Святкування Різдва
Чому ми святкуємо Різдво?
У моєму обширного дослідження книгах Біблії, починаючи з лютого 2007 я не знайшов будь-які
інструкції або команду в Біблії, де Бог, Ісус або апостолів, дати команду, ні інструкція, що ми повинні
дати щорічного дотримання або святкування дня народження Ісуса, (Різдво), ні в цьому відношенні його
смерть на Хресті, (Пасха). Немає ніякої згадки про або даючи святкування або пам'ять про його
воскресіння. Таким чином, я повинен задати запитання, "Чому ж ми надаємо дотримання і святкування
дня народження Ісуса, в те, що відомо як Різдво," коли Бог не наказав він і Бог говорить нам, що ми
хочемо не додавання або віднімання від його слово, або його заповіді?
У моїх зусиль, щоб відкрити для себе правду про святкування Різдва, я пішов до Біблії та
історичних документів. Я виявив, що за перші 200 років або близько того після того, як Ісус ходив по
землі, не було ніяких тримав святкування. Потім прийшов серед деяких, лише невелика небагато,
християнської секти, бажання, щоб відсвяткувати день народження Ісуса, так само, як багато хто
відсвяткувати свої дні народження з кожним роком. З цієї традиції пішов.

Історія Різдва
У моїх зусиль, щоб бути старанним в моєму дослідженні Біблії я взяв поглянути на історію
Різдва. Я вважаю, ніде в Писанні що Бог дав інструкції її дотримання, але імператор Костянтин
замовити її дотримання в рік 325 AD. Її був імператор Костянтин, яка створена Римська Церква в 300's
оголошення а потім назвали себе перший Папа. Саме в цій якості, як перший Папа, в якому він зробив
дотримання народження Ісуса, Різдво і дотримання воскресіння Ісуса, Великдень, церкви підтримали
релігійні свята.

Різдво офіційний, але не взагалі
спостерігаються
В 325 AD Костянтин великий, першого римського імператора христитися як християнин,
представлений як нерухомого свято Різдва 25 грудня. Він також ввів неділю, як свято на новий
7-денний тиждень встановлювати імператор Костянтин і представив рухомого свята (Пасха).
У 354 оголошення Ліберія єпископ Риму офіційно наказав його членів, щоб відсвяткувати
народження Ісуса на 25 грудня, таким чином, щоб прийти у відповідність з велінням імператора
Костянтина.
Як ви бачите, це було не Бог, який створений дотримання Різдво чи Великдень, або дотримання
суботи на неділю, але імператор Костянтин Римської імперії в тандемі з Римської церкви.

Бог каже, "Поклоніння Me."
Пам'ятайте: Якщо Бог не говорити це, то це не Божа, і якщо ви не можете знайти що-небудь
в книгах Біблії, де Бог або Ісус дає інструкції або команду спостерігати народження Ісуса, то зробити це
поставить вас опозиції до волі Бога.
Як ви бачите, я тільки що зробив Сміливе заяву, таким чином, ви запитаєте, "Де в Біблії, Бог
насправді говорить нам що ми знаходимося в помилку, якщо ми робимо з одним, ніж як Бог має
прописано?"

Велінням Божим
Тепер же, Ізраїлю, статути а для судових рішень, які я навчаю вас, для їх, що ви може жити і
йти і володіють землі, яку Господь, Бог ваших батьків дає вам робити. Повторення закону 4:1
Що цей вірш є сказати, що Бог має навчив нас слухатись повинні, тримаючи його і свідоцтва, які
перевести на десять заповідей. Коли ми слухняні слово Боже, тоді Бог дасть винагороди за надання
істинний і правильний поклоніння йому.

Боже попередження
Ви не повинен додати до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього,
що ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Що цей вірш є сказати, що ми не взяти те, що Бог має вже наказав або доручили нам і додати або
видалити те, що він вже сказав нам.
Знову ж таки, дозвольте мені повторити, я не знайшов ніде на сторінках Біблії, де Бог, Ісус або
будь-який апостолів дає команду або інструкція що ми повинні дати святкування народження або
смерті і воскресіння Ісуса .
Якщо Бог не говорю це, то це брехня. Або, кажучи по-іншому, якщо Бог не дає конкретних
команду, то для нас, щоб брати участь у таких святкування полягає в розміщенні нас опозиції до слова
Божого. Якщо Бог не замовили, які ми спостерігаємо народження Ісуса як щорічне святкування у
рамках даючи справжнього поклоніння йому, потім зробити це додає до що сказав Бог нас. Як
розповідає Бог вище, ми хочемо не додають нічого нового до як Бог говорить нам, щоб вклонитися
йому.

Приклад велінням Божим
Існують два рази в Біблії, де Бог змінився аспект про те, як ми дати поклоніння йому, і обидва
рази Бог або Ісус дав конкретні інструкції про те, що ми хочемо зробити.

Пасха
І промовив Господь до Мойсея та Аарона, "це таїнство Пасхи: там не звикати їсти:, але кожна
людина раб, що купити за гроші, коли ти маєш обрізаний його, то він повинен їсти. Іноземця та
наймит не буде їсти її. У будинку один повинен він бути з'їдено; ти будеш несе вперед нічого плоті за
кордоном з дому; ні ye повинен зламати кістки їх. Вся громада Ізраїлевих повинен тримати його. І коли
чужий повинні мешкати з тобою і буде тримати Пасха для Господа, нехай всіх своїх чоловіків
обрізуватись і тоді нехай підходь і тримати його; і він повинен бути як такий, що народився в землі:
Бо ніхто uncircumcised будуть їсти. Один закон буде для тубільця й приходька, що мешкає серед вас.
Вихід 12:43-49
Як ви можете бачити, в тему Пасхи, Бог є дуже конкретні про те, хто може брати участь
спостереження, а також команда, що ведення Пасха є "постанову, або закон." Де в Біблії ви знайдете

Бог дає такі конкретні і розробити інструкції командування, що ми повинні тримати щорічний
дотримання народження або смерті Ісуса? Я знайшов не такий екземпляр.
Якщо Бог не говорю це, він повинен бути lie.

Нові пасху
Друга зміна, що це таке, що визначає, як ми повинні дати справжнього поклоніння Богу був
даний нам Ісус.
В рамках дотримання пасху звір в жертву і М'якоть символізм жертву промовляв Месії. З
першого пришестя Христа Ісуса жертву тварину вже не потрібно, тому що Ісус є більш досконалу
жертву. Через це дотримання Пасха також більше не потрібен жертву тварину. Однак, дотримання
пасху пов'язане з більш, ніж просто їдять убивали тварина, але з пам'яті те, що Бог зробив і досягнуто,
коли він викликав фараон відпустив народ Божий вийти з Єгипту.
Ісус вчив, що замість того, щоб вбивство звіра, ми маємо заломлення хліба та пити вино
символічно, як тіло Ісуса Христа і кров Ісуса, як Ісус, будучи жертву.

Ламання хліба
І як вони споживали, Ісус узяв хліб і благословив і гальмувати його і дав їм і сказав, «візьміть, є:
це є тіло моє. " Марк 14:22
У той час як під Старого Завіту Пасху, плоть звір був символічний тіла Месії, з цим вище
інструкції, дароване Ісусом, ламання хліба замінює їдять звіра. Пасха зобов'язаний все ще зберігаються
всі, хто є Бог святих, але вбивство звір вже не потрібна і тому замінити порушення хлібом.

Пиття вина
І взяв він чашу, і вчинивши подяку, він дав їм: і всі вони випили його. І сказав він до них: "це Кров
Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається. Поправді кажу вам, я будуть не пий Детальніше
плоду виноградного аж до дня, що новим буду пити його в Царстві Божому." Марк 14:23-25
Має завжди не дай Бог пити кров тварин, але Ісус дає символічно пити вино не як пити його
крові, але крові Ісуса, що проливається в його жертву на Хресті, яку він дозволяє в жертву для
спокутування гріхів людини.

Все, що лише деякі з тих церков, які називають себе християнином, не тримати дотримання
Пасха і навіть ті, які продовжити традицію вбивство тварини як основні частини їжі. З урахуванням
вищевикладених вказівок від Ісуса Пасха є, як і раніше є обов'язковою вимогою, але ламання хліба і
пиття вина, замінює їдять звіра.

, Зверніть увагу: Вино говорив не є вино, але Добре вино, яке Неферментованого або сік
винограду. Бог Ісус не закривати очі на споживання алкогольних напоїв.

Боже буде зроблено
Як ви можете бачити з обговорення зазначених, Бог звелів, що ми, як святі Бог повинен
підкреслювали, тримати на згадку про все, що Бог зробив безкоштовно рабів Єгипет і перетворити їх у
країні Ізраїль.
З першого пришестя Ісуса Христа і жертву Ісуса їдять звір був замінений ламання хліба і пиття
вина, але ще вимагається дотримання пасху.
Бог дав конкретні інструкції і команда про дотримання Пасху, який напередодні Мойсей не була
потрібна, як один з аспектів давати істинне поклоніння Богу, але починаючи з Мойсея вимагається
дотримання.
Коли потім є такі спеціальні вказівки, дані Богом щодо дотримання народження або смерті і
воскресіння Ісуса? Як я вже казав, немає немає такої команди або інструкція у всіх книгах Біблії. Якщо
Бог не говорю це, то це брехня.

Різдво пророцтва
Щоб показати вам, що б додати, що-небудь на те, що Бог дав нам б поставити себе в непокорі
слово Боже, я даю вам те, що Біблія Розкажіть про дотримання Різдва.

Божа двох свідків
я дам влади до моїх двох свідків та вони будуть віщувати двохсот тисяч і шістсот днів,
одягнені в оперезана. Це два оливковими деревами і два свічник, що стояли перед Богом землі.
Одкровенні 11:3-4

Це поширена помилка, що цих двох свідків, буде два чоловіки, які будуть стояти перед стіни
плачу в Єрусалимі в кінці дні і проповідувати слово Боже. Однак це помилкової інтерпретації.
У уроки цієї веб-сторінки, які я даю велика дискусія про те, істинний сенс ці вірші, коротше
кажучи, один зі свідків святих Бога, що доведеться терпіти переслідування антихрист релігії протягом
1260 років, що анти Христос приділяється зробити війну Божими святими, інші свідок не істинне слово
Боже, як написано на сторінках книги Біблії.

Убитий анти Христос
, І коли вони закінчили повинна їх свідчення, звір, який буде сходити з безодні повинен зробити
війну проти них, повинен подолати їх і вбити їх. І їх трупи повинна лежати на вулиці великого міста,
який духовно називається Содом і Єгипту, де також наш Господь був розп'ятий. Об'явлення 11:7-8
The Beast на Bottomless ямі, як з огляду тут, брехні сатани і обманів, у вигляді антихрист релігії.
Безодні являє собою Малайзію сатани, який нескінченно вивергає брехні і обманів, таким чином, щоб
корумпованих людина і таким чином свинця їм далеко істинне поклоніння Богу творіння.

Перший свідок
Цей звір, або анти Христос релігії, будуть вбивати двох свідків.
Перший свідка або Святим Богом, буде убитий літераторам, залишивши їх тіла на вулицях, в
тому, що навіть в Єрусалимі, або що міста, який є духовно називається Содом і Єгипту, ті, хто
прийняли вченню Ісуса і перетворених на справжнє поклоніння Богу, будуть спробував і знищені
Temple старші, а потім останній бути судимою в випробувань інквізиції, проведені Римської церкви. У
цих заходах історично перевірені виконується цей аспект пророцтва.

Другого свідка
Буде убитий другого свідка або Біблії, в тому, що правда, наведені в слово Боже, як написано на
сторінках книги Біблії будуть приховані і спотворюється, таким чином, щоб осмислити які не спочатку
запланованого значення як розмовної Богом.
Боже Слово як написано на сторінках Біблії буде заборонена в роки 1260 огляду для антихриста
воювати на святі Божого. Це таким чином, що антихрист буде вбивати другого свідка.

Органи залишив мертвих в вулиці
Людей і племена та язики і Націй побачать їх трупи три дні з половиною, і не будуть
страждати їх трупи покласти в могилах. Об'явлення 11:9
Ще раз цей вірш була перекручена в свій сенс, так що вона широко розумів, що цей вірш
стосується тіла святих Божому лежав на вулиці протягом 3 ½ буквальне днів. Це помилкові тлумачення,
однак, 3 ½ днів ще раз є посиланням на 1260 років, що антихрист буде воювати на святі Божого.

Пам'ятайте: у книгу Єзекіїля, Бог дає Єзекіїль один день за кожен рік. Це відношення те
саме, що дає розуміння того, як багато часу, щоб Бог Говорячи про у всіх час пророцтва Даниїла та
одкровення.
Якщо ви берете 3 ½ днів і дозволити один день за один рік, ви отримуєте 3 ½ пророчі років, то ви
повинні вважати, що і помножте його на кількість днів у році, як спостерігається тих часів Ісуса Христа,
або 360 днів на рік. Це потім принести вам буквальне 1260 років, який є час, що анти Христос може
зробити війну на святі Божого.
Як я вже показав, одного з двох свідків Святим Богом, і вони вбиті анти Христос і протягом 1260
років тих настільки убитий не отримують Почесний поховання, тому що друзів і родичів, тих, хто
настільки убитий, будуть боятися, що вони теж будуть бути вбиті, хто переслідували і потім вбитих їх.
В цьому тому виконав другу частину цього пророцтва.
Ці ж двох свідків, (святих Бога і книг Біблії) зараз є активними, так само, як вони були в темні
віки під переслідувань, проведених анти Христос у вигляді Римської церкви, є сьогодні мало, як і я, що
проповідую Gods вірно, як я роблю на сторінках цієї веб-сторінки , www.GodsTrueWord.net, незважаючи
на презирства і глузування, кинутий на нас тих встановлено християнської та інших релігій світу.

Вони будуть радіти
Вони, які мешкають на землі радіти над ними і зробити веселий і повинна відправити подарунки
один до одного; тому, що ці два пророки мучили їх, що сидить на землі. Одкровення 11:10
Тринадцятого вірша дає пророцтва святкування Різдва і показує Божого почуттів, отримана з
цього приводу.
Тому, що ці два пророки мучили їх, що сидить на землі: Якщо ви переконані, що поклоняються
істинний Бог, а потім хтось приходить і говорить вам, що ви насправді поклоняються сатани, ви

отримаєте сердитися а в деяких випадках отримати насильницькою, з тими, хто тільки хотів би показати
вам правду. Я знаю, що це правда, тому що я пережив ці реакції з незнайомими людьми, а також з моєї
власної сім'ї.
Коли ви перебуваєте в позиції влади в організації або церкви, яка підтримує ваші релігійні
погляди, і хтось дає свідчення, що суперечить ваша віра, час від часу ви будете працювати на мовчання,
хто б так засмутила статус-кво. Як сміє кому завгодно прийти і сказати вам, що все, що у вас вважав так,
як ви були дитиною є брехнею.
І вони, які мешкають на землі будуть радіти над ними, веселощів і повинна відправити
подарунки один до іншого: В радості і надання подарунків звучить дуже схоже на різдвяні мене. Бог
дав нам Історія Різдва, таким чином, щоб показати, що Ісус є Бог в тілі людини, щоб не доручити, що ми
зібралися, щоб відсвяткувати народження Ісуса.

Розглянути це: Бог вічне вічне, Бог не народився; Бог є назавжди. Ісус народився жінки,
тому що Ісус є плоть і кров людина. Не поки Іоанна Хрестителя хрестить Ісус, що Ісус стає Христос. Це
не так, поки Духом Святим, у вигляді голуба, приходить на Ісуса, що Христос потрапляє в тіло Ісуса,
тим самим перетворюючи Ісуса від того, Син Божий в Боже у плоті людиною. Тіло Ісуса є судном, в
якому сутність, (Христа), Бог проживає.
Бог не дав команди або інструкція будь-де в книгах Біблії, що ми повинні мати щорічний
дотримання народження Ісуса. Народження дитини людини це диво життя, це також поширених місце і
не те, що Бог дасть спеціальні дотримання.
Це стосується, повернутися до Божого трюїзм, Якщо Бог не говорити це, то брехня. Ми
повинні поклонятися Богу, точно так, як він наказує, не збільшуючи, (додавання) не зменшується
(віднімання), те, що він наказує.
Подумаєш святкування Різдва, як я пояснив створення Пасху, в те, що Бог дав конкретні
інструкції, тим самим довівши, що пасху заповідь Божу, немає немає такої явним Інструкція щодо
дотримання народження або смерті Ісуса.
Подумайте про це таким чином. Анти Христос вбито або викривлена і плутати багато смислів,
вірші в Біблії, яка є одним з двох свідків, ці вірші ми обговорюємо тут є прикладом ці спотворень. З
новим і помилкові, а це означає, що анти Христос дарував, люди з роками прийшли до думки, що
лежить сатана є правдою, так багато, так, що коли Бог намагається показати його справжній сенс, як він

дав мені робити в ці написання цієї сторінки, більшість повірять те, що вони сказали, бути правду, тому
що вони були дитини і відхилити справжній слово Боже, коли вони чують його.

Не з Богом, але людина
В наступному, я даю історичних перевірки непорозуміння вище віршах і що не Бог, який
створений дотримання святкування Різдва, але чоловік, який був під впливом або під контролем сатани.

Джеймс г. Brazer
Наступні цитату з Джеймса г. Brazer у книзі під назвою "поклоніння природи," Том 1,
сторінка 529, надає підтримку на те, що він був людиною, імператор Костянтин і не Бог, який
встановлює багато анти-Бог традиції ще спостерігаються всі ці роки.
Збереження старі язичницькі ім'я "Вмирає Соліс," (день сонця) для неділю є значною
мірою завдяки Союзу язичницької і Крістіан настроїв, з якими в перший день тижня був
рекомендований Костянтина своїм підданим: язичницької і християнин, так як поважний день
НД політично мотивованих, (Римська Церква) , зроблені перенесення дня неділі від Бога сонця
Бальдр Христу Син Божий.
Як ви можете бачити тут, і як я показав, раніше, її був імператор Костянтин і Римської церкви
хто викликав передачі суботи з сьомий день тижня, перший день тижня, а також встановлення Різдва і
Великодня традиції, не будь-які інструкції або команду Бог Ісус.

Санта-Клауса
Поверх того, що Різдво і Великдень є не дані Богом слід дотримуватися і тому не повинні мати
певний Святим Богом, бо це до того, що Бог має промовляв, але навіть ці символи були подальшого
забруднені шляхом введення Санта Клаус і Пасхальний заєць. Цю властивість можна довести наступним
чином.
Наскільки я можу судити, всі, хто називає себе християнської включили міфічних будучи Дід
Мороз, і це, здебільшого, вирішити цю, яка обертається святкування Різдва, не Ісус.

Нижче наводиться уривок, які я взяв з Інтернету. З цього облікового запису про те, як СантаКлаус прийшов зверніть увагу, що те, що почалося, як хороша людина, те, що щедрі для тих, хто в біді,
як спосіб Бог образності, Санта-Клауса була перетворена створення помилкові Бога.

Історія Святий Миколай
Нижче наводиться історії від Святого Миколая через Середньовіччя і до наших сучасних день
Санта. Відкрийте для себе тури, подорожі і еволюції світу найвидатнішим "подарунок - дарувальника."
Святий Миколай - Коротка історія Святого Миколая народився в 280 оголошення, в Patara,
до міста Lycia, в Малій Азії. Він став дарувальника Мирлікійського. Його подарунки були надані пізно
вночі, так що подарунок дарувальник ідентичності б залишається таємницею. Святого Миколая в
кінцевому підсумку був названий святим покровителем дітей, моряків, в Росії та Греції. Святий
Миколай була християнської священик, який пізніше став Архієреєм. Він був заможна людина і
подорожував в країні, допомагаючи людям, дарувати подарунки гроші та інші подарунки. Святого
Миколая не хотів побачити, коли він віддав подарунки, так що діти дня сказали, щоб швидко спати,
або він не прийде! Нічого не змінилося, і Санта-Клаус не приїде це Різдво якщо діти лягати спати
рано. Відома історія про Святого Миколая, йде про Бідна людина, хто не мав грошей дати його три
дочки на день весілля. Вул ніку впала сумки золота в панчохи, які дівчата покинули сушитися на
вогні. Сестри знайшов золото і з тих пір, діти мають повісив панчохи на Святвечір сподіваючись, що
вони будуть заповнені з представляє на ранок Різдва. Незважаючи на досить молодий Ніколас
заробив репутацію привітності та мудрості. У цьому році 303 римського імператора Діоклетіана
наказав всіх громадян Римської імперії, яка включала Малої Азії, щоб вклонитися йому як Бог.
Християни вірили в один Бог і один Бог поодинці, так що їх совість не дозволив би їм підкорятися
імператора порядку. Обурені їх впертості, Діоклетіана попередив християн, що вони б бути
поміщений у в'язницю. Імператор здійснюється загрози і Святого Миколая, хто чинив опір імператора
диктує теж був також укладений у в'язницю. Вже більше п'яти років Святого Миколая був
приурочений до маленькій камері. Він страждав від холоду, голоду і спраги, але він ніколи не вагався
в його переконання. У 313 коли Діоклетіана подав у відставку, і Костянтина прийшла до влади
Ніколас був звільнений, і він повернувся в свій пост, як єпископа Мирлікійського. Він продовжував
його гарні творів і став навіть мудрішими і більше розуміння до моменту його смерті на 6 грудень 343
оголошення. В очах католиків Святим, хто прожив таких Побожного життя, що, після вмирає і
збирається на небеса, він чи вона є ще в змозі допомогти людям на землі. Вони часто стають
покровитель для різних груп людей - однією з таких була дітей і безліч легенд схопився, щоб
пояснити свою присутність. 450 оголошення церков в Малій Азії й Греції були бути названий на честь
його. Від 800 н, він був офіційно визнаний в Святий Східної католицької церкви. 1200s оголошення
шостого грудня стали відзначається як день єпископа Миколая у Франції. Кінця 1400s оголошення

Святого Миколая був третім найбільш улюблений релігійного діяча, після Ісуса і Марії. Були більш ніж
2000 каплиці і монастирів, названий його. В 1500-х роках люди в Англії зупинив поклонятися Святого
Миколая і сприяння більш інший дарування фігура-Дід Мороз. Протягом століть Святого Миколая
популярність росла, і багато людей в Європі складається з новим історій, які показали занепокоєння
для дітей. Ім'я Діда Мороза походить від голландського Sinter Класс вимови Святого Миколая. Перші
голландські поселенці в Нью-Йорку (одного разу назвав Нью-Амстердам) приніс свої традиції Святого
Миколая. Діти з інших країн намагалися вимовляти Sinter Класс, це скоро стало Санта Класс, яка
була заселена, як Санта Клаус. Старий єпископ манто з MITRE, коштовностями рукавички і
єпископський незабаром були замінені з його червоний костюм і одяг, бачили в інших сучасним
образів.

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

Молитва за речей землі
Розглянути це: коли ви молитеся Богу, частіше за все, вашу молитву має щось ви думаєте,
що ви повинні щось земний, а не духовне. Надає нам Господь, ми, хто поклоняється йому, як він
команд, з те, що ми повинні, як це визначено Бога.
Я прийшов до розумію, що частіше за все те, що ми молитви до Бога для мирських речей і не з
духовної природи. Все це починається, коли ви були дитиною, як і коли ви заохочення ваших дітей, щоб
сидіти на колінах Санти або написати лист до Санта, є заохочення ваших дітей, для лікування СантаКлаус, як Бог.
Подумайте про це, вони задаються питанням, магічні в такому іграшки, або ляльки т. д., що є
формою молитви. У вас ваші діти моляться Санта за речі, як ви молитеся Богу за речі. Ви викликали
ваші діти вважають, що Санта-Клаус є Бог.
Найстрашніше в тому, що коли дитина підросте і дізнається, що Санта-Клаус не існує, вони
перекласти це не вірити над до Бога на створення, яке ставить сумніви в свої думки щодо реальності
Бога. Це як сатана хоче наше богослужіння бути. Помилкові поклоніння, засноване на помилкових
Євангелії сатани, який є бездонну яму.
Це ім'я Діда Мороза, що діти співають і для, ім'я Ісуса ледве згадується в цьому двадцять
першого століття. Я знаю, що ви не бачите нічого поганого у ваших дітей, що мають Дід Мороз

повірити в коли вони немовлят, але щоб поклонятися Богу в будь-якому випадку, крім того, що він
наказує, щоб не поклонятися Богу на всіх. Час, щоб почати вірно і правильний поклоніння Богу, коли ми
– діти.

Ті, хто вас мучити
Причина Бог дає у вище віршах, щодо його двох свідків, щодо причин, чому ми даємо подарунки
один одному, тому що цих двох свідків мучили тих, хто не дати поклоніння Богові як він наказує. Цих
двох свідків дали свідчення Бога Святого Писання, що узагальнені в десять заповідей. Якщо ви тримати
заповіді Бога і жити в дусі вчення Ісуса, то ви знаєте, що спостерігати як святкування народження або
смерть Ісуса не уповноважені Богом.
Сатана, через свого впливу імператорів Діоклетіана та Костянтина, створене цих урочистостях
спосіб витягати діти Бога від справжній слово Боже і в брехні, які представляють цих урочистостях.

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

Пам'ятайте: кращих розповів брехні 90% правду і тільки 10% брехні, а це означає, що ідея
Санта Клаус і доброї волі, що дарувати подарунки породжує в нас, 90% правду, але даючи повага до
міфічних буття як Санта Клаус дати поклоніння помилкові Бога, який знаходиться в прямій опозиції до
першої Заповіді Божі , "Уінших богів передо мною." Вихід 20:3
Коли ви заохочення ваших дітей, щоб просити Санта іграшки т. д. так прагнуть афганці речі з
землі, коли Бог пропонує нам речі Духа і Небесного. Викликають ваші діти, щоб бути земним, або
фізична, а не духовне. Просіть і отримують речі все через свого дитинства, так що, коли вони стають
дорослими; вони продовжують вимагати мирські речі, які приймають їх далі і далі від Бога.

Ти любиш Бога?
Коли я вперше зрозуміла те, що вище вірші означало, я був дуже сумно. Усе своє життя я
подивився вперед до Різдва, особливо, коли мої діти й онуки були молоді, і тепер, коли я знати правду, я
може більше не закривати очі на його свято, яке має ставлять акцент на мої стосунки з моїм дітям і
онукам.
Те, що ви повинні запитати себе, це, ти любиш Бога? Якщо ви любите Бога, то ви повинні
підкорятися його словом. Бог каже нам, що ми повинні поклонятися йому як свого задоволення, не так
як нам приємно. Якщо Бог не говорив, то брехня. Бог ніколи не в Писанні дав команди або інструкція
дотриманню народження або смерті Ісуса, тому ми не повинні брати участь в цих урочистостях ще ми
будемо опозиції до слова Божого.
Дуже чітко, якщо ви любите Бога і хочуть бути пронумеровані між Святим Богом, як це
визначено Ісуса в одкровення 12:17і знову в одкровення 14:12, то ви повинні відмовитися від брехні,
що Різдво і Великдень і ваше свято з них в кінцевому.

Воскресіння двох свідків
І після трьох днів і до половини Дух життя від Бога увійшла в них і вони стояли на своїх ногах;
великий страх стривоживсь і на їх, які побачили їх. Об'явлення 11:11
І після трьох днів і до половини: Пам'ятайте, що 3 ½ днів розраховує на 3 ½ пророчі роки і коли
ви помножити 3,5 роки, 360 днів, як рік був у той час древніх, ви отримаєте пророчі 1260 днів, яка
звичайно є буквальним 1260 років.

Пам'ятайте: двох свідків Бог дані свідчать про те ж 1260 років тому, наприкінці 1260 років
терору, анти Христос, ака Римської церкви, втратила свою вагу на війну на святі Бога, але не до анти
Христос вбиває двох свідків символічно і буквально.
Ті чоловіки і жінки, які своє поклоніння Богу, як наказав Бог, які називаються святими Бога, були
все, але знищені Римської церкви перед тим, як вона втратила свою переслідувати їх. Біблія, який був
незаконним володіти в темні віки, мали comeback, як влади Римської церкви здригнувся час відомий як
епохи Відродження, але було спотворено Римської церкви, коли він перекладено до стародавніх текстах
Іврит і грецька мови Європи та рештою світу. Через ці спотворень він зробив його важко знайти
справжню слово Боже, але не неможливо.

Дух життя від Бога увійшов до них, з кінця часу для антихриста воювати на святі Бога,
дозволяє свободу від переслідувань, що правда Біблії був ще раз прочитати відкрито, таким чином
розширюючи Божими святими на великі числа в дуже короткий час, я відсилаю вас до Адвентистського
рух 1800-х років. Це таким чином, яка життя Богу, вводить в двох свідків.
І вони стояли на своїх ногах; великий страх стривоживсь і на їх, які побачили їх. Я
впевнений, що лідери Римської церкви, особливо Папа Римський і Кардинали, відчув укол страх, щоб це
сталося. Коли мають монополію на те, що ви кажете, і що ви сповідувати говорити про Бога, ви повинні
владу над людьми. Коли люди надаються альтернативу брехні, показується правду, то розірвала владу
над людьми.
Це було не просто Однак тих з Римської церкви хто здригнулася в страху в Воскресіння
справжній слово Боже протягом 1800-х років, але багато хто з протестантських церков відчув страх як
добре.
Вам потрібно лише прочитати ці твори з видатних протестанти протягом цих років, щоб
побачити їх спроби показується Божої істини, як брехні, особливо щодо дотримання суботи в перший
день тижня, (неділя) і не на 7-й день тижня (субота), як команда Богом в книзі буття Глава 2 і вихід
глава 20. Існують також інші протестантських традиції, проповідував як правда що перебувають в
опозиції до слова Божого.
Працях е. т. Hiscox відображати це, що я дав уривки з в урок 19, ідентифікатори анти Христос
виявили на цій сторінці.

Захоплення двох свідків
І вони чули великий голос з небес, говорячи їм, "Іди сюди". І вони піднявся до небес у хмарі; і їхні
вороги побачив їх. Об'явлення 11:12
Тому, що цей вірш в книзі Об'явлення, це пророцтво в кінці часів і кінець днів. Як в книзі
Даниїла Бог буде іноді стрибати вперед в часі від одного вірша до наступного; Я вважаю, що це така
стрибок вперед, говорячи про час анти Христос (538 Оголошень до 1798 р) і потім час світ широкий
Адвентистського руху в з середини до кінця 1800-х років, до другого пришестя Ісуса, який до цих пір
відбувається.
Чудовий голос із неба є Бог Ісус називаючи мертвих святих, які були вбиті за свою віру, зі своїх
могил, широко відомий як Вознесіння, до нього ", і вони піднявся до небес у хмарі. Як ви можуть

пригадати, коли Ісус повернеться він буде спуститися з хмар і привести мертві святі до нього по-перше,
та ці святі, які до цих пір мешкають згодом. Це моя думка, що це подія, які це вище віршах говорить
нам, це погляд на другому приході Христа і Вознесіння.
"І їхні вороги побачив їх," є посиланням те що весь світ буде свідком святих Божому у зв'язку з
їх могили і потім везуть до бути з Ісусом в хмарах в другому приході Ісуса.

Пам'ятайте: якщо ви не проявляєте свою любов до Бога, даючи поклоніння йому точно так,
як він наказує, ні додавання до його слово або віднімання з неї, то ви не Божого і якщо ви не не від Бога,
то ви, свого ворога. Бог бачить тільки чорний і білий, добра і зла, немає не середній шлях. Коли Ісус
піднімає з могили всі його Святим, весь світ, що, тобто в цей час будете свідками цього.
Подумайте про це таким чином, якщо ви не один з тих, що будучи підйомник до Ісуса в хмарах,
то ви не Бога, що означає, що ви є ворогом Бога і його Святим. Коли ви стаєте свідком люди запишався
зі своїх могил, тоді ви будете знати все, що я пишу на цій сторінці є істинним, і це буде час для вас, щоб
покаятися в своїх гріхах і робити те, що ви повинні прийти в послуху слову Божому.

Існує ще раз
Не бути засмучений тим не менш, є ще час, щоб покаятися в своїх гріхах і запитати Бог простить
вам, ви приймаєте ці слова, що ви читання до серця і почати процес перетворення, ви все ще можуть
зберігатися. Якщо чекати до другого пришестя Ісуса і Вознесіння, або якщо ви помрете перший, це буде
занадто пізно, однак.
Я зробив всю важку роботу за вас, в письмовій формі про уроки та розділи, які пропонуються на
цій сторінці: www.GodsTrueWord.net, якщо ви почати з уроку 1, як і раніше вперед в порядку звідти ви
дізнаєтеся справжній слово Боже і виправдані в надії на порятунок і спокутування.
Перших битв великої війни є будучи боролися прямо зараз, ядерної катастрофи, що вб'є 1/3 rd
землі, і 1/3rd моря і 1/3rd людини, є лише кілька місяців від готелю. Подивіться Держава світ сьогодні,
Росія, прийняті зброї проти тих, хто в Східній Європі і має проникнути на Близькому Сході, Ірані було
приділено шлях отримання ядерної зброї і транспортних засобів, щоб доставити їх, Китай розширюється
свої військові в Південно-Китайському морі, яка принесе в розбрату зі США. США має немає лідера,
даючи напрямок або демонстрацію сили, що дала дані інших народів, вакуум в керівництві для
заповнення.

Час минає, Велика війна пророкував Бог Ісус є майже на нас, і Бога більше не буде мати пацієнтів
з тими, хто відмовляється дати вірно і правильний поклоніння йому.

Original
Therefore, I have to ask the question, “Why do we give observance and celebration of the birth of Jesus, in what is known as
Christmas,” when God has not commanded it, and God tells us we are not to add to or subtract from his Word, or his Commandments?

