Урок 13
Старанно вивчати Біблію
Бог любить тих, хто любить його
Я люблю їх, які люблять мене; і тих, хто мене рано (старанно) знайдуть мене. Приповісті 8:17
Перший раз, я читав ці слова і зрозумів, що вони говорили, я задав питання, "Чому?" Якщо
Біблія є словом Божим, то чому не Бог дав нам слова так, щоб вони могли бути зрозумілою без огляду
питання або необхідно старанно вивчати?
У цьому вірші Бог говорить нам, що він любить тих, хто любить його, а потім він продовжує
кваліфікувати, що потрібно для нас, щоб показати нашу любов до нього, ", щоб шукати його
старанно." Ви розумієте, що це означає? Якщо ви шукати Бога, то вам шукати його правду. Для цього
ви повинні бути готові піти на зусиль і часу, щоб вивчити і дізнатися правду і тоді коли ви знайти істину
бути готові визнати, що слово Боже є істина, і якщо він не згоден з довгий переконання, ваш вам
потрібно брати до уваги що довго проходити переконанні і прийняти слово Боже. Який звучить просто,
але так багато християн, що я говорив, відхилити слово Боже і продовжувати вірити брехні сатани,
навіть після того, як я показав їм у Писанні те, що Бог насправді сказав.
Бог любить тих, хто робить це зусилля, які приходять, щоб знати Бога і його правду, не
дозволяючи когось іншого сказати вам які слова в Біблії означає, але зробити старанного зусиль, щоб
вивчати і дослідження на свій розсуд. Ви повинні дізнатися для себе через молитви до Бога, для
керівництва і готовність до покласти в час і зусилля, щоб зрозуміти. Потреба в цьому особистих зусиль з
вашого боку, стане ясно, як ви будете продовжувати читати ці уроки. Я повинен відзначити, що це не
досить шукати Божої істини, але що коли показано, ви приймаєте це як правда навіть якщо правда
суперечить те, що у вас завжди вважається, що бути правдою.

Визначення Антихристом?
Попередження: Знаючи ідентичності анти Христос не буде застрахувати ваш вступ в
небеса. Знаючи, що Ісус є і те, що він навчав і діє на що знання приведе вас вниз шлях спасіння, шлях
спасіння це єдиний шлях, який веде до небес; всі інші шляхи ведуть на суд.
Перше, що ми повинні зробити це визначити, що означає слово антихриста. Слово Христа є
очевидним; Він відноситься до Спасителя, Син Божий, Бог створенн
я, Бога в тілі людини, Ісус.

Грецьке слово
Більшість з вас буде припустити, що Англійське слово анти означає проти, або в
opposition, і ви б правильно, якщо потрібно знайти Англійське слово "анти" у словнику.
Використовується в контексті Біблії слово анти -грецьке слово, тому нам потрібно знати значення, що
греки дав слово для того, щоб знати весь сенс.

Людина не але Євангеліє
Якщо шукати слова "Анти" у розділі грецької узгодження Біблії, це не тільки означає, хтос
ь опозиції до Христа, але той, хто є помилковим, або
в підстановки для Христа. Іншими словами, анти Христос є неправдиво
Христа або заміни для Христа. Визначення анти Христос, отже, хтось або щось, що
змушує вас думати, що вони є Ісус Христос або Бога а
бо слово Боже, але не є. Покласти його іншому, Святий Боже Євангеліє є
символом, як Христос, тоді як сатана помилкових Євангеліє є символом, як анти Христос.
Грецьке слово "antichristos" має аналогічний зміст, як Англійське слово "анти," суперн
ика Месії, грецького слова "проти", але має більший сенс, замість того, конт
растує з, у заміни for. Все, що анти Христос робить, використовують проти Бога, що

це правда, але антихриста, який влади сатани на землі, була створена сатана з метою заміни Бога і
Підставляючи сатани помилкових Євангеліє проповідував антихрист на користь Бога Святого Писання.

Помилкових церква сатани або релігії
Сатана створив помилкове церкви (антихриста), засновані на помилкових Євангеліє сатани. Ця
Церква має звуку і почуття правдивої Христової церкви, але це є заміною для істинної церкви.

Пам'ятайте: кращих розповів лежить брехня і 90% Правда 10%.
Подумайте про це таким чином, церкви False охоплює і підтримує шість моральних імперативи
Божого Десять заповідей, але відкидає і проповідує проти перші чотири заповіді, які є ті, які показують,
як Бог вимагає, що ми поклоняємося йому.

Пам'ятайте: Я пояснив, що ви не за зберігаються вашої роботи в поодинці і яким вашу
роботу ваших зусиль в отриманні Божого моралі. Сатана помилкових церква проповідує робіт, але
відкидає справжнє поклоніння Богу.
Не думаю, що я маю на увазі тільки людина Ісус, коли я кажу, що анти Христос намагається
замінити Христа, бо це також відноситься до церкви Христа і Бога Святого Писання. Іншими словами,
те, що сатана хоче, щоб замінити або замінити є його False та помилкових за те, що істинна церква Бога
і Святого Писання. Це може бути показано як очевидні в наступному.

Змінюючи Божої Святого Писання
Але плоду з того дерева, що в середині раю, Бог сказав, "не Їжте із нього, не доторкайтесь це
найменш ye померти." Книга Буття 3:3
Тринадцятого вірша є прикладом Святий Боже Євангеліє. Що Бог говорить це слово Боже, і,
отже, його Євангеліє.

Сатана помилкових Євангеліє
І промовив до жінки, але змій "Ye Умерти не вмрете: Бо відає Бог, що в той же день ви їсти, то
ваші очі, та ye будуть немов Боги, знаючи добро і зло." Книга Буття 3:4

Ви бачите, слова, сказані в вірш 3:3, Бог є Святий Боже Євангеліє і, отже, правда. Слова, сказані в
вірш 3:4, сатана помилкових Євангеліє сатани і тому брехня. Це не тільки брехні, що сатана має сказав
протягом тисяч років, починаючи з Адам і Єва, що означає, що сатана накопичено великий помилкових
Євангеліє.
Як ви бачите, Бог говорить, що якщо Адам і Єва їсти з дерева в середині саду потім вони
неодмінно помре, тоді як сатана заявив, що "Ye Умерти не вмрете." Додавши простий трьох листі слово
до того, що сказав був Богом, сатаною повністю змінило значення слова. Сатана взяло Євангелії Бога і
перетворили його в сатани помилкових Євангеліє.
На відміну від Бога сатана не встановлював пророків, щоб записати його брехня, замість цього
він викликав слова в Бога про Біблію, щоб бути змінені і зміни в це означає так що Біблія кишить брехні
сатани. Так, коли Бог говорить нам, що ми повинні шукати його старанно, саме з цієї причини. Божої
істини здатний все ще можна знайти в книгах Біблії, але ви повинні дивитися старанно, щоб знайти
його. Бачити брехні сатани для брехня, що вони є, ви повинні не просто читати Біблію як і Роман, але
щоб вивчити, дослідити і тим самим Дізнайтесь Божої істини.
Анти Христос, більше того, однак. Згадати, хто сатани, а також те, що сатана розшифровується
як і його наміри щодо знищення всього, що є Бог, і те, що поклоняються. Анти Христос є правою рукою
сатани; Саме завдяки їй, що сатана є можливість мати реальні та організаційного характеру впливу на
справ і умах людина.

Помилкові тлумачення Писання
Анти Христос-людина з плоті і крові, що прийде до влади над народами світу протягом
останніх декількох років призвели до другого пришестя Христа.
Це давно розповсюджене переконання, які були прийняті християн протягом століть, але це не
правда, анти Христос помилкової релігії, встановленому сатани, засновані на його помилкові Євангелії,
що охоплюють століть, який контролює, маніпулює і має вплив на людей і народів. Анти Христос має в
голову або її керівництва чоловік, це вірно, але лідером, що змінюється протягом багатьох років від
одного покоління до іншого. Цю властивість можна довести в такі пророцтва від книги Daniel.

Перший ідентифікатор анти Христос
Я рогів аж ось, там підійшов серед них інший малий Ріг, перед яким було три перші рогів
набрався коренем: і ось, у цей Ріг були очі, як очі людини і рот, виступаючи великі речі (говорить).
Daniel 7:8
Книга Daniel розповідається в символікою, і необхідно, щоб ви зрозуміли, що таке з символікою,
перш ніж ви зможете зрозуміти, які є анти Христос або будь-який з інших речей яких мова в Daniel.
Дайте нам дати старанного дослідження тринадцятого вірша.

Роги звіра з книги Daniel
"Я вважав роги" ви повинні задати питання в тому, що роги? Для цього вам необхідно почати
читання з початку Daniel глава 7. Ви будете тоді знати що роги Daniel Говорячи про десять рогів
четвертого звіра, яка піднімається з великого моря. Зрозуміти, що десять рогів також є символічним, 10
держав, що буде рости з залишками четвертій тварині, що є четвертим великої людини імперії, Римської
імперії. Я поясню це більш детально в останній урок таким чином, щоб видалити будь-які сумніви, але
зараз я намагаються показати, що анти Христос не людина, але світової релігії, засновані на помилкових
Євангелії сатани.

Мало роги
Коли Daniel говорить нам, "я вважав роги," роги є десять рогів, які зображені в його бачення
четвертій тварині, що виходить з великого моря. Серед десять рогів як Daniel вважається або дивився на
них мало роги виникає, "там підійшов серед них ще мало роги." Цей маленький Ріг, отже, перший
ідентифікатор анти Христос, що Бог дає Daniel в це бачення. Як я вже сказав, десять рогів
представляють десятьом країнам, що буде рости з залишки Римської імперії. Цей маленький Ріг, отже,
маленька країна, яка виникає після оригінального десять, і як оригінальний десять рогів, занадто це
країна, яка є частиною його символічне подання будучи трохи роги. Вже в цьому пророцтві Бог
розкриває істину щодо антихриста. Це не людина, і він не піднімається в роки напередодні повернення
Ісуса, але насправді піднімається незабаром після падіння Римської імперії.

Встановлення на час
У цьому видінні, що Бог дає до Daniel Бог дає нам те, що можуть бути перевірені в історії, не
тільки місце в ", коли" що цей маленький роги або ant Христос виникає, але надати докази того, що у

нього є за своєю суттю статус як незалежна держава серед суверенними країнами. Знову ж таки це те,
що я буду давати повне пояснення до в пізніших урок. Це важливо для того, щоб знати, коли в історії
антихрист придбає свою владу.
"Перед яким були три перші рогів набрався з корінням" Цей маленький роги або нації, який на
початку анти Христос викликає три з десяти первісного Націй повинні бути знищені точку вимирання.
Щоб бути стертий з анти Христос незабаром після того, як анти Христос вступу в існуванні
викликаються цих країн, людей і культуру. Це можуть бути перевірені в історії, якщо ви знаєте, що
народів десяти роги представляють і вивчати їх, щоб знати, що існують три які були по суті витягнув з
корінням і надані вимерлих.
Ми знаємо з історії, що десять королівств, що формується з залишками Західної Римської імперії,
1. Alamanni або німців;
2. бургундів, або у Швейцарії;
3. франках або Французька;
4. лангобардів, або італійці;
5. сакси, або англійською мовою;
6. Suevi, або Португальська;
7. Вестготи або іспанської;
8. Герули, з району сучасного Австрії, який в даний час вимерлих;
9. остготів, з області на північ від італійському півострові над до на північ від Македонії, яка в
даний час вимерлих;
10. вандалами, від сучасного Марокко, який в даний час вимерлих;

Guile і обман
Як ви можете бачити з історії, вище є десятьом країнам, що виникають із золи морських Західної
Римської імперії, і що останні три перелічених більше не, але були викликані повинні бути знищені
мало нації, незабаром після того, як вона виникла з в рамках інших. Ви повинні взяти до відома, що
мало нації, анти Христос не знищив ці три країни себе від його власні сили, озброєння, але через guile і

обман переконаний, іншій справі його брудну роботу за це. Guile і обман є інструменти сатана,
використовує релігії, що сатана встановлює, що можна було б очікувати використовувати подібні
методи отримання зробили те, що вона хоче зробити.

Загибіль
Це може бути проілюстровано в Біблії. Бог використовує слова загибіль лише двічі у всій Біблії.
Хоча я був з ними в світі, я беріг їх у ім'я твоє: ті що ти козеняти не дав мені, що я зберіг і ніхто
з них є втратив, але загибіль; що писання можуть бути виконані. Іоанна 17:12
У цьому вірші Ісус благаючи до батька на небесах. Ісус є інформування Бога, на благо ми, які
читали Біблію, що він має все, що апостолів в істину словом Божим, що він викладав їм зберегти ту, що
він називає "загибіль" який є Юда Іскаріотський, що, як ви напевно, знаєте, був одним з дванадцяти
учнів Ісуса , поки шляхом обману; Він показав його справжній характер, коли він зрадив Ісуса фарисеїв.
Слова, яке збулося Писання, є посиланням на пророцтва, зробив задовго до того, як Ісус
народився. Пророцтво сказав, що Месія продадуть, не ворог, а хтось поруч з ним, хтось улюбленого
ним.

Падаючі геть
Хай ніхто не обманює вас будь-якими засобами: бо той день не прийде, за винятком туди
приходять падаючий away перший і що людина гріх об'явлена загибіль; Хто opposeth і exalteth себе перш
за все, що називається Бога, або які поклонялися; так, щоб він як Бог той, хто храм Бога чинить, сам
що він Бог. II Солунян 2:3-4

Зрада виявив
Від слів у цьому вище віршах я впевнений, ви можете побачити, що він має на увазі сатани і його
анти Христос. Бог відображається його, а бути сином погибелі , тому що він (Бог) любив Люцифер, так
само, як Ісус любить Юдою Іскаріотським, і як Ісус, він Бог, був відданий Люцифер також.

У вище віршах, цей "Підвищенний Away," також відображаються як церква, яка є улюбленим її
згромаджень, лише для них, щоб виявити, що він має зрадили їх в його Церкви Бога, але щоб дізнатися є
False церкви сатани, і коли люди дізнаються, правда, вони відпадуть самі або залишити False церкви.
Ці два вище посилання на ту ж фразу загибіль , це показати нам, що навіть хтось улюблених та
надійних, насправді може бути агентом сатани і може привести вас оману від Бога і в брехні сатани,
якщо ви не старанними у вашому дослідженні Писання. Юда видає Ісуса через guile і обман так занадто
робить сатана використання guile і обман зрадити все, що людина.

Три аспекти обману
У розумінні того, хто і що антихрист, є три аспекти брехні, що ви повинні бути інформовані про.
1 / навмисно, є "Навмисного обману" є коли хтось, не обов'язково
сатана, оглянуто навмисності, говорить, що ви брех
ні, які дають вам підстави вважати, що ті лежить бут
и правдою, тим самим ви обманути.
2 / Unintentional, до "Мимовільне обману" є коли хтось через незнанн
я, хто думає, що вони є згідно з законами Божими, спо
віщає про те, що вони думають, що бути за правду, ал
е це насправді є брехнею. Вони були обдурені, вважаючи брехня, щоб бути
правдою, і за інструктаж ви в те, що вони вважають істини, вони обдурить як добре.
3/ самообманом, є після того, як прочитав Писання ви пр
ийняли помилкові тлумачення Писання, що без першо
го її перевіряємо через старанним і продумане вивче
ння власного.

Потужний попередження
Вище віршах II Солунян 2:3-4, що-небудь інше, щоб сказати, що я відчуваю себе дуже важливо.
"Прийняти там будь падаючий away першої" тримає потужний попередженням для тих з нас, хто
знайшов Божу істину в наших особистих пошуках і ретельного вивчення Біблії. Те, що ці слова означає,
що Ісус не повернеться поки після падіння, яка не сказати, що людина буде розуміти, що брехні сатани

по суті брехня, і тоді Ісус повернеться до нас. Поки ми готові до Ісуса, будучи готові прийняти Божої
істини над брехні сатани, Ісус не повернеться.
В кінці дні коли Божу істину ще раз вводиться в світібрехні сатани буде проявлятися у всіх на
виду. Для брехня, що вони будуть виявлені брехні сатани. Коли це відбувається, і тільки після того, як
це відбувається, там буде великий відступлення від тих релігій, які засновані на помилкових Євангеліє
сатани. Розуміючи, правда, люди в кінцевому їх асоціацію з тих церков і обійняти справжній слово
Боже. Те, що Бог говорить нам, це, що другий прихід Ісуса не відбудеться хіба що падаючий геть йде в
першу чергу і проявляється людині гріха.
Вище потім історичного рахунку падіння антихрист, які до цих пір бути маніфест станом на час,
що я пишу ці слова, але повернемося до символікою, показано в книзі Daniel, так що ми можемо бачити,
наскільки ретельне дослідження розкриває Божої істини і показує брехні сатани для брехня, що вони є.

Очі людини
Володіючи цими знаннями тепер ми можемо продовжувати вчитися просто хто або те, що анти
Христос.
"У цей маленький роги були очі, як очі людини і рот, виступаючи великі речі, (говорить)". В
цих словах, Бог показує нам, що анти Христос – це не просто мало нації, але, що в своє лідерство є
людиною.

Відстань до падіння
Зазвичай вважається, оскільки сатана говорить нам, що ті християнської релігії перестати
вірити і втрачають свою віру в Христа. Вони будуть потім ходити до церкви і слайд на зло, яке є
сатана.
Це помилкові тлумачення цього Писання, що означає, що це брехні сатани. Ця брехня може бути
показано, що брехні за допомогою наступних вірші.

Ангел маючи Боже Євангеліє
І бачив я іншого Ангола, що літають в розпал неба, маючи вічне Євангеліє, щоб проповідувати
їм, які мешкають на землі і до кожної нації і споріднені, язика та народу, говорячи: гучним голосом,

"бійтеся Бога та славу дати йому; прийшов час його рішення: і поклоняються йому, який зробив небеса
і землю і море і фонтани води. " Одкровення 14:6-7
Перший раз, коли я читав ці вірші з будь-якого розуміння, я ще раз запитав питання, "чому"?
Якщо ми на землі Святий Боже Євангеліє у вигляді Біблії, то чому Бог відчути це необхідно покласти
його Святій Євангелії в захисті кута на небесах, і то навіщо нам мати цей ангел проповідувати Святій
Євангелії Бога до нас?

Біблія забруднені брехнею сатани
Ви бачите, Ісус говорить нам, що Божа вічне Євангеліє на небесах, "я бачив іншого Ангола, що
літають в розпал небес," і те, що ми приймаємо як Святий Боже Євангеліє, (Біблія) насправді
забруднюється брехні сатани і більше не Божої Святого Писання, тому ангела в небі має Божого вічне
Євангеліє і буде поступово починають проповідувати його до тих з нас, на землі , "мають вічне
Євангеліє, щоб проповідувати їм, що мешканці землі."
Це не означає, що Божу істину не можна відрізнити від вашого ретельного вивчення Біблії, але
зробити це вимагає більше, ніж просто читання його, ви повинні дати молитви до Бога його керівництво
і старанно і дослідження прийти Божої істини. Це може також бути показано, що вірно в наступні вірші.
Я люблю їх, які люблять мене; і тих, хто мене рано (старанно) знайдуть мене. Приповісті 8:17
Thomas говорить йому: "Господи, ми знаємо, що не куди ти йдеш; і як ми можемо знати шлях?"
Ісус промовляє до нього: "я є шлях, істина і життя: не людина приходить unto батько, але мені." Івана
14:5-6

Вивчення і молитви
Якщо ви любите Бога буде докласти зусиль, часу і працювати в дослідженні Біблії, для себе. Не
погодитися, що те, що ви сказали, іншими приводу сенсу Писання. Вам потрібно знайти Божу істину
для себе, подивившись критично слів і вірші застрахувати, що вони мають таке ж значення у
перекладених слів, тому що мовами Іврит і Грецька. Наявність копії Біблії словника допоможе в цьому
процесі дослідження. Будь то відомо, однак, ви не знайдете Бог якщо ви шукайте Бога Ісусу керівництва
та інструкції. Ви повинні, як старанного дослідження, так і молитви до Бога, якщо ви справді шукаємо
для Бога.

Пророцтва, виконані
В Кінці днів кут, який має володінні Бога Святого Писання, буде його проповідувати тих, хто на
землі. Це один з пророцтва Показані апостола Іоанна в баченні від Ісуса. Я повинен дати свідоцтво, що
пророцтва має статися, бо я отримав незаплямованою Євангелії Божої, яка є, як у мене є знання писати
ці уроки. Що я був показано по правді Божій, каже мені, що це ангел в даний час є проповідування її на
ті, які мають пристосовані себе почути його слова, що означає, що зараз ми знаходимося в кінці днів, і
тільки місяців до великої війни і скорботи, говориться в пророцтва починає, кілька років, які залишили
перед Ісуса повертається.

Підробні Христа
Щоб зрозуміти, чому це вам необхідно вивчити і шукати по правді Божій на свій власний, ви
повинні зрозуміти станції або офісів Христа і порівняти їх з те, що анти Христос зробив через брехню та
обман розмістити себе в офісах і станцій, які належать до Ісуса, щоб замінити себе і своє Євангеліє
(сатана помилкових Євангеліє) для Бога і його мелодії України вже протягом всієї історії. Чому це
важливо? Наступний вірш пояснює це дуже добре.

Як дістатися до пізнання Бога
І це життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, якого ти маєш
послав. Джон 17:3
Те, що цей вірш говорив, це єдиний спосіб життя вічне, або відкуплення, це, знаючи Бога й
Ісуса Христа. Бог хоче мати особистих і інтимних стосунків з вами. Єдиний спосіб це може статися, це,
якщо вам познайомитися з ним таким чином, особистих і інтимних. Про те, як можна любити те, що ви
не знаєте? Як ви знаєте, з упевненістю, що все, що ви вважаєте, є істинним Богом і не засновані на
брехні і обманів сатана і його анти Христос?
У вище віршах Ісус попереджає що це саме те, що сталося. Сатана налагодив помилкових
Євангеліє і помилкові релігії, яка заснована на його богозневагу. Сатана замінив його помилкові
Євангеліє для Божої Святого Писання, і Бог говорить вам, щоб ви знали, шукати старанно для його
істину, прийняти брехні сатани через власну лінь і відсутність обачність, тільки приведе вас до
прокляття на Судний день.

Еліксир брехні сатани
В тому, що в світі є анти Христос, кажу вам, лежить, а що ви себе, це повинно зробити ви
стурбовані, все, що ви думаєте, це правда, може бути брехня сказав сатана. Ідеальний еліксир в
забезпеченні того, що ви не обманюють, щоб порівняти те, що ви думаєте, справжня проти що Біблія
насправді говорить вам. Якщо Біблія не підтримує інтернет, то це не правда.

Пам'ятайте Божого трюїзм: Як я показав, перш ніж, Сатана був на роботі,
спотворюють істинний сенс навіть в Біблії, ось чому Бог сказав нам, якщо ви шукаєте його старанно ви
знайдете його. Будучи старанним в ваші дослідження, ви побачите тих випадків де сатана має
спотворене, що Бог має намір сказати і помилкові значення слова і вірші.

Суть обману
Слово "Обман" визначається як: практика свідомо роблячи когото вважають, речі, які не є справжнім. В чому полягає брехні? , Х
то перебувають в Омані, визначення, не знають, що в
они обманюють. Як тільки ви зрозумієте, що ви були обдурять, тоді за визначенням ви вже
не обдурять. Тільки за шукає старанно істину слова в Біблії, ви можете бути певні, що ви не обманюють.
Маючи це на увазі, я відчуваю себе зобов'язаним повторювати:

Божа трюїзм
Якщо Бог говорив він, то ви знайдете його у Святій Євангелії,
Якщо Бог говорив він, то це правда,
Це правда, тому що це Бога,
Це Божий, бо Бог говорив він.
Якщо Бог не говорю це, то ви не знайдете його у Святій Євангелії,
Якщо Бог не говорю це, то це брехня,
Це брехня, тому що це не Божа,
Немає Бога, тому що Бог не говорю.

Знаю, що це: Біблія є конструю людини і як така містить Божої Святого Писання, але це
будується людиною і що сатана може впливати і в деяких випадках контроль чоловіків, Біблія містить
також брехні сатани і discerptions. Божої Святого Писання, слова, вимовлені Бога і чистий будь-якого
брехні сатани. Саме через старанного дослідження і ваші молитви до Бога, яке можна диференціювати
лежать від істини.

Корінь ядра поклоніння
Корінь ядра та Фонду до істинного і правильний поклоніння Богу є Десять заповідей і додав, що
вчення Ісуса Христа, який приносить виконання законів Бога. Слово виконати не означає кінець
використання або необхідні для або надати застарілі. Це визначення слова "FULFILL" ; для зав
ершення або довести до завершення. Коротше Ісус взяв, що, яка
була неповною (Десять заповідей) і привели їх до завершення. Зокрема, останні шість Десять заповідей,
є одними з Божою моральних імперативів, але вони не відкрити все, що Бог або що Бог це все про. Ісус,
в його вчення дає нам кілька більш моральні риси, які принести ясності, тобто якого Бога, і те, що він
відстоює, таким чином, Ісус "FULFILLS" законів Бога.
Якщо ви все ще раніше, переконані, що загальна і недвозначно потрібно дотримуватися Божих
заповідей, всіх, тен їх, а також вченню Ісуса, то я думаю, ви будете впевнені, коли ви розумієте, які є
анти Христос, і як установлене сатана як альтернатива або заміни релігії для одного правдиву віру.
Я просто не можу сказати вам ідентичності анти Христос; Хоча я дав цим знанням ви в
попередньому уроці, ви повинні побачити всі докази, дані Богом в Біблії по-перше, так що ви можете
бачити самі (стати освіченими) і тому знаємо, без сумніву.
Так добре обдурила сатана людині натурою, що він навіть вдалося приховати його анти Христос
прямо у звичайній текстовій формі протягом століть і людей, які вважають себе християнами повірив би
бути релігії Бога і дав поклоніння його як вони дав поклоніння Богові, а за їх те, обдуреним сатани.

Як ви знаєте?
Якщо Люцифер, "Сатани, занепалий ворог" до вас і сказала: поклонитися мені, не Бог, ви б
відправити його на своєму шляху з у toe завантаження на його спинки, правильно. Але якщо сатана,

через виверт, брехня і обманів, викликало ви думаєте, що поклоніння Богу, але насправді ви
поклоняються, сатана, як ви знаєте?

Пам'ятайте: тільки можемо прославити Бога, як він наказує, що він буде обожнював, будьякі додавання або віднімання змінюється що поклоніння, від Бога, щоб бути не про Боже, а язичницькі.
Перші чотири з десяти заповідей розповідає, як Бог вимагає, що ми поклоняємося йому, сатана має
змінити або цих чотирьох заповідей, що пропускаються проповідує помилкових витяжки замість цього.
Субота Неділя будучи найбільш очевидні з цих брехні.

Ви не маєте уявлення
Суть обману в тому, що ті, що обману поняття не мають, що вони обманюють. Якщо ви знаєте,
що ви обманюють, тоді за визначенням, ви більше не обманюють. Ключем до запобігання себе від
обману є освоїти для себе те, що Бог говорить, шляхом вивчення Біблії, себе. Не приймати інтерпретація
іншої людини вільно, питання і перевірити його з Біблією. Це включає в себе все, що я написав у цих
уроків, а також. Це може призвести до багато навчальний час і дослідження, яке означає, що багато
роботи, але це не життя вічне варто? Еліксир до обману є Писання Біблії. Я особисто старанно вдаються
Бога з лютого 2007 року, коли я пишу ці сторінки це червня 2014 року. Бог показав мені багато чого, але
я знаю, з упевненістю, що це як і раніше багато, я як і раніше знають.

Повноваження команди
Анти Христос була створена сатана, дати альтернативні поклоніння поклоніння Богу. Сатана
ненавидить Бога і робить все, що він може тримати вас від даючи поклоніння Богу. Сатана має
претендували на землю і все, що на нього. Сатана не має більших повноважень зробити цю заяву, або
для поклоніння, поки він вимагає його так само.
Бог є творцем Всесвіту. Це цього органу, що Бог вимагає, що ми поклоняємося йому, не нашого
задоволення, а Божа задоволення.
Є тому два, які стверджують, що право на отримання вашого поклоніння. Знаючи, який з них є
істинний Бог, є ключем до вашого спасіння. У Бога є цінним винагороду для тих, хто поклоняється йому
вічне життя, сатана не має нічого запропонувати крім пекла вогню та вічної смерті.

Текстове повідомлення від Бога
Біблія є те, як Бог говорить нам. Кожен раз, коли ви відкриваєте Біблії і почати читання, Бог
говорив вам. Думайте про це як текстове повідомлення від Бога. Виникає питання, ви слухати те, що він
повинен сказати, або ви припускаєте, ви знаєте, що слова кажуть вам, так що ви тільки що прочитали,
замість того, щоб по-справжньому, намагаючись зрозуміти, що Бог говорить. Те, що я хочу сказати, що
слова в Біблії мають сенс, але багато чого занадто часто істинний сенс замінений, сатана, щоб те, що ми
сказали, ці слова означають, так що коли ви читаєте, як і Роман, ви не дізнаєтеся Божої істини, але
побачити лише брехні сатани. Слід старанно вивчати та задати питання, тому що Бог може показати вам
правдиве значення те, що ви читаєте.

Розуміння з слів сенс
Я впевнений, що більшість з вас буде думати, що я кажу загадки. Коли ви читаєте, ви знаєте, що
означає слово, і це що означає, що ви застосовувати її, як ви читаєте. Я пропоную, це може бути не так.
Я пропоную, що коли ви читали те, що ви вже читали в минулому, або хтось розповів вам про і дав вам
за помилкові тлумачення, що ви вже розмістили сенс до нього, що коли ви читаєте його знову,
автоматично розташувати оригінальний false сенс слів, а не перевірки через старанного вивчати, що ви
отримали його значення правильні вперше.

Пам'ятайте: визначення слова анти -, якщо ви припускаєте, що це означає "в opposition," ,
то це означає, що ви застосовуєте до цього слова, кожного разу, коли ви його прочитали. Коли як я
показав вам, у зв'язку з "анти Христос," це не просто означає, в opposition, але "в підстановки для" як
добре. Цей нагляду ви знайдете іншими словами в Біблії, яка ставить значних відмінностей на загальний
зміст що речення або вірш говорить вам.
Щоб завершити цей самообманом, я почав питати себе після того, як я читав вірші, "Що Бог
намагається сказати мені?" До початку мого дослідження я намагаюся, щоб молити Бога для
керівництва по-перше. Я не завжди робити це, тому що я новачок в будучи вклоняються Богові і тому
забудьте молитися, як мені хотілося. Коли я молюся, будь-якої плутанини, я може з схоже, швидко бути
очищений і замінила з розумінням. Це говорить мені, що Бог пильнує за мене і просто відповіли мої
молитви.

Моліться за розуміння
Після того, як я молюся, я зламати слів у вірші і подивіться їх у словнику по-перше, щоб
переконатися, що сенс було, як я припускав, що це було, а потім просто переконайтеся, що ще більш, я
піти в сильні вичерпного узгодження Біблії і шукати оригінальний іврит або грецьке слово і його
значення, щоб переконатися, що переклад англійською мовою був істинним і незаплямованою. Ви
повинні бути інформовані, що я знайшов кілька ключове слово переклади близько до оригіналу, мається
на увазі, ще не зовсім те ж значення, що через ці заплямована переклади, дав неповні або різні значення
те, що Бог наперед, слово анти , будучи прекрасним прикладом того, що.

Розуміння першого дня створення
Ось ще один приклад того, як значення слова змінюється від цього призначений Богом.

Слово переїхав
І Дух Божий переїхав на обличчя водах. Буття 1:2
Це може розпізнати від першого дня створення. Я готовий посперечатися, що у вас
передбачається слова переїхав, мав на увазі в плавати над, або переходит
и, що існував свого роду руху, що беруть участь. Якщо ви подивитеся вгору "Переміщено" слово у
словнику період визначається як: змінити позицію або розташування,
або щоб вжити заходів або зробити хтось чи щось ді
яти. Слово "Переміщено," є англійський переклад з слово іврит, "rachaph", що означає виво
док, який в свою чергу означає, щоб обміркувати, що
в свою чергу означає думка, щоб дати, або розгляду.
Ви бачите, вигаданим значення слова не завжди є істинний сенс, як це і передбачалося Богом.
Існує ще одна версія Біблії від оригіналу короля James версія, що я використовую, які замінили
старих англійських слів і спосіб мовлення з більш сучасними Англійська формулювання. Слово
"Переміщено" в цю версію retranslated до слова "Hover", заснований на наше нове розуміння про те, що
оригінальний івриті слово призначені слово «Навести» повністю змінює значення вірш всі разом.

Слово «Навести» визначається як: на поплавок або флаттера в по
вітрі без переміщення дуже далеко не на тому ж місці
. Тепер він припускає, що Бог сидячи в одному місці над глибоким. Правда, що можна припустити, що
він розмірковував, глибокий, як він сидів на місці, але слово hover не показують нам, тому що Бог
справді обдумуючи або даючи думки на те, що він тільки що створили. Коли ви розумієте, що Бог
говорить нам у ці слова, тоді ви зрозумієте, що Бог не просто сидить на місці або ширяє над глибоким.
Дає ні слова "Переміщено" , ні "Hover" ви весь сенс оригінальний івриті слово "rachaph".
Тепер, коли ми знаємо правильного значення, яке Бог призначених, це де ви задати питання,
"Що Бог намагається сказати мені?" Щоб відповісти на це, ви повинні покласти в контексті, що
якого Бога вже розповіли нам.

Бог дає пояснення
На початку Бог створив небо та землю. Буття 1:1
Це констатація факту; Це моя думка, що Бог говорить нам, що він сотворив Вселенну,
однозначно та в правді.
І земля була без форми і недійсними; і темрява була на обличчя глибоким. І Дух Божий переїхав
на обличчя водах. Буття 1:2
Перший раз, коли я читав цей вірш з розумінням, я не міг зрозуміти те, що Бог говорив мені. Тут
Бог дає нам пояснення того, як він створив небо і земля, і все, що слова, запропонував мені, що Дух
Божий ширяв над цієї глибокої або води, який повинен сказати, що я був не краще інформовані щодо, як
він сотворив Вселенну, ніж я була, перш ніж я прочитав ці слова. Бог відкрив мені його справжній сенс
коли він показав мені наступне. Цей вірш розбита на дві заяви.

Три аспект слово землі
Перший: Місце, яке Бог називає землі, де Бог ставить його створення.
Другий: Планета Земля.
Третій: Грунт або землю маси планети Земля.

Бог спочатку говорить нам, що це таке, де він помістив його творчість, яку Бог називає "Темно".
Місце, де він кладе його створення "землі без форми, недійсним і зовсім темно, без світла." Так що
тепер візуалізувати на увазі те, що Бог бачачи і намагаються показати нам. Він створив Всесвіту, і місце,
що він називає "Земля" , де він помістив його створення, і це темна порожнеча безформним.
Я хотів би акцент вам тут що слово "Земля" , яка використовується тут не посилаються на
планеті Земля. Це те, що Бог називає місці порожнечу, де він розміщує те, що він створив. Я відзначити,
це тому, що ви побачите в інші вірші, як ви читали Біблію, два інші значення слова "Земля", планети
Земля, і грунту планети, ці три смислів ж слова мають значення розуміння Бога-Творця, але я дам вам
виявити це для себе.
Повертаючись до моїх демонстрація візуалізації використовується Богом, описуючи своє
творіння, ви зараз бачите те, що Бог дивився на? Я закриваю очі, і я бачу величезні dark void з небуття,
де він має тільки його створення (глибинні) в, що вчений називаю на "великого вибуху" що я знайти
підхожий опис spark створення, як описано у вище віршах.

Слово дух
Друга частина буття 1:2 це Бог говорить нам, що він правий, після того, як він створив Всесвіту, і
після того, як він ставить його в темна порожнеча. "І Дух Божий переїхав на обличчя вод". Цей вірш
говорить нам набагато більше, ніж просто читання слів в іншому випадку може запропонувати. Знову
необхідно задати питання, що Бог говорить нам тут? Таким чином я почав, переконавшись, що я
зрозуміли значення слова. На мій подив Англійське слово "дух" не має сенсу, я припускав, що це було.
Мені дали Духа слово означати, душа, чи сутність Бога, якщо шукати слова у
словнику визначається як життя даючи сили, або сутність Бога.
Якщо потрібно знайти Духом слово Біблії оснащенням, більш повним змістом івриті слово
проявляється.
Оригінальний івриті слово за словом Духа, є "Ruwach" , який визначається як: вітер; за
схожість дихання, тобто розумним (або навіть насил
ьством) видиху, повітря, гнів, щоб махати крилами а
бо похитнути вибух дихання, що спричиняє надсилан
ня струшування або вібраційні. Вже цих двох слів, "Переміщено і дух,"

надають різні значення для всієї вірш Бог призначений, щоб означати це і показує яскраво сатани спроба
на спотворення Бог істинний сенс.
Фраза "Переміщено на обличчя вод," я припускав, що означало, що Бог рухалася по обличчю
глибоким або як Бог має змінити його водах. Як ви бачите з моєї попередньої пояснення слова
"Переміщено," і тепер з івриту визначення слова "дух, ціле новий сенс приходить до світла, для цього
вірша.
Слово переїхав яких на стародавніх Іврит означає для розплоду, який в свою чергу
означає задуматися, думати про або дати його розгляду
. Глибокий є те, що Бог створив або Всесвіту мілісекунд після spark створення. Так Бог розмірковував,
або даючи думки на те, що він щойно створив. Я бачу Бога, дивлячись на його створення і даючи
розгляду про те, як працювати з ним, щоб сформувати в те, що він хоче, щоб стати. Інша частина
значення слова "дух", щоб махати крилами або похитнути тому, коли
Бог має розмірковував понад або наданих вважають, його створення, він починає похитнути його і
викликати його на тріпотіння дме на неї з шторму силою свого подиху.

Бог маніпулює його створення
У другій половині вірш Бог визначив правильної форми і доходів, щоб маніпулювати глибокий
або води, дме на неї; слово дух використовувані вашим тут, означає, що дути на глибокий, але в
ході дме на неї, як визначення говорить нам, Божого творіння починає вібрувати і потиснути.

Справжній слово Боже
Так дайте нам огляд ще раз. Бог створив Всесвіту, що він поставив в порожнечу темряви; Він
тоді роздумує його створення і потім дме на неї. Тим не менш, він не тільки дме на неї, але як Іврит
визначення припускає, це вітер з насильством, видиху або вибуху дихання, таких, як Острів Зміїний
змусити вітер на море, який потім викликає його вібрувати і похитнути. Тим самим Богом маніпулює
глибокий або води, щоб форми як він хоче, щоб форми, що я називаю Бога в контрольованих
еволюційний процес.

Притча про гарячий суп
Це пояснення про те, що Бог робить це набагато краще на надану мені розуміння процесу, що
спеціалізується на питаннях. Це пояснення дає більш яскравим, опис для мене, щоб візуалізувати.

Розглянути це: вас миску димлячої гарячий суп перед собою, занурити вашої ложкою в
ньому, але перш, ніж помістити його в ваш рот ви удар на ньому. Те, що ви тільки що зробили це
маніпулювати рідини в вашої ложкою. Викликаючи їй охолонути швидше, вона стає доступною
розмістити в роті рано. Правда, врешті-решт, суп в вашої ложкою стає холодною, так що ви можете
з'їсти його на свій час, але ви не хочете чекати, так що ви працювати з ним.
Бог не збирається з'їсти його створення, але акт дме на суп викликає молекул, які складають суп
сповільнюватися, тим повільніше молекул більш стислих суп. Пар, що піднімається від ваші миску суп є
водяної пари молекул, які рухатися зі швидкістю набагато швидше, ніж рідини. Якщо ви будете
дотримуватися це за допомогою, і повільно молекул вниз ще більш суп перетвориться на лід і
тверднуть.
Це те ж саме, що Бог робить. Продувка на вечерю гаряча рідина H2O, який має оригінальну
форму її створення, тому він називає це "Води", він є причиною речовина його для охолодження просто
швидкістю, що він хоче, щоб охолодитися, тим самим викликаючи контрольованих еволюції рідини.

Елементи Всесвіту
У своєму первісному вигляді мілісекунд після spark створення (великого вибуху), було всього два
елементи в існуванні, кисню і водню. Все більш важкі елементи були сформовані з тих елементів, в
центрі прото зірок і виключили, коли ці зірочок пішов супер nova.
Бог-не просто дме на глибокий Однак це вибух або потужною силою дихання і за струшування.
Це починається рідини, щоб приступити до розробки вири і обертається. Саме з цього, що я прийшов до
висновку, що утворюються на галактик.
Я знаю, що деякі з пояснення, я просто дав не підтримується Біблії.

Пам'ятайте: Бог дав нам весь Всесвіт дізнатися від, а також Біблії. У мене є інтерес до
вивчення кількох наук, так що я дізнався з групою вчених, які визначили, що Всесвіт, просто мілісекунд
після великого вибуху, існували у вигляді вечері гарячих рідин, H2O. Це пояснення є так близько до те,
що Бог говорить в Біблії, що я мають обняв його як справжній.

Стати особисті з Богом
Я показав вам цей простий спосіб відображення як слова, що ви думаєте, що знаєте значення,
насправді може бути невірно коли покласти у контексті те, що Бог намагається сказати вам.

Пам'ятайте: перекладачі старі Іврит і Грецька можуть дати тільки сенс слів, як тих, хто
зробив переклади розуміла сенсу, і з впливом сатани, сенс пошкоджено ще більше. Таким чином, це
залежить від вас, щоб визначити для себе те, що Бог говорить. Ось чому дуже важливо, що ви не згодні з
пояснення від інших, значення і наміри Писання Біблії. Бог хоче мати особистих і інтимних стосунків з
вами. Це може статися тільки якщо ви стали особистих і інтимних з ним. Це може зайняти трохи роботи
і час, але не Вічне життя варто?

Голос Бога
Біблія є богів манера говорити вам, що чому сатана хоче, щоб осквернити його з його брехня.
Навіть у випадку книг Біблії були тисячі років тому, слова живий і коли ви читали їх сьогодні, вони
мають сенс для вас сьогодні, і Бог говорить вам, прямо зараз сьогодні, як ніби він знаходиться прямо
там в кімнаті з вами, який звичайно, він. Бог посилає текстове повідомлення, в той же час як вам читати
слова Біблії, ви прослуховування, ви можете почути його?
Як можна у вас особисті стосунки з Богом, якби ви запитали, що хтось інший тлумачити Біблію
для вас? Як ви можете бути впевнені, що ця особа тлумачення є правильним, або якщо сатана вплинув
на визначення слів або вірш. Хоча слова Божого вічне Євангеліє недоторканним та охороняються Бога,
Біблії не є, ось чому Бог дав його вічне Євангеліє до ангела в небі і команду, яку ангел проповідувати
істинне слово Боже, щоб ми, хто живе на землі. Якщо ви не читали Біблію, для себе, (старанно), але
покладатися на інших прочитати їх для вас, то, як ви можете бути впевнені, якщо тлумачення, що вони
дають вам, правда Божа сенс, або був заплямований сатани анти Христос.

Я прокласти шлях
Те, що Ісус є сповіщатиме, коли він говорить, що "я прокласти шлях," є лише з Ісусом як
Орієнтир ви знайдете спосіб, Божої істини і спасіння. Якщо ви спробуєте старанно вивчати Біблію,
немає ніякої гарантії, що ви знайдете Божої істини. Повинна також надати молитви до Бога за його

керівництво, розуміння і знання. При цьому буде встановити спілкування безпосередньо з Богом і тим
самим пізнати його тісно і особисто.

Сліпа Віра
Є те, що я вважаю, що більшість християн дотримуватися; вона зводиться до я називаю "Сліпа
Віра". Якщо ваш пастор, міністр або священик сповіщає про щось, то ви вірите без сумніву. Після того,
як всі вони міністри Бога, вони повинні знати, вірно?
Коли ви читати і вивчати слова в Біблії для себе, то ви навчитися біблійної істини, це робить
вашого поклоніння Богу, розумні, не сліпі. Бог викликало Біблії, щоб записати це зумовлено так може
прийти з ним, особисто за свої власні знання, отримані від навчання а не через розуміння, надані вам
хтось інший.

Розглянути це: якщо кожна людина взяв час і зусилля, щоб читати і вивчати Біблію, тим
самим ознайомлення з Богом найтіснішим чином, сатана не зміг би обдурити будь-який з них ніколи
знову.

Підтримуй ваше дослідження Diligent
Тепер, коли ви можете побачити, як Диявол переконує деякі з його брехня, аж до того у
розбещенні значення слів в Біблії, ви повинні мати оповіщення на вашу вивчення Біблії, постійно шукає
інших приводів брехні сатани.
На даний момент в читанні цих уроків, ви без сумніву бачити як я взяти час і зусилля, щоб
зруйнувати вірші, шукати значення слів, не тільки в словнику, але і в Біблії словника. Не всі з нас мають
доступ до цей потужний інструмент для вимогливих справжній слово Боже, що є чому я написав вниз
що Бог показав мені, і зробив його доступним для всіх, хто вирішив прочитати ці сторінки. Той факт, що
ви приймаєте час, щоб прочитати ці сторінки є доказом того, що ви налаштовані серйозно, знаючи
Божої істини; Я просто зробив на шукає трохи простіше для вас.

