Урок 1
Як дістатися до пізнання Бога
Як я уявляю Божої істини
Подумай про мене, як адвокат, і ви журі. Бог був обмовляли сатани і дав мені послугу
представлення свідчення Бога таким чином, щоб захищати свою честь і його характер. Я покажу вам
ознаки, з Біблії, а також історичні документи, щоб підтримувати всі коментарі та інтерпретації, що я
роблю. Це ваша робота, як журі, щоб вирішити, якщо докази того, що я покажу дає перевірки мого
тлумачення та коментарі і тим самим виправдовує наборі Бога від брехні сатани.
Я був шукали Бога старанно, протягом декількох місяців після того, як я мав сон, який я показав
в окремому розділі. Потім з повною несподіванкою, Бог доторкнувся до мене. З цього сенсорним все,
що я читав і досліджував прийшов в досконалій гармонії. Що я маю на увазі що перед його чіпали, я
мала знання, але вона була розподіленою і без узгоджену спільного один з одним. Я мала знання, але я
не бачу Божої істини.
Я, що бажають знати правду а не просто біти і шматки, мав стати засмучений. Незважаючи на те,
що я вже читав має сенс для мене, вона як і раніше не уточнити, все, що я дізнався в симетричних
цілісності розуміння, я зрозумів, що я був не просто шукає знання Божої істини, я шукав Бога.

Просити у Бога про прощення
Цей дефіцит запропонував мені, що, хоча Бог кличе мені, як і раніше потрібно було довести
йому, що я хотів, щоб поклонятися йому, як він наказав, перед тим, як повне розуміння може бути
досягнуто. Вона прийшла до мене, що я не мав ще запитав Божого прощення моє життя гріхів.
Сідаючи, я почав змусити в моїй пам'яті, всі гріхи, які я здійснив, так як мені було близько
дванадцяти років. Я був 57 в той час, так що, було багато відкликання необхідні перш, ніж я був

переконаний, що я мав більшу частину моїх гріхів, згадав і тим самим могли б розкрити не тільки Бога,
але ті, моєї сім'ї, що я люблю, а також про те, себе, зло, яке я зробив.
Ця пам'ять свіжі в моїй голові я сів з Біблії витягнутої руки і молилися Богу. Я запитав Бога
вибачити мене за всі ці гріхи, зараз я згадала і всі ті, які я не пам'ятаю.
Я сказав Бог, через щире щирість, що я хотіла, щоб вклонитися йому, як він сказав мені, і я шукав
його правду. Я запитав Бога, щоб допомогти мені розгледіти правду від брехні сатани, тому що сам, я,
здавалося, не можуть зробити це. Я розповіїв Богу, що я віддав би все моє життя до служби з нього,
творіння Бога, але не так, як я зрозумів, що він потребує мене, але я запропонував йому очолити мене до
будь-яких форм такої служби може тривати.
Через деякий час я сидів, спостерігаючи урок вивчення Біблії на телебаченні, коли Бог
доторкнувся до мене. Я впевнений, я не сидів, я б впали на підлогу. Touch був фізичних, психічних, а
також духовні. Сила, раптом приніс все, що я вчився в гармонії і розуміння. З цього моменту, я був
Ревний у мою спробу показати іншим, особливо моя сім'я те, що Бог показав мені.
Бог відповів мої молитви і такі мені дане, перейти на всіх, хто хотів би вибрав, щоб читати і всіх
тих, хто шукає Бога, як я роблю.
Перш ніж почати читання, я хочу щоб ви знали, ці твори є не більш ніж інструментом. За
допомогою цього інструменту ви можете якщо ви цього забажаєте, знайти початку шляху праведності.
Ці слова тільки покаже вам вхід до шляху Однак. Шлях, сама слід дотримуватися, тільки якщо ви
дозволяєте Ісуса приведе вас вниз його. Я можу показати вам входу, але подорож за вами ходити, і
радісно на вашому боці ви зможете тримати на шляху і не коливатися або ковзання off.

Ісус є способом
Ісус промовляє до нього, я впевнений, що шлях, правду та життя: ніяка людина cometh unto
батько, але мені. Івана 14:6
Що означає цей вірш для мене є, що ви повинні прийняти Ісуса як ваш учитель, приймаючи в
напрямку від нього, у вашому житті, але й у вашу освіту в дослідженні Біблії. Дозволити Ісуса, щоб
показати вам, що він має потребу в вас знаю, туди і слідувати його інструкцією. Один зі способів, що

Бог Ісус говорить зі мною, через мого читання Біблії. Біблія є живим словом Божим. Під час розміщення
себе в руках, він буде відповісти на ваші запитання зі словами з Біблії.

Перше питання, я запитав Бога
Бог говорить нам як ми повинні поклонятися
йому?
Ви коли-небудь ставили питання, "Як я можу поклонятися Богові?" Є так багато релігій, що
розповісти нам, що вони мають правдиву віру, але є тільки один Бог, так що я залишився вірити, що
може бути тільки один справжнє поклоніння Богу.
У молитві я попросив Бога, "Як ви хочете мене, щоб вклонятися вас?" Він відповів: моя
молитва, показуючи мені відповідь через вивчення Біблії. За словами Біблії, Бог говорить нам, це чому
Біблія називається "Живого слова Бога і Духом Святим."

Елементи любові
Коли я поставив вище питання Господь наштовхнув мене на наступний вірш в Біблії.
Я люблю їх що любити мене; і тих, які прагнуть мене рано (старанно) знайде мене. Приповісті
8:17
Це моя думка, що це необхідно для того, щоб навчитися любити кого-то спочатку необхідно
познайомитися з ними. Якщо ви бачите когось, які вас приваблюють до, ви могли б сказати, що "любов
на перший погляд," , але поки ви не отримаєте той чоловік, що вони знають, хіба можна говорити, що
ти в них? Не плутайте фізичний потяг з любов'ю; Це велика помилка більшість людей мають, коли вони
вперше зустрічаються хтось.
Як дитина росте я знайшов себе залучали до Бога, але я ніколи не вважав себе як дійсно любить
його. Я відчував себе так само, про Бога, коли я вперше почав мій вивчення Біблії в 2007 році. Як я
почав читати Біблію, тепер, коли я в моєму наприкінці 50-х років, я прийшли подивитися такого роду

особистості у нього, а також його характеру. Чим більше я познайомився з Богом тим більше я знайшов
себе любити його.

Хто є Бог?
Через мого дослідження, я виявив, що Бог є моральне буття, з якоїсь і люблячої характер, ці риси
дві особистості, я завжди дивився на у людей, як добре і коли я побачив їх в Бога я закохався в нього
незабаром після цього.

Образом Божим
Мені сказали, багато хто що ви не можете дати Бог гуманістичних якостей; Врешті-решт, Бог є
послугами всюдисущий буття, не людини. Я хотів би нагадати будь-хто, хто думає, що це, що це Бог,
який зробив "людина" у його образ. Це не означає, що Бог дивиться як людина, у його назовні
зовнішності, однак, що ці риси особистості, ми називаємо гуманістичних, насправді риси благочестиво
особистості. Саме це змушує нас за своєю подобою, не наш зовнішній вигляд. Коли Бог створив людину
за своєю подобою, він взяв тварина землі і людина живу душу, це дало людина благочестиво риси. Коли
вам подзвонити кому-небудь гуманного ви насправді називали його Божественна.
Бог каже нам, щоб "Love Me, підкорятися мене і поклоніння Me." Для мене, щоб бути в змозі
зробити це, я спочатку необхідно знав, хто такий Бог. У молитві я попросив Бога, щоб показати мені
його особистості і його характеру. У відповідь він приніс мій погляд наступні вірші.

Особистість і характер Бога
Як ви можете пригадати, Moses те ж питання Бога в книзі вихід, і це було на цю книгу, що Бог
відіслав мене у відповідь на мою молитву. Те, що було виявлено до мене в виході є більше, ніж я
очікував.
Для якої має бути відомо тут що я та народ твій знайшов милість в очах Твоїх? Це не в тому,
що ти будеш ходити з нами? Так повинна ми відокремити, я та народ твій, від всіх людей, які
знаходяться на поверхню землі. Вихід 33:16

Це Moses просити Бога, "Якщо ви не залишаються з вашого народу, то яким буде ваш людей,
бути відомо, знайшов милість в полі зору, окремо від усіх інших людей на землі?"
І промовив Господь Moses, я буду робити те, що також що, коли ти говорив: Бо ти знайшла
благодаті в моїх очах, і я знаю тебе за іменами. Вихід 33: 17
Бог відповідає на Moses, що він зробить його так; і що Moses і його народ буде відома весь світ
буде спеціальний та окремо від усіх інших.
І сказав він (Moses), я молю тебе, покажи мені славу твою. Вихід 33:18
Moses просить Бога явить себе. Moses хоче, щоб побачити, що Бог виглядає, але більш того,
Moses хоче знати Бога, що він є. Це по суті перше питання, я запитав Бога, "як ви хочете, щоб
поклонятися вам?"
Використовувані в тринадцятого вірша, "слава" визначається як:
1. Досягнення, те, що приносить або дає захоплен
ня, похвали, честі або слави на кого-то.
2. Хвалу і подяку пропонувалося як актом поклон
іння божества.
3. Красу, яка надихає почуття здивування, ні рад
ості.
І сказав він (Бога), я зроблю все Боже мій проходять перед тобою, я будуть проголошувати ім'я
Господа перед тобою; і буде милостивий до кого я буду милостивий і буде розповім про милість на кого
я буду розповім про милість. Вихід 33:19
Бог відповідає на Moses, сказавши, що він буде робити все, що його доброта проходять перед
ним. Слово "Добро"-Англійське слово, що замінює слово іврит, "Tuwb", що означає; Краса, ра
дість, добробут та радість. Це мені представляють риси особистості а не
просто зовнішності.

І він (Бог) сказав: "ти можеш побачити моє обличчя: для там повинен жодна людина не бачать
мене і жити." Вихід 33:20
Бог не може показувати Moses його обличчя, бо для цього буде вбивати Moses.
А Господь відказав: Ось там місце мною, і ти будеш стояти на скелі: вихід пост
Та це буде прибути пройти, під час мого слави відходить від, що я поставлю тебе в Вовча рок і
волі закриє тебе з мого боку, хоча я проходжу повз: я буде забрати свою руку і ти будеш бачити мій
задньої частини: але моє обличчя має не видно. 33:22 Вихід-23
Я вже згадував раніше, мій нетерпіння, з тими, хто встановлював вірш система нумерації в Біблії,
що вони занадто часто розпадаються абзаців і підключеного пояснень за ці недоречні numberings.
Це стосується ці вірші. Я вважаю, що перші вірші розділ 34 повинні були бути включені в розділ
33. Вони продовжувати обговорення між Moses і Бог на гору Синай і тому має бути встановлено що
спільній бесіді. Можливо ви погодяться зі мною, як я дати пояснення цьому наступний вірш.
І промовив Господь Moses, рубати тобі дві таблиці з каменю як до: перший: та я буду писати на
ці таблиці слова, які в першу таблицю, яку ти brakest. Вихід 34:1
Слово "Слава", -Англійське слово, що замінює слово іврит, "Kabowd або Kabod," , що означає,
пишність, перевезення, честі. Якщо взяти всі три визначень до уваги не
тільки Божий проявив його зовнішній вигляд Moses, але його честь, а також. Честь визначається як, щ
ось або хтось, що гідно поваги. Отже, ви бачите Бога не тільки
показувати Moses, як він виглядає, але його особистості і характер, як добре.

Зовнішній вигляд або Божого образу
Вони все ще знаходяться на гору Синай, і Бог просто показав його зовнішній вигляд Moses і зараз
дуже наступна річ, він каже, щоб підготувати два нових кам'яних столиках, так що він може написати
Десять заповідей на них. Коли Бог говорить, "Будуть проголошувати ім'я Господа перед тобою," він
має на увазі до десяти заповідей, і вони другої половини проявив себе з Moses.

Перший Бог показав Moses його частини, а потім дуже наступне, що Бог говорить про заміну
столи камінь, що було десять заповідей на них. Це говорить мені, що Десять заповідей особистості Бога,
його характеру, його слави, його честь і його ім'я. Коли Бог говорить нам, що ми не набере ім'я Господа
марно, це все, що на десять заповідей стенд для яких дає визначення хто є Бог. Не приймати будь-які
аспекти Десять заповідей надаремно. інакше ви порушите третій заповідь.

Введення Бога
У цьому світлі я даю вам наступні вірші з Книга приказок. Для мене вони є вступ до нас,
Христа, Бог.
Ж моїх слів і звук мудрості: я розуміння; У мене сила. Приповісті 8:14
Якщо ви прагнете напрямок в житті, якщо ви хочете знати, чому ви і з якою метою ви пережити,
ретельного вивчення Біблії, а потім в поклонінні Богу як він наказує, ви знайдете ці відповіді.
Приходять, щоб знати, хто є Бог, ви знайдете собі і ваша мета, і через знання або розуміння, ви будете
купувати Божої сили йти з вами до кінця вашого життя.
Мною царювання короля і князів декрет правосуддя, князя правило, я та дворян, навіть всі судді
землі. Приповісті 8:15-16
Це воля Бога, що королів царювати, а для Божої волі, вони правлять. Правду про це можна
знайти в книзі Daniel і відносини між Богом і цар Навуходоносор. Я настійно рекомендуємо не читає це,
Daniel розділ 4, як вона показує гордовиті зарозумілим короля принижений Бог створення.
Я люблю їх, які люблять мене; і тих, хто мене рано (старанно) знайдуть мене. Приповісті 8:17
На слово "рано" , яка використовується в цьому вірші визначається як: вироблені на
особу, яка представляє не дуже просунутої стадії ро
звитку когось або щось, щоб бути, як очікується, аб
о просили відбудеться в самому найближчому майбу
тньому. Це визначення не має сенсу для мене в контексті на те, що Бог має на увазі, тому я
вирішив знайти слова в Біблії словника. Слово "Раннього" -Англійське слово, що замінює на івриті
слово "Шахар", що означає: шукати з неявної earnestness, для пошуку

з копіткої обачності бути старанним в пошуку чогос
ь.
Поставити це визначення в контексті те, що Бог говорив, це означає, що старанно вч
итися і дослідження для Божої істини. Якщо ви старанно шукати
Бога, то ви займаєтеся у вивчення Біблії і дослідження з історії та астрономії, які вони отримують
значення в розуміння Біблії.

Що Бог намагається сказати мені?
Слово "старанно" визначається як: через ретельних досліджень,
працелюбні розслідування. Іншими словами, просто читання Біблії, як роман
або історії книги, буде не достатньо, ви повинні науково-дослідні, використовуючи догляд не приймати
речі з контексту і завжди задається питанням, "Що Бог намагається сказати мені?"
У вище віршах, Бог говорить нам, що він "Любить" тих, хто прагне йому старанно. Знаючи
визначення того, що Бог називає "любов", ви отримаєте розуміння і розуміння того, хто він. У цьому
дослідженні відкрию як Бог визначає любові, про те, що він має на увазі фраза, "Love Me."

Знання про Бога є багатство
Багатство і честь є зі мною; так, міцний багатства і праведність. Мій плід є краще, ніж
золото, так, ніж чистого золота; і мій дохід, ніж вибором срібло. Приповісті 8:18-19
Земні багатства, ви отримуєте в цьому житті не варті еквайринг Царство Небесне. Раб Божий
дається багатства від Бога, набагато більше, ніж будь-який земні багатства, багатство або влади, ніколи
не дійшла до будь-якого імператора або король, який коли-небудь жив на цьому світі. Просто
Подумайте про це таким чином, коли ви вмираєте, ніщо не ви придбали в цьому житті у вигляді
багатство, влада, навіть престиж йде з вами в ваш могилу. Навіть якщо ви поховали з ваше багатство,
він як і раніше залишається на землі, а також ваші кістки. Це не має значення є придбання вашого
прохід в Царстві Небесному або вічне життя.

З іншого боку, якщо ви даєте поклоніння Богові як він команд і життя ваше життя в такого роду
моральний характер що Бог команд, що ви робите, то ви будете купувати таке багатство, які будуть
платити ваш прохід в небеса.
Використовувані вашим вище слово "Правди" означає: суворо спостережли
ві, моралі, завжди веде себе за моральний кодекс.
Тому, коли Бог каже, що він буде платити вам за службу йому з праведності, це означає, що ви будете
купувати фірма "Моральні бази" жити земному житті, а також ваші безсмертного життя шляхом.
Thomas говорить йому:"Господи, ми знаємо, що не в'януть ти йдеш; і як ми можемо знати
шлях?" Івана 14:5
Ісус промовляє до нього: "я є шлях, правду та життя: ніяка людина cometh unto батько, але
мені." Івана 14:6
Я веду на шляху праведності, в розпал шляхи здорового глузду: Приповісті 8:20
Ісус говорить нам, "тільки праведники прийде перед батьком," , то є, що якщо у вас немає
праведниками тоді ви буде виключено з неба. Це дається підтримки в тринадцятого вірша; я привести
на шляху праведності.
Якщо Ісус, це шлях до Господаі Ісус веде на шляху праведності, то тільки праведники прийде до
Отця.
Хоча було написано ці слова в прислів'ях тисячі років до народження Ісуса, вони звучать дуже
схоже на Ісуса, кажучи. Ісус є дороги праведности. Існує тільки один шлях, який веде до спасіння, але
існує безліч шляхів, що ведуть до суду. "Шлях правди" – шлях до спасіння, «шлях суд» призводить до
прокляття.
Якщо у ваших зусиль, щоб знайти Бога, ви молю Бога за напрямком у вашому дослідженні, він
покаже вам шлях. Як він розповідає вам тут, тільки він може показати вам правдивої дороги до
праведності і тим самим спасіння. Це попередження від нього вам; не шукайте іншим керівництво і
розуміння, як священик, пастор, або міністром висвячений, тільки Христос може показати вам істинного
шляху. Отримати його напрямок і інструкцію, ви повинні поставити йому за це і потім повинні бути
готові дотримуватися, де він проведе вас йти.

Запитати свого пастора або інші міністром висвячений, в порядку, щоб точки, але молитви до
Бога, коли ви читаєте, поставити йому запитання, що виникають у вашому дослідженні, він дасть вам
правильну відповідь. Просто пам'ятайте, міністр або священик, ви йдете для напрямку ще тільки
людина, і як ви знаєте, якщо він має брехали, так, що він вважає, що він перебуває на озброєнні до Бога,
але, що насправді він у службі сатани помилкових Євангелія?
Будьте терплячі, Божий відповідь на ваші запитання, Бог говорить нам, але ви повинні
налаштуватися себе, щоб почути його, якщо у вас немає терпіння, то ви не зможете почути, що він
говорить над шум що нетерпіння. Коли я молю Бога, більшість відповідей, він дає мені прийшов від
мого вивчення Біблії. Я не читаю книгу або навіть розділ з однієї сторінки до кінця, я читав, де Бог веде
мене прочитати. Те, що це зроблено причиною мене стрибати по всьому різних книг Біблії в немає
очевидною логічну модель, але вчасно, які були отримані дає відповідь на запитання, я просив. Як я вже
сказав, ви повинні бути готові дотримуватися Бога, де він дає вам напрямок; він покаже вам, що йому
потрібно, щоб ви знали.

Знайти шлях до праведності
Існує безліч шляхів до суду, тільки шляху праведності приведе вас прямо до спасіння.
Праведники, щоб бути правильно, слово Боже має рацію; Таким чином, Боже Слово є шляху
праведності. Тільки Ісус може показати, що шлях.

Пам'ятайте: Сатана намагається lie до вас, а через його впливом інших, він поведе вас
оману. Сатана налагодив неправдиво Христа, анти Христос і через неї він зробить вас думати ви
поклонінням, але ви будете поклонятися неправдиво Христа замість цього.
Що я може викликати, ті, які люблять мене успадковувати речовини; і я їх свої скарби.
Приповісті 8:21
Ще раз, ми стикаємося з тим, що тільки ті, хто "Love Me" буде наслідувати речовина. Не згодні
зі мною, що знаючи весь сенс фраза "Love Me", це дійсно важливо в будь-який поклоніння Богу якщо
ці знання необхідні для успадкування речовина?

Вступ від Христа
Господь захоплював мене на початку свого шляху перед його роботи старих. Приповісті 8:22
Те, що Христос говорив тут є те, що він everlasting everlasting тільки як Бог.
Я була створена з everlasting, від початку, або коли-небудь землі була. Приповісті 8:23
Я бачу це як часткову пояснення того, ким і в чому Христос. я була створена, пропонує мені, що
Христос є суть або особистості Бога, що означає, що по-перше, Бог має цей же особистості і як він був,
то він є зараз, і він буде з часом прийшов.
Коли не було ніяких глибини, я був вивів; коли не було ніяких фонтани буяє з водою, перш ніж
гори були врегульовані, перш ніж пагорбів був я вивів: хоча поки він не зробив землі, ні поля, ні найвища
частина пил світу. Коли він підготував небеса, я був там: коли він поставив компас на обличчя глибини:
коли він створений хмари вище: коли він зміцнив фонтани глибокий: коли він дав до моря свій указ, що
вода не повинна приймати його заповіді: коли він призначений фондів землі: тоді я був ним , як один
виховувалися з ним: та я був щодня його уподоба радіє завжди перед ним. Приповісті 8:24-30

Батько-син відносин
Я інтерпретувати вірші 8:22 через як Сина Божого, пояснивши, хто він, його стосунки між
батьком і сином, і що два один 8:30 і були разом з до всесвіту, що ми знаємо, коли-небудь був. Це було
для мене перший раз, коли Бог представився мені, що також дало мені розуміння своєї особистості і
характер.
Хоча формулювання пропонує два окремих осіб, по суті Бога є сином та батьком. Ісус людина з
плоті і крові, але це тільки його зовнішні оболонки, Христос є також Духа Божого, або Божого
особистості, Христа є у плоті і кісток людина Ісус, яка сказати, що Ісус є Бог у плоті людиною.
Коли він дав до моря свій указ, що вода не повинна приймати його заповіді. З планет, зірок і
галактик, як я показав творів, Божого створення; Ці слова розповідають мені, що це Бог, який дав
заповідь або встановлені правила, яким вод ця функція землі. Механіка світу працювати як вони
роблять, тому що Бог створив їх працювати таким чином.

Сини людини
Радіючи на населена частина його землі; і мої принади були з синами чоловіків. Приповісті 8:31
У вище віршах Бог дає нам уявлення про те, чому він навіть має турботу про справ чоловіків. Бог
сотворив Вселенну, але він не зупинятися на досягнутому, Бог також дав життя в цьому світі ми
називаємо землі. Бог є життя, і тільки через нього чи існує життя. В даючи життя, Бог дав частиною
самого себе, і тому він сказав, що Бог є в кожному з нас, для Якщо Бог видаляє себе від нас, ми вже не
буде життя і тоді ми б повернутися до неживих атомів, які цей Всесвіт складається з.
Кожного разу, коли Бог використовує такі слова, як, "Синами чоловіків," він має на увазі
потомство тварини, відомий як людина, а не однією з інших тварин на землі. Це виявити особливе
місце, що Бог дав людині в природному світі, на відміну від інших тварин цього світу.

Щоб бути благословив Бога
Тепер же мене, діти: Блаженні вони, мої стерегти. Приповісті 8:32
Маючи представив себе нам, Христос тепер дає нам інструкція, а також попередження. Фраза
"тримати моїх способами" є ще один спосіб говорити: "тримати мої заповіді," для як я буду
показувати вам, його способами, його особистості, його характер всіх проявлений до нас протягом
десяти заповідей і вчення Ісуса Христа. Зверніть увагу, що Бог говорить нам, що ті, хто насправді
тримати його способами, буде і є його благословення. Я не знаю про вас, але я вважав за краще б Боже
благословення ніж його презирство або гнів.
Почути інструкція, бути мудрим і не Відступайте від нього. Приповісті 8:33
Якщо ви маєте розвідки і знаю, як його використовувати, прислухатися до Божого інструкції і не
звільнити або від неї відмовитися. Через його навчання вам буде показано шлях до праведності.
Прийняти слово Боже як правду, тому, коли щось говорив Бог контрасти те, що ви повірили з дитинства,
прийняти слово Боже і відвернутися від брехні, що ви завжди вважав, що суперечить слову Божому.
Благословенний є людиною, яка слухає мене дивляться щодня в моєму Гейтса, очікують
повідомлення мої двері. Приповісті 8:34

Щастя спіткає тих, хто чує слово Боже і приймає їх, і які живуть своїм життям на основі Божого
інструкція. Не всі з нас буде знайти Бога, як я вже сказав, ви повинні шукати за допомогою обачності і
шукати Бога напрямок. Ніхто, навіть не ви, може шукати Бога через свій власний зарозумілість або
помислити розуміння. Спочатку слід дозволити Богу, щоб привести вас і йти, коли він показує вам піти,
шукає на Бога за допомогою ретельного вивчення та дослідження, так, але і в молитві до Бога, його
керівництво.

Ті, хто шукати і знайти Бога знайти життя
вічне
Хто Нафанаїла мене Нафанаїла життя та слід отримати користь з Господом. Приповісті 8:35
Щоб знайти Бога прийти до пізнання Бога і знаючи, що його, потім навчитися любити його, що
призводить до підкорятися йому і поклоніння йому, як він команд, що ми робимо. Через послух Богові
ви заробите життя вічне, беручи до уваги відректися від Бога, або бути неслухняних до слова Божого
знати вічної смерті.
Але він, що грішить проти мене wrongeth душу свою: вони, що ненавидять мене люблять
смерть. Приповісті 8:36
Якщо ви грішіть проти Бога, а не виконання його заповідей, то ви поранити вашої власної душі, в
тому, що ви не отримаєте вічне життя. Коли Бог відноситься до всіх, хто його ненавидить, він має на
увазі всі, хто відмовляється тримати його заповідей. Назвіть що ви любити Бога, але якщо ви не
виконуємо Його заповіді, як він наполягає на тому, що ви робите, то ви дійсно не любити його на всіх, у
вас є непослух Йому, якщо ви не хочете дотримуватися його заповідей. Бо Бог існує тільки Любіть його
або ненавидіти його, немає третьої можливості. Бог бачить тільки чорно-білі, права і неправильно, добра
і зла; там не немає сірі області, що стосується Бога.

Ще один введення Бога
Запитайте тепер дні, що минув, які були перед лицем Твоїм, з того дня, що Бог створив людину
на землі і запитати, з одного боку неба до іншого, чи там було такого поняття, як ця велика річ, або
які були почуті сподобається? Повторення закону 4:32
Коли-небудь людей почути голос Бога говорити з середини вогню, як ти почув і жити?
Второзаконня 4:33
Або хто має Бог аналізували піти і взяти його народу від середовищі іншої нації, по спокус,
знаками та за чуда і війною і змушений рукою сильною і по розтягнувся arm і по великий страхи, за все,
що Господь, Бог ваш зробив для вас в Єгипті на ваших очах? Второзаконня 4:34
Тобі: це було показав, щоб ти декому наказав знати, що Господь він Бог, іншого немає поруч з
ним. Второзаконня 4:35
В цих віршах від Повторення закону Бог говорить людям, які привели Moses з Єгипту, але
введення тут має відношення до всіх, хто бажає поклонятися істинний Бог, Бог створення.
Слова, "щоб ти декому наказав знаю, що Господь він Бог, іншого поруч з ним, немає"
потрібно пам'ятати. Існує помилкові Бога, який брехав і обдурив нас. Настільки успішною, він був на
цих брехні, який ми вважаємо, що ми є поклонінням на реальні, коли насправді ми поклоняються
сатани.

Два заповідей Ісуса
З цих інтродукції на увазі, я почав "Старанно," вивчення Біблії. Поки я вчилася у Біблії, Бог
доведений до мого уваги таку фразу: "Love Me"і усвідомлення, що це переважне розділення сфер
прохання, що Бог і його син, Христа Ісуса просить нас. "Love Me" також є темою двох заповідях
стверджується, що Христос Ісус дав учням своїм і нам.
Майстер, який є найбільшої заповіді в законі? Ісус же промовив до нього: "Люби Господа Бога
свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою. Це й найперша заповідь. І другий, як

сказав він,: Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих повісити весь закон і пророки."
Matthew 22:36-40
Ця тема кохання повторюється в наступні вірші.
І: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою і всі
твої сили: це перша заповідь. І другий подібне, а саме,: Люби свого ближнього, як самого себе. Там
немає інших більшої заповіді над оці. Марк 12:30-31
Питання для мене було: "Як ти любиш Бога з вашого серця, душі і розуму?" Я просто говорю,
"я люблю тебе Господь, Бог, творець Всесвіту, і я приймаю, що ви прийшли жити серед нас в тілі
людини, Христос Ісус, і мій Спаситель і Викупитель." Або щось більше необхідні як показ або прояв
моя любов? Врешті-решт є кілька релігій, які називають себе християнином і, звичайно, єврейської та
мусульманської релігій, і всі вони стверджують, що вони є істинна віра. Однак, є тільки один Бог, тому я
вважаю, що може існувати лише одна правдиву віру. Істинна віра, вірний спосіб поклоніння Богу,
повинен бути той, який сам він розповів нам про.

Як ми зробити любов проявляється?
Питання все ще зберігається, "як я маніфест цієї любові" як просили Ісуса першої заповіді? Я
просто говорю, "так, я люблю Бога, і так, я люблю й Христа Ісуса і я прийняти його в якості мого
Спасителя?" Просто це буде забезпечити мій вхід в небеса і життя вічне?
Хоча той, хто освічені в вчення Біблії сказав мені, так, це все, що я повинен зробити, що не
здається право на мене, і це скигління виникає питання, як і раніше. Як маніфесту моєї любові до Бога, а
також мого сусіда, як Ісус Христос сказав нам робити?
Це дає мені причина для визначення любові, в рамках дослідження старанно те, що я читав.
Словника американської спадщини має багато різних визначень, слово любов, але той, який, здається,
кращий пов'язаних з цього питання, "щоб"мати глибокі, ніжне, невимов
ною відчуття любов'ю і турботою до.
Бажаючи, щоб переконатися, я зрозуміла, визначення, я підняв очі визначення у word
невимовною, який, "Incapable з висловив; невимовну або невимов

не." Я також вирішив шукати слова турботою, просто щоб бути впевненим, що я зрозумів, його
значення, словник розповідає турботою " причина тривоги і занепокоєння".
З цією інформацією більш повного визначення слова кохання виникає, ""мають глиб
окі тендер, невимовне і невимовне відчуття любові і
тривоги і занепокоєння бік.
Я прошу вас, читач, чи що ухвалою допомагає вам зрозуміти, як сповідувати свою любов до
Бога? Це не допоможе мені все, що набагато. Я пропоную, що ми шукаємо сенс любові, в біблійної
точки зору. Врешті-решт, Бога й Ісуса як розповісти нам любити їх, так Хіба не стоять на причини, що
вони говорили нам, як маніфест це любов? Саме з цим в увазі, що Бог дав мені відповідь на мою
молитву, "Як ви хочете мене, щоб поклонятися вам?"

Кохай мене
За способом мій комп'ютеризований копії Біблії я шукав ті випадки, що фраза, "LOVE ME"
зустрічається в Біблії. Багатьох екземплярах були знайдені, з яких тільки один не мають відношення
наших любити Бога або Ісуса Христа. Я перерахували їх нижче.

Вірш система нумерації
Перед тим, як я їх список, я хочу, щоб видавати попередження про те, що я виявив під час
читання Біблії. Коли католицьких ченці в темні віки, пішов до складну задачу нумерації вірші в Біблії,
вони досить часто розпалися речення та абзаци з вірша, система, що в багатьох випадках розпалася
думки або пояснення нумерації. Це змусило мене, в минулому, перш ніж я зрозумів, що проблема, взяти
на себе речення або абзац закінчився, і почали нову. Це призвело до моєї не розуміння того, що повне
контексті, що вірш був пов'язані з. Тому я пропоную, що ви тримати очі на розділові знаки, не
відволікаючись на вірш система нумерації. Це дасть вам знати, якщо речення або думки завершиться чи
ні. Вірш система нумерації ідеально підходить для швидко розміщення конкретного вірші, але це
перешкод для набуває розуміння Бога призначені сенс.

Ця проблема є проявляється в перше входження фрази, "Love Me." Вони мають поділена на
цьому однієї думки або абзац три вірші. Але коли ви дозволяєте для розділові знаки, точною та повною
значення буде показано.

По-перше, любити мене
Любити чи ненавидіти
Будеш не роби собі кумира і ніякого зображення або будь-який подібність нічого саме на небі
вгорі, що є на землі долі або саме в воді під Земля: ти будеш поклонитися розорення себе, щоб їх, і не:
бо я Господь, Бог твій ревнива, відвідавши беззаконня батьків за дітей до третього і четвертого
покоління з них, що ненавидять мене; і чинить милість тисячам їх що мене любиші тримати мої
заповіді. Вихід 20:4-6
Звичайно це другий з десяти заповідей. Я хочу, щоб відзначити те, що тут перед тим, як я як і
раніше. Коли ви читаєте ці три вірші, ви помітили, що Бог визначає, що означає любити його і те, що
протилежне люблячої його? У віршах 20:5останні слова є "з ними що НЕНАВИДЯТЬ мене." Це на
відміну від тих, хто любить його яких так само, як ті, хто підкорятися його заповідей як це вказано у
віршах 20:4 і 20:5. Іншими словами, Якщо ви коритися більше Богу, тримаючи його заповідей, вам
показати вашу любов до нього, беручи до уваги, якщо ви не підкорятися його, не зберігаючи його
заповідей, ви показуєте ваші ненависті до нього.
У моєму кабінеті з Біблії я знайшов таке бути трюїзм для Бога. або ви любити Бога, виконуючи
його або ви ненавидите Бога, не виконуючи його, це той простий, чорно-білий, не сірі області, ви
підкорятися йому тим самим показуючи свою любов, або ви не слухняні перед Господом, показ ваших
ненависть до нього. Я знайшов при читанні Біблії, що це трюїзм пов'язано з повагою. Якщо ви показати
повагу до кого-то, ви показуєте форма любові, якщо ви показати неповага для кого-то ви показати
ваших ненависть до їх.
Чи помітили ви ще одна річ у вище віршах? Найперший виникнення "Love Me" знаходиться в
десяти заповідей. Я вважаю, що це вказівник від Бога. Іншими словами, він говорив до нас,
безпосередньо як якщо Біблія являє собою інтерактивний середніх, як текстове повідомлення між вами

та вашими друзями. Те, що він говорить нам, що акт показуючи свою любов до Бога зосереджено на
заповідей його.
Ці три вірші, вихід 20:4-20:6, здається, сказати, що все це кинути лаконічно. Спосіб проявити
свою любов до Бога, це тримати його заповіді, а також прості? Я думаю, не так, існують сотні заповідей,
а тут ще нижче.

Апостол Іван визначає кохання
Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос народжується Бога: та будь одне, той що породив той
також це Однородженого від нього. Під цим ми знаємо, що ми любимо дітьми Божими, коли ми
любимо Бога і дотримуватися його заповідей. Для цього є любов до Бога, щоб ми додержували його
заповіді:, і його заповіді не тяжкий. Я Іоанна 5:1-3
Кожна людина, що любить його, що породив відноситься до Бога для він породив Ісуса, тоді як
фраза, "Loveth ним, також, що Однородженого від нього," відноситься до Ісуса, Сина Божого.
У цьому вірші апостол Іван дає визначення того, що означає любити Бога. Що визначення є в
цілості Десять заповідей. Якщо ви кажете, що ви любити Бога, або що ви любити Ісуса, але не треба
тримати його Десять заповідей, то ви брехун. Те, що Джон говорить, є, що тільки, зберігаючи Божого
Десять заповідей ви являють вашої любові до Ісуса і через Ісуса наш Небесний Батько, Бога-Творця.
Це дуже для мене ясно, що апостол Іван прирівнює нашої любові до Бога з потрібно тримати
Десять заповідей. Якщо апостол Іван вважає дотримування Десять заповідей, так важлива, то чому так
багато хто виклик себе християнином, скажіть мені, що були Десять заповідей, але тимчасові
домовленості між Богом і євреїв, але як християни ми вище закону? Я пропоную, що ті, які так
вважають, що по суті обдурять брехнею сатани.

Пам'ятайте: Якщо не надавати поклоніння Богу "Точно" як Бог команд, потім ви не
поклоніння Богу створення на всіх.
Бо що тільки народжується Бога переможе світу: і це перемога, тому, хто переможе у світі,
навіть в нашу віру. Я Іоанна 5:4

"Світ", як говорив тут є ще один спосіб сказати "способи сатани." Наша віра заснована на десять
заповідей, бо це в десяти заповідей, що Бог дає визначення щодо того, як ми повинні поклонятися йому і
також дає нам його шести моральний імператив, яким ми зобов'язані нашого життя, якому, якщо ми
робимо, ми буде проявлятися нашої любові і бути "Одним з Богом".

Сатана обманює
Багато християн розповідає свої церкви що Десять заповідей були діяння Ісуса на Хресті, тим
самим рендеринга їх застарілою і вони далі вважаю те як на християн десять заповідей, поширюється на
християн, що вони були, але тимчасові домовленості між євреями та Бога.
Протягом десяти заповідей Бог дає нам з елементами моралі, шість з цих заповідей відображають
Бога про моральність. Моральність, що Ісус навчає розширюється на цих шести, який розповідає мені,
що заповіді Бога не виконуються до точки буття винесено застарілі, і що вони натомість є основою
будь-який істинний і праведний поклоніння Богу. Це я впевнений надається підтримка самим Ісусом.

Ісус виконує законів Бога
Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків: я прийшов не руйнувати, а виконати.
Matthew 5:17
Він говорить нам, з його власними словами що він не прийшов порушити закон чи пророків. Ви
вважаєте, що Ісус, або ви вірити брехні сатани.
Ви коли-небудь дали уваги на те, що Ісус означає, що коли він говорить, що він прийшов
виконати? Я можу зрозуміти, виконання законів, але що означає Ісуса, коли він відноситься до
виконання пророків? Словник говорить нам, щоб виконати слово означає; щоб завершити
, або довести до завершення, в жодним чином це визначення припускають,
що воно має бути винесено застарілі, коли він приходить до завершення.
Задати питання, як ви принесете пророків до завершення не згадати знищити їх? Це підводить
нас до ще одне питання, що Ісус говорить про те, коли він відноситься до пророків? Що таке пророком?
Тому що Ісус, говорячи про пророків, повинні припустити, що він має на увазі пророки Бога. Це те

змушує мене запитати, "те, що пророк Божий є?" У який спосіб ви знищити або довести до завершення
пророки Бога?
Пророки були люди, дане Господом інструкцію до, який потім записав те, що Бог велів їм, щоб
записати. Яким чином ви виконати людиною, яка давно помер? Тому у мене припустити, що це не
чоловіків, що Ісус має на увазі, але роботу, яку вони виконували. Пророки Бога пише книги Біблії.
Книги Біблії, святі Євангелія Божого. Якщо він говорить нам, що він не прийшов знищити книг Біблії,
але привести їх до завершення, тоді як він це виконати?
Самі по собі, є неповними книг, які складають Старого Завіту. Є багато речей, говориться в тих
книг, які не є повною мірою розумів, поки ви читати книги нового заповіту і є речі, говориться в книг
Нового Завіту, які не є повною мірою розумів, поки ви звернутися до книги Старого Завіту.
Вчення Ісуса і його пророцтв є те, що дав стимул апостолів і пророків Оскільки Ісус писати
книги нового заповіту. Це в письмовому вигляді книг Нового Завіту, що Ісус приніс пророків для
виконання. Ісус закінчив те, що була неповною. Євангелії Бога і вчення, що надаються святе слово Боже
були залучені до завершення (виконано) працях книг Нового Завіту. Як же тоді ви думаєте, що ці нові
книги і тих, від Старого Завіту заслуговую бути вкинутим на, або вже не враховуючи розгляду при
пошуку Бога?

Не думайте, що я прийшов порушити закон
Що означає, знищити і як можна знищити закони і ще більшого питання, як ви знищити
пророків? Якщо розмістити керамічні страви на стіл і почати стукати по ньому з стрижень, ви досягнете
успіху у знищенні блюдо, зменшивши її на мільйон осколки пилу.
Як ви знищити законів Бога Однак? Один зі способів знищити закон є новий закон, який надає
оригінальні закон застарілих збудеться. Ісус не писав жодних нових законів; Насправді Ісус дає
обговорення, що стосуються Заповідей Божих і навіть розширюється на їх значення. Це не як знищити,
ні переписати, але виконати. Таким чином, значення те, що Ісус має на увазі крутиться навколо
визначення слова виконати. Це говорить мені, що те, що Ісус говорить нам, що Десять заповідей і книги
Старого Завіту неповною, і що він прийшов, щоб привести їх до завершення.
Інший спосіб, щоб знищити закон є вищою владою, визначити, що закон є застарілими або
всупереч волі що вищою владою. Ісус не є вищою владою Богові він Бог, і немає не вищою владою, ніж

Бога. Законів Бога були написані ним, батько і син, тому немає не вищою владою. Ісус говорить нам, що
він має не прийшов погубити законів; тому законами залишаються в силі.
Якщо хтось має намір на руйнування або переписування законів Бога, і що це сатана. Сатана не
має більших повноважень для зміни законів Бога, але він був зло, тому, що він є, намагалося так, просто
так само.

Розглянути це: Якщо Бог не змінили будь-які закони, що він створив і Ісус Христос
розширив за змістом ці закони, як спосіб підвищення їх а не для того, щоб знищити їх, а потім ви не
думаєте, це мудрий Ви підкорятися слова Божого і дивитися підозріло на все, що це говорить вам, що
законів Бога більше не застосовуються для християн?

До неба і землі перевал
Якщо ви не вірите мені щодо Закону, Ісус відповідає на це для нас. Можливо ви повірите, Ісус.
Поправді ж кажу вам: "поки неба і землі прохід, один йота або йота не переходить з закону,
доки все буде виконано." Matthew 5:18
Те, що Ісус говорив у цьому вірші є закони все ще залишаються закони, і що жодна частина цих
законів буде переходити з закону, доки все буде виконано.
Я переконаний, що "право" що Ісус говорить виключно є Десять заповідей. Ісус надати застарілі
деякі закони, написаний від руки Moses, таких як ті, які стосуються жертвопринесення тварин, але не всі
з них. Ісус не на будь-який спосіб або форми, як написано в Біблії; надати застарілі будь-який з Божого
Десять заповідей.

Однією з найменш оцих
Таким чином кожен, хто повинен розірвати один з найменш оцих і повинна навчити людей тому,
він повинен бути під назвою найменше в Царство Небесне:, але кожен, хто повинен зробити і навчити
їх, так само скликаються великим у Царстві Небеснім. Matthew 5:19
Ви бачите, Ісус дає попередженням для тих, хто думає, що законів Бога є застарілими і дає
загрозу для тих, хто також вчити інших, що законів Бога були винесені застарілими.

Ви коли-небудь дали розгляду роздумуючи про "перерву один з найменш оцих"? Те, що Ісус
говорив тут деякі є Десять заповідей, та щоб беззбитковості один з них розірвати всі з них. Ми не
можемо вибирати якого заповіді тримати, ми тримати всіх і тим самим праведників в очах Бога, або
ми вибрали яких заповіді, ми маємо намір тримати і тим самим створити поклонятися Богу наш власний
винахід, тому що це не Бог створення ви поклоніння, якщо ви поклоняються йому в будь-якому
випадку, крім того, що він наказує, що ми поклоняємося йому.
Нижче наведено приклад, що Ісус дає дати ясності цього вірша.
Але він (Ісуса) відповів і сказав їм: "Чому й ви порушуєте Божу заповідь ради передання
вашого?" Matthew 15:3
Бо Бог заповів, кажучи: "Шануй свого батька та матері: і хто проклинає батька чи матір, хай
смертю помре." Matthew 15:4
Але ви звечора кажете (храм старші), і "кожен, хто ви скажете до свого батька свого чи
матір це дар все, що ти невинні мене; Matthew 15:5
І Шануй не батька свого чи матір, він повинен бути вільним. Таким чином ви зробили заповідь
Божу з жодного ефекту передання вашого. " Matthew 15:6
Ви бачите, як ці вірші замислитися над сенсом про те, що Ісус говорив у Matthew 5:19?
Заповідь, що Ісус має на увазі це П'ята заповідь, "Честь матері і батька," і через традицій,
напрацьованих храм старійшин, зокрема, традиція що, якщо дитина дасть пожертвування в храм, який в
цьому, буде звільнити їх гріх не даючи пожертвування на підтримку батьків , які на практиці
знаходиться в прямій опозиції до 5 заповіді і волю Божу.
Немає місця в Писанні, що надає підтримку цієї традиції, як встановлено, старші храм, поки храм
старійшин встановлено, що й сприяло його. Подумайте про це, коли дитина надає підтримку його
батьки як Бог команд, то храм отримує ніякого доходу, але коли храму отримує гроші, які повинні були
йти до підтримки батьків, потім храм отримують багатства. Тому традицію, започатковану старші храм
був брехня, щоб принести багатство в храм за рахунок літніх батьків. Ісус використовує це, щоб
показати, як традиція була порушенням п'ята заповідь, але як ви можете бачити; брехня не менш
порушення восьмої, дев'ятого і десятого заповідей.

Для мене це є доказом того, що храм старійшин де під впливом сатани. Це було свою роботу, їм
Богом дані проповідувати Євангеліє людям, щоб люди не ухилитися від справжній слово Боже, але
замість цього він був храм старійшин, яких відхилилися від Бога Святого Писання, тим самим бунтує
народ.

Lest цих заповідей
Інший приклад, що дає розуміння, щоб те, що Ісус говорить про є дотримання суботи день тижня,
крім того, що Бог має прописано в 2 главі книги буття і Четверта заповідь .

Сьомий день
Таким чином небеса та Земля було закінчено і всі з них. І сьомого дня Бог закінчив свою роботу,
яку він чинив; і він відпочив у дні сьомого дня від усієї праці своєї, яку був чинив. І Бог благословив
сьомого дня і освятив його: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї яку Бог створив і зробив.
Буття 2:1-3
Як ви бачите, це дуже ясно, що Бог відпочивали на Сьомий день, не в перший день. Це також
дуже ясно, що Бог «Пресвята» сьомого дня. Зрозуміло також те, що Бог "Sanctified" сьомого дня, а
також. До "Bless" робити Святим, щоб "Sanctify" встановити бік як о
собливий випадок, і в цьому випадку, Бог є скасуванні сьомий день так, щоб її
свобода від гріха. Інший день тижня, ніколи не був зробив Святий або освячену Богом; тільки "сьомий
день" тримає ця честь.

Четверта заповідь
Пам'ятай день суботній, щоб святити його, шість днів будеш ти праці та виконати всі
твої: Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому ти будеш не робити будь-яку роботу, ти
не вони сина, ні твоє донька, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої рогатої худоби, ні твої
незнайомець, що знаходиться в межах твоїх.
Бо шість день творив Господь небо та землю, море і все, що в них а дня сьомого: Отже,
Господь благословив день суботній і освятив його. Вихід 20:8-11

Перший Бог говорить нам пам'ятати. Пам'ятати, означає, що ми вже було сказано щось, і ми
зараз будучи доручили пам'ятати те, що ми сказали, раніше. Коли я вперше зрозуміла це, я задав
питання, "де в Біблії до цих віршах Бог говорить нам про"суботній день? "
Я електронну копію James Біблії короля, тому я не перевірити слово на всі випадки життя, де
слово "суботи" з'являється в Біблії. Я був здивований, виявивши, що перший випадок був у вище віршах
четвертої заповіді.
В тому, що ми сказали до Пам'ятай день суботній, і він ніколи не говорили про до цього ж вірша,
залишив мене здивування. Наскільки я пам'ятаю те, якщо я ніколи не було сказано про це раніше?

Пам'ятайте: Бог каже нам, старанно; тому я вирішив знайти, де в Біблії, що Бог зробив у
день Святої.

Пам'ятайте: Бог інструктаж нам пам'ятати дня суботи і не спостереження заходу.
Єдиний день, коли Бог ніколи не зробив Святий або Sanctified є говорять в книзі буття 2:1-3 як я
дав йому вище. Це говорить мені, що Бог вказуючи ці розділи і сьомого дня, як Будучи єдиною Святий
день тижня. Тому сьомого дня, що Бог дав ім'я суботи до. Так само, як ми тепер називаємо сьомий день
тижня, суботи, він вперше отримав ім'я Бога суботній.

Крістіан помилка
Як передання старших храму, Ця традиція спостереження в перший день як день суботній і це в
прямій опозиції до слова Божого. Ті, хто називає себе християнами, яка має їх дотримання суботи в
перший день тижня, зробити це, незважаючи на те, що вона не має основи в Писанні. Ви знайдете ніщо
в Писанні, де Бог або Ісус дає команду або інструкції на будь-який інший день тижня, що вживаються
Святий або Sanctified. Що християни спостерігати в перший день тижня (неділя), як Субота,
знаходиться в прямій опозиції до волі і законів Бога, як зазначалось у вище віршах сьомого дня
створення та четвертої заповіді. Таким чином, християн, хто перший день суботній не поклоняються
Богу, як він наказує, відповідно Божого Святого Писання, але вони поклоняються Ісусу за помилкові
Євангеліє сатани. Якщо Бог не говорю це, то це брехня.

Лицеміри
Випробовуєте, добре зробили Ісая пророкував про вас, кажучи: "цей народ draweth близько до
мене із своїм ротом і шанує мене губами; але їхні серця далека від мене". Matthew 15:7-8
Ви розумієте? Ісус просто називають тих, хто думає, що вони поклоняються Ісусу Христу, але не
робити, як Бог команд, лицеміри. Це стосується тих, які називають себе єврей або християнин, які
створила звичаї та традиції, які перебувають в опозиції до слова Божого. Якщо ви християнин і
спостерігати в перший день тижня, як суботи, то Ісус думає про вас як лицемір. Ви підтримуєте як
суботу неділю? Якщо ви робите тоді ви перебувають в опозиції до слова Божого, і як такий Ісус вважає,
що ви як лицемір. Те, що дійсно способу Ісуса, щоб думати про вас? Покаятися в своїх гріхах, дізнатися
правду і шукати Бога старанно.
Ці християнин, який вводить в оману сатаною, дати словах Ісуса і його вчення, але свої дії
виявити, що їх серця далека від справжнього поклоніння Богу. Я зустрічав кількох людей, що коли я
показую їм як правда прописано Богом в слова Біблії, як і раніше відхилити те, що я показав їм,
вважаючи за краще продовжити їх помилково заповнені помилкових поклоніння. Вони відмовляються
бачити, що щоб поклонятися Богу в будь-якому випадку, це не так, як Бог звелів, щоб не поклонятися
Богу на всіх. Якщо ви поклоніння, і не Бог, до кого ви поклоняються, то хто ви даєте вашого
поклоніння?

Але марно шанують мене
Але марно шанують мене, бо доктрини заповідей. Matthew 15:9
Ці обдуреним християн може думати, що вони поклоняються Ісусу Христу, але що поклоніння
зовсім даремно. Якщо ви не поклоняються Богу, як він наказує, за його задоволення, то ви не
поклоняються Богу на всіх. Заповідей є синонімом помилкових Євангеліє сатани.
Кажу бо я вам, "що крім праведність ваша може перевищувати праведність книжники та
фарисеї, ні в якому разі ввійдете в Царство Небесне." Matthew 5:20

Пам'ятайте: означає, що слово "правди" , ,

хто тримати богів Деся

ть заповідей і жити відповідно до Божого моралі і, от
же, праведні в Божих очах.
Те, що Ісус вчить нас тут є, що ви ніколи не вступить в Царство Небесне, якщо ви тримати або
практиці все, що ставить вас в опозицію до Бога через традицію, яка не заснована на законів Бога
(Десять заповідей).
Бог дав нам заповіді, а для нас, щоб зберегти ці заповіді як він Бог говорив їм, ні додавання до їх
зміст, ні віднімання з їх змістом. Коротше кажучи, "Не поставити слова в рот Бога."
Вище чотири вірші (Matthew 5:17 до 20), дуже часто вирвані з контексту, один на інший. Саме в
цей спосіб, як диявол переконує деякі з його брехня. Ви повністю розумієте те, що Ісус говорить нам у
чотирьох вище віршах?

Ісус каже:
Той, хто порушує навіть найменш заповіді та навчає інших зробити це, ніколи не увійде в
Царство Небесне.
Закони Moses є письмові рукою людини, тимчасовий і тому не означав терпіти назавжди. Однак
законів або Заповідей Божих з них написані перстом Божим у кам'яних столиках, вказавши, що вони
терпіти назавжди.

Пам'ятайте: Божого трюїзм, якщо Бог говорив він, то це правда, якщо Бог не говорити на
ньому, то брехня. Що Ісус говорив слова, які ви можете прочитати в Біблії, то ви знаєте їх, щоб бути
правдою, але коли ви чуєте такі слова говорять, говорять, що вони є Божої, яка не зустрічається в Біблії,
чи не підтримуються у все, що написано в Біблії, то вони лежить. Біблія є Святий Боже Євангеліє, все це
злегка підірвана брехнею сатани буде. Слова Євангелія означає, що слова, або святе
слово Боже .

Закон Бога або закон про Moses
Незважаючи на те, що Біблія злегка підірвана, Божу істину все ще можна знайти через
старанного дослідження і дослідження. Щоб показати вам, що є різниця між законами Божими (Десять
заповідей), і закони Moses, поміркуйте над такими питаннями.
Ні я більше видалить підніжжя Ізраїлю з інших землі, яку я були призначені для ваших батьків;
Таким чином, щоб вони, буде зверніть увагу робити все, що я наказав їх, відповідно до цілого закону і
статути і постанови вручну Moses. II хроніки 33:8
Як ви бачите, Бога відокремлює слова «Весь закон» слова "статути і постанови," словом » і."
Слово "і", що використовується в цьому місці, означає, що вони обидва перебувають окремого розгляду
і тому не рівні. Вірш потім йде, щоб розповісти нам, що ці закони, що складають статути і постанови,
були ті, які були написані від руки Moses. Ви бачите, ці закони і заповідей, написані рукою людини,
"Moses," є тільки статути і постанови , оскільки Бог Ісус стурбований, беручи до уваги законів Бога є
вічними, яка є, що означає, коли ви говорите, що те, що написано в камені.

Ісус розширюється на десять заповідей
Стосуються чи десять заповідей були виконані з точки будучи винесено застарілі чи ні, Ісус
говорить нам наступне, який для мене підтримує, що Десять заповідей не були винесені застарілими.

Не вбивай
Ви чули, що було стародавнім наказане, не вбивай; і геєнні повинен бути в небезпеці суд:
Matthew 5:21
Але кажу вам, що кожен, хто є сердитий на його брат, без причини повинна бути в небезпеці
рішення; і кожен, хто скаже на брата свого, Ra'ca повинна бути в небезпеці геєнни огненної. Matthew
5:22
Давайте ви і я даю розгляду про те, що Ісус намагається навчити нас у вище віршах. У цьому Ісус
має на увазі 6 заповідь "Не вбивай!" Як ви можете бачити, через його вчення Ісуса розширилася на
значення «Не убий,» який, звичайно, є одним з десяти заповідей. Якщо Ісус вчить нас аспекти Десять

заповідей і не тільки вчить нас, але розширюється на значення, то чи не правильна, що ми, як святі Бога,
повинен нашого життя в межах півторагодинний його вчення, що, будучи Десять заповідей?

Якого роду гнів
У вище віршах, цьому навчання Ісус дав мені неприємностей у розуміння саме те, що Ісус
намагається сказати мені, так що в молитві я попросив роз'яснень, це те, що Бог відкрив мені.
Якого роду гніву ви повинні мати для іншого, які могли б завдати Ісус попереджав нас, що це
може привести до суду і чорт вогонь і те, що Ісус є порівнюючи його з цим вбити когось?
Бог Ісус показав мені що відчувати себе ненависть до одного з немає логічної причини, аспект те,
що він говорив на цьому занятті. Якщо ви ненавидите кого-то, хто має інший вигляд, ви або переговорів
від вас яких митних відрізняються від вас або чия шкіра — темнішими або світлішими, ніж ваша,
коротше бути расистом, то ви знаходитеся в небезпеці hells вогонь, який є те, що Ісус попереджав нас
про. Коли хтось расистських, їх гнів і ненависть, має жодних підстав, таким чином, щоб дати
виправданої причини для їх гнів. Вони ненавидять, тому що вони ненавидять, без будь-розуму. Тому
Ісус порівнює це вбивство когось, тому що якщо залишити тліти і рости, вбивства не далеко позаду
ненависть.
Це потім дає мені доказом того, що Сатана брехав, коли він сказав, що Десять заповідей
були виконані до точки рендеринга їх застарілою, коли Ісус був прибитий до хреста. Якби це було
правдою, то чому Ісус навчити нас моралі, що грунтується на шість моральних імперативи перераховані
в десять заповідей? Чому Ісус навчити нас що це гріх, щоб убити послідовно та на який сенс з
попередженням щодо того, гнів без причини?

Подружня зрада
Наведено ще один приклад викладання елементів Десять заповідей Ісуса.
Ви чули, що було стародавнім наказане, не чини перелюбу: але я вам кажу, що кожен, хто
дивиться на жінку з пожадливістю вчинив із нею перелюб у серці своїм. Matthew 5:27-28
Це сьома заповідь "Не чини перелюбу," як, десята заповідь, "Ти будеш не побажай." Ще раз,
Ісус є не, просто навчаємо нам елементів Десять заповідей, але він розширюється на їх значення. Те, що

він говорить нам тут, це, що це не просто фізичний акт вчинення перелюбу або розпусти, що є гріхом,
але думати про такі заходи; phantasies про такі речі є гріх, а також.

Пам'ятайте: Бог дав людині життя і зробив людина живу душу. У цьому ми є частиною
Бога; як такий він у нас завжди є, чи ми радіємо Божої любові, або коли ми брати участь в речах, які
ставлять нас опозиції до законів Божих. Якщо взяти час, щоб вивчити формулювання сьомий заповіді,
ви виявите, що всі сексуальний контакт інші, ніж між чоловіком і дружиною, ще грішний. Коротше
кажучи, секс поза шлюбом огидним до Бога і тому є гріхом.

Розлучення
Сказано, "кожен, хто повинен сховав його дружина, нехай дасть їй листа розводового:"
Matthew 5:31
Але я вам кажу, "що whosoever повинні прибрати його дружина, збереження за справу розпусти,
наводить щоб її чини перелюбу: і кожен, хто повинен одружитися з нею, що є розлучених чинить
перелюб." Matthew 5:32
У вище віршах робить Бог Ісус ясно, коли ви вийдете заміж вона це на все життя. Єдина причина,
що ви можете розлучення вашого чоловіка є, якщо ваш чоловік взяв на себе зобов'язання перелюб або
блуд спочатку. Якщо немає не блуд отримати розлучення і потім ви повторний шлюб, ви скоєнні
перелюб зі своїм новим чоловіком, і викликають ваш новий чоловік, дотримуватися подружньої вірності
за свої власні гріхи.
У ці дні сипучих моралі, через впливом сатани вас можуть не розглядати це погано позашлюбних
сексом, але якщо ви хочете, щоб поклонятися Богу, як він наказує, що він буде обожнював, то ви
повинні визнати, що всі секс поза Святий УЗ шлюбу є гріхом, думати інакше бути той, хто приймає
брехні сатани , робить вас дитини сатани і не дитям Божим.

Як Бог команд
Я можу повторювати це знову, щоб поклонятися Богу в будь-якому випадку інші, ніж як він
наказує є не поклонятися Богу на всіх, але винахід свій власний, який за замовчуванням поклонятися
сатані.

Якщо ви сумніваєтеся вище заяву, то дозвольте мені показати вам, де це Бог, який говорить нам
про це, тільки не в ті самі слова як я використав.
Тепер же, Ізраїлю, статути а для судових рішень, які я навчаю вас, для їх, що ви може жити і
йти і володіють землі, яку Господь, Бог ваших батьків дає вам робити. Ye не повинен додати до: слово,
яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього, що ye може дотримуватися заповіді
Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:1-2
Як ви бачите, Бог дав нам його заповіді та через Moses постанови його, то він говорить нам, що
ці бездоганне як дав нам від нього і що ми хочемо не міняти їх у будь-якому випадку. Для мене це
означає, що ми повинні дати поклоніння Богу "точно" як він Бог заповідав, ні операціями додавання або
віднімання від того, що він заповідав.

Ти не будеш давати неправдиво
Знову ж таки, ви чули, що воно було стародавнім наказане, ти будеш не клянись неправдиво, але
будеш виконувати Господеві виконуй клятви: але я вам кажу, клянуся взагалі не; Жоден з небес; бо
Божа трон. Ні землі; бо це покладені: ні до Єрусалиму; бо він місто Царя Великого. Ні ти будеш
клянуться клянись головою, тому що ти не можеш зробити один волосся білий або чорний. Але Нехай
ваше спілкування буде, так, так; Більш того, най: для чого тільки це більше, ніж ці приходить зла.
Matthew 5:33-37
Це дев'ятого заповідь, "Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!" В цих віршах Ісус хочуть,
щоб розуміти, що брехати запросити злом в серці. Бог є істина і як Отець ваш Небесний, він хоче для
вас, щоб мати те ж моралі, що він має, брехати не як Бога, так що це гріх.
Як ви можете бачити, Ісус вчив, і він розширенні на значення Десять заповідей, то зв'язку, все це
в другому з двох його заповідей:

Любов ваш сусід
Ви чули, що сказано, "поробиш свого ближнього і ненавидь свого ворога. Matthew 5:43
Але я вам кажу, Любіть ворогів ваших, вас проклинає, робити добро тим, які ненавидять вас, і
молитися за Благословляйте ви і вас переслідувати. Matthew 5:44

Бути синами Отця вашого, що на небі: бо він вирізняє його сонце піднятися над злими й над
добрими і дощ на праведних і на неправедних пахощі. Matthew 5:45
Коли бо ви любите тих, що люблю тебе, яку нагороду ви маєте? Те ж проробіть погани не?
Matthew 5:46
І якщо ye салют ваших братів лише, що ви більше, ніж інші? Зробити погани не? Matthew 5:47
Отож, будьте досконалі, як ваш Небесний ідеально підходить. Matthew 5:48
Те, що Ісус вчить нас тут виглядає наступним чином:
Прощати і любити інших є дуже високі моральні риси. Якщо ви лише люблять тих, хто любить
вас, то що таке велич в ньому? Але якщо ви любите тих, які ненавидять вас, зловживання вас і молити
Бога, щоб допомогти їм, які зловживають вас, так що вони побачать його світло істини, то ви там з
Богом у досконалості моралі.
Якщо ви грішіть, не Бог все ще любить тебе? Бог любить середньої енергійні і огидно, так само,
як він любить праведників. Він любить їх, тому що вони все ще мають потенціал каючись їх шляху зла, і
тих пір, як у них є потенціал, Бог готові пробачити, як тільки їх потенціал реалізується. Всі, хто згрішив
буде пробачити Богом, якщо вони тільки покаятися ті гріхи і просити Бога, прости їм.
Те, що Ісус вчить нас тут тому, що ми повинні мати цю здатність до любові, навіть тих, хто
ненавидить нас, якщо ми маємо цей високий моральний риса, ми будемо тоді мати як Бога, досконалим.
Ви бачите! Все, що Ісус вчить нас до сих пір мають відношення до моралі. Бог є моральним істотою, і
він вчить нас моралі — його очікування, що ми потрібно буде наслідувати його і бути моральних себе,
як це визначено нашого Творця.
Останні шість Десять заповідей доведеться робити з моралі, що Ісус розширенні на ці шість з
усім, що ми прочитали до сих пір, доказ того, мені що, Сатана брехав, коли він сказав: "Десять
заповідей було винесено застарілі Ісуса на Хресті." Якщо вони є застарілими, то чому Ісус зробив
зусилля, щоб навчити і розширити їх значення?
Те, що ми вивчали має важливе значення, так що давайте взяти короткий огляд про те, що ми
були показані.

Поправді ж кажу вам: "поки неба і землі прохід, один йота або один заголовок не переходить із
закону, доки все буде виконано." Matthew 5:18
Таким чином кожен, хто повинен розірвати один з найменш оцих і повинна навчити людей тому,
він повинен бути під назвою найменше в Царство Небесне:, але кожен, хто повинен зробити і навчити
їх, так само скликаються великим у Царстві Небеснім. Matthew 5:19
Кажу бо я вам, що крім праведність ваша може перевищувати праведність книжники та
фарисеї, ні в якому разі ввійдете в Царство Небесне. Matthew 5:20
Чи отримали ви, що? Той, хто порушує навіть найменш заповіді та навчає інших зробити це
також, ніколи не увійде в Царство Небесне. Я переконаний, що більше з них, що Ісус має на увазі
дотримування суботи. Я будуть розширення на цьому протягом цих сторінок.
Закони Moses є письмові рукою людини, тимчасовий і тому не означав терпіти назавжди. Однак
законів або Заповідей Божих з них написані перстом Божим у кам'яних столиках, вказавши, що вони
терпіти назавжди.

Стережи мої заповіді
Нижче наводиться одне, що я хотів вам побачити, а також:
Мій син, забути не моя права; але нехай держиться серце твоє стережи мої заповіді; для
довжини днів і довге життя і миру вони повинен додати до тебе. Приповісті 3:1
У вище віршах Бог Ісус пояснював нам що ми повинні дотримуватися його заповіді, не тільки як
закон, який повинен бути збережені, але тримати їх в нашому серці. Що це говорить мені це, що ми
повинні зберегти Заповідей Божих не як закони, які необхідно зберігати, але як ви б тримати те, що у
вас є любов, у вашому серці. Заповідей Божих включають шість моральний імператив ці моралі Божого
моралі, є якщо ви любите Бога, ви також повинні любити його моральність, для нього є його
моральність, яка визначає, хто є Бог. Дійсно, показати свою любов, для кого-то, що ви поважаєте, щоб
запитати, як вони, це, як ви показати честь кому-то ще, коли ви тримаєте законів Бога у своєму серці, ви
даєте честь Бога.
Нехай не милість і істина покину тебе: зв'язати їх шиї; пишемо їх на столі серце твоє: так
будеш ти знайти користь і гарне розуміння перед Богом і людиною. Приповісті 3:2-4

Бог Написав Десять заповідей на двох кам'яних столиках, в цьому вірші Бог говорить нам, щоб
написати ті ж заповідей на таблицях наших сердець. Зробити Божі моралі ваш моралі, і при цьому
зробити законів Бога за частиною, хто ти, особистої честі, вашої особистості і морального характеру.
Коли ви визначаєте, які ви так само, що Бог визначає, хто він є, то ви є одним з Богом, ти в дусі Господа
Бога.

Слово Боже є істиною
Вірити в Бога твого всім серцем своїм; і спертися не до: твою розуміння. На всіх дорогах Твоїх
визнають його, і він випростує твої стежки. Не в свої власні очі: боятися Господа і піти від зла.
Приповісті 3:5-7
Коли ви поклоніння, як розуміння з ці уроки, витягнуті вами плином часу вашого життя, ви
розраховуєте на вашого власного розуміння. Вище Бог говорить, "не роби це." Ви повинні покласти
вашу віру в істинне слово Боже, так що коли те, що ви повірили все життя, що вона суперечить те, що
Бог говорить нам, в Біблії, то необхідно прийняти те, що Бог має промовляв, а не те, що ви думали, це
означає.
Якщо розташувати слово Боже перш за все що ви думаєте, ви знаєте, прийняли його слово, як
істина і дозволити його слова для прямого шляху, який ви берете, потім ви робите вашу довіру в
Господі. Якщо ви спростувати слово Боже, навіть після того, як ви показали свою справжню слово, то
ви знаходитесь на зло контур а не дитина, Бог, а сатана.
Тільки у вашій вірі істини слова Божого ви показати ваш страх Божий, для знаючи, що бути
неслухняні слово Боже буде тримати вас з неба, повинна допомогти у залишаючись вірними волю Божу.
Способи Бог визначаються його моральність, так що коли Бог говорить, що тримати всі його путі, він
говорить, щоб бути моральні, як він моральних.

Те, що більш необхідним
Як ви пам'ятаєте, ми почали зі мною показуючи вам всі випадки життя в Біблії, де Бог або Ісус
говорять нам "Love Me." Наступний вірш займає друге місце, де це відбувається.
І показуючи милість тисячам їм, що мене люблять і тримати мої заповіді. Повторення закону
5:10

Ще раз Бог пари на заклик до "Love Me" акт виконання його заповідей. Для того, щоб проявити
щось, ви повинні діяти на нього. Проявити свою любов до Бога, ви діяти по закінченню цього показ,
тримаючи його заповідей.
Тоді це відповідь на мої попередні питання, чи є щось більш необхідним мене, ніж просто
говорю, що я люблю Бога і прийняти Ісуса як Бога в тілі людини. Відповідь буде так, є більш; Ви
повинні сповідувати свою любов, підкоряючись Бог, і що визначається Бога, зберігаючи його заповідей.

Бог дає інструкції
Зрозуміти те, що Бог говорить нам, що повне контексті, ви повинні прочитати наступне.

Пам'ятайте! Не звернути увагу на розділ вірш система нумерації, звернути увагу на
розділові знаки.
Перший Бог говорить нам, що ми не повинні робити.
Не роби собі різьби тобі кумира і ніякого зображення або будь-який подібність нічого саме на
небі вгорі, що є на землі долі або це в воді під Земля: Повторення закону 5:8
Потім Бог визначає ці речі як будучи показ ваших ненависть для нього, якщо ви їх.
Ти будеш служи їм, і не: бо я Господь, Бог твій ревнива, відвідавши беззаконня батьків за дітей
до третього і четвертого покоління з них, що ненавидять мене, і чинить милість тисячам їх що мене
люблять і стережи мої заповіді. Повторення закону 5:9-10
Потім Бог вказує на те, що він показує милість на тих, хто не бере участь в цих речах і визначає
це як спосіб любити його, а також додавання за умови виконання його заповідей, як спосіб проявляється
любов до нього.

Пам'ятайте: ми намагаємося знайти біблійних визначення того, як дати любові або
сповідувати нашої любові до Бога, це вище три вірші, дає нам, що визначення, а також визначення того,
що це показати нашу ненависті до Бога.

Знань через незнання
Я люблю їх, які люблять мене; і тих, хто мене рано (старанно) знайдуть мене. Приповісті 8:17
Ще раз, ми знаходимо фразу, "Love Me". Я вже дав визначення слову "рано" який буде пояснити,
чому я включений в дужках слово "старанно."
На відміну від те, що багато релігій сьогодні адвокат Бог не заохочує, "сліпа віра," може бути
визначена як:
Не думай про це,
Не питання, що міністр або священик говорить ва
м,
Прийняти те, що вони говорять і вірити на віру. Ц
е ще один спосіб сказати, довіра до відома інших а н
е пошкодуйте часу, щоб відкрити для себе правду.
Це є одним з інструментів, що сатана використовує, щоб обдурити тих, думаючи, що вони є
поклоніння Бога-Творця, але насправді поклоняються помилкові Бога, сатана.
Ви повинні завжди запитати питання, чому, чому, чому. Бог закликає вас інтелектуальні знання
про нього, щоб не просто прийняти те, що хтось сказав вам як вірно, сліпо, не ставлячи під сумнів, те,
що ви сказали.
Для отримання особистих і інтимних відносини з кимось, або приїхати в "любов" кого-то, ви
повинні познайомитися з ними особисто і найтіснішим чином. Для того, щоб познайомитися з кимось,
ви повинні задати їм питання, таким чином, щоб отримати уявлення про їх особистості і характер. Якщо
ви потрапляєте для кого-то, просто тому, що вони добре виглядати, то з часом ви виявите, що їх
особистості несумісний з повагою; частіше за все ви знайдете смуток у ваші відносини, а не радість.
Ось чому Бог дав нам Біблії і його створення Всесвіту, задаючи питання, то пошук відповідей в
Біблії, і в зірках, ми буде познайомитися з ним, близько, особисто. Разом, вони показують, хто є Бог.
Всесвіт розкриває своїм розумом і винахідливість, і Біблія розкриває свою особистість і характер.

Бог бажає нас
Навчитися знає мене, старанно вивчати слово Боже, знайти Бога через особистого вивчення і
молитви для вказівки від Бога і розуміння, отримані з цього дослідження.
Це підтверджується наступний вірш.
Мій народ руйнуються через відсутність знань: тому що ти відхилив знань, я також буде
відкидати тобі, що Ти станеш немає священика мені: бачачи ти маєш забуті право Бог твій, я забуду
твоїх дітей. Осія 5:6
Бачте, Бог говорить нам, що коли ви поклоніння з сліпу віру і не від знань ви будете знищені.
Повинні бути знищені означає не буде спасатися, коли ви не погашені ви вогонь пекла з нетерпінням
очікуємо і вічної смерті, яка є результатом цього вогню.
Бог не хочу нічого не знають, але хто він і його моральність є знання. Поклонінням від
самостійного здобуті знання шляхом вивчення та дослідженнях, молитви до Бога, його керівництво, є
свого роду поклоніння Богу бажання нам. Сліпа віра, закликав сатана, тому що ми так обманюються
коли ми знали істини.

Знання від зірки
І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесній, щоб розділити день зі нічні години; і нехай
вони будуть ознаки і сезонів та за днів і років: буття 1:14
Ви бачите, Бог закликає вивчення Всесвіту, він створив, а також вивчення його Біблії. Бо як
інакше можна припустити, знак від Бога, дивлячись в нічне небо? Якщо ви тільки-но підняв очі, і Бог
давав вам знак, як ви знаєте, якщо це знак або нормальний звичайним явищем? Тільки шляхом вивчення
рух зірок, може ви розумієте, що щось унікальне дійсно має місце або якщо це те, що відбувається весь
час. Чим більше ви вивчення Біблії і Всесвіту, яка є Божого творіння, додаткові питання, тим краще ви
отримаєте пізнати Бога, тому що ваші знання, не незнання або сліпу віру.
Я хотів би відзначити правда тут, що, як ви читали Біблію, я думаю, ви виявите, щоб бути
правдою, а також. Слова, любити мене, ДОТРИМУЙТЕСЬ мене, а також слів поклоніння ME, є все
синонімами до Бога, або я повинен сказати, змінні одного для інших. Якщо ви любите Бога, ви

висловлюєте любов, виконуючи його, якщо ви його слухають ви поклоняються йому, якщо ви
поклоняються йому вам показати вашу любов до нього. Якщо ви дійсно бажаєте поклоніння один
істинний Бог, творець Всесвіту, потім підкорятися його заповідей, щоб показати любов і послуху його.

Шлях до праведності
Я веду на шляху праведності, в розпал шляхи здорового глузду: що я може призвести до тих, хто
любить мене, щоб успадкувати речовини; і я їх свої скарби. Приповісті 8:20-21
Дороги праведности є триматися подалі від гріха. Десять заповідей вчить нас, що є гріх, і знаючи,
що є гріх ми таким чином можуть не гріх.

Пам'ятайте! Проявити свою любов до Бога є дотримуватися його заповідей. Бог є
інформування нас у цьому вірші що якщо ми проявити нашу любов до нього, зберігаючи його заповідей,
то ми буде бути відмічена за успадкування речовина.
Якщо ви вважаєте, що Ісус Христос Бога в тілі людини, то ці два вірші є перевірки цієї віри.
Приповісті була написана задовго до народження Ісуса, все ж, коли ви читаєте ці два вірші, не його звук,
як Ісус, говорячи? Ісус дороги праведности, і Ісус є ваш свідок в Судний день. Цей вірш говорить нам,
що якщо ми любимо Бога і підкорятися Богові і поклоніння Богу, а потім він має rewords для нас, що ми
будемо наслідувати речовина.

Введення Христа
Якщо продовжити читання Приповісті 8:22 через 8:32, можна помітити, як у мене, що Христос є
введення себе до нас, перш ніж він народився в тілі людини.
Існує одна річ, ви повинні взяти до уваги у цьому вірші, Бог говорить вам "Я привести на
шляху праведності." Інтерпретувати це означає, якщо ви хочете, щоб поклонятися Богу, то ви повинні
слухати те, що він говорить вам а не хто-небудь інший, тільки він може направити вас до дороги
праведности. Це одна річ, щоб попросити священик або пастор керівництво, але не прийняти те, що вам
кажуть, як отримання остаточної відповіді, перевірте, чи в Біблії, що вони говорили, ви насправді те, що
Бог говорить вам, щоб зробити.

Пам'ятайте: Сатана має вплив над іншими, навіть люди, які є лідерами в релігії, тільки
слова в Біблії, дане нам Богом, можна довіряти, як Божа воля. Ось чому Бог сказав нам, щоб шукати
мене рано (старанно).

Дитина Авраам
Вони відповів і сказав йому: "Авраам нашого батька". Ісус промовляє до них: "Якщо ви були
дітьми Авраама, ви б чинити діла Авраама." Івана 8:39
Ви ніколи не взяв час, щоб зрозуміти те, що Ісус говорив у цьому вірші? Щоб зрозуміти це, що ви
повинні знати, що Авраам був. Так, він був першим отримати Завіт з Богом, і від той заповіт Бог
розширив його до Якова а потім до Moses і все, що прийшов після нього. Навіть третього або Нового
Заповіту має в якості свого заснування той, що Бог зробив з Авраамом. Це все так і я, не сумніваюся, що
ви всі знаєте це, але ви знаєте, чому Бог уклав Завіт з Авраама. Це, знаючи це, що ви зрозумієте, що Ісус
має на увазі.

Авраам вірив Бога
Бог уклав Завіт з Авраама, тому, що Авраам вірив в слово Боже. Бог сказав Аврааму що його
дружина Сара дасть йому сина. Авраам було 100 років і Сара була 90. Тільки у правдиву віру Авраама
повірив цю обіцянку від Бога. Вони обидва були добре настає маючи немовлят, але Авраам вірив. Це
цього переконання, що є робіт Авраама.
Але тепер ви шукаєте, щоб убити мене, людиною, що має розповідав ту істину, що я чув про
Бога: це зробив не Авраама. Івана 8:40
Це такого роду віри, що Ісус вказує рукою. Якщо храм старійшин вірили в слово Боже вони б
бачили Ісуса для Бога в тілі людини. Вони не могли бачити це, саме тому Ісус сказав: що вони зробили
не так як Авраам зробив, але де діти сатани, а не Богу.
Ви робите вчинки ваш батько. Сказали йому, ми не зможемо народитися розпусти; у нас є один
батько, навіть Бога. Івана 8:41

У цьому він говорить старших що сатана є їхній батько. Старші потім заперечують це, кажучи,
що вони є синами Божими.
Ісус сказав їм: якби Бога Отця вашого, ви б мене любите: я провів назад, і прийшов від Бога; ні
прийшов я про себе, але він послав мене. Івана 8:42
Якщо храм старійшин пристановище в слово Бога вони знали б правди, що говорив Ісус, але вони
не визнають те, що Ісус говорив як слово Боже, тому що вони не знали слово Боже себе.
Чому ви не розумієте мови моєї? Навіть тому, що не можете чути, ви мої слова. Івана 8:43
Ісус потім просить їх, "Чому не розумію, що я хочу сказати, чому ви не можуть бачити правду
про мої слова? Ісус потім дає їм відповіддю на його питання, тому що ви не в Бога не може почути
слово Боже коли він говорив вам, тому що вас наздогнали в брехні сатани, думаючи, що вони є
правдою.
Ви знаєте, що фраза? "Історія повторюється." Ну, що це те, що відбувається з християни
сьогодні, як це було зроблено з євреями 2000 років тому. Вони наздогнали в брехні сатани, думаючи, що
брехня, це правда, тому, коли вони чують правду, вони сприймають як брехня.
Вартніші ви ваш батько диявола і пожадливостей вашого батька, ви будете робити. Він був
вбивцею від початку і Обитель не в правду, тому що в нього немає правди. Коли він каже брехня, він
каже про свою власну: бо він брехун а батько його. Івана 8:44

Засліплені від істини
Та тому що я чесно кажучи, не вірити ви мене. Івана 8:45
Що ви convinceth мене в неправді? І якщо я кажу правду, чому ви не вірите мені? Івана 8:46
Слово "Convinceth" є старого англійського слова, що замінює грецького слова "Elegcho" , які
перекладі означає: щоб наставляти, convict, докір або докоряти.
Старші назвати Ісуса брехуна і богохульником, який є гріхом відповідно Божого закону. Вони роблять
це тому, що Ісус проповідує всупереч тому, що вони думають, що істинне слово Боже. Незважаючи на
те, що Ісус говорить тільки слова Божого, старші відхилити його словами, тому, що ці слова опозиції до
те, що вони вважають, щоб бути правдою. Це вірно сьогодні серед тих християн, що я обговорив те, що

Бог показав мені. В суботу неділю бути найбільш неприйнятний для християн. Вони вважають, що
Неділя або перший день тижня, справжній день лордів відпочинку, хоча буття, глава 2 і вихід глава 20
роблять його дуже ясно те, що день, Бог говорить нам, це його Святий день відпочинку.
Він, що від Бога слухає Божого слова: ye тому почути їх не так, тому що ви не Бога. Івана 8:47
Якщо знати і розуміти слово Боже, то коли ви чули хтось говорити ці слова, ви буде визнати їх
бути Божої істини, оскільки ці старші і ці християни мій епохи, не знаю, по правді Божій, вони не
визнають його, коли вони чують його. Знати слово Боже, коли ви чуєте, це буде Боже, якщо ви не знаєте
слово Боже, коли ви чуєте його, то ви не Бога, але вводить в оману брехнею сатани.
Я включив всі ці інші вірші, тому що вони необхідні для розуміння один вірш, який має фразу,
"Love Me" в ньому. В цих віршах і тих, що до них Ісус дає інструкції для тих, хто навколо нього. Потім
члени храму, почати, просячи питання і намагатися поїздка його в те, що він говорить.
Ісус говорить про гріх, і як віруючи в нього буде показати їм істину, і істина буде звільнити їх від
гріха. Храм старійшин, не розуміючи його сенс реторти з тим, що вони сини Авраамові і тому ніколи не
були в кабалу до будь-якого чоловіка і тому не мають потреби з створюються безкоштовно.
Потім Ісус пояснює, що вони знаходяться в рабстві гріха, тому вони не можуть розрізняти правду
від брехні. Але через віру в його, то Ісус, вам буде звільнятися від гріха, і істина буде ще раз відома вам.
Вони, як і раніше, не розуміючи, що Ісус каже: сказати йому, що вони є дітьми Божими, що вони
не дітей розпусти, "Ублюдків."
Ісус, то відповіді, "ти не знаєш мене, або що я говорю, тому що брехні сатани і обманів
мають засліплені ви до істини, отже ви є дітьми диявола, а не Богові."
Для мене це все, що має аналогічні порівняння, хто називає себе християнами в моєму житті час,
але є настільки оману сатаною, що коли вони чують правду, вони не може зрозуміти, що сказати, що,
багато з яких вважають себе християнами розповіли мені, що вони читають з Біблії, принаймні раз на
тиждень, але коли я обговорювати істинний сенс Писання , на основі правдиве значення слова, що
використовуються, вони не можуть бачити правду тому, що вони засліплені брехні, що сатана має
завуальованій правду з. Слова тут же для їх читати, але замість того, щоб приймати правдиве значення
те, що ці слова означають, що є ще один аспект шукає старанно, вони приймають помилкової
інтерпретації, що дало їм ще з дитинства, або вони дотримуються своєї сліпої віри.

Ісус дає своє життя
Тому чи стане мій батько любить мене, тому що я зламав моє життя, що я міг би взяти його
знову. Івана 10:17
Цей вірш говорить мені, що Ісус знав, він був близький до смерті, але він також знав, що в
вмираючих, він буде воскрес в життя вічне, ніколи б знати смерті знову. Тим не менш, він є не тільки
заклавши своє життя, без причина або причини, він кладе життя для нас, щоб через нього буде знати
правду та врятуватися від гріха і способи диявола. Якщо порівнювати з вашої церкви проповідує, вчення
Ісуса, можна бачити, правда і брехня.
Це розуміння виходить шляхом навчання собі в слів говорив Ісус і приймаючи їх в контексті, як
Ісус призначені. Покажіть мені, де Святе Письмо говорить нам, що Бог або Ісус дає команду або
інструкція, це перший день тижня, Божий день відпочинку. Ви не знайдете в Святе Письмо, тому що
його немає, але Бог говорить нам, що він відпочив і сьомого дня, і що він видовбані сьомого дня, і що
він освячений сьомого дня, а потім він наказав, що ми пам'ятаємо день суботній, щоб святити його. Бог
не говорить нам пам'ятати, що суботній він говорить нам, пам'ятати день, один день, що Бог зробив
святих, той і єдиний день, коли Бог дав ім'я, суботи.

Загублені діти Бога
Маючи говорив з багатьох, включаючи висвячений міністри, я виявив, що існує велика кількість
християн, які думають, що Ісус був посланий пробачити всіх нас від наших гріхів. Що не було, Божий
початкова мета на відправка Ісуса Христа на землю в тілі людини. Це найкраще відображаються в
наступні вірші.
А коли він до Капернауму, прийшов до нього наблизився сотник, й благати зачав його і сказав:
Господи, мій слуга обманює вдома не нудить від паралічу, тяжко страждає. Matthew 8:5-6
І Ісус говорить йому: я прийду й уздоровлю його. Matthew 8:7
Сотник відповів і сказав: Пане, я не зайшов ти впорядкував підпадають під стріху мою: але
говорити лише слово, та раб мій буде видужав. Matthew 8:8

Розширює викупу язичників
Почувши таке, Ісус здивувався і сказав їм, що послідували, ": Поправді кажу вам, я не знайшов
такої великої віри, ні, не в Ізраїлі." Matthew 8:10
І я кажу вам, що багато хто прийдуть від Сходу та заходу і засядуть з Авраама та Ісака та
Якова, в Царство Небесне. Matthew 8:11
А сини царства буде виганяти злих до зовнішньої темряви: буде там плач і скрегіт зубів.
Matthew 8:12
Сотник можна було порівняти римської армії капітан або майор американської армії. У вірші 7
Ісус приймає сотника запит і погоджується з тим, щоб приїхати до нього додому з ним. У вірші 8, цей
роман, язичницький, показує свою віру в Ісуса, як Бог у плоті людини, пояснивши, що його будинок не є
гідним для Бога, щоб ввести, і що у вірі, що Ісус є Бог у плоті, Ісус тільки повинен говорити слова і
сотник знає, що свого раба буде видужав. У віршах 10 Ісус здивувався той факт, що не єврей може мати
стільки віри, ніколи не маючи освіту в галузі вчення книг Біблії.
Тут Ісус прийшов, щоб звільнити його загублених дітей, які мають був в оману брехнею і
обманів сатани, тільки щоб виявити, що вони не слухати його, але язичницький від ненависного римлян,
має віру, більше, ніж будь-який Ісус побачив в народ Ізраїля.

Інструкції до апостолів
Вірші наступного є ще один приклад з мого розуміння, що вона не була Божа наміри що людства
врятуємося коли він послав Ісуса Христа, щоб жити серед нас.
Цих Дванадцятьох Ісус вислав і наказав їм, кажучи: "на путь до поган не ходіть і до міста
самаритяни увійдіть ви не. Але йти досить загублену овечку доме Ізраїлів". Matthew, 10:5-6
Ви бачите, Ісус не розсилає своїм апостолам конвертувати поган, але щоб відкрити очі його
втратили обраним народом, синів Якова. Це не так, поки Бог розуміє, через свою відмову від Ісуса, що
діти Якова дійсно втрачаються йому, що він потім інструктує апостолів проповідувати язичників. Це ще
більше проілюстровано в наступні вірші.

Врятуйте дітей Якова
І ось, жінка Ханаана вийшли з берегів ж і заволав його, кажучи: «Помилуй мене, О Господи, ти
син David; Моя дочка це важко вузької з диявол". Matthew 15:22
Але він відповів їй ні слова. І його учнів прийшов і благав його, кажучи: "відправити її геть; бо
вона волаючого після нас." Matthew 15:23
А він відповів і промовив, я не надіслано, але до: загублена вівця доме Ізраїлів. Matthew 15:24
Потім вона прийшла і вклонявся йому та благав: "Господи, допоможи мені". Matthew 15:25
А він відповів і сказав,"це не відповідають взяти Дитяча хліба і кинь собаки". Matthew 15:26
І вона сказав, "Правда, Господь: але собаки їдять крихти, які падають з своїх господарів
таблиці." Matthew 15:27
Тоді Ісус відповів і промовив до неї "О жінко, великий є Віра твоя: буде тобі, як ти хочеш. І її
дочка одужала від того самого годину". Matthew 15:28
Як ви можете бачити, Ісус прийшов спочатку не віддати спасіння всього людства, але щоб
відновити втрачені decedents Якова. В цих віршах жінка юдейських Ісуса не єврей, і Ісус є еквівалентом
даючи її за допомогою як приймаючи їжу від своїх дітей і надання їй до собак. Що досі Бог вважав
поган не краще, ніж собаки, поки врешті-решт, запросила їх в сім'ї своїх дітей є те, що я знаходжу
глибокі.

До любові, щоб підкорятися
Щоб підкорятися є сповідувати свою любов
Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте! Івана 14:15
Бо Бог фразу "Love Me" є синонімом "підкорятися мене" і "поклонитися мені". Проявити свою
любов до Бога є дотримуватися його заповідей. Коли ви підкорятися його заповідей, показати свою

любов до Бога. Коли ви тримаєте його заповідей є поклоняючись йому грою. Біблія це спиною з
наступних вірш.

Праведні перед Богом
І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді й постанови Господні. Від
Луки 1:6
Цей вірш каже мені, що Захарій разом з дружиною Abia, підкорився Десять заповідей, тому що
вони ніби праведні. Протилежне тому бути праведником, щоб бути в непокорі Богу, не тримаючи його
заповідей.
Святих Бог тримати Божими законами, тому що Божого моральність є частиною про те, хто ми є,
написана на серце, і оскільки наша любов до Господа мотивує нас догодити Богові, йдучи в покорі, або
як Paul сказав, ходити в дусі Господа, і Бог каже, що ведення його заповідей є ознакою між нами і
його , що проявляє наших показ нашу любов до нього.
Щоб ти декому наказав боятися Господа, Бога твого, щоб зберегти всі постанови його і його
заповідей, яких я команду тебе, ти і твій син і син твій син, всі дні свойого життя; і які твої дні може
бути пролонгований. Второзаконня 6:2
І: Люби Господа твої Бога твого всім серцем своїм і всією душею своєю і всі твої меча. І ці
слова, що я наказую тобі цей день, повинна бути твого серця: Второзаконня 6:5-6
І ти зв'яжеш їх для знак на свою руку, і вони будуть, як frontlets між свої очі. Второзаконня 6:8
Ви повинні також взяти до відома, що в цих віршах, там s відмінність, що вживаються між
заповіді й постанови. Заповіді, зверніться до десяти заповідей, написано в камені, беручи до уваги
постанови, зверніться до законів Moses. Слід пам'ятати, це розходження. Таким чином, щоб зрозуміти,
що різниця у важливості.

Дух правди
Навіть дух правди; кого світу не може прийняти, тому що він бачить, що його не, не
вподобляйтеся йому: але ye знаю його; бо він перебуває з вами і в вас буде. Івана 14:17

Дух істини те саме що храм старійшин і християни не бачив, як говорилося раніше. Але Ісус не
лише промовляє з тих, хто живий, коли він ходив по землі, але всі ці поколінь, починаючи з. Ісус
говорить всім, що живуть сьогодні і не почути слово Боже, навіть тоді, коли з'ясовується, їм у Святому
Письмі.
Ісус говорить апостолів, що вони знають справжню словом Божим, який є дух правди, і саме
тому вони можуть бачити його бути Сином Божим. Коли ви знаєте, що справжній слово Боже, ви будете
знати, це коли ви чуєте його, то ви від Бога і таким чином можна побачити, що саме маніфесту від Бога,
незважаючи на те, що можна побачити всі ті, навколо вас обдуреним на брехні сатани, не
відображається, тому що вони не знають справжню слово Боже.

Тому що я живу
Я не залишить вас прибуду: я прийду до вас. Ще через деякий час і світ мене не побачить; але ye
дивлюся мені: тому що я живу, ye буде жити також. Івана 14:18-19
я не залишить вас прибуду: Цей Ісус розповідає своїм учням незадовго до бути відданим Юда а
потім був розп'ятий.
я прийду до вас. Хоча Ісус знає, що він буде бути принесений в жертву в смерть, він вселяє
впевненість своїм учням що смерть не має влади над ним, і що він буде повернутися до них.
Ще деякий час і світ бачить мене більше немає; Ісус говорить своїм учням, що смерть світу не
побачать його знову.
, Але ye дивлюся мені: тому, що світ, станом на часів Ісуса, не знаємо Ісуса і таким чином не
вірю, що він Бога в тілі людини, вони не бачать справжній слово Боже, але учні будуть бачити його
після його смерті, тому що вони бачать Божої істини. Ісус з'явиться учням своїм у плоті навіть після
його розп'яття, але ті, хто не знає слова Божого не зможуть бачити його в його воскресіння.
Тому, що я живу, ви також житимемо. Хоча Ісус буде померти на Хресті, він буде ще жити,
тому що він будуть Відроджені Богом. Бо учні його також вважають, це правда, вони також є життя
після смерті а також будуть Відроджені Богом.
Того дня пізнаєте, що я в мого батька а ви в мені а я в вас. Івана 14:20

Що день є посиланням на другому приході Христа і не тільки воскресіння Ісуса. Кожен, хто
вірить в Ісуса обіцянку, що він повернеться і всіх тих, хто не вірять, знатимуть обіцянку, щоб бути
правдою, коли він насправді повернутися. Не може бути ніяких сумнівів, коли насправді відбувається
подія. Ті, хто роблять вірувань таким чином будуть знати, що Ісус є Бог, і що вони будучи Ісуса, буде
Бога.

Мати моїх заповідей
Той, хто має заповіді мої та пильнує їх, це той любить мене: мені той повинен бути коханим
мого батька і я полюбить його і буде проявлятися себе до нього. Івана 14:21
Ще раз Ісус інформує нас про те, хто є Святим Богом, , той хто має заповіді мої та пильнує їх.
Бог дав нам Десять заповідей, щоб ми знаємо, що гріх є. Ті, хто виконує заповіді, знаєте, як зберегти від
гріха і, отже праведними. Ті, хто праведні коханими Богом і таким чином люблять Ісуса.
Як християнин ви не вважаю, що якщо він проповідував Ісус, потім вона повинна бути дозволена
якщо ви є одним з Христом. Як може будь-хто, хто називає себе християнської зробити, якщо вони
спростувати самого слова, які розмовляють Ісуса, що одним з Ісусом його мати Заповідей Божих а
потім, щоб жити за ці заповіді?
Я знаю, що існує багато хто хоче дати привід для Blossom, вище слів говорив Ісус буде
сперечатися, що Ісус говорив два його заповіді а не десяти заповідей. Але, як я показав перед Ісуса
перша заповідь вказують на те, що було написано Moses і Moses навчав, що ті, хто тримати Десять
заповідей є прояві своєї любові до Бога. Коли Ісус відноситься до його двох заповідях, він має також на
увазі Десять заповідей.
Крім того, Ісус є Христос, Христос є сутність Бога і таким чином, Христос є Бог, той же самий
Бог, що дав Десять заповідей Moses, який розповідає мені, що коли Ісус сказав: "Стережи мої заповіді,"
це Бог говорить нам до дотримуватися його заповідей. Існує тільки один Бог, і він має виявив себе до
нас в тілі людини, Ісус. Бути християнином, потребує, щоб ви вважаю, що це ще немає Христа.

Будучи в змозі бачити Ісуса
Юда говорить йому: не Іскаріотський, Господи, як це він, що ти проявляється самого себе нас а
не світу? Івана 14:22
Незважаючи на те, що тринадцятого вірша не просять Юдою Іскаріотським, я бачу питання, як
просять, хто навіть на дату складання цього пізно, як і раніше не бачить справжній слово Боже як він
говорив через Ісуса. В останні кілька віршів Ісус має вже відповіла, тепер ще цей Юда ще не розуміє.
Ісус відповів і сказав йому: "Якщо як хто любить мене, він буде тримати мої слова; і Отець мій
полюбить його, і ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього." Івана 14:23
Для мене це означає, що, Якщо ви тримаєте його словами, який переводить у виконанні його
заповідей, і те, що він вчив нас під час в тілі Ісуса, то слово Боже буде написано у вашому серці, який є,
де він буде abode з вами. Це звучить правдоподібно для мене особисто.
Протягом більшої частини мого життя я подивився Бог супроводу, особливо під час горя або
емоційна плутанина. Але це не було, поки я не почав узгоджені зусилля, щоб знайти Бога, з старанного
дослідження і познайомився з ним в особистих і інтимних спосіб, що я зараз відчуваю, його присутність
у мене весь час.
Я помітив, читати книгу Matthew те, що Ісус навчає елементи з десяти заповідей. Наскільки я
стурбований, якщо він викладає аспекти деякі з десяти заповідей, то він є наміри, навчаючи нас всіх
десяти заповідей. Таким чином, незважаючи на те, що Ісус ніколи не відноситься до їх по імені, "Десять
заповідей" той факт, що він вчить елементи Десять заповідей, означає, що він як і раніше вважає, десять
заповідей Фонду про те, як поклоніння Богові.

Не для того, щоб знищити
Щоб показати це бути правдою і розкрити важливість, яку я розмістити на цьому, дозвольте мені
повторити те, що Ісус говорить.
Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків: я прийшов не руйнувати, а виконати.
Поправді ж кажу вам: "поки неба і землі прохід, один йота або один заголовок не переходить із закону,
доки все буде виконано." Таким чином кожен, хто повинен розірвати один з найменш оцих і повинна

навчити людей тому, він повинен бути під назвою найменше в Царство Небесне:, але кожен, хто
повинен зробити і навчити їх, так само скликаються великим у Царстві Небеснім. Кажу бо я вам, що
крім праведність ваша може перевищувати праведність книжники та фарисеї, ні в якому разі ввійдете
в Царство Небесне. Matthew 5:17-20
Що Ісус говорить нам, що закони або десять заповідей, залишаються в силі є досить добре для
мене. Всі інші, які визнали брехні сатани, помилковою, або в лізі з сатани. Якщо Ісус навчає Заповідей
Божих, тоді як може хто-небудь називають себе християнином, якщо вони не жити своє життя в межах
ліній керівництво його вчення?
У випадку, якщо ви не помітив фразу, "чи пророків," що дає посилання на те, що Ісус приїжджав
до виконання, яка є пророцтва, не просто законів Бога.

Стережи мої заповіді
Ви помітили, що ще одна фраза є помітне місце в більшості з цих любити мене входжень,
"тримати мої заповіді," це є говорив мені, що якщо ви любите Бога, або Христа Ісуса, ви також
повинні тримати свої заповіді. Питання піднімається, що заповіді, що вони говорять. Є так багато.

Закон Божий
У моєму кабінеті з Біблії я знайшов там буде, дві категорії заповідей, або закони, як було
показано в Євангелії від Луки 1:6 вище. Існує законів Бога, як написана перстом Божим на двох
кам'яних столиках, десять заповідей.
І він дав Moses, коли він зробив наприкінці з спілкуючись з ним на горі Синай, два столи свідчення,
кам'яних столиках, написані з перстом Божим. Вихід 31:18

Закон про Moses
Тоді є закони або заповідей, або як Бог назвав їх обряди, які відомі як закони Moses. Ці закони
також Бога, але вони не написано в камені, таким чином не що означає вічне їх дотримання. Закони
Moses були написані від руки Moses, не камінь і, отже, не вічне. Є деякі закони Moses те, що Ісус
виконав до точки програм, надання їм застарілими, які в першу чергу відноситься до цих заповідей, які

дають інструкції жертвопринесення тварин, не з законами Божими. Так коли Бог Ісус каже: "Love me,
стережи мої заповіді," це Десять заповідей, що він має на увазі.

Показуючи свою любов до Бога
Ви може протесту, Ісус, з іншого боку дане нам два заповіді від себе. Він тоді посилався на них,
коли сказав "Love me, стережи мої заповіді?" Це питання повертає нас повне коло до визначення як ви
показати нашу любов до Бога, або те, як поклоніння Богові. Як показала Біблії, визначення як показати
свою любов до Бога є дотримуватися його заповідей. Заповідей Божих є Десять заповідей. Тому, коли
Ісус називає його перша заповідь найбільший;
Ісус же йому відказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією
своєю думкою, Matthew 22:37
Ісус має також на увазі назад обсязі Десять заповідей, а також.

Любов Бога з вашого серця і душі
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
цього дня назавжди твоє? Повторення закону 4: 12,13
Коли Ісус дав нам свої заповіді два, він узяв його перша заповідь від цього вірша Повторення
закону. Якщо ви читали вірші, які призвели до цього один, ви знайдете Moses даючи попередження діти
Ізраїлю та їх постійну відмову тримати Десять Заповідей Божих а не тільки не дотримуватися заповіді, а
ввести paganisms в їх культ, це означає, що Бог б не бути засуджуючи їх якщо вони тримали Десять
заповідей. Це говорить мені, що Ісус прирівнюючи показ вашої любові Бога, зберігаючи Десять
заповідей.
Існує ще один спосіб показати вам, що це до десяти заповідей, що Ісус відноситься до в його
перша заповідь, і що відбувається таким чином.

Ісус Христос був людиною з плоті і крові, народжений від утроби жінці, але Духом Святим, з
огляду на зачаття. Це означає, що Ісус був людиною, але він також був Бог створення в тілі людини.
І ось, в утробі зачнеш і вона породила сина і даси Йому ймення Ісус. Луки 1:31

Ісус Христос є Бог
Це означає, що той же самий Бог, який дав Moses Десять заповідей на горі Синай, був Христос.
Коли Ісус, каже: "Love Me, стережи мої заповіді," він є не тільки мав на увазі двох його заповідей, але ті
ж заповіді, які він дав Moses.
Подумайте про це так, Бог є вічної, вічний everlasting, ви дійсно думаєте, що він хотів би змінити
те, як він наказує, що він буде поклонялися, коли це так, як з року перед тим, як цей Всесвіт ніколи не
існувало? Він не буде змінюватися Якового, це сатани, який брехала до вас, і ви не обманюйтеся, якщо
ви думаєте, що Бог зупинено, що вимагають дотримання заповідей його.
Ще раз, ми маємо повне коло. Хоча і цифра 8 часто думав про як символ вічність, коло є воістину
символ Бога, з не початку і кінця не вічне.
Це також повертає нас до що визначення, означає "Любов Бога з вашого серця, душі і розуму," .
Якщо визначення того, як любити Бога, щоб дотримуватися його заповідей, то це також визначення як
зберегти перша заповідь Ісуса.
Потім сказав євреїв до нього, ти не ще п'ятдесят років, і ти бачив Авраама? Ісус сказав їм:
"істинно, істинно, кажу вам, перед тим, як Авраам був я". Івана 8:57-58
Якби Ісус пішов ще до Авраама, потім став він перед Moses, тому було Христа, які дали Десять
заповідей Moses. Якщо це так, то чому б він викинути його Десять заповідей? Ні, визначення того, як
любити Бога з серця, душі і розуму такий, який я показав. Показати свою любов, коли ви тримаєте його
заповіді, всі десяти з них.
Знаємо також, що визначення "Полюби ближнього свого," Показати ваш сусід шлях до Бога,
зберігаючи заповідей, так само, як Ісус навчив нас це. В цьому, він показав свою любов до нас, тому ми
показати нашу любов нашого сусіда, показуючи наш сусід спосіб Божої любові. Ви бачите, чи ви вірите,
що Ісус мав на увазі двох заповідей його, коли він сказав: "Тримати мої заповіді", або до десяти

заповідей, визначення того, є інші, яка є ще раз коло, що ведуть до Бога і "Love Me, стережи мої
заповіді."

Пішої прогулянки
Я вважаю, що ці вірші перевірити мої початкові занепокоєння тим не менш, є щось інше,
необхідних нас понад просто заявляючи Ісуса, нашого Спасителя і кажу я люблю Бога, перш ніж ми
можемо заробляти спасіння.

Ісус виконує
Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків: я прийшов не руйнувати, а виконати.
Matthew 5:17
Ісус говорить нам що він прийшов не руйнувати закони або пророків, а їх виконувати. Тим не
менш, дуже наступний вірш говорить:
Поправді ж кажу вам: "поки неба і землі прохід, один йота або один заголовок не переходить із
закону, доки все буде виконано." Matthew 5:18
Тому, щоб відповісти на мої питання вище, "Чому б Ісус викидають Божих заповідей", відповідь
він, не, як цей вірш перевіряє. Він говорить нам, у недвозначних виразах закони є залишаються в силі,
поки все буде виконано.
Що таке на "Всі", яку необхідно бути виконані, можна лише спекуляції, але я впевнений, що
вона не була здійснена ще, і вона має справу з більш, ніж просто життя або смерті з нас люди. Бог
врешті-решт, король всього всесвіту, тому визначення що являє собою "Всі" швидше за все більш
істотним.

Ісус дорікає лжепророк
Таким чином кожен, хто повинен розірвати один з найменш оцих і повинна навчити людей тому,
він повинен бути під назвою найменше в Царство Небесне:, але кожен, хто повинен зробити і навчити
їх, так само скликаються великим у Царстві Небеснім. Matthew 5:19

Цей вірш є двох кінцями. Кулак попередженням для тих, хто беззбитковості найменших цих
заповідей, (наприклад, не зберігаючи суботу суботи,) і з їх приклад доручити інші порушити заповіді а
потім винагороду для тих, хто не тільки дотримуватися заповідей, себе, а також вчити інших, щоб
дотримуватися заповідей.

Одержати прощення гріхів
Тому то кажу вам "всілякі гріхом і богохульство прощено людям: але богохульство проти
Святого Духа не буде прощено людям." Matthew 12:31
Це, щоб цей гріх, Matthew 5:19 вище відноситься. Якщо ви грішіть проти Святого Духа, ви
свідомо і свідомо сприяння помилкові доктрини, які зменшують ім'я, честь і характер Бога. Якщо ти
священик або інші релігійного лідера, який навчає інших неправду і називати їх вірно, то ви зневажати
проти Бога і його Слово Господнє, який є Дух Святий. Святе Євангеліє є живого слова Бога, що робить
його Духом Святим.
Наприклад, сказали Буття 3:4, Люцифер, Адам і Єва, що вони" wouldFor example, Lucifer told,
Adam and Eve, that they “ not surely die,” if they eat of the tree of the knowledge of good and evil. In doing
so, he was calling God a liar. For God had told them that they would surely die. By calling God a liar, Lucifer
committed a sin against God, but in changing the Word of God, by inserting the word “NOT” into what God
had spoken, Satan sinned against the Holy Ghost.

Гріх Адама
Ми сказали, що людина народжується на землю з гріх Адама, це зумовлено тому, що вони їли з
дерева, незважаючи на те, що Бог сказав їм не робити.
Але з дерева знання добра й зла не їж від нього: бо в день, коли його їди ти напевно помреш.
Буття 2:17
Але це не гріх, який ми всі несемо. Реальна гріха, гріх, який непростимо, є, що Адам і Єва
повірила брехні сатани, як істина і істини Бога як брехня. Коли сатана сказав їм, що Бог брехав їм
звіщено древа пізнання, що якщо вони їли з нього вони стануть як Бога, а Бог не хочуть їх для

досягнення цього рівня, рівний йому. Правда гріх, який скоїв Адам був перестати вірити, що слово Боже
було правдою.
І сказав змій до жінки Ye Умерти не вмрете: для Бога знати, що в той же день ви їсти, то ваші
очі, та ye будуть немов Боги, знаючи добро і зло. Книга Буття 3:4-5
Адам і Єва вважали сатани, хоча вони, пізнавши Бога особисто і близько. Він був свого батька,
брата і Бога. Бог і сів з ними в саду один день раз на тиждень (субота) спілкуватися з ними, але вони
любили його так мало, що вони прийняті лежить повідомила їм сатани, а не покладатися на Божа любов
як істина. Це цей гріх, який був непростимо, не до фактичного харчування від плоду з того дерева.

Гріхи батька
Це цей гріх, що Ісус пробачив, коли він помер на Хресті. Більше не дітей доведеться заплатити за
гріхи їхніх батьків. Відтепер, на сьогоднішній день, коли Ісус був прибитий до хреста, будемо
підзвітною лише для наших власних гріхів, більше не будь-якої вiдповiдальностi за гріхи наших батьків.
Батьків не ставиться до смерті за дітей, і не дітей забитий для батьків; але кожна людина
повинна покласти до смерті за свої власні гріхи. Второзаконня 24:16
Гріхи, які ми здійснюємо по життю себе може бути прощений, тільки якщо ми просимо, щоб Бог
простить нам. Якщо ви не попросити вибачення, тоді Бог не може пробачити ви. Сатана буде у вас
повірити, що в благодаті Ісуса ви одержали прощення ваших гріхів, автоматично, але як я намагався
показати вам, тільки гріх Адама були прощені, ви все одно доведеться "Працювати" для досягнення
праведність від власних гріхів, на свій розсуд.

Тільки праведники повинні увійти в Царство
Небесне
Кажу бо я вам, "що крім праведність ваша може перевищувати праведність книжники та
фарисеї, ні в якому разі ввійдете в Царство Небесне". Matthew 5:20

Це попередження, щодо вашого праведності, який звичайно змушує мене хочуть знати точно, що
це правда? Словника американської спадщини визначає праведність як морально прямо
стоячий і без провини або гріх .
Я розумію сенс слів провини і гріх, що являє собою моралі Однак, незрозуміло як ще. Словник
визначає мораль як систему уявлень добра і зла поведінки. Цим
визначенням в руці давайте подивимося на Біблію для визначення Божого моралі. Я підняв очі
входження слова моральності в Біблії, і він не з'являється на один раз. Потім я подивився вгору слово
морального; точно так само він не з'являється, жодного разу не. Чи означає це, що Біблія не вирішує
моралі, не на всіх? Бог просто не використовувати слово моралі , сама.
Найбільш повну та короткі пояснення цього питання моралі можна знайти в книзі вихід, розділ
20, в цих віршах, який ми знаємо, як Десять заповідей. Десять заповідей врешті-решт виконати
визначення мораль як за "Система" ідей справедливості і неспра
ведливості.
Я підняв очі слово "правди" оснащенням Біблії, і це Англійське слово, що замінює івриті слово
"tsadaq" , який визначається як, щоб зробити прямо в моральних аб
о судово сенсі. Це випливає з тим, що останні шість Десять заповідей заповіді моралі.
Таким чином, у Біблії, Бог визначає праведність як акт виконання його запов
ідей, бо як ви можете зробити прямо в моральному сенсі, якщо у вас немає визначення того, що
моральної поведінки? Саме з цієї причини, настав час для нас, щоб старанного поглянути на десять
заповідей Богові, що я буду робити в урок 2 і 3 урок.
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