Урок 21
Підробок Ісуса Христа
Важливо, що ви зрозуміти і визнати, що існують два Євангелія, будучи проповідував у світі
сьогодні; Божої Святого Писання і сатана помилкових Євангеліє. Ви повинні розуміти, що сатана
намагається затуляти від вас від справжній слово Боже через створення брехні, які звучать так схожий
на істину, що це важко для неосвічені, щоб відрізнити їх від істини. Ця брехня були дані для так довго
що, коли люди показані зі Святого письма Бог насправді говорить або правильного значення те, що
сатана має спотворюється, вони відкидають правду і прийняти брехня. Субота Неділя є найбільш
кричущих Лі сказав сатана, що має практично весь світ, вважаючи брехня над справжній слово Боже.

Фальсифікація
Слово «підробити» визначається як: зробив як реалістичні копія ч
огось, особливо гроші, для того, щоб обдурити або о
бдурити людей. Помилкові копію, зробив вигляд, що д
ля того, щоб обманювати кого-то .

У разі гроші, якщо ви спробуєте надрукувати на гроші і ви не ліцензовані уряду, щоб зробити
це, то ви на незвичайного, і гроші є помилковим. Це може виглядати набагато як і оригінал, але це не.
Таким чином, підроблені законопроект $20 нічого не варто. При спробі використовувати його, щоб
зробити покупку, то ви є скоєнні злочину і може бути відправлений у в'язницю.

У разі Ісуса, якщо ви намагаються дати помилкові інтерпретації слово Боже, або якщо ви
написати щось і прийняти це як говорив Господь Ісус то ви Хула слово Боже і вчинили гріх.
Якщо ви пройшли підготовку в плямистість фальшиві рахунки, то малоймовірно, що ви могли б
провести різницю між контрафактних $20 Білла і законним платіжним засобом.
Те ж саме вірно слово Боже і вчення Ісуса Христа, якщо ви освічені в те, що вони говорять і знаю
контексті те, що вони сказали, це може бути важким для вас, щоб відрізняти справжнє слово Боже від
брехні сатани.

Шукати Бога старанно
Саме з цієї причини, чому Бог говорить нам:
Я люблю їх що любити мене; і тих, хто шукає мене рано, "старанно," знайде мене. Приповісті
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Слово "раннього"-Англійське слово, що замінює слово іврит, "Шахар."
Слово "Шахар" визначається як: шукати щось з копіткою старанн
ість .
Слово "Diligent" визначається як: стійкі і працьовиті зусиль в ць
ому те, .
Ви просто перейдіть до церкви раз на тиждень і сидіти як хтось говорить вам, що сенс Писанні
немає не як визначено "Diligent". Ви повинні шукати Бога для себе і навчатися за власний освіти, сказав
Бог, і що означає відносно контексту що дано. Тільки ви можете досягти цього.

Божа особистості
Нехай цей розум в вас, який також був у Христі Ісусі: які, перебуваючи у вигляді Бога, думав, що це не
захват бути Богові рівним:, але зробив собі не репутації, узяв на себе його образ раба і було зроблено за образом і
подобою чоловіків: І знаходять у моді, як людина, Він упокорив себе і, бувши слухняний аж до смерті, навіть
смерть на Хресті. До филип'ян 2:5-8

Представляючи цю спробу сатана контрафактними церкви Христа, щоб ви, я буде спочатку точку
або аспекту Бога Ісуса, а потім я покажу вам аналогічні або фальшивих аспект сатани.
Ви також повинні знати, в цей час, що знаючи, хто і що антихрист, не принесе вам спасіння, але
знаючи, який є Христос і діяти на що знань, приведе вас до спасіння.
Як я була маленькою, вона була завжди дано мені що Бог був всемогутній і як такий недоступними для
вас і я, ми будучи тільки смертних. У 2009 році, коли я почав навчатимуть за "ангела в небі, що мають вічне
Євангеліє проповідувати їм, що мешканці землі," Одкровення 14:6, я незабаром зрозумів, що Бог є дуже
доступною для будь-яких і всіх, хто шукати його на. Якщо у вас спрагу істину та любов і прощення, Бог буде
явить себе до вас різними способами.

Маючи це на увазі я хочу, щоб ви зрозуміли, що всемогутній Бог має особистість, і ви можете
прийти, щоб познайомитися з ним, як і іншою людиною. Бог створив людину за своєю подобою, що
означає, що людина має особистостей та героїв, які що що робить нас образом Божим, не наші назовні
людській подобі.

Кріст у вигляді Бога
Ісус є плоті і крові людини, фізичні і землі, народжений від тіла жінки, Марії, і чий батько не був
Йосип, але всемогутній Бог.
Христос не є плоть і кров, як Ісус. Христос є у вигляді Божому, духовне.
Ісус жив його життя, як плоть і кров, Син Божий, за тридцять з гаком років, перш ніж він
прийняв хрещення від Івана Христителя. Саме тоді, що Дух Святий вступили в Ісуса і Ісуса Христа була
створена.
Ісус Христос є Бог у плоті людиною.
Ісус Христос є землі, але в той же час він духовного як добре.
Я впевнений, що більшість з вас читав це об'єкт і спростувати це як правду, але обговорення
тринадцятого вірша показує, що це правда.

Христа думав, що це не захват бути Богові рівним: Христос є рівним Богу, оскільки
Христос є сутність Бога; вони є одним і тим же.

, Але Христос зробив собі не репутації і узяв його образ раба: Бог є всюдисущим
правитель і Творець Всесвіту, але Бог любить своїх дітей так багато що він охоче скорочення себе в
організмі людини, з тим щоб мати можливість ходити серед людина на землі.
Бог не прийшов як цар або великою людиною з багатством, немає Бога прийшли до нас в тілі
Ісуса, смиренний Карпентер, немає репутації або знаменитості.
Бог створив людину і як така людина раб Божий, тому Бог прийшов жити серед нас не нашого
Господа і майстер а одним з нас.
Цей сам акт розкриває багато про особистість і характер, хто є Бог. Я хочу сказати, що він
відкриває його людяності, але є й ті, хто скаже, що Бог не є людські тому він не може показувати

людства. Я не згоден з тими, хто кажуть, що. Бог створив людину на власну подобу лише; Таким чином,
це людина, що подібні дії показує їх благочестя, не їх людства.

І було зроблено за образом і подобою чоловіків: Ісус народження дочки людина став
син людський, як Ісус часто рази називав себе.

Пам'ятайте: Бог є духовне не тілесної, Ісус тілесної і не духовну, але Ісуса Христа, шлюб
духовного і тілесне і як така має доступ до світів або планами буття.

І знаходять у моді, як людина, Він упокорив себе: Знову ж таки Ісус не народився
великий король або людина багатства, але народився в родині скромний засобів. Скромний її статус в
суспільстві, але Марія була праведників в очах Бога, тому що Бог обрав Марія бути матір'ю Ісуса.

, Бувши слухняний аж до смерті, навіть смерті на Хресті: Тіло людини не є за своєю
природою Безсмертний, але смертні, яка є, сказати, що тіло людини підлягає смерті. Слова "смертний"
визначається як: що підлягає смерті. Всіх, хто смертний в кінцевому підсумку помре.
Христос час духовного був Безсмертний, або не підлягає смерті. Ще Бог став смертної людини і
піддають себе до смерті. Але це ще не повний його, Господь дозволив, що він повинен померти
жахливим і хворобливі способи, за те, прибитий до хреста.
Якщо ви хочете подивитися на деякі ті риси особистості визначити, якого роду людина це,
бачачи, що всемогутній Бог знижена себе померти на Хресті всі, бо любов своїм дітям, показує мені
любов сильніше, ніж я думаю, у мене є можливість висловити. Такі як жертва показує мені якого типу,
характеру і людина, що Бог дійсно є.

Бог принижує себе
1. Бог листя престолі в небеса, щоб стати людиною і не король або великого і могутнього
чоловіка, але смиренний тесляр. Ви можете сказати, що це його відмовившись від його
величності, що одного не репутації.
2. Хоча Ісус народився вільною людиною, він є лише один крок вгору від Бонда раб.
3. Бог є творцем Всесвіту, всюдисущий буття, поки він приймає на тілі людини, зроблені з порох
землі.

4. Коли він прибив до хреста, він відчуває смерті. Бог є той, хто є вічне вічне, але дозволяє, що він
має досвід смерті, так що він може сказати, "я би ходив у взутті, і я знаю вашу біль."
5. Не тільки смерть, а смерть загальні злочинця. Таким чином, що була винайдена в чаші, чорт
візьми, витягти максимум болю і страждань від тієї, прибив його.

Чому Бог робить це?
Він знижує себе від Господа Всесвіту для того, щоб повернути його дітей хто відхилився від його
правду. Він зустрічей на вищому рівні себе до цього смиренність його величності з любові до його
загублених дітей.

Піднесене Бога
Тому то Бог також hath високо підніс його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я: що в ім'я Ісуса
кожне коліно повинні цибуля, речей на небесах, і речі у землі та речі під землею; і щоб кожен язик визнавав: Ісус
Христос то Господь, на славу Бога Отця. До филип'ян 2:9-11

Тому то Бог також hath високо підніс йому: Слово "Exalted" визначається як: висо
кі звання, посада, або гідності, увійде до над іншими
. В обмін на його слухняність заповіді Бога і його вірність проведення всіх що Бог питали його, Боже
"Exalted" Ісус перш за все інших чоловіків.

І дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я: Перш ніж Ісус почав його служіння на землі,
викладання способи Бога і вчити те, що Бог вимагає від людини, ім'я Ісус був досить поширеною в
народ Ізраїля і не спеціальних значення. З Ісусом Христом назва має був підвищений до які дорівнюють
Бога Всемогутнього.

Що в ім'я Ісуса кожне коліно повинні з лука: Під час стояти перед кимось та лук
коліна до них, ви показуєте повазі і любові до цієї людини. В цьому, коли будь-яких і всіх, що стоять
перед Ісуса Христа, все, що повинен зігнути нахиляти коліно йому, з поваги до свого Творця, а також з
любові до жертви, що він зробив з тим, щоб привести нас від вічної смерті спасіння і життя вічне.

Речей, на небесах, речі в землі і речі під землею: Це не що тільки людина повинні
вклонитися коліном Ісусу Христу, але що всі речі, навіть ті на небі, де витікає ангели є дати повагу до

людини Ісуса Христа, хоча кути не тілесної, але духовного. Це ефективно виховує людину зрівняється з
ангелами і ангели вниз бути рівним людина.
, І щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця: Слово "Confess"
визначається як: визнати те, щоб бути правдою. Коли будь-який чоловік
стоїть перед Ісуса Христа і ми зігніть наша коліна перед ним, ми визнавали, що він, Ісус Христос є Бог в
тілі людини, і що він Ісуса Христа Спасителя нашого і наш учитель в Божому способами.
Знову ж таки ці вірші розкриває особистості і морального характеру про те, що Бог і Син Божий.
Я вже говорив що особистість Бога визначається Десять заповідей, вчення Ісуса Христа, мати
визначення недостатньо дійсно Показати все, що існує знати про когось, але під час додавання до цього
визначення фактичного заходи, прийняті Богом стати Ісусі, ви отримаєте повне розуміння того, хто є
Бог. Моє розуміння перетворилася з дитиною, що шукає і побачив недоторканних всюдисущий супер
тому, щоб, що шукаючи сьогодні і побачивши мій Небесний Батько, кого-то я можу ставитися до і дати
моя любов до. Як такої я розробив персональних та інтимні відносини з мого Небесного Батька.

Сатани особистості
Як упав ти з неба, Люцифер O, сином ранок! Як ти почувся вирізати на землю, яка послабити народи! За:
ти сказав в серці своїм, я будуть підніматися на небо, я буде колихати моїм троні вище зірочок Бог: я буде
також сидіти на горі заповіту, в боки півночі: я буде підніматися вище висот хмари; Я буду як Всевишнього.
Ісаї 14:12-13

Сатана підносить себе
1. Сатана каже, я будуть підніматися на небо, він вимагає, вищій позиції, ніж у нього.
2. я буде колихати моїм троні вище зірочок Бога. Він прагне отримати чужу престолу Бога.
3. я буде сидіти й на горі заповіту. Він бажає інших поклонитися йому.
4. я буде підніматися вище висот хмари. Він має намір панування і лінійки корабель над
іншими.
5. я буду як Всевишнього. Він має намір витіснити Бога і припустимо своє місце як Господь
Всесвіту.

Чому Сатана робити це?
Сатана хоче, щоб прославити себе над усіма іншими? Сатана має проблему "Я" , або
альтернативно як я часто рази сказав "ME" проблема. Все йде про "Мене, мене, мене" , навіть на
шкоду оточуючі його.
Сатана ненавидить Бога і все, що Бог створив і виступає за. Сатана хоче, щоб знищити, чоловік і
все життя у Всесвіті. Сатана ненавидить моралі Бога, так що він зробив усе можливе, щоб викликати
людина жити життям в непокорі Богу моралі.
Для порівняння Бог пожертвував себе заради любові до своїх дітей, сатана так повний себе, що
ніхто не інше питання, навіть не ті, які наслідувати приклад сатани.

Сатана і лібералізм
Протягом століть сатана створена помилкових релігій, або язичницької релігії, з метою
потягнувши людина від істинного і правильний поклоніння Богу, що дарувати поклоніння статуї та
інших таких божкам.
В більш сучасну епоху з встановленням церкви Христа, Бог Ісус сатана створив анти Христос
релігії, яка звуку і почуття правдива церква, в тому, що він відстоює моралі Бога, як зазначалось в
останні шість Десять заповідей, але це брехня, тому що Він відкидає вірно і правильний поклоніння
Богу, як прописано в перших чотирьох з десяти заповідей. Ця релігія антихрист існує вже з моменту
оголошення 300's першим у організму Римської церкви, але потім в розгорнутому тіла дочок блудниця
як говориться в книзі Об'явлення.
Книга Одкровення також говорить про лжепророк, яке виникає під час кінця днів, які я дам
посвідчення особи в наступному уроці. Невірний пророк заснована на ідеї лібералізму, який безбожним
релігії. Все, що підтримує лібералізм є опозиції до Божого моралі.
Беручи до уваги, що анти Христос релігії підтвердив Божий моралі, але не дати вірно і
правильний поклоніння Богу, лжепророк відкидає все робити з Бог, моралі та поклоніння; саме з цієї
причини, що я маю на увазі його як безбожним релігії, він проповідує помилкових Євангелії, але він не
пропонує будь-якого Бога, язичницьких або іншим чином надавати поклоніння.

Бог говорить: Не здійснювати перелюб або блуд ще лібералізм заохочує таких аморальності,
пропонуючи безкоштовну презервативів в школах для наших дітей.

Бог говорить: Чи не вбивати, але лібералізм каже, що жіноче тіло належить їй, і вона вибирає
перервати (вбивство) її майбутньої дитини і тут-нічого неправильно з цим, і вона повинна зробити, як
вона бажає.

Бог говорить: Дитину, які не були покарані їхні батьки повинні нелюбимої за батьками, і
що батьківського повинні дивитися на дитину, не більше ніж сволота. Лібералізм пройшов цивільних
законів, що забороняють батькам від дачі учнем до своїх власних дітей і що, якщо батьки повинні
отшлепать непокірних дитину, дитина може бути відібране у батьків і батьків, заарештований за
жорстоке поводження з дітьми.
Це лише деякі з кричуще очевидна, відмінності в особистості між тим, що є Бог і праведників а
тим, що є брехнею сатани і зла.

Сатана в Райський Сад
Тепер змія була більше subtil , ніж будь-який польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він
до жінки (Єва), чи Бог сказав, "Не Їжте з усякого дерева саду?" Книга Буття 3:1
В Божому Святе Письмо дає нам уявлення про особистості сатани сатани взаємодії з Єву в
Едемському саду.
Слово "Subtil", є Старий англійський правопис для слова "витончена," визначається як:
1. Невеликим і не очевидно, приємно делікатної і з
анижені.
Слово "легке" подальшого визначається як: поводитися з кимось гр
убо, свідомо ігноруючи його або її, щоб думати
про або лікування щось як неважливе .
Як воно дається в тринадцятого вірша і ті, які слідують, сатана є "Слабкої" в тому, що він
навмисно лікує заповіді Бога і через них, всемогутній Бог, з distain і, як ніби вони є дуже важливими.
Що Бог говорить нам, тому, що Сатана був більше "витончена" навіть Бога, ніж думав він був.
Бути "приємно делікатний", це буде брехун, але так як зробити
брехні звучать як істина і правду, як брехня. Адольф

Гітлер є гарним прикладом того, кого-то, хто може сказати, що лежить в таким чином, щоб зробити
великої кількості людей вірити брехні як вірно. В цьому омана Гітлер був в змозі взяти під контроль
цілий народ Німеччини і мала вплив в багатьох інших країн світу. Гітлер є часто разів згадується як анти
Христос і що через його здібності, щоб брехати і мати їх вважали так багато що змушує його нагадують
сатани.
2. розумні, досвідчені, або недостатньо чутлива,
зробити вишуканий суджень і відмінності .
Чим більше розумний і знаючі людина, тим легше це для тих, хто не як добре освічені і
неосвічені брехати. Неосвічених буде бачити вас в якості маючи більший знання і прийняти
це тому знаєте більше, ніж вони роблять і потім прийняти ваш погляд через їх менш освічені
думку. Саме з цієї причини, що Бог хоче, щоб ми всі одержимо знання святі слова його для
себе і не покладатися на що інші говорять нам.
3. Deverly, непрямі і геніальний.
Слово "Deverly" є старий Англійська правопису для слова "демонології" визначається як: ж
орстоких або зла поведінку або дії. Зло акт аб
о актів нібито виконанні закликає повноваженн
я диявол або зла духів.
Те, що ці три визначення слова "Витончена" Показати нам говорили, сатана лежить Єва таких
освічених і гладкою приємним способом мовлення таким чином, щоб переконати її, що те, що сатана
говорив був істину, що є чому вона не відмовлялась сатани, незважаючи на те, що вона знала, що він
сказав, що був опозиції до що Бог сказав їй.

Сатана запитує Єва питання
І він, (сатана), промовив до жінки (Єва), чи Бог сказав, "Не Їжте з усякого дерева саду?"
У цьому питанні сатана говорить дружні і розмовний чином, як якщо б цікаво знати, наскільки
добре розуміє навіть заповідь, що Бог учинив щодо дерево добра і зла.

Відповідь Єви
І відповіла жінка змієві, "ви можете їсти плодів дерев саду: але з плодів дерева, що в середині
раю, Бог сказав, ' не Їжте із нього, не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти." Книга Буття 3:2-3
Очевидно, це повинні були в Едемському саду, що тварини можуть прийти до вас і починають
говорити з вами, тому що немає нічого, написані в цих віршах, що припускає, що Єва був здивований
або захоплений зненацька, що ця змія підійшов до неї і почати розмову з нею.
По суті те, що Єва говорить закуска є те, що Бог дав дозвіл, що вона може з'їсти всі дерев саду, за
винятком одного, один, який був в середині саду; і що якщо вона їла від нього Бог сказав їй, що вона
неодмінно помре .

Брехні сатани
І сказав змій до жінки "Ye Умерти не вмрете: Бо відає Бог, що в той же день ви їсти, то ваші
очі, і ви будете немов Боги, знаючи добро і зло." Книга Буття 3:4-5
Я вже згадував, це в інших уроків, але я хочу сказати, він знову тут; Кращі сказав брехні 90%
правду і тільки 10% брехні.
В вище Лі сказав сатана єдиний істинний брехні є що яка розповідає Eve, "Ye повинен не
померти". Решту те, що сатана говорить Єва є істинним, вона матиме її очі відкрилися і вона потім буде
знати різницю між добром і злом. Як тільки вона з'їла з забороненого дерева, вона знала, що вона
зробила неправильно і в цьому поганого вона зробила зла проти заповіді Бога, який заборонила їй від
їжі від цього одного дерева.
Більше доказів, що сатана не лежала, оскільки напередодні стурбована тим, була в тому, що Єва
не померти як тільки вона з'їла з заборонений плід.
Якщо уважно придивитися до слів Божих, Бог ніколи не сказав, що вона помре відразу, тільки те,
що вона неодмінно помре, і як ми всі знаємо з цієї історії, Адам і Єва, обидва помирають в часі. Вони не
грішили, вони б ніколи не помер. Сатана, будучи тонким і розумний, знав про це про слово Боже, але
використовується слово Боже і обдурити Єва в вважаючи, що брехні сатани, як істина і слово Боже як
брехня.

Єва є обдурять
І побачила жінка, що дерево було добре для їжі, і що він був приємним для очей і дерево бажати
кращого зробити один мудрий, вона взяла фруктів та й їла і також дала чоловікові з нею; і він з'їв.
Книга Буття 3:6
В цих віршах Бог показує вірно особистості того, хто сатани. Тільки неосвіченим може
перебувати під впливом і обдуреним на таку людину, яка дає додатковий поштовх до ваших необхідно
виховувати себе в істинне слово Боже і не покладатися на те, що інші розповісти вам визначати ваше
поклоніння Богу.

Прийти до Бога, як немовля
Отже укладання осторонь усякою злобою і всі guile і лицемірство і envies і всі бездушності
жіноче, як Новонароджені немовлята, бажання щирі молоко слово, яке ви можете рости тим самим:
Якщо так бути ye вкусили, що Господь є милостивий. Я Петра 2:1-3
У вашому прагненні і вивчення Священного Писання шукати слово Боже, не людина вже маючи
попереднього знання, мудрості, а новонароджений малюк, з немає преформованих понять, guile або
лицемірство. Дозволити ваше розуміння Священного Писання, щоб прийти до вас, як від в перший раз і
прийняти як істини слова Божого. Не порівняти те, що Бог говорить з те, що ви думаєте, ви вже знаєте,
але прийняти слово Боже і засновувати Ваш поклоніння відповідно до цієї істини і більше нічого.

Прокладка осторонь усякою злобою: Слово "злоби" визначається як: наміри аб
о бажання, щоб завдати шкоди або біль, щоб хтось. Те,
що Петро говорить в тому, що коли ви входите до вивчення Священного Писання, не потрібно вводити
в неї з наміром з виготовлення, що каже Господь fit вашу упереджених розуміння. Ввести на ваше
дослідження з відкритим серцем, як би "немовля", хто запитує свого батька, "де беруться діти," і буде
приймати як правда, все, що його батько говорить йому. Якщо ви приймаєте все, що Бог говорить вам,
як написано у святих Писаннях, потім укласти ви ваше дослідження як "немовля."
Якщо ви вважаєте, що те, що ви вже знаєте, так що ви завжди дали поклоніння Богу є
правильним і потім читаєш в Писанні те, що говорив Бог, що суперечить те, що ви завжди вважав, щоб
бути правдою, відкидати те, що ви думаєте, ви знаєте і прийняти без сумніву слово Боже.

Чудовим прикладом цього є суботу неділю. Протягом всього вашого життя ви сказали, і ви
прийняли як істина, що перший день тижня лордів день відпочинку, але у Біблії немає ніде не що
написано де Бог або Ісус дає інструкції або заповідь, що в перший день суботній Господа, але це
пишеться, "Але сьомий день – Субота Господь, Бог твій." Вихід 20:10. Це необхідно, що ви прийняли,
що написано в Писанні як правду і що сьомого дня тижня або суботу суботній Господь, і що перший
день або неділю брехні сатани.
Якщо ви зберігаєте ваші упереджених розуміння, що дня суботи слід дотримуватись, то ви не в
змозі увійти на ваше дослідження як "Немовля", а з це втрата невинності попадеться коротко про пошук
справжній слово Боже.

І всі guile: Слово "Guile," визначається як: хитрість, брехливий, або
зрадницький якість. Ви можете сказати собі, що немає такого роду людина, тому це
не відноситься до вас, але ви повинні знати, що сатана має послідовників, які навіть не знаю, що вони
знаходяться під впливом сатани чи контролю, але вони мали намір свідомо змусити слово Боже, щоб
вони відповідали брехні сатани і хочете, що ви повинні розуміти, справжній слово Боже.

І лицемірство: Слово "лицемірство," визначається як: помилкові претензі
ї або протестних маючи чудові принципи, переконан
ня або почуття. За наявності проповідник або священик, який відкидає сьомий день
суботній як істина, навіть після того, як ви показати в Писанні, де Господь каже, що, то ця людина
"лицеміром" і повинні не слід покладатися дати вам вказівки в дослідженні Біблії.

І envies: Слово "Envies," визначається як: бажаючі, що хтось інший може. Що мають
відношення до цього питання вступу до вивчення святе слово Боже, якщо ви подивитеся на багатство і
блиск Римської церкви, або будь-який інший світ релігій, з заздрість і бажання бути частиною що, то
вам буде падати коротко про пошук справжній слово Боже, для поклоніння Богу це духовна , не земне.
Багатства на землі не цінність Богу, врешті-решт, Бог створив його і тому всі належить йому. Жоден
багатства, які можна придбати в цьому житті не має будь-яке значення в вашого можливого вступу в
небеса. Не бути "заздрісні" таких церков і Згромадженнях, прикро за них, бо вони знаходяться на
неправильний шлях, і вічної смерті буде їх нагорода.

Як Новонароджені немовлята, бажання щирі молоко слово, яке ви можете
рости тим самим: Коли ви входите до вивчення як новонароджений малюк, слово Боже, слово

Боже є як молоко для дитини, це дає харчування і зростання знаючи, що Бог є і те, що Бог вимагає від
вас.

Те, що Бог потребує
І тепер, Ізраїль, що відкрилося, Господь, Бог твій вимагають тебе, але треба боятися Господа,
Бога твого, ходити на всіх дорогах своїх і любить його і служити Господу Бога твого всім серцем
твоїм і всією душею своєю, щоб дотримуватися заповіді Господа і постанови його, що я наказую тобі
цієї день твого назавжди? " Повторення закону 10:12-13

Пам'ятайте: Ізраїль відносяться не до народу Ізраїля, але

всі, хто подола

ти свої гріхи, як зробив Якова, який є, чому Бог перейменовано йому
Якова Ізраїлем, і чому я маю на увазі всі, хто "тримати заповіді Бога і мают
ь свідчення Ісуса Христа" бути ізраїльтяни .
Те, що відкрилося, Господь, Бог твій, що вимагають тебе: В цих словах, Мойсей, повідомляє нам
що Бог вимагати щось від нас в обмін на його милість.
Слово "вимагати", визначається як:
1. Щоб мати потребу з чогось або когось для ціле
й;
2. Мати щось як обов'язкову передумову;
3. Вимагати щось за законом або регулювання;
4. Наполягати, що хтось щось зробити.
Слово "передумовою" подальшого визначається як: те, що повинно бути з
роблено або погодився, до початку щось інше .
Коли ви висловити це з метою надання істинний і правильний поклоніння Богу, то ви розумієте,
що у Бога є необхідною умовою для його даючи вам його про милість і визнання ви як один з його
Святим і все що вам потрібно:

, Але боятися Господа, Бога твого: Страх Божий,"це не боятися Бога, але дати по
вагу і любов до Бога.

Ходити на всіх дорогах своїх: Які способи Бога? Якщо ви є батьком, ви будете мати деякі
розуміння цього. Коли ви сказати своїм дітям, що вони повинні робити це чи що, і коли вони не роблять
так що ви догану їх, тоді ви показуєте вашої дитини, ваш спосіб робити речі, на відміну від їх робити
речі по-своєму.
Це також вірно Бога. Бог дав людині набір правил, за допомогою якого ми хочемо прожити своє
життя, вони відомі як Десять заповідей. Перше пришестя Христа Ісус навчив нас додаткових балів
Божого моралі, не очевидно, перерахованого в десять заповідей. Все це шлях Божого.
Коли ви тому "ходити на шляху до Бога", підтримувати і практиці моральний імператив
Божому, але ви повинні також надати поклоніння Богу точно так, як Бог має прописано в перших
чотирьох з десяти заповідей. Як вище показує це «всі способи Бога», або є недостатнім.

І любити його і Служіть Господеві Бога твого всім серцем твоїм і всією душею
своєю: У ці слова Бога не тільки розповість вамЛюбов,"його, але Бог також дає визначення тільки те,
що ви повинні зробити сповідувати свою любов для нього,"служити Господа Бога
твого всім серцем твоїм і всією душею. "

Тримати заповіді Господа, і постанови його, що я наказую тобі цієї день твого
назавжди: Один із способів сповідувати свою любов до Бога є тримати його Десят
ь заповідей .

Божа трюїзм
Я сподіваюся, що я представив вище в таким чином, щоб допомогти вам побачити контраст між
Божого особистості, честь і морального характеру і що сатани. Якщо ви враховуйте як особистостей у
той час як ви вивчати Святе Євангеліє, ви знайдете його легше розрізняти брехні сатани. В цьому ж
світлі я хочу ще раз дати вам, що я прийшов кликати, "Прописні істини Божий."
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.

Анти Христос визначено
Хоча я був з ними в світі, я беріг їх у ім'я твоє: ті що ти козеняти не дав мені я зберігав і ніхто з них є
втратив, але загибіль; що писання можуть бути виконані. Іоанна 17:12

Тепер у вас є розуміння, що існують два контрастних особистостей між що Бога і що сатани, я
хочу, щоб ви зрозуміли, що сатана хоче, щоб приховати що відміну від вас. Якщо ви не знаєте, то ви
знайдете його важко чи навіть неможливо знати, який є слово Боже і яка помилкових Євангеліє сатани.
Для того, щоб виконати цей обман, сатана створено багато поганські релігії протягом століть, але
з створенням церкви Христа, пропонуючи ідолів, як боги більше не є життєздатним брехня, тому сатана
створила релігії, яка має звуку і почуття церква Христа; Сатана навіть називає його Церкви Христа, але
це підроблені і помилкові, як контрафактних законопроект $20.

Визначення анти Христос
Хоча я був з ними в світі, я беріг їх у ім'я твоє: ті що ти козеняти не дав мені я зберігав і ніхто з них є
втратив, але загибіль; що писання можуть бути виконані. Іоанна 17:12

Це важливо зрозуміти сатани, які ми визначимо, тільки що означає слово "Антихриста."
Слова "Христос" очевидно, що відноситься до Спасителя, Син Божий, сутні
сть Бога про Сотворіння.
Більшість з вас буде вважати, що слово "анти" означає, що, бути проти, або в
oppositionі ви б бути правильним, якщо шукати слова в англійському словнику.
Таким чином, анти Христос є хтось або щось, що змушує вас думають, що вони Христа, через
Хибна уявлення та заміни. Це можна відобразити у Біблії з наступних вірші.

Проблема в тому, що в word, "анти-" , яка використовується в Біблії Грецька в його походження
і тому має визначення з більше значення, ніж Англійське слово. Дивлячись на визначення в Біблії
словника "анти-Христос," визначається як: христи неправдиві, замінник
Христа, протилежне, реверс, нейтралізуючи антагон
істичних.
Таким чином, анти Христос є хтось або щось, що змушує вас думати, що вони є Христос, чер
ез Хибна уявлення та заміни. Це можна відобразити у Біблії з наступних
вірші.

Загибіль
Хоча я був з ними в світі, я беріг їх у ім'я твоє: ті що ти козеняти не дав мені я зберігав і ніхто з них є
втратив, але загибіль; що писання можуть бути виконані. Іоанна 17:12

Цей вірш має на увазі Юда Іскаріотський, що був одним з учнів Ісуса, які обманом; виявлено
його справжній характер, коли він зрадив Ісуса фарисеїв. Це, щоб показати нам, що навіть тих, кого ми
любимо можна і обдурити нас, з свій власний невігластва, а також тому, що вони залежать від або під
контролем сатани. Саме з цієї причини, чому Бог дає нам такі попередження.

Залишатися вірним слово Боже Ісуса
Тепер ми благаю вас, браття, прихід Господа нашого Ісуса Христа а наші збір разом до нього: що ви не
скоро похитнеться на увазі, або тривожиться, ні духом, ні слова, ні листа як з нами, як тому що Христа на є під
рукою. II Солунян 2:1-2
Християнської віри і церква Христа заснована на вчення Ісуса. Ісус вчив не тільки дванадцяти апостолів,
але багато інших, які слідували за ним і слухав, що Ісус сказав. Ці учні потім вийшли і повторював, що вони
почули Ісус говорити про інших, і таким чином вчення Ісуса Христа були опубліковані протягом всієї Римської
імперії і за його межами.

Тепер ми благаю вас, браття: Слово "Beseech" визначається як: випросити хт
ось щось зробити.
Вище два вірші були написані апостола Павла, і він дає попередження у вигляді листа до одного
з тих, хто молиться що Павло мав допомогло встановити. Пол є "юдейських" зібранні, яке вони не
відхилятися від те, що Павло проповідував їм.

На пришестя Господа нашого Ісуса Христа: У цьому Пол є даючи перевірку, що він
дає попередження, як те, що Павло говорив про що відношення до вчення Ісуса Христа на відміну від
будь-якого іншого питання, що він говорив з ними про.

І по нашу збір разом до нього: Це один раз більше зробити, це ясно, що Павло дає
попередження про те, суть того, що Павло проповідував, що стосуються вчення Ісуса Христа.
Що ви не скоро похитнеться на увазі: Пол намагається переконати тих з цієї Конгрегація, що
Павло проповідував їм це правда, і тому покластися, і не можуть бути розміщені сумніви щодо того
Павло проповідував true Ісуса.

Або тривожиться, ані духу, ні слова: Якщо ви читали те, що Павло дійсно говорили і
писали, але хтось показує, щось, що надає сенс про те, що Павло мав намір сказати, то вам може
похитнеться про те, що правда, а що брехня.

Ані через листа як з нами: Павло хоче, що ті, до кого він написав цей лист, а також будьякі інші, які в майбутньому поколінь, можливо випадком, щоб читати те, що він написав, тримати
швидко, щоб те, що Ісус і ним Павло сказав Згромадження і передбачалося, а це означає, що вони
застосовуються до їх слова.
Сатана буде і спробував спотворити, що яку навчав Ісус, а також те, що апостоли проповідували і
була написана та надрукована. Вкрай важливо, тому що кожен з нас витрачати час і зусилля, щоб
вчитися і тим самим прийти до нашим власним розумінням того, що їх зміст було і є.

, Що до дня Христа і є під рукою: Питання, я прошу це те, що день Христа? Це
відноситися до того дня, коли Ісус Христос повернеться до землі, або робить це відноситься до першого
пришестя Христа і що в свою чергу посилається на те, що Ісус навчав. Прийняті тільки самі слова, я б
сказати, що ці два вірша говорити з першого пришестя Ісуса Христа, але наступні вірші, дати більше
інформації.

Нехай ні чоловік обманює вас
Хай ніхто не обманює вас будь-якими засобами: бо той день не прийде, хіба там come падаючий away
першої і що людина гріх об'явлена загибіль; II Солунян 2:3

Хай ніхто не обманює вас будь-якими засобами: Апостолів Ісуса сумлінного
проповідували те, що Ісус навчав до них. У цьому ви можете покластися на поруки, що те, що написано
в своїх книгах є точні, вірні та те, що Ісус говорив.
З ця впевненість коли ви сказали те, що відміну те, що вони написали, потім ви повинні сумнів
цю нову інформацію і порівняти його з того, що написано в книгах апостолів. Не тільки приймати що ця
нова інформація є істинним і правильно.
Одним з таких прикладів є багато чого з того, що я написав як він ставиться до книги, написані
апостола Павла. Я показав, що багато чого з того, що Павло сенс є авторитетним мати на увазі, має мало
схожі на що фактично означає як основі контексті Павло писав. Це призвело до значень, які знаходяться
в прямої опозиції до що людей припускали, був призначений за останні 2000 років.
Я відчуваю, що я зробив твердих корпус для цих альтернативних смисли, але багато хто, хто
читав мій інтерпретацій відхилити мої інтерпретацій і провели вірним те, що вони повинні завжди
говорили, сенс, щоб бути.
Саме з цієї причини, що навіть що котрий я показано та огляду доказів на підтримку, не є завжди
приймаються як правду, але часто часи був висміювали і зневажали. Я знаю, що я правильно, не тому,
що це те, що я думаю, але тому, що це, як Бог дав мені розуміння, щоб бути. Я поклав мою покладатися
на Бога а на Бога трюїзм. Прочитайте те, що я показав у з глави під назвою писаннях Павла, як вирішити
для себе.

Падаючий away першої
Хай ніхто не обманює вас будь-якими засобами: бо не прийде той день, за винятком туди приходять
падаючий away першої, і що людина гріха об'явлена загибіль; II Солунян 2:3

Вище віршах що-небудь інше, щоб сказати, що я відчуваю, що важливо, ", крім туди приходять
падаючий away першої," тримає потужний попередженням для тих з нас, хто знайшов істину в Біблії.
Що це говорить нам є що другого пришестя Ісуса не буде відбуватися, поки немає падаючий геть що
відбувається вперше.

Що відпаде?
Це можна проілюструвати кращий знайдене входження. Я буду використовувати немає назви,
але людина високу репутацію, пастор відомих вчення, була виявлена бути адвокат хлопчиків. Цей вірш

говорить нам, що якщо ті речі, які цей пастор проповідував сприйматися як правда, тепер, показав свою
істинну природу, то ви спочатку потрібно перевірити його вчення з Біблією. Якщо він не є Бога, в тому,
що він порушує Заповідей Божих, то само собою логіки, ні були його вчення Божого.

Помилкове розуміння
Практично все, що я говорив щодо цього питання, які називають себе будучи християнської,
припустимо, що до падіння від готелю буде що християни рости втомився від Божого моралі і почати
повернутися спиною Бога і звернутися до аморальність сатани. Це як Сатана буде вам вірю, і брехня.
Пам'ятайте: кращих розповів брехні правду 90% та 10% брехні.
Якщо подивитися навколо вас сьогодні, ви побачите, що люди дійсно видаляються з моралі Бога
і обняв аморальності лібералізму, лжепророк сатани. У цьому ми бачимо правду у false, розуміння, але
те, що робить це неправда, що ці люди, які приймають аморальну поведінку, де дійсно ніколи не
християни. Вони можуть піднімалося себе християнами, але як особистості вони ніколи не обійняв
Божого моралі або дала поклоніння Богу, як він наказує.
Якщо ви по-справжньому любити Бога і все, що він виступає за, то це буде практично неможливо
можна підставляти свою спину ваша віра й укласти гріха і позбавлення, як ті, під впливом лібералізм
впали.

Справжній сенс Божого
Правда в тому, що ті всіх релігійних назад угідь прийде почути справжній слово Боже, і після
того, як вони чують і зрозуміти, вони відвернутися від цих помилкових релігій і прийняти Божий моралі
і True та виправити поклоніння Богу. Ось на це, що розкриє сатани, хто він як вище прикладі
примхливий пастор показали свою справжню сутність, тим самим дає привід для своєї пастви поставити
під сумнів Євангелія він проповідував.
Я хочу, щоб повідомити всім, хто взяв час, щоб прочитати ці слова на цій сторінці, на велике
падіння від готелю зараз відбувається. Оскільки я створила цю веб-сторінку як режисером був Бог мені
робити, тисячі людей по всій землі навчилися вірно слово Боже і поправив їх культу у відповідність з
цим яким командам Бога. Чим ближче ми підходимо до першої світової війни та великої скорботи, чим
швидше це падіння від готелю прискорення. Завдяки Богові за інструктаж мені встановити цю вебсторінку.

Для цього дня не прийде
Хай ніхто не обманює вас будь-якими засобами: бо не прийде той день, за винятком туди приходять
падаючий away першої, і що людина гріха об'явлена загибіль; II Солунян 2:3

Те, що день? Тема або контексту ці вірші є що День Христового під рукою, тому що це той день,
що Павло говорить не прийде. День Христового визначається як день, коли Ісус Христос повертається
на землю, інакше відомий як на другому приході Христа.

За винятком туди приходять падаючий away першої
Я повинен запитати питання в тому, "Що Павло означає за"Підвищенний Away перший? "
Коротше, йдеться про всі ті, хто мають були в оману шляхом сатани помилкових Євангелія, і після того,
як вони показані справжній слово Боже, покаятися в своїх гріхах, відпасти від церков антихрист та
інших таких поганські релігії і перетворити правдиву віру, як учив Ісуса як заснована Десять заповідей.

Людський гріха з'явиться
У книзі Джон загибіль було посилання Юдою Іскаріотським, але хто, що Павло дає посилання, в
тому, що він повинен бути виявлені?
Слово "погибелі" визначається як: покарання у пеклі, штат вічног
о покарання у пеклі, що грішники терпіти після смер
ті. В тому, що я знаю, що не всі грішники повинні знати вічне або вічного покарання, якщо пекло
вогонь, я не щаслива з цим визначенням тому я пішов до узгодження Біблії і підняв у розділі грецького
слово "Погибелі".
Англійське слово "погибелі" замінює грецького слова "Apoleia" визначається як: загибе
ль або втрата, фізичних і духовних, знищення або по
мерти, загинути, щоб приділяти відходів. Як ви можете бачити,
це визначення не означає вічне біль або страждання, але, що ви обидва загинути, фізично і духовно.
Людина живе в кращому може бути 100 років. За цей короткий час якщо це зло, що людина або
опозиції до способів Бога, він буде перервана в отриманні Царство Небесне і невдачу в отримання

вічного життя. В тому, що людина не природно має вічне життя як Бог дав ангели, це подарунок
приділяється чоловіків і жінок, коли вони добитися правди і тим самим стати святими Бога.
Бог – милостивий, так що не думаю, що Бог потягне за собою хтось writhe у вічній болю і
страждань просто невеликі 100 років гріховності.

Пам'ятайте: Бог є життя, але для Бога не було б не життя. До Бога не маючи життя є
найгіршим покарання, яке ви можете коли-небудь отримати. Грішником ви будете покарані, але вашу
покарання буде вічної смерті. Все, що ти, кожна думка, що ви коли-небудь мав, вашої мрії і бажання,
все, що робить, хто ти, будуть видалені з існування. Ви перестане існувати, і не буде ніяких шансів
Воскресіння Христового знову.
Я бачу це як правильне визначення того, що означає йти в "погибелі."

Хто виступає проти Бога
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 2:4

Які opposeth і exalteth себе перш за все, зване Богом: Ці слова дати нам відповідь про
те, кому це, що будучи називається Сином погибелі. Юда не виступали проти Бога, ні він exalt себе над
Богу або Ісус. Юда був порядку денного, повстання євреїв, щоб вигнати римських окупантів із народу
Ізраїля. Коли Юда зрозумів, що Ісус не поділяють цієї ж мети Юда став знавіснілий та на його
розчарування, він зрадив Ісуса до своїх ворогів.
Якщо, то це не говорить Іуди як Сином погибелі, а потім тільки інші, що виступає проти Бога, і
хто радіє себе над Богу, несе Люцифер, сатана.

Або які поклонялися: Це потім дає подальше доказ того, що це сатана, що ці вірші Говорячи
про.

, Щоб він, як Бог той, хто храм Бога: Це пророцтво майбутній час. Створюючи свою
релігію анти Христос, сатана встановлює, що він сатана Бога, і коли люди вступають в його Церкви,
щоб дати поклоніння, вони роблять так як сатана помилкових проповідує Євангелію.

Чинить, сам, що він є Бог: Це ставить сатана, як сидить на троні Бога, наче він Бог і всі ці
подарунок дають поклоніння йому.

За словами в цих віршах я впевнений, тепер ви можете побачити, що вони мають на увазі сатана і
його анти Христос як бути Сином погибелі; Однак, те, що Павло по-справжньому Говорячи про або
контексті те, що Павло пише про це другому приході Христа Ісуса і як цього не станеться доки сином
погибелі розкривається для брехун, що він, і люди, розуміючи, що це буде все відпасти від цих
помилкових релігій і бути перетворені у правдиву віру, як учив Ісуса Христа і як його вчення
функціонують на основі Десять заповідей.
Як я вже сказав, це пророцтво, що має, але щоб прибути пройти, тому вона все ще у своєму
майбутньому. В тому, що є кілька тисяч людей, які пройшли до Божого веб-сторінки, які Бог змусили
мене встановити, я впевнений, що цього пророцтва знаходиться в процесі здійсненною.

Пам'ятайте: Люцифер була улюбленим Бога; Люцифер був одного з двох ангелів, що
стояли на будь-якому стороні престолу Божого або віко. Що Люцифер впала від благодаті, коли він
повстав проти Бога, і що Юда повстали проти Христа, щоб показати нам, що навіть хтось улюблених та
надійних, насправді може бути агентом сатани і може привести вас оману від Бога в брехні і обманів
сатани.

Встановлення Римської церкви
Тепер, що Бог має ім'я в місто, що місце антихрист, Бог, то дає нам ідентифікатори, що дає
посилання про те, яке місто що Вавилонська є великий.

Пам'ятайте: Перша спроба сатани на встановлення помилкових релігій був в язичницької
релігії античності, де ідолів різьблені статуї де дав би бути богів, які люди то спитався перед і дав
поклоніння.

Коротка історія
Коли Бог Ісус створена церкви Христа, який дав поклоніння невидимого, але живого Бога
створення, культ неживих статуї не вдалося виконати сприйматися як боги більше. Втративши цей
елемент керування народу, сатана накопичений впливу і контролю над дуже храму в Єрусалимі і його
вплив на старших, фарисеї та інші. Храм потім знищив Богом, сатаною встановивши вплив і контроль
над імператорів римського, спочатку починаючи з імператора Нерона і останній імператор Костянтин.

Жінка блудниця
Потім з очевидною падіння Риму, сатана встановлює іншої Церкви, антихрист, який є ще більш
потужним, ніж будь-який з поганські релігії і більш безжальними, ніж ті, з давніх часів. Цієї нової релігії
грунтується на Помилкових Євангеліє сатани, який важко відрізнити від Бога Святого Писання, за
винятком старанного дослідження і дослідження.
Як ви пам'ятаєте, в книзі Даниїла дав нам кілька ідентифікаторів що при покласти разом
показало, що тільки Римської церкви може бути антихрист, з баченнями, що Ісус дає апостола Іоанна,
Ісус показує, ще один аспект церкви в Римі, який дає гарантію, що це дійсно антихриста.

Великим повія
І прийшов один із семи Анголів, що було сім чаш і розмовляв зі мною, сказав мені: "Приходьте
сюди; Скажу тобі судження великим повія що сидить на водах багатьох: з якими царі земні вчинили
перелюб, і жителі Землі були п'яні з вином її розпусти. Одкровення 17:1-2
З падіння Риму сатана встановлює іншої Церкви, антихрист, який є ще більш потужним, ніж
будь-який з поганські релігії і більш безжальними, ніж ті, з давніх часів. Ця нова релігія базується на
помилкових Євангелії сатани, який важко відрізнити від Бога Святого Писання, за винятком старанного
дослідження і дослідження.

Судження великим повія: Я прошу йдеться "хто або те, що є цей великий повія, що Бог,
що символізує як жінка".

Пам'ятайте:

ми обговорюємо сатани спроби підробки церкви Христа, таким чином, ця

жінка є аспектом сатани. Бог показує жінка "Великої повія," таким чином, щоб відобразити той факт, що
вона не благочестивим в тому, що бути повія показує, займатися розпусти, який є гріхом проти Бога
Десять заповідей.

Сидить на водах багатьох
Який сидить на водах багатьох: Ключове слово, щоб ця фраза є "водах." Щоб зрозуміти
символізм цього ви повинні мати вивчав і отримала розуміння книзі Даниїла. У Даніель "вода" є
символічним, територій або землі, де Об'єднаних Націй є воскрес і впав у минулому.

Що символізм в голові, "багато води" запропонувати багато земель і країн
по всьому світу .

Червоній звірині
Так він заніс мене Духом у пустиню: і я побачив жінку, на червоній звірині, повні імена
богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. Одкровенні 17:3

я побачив жінку,: Як я вже говорив, книга одкровення дається майже повністю на
символікою. Ця "жінка" є символічним анти Христос, яких ми знаємо з книги
Данила бути Римської церкви.
Анти Христос спочатку символізував в книзі Даниїла як "малий Ріг," де Ріг встановлюється бути
символічний нації чи царства. Тому антихрист починає, як мало нації. Потім ми отримали антихрист
символом, як Звір виходить з моря, Преподобний 13:1. Цей третій і останній символіка антихрист
Блудниця жінкаБог хоче, що ми розуміємо, що анти Христос пережила еволюція протягом століть.

Звірині: Цей звір є символічним сатани помилкових Євангелія. Жінка або анти Христос сидить
на помилкових Євангелії в тому, що Римська церква має в якості свого заснування, помилкові Євангеліє
сатани. Зрозуміла це якщо врахувати, що римські Папи і священики Римської церкви проповідувати це
блюзнірство проти слово та Заповідей Божих.

Повні імена богохульство: Що таке повні імена богохульство Не жінка, але червоні
кольорові звіра. Чому це чудовисько повний богохульство? Вона сповнена богохульство оскільки сатана
помилкових Євангеліє повні брехні сатани, і цих брехні зневажати проти Бога Святого Писання.
Знаючи це, Бог дає ідентифікатори про те, яке місто, що місце антихрист, яку Бог називає
Вавилону великого.

Ідентифікатори Вавилону великого
Так він заніс мене Духом у пустиню: і я побачив жінку, на червоній звірині, повні імена
богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. Одкровенні 17:3

Сім голів
Маючи сім голів це знову символічно ще щось. Розуміння на символікою необхідна для
визначення, що представляють ці сім голів. Як ви пам'ятаєте, Сатана був зображений як Червоний
дракон і дракон було "сім голів." Бог тому використовує цей же символ в червоні кольорові звіра до
показати, що цей звір сатани, в тому, що вона нагадує дракона.
У символіці дракона, Сім голів представлені Семи королівств, але з червоні кольорові звір,
будучи символічний сатани помилкових Євангелія, і, отже, аспект сатани і не маючи контролю, сама,
Сім голів відбутися на інший сенс, який стає ясно, у наступному.

Сім гір
І ось розум, хто створив мудрості. Сім голів це сім гір, на якій сидить жінка. Одкровення 17:9
Як ми дізналися, Римська церква є анти Христос; тому Риму є світовою столицею Римської
католицької церкви. Історично Римська церква називають містом семи пагорбів, так що цей
ідентифікатор вписується Римської церкви. Цей ідентифікатор таким чином сприяє показ коректність
наше розуміння того, що Римської церкви є анти Христос, а також тому, що Риму це місто, що Бог
називає Вавилону великого.

Десять рогів
І десять рогів, які ти бачив, то є десять царів, які не отримали поки ще немає Королівство, але
приймете силу, як царів одна година з звіра. Одкровення 17:12

І десять роги, як ви пам'ятаєте з Червоний дракон, десять рогів представлені десять царів, але
знову з червоні кольорові звір, десять рогів взяти на себе аналогічний зміст з червоні кольорові звір
також.
Ці королі є представником співробітників з анти Христос, що брати участь у діях, які сприяють і
дати прожитку сатани через їх відносинах з анти Христос. Анти Христос це більше, ніж простий релігії;
Це гео політичної релігійних потужності на землі її столиця, розташованих у Ватикані, яка розташована
в межах міста Рим, Італія.

Жінка ідентифікатори
І, жінка була була одягнена в порфіру й кармазин, прикрашена золотом і коштовним камінням
та перлами, і тримала золоту чашу в руці, повну гидоти та нечести її розпусти. Одкровення 17:4
Була одягнена в порфіру й кармазин:
Прикрашена золотом, коштовним камінням та перли:
І тримала золоту чашу в руці:

Пам'ятайте: ми дивимося на сатани спроба підробити церкви Христа; Таким чином, ці
ідентифікатори можна краще зрозуміти якщо порівняти ці статті жінки наряд з наряд Єрусалимського
храму, священик голову.

Пам'ятайте занадто: що має церкви Христа як свого заснування віри, встановлений
Богом з народ Ізраїлю, через закону, який дав Мойсею проповідувати згромаджень перший ізраїльтян.

Первосвященик одягу
, І ці одягу, який вони зробить; тарілку грудей і ефоду і мантії і broidered пальто, mitre (тюрбан)
і пояса: і зроблять вони священні шати для Аарон твій брат і його синів, щоб він до мене в покадити.
Вони повинні взяти золото і синій і фіолетовий і яскраво-червоний й віссон, і. Вихід 28: 4-5
Ви можете побачити схожість одяг первосвященика єврейську віру, і що, який відображається як
носити анти Христос? Таким чином сатана сподівається контрафактними церкви Христа.

Мати розпусти
І на чолі її було написане ім'я: "таємниця, Вавилону великого, мати розпусти й гидоти землі."
Одкровення 17:5
Тепер те, що Бог приділяється ідентичності анти Христос, Бог хоче, що у нас є більше знань, хто
і що антихрист це все про.

Таємниця
Всій Біблії Бог використовує слова або фрази, таких як "ті, хто мають очима, нехай бачать",
або ",тих, хто має вуха, нехай чує." Ці фрази всі означає те ж саме. Бог хоче, щоб ви берете час і

зусилля, вивчення, дослідження, і отримати уявлення про те, що він був тільки показав вам. Це вірно, зі
словом "таємниця" в тринадцятого вірша. Бог говорить нам, що ця "жінка" є "таємниця" що ми
повинні отримати розуміння.

Мати розпусти
Бог потім зображує ця жінка як "мати розпусти."

Чому блудниця?
Бо ти будеш поклоняються Ісусу Христу немає інших: бо Господь, ім'я якого знаходиться
Jealous, заздрісний: щоб ти укласти Завіт з мешканців землі і вони йдуть на чинив після їх боги а
жертвувати до їх боги і один кличе тебе, і ти їсти його жертви. Вихід 34:14-15
Бог використовує символіку блудниця з тієї ж причини він використовував ті, що ішли за
помилкові боги як Переходячи на чинив як у вірші вище від книга виходу.
Ви бачите, акт гонитві за або даючи поклоніння помилковим богам, називається "a чинив",
таким чином, якщо ви помилкові Бога чи церква помилкові Бога, то ви лише повія. Інша назва "повія",
є "блудницю," таким чином, анти Христос є "блудниця."

Чому мати?
Слово «матері,» говорить про те, яких off весни від оригіналу. Бог хоче, що ми розуміємо, що
анти Христос є більше, ніж просто оригінальні "малий Ріг", але що він перетворився з часом. Ось чому
Бог зображує антихрист як звір що виходить на море, сім голів і десять рогів і на його рогів десять
коронки і на його глави ім'я богохульство. Преподобний 13:1 .
Цей другий символізм, щоб показати цієї еволюції, від "малий Ріг," або маленькою країною або
релігії, що світ широкий релігії, "звір."

Пам'ятайте: в книзі Даниїла Бог показав "роги" як Королівство або нації, у той час як "звір"
символом, як імперію або лінійка Націй. Це потім говорить нам, що Бог дивиться на Римської церкви
володарем Націй або його імператорської впливу і влади.

Бог потім символізує антихрист як "жінка,", але не просто жінка, але "велика блудниця." Це,
щоб показати подальший антихрист з невеликою регіональної релігії, що в усьому світі релігії з
Імперського як вплив і багатства.

Прийняти Примітка: поганські релігії античності розглядатися як повії, але анти
Христос, називається "великого лише повія," показують, що анти Христос не просто ще один
помилкової релігії, але релігія з владу і вплив країни і народу.
За словами, "мати розпусти," Бог хоче, щоб далі виявити, що анти Христос – це не просто
Римської церкви, але що він має дочок, які як матері "розпусти," в тому, що вони заснували після і
проповідувати Євангеліє помилкових сатани.
Ми дізналися від книзі Даниїла, що анти Христос є Римської церкви, тепер ми хочемо показати,
що Римська церква має потомства або дочок, які хотіли мати анти Христос. Хто то, ці "дочок
блудниця?" Вони тих церков, які відділилися від Римської церкви, але зберегла багато язичницьких
традицій і практики, встановлених Римської церкви, в суботу неділю бути перехоплені аспект
антихриста.

П'яною кров'ю святих
І я побачив жінку п'яною кров'ю святих і кров'ю мучеників Ісуса: і коли я побачив її, дивувався я
дивом великим. Та Ангол промовив до мене: "тому то оливою ти диво? Я скажу тобі таємниця жінки і
звіра, що carrieth її, хто створив сім голів і десять рогів. Одкровенні 17:6-7
Бути п'яні з кров'ю святих, означає, що ви вбили інші які Бог бачить, як будучи Святим Богом, і
що їх кров на ваших руках. Це пророцтво, що анти Христос або Римської церкви, буде тортури і
вбивства тих, які протистоять язичницьких догми і традицій.

Офіс Христа
І це життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, якого ти маєш послав.
Джон 17:3

Те, що апостол Іван говорив у цьому вище вірш є що бажанням вічне життя, то ви повинні
дізнатися і зрозуміти, єдиний істинний Бог і він є Ісуса Христа, який був посланий від Бога привести
людини від гріха і брехні сатани, до світла справжній слово Боже.

Помилкові поклоніння Богу
Не додати до слова, яких я, (Бога), накажете ви, ні ви повинні зменшити нічого від нього, що ye
може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Щоб зрозуміти цей вірш, дозвольте мені дати вам розуміння простих реальному житті, щоб
внести ясність про те, що цей вірш намагаються переконати всіх нас.

Притча про пончики
Якщо десятка пончики, то у вас дванадцять пончики, правильно. Якщо взяти один пончик геть,
тепер уже не обов'язково десятка пончики. Якщо ви додасте інший пончик в дюжину, тепер уже не
обов'язково 12 пончиків, але 13. В обох випадках ви змінили те, що було на щось інше і, отже, не те ж
саме, як це було.
Це стосується слова Божого як добре. Якщо Бог говорить, "сьомий день – Субота Господь, Бог
твій, то може бути ніяких сумнівів те, що Бог сказав нам які день тижня, що Божий день відпочинку.
Але церква або релігії говорить вам, "ні! Не дотримуються сьомого дня, але спостерігати в перший день
замість". Таким чином, сатана має сказав брехня, і тому, що ця брехня в прямому протиріччі слово
Боже, які також Духом Святим, то ця брехня, сказав сатана непрощенним гріхом.
Сатана не піклується, якщо він здійснює гріхи проти Бога, чи ні, але коли ви тримаєте в перший
день тижня, як лордів день відпочинку, то ви також в прямій опозиції і непокори, щоб слово Боже і як
тринадцятого вірша говорить нам, ми хочемо не додавання або віднімання від слова Божого.

Пам'ятайте: Бог каже нам, що ми повинні поклонятися йому точно, як він команди, як
показано вище віршах від книзі Повторення закону, навіть найменші зміни, і ми перестати поклоніння
Богу, але поклонятися винахід наших власних. Для того, щоб бути заміною для Христа, анти Христос
має взяти на себе роль Христа і зовнішній вигляд Христа, цьому створити неправдиві поклоніння. Коли
ви не в змозі дати вашого поклоніння, як Бог команди, значить він не Бог, що ви поклоніння, але сатана.
Ми з обговорення на контрафакту церкви Христа сатани. Щоб повністю зрозуміти, що це
означає, ви повинні зрозуміти станції або офісів Христа і порівняти їх з як анти Христос намагається
видати себе за ці офіси та станцій Христа. Чому це важливо? Наступний вірш пояснює це дуже добре.

Вічне життя
І це життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, якого ти маєш послав.
Джон 17:3

Єдиний спосіб познайомитися з Богом особисто і близько є, якщо ви берете час і зусилля, щоб
вивчити дослідження і дізнатися для себе, і не приймає те, що інші люди кажуть, це правильно, але
навчання для себе правду і брехні.
Те, що апостол Іван говорив вище епитафія є єдиним способом життя вічне, або відкуплення,
знаючи Бога й Ісуса Христа. Бог хоче, щоб мати персональних та інтимні відносини з вами. Єдиний
спосіб це може статися, це, якщо вам познайомитися з ним на особистих і інтимних рівні. Як можна
любити те, що ви не знаєте?
В цьому є анти Христос і лжепророк у світі, розповідаю свою брехню і обманює вас, він повинен
зробити ви стурбовані тим, що все, що ви думаєте, це правда, може бути брехня сказав сатана. Це проста
річ, щоб знати, що ви думаєте, ви знаєте, що це Бог або сатани брехні Однак; Якщо Біблія не підтримує
інтернет, то це не Божа. Якщо немає Бога, то це сатани. Існує немає середній шлях, немає сірі області,
тільки чорно-білі, добра і зла.

Суть обману
Все це відноситься до будь ви думаєте, ви були обмануті сатана або його анти Христос або якщо
ви впевнені, що ви знаєте, зла, тому ви могли б ніколи не повірив би їй. Ті, хто є "Deceived", за
визначенням, не знають, що вони обманюють. Тільки, вірячи в істині слова в
Біблії, ви можете бути певні, що ви не обманюють.
Слова в Біблії Божої Святого Писання і тому повинні бути правду. Якщо щось сказав вам, або
переконання у вас, суперечить слову Божому, як це вказано в Біблії, то це не Божа, і тому він повинен
бути lie.
Для того, щоб бути на замінити для церкви Христа, анти Христос релігії повинна приймати на
появу Христа. Ваше життя, ви сказали, що Неділя лише лордів день відпочинку, але Бог говорить нам, в
Біблії:
", Але, сьомий день суботній Господа, Бога твого: в ньому ти будеш творити будь-якої роботи."
Вихід 20:10

Таким чином, ви повинні відмовитися від неділю або перший день відпочинку і спостерігати і
тримати сьомий день відпочинку, так само, як Бог сказав нам робити, інакше, які ви даєте поклоніння,
якщо не Бог?

Порівнюючи на символікою Ісуса і сатана
І це життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, якого ти маєш послав.
Джон 17:3

Щоб бути в змозі визначити, якщо ваші переконання є Христа або помилкові Христа, анти
Христос, ви повинні зрозуміти, хто і що Христос, і що його рол або office. Що тоді є рулон Христа? Це
ще один аспект контрафакту, які сатана вдається до, для того, щоб досягти його найпотаємніше бажання
того зрада Бога в серцях і умах людей.

П'ять аспекту Бога
Ще один аспект Христа і спроба сатани контрафактними Ісуса Христа виявлені в на символікою
що Бог використовує для визначення кожного з них.
1. Бога Отця
2. Бога сина
3. Святим Духом, (Божої Святого Писання), живого слова або Бога.
4. у Бога є церква, церква Христа (заснований на Святої Євангелії Божої)
5. Бога є місто, новий Єрусалим.

Контрафактних сатани
1. Червоний дракон, з сім голів і десять рогів і сім корони після його головки. Rev 12:3
2. Помилкової Євангелія, символом, як Скарлет звірині, повні імена богозневажними, яка мала сім
голів і десять рогів. Об'явл 17:3
3. Церкви сатани, (засноване на помилкових Євангелії сатани), символом, як;

А. малий Ріг. Данило 7:8
B. звіра з моря, сім голів, десять рогів, десять коронки. Rev. 13:1
C. символізували Блудниця жінка сидить на Скарлет худобу. Об'явл 17:3
Д. символом, як Мати розпусти , який показує нам, що є off весни або дітей, які хотіли мати
розпусти як добре. Об'явл 17:5
4. Помилкової прибутку, звір з-під землі, з двома рогами Любіть ягня, говорить як дракон. (Нації
влади, яка піднімається і дає антихрист відновлення енергії, щоб зробити війну на святі
Божого), Rev 13:11
5. Новий Вавилон місто антихриста. Об'явл 17:5
Для того, щоб ви розумієте, що представляють ці символікою в історії буде перерахувати їх
знову і дати більше інформації, так що ви можете бачити, як сатана обдурила весь світ і весь світ бачить
його помилкових церква істинна церква і в так робити ігнорує вченню Ісуса.

Червоний дракон
Та там з'явилися ще один дивно, що на небі; аж ось великий червоний дракон, маючи сім голів і десять
рогів і сім корони після його головки. Одкровення 12:3
Книга Одкровення майже повністю написаний на символікою, це те, що будучи звіщається по далеко не
завжди те, що мається на увазі. Ви зрозумієте це, як ми йдемо разом з цим уроком і за його межами.

І з'явилася ще одна дивно, що на небі: Хоча я використовую цей вірш, і не показують перші
два вірші в 12 розділі, цей інші «Wonder на небесах"є посиланням на 12 Преподобний, вірші 1 і 2.

І ось великий червоний дракон: Незважаючи на те, що ці вірші не роблять це ясно, що
символізує Червоний дракон, далі на в 12 розділі вона розкриває це Символічне сатана або диявол .

Сім голів дракона
Та там з'явилися ще один дивно, що на небі; аж ось великий червоний дракон, маючи сім голів і десять
рогів і сім коронки після його головки. Одкровення 12:3

Мають сім голів: Червоний дракон зображується як такі, що сім голів: як з іншими
символікою книга одкровення, це символічне і не буквальне, ці сім голів мають значення, що
символічно ще щось.
Мати розуміння цих символізму, або знати контекст, яких це стосується, необхідно вже вивчили
книзі Даниїла і пророцтва, що Даніель дає стосовно анти Христос і на символікою використовується в ті
пророцтва Даниїла.
Сім голів символізують залишилися семи королівств оригінальний десять країн, які
зарекомендували себе після падіння Риму в 476 р. х.
Ці десять країн, які зарекомендували себе як королівств, після падіння Риму включають:

Alamanni: чи німці,
Бургундів: або у Швейцарії,
Франків: або французькою,
Lomards: або італійців,
Сакси: або англійська,
Suevi: або Португальська,
Вестготи: або Іспанська,
Герули: які були германського народу, розташований на північ від Італії. Герули, були одним
з трьох царств під'їхав з корінням, малий Ріг, або анти Христос після встановлення анти Христос влади у
538 н. е.

Остготів: Розташований в сучасному день Австрії. Остготів, були одним з трьох царств
під'їхав з корінням, малий Ріг, або анти Христос після встановлення анти Христос влади у 538 н. е.

Вандали: Розташований в Північній Африці в області сучасних день Марокко. Вандали були
одним з трьох царств під'їхав з корінням, малий Ріг, або анти Христос після встановлення анти Христос
влади у 538 н. е.
Як ви можете бачити мої коменти, останні три, Герули, остготів та вандалів, були набрався або
знищено анти Христос або Римської церкви за сприяння Юстиніана Східної Римської імперії.

Ці три країни чинили опір і повстав проти зростаючої влади Римської церкви, що викликало Папа
турбуватися, що інші займе які призводять і повстати. За допомогою імператора Юстиніана ці три
Королівства були знищені попередженням інших сім.

Десять рогів
Та там з'явилися ще один дивно, що на небі; аж ось великий червоний дракон, маючи сім голів і десять
рогіві сім корони після його головки. Одкровення 12:3

Десять рогів є символічним оригінальний десять царств, і що в кінці часів, після того, як
створення лжепророк ще раз будуть надані повноваження царів містилося і протягом першої світової
війни та скорботи.

Десять царів
І десять рогів, які ти бачив, то є десять царів, які не отримали ніякого Королівство ще, але
приймете силу, як царі одна година з звіра. Одкровення 17:12
Ці десять царів, не обов'язково так само, як десять королівств, але можуть бути особи, які
надаються царської повноваження невірний пророк і буде панувати над десятьом країнам з такий же
абсолютну владу, що король стародавні часи було за своїх підданих.

Символікою від Даніель
Після того як я побачив у нічного бачення і ото четвертій тварині, жахливі і страшні і сильні
надзвичайно; і велика Залізна зуби: вона пожирає гальма на шматки і штамповані залишок ногами
його: і це була різноманітна від усіх звірів, які були перед ним; і це було десять рогів. Данило 7:7
Мати розуміння цього, або знати контекст, яких це стосується, необхідно вже вивчили книзі
Даниїла і пророцтва, що Даніель дає стосовно анти Христос і на символікою використовується в ті
пророцтва Даниїла.
У цьому вірші четвертого звіра Деніелс сон або бачення зображується того, Десять рогів. У
цьому десять рогів представляють або символізують Десяти країн , що входять до частини всього того,
що цей звір символічно.

Пам'ятайте: чотирьох звірів з книги Данила представлені для древніх імперій людини,
Вавилонської імперії, Перська імперія, імперія грецької і Римської імперії. Четвертого звіра є
символічним Римської імперії.
Як було показано в явній формі книги Даниїла, десять рогів четвертого звіра представлені десять
Націй або королівств, що формується з Західної Римської імперії, після того, як Риму був звільнений за
останній час, що призвело до повного знищення римських уряду Габсбурзької монархії. Саме через силу
недійсним з падіння Риму, що десять царств зарекомендували себе.
Як зазначено в описі вище великий червоний дракон, Сім голів аналогічним чином відобр
ажають сім залишилися царств або Націй, які залиша
ються після того, як три набрався анти - Христос вони
відмовилися від команди тато додержуватися.
Сім голів відображаються як глави дракона, що є представником сатани, тому що ці сім країн як і
раніше сьогодні дати речовини і підтримки антихриста який є False церкви сатани і, отже, частиною
антихриста.

Сім коронки
Та там з'явилися ще один дивно, що на небі; аж ось великий червоний дракон, маючи сім голів і десять
рогів і сім коронки після його головки. Одкровення 12:3

В книзі Даниїла, була створена Корона символізувати цар або царства, показуючи сім коронки на
сім голів Червоний дракон, це дає підтримку що головками представника народів.

І сім крон на його керівники: Цей символізм коронок, щоб перевірити, чи корона
представник короля, і що це потім дати підтримка на те, що сім голів це королівств, тому що вони
носять сім коронки.

Великий дракон визначено
І великий дракон був ганьбитимуть, що стара змія, називається дияволу і сатана, яка ж хто
весь світ: він був кинутий на землю, і його ангели були відлиті з ним. Одкровення 12:9
Посилання на старі змій це з Едемського саду і вигляді змія, що сатана взяли в його обман Єви.

Помилкові Євангеліє
Так він заніс мене Духом у пустиню: і я побачив жінку, що сиділа на червоній звірині, повні імена
блюзнірство, сім голів і десять рогів. Одкровенні 17:3
У сатани зусиль контрафактними церкви Христа сатана також створила Євангеліє, яке має звук
слова Божого, але був заповнений з брехнею і помилкові інтерпретації, що робить помилкові Євангеліє
сатани опозиції до слова Божого.
Слово "Євангеліє," визначається як: слів говорив з кимось, як вва
жають, бути абсолютно і без сумніву, правда .
Слово "богохульство" визначається словник як: неповага до Бога або св
ященні речі, такі, як, використовуючи слова Божого
в світським способом, або опоганюючи через дії або
слова, слово Боже .
Якщо взяти щось говорив Бог, таких як: "ви неодмінно помре" а потім змінити ці слова в таким
чином, щоб надати значення інше, ніж те, що Бог задумав, що є, як ви показати неповага для Бога і його
Святе Євангеліє. Коли сатана додав: три лист слово «не» до Божого слова, сатана змінити сенс 180
градусів від істини, що говорив Бог брехня.
Коли Бог говорить нам, ",але на сьомий день суботній день Господа Бога" і Римської церкви
говорить: "спостерігати перший день як день лордів відпочинку", а потім Римської церкви говорить
слово Боже.
Як показано в прикладі змія, говорить Єва брехню цього вона не певно помреш, коли Бог
сказав, що ти напевно помреш, є, що означає сатани помилкових Євангеліє. З брехнею та
спотвореннями, що сатана проповідує є помилковим Євангелія, як Єва повірила сатани, в образі змій,
так теж тих, помилкових релігій вважають, Євангеліє, що їх релігії грунтується на як правду, навіть
якщо він говорить слово Боже. Вони вірять, бо вони обманюють і не знайшли час і зусилля, щоб
дізнатися для себе, вважаючи за краще прийняти, що інші розповісти їм приводу сенсу Писання.

Звір
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
В книзі Даниїла ми побачили, що там було шістнадцять ідентифікатори анти Христос. В
наступному, перейдуть ці додаткові ідентифікатори, які знаходяться в книзі Об'явлення.

Виходить з моря
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
На антихрист виходить з моря в апостол Іван бачення як звір.
Подібно тому, як Христа виходить з на Джордона прийнявши хрещення, так теж, анти Христос
вийти з води у вигляді символізм моря.
Це відповідає Римської церкви, тому що він приходить в Риму, що лежить у землі Італії. Якщо ви
знаєте історію, ви будете знати, що Італія мав інші королівств і народів, ще до Риму приїхав в
домінування.

Ім'я богохульство
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
Це вказує, що ці десять країн і їх люди здебільшого опозиції до законів і воля Божа, в тому, що
вони будучи під впливом Римської церкви, отже, частиною антихриста.

Пам'ятайте: антихрист сатани помилкових Євангеліє та помилкових церква побудована на
що помилкових Євангелії. Люди народах Європи називають себе християнином, але пам'ятайте, що Ісус
говорить нам.

Словах до Христа
Хоча цей народ draweth близько до мене із своїм ротом і шанує мене губами; але їхні серця далека від
мене. Але марно шанують мене, бо доктрини заповідей. Від Матвія 15:8-9

Хоча люди Європи та Америки дають на словах Ісуса і називають себе християнином, вони бази
їх культу не про вчення Христа і Заповідей Божих те, що Ісус будує його вчення на, але після догми,
встановленому чоловіків, Пап Римської церкви. Незважаючи на те, що протестантів відсторонився від
Римської церкви, вони тримали більша частина досвіду і традицій, встановленому Пап більшість
Примітно дотримання в перший день тижня, як Святий суботній лордів, яких наскільки я стурбований,
Найбільший обман сатани. З цієї причини Ісус об'являє їх поклоніння йому бути марними.

Звір зображені у зворотному порядку
Подібні до міді, Барса, і ноги були як ніг ведмідь і його рот як рот лева: і дракон дав йому свою владу і
його сидіння і великий авторитет. Одкровення 13:2

Чотирьох звірів книзі Даниїла зображені у зворотному порядку у цього одного звіра. Це говорить
мені, що всі ці імперії старих, зробила свій внесок у нещодавньому, створення і влада анти Христос. Не
менш, цей звір антихрист показана як звір сповіщає, що Імперський як було перших чотирьох,
Вавилонської імперії, Перська імперія, імперія грецької, Римської імперії а потім церкви Римської
імперії.
Анти Христос у вигляді Римська церква має владу і вплив протягом багатьох народів різних мов,
митного та історичні фони, по всьому світу, що робить його імперію. Це чому, на мою думку, Бог взяв
повільний шлях показує нам чотирьох імперій, в книзі Даниїла, як він зробив, так що ми повинні були
краще зрозуміти, як сатана має вплинули історії людина.

Церква звіра
Сатани заснувала його антихрист в позиції як своєї церкви на землі. Анти Христос є церква звір,
який сидить на помилкових Євангелії сатани.

Отримує владу від сатани
Був звір, який я бачив, як до Барса і ноги були як ніг ведмідь і його рот як рот лева: і дракон дав йому свою
владу і його сидіння і великий авторитет. Одкровення 13:2

Сатана дає свої повноваження, щоб його анти Христос (Beast). Як ви пам'ятаєте, ці істоти
зображені тут є ті, які символізують чотири великих імперій, але у зворотному порядку, як вони були
приведені в книзі Даниїла.
Сатана дає свою владу і свою владу для антихриста які буття як батько (сатана) анти Христос
схожий на нього в цих двох символікою, про те, що анти Христос сатани а не Богу. Це інший шлях у
яких сатана намагається підробити Ісуса, як ви пам'ятаєте, що Бог дає до Ісуса всі його силу і владу.

Панування над землею
І він був даний йому, щоб провадити війну зо святими та їх подолання: і влада була надана його через всі
родинний і мов і Націй. Одкровення 13:7

Сатана дає звіра (антихриста) панування над землею. Я змушений підтвердити те, що одним в
сильна опозиція Христу, але як тонкі самозванець, обманець та заміни звіра (антихриста), не
відображатиметься. Це мета сатани, щоб приховувати людини і особистості Ісуса Христа і тим самим
припустити Ісуса місце на землі.
Сатана хоче, щоб перешкодити нам знати Бога. Він буде досягти цього шляхом обману і
Підставляючи його анти Христос, для Христа. Зробивши це, ви думаєте, є поклоніння Богові, або
Христа, але насправді ви поклоняються сатани.

Має владу для 3 років по ½ пророчі
І там був даний йому рота Говорячи великі речі і говорить; і влада була надана йому: продовжити сорок
і два місяці. Одкровення 13:5

Владу звірині дав йому 42 пророчі місяців, або 3 років по ½ пророчі або буквальне 1260
років. Це, щоб показати, що служіння Ісуса тривав 3 років по ½, яка номер також представлена як довго
антихрист має владу, щоб зробити війну на святі Божого, перш ніж вона занадто смертельно поранений.
Якщо ви пам'ятаєте, служіння Ісуса тривала протягом 3 років по ½ перед своїм розп'яттям, тому це
чергова спроба сатана контрафактними Ісуса.

Отримує смертельної рани
І я побачив один з його ніби очолює поранених до смерті; і його смертельної рани була видужала: і весь
світ питає після звіра. Одкровення 13:3

Один з його сім голів був поранений на смерть: це, щоб вказати, що звіра або анти Христос є
якимось чином смертельно поранений, але що рани лікує. Це має спільного з тайм-лінії 1260 буквальне
років, що анти Христос приділяється влади війну проти Божими святими.
Якщо ви додасте 1260 до 538 Оголошень, яка є рік Юстиніана указ, який дає Ватикан
суверенітет, як нація, ви отримаєте 1798 оголошення, яке є роком що Наполеон, втомився від втручання
Папи в справах Наполеона імперії, місця Папа під домашнім арештом на віллі у Франції потім заявляє,
що всі активи Римської церкви належати до Франції. Протягом століть Римська церква прийняла
ув'язнених вбили мільйони і потім вручну Наполеон був місце в собі полону і за цим Законом, Наполеон
призводить до кінця статусу церкви і держави Ватикан.

Рана зцілив
Один з його сім голів був поранений смерті. і його смертельної рани була видужала, Одкровення 13:3

Рани зцілює в тому, що під час Муссоліні до початку Другої світової війни, диктатор дає
повернутися до Ватикану свій статус як церковно державних 11 лютого 1929. З цієї точки зору вона має
повільно був відновленням її релігійні, Імперська та економічної потужності. Це можна краще
проілюструвати в яскравий дисплей газета малюнок голів найпотужніших Націй на землі, на колінах in
поваги до Папи Івана Павла II на його похорон. Президент Сполучених Штатів Америки, (Рональд рага),
був одним з тих на колінах за Шкатулка померлого Папи Римського.
Ще однією ознакою відновленням свою владу Церкви було повідомлено в Washington Post, "На 1
листопада 1999 року Лютеранська і католики об'єднують залікувати 482-річна дивізія."
Звір отримує смертельної рани, а потім відновлює його.
Іншого такого оголошення було зроблено більшої гармонії Reuters, Сеул, Південна Корея, 23
липня 2006 року серед християн, основна мета — Папа Римський Бенедикт папства, зробила крок
вперед у неділю, коли методистської церкви приєдналася до землі Марк угоди, яка зібрала католики і
лютеран ближче. Це було повідомлено як Рифт бути рекомендований і рани, що відновлюються.

Що Римської церкви здатен ще раз провести таку владу над народами світу, яка ознака того, що
ми вступаємо в кінці часів, повернення Ісуса не може бути далеко позаду.

Поклоняються антихриста
І вклонилися до дракона, що дав владу звірині: і вклонились звірині, говорячи: хто, подібний до звіра?
Одкровення 13:4

Коли заживе рану звіра, він обожнюється. Після того, як рана антихрист зцілює, він відродив і
весь світ буде поклонятися його. Так само, як Ісус був поклонялися після того, як він воскрес від смерті.
Це говорить нам, що поклоняються антихриста. Якщо анти Христос є нацією, як можна нація
прийняти поклоніння? Це ще одна унікальності про це царство; вона проводить релігійні Марк влади, а
також знак цивільної влади. Світ як і раніше поклоняється антихрист, тому що до сих пір розпізнає Папа
як голос християнства, коли насправді Римської церкви не має нічого спільного з Христом.
Коли ви поклоніння, а диктується догми Римо-Католицької Церкви, ви не поклоніння Богу
створення, але сатана через зміни до Закону Божого, зроблені Римської церкви. Поклоніння Богові як
він Бог команди, або ви не поклоніння Богу створення на всіх, але щось інше. Для поклоніння, як диктує
Римської церкви, які ви поклоняються, ви не поклоніння Богу, але життя Римської церкви, як Сатана
буде у вас повірити, що церква має життя.

Взято в полон
Він що веде у полон увійде в полон, , він, що навіть з мечем повинні бути вбиті з мечем. Ось
терпіння і віра святих. Одкровення 13:10
Подібно тому, як Ісус був узятий ними в полон фарисеї, так теж є Папа Римської церкви, це
також говорить нам, що Маленька Британія бере її вороги, святих Божому, в полон і що на деякий час в
своїй історії, він сам виріб поміщається в неволі, який я вже пояснював вище, коли Наполеон видаляє
суверенітет Ватикану.
Він, що веде в неволі, протягом усієї своєї історії, але особливо в період середньовіччя і
протестантської Реформації, Римо-Католицької Церкви, прийняв тих, проти наказам релігійних і після
проведення його випробувань інквізиції, катували і вчинили розправу над євреями, все це в ім'я Бога.
Він повинен йти в неволі, коли Наполеон місцях Папа під арештом і стримує його його на віллі
у Франції в 1798 році нашої ери, виконує цього пророцтва.

Той, хто вбиває мечем
Що навіть з мечем повинні бути дзе з мечем. Одкровення 13:10
Як вбивства невинних, анти Христос буде також убитий, або принаймні смертельно поранений,
але рана лікує. Коли генерал Наполеона вводить Ватикан сад, щоб заарештувати Папа, саме з мечем в
руці. Це потім відповідає Римської Церкви як промовляв антихрист як добре.

Число звіра
Число звіра це число людське; і число його шістсот threescore і шість, "666," Одкровення 13:18

За часів римлян, як в його час як Республіку, а також час імперією, популярним він був прийняти
ваше ім'я і скоротити це число на основі чисельних системи використаний римлянами, де
Я = 1,
V=5
X = 10,
L = 50
C = 100
D = 500.

Імена анти Христос
Vicarius Filii Dei
Ім'я або назва позицію, що тато має назву, "Vicarius Filii Dei", латиною для "Замінити Син
Божий". Коли ви ламаєте ім'я за допомогою римські цифри, які ви отримуєте:

Vicarius може бути розбита наступним чином.
V=5
Я=1
C = 100
Я=1
U/V = 5

Яка налічує на до 112.

FILII
Я = 1,
L = 50
Я = 1,
Я = 1,
Яка налічує на до 53.

Дей
D = 500,
Я = 1,
Яка налічує на до 501.
Приведення підсумка до 666.

Dux Cleri
Dux Cleri є латині капітан духовенства.
D = 500
U=5
X = 10
C = 100
L = 50
Я=1
Який приносить його до всього в 666.

Розкриває контрафакту Ісуса
Ці назви йти разом з ідентифікатори, які ми бачили в цьому дослідження про те, що анти Христос
є намір на показ себе бути Богом, підробка особи Ісуса Христа і потім заміщення що фальсифікату,
антихрист, замість Ісуса Христа.

Тепер ми знаємо, що анти Христос Римської церкви і це звання, "Vicarius Filii Dei", є одним з
назви, що тато йде, як Dux Cleri, тому ще раз, відповідає ідентифікатору.
Я хочу, щоб відзначити щось тут. Коли Бог дає пророцтва, він не просто відображається нам що
він може бачити в майбутньому, коли він говорить нам, що антихрист буде ім'я людини і що що ім'я
буде дорівнює кількості 666, не все, що Бог зробив заподіяти це ім'я модифікацією; Це той, хто носить
ім'я, які викликані назву модифікацією. Тому, коли Римська церква намагається розвінчати це, сказавши
нам, що назва є помилковим, це назва розумів століттями бути Папи Римського. Бог просто говорить
нам, що назва відповідає і історично, він робить.
Сатани, спроба підробити церкви Христа він успішно. Римська церква знаходиться в найбільшій
церкви в світі, яка називає себе християнської. Дочки блудниця тих протестантських церков, які
зберегли багато язичницьких практик і традицій, напрацьованих Римської церкви, самі по всьому світу і
впливовим. Народи Європи, Північної і Південної Америки та Австралії, є все під впливом чи владою
сатани, або через сатана анти Христос або невірний пророк.

Жінка 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. Одкровенні 17:3
Церкви сатани, який є анти Христос, засноване на помилкових Євангелії сатани як символізували
як червоні кольорові звіра. Тих церков цією базою їх вірить і проповідувати сатани помилкових
Євангеліє всі є частиною церкви сатани навіть якщо вони не мають будь-якого прямого зв'язку один з
одним.

Коротка історія урок
Помилкових релігій Римської церкви був створений Імператор Костянтин в 313 року, коли
Костянтин видав Указ Мілан, легалізації християнського культу, який по суті створив основу для
Римської церкви. Однак це не так до н. е. 538 до Римської церкви стає суверенного народу, від указі,
виданий, то Імператор Юстиніан, яка створена і визнав єпископом Риму, на чолі всіх церков в Західної
та Східної Римської імперії. Саме з цим придбанням духовної та цивільної влади, роблячи Папа
віртуальний імператором Західної Римської імперії, що Римської церкви також набуває камін анти
Христос влади, тим самим надавши йому можливість переслідувати і покарати тих, що поклоняються
таким чином, відмінних від Римської церкви проповідує.

Встановлення Римської церкви
я рогів і ось, там підійшов серед них ще малий Ріг, перед яким було три перші рогів набрався
коренем: і ось, у цей Ріг очі, як очі людини і рот говорили великого, (блюзнірство), речі. Данило 7:8
Прогноз встановлення Римської церкви був першим даний Богом Даніель. Римська церква як
свою базу землі в на міський з Римі, Італія відомий як Ватикану, і це цій галузі, яка є те, що будучи
називається як оригінальний антихрист перед тим, як вона розвивається за межами цих кордонів.

Лжепророк
І я побачив інший звір, підійшовши з-під землі; і він два роги, як ягня і він розповів як дракон.
Одкровення 13:11
Невірний пророк є інша релігія, встановленому сатани, коли антихрист втрачає здатність
воювати на святі Божого після 1798 р. х. Римська Церква була впливових і навіть контроль над багато
королівської сім'ї і знаті в темні віки, але з епохи Відродження, його сила та вплив вислизнула поки у
1798 по наказу Французького імператора Наполеона, тато був арештований і поміщений під
охороною в селі Франції, це ефективно був на "рани, яка каблук "що свідчить те, що Римської церкви є
ще раз потужна і впливова сила у світі сьогодні.

Безбожним релігії
Релігія невірний пророк є на відміну від будь-яких інших, які сатана встановлені до. В тому, що
це безбожним релігії. Всі інші язичницької релігії, встановленому сатана мав Бога або божество какойто для людей поклонятися, але невірний пророк є релігією, яка дає прославлення Бога, або якого-небудь
божества.
Невірний пророк проповідує аморальну поведінку, і що Бог не існує. Що Всесвіт і все, що в
ньому прийшов не більше ніж випадковість без допомоги або поштовху від будь-якого Бога або іншої
мислення життя.
У проповідь це помилкове Євангеліє, сатана не тільки змушує людей перестануть давати
справжнє поклоніння Богу, він також закликає людей жити життям в гріх та розпусти. Результатом
цього обману є, що тих, отже, обдуреним не отримаєте подарунок вічне життя Богом.

Вавилону великого
І на чолі її було написане ім'я: таємниця, Вавилону великого, мати розпусти й гидоти землі.
Одкровення 17:5
У сатани зусиль контрафактними церкви Христа Бог показує, як і Христос, сатана має столиці,
яку Бог називає Вавилону великого.

Спустошеністю
Бог використовує ім'я "Вавилон," Показати, що це місто сатани корумпованих і не вистачає віру,
що викладається через Ісуса Христа. Як ви пам'ятаєте, з книги Данила стародавнього Вавілона місто
Вавилонської імперії, а що люди і царів Вавилону, відхилив Всемогутнього Бога, незважаючи на те, що
вони бачили з власними очима влади та величчю Бога. З оригінальних міста Вавілон Вавилону великого
однаково духовно не вистачає в прийнятті та поваги до Бога.
Ми вже бачили, що Римської церкви є анти Христос, як визначено в книзі Даниїла і Апокаліпсис.
Місто Римської церкви або міста, що вдома Римської церкви штаб-квартири в Рим, Італія, але щоб бути
абсолютно конкретні, Ватикану () місто в межах міста, те, що Бог називає Вавилону великого.

Святий Єрусалим
І він заніс мене Духом великий і високі гори, і показав мені місто велике, Святий Єрусалим, що
сходили з небес від Бога. Одкровення 21:10
Як ви пам'ятаєте, ми обговорюємо як сатана намагається підробити церкви Христа. В цієї спроби
сатана зображується в Писанні символічний способами, які представляють ці порівняння реальної
церкви Христа.
В кінці днів, після завершення великої скорботи Ісус повернутися і видалити все зло від землі. З
приїздом до Ісуса міста новий Єрусалим також прийде на землю.

Дев'ять символікою Ісуса Христа
1. голову священик церкви Христа
Потім прийде Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб христитись від нього, але Джон
Обізвався йому, кажучи: я повинен христитись від тебе і ти йдеш до мені? Від Матвія 4:13-14
У ці два вірші Іван Хреститель відмовляється від Ісуса в першу чергу тому, що Іван Хреститель
визнає Ісуса як Сина Божого і, отже, той, хто повинен бути хрестячи Джон, не навпаки.
Ісус очолює священик церкви Христа. Його вчення є основою цієї церкви і його вчення
заснований на десяти заповідей, які скорочена весь Святий Боже Євангеліє. Все, що написано в книгах
пророків, можуть бути зведені в десять заповідей.

2. Ісус піднімається з води
І Ісус же сказав йому: "страждають його тепер: бо таким чином вона стає нам виповнити усю правду."
Потім він (Хрестителя) дав йому. І, коли він прийняв хрещення, подався Ісус зараз з води: Ло, відкрилося до
нього, і (Ісуса) побачив Дух Божий як Голуб і освітлення на нього:, і ось голос із неба: це син мій улюблений, кого
я вподобав. Від Матвія 3:15-17

Коли Ісус хрещення від Івана Христителя, він піднімається з води з річки Йордан і починається
його служіння. При активізації з води; Духом Святим в аналітичному вигляді голуба зводиться на нього.

3. Ісус нагадує Бога Отця
Якщо ви знали мені, ви повинні були знати мій батько також: і від Відтепер ye знаю його і бачив його.
Івана 14:7
Знати Ісуса через все, що Ісус навчав, є також знати Бога Отця, тому що це Отець, що послав свого сина, і
все, що знає син був даний йому його батько.

Пам'ятайте: за образом Божим не означає, що мають зовнішній вигляд Божої, але мати
можливість знати прямо з неправильним і мати можливість дати інтелектуальне увагу світу навколо вас,
робить вас образом Божим.

4. зображення його особи
Хто будучи яскравість його слави і Експрес зображення його особи і дотримання всіх речей через слово
його влади, коли він провів сам чистку наші гріхи, сів по правиці Величності на висоті; До євреїв 1:3

Пам'ятайте: В попередніх уроках, я пояснив, що зображення не повинні бути фізична подібність,
але також може бути подібності в дусі або морального характеру. Ісус є образ Бога, тому що Ісус має все ж
морального характеристики як Бога Отця, і коли ви досягти тих же моральні риси, ви станете в образ Божої, а.

Обличчя Ісуса Христа
Бо Бог, що звелів був з темряви, що блищало у наших серцях, щоб дати слави Божої — в особі Ісуса
Христа. До Коринтян 4:6

"Світло,", яка використовується в тринадцятого вірша говорить «світло Боже Сло
во вірно.»
«Темрява, ", яка використовується в тринадцятого вірша говорить про брехні і обма
нів сатана помилкових Євангеліє і як воно засліплює
людей з правдою словом Божим, тим самим залишаючи
їх в"Темно"незнання .

5. сім рогів
І я глянув, і ось серед престолу й чотирьох тварин і серед старців, стоїть Агнець, як заколений, має сім
рогів і сім очей, які сім духів Божих, посланих на землі. Одкровенні 5:6

Пророцтва Ісус зображують має сім рогів і сім очей. Сім — кількість завершення.

Сім духів Божих
Це число у створення і становлення суботи. Шість днів Бог закінчив створення Всесвіту і на на
сьомий день всемогутній Бог відпочивали. Конкурс планується створення суботи, до яких Бог має на
увазі коли він посилається на сім духів Божих. По всьому світі тих, хто святих Божому всі святити
сьомої суботи день, в той час, як ті, що поклоняються відповідно до брехні сатани тримати в перший
день або немає день на всіх.

6. владу від Бога Отця
Говорив гучним голосом, "Гідний є Агнець, що заколений отримувати влади і багатство і мудрість і сила
і честь і славу і благословення". Об'явлення 5:12

Ісус Христос, дав свою владу від Отця, Бога-Творця. Ті, що проголошення Божого Ісуса як гідних
бути, старші і ці інші, що апостол Іван, бачив серед престолу Бога в цьому видінні йому дароване
Ісусом.
Ці Небесного істоти, бачити Ісуса як Христа і як такий проголосити його як гідних сидіти
праворуч Бога і відкрити книжка пророцтв бути.

Горит вниз до Ісуса Христа
Кожному істота, що на небі і на землі і під землею а такі, як в море, і все, що в них, чув і я не кажу,
"благословення і честь і славу і владу, бути йому, що сидить на троні а для Агнця вічно і коли-небудь".
Об'явлення 5:13

З Богом, і тому, що Ісус дав владу Бога, всього творіння повинні продемонструвати повагу до
Ісуса. Коли ви поклонитися перед кимось, ви показати їм повага і показ
уючи, що сприймають їх як бути більше, ніж ви, або ви
показують, що ви розглянути питання про їх гідними
честі показати їм.

Ісуса настав час
Ви ніколи не замислювалися, як Ісус знав, що врешті-решт зустрічей зі старшими храму й
фарисеї, що нарешті на даний момент, його годину прийшов? Ви завжди просто передбачається, що Ісус
є Христос знали, коли робиться свого часу на землі, або чи є деякі речі, які дав Ісус це знання?

Пророцтва Месії
Сімдесят тижнів визначаються на народ твій і на твій міста Святого ввійшли, закінчити
злочин і зробити край гріхів і зробити примирення за беззаконня і принести в вічної справедливості і
запечатати бачення і пророцтва і помазав Святеє Святих. Тому знаємо і розуміємо, що з ви вперед з
заповідь, щоб відновити і побудувати Єрусалима до Месії, Принц повинен бути сім тижнів і шістсот
сімдесят два тижні: вулиці повинен бути побудований знову і стіни, ще в troublous часи. І після трьох

оцінка і два тижні повинен Месії обрізати, а не для себе: і людей принца, який прийде повинні
знищити міста і заповідник; і кінець її буде потопом, і аж до кінця війни визначаються desolations.
Данило 9:24-26
Книга Даниїл не дає кілька пророцтва, що я маю на увазі як "час пророцтв." Я називаю їх це
тому, що можна розрахувати з даного тривалість часу, з точкою відліку, або деякі інші прогноз подій у
часі ще не прибули на. Наступні вірші є один такий час пророцтва.
Як ви можете бачити ці слова, які я звернув увагу, є час і запросили, як що починається тоді, коли
команди, щоб відновити і побудувати Єрусалим, дається.
В книзі Даниїла пророцтва першого пришестя Месії дається яких я підкреслив, у вище віршах. В
цих віршах, цілком можливо, для обчислення, на якому році було дано команду відновити місто
Єрусалим і його храму, а також розрахувати рік, що Месія, (Ісуса), починається свого служіння. Це я дав
поглиблене обговорення в попередніх уроках, а Коротше кажучи, першого пришестя Христа, на вище
віршах, підставі обчислює на до н. е. 27 та Месія буде обрізана або розп'ятий в рік 31 а. д. Це можна
легко зрозуміти, коли ви даєте порівняння двох раз пророцтва.

Сімдесят тиждень раз пророцтва
Перший раз пророцтва
[сім тижнів], дорівнює 7 днів 7 разів на тиждень або 49 днів
[оплакував], "оцінка" визначається як: групи 20 речей або людей, в з
алежності від теми контексту. Контексту, що ми дивимося на це, час або
тижнів, тому гніваєшся дорівнює 20 разів 3 або 60 тижнів.
[два тижні], на загальну суму на "Сім тижнів і threescore, ви потім додати ще на два тижні.
Як результат-на загальний час пророцтва, 69 пророчі тижнів .

Другий раз пророцтва
І після

[три оцінка], Яка дорівнює 60 пророчі тижнів;
[два тижні] Яка дорівнює 2 тижні пророчі;
повинен Месія буде обрізано.
Це складає до 62 пророчі тижнів.

, Зверніть увагу: Дата початку те ж саме, але дата, що місто Єрусалим починається
реконструкція 7 пророчі тижнів до початку дати першого пришестя пришестя Месії. В рамках цих
перших сім тижнів перебудований місто Єрусалим. Історія говорить нам це взяв, 49 буквальне років і це
потім дати нам ключ до розуміння того як розрахувати пророчі тижнів в буквальному років.

Пророчі тижнів розраховується
7 кількість завершення
Перший раз пророцтва 69 пророчі тижнів і другий раз пророцтва 62 пророчі тижнів або різницю
пророчі 7 тижнів. Ще раз Бог використовує кількість завершення або № 7 в даючи його пророцтв. Я
бачу це як Божий шлях вражаючою на нас в ті дні сім день тижня, з урахуванням важливості сім днів
творіння і, як і що за шість днів ми є для роботи всіх наших, як Бог, але сьомий день суботній Господь,
Бог твій, і в ньому ми робити ніяких робіт.

Коли Єрусалим починається реконструкція
Перший раз пророцтва дає нам можливість розрахувати коли почнеться будівництво місто
Єрусалим, а другий раз пророцтва дає нам можливість розрахувати першого пришестя Месії. Обидва ці
пророцтва час мають як дати їх початку, рік, що Дана команда відновити місто Єрусалим; тому вони
залежать від цієї дати, щоб визначити їх кінцевої дати.
В попередніх уроках я дав поглибленого обговорення цих пророцтв часу, якщо ти хочеш йти
дізнатися більше, але для цілей цієї дискусії, за рік, що команда дається почати відновлення Єрусалим,
457 до нашої ери.
Пам'ятайте: тему або контекст вище віршів з книги Данила є не коли дата першого пришестя
Месії починається, але, сімдесят тижнів визначаються. Тема або контекст є, що Бог дає
попередження юдеїв та народ Ізраїлю, що вони тільки повинні сімдесят пророчі тижнів, закінчи

ти злочин і зробити край гріхів і зробити примиренн
я за беззаконня і принести в вічної справедливості
і запечатати бачення і пророцтва і помазав Святеє С
вятих .
За той же період сімдесят пророчі тиждень місто Єрусалим буде відновлено, і першого пришестя
Месії буде відбуватися.
Якщо дата початку або рік, тобто команду відновити місто Єрусалим 457 Британська Колумбія
потім ми необхідно буде переобчислити "Пророче тижнів" в буквальному років, який є, що таке рік 457
Британська Колумбія.
В книзі Даниїла єдине, що написано, що дає нам можливість переобчислити пророчі тиждень в
буквальному рік є те, що пророче перших 7 тижнів ж тижні відновив міста, і історія говорить нам, що це
сталося 49 років буквальне. Це те говорить нам, що пророче 7 тижнів одно буквальне 49 років. Якщо ви
прийняти 7 тижнів пророчі на 7 пророчі днів на тиждень, ви отримаєте 49 днів пророчими. Це ж 49, що
історія говорить нам, що знадобилося роки відновити місто Єрусалим, тому, одного разу пророчі
дорівнює буквальне рік.
Це визначається тільки з інформації, що є доступним для нас в книзі Даниїла, де ці пророцтва час
написано. Існує, однак, інша книга в Біблії, що також дає нам розуміння, що "один день пророчі одно
буквальне рік".
І коли ти маєш досягнуто їх брехні знову праворуч твої, і свідкуй беззаконня будинок Юда сорок
днів: я призначив тебе кожен день протягом року. Єзекіїля 4:6
Коли ви об'єднаєте розуміння з обох книг Біблії, то у вас підтвердження, що ви правильно
розумію, що "один день пророчі дорівнює один рік буквальне» у час пророцтв, які відносяться до кінця
часів і кінець днів.

Після повторного обчислення днів в роки
Тиждень дорівнює 7 днів, таким чином, дорівнює 70 тижнів пророче, 490 пророчі днів. Даючи
один день за один рік, це те дорівнює 490 буквальне років.

457 до нашої ери. 490 років вперед ви отримаєте рік нашої ери 33. Тоді це кінець 70 пророчі
тиждень пророцтв. Протягом цього періоду часу місто Єрусалим буде відновлено, і першого пришестя
Месії буде відбуватися.

Після повторного обчислення перебудувати Єрусалим
[сім тижнів] Ми намагаємося визначити буквальне років, що ці пророцтва час Говорячи про,
таким чином, нам необхідно визначити, скільки днів пророчі там у пророчих тиждень, щоб знати,
скільки буквальне років там у пророчих тиждень, де один день пророчі дорівнює буквальне рік.
Сім тижнів пророче, 49 пророчі днів. Це потім говорить нам, що є буквальним 49 років у цій
першій частині перший раз пророцтва.
[оплакував], "оцінка" визначається як: групи 20 речей або людей, в з
алежності від теми контексту. Контексту, що ми дивимося на це, час або
тижнів, таким чином, threescore дорівнює 20 разів 3 тижні або 60 пророчі тижнів, таким чином, 60
тижнів разів 7 днів на тиждень, то дорівнює 420 пророчі днів або 420 буквальне років .
[два тижні], на загальну сумусім тижнів і threescore, ви потім додати ще два тижні пророче,
або 7 днів раз 2 тижні дорівнює 14 днів пророчі або 14 років буквальне.
Це призводить до загального часу пророцтва, 69 пророчі тижнів або 69 час 7 дорівнює 483 років
.
49 років
420 років
14 років; Додайте все це і ви отримаєте.
483 буквальне років.

Пам'ятайте: відновити Єрусалим відбувається під час же 70 пророчі тиждень. Або 490
буквальне рік періоду часу, що народ Ізраїлю повинен покаятися в своїх гріхах і повернутися до
істинного і правильний поклоніння Богу.
490 буквальне років мінус

483 буквальне років дорівнює
007 буквальне років, які залишаються від 490 буквальне років, пророцтва повний робочий день.

Після повторного обчислення пришестя Месії
І після цього, ці два слова мають важливе значення, оскільки вони говорять нам, що прихід
Месії, відбувається після дати, обчислювані час пророцтва на до.
[три оцінка], Яка дорівнює 60 пророчі тижнів; що при множенні 60 з 7 ви отримаєте 420 пророчі
днів, які, з одного разу на рік, дорівнює 420 буквальне років .
[два тижні] Яка дорівнює 2 тижні пророчі; що при множенні 2 з 7 ви отримаєте 14 пророчі днів,
які, з одного разу на рік, дорівнює 14 років буквальне .
420 років.
014 років.
Який додаючи їх разом, ви отримаєте 434 буквальне років, повинен Месії вирізати вимикання
Це складає 49 років різних що час пророцтва перебудувати Єрусалим, що таку ж кількість часу,
що історія говорить нам, що знадобилося, щоб відновити місто Єрусалим.
Якщо ви подивіться знову, сім тижнів і шістсот сімдесят два тижні і три оцінка і два
тижні, ви побачите, що "Сім тижнів" перший пророцтва, відсутній другий пророцтва, яка складає
різницю до 49 років.
Володіючи цими знаннями, ми зможемо прорахувати, що місто Єрусалим починається
будівництво у тому ж році, 457 Британська Колумбія дано команду відновити і що місто закінчили
будучи побудувати 49 років останній або 408 Британська Колумбія або можливо 407 Британська
Колумбія в залежності від місяць року що будівництва починається.
Пришестя Месії не станеться доки "Після", визначений період часу або 434 років після того, як
місто Єрусалим закінчено, будучи перебудований або 27 а. д. яка, коли Ісус починається його
Міністерство, не тоді, коли Ісус народився.

Пам'ятайте: Ісус не став Бога в тілі людини , поки після того, як він хрестився від Івана
Хрестителя, таким чином, Ісус не починається його Міністерства, поки він торкнувся від Духа Святого
Божого у вигляді голуба.

Обчислення трьох з половиною років
Час, що Месія дається являє собою різницю між 490 буквальне років 70 тиждень пророцтва і 483
років раз пророцтва, або 7 років визначаються за Месію. За цей час 7 років буквальне пророцтва
говорить нам, що Месія буде скоротити від midway, або після трьох з половиною років.
Якщо Ісус не даються божественного знання, що свого часу вгору, потім Ісус, будучи набагато
більш обізнані з Писання, ніж я, буде також знати вище пророцтва і свої розрахунки. З цієї причини Ісус
буде знати, що свого часу хотів би бути ще три з половиною років після того, як він починає своє
служіння.
Ми можемо мати гарна ідея який час року, що Ісус починається його Міністерство в 27 A.D. від
таких віршів та розрахунки.

Три Passovers Ісуса Христа
І Пасха був майже під рукою: і багато хто пішов з країни Єрусалим перед Пасху, щоб очистити себе.
Джон 11:55

Ісус знає, що свого часу вгору, з цими ж розрахунками, якщо не з божественного знання. Це
можна виявити взявши графа Passovers, починаючи з першого пасху спостерігається після того, як Ісус
починається свого служіння. Як огляду у вище віршах від книзі Даниїла, Месії, як я знаю, щоб бути
Ісуса служіння триває 3 років по ½ перш ніж він був розп'ятий.
Відповісти на це я вам наступне. Ісус прийняв хрещення у падінні 27 оголошення і був
розп'ятий, після того, як три пасху поїхала з. Як ви пам'ятаєте від розповідь про розп'яття
четвертий пасху було на ньому, за день до цього він був розп'ятий, весна 31 оголошення.

Перша Великодня: 28 оголошення
Та перейняти єврейську пасху було під рукою, і до Єрусалиму подався Ісус. Джон 2:13

Якщо дозволять, що половині року було з Хрещення Ісуса у вересні того року н. е. 27 перший
пасху A.D. 28 березня осінь 27 оголошення до весни 28 оголошення, є однією половини року.

Другого Пасхи: оголошення 29
Після цього було свято євреїв; і до Єрусалиму подався Ісус. Іоанна 5:1
Слів: "юдейське Свято , "є ще один спосіб сказати пасху.

Третій Пасхи: 30 оголошення
Та Великодня, свято євреїв, було близько. Джон 6:4
Якщо у вас які-небудь сумніви, що другому формулюванні вище говорив Пасхи, цей вірш дає
визначення, що підтримує моя інтерпретація вище.

Четвертий і останній Пасхи: 31AD
Тепер, перш ніж свято Пасхи, коли Ісус знав, що його настав час що він повинен вилітати з цього світу
Отцеві, маючи любив власної якої були у світі, він любив їх аж до кінця. Джон 13:1
Потім привів вони Ісуса від Кайяфи до залу суду: і це було ранній; і вони самі пішли не в залі суду,
принаймні, вони повинні бути осквернили; але що вони могли б пасху спожити тобі. Івана 18:28
Але ж ви маєте звичай, щоб я повинен вам одне: Пасхи: ви хотіли, тому що я випуску вам: Цар
Юдейський? Івана 18:39
А Пилат написав і написа і поклав його на хрест. І було, Ісус з НАЗАРЕТУ цар ЮДЕЙСЬКИЙ. Івана 19:14

Я включив ці вірші з Джон б відзначити, що, четвертий Пасху, це остаточний Пасху, тому що це
одне, що Ісус був розп'ятий під час. Ісус поділитися цю пасху зі своїми апостолами на 14 го березня, який
є четверга того ж року, так само, як Писання команд. Що ввечері та вночі, Ісус був заарештований,
спробував і визнаний винним. П'ятницю під час вранці, Ісус прибитий до хреста і вмирає через деякий
час, пізно ввечері. Тіло Ісуса видаляється з Хреста не довго перед тим, як сонце опускається, п'ятницю
ввечері, з появою sundown і почати суботи почати.
Це відбувається тільки три з половиною роки після Ісуса починається його Міністерства, все ще
три з половиною років до семи років, враховуючи Месії. Ці три з половиною років, називаються

Воскресіння років, коли Ісус тільки може бути побаченим і говорив з тими, які є Святим Богом а не
тільки апостолів Ісуса.

Воскресіння років
70 пророчі тижнів не закінчиться, поки ті тривати 3 років по ½ закінчилися. Але за ці роки,
Ізраїлю нації ще міг показали Бог що вони покаялися в своїх гріхах і зробили ті, інші речі, які Бог
наказав, що вони повинні зробити до кінця 70 тижнів.
Подія відбувається, що останній місяць 3 ½ рік періоду часу, який показує Бога, що народ
Ізраїлю, втрачається йому і став Сатаною і тобто судового розгляду, переконання а потім Побиття
камінням Стівен для його проповіді, що Ісус був Месією і що храм старійшин де винними в убивстві
депутата Син Божий.

7. воскрес Ісус
«Нема його тут: бо воскрес, "як він казав.» Приходять, подивіться на місце, де лежав Господа". Матвія
28: 6

Ісус був убитий і воскрес із мертвих. Ісус вмирає в п'ятницю в другій половині дня, а потім
похований п'ятницю тільки, перш ніж сонце йде вниз, а потім лежить в смерті через години суботи,
потім на третій день, в неділю вранці, Ісус виявили зростання від його смерті і розглядається багатьма з
його учнів того ж дня.

8. Ісус обожнюється
І вони його вгледіли, поклонились Йому: а дехто вагався. Метью 28:17

Після того, як він воскрес, і обожнюється Ісуса Христа, всі ті з учнів його бачити його
воскреснути з мертвих.

9. владу над неба і землі
І Ісус прийшов і їм говорив, кажучи: "Вся влада дана мені на небі й на землі." Метью всяка

Бог Отець дав Ісус Христос панування над неба і землі, як нагороду за ті жертви, що Ісус переніс
життя на землі.

Бог каже, що бути мудрим
Ви вводить в?
Я люблю їх, які люблять мене; і тих, хто мене рано (старанно) знайдуть мене. Приповісті 8:17

Тепер, коли ви були показані як сатана має контрафакт справжнє поклоніння Богу, ви обманюють
у свої переконання і віри і церкви ви відвідуєте? Як ви можете бути впевнені, ви не обманюють?
Істини слова в Біблії, розмовною Бога і видається пророки Бога записати і опублікувати, робить
наш поклоніння Богу інтелектуальні. Під цим я маю на увазі, що якщо ви вивчення Біблії а не просто
читати його, його значення прийде через. Це означає, що ви використовували свій інтелект розгледіти
сенс і від значення вам отримати знання і за його керівництво молилися Богу, ви будете купувати
розуміння і через розуміння ви станете мудрим.

Сліпа Віра
Я розповів кілька разів, що віра є все необхідне в поклонінням. Сліпий віри, тому, щоб прийняти
те, що інші говорили, правда, як будучи правду, без витягнення перший себе.
Я пропоную, що якщо ви хочете, щоб знайти істину потрібно шукати його, (старанно)
самостійно. Якщо Біблія не підтримують, те, що ви вірите, то ви вважаєте, що не є істина. Такі
переконання не підтримується (сліпа Віра) є небезпечними, в тому, що вони є відкритими двері до
брехні і обманів сатани і його земного колегою, анти Христос. Біблія є еліксир обману, але ви повинні
вивчити себе і не просто прийняти те, що інші значить.

Питання про розбрату
Розбрату між Богом і сатана йдеться поклоніння. Бог заслуговує наше богослужіння, тому що
він-творець. Ми в своїх дітей, тому що він зробив нас.

Сатана не має претензій до нашої культу, але вимагає його так само. Він, як нам, Бога, або я
повинен сказати, Люцифер – творіння Бога, Люцифер через його власні дії і вибори, викликала сам
стати сатани, занепалий ворог.

Хто дав церкві свою владу?
я стверджую, що кожен раз, коли Папа вказано на Пожертвування Костянтина як доказ
його тимчасової адміністрації, або на Пожертвування був цитований справжнього канонічного
права, це ефективно склала визнання які фрази Vicarius Filii Dei було також вважається
справжнім, і ця ситуація існує вже понад 600 років...
Вище є цитатою я отримує з Інтернету, я не впевнений, з ім'ям авторів, але це відноситься до
бачачи сатани спроби підробки церкви Христа.
Цей коментар має справу зі спробою, від Римської церкви, розвінчати ідея, що число 666 можна
віднести до Папи від його заголовок. Моя причина для представлення цей коментар є не доводити, так
чи іншого щодо номер 666, але те, що цей коментар про те як істина.

Повноважень від Цезаря
Автор цей коментар кажу в "в пожертвування Костянтина, як доказ тимчасової авторитет
церкви в Римі," те, що Римська Церква визнає, що він отримав свої тимчасові повноваження не від Бога,
але від того чоловіка, імператора Костянтина, і потім, що влада була розширена на імператором. У який
Всесвіт владою людини, навіть великого імператора, замінюють владу Бога; можливо у Всесвіті, де
сатана є король, але не в Царство Боже?

Помилкові представник
Для тата Римської церкви сповідують бути представником Бога на землі є помилковими, за який
дав Папа цієї станції, не Бог, не Ісуса і, звичайно, не Пітер. Імператор Костянтин, людина, яка
поклонялися Бога сонця, не Бог створення тато отримав цю станцію.
Коли Костянтин створюють Римської церкви, він не прийняти християнство, він намагалися
зробити, щоб включити християнства в язичницької релігії, що так нагадує стародавніх релігія римлян,
це дивно для мене як ніхто інший не побачила схожість в цих століть.

Папа зневажає Бога слово Боже
Оголосити себе представник Бога, і таким чином наявність в силах змінити законів Бога, це
блюзнірство. Тільки Бог сам або його сина Ісуса, який Бога в тілі людини, має такі повноваження.

Попередження від Бога
Хай ніхто не обманює вас будь-якими засобами: бо той день не прийде, хіба там come падаючий away
першої і що людина гріх об'явлена загибіль; Хто opposeth і exalteth себе перш за все, Бог, або що поклонялися;
так, щоб він як Бог той, хто храм Бога чинить, сам що він Бог. II Солунян 2:3

За винятком там, на першому місці за падіння геть
Цей вірш неправильно розуміються ті, що я говорив про це. Вони думають, що це означає, що ті,
хто є християнськими якось буде втрачати свою віру і звернутися до шляху зла сатани. Це лише
частково правильно. Ті, хто називає себе християнської буде відпасти від їх так званих
християнських церков, коли вони пізнають правди Бога і брехня, сприяли тих церков. Іншими словами,
тих, хто думають, що вони є християнськими відкриєте для себе те, що значить бути Святого Бога і з
цього відкриття, буде залишити ці помилкові церков. Як цей вірш говорить нам, це падіння від готелю
буде відбуватися перед другого пришестя Христа.

Загибіль
Що людина гріха об'явлена загибіль: Ключем до цього вірша це знати предметом, падаючи геть.
Предметом є людина гріх, або анти Христос або сатани, бути виявлені. Це означає, що світ буде
показано нам брехні, які тримали нас сліпими до істини Божий, виявляючи тим антихриста і його брехні
для хто і що він.
Які opposeth і перш за все, тобто exalteth сам Бог, або що поклонялися; так, щоб він, як Бог
той, хто храм Бога чинить, сам що він – Бог. Ця частина вірш є показати, нас, у недвозначних
виразах, що агент сатана, що людина гріха. Це також Божий шлях виявлення нам, що людина гріх є по
суті релігійного лідера , що вдалося обманути весь світ до того, що ми бачимо його, як Бог, який
сидить в храм Бога. Папа відповідають такій. Це показано дуже добре нижче.

Сентенції себе Христа
До стаючи Папа Пій X
Римського єпископа не тільки представник Бог Ісуса Христа, але він Ісус сам Христос,
приховані під завісу плоті. Римського єпископа говорити; це Ісус Христос, хто говорить.
Як ця цитата з архієпископа розкриває, анти Христос заявляє що він Бог. Повний богохульство!
Ісус не ховається в плоті з іншою людиною, тому що Ісус має своєї плоті, що проявляється в
наступному.

Той Ісус
І, прорікши (Ісуса) ці речі, поки вони (апостолів) побачив, він угору возноситись став; та хмара
отримала його з їхнього видовища. І хоча вони твердо дивились на небо, як він, ось два мужі ними у білій одежі
Який також сказав, ye люди Galilee, чому стенд ye пильно дивляться в небеса? Той Ісус, котрий береться догори
від вас в небеса, прийде так, як ішов як ye побачили його ідете неба. Дії 1:9-11

Людина плоть і кров, Ісус, вознісся на небо у організму, і коли він повертається він буде
спуститися як ішов, не приховано в людському тілі іншої людини, але той Ісус, в тіло і душу, що
вознісся буде повернення до нас з хмар.

Безпомилковий другому приході Христа
Бо Господь сам зійде з неба із наказом, при голосі Архангола та з Божій: і мертві у Христі воскреснуть
перш: потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на
повітрі: і так завсіди будемо з Господом. Я Солунян 4:16-17

Ви не повинні бути стурбовані, якщо ви знаєте правда Христа з будь-якого imposters, такі, як тато
Римської церкви, тому що він зробить його приходу, відомий на весь світ в ту ж мить він приходить.
Коли він повертається, сам Господь зійде з неба, це те ж саме Ісус, що вознісся на хмарах також
буде спуститися з хмар.
Коли він повертається, він буде робити так із наказом, при голосі Архангола, в цьому не буде
ніяких сумнівів, що він Господа Ісуса Христа, для хто ще може мати Архангел передвісник його
приїзду?

Коли він повертається, він не буде мати тільки Архангела звучання свого прибуття, але він буде з
Божій, повернення на землю. З гучності комбіновані голоси, мертві у Христі воскреснуть перш,
настільки голосно звук буде що це буде пробудити в Христі, буквально з могил.
Коли він повертається, після того, як він отримує всі мертві у Христі, ми, що живемо й зостались
повинен, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі.

Більше обманів анти Христос
Вище є захоплення, ви, напевно, чули про. Так не обманюйте інших людей, які будуть називають
себе Ісус у плоті іншого, тому що ви будете знати без сумніву, коли повернення Ісуса.

Велика літера енцикліка
Лев XIII сторінки 304
Ми проводимо по цій землі місцем всемогутній Бог.
Ще раз антихрист заявляє себе як Бога.

Prompta Матяшем (тато) II
Обсяг VI, сторінка 29. Луцій Феррарі
Єпископ Риму має так великий авторитет і влада, що він може змінити, пояснити, або
інтерпретувати навіть божественним законам. Він може змінювати божественний закон, тому
що його влада поширюється не людину, а Бога, і він діє як намісником (представник) Бога на
землі.

Богохульство! Тільки Богу створення можна змінити і дати тлумачення його слова. Щоб
пояснити і тлумачити закону є ще один спосіб сказати, що тато має право змінювати законів Бога.
Римська церква стверджує, що мають владу від Бога, але як я показав свої повноваження походить від
тільки чоловік, давно помер імператор Риму.

Томас письменниця
Президент викупу коледж
За моєї божественної сили відмінити день суботній і наказую тобі, щоб святити, перший
день тижня.
Як бачите, немає Бога, що перенесли Святий суботній в перший день тижня, але Римської
церкви. Стверджуючи, що вона має божественної сили блюзнірство, для будь-якої влади що Римська
церква має походить від сатани не від Бога.

Дозорного Католицька Церква Святої Катерини
І він буде говорити великими словами проти Всевишнього і повинен носити на святі Всевишнього, і
думають, зміна разів і закони: і вони йому повинна бути надана в його руку до один раз і часу і поділу часу.
Данило 7:25

21 травня 1995 року.
Можливо найсміливіші річ, найбільш революційні зміни церкви, коли-небудь робив
сталося в четвертому столітті, Святий день суботній, було змінено з суботи на неділю, не з
будь-якого напрямку відзначив у Святому Письмі, але владою Папи Римського.
Знову Римської церкви визнає, що він змінив день суботній, не від будь-яких вказівок "Писання",
але владою папи. Анти Христос вважає, що зміна разів і законів Бога.

Canon і традиції
Сторінка 263
Авторитет церкви може не тому бути прив'язані до авторитету Писання оскільки Церква була
змінена суботи на неділю, не команда Христа, а свою власну владу.

Ви бачите? Римської церкви та її Папи не прив'язуються до Писання, що означає, що вони не
ставлять включалося до Верховного над всім іншим, слово Боже. Вони вважають їх догми, бути
Верховним за слово Боже. Ви бачите, як це блюзнірство?

Моя Молитва за вас
Ці цитати з Римської церкви себе та інших ідентифікаторів я перерахував тому з не сумнівів в
моїй голові, знаю Римської церкви є анти Христос. Я молюся, що Бог буде світити його світло істини у
ваші серця, так що ви теж будете знати це, щоб бути правдою і видалити себе з церков анти Христос.

Original
These lies have been given for so long that when people are shown from the Holy Scripture what God actually says or the correct
meaning of what Satan has distorted, they reject the Truth and accept the Lie.

