УРОК 3
ЧЕТВЕРТА ЗАПОВІДЬ
Пам'ятайте суботи
Пам'ятай день суботній, щоб святити його,
Шість днів будеш ти праці і зробити всі твої роботи:
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

Сьомий день – справжній день Божого
Пам'ятайте Sabath день в ці слова Бога стоятиме що ми Пам'ятай день суботній. З цим я
вважаю, проблема Однак. Якщо ви перевірити всі сторінки, які призвели до цієї сторінки в книзі Вихід
ви не знайдете одного посилання освятити суботній день. Слово суботній не використовується жодного
разу поки цей вірш наказує нам пам'ятати його. Моя проблема з кажуть, щоб пам'ятати те, як ми
пам'ятаю те, що ми ніколи не було сказано про раніше?
Через це, я вирішив ближче поглянути на те, що Бог говорив. Врешті-решт, здається, деякі
розбіжності щодо того, які день тижня Господа суботній є було спостерігати. Знаючи, які день тижня в
істину день, що Бог команди, що ми пам'ятати і святити, має вирішальне значення, якщо ми дійсно
мають намір дати істинний і правильний поклоніння Бог творіння, ви не думаєте?
Тримати його Святий, включено в команді з вище, так що не тільки ми покликані пам'ятати
суботи, але ми наказав тримати його Святий. Я вирішив, що мені потрібно, щоб знайти, де Бог
говорить нам, що день був досягнутий святих, таким чином, щоб побачити, якщо це насправді того дня,
що Бог стоятиме нам пам'ятати і святити.

Зберегти те, що Святий означає, що спочатку вже треба святих. Як ми зробити як діти
людиною, тримати щось Святий? Ми не такі святі, за винятком того, що Бог робить нас святими, тільки
якщо ми Бога Бог зробить нас святими і як така можливість тримати на день Святого.
У моїх зусиль, щоб виявити, які день тижня в істину день, що Бог зробив святих я пішов назад
через першої книги Біблії, щоб побачити якщо я зміг знайти, де Бог зробив день тижня Святий. Нижче
наводиться вірші, що я знайшов, де Бог зробив це.
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 дняі його освятив: тому що в ній він мав відпочив
від усієї праці своєї яку Бог створив і зробив. Буття 2:2-3
Як ви можете заперечити, святе слово не відображається в будь-який з цих віршів, але слово
благословив робить як слово освятити. Слово «Пречиста» визначається як, Святий, свящ
енне, освятив, посвячених, один від одного набору.
Таким чином, незважаючи на те, що Святий word не відображається в цих віршах, благословив засобом
мають здійснити святих, це означає що Бог зробив сьомий день Святого.
Бог зробив тільки один день тижня святих у всій Біблії, і це сьомий день. Немає днями тижня має
Бог коли-небудь зробив Святий, який повинен сказати, що за винятком сьомого дня, в інші дні тижня
unholy. Якщо ви таким чином спостерігати суботи на будь-який день тижня, крім того, що Бог зробив
святих, то ви спостерігаєте, що є unholyсуботи. Якщо ви сумніваєтеся, що це правильно, то такі дає
Додана підтримка в цей час ці вірші в книзі буття, що Бог стоятиме що ми пам'ятати .
Шість днів будеш ти праці і виконувати всі твої роботу, це, як це було з Богом, у віршах з
буття вище, він говорить нам: "І сьомого дня Бог закінчив свою роботу, яку він чинив." Ви бачите, Бог
говорить нам, що він працював шість днів і потім відпочивали на сьомий.
Це де Бог дає визначення на все, що він заповідав в перші вірші. Він говорить нам, що шість день
ми будемо робити всю нашу роботу, так само, як він зробив свою роботу у перші 6 днів творіння. Те, що
Бог говорить нам, це, що ми повинні робити роботу треба в шість днів, щоб дати засоби до існування
для нашого організму. Це те, що слово "працювати" означає, що використовується в цьому вірші.

Божий день суботній
Але сьомий день – Субота Господь, Бог твій, у цих словах, що Бог має промовляв, Бог говорить
нам, що сьомий день тижня в день, на якому його Святий суботній повинні зберігатися. Не тільки
робить він наказує нам сьомого дня, це його Святий день суботи, але що ми і ніхто, який є частиною
нашого будинку утримання або частиною нашого бізнесу або Відгуки в нашому будинку, не робити
будь-яку роботу, і сьомого дня тижня. Коротше кажучи, ми і наша, повинні утримуватися від будь-яких
палати де є обмін грошей або бартерних операцій. Це просто означає, що ми, як святі Бога, щоб не
купувати або продавати протягом години суботи.

Засоби до існування душі
Бог дав нам шість день протягом тижня робити те, що ми повинні давати засобів до існування
для нашого організму, але ми видалити ці побоювання з наших умах сьомого дня, бо Бог виділив у цей
день ми даємо прожитку наші душі. Тільки шляхом спілкування з Богом, чи можемо ми дати що
існування нашої душі. Життєзабезпечення тіла, дає життя на тілі, беручи до уваги існування душі дає
нам потенціал вічне життя. Потім Бог говорить нам, чому ми повинні тримати суботи, як він наказує, що
ми робимо.

Ми повинні робити, як Бог зробив
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 Ви бачите, тому що Бог працювали шість днів у
створення Всесвіту, він команд, які лише треба працювати шість днів, так що ми будемо робити, як Бог
зробив. Бог просить не більше з нами, ніж він готовий зробити сам. Як спосіб показати нам надзвичайно
важливим, що Бог ставить його суботу він говорить нам, що він має освятив його. Це означає, що Бог
зробив дня суботи, Святий день і Святий дотримання. З цими словами безпосередньо від губи Бога ми
наказав.

Бог дає ім'я до сьомого дня
Взяти до відома: Як я вже пояснював раніше, слово суботній використовується в перший
раз у віршах четвертої заповіді, це показує мені, що Бог має ім'я до сьомого дня, і це ім'я суботній.

Подібно тому, як ми сьогодні посилаємося на сьомий день як суботу, Бог назвав її по-перше, щоб бути
суботи. Це ще інший сатани спроби обману людини від справжній слово Боже.
Покажіть мені в Біблії, де Бог має промовляв з його власної губи, що він Бог, або його сина Ісуса,
перенесла його Святий суботній до першого дня тижня. Ви не знайдете ці слова в Біблії, тому що Бог
ніколи не говорив їм, тому на передачу на неділю брехня, і в суботу неділю, будучи не тримається на
Святого сьомий день тому unholy.

Перший заповіту
Розглянути це: Чи знаєте ви, чому Бог анульована заповіту він мав з decedents Якова,
(євреїв)? Заповіту, який був змінений продовження Завіту, він мав з Авраама?
На народ Ізраїлю, який є decedents Якова, давали Завіт, який дав їм як спадщину, землі обітованої
землі Палестини, інакше відомий як Ізраїлю, а також унікальний захист від Бога, що вони будуть
унікальні всіх народів землі, що вони будуть на користь лордів.

Заповіт, визначені
Завіт є договір. Для того, контракт неправильною там повинен бути принаймні двох сторін або
сторони беруть участь, і помешкання обіцяти щось цінне. Бог обіцяв, що decedents Якова буде завжди
мати земля Ізраїлю, як спадщину, синів Якова Стажер пообіцяв поклоніння Богові, як він наказав. Це
підтверджено в наступному:
Hebron тому став успадкування Калеб сина Jephunneh Kennezite, аж до цього дня, тому що що
він повністю, а потім Господь, Бог Ізраїлів. Джошуа 14:14
Ключові слова в цьому вірші все, "повністю дотримуються", що означає "взагалі,"
або "в"його весь контекст, яка означає, що Калеб поклонялися Богу, цілком і
повністю, як Бог команд, що він буде обожнював, Калеб зберіг Десять заповідей а інші обряди Богові.
Знаючи це, я прошу вас це питання. Якщо Бог анульована заповіт, він мав з Ізраїлевих синів,
тому що вони зупинилися, зберігаючи всі його заповіді, а їхні предки обіцяла, то чому він б дати його
заповіт новий нації, "християн" і не очікую їх дотримуватися його заповіді, всі десяти з них як добре?

Тримати другий заповіту
Послухайте слів цей заповіт і говорю з чоловіками Юди та мешканців Єрусалиму; І сказати, що
ти їм: "Так говорить Господь, Бог Ізраїлів; Прокляті бути чоловік, який obeyeth не слова його заповіт,
wХіч я наказав ваших батьків, в день, коли я вивів їх з єгипетського краю, з залізної печі, говорячи:
підкорятися мій голос і зробити їх, за все, що я наказую вам: так що ye буде мій народ, і я буду вашим
Богом : Що я може виконати клятву, який я би побитися об заклад вашим батькам, щоб дати їм край,
який тече молоком та медом, тому що це цей день. " Єремії 11:2-5
Вище віршів з Єремії є попередження, щоб народ Ізраїлю і синів Якова. Бог попереджає їх все,
що вони повинні дотримуватися заповіту, то ввійшов у з їхніх батьків, коли він привів їх з Єгипту або
інше.

Не тільки для синів Якова
Також сини незнайомець, що приєднатися до себе Господу, служити йому і любити ім'я
Господа, щоб бути своїм слугам, кожен, що пильнує суботи від забруднюючих його собі і візьме відсіку
свого заповіта; eвен, їх буде принести на гору святу мою і зробити їх радісне в мій будинок з молитви:
їх цілопалень і їхні пожертвування приймаються на жертівник мій; для шахтних будинок скликаються
будинок з молитви для всіх людей. Промовляє Господь Бог, що збирає вигнанців Ізраїля, поки я збере
інші до нього, крім тих, що зібралися до нього. Ісаї 56:6-8
Вище віршах показує, що Бог справді очікувати, що іншим, (чужих), хто тримати Заповідей
Божих і дотримуватися заповіту і тих, хто буде Ласкаво просимо в благодаті і бути вітали в Святе місто
Єрусалим і в небеса.
Що кажуть ці три вірші, таке, що Бог буде приймати тих, які є чужими, якщо вони тримають
Десять заповідей. Слова "синами незнайомець," означає, що хтось не нащадок Яків, або Ізраїлю, як він
був перейменований Богом. Хоча чужинець, якщо ви тримаєте Десять заповідей і кожен один, що
пильнує суботи від забруднюючих його, , то ви будете прийняті Богом. Ці вірші є пророцтва
майбутнього. Бог прогноз християн, і що вони будуть Ласкаво просимо до нього, якщо вони святити
Десять заповідей і його суботи.

Десять заповідей є тільки для євреїв?
Сатана буде мати нас повірити, що Десять заповідей були тимчасові домовленості між
Богом і євреї, як християни, ми є вище закону.
А це ще одне свідчення того, що надає підтримку тих християн, які не виконують сьомої суботи
день; Саме через цей брехні, чому ті, які в іншому випадку віддав би істинне поклоніння Богу
виправдовують робити це.
У вище віршах, як з книги буття, так і з четвертої заповіді Бог говорить нам, що сьомий день
тижня його Святий суботній, але через брехні сатани, християни не тримати його суботній Святого
сьомого дня. Тому що ви ошуканим і прийняли брехні сатани над справжній слово Боже, ви не будете
Ласкаво просимо на небесах.

Написано в камені
Це говорить мені, що Бог місця надзвичайно важливим на обох Десять заповідей в цілому та
четвертої заповіді конкретно. Вони його закону і повинні бути підкорився. Таким чином, щоб було ясно,
заповідей, що Бог має на увазі ось спеціально тих, хто сам писав у камінь. Історично, коли щось сказав,
щоб бути написано в камені, він посилається на той факт, що він призначений для тривати вічно, тоді як
заповіді, написані в книгах рука чоловіків, є тимчасовими, якщо інше не сказав, що так. Про це свідчать
дані, в Левиті, коли ви побачите в читанні цих заповідей; Деякі називають їх як "це" або "ваше
покоління", тоді як інші ставляться до всіх наступних поколінь.

За винятком слово Боже як істина
Якщо ти відвернутися нога твоя з суботи, від виконання твої задоволення на моїй Святий день;
і називати суботній захват, Святого Господа, почесного; і будеш дотримуватися його, не робити свої
власні шляхи, ні знаходження твою задоволення і не кажучи твою слів: Ісаї 58:13
Під час розміщення ваших ніг на щось, це дає вам влада над ним, або контролем. Коли ви
включаєте пішки від готелю, ви потім відмовляються від влади і управління. Зробити ваше задоволення
по суботах є брати на себе, що ви хочете зробити; Ви голодуванні свій контроль і не давати його до

Бога. Щоб віддати честь і слава Богу, ви повинні спочатку відмовитися від те, що ви хочете, що таке
задоволення і замість цього поступливий волі або задоволення від Бога.
Потім будеш ти в захваті самого себе Господа; і я привести тебе їздити на високих місцях
землі і годувати тебе з спадщини Якова батька твого: Бо уста Господа, бо він. Ісаї 58:14

Відпочинок в Господі
Що вірші 13 і 14 вище засоби, це якщо ви на честь суботи і зробити свій власний задоволення
боги Святий день, то ви будете в Божої ласки. Таким чином, щоб дати ілюстрації цього, я був в розмову
з кимось, хто говорить, що він шукає на Божу істину. У цій розмові він говорить мені, що цю останню
суботу він брав його сина десь, до парку і користувався день з ним, розслабляючий від будь-якої роботи.
Тим самим він чесно думав, що він робить воля Божа, відпочиваючи від своєї праці в суботу лордів.
Коли Бог говорить, що прийти в решті суботи, це не тільки означає, що ми відпочити від шість
днів праці, що нам потрібно зробити, щоб підтримувати тіло, але що ми відпочити в Господа Бога.
Субота є днем спілкуючись з Богом, коли ми беремо участь в читанні Святого письма і молитви, ми
відпочивав від нашої праці, але просто відпочити і приймати в день, не не те, що Бог має намір.

Пам'ятайте: у нас є більше необхідності давати існування нашої душі, ніж для нашого
організму.

Тих, хто не нащадком Якова
І вони приведуть усіх ваших братів для жертву Господеві із народів усіх на конях і на фурах і у
дарунок і на мулах і на swift ударів, на гору святу мою Єрусалиму, говорить Господь, а Ізраїлеві дарунка
в посудині чистій до дому Господнього. Ісаї 66:20
І я також взяти з них для священиків та Левитів, говорить Господь. Для як небо нове та Нова
та земля, які я зроблю, залишаються перед обличчям моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші
нащадки та ваше ім'я залишаються. Ісаї 66:21-22
Що ці вище три вірші говорять, те, що навіть незнайомцями, які слідувати і тримати законів Бога,
буде бути зроблені священики і Бог буде розглянути питання про них так само, як синів Левитів, які

мають ще з часів Moses, були єдиними, на цій посаді священика. Це ще іншому кінці часів і пророцтва
кінця днів.
Слова "небо нове та Нова та земля, які я зроблю," є посиланням на кінці 1000 рік правління
Ісуса, коли Бог змити старі землі і старий небес і встановити нові небеса і Нова земля, очищають від
усякого гріха.
Та це буде прибути пройти, що новомісяччя в інший, і від кожного, кожне тіло приходитиме,
щоб вклонятися перед обличчям моїм, говорить Господь. І вони йти вперед і дивитися на туш з людей,
що відпали від мене: для їх черва не помре, не повинен їх бути огонь; і вони повинні бути abhorring, до
кожного тіла. Ісаї 66:23-24
Це пророцтва кінця днів, коли реліктові послідовники Христа і хранителями Заповідей Божих,
побачите туш з тих, хто дав словах до Бога і його закони, але не дотримуватися його заповідей.

Знак між вами і Богом
І святити мій субот; і вони повинні бути ознакою між мною та вами, щоб ви могли знати, що я
Господь, Бог твій. Єзекіїль 20:20
Цей вірш є ще одним, які молотки Головна значення, що Бог місця на збереженні суботи. Суботи,
це ознака того, що тільки Бог може зробити нам, Святим і, отже, знак повністю довіряючи в Божу
правду а не наших власних. Субота є символом створення та викупу. Ви також можете взяти до відома,
що Бог назвав ведення його заповідей знак між ним і тих, хто тримати їх; (Марк Божому,) це, на відміну
від тих, хто не дотримуватися його заповідей, що Ісус називає (знак звіра).
Можливо, ви чули знак звіра як говориться в книзі Об'явлення, і вам може бути цікаво, що саме.
Ключ є такі дії; тримати заповіді Бога і дотримувати суботи 7-й день тижня, а диктується четвертої
заповіді, є Знаком Божої, знак між мною і ним, що дивляться на нього як вашого Бога, і що ви
розумієте, що ви є його дитина, яка поширена про в книзі Об'явлення.
Якщо ви не в змозі дати послуху Богові, не виконання його заповідей, або нездатність
дотримуватися сьомої суботи день, то ви не дитям Божим, але подано з нерівності і таким чином, будуть
втрачені з спасіння.

На чоло
Якщо ви тримаєте Заповідей Божих, то у вас Марк Бога на чоло. Лоб є символічним процесу
мислення. При виборі тримати чи не тримати Десять заповідей, ви робите свідомих, продуманий
рішення. Таким чином Марк Бог є на лобі, тому, що ви зробили свідомий вибір, щоб тримати їх.
Конверс, щоб це було б вибрати не в дотримуватися Заповідей Божих, тому в Конверс маючи Знак
Божого, буде мати на знак звіра.

Пам'ятайте: Чорно-білий, добра і зла. Немає не середній шлях. Існує ще один вірш, де Бог
говорить Марк Бога.

Frontlets між очима
І ти зв'яжеш їх як знак на свою руку, і вони будуть, як frontlets між свої очі. Второзаконня 6:8
Показати свою любов до Бога, виконуючи його, або показати ненависть Бога за невиконання
ним. Саме це є основою для розуміння на антихрист, звір, Марк звір, лжепророк, за блудницю і
дочок блудниця.

Жодної праці в суботу
Так говорить Господь; Зверніть увагу до себе і нести не тягар суботній день, ні привести його з
Гейтса Єрусалиму; Ні нести вперед тягар з будинків на день суботній, ні це ви робите будь-якої
роботи, але ye святити день суботній, як я наказав ваших батьків. Єремії 17:21-22
Ці два вірші є поправки до четвертої заповіді. Як сформульовано, Четверта заповідь був
розпливчасто про те, що ми повинні були зробити в підтримання освятити суботній день Святого. Ці два
вірші, принаймні, зробити це зрозуміти, що не праці буде проводитися, за винятком праці Господа Бога.
Я прийшли до думки, що субота є днем спілкуванні з Богом. Зберігаючи той день святих і за допомогою
цього часу читати і старанно вивчати Біблію і тим самим пізнати Бога особисто і близько, є, як Бог хоче,
щоб ми робимо його суботу. Збирається спортивною подією або іншій формі розваг є не те, як ви
святити день суботній.

Для мене коли я спостерігати Субота, я відчуваю, що я попросив мого батька, приєднатися до
мене в моєму домі і бути частиною мій дім і родина, так само, як я буде робити, якщо я запросив мого
батька земним до мого дому та приєднатися з мене і моєї родини.
Для спілкування з Богом, щоб поговорити з Богом. Коли ви запросити його у ваш будинок по
суботах а потім провести день, вивчаючи його слово, як написано в Біблії, то ви виконати те, що Бог
хоче, щоб ви його Святий суботній день. Коли я говорю з вивчення Біблії, я не маю на увазі просто
читати його. Краще пізнати Бога особисто і найтіснішим чином вам потрібно старанно вивчати Біблію
та інші історичні тексту. Біблія все про отримання інструкцій від Бога, і пророцтва уроки історії
розповів 100 ' s і 1000-х років, перш ніж вони відбуваються. Для того, щоб зрозуміти, пророцтва, що ми
повинні озирнутися назад в історію, щоб побачити, що Бог нас буде показ і сталося.

Сатана брехав, коли він сказав:
Сьомий день суботній більше не повинні бути збережені, Ісус воскрес в перший день
тижня і на згадку про воскресіння Ісуса, і тому добре йти в той день, як суботи.

У житті Ісус зберіг суботи
І він прийшов до Назарету, де він був доведений: і як його custom був, він пішов у синагозі на день
суботній і стояли up прочитати. Луки 4:16
В тому, що Ісус, дотримуватись суботи сьомого дня тижня, як його custom була, ж суботи, як ми
згадуємо робити в четвертої заповіді, не повинні ми також спостерігаємо справжній суботній якщо ми
сповідують бути християнином? Христос вчить нас, через його приклад, а також його слова. У вчинках,
Ісус вчить нас що суботній день є сьомого дня, як він сам тримав як був його custom.

В смерті Ісуса тримав суботи
І день той був приготування, і наставала. Лука 23:54
Ісус був розп'ятий в п'ятницю. Ми знаємо, це тому, що цей вірш говорить нам, що день був
приготування, і наставала. «Підготовка» , за день до суботи, коли всі р
оботи довелося бути допрацьовуються тижня і те, щ

о б бути необхідні для сім'ї шляхом харчування, т. д.
повинен був бути готовий, так що робота не було б
зробити по суботах, сама.
Слова "звернула на," засоби, "збирається почати." Після того, як Ісус був
знятий з хреста і поміщений в поховання Господнього, жінки зробив те, що вони могли б у підготовці
тіло на похорон, до вечора п'ятниці, або перед сутінки. Вони потрібен час, щоб повернутися до їх
квартири, перш ніж суботи почалось на сонце вниз. Ось чому вони залишили поховання препарати були
завершені, перш ніж сонце зайшло, яка є початком нового дня, як висвячений Богом, а початок суботи.

Сьомий день тижня
І жінок також, що прийшли з ним із Галілеї, поспішили за і побачив на Господнього, і як його
тіло було закладено. І вони повернулися і підготовлені спецій і мазі; і відпочивав суботній день згідно
заповідь. Лука 23:55-56
Біблія говорить нам, що ці жінки відпочивали в суботу. Існує немає сумнівів, тому що він
говорить нам це, прямо тут, у цьому вірші. Це сьомого дня, тому що це згідно заповідь. Немає заповідь,
яке посилається на суботу таким чином заповідь, що є говорив тут є четвертої заповіді та четвертої
заповіді є дуже специфічним щодо того, що день тижня, суботи слід дотримуватись. Ці жінки були
першими віру Христа, і вони спостерігали сьомий день суботній, як Бог вимагає, і як це було прийнято
Ісуса. Якщо ви християнин, ви повинні немає іншого шляху?

Перший день тижня
Тепер дня першого в тижні, дуже рано вранці, вони прийшли до Господнього, приведення спецій,
які вони повинні були підготовлені, і деякі з одним з них. Від Луки 24:1
Чи помітили ви слів: "у перший день тижня, дуже рано вранці," Ісус був розп'ятий на
п'ятницю, і жінки почали поховання підготовки організму, в п'ятницю ввечері перед НД вниз. З
настанням суботи, або значення сонця вечір п'ятниці, вони були перешкодила оздоблювальні поховання
препарати, так що вони повернулися, не на наступний ранок на схід сонця, суботу, але в перший день
тижня, дуже рано вранці, що в неділю. Вони залишилися звідси усього дня суботи, як четвертої
заповіді необхідні, але як тільки сонця, що сходить дали достатньо світла, щоб бачити їх шлях назад на

Господнього в неділю вранці, вони повернулися з метою завершуючи роботу з підготовки до поховання
тіло Ісуса. Цей вірш говорить нам, що це було в перший день тижня, що сьогодні називається неділю.

Ісус спостерігається сьомий день суботній
Причина Ісус воскрес в перший день тижня, "Неділя", в тому, що Бог показав нам про
важливість збереження сьомий день суботній. Для нас прийняти брехні сатани, і зупинити
спостереження суботи і сьомого дня, тому що Ісус воскрес в перший день, повністю ігнорує причина
для Ісуса, щоб залишатися в смерті для всієї сьомого дня.

Бог міг воскрес Ісус
Бог може мати воскреслого Ісуса в будь-який час після того, як він був відсторонений від Хреста,
він чекав, щоб зробити це після того, як закінчився суботи, тому що суботи, 7-й день тижня, суботи, Бог
зробив Святий день і навіть Бога дотримується його таким чином. Дозвольте мені сказати, що це знову.
Причина, що Бог чекав, щоб воскресити Ісуса до першого дня пленарний тиждень був святити сьомий
день суботній. Для вас, щоб дотримуватися суботу в перший день тижня, неділю, або не на всіх є ляпас
в обличчя Бога, Ісуса і святості суботній день, як наміри сатани, що ви повинні. Ось чому, якщо ви
спостерігаєте суботи в перший день тижня, (неділя), ви перебувають в опозиції до слова Божого і таким
чином отримувати знак звіра.

Розглянути це: якщо Ісус, кому ці жінки поклонялися як Бога на землі, була змінена день
суботній, чому б цим жінкам, Тримайтеся подалі і закінчиться невдачею поховання препарати Бог їх
тільки в неділю, перший день тижня? Чому б вони не залишилися або принаймні повернувся на
наступний Сходом, яка була субота, а не триматися подалі, весь день? Якщо їх Бог, Ісус, була змінена
суботи на неділю, так багато християн сьогодні спостерігати його, потім б не в неділю потім мати було
заборонено жінок закінчать свою роботу з підготовки до поховання тіло Ісуса?
Відповідь, що Ісус ніколи не змінили дня суботи, і він був Богом, тільки він міг би. Що дня
суботи спостерігають сьогодні так багато на неділю в прямий опозиції цю заповідь Богу і тому являє
собою знак звіраі гріхом проти законів Бога. Врешті-решт, хіба це не сатана в ціль замаскувати
справжнє поклоніння Богу за помилкові поклоніння, там зупинити нас від справжнього поклоніння?
Тому що я намагаюся донести є що Христос спостерігається суботи навіть у його смерть, як
зробив його послідовників, жінок. Якщо Христос був зазначений в будь-який час, що Субота була вже

не значення у вірі до Бога, він хотів би говорив про, і його послідовники тому б не перервали його
поховання препарати для її дотримання.

Як Бог команд
Пам'ятайте! Щоб поклонятися Богу в будь-якому випадку, крім цього, він наказує, тобто не
поклонятися йому на всіх. Якщо ви сумніваєтеся, що це, наступні вірші показати його, щоб бути
правдою. Першим Богом нагадує нам, що він дав нам заповідей, судження і законодавчі акти, які ми
повинні дотримуватися, то він говорить нам, це:
Ye повинен додає до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього, що ye
може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Якщо ви не хочете додавати до або зменшуватися від того, що Бог має промовляв потім не
означає це, що ми повинні дати поклоніння точно , як Бог сказав нам. Змінити слова Божого, то це ще
слово Боже, чи вона стала щось інше. Якщо ви берете слів: "ви неодмінно помре" і додати слово "не",
щоб слова, скажімо, ",ви напевно не помре," потім ще не ви прийняти істину, що говорив Бог і
перетворили його в брехні, розмовною сатана?

Ви вірите?
Коли Ісус помер на Хресті, ви не думаєте, що Бог може мати воскрес йому в будь-який час після
того, як він був відсторонений від Хреста? Так він міг би. Але оскільки суботи підійшов, Ісус лежить в
смерті, в суботу і воскрес вже наступного дня, яка тепер називається неділю, перший день тижня.
Спостерігати суботи на неділю, щоб звільнити і ображати причина Бог чекав через сьомої суботи день
перед воскрешають Ісуса в перший день тижня, неділю.
Майте на увазі, що дуже важливо, що Ісус зберіг суботи, як Божий закон вимагає. Тому, хто
повторюю вам брехні, що тому, що Ісус воскрес в неділю, що тоді стало правильним з поваги до цього
воскресіння, що Неділя, повинні зберігатися як Субота, повністю заперечує тієї причини, що Ісус
воскрес не в суботу.

Знаю, що це: в суботу неділю винахід сатани, не Бог, і тому це суботній сатани, не боги. Для
поклоніння в неділю полягає, щоб дати поклонятися сатані, не Богом світобудови.

Ісус лежить в смерті сьомого дня
Бог не воскресити Ісус у суботу, тому що це було б в порушення до четвертої заповіді, так що
Бог почекав, поки неділю воскресити свого сина. Що Ісус зберіг суботи як Божий Десять заповідей
диктують, повинні вселити нам суботній сьомий день як добре, ще, що ми не показати наші неповага до
Ісуса і Бог. Називати себе християнином, і тоді не прожити своє життя, як Ісус навчає нас, щоб дати
словах Христу, але ваше серце далеко від нього. Сам Ісус дає пророцтва, що це дійсно буде так.
Випробовуєте, добре зробили Ісая пророкував про вас, кажучи: "цей народ draweth ніч мені із
своїм ротом і шанує мене губами; але їхні серця далека від мене. "Але марно шанують мене, бо
доктрини заповідей. Matthew 15:7-9

Сталося
Коли Ісус тому отримав оцет, він сказав: "він закінчив:" і він схилив голову і не віддав. Івана
19:30
Ви пам'ятаєте, що Бог зробив, коли був шостий день створення закінчили?
Таким чином небеса і Земля були і всі хост з них. І сьомого дня Бог закінчив свою роботу, яку він
чинив; і він відпочив і сьомого дня від усієї праці своєї яку він учинив, і Бог благословив сьомого дня і
його освятив: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї яку Бог створив і зробив. Буття 2:1-3
Як ви бачите, Бога відпочивали після того, як він сотворив Вселенну і Христа Ісуса, який є Бога в
тілі людини, відпочивали після його випробування на землі і приносячи спасіння для всіх, хто любить
його, був закінчили. Протягом двох днів відпочинку були по суботах. Якщо це не доказ позитивні,
важливість дотримання суботи, відповідно до інструкцій четвертої заповіді, не знаю, що ще я можу
сказати, щоб переконати вас, за винятком,
Хто не зо мною є проти мене; і той збирає не зі мною дехто за кордоном. Matthew 12:30
Але він, що грішить проти мене wrongeth душу свою: вони, що ненавидять мене люблять
смерть. Приповісті 8:36
Вище віршах просто означає, що ви є неслухняних до законів Бога, навіть після того, як ви чуєте
біблійні докази того, що Десять заповідей не були виконані до точки буття припинено або надані

застаріла, так як законів Бога, чи маєте ви проти Бога. Існує тільки чорно-білі, добра і зла, не середній
шлях.

Не інших дня огляду
Апостол Paul дає відмінні обговорення щодо ведення сьомий день суботній.
Давайте тому страх, щоб не обіцянку, будучи залишили нас вводу у його відпочинок, кожен з вас
має здається, приходять вистачає це. До євреїв 4:1
Давайте тому страх: Пам'ятайте: в цьому контексті, щоб страх, щоб мати стурбованість
тим, що ви не вдасться утриматися від гріха, будучи в непокорі слово Боже.
Читати, що обіцяють бути залишили нас вводу у його відпочинок: Ця обіцянка відноситься
до другого заповіта та збереження десяти заповідей. У цьому Пакті синів Якова погодився тримати
Заповідей Божих один з якого Бога, дзвінкий в цілості його Святий суботній. Це обіцянки євреїв про
вдаючись у Бога відпочинку.
Читати, кожен з вас повинен, здається, позбавлені його: Це Paul написання до перетвореної
християн. Він дає попередження, що їм необхідно пам'ятати суботи і зберегти Субота, тому що вони
вірили в слово Боже і вчення Ісуса. Paul попереджає християн бути в страху Божого гніву, якщо вони
повинні виправдовують обіцянку, як зробив у євреями. Бог забрав у спадок народ Ізраїлю тому, що
люди так і не зберігаючи свої обіцянки, так Якщо Бог б видалити євреїв з його про милість, що б
зупинити його від видалення його про милість з тих християн, які не вдалося зберегти його суботи.
Практично всі християни сьогодні не тримати Бога сьомого дня суботи; Замість цього вони
тримати її дотримання в перший день тижня. Це є прямим порушенням слово Боже обіцянку і показує,
що Paul у вище віршах був prophesizing тих, хто хотів би жити в своє майбутнє.
Для він говорив в певному місці сьомого дня з цього мудро "І Бог відпочинок сьомий день від його
роботи". І в цьому місце знову, "якщо вони набувають в моєму решті." Бачачи тому вона звисає, що
деякі необхідно ввести в ньому, і яким він був спочатку проповідував милися не в через невір'я: до
євреїв 4:4-6
Він говорив, є посилання на Бога.

В певному місці, відноситься до Mont Saini, коли Бог заговорив з Moses як дається в наступні
вірші.
Промовляй ти також Ізраїлевим синам, кажучи: "Поправді мій субот додержувати: бо це
ознака між мною та вами протягом поколінь; щоб ви могли знати, що я Господь, що освятить вас.
Вихід 31: 13
Сьомого дня з цього мудро, де слово "мудрих" означає, на цю тему, де є предметом,
дотримання Божий святий суботній .
Потім Paul показує нам, що розповів нам Богом, "і Бог відпочинок сьомий день від його
роботи".
Знову, він limiteth певний день , кажучи: у David, "сьогодні, після так довго; як кажуть, на день
Якщо ви почуєте свій голос затвердівати не ваші серця. Бо коли Ісус і дав їм відпочинок, а потім б він
не опосля говорив про інший день. Євреїв 4:7-8
Він limiteth певний день, посилається на той факт, що Бог наказав, що ми пам'ятаємо його
суботній день, не дотримання суботи, але день суботній, який є як Бог сказав нам, сьомий день.
Якщо Ісус і дав їм відпочити, посилається на той факт, що на немає часу зробив Ісус дати
команду або інструкцію, що Субота була вже не слід дотримуватись сьомого дня, але був слід
дотримуватись на інший день.
Paul потім дає його логічна відповідь розгляді все, що вище дискусії.
Там суботство, спочинок до народу Божого. За бо ввійшов у його відпочинок він також hath
той відпочив від учинків своїх власних творів, як Бог від своїх. Давайте працю тому вступити в цьому
відпочинку, принаймні будь-яка людина після падіння те ж, наприклад невір'я. До євреїв 4:9-11
Тому звисає відпочинку до народу Божого. В цих словах Paul встановлення логічних розуміння,
що він прийшов у своєму дослідженні Писання і його молитви до Бога і це просто, Бог встановив
певний день, що Бог має обмежується лише один день, і цей день сьомий день.
Народу Боже є ті, хто Ісус Бог визначає як святі Божому, ",тих, хто тримати Божих заповідей і
мають свідчення Ісуса Христа". Одкровення 12:17

Ви бачите, з усіх вище дискусії, що це сьомий день, що Бог зробив святі, це сьомий день що Бог
освятив, це сьомого дня це Бог відпочивали, це на сьомий день що Бог команд, що ми пам'ятаємо, щоб
святити його. Сьомий день чи день суботній є що якого Бога команд, немає ніде в Біблії, де Бог Ісус
наказує або вказує, що перший день є Божий день відпочинку. Оскільки це все правда, чому тоді ви
спостерігаєте суботи на перший день або неділю?
Субота Неділя це брехня, сказав сатана, таким чином, щоб тягнути вас від справжнього
поклоніння Богу. Якщо ви любите Бога, то ви повинні бути слухняними в Боже Слово, інше Бог буде
думати, що ти ненавидиш його.
Коли ви тримаєте сьомий день як Божий святий суботній, то ви робите, як Бог і працює шість
днів і відпочинок на сьомий день. При цьому емулювати Бога і показати Бога, він є Богом світобудови,
що ви даєте вашого поклоніння і ніякі інші. У разі відображення Бога через ваші дії, що ви любите Бога,
то він любить вас назад, по телефону ви його син, не свого раба, але його сина.

Moses проповідував Євангеліє Бога
Paul хоче, щоб зрозуміти, простий, але сумний факт про нащадки дітей Якова.
Для нам було Євангеліє проповідували, а також як їм:: але проповідував слово не прибули їх, не
будучи змішується з вірою в них що почув його. До євреїв 4:2
Для нам було Євангеліє проповідував: Тих, кому апостоли проповідували вчення Ісуса,
проповідував повного Євангелія, Бога, і тих, хто увірували в слово Боже, були перетворені в перших
християн.
, А також як їм:: На "них" говорять про тут є євреїв під час Moses та за її межами. Moses
проповідував слово Боже для євреїв і Ісус проповідував слово Боже до євреїв, також, але ті євреї, які
чули Moses, не змогли вважають, вони не виправдали його, беручи до уваги ті євреї і язичники, що
вірять в Євангеліє, як Ісус, проповідував вірити в слово Боже. Частина цієї віри є що сьомий день
суботній слово Боже, і що це ознака між Богом і ви, що якщо ви йдете в решті Бога сьомого дня, то ви,
слухняності до Бога, що робить вас Святого Бога.
, Але слово проповідував їм не прибули: Знову ж таки на "них" є євреями, які Moses
проповідував. Коли вони почули слова Божого, вони не вважають, що це було Боже Слово, тому вони не
прибули в обіцянок Бога, тому що невір'я. Тих, хто проповідував Moses; побачив, що він сказав: не

слово Боже, а слова людини, Moses. З цієї причини вони не віруєте слова, щоб бути приділено Moses
Бога, але що Moses тільки намагається встановити сам і його брата Аррон та їхніх нащадків, як
правителі народу.
Не змішування із віри в них що почув його: У главах цю веб-сторінку під назвою "Писання
Paul" я даю поглибленого обговорення яка "Віра" , але Коротше кажучи, вірити в слово
і обіцянок Бога, мати віру. Якщо ви не вірите, то вам не вистачає віри.
Бо який вірив вводимо в решті, за його словами, "як я би побитися об заклад в запалі гніву, якщо
вони набувають в моєму решті: хоча до роботи було закінчено від заснування світу." До євреїв 4:3
Для яких вірив вводимо в решті, як він сказав: "Він" знову Бога Отця, і тих, хто вірив, що
слово Боже є команда від Бога, тримати суботи, як Бог заповідав нам робити, яка є обмежене Богом до
сьомого дня і ніякі інші.
Протилежні тим які вірують і тримати Божого відпочинку, як він заповідав нам зробити, це ті,
хто не в змозі стримати Божого відпочинку, як він наказує. Це ті, які сповідують бути дітьми Божими,
християн, але тримати ще один день як день відпочинку, або немає день на всіх.

Від заснування світу
Як я би побитися об заклад в запалі гніву, якщо вони набувають в моєму решті: хоча до
роботи було закінчено від заснування світу: Ключові слова в цьому реченні є, від заснування світу.
Те, що Бог оголосити нам є що його сьомий день суботній існував від заснування коли земля була
сформована. Коли Бог дав Moses Десять заповідей, це не коли сьомий день відпочинку починається,
вона починається на сьомий день створення, який стався задовго до того, Moses коли-небудь був. Адам і
Єва тримав Божого сьомий день відпочинку, Ноя і його сини тримав сьомий день відпочинку, Авраам і
його родина тримав сьомий день відпочинку, з Moses, Бог дав його Святий день відпочинку імені, він
назвав його його Святий суботній і Moses і перший ізраїльтяни тримав лордів Святий суботній.
Для він говорив в певному місці сьомого дня з цього мудро і Бог відпочинок сьомий день від його
роботи. Євреїв 4:4
Знову ж таки,, "він" Бог Отець "певне місце" на які він говорив сьомого дня, році і сьомого дня
створення і в четвертої заповіді. І Бог відпочинок сьомого дня від всіх своїх створінь. Тому що Бог
відпочив і сьомого дня, а Ісус спостерігається сьомий день суботній, життя і смерті, тоді ми, хто вірить в

слово і обіцянок Бога, треба також мати сьомий день суботній. Якщо ви не тримаєте Божий день
відпочинку, то ви розповідаєте Бог що ви не вірите, що його слово є вищим. Якщо ви не вірите, то ви не
віри, якщо у вас немає віри, то ви не можете бути Святого Бога, як Ісус визначає його в одкровення
12:17.
І в цьому місце знову, якщо вони набувають в моєму відпочинок. Бачачи тому вона звисає, що
деякі необхідно ввести в ньому, і яким він був спочатку проповідував милися не в через невір'я; До
євреїв 4:5-6
Що Paul є сказати, якщо ви не тримати Божий день відпочинку, як Бог має вказано його, то ви не
вірите, та не вірити не бути Святого Бога.
Вірші 4:6, це, як тільки додаткові посилання на те, що Господь прийме будь-яка людина, якщо
вони тримають його заповідей, навіть коли тих, кому він вперше проповідував, більше не укладати його
з невіру. У випадку, якщо з'єднання не відображається, це – запрошення для тих, хто не синів Якова,
(язичників) що якщо вони тримають законів Божих, отримують Царство Небесне.
Чому б Бога до втрати заповіт з народ Ізраїлю тому, що вони зупинили Заповідей Божих, тільки
для того, щоб дати Новий Завіт християнам не очікуючи їм зберегти заповідей його? Бог не робив це,
брехні сатани, бо Бог очікувати і команда, що все, що б поклоняються Богу створення повинні тримати
все його закони.

Він обмежує певний день
Знову ж таки, він limiteth певний день, кажучи: у David, сьогодні, після так довго; як кажуть, на
день Якщо ви почуєте свій голос затвердівати не ваші серця. Євреїв 4:7
Ключове слово тут є «Раз». "Він" ще раз Бога і він каже: "знову" як раніше, я наказую вам. На
сьомий день творіння Бога, "limiteth", або limited, певний деньсьомий день тижня. Як наказав Бог був
на сьомий день створення і в десяти заповідях, він ще раз "знову", команд сьомий день суботній в
David. Я можу тільки припустити, що "David" – це довідник з книги David, чи, можливо на те, що
написані King David деякі інші книги. Я подивився на таку цитату в моїх Біблії і не могли знайти його, я
повинен тому припустимо, що християнській Біблії не містить копію книги David, але я думаю, що
можливо у євреями копії, якщо вона взагалі існує. Мої знання всієї Біблії є слабким; Бог показав мені те,
що відносяться до кінця часів і кінець днів.

Господь встановив суботи
Думати про нього, як це, коли Бог була закінчена зі створенням, він не озирнутися назад і сказати
собі, "добре, дозвольте мені подивитися, у мене пішло шість днів, щоб створити плюс ще один на мій
відпочинок, тепер цікаво, які день тижня повинен я людина тримати як день відпочинку." Ні, Бог не
кинути дартс на сім днів на тиждень і таким чином визначити точну дату, він зробить свій день
суботній.
Бог заснована суботи нумерацію дні, як він закінчив його праці кожного з тих днів, тим самим
створюючи Sabbath поряд створення Всесвіту. Ви ніколи не помічали, що Бог не дати номер дня
сьомого, він Однак називати його сьомого дня, і це тому, що це день, то він лежить? Переглядаючи його
сьомого дня, він зробив у той день тижня та незвичайні порівняно з всі інші дні тижня, і на знак
визнання цього унікальність, Бог видовбані сьомого дня. Слово "Hollowed" означає зробити С
вятий, але більше, ніж це також означає, "Істина", що означає, що коли Бог використовує
слово "Свята" він також говорив "true, або в істині."
Сатана не хочу, щоб спостерігати сьомий день суботній, чому! Тому що веденню свій сьомий
день тижня, як суботи, це ознака між вами і Богом, що ви поклоніння Богу творіння, в тому, що суботи
входить до стільки створення як є птахів у небі, риба в морі і всіх тварин на землі. Викликаючи вас на
поклоніння в інший день тижня, ви вже не під що знак.
Я за більшу частину мого життя вірив, що Ісус насправді ніколи не говорив про суботи, так чи
інакше, однак цей наступний вірш дає мені підтвердження, що я не самотній в моєму наполяганням, що
ми повинні суботній день сьомий (субота).

Немає днями
Бо коли Ісус і дав їм відпочинок, а потім б він не післямова говорив про інший день. Євреїв 4:8
Ключове слово тут — "їх та відпочинку." Що це говорить, якщо Ісус дав своїм послідовникам
"них", апостоли, день, крім сьомого дня, щоб "відпочинку," тоді б він не сказав щось ще один день? У
що Ісус не говорити про інший день тоді один день якого Бога була освячена і зробив святих, (сьомого
дня), має бути єдиною день. Якщо Бог не "Промовляй його, а потім брехня.
Тому звисає відпочинку до народу Божого. До євреїв 4:9

Цей вірш робить висновок про те, що він, автор (Paul), було говорити про в попередній вірші. В
тому, що Бог вже встановлено день відпочинку, і Христос не вказав те, що інший, то суботу таким
чином повинні відбудеться в день вже встановлених Богом.
За бо ввійшов у його відпочинок він також hath той відпочив від учинків своїх власних творів, як
Бог від своїх. Давайте працю тому вступити в цьому відпочинку, щоб не будь-яка людина падіння після
те ж, наприклад зневіру. До євреїв 4:10-11
В цих віршах одинадцять це робиться ясно, Paul, що сам Ісус ніколи не запропонував, що день
суботній змінити. Останній куплет (4:11), важливо, тому що автор (Paul) попереджає нас, що взяти на
себе другий день – Субота, є потрапити в те ж, наприклад невір'я, як інші робили, (євреїв), іншими
словами, зупинити поклоніння істинний Бог у правдиву віру, але, щоб прийняти брехні сатани і
богослужіння за ці помилкові вчення і таким чином взяти на себе знак звіра.
Загальновизнаним є той факт, що Paul є пророком, щоб Ісус, це означає, що те, що Paul говорили
і писали було приділено Paul Ісуса. Таким чином, Paul говорить: "праці тому вступити в цьому
відпочинку," який говорить мені, що якщо ви не послідовник вчення Ісуса Христа, ви повинні тримати
сьомий день як Божий святий суботній і не перший день, який є брехнею сатани.

Перший знак Божого
Щоб зрозуміти, що знак звіра, ви повинні спочатку зрозуміти, що Марк Бога. Марк Бог вперше
описаний в книзі Об'явлення, в наступні вірші.
І бачив я іншого Ангола, що за зростанням зі Сходу, маючи печаткою Бога живого: і він
скрикнувши голосом гучним до чотирьох ангелів, до яких він був даний боляче Земля і море, заявивши,
"боляче не землі ні в моря, ні дерев, поки ми опечатали слуги нашого Бога на чоло їх." Одкровення 7:2-3
І я чув, деякі з них, які були опечатані: і були опечатані сто і сорок і чотири тисячі племен
Ізраїлевих синів. Одкровення 7:4
Ключові слова, які описує, хто вони такі, які отримує ця печатка Бога, або Марк Бога, є
"Службовців для нашого Бога". Той, хто раб Божий, за визначенням, , хто тримає Деся
ть заповідей і приймає Ісуса Христа як Бога в тілі лю
дини і вчення Ісуса і тим самим це той, хто любить, п

ідпорядковується і поклоняється істинний Бог, як ві
н наказує.

На 144,000
Коли ви читаєте вірш 7:4 вище, може інтерпретувати його як таке, що 144000 євреїв отримаєте
Марк Бога на чоло їх, але у мене є Альтернативна інтерпретація. Щоб уточнити це ми повинні
враховувати, що Бог говорить нам в попередніми віршами. Це знову повертає нас до визначення того,
хто раб Божий. Як я показав, з одкровення 12:17, вони ті, що тримати Десять за
повідей і мають свідчення Ісуса Христа. Тому, що євреї не
прийняти Ісуса як Бога в тілі людини, яка б усунути їх як бути пронумеровані в 144,000, тих пір, поки
вони прийняли Ісуса як Бога в тілі людини, або Месії. Однак, ви потім читав у вірші 4 що дванадцять
племен Ізраїлевих, представлених як тих, хто отримує знак Божого.

Ізраїлевих синів
Це в першу мене плутати поки я взяв час, щоб отримати розуміння про те, хто є Ізраїлевих синів
. На перший погляд ви і я припускав, що вони були одного як діти Якова, він бути перейменовані Бог,
Ізраїль. Тобто очевидно тлумачення, однак, коли ви розумієте, чому Бог перейменований Джейкоб в
Ізраїль, ви отримуєте краще зрозуміти, що Ізраїль, і тому хто Ізраїлевих синів.

Історія про Якова
Я пропоную, що ви читати повний текст матеріалу Якова, починаючи з 25 буття, який я зараз
дасть вам скороченою версією.
Яків був сином twin до Ісак і Ребекка, Ісаак те син Авраамів. Якова його брат Ісава, пізніше
відомої як Едома спочатку народження і тому законним спадкоємцем багатства Ісаак, але й позиції
улюбленого слугою Божим і Патріарха віри.
Ісав був мисливець і Джейкоб пастух. Ісаак любив Ісава за Якоб, тому що Ісава приніс оленини
до Ісак з'їсти. У старості Ісаак сліпий а боячись, його смерть була під рукою, запитав Ісава йти полювати
за дичини, що він, можливо, ця їжа, що він любить, і тоді він благословив Ісава, тим самим
перетворюючи над його земні багатства, а також його позиції як раба Божого на землі, перед смертю.

Ребекка, Исаакиевский дружина, який любив Якова більше, ніж Ісава, почули це. Вона наказав
Якова, що він повинен довести до її двох дітей кіз, так що вона може зробити м'яса вгору для Якова,
щоб служити своєму батькові, роблячи вигляд, що його брат, тим самим отримання благословення, яке
було права Ісава.
На перших Джейкоб відмовився, боячись, що його батько буде знати його за які він був таким
чином проклинаючи його зі свого боку, в цей обман. Тому що його мати наполяганням Джейкоб зробив,
як вона наказав йому і отримав благословення Исаакиевский означало для старшого брата Ісава. Коли
він повернувся, Ісава, відкриваючи Якова зраді, пообіцяв вбити Якова, тим самим викликаючи Якова
бігти до своєї матері брат землі, де він залишався протягом кількох років.
У цьому важливо те розібратися, що Ісаак була раба Божого на землі; Таким чином він був не
тільки багаті земні речі, але був також Патріярха віри істинне поклоніння Богу створення. Що Ісаак
успадкував цю посаду з боку батька Авраама, і в його смерті, він передав цю станцію на Якова, коли він
дав йому благословення, а не Ісава. Так що ви зрозумієте, це не просто спадщини, але Якова довелося
бути віри, а також. Ми знаємо, це правда, тому що його визнано у наступні вірші.

Десять заповідей перед Moses
І я зроблю свого на насіння твоє примножити як зорі на небі і буде віддай свого на насіння твоє
всі ці країни; і що в нащадках твоїх всі нації землі будуть благословенні; тому що Авраам підкорився
мій голос і тримали мій заряд, Мої Заповіді, постановами моїми і мій законів. Буття 26:4-5
Бачте, бути правдиву віру Божу є підкорятися його заповідей, статути та законів. Ви розумієте,
що значення цього? Авраам підкорився Божих заповідей, задовго до того, Бог їх Написав на двох
таблиць з каменю і дав Moses. Десять заповідей не законів у євреями, але повинні тримати законів,
згідно з якою всі, які планують поклоняються Богу.
Авраам був рідну душу до Бога, що Бог впізнав його як рідну душу є очевидною в вище дві
вірші. Авраама особистості і морального характеру дзеркальна, що Боже і з цієї причини, що Бог зробив
заповіта з Авраама і його сімені, і те, що Бог запитав Авраама був він дати поклоніння Богові і ніякі
інші. Що це говорить мені про те що Десять заповідей були приблизно з задовго до Moses. Вони не були
кодифіковані перед Moses, яка є те, що Бог зробив, коли він записав їх для Moses.
Авраам зберіг Десять заповідей, Ісава зберіг Десять заповідей, Яків зберіг Десять заповідей,
принаймні поки він вдавалися до обману в отриманні благословення свого батька. Це що благословення,

що передані Якова позицію як Патріарха віри, які повинні були йти до Ісава. Коли Якоба вдалася до
обману і брехня, щоб отримати благословення свого батька, він порушив Божих заповідей. Незважаючи
на те, що він отримав Исаакиевский благословення, і він був таким чином, зробив Патріарха віри,
маючи згрішив упав з Божою допомогою.

Чому Якова чи Ізраїль
Розуміючи це, я тепер можна пояснити значення чому Бог перейменований Джейкоб, Ізраїль.
І Джейкоб залишився поодинці; і там боровся людина з ним до розриву дня. Генезис 24
І коли він (Man) побачив, що він переважали не проти нього, він (Man) торкнувся непереконливо
його стегна (Jacobs); і непереконливо Якова стегна з суглоба, як він боровся з ним. Буття 32:25
І він (Man) сказав: "Дозвольте мені піти, бо дня breaketh. І сказав він (Джейкоб), я не дозволю
тобі йти, за винятком ти благословляти мене". Буття 32:26
І він (людина, Бог), сказав йому: "що таке ім'я твоє? І сказав він (Джейкоб), Яків". Генезис 32
І сказав він (Бога), ім'я твоє скликаються не більше Якова, але Ізраїль: для як Принц ти маєш
влада з Богом і з чоловіками а молившись переважали. Буття 32:28
І Джейкоб запитав його і сказав: "Скажи мені, молю тебе ім'я твоє". І сказав він (Бога), "навіщо
ж ти запитати імені моєму?" І він поблагословив його там. Буття 32:29
Бог перейменований Джейкоб в Ізраїль, тому що Джейкоб переважали. Питання, я запитав було
те, що Якова переважну силу над? Бо слова в цих віршах, людина, що Яків боровся з всю ніч
безперервно, була по суті Бога. Так я поставив питання, чому Джейкоб боротися з Богом, і чому він
спочатку сприймати його як тільки людина?
Коли Яків отримав благословення свого батька, він грішили два. Перший був проти його брата,
але тому, що він вдавалися до обману він також грішили проти Бога і його заповідей. Використання
обману або лежачи підпадають під заповідь, «ти не будеш давати неправдиві свідчення ", але також я
переконаний в тому, що "Ти будеш не побажай," була також порушена Якова. Ви повинні прочитати
повну історію зрозуміти.

Тому він його гріхи, яка подолала Якова, і це Jacobs каючись гріхи, що Бог простив йому за. Коли
був перейменований Джейкоб Ізраїлю, тому що Джейкоб подолати свої гріхи, таким чином, бути
послугами ізраїльтянин, або дитина Ізраїлю, ви також повинні мати подолати свої гріхи і отримали
прощення Бога.
Я був людиною гріха протягом більшої частини мого життя, але коли я подолав мої гріхи і
покаялися їх і попросила Бога пробачити мене, я став Ізраїлю, або я повинен сказати Палац з'їздів.
Після багатьох років Яків повертався до свого будинку, який був власності його брат Ісава.
Маючи було сказано, що його брат Ісав був обізнаний про свой намір повернутися на своєму шляху з
чотириста чоловіки, щоб зустрітися з ним і боячись, що його брат ще народила хворий по відношенню
до нього і призначена за вбивство ним, Яків розділити своїх рабів і що належать до і був послав його
дружини і дітей від нього, щоб захистити їх від гніву свого брата Якова.
Розуміючи, що Яків був розірваний з ганьба для гріха, він покінчив проти його брата і свого Бога,
Бога Якова дав можливість одержати прощення від Бога, боротьба з ним.
Тому Якова перший сприймається Богом, як (Man), тому що Яків спочатку був в конфлікті з себе
і свій власний сором для маючи згрішив проти його брата і свого Бога. Яків, маючи при цьому
переважали з Богом, в отриманні Боже прощення, потім вийшов зустріти свого брата, і попросити
прощення його.
Ця історія може використовуватися всіх нас, хто згрішив проти Бога і тих людей, що ми любимо і
прийняти серця в тому, що, прощення є можливим, якщо ми, але тільки каятися наших гріхів а потім
попросити вибачення, з тих, кого ми любимо, а також від Бога.

Хто зробив Якова боротися з?
Ось цікавості, що приходить до мене, які теж можна побачити вдумливого відносини. Коли Яків
боровся з людиною, який виявляється Бога, це плоть і кров Ісуса з ким Яків боровся. Це те, що Ісус,
який є Бога в тілі людини, був людиною, перш ніж він був народжений від утробі жінки? Бог все під
силу, немає нічого за межами його влади, це, що Бог викликав Ісуса на Народженому від жінки,
незважаючи на те, що він вже існував як чоловік на небесах. Був його, то Ісус, який боровся з Якова? Це
ще одне питання, я сподіваюся, що просити Бога, коли я стою перед ним в Судний день, якщо це мій
юстиції за всі гріхи, що я зробив.

Гріхи можуть бути прощені
Тому то кажу вам "всілякі гріхом і богохульство прощено людям:, але не буде прощено
богохульство проти Духом Святим." Matthew 12:31
Те, що Яків що панувала над, є свої гріхи. В цьому, він ще раз став одним з Богом і один раз
більше відповідно до законів і Заповідей Божих, повертаючись до повну віру та поклоніння Богу, що
апостол Paul називається "Ходити в дусі Господа".
Бог тому перейменування Якова в Ізраїль, тому що він має подолати свої гріхи і таким чином має
помирився себе назад до поклоніння Богу. Це важливо, до нас, тому що ми теж повинні подолати наші
гріхи, якщо ми хочемо, щоб одержати прощення від Бога а потім зможе прийняти наше місце у
поклоняючись йому грою.

Послугами ізраїльтянин
Під новим заповітом діти Ізраїлю, що не тому, що вони крові decedents Якова, але тому, що вони
мають подолати свої гріхи і отримали прощення їх, як Яків зробили. Євреї є нащадками Якова, але
дитина Ізраїлю, або ізраїльтянин, це тому, що вони, як Яків подолали свої гріхи і отримали прощення
Бога. Вони моляться істинний Бог, у правдиву віру, як зазначалось в десять заповідей. Іншими словами,
я один із синів Ізраїлевих, ізраїльтянин, незважаючи на те, що я не породжений із Якова, або будь-який
інший, що ми знаємо, як єврейський. Я дитя Ізраїлю, не тому, що моя кров лінії, але тому що моєї віри.
У це знання, що я вже не маю на увазі себе як християнин, що ім'я, маючи були забруднені сатана і його
помилкові Євангеліє, я тепер називаю себе послугами ізраїльтянин.
Так що коли одкровення 7:4 говорить про 144000 приділяється печаткою Бога на чоло їх, це не
означає, 144000 євреїв буде перетворюється назад у правдиву віру, але що всі, хто перетворюються з всі
народи Об'єднаних Націй та язики. Всіх, хто перетворюються таким чином, буде бенефіціарів Нового
Завіту, дозволило Бога з Ізраїлем дітей, які є ті, хто тримати Заповідей Божих і вірити, що Ісус є Бог в
тілі людини.
З цій ілюстрації про Якова тепер у вас є два правдоподібно інтерпретацій, хто в 144,000 є
насправді. Одна річ, яка ставить його на верхню про те, що Бог має намір бути на 144,000 є ці слова, всіх
племен Ізраїлевих. Тільки кров нащадки Якова, могли б говорив з як виходячи з племен Ізраїлевих

синів, таким чином, в 144,000 повинні бути євреїв і крові нащадки Якова, а не як я просто показано на
малюнку. Прямо чи це?
Це не означає, що під новим заповітом, всі, євреї і язичники, так ми ізраїльтян, тим, що ми всі
мають правдиву віру в Бога, як я пояснив у цьому ілюстрацію, тільки те, що в 144,000 повинні бути
нащадки Якова. І тим не менше, я не впевнений. Через мого особистого досвіду в мій перетворення
істинний і правильний поклоніння Богу, і що Бог наділив мене писати ці слова, що ви зараз читаєте і
встановити цю веб-сторінку, я відчуваю, що я є одним з у 144000 і ця у такому випадку і я не кров
нащадок Яків, тому я повинен бути як я ілюстрував.
Ізраїлевих синів, що, оскільки як Яків вони подолали свої гріхи. Так коли Бог говорить про всіх
племен Ізраїлевих синів, це також може означати не євреїв, але ті, які вдалося подолати свої гріхи. Тих
діточок Якова, дати своє ім'я, дванадцятьом племенам, також були ті, хто подолав їх гріхи.

Пам'ятайте: старших братів, синів Якова, продав молодший брат Йосип, в рабство. В час,
коли вони прийшли ще раз лицем до лиця з Йосипом, вони були прощені таким чином показано, що
вони теж повинні подолати свої гріхи.
Як такої племен Ізраїля був заснований, хто подолав їх гріхи. У такому випадку потім для Бога,
щоб сказати про всіх племен Ізраїлевих синів повинно означати крові нащадки синів Якова. Тому що я
впевнений, що я ставлюся до 144,000 тому приймаю це як істота, що в 144,000 всі.

Новий Заповіт
Ви повинні всі бути інформовані те, що різниця між заповіт, що євреї, що жили під та Нового
Заповіту, які виникли через розп'яття Ісуса. Один з багатьма вимогами, що євреї мали відстоювати був
обрізання крайньої плоті всіх чоловіків нації.
Під новим заповітом Бог вимагає обрізання серця або як він також поклав, що як віруючим в
правдиву віру Божу, ми його заповідей написано на наших серцях, що означає, що Новий Заповіт не
вимагає обрізання в плоті.
Ось приходять дні, говорить Господь, що я зроблю Новий Заповіт з дому Ізраїлевого і з будинку
Юдиних: Єремія 31:31

Не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків в день, що я взяв їх за руку, щоб вивести їх
з єгипетського краю; який свого заповіта, вони гальмо, хоча я був чоловік, до них промовляє Господь.
Єремія 31:32
Але це повинно бути заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого; "Після тих днів (в кінці
часів), говорить Господь, я покладу мої права в їх всередину частини і написати його в їхніх серцях; і
Бог, і вони повинні бути Мій народ. Єремія 31:33
Фраза "після"тих днів, є посиланням на кінці часів і кінець днів і тисячолітнього правління Ісуса
на землі.
Бог буде писати, (законів Бога, які в десять заповідей, моральні вченню Ісуса), в їхніх серцях.
Тільки ті, хто взяв законів Бога і пройшли через відродження особистості та морального характеру,
перебираючи Десять заповідей і зробити моралі Бога, щоб бути їх мораль відшкодовуватися під Новий
Заповіт з Богом. Більше не є його необхідно, щоб обрізаний крайньої плоті, але серце.

Другий знак Божого
І він командував їм, що вони повинні не боляче, трава землі, ні зелені калитки, ні будь-якого
дерева; але люди, які мають не печаткою Бога на чоло їх. Об'явлення 9:4
Марк Божому, як це вказано як друк на лобі, пов'язаний з свідомих думок. Лоб, будучи
символічно, що думав, що процес. Ви бачите, користувачі повинні самі вирішувати через свідоме
розгляду обійняти заповіді і закони Бога та при розгляді освічених розуміють, що Ісус є Бог в тілі
людини, як тільки ви зробите це, і просити у Бога прощення ваших гріхів, тільки тоді ви отримаєте
ущільнення або знак Божого на чоло.

Знак звіра
Тепер, коли ви зрозуміти сенс того, що Марк Бога, ви можете легко зрозуміти, що знак звіра.
Якщо після показується істину, яка є те, що я намагаюся робити на цих сторінках, все-таки
зважилися після розгляду продовжити в старі релігії й його нерівності, ви не отримаєте Марк Бога, але
знак звіра.

Пам'ятайте: чорний і білий, права і неправильно, добро і зло, ти мене любиш, або ти
ненавидиш мене.

Якова, нащадки крові
Бути це відомі unto ви, тому чоловіки і брати, що через цієї людини є благовістив вам прощення
гріхів: І ним всіх віруючих є виправданими від всіх речей, з якої ви може не бути виправдана закону про
Moses. Діяння 13:38-39
Зробити відзначити тут, що в актах, тільки закони Moses відображаються у вигляді не
виправдовує вас від гріхів. Це, щоб показати, що існує різниця між Божих законів і законів Moses.
Також зверніть увагу, що Paul не говорить, що ми "Висотою" в спасіння, але що ми "Висотою" від
гріха. Свобода від гріха не переводить будучи "Redeemed." Частина буття "Redeemed" свобода від
гріха, але це тільки частина. Я даю повного обговорення цього приводу в розділах цієї веб-сторінки під
назвою "Писання Paul."

Полеглих
Бо краще для них не пізнати дороги праведности, ніж, після того, як вони вже відомо,
перетворити від святих заповідь, доставлені до них. II Петра 2:21
Цей вірш є перевірка, що перш ніж знати правду, або знаходяться в незнанні правди, можна
краще (в Судний день), ніж намітилася правду, потім відвернувся від нього за свої власні рішення і
когнітивні процеси. Святий заповідь, доставлені до них відноситься до десяти заповідей для євреїв.
Щоб показати цю істину і потім вирішите через вдумливі розгляду не дотримуватися цих заповідей, це
знак звіра .

Христос є Бог
У цьому вірші я бажаю вам взяти до відома слів, дороги праведности, яка є як Бог визначає
дотримування Святий заповіді, які є Десять заповідей. У поєднанні з наявністю Заповідей Божих
написана на серце і, приймаючи, що Ісус Христос є Богом творцем у тілі людини, ви можете піти до
Воскресіння і вічне життя. Христос є Бог, той же самий Бог в Старому Завіті. Тільки тоді, коли ви

приймаєте це, і що ці закони, він дав нам у вигляді Десять заповідей закони Ісуса, бо він є Бог в Старому
Завіті, ви будете знати Воскресіння до життя вічного.
Того, щоб не можна плутати, законів Moses, які будуть виконані в пункт більше не будучи
частиною істинного і правильний поклоніння Богу, є, по більшій частині, викладені в книзі Левит
законів, які стосуються жертвопринесення тварин. Законів Бога є ті, що в камені, (що символізує, що
вони повинні тривати вічно), написані перстом Божим, на камінь, взяті з дуже престолу Бога. Це
підтримується в наступні вірші.

Столи сапфір
І вони бачили, Бог Ізраїлів: і було під ноги його ніби асфальтованої роботи Sapphire каменю і як
вона були тіла неба в його чіткість. Вихід 24:10
Я провів весь цей час на це Четверта заповідь, тому що дуже важливо для поклоніння істинний
Бог. Існує помилкові Бога в світі (сатана), хто намагається імітації і замінити його релігії чи віри для
цього істинного Бога. Тільки якщо ви спостерігаєте всіх десяти заповідей, як написано в Біблії, а не тих
говорить, що написано в інших книгах, ви знаєте, що ви поклоніння реально і правдиве Бог створення а
не помилкові Бога, якого називають сатани, обманщик.

Особистих і інтимних стосунків
Єдине лікування для обману є слова в Біблії, читати їх з їх справжнім змістом; не сенс розповів
вам хтось інший Навіть не те, що я вже писав у цій книзі повинні бути прийняті без спочатку засвідчує,
що написане є те, що насправді говорить Біблія. Це вимагає вивчення Біблії, "старанно," і отримати
розуміння ваших власних. Бог хоче мати приватного, особистого та інтимні відносини з вами. Це
може тільки бути досягнуто якщо вам познайомитися з ним особисто, читання допомогою і старанного
дослідження, розуміння його слова написано в Біблії для себе.

Господь встановив суботи
Ісус Христос є Бог у плоті людини: як людина, Ісус зберіг 7й день суботній.
1 / На початку Бог створив суботи, буття 1:1 до буття 2:3, кожен день Бог перераховує їх, "І був
вечір і був ранок, перший день," т. д., то і сьомого дня, коли він відпочив, субота була також завершено.

Ось чому Бог перелічує кожен день, з метою встановлення та створення суботній день відпочинку, не як
засіб підрахунок днів творіння. Бог не створення Всесвіту в сім днів, що ми можемо recon як днів з
нашої точки зору земним; Він перераховані дні встановити шість день праці і позначити важливість
сьомий день відпочинку.

Розглянути це: Бог викликало місяця вивести на орбіту Землі, так що він буде вважати 28денний цикл, від першої фази місяця, до кінця свого циклу 28 днів. Але для цього, не буде ніяких
підстав для нас на землі спостерігати семиденного тижня. Бог причиною цього, так що вона буде
відповідати його сьомий день дотримання суботи, він не створює 7 днів суботи, щоб вони відповідали
Земля-місяць відносини, він викликав Земля-місяць відносини у відповідність до його семиденного
тижня.
2 / На горі Синай Бог-Ісус наказав був його, коли він дав заповідей його Moses.
3 / У своє життя на землі, в тілі Ісуса, він обожнював на ньому, Луки 4:16 .
4 / У його смерть Ісус спостерігається суботи. Він був розп'ятий на п'ятницю, але не воскрес
неділю, таким чином, відпочиваючи під час суботи і сьомого дня,
5 / У його Церкви його учні його продовжити. Ніде в Біблії, ви знайдете що будь-який з
апостолів Христа зберіг будь-який день, окрім сьомого дня, як Субота,
6 / Ісус-Бог, вчить нас в книга одкровення, що його останній день народ буде тримати Десять
заповідей.
І Дракон з жінка його і пішов, щоб провадити війну зо реліктові її насіння, які утримують
Божих заповідей, і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17
В кінці дня народу Божого, ті, які визначаються як Святим Богом, буде тримати Десять
заповідей. Якщо це так, ви підтримуєте Десять заповідей, всіх десяти з них? Якщо ви цього не зробите,
то ти не один народ Божий, бо ми в кінці днів прямо зараз. Якщо ви зараз не тримати Десять заповідей,
то це не надто пізно, видалити себе з помилковими церкви і обіймів справжній слово Боже, які є весь до
Євангелія Божого, узагальнені в десять заповідей.
Кінець днів народу Божого буде обидва тримати Заповідей Божих, але є свідчення Ісуса. Це
виключає можливість євреїв, які не мають свідчення Ісуса, незважаючи на те, що вони можуть тримати

Заповідей Божих. Індивідуально, єврей може бути збережений, але тільки після того, як він визнає Ісуса
як Бога живого, Месії і Бога в тілі людини і включають в себе й у вчення Ісуса Христа.

Божого творіння
Там є ще один аспект #1 вище що Бог показав мені. Це має відношення до 7 днів творіння. Я про
те, що Субота була створена на 7й день, коли Бог відпочивали. Бог просто показав мені що це не зовсім
коректно.
У першому буття 1:1, розповідає Бог, він-творець.
У першому реченні другий вірш буття 1:2, Бог говорить нам, що це місце було, як тільки перед
тим, як він сотворив Вселенну.
У другій половині буття 1:2, він описує його початковий маніпуляцій з як він викликав Всесвіту,
що ми знаємо до форми.
Потім в буття 1:3, Бог представила світла в темному порожнечу.
У книзі буття 1:4, Бог ділить світло від темряві.
У першій частині буття 1:5, Бог дає ім'я світло і темряву.
Це наступна, де Бог просто показав мені щось нове. Останнє речення буття 1:5, Бог говорить нам
щось важливе. "І був вечір і був ранок Перший день." Як кожна інша особа, що має прочитав це, я
припускав, що це був Божий шлях перелічення першого дня створення. Бог показав мені, що це не те,
що ця фраза робить.
Перший Бог говорить нам, що він зробив у своїх маніпуляцій створення викликати його форми,
як він має намір, що її формують, (Божі під контролем еволюції), а потім він дає ім'я те, що він зробив.
Потім він дає нам ще одне. Ми всі припускали, що вона кличе роботу він мав за день1 числа 2nd день, т. д.,
але що він показав мені, що це насправді перший стандартний блок його іншій частині створення сім
день тижня, який завершена в суботній день, або 7-й день.
Він не є перелічення його створення Всесвіту до семи днів; Він є безперечним семиденного
тижня і створення суботи. Бог не створює суботи і сьомого дня, знадобилося всього 6 днів, щоб
побудувати його заснування і потім сьомого дня він є Коронація.

Він показав мені чому це його наміри, вказуючи щось мені я не помітив перед, і я вважати,
більше ніхто не було ні. В кінці, що ми називаємо в перший день, слова, які він використовує,
припустити, що день тільки починається не на досягнення мети. "І був вечір і був ранок Перший день."
Способом, що Бог продовжує час в тому, що вечір або sundown через ніч і ранок, в тому числі sunrise,
включені до нового дня. Якщо Бог був перелічення в перший день, що він вже описав, був показує нам,
що вона була завершена, він Закінчивши його праць на цей день, то вірш повинен був сказати у "І на
eveing і був ранок другий день," не перший. Якщо ви помітили, він це робить для всіх, але сьомий день.
Він не нумерує сьомого дня, він говорить нам, це:
Бог каже:

Таким чином небеса та Земля було закінчено і всі з них. Буття 2:1
І сьомого дня Бог закінчив свою роботу, яку він чинив; і він відпочив у дні сьомого дня від усієї
праці своєї, яку був чинив. Буття 2:2
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 2:3
Бог сотворив Вселенну першу секунду буття 1:1, з цього моменту, він маніпулює, що який він
створений, щоб викликати його форми, як він має намір повинні складати. Якщо ви читали кожного дня
створення, я думаю, ви побачите, він робить не створили нічого знову, але просто змушує його бути.
Саме він викликані його форму своїх маніпуляцій цю оригінальну творчість "Глини," якщо ви будете.
Єдине, що він створює, крім Всесвіту, це суботній день. Створення Всесвіту має шість днів
формуватися або я повинен сказати "Розвивалися," в те, що ми знаємо сьогодні, але суботи вимагає
сьомого дня, Божий день відпочинку, щоб доопрацювати його. Він приймає Бога сім днів, щоб створити
суботи; Всесвіт тільки взяв шість днів.
Коли Бог перелічує днів творіння, це не з метою надання час посилання на кожного етапу його
маніпуляцій створення до форми, як він має намір, але це встановити фундаменту, "шість день ви
повинні працювати, але на сьомий день буде відпочити". Щодня Бог створює дві різні речі, Всесвіту і
основою для суботи.
Ви повинні розуміти, субота є більш важливим, ніж решта Богу Всесвіт. Це більш важливо, що
ви підкорятися його заповідей, ніж щоб зрозуміти механіки його Всесвіту.

Я провів так багато часу щодо ведення правда суботи, через це значення. Якщо ви тримаєте будьякий день, відмінні від тих, продиктовані нам Богом, то ви, використовують проти Бога. Як я показав,
якщо ви не підкорятися Богові, то він вважає вас ненавидіти його. Тільки в послуху вам показати вашу
любов.
Якщо він говорив Богом, це правда.
Якщо він не говорив Богом, це неправда.
Що робить Четверта заповідь, яка поєднує всі інші заповіді як справжнє поклоніння Богу
Творця? Це посилання, закон про створення самого. Там були багато релігій протягом століть, які мали
елементи Десять заповідей у них, але всі вони були поганські релігії, тому що вони стосувалися не з
тим, що їх Бог був творець Всесвіту і таким чином захопили його авторитет всього всесвіту, в тому
числі нас, тому що він-наш творець.
Посилання, наведені в четвертої заповіді до створення — до слів:
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 20:11
Ви бачите, існує сім днів творіння, не шість днів, сьомого дня, який є завершення тижня призвели
до дотримання суботи, бо коли Бог відпочив і сьомого дня, він все ще щось створив. Бог завершено
створення суботи і сьомого дня. Суботи входить до стільки створення як Планета Земля, рослин, тварин
і людина. Що Бог потім освячена і зробив у суботній день святих, тільки додає до важливості що
покладає на неї. Дотримуватися суботу на будь-який інший день, відрізняється від того він наказує, щоб
показати неповага Бога Творця і, отже, Ваша ненависть. Пам'ятайте: "Love Me; Мої Заповіді

зберігайте!»

