Урок 7
Стережи мої заповіді
Те, що Бог вимагає від?
І тепер, Ізраїль, що відкрилося, Господь, Бог твій вимагають тебе, але треба боятися Господа,
Бога твого, ходити на всіх дорогах своїх і любить його і служити Господу Бога твого всім серцем
твоїм і всією душею своєю, щоб дотримуватися заповіді Господа, і постанови його, що я наказую тобі
цього дня назавжди твоє? Повторення закону 10: 12-13
Це часто рази попросив людей, "Чому я, якою метою є в цьому житті, для мене?" Вище віршах
дати відповіді на ці питання.

Пам'ятайте: , коли Бог говоритьІзраїль", як слово використовується в вище вірші, це для
тих, хто дотримуватися Заповідей Божих, отже, не думаю, що Бог звертаючись до Ізраїлю нації або
лише євреї, але замість цього, Бог говорить зі всього людства, які бажають дати поклоніння Богу
створення.
Що тоді Бог вимагають всіх тих, хто "Ізраїль" і бажає надати поклоніння Богу створення?

Боятися Бога
Пам'ятайте: страх"Бога не означає, що боїться йому, але щоб дати Богові честь, повагу і
ваша любов. Любов"Бог є слухатися заповідей його і жити на шляху до Господа.

Служити Господу
Служити Богу є можливість робити те, що Бог кожному з вас, з радістю і охоче, з любові до Бога.
Те, що речі, то робить Бог запитати вас, "Love Me і тримати мої заповіді".

Як спосіб, щоб допомогти вам зрозуміти, що саме те, що Бог потребує вас я підняв очі всі
повторення слів: ",СТЕРЕЖИ мої ЗАПОВІДІ." Наступні вірші були включені в список, що комп'ютер
виявив. Я зробив це як спосіб показати вам значення, що Бог місця на вас і я у виконанні його заповідей,
всіх десяти з них, не тільки ті, які є зручними для нас, щоб зберегти.

По-перше: Стережи мої заповіді
Голод випливає
А Ізраїлеві сказав їм: "б Богу ми померли від руки Господа на землі, Єгипту, коли ми сиділи за
горщики плоті, і коли ми їли хліб в повному обсязі; бо ви повинні вивів нас цей пустиню, вбити цьому вся
збірка з голоду." Вихід 16:3
До цього часу, всі продукти, які були спожиті людей, зібрали банду з Єгипту, вони були починає
голодувати і так вони почали скаржитися на їх тяжкого становища.
Тоді сказав Господа Moses, "Ось, я буде дощ хліб з небес; і люди будуть виходити на вулицю і
зібрати певній ставкою, кожен день, що я може довести, що вони, чи вони будуть ходити в моєму
закону, або ні." Вихід 16:4

День підготовки
Та це буде прибути пройти, що на шостий день вони приготує те, що вони приносять у; і воно
повинно бути вдвічі більше, як вони збираються щодня. І до Ізраїлевих синів, сказав Moses і Аарон "на
навіть, потім пізнаєте що Господь hath приніс вам з єгипетського краю:" вихід 16:5-6
Я не впевнений, що в даний час чи Бог вже дав людям заповідей його чи ні, але в цьому процесі
він є встановлення сьомого дня суботи, а також даючи людям стимул, щоб дотримуватися його заповіді
і закони.

Перепелині і Манна
І в них вранці, то ви побачите слава Господня; для цього він слухає ваші ремствування проти
Господа: а що ж нам, що ви ремствувати проти нас? І Moses сказав: "це повинен бути, коли Господь

зарядить вечір плоть їдять і в ранок хліб в повному обсязі; за це Господь слухає ваші ремствування,
який ви ремствувати проти нього: а що ж нам? Ваші ремствування є не проти нас, але проти Господа.
Вихід 16:7-8
І Moses промовляв до Аарона: "Скажи: вся громада Ізраїлевих синів, наблизьтеся перед
Господом:, бо він почув ваші ремствування." Вихід 16:9

Бог у хмарі
І сталось, як говорив Аарон до всієї громади Ізраїлевих синів, які вони дивились на пустині аж
ось; слава Господня показалася в хмарі. І Господь промовляв до Moses, кажучи: "я чув ремствування
Ізраїлевих синів: говорити їм, кажучи при навіть будете їсти м'ясо та вранці нагодовані будете з
хлібом; і пізнаєте, що я Господь, Бог твій. Вихід 16:10-12
Як ви бачите, Бог завжди представляє себе як хмара людям і з цього хмари, його голос був
почутий. Це неймовірна мені, що ті, хто бачити все це не природні землі, і все ж вони як і раніше не
вірять. Беручи до уваги, я ніколи не бачив, але, як я прочитав ці слова, я бачу в моїй уяві, і я вірю.
І сталось, що на навіть на перепелів прийшли вгору і покрити табору: вранці роса закласти
чутка про хост і коли росою, що лежав пішов вгору, ось, на обличчя пустелі там постелити круглий
дрібниця, як малі, як hoar Мороз на землі, і побачила Ізраїлевих синів його , казали один до одного,
"Ман:" бо вони Ізраїлеві, не те, що вона була. І Moses сказав їм: "це хліб, що Господь дав вам в їжу. Це
те, що Господь наказав, збирати його кожна людина згідно з його їжі, на сховок для кожної людини,
залежно від кількості осіб; Take ye кожен сам за них, які знаходяться у його намети". 16:13-16 вихід
"Перепелині" є невеликий тонкодзьобий пернатої схож
ого куріпки, але зазвичай менше і менш надійними.
"Омер" є на стародавніх Іврит одиниці вимірювання сухий
дорівнює приблизно 3,5 літрів або 3,7 кварт.
Вище Бог дає людям інструкцій, що вони брати тільки те, що їм потрібно для з'їсти, але не
більше. В цьому Бог намагається встановити взаєморозуміння з людей, що він Бог буде надавати їм, і
тому це не є обов'язковою що вони копити більше, ніж те, що вони в змозі з'їсти, бо Бог буде давати
більше, як вона необхідна на наступний день.

Бог дає для своїх дітей
Ізраїлевих синів зробив це, і назбирали хто більше, а хто менше. І коли вони гомером а Гомер,
зібрав нічого не більше, а хто зібрав менше у нього немає недоліку в; вони зібралися, щоб кожна людина
згідно з його їдять. Вихід 16:17-18

Суботній спостереження
І Moses сказав: "Хай ніхто не залишити його до ранку." Попри вони не послухався Moses; але
деякі з них зліва від нього, поки вранці а хліб черв'яків і засмерділась: і Moses розгнівався з ними. І вони
зібралися, він щоранку, кожна людина згідно з його їдять: і коли сонце воском гарячий, він розтанув.
Вихід 16:19-21
В цих віршах ми бути показані деякі ігнорується велінням Божим не взяти більше, ніж вони
необхідні і Ціна, яку вони заплатили за свої непокори.
Це сталося, що шостий день вони зібралися вдвічі більше хліб, двох omers для однієї людини: всі
лінійки заповіту прийшов і сказав Moses і він їм сказав: "це те, що Господь сказав," до Морроувідпочинок Святий суботній Господеві: спекти те, що ви будете випікати до дня і звариш, який ви
звариш; і що буде звішений над lay вгору для вас буде зберігатися до ранку. Вихід 16:22-23
В цьому Бог є встановлення вимоги, що ніякої роботи займатися сьомого дня, але що це
правильний і дозволено, що люди підготувати додаткові продукти на шостий день очікуючи
споживання і сьомого дня, коли немає роботи не допускається.
І поклали його аж до ранку, як Moses bade: і він не сморід, ні був там будь-які черв'як в ньому. І
Moses сказав: "Їжте того до дня; бо на день суботній Господа: на день не знайдете його в поле. Шість
днів ви повинні зібрати його; але сьомого дня, що суботи, в ній не повинно бути жодного. Вихід 16:2426
Це потім встановлює, що яких має прийти до буде називатися Підготовці
шостий день тижня.

день, який є

Поклоніння, як Бог команд
Сталося, вийшов деякі люди на сьомий день для зібратися і вони нічого не знайшли. Вихід 16:27
Незважаючи на Божі гарантії того, що він буде надавати їм кожен день, і що ніяких додаткових
було дозволено до зібралися, щоб заощадити на наступний день, кілька не підкорятися або вірити в
обіцяння Господа, тому вони, то на Субота, намагаючись зібрати більше манни на цей день. Таким
чином, ці люди не слухали Божого Святий суботній, роблячи так показує Богу, що ці люди мають ні віра
в Божі обітниці. Якщо у вас немає віри, потім вас немає віри. Ви повинні дати повну поклоніння Богу,
як він наказує; інакше ви не поклоняються Богу на всіх.

Бог почує люди
Бог чули скарги люди і знає про їх голодом. Він підняв off надання людям їжу, тому що він хоче,
щоб переконати їх у тому, як він, Бога на створення, яке буде годувати їх. Таким чином Бог припускає,
що якщо люди знають це Бог, який надає їм їжу, то вони будуть більш схильні підкорятися і тримати
його заповіді та його закони.
І промовив Господь Moses, як довго ви будете відмовлятися виконувати тримати заповіді мої
та закони мої? Вихід 16:28
Бачити, що Господь дав вам суботи, тому він змученому дає вам на шостий день хліб два дні;
дотримуватися ye кожна людина на своєму місці, хай ніхто не йти з свого місця і сьомого дня. Вихід
16:29
Як ви бачите, Бога було отримати нетерплячі навіть з Moses і перший ізраїльтянам, що заповіді
не будучи спостерігалися. Для мене це ще інший приклад, як важливо Бога вважає його суботній день, а
також інші його заповідей. Дати істинний і правильний поклоніння Богу ми повинні поклонятися як Бог
сказав нам, інакше це по-справжньому Бога, що ви даєте вашого поклоніння?

Слово Боже повинні бути підкорився
Це у відповідності до цей вірш, який я прийшов, щоб спостерігати суботи. Протягом години
суботи, від сонця вниз на шостий день sundown сьомого дня я як і раніше в моєму будинку та
намагайтеся дня до молитви до Бога і вивчення Святого письма Божого. Від цих віршів в книзі вихід я

вважати, що єдиний раз, що дозволяється покинути свій будинок під час суботи ходить до синагоги
(церкви) і бути в спілкуванні з іншими віри в поклонінні Богу.
Думаю, що тому, що Ісус помер на хресті за прощення наших гріхів, причиною, щоб припинити
вести його Заповідей Божих, це ridicules, щоб не згадати, не підтримується до Писання Біблії. Брехня є
ще одним брехні сатани і його сатана обдурила весь світ.

Пам'ятайте: Бог каже, любити мене, стережи мої заповіді, тому що коли ви зберегти всі
його заповіді і прожити своє життя в моральність Бога і дати поклоніння як Бог команд, то ви
проявляєте любові до Бога реальні і суттєві чином, що Бог може вказуватиме будучи поклоніння йому і
ніякий інший.
Якщо ви дасте поклоніння в будь-якому випадку, особливо на день не наказав Бог, не буде Бог
створення, що ви поклоніння. Хто то ви поклоніння, якщо не Бог створення?

Все, що б поклоняються
Є багато людей, які говорили мені, що все, що я тільки показав вам в книзі вихід на те, аби тільки
у євреями, і що Десять заповідей були лише тимчасові домовленості між Богом і євреїв і мати ніякого
відношення до християн, але це не так. На даний момент в історії раннього ізраїльтян, позначення між
євреями і послугами ізраїльтянин має ще не зроблено. Бог відноситься до всіх людей, які прийшли з
Єгипту, як діти Ізраїлю, або просто ізраїльтян, це, щоб виявити, що вони є всі нащадки крові кому Бог
перейменований Джейкоб Ізраїлю. Причина Бог вважає їх всіх ізраїльтян, тому що він очікує, що з усіх
чудеса, які він показує їм, що вони, як Яків подолати свої гріхи і охоплювати істинний і правильний
поклоніння Богу.
Подібно тому, як Бог очікує цих ранніх Ізраїлевим, щоб перетворити свою віру, він очікує, що
хто-небудь в історії, хто читає ці вірші також покаятися свої гріхи і конвертувати істинний і правильний
поклоніння Богу. З цієї причини всіх, хто хотів би дати поклоніння Богові як очікується слухатися
заповідей і законами Божими, так само, як він очікує, що ці перші люди робити.

Другий: Стережи мої заповіді
Другий заповідь, ідолопоклонство
Будеш не роби собі кумира і ніякого зображення або будь-який подібність нічого саме на небі
вгорі, що є на землі долі або саме в воді під Земля: ти будеш служи їм, і не: бо я Господь, Бог твій
ревнива, відвідавши беззаконня батьків за дітей до третього і четвертого покоління з них, що
ненавидять мене; І чинить милість тисячам їм, хто любить мене і тримати мої заповіді. Вихід 20:4-

6
Я б назвав ці вірші раніше, вона включає в себе слова "Love Me" , а також слів "тримати мої
заповіді," разом в одному реченні. Для мене це подвійний підтвердження мого розуміння, що вам
потрібні обидва разом, щоб досягти правильного поклоніння істинного Бога.

Бог визначає любов і ненависть
Єдине, що я хочу, щоб переконати вас, в цьому другому заповідь, у визначенні, хто вважає Бога
як любити його, він також є визначення які Бог розглядає як ненавидіти його, що час, якщо ви любов
Бога буде тримати Десять заповідей, але коли ви не в змозі стримати Божого Десять заповідей, ви
показуєте ваші ненависть Бога.
Коли ти любиш Бога, ви проявляєте любов Десять заповідей, підтримуючи не тільки їм, але
писати їх на серце своє і роблячи Божого моралі моралі і поклоніння Богові, як він команд, свого
задоволення а не вашого задоволення.
Бог є еквівалентом не підкорятися його заповідей, з показом ненависті до Бога. Це дуже
зрозуміло, в вище вірші, це не для вас, а також ясно?

Пам'ятайте: для Бога там тільки, "Love Me" , або "ненавидіти мене," там немає третьої
можливості.

Третє: Стережи мої заповіді
Жертвопринесення тварин
Таким чином, ви повинні Тримати мої заповідіі їм робити: я Господь. Левит 22:31
Знову ж таки розуміти контекст цей вірш, вам потрібно читати тих, які приходять до нього. Цей
вірш вбудованих в інструкції про те, як зробити тварин жертву і його споживання. З появою Ісуса, який
викликало що щоденний жертву видалено з істинним і правильний поклоніння Богу, ці інструкції вже не
мають значення. Однак, ви повинні взяти до відома, ще до появи Ісус, це був правий щодо справжнє
поклоніння Богу, і що в тринадцятого вірша Бог дає вказівки що у робити жертву як доручив Бога, ви
потім "Мої Заповіді зберігайте!" Якщо ви преформ жертви таким чином, інші, ніж як доручив Бога, то
вам не треба тримати Заповідей Божих. Шлях Божого це праведниками, тільки інші способи
знаходяться в помилка і є гріхом проти Бога.

Суть слухняність
Суть зберігаючи Заповідей Божих полягає в тому, що ти слухняності до Бога. Якщо перед Ісусом
взяти тваринного і жертва його в будь-який інший спосіб, ніж, як Бог доручив вас зробити, то ви не
дають істинний і правильний поклоніння Богу і жертву і вашого поклоніння зовсім даремно.
Дотримуватися Заповідей Божих, то бути слухняності слову Божому, способом і наміри значення його
слова, як він говорив команди.

Четвертий: Стережи мої заповіді
Божка
Поклоніння тільки творіння Бога
Ye зробить вас ідолам, ні різьби образ, ні задня ви вгору імідж стоячи, ні ye налаштовує будьякого зображення камінь в землю, щоб поклонитися сказав він: бо я Господь, Бог твій. Будете
тримати мої суботі повагу мій святилище: я Господь. 26:1 Левит-2

Це насправді не каже до Тримати мої заповіді, але його величина призводить те ж саме, бо Бог
сказав: «Тримати мої Sabbath» і бухгалтерія Господа суботній є заповідь з Богом, Четверта заповідь.
Якщо будете ходити в моєму статути і Тримати мої заповідіі зробити їх; Тоді я буде дати
дощ в due сезону, Земля буде давати її зростання, і дерева на полі буде давати свої плоди. 26:3 Левит-4
Ви помітили це, та поваги мій святилище. Святилище Божого є скинії, яка почалося, коли
Moses написали ці слова, як намети, як структура, яка легко може бути зняті і поклав назад. За часів
Ісуса храм був замінений намет як виправити і постійне скинії. Причини Ісус перебрали міняв і
установки інші таблиці всередині стіни храму, тому що вони займалися в торгівлі на святині-мечеті. Ті,
що так робити не давали пошани до святилища Бога. Тринадцятого вірша показує нам, що це
відсутність благоговіння скинії прямо забороняли.

Божа Rewords
Збирає урожай
Ви молотьби доберемося до: Урожай і урожай доберемося до посівного час: і будете їсти хліб в
повному обсязі і жити в вашу землю безпечно. Левит 26:5

Мир на землі
Я буду давати миру на землі і ви повинні лежати та ніхто не зробить вас боїться: та я
позбавить звірі з-посеред краю, ні меч повинен пройти через вашу землю. Левит 26:6

Живлення через ворогів
Ye повинен переслідувати ворогів ваших, і вони впадуть, перш ніж ви від меча. Левит 26:7
П'ять з вас Жене сотню і сто з вас повинен покласти десять тисяч до польоту: та ваші вороги
впаде перед вами від меча, бо я є повага до вас і переконайтеся, що ви плідний і помножити ви і
встановити свого заповіта з тобою. 26:8 Левит-9
Я включаю вірш 26:9 вище, щоб показати вам, що там нагороди на землі для підтримання богів
заповіді; вам не потрібно чекати до наступного життя для нагороди.

В цих віршах Бог говорить перед нащадками Якова як частина того, що вони повинні зробити
для того, щоб поклонятися Богу, як він заповідав. Пакту, що Бог говорить про є один, який я називаю
перший заповіту, між Богом і Авраам, Ісак і Яків і потім другий заповіту, між Moses і Ізраїлевих синів,
однак, ці вірші звернутися до всіх тих, які вважають за краще поклоняються Ісусу Христу, незалежно
від їх національної походження.

Пам'ятайте: визначення ізраїльтянин під Другий заповіт є ті,

хто тримати

Заповідей Божих, беручи до уваги визначення ізраїльтянин під Третій Пакті , хто
тримати Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа. Обидва пактів вимагають дотримування
Заповідей Божих.

Нездатність дотримуватися
Поки народ народ Ізраїлю зберіг Заповідей Божих, ці обіцяння, що Бог зробив провів правда, не
було, поки люди стали пошкоджений брехнею сатани, (близько 200 років після Moses), що народ
Ізраїлю почалося страждати. Як і в тих, хто прийшов з Єгипту, усі, хто дає істинне і правильний
поклоніння Богу буде знати Божа милість і любов. Всіх, хто неслухняні слово Боже буде без Божа
милість.

П'яте: Стережи мої заповіді
І чинить милість тисячам їх що мене люблять і Тримати мої заповіді. Повторення закону 5:10
Ці слова виглядають вам знайомі? Вони повинні, вони повторення майже слово в слово вихід
20:6. У ці два вірші, що Бог є підкреслюючи, що якщо народ дотримуватися його заповідей, то він Бог
виявить милість на тих, хто, що має на увазі, що він не буде милостивий по відношенню до тих, хто не
дотримуватися його заповідей.

З милості Ісуса
Сьогодні в історії, більшість, якщо не всі християни, що я говорив про це, вважають, що вони
перебувають під Божої милості просто тому, що вони мають сповідували Ісуса, щоб бути свого

особистого Спасителя і таким чином врятував благодаті Ісуса. Це ще раз брехні сатани. Дозвольте мені
навести вам приклад, щоб допомогти вам зрозуміти, чому це брехня.
Чоловік, ви знаєте, називає себе християнином і говорить вам, що він заявив Ісуса своїм
рятівником, і що він вважає, що Ісус є Бог у плоті людиною. Оскільки більшість християн вважають, це,
то є, все, що ви повинні бути збережені в Христі. Але що робити, якщо ця людина також злодій, або
брехун або вбивця? Він вірить в Ісуса, але він все-таки вчиняє гріхи проти Заповідей Божих. Хіба що
вони не грішити всупереч цієї людини просто тому, що він заявив Ісус-Син Божий? Чи є ці ще гріхи, за
які він повинен буде відповідати за після Судний день?
Якщо ви погодитеся зі мною, що це насправді гріхи проти Заповідей Божих і тому згрішить
проти Бога, то ви повинні також вірити, що подарувати словах бути християнином не вистачає, ви
повинні ходити пішки і не просто говорити говорити. Сам Ісус дає коментарі з цього приводу в
наступний вірш.
Випробовуєте, добре зробили Ісая пророкував про вас, кажучи: "цей народ draweth близько до
мене із своїм ротом і шанує мене губами; але їхні серця далека від мене. Але марно шанують мене, бо
доктрини заповідей. Matthew 15:7-9
Ісус закликає людей, які дають словах щоб бути християнином, лицеміри, чому тому, що
християнська засобом слідувати вченням Ісуса Христа, і Ісус вчить, що ми повинні дотримуватися
Заповідей Божих, таким чином, якщо ви не в змозі дотримуватися Божих заповідей, але замість цього
вірити брехні сатани, що Заповідей Божих мати ніякого відношення на християн і що як християнин ти
вище закону , то ви ошуканим і знають про те, що Ісус навчав. Це може бути показано, як справжні, у
наступні вірші.
, Але те, що виходять із рот вийде від серця; і вони осквернити людина. Для з серця виходять
лихі думки, душогубства, розпуста, крадіж, крадіжок, неправдиво, говорить: це те, що людину
опоганює: а їсти руками unwashen defileth не людина. Matthew 15:18-20
Якщо ви дати словах, щоб бути християнином, а потім брати участь у будь-який з вище гріхи, які
даються як гріхи в останні шість з десяти заповідей, то ти лицеміром і не послідовник Ісуса Христа.
У цих вище віршах, розмовною губи Ісус Ісус дає голоси тих речей, які включають в себе десять
заповідей. Таким чином Ісус говорить вам що ви повинні підкорятися і тримати Десять Заповідей
Божих. Де є плутанина? Ці слова говорять Ісус заплутаним для вас, ви не розумієте? Якщо вам усе ще

погоджуються, що Десять заповідей не відноситися до вас, тому що ви вище закону, то чому Ісус
говорив в іншому випадку?
Те, що потім щодо четвертої заповіді, "Пам'ятай день суботній, щоб святити його." Це не також є
одним з десяти заповідей, так само, як ті, й інші? Чому тоді ви приймаєте що перший день тижня, день
Господній відпочинку, коли буття, глава 2 і вихід глава 20 говорить нам, що день суботній є сьомого
дня, що сьомий день – одного разу, що Бог видовбані, і що сьомий день – одного разу, що Бог освятив, і
саме на сьомий день, коли Бог відпочити від своєї праці у створенні на Всесвіт. Чому тоді ви
спостерігаєте в суботу неділю? Ви вірите і прийняти слово Боже як істина або відхилити слово Боже і
вірити брехня.

Шоста: Стережи мої заповіді
Похмурі попередження Божого
Але якщо будете взагалі відвернутися від після мене, ви чи ваші діти і буде не Тримати мої
заповіді і мій статути яких я поставив перед вами, але йти і сервер інших богів і поклонятися їм: то
буде я вирізав вимикати Ізраїлі землі, яку я дав їм; і цей будинок, який я Нехай святиться за моє ім'я, я
кинув з моєї уваги; а Ізраїль поговірка і посміховиськом серед всіх людей. Я царів 9:6-7
І в цьому будинку, що є високим, кожен, що відходить від нього буде здивований і буде шипіти; і
він сказав, чому Господь вчинив таким чином аж цієї землі і цей будинок? Я царів 9:8
І вони повинні відповісти, "тому що вони покинули Господа їх Бог, який вивів їхніх батьків з
єгипетського краю і мають заволоділи на інших богів і поклонявся їм і служили їм: тому бо Господь
приніс на них це зло." Я царів 9:9
В цих вище віршах Бог є інформування країні і народу Ізраїля, що він буде робити, якщо вони не
дотримуватися його заповідей. Бог є настільки Адамант, його дітьми Тримати його заповідей , що
якщо вони цього не зробите, він буде скоротити їх off і знести нації, яку він створив. Коротше кажучи,
він буде знищити нації, які є Ізраїль і призвести до людей розійшлися до чотирьох вітрів.

Якщо у євреями, чому не християн?
Тому я прошу вас, якщо він буде робити це, якщо нащадки Якова не зможемо дотримуватися
його заповідей, то чому ви думаєте, він був би готовий продовжити Новий Завіт з язичників а також не
наполягаю, що вони дотримуватися його заповідей ?

В історії покарані
В історії Бог виконав цю загрозу проти Ізраїлю нації.

Вавилон
Перший раз, коли Бог покарав народ Ізраїлю, коли він дозволив вавілоняни знищити місто
Єрусалим і храм в ньому, і завоювати нації.

Рим
Другий раз, коли євреї не змогла прийняти Ісуса як Месію а потім під кайфом Steven для
проповіді, що Ісус був Месією. Знову Бога покарані народ Ізраїлю, дозволяючи римлян, щоб знищити
храм і змусити розгін євреїв до найвіддаленіших куточках Римської імперії.

Не за руку Бога
Він взяв двох тисяч років, перш ніж народ Ізраїля відновили себе, (70 оголошення до 1948
оголошення), але не благодаті Божої, а за підтримки антихриста, або принаймні ті народи, що дарувати
прожитку антихриста. Читаючи далі, в уроки, ви зрозумієте, моя вище посилання, що стосуються цих
країн.
Я включати дані вище 5 віршів, а також той, який має фразу "тримати мої заповіді," щоб
привезти додому наслідки за не тримає Бога за заповідей. Щоб повністю зрозуміти, що можуть
втрачатися, якщо ви не в змозі дотримуватися заповідей, потрібно прочитати книгу "Я-а царів," , а
також книги Єремія і Єзекіїль. В них, Ізраїль дається попередження після попередження, шляхом
пророків, але вони до цих пір не змогли покаятися і тримати Заповідей Божих. Для цього пакту, що Бог
зробив з Moses і нащадки Якова, був зведені до нуля, і народ Ізраїлю було дозволено бути знищені і її
народу поширитися на чотирьох вітрів, не раз, але двічі, шляхом Вавилон і Рим. Якщо Бог буде робити
це до свого обраного народу, чому ви думаєте, що він не буде робити його християн, якщо вони
відмовилися, або не тримати його заповіді?

Є християнами нічого кращого, ніж євреї?
Одна річ, ви можете взяти до відома знову ось що Бог відрізняє його заповідей, десять заповідей,
з його Статуту. Вони не є одним і тим же; Десять заповідей були написані на камінь, перстом Божим, що
означає, що вони назавжди, тоді як можна змінити Статут, внесені поправки, або видалений, як диктує
воля Бога.

Сьомий: Стережи мої заповіді
Але Господь свідчили проти Ізраїлю а також від Іуди, усіх пророків і всі провидців, кажучи:
"верніться від вашого шляху зла і стережи мої заповіді та постановами моїми, відповідно до закону,
що я наказав ваших батьків, і що я послав до вас за моїм пророкам." II-а царів 17:13
Знову ж таки хотілося б ви взяти до відома, що Бог окремо відноситься до його заповіді й
постанови його. Знову ж таки, заповідей є Десять заповідей, написано в камені, призначені для тривати
вічно, тоді як статути закони Moses, письмово за Moses і тимчасові, деякі з яких, (тих, що відносяться до
жертвопринесення тварин), було винесено застарілі першого пришестя Христа Ісуса.

, Зверніть увагу: Вище віршах виявити, що це не просто Десять заповідей, що Бог
наполягає зберігатися, але все це, яка є в його Святій Євангелії. Слово Боже є Закон Бога; є просто різні
рівні своє значення. Ті викарбовано на камені під пальцем Бога, і ті, написані рукою людини, Moses і
пророків.

Восьмий: Стережи мої заповіді
Божі-відновив попередження
Пам'ятай слово, що накажеш рабові Moses, говорячи: як ви спроневіритеся, я розпорошу вас
поміж народами: Неємія 1:8
У цьому Бог дає попередження до народу Ізраїля, тримати мої заповіді, або "буде знищити народ
Ізраїлю, який я створив. Не тільки я знищити його, я розпорошу людей жити серед інших народів світу,
подалі від землі, що я обіцяв вашим батькам.»

Є ті, хто кажуть, що цей вірш у зв'язку з знищення Ізраїлю нації і подальші поневолення людей
на вавілонян, але я прошу вас, не був народ Ізраїля знищені в Роман, не був народ Ізраїля, розкиданих
серед народів світу, і Хіба це не тільки просто, починаючи з 1948 року оголошення , що народ Ізраїлю
має відновив себе? Хоча пророцтво може застосовуватися до однієї події, вона також можна
застосовувати до більш ніж однієї події. Історія має схильність до повторювати собі, оскільки сатана те
ж саме, і людства довірливих і завжди падіння на те ж брехня і обманів знову і знову.

Милість Божа
Але якщо будете звернутися до мене і Тримати мої заповідіі зробити їх: Хоча були з вас
виганяти злих unto крайня частина Небесного, поки я збере їх звідти і привести їх до місця, які я
вибрав, щоб встановити моє ім'я там. Неємія 1:9
Це, щоб показати на милість, що Бог дає тим, хто показати свою любов до нього, виконуючи його
закони та його Слово Господнє. Це також проявив, якщо ваші батьки не дотримуватися Божих
заповідей, але потім ви прагнуть зробити так, що вам доставлять назад сім'ю Божу.

Дев'ятий: Стережи мої заповіді
Забути не закон
Мій син, забути не моя права; але нехай держиться серце твоє Тримати мої заповіді; Для
довжини днів і довге життя і миру вони повинен додати до тебе. Нехай не милість і істина покину
тебе; зв'язати їх шиї; пишемо їх на столі серце твоє: так будеш ти знайти користь і гарне розуміння
перед Богом і людиною. Приповісті 3:1-4

Пам'ятайте: Бог хоче, щоб написати заповідей його на серце, ці вірші перевірити це. Тому я
знову питаю, як Ісус реалізовувати законів Божих, до точки рендеринга Десять заповідей застарілими,
коли він хоче, щоб записати їх на серце своє, який означає, що для зміни вашої особистості і характер
(щоб відродитися) нагадувати, що Божа моралі, щоб відродитися в дусі. Це знову показали бути вірно в
наступний вірш.
Ісус відповів і до нього сказав: «Поправді, поправді кажу тобі, "коли людина народиться згори,
то не може побачити Божого Царства." Джон 3:3

Видалити ваші сліпі згину і відкрити своє серце почути слово Боже-Ісус покаятися і жити,
продовжувати в гріху і померти.

Живлення брехні сатани
Думати, що Десять заповідей більше не мають відношення до достовірними і чіткими поклоніння
Богу те ж саме для вас підставляти свою спину Бога і обійняти сатани, для у вірі цю брехню потужним,
ви виправдовують поклоніння Богу. Слово Боже є вищим; прийняти його над слів ніколи не говорив
Богом.
Не робити ту ж саму помилку, що Адам і Єва зробили; вони вірили слова, сказані змія (сатана), а
не те, що Господь наказав був їх.

Не знайти в Писанні
Якщо слова не написано на сторінках книги пророків, то це брехні сатани. Ніде в Писанні ви
знайдете це написано, що Бог або Ісус дав команди або інструкції, що лордів Святий день відпочинку
було повинні зберігатися в перший день тижня. Ніде в Бога Святого письма ви знайдете де Бог Ісус
зробив Святий або освятив будь-який день, окрім сьомого дня. Чому тоді ви спостерігаєте в перший
день тижня, як Божий святий день, коли Бог ніколи не називали першого дня його Святий день?

Дозволяє Божий Ісуса, щоб направляти вас
Вірити в Бога твого всім серцем своїм; і спертися не до: твою розуміння. Приповісті 3:5
Цей вірш дуже важливо мати на увазі, і ви повинні жити нею. Спертися не до: твою розуміння.
Коли я вперше почав читати Біблію з метою знаходження Божої істини, я спирався в основному про моє
власне розуміння, як я прочитав. Я не тільки не знайшов Бога, що я читання було заплутаним і тому
марно в моєму пошуку. Це було тільки тоді, коли я молився Богу за його прощення моє життя гріха і
попросив його допомогу і керівництво, в моєму житті і в моєму дослідженні, про те, що напрямок, що я
повинен зробити в кабінеті і моє життя що Бог дав мені розуміння. Бог мав милість до мене і дав мені
його керівництва, і від того, він показав його світло розуміння на мене. Я настійно радимо цей курс дій
для вас.

Дати слава Богу
На всіх дорогах Твоїх визнають його, і він випростує твої стежки. Приповісті 3:6
Це означає, що ви повинні зробити все, що вам робити як спосіб дати слави, не себе, але Бог. Не
жити своє життя, щоб отримати славу чи вшанувати для себе, але прожити своє життя, тому що Бог
буде вшановувати ви, тому що ви дали честь Бога.

Ви є відбиттям
Не стільки в цивілізації, ми живемо сьогодні, тому що сатани вплив на народів світу, але в
минуле, поколіннями дії батько відбивається на його сини і дії сини відображені після Отця. Це також
вірно з Богом. Ми є діти Бога, ми бути ми чоловік чи жінка, є синами Божими. Така людина, що ви, чи є
ви почесно і моральних, або нечесні і аморальним, ваші дії поміркувати над вашого батька на землі і на
небесах. Якщо ви грішіть, є besmirching на честь вашого батька, на землі і на небі; Ось чому в
тринадцятого вірша, Бог говорить вам визнати Бога у всьому, що ви робите. Якщо мати на увазі, Бог і
завжди подивитися на честь його, то якщо ви дійсно ненавиджу Бога, ви уникнути dishonoring його як
природний хід ваших дій.

Прийняти докір
Мій син нехтуєте не покарання Господа; ні бути втомленим його корекції: для кого Господь
любить він correcteth; навіть як батько сина у кого він радіє. Приповісті 3:11-12
Коли ви про помилку, або грішити і потім є завдає удару нерівності Богом, робіть масову в його
покарання, але знаю, що він дає вам корекції через кохання, так що ви дізнаєтеся прямо з неправильним,
так що ви дізнаєтеся способів Бог на відміну від чином сатани.

Ходіть у дусі Господнього
Завжди йдемо в життя на шляху до Господа Бога. Це також має відношення, коли ви показали в
Писанні те, що спростовує довго розповсюджене переконання, що у вас є. Сатана обманює, і більша
частина його брехня, у вигляді помилкові тлумачення вірші або слова в Біблії. Коли ви показали
правильнв інтерпретацію, як Бог призначений, щоб означати це, це форма докору від Бога. Не робіть
масову в вірного трактування, але перевірити його, щоб бути правдою, через свої власні дослідження і

дослідження. Тоді ви будете знати справжній слово Боже від знань, отриманих Вами а не з сліпа віра,
прийнявши, що інші скажуть вам.

Знання-сила
Happy є людина, що Нафанаїла мудрості і людина, яка getteth розуміння. За товар його це краще,
ніж товар з сріблом і виграш їх ніж чистого золота. Приповісті 3:13-14
Це, я можу засвідчити, щоб. Я був людиною мирських багатств, поки я знайшов Бога. Щастя
вислизає від мене, поки я ставлю моє життя і душу в руках Бога. Я вже не людина багатства в земних
речей, але тепер я людина Екстремальний багатства в любові до Бога.

Бог хоче, щоб ваша віра, заснована в знань
Цей вірш надає підтримку мої коментарі вище. Мудрість, що отримали від знання і розуміння є
винагородою для обох сторін. Ці речі не може бути досягнута завдяки ресурсам сліпу віру; тільки в
досліджень і розвідок можна отримати знання, що призводить до розуміння, що призводить до мудрості.
Я знаю багато людей, які високо освічені, але вони не є мудрим, на мій погляд. Коли ви берете
знання і об'єднати його з розумінням, тоді вам досягти мудрості. Якщо ви читали Біблію на регулярній
основі, але не в змозі зрозуміти, або не в змозі взяти час, щоб отримати розуміння про те, що Біблія
намагаються пояснити вам, то ви мають освіту, але не мають мудрості. Тільки в отриманні розуміння
того, що Бог команд ви, ви отримаєте мудрості, які Бог є і те, що Бог вимагає від вас.

Десятої: Стережи мої заповіді
Чуєте, ye дітей, інструкція батька і прислухайтеся, щоб навчитися розуму. Бо даю я вам добру,
відкидай ye не моє, бо я був сином у батька свого, ніжні й єдиний у неньки своєї. Він навчав мене і мені
говорив: "Нехай держиться серце твоє моїх слів: стережи мої заповідіі live." Отримати мудрість,
отримати розуміння: забудьте про нього не; ні відхилення від слів уст моїх. Залишить її не, і вона
повинен зберігати тобі: любити її, і вона повинна тримати тебе. Мудрість є головним; Таким чином,
отримати мудрість: і з всі твої отриманням отримати розуміння. Приповісті 4:1-7
В цих віршах стоїть істину Божу. Бог інструктаж всіх нас, щоб отримати мудрість через
розуміння. Розуміння може бути досягнуто шляхом навчанням або освітою. Таким чином, тільки

виховуючи себе у Святій Євангелії Божої і через старанного дослідження ви отримаєте розуміння і з
розуміння мудрості. Ці вірші пояснюють, як виявити брехні сатани для брехня, що вони є:

Сліпа Віра
Інструмент сатани обману
Сатана брехав, коли він сказав: «Повір інструкція через віру; через віру то спасешся." Сліпа
Віра є інструментом, що сатана використовує більшість обдурити нас в вважаючи його брехня над
Божої істини. Якщо ви згодні, що інші розповісти вам, як істина без Пізанської його для себе, то ви
повинні ніяк не знаючи, що якщо те, що вони буцімто, правда чи ні. Це являє собою Ледача людина.
Можна назвати себе хорошим християнську, але ви не бажає, щоб виконувати операції, які потрібно,
щоб стати Святого Бога. Можливо, ви християнин, але ви Святого Бога? Християнин визначено в
двадцять першого століття, як той, хто ходить до церкви в неділю і живе моральний кодекс, але це не
зробить вас Святого Бога.

Святої Божої визначено
В книзі Об'явлення Ісуса дає визначення тим, видаєш дракона (сатана), після війни.
І Дракон з жінка його і пішов на війну з реліктові насінням її який дотримуватися Заповідей
Божих і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 112:17
Це визначення вписується ви? Якщо це не так, це залежить від вас, щоб налаштувати вашу
індивідуальність та морального кодексу у відповідність які Бог визначає як його Святим, інше ви буде
терпіти невдачі і лише його Святим є надія введення в небеса.

Одинадцятого: Стережи мої заповіді
Тримати мої слова
Мої сини, тримати мої словаі планування до моїх заповідей з тобою. Тримати мої заповідіі
жити і мої права, як apple твоє око. Зв'язати їх на пальців Твоїх; пишемо їх на столі серце твоє.

Сказати, що до мудрості, "ти є Моя сестра;" і називати розуміння твої kinswoman: що вони можуть
тримати тебе з незнайомою жінкою, від незнайомця, який flattereth її словами. Притчі 7:1-5
Фраза "і жити" відноситься до вічного життя, не Земне життя.
Фраза, "як apple твоє око" є по суті те ж значення, як такі, що заповіді, написана на серце.
Бог відноситься до сестрою і на kinswoman як сім'ї, здоровою і чистою, беручи
до уваги незнайомою жінкою блудницю і приведе вас до гріха і ко
рупцією. Сім'я є Способом Боже; незнайомою жінкою шляхи сатани.

Шлях гріха
Нехай не серце твоє відмовитися від її дороги (незнайомою жінкою); йдуть не оману в її
контури. Бо вона кинув вниз багато поранений: так, багато сильних чоловіків був убитий за неї. Її
будинок знаходиться шляху в пекло, спускаючись у камерах смерті. Приповісті 7:25-27
У вище віршах Бог використовує сексуальний відтінок символізувати його способами (Десять
заповідей), на відміну від шляхів сатани. За інструктаж, що ви думаєте про мудрість як ваша сестра і
розуміння ваших kinswoman, ті, які ви б не розглянути питання про залучити до статевого акту з і
брехні сатани, які можуть бути зведені у фразі (сліпа Віра), як дивні жінок, або блудниця.
Останнє речення, "її будинок знаходиться шляху в пекло, спускаються до палат смерті," є
результатом на не знайшли час, щоб вчитися, вчитися і зрозуміти Божої Святого Писання, але легкий
шлях прийнявши, що інші скажуть вам буде правда. Ви можете також розуміємо, що "дивні жінок"
посилання на блудниця жінка (антихриста) хто сидить на червоні кольорові звіра, (сатана помилкових
Євангеліє) говориться в книга одкровення і символізм антихриста. З освічених знання брехні антихрист
буде ніякої влади над вами, у той час як сліпу віру принесе вам на схоплювати блудниця.
Єдине, що слід відзначити тут. Книга приказок є Старого Завіту, але я переконаний, що одним
говорили нам Христа, перед його народження в тілі людини. Коротше кажучи, в притчі, Христос є
представляючи себе нам до цього він народився, жінки в тілі людини. Істина книга приказок була
написана в руку царя Соломона, але як являє собою всі пророки Бога, він написав, що яке нібито дав
йому писати Богом, тому цар Соломон є пророком Бога.

Дванадцятий: Стережи мої заповіді
Філіп говорить йому: Господи, покажи нам Отця, і вистачить нам. Ісус промовляє до нього, я
був так довго з вами, а поки Пощо ти не відомо мені, Філіп? Хто має бачити мене, той хто має бачили
батька; і як кажеш ти, то, покажи нам Отця? " Івана 14:8-9

Вірю, що Ісус є Бог
Чи не віруєш ти що я в Отці а Отець у мені? Слова, які я говорю з вами, я говорю не від себе: а
Отець, що в мені перебуває, той чинить робіт. Івана 14:10
Повірте мені, що я в Отці а Отець у мені: чи інакше повірте заради дуже роботи. Поправді,
поправді кажу вам, "він вірує мене, роботи, які я роблю повинен робити він також; комбінат більше,
ніж вони повинні робити він; тому що я йду до мого батька. Івана 14:11-12

, Зверніть увагу: Він говорить нам, що якщо ви вважаєте, що Ісус є Син Божий і тому Бога
в тілі людини, то ви також повинні жити вашого життя, ті речі, що Ісус вчив нас. Якщо ви не обійняти
вчення Христа, то ви не мають кваліфікації для називаєш себе християнином.
І чого тільки просіть в ім'я Моє, те вчиню, що батько може glorified у сина. Якщо Просіть, чого
в моє Ймення, я зроблю це. Івана 14:13-14
Якщо ви любите мене, Тримати мої заповіді. Івана 14:15
Знову подвійне вимога, якщо ви любите Бога, то ви повинні дотримуватися його заповіді.
Можливо, ті, хто скаже, що Ісус сказав в цьому вірші, і тому він його двох заповіді, які є Указана тут, не
Божого Десять заповідей. Якщо після моїх пояснень з перших двох заповідей Христової ви до сих пір
відмовляються бачити, десять заповідей як невід'ємна сенсі люблячі Бога, а потім розглянути це. Якщо
ви вважаєте, як я прийшов до висновку, що Христос є втіленням Бога, і що Христос є Бог і тоді якщо
Христос каже, що ",стережи мої заповіді" і Бог говорить нам ",стережи мої заповіді," ми знаходимося
на увазі ж заповіді, якщо вони мають один і той самий Бог, який говорить нам?

Тринадцяте: Стережи мої заповіді
Якщо ви ",стережи мої заповіді," ye повинен бути в моїй любові; навіть коли я зберігав мій
батько заповідей і бути в його любові. Івана 15:10
У цьому вірші не сам Христос кажу, що виконуємо Його заповіді дотримуватися заповідей його
батько? Це те, що цей вірш кажуть мені. Якщо Христос Ісус, тримав його батько заповідей, "Десять
заповідей" це не тільки правильно, що якщо ви хотіли назвати себе християнином, ви повинні слідувати
по стопах Христа і дотримуватися заповідей Отець наш на небесах?

Знак з Богом
Бог послідовно говорить нам, що любить його ми повинні показати його, зберігаючи всі десять
заповідей. Суботи є ключовим проявляється любов, і підтвердження, що він, Богом світобудови,-Бога ви
поклоніння і ніяке інше. Коли ви тримаєте Заповідей Божих це ознака між Богом і ви. Ви розповідаєте
Бога, що ви любите його, поважати свої повноваження, щоб запровадити закони, його на вас, і що ви
виглядаєте Бог створення і тільки його до поклоніння і спасіння.

Вести діяння Ісуса
Христос Ісус дав нам двох заповідях, по-перше, щоб показати нашу любов до Бога, що
стосується Бога наполяганням на наші спостереження Десять заповідей. Другий спосіб любити
ближнього свого, як ішов, як Ісус Христос показав свою любов до нас. Ісус показав свою любов до нас,
навчаючи нас достовірними і чіткими шлях як поклоняються Ісусу Христу, тому ми повинні зробити, як
він зробив, навчаючи іншим знайти і любити Бога. Таким чином ми здійснюємо на своєї роботи.

Слава Богу Отцю
Ви бачите коло узгодженості між вчення Христа і його бажання прославити, не сам, але батько,
нашого Бога. Всі слави є батьків. Ні Ісус, ні робити у нас є будь-які слави, але те, що дається нам Отця.
На сторінках вище я намагався показати вам, як поклоніння Богові, як він наказує нам робити.
Якщо ви все ще не переконаний, або питання, як, чому це так важливо зберегти суботу суботи і
неправильно, щоб поклонитися в неділю, або чому ж це невірно, щоб носити хрест з різьблення на ній,

людини як показ нашої віри, ми можна переконані в чому я впевнений, що, коли ви розумієте, які є анти
Христос , і те, що Сатана був до протягом останніх 2 000 або більше років тому що Ісус був прибитий до
хреста.

Життя Ісуса 2-nd заповідь
Притча про плоду виноградного
Я впевнений, що істинна виноградна лоза, а Отець мій Виноградар. Усяку галузку в мене плоду не
вона забирає: і кожному відділенні, приносить плоди, він обчищає її, щоб що вона може народити
більше фруктів. Івана 15:1-2
Фрукти говорив про тут є перетворення додаткових людей в справжній слово Боже. Ісус наказує,
що ми любимо наших сусідів, а що він полюбив нас; Це досягається тим самим як і Ісус. Ісус показав
свою любов до нас, проповідуючи нам Святого Євангелії Бога і через який познайомив нас до Бога
Отця. Ісус має намір, що ми продовжити свою роботу по вчити інших, як Ісус навчив нас, таким чином,
що ви показати свою любов до ваших сусідів.
Вище Ісус використовує іншої сільськогосподарської аналогія, щоб донести розуміння,
використовуючи графічні ілюстрації. У цьому Ісус використовує приклад виноградні лози і всі його
відділення, які виростають з первинних винограду.
«Виноградар» є фермером а хтось, який курирує обрізки від філій, які більше не дають плоди.
Під час видалення старих зношених філій, ви дозволяєте нових свіжих відділення рости, тим самим
збільшуючи прибутковість плід, який виробляє виноградна лоза.
Усяку галузку в мене плоду не вона забирає: У те, що Бог є Виноградар, він виводить з тих, хто в
вперше приїхав до вченню Ісуса, але які виправдовують віра, тим самим дозволяючи лише тих, хто їм
вченню Ісуса з їх повний серця, душі і розуму, щоб продовжувати рости.
Кожному відділенні, що приносить плід, він його purgeth. "Purgeth" -це чорнослив
, які далі засоби щоб обрізати або кліпу на старий, щоб дозв
олити нові і свіжі рости і процвітати.

Ви ходити пішки?
Те, що Ісус говорив, що, хоча ви можете прийти до вчення Христа і називаєш себе християнином,
(давати словах Віра), але якщо ви ходити пішки а не просто говорити говорити, і будете непродуктивних
збільшенню дітьми Божими, і таким чином, Бог призведе до видалення ви таким чином, щоб не
перешкоджають іншим, хто ходьби ходьби рости і розширювати.

Божа трюїзм
Ви запитаєте, "як може я, ходити на прогулянки, що потрібно зробити, щоб показати, Бог що моя
поклоніння його щирим і щире?" Перший і найбільш важлива річ, яку ми всі повинні робити все, щоб
зрозуміти, що слово Боже вищим і тільки тоді, коли Бог говорив щось це Бога, це підводить нас до
Божої трюїзм.
Якщо Бог говорив він, ви знайдете його в Святе Письмо
Якщо Бог говорив він, це правда, це правда, тому що це Бога, це Божий, бо Бог говорив
він.
Якщо Бог "Не" говорити це, ви не знайдете його в Святе Письмо
Якщо Бог "Не" говорити, це потім брехня, це брехня, тому що це не Божа, це не з Богом,
бо Бог ніколи не говорив він.

Приклад
Приклад того, як це трюїзм може бути показано, є в рамках дотримання Святий суботній. У книзі
буття і книги вихід і Повторення закону показано кілька разів що Божий святий день є сьомого дня
тижня, поки всі, крім кількох християн, дотримуватися суботу в перший день тижня. Немає ніде в Біблії,
де ви знайдете, де Бог або Ісус дати заповідь, ні інструкція, перший день тижня є Святий день Господа.
Чому тоді християн тримати його замість того дня, коли Бог "ГОВОРИВ"?
Перший день суботній не Бога, Бог ніколи не говорив він, тому він повинен бути lie, і тільки
сатана має причиною сказати таку брехню. Коли ви спостерігаєте суботи в перший день тижня, вашого
поклоніння Богу є надаремно, бо не Бог, який сказав, що перший день мій Святий день.
У цьому прикладі, хто тримати в перший день, як Субота, "Говорити говоримо", але вони
роблять це опозиції до слова Божого, тому вони не "Ходити Walk", чи не бути одним з тих, хто пройти
через життя в непокорі слово Боже.

Очищення від гріхів
Вже чисті через слово який я говорив вам. Івана 15:3
Ви розумієте, що Ісус говорить в цих словах? Ми є чистою, що означає бути Redeemed, не наші
сповідують, що Ісус Христос є наш Спаситель, а в слів говорив через Ісуса. Ми повинні прожити своє
життя таким чином, вчив нас Ісус Христос якщо ми хочемо бути погашені до спасіння.
Перебувайте в мені а я в вас. Як філії не може приносити плоди сам по собі, окрім туркомплексу
позостанеться на; не більш може ye Перебувайте в мені. Івана 15:4
Бути чистою, як Ісус обговорювати тут, щоб бути чистим гріха і повним знанням, святе слово
Боже. Ісус говорить безпосередньо зі своїм апостолам в той час, він говорить, що ці слова до них, вони
повні все, що Ісус говорив їм. Але це стосується вас і мене.
Як і в попередньому прикладі, Ісус ніколи не говорив про інший день, ніж той, що Бог створена
протягом 6 днів творіння, а потім знову в четвертої заповіді, тому якщо Ісус не говорити про інший
день, і Бог говорить лише про сьомого дня, потім тому треба сьомого дня, тобто Божий святий день
відпочинку , вірити, що-небудь ще вірити лежить сатана над істини, що говорив Бог.
Якщо ми вивчаємо та дослідження старанно книг Біблії, ми теж буде чистим через слово. Ми
повинні знати Божої істини і покладатися тільки на що істина, ніколи не приймати будь-яких інших слів
говорив іншими, тому що вони сатани, дивлячись, щоб обманювати і корумпованих ви.

Діти Бога
Я ЄСМЬ лоза, вартніші гілки: пробуває в мені а я в ньому, так само народжує більше фруктів:
бо без мене ви можете нічого не робити. Івана 15:5
Тільки через знання слова Божого йдемо чи філій, що виходить від Ісуса виноградної лози.
Тільки у зв'язку з цим на справжній слово Боже здатні ми народити фрукти віри, а не заплямована
фруктів проводиться брехнею сатани.

Spawn сатани
Якщо людина не в мене дотримуватися, він буде кинута як відгалуження і засохлими; і чоловіки
зібрати їх і кладуть на огонь, і згорять. Івана 15:6
Якщо ви проповідуєте помилкових Євангеліє сатани, тоді ти бути не в Ісуса або Святий Боже
Євангеліє. Хоча проповідувати це Євангеліє, це помилкове Євангелію, і Бог буде не матимеш частки
ваш урожай. Якщо Бог відкидає вас, то вони, що обманюють у брехні сатани буде засихають і знати
тільки вічної смерті, а також. На голові маючи проповідував помилкових Євангеліє Сатана буде їх
смерті.
Якщо ви показали справжній слово Боже, але відхилити це на користь вашому давню вважає, то
ви і ті, що проповідують до будуть призначені для вічної смерті.

Прославляючи Бога Отця
Якщо ви Перебувайте в мені, а слова мої позостануться в вас, просіть, ви будете, і він тобі буде
зроблено ви. Тут є мій батько прославив, що ви нести багато плоду; Таким чином ви повинні бути
своїми учнями. Івана 15:7-8
Зрозуміло, що в Ісуса другий заповідь, що ми повинні проповідувати слово для інших, як Ісус,
проповідував слово до нас. При цьому ми даємо славу Бога Отця, як, ну як Ісус сина. Ісус має намір, що
ми стаємо проповідників і дати наші знання слова Божого іншим не розуміючи правду.

Обрана Богом
Не вибрали ви мене, але я вибрав тебе і висвячений ви, що ви повинні піти і виведу фрукти, і що
плоду повинна залишатися: що взагалі просіть батька в моє ім'я, він може дати її вам. Івана 15:16
Бог говорить нам: "Я буду мати милосердя до тих, що я буду". Бог вибирає, хто він бачить, як
бути вірним своєму поклонінні. Щоб зрозуміти, що те, що Ісус говорив, я подивився на мого власного
життя. Перед тим, як я прийшов до Бога, я був один, без напрямок і цілі в житті. Правда, я відправився
на пошуки Бога, але Бог, хто вибрав для жалю на мене і запропонувати мені в його благодаті. Просто
подивіться на оточуючих Вас людей. Всі, крім кількох йти по життю в лож вважають, що зберігають від

благодаті Божої, але вони нічого не роблять для заробити що спасіння, і частіше, ніж ні, вони
займаються аморальних актів в зневага до вчення Ісуса і моралі, показано в десять заповідей.

Особистих зусиль
Сатана підказав нам, що ми тільки повинні оголосити Ісуса, Спасителя нашого, і ми будемо
врятовані. Як ви можете бачити все, що я писав до цих пір, це брехня. Бог вимагає, що ми отримати
знання і через знання, розуміння та розуміння, мудрість. Це може бути здійснена тільки шляхом
особистих зусиль з вашого боку. Сліпа Віра це сатани інструмент, щоб тримати нас знають Бога Святого
Писання.
Ці речі, що я наказую тобі, любіть один одного. Івана 15:17
Знову ж таки любити один одного є проповідувати слово Боже для всіх, хто ми знаємо і
задоволення.

Світ ненавидить ви
Світ ненавидів Ісуса
Якщо світ ненавидить ви, ви знаєте, що вона ненавиділа мене, перш ніж він ненавидів ви. Якщо
ви були світу, світ б із задоволенням його власний:, але тому, що ви не світу, але я вибрав вас із світу,
тому світі ненавидить ви. Івана 15:18-19
Щоб зрозуміти це ви повинні знати і приймати які релігій цього світу не дотримуються вчення
Ісуса, або Заповідей Божих. Таким чином, вони показують свою ненависть Бога, батько і Син Божий.
Коли ви дізнаєтеся і почати жити вашого життя та проповідуючи іншим, що ви дізналися з ваш
дослідження справжній слово Боже, всі інші церков буде відкидати ви і що ви говорите. Коли ви
проповідуєте сьомої суботи день, і вони відкидають справжній слово Боже, тому що вони вважають за
краще перший день суботній, вони будуть виявити свою ненависть вас Ісуса та Бога Отця.
Пам'ятайте те слово, що я вам говорив, "раб не більший за пана свого." Як мене переслідували,
то й переслідувати будуть Якщо вони зберегли мого кажучи, вони будуть тримати вас також. Івана
15:20

Пам'ятайте: Ісус був відхилений і в остаточному підсумку прибиті до хреста, слів, що він
говорив. Слова, що Ісус говорив суперечили брехні сатани, які старші храм був засліплений в тому, що
Ісус був такий переслідуванням, так теж буде ми, хто тримати Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса
Христа переслідується по тих, які називають себе християнином, тому що слово Боже є на відміну від
того, що вони вважають, щоб бути правдою.
Але все це вони зроблять вас за Ймення Моє, тому що вони знають, не того, хто послав мене.
Івана 15:21
Вам буде відхилено і переслідування з боку тих, які називають себе християнином, єврей і
мусульманин, бо вони думають, що знають Бога, але вони знають тільки сатани, який має контрафакт
сам, як видається, бути Богом. Всі три з цих релігій говорять, що вони поклоняються Богу створення,
поки вони відкидають самого слова, які розмовляють Бога і написані в книгах Біблії своїх пророків.

Щоб відхилити Ісуса є гріхом
Якщо я не прийшов і до них, вони не мали гріх:, але тепер вони не плащ за свій гріх. Івана 15:22
До першого пришестя Ісуса Христа, євреї були не в гріху тих пір, як вони тримали законів Бога,
як вони були написані у книгах, Старий Заповіт та десять заповідей, але з Ісуса і його вчення, це вже не
достатньо в істинне і правильний поклоніння Богу. Ось чому Ісус дає визначення про те, хто святих
Бога.
Ті, що дракон (сатана), робить війни з є ті, які тримати Заповідей Божих і мають свідчення
Ісуса Христа. Одкровення 12:17
Той, хто мене ненавидить мій батько також. Івана 15:23
Якщо ви відхиліть, що Ісус є Месія, і що є Син Божий, то ви ненависті до Ісуса через Ісуса ви
позначено а ненависть Бога. Просто пам'ятайте, що Бог дав пророцтво пришестя Месії, відмовитися від
єдиною в історії, щоб мати можливість зустрітися з цих пророцтв і відповісти на них, ви тому
відвернутися від нього, для поклоніння, ви даєте є неповними. Бог каже нам, що ми повинні
поклонятися йому точно, як він команди, інакше ми не поклоняємося йому на всіх.
Тепер же, Ізраїлю, статути а для судових рішень, які я навчаю вас, для їх, що ви може жити і
йти і володіють землі, яку Господь, Бог твій батько дає вам робити. Повторення закону 4:1

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

Христос не прийшла
Якщо я ще не зробив серед них роботи яких ніхто інший чоловік зробив, то не мали гріх:, але
тепер вони обидва бачив і ненавиділи мене і мого батька. Але щоб справдилось, що слово збулося тобто
написано в їхнім законі "Вони ненавиділи мене без причини". Івана 15:24-25
Якщо я ще не зробив серед них роботи яких ніхто інший чоловік зробив, – це довідник з
вченням Христа і його виконання законів і пророки Бога. Якщо Ісус не прийшов, то Ісус говорить нам,
вони не мали гріх, що означає: ті, хто ми думаємо як євреї, які в іншому разі тримати Десять заповідей,
не було б у гріх в їх поклоніння Богу.
Першого пришестя Христа і вчення Ісуса скасувати другу заповіт, що Бог був з дітьми Яків і
народ Ізраїлю. З цієї припинення те, що я маю на увазі як другий пакт , але тепер вони обидва бачив і
ненавиділи мене і мого батька, новий або третій Пакті Бог стає істинний і виправити шляхом надання
поклоніння Богу, як Бог команд. Всій Біблії Бог наділив голос, у багатьох випадках у книги Старого
Завіту, цей Новий Заповіт і з Ісусом, нового або третій Пакті зводить на немає другий заповіту.
Євреї відхилив Ісус, так що поклоніння, заснований на другому заповіту більше не є істинним і
правильний поклоніння Богу створення. З цим тільки ті, хто прийняли Ісуса, чи то єврей або язичників і
його вчення разом з десяти заповідей і все, що вони стоять, дати істинний і правильний поклоніння
Богу.
Якщо ви дати поклоніння Богові, але не обійняти вченню Ісуса, а також зберегти Десять
заповідей, то Ісус-Бог вважає, що це як "вони ненавиділи мене без причини". Пам'ятайте, що Бог
бачить тільки чорно-білі, добра чи зла, любити мене або ненавидить мене, немає не середній шлях. Або
ви даєте поклоніння саме як Бог команди ще вашого поклоніння зовсім даремно.

Втішитель
Але коли Втішитель прибуде, кому я пошлю unto ви з батька, навіть дух правди, що походить від
Отця, він засвідчить про мене: та ye також несе свідком, бо ви зі мною з самого початку. Івана 15:2627

Пам'ятайте: з попередніх заняттях що Утішителя Духом Святим, і що Духом Святим
живого слова Бога, що проявляється в Євангеліє Святого Бога, або що ми називаємо Біблію.
Втішитель будуть давати свідчення Ісуса в тому, що у Біблії, Бог дав пророцтва Месії, і у
вивченні Біблії у вас буде що свідчення. Втішитель є книги нового заповіту, в тому, що вони також
давати показання слів говорив Ісус. Інші свідки Бог є святих Божому, які вже мають певний час на
вивчення та дослідження слова Біблії і знайшли справжній слово Боже а потім почав роботу в Ісусі,
проповідуючи слова говорять Ісуса для всіх інших, вони здатні.
Це дається підтримки в наступних слів: "Навіть дух правди." Святий Дух є живим словом
Божим, слово Боже є істиною, і тому, Втішитель той дух правди, в тому, що в Біблії можна знайти
справжню слово Боже.

Пам'ятайте: в той час, Ісуса і до 300's оголошення, не було Біблії як таких, як сьогодні. Було
кілька книг, що писали Пророки Бога, але вони не були в будь-яких містяться публікацію все-в-одному,
як це Біблія. Це цього закладу письмового Біблія, яка наповнена Утішителя, що Ісус Бог послав нам. Ті,
хто читав Біблію і вчитися на Божу істину знаходять розраду в істини, записані на його сторінках.

Двох свідків Бога
Він буде свідчити мені: є посиланням на один з двох свідків, що Ісус говорить нам про в книзі
Об'явлення. Інший розкривається в наступних слів, і ви також повинні свідчити, бо ви зі мною з
самого початку. Слово "Млн" вказує на те, ми святі Бога. Двох свідків тому є, Біблія і тих, хто

Святим Богом, що через свою відданість службу швидко слово Боже як написано в книги пророка
Ісаї в Біблії і святих прихильність відтворюючи Біблії і не дозволяє йому стати забуті в довгих років, які
анти Христос було приділено зробити війну на святі Божого і про свідчення Ісуса.

Досягнення вічного життя
Говорив ці слова Ісуса, звівши очі до неба і сказав: "батько, приходять на годину; Син твій, що
Син твій також може прославити тебе славити: як ти дав йому владу над кожне тіло, що він повинен
дати вічне життя стільки, скільки ти дав йому. Іоанна 17:1-2
І це життя вічне, щоб пізнали тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, якого ти маєш
послав. Джон 17:3

В цих віршах Ісус дає інструкції про те, яким чином ми можемо домогтися Вічне

життя. Для

досягнення вічного життя, Ісус говорить нам, ви спочатку повинні знати, Бог створення та його сина
Ісуса Христа. Як я пояснював, знати кого-то, ви спочатку повинні дізнатися про їх, хто вони є, їх
особистості, честі та морального характеру. Ці три речі дати визначення хто кого-то є, будь то Бога чи
іншої людини. Щоб дізнатися тягне за собою освіти та освіта отримана через вивчення та дослідження, а
також особистий контакт. Це те надає підтримку моїх попередніх пояснення наступний вірш.
Я люблю, хто любить мене, і тих, хто шукає мене уважно, знайдуть мене. Приповісті 8:17
Якщо ви хочете, щоб вічне життя, "що пізнали тебе єдиного Бога правдивого," вимагає часу і
зусиль краще пізнати Бога Ісуса.

Знаючи Ісуса
Я прославив тебе на землі: я закінчив роботу яких ти дав мені робити. І тепер, Отче,
прославити ти мене з self-твою слави, котрий я з тобою, перш ніж світ був. Джон 17:4-5
Ключові слова в цих віршах двома є, "перш ніж"світ був. Це стосується книга приказок та Ісуса
вступ про себе, перш ніж він народився в тілі людини.

Шлях Божого
Господь захоплював мене на початку свого шляху перед його роботи старих. Я була створена з
everlasting, від початку, або коли-небудь землі була. Приповісті 8:22-23
Кого ми знаємо, як Ісус, це Христос, і Христос є Богом в тілі людини. Христос є Син Божий,
навіть раніше, ніж Ісус був Сина Свого Єдинородного. На початку свого шляху посилається на той
факт, що коли Бог зарекомендував себе також зводив Христа. Божий шлях визначається як його
особистості, його честь і його морального характе
ру. Це говорить мені, що Бог був і і завжди буде, як він тепер, моральним істотою, який має місткість
любові, але які також розуміє ненависті.
А як ще він не зробив земля, або поля або найвища частина пил світу. Коли він підготував небеса,
я був там: коли він поставив компас на обличчя Глибина: коли він створений хмари вище: коли він
зміцнив фонтани глибокий: коли він дав до моря свій указ, що вода не повинна приймати його заповіді:

коли він призначений фондів землі: , то я був ним , як один виховувалися з ним: та я був щодня його
уподоба радіє завжди перед ним; Радіючи на населена частина землі; і мої принади були з синами
чоловіків. Приповісті 8:26-31
Тепер же мене, діти: для Блаженні засмучені, тримати моїх шляхів. Почути інструкція, бути
мудрим і не Відступайте від нього. Приповісті 8:32-33

Вірити в Ісуса
Я проявляються твоє Ймення до: чоловіки яких ти 4Життя мене із світу: твоє вони були і ти
4Життя їх мене; і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони повинні знати, що всі речі ти дав мені є з
тобою. Джон 17:6-7
Для наших інтересах, Ісус говорить до Бога Отця. Те, що Ісус зробив, сказав і досягнуто був у
зв'язку з цим, яке дав йому Бог Отець. Ісус дає хвали до апостолів, і що вони вірю і знаю, що те, що
зробив Ісус був і для слави Божої. Ісус не все це для себе. Ісус дає всі Слава до Бога Отця, і він говорить
нам і Бог що апостоли усвідомлюють, що це так.

Апостол Ісуса
Бо я дав їх слова яких ти дав мені; і вони отримали їх і знали звичайно що я вийшов з тобою, і
вони повірили, що ти надішліть мені. Джон 17:8
Тому, що ці слова пишуться для наших інтересах, вони звертаються до нас, хто вірить в Ісуса, як
це було на оригінальних дванадцяти апостолів. Якщо згадати слова безсумнівно, означає, що з абс
олютне знання, впевненість, тому він говорить нам, що Апостоли вірили
без сумніву, через знання і розуміння, і тому ми повинні. Якщо ви згодні з вченням Ісуса як власний
Божої істини потім очікується з вас проповідувати його вчення іншим.

Ісус молиться за апостолів
Я молюся за них: я молюся, не для світу, але для них, яке ти дав мені; бо вони твоє! І всі шахти є
твоє, і твоє шахти; і я впевнений, оспівана в них. Джон 17:9-10

Ісус не молиться за всіх, хто живе на землі або будуть жити на землі, Я молюся, не для світу,
тільки для тих, хто Ісус визначив як святі Бога, але для них, яке ти дав мені. Тільки ті, хто не
вважаються любові Ісус-Бог дав милосердя, всім іншим, кого показувати свою ненависть Бога, за не
поклонятися інтерпретована як Бог команд, врятовані, вони мають потенціал збережено, але
відмовляються бачити Божої істини, будучи засліплені брехнею сатани. Це стосується тих, хто
відзначати в суботу неділю, а не сьомий день суботній, як Бог звелів.

ВО ім'я Бога
І тепер я більше немає в світі, але ці в світі, і я прийшов до тебе. Святішого Отця, тримати
через твою імені тих, кого ти дав мені що вони можуть бути одна, як і ми. Іоанна 17:11
Ім'я Бога, що Ісус має на увазі тут немає Єгови, або будь-який інший, що ми, як люди б
розглянути ім'я. Ім'я Бога є те, що дає визначення, яку Бог є його особистості, його честь і його
морального характеру. Ім'я Бога, що Ісус є просять, що Бог тримати апостоли та святі на, є ті, які будуть
виникати з проповідей апостолів. Все, що Бога та його сина Ісуса може бути знаходиться в Євангеліє
Святого Бога і як він узагальнив за десять заповідей. Тільки за життя наше життя в моралі та справжнє
поклоніння Богу ми врятуємося через благодать Божу. Це до цього, що Ісус молиться Господу Богу.
Коли ми досягти стану Святим Богом, тоді ми будемо один з Богом як Ісус є одним з Богом.

Апостоли зберігалися в ім'я Бога
Хоча я був з ними в світі, я беріг їх у ім'я твоє: ці ти дав мені, що я зберіг і ніхто з них є
втратив, але загибіль; що писання можуть бути виконані. Іоанна 17:12
Загибіль, що Ісус має на увазі є Іуда і що тільки він був втрачений, але це було, тому що він
пророкував, один недалеко від Ісуса би зрадив його. Я вірю, що Ісус знав, що з самого початку що було
б Юда, який би зрадив його, і тому Ісус прийняв його як один з апостолів, так що пророцтва будуть
виконані.

Світ ненавидить Божими святими
І зараз я прийшов дати тобі; і ці речі я говорю в світі, які вони, можливо, моя радість, виконані
в себе. Я їм дав Твоє слово; і світ hath їх ненавидів, тому що вони не світу, навіть коли я не світу. Джон
17:13-14
Я їм дав Твоє слово, відноситься до вчення Ісуса, як виконання слово Боже.

І їх hath ненавидів світ, відноситься до тих, хто відмовляється бачити слово Боже як правда,
через їх сліпоти у брехні сатани. Оскільки слово Боже суперечить те, що люди прийняли як справжній
за своє життя, вони відкидають слово Боже коли вони чули це, як ніби слово Боже є брехня.

Пам'ятайте: слова Божого можете та підтримується книг Біблії, у той час як лежить сатана
мають не така підтримка.

Зберегти їх від зла
Я молюся, не щоб ти впорядкував взяти їх з світ, але щоб ти впорядкував зберегти їх від зла.
Вони не є світу, навіть коли я не світу. Освяти їх через правду твою!: слово Твоє є істина. Джон 17:1517
Цей вірш надає підтримку те, що я сказав раніше. Слово Боже є істиноюі слово Боже Святого,
тому священними бути правду, щоб бути, правда в тому, щоб бути Святим. Святий Боже Євангеліє є
справжнім слово Боже і можна знайти в книгах Біблії.
Те, що Ісус молився Богу є батько для всіх тих, які приходять, щоб бути Святим Богом,
зберігатися від спокуси і інших зло, яке світу (сатана) пройде перед ними.
Як ти маєш послав мене на світ, незважаючи на це я також послав їх у світ. А за них я
освятити себе, що вони також можуть знайти святість через правду. Джон 17:18-19
Ні молюся я для цих поодинці, але і для них також який повинен вірити на мене через свої слова;
Що всі вони можуть бути одним; як ти, батько, мистецтва в мені а я в тобі, що вони також можуть
бути один у нас: що світу повірили, що ти маєш послав мене. Джон 17:20-21
Ісус, молячись за всіх, хто стають святих Бога від свого часу через всі покоління вперед.
І слава якого ти дав мені я дав їм; що вони, можливо, навіть, як ми єдині: я в них а ти у мені, що
вони можуть бути зроблені досконалим в одному; і що світ може знати, що ти послав мене і ти
любив, як ти ти полюбив мене. Джон 17:22-23
Батько, я буду це вони також, ким ти дав мені, бути зі мною, де я; що вони можуть ось славу
мою, яку ти дав мені: Бо ти полюбив мене ще перед заснуванням світу. O праведний батька, світ не
знає тебе: але я знав тебе, і дані були знати, що ти маєш послав мене. Джон 17:24-25

І я відкрив їм ім'я твоє і відкрию: що любов вчиться ти маєш любили мене може бути у них а я в
них. Іоанна 17:26
Це правда, що Ісус, коли його запитали, що ім'я Бога є відповів з "Єгови", але основним
досягненням Ісуса було все, що він навчав, що ми майбутніх поколінь може дізнатися з його вчення і
вірити, як зробив апостолів. "Єгови" переведено мати на увазі, "всемогутній Бог". В
такому правду, потім ім'я "Єгови" є більше назва або заяву про факт, а не ім'я.

Один з Ісусом
Оголосити себе "один з Христом," є заявити, що ви вивчили і приймаються вченню Ісуса і
мають прийняти ці вчення і прагнуть жити своє життя, як Ісус навчав, що ми повинні. Те, що тоді була

Найбільша річ, що Ісус навчав? "Стоп"! Більше не читаєте поки ви відповісти на це питання для
себе. Потім перейти до наступного уроку, де я покажу вам правильну відповідь як вона дається в книгах
Біблії.

Original
Keep My Commandments

