Урок 4
Як маніфест нашої любові до Бога
Два заповідей Ісуса
Це моя думка, яка вчить, що Ісус, можуть бути зведені в його двох заповідях, тому давайте
обговорювати ці заповіді.
Але коли фарисеї чув, що він поставив садукеї змусити замовкнути, зібралися разом. Matthew
22:34

Перша заповідь Ісуса
Як сказано в книзі Matthew
Один з них, який був адвокатом, запитався його: питання, випробовуючи й кажучи: «Майстер,
який є найбільшої заповіді в законі?» Matthew 22:35-36
Ісус сказав йому: "Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю
думкою." Це й найперша заповідь. , І другий як сказав він,: Люби свого ближнього, як самого себе. На
цих двох заповідях повісити весь закон і пророки стоять. Matthew 22:37-40
Ви розумієте, що Ісус говорить нам? Найбільший всі заповіді не є навіть один з десяти заповідей,
але що ми любити Бога всім серцем, душі і розуму. Я вважаю, що це розглядається Ісуса, найбільшим з
усіх заповіді, ми повинні взяти час, щоб зрозуміти, чому.
Вище від книги Matthew Ісус задав питання, "який є великим заповіді в законі?" Замість того
щоб дати відповіді на питання, одним з десяти заповідей, що закон, Ісус дає у відповідь щось, що не
входить до десяти заповідей, принаймні, не на перший погляд. "Це й найперша заповідь." На додачу до
що, Ісус говорить нам, що це дуже потужна показ любові до Бога, є найбільшим з усіх заповідей.
Це говорить мені, що найбільша заповідь, як це визначено Ісуса, не є ще одним з Божого Десять
заповідей, але що Ісус хоче, щоб це потужний показ любові до Бога. Це змушує мене задатися питанням,

що то Ісус говорить нам. Що означає, або як ми проявляємо такий потужний любові до Бога. Я
залишився немає вибору, окрім як дати думки, вивчення і молитви про те, що Ісус намагається навчити
нас. Чи знаєте ви, читач, що Ісус означає або як маніфест цього рівня любові до Бога?

Як сказано в книзі Марка
Книжників приходив і почувши їх міркування разом і сприйняття, що він мав відповів їм: Ну,
запитав його, "що це перша заповідь з усіх?" Позначити 12:28
Тут у книзі Марка, задавати запитання є адвокатом, але писарем. У цій версії, Писар не є
спокусливо Ісуса, але має сприйматися, що Ісус був ще одне питання добре життя, тому вирішив
поставити йому це питання.
І Ісус відповів йому: "у першу чергу є заповіді, чують, Ізраїлю; Господь, Бог наш, один Господь: і:
Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою і всі твої сили: це
перша заповідь. І другий подібне, а саме, "Люби свого ближнього, як самого себе. Нема іншої більшої
тез заповіді над. Марк 12:28-31
Відповідь, що Ісус дає в обидві версії є по суті те ж саме тим не менш.

Як сказано в книзі Луки
І ось, законник один і спокусив його, кажучи: «Учителю, що робити мені, щоб вічне життя
осягнути?» (Ісуса),-сказав він йому: "те, що написано в законі? Як readest ти?" І він, (юрист),
відповідаючи на сказав: "Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всі твої сили
і всією своєю думкою. і свого ближнього, як самого себе. І він (Ісуса), сказав йому: "ти маєш тут же
відповіли: це робити, і ти будеш жити." Від Луки 10:25-28
Ще раз в Євангелії від Луки особа, задаю це питання адвокату, але Луки показує його визнано
юристом відповіді на свої питання і не Ісус. Питання полягає не так само небудь. У перших двох книг
питання в тому, "Що таке найбільшої заповіді всіх"? У книзі Луки йдеться, «Що робити мені, щоб
вічне життя осягнути?»
Я бачу Ісуса відповідь на цей законник, важливо. Ісус не відповісти на питання, сам, але дає
адвоката, який повинен знати Закон навиворіт, відповісти на питання, сам. Адвокат потім дає відповідь,
": Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всі твої сили і всією своєю
думкою. і свого ближнього, як самого себе."

Де в Писанні?
Я вважаю це важливим, тому що я хочу знати, "де в книги Старого Завіту це дає цю відповідь?"
Це є адвокатом, даючи відповідь. Адвокат повинен бути добре освічені в законі. Знати це, закон народ
Ізраїлю, на даному етапі історії, включає в себе десять заповідей, а також всі ті інші заповіді й
постанови написані Moses. Так знову прошу вас читач, "де це написано, що цей законник міг знати його
відповідь правильними?"
Відповідь на моє запитання, скоро, але давайте спочатку проаналізувати відповіді, даного Ісусом
в перших двох книг.
Питання для мене в тому, "як ти любити Бога з вашого серця, душі і розуму?" Я просто говорю,
"я люблю тебе Господь, Бог, творець Всесвіту, і я приймаю, що ви прийшли жити серед нас в тілі
людини, Христос Ісус, і для мене ви мій Спаситель і Спасителя?" Є деякі, які я говорив, що сказати, так,
що все, що вам потрібно зробити, і ви благодаттю. Мені кажуть, що в цьому я буду збережені і погашені
благодаті Ісуса, і що не треба робити нічого іншого, як спосіб перевірки правопису себе або даючи
демонстрація моя любов.
Це не є правильним для мене Однак. Я впевнений, що щось більш необхідна, як показ моя
любов? Врешті-решт є кілька релігій, які називають себе християнином і, звичайно, єврейської та
мусульманської релігій, і всі вони стверджують, що вони є істинна віра. Однак, є тільки один Бог, тому я
вважаю, що може існувати лише одна правдиву віру. Істинна віра, вірний спосіб поклонятися йому,
повинен бути той, який сам він розповів нам про. Маючи це на увазі я дав молитви до Бога і запитав
його, щоб показати мені свою правду.

Бог визначає кохання
Це був мій досвід, так як я почав мій подорож у пошуках Божої істини, що Бог досить часто дає
мені відповіді на мої молитви у той час як я читав Біблію. Так починала я старанного дослідження,
дивлячись вперед, щоб його відповідь, як я шукав для де в Писанні адвокат міг би знайти відповідь, що
він дав записано.
Питання все ще зберігається, "Як я маніфест цієї любові" як просили Ісуса перша заповідь?
Це дає мені причина для визначення любові, в рамках дослідження старанно те, що я читав у Біблії як
розповів нам у наступні вірші.

"Я люблю їх, які люблять мене; і тих, хто мене рано (старанно) знайдуть мене." Приповісті 8:17
Словника американської спадщини має багато різних визначень, під словом «любов», але той,
який, здається, кращий пов'язаних з цього питання, "щоб"мати глибокі, ніжне, н
евимовною відчуття любов'ю і турботою до.
Бажаючи, щоб переконатися, я зрозуміла, визначення, я підняв очі визначення у word
невимовною, який, "Incapable з висловив; невимовну або невимов
не." Я також вирішив шукати слова турботою, просто щоб бути впевненим, розуміли його значенні,
словник розповідає є "Турботою" "причина тривоги і занепокоєння."
З цією інформацією більш повного визначення слова кохання виникає, ""мають глиб
окі тендер, невимовне і невимовне відчуття любові і
тривоги і занепокоєння бік.
Я прошу вас, читач, чи що ухвалою допомагає вам зрозуміти, як сповідувати свою любов до
Бога? Це не допоможе мені все, що набагато. Я пропоную, що ми шукаємо сенс любові, в біблійної
точки зору. Врешті-решт, Бога й Ісуса як розповісти нам любити їх, так Хіба не стоять на причини, що
вони говорили нам, як маніфест це любов?

Свого всім серцем своїм
Це перша частина як показати свою любов до Бога. Ви коли-небудь дали думки про те, що
означає любити всім серцем? Для мене це відбувається таким чином: я люблю свою дружину 46 років
всім серцем, але як я маніфест цієї любові до неї? Слова "я тебе люблю", є просто порожні слова, поки
заповнити їх з змістовних актів. Ви можете сказати ста людей, ви любите їх, але поки ви
продемонструвати любов у або інші моди, слова залишаються порожніми. Я покажу мою любов моя
дружина, кожен раз, коли я пестити її волосся або поцілувати її на шиї або просто підійшов до неї і дати
їй обійняти.
Це, як ви заповнити порожні слова з діями. Виникає питання, "як ви переклад такого роду дій до
Бога?" Ви можете ні бачити і не відчувати себе Богові, тому жоден з цих дій проявлятися ваше серце
повстяні любові до Бога.

Всією душею
Цей є другою частиною як Ісус вчить нас любити Бога. Ви коли-небудь любив нікому всією
душею своєю, чи знаєте ви, навіть по-справжньому є те, що душа? Біблія говорить нам, що Бог зробив
людина живу душу, не що він дав нам живої душі, але що він зробив нас живу душу.
І Господь Бог формується людину з землі а потім вдихнув у його ніздрі дихання життя; і людина
стала живу душу. Буття 2:7
Як ви бачите, Бог не дав людині живу душу, але насправді зроблені людиною живу душу. Це
говорить мені, що душа частини тіла і не окремо від нього. Я до знаходження цього розуміння,
припускали, що душа, який отримав воскрес, і не тіло, це говорить мені, я був неправий, про що, і це
орган, який отримує воскрес, в тому, що душа це частина тіла.
Це те, змушує нас задати питання ще раз, що таке душа? Для того, щоб зрозуміти це я
пропоную, що ми порівнюємо людини до інших тварин, встановленими на землі під час шостий день
створення. Чим відрізняється від людини і тих тварин, які б дали точки зору щодо того, що душа?
Мій вивчення Біблії говорить мені, що немає тварина, яка ходить на землі цій землі, що Бог
зробив живу душу до. Тому ми тільки потрібно порівняти тварин до себе, щоб визначити, яка душею
може бути.
В тому, що Бог говорить нам, щоб любити його, я припустити, що здатність до любові, є
свідченням про те, що мають душу. Я міг би використовувати, порівняння чоловічий найближчими
посилаються на тваринного царства і порівняти мавп і шимпанзе з здатність людини до любові, але у
мене немає особистого знання щодо це, так що замість цього я буду порівнювати людина тільки інші
тварина що я переконаний, має здатність показати любов.

Собаки і душі
Собака завжди вказується назва як кращий друг людини. У стародавні часи це було через
партнерство між людиною і собакою на полюванні за їжу. В ці часи, коли ми повинні йти тільки на
ринку купувати їжу цей зв'язок не має значення, однак собака ще вважається кращим другом людини,
через його спілкування з нами і собаки нездатності надати такий потужний лояльності до своїх
господарів. Це цей лояльність, яку я завжди асоціюється з формою любові.

Я переконаний, що собака має потенціал, почуття любові, але насправді почувають любити?
Багато інших тварин показують аналогічні можливості; тому мені цікаво, якщо здатність відчувати
любов є те, що душа все-таки, в те, що Бог аспектом тільки людини зробив живу душу.
Одним з аспектів людина, що я впевнений, не те, що тварина може робити полягає, щоб дати
когнітивних думки про те, що означає любити. Хоча собаки можуть мати можливість показати любов,
однак, у нього немає розуміння любові або навіть те, що він любить, це просто діють на інстинкт. Це не
те, як людина відчуває любові; принаймні це, як я проявляє любові.

Ввійти в життя
У вчення Ісуса, а також останні шість Божого Десять заповідей Бог Ісус вчить нас аспект любові,
і моралі. У рамках цього уроку Ісус сказав нам наступне:
Але якщо ти хочеш, щоб зробив ввійти в життя, ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАПОВІДЕЙ. Matthew
19:17
"Життя" що Ісус має на увазі не є нашими Земне життя на землі, але життя вічне, що Бог
пропонує як подарунок для тих, хто показати свою любов до нього.

Пам'ятайте: на лагідні успадковують землю, і на лагідні є Святим Богом. Після вище вірші,
які дають відповідь на питання до юриста Ісус потім перераховані п'ять із десяти заповідей; знову ж
таки Ісус повторює його другий заповідь.
Ти будеш творити не вбивство,
Не чини перелюбу,
Не кради,
Не свідкуй неправдиво, Matthew 19:18
Шануй свого батька та матір: і,
: Люби свого ближнього, як самого себе. Matthew 19:19
У наданні цей список з п'яти останніх шість з десяти заповідей, Ісус вчить Десять заповідей. Ісус
запитав, що таке найбільше заповідь, і його відповідь полягає в "любов" Бог з вашого серця, душі і
розуму. Ісус, то дає нам визначення про те, як виявляється цей потужний любові до Бога завдяки даючи
список з п'яти Божого Десять заповідей.

Коли ви об'єднаєте цей список десяти заповідей з того, що Бог повторює всій Біблії, ви
зрозумієте, як Бог дає нам визначення щодо того, як ми хочемо, щоб показати нашу любов до нього.
Чинить милість тисячам їх що мене любиш, і тримати мої заповіді. Вихід 20:6
Саме в цьому вірші, де виявлені аспекти душі. Бачите, Бог говорить нам, що якщо ми збережемо
заповідей його, то ми показуємо нашу любов до нього. У цьому Бог показує нам свою маючи милість до
тих, хто дотримується його заповідей і є цей виявлення своєї душі, що має намір що ми любимо наших
душею.
Слово «милосердя» визначається англійському словнику як, , хто має співчутт
я, шкода, прощення, людство, щедрість по відношенню
до інших. Те, що інші тварини має в них можливість виставити будь-який із цих атрибутів, але
людина. Тому ця можливість, яка дає докази нашої душі.

Образом Божим
Бог створив людину за своєю подобою; зображення повинні бути не тільки форму або форму, але
атрибути, а також. В тому, що у нас, як Бог, є можливість дати співчуття, шкода, прощення і щедрість
іншим, розкриває нашої душі, просто як і Божий душі. Коли ви також поглянути на шість моральних
імперативи перераховані в десять заповідей, ви побачите в них аспектів мати душі, що тварини не
мають. Це дані, які визначають, що душа, і це душа, що робить нас образом Божим.

Всією своєю думкою
Третя частина як Ісус велів нам любити Бога є нашу весь думкою. Розум є ще один з аспектів
людини, що жоден з інші тварини мають. Мозок людини має потенціал для зберігання величезних
об'ємів даних, а потім порівнюючи ці дані, використовуючи когнітивних думав, з'ясувати сенс а потім як
застосувати цей сенс. Одна справа, щоб зберігати дані в пам'яті, що тварини мають обмежені
можливості робити, це зовсім інший, щоб взяти ці дані і знати, як зробити використовувати його. Це
різниця між того, хто є освічені і той, хто має мудрості.

Люблю через знання
Любити Бога з наших весь погляд, є ще один спосіб сказати, що Бог хоче, щоб любити його від
наших знань про нього а не сліпої віри. Чим більше ви знаєте про Бога, більше знань справжній слово
Боже, який є вічне Євангеліє Божому, тим більше ви зрозумієте, що Бог це все про. Це моя думка, чим

більше ви розумієте і може розрізняти Божу істину від брехні сатани, тим більше ви прийдете до
любити Бога. Можливо зараз ви зрозумієте, що Ісус говорить, коли він говорить нам, щоб любити Бога
всім серцем, душі і розуму.

Пошуку, де адвокат отримав його відповідь
Через моїх зусиль, щоб дати визначення три складові даючи любові до Бога було показано, де
адвокат отримав його відповідь, яка повинна любити Бога з вашого серця, душі і розуму.

Цитата з Moses
Ви знаєте, що це фразу, ": Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і
всією своєю думкою," не виникає з Ісусом, але що Ісус насправді дає пропонування від слова, написані в
книзі Повторення закону рука Moses, близько 1500 років раніше, які логічно , в тому, що Ісус був
юристом, відповісти на питання, сам. Це з працями Moses, яка дала адвокат відповідь.
Але якщо звідти ти будеш звертатися до Господа Бога твого, ти будеш його знайти, якщо ти
шукати його свого всім серцем своїм і всією душею. Коли ти у біді, і всі ці речі приходять на тебе,
навіть в останні дні, якщо звернутися до Господа Бога твого і ти будеш бути послушним його голос:
для Господь, Бог твій, Бог милостивий Бог; він не залишу тебе, ні знищити тебе, і не забувайте
заповіту батькам твоїм, якого присягнув їм. Deuteronomy4:29-31
Це не єдине місце, де Moses визначає як сповідувати свою любов до Бога. Я включив ці вірші,
тому що я хотів би вказати на те, що я вважаю, що важливо на вас. Фраза "Навіть в останні дні" має сенс
для тих, які називають себе християнської в цьому на двадцять перше століття, а також в дні Moses і
Ісуса.
Фраза, "ти будеш знайти його, якщо ти шукати його свого всім серцем своїм і всією душею
своєю," говорить мені, що Бог вимагає від нас ніж просто шукає його старанно, як і навчання та
досліджень, більше, але що ми повинні шукати Бога з повним бажання знайти свою правду і з метою
надання поклоніння йому ми поповнюємо його. Якщо ви вивчаєте Біблії з метою розуміння Божої
істини, ви можете знайти свою правду, але якщо ваш пошук не є не тільки за правду, але знайти самого
Бога, ви не знайдете його, за винятком в результаті розуміння його правду.

Брехня спростував
Є багато людей, які кажуть мені, що Десять заповідей були тимчасові домовленості між Богом і
євреїв, але, що як християнин, ви благодаттю через благодать Ісуса і що християнина вище закону, і
тому Десять заповідей вас не стосуватися.
Вище фраза, я відчуваю, показує, що віра буде ЛЕЖАТИ. Moses говорить тих, хто не з свого
часу, але ті з нашого часу, що читати його слова, що в останні дні, що коли скорботи приходить до нас,
Бог не забуде його заповіту і волю, Якщо ми збережемо Заповідей Божих, помилуй нас. Це говорить
мені, що Десять заповідей є важливою і необхідною в як християнських дає поклоніння Богу, так само,
як застосовуються до початку ізраїльтян. Це ще більше дається підтримки в наступні вірші.

Те, що Бог вимагає від?
І тепер, Ізраїль, що чи стане Господа, Бога твого вимагають тебе, але треба боятися Господа
Бога, ходити на всіх дорогах своїх і любити його і служити Господу, твої Бога свого всім серцем своїм
і всією душею своєю, щоб дотримуватися заповіді Господніі постанови його, що я наказую тобі
цього дня назавжди твоє? Повторення закону 10:12-13
«Що ж Бог вимагає від вас,» але дотримуватися заповіді Господні. Як простий та прямий
вперед знаходяться ці слова, ще так багато людей, які називають себе християнином, спростувати їх як
не докладаючи до них.

Як я знайшов Бога
Я не впевнений, я отримую через те, що я маю наміри, отже, дозвольте мені дати вам точки зору
в мій особистий пошук істини. Мій двоюрідний брат-висвячений міністр, і він часто разу цитату з Біблії
і потім дати визначення цитата означало. Я був не розбирається в Біблії, але чомусь я знав, що його
визначення не завжди правильно. Я намагався пояснити, що, фактично, означали вірші, але без освіти в
Писанні, що мій двоюрідний брат має він посміхнулася мені, як мудрий старий б по відношенню до
наївними маленької дитини. Це розчарування в мою відсутність знань є те, що привів мене до вивчення і
шукати справжній зміст Біблії Писання.
Ви бачите, я не починаються з бажання знайти Бога, тільки для того, щоб знайти істину, що б
показати мій двоюрідний брат його помилку. Після кількох місяців я знайшов багато Божої істини, але я
все ще відчував, що там було щось відсутній. Саме тоді, що я почав молитися Богу за напрямком, не

тільки в мої дослідження, але також в моєму житті. Після того як я звернувся до Бога в молитві, що
форма поклоніння, Бог зглянулася над мене. Через Боже напрям таким чином знайшов Бога, а також
його правду, і моє життя була не те ж саме з моменту. Тепер я знаю, не тільки Божої істини, але що Бог
реальних, живих, і що він створив все, що є в тому числі мене. Я знаю, це не з сліпа віра, а від
отриманих знань. З цим знанням я присвятив решту життя для служби Богу, в будь-який спосіб, що Бог
дає мені напряму. Я сподіваюся, ви зараз більше знань, що Повторення закону 10:12-13 говорять
близько, як показали з особового рахунку мій.

У біді
Фраза, "коли ти у біді," з тринадцятого вірша, відноситься до будь-який час горя або важкі часи,
якщо ви подивитеся, Богу, він буде бути там, щоб дати вам комфорт. Більш конкретно, однак, це
посилання, щоб час скорботи, що євреї пережив під час свого полону в Вавилоні і час скорботи, що
християни протрималась під імператорів Римської імперії а потім остання під torchers і смертей, скоєні
Римської церкви, протягом 1260 років темні століття, а також великої скорботи, що Ісус говорить нам
буде відбуватися в кінці часів.

В останні дні
Фраза "навіть в останні дні," є посиланням на кінець днів, які починаються, коли на пророцтва
Ісуса з книги Matthew і одкровення, починають збудеться, то є, що навіть якщо ви не Бога перед
скорботи кінця днів, це ще не надто пізно для тебе, щоб покаятися в своїх гріхах і просити у Бога
прощення.
Призначення великої скорботи носить двоякий характер.

Перший: Карами, які впливатимуть лише на ті, які мають знак звіра, щоб справити враження
на тих, які думають, що вони є одним з Богом втілити в життя, коли виразками страждає їм, що вони
помилково, і повинні вносити свої шляхи.

Другий: Показати у вельми реальним способом, що Бог є реальним, і що його терпіння з
людство знаходиться на досягнення мети і його гнів на всіх, що відкидають його слово, прибув.

Слухняними його голос
Фрази, "будеш бути послушним його голос" є інструктаж нам, що ми повинні коритися законів
Бога, який є Десять заповідей, а також інші святі Євангелія Божого. Це також означає, що те, що Бог
говорить, його Святе Євангеліє правди, і якщо ми прийняли його слово як правда і тому розуміють, що
якщо Бог не говорю це, брехня, то ми будемо послушним його голос.

Те, що Бог вимагає від нас?
Фрази, ",що вимагають Господь, Бог твій з тобою," який є початкового питання, я запитав,
"більше повинен зробити, щоб врятуватися, ніж просто сказати, що Ісус є моїм Спасителем?"
Відповідь на це питання є, ", але боятися Господа, Бога твого, ходити на всіх дорогах своїх і
любити його і Служіть Господеві Бога твого всім серцем твоїм і всією душею своєю,

дотримуватися заповіді Господаі постанови його, що я наказую тобі цей день твоє
назавжди?"

Боятися Господа, Бога твого
"Щоб боятися Господа, Бога твого," має більше спільного з побоюючись себе, ніж бути в
страху Божого. Якщо ви слухняні Заповідей Божих, тоді вам нема чого боятися від нього, але якщо ви
займаєтеся lax ваша ж слухняність і вашого поклоніння, то у вас щось страх. Але це ви і ваші дії, які
принесуть про Божий гнів на вас, так що це самі ви повинні боятися, що ви не ковзання від шляху
праведності.
Ви також повинні знати, що фраза "Боятися Господа" не тільки призводить боятися.
Англійське слово "Страх" визначається як: щоб бути в жах, страх, тривог
а, жах, лиха, страху. Але щоб бути в Страху Божого краще розуміли перейдіть до
вихідного івриті слово для його визначення. Івриті слово "Yare" дають узгодження визначень як
Англійське слово, але один аспект що Англійська пропускає і що благоговінням. Мати
"Reverence" для кого-то є мати повагу, захоплення, поклоніння,
благоговіння, шанування і відданістю. Так що можна бачити
боятися Бога Лорда, щоб дати поклоніння і повагу до Бога не тільки необхідно страшно про нього.

Всі його путі
Фраза "ходити у всіх шляхах його," є ще один спосіб сказати, прийняти моралі Бога і зробити
свій власний. Шість моральних імперативи перераховані в десять заповідей, а також мораль вчив Ісус
способи Бога та є відображенням його особистість, моральні якості і його честь. Так що коли ви
обійняти моралі Бога і зробити її вашої моралі, потім ви гуляєте шляху, Господа, який також є ще один
спосіб сказати, що ти праведників таким чином, ваш .

Взяти до відома: фразу вище, "навіть в останні дні," є посиланням до Кінця днів, які я
впевнений, ми зараз живемо в. Слово "Скорботи," відноситься до першої світової війни та її похмурі
наслідки, що Ісус говорить про в книзі Об'явлення.

Цитата з Moses
Коли Ісус дав нам свої заповіді два, він був цитуючи вірші вище. Тому Ісуса перша заповідь не є
його на всіх, але був написані Moses, з волі Божої звичайно, так що я думаю, можна сказати, що вони є
слово Боже, але приділено Moses для зменшення 1500 плюс років до першої Ісус говорив їм. Саме в цій,
що Бог показує, як слова Старий Завіт є лише в разі необхідності, для християн вчитися як слова з
Нового Завіту, тому що Новий Заповіт приносить до завершення, що який була дана в Старому Завіті.
Ісус вчить, що Десять заповідей є важливим для християн, як вони були для оригінальних ізраїльтян.
Якщо ви читали вірші, що ведуть до та після них в книгу Второзаконня, як в главі 4 і глава 10, ви
знайдете контексті про те, що Moses говорив про які породили його писати ці слова. Перший вірш
розділ 4, також досить багато резюмує контексті про те, що Moses було говорити про.
Тепер же, Ізраїлю, статути а для судових рішень, які я навчаю вас, для їх, що ви може жити і
йти і володіють землі, яку Господь, Бог ваших батьків дає вам робити. Повторення закону 4:1
Moses Говорячи про викладання народу Ізраїля, статути та аж судових рішень, яка є закони
Moses написана від його рук, але і в цьому контексті представляє всіх законів Бога, у тому числі Десять
заповідей. Це стане очевидним, як ви будете продовжувати вивчення Біблії.

Поклоніння, як Бог команд
На мою думку це надзвичайно важливі для тих, хто дійсно хоче, щоб поклонятися Богу, як він
наказує, що ми поклоняємося йому. Це моя твердо зрозуміти, що якщо ви не поклоняються Богу, як він
наказує, то ви не поклоняються Богу на всіх. Це дається підтримки в наступний вірш.
Ви не повинні додати до: слово який я наказую тобі, ні ye повинен зменшити нічого від нього, що
ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Це те, що я говорив всім разом, хоча я сказав, що його за допомогою різних слів. "Ви повинні
поклонятися Богу, як він наказує, ні додати, ні віднімання з як він наказує, що ми повинні
поклонятися йому, щоб вклонятися жодним іншим способом, щоб не поклонятися Богу,
створення, але деякі інші винахід свій власний." Не поставити слова в рот Бог.

Не забувайте про чудеса Божі
Тільки, стережися, до самого себе і тримати душу твою старанно, не ти забувати те, що свої
очі бачили, і принаймні вони відправляються з твого серця всі дні свойого життя: але навчити їх син
твій і сини твої сини; Повторення закону 4:9
В цих віршах Moses попереджає Ізраїлевим, щоб тримати законів Бога. В тому, що Бог Ізраїлів є
той же самий Бог, який є Христос, який прийшов на землю в тілі людини, Ісус, це то говорить мені, що
це попередження стосується нас, хто слідувати вченням Ісуса, так само, як він застосовується до них в
дні Moses. В тому, що сам Ісус, вказуючи на це, що була написана Moses, і контекст що Moses було
говорити про, тому контексті, що Ісус вказує рукою, і що контекст, щоб зберегти Десять заповідей і в
цьому ви проявляєте вашу любов до вашого серця, душі і розуму для Бога.
Moses дає попередження, стережіться, до самого себе," означає запам'ятати всі ті речі, які Бог
показав вам, і тримати закони, що Бог дав вам. Незважаючи на те, що ви і я не бачив Бога, частина
Червоного моря, ми знаємо, що це сталося, і ми можемо бачити його з слів, що написано в Біблії. Таким
чином, коли Moses розповідає Ізраїлевим, щоб пам'ятати тих речей, які вони бачили, він також говорить
нам, щоб пам'ятати про них як добре.

Ізраїльтянин, визначені
Там було багато плутанини приводу сенсу, який визначається як послугами Палац з'їздів та які
визначається як єврей, більшість християн, що я говорив до скажіть мені, що вони є одним і тим же. Я
не знайшов це буде правильно, однак.
Палац з'їздів це той, хто над приходить свої гріхи і кається, як Яків зробили, що є чому Бог
назвав його Ізраїль, і тому ті, хто тримати Заповідей Божих, ізраїльтяни і не обов'язково євреїв.
Більшість з тих, що можна назвати "Єврей" не дотримували Заповідей Божих з роками, тому Бог
викликала храму повинні бути знищені, не один, а два рази в історії.
Не треба вставати цієї суміші з Ізраїлю, або єврей, бо вони є громадяни Ізраїлю нації і, отже,
учасників другого Пакті що Бог зробив з Moses і перший ізраїльтян.
"Палац з'їздів" може бути визначена як тих, хто тримати Божих зап
овідей .
" Тримати душу твою старанно," говорить мені, що роботу з підтримки закони і постанови Бога
не легко, тому ви повинні працювати "старанно" на запобігання себе від забувши їх і розбиваючи їх. Це
шляху праведності. Ви повинні зробити себе знати, що сатана-брехун і буде обманювати Вас з його
брехня якщо ви не старанно шукав Божої істини. Якщо це не написано в Писанні Біблії потім це не
Божа. Якщо це не Бога, то він повинен бути сатани, бо він принц лежить.

Другий заповідь Ісуса
І другий, як сказав він,: Люби свого ближнього, як самого себе. Matthew 22:39
Цей вірш не автономний заповідь, але має кваліфікатор, ", як сказав він," який пов'язує його
перша заповідь Ісуса. Коли ви розумієте, перша заповідь, то зрозумієте повністю другий.
Як і перша заповідь слова, ": Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і
всією своєю думкою". , Також відноситься до другого заповідь Ісуса. Інший вірш ви знайдете цих слів,
написаних:
І Господь Бог твій зроблять тебе Урожайний в кожному творі свою руку в плодах тіло твоє і в
плодах твої великої рогатої худоби та в плодах землі, назавжди: бо Господь буде знову я тішусь за
тебе назавжди, як він раділи батькам твоїм: якщо ти будеш слухатися голосу Господа Бога твого ,

щоб тримати його заповіді й постанови його, що написано в цій книзі закону, і якщо ти Господа Бога
твого твого всім серцем своїм і всією душею. Повторення закону 30: 10
Цьому потім дає визначення про те, як сповідувати свою любов до Бога, що перша заповідь Ісуса
включає в себе обсязі Десять заповідей. В тому, що Ісус відноситься до його перша заповідь як, "Це й
найперша заповідь," має бути описано, тих, хто думає, що потребує лише «любові твоїй сусід,» не праві.
Сам Ісус акцент робиться більше на його перша заповідь, ніж він робить свій другий.

Як сказав він
Як я вже сказав, ключ до розуміння другий заповідь Ісуса-це словосполучення, "подібними
присвоює" Це означає, що як Ісус Христос показав свою любов до нас в його перша заповідь, навчаючи
нас як поклонятися і показати нашу любов до Бога, яка визначається дотримування Десять заповідей,
отже, ", як сказав він," показати свою любов ваш сусід у другому заповідь Ісуса, навчаючи вашими
сусідами, як поклоніння Богові. Іншими словами, ви нести на діяння Ісуса, "вчити інших, як поклоніння і
любити Бога," , показуючи ваші сусіди, як до Бога. Зрозуміла це найкраще за словом "Євангеліст," ,
що означає, що Ісус кличе все, які перетворюються на істинний і правильний поклоніння Богу, що це їх
роботу, щоб показати іншим, як добре.

Любіть ворогів ваших
Ісус кожному його двох заповідях в наступні вірші, що я бачу, як спосіб з розширюючи на тих,
що я тільки показав.
Але я вам кажу, Любіть ворогів ваших, благословить їх, хто вас проклинає, робити добро тим,
що ненавиджу тебе і молитися за них якої despitefully використовувати вас і вас переслідувати будуть;
Matthew 5:44
Бути синами Отця вашого, що на небі: бо він вирізняє його сонце піднятися над злими й над
добрими і дощ на праведних і на неправедних пахощі. Matthew 5:45
Якщо ви любите тих, хто ненавидить ви, то ви досягли цього pinnacle моральних зросту яку Бог
сам має.

Пам'ятайте: незважаючи на наші гріхи, Бог буде як і раніше прости нам і любити нас, якщо
ми просто каятися наших гріхів і попросити вибачення. Таким чином, ми повинні робити що-небудь
менше тих, хто грішить проти нас?

Коли бо ви любите тих, що люблю тебе, яку нагороду ви маєте? Те ж проробіть погани не?
Matthew 5:46
Любити тільки ті, які люблять вас, дуже легко. Не існує тесту ваш моральна характеру тим
самим. Коли ви любите тих, хто ненавидить тебе, то розкривається справжня внутрішній душі.
На митники були зберігачі таверна, але перш за все, це було посилання на збирачі податків. В
тому, що збирачі податків розглядатися в тій же компанії, як зберігачі таверна, показує тільки як мало,
вони були розцінені вчасно Христа. Хоча вони взагалі були євреї, вони працювали для ненависного
Римської імперії; вони були римських співробітників, якщо завгодно.
Те, що Христос говорив тут, якщо митниками, любити своїх ближніх, ще ненавидіти тих, які
ненавидять їх, то для вас так само, робить вас не краще, ніж вони. Тільки за любити тих, які ненавидять
вас, зробити ви піднімаєтеся себе над ними а ближче до єднання з Богом.
І якщо ye салют ваших братів лише, що ви більше, ніж інші? Зробити погани не? Отож, будьте
досконалі, як ваш Небесний ідеально підходить. Matthew 5:47-48
Я пам'ятаю, коли я був дитиною, кого-то, я не пам'ятаю, хто відгукнувся на цей вірш, кажучи: "як
може людина бути досконалим, як Бог, ми є немає Бога?" Це правда, ми не Бог, але Бог створив
нас за своєю подобою, тому у нас є потенціал бути досконалим в нашу моральність, як Бог. Тільки за
прагне виконати цей ідеал любити тих, які ненавидять та поводження з дітьми, ви, може бути отримана
досконалості. Це, як Бог Отець ваш Небесний. Чи не Бог прощаємо не слухняні перед Господом, який є,
як вони показують свою ненависть для нього? Якщо ви вірите, що Бог простить вам ваші гріхи, тоді як
син є частиною батько, ви повинні пробачити тих, хто ненавидить ви. Роблячи таким чином, ви
принесете себе ближче до тому ж особистості і характер, що Бог має.

Одинадцята заповідь
Є багато людей, які вважають, що другий заповідь Ісуса має бути Одинадцята заповідь Божому.

Пам'ятайте: Бог Написав Десять заповідей на дві кам'яні столах, які вони можуть тривати
вічно, але заповідь, любов, вони сусідці як свої самоврядування, є лише тимчасовим заповідь. Прийде
час, коли тільки ті, що поклоняються Богу, як він наказує залишиться. Всі ті, що поклоняються сатани
помилкових Євангеліє буде видалено з землі. У той час кожен буде вже знаємо і любимо Бога, так що

заповідь любити наш сусід, показуючи їх шлях до Бога буде вже не потрібне, тобто сказати, що це
тимчасове, тоді як Десять заповідей є назавжди. Це підтримується це на наступний вірш.
І вони повинна навчити не більш кожна людина свого ближнього, і кожна людина свого брата,
говорячи: Дізнайтесь про Господа: для вони все, що мене знаєте, від найменших їх до найбільшою з них
говорить Господь: бо я простить їх беззаконня, і я буду пам'ятати їх гріх не більше. 31:34 Єремії
Ви бачите, 600 з гаком років до народження Ісуса, Єремія говорить нам, що Ісус другий заповідь
більше не матиме мети, тому що, врешті-решт, все, що залишиться людини будуть ті, хто тримати
Заповідей Божих і тим самим вже пізнати Бога, тісно і особисто.

До неба і землі перевал
Поправді ж кажу вам: "поки неба і землі прохід, один йота або йота не переходить з закону,
доки все буде виконано. Matthew 5:18
Отже, ви бачите, Ісус говорить нам, що Десять заповідей назавжди, і що не є складовою
частиною Десять заповідей буде переходити з закону. Також пам'ятайте, що це не для нас (Man)
змінювати або доповнювати законів Божих, тільки Бог має це право та авторитет. Для нас, щоб змінити
все, що сам Бог створив, щоб зробити нас не краще, ніж сатани. Бог дає нам попередження про це в
наступні вірші.

Не треба додати, ні зменшиться
Ye не повинен додати до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього,
що ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2

Десять заповідей дзеркало
Розглянути це: Десять заповідей, як дзеркало. Коли ви дивитеся в дзеркало, ви можете
побачити, якщо ваше волосся переплутано, або ваш краватку на прямі, і т. д. Іншими словами, ви
можете побачити, якщо ти презентабельно вийти на публіці. Десять заповідей, як дзеркало, в тому, що
вони показують вам будь-які беззаконня, ви, можливо, що буде тримати вас окремо від Небесний
Батько. До Бога гріх так огидним і змістовних як звалища токсичних відходів до нас. Тільки, зберігаючи
себе чистий гріха чи ви презентабельно ввести перед Господь Бог твій батько. Тільки за знання і

розуміння Десять заповідей ви зможете подивитися на себе і знати, якщо ви, не гріх, або за наявності
нерівності.
Будь то відомо, що в кінці днів і після тисячолітнього правління Ісуса, необхідність Возлюби
ближнього твого, навчаючи, їм про Ісуса буде застаріли, тому що всіх, хто на той час вже буде знати,
Ісус, особисто і близько і це не буде вам необхідно розповісти їм про нього, то є , що другий заповідь
Ісуса стане застарілою. Тперші десять заповідей Однак все одно буде потрібно. Зберігаючи лише Ісуса
другий заповідь а не одного, з Божої десяти це, всупереч волі Божої.

Як Бог наказує ми поклоніння йому
Є те, що ви повинні мати на увазі, перших чотирьох з десяти заповідей, пов'язано з як ми
зібралися, щоб представити себе перед Богом, показ, поваги і розміщення істинний Бог, наш Творець,
над усіма іншими, коротше кажучи, "Як поклоняються Богу". Для мене це відповідає на питання, "як
Бог наказує нам поклонитися йому?"
Перші чотири заповідей є основою для як Бог наказує нам поклонитися йому.
1. ти будеш мати інших богів передо мною.
2. будеш не роби собі кумира і ніякого зображення.
3. ти не візьмеш ім'я Господа Бога твого надаремно.
4. Пам'ятай день суботній, щоб святити його;
Найближчі шість доведеться робити з те, як ми взаємодіяти один з одним, але вони також
показує, моральні індивідуальність, характер і честь Бога.
5. Шануй свого батька та матір.
6. : не вбивай.
7. не чини перелюбу.
8. не кради.
9. не свідкуй неправдиво на свого ближнього.

10. не.
Четверта заповідь, який починається зі словом «Пам'ятай» не звучить як команди, робить це.
"Пам'ятай". Існує нічого наказуючий про слово пам'ятати. Але коли Ви закінчуєте цього слова,
виявлено, що інші команди. Інтерпретувати це як Бог говорить нам, Якщо ти мене любиш, якщо ви
вирішите поклонитися мені, ви повинні зробити це як я розповім. Так що якщо ви мене любиш,
стережи мої заповіді та "Запам'ятати суботи". Якщо ви тримати всіх інших богів заповіді, а не
суботній точно так, як Бог звелів, то ви не поклоняються Богу на всіх, але помилкові Бога, які
встановлені Субота Неділя, через його анти Христос.

Хто або те, що анти Христос
Я впевнений, що задається питанням, "не є анти Христос хтось, хто будуть виникати в кінці днів;
Субота Неділя була навколо протягом століть, так що антихрист потрібно робити з суботи на неділю? "
Усе своє життя я розповів історій, із зображенням віршів Біблії, що дали змістом ці вірші. Так як
я почав це старанного дослідження Біблії я виявив, що багато хто з цих історій дав помилкові значення.
Слова мають значення, і коли ви кладете їх справжнім змістом до них, особливо в Біблії, інший зміст
досить часто результат від те, що мені дали зрозуміти, що вони означають. Це пов'язано з брехнею і
обманів сатана і його анти Христос. Значення як Бог спочатку говорив слова були забруднені і
пошкоджені брехнею сатани, які дають змінені тлумачення до того, що Бог призначені. Так що ви
будете знати, роблячи це, сатана згрішив проти Святого Духа. Святий Дух є живим словом Божим. Щоб
змінити слово або значення слова до того, що не передають Божого призначені сенс, прийняти те, що
було слово Боже і правда і перетворити його в брехня і більше не слово Боже, який є непрощенним
гріхом проти Святого Духа.

Неправильно Божої істини
Пророцтва, що відносяться до кінця днів, це неправильно. Анти Христос не є особа, яка виникає
у останні сім років до другого пришестя Ісуса. Ця історія є від неправильного тлумачення книги Daniel і
Одкровення. Я покажу вам правдиве значення цих кінці часів і кінець з днів пророцтва, в останньому
уроки, але не ще. Дайте нам продовжити тему про те, як поклоніння Богові, як він заповідав нам зробити
це.

Вважайте, що це Однак; Якщо сатана хоче, щоб перешкодити нам знати Бога, що
кращий спосіб зробити так, ніж щоб встановити релігії, яка виглядає як богів, схоже, богів, ще не є
богів? Шляхом зміни слова і сенсу в Біблії, сатана налагодив помилкових Євангелія, тому що Бог
говорить нам, щоб шукати його старанно, якщо ми хочемо знати Бога і його правду.

Пам'ятайте: кращих розповів брехні 90% правду і тільки 10% брехні. Ось чому Ісус
відноситься до сатани, як принц лежить; для сатани перевершує в кажу, що людство обійми як істина
полягає.

Закони моральності
П'ятий через десяте заповідей є закони моральності, яке ми шукали, щоб допомогти нам
визначити слово "Моралі" біблійної. Ми, як моральні люди спостерігати оцих шість, чи маєте ви на
півдорозі до показуючи свою любов і, отже, Ваша честь для Бога.
Це питання-складніше, ніж може бути спочатку підозрювали, однак. Протягом всієї історії там
було багато релігій, які вимагають всього чи частини оцих шість моралі. Таким чином, як показують що
ви поклоніння істинного Бога, і помилкові Бога, потребує вас, ніж просто спостерігаєте оцих шість
більше. Ви знаєте фразу: "Ви не зберігаються діла поодинці?" Це ведення шість заповіді моралі і
прагнемо зробити ці моральний імператив твоє, що являє собою значення слова "працює" , як він
використовується в цій фразі.
Вважайте, що це і вирішити для себе, якщо це правда або помилкові. Всі релігії, які коли-небудь
існували в історія людини, крім одних практикується патріархи єврейську віру і тоді діти Якова,
створення і підтримується сатани. Існує тільки один Бог; тому може існувати лише одна правдиву віру.
Якщо це не мають правдиву віру, то це сатани, не Бог.

Дім Божий
У мойому Fathers будинку є багато особняків: якби це було не так, я би розповіїв вам. Я іду
підготовити місце для вас. Івана 14:2
Та якби я іду та підготовити місце для вас, я прийде знову і отримувати ви unto себе; що де я,
там ye можу бути також. Івана 14:3
Та куди я іду ye знаю, та шлях ye знаю. Івана 14:4

Thomas говорить йому: Господи, ми знаємо, що не в'януть ти йдеш; і як ми можемо знати
шлях? Івана 14:5
Ісус промовляє до нього, я впевнений, що шлях, правду та життя: ніяка людина cometh unto
батько, але мені. Івана 14:6

Притча про будинок великий
Розглянути це: у вас є дуже великий будинок, в іншому випадку те, що відомо як особняк,
що ви живете в самі. Ви вирішили запросити інших користувачів приєднатися до вас і жити приходять у
ваш будинок з вами. Ви не хочете, тільки ті, хто мав схожі значення як вам жити в будинку з вами?
Щоб продовжити вище розгляду, людина приходить до вашої двері питати, що він може прийти
жити з вами. Він має сигарету в рот, не палити, він має запах алкоголю на своєму диханні але ви не п'ю.
Ви хочете мати цей чоловік, з його смердючі тютюну приходять у ваш будинок і забруднення
навколишнього середовища з його диму, попелу і їх запах?
Богу є гріх як огидно і огидною як сигарета цієї людини, щоб ви. Як ви некурящим б відмовитися
від цієї людини жити у вашому будинку, якщо він спочатку відмовився від куріння, тому можна чекати
Бога, дозволити тим, хто не відмовилися гріх від введення і живуть в його будинку.

Визначення гріху
Якщо ви не впевнені, що "ГРІХ" є, це акт перебуваючи в непокорі

Богу, , або більш точно, ви грішити коли ви порушите будь-хто Десять Заповідей Божих. Є й інші
гріхи, не перераховані в десяти заповідях, але вони повинні робити з гріху проти інших Лізингодавець
постанови написані рука людини (Moses), і гріхи проти Святого Духа.
Бог поставив на запрошення, що ми приїхати жити з ним у своєму будинку, але залишив за
собою право відмовитися від тих, які не визнали та жити за його закони. Якщо ви не в змозі дати
послуху до Закону Божого, ви тим самим показали масштабів неповагу до Боже, що те ж саме, як
показує, що ви не любите Бога.
Бог має наполягала на тому, що ви покладете інших Бога, перед ним, як зазначено в перші три з
десяти заповідей. Останні шість Десять заповідей, навіть вимога, що ви честь вашої матері і батька, які

мають відношення до моралі, є часто рази є вимогою інших релігій і не лише в Бога, таким чином, як ви
знаєте, що ви поклоніння істинний Бог, не будучи оману Сатаною і?
Ви кажете, почекай, якщо в моєму серці я молюся, щоб один істинний Бог, то я молюся, щоб
істинного Бога. Це звучить добре, але я пропоную, що якщо ви не знаєте істинний Бог, особисто і
близько, як можна бути впевнені, ви поклоніння творця а не обдурені, поклонінням за помилкові замість
цього?
Спостерігаючи за десять заповідей є ключовим компонентом для ознайомлення з Богом особисто
і близько. Ось чому сатана буде у вас повірити, що Десять заповідей виконані з точки програм, надання
їм застарілих Ісус, якщо сатана може перешкодити вам знання і розуміння того, що вони представляють
і що вони означають, то ви не будете знати Бога, який є, то тільки як поклонитися йому.

Еліксир брехні сатани
Писання Біблії є еліксир брехні сатани і обманів. Якщо ви вважаєте, що не вдалося знайти в
Писанні в Біблії, то він швидше за все має бути помилковим. Я маю на увазі істинний сенс слів, не сенс
традиційних вірші, що ми дали вірити, щоб бути правдою. Сатана мав 2000 років до дати помилкові
інтерпретації змістом слова. Тільки за риття для справжнього розуміння, з їх допомогою старанно для
себе, будете ви повністю впевнені, що ви розумієте, що Бог говорить вам і не брехня і обманів сатани.
Для цього вам потрібно Біблії, Біблія словника і бути безсоромно давати молитви до Бога, щоб
попросити його керівництва.
Це Четверта заповідь заповідь любов, яка відповідає на питання, як ви проявляєте свою любов до
істинного Бога? Як дотримання суботи проявити свою любов і поклоніння для істинного Бога? Тільки
один істинний Бог вимагає, що ви спостерігаєте день відпочинку на сьомий день тижня, тому що це той,
хто створив сім день тижня. Крім Бога, викликаючи місяця вивести на орбіту Землі, як це робить, не
було б нічого іншого на небесах, що б дає підстави для нас, щоб спостерігати сім день тижня. Субота є
так само частиною створення як це ми живемо у Всесвіті. Це тому, що Бог створив нас, що він походить
його авторитет вимагати наше богослужіння. Це тому, що Бог створив суботи в той же час, він створив
Всесвіту, що він вимагає, ми тримати його сьомий день суботній і немає інших.

Дотримання суботи
Суботи в день освіження від попереднього шість день праці і один день роздумів і спілкування з
Богом. Це один день тижня, коли Бог хотів би вступити в Garden of Eden і commune з Адама і Єви.

Тільки Бог створення запитує, що ви тримаєте суботи на певний день і певний час. Чому певний день і
час, запитаєте ви? Тому що певний день і час, йде разом з його бути творцем, і в її дотримання, ви
працюєте шість днів, як зробив Господь, і затримується на сьомий день, як Господь. Це ставить вас в
спілкуванні з Богом і дає вам інтимних розуміння того, що Бог пройшов в його праці, створення.
Четверта заповідь є все робити з тим, що Бог є творцем. Тільки він сотворив Вселенну. Немає
інших Бога, і тому там немає інших хто має владу або славу привести до створення всіх речей.
Знадобилося Бог сім днів, щоб створити суботи; Всесвіт тільки взяв шість днів, щоб створити.
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
Цей вірш, понад усе, пояснює у власних словах богів, чому ми повинні дотримуватися його
заповіді і особливо його суботи. Четверта заповідь є символізм сім днів творіння, що в шести він
працював на досягнення саме створення Всесвіту, як ми працюємо, щоб зберегти їжу на наш стіл і дах
над нашими головами, і на сьомий день він відпочив, як ми повинні, якщо ми любимо Бога, як він Бог
визначає кохання.

Бог говорить про кохання
Я люблю їх, які люблять мене; і тих, хто мене рано (старанно) знайдуть мене. Багатство і
честь є зі мною; так, міцний багатства і праведність. Мій плід є краще, ніж золото, так, ніж чистого
золота; і мій дохід, ніж вибір тріска, я може викликати ті, що мене люблять успадковувати речовини;
і я їх свої скарби. Приповісті 8:17-21
Я включати ці вірші з притчі, щоб показати вам, що ті, хто любить Бога і його, слухають,
тримаючи його заповідей, успадковуватимуть речовини і скарби, набагато більше, ніж може бути
отримана в цей короткий життя на землі. Одним з тих скарбів це вічне життя.
Бог освятив і потім видовбані сьомого дня тижня, спеціально, щоб показати, що важливо йому,
що тільки що день можна спостерігати як суботи. Тим самим він зробив сьомий день на тиждень
святих. Бог зробив інший день, тиждень святих, тому, якщо ви спостерігаєте, неділя, який є перший
день тижня, суботи, як і неділю не є Святий день, потім ваш дотримання суботи unholy.
Це сьомий день суботній, що суть того, хто є Бог. Він проголошує свою владу, з тим, що вінтворець. Дотримання суботи день що він освячений і святих, це ваше визнання його авторитет, ви
приймаєте його і тільки його як ваш Бог. Це богів наміром, що ми будемо тримати його закони, десять

заповідей, написана на наші серця. У збереженні їх він зробить їх частиною нас, і хто ми, неможливо
забути потім поодинці, щоб розірвати.

