Урок 2
Десять заповідей
Десять заповідей, застарілі?
Багато хто з тих людей, яких я кажу, щоб, які називають себе християнином, вважають, що
Десять заповідей виконані Ісуса до того, надання їм застарілими. Мені кажуть, що як християнин
зберігають за благодаттю Бога, просто визнавши Ісус вашого Спасителя. Ця віра заснована на брехні
сатани. Десять заповідей є Закону Божого і як такий повинен бути підкорився якщо ви бажання бути
праведними. У попередній розділ 1 визначені праведність і також показав, як ця віра є помилковим.

Боже попередження
І він буде говорити великими словами проти Всевишнього і повинен носити на святі
Всевишнього і думаю, що зміни разів і закони: і вони йому повинна бути надана в його руку до один раз і
часу і поділу часу. Daniel 7:25
Я збираюся зруйнувати цей вірш, так що ви зрозумієте повністю, що Бог дає попередження. Цей
вірш дається у зв'язку з описом антихриста, який є руки і рот на землі сатана.

Зневажати святе слово Боже
, І він буде говорити великими словами проти Всевишнього. Це фраза "великий слова"
насправді означає "блюзнірство слова," , що означає, що антихрист буде брехати і
корумпованих Божої істини.

Зношується Божими святими
І повинен носити на святі Всевишнього: Святі Бог визначаються Ісуса як, , хто трим
ати Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа.

"Носити Out" це вбити або так придушити з брехні сатани,
щоб заплутати до того, що люди думають, що вони святих, але насправді даючи
поклоніння відповідно до брехні сатани, сатана помилкових Євангелія, а не за слово Боже.

Зміни законів Бога
І думати, зміни разів і закони: Це попередження направлені до нас, щоб ми розуміємо, що
сатана, через його анти Христос, спробує змінити законів Бога, який є Десять заповідей. Я пропоную,
що якщо сатана має намір змінити Десять заповідей, не повинні ми тому витрачати час і зусилля, щоб
пізнати Господа в десять заповідей, так що ми будемо знати, що це про них, що сатана намагається
змінити? Думаю, що це логічно, якщо сатана успішним для зміни законів Бога, і ми не знають про ці
зміни, що ми тоді вже не дати поклоніння Богові як він наказує, але як брехні сатани розповісти нам
дати поклоніння. Тільки приймаючи час і зусилля, виховувати себе в Бога Десять заповідей, ми
дізнаємося ми розуміємо слова Божого, чи якщо ми були обмануті сатани.

Змінити раз Божого
У вище віршах Бог також говорить нам, що антихрист буде мають намір змінити разів Бога, а
також. Ви коли-небудь дали подумав про те, що часи Бога є, то поодинці чи вони були змінені чи ні?

Сім днів творіння
Щоб зрозуміти, які раз Божого, вам потрібно повернутися до семи днів творіння, як описано в
книзі буття Бога. У перші шість днів Бог пояснює процес, що він використовував, щоб принести
оригінальний spark творіння від його перша форма, що Бог називає "Глибоке", через ряд маніпуляцій
поки остаточної формі Всесвіту, що ми живемо в його зусиллям був розірваний. Якщо ви хочете,
повному обговорення цього йти на цій сторінці до розділу під назвою Божого творіння.
В кінці кожного етапу Божого маніпуляцій, Бог потім говорив ці слова: "і був вечір, і був ранок
той.. день." Практично все, що я говорив вважає, що це означає, що Бог дає ряд до того дня, і таким
чином ми інтерпретувати це як сім днів творіння. Це лише частину правди, і це зручно, коли
обговорювати ті речі, у виконанні Бога в кожен день. Це розуміння викликала багато, щоб прийти до
висновку, що якщо Бог сотворив Вселенну в 7 днів і ми людини жити в 7 днів 24 години, що Бог
повинен створили Всесвіту в 7-24 години на добу. Я знайшов нічого не Святого Письма, що надає

підтримку цієї екстраполяції. Як я вже говорив, я даю набагато більш детального обговорення цього
приводу в розділі під назвою "Божого творіння."

Раз Божого
Для досягнення порозуміння, тому необхідно проаналізувати ті слова, які Бог використовує. "І
був вечір, і був ранок той.. день." Перше слово використовується є "Вечір", який визначається як: су
тінках, захід сонця, сутінки, nightfall, sundown, Коротше кажучи, це
означає: коли сонце йде під лінією горизонту і вже не вид
но.
Тоді каже Господь, "і вранці," який має бути прийнято до уваги у розуміння Бога пояснення.
Слова, "Ранок" визначається як: Світанок, daybreak, Схід сонця, sunup, який у
короткий означає коли сонце сходить над горизонтом.
Так що тоді ж Бог говорить нам? Що день як відмічаються Бога і, отже, як він розраховує,
що ми на землі спостерігати, що день починається у sundown, продовжує через ніч, щоб sunup
а потім через світлового дня поки сонце йде вниз знову.
Як ви без сумніву знають, що це не те, як людина тримає часу зараз, ні протягом багатьох
століть. До оголошення 1800-х років людина, крім юдеїв, вважається нового дня, як на початок Sunrise.
Потім в 1800-х років нашої ери з винаходом точний годинник, чоловік почав день станом на опівночі.

Успіх сатани
Як ви можете бачити, людина більше не зберігає час, як Бог задумав, коли він дав нам його
пояснення сім днів творіння. Це було Moses, що це пояснення була вперше, і з цього моменту у євреями
повернувся до збереження часу, як наказав був Господь, тільки ті, згадується в Біблії як язичники, хто
поклонятися язичницьким богам і тому під впливом сатани, продовжив у помилкових дотримання коли
день починається і закінчується.
Це таким чином, що Диявол переконує деякі з його брехня, ігноруючи те, що Бог має промовляв,
викликаючи людей більше не є знання слова Божого. Сатана не насправді сказав нам, щоб змінити час
дня, але, не дозволяючи нам із знання слова Божого, він досяг те ж саме.

Нумерація дні
Основна причина, чому Бог дає номер кожного з етапів процесу створення, проте встановити
наступні дуже простий передумові.
Шість днів будеш ти праці і зробити всі твої роботи: Але сьомий день – Субота Господа, Бога
твого: в ньому не ти будеш робити будь-яку роботу, ти, ні Син твій, ні твоє донька, твої свого, і не
твої невільниці, не твій великої рогатої худоби, ні твої незнайомець, що знаходиться в межах твоїх.
Бог не нумерує кожного з днів творіння, щоб вказати, скільки днів він прийняв його для
створення Всесвіту, але встановити розуміння того, що Бог узяв шість днів для створення Всесвіту і
тому команди, що ми працюємо шість днів і як інші Бога сьомого дня. Метою перелічення днів творіння
є встановити дотримання суботи, так що в наші дотримання суботи, ми як є Бог.

День суботній
Потім Бог дає пояснення, чому сьомий день – його Святий суботній:
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.

Взяти до відома тут, Бог не святити дотримання суботи, він Нехай святиться день,
сьомий день тижня. Вище слова звичайно є витяг з четвертої заповіді Бога, в якому Бог стоятиме
відпочиваємо сьомого дня, як Бог зробив. Додано причина, чому людина повинна тримати його сьомої
суботи день, як він наказує потім дає Бог.

Знак між вами і Богом
Більше того також я дав їм мою субот, щоб бути ознакою між мною і їх, що вони могли
знати, що я Господь, що освятити їх. Єзекіїль 20:12
У цьому Бог говорить всім, хто тримати його суботній день сьомого дня, що це ознака між ним і
їх. Знаком є те, що відрізняє один групу або особу від іншої.
Якщо ви не в змозі стримати Бога сьомого дня суботи, то немає не зітхання, Бог не буде думати з вас як
свого народу, бо ви показали, у вашому непокори, ви не вважати його Бога вашого.

Чи можете ви цитуєте всі десять
заповідей?
Я виявив, що дуже небагато людей можна процитувати всі десять з Божим заповідям. Тому я
вперше дасть вам список десяти заповідей, і тоді ми будемо обговорювати їх один за один раз.

Перша заповідь
Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Ти будеш мати інших
богів передо мною. Вихід 20:2-3

Другий заповідь
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 служи їм, і не: бо я Господь, Бог твій, Бог
заздрісний, відвідавши беззаконня батьків за дітей до третього і четвертого покоління з них, що
ненавидять мене. Вихід 20:4-5

Третій заповідь
Ти не візьмеш ім'я Господа Бога твого надаремно. бо Господь не буде проводити його невинним,
що візьме Йому ймення надаремно. Вихід 20:7

Четверта заповідь
Пам'ятай день суботній, щоб святити його, шість днів будеш ти праці а також 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

П'ята заповідь
Шануй свого батька та матір: твої дні може бути довгим землі, яку Господь, Бог твій, дає
тобі. Вихід 20:12

6 заповідь
Не вбивай. Вихід 20:13

Сьомий заповідь
Не чини перелюбу. Вихід 20:14

Восьмий заповідь
Не кради. Вихід 20:15

Дев'ятий заповідь
Не свідкуй неправдиво на свого ближнього! Вихід 20:16

Десята заповідь
Ти не будеш побажай твої не жадай дому; ти не будеш побажай свого ближнього дружина; або
свого, або покоївки слугу, або вола, або осла його або будь-яку річ, яка є свого ближнього. Вихід 20:17

Розуміння Десять заповідей
Я дам вам пояснення всіх, окрім четвертої заповіді в іншій частині цього уроку. Четверта
заповідь є настільки великий, в його сенс і пояснення, вона потребує повні глава все до себе.

Перша заповідь
Інших богів
Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Ти будеш мати інших
богів передо мною. Вихід 20:2-3
Тут Бога чинить свого суверенітету над усіма створення, а також денонсацію помилкових богів.
Щоб зрозуміти, як Божий значення цю заповідь, дозвольте мені дати вам приклад.
Є й інші релігії, які святих, для майже кожен аспект вашого життя. Ця релігія є Святий для надії,
Святий за любов і романтика, і т. д. Заохочується, тих релігій, що ви молитеся, щоб один або іншої з цих
святих, з розумінням, що вони потім діяти на ваш ведуть себе або буде клопотатися Богові за вас.
Звичайно це блюзнірство, бо воно йде врозріз з це перша заповідь в цієї команди Бога, що ви молитеся
тільки до нього і жоден інший.

Історичний огляд
Крім того, навіщо говорити секретаря, коли бос доступних для вас? Я завжди задають питання "в
тому, яким чином святих цей помилкової релігії живий почує наші молитви?" Хіба вони не просто
чоловіків і жінок, які жили, як ми живемо і який помер, як це робить все, що є смертним? Що то про них
дає їм, в смерті своїй нерозлучні, здатність чути наші молитви? Цей помилкової релігії змусить вас
молитися у ці святі, оскільки сатана не хочу, щоб молитися Богу. Таким чином Сатана був обманути
тих, хто дає молитви померлих людей.

Як Ісус говорить нам
Я не залишить вас прибуду: я прийду до вас. Івана 14:18
Те, що Ісус говорить, що, коли вам потрібно комфорт через втрати коханої, не говоріть мертвим
коханій людині, бо він помер і не чую вас, але якщо звернутися до Ісуса і дати молитви до Бога-Ісуса,
він прийде до вас і утішити вас. Поговорити з вашим мертвим близьким, є формою молитви і таким
чином, тягне вас від Бога і ставить вас в порушення, "покласти немає інших Божого передо мною."
Це також може бути добре, щоб пам'ятати, що є тільки один Бог, і, але для нього є не інших. Всіх
інших богів, які коли-небудь були протягом всієї історії людини, де не живуть, свідомі істоти. Вони

були кам'яних і мінометів, або золота або срібла, не більше, ніж неживі предмети, створена рукою
людини, (божкам). Одна річ, ви також повинні знати, будь одне з них були винайдений, встановлювати і
сприяє сатани. Це він зробив так, як спосіб оманлива чоловіків від справжнього поклоніння істинний
Бог.
Зазнавши невдачі в цих поганські релігії, він створив іншої релігії, який виглядає як, схоже і має
вигляд поклоніння Богу, але помилкової релігії, і, отже, ті, які належать до цієї релігії, думаю, що вони є
поклоніння Богові, але насправді поклоняються сатани. Цей помилкової релігії є анти Христос як
говориться в книгах Daniel і Одкровення.

За блудницю і дочок блудниця
В книзі Об'явлення Бог зображує ant Христа як блудницю, як показано в наступних вірш.
І на чолі її було написане: таємниця: Великий Вавилон, мати розпусти й гидоти землі ім'я.
Об'явлення 18:5
Бог дає символіка показ антихрист як мати розпусти, для досягнення мети. Бог робить це, щоб
показати, що це не просто антихриста які блудниця, але що, посилаючись на це як мати розпусти, Бог
показує нам те, що для помилкової релігії сатани, більше, ніж просто єдиної церкви або релігії.

Блудниця дочки
Щоб показати важливість цього, в книзі Daniel, яка написана 600 років до книги Об'явлення,
розкриває антихрист як однієї релігії, але протягом століть він розвивається в декількох релігій,
похідними від оригіналу, отже слова "мати розпусти," в книзі Об'явлення. Цілком логічно, що там то
має бути блудниця дочки, і те, що вони будучи дочок, походить від оригіналу в деякому роді. Знаючи,
хто це все і значення цих символізму допоможе вам зрозуміти важливість збереження десяти заповідей.
Як ви будете продовжувати читати ці уроки, від істинності цього стануть очевидними.

Другий заповідь
Немає божка
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 служи їм, і не: бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, відвідавши беззаконня батьків за
дітей до третього і четвертого покоління з них, що ненавидять мене. Вихід 20:4-5

Що таке різьби образ?
Будеш не роби собі кумира і ніякого зображення. Як бачите, не може бути не божкам. Питання
має попросив потім "що таке різьби образ?" Якщо у вас є статуя, живопису або інша людина зробив
зображенням, яке потім молитися або зберегти як святий символ, то ви знаходитеся в порушення цю
заповідь.

Зображення Ісуса
Зверніть увагу, що Бог включає будь-які зображення з все, що знаходиться в небесах, на землі а
в морях. Це ставить питання, що стосується зображення, яке розглядається як зображення Ісуса, що
багато християн носити, і що багато людей молитися. Ісус був людиною Землі, він був Бог небес, таким
чином, щоб мати або молитися, щоб зображення людини, яка має стати прийнята як зображення Ісуса,
ставить вас в порушення цю заповідь.

Являє собою образ по-справжньому Ісуса?
Моя проблема-образ Ісуса в тому, що це шахрайство. Ісус був єврей в першому столітті нашої
ери, він не мав би блакитні очі і не будуть дивитися кавказьких на всіх. Розглянемо, якщо Бог хотів нам
знати, що Ісус подивився, як він мав би йому позувати для будь-якого числа ремісників, що жили під
час його життя на землі. Це не було зроблено, тому що Бог виступає проти божкам, навіть з
Єдинородного сина свого.

Вважайте, що це; Інтерпретувати це як означає, що якщо Бог у вашому серці, якщо ви посправжньому любити його, то немає необхідності для фігурками або картини або інші картини із
зображенням Бога.
І Господь, Бог твій, буде обрізання серце твоє і серця свого на насіння твоє, любити Господа
Бога твого всім серцем своїм і всією душею своєю, щоб ти щоб жити. Повторення закону 30: 6
Кожен з вас помітили, схожість слів у цьому вірші Старого Завіту, і перша заповідь Ісуса?
Повторення закону, заповіді, які будуть передані, є Десять заповідей, так що коли Ісус говорить
люблячого Бога з вашого серця, душі і розуму, він має на увазі Десять заповідей, про що свідчить його
посилання цей вірш в Повторення закону.

Ісус говорить нам, як молитися Богу
Але ти, коли ти молишся, увійди, ти маєш твої двері і, молитися помолися Отцеві, що в таїні; і
Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі відкрито. Matthew 6:6
Якщо ви увійти в шафі, обачно закриваючи двері, це Темний таким чином ви не в змозі бачити
будь-яку статуя або малювання або інші різьби образ. Те, що Ісус говорить нам, що Боже перебуває у
всіх нас, і якщо ми дійсно прагнемо, щоб пізнати Бога, лише треба подивитися на наше серце, коли ми
молимося, і ми знайдемо його.

Бачення статуї плакати
Існує ще один аспект ідолопоклонства, я хотів би навести. Тому що Бог виступає проти ідолам,
сатана є все для них, тому що ми можемо сказати про цих видінь Матері Марії або зображення, які
вступають в сприйматися як зображення Ісуса. Що про статуї, що крики, як повідомив про новини
кілька років назад, чи є ці ознаки від Бога або вони підписує від сатани, у своїй спробі плутають і
обдурити нас від справжнього поклоніння Бога Творця?
Я дивлюся на це так, якщо це зображення як описано в другій заповідь, потім знак повинен бути
сатани. Якщо ви сумніваєтеся, що це, ви повинні знати, що книга одкровення дає нам опис що ознаки
Бога, буде, тому ніяких ознак, ніж інші дані повинні бути розглянуті дуже обережно. Крім того, якщо
Бог звелів, що у нас немає божкам, і це різьби образ, що здається, плакала, не це здається
малоймовірним, щоб Бог дає нам в знак за допомогою різьби образ?

Ви любите або ви ненавидите Бога?
Я відчуваю себе зобов'язаним вказав на ще раз, що протилежне тому, хто любить Бога, щоб
ненавидіти Бога. Немає не золоту середину. Ви любите його, підкорятися йому і виконання його
заповідей або ти ненавидиш його непокора його і не виконання його заповідей.
Багато хто в епоху історії, які зараз я живу, сказати, що немає не чорно-білий, що все має
відтінків сірого. Бог спростовує цю ідею в цьому вірші, він тільки розпізнає, чорно-білою, прямо і не
так, добра і зла, люблять мені, або ненавидіти мене. Немає не золоту середину. Це дається подальшу
підтримку в наступні вірші.
Але він, що грішить проти мене wrongeth душу свою: вони, що ненавидять мене люблять
смерть. Приповісті 8:36

Хто не зо мною є проти мене; і той збирає не зі мною дехто за кордоном. Matthew 12:30
Чинить милість тисячам їх що мене любиш, і тримати мої заповіді. Вихід 20:6
Існує вимога знову про збереження Божі заповіді, в парі з акт любові йому. В цих віршах Бог
також показує, наслідки не підкоряючись його, не зберігаючи його заповідей.

Жити або померти
Смерть, що є говорять у вище віршах, як було у випадку Адама і Єви, не є смерть тлінне тіло; Це
вічної смерті, що виходить від бути кинуті в Пекло вогню .
Існують дві людини загинули, що ми, як люди повинні бути в курсі. Смерть тіла є тільки
тимчасові смерті, що який Ісус під назвою «спить». Тим не менш, ті, які воскрес в Судний день, (другий
Воскресіння) буде зіткнутися з перспективою ще один постійний смерті. Все, що ви і мають колинебудь думали, хотіла, все, що ваш життєвий досвід, все, що робить вас, ви, унікальний у всіх
створення, будуть знищені, якщо ви судять неправедних. Те, що ваш сутність, душі і тіла, будуть кинуті
в пекло вогонь і припинить своє існування, і це буде, ніби ви ніколи не існувало. Ось що він
призначений, коли ви кинули в Hells вогню. Це не вічність писати болю і страждань, як на сатана нас
повірити, за вашу душу не вічна. Вічне душі є одним з подарунків, які Бог дає вам для поклоняючись
йому грою як він команди, за підвищення, ні що-небудь від те, що він звелів, зменшуючи.

Кінцева покарання
Бо Бог перспектива вічної смерті є кінцевою покарань. Поставте себе на позицію богів. Бог
вічної, вічний everlasting, для нього смерті б кінця, перспектива якого було б страшної за межами слів.
Тому, коли він говорить нам, що смерть вічної смерті, все, що ви можете дивитися вперед до, якщо ви
не підкорятися і поклонитися йому, тоді наскільки Бога, що є найстрашніших покарання, яке він міг,
Мід на.
Він є бажають Мід його на будь-які він створив. Це проявляється в який обсяг образою він
дозволив сатані зійти з рук, але кінець для сатани вже визначена, в той час як ваш кінець залежить від
вас. Це не надто пізно, тих пір, як ви живуть і дихають, щоб змінити ваш способів люблю і підкорятися
Богові, як він наказує.

Третій заповідь
Ім'я Господа марно
Ти не візьмеш ім'я Господа Бога твого надаремно. бо Господь не буде проводити його невинним,
що візьме Йому ймення надаремно. Вихід 20:7
Це не тільки що ім'я Бога Єгову або Ісус; ім'я Бога є те, що визначає, хто є Бог його особистості,
його честь та його морального характеру. Це можна краще зрозуміти, з наступних вірші. Moses є
просячи Бога, що якщо Бог не стояти з його народом на деякі реальний спосіб, як хто-небудь у світі буде
знати, що вони є народу Божого.

Слава Богу
Для якої має бути відомо тут що я та народ твій знайшов милість в очах Твоїх? Так повинна ми
відокремити, я та народ твій, від всіх людей, які знаходяться на поверхню землі. Вихід 33:16
Простіше кажучи Moses просячи Бога, що якщо Бог не abode зі своїм народом, як то буде все
інше землі знати, що вони фактично є народу Божого.
І промовив Господь Moses, "я зроблю це річ також що, коли ти говорив: Бо ти знайшла
благодаті в моїх очах, і я знаю тебе за іменами." І він (Moses) сказав: "я благаю тебе, покажи мені
славу твою." Вихід 33: 17-18
Перший Бог говорить Moses, що він буде робити, як Moses просить його, а потім Moses робить
його прохання більш конкретними, запитуючи, що Бог показує свою славу до Moses. Наступні вірші
потім дати опис, що Бог робить, як спосіб показати свою славу Moses.
І він сказав: "я зроблю все Боже мій проходять перед тобою, і 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. І він (Бог) сказав: "ти не можеш побачити моє обличчя: для там повинен
жодна людина не бачать мене і жити. І Господь сказав: "Ось, там місце мною, і ти будеш стояти на
скелі: та це буде прибути пройти, під час мого слави відходить від, що я поставлю тебе в Кліфтом рок
і волі закриє тебе з мого боку, хоча я проходжу повз: я буде забрати свою руку і ти будеш бачити мій
задньої частини : за моє обличчя має не буде видно. 33:19 Вихід-23

І сказав Господь до Moses, "рубати тобі дві таблиці з каменю як до: перший: та я буду писати
на ці таблиці слова, які були в перший таблиці, в якій ти brakest. Вихід 34:1

Те, що визначає
Коли Moses попросив подивитися на славу Божу, Бог сказав Moses, він хотів би оголосити його
ім'я, і Десять заповідей були наступна річ, що Бог дав Moses після показу Moses його частини. Так взяти
ім'я Господа марно, нехтування або дати мало повідомлення до, або бути в пряме протиріччя з десяти
заповідей Божих. Печаткою Бога є його ім'я, тому мати знак або печаткою Бога, щоб бути згідно з
десяти заповідей.
Коли ви використовуєте ім'я Господа, "Ісус, Ісус Христос, Єгова, тощо." в будь-яких образливих
манері, використовуючи ім'я Господа марними, а також. Але ви також використовувати ім'я Господа
марно коли ви клянусь присягу, що ви не маєте наміру виконання, або на більш пізній час не хочуть
виконати. Якщо ви думаєте про це, не використовуючи ім'я Господа, образливих чином, гріхом проти
принаймні одного з останніх шести Десять заповідей, а не просто третій заповіді? Клянусь присягу, без
намірів виконання клятви, є до дачі неправдивих показань, якому дев'ятим заповідь. Все це говорить
мені, поряд з іншими доказів в Біблії, що справжнє ім'я Бога не є ім'я як ми людини ще називають, але
те, що дає визначення Бога, який є і те, що він відстоює, яка є, що зробити десять заповідей.

Пам'ятайте: є тільки один Бог, так що немає необхідності для імені, як Том, Дік або Гаррі.
Існує тільки один Бог, беручи до уваги, є багато людей, людини, яка, чому ми повинні ім'я таким чином,
щоб розрізняти один з нас з іншого.

Чи не клянись самого себе
Знову ж таки ви чули, що воно було стародавнім наказане, ти будеш не клянись неправдиво, але
будеш виконувати Господеві виконуй клятви. Matthew 5:33
До зарікаюся один самосвідомості, засоби клянусь присягу або зроб
ити обіцянку, що ви не маєте наміру ведення обліку.
Коли ви зробити цієї присяги, то включити в неї посилання на Бога, такі як, "Хай допоможе мені Бог,
або так мені допомогти Ісуса," ви використовуєте ім'я Бога або його син або будь-яке посилання на
них, таким чином, що робить їх стороні на ваш обман.

Для виконання Господеві виконуй клятви, означає, що приймати будь-які к
лятви, зроблено для всіх, у тому числі Бога всерйоз
. Клянусь присягу Богу полягає, щоб дати йому повагу і прихильність. Присяга не можна зробити
легковажно. Одного разу зробив, ви повинні жити до його наміри та завершення. В іншому випадку,
щоб показати неповага до Бога і, отже, в його очах, щоб ненавидіти. Теж саме відбувається з рішень
клятви до одного з чоловіків, а також.

Щоб буде зазіхати на честь Бога
Існує більше до цього Однак. Коли обіцянку або можна покластися присягу, незалежно щодо
того, чи ви включити Бога у присягу, ви до сих пір. Бог є творцем, тому він твій батько, таким чином ви
робите є відображенням його, так що коли ви foreswear самі, брехати або зробити обіцянки, які не
збережено, то це показує вашу неповага до Бога, а також тим, кому в обітниці. Думайте про це як це, є
син, і ваш син стає все в біді у школі і з законом. Це на вас, щоб врятувати його, або обговорювати його
погану поведінку з вчителів та принцип. В такі ситуації, як це ви не буде соромно і demeaned? Це, як Бог
відчуває, коли ви взяти ім'я Господа марно.
Але я вам кажу, клянуся взагалі не; Жоден з небес; бо це Божий Трон:, ні землі; бо це покладені:
ні до Єрусалиму; бо він місто Царя Великого. Ні ти повинен клянуться клянись головою, тому що ти не
можеш зробити один волосся білий або чорний. Але Нехай ваше спілкування буде, так, так; Най, най:
для чого тільки це більше, ніж ці приходить зла. Matthew 5:34-37
Для мене це означає, що, не роблять використовувати лаяти слів, наклепам або ненормативної
лексики. Роблячи таким чином, дозволяє зла ввести ваше серце, де зло брехня Господь не може. Якщо
ви дозволите зло, щоб отримати точку опори у вашому серці, тоді ви відсікти шматок фундаменту славу
Бога. Бо Бог у вашому серці, з дня ви задумали. Його любов до вас змістовні та реальні, але якщо
дозволити зло, то ви завісу Божій любові і ви буде знайти його все важче і важче дізнатися його і
відчути це. Бог ніколи не залишити або залишить вас; Це ви, які залишають або покину Бога. Жити без
любові Божої, це не жити на всіх. Ви будете в світі темряви і плутанини, без сенсу, мети або напрямок.
Божа любов дає ці речі для вас і багато іншого.

Сатана змінює закону
Знайте, третій заповідь є одним із законів, які Римська церква переписав. Він повністю
змінений формулювання, як дано Богом, щоб сказати, що перший день тижня, день Святого лордів. Це

блюзнірство, самі по собі, але це також спроба сатана зміни законів Бога. Це підтверджується в
наступному уривку від католицької журнал, розташовані на веб-сайті церкви в Римі.

Католицька Енциклопедія
Том 4 сторінки 153
Церкви, після зміни день відпочинку від єврейського суботи сьомого дня тижня до
першого дня, зробив третій заповідь посилатися на неділю, як день буде зберігатися Святий як
Господнього дня.
Римська церква переписує Десять Заповідей Божих, не владу Бога, але її власний авторитет, це
блюзнірство. Це сатана діє в його брехні і обманів. І весь світ вклонялися йому.
Анти Христос має намір змінити закони і раз Божого. Римська церква переписав третій заповідь з
, "ти не візьмеш ім'я Господа Бога твого надаремно. бо Господь не буде проводити його невинним,
що візьме його ім'я марно," на " перший день тижня, день суботній. "

П'ята заповідь
Шануй свого батька та матір
Шануй свого батька та матір: твої дні може бути довгим землі, яку Господь, Бог твій, дає
тобі. Вихід 20:12
Король James версія Біблії, який я використовую він каже, що це є основою для сімейного життя.
Це досить справедливо, але я відчуваю, що це надто спрощено пояснення.
Цю заповідь також ставить відповідальності, на батька і матері, щоб ростити дітей в закони,
Заповіді Божі, а також закони нації пробували вони в. Для батьків, щоб ухилятися від цієї
відповідальності так само, як порушення цю заповідь себе. Як можна дитини честь батьків, коли батько
не честь його або її власної відповідальності? Якщо батьки не в змозі дати славу і послуху Богові, то як
же ми очікуємо, що їхні діти?
Як дитина росте, вони дізнаються багато, з якою людиною, що вони стануть від батьків, їх
почуття моралі, ака, що таке право і не так, і т. д. Якщо батько має на несправедливість, то швидше за
все, це теж буде в дитині. Якщо батьківського тримає і практики у вірі в Ісуса Христа, то так би взагалі

буде дитини. Але якщо батьківського дає словах до віри, але примхливий у вірі, дитина підберуть це і
якщо вони розвивають Фонду Віра самі по собі, стане примхливий себе.
Це відповідальність батьків, бо Бог команд, що ми живемо в межах його заповідей і кожне
покоління в нас, як добре. Якщо ми, як батьки не в виховання наших дітей, потім ми Показати наші
неповага до Бога і тому не виявили честь йому. Це одна річ, щоб зробити все можливе і не, це ще один
взагалі ухилятися від вашої відповідальності.

Діти, коріться своїм батькам
Діти, коріться своїм батькам у Господі: тому що це правильно. До Ефесян 6:1
Діти, ваші батьки мають влади над вами. Незважаючи на те, що ви відчуваєте, ваші батьки не
праві, або ви не розумієте, ви повинні коритися їх, бо Бог дав їм владу, щоб вирішити, що підходить і
що неправильно для вас так довго, як ти дитина.
Шануй свого батька та матір, (що перша заповідь з обіцянкою). До Ефесян 6:2
Виконуючи ваші батьки, ви показуєте честь їм. Коли ви показуєте вшанувати тих, які дали життя
до вас на землі, то ви розповідаєте Бога, що ви будете даймо славу йому коли він дає вам вічне життя на
небі.
Що може бути добре з тобою і ти щоб жити довго на землі. До Ефесян 6:3
Коли дитина підпорядковується своїх батьків, і життя в параметрах того правила встановленого
їх, то ця дитина буде щасливою і краще по центру для вирішення труднощів, з якими життя буде
роздачу до них, коли вони стають дорослими. Таким чином, вони будуть жити щасливою і здоровою
життям.
Коли дитина має ніяких правил або керівних принципів для наслідування, і батьків дозволяють
дитині зробити його або її власні рішення, то частіше, ніж ні, дитина буде вибрати погано. Єдина
проблема в тому, що без батьківського керівні принципи для порівняння з дитина буде не знати, що
вони вибрали погано, і це буде загострюватися по життю. Це в свою чергу призведе до розчарування,
гнів і нещастя для дитини. Це може все стримуватися батьків, просто виконання своїх зобов'язань, до
Бога і з дитиною.

Коли Бог говорить нам, що ми можемо жити довго на землі, він має не на увазі живуть довго
земному житті, але, що ті, хто святих Бог також будуть жити довго землі після того, як Сатана був
завойований і вічне життя святих Богу.

Батьки, дисципліни не зловживайте
Та ye батьків не дратуйте дітей до гніву: але розвивати їх в одне покарання і із знанням
Господа. До Ефесян 6:4
Цей вірш є основою для повноваження батьківського дисциплінувати їх дітям, вірші 4 вище в
часі і в думках батьків. Але це також попередженням для батьків. Не варто зловживати ваш авторитет
над вашим дітям. Дисципліни є одна річ, щоб бити їх або іншим чином зловживання ними, не є
потурання Богом. Ти вирощувати їх з любов'ю і навчити їх з вашої любові для ваших дітей. Дисципліна
повинні бути загартованими за правопорушення, виконану дитини. Бог є Небесного Батька. Якщо Бог
лікує нас з любов'ю і розумінням, навіть тоді, коли ми грішимо, то це теж повинні батьки ставитися до
своїх дітей з любов'ю і розуміння того, коли вони не підкорятися?
Коли батьківський дисциплін, їх дитина без причини, де немає порушення не відбулося, або
дисципліни є більшою, ніж на порушення ордера, то дитина стане resentful батька та сипучих повагу до
них. Для того щоб хтось ви повинні бути в змозі поважати його або її першим. Бог хоче від батьків, щоб
знати, що дисципліна має бути загартованими любові. Бо коли ти любиш когось, ви нездатними
заподіяння шкоди, його або її, або бути несправедливим!

Місце для дисципліни
Я завжди вважав, що у Бога є почуття гумору, і в його створення людини, він представив
ідеальний атрибут, на яких дисципліна наших дітей. Він відомий як крижі. Коли батько вдарить їх
відкритою боку на сідниці, дитини і батьків відчуває біль. Коли батько змушена дисциплінувати дитини,
це як багато батьків короткий явищами у викладанні дитини, як це свавіллям дитини. Тому обидва
повинні піддаватися біль.
Дитина ніколи не бути вражений з палицею або стрижень або будь-які інші форми зброя,
повинен використовуватися тільки відкритою боку батьків і тільки на сідницях, на біль буде фетру, але
немає постійне пошкодження або травми буде відбуватися. Якщо батько хіти так важко, щоб викликати
справжньою дитині то вони теж будуть поранили свої власну сторони.

Ті, хто пережити
Коли, Бог терпите ви як синам. за те, що син є він, яких Отець не карає? Євреїв 12:7
Якщо ви терпіти, бути дисциплінованим ваші батьки, тоді Бог буде займатися з вами як Отця
вашого, а також. Якого роду дитина буде результат, які ніколи не були покарані своїх батьків? Це
означає, що всі діти в той чи інший, час потрібно бути дисциплінованим. Тобто характер ростуть і
намагається докласти власних влади над одним з себе.

Лібералізму, рук сатани
Цей вірш є ще одним прикладом, чому я вважаю, що соціальні ліберали мій час екстремальних
помилка і під впливом чи відвертий владою сатани відносно виховують дитину. Лібералізм наполягає на
тому, що це не так, щоб покарати дитини. Лібералізм вважає, що занадто публічно отшлепать дитина
буде якось травмувати дитини самооцінка, або створити психічне захворювання від приниження, що
створює такі дисципліни. Я кажу, що всі ми потребуємо смиренності, час від часу, незалежно від нашої
епохи. Цей вірш, каже мені, що любить порку і жорсткий, в громадських або в приватному порядку, є
потурання Богом.
Як це так, усіма, хто дитини не те, щоб бути дисциплінованим знаходиться в прямій опозиції до
Заповідей Божих і, отже, не Бог, а сатана. Ви або слухатися Бога або ви не підкорятися, ви або показати
свою любов до Бога або ви показуєте ваші ненависть Бога, немає не середній шлях.
Навіть ця подія привернула до того, що деякі уряди країн світу, пройшли закони покарати батьки,
і навіть видалити дітей від їх зберігання, якщо вони так само, як дати ця дитина любить порку і
жорсткий. Такі закони є проти волі Божої. Ці соціальні лібералів, які сприяють такого роду закон
потерпають від опозиції до Бога і, отже, промоутери помилкових Євангелії від сатани.

Ті, хто не покарання
А коли ви без кари, про що всі є учасниками, потім ви ублюдки а не сини? Євреїв 12:8
Якщо дитина не дисциплінованим потім якого роду людина буде він/вона вирости і стати, Бог
використовує слово "Ублюдків" , щоб показати, як він вважає, що така дитина та їх батьків. Якщо на
батьківську любов своїм дітям так мало, що вони б не дисциплінувати де дисциплінувати закликав, то
чому Бог хотів запросити, дітей або батьків в небеса?

Коли дитина, залишилося вирішити, що є правильним і неправильним на свої власні, вони будуть
найбільш часто неправильно вибрали. Коли батько shirks свою відповідальність, він залишає двері
відкритими для сатани, щоб увійти в. Це приведе діти жити нещасливого життя розчарування, коли
вони не домагаються свого власного коли вони ростуть в реальному світі.

Батьківський обов'язок
П'ята заповідь робить правильний виховання дітей, обов'язки та відповідальність батьків. Щоб
покарати дитини є заповіддю від Бога, що батьківського повинні підготувати дитині для випробувань і
негараздів життя, а також послуху Богові. Провалом у цьому є гріхом проти Бога, батьки як примхливий
дитина здійснює гріхи, коли він робить неправильний вибір в житті.
Якщо батько повинен так мало занепокоєння для своєї дитини, то вони лікуються що дитини як
один вважатиме сволота. Якщо батьки ставитися до дитини як сволота, тоді Бог буде ставитися до них
так само. Ніколи не були покарані, коли він був заклик, то не знаю любов до батьків. Якщо ви ніколи не
знаєте, батьки люблять, тоді як будуть визнавати, боги люблять, коли він дає його?

Діючи вгору
Розглянемо, коли дитина постійно в даний час погане, і робити речі, щоб порушити їх
батьків, батьки так часто зітхання і сказати: «дитина просто хоче уваги». Добре! Так! Якщо ви як
батько взагалі не мають час, щоб дати уваги своїй дитині, потім ви розповідаєте ця дитина що не
любити їх. З дитиною, навіть увазі в порка, це краще, ніж ніякої уваги на всіх. Під час наступного
вашого дитину діє вгору, не отшлепать його або її, просто забрати їх у руки і дати їм обіймає та цілує і
сказати їм, що ви любите їх. Наступного разу, не чекайте дитини діяти. Обійняти день тримає блюз геть,
щоб не згадати сатани. Батьки, які не дисциплінувати їх дитини, так само погано, як батько, що
зловживаннях своєї дитини в ім'я дисципліни.

Готові до Бога
Крім того, ми мали батьків нашої плоті, яку виправити нам, і ми дали їм шанування: ми нічого
не повинні коритися Отцеві духів і жити будемо? До євреїв 12:9
Після того, були покарані наші батьки, чи не так все ще люблю їх? Свої Бога і приймати його
дисциплін, ми повинні не ще любить його, той, хто пропонує нам вічне життя? Думаю, що все, що ви
читали цих слів, що Бог дав мені місце на цій сторінці. Я вам кажу Божої істини, і я не сумніваюся, що

багато чого з того, що я написав ви знайдете образливими. Це, як Бог дисциплінарної ви. Через мене Бог
дає вам інструкції, навіть коли інструкція всупереч тому, що ви завжди вважав. Причина інструкції в
тому, що ви помилково як він ставиться до того, як ви даєте поклоніння Богу. У ці слова, які ви читали
Бог є караюча ви, так що ви побачите повідомлення про помилку і виправити вашу поведінку. Це він з
любові до вас, бо якщо ви продовжуєте помилково, ви ніколи не отримаєте вхід на небо.
Бо вони істинно протягом декількох днів, chastened нас після власного задоволення; але він для
своєї користі, що мати участь його святість. До євреїв 12:10
Наші батьки покарати нас, так що ми будемо виконувати їх диктує. Наші батьки розширюють
свою владу над нами, за свої причини і стандартів. Бог виховує нас, щоб ми могли знати свою правду і
його моральність, що його праведність, і там по увійти в небесах і таким чином, прикрашають у славі.
Перебираючи шість моральних імперативи Бога, то ми занадто зробить його слави наших слави. У тому,
що Бог запросив нас разом з ним на небесах, тому що він прагне супутниками, але його товариші
повинні мати таке ж почуття чесність і моралі, що він має.

Дисципліна пожинає плоди розуміння
Тепер немає покарання наразі здається бути радісною, але тяжкий: тим не менше, після цього її
yieldeth переміна плід правди до них, які вона реалізує тим самим. До євреїв 12:11
Це ніколи не приємно бути дисциплінованим, як це відбувається, ми знаходять це тяжкий і
принизливим. Однак з часом, ми розуміємо, причина його, і уроки, які ми дізнаємося, дати нам мир і
розуміння, таким чином робить нас краще особи та ближче до наших батьків і Богу, для маючи переніс
його.

Бенджамін Франклін сказав:
Коли релігія є хорошим, він буде піклуватися про себе. Коли релігія не піклуватися про
його собі і Бог не вважають за потрібне, щоб піклуватися про нього, так що вона має
звернутися до цивільної влади за підтримку, як докази, щоб мій розум, що причиною поганого.
Іншими словами, якщо Бог не позаду релігії потрібне цивільної влади приймати закони, щоб
підтримати його, потім релігією є не Бог, а сатана. В тому, що ж, це не горить для Святого Бога,
зайнятися з руки, або будь-яких інших інструментів війни, щоб прогрес ваші релігійні вважає, Бог буде
сяяти світло правди його на ті, які він буде, як свого задоволення, нічого не можна зробити, що Бог не
може сам. Коли Ісус повернеться, він буде приймати піклуватися про всіх тих, що перебувають в

опозиції до нього, він буде потребує нашої допомоги, у відпустку за справедливість. Як святих Бог це
наше завдання-проповідую Gods правда, щоб не обійтися правосуддя на тих, хто не в змозі отримати
істину. Це дається підтримки в наступному говорив через Ісуса.

Прості, як голуби
Ось. Я посилаю вас вперед, як овець в розпал вовків: Отож, Будьте мудрі, як змії і прості, як
голуби. Matthew 10:16

6 заповідь
Не вбивай
Не вбивай. Вихід 20:13
Можна подумати, що це дуже прямо вперед, і ніяких подальших пояснень необхідна. Але я
відчуваю, що більше треба сказати. Король James версія Біблії вона каже, що цей принцип вчить
святість людського життя, що ми повинні постаратися, щоб зберегти життя, а не приймати його. Це,
мабуть, не бути у відповідності з історії, як сказано в Біблії.
Десять заповідей передані раніше обраних, (дітей або нащадки Якова) після того, як вони були
привезені з Єгипту. Вони потім блукав в пустелі сорок років. Це дозволило для двох поколінь, які
ростуть в знання і послуху десяти заповідей, які законами Божими, перш ніж вони зможуть стати
заплямований поганські релігії людей, що сидить на землях гармати, відомий як в Палестині сьогодні.
Коли вони потім прийшов в "землі обітованої", вони дали дозволу, Бог, не підкорювати просто
народів, що вони зіткнулися там, але повністю знищити їх. З одного боку вони ти наказав не вбивати, а
потім вони сказали не тільки вбити, але Показати не помилує на тих, кого вони воювали. Жінки, так і
дітям були поставлені на смерть. Це підтримує наступні вірші.
Коли Господь, Бог твій приведе тебе в землю, куди ти йдеш, щоб оволодіти нею і кинув на
багатьох народів перед тобою, і хіттеянина і ґірґашеянина і амореянина і Cananites і періззеянина і
хіввеянина і Jebuisites сім народів, більше і сильніше, ніж ти. Второзаконня 7:1
І коли Господь Бог твій, Бог визволить їх перед лицем Твоїм; вразив цей край їх і повністю
знищити їх; зробиш немає заповіта з ними, а також розповім про милосердя до них. Второзаконня 7:2

Ні зробиш шлюби з ними; твоє донька не даси до його син, ні його дочка ти візьмеш до: Син
твій. Второзаконня 7:3
Бо вони відвернеться вони сина від за мною, які вони можуть служити іншим богам, так буде
гнів Господа бути запалено проти вас і знищити тебе раптово. Второзаконня 7:4
Але при цьому ye повинен боротися з ними, будете жертовники їхні повалити і зруйнувати їх
образи і скоротити їхніх гаїв і спалити їх божкам з вогнем. Второзаконня 7:5
Бо ти Святий народу до Господа, Бога твого, Господь твій Бог вибрав тебе бути спеціальні
народу до себе, вище всіх людей, які знаходяться на поверхню землі. Второзаконня 7:6

Чи є двомісні стандартні?
Згідно з цим, що ж нам робити заповіді, не вбивай? Це що Бог створив двомісні стандартні? На
основі наступних слів, здавалося буде так. "Господь твій Бог вибрав тебе бути спеціальні народу до
себе вище всіх людей, які знаходяться на обличчя землі"
Я не припускаю, знати богів міркування за надану цьому здавалося б подвійних стандартів, але я
можу думати одне з пояснень. Обраного ті були відносно невелика група, не дуже потужний,
військовому і, отже, ризикують бути стертий з себе. Заповіді, за допомогою якого вони жили були
революційною в порівнянні з релігій практикується інші народи області. Тільки, знищуючи всі сліди
цих інших релігій, це забезпечить справжнього поклоніння богам вижили б і не бути пошкоджені.

Вважайте, що це; всі релігії, ніколи не зберіг, людина з початку, окрім вірою в істинного
Бога, створення і сприяли сатани. Якщо ви поклоняються будь-яка віра, ніж те, що Бог заповідав нам
тримати, є поклонятися сатані не Бог.
Це є ще одним прикладом є милостивий Господь Бог, але тільки з тими, хто поклоняється йому
як він команд і не дуже милосердний взагалі на тих, хто за іншими богами. Майте на увазі, що обранці
де вважається Богом перш за все, вище всіх людей.

Вважайте, що це; Бог є таким наміром, що діти Ізраїль тримати його закони, десять
заповідей, що він відчував, що необхідно повністю знищити інші народи, які вклонялися іншим богам.
Якщо він був так наміри, виконайте ви дійсно вважаю, що він менш наполегливий, що його діти Нового
Завіту виконуємо Його заповіді, а також? Ті, хто вважають, що ми не повинні дотримуватися заповідей,

тому що ми жити під благодаттю Ісуса, помилково, корені якої є брехні сатани, і це повинно допомогти
вам побачити його брехня, вони є і не бути засліпленим їх назавжди.
Як ви бачите, "Не вбивай," має набагато більше сенсу, ніж спочатку може вважатися. Вона стала
звичай, що це порушення цієї заповідь, якщо ви вбиваєте людська істота. У мене немає проблем з цією
настроюваний, однак, як я показав, вона може бути неправильна наскільки Бога.

Ісус дає коментарі
Ви чули, що було стародавнім наказане, не вбивай; і геєнні повинен бути в небезпеці суд:
Matthew 5:21
Але я вам кажу, "що whosoever в гніві зі своїм братом без причини повинна бути в небезпеці
рішення: і кожен, хто скаже, його брат, Ra'ca, повинна бути в небезпеці ради:", але кожен, хто ви
скажете "Нерозумний," повинна бути в небезпеці геєнни огненної. Matthew 5:22
Як ви можете бачити, Ісуса, через його вчення 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 правильно, що ми, християни повинні прожити своє життя
в межах півторагодинний його вчення, основою яких є Десять заповідей?
Як спосіб дати повне розуміння 6 заповідь, я відчуваю, що необхідно, щоб дати дискусії щодо
того, чому Ісус порівнює маючи гніву по відношенню до вашого брата вбивство когось. Це порівняння
не дрібниця і повинна бути обговорена.

До ненависті, щоб вбити
Як ви можете бачити вище віршах, 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?
У вище віршах, вчення Ісуса, давав мені проблеми розуміння саме те, що він намагається сказати
мені, так що в молитві я попросив роз'яснень, це те, що Бог відкрив мені.
Я задав питання, якого роду гніву ви повинні мати для іншої особи, які могли б завдати Ісус
попереджав нас, що це може привести до суду а 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
його вчення в цей урок. Якщо ви ненавидите, хтось, хто має інший вигляд, ви або переговорів від вас
яких митних відрізняються від вашого або чиї шкіри є темнішими або світлішими, ніж ваша, коротше
для вас бути нелюд або расистських, 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 почуття або
причини. Тому Ісус порівнює це вбивство когось, тому що якщо залишити тліти і рости, вбивства не
далеко позаду ненависть.
Це також розповідає мені, 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? Наведено ще один приклад викладання елементів Десять заповідей Ісуса.
Для мене це означає бути Святого Бога треба також мати десять заповідей.

Сьомий заповідь
Подружня зрада
Не чини перелюбу. Вихід 20:14
Король James Біблія говорить; це принцип сексуальної чистоти. Пов'язані з цим принципом є
заборон інцест, омана, проституції, блуд, тощо.
Перш за все, давайте визначимо перелюб. Американському словнику спадщини областю
"Подружня" , "добровільного статевий акт між одруженої
людини і партнер Крім законних подружжя."
Можна помітити, що ні стать згадується. Слова "A вийшла заміж за людину,"
використовується, так що якщо чоловік, одружений, має сексуальні відносини з будь-який інший, ніж
його законним чоловік, то він має вчинення перелюбу. Якщо жінки, які одружений має сексуальні
відношення з будь-яким Крім законних чоловіка, вона має вчинення перелюбу. Мій особистий
визначення перелюб та/або блуд це, займатися будь-яких статевий а
кт з нікому, крім вашого чоловіка.

Божий дар
Секс це подарунок приділяється чоловіком і дружиною, дати підвищення до любові, що вони вже
відчувати один одного. Подумайте про це таким чином, немає інших тварин приймає задоволення від
сексу. Тварин його сервери тільки з однією метою, продовження роду видів, людина з іншого також
відчуває любові для своїх товаришів, це не користуються будь-яких інших тварин. Об'єднавши любові,
ви відчуваєте для вашого чоловіка, із задоволенням статевого акту, ви отримаєте повне і виконання
емоційні та фізичні досвід. Це може бути досягнуто тільки між двома людьми, коли вони мають любов
один до одного. Коли ви займатися на сексуальні зустріч з будь-який інший, то ви осквернити те, що
красиво і зробити її непристойними.
Ви могли помітити, що я використав слів: "Будь-який інший". Це б відзначити, що подружні
особа, яка має сексуальні відносини з кимось ж статі, являє собою перелюб або розпусти, як добре.

Гомо сексуальність
У цьому віці, що я живу Homo сексуальності не вважається ненормальною суспільством в
цілому. Так, у зв'язку з цим, закон цю заповідь б застосовуються також. Однак Бог визначає шлюб як
між чоловіком і жінкою, не може бути не шлюб в очах Бога, між двома того ж статі. Особисто я
знаходжу Homo сексуальність бути огидною; Однак мій погляд worthless, тому що Бог потрібно сказати
про це?
Якщо чоловік також лежить з людством, як він обманює з жінкою, обидва вони взяли на себе
зобов'язання гидота; вони повинні вивести напевно смерті. кров несе на них. Левит 20:13
Як ви можете бачити, вимовляє Бог прямо в його засудження Homo сексуальності. Якщо
продовжити читання кілька більш вірші в книзі Левіт, ви побачите, просто якого роду інших
непристойні статеві акти він містить згруповані його з.
Зрозуміло, для мене, що Бог хоче, щоб що Homo сексуальність повинні грунтуватися і
руйнується, так що гріх і хвороби не заразити і решта society. Я прочитав один раз, кілька років тому,
що деякі вченого встановила те, що різниця в хромосомах тих людей, які сексуальної Homo і ті, які не
гомо сексуальної. Вчений висновку, тому деякі чоловіки вважають за краще інших чоловіків до жінок. Я
думаю, що вчений, можливо, був на Homo сексуальної сам і був просто намагається дати довіру до його
сексуальні уподобання. Гомо сексуальності не є біологічним імперативом, але питання вибору, іншими
словами, ви вирішили віддають перевагу іншим того ж статі.

Ісус коментарів
Знаючи це, давайте потім дізнатися, що Ісус повинен говорити про перелюб?
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
Тепер я припускаю, що зворотнє це вірно також. Заміжніх жінок, яких дивиться на іншу людину
з пожадливістю, також доручає перелюб у серці своїм. Також я припускаю, що Христос має на увазі
одружених окремі, спраглих за одного, який іде з визначенням перелюб. Знову ж таки Ісус є викладання
Десять заповідей і не просто вчити їх, але розширюється на них.

Розпусти
Як все це відноситься до осіб не одружений і їх сексуальну поведінку? Якщо, перелюб статевий
акт між одруженої людини і хтось, крім їх законно одружений чоловік, то як що перекладати для
молоді, двох людей, які не перебувають у шлюбі? Це підпадати під визначення розпусти. Словника
американської спадщини визначає «Блуд», як статевий акт між партнера
ми, які не перебувають у шлюбі один до одного.
Якщо це визначення звучить набагато, як подружня невірність, це тому, що вона є і з метою
даючи зрозуміти молоді та інших незаміжніх осіб, які вони теж можуть бути цю заповідь. Так що
давайте чітко вказати на це;
1: Якщо одруженої людини займається сексом з ким-небудь, крім своїх чоловіків, дві з них обох
подружньої вірності, але подружжя не без гріха.
2: Якщо неодружена людина займається сексом з одруженої людини, то вони обидва подружньої
вірності.
3: якщо два незаміжні осіб сексом один з одним, то обидва вони здійснювати перелюб, який є по
суті так само, як подружня зрада.

Не іграшка
Хоча людина-тварина природи, і тільки досягнуто Вознесіння інші звірі світу, коли Бог створив
людину живу душу, тим самим створюючи людині натурою, у нас ще є тварина інстинкти німий звірів.
Бог Однак, поставив нас до вищого призначення в цьому світі. Вести себе в сексуальних відносин, як на
звірів, опускає нас назад до цієї держави і таким чином робить нас негідним вступити в присутності і

благодаті Божої. Коротше кажучи, Бог виправдовує секс тільки між чоловіком і дружиною законно
одружений, всі інші сексуальної активності заборонено Бога. Так що якщо ви займатися сексом як
верхній Викл до ночі з кимось, (дата), то ви є помремо. Секс це не іграшка, що взяти і грати з, він
покликаний Богом бути виконання любові, ви відчуваєте для вашого чоловіка, і всі інші акти секс є
непристойними. Наступний вірш надає підтримку цього.
Шлюб є почесним у всіх та ложе Непорочне: але повія паліїв і перелюбники судитиме Бог. До
євреїв 13:4
Давайте розірвати це, слово "Defiled" містить значення. Словника американської спадщини
визначає його як; зробити брудна або брудно; забруднювати,
щоб псувати чистоти або перевагу; корумпованих.
Як один зробити брудні, забруднюють або псувати шлюб? Один із способів полягає шляхом
вчинення перелюбу, або актом розпусти, до або після вступу в шлюб. Я знаю, що в цьому віці,
приймається дошлюбного сексу, і будь-хто, чоловік або жінка, хто відмовляється мають секс після
виходячи на дату, подивилася на як дивні або ненормальні. Так багато читання це і бажання мати Бога
пробачити їм гріхи, які мати віддавалися в блуд, можуть сказати собі, "я мати віддавалися у вільний секс
мого дорослого життя, як я можу ніколи не чекати Бог простить мене. Наступні вірші може провести
відповідь на це питання.

Гріхи ваших минулих могли одержати прощення
Що кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Джон 3:15
Бо так полюбив Бог світ, що дав свого Єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не
згинув, але мав життя вічне. Івана 3:16
Для Бога послав не його син в світ засудити світ; але що світ через його може бути
врятований. Івана 3:17
Хто вірує на нього нема його засудили; але хто не є уже засуджені, тому що він hath не повірив
в ім'я тільки Однородженого Сина Божого. Івана 3:18
І це осуд, що світло в світ прибуло, але люди більше полюбили темряву, як світло, тому що їхні
вчинки були злі. Джон 3:19
Для кожного, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його справа
має бути викривав. Івана 3:20

Але він, що приходить хто чинить правди світло, що його справа може бути виявляється, що
вони є ковані в Бога. Джон 3:21
Кажучи просто все це означає, якщо ви згрішили, і ви відмовляєтеся брати Христа і заповіді Бога,
тому що для цього ви спочатку повинні визнати свої гріхи і проженуть себе, то ваші гріхи не буде
прощений Богом. Якщо ви не бачу, якої шкоди там, займаючись сексом з ким-небудь, крім вашого
чоловіка і якщо ви не бачите, чому інші, навіть Бога, повинен диктувати вам те, що правильно і що
неправильно, то ваша особистість не Бог, а сатана, і ви вже втратили.
Бог любить нас усіх і хоче всіх нас, щоб прийти до нього, але спочатку ми повинні докладу себе.
На відміну від кути, що Бог зробив ідеальний з самого початку, він поставив нас у цьому світі
недосконалою, з похотей та потреб звірів. Я хотів би послатися на цей час на землі, як тигель душі. Ті з
нас, може бути пом'якшена і ковані спеки впливів сатани і зробив Чисте від нього, буде вітати в небеса,
який є будинок багато особняки, Ісус говорили, що, беручи до уваги, якщо ви піддаватися сатани
аморальності, у вас є тільки вічної смерті, які очікують на вас.
Я часто чув, він сказав, що ті, хто бажає займатися аморальну поведінку, "Хто ти нав'язати
моралі на мене?" добре я кажу до цього, "ці богів моралі по-перше, і він дав їх мені. Вони були
стандарт, за яким Західна цивілізація має живився, останні 6000 років. Ти хто ви думаєте, спеціальні або
мудрішими Бога і всіх тих, хто жив перед вами?"
Джон 3:21, вище, є ключем до вашого спасіння. Незважаючи на ваші гріхи якщо ви покаялися і
подивитися Христу супроводу, тоді Бог проведе ваші гріхи кованого. Словника американської
спадщини визначає слово "Кованого", як на Минулий час і дієприкметника
роботи. Іншими словами, це ставиться в минулому, і поки вона залишається в минулому, і ви
більше не грішити проти Божі заповіді, через Христа вам буде одержати прощення.

Шлюб на все життя
Один аспект шлюбу повинно бути зокрема, були порушені тут. Коли ви стоїте перед кимось,
будь то священик, юридично висвячений міністр, або деякі інші особи, уповноваженою на виконання
шлюб, ви обітницю, щоб майбутній дружині і всіх присутніх свідка в ваш шлюб. Якщо ця обітниця до
вашого чоловіка бути, а також тих інших у присутності і до Бога, який буде свідком ваш шлюб, чи ви
запропонувати йому чи ні, тоді ви повністю присвятити себе шлюб на все життя.

Чи дозволяється розлучень?
У Старому Завіті розлучень були прийнятні, але ось що Ісус повинен був сказати про це.
Але кажу вам, що кожен, хто повинен сховав 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
Слів: "врятувати за справу розпусти," говорить мені, що розлучення є прийняті Богом, коли
чоловік/дружина, яка вчинила гріх розпусти, або будь-який з інших сексуальних дій підпадають під цю
заповідь. Так Якщо Бог повинен дати мені підстави вважати, в іншому випадку, єдиний раз, коли
людина може розлучення своїм чоловіком, без скоєнні перелюб, самі, є, якщо їх чоловік був невірного
їм спочатку.
Цей вірш говорить про наслідком до жінки, але я хотів би запропонувати, що Конверс для
чоловіків це вірно також. Це також свідчить про мені, за винятком невірності, Бог переглядає шлюбу як
довічної прихильності. Однак якщо чоловік/дружина повинна чини перелюбу, Бог говорить нам, що той,
який має грішили не призведе до іншого, хто залишився вірним в шлюб, до гріха повинен він чи вона
повторний шлюб після отримання розлучення.
Це також означає, що для мене, якщо ви розлучилися, зробити, щоб ваш чоловік невірність, а
потім ви повторний шлюб, не чини гріх розпусти, коли ви повторний шлюб, ні ви викликати ваш новий
чоловік, дотримуватися подружньої вірності. Якщо, однак, ви були той що скоєно перелюб під час
вашого шлюбу, розлучилися та потім повторний шлюб, ви заподіяти ваш новий чоловік, дотримуватися
подружньої вірності, через ваш гріх.

Життя разом неодруженим
В цей час ранніх років двадцять першого століття, є багато людей, які живуть разом і мають
дітей, але ніколи не одружитися юридично. Це робить, то означає, що вони обидва винним розпусти? Є
ті, хто скаже так. Але якщо ви подивитеся на практику в Старому Завіті, не було ніякого формального
ліцензування необхідні для пару, щоб бути в шлюбі.

Пам'ятайте: шлюб був винайдений Бога, коли він дав Єви до Адама; Таким чином, це не
законність цивільних урядів, які визначають, чи ви легально перебувають у шлюбі, але якщо шлюб
виконані і був свідком згідно з законами Божими.

В очах Бога
В історії Якщо обидва батьки потурання відносин, а потім вони стали чоловік і дружина під Бога.
Як це було тоді, сьогодні якщо батьки не заперечує, що ніякого формального весілля або
ліцензування було отримано, то вони перебувають у шлюбі так само. Вони вибрали один до одного;
вони зробили відданість один одному через свої дії, якщо не в словах, так що вони одружені тому під
Бога. Після того, як діти, діти не є сволота, але правових потомства. Звичайно, це моя думка; Ви можете
сформувати свій власний з вивчення Біблії.

Діти на неодружених
Сволота не повинен укладати Згромадження Господа; навіть в його десяте покоління повинен
він не укладати Згромадження Господа. Повторення Закону 23:2
Якщо дитина повинна прийти через перелюбнім діяльності, тоді ця дитина "ублюдок" не може
бути частиною Згромадження Господа. Американському словнику спадщини визначає сволота як, "н
агадує відомий вид або виду, але не по-справжньому
таких". Тому ця дитина, хто ви б думати, не винен за будь-який гріх, через ваші дії, відмовлено
спілкування Згромадження Господа, іншими словами, вступу до церкви, не тільки що однієї дитини, але
десяте покоління, за його межами, що дитина. Тільки через Конгрегації з іншими можуть окремі
пізнається чистої волі Божої, щоб не кажучи вже про єдність з спільнотою, в якому він живе.
Церкви та пастви я не маю на увазі "Організованої релігії". В релігії організувати тлумачення
слова Божого, продиктовані небагатьох, хто контролює, будь-які тлумачення всупереч їх не
переноситься. Мій сенс "в Згромадження і церкви" є інші, які про вашу віру, як
і збираються разом, щоб обговорити слова Божого з
тобою.
Без можливості спілкування з іншими людьми то ця дитина і її потомство є заважали в їх
поклоніння Богу. Якщо ви поклоняються Богу в будь-якому випадку, крім того, що він має продиктував,
то ви не поклоняються йому на всіх. Таким чином, що дитина не могли увійти в Царство Небесне, ніж
дитина, що народилася у шлюбі.
Ви можете все, що сказати, чому Бог зробить життя так важко для невинної дитини і навіть ті,
ненароджених. Схоже, такі несправедливі покарання для тих, хто себе не згрішили. З цієї думки є мої

симпатії. Однак, це не дитина, на кого спрямована ця заповідь. Це для тих, хто хотів би чини перелюбу.
Бог хоче, щоб переконати їх, що їх дії є наслідки після себе. Навіть якщо вони не в змозі контролювати
свої власні анімалістичні спонукань, думка про біль, який вони б нав'язувала будь-яка дитина, яка є
результатом їхніх гріхів, може дати їм паузу, з наміром, щоб переконати їх від цього гріха.

Гріхи батька
Це одна з речей, що Ісус виповнив; Повторення Закону 23:2, більше не робить дитина платити
за гріхи її батьків. Ось чому гріх Адама знімається з наших головах. Це гріх Адама, що всі люди смертні
і як це слово з назви, підлягає смерті. Ісус видалили цей гріх, так що потенціал вічне життя доступні
всім, хто "тримати Божих заповідей і мають свідчення Ісуса Христа".
Це що гріх, що були прощені через Христа, будь-яких гріхів ви вчинити у вашому житті тільки
могли б пробачити, якщо ви покаялися їм і просити Бога пробачити вас, яка є ще одна вагома причина,
чому ви повинні тримати Десять заповідей. Якщо ви не знаєте цих заповідей, то як ви будете знати,
якщо ви є помремо чи ні? За винятком гріхи проти Святого Духа ви грішити немає, якщо він не охоплені
Десять заповідей. Якщо вона не перебуває в десяти заповідей, то це не є гріхом.

Восьмий заповідь
Не кради
Не кради. Вихід 20:15
Слово "Вкрасти" визначається на американському словнику спадщини; Щоб "(чужої
власності) без право або дозвіл." Король James версія Біблії говорить:
"цей принцип майнових прав основою для багатьох к
оманд, підкресливши, що міцний чесність у всіх фінан
сових та комерційних справах."
Закон взяти те, що належить до іншого і стверджуючи, як свої власні, крадіжка. Це випливає з
придбанням нерухомості через обман або примус, а також. Я не впевнений, що ще можна сказати, що
може поліпшити або розширити значення і сила ці чотири слова. Якщо вона не належить вам, то взяти
його, і Персоналізація комп'ютера, є вкрасти.

Стара приказка, "Finder Keeper, слабшим Плакса" так само, як вчинення крадіжок. Якщо ви
знайдете її, це ваша відповідальність, щоб робити чесні зусилля, щоб дати його назад до кого так колинебудь вона належить. Все інше є крадіжки.

Дев'ятий заповідь
Неправдиво
Не свідкуй неправдиво на свого ближнього! Вихід 20:16
Це принцип поваги до істини. В буквальному значенні слова, не можна сказати
те, що значення false або не відповідає дійсності, про
когось іншого, таким чином, щоб змусити їх, збентеж
ення, сорому або правову колізію.
Фраза, "Ганьба на тих, хто б намагаються присоромити іншу," звучить правдоподібно тут.
Наміри цю заповідь не обмежується його буквальне сенсу, однак. Це покриває будь-які брехні
говорять. Якщо ви допустили обітницю, або обітниці, з наміром проживає у зв'язку з його і тоді не
дожив до нього, потім вам неправду. Це вірно, кожного разу, коли ви ігнорувати, або не хочуть
виконати його.

Обіцяння, дані
Якщо ви обітницю обіцянку і події за межами вашого контролю, унеможливить або виконання
обіцянки або обітницю, потім ви бездоганний і не збрехав.

Біла брехня
Широко визнано, що іноді варто сказати брехня, так як не боляче, кого ти любиш, іншими
словами, брехати білий. Я вірю, що якщо мета для повідомляючи брехня, щоб не викликають болю на
іншу а не для власної особистої вигоди, це не можливо брехня, як призначений цей заповіді. Я хотів би
звернутися до попереднього слова, як керівництво для визначення, якщо ви порушили цю заповідь.
Якщо говорити біла брехня щоб прикрити деякі обману, то все це є брехнею. Якщо брехати білого для
вашої дитини, як спосіб заспокоїти або потішити їх, то ви не збрехав. Якщо ви повідомите брехні для
дитини, щоб вводити в оману або плутають їх, то вам неправду, і ви порушили 5 заповіді, а також.

Не щось сказати значення false або не відповідає дійсності про когось іншого, таким чином, щоб
змусити їх, збентеження, сорому або правового конфлікту. Якщо ви свідком злочину і вас просять для
ідентифікації, хто вчинив злочин, і ви не є абсолютно позитивним, викликає жодних сумнівів, що вас
просять їх назвати це, хто вчинив злочин, поки ви вказують на них як винних, потім ви дали неправдиво.
Хоча ви ніколи не можна назвати до уваги для вашого помилково даючи свідка в цьому житті, Бог
остаточний суддя звичайно, і він буде знати правду. Якщо ви Нехай ваші наміри приходять з вашого
серця, а ваші серця є чисто, то я думаю, ваші дії будуть чистими як добре.

Десята заповідь
Не
Ти не будеш побажай твої не жадай дому; ти не будеш побажай свого ближнього дружина; або
свого, або покоївки слугу, або вола, або осла його або будь-яку річ, яка є свого ближнього. Вихід 20:17
Словника американської спадщини областю слово "Covet": відчувати blameworthy б
ажання (те, що чужого), щоб побажати тугою, відчути
непомірних бажання для цього, яка є чужого.
Я вважаю, що інше слово краще визначає Covet і "Жага." Якщо ви пожадливістю за те, що є
чужого, потім, ви домагатися його. Загальна мета цього спрямоване на бажання або хіть іншого чоловіка
дружини. Він також може використовуватися в контексті майна, а також. Бажання що іншого, хтиві
бажання полягає, щоб дати шлях до вашої анімалістичні риси, тим самим знижуючи ви що тварини. Бог
не має бажання нехай тварин на небо, а потім поодинці його присутності. Я вважаю, що це повторенням
7, 8 та 9 заповідей.
7-го заповідь: Якщо ви не жадають, ви не будете схильні чини перелюбу.
8ї заповідь: Якщо ви не жадають, ви б не крадуть.
9-го заповідь: Якщо ви не жадають, ви б не брехати.
Як я вже сказав на початку цього розділу, останні шість Десять заповідей є закони моральності.
Вони підняти людство від будучи простим тварин, щоб які буття супутники Бога. Якщо ви вирішили
жити своїм життям, як тварина, тоді ви будете знати смерті Духа, а також смерті тіла, як і всі тварини.
Якщо ви боретеся проти вашої тварини хоче і бажання, як наказав Бог, а потім у вас буде потенціал,

знаючи, що життя вічне і спілкування з Небесний Батько. Бог дав нам силу зробити цей вибір. Тільки ви
можете зробити це. Відмова є на голові, і провину можуть бути розміщені на ніякий інший.
Можливо, ви помітили, що я пішов з четвертої заповіді в вище explations. Це тому, що я вважаю,
що це один заповідь, що клей решту разом, як визначення поклоніння в Бога, а не якийсь помилкові
Бога. З цієї причини сатана має намір заподіяння вам і мені до не тримати сьомий день суботній, як
наказав Бог.

Сатана буде мати вас думати
Що сьомий день суботній уже непотрібний повинні зберігатися, тому що Ісус воскрес в перший
день тижня, таким чином, щоб вшанувати цього воскресіння його в порядку, щоб тримати в перший
день тижня, як суботи. Це блюзнірство, і я дам поглибленого обговорення четвертої заповіді в
наступному уроці, який показує це для брехні, що це.

