Урок 6
Виявлення брехні сатани
Сатана в спочатку записаний брехні
Бог показує, як Диявол переконує деякі з його лежить в другій частині книги буття.
І Господь Бог Адамові, кажучи: "з кожного дерева в раю ти можеш їсти:, але з дерева знання добра й зла
не їж від нього: бо в день, коли його їди ти напевно помреш. Буття 2:16-17

Прийняти Примітка: з цих чотирьох слів: "ти напевно помреш."

Сатани протиріччя
І промовив до жінки, але змій "Ye Умерти не вмрете: Бо відає Бог, що в той же день ви їсти, то ваші очі,
та ye будуть немов Боги, знаючи добро і зло. Книга Буття 3:4-5

Перший Бог сказав Адам і Єва, що "Ти неодмінно помре," якщо вони їли з дерева знання. Це
справжній слово Боже, або Святий Боже Євангеліє.
Тоді Диявол переконує Адам і Єва, "ye повинен не померти." Ви можете побачити, як Диявол
переконує його брехні? Сатана взяло слова Божого і розміщуючи простий трьох листі слово між слово
Боже; «Не» сатана змінився Божого призначені, тобто 180 градусів. Сатана взяло істини, розмовною
Бога і перетворили його в брехня. Це таким чином, змінивши значення те, що Бог говорив, що багато
хто з брехні сатани сказав.

Сатана обманює в переклади
Сатана також розповідає його брехня, впливу на, або прямого контролю тих, переводячи Писання
від вихідних Іврит і Грецька на даний час розмовної мови. Це може бути продемонстровано у
наведеному нижче прикладі.

Дух переїхав
Ось ще один приклад того, як значення слова змінилося від того призначений Богом:
І Дух Божий переїхав на обличчя водах. Буття 1:2

Це може розпізнати від першого дня створення. Слово "Переміщено," є англійський переклад з
слово іврит, "rachaph", що означає: виводок, який в свою чергу означ
ає, щоб обміркувати, що в свою чергу означає думка,
щоб дати, або розгляду. Я готовий посперечатися, що вас передбачається слова
переїхали, означає плисти над, або переходити, що існував свого роду руху, що беруть участь. Як ви
можете бачити сенс вихідне слово іврит, вигаданим значення слова не завжди є істинний сенс, як це і
передбачалося Богом.
Існує ще одна версія Біблії, які замінили старих англійських слів і спосіб мовлення з більш
сучасними Англійська формулювання. Слово "Переміщені" в цю версію retranslated на слово
«Навести», заснована на наше нове розуміння, що вихідне слово Іврит фактично призначені слово
«Навести» повністю змінює значення вірш всі разом. Тепер він припускає, що Бог сидячи в одному
місці над глибоким. Правда, що можна припустити, що він розмірковував, глибокий, як він сидів на
місці, але слово hover не показують нам, тому що Бог справді обдумуючи або даючи думки на те, що він
тільки що створили. Коли ви розумієте, що Бог говорить нам у ці слова, тоді ви зрозумієте, що Бог не
просто сидить на місці або ширяє над глибоким. Слово "hover" не дає вам весь сенс оригінальний івриті
слово "rachaph". Саме в цей спосіб, як сатана входи лежить в сучасних Біблії.

Завжди задавати питання
Це де ви задавати питання під час вивчення Біблії, "Що Бог дійсно намагається сказати мені?"
Щоб відповісти на це, ви повинні покласти в контексті, що якого Бога вже розповіли нам.

Бог сотворив Вселенну
На початку Бог створив небо та землю. Буття 1:1

Це констатація факту; Це моя думка, що Бог говорить нам, що він сотворив Вселенну,
однозначно та в правді.

Dark Void ніщо
І земля була без форми і недійсними; і темрява була на обличчя глибоким. І Дух Божий переїхав на
обличчя водах. Буття 1:2

Перший раз, коли я читав цей вірш з розумінням, я не міг зрозуміти те, що Бог говорив мені. Тут
Бог дає нам пояснення того, як він створив небо і земля, і все, що слова, запропонував мені, що Дух
Божий ширяв над цієї глибокої або води, який повинен сказати, що я був не краще інформовані щодо, як
він сотворив Вселенну, ніж я була, перш ніж я прочитав ці слова. Бог відкрив мені його справжній сенс
коли він показав мені наступне. Цей вірш розбита на дві заяви.

Глибокий
1 / Бога перший говорить нам, що це таке, де він помістив його творчість, яку Бог називає
"Темно". Місце, де він кладе його створення "землі без форми, недійсним і зовсім темно, без світла."
Так що тепер візуалізувати на увазі те, що Бог бачачи і намагаються показати нам. Він створив Всесвіту,
і місце, що він називає "Земля", де він помістив його створення, є темні безформним недійсним; Void
небуття.

Землі
Я хотів донести до вас тут, що слово "Земля" , яка використовується тут не відноситься до
планети Земля. Це те, що Бог називає місці порожнечу, де він розміщує те, що він створив. Я відзначити,
це тому, що ви побачите в інші вірші, як ви читали Біблію, два інші значення слова "Земля", планети
Земля, і грунту планети, ці три смислів ж слова мають значення розуміння Бога-Творця, але я дам вам
виявити це для себе.
Повертаючись до моїх демонстрація візуалізації використовується Богом, описуючи своє
творіння, ви зараз бачите те, що Бог дивився на? Я закриваю очі, і я бачу величезні dark void з небуття,
де він має тільки його створення (глибинні) в.

Слово переїхав
2 / друга частина буття 1:2 є Бог говорить нам, що він правий, після того, як він створив Всесвіту,
і після того, як він ставить його в темна порожнеча. "І Дух Божий переїхав на обличчя вод". Цей вірш
говорить нам набагато більше, ніж просто читання слів в іншому випадку може запропонувати. Знову
необхідно задати питання, що Бог говорить нам тут? Таким чином я почав, переконавшись, що я
зрозуміли значення слова. На мій подив Англійське слово "дух" не має сенсу, я припускав, що це було.
Мені дали Духа слово означати, душа, чи сутність Бога, Якщо шукати слова у
словнику визначається як життя даючи сили, або сутність Бога.
Якщо шукати Духом слово Біблії оснащенням Однак, більш повного сенс проявляється.

Дух Божий
Оригінальний івриті слово за словом Духа, є "Ruwach" , який визначається як, вітер; с
хожість дихання, тобто розумним (або навіть насиль
ством) видиху, повітря, гнів, тріпотіння або похитну
ти вибух дихання, що призводить до струшування аб
о вібраційні. Вже цих двох слів, "Переміщено і дух," дають різні значення для всієї вірш, як
Бог призначений, щоб означати це.

Пояснення Бога
Фраза "Переїхала на обличчя вод," я припускав, що означало, що Бог рухався по обличчю
глибоким або як Бог має змінити його водах. Як ви бачите з моєї попередньої пояснення слова
"переміщено" і тепер з івриту визначення слова "дух", зовсім новий сенс приходить до світла, для цього
вірша.
Слово переміщено , тобто в стародавніх євреїв до виводок, який в свою ч
ергу означає задуматися, думати про або дати його
розгляду. У глибоких є те, що Бог створив або Всесвіту мі
лісекунд після spark створення. Так Бог розмірковував, або даючи думки на
те, що він щойно створив.

Я бачу Бога, дивлячись на його створення і даючи розгляду про те, як працювати з ним, щоб
сформувати в те, що він хоче, щоб стати. Інша частина значення слова "дух, це тріпотіння а
бо похитнути тому, коли Бог має розмірковував над або огляду думки для його створення,
він починає похитнути його і викликати його на тріпотіння дме на неї з шторму силою свого подиху.
У другій половині вірш Бог визначив правильної форми, що він хоче його створення в кінцевому
підсумку і приступає до маніпулювати глибокий або води, дме на неї; слово дух використовувані вашим
тут, означає, що дути над безоднею, але в ході дме на неї, як визначення говорить нам, Божого творіння
починає вібрувати і трясти.
Так дайте нам огляд ще раз. Бог створив Всесвіту, що він поставив в порожнечу темряви; Він
тоді роздумує його створення і потім дме на неї. Тим не менш, він не тільки дме на неї, але як Іврит
визначення припускає, це вітер з насильством, видиху або вибуху дихання, таких, як Острів Зміїний
змусити вітер на море, який потім викликає його вібрувати і похитнути. Таким чином Бога
маніпулювання глибокий або води, утворюють, як він хоче, щоб форми, що я називаю Божого
контрольовані еволюційний процес. Це пояснення про те, що Бог робить це набагато краще на надану
мені розуміння процесу, що спеціалізується на питаннях. Це пояснення дає більш яскравим, опис для
мене, щоб візуалізувати.

Притча миску суп
У вас миску димлячої гарячий суп перед собою, занурити вашої ложкою в його, але перш, ніж
помістити його в ваш рот ви удар на ньому. Те, що ви тільки що зробили це маніпулювати рідини в
вашої ложкою. Викликаючи їй охолонути швидше, вона стає доступною розмістити в роті рано. Правда,
врешті-решт, суп в вашої ложкою стає холодною, так що ви можете з'їсти його на свій час, але ви не
хочете чекати, так що ви працювати з ним.
Бог не збирається з'їсти його створення, але акт дме на суп викликає молекул, які складають суп
сповільнюватися, тим повільніше молекул більш стислих суп. Пар, що піднімається від ваші миску суп є
водяної пари молекул, які рухатися зі швидкістю набагато швидше, ніж рідини. Якщо ви будете
дотримуватися це за допомогою, і повільно молекул вниз ще більш суп перетвориться на лід і
тверднуть.

Глибокий є вода, H2O
Як і в суп, це те ж саме, що Бог робить. Продувка на вечері гарячі рідина H2O, який має
оригінальну форму її створення, і тому він називає це "Води", він викликає речовина його для
охолодження просто швидкістю, що він хоче, щоб охолодитися, тим самим викликаючи контрольованих
еволюції рідини.

Розуміння науки створення
У своєму первісному вигляді мілісекунд після spark створення, що вчені називають (великого
вибуху), було всього 2 елементи в існуванні, кисню і водню. Все більш важкі елементи були сформовані
з ці два елементи, в центрі прото зірок і виключили, коли ці зірочок пішов супер nova.

Сформований галактик
У вище віршах, Бог є не тільки дме на глибокий Однак це вибух або потужною силою дихання і
за струшування. При цьому запуститься рідини, щоб приступити до розробки вири і сучки, так само, як
формуються в вашої ложкою, коли ви удар на нього. Саме з цього, що я бачу, що формуються галактик
у Всесвіті.

Бога-Творця
Я знаю, що деякі з пояснення, я просто дав не підтримується Біблії.

Пам'ятайте: Бог дав нам весь Всесвіт дізнатися від, а також Біблії. У мене є інтерес до
вивчення кількох наук, так що я дізнався з групою вчених, які визначили, що Всесвіт, просто мілісекунд
після великого вибуху, існували у вигляді вечері гарячих рідин, H2O. Це пояснення є так близько до те,
що Бог говорить в Біблії, що я мають обняв його як справжній.

Виявлення брехні сатани
Я показав вам цей простий спосіб відображення як слова, що ви думаєте, що знаєте значення,
насправді може бути невірно коли покласти у контексті те, що Бог намагається сказати вам.

Пам'ятайте: перекладачі старі Іврит і Грецька можуть дати тільки сенс слів, як тих, хто
зробив переклади розуміла сенсу, і з впливом сатани, сенс пошкоджено ще більше. Таким чином, це
залежить від вас, щоб визначити для себе те, що Бог говорить. Ось чому дуже важливо, що ви не згодні з
пояснення від інших, значення і наміри Писання Біблії. Бог хоче мати особистих і інтимних стосунків з
вами. Це може статися тільки якщо ви стали особистих і інтимних з ним. Це може зайняти трохи роботи
і час, але не вічне життя варто?

Текстове повідомлення від Бога
Біблія є богів манера говорити вам, що чому сатана хоче, щоб осквернити його з його брехня.
Навіть якщо книг Біблії було написано тисячі років тому, слова живий, і коли ви їх читаєте сьогодні,
вони мають сенс для вас сьогодні так само, як вони зробили для тих, хто жив тисяч років тому. Через
книги Богом пророки Бог говорить вам, прямо зараз сьогодні, як ніби він знаходиться прямо там в
кімнаті з вами, що звичайно, він є. Бог посилає текстове повідомлення, в той же час як вам читати слова
Біблії, ви прослуховування, ви можете почути його?
Як ви можете бачити сатана обманює нас, змінивши значення слова, коли він впливає на їх
переклади.

Найбільший обман сатани
Божий день відпочинку
Існують деякі християни, що я говорив, які вважають, що так довго, як ви спостерігаєте день
відпочинку; Ви знаходитесь у згоді з четвертої Заповіді Божі. Вони далі вважаємо, що це не має
значення, який день тижня, що він зберігається на, це брехні сатани.

З вуст Бога
Те, що розмовляють з вуст Бога, правда, і бути дотримані і тримав точно, як Бог говорив їм, всі
ті, хто вибрати, щоб поклонятися Богу створення. Тому варто, що ви знаєте значення слова Божого,
інше буде знаходитися в незнання про те, що ви повинні робити, чи не в ваших поклоніння Богу.

Зберігаючи Божого сьомий день суботній
Багато людей, які я говорив які також називають себе християнином, не дотримуються сьомої
суботи день, вони вважають, що перший день тижня (неділя) є лордів суботи. Я кидає виклик, щоб
показати мені хтось в Святе Письмо, де Бог Ісус наказує або вказує нам, що перший день тижня є Божий
святий день і, отже, Божий святий суботній. Немає нічого Святого Письма, де Бог або Ісус, повчити або
команди, які ми повинні святити в перший день. Сьомий день створення як говориться в книзі буття і
Четверта заповідь, як це вказано в книзі вихід, є дуже ясно, що це сьомий день тижня, що Бог видовбані
і освятив. І це сьомий день тижня, що Бог команди, що ми пам'ятаємо, щоб святити його.
Якщо ви вважаєте, що це гріх вбити, то чому це так важко для вас прийняти, що не зберігаючи
сьомої суботи день так само є гріхом. Не є вона включена в десять заповідей, разом з тим "Не вбивай?"
Якщо вбити когось є гріхом, то так занадто – це гріх не спостерігати Господа Святий суботній Подібно
тому, як Бог має сформульовано його, не поставити слова в рот Бог, він означає, що він говорить, і це
залежить від нас, щоб вчитися, вчитися і знають, Божий призначені сенс а потім підкорятися його
словом. Повинен надати підтримку практичним те, що я просто сказав я хочу вам огляд як сьомого дня
створення і потім четвертої заповіді.

Сьомого дня створення
Таким чином небеса та Земля було закінчено і всі з них. І на сьомий день Бог закінчив свою роботу, яку він
чинив; і він відпочив у дні сьомого дня від усієї праці своєї, яку був чинив. Буття 2:1-2

Прийняти Примітка: у вище Бог говорить нам, двічі що саме сьомий день що він
завершив свою роботу, і це було також сьомий день, коли він відпочив. Чому ви думаєте, що Бог
відчули потребу в основному повторюватися в цьому? Я пропоную, це до молотом головну ідею
свідомості людини, що це сьомий день і не днями, що ці дві події, що відбувалися на.

Благословення та освятили
І Бог дня сьомого "благословення" та "Освяченої" його: тому що в ній він мав відпочив від усієї
праці своєї яку Бог створив і зробив. Буття 2:3

Ще раз а на третій раз в стільки віршів, Бог повторює сам. Бог хоче, щоб розуміти, що він,
створення Бога, який створив цей Всесвіт, і саме тому сьомого дня, що він, Бог створення відпочинок.

Блаженний визначено
Над і вище повторюються сам, Бог також розповідає про те, що він зробив те, що він не робив на
будь-який з днів творіння і саме він «Пречиста» сьомого дня, а потім він також "Sanctified" сьомий
день. Ви повинні запитати питання в тому, що значить, що означає, що це означає це благо та
освячення? Для того, щоб відповісти на це питання, ви спочатку повинні знати, що ці два слова
означають.
Слово «Пречиста» визначається як: зробити свято, або священним
для освячений. Як я вже зазначалося вище, слово означає "Свята" "істини, аб
о, щоб бути правдою." Слово "Священний" визначається як: Святий бла
гословив шанованим, свята святих; що означає, що у нього є по суті
те ж значення слова Святого. Слово "Consecrated" визначається як: святі, священні аб
о обожнювали. Ще раз, вона має по суті те ж значення, як "Свята" яке ще одне слово для
істини, або в контексті до вище віршах, "По правді Бо
жій."
Те, що потім все це значить? Коли Бог створив сьомого дня створення "Святий" він робить
сьомого дня його в "істина". Що Бог говорить, що сьомий день створення Божий святий день у правді і
по суті.

Освячена визначено
Слово "Sanctified" визначається як: Святий, благословив, священн
е, виділений, очищений і затверджені. Як ви можете бачити, вона
тому в черговий раз самий основний сенс так само слово «Блаженний,» з додатковий сенс не дано
благословив.
Слово "Sanctified" також означає, бути виділений, щоб бути очище
на, а також затвердження. Слово "Виділений" визначається як, дарува
в, запропонували, пожертвував, скоєних, враховуюч
и, в заставу та здався. Те, що все це означає, що в "Sanctifying" сьомий день

створення, Бог має пожертвував і вчинив, що день як день Святого і священний день, чому, тому що в
цей день Бог відпочивали.
Одним з слів, які використовуються для дати визначення слову "Sanctify" є "Очистити" , який
визначається як: щоб очистити, дезінфекції, дезінфікувати аб
о для стерилізації. Таким чином, Бог не лише засвідчує, що сьомий день створення
адже і насправді його Святий день, але він також має очищена сьомого дня, таким чином, що вказує, що
сьомого дня не гріх є займатися, який повинен сказати, що Бог має намір, що людина залишається
вільною від гріха на цьому один день тижня з ще більшої мети, крім як на будь-який інший день тижня.

Четверта заповідь
Це дається подальшу підтримку і додатковий сенс, коли Бог робить дотримування сьомого дня
тижня, як на суботу або Святий день, як одна з заповідей його.
Пам'ятай день суботній, щоб святити його, шість днів будеш ти праці а також виконати всі твої: Але
сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому ти будеш не робити будь-яку роботу, ти не вони сина, ні
твоє донька, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої рогатої худоби, ні твої незнайомець, що знаходиться
в межах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море і все, що в них а дня сьомого: Отже, Господь
благословив день суботній і освятив його. Вихід 20:8-11
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

Чому сьомого дня
Чому це важливо, що сьомий день тижня, одного разу освячені Богом, спостерігати і немає
днями? Проста причина в тому, що Бог наказує, щоб ми додержували його сьомий день суботній. Ми
повинні виконувати слово Боже, врешті-решт, або ми дає істинний і правильний поклоніння Богу
створення. Повну відповідь йде по суті про любов і повагу тим не менш. Якщо ви любите один істинний
Бог, творець всіх, творець, це до вас, і я, що ми можемо виявити тільки нашу любов до нього,
приймаючи, що слово Боже є істиною, і коли Бог говорить, це його слово, як значення цих слів
застосовується, що ми повинні коритися. Не поставити слова в рот Бог. Знаєте, що кожне слово, що

говорить Бог має сенс, а також цільового призначення. Це потрібно приймати час і зусилля, щоб пізнати
Бога в означає, що кожне слово, він говорить і приймаються до означає, що інші сказали тобі це означає.
Бог говорив з його власної губи, що сьомий день – Святий день і що в цей день, ми повинні
дотримуватися його суботи. Бо Бог говорив це і викликало що пишеться його Святе Письмо, то це для
нас, які хочуть поклонятися Богу створення зробити, як він говорить нам, щоб зробити. Все інше робить
нас в опозицію до той, хто ми говоримо, що ми поклоняємося. Як ви можете дати поклоніння, коли ви
живете в непокорі?

Розуміння четвертої заповіді
Підемо з приводу кожної фрази в четвертої заповіді, для визначення значення цих слів, як
говорив Господь.
Пам'ятай день суботній: Запам'ятати засоби word: згадати те, що на ро
зум, чи стане відомо про те, що був забутий, зберег
ти уявлення в пам'яті, не забуваючи його, щоб трима
ти когось або щось на увазі для уваги або розгляду
, щоб пам'ять про те, що.
Пам'ятати те, що вимагає, що у вас була обізнана з його вперше. Як ви можете пригадати те, що
ви ніколи не мали будь-які знання заздалегідь? Це потім змушує нас задати запитання, коли ми купуємо
ці знання, що Бог хоче, щоб пам'ятати?
Перший раз, коли Бог дає згадки сьомого дня, є в буття, що я дав вище і його обговорення, що
стосуються Божий день відпочинку після закінчення шести день праці творіння. Саме це, створення
Всесвіту, що Бог хоче, щоб пам'ятати і той факт, що Бог освятив сьомого дня тижня. Бог ніколи не
освятив будь-який день тижня, тільки сьомий.
Щоб святити його: Слово "Свята" визначається як: присвячений або вст
ановити один від одного в релігійних цілях, присвяч
ена службі Бога, Бога або богинею, пов'язаних з, що
належать до або виходячи з Божественна істота або
влади.

У моєї дослідженні Писання Біблії я знайшов те, що інше визначення слова "Свята", як
використовується Богом. Що означає кращий віддзеркалюється словом "Істина". Кожне слово,
що Бог говорить правду, і слово Боже також дається як святе слово Боже, таким чином бути Святим є
істина.
Так Бог каже: "Пам'ятай, день суботній, щоб тримати його True." Якщо ви підкорятися Богові,
то ви Святого, ви Святого тому, що ви приймаєте і вважають, що слово Боже є правдою. Для того, щоб
тримати слово Боже вірно, ви повинні пам'ятати суботи і зберегти той день, як справжній Святий день.
Взяти до відома: це не за дотриманням з дотримання суботи, що Бог стоятиме, що ми пам'ятаємо,
але пам'ятайте і святити день. День, не дотримання.
Шість днів будеш ти праці і зробити всі твої роботи: Потім Бог дає визначення того, як
тримати в Боже слово «True», ви будете робити всі ваші роботи в перші шість днів на тиждень, але ти
не роботу сьомого дня, для Бога має освятив того дня і ніяке інше.
І Бог благословив сьомого дня і освятив його: Слово "освяченої" визначається як: встан
овити Крім для священних використання; щоб освяти
ти, щоб Святий; для очищення, зробити щось засіб до
сягнення святість або джерела благодаті.
Зберегти цей факт, що ви вірите, що Бог освятив сьомого дня, «True», ви повинні "Пам'ятай" і
"Зберегти" сьомий день, як Бог тримав його, в відпочинок і не праці.
До "робіт або до праці," також відноситься до займатися будь-якого в
иду торгівлі. Тому що Бог каже, що ви не можете "Робота" він також означає, що ви не
повинні займатися у на покупки або продажу нічого години суб
оти, а. Це дається підтримки в наступному.

Покупки або продажу, знак звіра
І він зробить все, як малий і великий, багаті і бідні, вільним і рабам дано знамено на їхню або на чоло їх: А
що жодна людина не може купити або продати, зберегти він, що мали знак, або ім'я звіра, або число імені його.
Одкровення 13:16-17

Популярні тлумачення
Вище віршів, з книги Об'явлення, був неправильно зрозуміли, зробити, щоб брехні сатани.
Популярні тлумачення цих віршів є, що сатана, змушує всіх, які хочуть купити або продати отримувати
його Марка (знак звіра), інакше вони не зможуть купити або продати.
Просто дати думав про те, що Бог говорить, однак. Це Бог, який вирішує, який отримує знак
Божого а також Бог хто вирішує, хто має знак звіра. Що у такому випадку, це не той сатана сил люди
отримують знак звіра, але що він "наводить щоб" них одержати Марк.
Слово "Причини" визначається як: людина або річ, яка робить що
сь трапитися або існує або відповідає за те, що відбу
вається .

Для прикладу: Сатани змушує вас дотримуватися неділею як суботи через його брехні і
обманів. У цьому це ваш вибір спостерігати Субота Неділя, що ви не будучи змушені зробити це.
Правда, ви зробити з-за брехні сатани, даючи вам думати, що Божий святий день, коли вона не є.
Я хотів би відзначити, що ніде в дане визначення чи слово "примусову" отримати згадується.
Сатана не змушує вас зробити що-небудь, але його брехня зробили ви неосвічені Божої істини, так він
"причини" ви до гріха.
Сатана є причина, чому ви купити або продати по суботах, тому що він переконав вас, що
перший день тижня, неділю, є правильним Господнього дня. Саме через це брехня, що ви підете на
ринок або працювати протягом години суботи, тому що ви не знають правди Бога.
Таким чином, сатана, наводить щоб , хто купити або продати протягом години суботи
отримувати знак звіра. Це підтверджено в наступному, ", і що жодна людина не може купити або
продати, зберегти він, Марк." Те, що Бог є сказати, що жодна людина не є купити або продати
протягом години суботи, і що тільки ті, хто знак звіра, (ті, хто були обмануті брехні сатани), буде
насправді купити або продати ці святі години.
Якщо ви поклоняються Богу, як він команд і святити сьомий день суботній, як його слова сказати
нам, тоді ви будете знати, щоб не купувати або продавати протягом дня сьомого дня, тих, хто ще один
день, як суботи, не зрозуміє Божої істини, так що вони будуть думаємо, нічого не збирається магазин т.
д. на сьомий день.

Знак звіра
Знову ж таки це неправильно робити брехні сатани. У цьому сатана брехні говорить нам, що в
кінці днів, невірний пророк і анти Христос змусить вас взяти на лобі або руки знак звіра. Якщо ви
не в змозі прийняти цей знак, то ви будете в змозі купити або продати що-небудь.
В цю брехню сатана дав помилкової інтерпретації наступні вірші.
І він зробить все, як малий і великий, багаті і бідні, вільним і рабам дано знамено на їхню або на чоло їх: І
що жодна людина не може купити або продати, зберегти він, що мали знак, або ім'я звіра, або число імені його.
Одкровення 13:16-17

НЕ знайдеш що-небудь в Біблії, що розкриває Божого інструкції або заповідь, що він Бог передав
суботи із сьомого дня тижня до першого дня.

Пам'ятайте Бог трюїзм: Якщо не розмовною Бога, то це брехня. Ви повинні розуміти,
що відбувається, коли ви вважаєте, що брехні сатани. Якщо ви вважається неділю як Святий суботній
Бога, то ви не будете давати думки по суботу включалося до суботи. Через це ви не буде думати двічі
про вихід на ринок купувати продовольчі товари, або для усунення сивини та заповнити бак вашого
автомобіля з газу, або щоб піти спортивною подією і купити прийому.
Нижче наведено приклад, що я думаю, що найкращий показує правду слова Божого. Якщо ви, зза брехню і обманів сатани, спостерігати суботи в перший день тижня, (неділя) а не на день тижня, які
записані в Біблії в четвертої заповіді, (що Бог говорив), то ви не поклоніння Богу творіння, але сатана.

Підробка Бога
Сатана має намір підроблених або я повинен сказати підміняти сам Бог Ісус, шляхом створення є
релігією, яка має звуку і почуття поклоніння Богу, але які спотворюється від те, що Бог має промовляв,
таким чином ви не поклоніння Богу, а сатана. Суботу неділю є ключем до цього помилкових релігій.
Таким чином, ви дати не думаючи про збереження дня сьомого свято, але замість цього спостерігати в
перший день, як суботи. Тому що ви не дають розгляду на святість сьомого дня, (субота), ви займатися
гріховних речі, як купівлі та продажу лише день тижня, що Бог зробив святих, якщо у вас немає ніяких
проблем, в суботу, або працюють за участю себе в будь-яких інших комерційної діяльності, через ваш

дотримання неділею як суботи потім сатана наводить щоб ви грішіть проти Бога , що дає Бог причиною,
щоб дати вам знак звіра.

Дні назвати
Потім Бог триває, "але сьомий день – Субота Господь, Бог твій." Те, що Бог таке кажеш, "я
працювали шість днів і в ці дні я ваш Бог зробив неба і землі, моря, і все, що в них є. Тому, як я
зробив, ви повинні зробити, яка, щоб працювати шість день і святити на сьомий (субота) день."
, Ви повинні знати, що слово "Суботи" не згадується в книзі буття. Суботній це ім'я, що Бог дав
сьомого дня тижня. Сьомий день тижня – Божий святий день і суботній засоби word: Божий св
ятий день. Імператор Костянтин в Оголошенні 300's перейменовано дні тижня, дати славу
язичницьким богам, занадто, той творіння Бога, спочатку названий сьомого дня до суботи.

Імператор Костянтин
Перший день тижня, імператор Костянтин неділю, названий на честь язичницького бога сонця.
Бог спочатку названий сьомого дня тижня, суботній. Так що ви повинні знати, імператор Костянтин
сьомий день тижня, суботи, названа на честь язичницького Бога, Сатурна. Таким чином сатана зусилля,
щоб переписати і змінити разів і законів Бога, як Бог промовляв в книзі Daniel.

Ти не будеш працювати
Слово "Робота" визначається як: функції завершення процесу аб
о проведення завдання, зусилля, які ви займатися з
аробляти на життя, набувати багатства, що вам пот
рібно для підтримання ваших повсякденних потреб в
ашого тіла, сімейних і домашнього.
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 Тому що Бог працювали шість днів в досягненні
створення, він команд, що ми працюємо також тільки шість днів, як показ поваги до Божого зусилля. У
разі відображення повагу для кого-то, ви показуєте їм свою любов, коли хто ж завжди коритися Богу, це

ознака неповага, яка є показ ваших ненависть для нього. Як далеко, як Бог, то ви або "любов" йому, або
ви "ненависті" йому, Існує немає золоту середину, немає сіру область.

Божої істини
Це ще не сказав, що стосуються всіх цих тому дозвольте мені продовжити обговорення цього
питання ще раз повторювані четвертої заповіді.
Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів будеш ти праці і зробити всі твої працювати:
Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому не ти будеш робити будь-якої роботи, ти, ні Син твій,
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

Слово роботи
Використовувані у віршах вище, на слово "працювати", має більш бере участь у його значення
ніж праці, що ви особисто брати участь у. Робота слово також відноситься до будь-яких торгівлі або
бізнес, який ви берете участь у. Одним словом, все, що припускає у купівлі та продажу нічого, з
використанням законний платіжний засіб або бартерних операцій. Таким чином, коли ви придбали щось
в години суботи, (субота), ви перебуваєте в порушення сьомий день суботній. Не важливо, що ви не
згодні суботу як лордів суботи, чи ні, ви все ще знаходяться в порушення, і як такий Бог дасть тобі знак
звіра.
Коли ви йдете в магазин, щоб зробити покупку, ви викликати інші порушувати Святий суботній
лордів. Те, що магазин відкритий для бізнесу і має співробітників там приймати ваші гроші в обмін на
покупку, змушує вас sin двічі, як тільки тому, що ви в порушення Субота, але й тому, що ви призводять
до інших, щоб бути в порушення.

Слово причини
Сатана, викликає вам розірвати суботи, що ви себе в вважаючи, що Неділя є суботи. В
одкровення 16 і 17, ні в будь-який з визначення, що я використовував слова змушує або примусове не
використовуються, сатана не, не змусити вас прийняти знак звіра, але сатана причини ви отримувати
Марк.

Коли Ісус повернеться в другому приході Христа, він буде видаляти всі грішили від землі, і що
включає в себе сатани, анти Христос та невірний пророк. Він також буде включати всіх тих, хто в
непокорі слово Боже. Це Бог, який вирішує, хто отримує Знак Божого , і хто отримує знак звіра.
Сатана не змушуємо отримують знак звіра, так що ви можете купувати і продавати, але через брехню та
обман сатани змушує вас отримати знак звіра, від Бога, тому що через незнання купити або продати
лордів правда суботній день.

Гріх не знаєте заздалегідь
Ці закони (Десять заповідей) має на меті дуже важливо, інші, ніж показати нам особистості Бога,
вони також повинні повідомити нас заздалегідь що являє собою гріха. Якщо ви не знаєте заздалегідь, що
ви буде зробити гріх, беручи участь в чем-то, ви не зроблять все можливе, щоб уникнути грішить, не
беручи участь у те, що призведе до гріха? Даючи нам ці десять закони, Бог попереджає нас раніше часу,
як не до гріха. Це є ознакою його любов до нас. Якщо ви приймаєте брехні сатани, що Десять заповідей
стануть не потрібні, тому що як християни ви вище закону, то ви не буде знання Десять заповідей, щоб
знати, якщо ви грішити чи ні.

Десять заповідей, виконані
Коли сатана говорить нам, що Десять заповідей будуть виконані, і тому немає занепокоєння в
поклонінні Богу, він видаляє необхідність з наші знання і розуміння законів Бога, тим самим, роблячи
нас схильні бути грішників через нашого невігластва Закону Божого.
Кращий спосіб показати свою любов до Бога, який повинен бути праведників, щоб уникнути
гріха. Знання життя і закони заповіді, вам показати вашу любов і повагу до істинного Бога, а ключ для
вимовляючи, що це істинний Бог, за кого ви поклоняються, щоб дотримуватися Божих заповідей, а
також тримаючи суботи на один день тижня, що сам Бог освятив і зробив святих.
Якщо ви вчили, що Десять заповідей вже не важливо, або що вони були виконані з точки
програм, надання їм застарілих Ісус, потім ймовірно навіть невідомо, які вони є. Може бути можливість
послатися на деякі, але не всі. Ось як це було зі мною, перш ніж Бог показав мені його світло істини.

Ісус і законів, виконані
Так питання в мене є, щоб запитати, чому ми вважаємо, що Заповідей Божих були виконані, і що
означає бути реалізовані?
Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків: я прийшов не руйнувати, а виконати. Matthew
5:17

Як ви можете бачити, сам Ісус говорить нам, що він має не прийшов порушити закон чи
пророків. Я тому відчуваю, що треба розуміти, що Ісус насправді говорить нам в тринадцятого вірша.

Визначення знищити
Слово "знищити" визначається як: знести щось або зменшити щос
ь фрагменти, щоб зруйнувати те, або зробити щось м
арним, відмінити, скасувати або завершити щось.
Постає на питання: "Як вас знищити законучи пророк?"
Знищити закон, щоб скасувати або скасувати закон. Тим не менш Ісус говорить, у нього не
прийти до скасування або скасувати, так чому б, то ви вірите брехні сатани, яка говорить нам, що у
виконанні закону, Ісус позбавляє її застарілими?
Як ви знищити пророком? Пророки Бога є всі мертві, так як могли б ви можливо знищити їх.
Щоб зрозуміти це, що ви повинні знати, що пророк, і що це таке, про них, що має потенціал руйнується.
Слова пророка визначається як: людина, який виступив для Бога,
або божества. Подумайте про це, пророки Бога говорити про Бога? Все це обертається
навколо ваша віра, слова написано в Біблії слово Боже, або вони написані кілька старий сірий бородами
протягом століть? Слова, що написано в Біблії, розмовною Бога, або вони думки і вважає, що з тих
людей, хто записав їх?
Пророка Божого це людина, через яку вимовляє Бог. Ви
розумієте, відмінність значення? Бог говорить словами пророків. вони тоді кажуть нам, що Бог сказано

записав ці слова для нас читати. Якщо це, як ви вважаєте, тоді ви зрозумієте як пророки може бути
знищена.
Знищити пророком, щоб приймати ці слова, написані у книгах Біблії і зробити їх застарілими або
з необхідності ніякої мети. Це бажання сатани, і саме тому він розповів брехня виконувати Закон Божий,
саме на скасування або скасувати. Ісус каже, що він не прийшов до знищення, що сказати, що він не
дійшов скасувати або скасувати закони, тому, законів Бога, десять заповідей, як і раніше в силі і
необхідності в істинне і правильний поклоніння Богу.

Для виконання законів і пророки
Це те ставить запитання "Як Ісус виконати, якщо не, знищуючи?" Слово "виконати"
визначається як: робити те, що необхідно добитися або дося
гти чогось очікувалося, бажане, або було обіцяно, щ
об досягти, виконати реалізувати виправдати, акум
улювання, щоб завершити, щоб довести до завершенн
я.
Немає нічого в будь-який з цих визначень, які припускають, що надання застарілі закони. Коли
Ісус говорить нам, що він прийшов, щоб виконати, це принести закони та в пророків, до завершення .
Тоді виникає питання повинен запитати: "в тому, яким чином законів і пророки Бога не повний,
що вони повинні бути зроблені повний?"

Дві групи заповідей
Десять заповідей може бути розбита на дві групи; перших чотирьох розповісти нам, як Бог
команд, що ми дати поклоніння йому. Останні шість розповісти нам мораль Бога, його особистої честі,
індивідуальність та його морального характеру.
У перших чотирьох заповідей Ісус дав поправка ані розширення щодо їх значення або наміри.
Бог є everlasting до вічної, він хто він такий, оскільки до цієї Всесвіту коли-небудь був, таким чином, як
він вимагає, що він буде поклонялися не змінилася, ні вона ніколи не змінюватимуться.

На землі, як вона знаходиться в небо
Пам'ятайте: створення Бог є Бог ангели на небесах, а також людини на землі. Бог вимагає і
команд, що поклоняються йому так само, як він заповідав, що дасть людина поклоніння йому. Ви
повинні поклоніння Богові як на першу вимогу чотири заповіді; інакше ви не поклоняються Ісусу
Христу але винахід ваших власних.
Це показано, що вірно в наступні вірші, дароване нам Ісусом як молитві до Бога.
Після цього ви ж моліться отак: Отче наш, що єси на небесах, бути ім'я твоє. Нехай прийде
Царство твоє. Твої будуть проводитися у землі, як на небі. Matthew 6:9-10
Ви бачите, що він говорить нам, що є воля Бога, що закон Бога, здійснюється в землі, як на небі.
Це говорить мені, що ангелів, які є на небесах, можуть бути цього ж закону, як людина, і що закон
знаходиться в десяти заповідей.
Останні шість заповідей, відносяться до Божого моралі. Бог є моральним істотою, і як такий він
вимагає, що його дітьми, ми, які він створив, моральні також бути. Оцих шість визначити мінімальні
моральних цінностей, що ми до нашого життя, якщо ми є надія підете до неба. Але якщо вам поглянути
на ці шість заповідей, вони лише часткове лістинг моральних аспектів, що ми знаємо, що Бог має. Саме
в цій що законів Бога були виконані або завершені до Ісуса.

Як досягти вічного життя
Дотримуватися заповідей
Ось один прийшов і сказав Ісусове (Ісуса), «добре майстер, що добре, що я буду робити, що я,
можливо, життя вічне?" І сказав він йому: "Чому звеш ти мене добрим, ніхто не є добрий, крім одного,
тільки сам Бог:, але якщо ти хочеш, щоб зробив ввійти в життя, ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАПОВІДЕЙ.
Matthew 19:16-17
В "життя" що Ісус має на увазі це не наші смертні життя на землі, але життя вічне, що Бог
пропонує як подарунок для тих, хто показати свою любов до нього. Тим, що немає не непорозуміння

яких заповідей, що Ісус, говорячи про, Ісус недійсні п'ять із десяти заповідей; знову ж таки, він
повторювався 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 цей список, Ісус залишає десята заповідь, і це:
Ти не будеш побажай.

Ви бачите наслідки цієї відповіді, даного Ісусом; Він говорить нам, що якщо ми збережемо
Заповідей Божих а точніше, десять заповідей, нас буде надії мати вічне життя. Ісус не кажу, що ми
укладе вічне життя, але коли хочеш, який є, сказати, що якщо ми зробимо все, що потрібно від нас, і
потім вічне життя може бути наш. Ми повинні почати процес викупу, зберігаючи Заповідей Божих, і ми
знаємо, що Ісус говорить про Десять заповідей тому, що він тільки що перерахував п'ять з них і потім
додав його другий заповідь, thou Люби свого ближнього, як самого себе.
Так що багато хто називає себе християнської заперечувати, що коли Ісус сказав: "Тримати мої
заповіді," який він має на увазі лише два заповідей його. Скільки ще вам потрібно знати, перш ніж ви
розумієте, що сатана брехала до вас для вас продовжувати вірити, що Заповідей Божих були винесені
застарілими?

Як Ісус виконання законів Бога?
Як я показав, слово виконати означає для завершення або довести
до завершення. я задати питання, то, як Ісус привести до завершення Заповідей Божих,
які є законів Бога?
Якщо Ісус говорить нам, що він прийшов до виконання законів, то це логічно припустити, що
якщо закони повинні бути виконані, що вони тому не повинні бути повним як вони існували до першого
пришестя Христа. Десять заповідей, не все, що немає Бога, який є знаючи, ні в його закони, зокрема
його моральний кодекс, що він має намір, що ми живемо за. Суть того, хто Бога, є неповними, зазначену
в десять заповідей.

Якщо Десять заповідей не віддзеркалюють повний особистість Бога, ні з законами Божими, то
яким чином Ісус вчить нас, що приводить їх до завершення? Ісус вчить нас багато речей, але нижче
наводиться перелік ті моральні риси Бога, що він показав нам не вказані в Божих заповідей.
Співчуття,
Шкода,
Прощення,
Щедрість,
Будучи просто,
Чесність,
Людство
Будучи без обману ,
Не вистачає розпусту (аморальної сексуальної думки) поведінки, а
Не передані гордість або горді акти, (марнославства.)
Такими є деякі додаткові моральні риси, що Бог має, що Ісус навчав до нас. У викладанні ці риси
нам, Ісус також додав з його обговорення розширення в значенні шість заповідей, вже дали нам Бог. Це
таким чином, що Ісус виконує законів Бога. Після того, як виконані, законів Бога не виявляються
застарілими, приділяти більше не розгляду в як дати поклоніння Богу, вони є повне уявлення про те, як
Бог хоче, щоб бути; Бог хоче, щоб ми включати в нашу власну мораль, всі ці моральні риси, які він має.
Коли ви живете в такий же моральну досконалість, що Бог робить, і тоді ви стати одним з Богом і таким
чином досягти Божої праведності. Продовжувати приймати брехні сатани, ігноруючи Десять заповідей є
гарантування ваш остаточний результат прокляття.
, Якщо ви хочете вічне життя, то ви повинні обійняти Божого моралі, все це, як ваші власні
моралі і жити все життя гонитві за цієї мети досконалості, що Бог має. Ось чому Бог відноситься до
вашого "працювати", це завдання, що повинно бути зроблено кожен день вашого життя. Бути
праведники жити в цього завдання або "роботи".

Який день є сьомого дня?
Питання запитав мене, як я, ми знаємо, які день тижня за нашим календарем ж сьомого дня
тижня, як Бог зробив суботи. Врешті-решт, кілька тисяч років зникли так як він записав їх для Moses і
тисячі років до цього його часи назад з Адама і Єву? Це потім йде з питання, на який час робить цей
сьомий день починаються та закінчуються, за нашим календарем?

Наш календар є по суті те ж саме як це було за часів Христа. Назв днів тижня змінені, (імператор
Костянтин Римської імперії, але перший день тижня, як і раніше падає на те ж саме тепер як це сталося
тоді, який ми називаємо неділю. Що робить останнього дня тижня суботу. Це може бути доведено, той
факт, що Ісус то і єврейського народу, з його день, спостерігається суботи і сьомого дня, за часів Ісуса.
Ви також можете ознайомитися з календарем, перший день тижня, або один найвіддаленіші ліворуч від
календаря неділю, в останній день тижня або аж до правого боку календаря є суботу. Це має проходити
правда з часів Ісуса, тому, якщо Ісус зберіг сьомий день як день суботній, а це свідчить, що він зробив,
то це теж ми повинні тримати сьомого дня, якщо ми хочемо закликати себе, послідовники Христа.
Визначення часу доби, коли день починається і коли закінчиться, є трохи більш складним. Вона
обертається навколо сім днів творіння. Наступні допоможе в поясненні, в який час суботи починається і
закінчується. Причиною цього є навіть питання є свідченням того, наскільки ефективно сатана з давніх
у зміні разів і законів Бога, як Бог попередив нас, що він хотів би в наступні вірші.

Змінити закони і раз Божого
І буде говорити великими словами проти Всевишнього, він повинен носити на святі Всевишнього
і думаю, що зміни разів і закони: і вони йому повинна бути надана в його руку до один раз і часу і ділення
час. Daniel 7:25

Сім днів творіння
І Бог назвав світло: день, а темряву назвав: ніч. І був вечір і був ранок день перший. Буття 1:5
Ось те, що ви повинні мати на увазі. Шість днів Бог сотворив Вселенну і сьомого дня, він
відпочив, але він також створив щось на сьомий день, або принаймні завершена його створення, і це
дотримання суботи.
Одна річ, був створений у сім днів творіння, яке не конкретно згадується, але так само вірно. Бог
створив "Час", або, по крайней мере, як ми хочемо, щоб спостерігати з плином часу.
Слів: "і був вечір і був ранок, перший день," пояснює, як Бог говорить часу. Суботи починається
вечора (НД вниз), що ми називаємо п'ятницю, але це не просто суботи, який починається тоді, але це
теж робить новий день. Вечір кожен день в сутінках, це в кінці дня похилого і початок нового дня.

Таким чином, що ми називаємо п'ятницю ввечері, сутінків до світанку, Бог називає ніч суботи. Те, що
ми називаємо Saturday Night є фактично неділю ввечері.
Час як створена Богом, має ніч на день, спочатку, а потім вранці, потім день часу, коли Сонце
знаходиться в небо над нами, потім вечора, поки сонце йде під лінією горизонту. Іншими словами, ніч
йде в першу чергу, то день, а потім ввечері, потім на зорі нового дня.
Визначення сутінків , коли сонце йде вниз і вже не видно. Це
як і раніше світло-достатньо, щоб побачити своє оточення, але саме сонце пройшла під лінією
горизонту.
Для кожного з наступних п'яти днів творіння Бога використовує ту ж фразу, "і був вечір і був
ранок день другий, третій день, день четвертий, п'ятий день і потім нарешті шостий день."
Сатана буде мати нас повірити, що Бог зробив це як спосіб інформування нас, що йому шість днів для
створення Всесвіту і сьомого дня, коли він прийняв він відпочив. Хоча це зручно згадати ті речі, що Бог
досягти кожного з днів творіння, яке не було Боже наміри за надану число. Божа мета була і є
встановити такі передумови:
Шість днів будеш ти праці і зробити всі твої роботи: Але сьомий день – Субота Господа, Бога
твого: в ньому не ти будеш робити будь-яку роботу, ти, ні Син твій, ні твоє донька, твої свого, і не
твої невільниці, ні худоби, ні твої незнайомець, що знаходиться в межах твоїх: бо шість день творив
Господь небо і земля , море і все, що в них а дня сьомого: Отже, Господь благословить день суботній і
освятив його. Вихід 20:9-11
Ви бачите, Бог створив більше всесвіту, протягом семи днів творіння, Бог також створила сім
день тижня. Астрономічних, немає ніщо інше у Всесвіті, як видно з землі, що дає підстави для
підтримання сім день тижня. Тільки орбіту Місяця навколо Землі та наступних етапів дати будь-якої
причини, за те, що сім день тижня. Навіть фазами місяця не ідеально підходить для збереження сім день
тижня, але тому, що Господь встановив його разом з створення Всесвіту, ми його бачимо.
Причини, ми не буде продовжувати спостерігати день, як Бог спочатку призначений, має справу з
брехні і обманів сатана і його спроби переписати закони і раз Божого.

Війна проти Божими святими
І буде говорити слова "великий" проти Всевишнього, він повинен носити на святі Всевишнього і
думаю, що зміни разів і закони: і вони йому повинна бути надана в його руку до один раз і часу і ділення
час. Daniel 7:25
На слово "великих" був доданий перекладачі, якщо ви читали вірші, без цього слова, у вас буде
краще зрозуміти справжній зміст те, що Бог говорив. Ви могли б також замінити на слово "великих" на
слово "блюзнірство" який буде навіть ближче до істинний сенс. Це я виявив, що коли я пішов до
оригінального слів івриту підтвердити істинність цього вірша.

Бог Написав Десять заповідей
І промовив Господь Moses, приходять до мене в горі і бути там: і дам тобі столи камінь, закон і
заповіді, що я написав; щоб ти щоб навчити їх. Вихід 24:12
Отже Ізраїлевих синів повинен суботній, спостерігати суботи по всій їх поколінь, для вічний
заповіт. (Субота) це ознака між мною і Ізраїлевих синів вічно: бо шість день творив Господь небо і
земля, і на сьомий день він відпочив і оновилася. Вихід 31:16-17

Пам'ятайте: фразу, Ізраїлевих синівта що його не відносяться до тих, які є нащадками
крові Якова, але ті, хто, як Яків і подолали свої гріхи і тримати Заповідей Божих, яких називають
ізраїльтян. Це ті, що поклоняються Богу, як він наказує. Якщо ви поклоняються Богу, як він наказує,
зберігаючи всі заповідей його, а також вчення Ісуса, то ви теж, ізраїльтянин, навіть якщо ви не є крові
нащадок Яків.
І він дав Moses, коли він зробив наприкінці з спілкуючись з ним на горі Синай, два столи свідчення,
кам'яних столиках, написані з перстом Божим. Вихід 31:18
Я включаю вище віршах, щоб відзначити, що закони, про яку Ісус згадує до в наступні десять
заповідей, що написано в камені, написані перстом Божим, яка символічно богів наміри, які вони
тривати вічно.

Законів Бога, Fulfilled?
Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків: я прийшов не руйнувати, а виконати.
Matthew 5:17
У цьому вірші Ісус інформування нас, прямо до фронту що він має не прийшов погубити закони
або пророків. Якщо вірити брехні сатани, що як християнин, ви більше не відповідно до закону, що
якимось чином ви вище закону, і врятовані благодаттю, Христа, то Хіба це не означає що закони були
покінчено, або знищені? Як вам узгодити це з тим, що Ісус каже, що він не має прийшов порушити
закон? Хіба це не більш розумним, щоб розуміти, що сатана має брехав про це? Якщо Ісус говорить
одне, але ви сказали, ваші церкви ще одна річ, яка є в прямій опозиції до тієї, яку Ісус говорив, які ви
повинні вірити?
Але це більше, ніж закони бере участь в те, що Ісус говорить нам, Ісус згадує про пророків, а
також. Як ви виконати або знищити пророком? Ви перший потреби її знати те, що пророк Божий є.
Якщо ви йдете до словника і шукати слова пророка він скаже вам, "Той, хто говорить
сама за Бога". Це визначення не є правильним, що мають відношення до Бога створення
Однак. Всі боги, що коли-небудь було були винайдений і сприяли сатана, як такої, у них немає життя.
Цей сатана робить це дайте альтернативну поклонитися Творця. Всі ці богів були зроблені або різьблені
вручну людина (божкам), тільки боги в умах людей, не боги на самом деле. Тому що вони не життя і не
свідомості, це було необхідно, щоб там бути людиною, щоб говорити за них.
Бог створення має життя і життя. Але за Творця і його даром життя на планеті Земля, не було б
не життя і землі був би мертвий безплідною планеті, як Марс. Таким чином, Бог створення має ніякої
необхідності в іншому користувачеві говорити за нього, бо він може говорити за себе як виявляється в
Біблії.
Визначення Пророка Божого тому один через кому Бог говорить.
Ви розумієте, різниця? Бог говорить з його пророків, то вони пишуть, що Бог говорить їм, вниз, це як
книг Біблії прийшли близько. Це ці книги пророків, що Ісус має на увазі коли він говорить, що він буде
виконувати пророків.
Тоді виникає питання в тому, яким чином Ісус приніс до завершення книг Біблії? У той час Ісуса
Біблії не існувало. Тих книг, які служитимуть перебуваючи в Старому Завіті були не виконуються у
вигляді однієї книги, але були книг у свої власні стоячи. Саме з цієї причини, чому ми називаємо їх книг

Біблії. Він не був до встановлення Римської церкви в 300's оголошення, які книги, написані кілька
пророки Бога об'єдналися в те, що ми називаємо Біблію.
Коли Ісус ходив по землі, серед нас, книги пророків міститься всіх тих, написаний ще до появи
Ісуса. З того часу Однак, багато інших книг були написані останній день святих, що мали апостолів
Ісуса. Саме в цих кілька нових книг, що Ісус виконує пророків.
Тепер, коли книги Біблії є повними, не через їх і розглядати їх застарілою, якраз навпаки. Що
яких було написано в Старому Завіті дає більший сенс те, що написано в Новому Завіті, і багато чого з
того, що написано в Новому Завіті вимагає посилання на книги Старого Завіту надати повний значення
до них. Таким чином, щоб дати повною і повне розуміння того, що Бог хоче, щоб ми розуміємо
необхідні два.
Це все правда, законів Бога як добре. Ці закони, як у книги Старого Завіту, є неповними і багато,
(рівноправ'я жертвопринесення тварин), є застарілими. Те, що Ісус навчав, який записується в книг
Нового Завіту, дати виконання та завершення законам Старого Завіту.

У не Мудрого переходити з закону
Якщо ви все ще вірять, що Ісус виконав закон до такої міри, що робить його застарілі, вважають,
що який Ісус каже, що стосуються цього питання.
Поправді ж кажу вам: "поки неба і землі прохід, один йота або один заголовок не переходить із
закону, доки все буде виконано." Matthew 5:18
Ці слова, сказані Ісус розповідають мені, що Ісус вважає усіма законами Десять заповідей і інші
Старого Завіту, все ще знаходиться в силу обов'язкові для заповнення, ",поки все буде виконано."
Зізнаюся, що фраза, ",поки все буде виконано," трохи неоднозначною, але я не мають розуміння
або прийняття, що що-небудь ще була здійснена, потім поодинці "всі" маючи були виконані. З цієї
причини я як і раніше дотримуватися весь сенс Десять заповідей є обов'язковою вимогою, як нам вчив
Ісус і наказав Бог.
Таким чином кожен, хто повинен розірвати один з найменш оцих і повинна навчити людей тому,
він повинен бути під назвою найменше в Царство Небесне:, але кожен, хто повинен зробити і навчити
їх, так само скликаються великим у Царстві Небеснім. Matthew 5:19

Я не знаю, скільки ясніше Ісус повинен отримати зробить вас зрозуміти, що законів Бога, як і
раніше необхідні аспект істинне поклоніння Богу створення. Сатана обманює, так що ви вважаю, що
яких була розмовною губи Ісуса і написані апостолів Ісуса для нас читати, або що яких має сказав від
когось, але не має основи Писання, щоб надати їй підтримку?
Розглянути це: Виконав слово означає не довести до кінця сенс більше не використовувати для.
Якщо ви йдете до словника, ви знайдете, що визначення слова виконати "для завершення
або довести до завершення". Таким чином, що зробити вченню Ісуса є те, що
є неповною і приносить його до завершення. А це значить, шість моральних імперативи, які є останні
шість Десять заповідей є неповними. Ці шість розкрити особистість, моральні якості і честь Бога, але
вони не все, що Бог; тому вони є неповними. Що моральний вченню Ісуса reveal – більше аспект хто є
Бог, який не сказати, що приносить вченню Ісуса до завершення особистість Бога, яка визначається
Десять заповідей.
Аналогічним чином Ісус виконує або приносить до завершення пророків. Книги Старого Завіту
були написані пророків, які жили до пришестя Христа. Книг Нового Завіту були написані пророків і
апостолів, які живуть під час або після пришестя Христа. У письмовій формі з Біблії, книг Нового
Завіту, Божу Євангелію доведені до завершення або виконані. Книги Старого Завіту самі по собі не
розповісти цілу історію, але під час додавання до їх книг Нового Завіту потім історія приходить до
завершення. Це не означає, що законів Бога, доповнена моральний імператив вчив Ісус зараз непотрібні
і може бути ігноруються; Це означає, що Ісус розширилася на ці закони або моралі, так що ми, хто
любить Бога могли б краще наблизитися до єднання з Богом.

Щоденний жертву закінчується
Закони книга Левит, які відносяться до жертвопринесення тварин, здебільшого, заповіді,
написані рукою людини, Moses і ці закони, що Ісус Христос зробив недійсними, кров'ю Ісуса в його
жертву на хресті за наші гріхи. Його жертвою він вкладав геть практика шкоди для тварин.
До приходу Христа, євреї зобов'язані жертвувати баранини або кіз дитина, для ремісії гріхів.
Христа, що практика недійсними, тому що він (Ісуса) було більш досконалим бути принесений в жертву
ягня, і через нього всі наші гріхи прощені, нам потрібно лише каятися наших гріхів і попросити
вибачення. Необхідність в жертву тварини, отже, застарілих і виконав.

Деякі з вас може сказати, "де є така річ, написано, я вже нічого не знайшли в книг Нового Завіту,
де він говорить нам, що тварина жертви стануть не потрібні." Я відповім з тим, що такі. Бог бачив до
нього, що щоденний жертви повинні прийти до кінця, дозволяючи римлян, щоб знищити храму в
Єрусалимі і викликаючи народ Ізраїлю, щоб розійшлися до чотирьох вітрів.
Існує також те, що він говорять нам в Біблії, що щоденний жертву б бути забрані, як про це
свідчить у наступний вірш.
так, він сам збільшується навіть до князя хост, ним щоденний жертву був відвезений і місце
його святилища спіткнутися. Daniel 8:11
З вище вірш більшість християн, що я говорив до вважаю, що це сатана, який приніс про кінець
єврейської щоденний жертву і руйнування храму, але знову ж таки це непорозуміння про те, що говорив
вище вірш.

Анти Христос
так, він сам збільшується навіть до князя хост, ним щоденний жертву був відвезений і місце
його святилища спіткнутися. Daniel 8:11
Та послугами host було дано йому проти щоденний жертву унаслідок збоченням і це кида вниз
правда на землю; і це практикується і процвітав. Daniel 8:12
Як і багато інших віршів Біблії ці вірші неправильно через непорозуміння сатани. У вірш 11, "він"
– це довідник з анти Христос, хто сам збільшує або спроби поставити себе в позиції більше, ніж Христа.
"Принц хост" є Ісус Христос.
Фраза "а йому щоденний жертву забрали," є посиланням на Христа. Це кров'ю Ісуса, що
необхідність щоденний жертву є не більше, так що це, його, Ісус, що жертви береться геть.
«Sanctuary» було храму в Єрусалимі, яке було Святилище Божого. Храм був побудований з
наміром, що Месія, коли він прибув, вже б сидіти на троні.
Ісус був розп'ятий в рік 31 оголошення або близько того. Немає реальний доказ або документації
щодо того, що рік, це сталося. Римляни знищені храму в 70 р або там про. Це означає, що близько 40
років після розп'яття Ісуса, євреїв все ще пішла до храму і дав жертвопринесення тварин на очищення

від гріхів. Оскільки щоденні жертву більше не потрібна, через кров Ісуса, Бог викликало святилище або
храм, повинні бути знищені, гарантуючи, що ніякі подальші жертви може статися.
За останні 2000 років Господь не дозволив храму бути відновлено. Я вважаю, що це буде, тому
що якщо храму було перебудовано, євреїв, не вірити в Христа Ісуса як Месію, почнеться прийняття
тварин жертви знову. Це було б гидота перед Богом через жертву Бога улюбленого сина свого.

Розглянути це: Господь дозволив мусульман побудувати їх купол скелі, які Бог вважає
його "Святий курган", так що храму ніколи не розбудовується знову нації Ізраїлем.

Пам'ятайте: народ Ізраїлю втратили її союз з Богом і тому більше не захищений від Бога.

Новий Заповіт
Ось приходять дні, говорить Господь, що я буду зробити Нові Завіт з дому Ізраїлевого і з
будинком Юдиних: Єремія 31:31
Не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків, в той же 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 повинна бути заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого; Після тих днів, 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
Після тих днів є посилання в кінці часів або кінець днів або під час царювання 1000 року Ісуса.
Написати його в їхніх серцях відноситься до Заповідей Божих, і як вони більше не будуть
закони написані на камінь підкорився, але вони будуть моральні риси, які буде зберігатися в тому, що ті,
хто залишиться після тих днів, буде тільки Святим Богом, не інших осіб, які живуть в гріху, буде
залишатися.
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 більш. Єремія 31:34

Після тих днів, там не буде більше необхідність, щоб вчити інших про Ісуса і моралі Бога, тому
що тільки ті, які залишаються вже буде знати Бога Ісуса, таким чином, особистих і інтимних.

Милість Божа
Наступні вірші наведено приклади, які підтримують моє твердження, що щоб показати свою
любов один істинний Бог, ви повинні сповідувати любов, виконуючи всі десять заповідей а не тільки
шість закони моральності.
І чинить милість тисячам їх що мене люблять і стережи мої заповіді. Повторення закону 5:10
Тут Бог знову поєднанні ідея любити його, тримаючи його заповідей. У цьому вірші Бога,
повідомляє нам що він показує милосердя, але тільки для тих, хто показати свою любов до нього,
зберігаючи його заповідей. Якщо ви не дотримуватися Божих заповідей, що не виконавши, вигляді
показ ваших ненависть до Бога, то чому б Бога схильний показати вам ніякого милосердя?
Я люблю їх що любити мене; і тих, які прагнуть мене рано (старанно) знайде мене. Приповісті
8:17
Слово "старанно," є ключем до цього вірша. Слово "Diligent" визначається як: для пошу
ку з обережністю, щоб дослідити, як в шукати нові зн
ання. Таким чином, для того, щоб знайти Бога, вам доведеться шукати для нього шляхом вивчення
Біблії з обережністю. Догляд шукати правдиве значення слова, використовувані, а не передбачається
сенс ви сказали, вони мають.
Наприклад, я сказав багатьох книга Приповістей все про логіку і не має нічого спільного з Ісуса
Христа, але якщо ви читали Приповісті 8:20 до 31, я впевнений, ви погодитеся зі мною, це введення
себе до нас, до цього він народився в тіло Ісуса Христа.

Знаючи слово Боже
Ісус їм сказав: "Якби Бога Отця вашого, ви б мене любите: я провів назад, і прийшов від Бога; ні
прийшов я про себе, але він послав мені." Івана 8:42
Ісус є інформування нас тут, що якщо ми любимо його, то ми показуємо нашу любов до Бога
батька за він Христа було надіслано з батьком, і його авторитет походить від Отця. Є те, що Ісус

говорить старших храму, в тринадцятого вірша, що якби вони були дійсно Бога і підкорився Божі
заповіді, вони б із задоволенням Ісуса, тому що, що Ісус говорить, Бога. Якщо вам пізнати Бога, тому
знати свою правду б відомо, що те, що Ісус говорить Божої істини. Причина старші не розглянути
питання про те, що Ісус говорить, як Божа правда в тому, тому що вони засліплені брехнею сатани і
тому не діти Божі, але дітей сатани.

Місце Бога слово перш за все, інші
Це справедливо сьогодні з християнами, вони вважають, що вони дають поклоніння Богу, як Бог
вимагає, але коли я показую їм в Біблії, де вони помилково, і тому в ризик прокляття, вони стали
сердитися зі мною, вони стають "Offended" в слово Боже, так само, як Ісус передбачив, що вони б.
І Блаженний, кожен, хто спокуси не матиме у мене Matthew 11:6
Коли ви чуєте слово Боже, і вона відома як вам бути слова Божого, тому що це написано в Біблії,
не ображайтеся, коли те, що слово Боже говорить вам, це не так, як ви вірите. Слово Боже є те, що ви
повинні прийняти, щоб не вірити за слово Боже, навіть ті, ви думали з вашої молодості, які
підозрюваного, для підтримки вони навчали ви іншими користувачами. Поки ви йдете в Біблії і
дізнатися справжнє значення як слів, що написано в Біблії, які мають значення, то що на вашу думку, не
може бути як є наміри Бога. Сатана обманює, і ви вважаєте, що могло бути одним з його брехня.

Ісус попереджає про останні дні
Нижче наводиться пророцтва про події, що Ісус передбачив, що сталося б, Ви бачите, що вони
застосовуються до вас і до подій, що відбуваються сьогодні у світі?
Все це початок терпінь породільних. Тоді видаватимуть вас на муки і вб'ють вас: та ye повинен
будуть ненавидіти всі народи за Ймення Моє. І багато-хто ображатися і видавати один одного і один
одного будуть ненавидіти. Matthew 24:8-10
Слів: "початок терпінь породільних", є посиланням на тих подій, що відбуваються у світі, лише
до першої світової війни та великої скорботи.
Бути "доставлене," відноситься до часу, коли друзі і родичі буде продавати вас з тих
повноважень, які мають намір на тупає на святі Бога.

Бути "Afflicted," відноситься до болю і страждань, навіть до смерті, буде трапляються, коли ви
"Доставлено Up".
Це все буде, тому що ваше життя в вчення Ісуса за слухняні Десять Заповідей Божих.

Сьогоднішні фальшивих пророків
І воскреснуть багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Matthew 24:11

Лжепророки Ісіди
Коли ви думаєте про лжепророків, думаю, що ISIS та як їх слова викликають тисячі звернутися
до радикальної ісламської догми ненависті і вбивства. Але не зупинятися на досягнутому, є серед
християн, багато що проповідують, що день Господній є перший день тижня, (неділя). Ось брехні
сатани. Дані також проповідують, що як християнин, ви вище Закону Божого, що ви благодаттю через
благодать Ісуса, який є також брехні сатани.

Вихованні дітей
Подивіться, скільки проповідувати, щоб покарати дитини це жорстоке поводження з дітьми. Бог
каже, що дитина недисциплінованих, повинні розглядати їх батьків, як ні більше, ніж ублюдків що.
Якщо ви любите ваша дитина буде навчити дитину прямо з неправильним.

Крадіж дітей та дорослих
Є ті, що говорять нам, що дітей, повинна подаватись презервативи так, що коли вони мають секс
вони уникають хвороб і вагітність. Бог каже, всі секс є гріх, хіба що між чоловіком і дружиною, який
Бог подальшого визначає як чоловік і жінка.
Є ті, що говорять нам, що Homo сексуальність є нормальним і прийнятно людського стану.
Гомосексуалізм перевагу, біологічним імперативом, і що все, що секс є гріхом, ніж інші між чоловіком і
дружиною. Бог каже, такої діяльності є гидота. Підкорятися слова Божого і мають виправдання спасіння
або не підкорятися слова Божого і виправдовують життя вічне.

Золоте правило сатани, ненависть ваш сусід
І тому, що розріст беззаконства любов багатьох холодно. Matthew 24:12

Просто подивіться навколо вас у місто та країну, поширені curtesy і співчуття gone, ненависті,
насильства і расизм, процвітає, незалежно від того, що колір вашої шкіри. Всі ці ознаки розкрити владу і
вплив, що сатана має над народом і світ сьогодні.

Ходьба способами Ісуса Христа
Поправді, поправді кажу вам: "Якщо людина тримати мого кажучи, він ніколи не побачимо
смерті." Івана 8:51
З в жертву Ісуса на Хресті закони Левит, які відносяться до жертвопринесення тварин
виявляються застарілими. Вчення Ісуса Христа, замінити ті, але немає іншим Закону Божого, і якщо ви
читали книги Matthew, Марка і Луки, ви побачите, що Ісус навчив нас про Десять заповідей. Ісус не
тільки навчив нас про Десять заповідей, але розширив сенс п'ять з останніх шести моральні заповіді.
Якби Ісус навчав і розширив Десять заповідей, як то можуть вони візуалізуватися застарілими?

Ніколи не побачить смерті
Існує ще одна фраза тут я відчуваю, що потребує уточнення. "Він ніколи не побачимо смерті."
З часів Христа всіх, хто народився померли. Ті, які навернулися до вчення Христа помер. Так Христа
збрехав нам, коли він сказав, що ці слова? Ні, він не брехати. Сенс смерті повинна бути зрозумілі.
Христос не відноситься до смерті смертному тілі, тому що за визначенням, смертності означає, що
організм буде вмирати. Слово смертний визначається на американському словнику спадщини: вик
ликаючи або що підлягає смерті.
Христос не посилаючись на смертному смерті тіла, але вічної смерті, яка приходить до душі і
тіла з невиконання відповідно до законів Бога. Коли тіло вмирає, Бог велить душі спати, але після
Воскресіння, тих, хто не живе законів Бога протягом смертний життя, знатиме вічної смерті, а також,
вони будуть знати, дві людини загинули.

Людина в душі
Сатана буде мати вас повірити, що людство має безсмертної душі, що коли ми вмираємо, ми як і
раніше свідомості і знають про наше оточення, що коли вона вмирає, Марта Анте буде на небі,
дивлячись на нас. Це не те, що Біблія говорить, однак, який повинен сказати, що це не те, що Бог

говорить нам. Обіцянку життя вічне дається Бога в подарунок усім, хто поклоняється йому, як він
команд. Це найкраще ілюструють в наступні вірші.

Під вівтарем на небі
І коли він відкрив п'яте ущільнення, я побачив під вівтарем душі з них, які були поразка, за слово
Боже і за свідчення, котрий вони влаштували: І вони кликнув гучним голосом, кажучи: як довго, О
Господи, Святий і правда, ти не судити і помститися за нашу кров на них, які мешкають на землі? І
білих шатах були дав кожний з них; і сказали їм, що вони повинні відпочити ще мало сезон, поки їх
співробітник слуг також і їхні брати, які повинні бути вбиті, як вони були, повинні бути виконані.
Одкровення 6:9-11
У ці три вірші це показує, мертві душі святих Христос. Вони зображують кричали їхнє бажання
помсти по відношенню до тих, які вчинили розправу над євреями. Це символічне зображення, які
стосуються нетерпіння багатьох на небі й на землі для Бога, щоб принести сатани говорить до кінця.
, То я чув одного Сен Говорячи, а інший Сен промовив, що певні Сен-який говорив, як довго
повинен бути бачення щодо щоденний жертву і злочин запустіння, щоб дати святилище і приймаючої
настала під ноги? Daniel 8:13
Як ви можете бачити, Daniel в його бачення показано нетерпіння мертві святі Бога. Душі з них,
які були поразка, немає насправді совісті Однак, як показано, будучи під престолу Бога.

Пам'ятайте: просто бачать приділено Daniel Бог використанням символізму як спосіб
зробити графічний показ його значення.

Смерть
Коли ми вмираємо, святі і non святі однаково, піти в те, що Ісус під назвою тривалий сон, без
думка або почуття. Сон є тимчасовим, і у випадку з мертвих, хто не поклоняються Богу, як він наказав,
вони будуть Відроджені, або повернувся до життя в Судний день. Святі Бог буде воскрес після
повернення Ісуса і прийняті в хмарах, з ним, не доводиться стикатися судження.

Як ішов , коли Бог говорить Адама, що якщо він їсть з дерева знання він неодмінно помре, він не
відноситься до смертельної смерті, але смерть його тіло і душу, вічної смерті. Я переконаний, що мав
Адам не їв від Забороненого плоду, якщо Адам не грішили, душі і тіла ще б живі сьогодні.
Поза неба все, що Бог створив є смертним, таким чином, за дуже визначенням, все смертні
помре. Перший гріх не створює смерті смертні тіла, яка побудована у Всесвіті самого створення.
Перший гріх, створений вічної смерті душі і тіла. Як все людство в гріху тому що Адам, всього людства,
знатимуть вічної смерті, якщо не через Ісуса Христа, ми покаятися і через кров Ісуса на Хресті, ми
простили Бога і таким чином врятував.
Через жертву Ісуса, гріхи батько більше не сплачено з сином, тому ми більше не є винним
Адамового гріха, однак, в нашому житті, ми грішимо за нашої бажанням, і це ті гріхи, які ми повинні
отримати спасіння. Через жертву Ісуса Бог допускає можливість бути, врятуватися через покаяння і
працюють, щоб жити в праведності все наше життя. Ми не зберігаються автоматично просто,
оголосивши Ісуса, Спасителя нашого, ми врятовані через нашу віру в слово Боже і в наші зусилля для
видалення себе від гріха. Цього можна досягти тільки через знаючи, що гріх і що прописано в десять
заповідей, вчення Ісуса.
На друге пришестя Христа Ісуса візьме вірних до себе, у тому числі святих, який помер за ім'я
Ісуса, а також всіх, хто тримав Заповідей Божих, які були серед мертвих. Мертвих буде називатися
перший з могил та приймаються до Ісуса в хмарах і потім всі ті ще живий і хто тримати Заповідей
Божих і мають свідчення Ісуса, будуть прийняті в хмарах, з Ісусом. Це перше Воскресіння. Ті, хто є
мертвими і не тримати Божих заповідей і вчення Ісуса залишиться мертвий до другого Воскресіння, яка
Судний день.

Бог є з нами
Мене знає як Отець, незважаючи на це знаю я батько: та я зламав моє життя власне за вівці,
(діти Бога). Івана 10:15
Тут він говорить нам, що він знає, що він є жертовний Агнець, беручи на себе гріхи тих, що
поклоняються істинний Бог, Бог створення.
Та інші овець (діти Бога), у мене, які не є цей складіть: їх також я повинен принести і вони
вислухає мого голосу; і буде там не одну складку а один Пастир. Івана 10:16

Інтерпретувати це як посилання на прийняття язичників в одну складку діти Бога (ізраїльтян), і
що він Христос буде наш пастуха.
Цей вірш також розповідає мені, що євреї, мусульмани, християни і ті, хто хочуть поклонятися
правда Бог творіння, буде об'єднав під Ісус, в одному культ, справжнього поклоніння Богові, що
засвідчує, що я говорив з самого початку. "Якщо існує тільки один Бог, то може бути тільки один
шлях, щоб вклонитися йому".
Таким чином чи стане мій батько люблять мене, тому що я зламав моє життя, що я міг би
взяти знову. Івана 10:17
Я вважаю, що це ще один приклад того, як показати свою любов до Бога, якщо ви жертвувати, не
обов'язково ваше життя, але якщо дати себе для служби Богу, а також, за вчити інших, як і Христос, тоді
Бог буду любити тебе, як він любив Ісуса.

Вірити в Ісуса
Поправді, поправді кажу вам, вірує мене, роботи, які я роблю повинен робити він також; і
більше роботи, ніж ці повинен він; тому що я йду до мого батька. Івана 14:12
У цьому контексті кожного разу, коли Бог відноситься до роботи, він означає не важка робота в
будь-який земним професії ви займатися заробляти на життя. Твори, він має на увазі тут, ж твори, він
виступав в тіло Ісуса. Вчити інших законів Бога, і показати іншим, як вони можуть увійти в Царство
Небесне, через важливість Десять заповідей і визнаючи Христа як Бога в тілі людини. Ісус каже, що
вони будуть більше роботи, ніж він зробив, тому що він був тільки 3 років по ½ зробити його творів, а
ми, хто залишився, будемо робити більше роботи, тому що ми маємо набагато більше часу в нашому
житті їх вирішення. Ви активно займаються показувати іншим, правда слово Боже?
У писати ці слова, що ви читаєте і встановлення цієї веб-сторінки, я був активну участь у
зазначенням всіх, хто прийде до цієї сторінки павутиння, і хто буде читати ці слова, правда словом
Божим і як знайти викупу.

Ісус каже, що "Стережи мої заповіді"
Сатана буде мати ви вважаєте, що Десять заповідей є частиною закони виконав саме смерті Ісуса
на Хресті. і що в їх істоти виконав вони мають більше не значення в поклонінні Богу.
Як показали в Matthew 5:17 – 19, вище, Ісус показує це брехня, що це буде. Кожен, хто не
зберігає всі десять заповідей, тому що вони думають, що їх виконані, є обману з брехнею сатани і його
анти Христос. Ісус потім підтверджує це в наступні вірші.
Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Івана 14:15
Є ті, які говорили мені, що це Ісус, говорячи тому це не заповіді Бога, що він має на увазі, але і
два заповідей Ісуса. Ісус є Христос, Христос є Богом в тілі людини, і, отже, заповіді говорив з десяти
заповідей, тому що Бога і Христа є одним і тим же.
Знову ж таки цей вірш свідчить про важливість збереження Божі заповіді а частина, що любов
грає в цьому. Будь-хто, хто говорить вам, що не варто зберегти Десять заповідей є брехун, сам, або так
оману сатаною, про те, що не можна довіряти як раба, викладач або священик.

Іншого Утішителя
І я буду просити Отця, і він дасть вам іншого Утішителя, що, щоб з вами назавжди; Навіть дух правди;
кого світу не може прийняти, тому що він бачить, що його не, не вподобляйтеся йому: але ye знаю його; бо він
перебуває з вами і в вас буде. Я не залишить вас прибуду: я прийду до вас. Івана 14:16-18

Ще деякий час і світ мене не побачить; але ye дивлюся мені: тому що я живу, ви також
житимемо. Івана 14:19
Це пророцтво, що світ в цілому більше не буде бачити Божої істини, оскільки сатана і його вплив
на умах людей буде успішним в сліпуче світу від Божої істини. Ті, хто старанно прагне Бога буде мати
можливість бачити Бога, і вони будуть свідки, що просвіщати народ Святого Писання протягом довгих
років влади сатани на землі.
Ті, хто живуть моралі Бога, тримати Заповідей Божих і дати поклоніння Богу, як він наказує,
житиме у вічне життя, так само, як Ісус робить.
Того дня пізнаєте, що я в мого батька а ви в мені а я в вас. Івана 14:20

Всіх, хто святих Бог буде знати про той день, коли Ісус повернеться в тому, що він є Бог
насправді і без необхідності вірити більше, бо вони будуть знати, по суті, бо вони теж будуть погашені.
Той, хто має заповіді мої та пильнує їх, це той любить мене: мені той повинен бути коханим
мого батька і я полюбить його і буде проявлятися себе йому. Івана 14:21
Взяти до відома ці слова: , той хто має заповіді мої та пильнує їх, це той любить мене: якщо
у вас є які-небудь сумніви про те, що я говорив у ці слова, я написав, хоча б знати, що те, що я говорив
про збереження Заповідей Божих спосіб показати свою любов до нього, бо Ісус має просто говорив про
у цьому вірші. В цих словах Ісуса листя без сумніву в голову, що Ісус вимагає, щоб ми додержували
заповіді Бога, як Бог говорив з нами протягом книги Старого Завіту.

Божими святими
Ісус не кажу всім, у цьому вірші, оскільки не кожен може почути його правду. Ці слова
спрямована на тих, хто може почути Божої істини в словах Ісуса. Якщо ви вважаєте себе бути доброго
християнина, ви повинні знати, що визначення християнського в цій до 21-е століття це не те ж саме як і
Ісуса визначення того, що Сен Бог є. Порівняйте наступні визначення, що Ісус дає з самим собою і
вирішити для себе, якщо ти Святого Бога.
І Дракон з жінка його і пішов на війну з реліктові насінням її ті, дотримуватися Заповідей
Божих, і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17
Дракон сатани, а жінка церкви або Згромадження Христа. У цьому вірші Ісус говорить нам, що
Сатана буде воювати після церкви Христа, яка має в якості свого заснування Десять заповідей і вчення
Ісуса Христа. Щоб зробити війну означає намагаються знищити та/або спотворити істину, таким чином,
щоб зробити його невпізнанним як істина.
Це говорить мені, що існують два Євангелія в світі, Святий Боже Євангеліє і помилкові Євангеліє
сатани. Сатана був настільки успішним, розповідаючи його брехня, що ви буде поклоніння його
помилкові Євангелія, думаючи, що це слово Боже. Це буде, що можна так переконаний в тому, що це
слово Боже, що коли ви чуєте слово Боже, ви думаєте, це бути лежить, і багато хто буде образив слово
Боже.
Цей вірш є яскравим заява доказ того, що любов Христа син все одно, що любов Бога-Отця і
роблячи таким чином, ви будете врятовані і прощення гріхів. Христос Ісус говорить нам, шляхом,

любляча його; він буде проявлятися любов до Бога. Щоб показати нашу любов до Бога, щоб показати
свою любов до Ісуса. Якщо ви дотримувалися його заповідей, то ви дотримувалися батьків заповідей.
Визначення перша заповідь Ісуса є обсязі Десять заповідей. Дотримуватися два заповідей Ісуса є
дотримуватися всіх Божих заповідей.

Присутності Бога
Юда говорить йому: не Іскаріотський, Господи, як виходить, що хочеш маніфест самого себе
нас а не світ? Івана 14:22
Те, що запитує Юда, як це, що Бог "Ісус" буде проявлятися себе тим, хто слідувати його навчань і
тримати Десять заповідей, ще залишаються прихованими від решти світу. Незважаючи на те, що моя
версія Біблії включала у цьому питанні, що це не Юдою Іскаріотським, який задає таке питання Ісуса, я
не впевнений, що вона не була. Після витрачати три з половиною роки з Ісусом і почувши його словами,
до цих пір і не зрозумів відповідь вже, є з урахуванням того, хто має віру те, що Ісус є Син Божий. Юда
Іскаріот вважають, він би ніколи не мають зрадив Ісуса.
Ісус говорить нам, що це було необхідно, що Юда бути не вірує, для того, щоб виконав
пророцтва. Крім того, я думаю, що Бог знає, що це питання повинен бути запитав і написано в Біблії,
щоб ті, які будуть доносити до себе в Божу істину буде мати це питання запитав.
Якщо як хто любить мене, він буде тримати мої слова: і Отець мій полюбить його, і ми
прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. Івана 14:23
Бог Ісус є його Святе Євангеліє. Якщо ви дотримуйтесь дотримуватися його заповідей і тим
самим поклоніння один істинний Бог, ви будете знати, що він буде з вами, тому що можна відчути його
присутність, і коли ви попросити його керівництво, ви будете знати, він буде з вами, бо ви зрозумієте,
коли він скеровує один бік, а не інші. Для мене, і я пішов в моїх досліджень і розвідок Біблії його
присутність стала фізична, а також духовні. Я молюся, що всі, хто читав ці слова, які були викликані
Бога для мене, щоб написати, буде знати радості Бога, присутність Бога, як я прийшов з ним.
Показати любові до Христа, іншими словами, як сповідувати свою любов до Христа є тримати
його слова або вчення.

Пам'ятайте: слів потрібно не говорив навчатимуть, дії неодмінне якомога більше слів, як
самих слів. Те, що я хочу сказати, що, Ісус ніколи насправді сказав, за словами, що ви повинні тримати

суботи, але його дії показують нам, що він фактично суботній. У вчинках він навчав нас, що ведення
суботи був основоположних при укладанні віру Божу.
Той мене не пильнує не мої висловлювання: і слово, яке ви чуєте не шахти, але батька, який
послав мене Івана 14:24
Те, що Христос говорив тут, що його слова говорять не його слова на всіх, але слова батька. Як
написано в Біблії слів немає в слова, хто написав ці слова, але насправді були викликані повинна бути
написана Богом, використовуючи свої руки ручкою слова. Це означає, вони є слово Боже, не слова
пророків. Два заповідей Ісуса не є його заповідей, тому, що вони не слова Ісуса, але батька, це означає,
що два заповідей Ісуса є Божим заповідям. Якщо ви любите Бога ви будете підкорятися його заповідей,
якщо ви не в змозі дотримуватися його заповідей, то ви показуємо Богу, що ти ненавидиш його. Немає
не середній шлях, ви або любите Бога, або ти ненавидиш Бога.

Пророк визначено
Якщо ви подивитися визначення "Пророк", слово у словнику, він буде говорити, ", хто ви
ступає за Бога." Це може бути вірно для всіх цих інших релігій не Божої, для тих, хто
так звані богів не життя і тому потрібен хтось, щоб говорити за них. Як далеко, як Біблія і пророки
істинний Бог є, то, вірним визначенням слово "Пророк" є одним через кому Бог
говорить. Ви розумієте, різниця? Язичницьким богам, потребує когось, щоб говорити за них,
тому що необхідності немає життя, що вони не говорять самі за себе. Істинний Бог, Бог створення, не
треба нікого говорити за нього. Він використовує інші так, тим самим, він говорить з нами через них.
Це показано, що вірно в книзі Daniel. Daniel розповідається речей Богом, або його Ангели і тоді
записує ці речі для майбутніх поколінь людина читати.

Текстове повідомлення від Бога
Коли ви читаєте Біблії, Бог говорив вам, особисто і близько. Ви можете молитися йому надати
вам розуміння, і якщо у вашому серці ви справді шукаємо розуміння, він відповість на ваші молитви.
Він відповів на моє. Іншими словами, Бог говорить вам, як якщо б ці слова в Біблії були встановлені
контакти з вами і вашим потребам на увазі. Думайте про це як це, коли ви почнете читати слова в Біблії,
думати про них як текстове повідомлення від Бога безпосередньо до вас. Знаючи це, тоді зрозуміти, що

ви просто не можете читати Біблію, але, слід старанно вивчати та дослідження, що слова сказати, так що
ви зрозумієте, що це таке, що Бог texted вас про. Не просто читати слова, але витрачати час і задавати
питання, що таке Бог говорив мені і потім піти і опинитеся відповідь, не покладатися на інших, щоб
дати вам відповідь, крім того, що вас молитися, щоб Бог Ісус запитати його, щоб показати вам дорогу.
Мають ці речі я говорив вам, бувши з вами. Але Утішителя, який є Дух Святий, яких Отець
пошле в ім'я Моє, він повинен навчить вас усього і принести всі речі вам, що тільки я вам говорив. Івана
14:25
У той час як Ісус ходив по землі, він навчив нас Божої істини. З його запишався в хмарах, він
залишає землі, але лише на деякий час. Замість нього Втішитель прийде і надалі навчити, хто б святими
Бога. Ісус говорить нам, що Втішитель є Дух Святий. Тому важливо, що ми знаємо, хто і що Духом
Святим.
Протягом перших кількох років після встановлення Римської церкви, її кардиналів встановити
про завдання дати визначення щодо багато річ про Ісуса, одна з тих речей було дати визначення про те,
хто і що був Духом Святим.
Вони прибули на ідею Святої Трійці, який показує мені, що вони дійсно не мав поняття про те,
що Господь Ісус говорить. Ісус говорить про Дух Святий, як живі і це дійсно так, але немає не Трійці.
Святе Євангеліє Бога Живого Слова Божого, тому живуть Божих Духом Святим. Подумайте про це, як
Бог навчити вас те, що він потребує, щоб ви знали? Ви дізнаєтеся, через ваш ретельного вивчення Біблії.
Біблія є живуть слова Божого, тому Біблія, або я повинен сказати Божому Євангелії, є Дух Святий.

Втішитель
Але Утішителя, який є Дух Святий, яких Отець пошле в ім'я Моє, він повинен навчить вас усього
і принести всі нагадає вам, що тільки я вам говорив. Іоанна 14:26
Вивчення та дослідження як дано на сторінках Біблії, слово Боже, отримує комфорту в Божу
істину; Це-це що Утішителя, і що який Ісус називає Духом Святим. Святий Дух є живе слово Боже.
І тепер я сказав, перш ніж вона дійшовши до сталось, що, коли мова заходить про пройти,
можливо вірувати. Івана 14:29

У книзі Matthew Ісус дає пророцтва кінця днів. В тому, що Ісус говорить нам про ці події, перш
ніж вони відбуваються, ми, таким чином, мати доказ того, що він Бога в тілі людини, коли ці речі
відбутися в наш час.

Князь цього світу
Далі, я не говоритиму набагато з вами: для князь цього світу прийде, і він нічого не має в мені.
Але що світ може знати, що я люблю батька; а як батько дав мені заповідь, незважаючи на це я
робити Івана 14:30-31
Надалі я говоритиму з вами: Ісус ось-ось піднятися на небо, і він повідомляє нам, що він Бог не
проявиться себе нам, як він з Ной.
Для князь цього світу прийде, і він нічого не має в Me. Сатана є князь цього світу. Бог не дав
сатана цю станцію, але сатана має претендували цього світу і все, що на нього. Як сатана стурбований,
людина належить йому робити з, оскільки він задовольняє.
Батько дав мені заповідь, незважаючи на це я робити Бог дав Ісус десяти заповідей, які є
скорочення обсязі Божої Святого Писання, конденсованої в легко запам'ятати формат. У житті Ісус
підкорився Заповідей Божих, всі з них, навіть четвертої заповіді; тому, як ті, хто любить Ісуса, ми теж
повинні зберігати всі Божі заповіді.
Як батько hath любили мене, так я любив тебе: ви як і раніше в моїй любові. Якщо ви стережи
мої заповіді, ви повинні дотримуватися в моїй любові; навіть коли я зберігав мій батько заповідей і
бути в його любові. Івана 15:9-10
Це підтримує те, що я намагався донести. Ісус всі заповіді Бога і через його приклад, так теж
повинні ми, якщо ми хочемо закликати себе Святого Бога. Це ще один твердженням потреба виконувати
всі десять заповідей, а також те, як робити так перекладає люблячі Бога. Ісус зберіг всі заповіді богів, і
він говорить нам тут, що ми повинні зробити, як він зробив, бо він всі заповіді його батько, так щоб ми
повинні.
Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас, і щоб повна була ваша радість. Івана 15:11
Це Моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Івана 15:12

Велика любов hath немає людини, крім цього, що людина скласти своє життя для своїх друзів.
Івана 15:13

З твого серця, душі і розуму
Якщо ви пам'ятаєте, що перше питання, я запитав Бога на початку цих писань, є, як Бог хоче, щоб
вклонитися йому? Бог каже мене любиш, стережи мої заповіді. Два заповіді Христа Ісуса дає
відповідь про те, як ми знаходимося проявити цю любов до Бога.
Ісус відказав Йому: "Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією
своєю думкою. Це й найперша заповідь." Matthew 22:37-38
Це найбільша заповідь, тому що вона включає в себе всі десять заповідей і вчення Ісуса в той.
Ісус взяв ці слова як цитата з наступний вірш.
І Господь, Бог твій, буде обрізання серце твоє, (з Закону Божого) і серця свого на насіння твоє,
любити Бога твого Бога твого всім серцем своїм і всією душею своєю, щоб ти щоб live. Повторення
закону 30: 6
Справа в тому, що в Новому Завіті, Ісус, цитати з старозавітних від вірша, що має на увазі Десять
заповідей, себе, коли він дає нам його перша заповідь, показує важливість і значимість для цю заповідь,
і що Ісус говорить через цю посилання, що спосіб показати любов до Бога, щоб зберегти Десять
заповідей. Так, навіть християни повинні тримати Десять заповідей. Якщо Ісус сказав це так, то так і має
бути.
І поробиш повернутися і слухати голосу Господа і зробити його заповідей, що я наказую тобі це
день. Повторення закону 30:8
Ви бачите, перша заповідь Ісус є цитату з Старого Завіту, що посилання Десять заповідей. Що це
є будучи перераховані в Новому Завіті, є одним з багатьох доказів, щоб мені, що це як дійсні і
передбачених Богом язичників і святих Христос, як це було для євреїв, тримати Божого Десять
заповідей.
Ця цитата зробив показати, що Христос Ісус є той же самий Бог, який дав цьому вірші Moses
писати в книзі Повторення закону. Тому ж визначення того, як проявляються нашої любові до Бога в
Старому Завіті є ж визначення як показати нашу любов до Бога в Новому Завіті, який є "Love Me,

стережи мої заповіді" всіх десяти з них. Це не для людини, щоб вибрати які з законами Божими, він
буде тримати. При бажанні поклонятися Творця, потім ви повинні поклонятися йому як є його
задоволення не за вашого задоволення. Ви повинні поклонятися Богу, як він наказує, не як ви знайдете
зручні. Це найкраще бути показано в нижче.

Бог буде верховенство над ви
Як живий я, говорить Господь, Бог, напевно змушений рукою сильною і протягнутої на руки і
люті, мов той, буде я панувати над ви: Єзекіїль 20:33
Не думаю, що Бог має тільки на увазі народ Ізраїлю в цьому вірші; Він говорив всім, хто любить
його і хотіли б дати істинний і правильний поклоніння йому. Якщо ви любите Бога потім можна
слухняними Його заповіді та його слово. Якщо ви не слухняні, то не по-справжньому любити Бога.

Відвернутися нога твоя
Якщо ти відвернутися твоїх ніг від суботи, від виконання твої задоволення на моїй Святий день;
і називати суботи захват, Святого Господа, почесного; і будеш Шануй йому, не робити свої власні
шляхи, ні знаходження твою задоволення і не кажучи твою слів: Ісая 58:13
Якщо ви помістіть ваші ноги на те, є голодуванні контроль над ним. Коли ви берете ваші ноги
геть ви даєте до цього елемента керування. Що Бог говорить нам, це, якщо ми суботній Бог має певні
його в Писанні, а не так, як ми буде зручніше, потім ми знаходимо суботи і наші Комуна з Богом на
ньому задоволення і радість.

Восторг в Господі
Потім будеш ти в захваті самого себе Господа; і я привести тебе їздити на високих місцях
землі і годувати тебе з спадщиною Якова батька твого: Бо уста Господні hath присвоює Ісая 58:14
Вірити в Боже Слово є також вірять у Божі обітниці і знати, що, коли Бог каже, що він буде
робити щось, це буде зроблено. Це визначення віри.
Я сподіваюся, що я показав вам, як сповідувати свою любов до Бога. Зберігаючи Божих заповідей
вимагає більше, ніж словами має на увазі. Прагнення кожен день вашого життя, щоб жити і зробити

частиною хто ти, перебираючи моралі Бога, щоб прагнути, щоб завжди бути в дусі Господа, який є суть
проявляє свою любов до Бога. Це таким чином, що ви проявляєте любові до Бога.
Що ви робите, той чоловік, що ви є прямий відображенням на Бога Отця. Якщо ви прагнуть жити
високоморальна спосіб життя, то це показує вашу повагу і любов до вашої Творця, який сам моральним
істотою. Якщо ви живете життя опозиції до Божого моралі, то це показує, неповага і ненависть Бога
Отця.

Пам'ятайте: це не досить, що ти моральних особи; Ви не зберегти добрі діла поодинці. Ви
також повинні поклонятися Богу, як він наказує. Це прописано в перших чотирьох Божого Десять
заповідей. Важливо, що ви знаєте, ці чотири заповідей і більш важливо, що ви розумієте і підкорятися
їм.
Є кілька християн, які сповідують свого життя як моралі диктує Бога, але коли я питаю їх, що
день тижня, що вони спостерігають суботи, вони говорять мені, неділя. Коли я показую їм в буття, глава
2 а потім у главі 20 вихід, що суботи вимагає Бог слід дотримуватись сьомого дня тижня, вони
відкидають це, незважаючи на те, що я показав їм в Біблії. Ви повинні визнаєте й увіруєте слово Боже,
інше ви не Бога, але обдурять сатана.
Підводячи підсумок, Христа Ісуса є проявом Божа любов для вас. Ісус втілює закони любові,
десять заповідей і з-за кохання послав його батько, Бог творіння, щоб навчити нас, що спосіб життя
вічне і взяти на себе наші гріхи. Оскільки Бог ніколи не дозволяють гріха, щоб увійти в небеса і самі, ми
не можемо очиститися від гріхів; Ми повинні вчення Ісуса Христа, щоб показати нам шлях.

Ісус любить вас
Ви можете зрозуміти любові Ісус має для вас від ці вірші наступного.
І другий, як сказав він,: Люби свого ближнього, як самого себе. На цих двох заповідях повісити
весь закон і пророки. Matthew 22:39-40
Ключове слово тут —, ", як сказав він," і, "всі права." Слів: "Як до неї," є посиланням на Ісуса
перша заповідь, "Любов Бога з серця, душі і розуму".
Слів: "весь закон," скажіть, що Ісус має на увазі всі десять заповідей, бо вони є закон, а також
все, що він вчить нас. Як Христос вчить нас як маніфест нашої любові до Бога, у його перша заповідь,

як ішов ми показати нашу любов до наших сусідів, навчаючи їх, як знайти Бога. Якщо ви вирішили
жити за вченням Ісуса, повинні продовжувати твори почали Ісус, вчити інших, як знайти Бога.

Вічне Євангеліє
І бачив я іншого Ангола, що літають в розпал неба, маючи вічне Євангеліє, щоб проповідувати
їм, які мешкають на землі і до кожної нації і споріднені, язика та народу, говорячи: гучним голосом,
"бійтеся Бога та славу дати йому; прийшов час його рішення: і поклоняються йому, який зробив небеса
і землю і море і фонтани води. " Одкровення 14:6-7
Цей вірш дає для поклоніння Богові причина в тому, що він-творець. Саме ця обставина, що дає
Бог владу над усіма іншими. Сім днів творіння є його претензії до всі повноваження і його
наполегливість, що він буде поклонялися як він команд.

Знак між Богом і ви
Через цей факт він творець, він дав нам Десять заповідей. Один з яких говорить нам, «
пригадати,» суботи.
За дотримання суботи день, коли він має визначені і навіть визначається, говорить нам, в який
час дня вона починається на який час дня, що вона закінчується, ви показуєте ваші прослави що це Бог
створення, кого ви молитися і ніхто інший, як Бог сказав: "як знак між ним і тих, хто вибрати
поклонитися йому."
Ось терпіння святих: Ось вони, які тримають заповіді Бога і віру Ісуса. Одкровення 14:12
Цей вірш засвідчує, що я тільки що сказав, це визначає "святі Бог" чи істинними служителями
Бога, справжні християни, як ті, хто дотримуватися Божих заповідей і мати таку віру, Ісуса, що означає,
що ви прийняли Ісуса як Бога в тілі людини, і що ви прожити своє життя згідно з його вчення. Вам
потрібні обидва, щоб врятуватися. Ваш церкви проповідувати Десять заповідей, і все, що вони стоять,
включаючи сьомої суботи день? Якщо ні, це не Церква Бога. Якщо це не церква Божа, потім Церкви
яких це?

Є перейняти єврейську Божими святими?
Це проявляється в використання євреїв як приклад. Здебільшого вони дотримуватися суботу, але
не визнати Христа як Месію, Син Божий, збереження або Бога, що прийшов на землю в тілі людини.
Згідно цих віршах небо можуть бути досягнуті тільки шляхом прийняття, що Христос Бога-Творця, і що
Христос Бога Спасителя, і що Христос Бога в тілі людини імені Ісуса, а також підтримання Заповідей
Божих. Вам потрібні обидва. Одне без іншого недостатньо. Ви не зберегти добрі діла поодинці.
Я вважаю, це як вимога для євреїв, через їх відмова від Ісуса, хоча він ходив по землі. Таким
чином, незважаючи на те, що вони можуть тримати всі інші вимоги поклоніння Богу, вони повинні
спочатку прийняти Ісуса, або вони будуть відкинуті Бога. Їх поклоніння буде марно. Ви повинні
прийняти слово Боже як кінцева адміністрацією, заперечувати того, що Бог говорив і викликало
повинна бути написана на сторінках Біблії це відвернутися від нього. Ваш поклоніння повинно бути все
або як не нічого.

Розглянути це: Ще з часів Daniel, Єремія і Єзекіїля, (Circa 600 BC) народ Ізраїлю
ігноруються і зневажали пророки Бога, відхилив їх попередження і потім розп'ятого Ісуса, Месія, який
був промовляв сотні років тому. Ви думаєте, що можливо, батько знаходиться поза терпіння зі своїми
дітьми ригідність потиличних м'язів? Так що якщо єврей побажання спасіння, вони повинні прийняти
Ісуса як Месію і Бога живого, у тілі людини, так само, як язичники. Євреї відсутні пільгові умови від
Бога. Народ Ізраїлю вже втратили свій заповіт, Бог дав його до іншої нації, Святим Богом, які
дотримуватися Божих заповідей і мають свідчення Ісуса Христа.
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