісус дає для столиці
антихрист релігії. Я показав, що це місто знаходиться в Римі, Італія.
У вище віршах Ісус говорить нам що місто впав, питання, яке необхідно тому запитати: "Що ж
місто впав від?"
Друга половина вірш дати нам пояснення того, чому місто впав, це цього міста як столиці
антихрист релігії, щодо якого засобом збирання людьми й народами, залучити до заохочення і
підтримки сатани помилкових Євангелія, як він проповідував антихрист релігією, яка має на чолі РимоКатолицької Церкви.
Коли я спочатку прочитати цей вірш я припускав, що він мав на увазі руйнування Риму, під час
Великої війни. Але після подальшого навчання, я прийшов до розумію, що цей вірш дає кидати в
минуле людей міста та їх падіння від благодаті та їх прийняти сатани помилкових Євангеліє. Протягом
усієї своєї історії, місто Рим ніколи не місто Бога, за часів Римської Республіки або за часів Римської
імперії а не під час з моменту заснування Римська Церква в 300's, а. д.

Я вірю, що Ісус говорить нам, що люди і Риму завжди був злий, але оскільки вона прийнята і дав
комфорт для антихриста церкви, вона також була в прямому протиріччі як скорочений за десять
заповідей, слово Боже.

Знак звіра
І третій ангел їх дотримувалася, говорив гучним голосом, "Якщо будь-яка людина поклонятися
звіра та його зображення і отримувати свій слід в лобі або в руці, той же повинен пити вина гнів
Божий, яка виливається без суміші в Кубок своїм обуренням; Одкровення 14:9-10
Якщо будь-яка людина поклонятися звіра. Звір є другий зображення в Біблії, що символічно,
анти Христос. Таким чином, це говорить, що якщо ви поклоніння, як диктує Римської церкви, потім ви
даєте поклоніння для антихриста.
І отримує свій слід, це сказати, що коли Ісус повернеться, ті, які зустрічаються, щоб бути
пов'язані з анти Христос, Ісус дасть знак звіра до. Само, як Ісус вирішує, хто буде отримувати Марк
Бога. Як я вже мають зазначав раніше, анти Христос перетворилася пам'яті за межі Римської церкви і
тепер включає в себе тих церков і релігій, які відділилися від матері-церкви в те, що називається
протестантської Реформації.
Той же повинен пити з гнів Божий. Якщо не надавати поклоніння Богові як Бог команди, і ви
також присутній на одному з церков анти Христос, тоді ви будете ділитися в Божий гнів, так само, як
буде сатани.
Poured на без суміш, яка є посиланням на змішуванням спиртовмісної води, вода розбавити
алкоголь і тим самим урок ефекти.
Щоб не поклонятися Бога, як Бог команди погано, але належать до одного з церков антихриста і
поклоніння як вони проповідують, буде застрахувати Божий гнів на вас.
Так що ви зрозумієте, що значення цього: якщо ти індуського, не дають поклоніння, як Бог
команд, і таким чином ви в гріху, тому ваш гріх могли б пробачити якщо ви відповідають іншим
критеріям, встановлений Богом. Як індуського ви не пов'язана з анти Христос.
Беручи до уваги, якщо ви бути присутнім і поклоніння, як один з християнської Церкви
проповідує, у перший день тижня, (неділя), замість того, спостерігаючи сьомий день суботній, як
наказав Бог, то не тільки ти грішником, але ви займаєтеся Хула Духом Святим. Як ви пам'ятаєте, щоб

зробити це до скоєння непрощенним гріхом і Бога, матимуть дедалі повною мірою його гнів, без
суміші, на вас.

Мучили назавжди
І він повинно мучив вогонь та сірку, при наявності святі Ангели і в присутності Агнця: і дим їх
мук буде сходити на віки віків: і у них немає спокою, ні дня, ні вночі, що поклоняються звіра і його
образ, і кожен, хто приймає Марк його ім'я. " Одкровення 14:10-11

, Зверніть увагу: Коли ви вважаються unredeemable Богом, ваше тіло буде кинута в яму з
Hells вогонь, таким чином ви буде мучитися з вогонь та сірку, але не ваше тіло, які будуть tormented для
вічності, як говоримо слова, але дим муки буде сходити на віки віків .
Це дим мук, що піднімається вгору назавжди. Це не означає, що як осіб, хто вчинення гріха
богохульство проти Святого Духа буде writhe в біль і страждання для вічності. Це означає, що вам
будуть кинуті в пекло вогонь, який буде споживати ви повністю, але дим Hells вогонь, буде видно вічно,
таким чином, щоб нагадати інші штрафу для Blaspheming проти живого слова Бога, який є Дух Святий.
У дитинстві людини ми живемо, як правило, для 50-100 років. Якщо в цей час ви зло і зневажати
Духом Святим і відхилити слово Боже, тоді Бог буде кінець вашого існування, але Бог не призведе до
writhe в муках на всю вічність, так кілька років гріха.

Пам'ятайте: Бог є життя, для Бога, щоб померти і перестати існувати, це кінцева покарання.
Бог хотів би не з задоволенням дивиться на тебе в вічного страждання. Що являє собою сатани, а не
Богу.

Терпіння святих
Ось терпіння святих: Ось вони, які тримають заповіді Бога і віру Ісуса. Одкровення 14:12
Цей вірш дає визначення щодо того, хто є Святим Богом, як це визначено Ісуса Христа.
1. ви повинні тримати заповіді Бога. Це означає всі десять з десяти заповідей саме так, як Бог
говорив їм. Змінити або ігнорувати навіть один з цих заповідей є не тримати Заповідей
Божих. Дати повна і справжнє поклоніння, як Бог команд або ви цього не зробите.

2. ви також повинні мати віру в Ісуса, що означає, що ви вважаєте, що Ісус є Син Божий, і що Ісус
Христос є Богом в тілі людини. Ви також повинні прийняти і жити, мораль, як учив Ісус і як
він заснований на десяти заповідей.
Якщо ви не виконали обидва ці аспекти цього визначення того, хто є Святого Бога, то ви не
Святого Бога, і ви ризикуєте судження.

Блаженні мертві
І я почув голос з небес, сказав мені: "написати, Блаженні мертвих, які вмирають у Господа з
Відтепер: так, промовляє дух, що вони можуть відпочити від їх праці; і свої діяння йдуть за ними.
Одкровення 14:13
Померти в Господі, вмерти ваша віра в Бога та його сина Ісуса у вашому серці і надруковані на
вашу душу. Щоб досягти цього, необхідно спочатку виконати, визначення того, хто Святого Бога.
Слово «роботи», яка використовується в тринадцятого вірша відноситься до часу і зус
иль, які ви покласти в навчанні, дослідження та жит
тя словом і Закону Божого .

Він сидів на хмари
І я подивився і ото біла Хмара, а на хмарі сидить подібний до: син людський, маючи на голову у
золотій короні і в руці гострий серп. Одкровення 14:14

Пам'ятайте: це всі visions приділяється апостола Іоанна, у Христі Ісусі.
У вище бачення Джон бачить Ісуса сидить на хмари і носіння коронки, яка є символічним станції короля.

Джон також відображається Ісус проведення серп в його руках, який є інструментом,
використовуваним фермерів в жнивах зерно пшениці або вівса, або деякі інші урожай зерна або
пластівці.

Урожай землі
І ще один ангел вийшов із храму, плакали голосом гучним його що сиділи на хмарі, "тяги в твої серп і
пожинати: час прийшов тобі пожинати; бо врожаю землю дозріла. І він, що сидів на хмарі тягою на своєму
молот на землі; і земля була Жав. Одкровення 14:15-16

Замість того, що дозволяє людині відновити себе під впливом сатани після Великої війни, Бог
посилає Ісуса Христа до землі. Можна нагадати, від попередніх урок Притча про пшеницю і на смоли, і
як вона зображується перетворення людини на справжнє поклоніння Богу як врожаю поля пшениці. Ці
три вірші дати пророцтва, після другого пришестя Ісуса Христа; Святі Бог буде raptured вгору або
зібрані в хмарах, з Ісусом.

Вогонь для тих, з знак звіра
І ще один ангел вийшов із храму, що на небі, він також має гострий серп. І ще один ангел прийшли вівтар,
яка мала владу над вогнем; і кричали гучного крику до нього, що був гострий серп, кажучи: "тяги в твої гострий
серп і зібрати кластери лоза землі; для її винограду дозріли повністю. Одкровення 14:17-18

Перший Ісуса захват святих Божому вгору від землі, то це інші ангел збирає до всіх тих, хто має
знак звіра з землі. Якщо в ці два вірші, ви можете подумати, що це ще один аспект захват, читайте далі.

Виноробнею Божий гнів
І Ангел висунутий у його молот на землі, зібрав лоза землі і кинув його в великий виноробнею гнів
Божий. На виноробнею була в руслі без міста і крові вийшов з виноробнею, аж кінь вуздечки простором
тисяч і шістсот стадій. Одкровення 14:19-20
Як ви можете бачити, дані, які зібралися вгору скидаються в Великий виноробнею гнів Божий.
Тільки ті, хто не тримати заповіді Бога і не живуть Богом моралі і не дати поклоніння Богові, як Бог
команд, знатимуть Божий гнів, тому дані, які збираються в цих віршах є ті, хто має знак звіра і не Марк
Божому.

Божого Царства на землі
І після цих речей я чув голос багато людей на небесах, кажучи: "Алилуя; Спасіння і слава і честь і оцю
силу свою, Господь, Бог наш: для істинного і праведників є його судових рішень: бо він hath оцінюватися великим
повія, який корумпованою землі з її розпусти і хто має помстився крові своїх рабів в руці. Об'явлення 19:1-2
На даний момент у цих пророцтв, Велика війна закінчена, великої скорботи закінчено все, але і Ісус
Христос повернув викупити праведників і засуджувати тих, які дають поклоніння для антихриста. З цим
досягнуто Бог приймає Домініон землі назад від людина.

Праведники є Божим гнівом
І знову вони сказали: "Святий Боже." І її дим піднявся вгору для будь-коли та будь-коли. Об'явлення 19:3

Велика блудниця є анти Христос, і тепер ми знаємо, це буде Римської церкви і тих церков, які
знаходяться в дочки на блудниця. Ви могли б розглянути це ще один ідентифікатор Римської церкви,
будучи антихрист, за що інші переслідували і вбили ті, що відкинули його фермеру все це в ім'я Бога?
Божого суду з великим повія, праведники, тому що антихрист релігія проповідує сатани
помилкових Євангелія і таким чином обманює тих з людиною, яка не є старанним в їх поклоніння Богу.
Мільйони людей були видалені з справжнього поклоніння Богові через помилкових Євангеліє сатани,
видаляючи їх від отримання права для вічного життя, яка не сказати, що сатана викликало всі ці люди
знати вічної смерті і прокляття, тому що його брехня. Сатана є вбивцею, ці люди, так само, як він убив
дітей і сім'ї в роботу.
За межами антихриста у вигляді великим повія вбивати тих, кого вона засліплені від слова
Божого вона також переслідування тих, хто не були засліплені і було їх тортурам, обезголовлені і
спалені на вогнищах. Саме таких, слуги Божого, який помстився від Бога, коли Ісус повернеться.

Усі раби його
І чотири і двадцять старійшин і чотирьох тварин упав до ніг і поклоняються Богу, що сів на троні,
кажучи: "Амінь; Алилуя." І голос почувся із престолу, кажучи: "Хваліть Бога нашого, усі раби його і хто боїться
його, і малі і великі." Об'явлення 19:4-5

Врешті-решт, з часу Адама і Єви, Бог нарешті встановлює своє царство на землі, видалення
Домініон землі з людину.
Бог хоче, що ми всі живемо Богом моралі, і що ми дати поклоніння нашого Творця, як він Бог
команди а не є нашим задоволенням або те, що анти Христос церкви проповідувати.

Слуги Божі
Слово «слуга» визначається англійському словнику як: хтось, хто служить і
ншої, працівник, особливо працівник найняли робити
домашні завдання, або бути особисті attendant для когото .

Я вважаю себе слугою Бога, але вище чіткості незастосовна до мене і мої відносини з Богом, так
що я вирішив піти до оригінального грецького слова на наявність визначення, що відповідає на що
звертати увагу на слугою Бога, щоб бути, узгодження Біблії.
Грецьке слово ",Sovaos, або Doulos" визначається як: рабом, часто таким ч
ином у кваліфікованих почуття аксесуари або прека
ризованого, щоб скріпити до .
Мені дуже шкода, але це визначення є не те, як я бачу мої стосунки з Богом як, так що я шукав
більш глибокі на грецькій мові, щоб побачити, якщо було визначення, яке дає визначення, як я бачу
мого станції з Богом.
Грецьке слово "Se'w Deo" визначається як: до якої слід прив'язати в р
ізних додатках, буквально або переносному сенсі, б
ути у облігації, згуртована Група, щоб зв'язати або
на вітер, як у вітер навколо щось .
Я не повністю зручно з будь-яким з цих визначень, тому я дав моєї власної визначення, як я
відчуваю, що в моєму серці.
«Слуга Божий», будь-який, хто вибирає дає істинне і пра
вильний поклонятися Бога-Творця, який Бог визнач
ає в десять заповідей, що подальше означає, що слуг
а Божий будь-хто, хто тримає заповіді Бога (Десять з
аповідей) і має свідчення Ісуса Христа .
Якщо ви звернули увагу, ви будете знати, що це також визначення Святих Бога. У це
визначення див немає рабської відносини, справді Бог говорить нам, що ми його діти, і якщо ми
поклоніння Богові, як він наказує ми будемо в черзі, щоб отримувати успадкування Бога як свого сина.
З травня 2009 року я Божий слуга в тому, що він запитав, що я дати пояснення книг Біблії і
опублікувати їх на цій сторінці. В цьому я охоче покласти в довгі години дослідження, дослідження та
введення тексту. Я не Божого рабом, а також ранку я облігацій йому в будь-який законним шляхом.
Я роблю, що я роблю, тому що я люблю Бога, і як я вивчити і пізнати Бога на особистих і
інтимних шляху, я люблю його ще більше. Я люблю, коли щось збиває з пантелику мене, і тоді Бог

показує мені сенс, як в сон або бачення або раптовий вибух розуміння. Я бачу це як Бог, будучи в
безпосереднє спілкування зі мною. Що дає мені пік як ніщо я коли-небудь пережити перед.
Бог мій батько, і як добре син, я намагаюся Показати мою повагу до нього за життя мого життя,
як він звелів, що треба ж, як зазначалось в десять заповідей, вчення Ісуса Христа.

Шлюб Агнця
І я чув, ніби голос безліч і як голос багато води і як голос могутній тремтіли, кажучи: "Святий Боже: бо
Господь Бог панує всесильний. Дайте нам радіти радіти і дати йому честь: бо весілля Агнця прибув, і його
дружина вчинив себе готовим. " Об'явлення 19:6-7

Шлюб Агнця , посилання на святі Бога і їх визнання моралі Бога, і хто дав себе Богу через вчення
Ісуса Христа.
Дружина є всі, хто прийме вчення Ісуса Христа і тримати Десять заповідей, всіх десяти з них.
Агнця найбільш часто вважається людина Ісус, але на вище вірші, це не людина, але вчення Ісуса
Христа, які одружені з дітей людина, кінцевий результат, будучи входженні разом духовної та тимчасові
аспекти Бога в створення.

Притча про гостей весілля
У цій притчі Ісус віддає пророцтва майбутніх подій, деякі тільки тижнів та інші роки і століть.

На запрошених не прийде
І Ісус відповів і говорив їм знову притчами і сказав: "в Царство Небесне, подібний до цареві, яке
справляв був для сина і послав він своїх рабів покликати на весілля: та ті не хотіли прийти." Матвія
22:1-3
Дамка хоче дати свого сина в шлюбі, так що він запрошує кілька людей, щоб бути присутнім на
весіллі. До свого жаху всім, що він запрошує працює без запрошення.
У цій притчі король є Бог і сина, що він хоче дати в шлюб є Ісус, і тих, кого він запросив євреїв.
Євреїв не погодитися, що Ісус є Син Божий, таким чином, вони відмовляться це запрошення.

Банкет, готові
Знову, він надіслав інших слуг, кажучи: "сказати їм, яка є bidden,: Ось я приготував мій обід: мій
волів і мій fatlings вбили, і всі речі готові: Прийдіть до шлюбу. Матвія 22:4
Банкет, вчення Ісуса. Після того, як Ісус закінчив його вчення, все було готове для зливаються,
Старий Заповіт та Нового Заповіту, але євреїв відмовилися Ісуса і таким чином відхилив Нового
Заповіту.

Вони вбили слуги
, Але вони це робили його і пішов їх шляхів, один з його ферми, інший, щоб його товарів: і
залишок взяли своїх слуг та й повбивали і їх. Матвія 22:5-6
Коли слуги Божого, апостоли, вийшли проповідувати вчення Ісуса, вони лікували презирство і
distain, побитий і вбиті тим, що вони пішов проповідувати слово Боже, щоб.

Божий гнів
, Але коли цар почув його, він розгнівався: і він послав своє військо і знищили свої міста. Від
Матвія 22:7
Пам'ятайте: на "царя", що є Богі тому "Сіті" символічно, все, що люд
ина і його досягнення те, що Бог буде побачити зруйнований під час Великої
війни.

Не гідний
, То він сказав своїм слугам, "весілля готове, але недостойні були не були гідні." Матвія 22:8
Ще раз "Слуги" апостолів Ісуса, і ті, які покликати на весілля євреїв. В тому, що євреї відхилив
Ісуса, і тому відмовилися від відвідування весілля між вчення Ісуса і Старий Заповіт, вони вважаються
негідним Нового Завіту Богом.

Запрошувати хороших і поганих
Тож ідіть на шосе і як багато спіткаєте, кличте їх на весілля. Так що тих рабів, то на
автошляхах і зібрав всі стільки, скільки вони виявили, як погано і добре: і весілля була обнесена з
гостями. Матвія 22:9-10
Коли євреї відхилено апостолів Ісуса Христа, і що вони проповідували, що стосуються вчення
Ісуса, вони почав проповідувати тих поган, які не мали права як дано на десять заповідей. В цих
зусиллях, апостоли перетворені багато з язичників вчення Ісуса, але тих, деякі з них були не повністю
перетворені та дзвінком до деяких язичницьких вірувань і традицій.
Гарним прикладом цього може бути при деяких церков, встановленому апостолів, з часом стали
спостерігати в перший день, як святий день, незважаючи на те, що немає нічого в Святе Письмо, що
пропонує такі речі. Це ці небагатьох, хто обдурив решти зібранні, яке неділю є прийнятним Богом, і
саме таких, які є поганим, який зробив його в проведенні весільного банкету.

Не одягу весілля
І коли король прийшов до завітають у гості, він побачив там чоловік, який був не на предмет
одягу весілля: і він говорить йому: "друг, як привішу ти у сюди не маючи одягу весілля? Той же мовчав,
і. Матвія 22:11-12
Весільний одяг є символічним перетворення до вчення Ісуса, цілком і повністю. Людина є
символічним всім, євреї і язичники, які дають словах до даючи поклоніння Богу, але які зберегли багато
з їх помилкових переконань та традиції, які є opposition для або непослух вчення Ісуса або Word і
заповіді Бога.
Можна придумати в це як Судний день і ти цих людей думати, що вони дають істина і
правильний поклоніння Богу, вони мають нерівності, що Бог вважає unredeemable.

Багато покликаних, але кілька обраних
І сказав цар до слуг, "зав'язують його рук та ніг і забрати його і кинули його до зовнішньої
темряви; буде там плач і скрегіт зубів, бо багато покликаних, та вибраних мало. Матвія 22:13-14

Слово Боже є абсолютним; бути по-справжньому віри, ви повинні прийняти це, і кожного разу,
коли слово Боже говорить что-опозиції до того, що ви вважаєте, щоб бути правдою, ви повинні
забувати, що ви думаєте, ви знаєте і прийняти слово Боже.

Бог говорить: "Але, сьомий день суботній Господь, Бог твій, в ньому, ти не будеш
робити будь-яку роботу." Якщо ваш церкви проповідує в перший день, (неділя), як лордів день
відпочинку і ви тепер бачу, що Бог каже, що "сьомий день – лордів день відпочинку" потім повинен
відхилити в перший день і тримати сьомий день як Святий суботній лордів, що-небудь менше, ніж це і
ви буде відкинутий Бога.

Віссону визначено
І їй (наречена) було надано, що вона повинна бути була одягнена в віссону, чистий і білий: для тонкої
білизна є праведність святих. Об'явлення 19:8

Як ви можете бачити, кожного разу, коли в Біблії, що ви бачите посилання на будучи одягнені в
Віссону, це посилання на праведність тих, що їх носіння.

Пам'ятайте: праведники є правильно,

як Бог визначає прав

ильну, бути єдиним з Богом, щоб моралі Бога як ваш м
оралі а дати поклоніння Богу, як він наказує.
Тих, хто шукає праведності покажется в цілості десяти заповідей і, обнявши вчення Ісуса Христа
і живуть моралі, що Ісус навчав.

Правда приказки Бога
І він каже до мене: "записування, благословив вони в яких закричали весільну вечерю Агнця." І він каже до
мене: "дані є справжнім приказки Бога". Об'явлення 19:9

Все, що проявляються на цій сторінці можна знайти в книгах Біблії. Писання пророків, як було
встановлено в книгах Біблії, є справжнім слова Бога, бо це Бог, який дав пророків, що писати. Ви
повинні вірити це, якщо ви хочете, щоб будь-які шанси на потрапляння до пізнання Бога особисто і
близько, в підете до неба.

Поклоніння Богу і ніяка інша
І я впав у ноги поклонитися йому. І сказав він до мене: "бачити, ти не роблять: я твій співвітчизників
раба і із братів твоїх, які мають свідчення Ісуса: поклоняються Богу: для свідчення Ісуса є дух пророцтва."
Об'явлення 19:10

Якщо свекруха ангел від Бога, не рухатися дати поклоніння йому, бо Бог дав людині рівних з
ангелами. Ми хочемо розмістити ніяке інше перед Богом і тому цей кут нагадуючи Джон цього, дати
поклоніння Богу, не його посланцями.

Ісус Reenters землі
І я бачив небеса відкриті і ось білий кінь; що сидів на нього покликаний був вірний і істина і в праведності
він судити і зробити війну. Об'явлення 19:11

Коли Ісус Христос повернеться на землю, він буде виносити судження людиною і ангели, які
впали з благодать Божу. Цей мигцем судження, Ісус є праведників, (правильний), в тому, що вони, кого
він судді згрішив проти слово Боже.
Бог створив цей Всесвіт, тому вона належить до нього, і слова його визначення праведності, для
тих, хто псувати слово Боже, що має на меті брехні, і Бог покарає тих, хто.

Ісус є Бог у плоті людини
Очі його немов полум'я огняне, і на голові було багато коронки; і він мав ім'я написано, що жодна людина
не знали, але він сам. І він зодягався в одежу з зміниш змоченою в крові: і його ім'я називається словом Божим.
Об'явлення 19:12-13

Тіло Ісуса є судном, все, що розшифровується як Бога і все, що є Святим і вірно. Ісус є життя
дихання Божого слова, що відбуваються заплямована Біблії. Коли ви даєте поклонятися Ісусу, ви даєте
поклоніння Богу.

Ісус завоювання короля
І армій, які були на небі пішов услід за ним на білому коні, одягнені в віссону, білий і чистий. 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. І його на його зміниш і на його стегна написане ім'я Цар
царів і Господь пануючих. Об'явлення 19:14-16

Коли Ісус повернеться в другому приході Христа, світ буде пройшли великої війни, ядерної
катастрофи та подальшого великої скорботи. Містах світу буде були знищені, за бомби людина або в
результаті землетрусу, викликані Бога. Все, що тільки декілька народів світу буде зруйнована, а
населення людина на землі, буде коротким за більш ніж два мільярди людей. Всі, хто дав поклоніння, як
проповідував сатани помилкових Євангеліє, будуть видалені з землі, залишивши ті, хто не дав
поклоніння в церквах анти Христос і не обійняти, аморально проповіді в помилкове пророка. Це в цьому
середовищі, що Ісус буде встановити своє царство на землі, і він буде панувати над все, що залишилося
від людини і його народи.
З владою сатани видалені, Ісус не буде більше терпіти непокори закону Божому. Як вказує
тринадцятого вірша, Ісус буде нормою з Залізний Прут. Хто-небудь або будь-якої нації, які не коліна
способи Богу, відчуєте стрижня заліза в swift розплата.

Шлюб свята
І бачив я Ангола, стоячи на сонці; і він плакав гучним голосом, кажучи: пташки налетіли, які літають в
розпал неба, "приходять і зберіться, до вечері великого Бога; що ви може з'їсти плоті царів і плоть капітанів і
плоть хоробрих вояків та плоті коней, і з них, які сидять на їм та плоті усіх людей, обидва вільним і рабам,
малий і великий. Об'явлення 19:17-18

Ці вірші відносяться до притчі про весільні запрошення. Завжди після одруження там прийом або
свято, Бог запрошує птаством (птахи) небесах, щоб бути присутнім це свято шлюбу. Це вказує, що після
першої світової війни та скорботи, землі буде заповнено за мертвих трупи, яке птиці і залишилися в
живих тварин проведуть свято на.

Лжепророк і анти Христос в озеро вогню
І я побачив звіра та королі землі, та їхні армії, збиралися разом зробити війну проти його що сиділи на
коні та проти його армії. Та звір був взятий, та з ним невірний пророк що wrought дива перед ним, з котрим він
обманув їх що отримав позначку звіра та їм що обожнював його образ. Все це було кинене живий в озеро вогню
горячого з сірки. Об'явлення 19:19-20

, Зверніть увагу: Тільки антихриста і лжепророк кинуті в озеро вогню, відповідно до вище
віршах, не сатани а не тих людина, хто має знак звіра.
І я побачив звіра: це відноситься до анти Христос, як вони наводяться у Одкровення 13:1.

Та звір був взятий: є посилання на те, що анти Христос поразки від Ісуса, а також невірний
пророк і армій людина, яка обожнює відповідно до сатани в помилкове Євангеліє.
Озеро вогню: дає символічний Опис їх поразки і повного знищення влади Божого тримати в руці
Ісуса.

Побивається з уст Ісуса
І залишки були поразка з мечем його що сидів на коня, котрий меч відбувся з його рота: та весь fowls були
заповнені з їхнім м'ясом. Об'явлення 19:21

Як показує цей вірш, тих з людиною, хто має знак звіра вбили меч, який приходить з уст Ісуса.

Меч
Меч Ісус є символічним вчення Ісуса. Ці слова, сказані Ісус є меч, який в кінці вбиває всі ті, хто
відхилити Святій Євангелії Бога і його заповідей.
З цього кінцями сатани утримання на землі і Ісус зараз встановлення Божого Царства на землі,
які будуть останню тисячу років.

Сатана прикутий
І бачив я Ангола, спуститися з небес, мав ключа від безодні і кайдани великі в руці. І він заклав утримання
на дракона, що стара змія, який дияволу і сатана, зв'язаний йому тисячі років і кинули його в безодню і йому
заткнутися і встановити друк на нього, що він повинен обманути нації не більше, поки тисяч років повинні бути
виконані: і після цього він повинен шукай мало сезону. Одкровення 20:1-3

Ісус-це той, хто має ключ бездонну яму, тому Ісус, який ланцюгів дракон, який є символічним
сатани а потім кидає його в безодню, де він буде муніципалітет в'язня тисячу років. Наприкінці 1000
років, Сатана буде нехай вільно мало сезон.

Ангол із неба
"Ангелом сходив із неба;" це не говорить нам, це Ісус, але як ми продовжити читання, хто це
ангел стає ясно.

На слова, ", щомав ключа від безодні і кайдани великі в руці," знову не робить ясно, хто це
ангел, але те, що цей ангел має ланцюг у руці, дає пропозицію, що було б Ісус.
І він поклав утримання на дракона і його тисячу років. Хто ще, але Бог міг таку владу над
сатаною, який є хто дракон символізує?
Як ви можете бачити, ці вірші всі посилання на Ісуса Христа, і це той, хто тримає ключі до смерті
і пекла; тому цей ангел Rev 9:1 є символізм Ісуса Христа.

Перше Воскресіння
І бачив я престоли та вони сиділи на них, і суд був даний: та я бачив душі стятих за свідчення про Ісуса й
за слово Боже, і які не вклонились звірині, ані його образ, ні отримав свій слід на чоло їх, або в руках; і вони
ожили і царювали з Христом тисячу років. Об'явлення 20:4

Трон говорив про тут належать Пап Римської церкви, а також Престолів народів світу, які дали
прожитку анти Христос (Римська Церква), а також лжепророк (в США). Ці народи оцінюватимуться Бог
Ісус при його другому приході.
Душ з них були обезголовлений, як і всіх цих інших осіб, які загинули за свою віру в Бога-Ісус
таким чином показано, що бути Святим Богом і приділяти царювали з Христом протягом тисячі
наступних років.

Грішне з мертвих залишитися мертвих
Але решта мертвим жити не знову поки не було закінчено тисячу років, це перше Воскресіння.
Блаженний і святих є хто має участь в першому воскресінні: на таких другий смерть має ні владу, але вони
повинні бути священиками Бога і Христа і буде царювати з ним тисячі років. Одкровення 20:5-6

Велика війна є над великої скорботи вичерпає себе та Ісус повернувся до поразки сатани і всіх
тих, хто виступає проти Бога. Ті, хто Божого святих, як мертвий, так і живий, були Raptured вгору з
Ісусом в хмарах, тому все, що залишається з людиною на землі всі ці інші протягом всієї історії людини
на землі, які є ті, хто не дайте опозиції до Бога, як мертвий, так і живий, але в той же час не може бути
визначена як святих Бога.
Саме ці люди, які ще живуть, над яким Ісус і святих Бог буде панувати над за останню тисячу
років, перш ніж Бог приносить про другий Воскресіння і тоді нові небеса і Нова земля.

Розуміння того, чому тисячі років
Я хочу показати вам щось, що може допомогти вам повністю зрозуміти, що Бог робить, як це
стосується тисячолітнього правління Ісуса.
Коли Бог викликало Мойсей принести народу Ізраїля з Єгипту, він викликав, що вони б бродять в
пустелі сорок років до надання їм вступити в землю обітовану. Це він зробив так, як спосіб очищення
йдуть через виснаження віку, тих, хто прийшов з Єгипту, які були пошкоджені сатани язичницької
релігії та переконань.
Тоді Господь дозволив що цар Навуходоносор знищити народ Ізраїлю і прийняти полон
сімдесяти років, багато хто з тих євреїв, які пережили зруйнування народ Ізраїля. Це, що він зробив, щоб
ще раз дозволити час виснаження через вік цих євреїв, які не змогли дотримуватимуться законів і моралі
Бога.
Бог дав потім ці вижили Вавилон ще сто дев'яносто років принести себе повністю у справжній і
правильний поклоніння Богу. Очікувалося, як Пророцтва сказати нам, що коли Месія прийшов, що
народ Ізраїлю підніметься обійняти їх Бог і дати поклоніння його сина, Месія.
Ще раз впливом сатани витягнув вибраного народу Божого від нього, так що він встановив новий
заповіт, на цей раз з кожної людини окремо від будь-якої групи чи нації. Кожен, хто пише законів Бога
за свої серця і дотримує моралі Бога і дає поклоніння Богу, точно так, як він наказує, буде учасниками
цього нового заповіту.
Незважаючи на це, влади сатани, щоб обдурити людина прибрала з землі, всіх, але невелика
кількість тих, хто може бути визначена як святих Бога. Бог говорить нам, скільки те, що він розпізнає як
святих як 144,000 все, що живуть сьогодні в кінці днів з на загальну суму більше семи мільярдів, що
жити. Ці 144,000 Бог буде захоплення в хмарах, вони першого врожаю святих Божих.
Ці перші періоди часу, 40 років, потім 70-х роках, потім 490 років, що людина довелося відсіяти
всі ті, які не служити Богові, зарекомендувала себе занадто короткий проміжок часу, плюс вони мали
сатани, щоб боротися проти впливати і так вони не змогли. З цієї причини Бог буде видалити сатани
вплив над людиною, ланцюжки сатана в безодні, одна тисяча років, в надії, що це дозволить людині
подолати його стежки і прийняти способів Бог.
Для перевірки Бога випустить сатана назад у землю після тисяч років, щоб раз більше впливають
і обдурити людина. Скільки часу мало сезон не може бути визначається з інформацією, що надається в

Писанні, але я не здивуюся, що сатана приділяється принаймні ще тисячу років намагаються
корумпованих тих з людиною, який ще не вижити тисячолітнього правління Ісуса Христа і святих Бога.

Сатана випущений
І закінчився тисячу років, сатана розв'язане буде з його в'язниці і вийде до обманути нації, які є в
чотирьох чвертей землі, Ґоґ і Маґоґ, щоб зібрати їх разом для битви: кількість яких становить як пісок
моря. Одкровення 20:7-8
Коли сатана реліз після тисяч років, він має мало сезон ще раз брехати і обманювати людина. Це
не просто сатани, який виділяється назад на землю Однак, але всі ті, що де мертвих і померли з моменту
першого Воскресіння віддавати своє життя, є ще раз розміщені на землі. Це буде становити мільйони,
якщо не мільярди людей, повернув до життя все в той же час.

Пекельна вогню
І вони пішли вгору на ширину землі і обходженні табір святих про і улюблене місто: і вогонь зійшов від
Бога з небес і спалив їх. Одкровення 20:9

До сих пір, Бог не сказати нам, як багато хто, якщо будь-який з тих, хто живе через тисячі років
царювання Ісуса на землі, як цар, піддаються на обман сатани, але від редакції, він припускає, що деякі,
якщо не всі були. Я вважаю, що це важко зрозуміти. Так як я знайшов Бога і дізнався його справжній
слово, я на 100%, передані на службу Богові. Як може будь-хто, хто живе своїм життям за слово Боже,
без впливу від сатани пошкоджено брехнею? Я просто не розумію. Як тільки ви зрозумієте справжній
слово Боже, брехні сатани не мають ніякої влади над вами; по крайней мере, я не бачу, як я міг колинебудь бути обманутим знову.

Кинуті в пекло, вогню
І диявол, що їх обдурять був кинутий в озеро вогонь та сірку, де звір та невірний пророк є, та будуть
tormented день та ніч на віки і коли-небудь. Об'явлення 20:10

Пам'ятайте: Звір є анти Христос і лжепророк як анти Христос в тому, що вони є
помилкових релігій і не чоловіків. Сатана, з іншого боку, є живою істотою, в тому, що сатана Fallen
Angel і як такі як людина, живу душу. Сатани мук буде назавжди і коли-небудь, тоді як ті з людиною,
яка не є Святим Богом, буде не перераховані на пекло в вогонь, принаймні не станом на ці вірші.

Старий неба і землі зника
І я бачив престола великого білого, і йому, що сидів на це, з чиєї обличчя Земля і небо втік далеко; та там
був знайдений ніяким місцем для них. Об'явлення 20:11

Його doesn't сказати, наскільки в Писанні, але я думаю, що причина Бог приносить кінця старі
неба і старий землі тому, що сатана і його зла способами забруднена обох місць. Замінивши їх з нові
небеса і Нова земля, Бог починаючи з самого початку знову, з Всесвіту без гріха, досконалим, як ця
Всесвіт була коли Бог створення пароля.

Оцінювалися мертвих
І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом; та книги були відкриті: та інша книга була
відкрита, котрий являє собою книгу життя: та мертвий судились з цих речей котрий були написані у книгах,
згідно з їхніми роботою. Об'явлення 20:12

Протягом усього життя Бог ведення обліку дій, хороших і поганих. Якщо вам не вдається досягти
статус Святого Бога, ви будете засуджені Богом на те, що називається Судний день. Кожен ангел і
чоловік і всі інші живі душі, що Бог створив буде доводиться стикатися з цією Судний день, немає не
отримати з нього. Хоча ви можете сказати, що ви не вірять в Бога і тому не вважаємо, що існує Судний
день, це не має значення. Бог є реальним, і ви будете судити, "волю Божу" повинно бути зроблено, не
твоя.

Море дає вгору її мертвих
Та море відмовилося від мертвий котрого було у це; та смерть та пекло доставлене Мертве котре було
у них: та вони судились кожна людина згідно з їхніми роботою. Об'явлення 20:13

Незважаючи на те, що ви були мертві в могилу на п'ять тисяч років ви все ще будуть Відроджені
повернутися до життя і потім стояти перед творцем понести покарання.

Смерть і пекло кинута у вогонь
Та смерть та пекло було кинене в озеро огняне. Це друга смерть. Об'явлення 20:14

Пам'ятайте: , яка використовується в Біблії, "пекло" відноситься до смерті,
ля сатани лігво .

не д

Те, що цей вірш говорив, що вже не людина буде підлягати смерті, в тому, що всі люди, які
залишаються, буде Святим Богом і таким чином буде мати вічне життя.

Грішники кинуті в озеро вогню
Та whosoever не був знайдений написаний у книзі життя був кинений в озеро огняне.
Одкровення 20:15
Як бачите, з цього другого або вічної смерті, всі ті, хто після судити не погашаються, будуть
кинуті в озеро огняне, врешті-решт. Це вічної смерті, від яких не може бути не Воскресіння. Суть все,
що ви є, ваша особистість, життєвого досвіду, перестане існувати. Ви будете нести не більше.

