Урок 8
Божа моралі
Сильною урок вчив Ісус?
Що таке найбільше заповідь, "Любов Бога з вашого серця, душі і розуму?" Ісус говорить нам, що
це перший і найбільший заповідь.

Божа шість мінімальний моральних
імперативи
Останні шість Десять заповідей є мінімальний моральних атрибути, що кожен з нас повинен мати
перш ніж ми будуть запрошені на небо Богом. Можуть пригадати, що я говорив до останніх шести
Десять заповідей, як закони моральності. Бог є моральним істотою. Бог хоче, що його діти, (ми, хто є
людина), щоб бути моральної, а. У це бажання Бог дав нам шість моральних імперативи, які ми повинні
отримати і жити, якщо коли-небудь ми хотіли б увійти в небесах.
Я часто цитую разів чули люди кажуть: "не нав'язувати моралі на мене." Я відповідаю на це,
"це не так багато моїх моралі, як Божий моралі по-перше, і з моєї любові до Бога-Ісуса, я вибрав жити за
його моралі і зробити його шахти. Я вибрав пишуть Божого моралі на моє серце і зробити його
невід'ємною частиною, хто я є."
Інші мають відповіли мені, що вони не вірять в Бога, так що, отже, вони не піддаються ці закони,
ні до такого роду моралі. На даний момент здається мені набагато більше людина-це без духовні
переконання не є ті, хто вірить в Бога. Тому якщо це так, чи моралі Біблії стала чимось ігнорувати?

Мораль і цивілізації
Шість тисяч або більше років людство вже цивілізованого. Бути Civilized, щоб бути в суспі
льстві складають люди подібні соціального інтересу
, збір разом, формування міст і країн, з силою закону
, мови та/або релігії, як клею, який утримує їх разом .
Всієї цивілізації, які коли-небудь прийти і перейшли у віці, ті, які були моральні набір законів,
які жили всього суспільства, процвітала і вижив. Тільки за межами завоювання причиною цих товариств
до кінця.
Суспільств, які не мають моральних базу, як правило, вмирають, робити свої власні декадансу та
корупцію, без необхідності зовнішнього тиску. Навіть суспільствах, які були моральні базу, були також
декадентської та нечистих, тривав недовго. Цивілізація Майя є прикладом цього. Їх релігії мають сильні
моральний коді, але свою спрагу крові людські жертвопринесення, привели до його загибелі.
Цих товариств, які починали з базою морального, але хто втратив його зробити, щоб незалежно
від причини, як правило, не вижити довго після того, як вони втратили свою базу. Я вважаю, що це одна
з причин, чому Бог був настільки непохитна, що народ Ізраїля, свого обраного народу, повинні жити
його законами і не хитається. Кожного разу, коли в історії вони втратили свій шлях від Бога, він
дозволив час скорботи прийде на них. Тільки тоді, коли ще раз відшукали, були вони здатні стати
сильним і процвітаючою знову, що можна сказати, що Бог винагороджує тих, хто живе його моральність
і дозволяє тим, хто не хитається і не від своїх власних пристроїв.
Це моє переконання, що якщо говорити нікому про моральність, вони, як правило, асоціюється з
або інші релігійні погляди на. Практично всі цивілізацій з моральної набором законів на основі цих
законів спільності релігії.
Це завжди було моє переконання, що людина, яка визначає його або її власний моральних норм,
що жити, не роблять нічого не відповідають поранивши суспільства в цілому. Коли у вас є сотні
мільйонів людей з кожним свої власні визначення того, що підходить, і що не так, то хаос є результатом.
Як ми можемо очікувати наші діти виростали з моральне бази якщо ми, батьки і ми нації
забезпечує їх один, який розпізнається та безсумнівну? Діти потребують керівництва і обмеження на

свої дії, як вони ростуть. Ті, що вирішити для себе, частіше за все вибрати погано. Ця ідея підтримується
в наступні вірші.

Виховання дитини
Та ye батьків не дратуйте дітей до гніву: але розвивати їх в одне покарання і із знанням
Господа. До Ефесян 6:4
Коли суспільство в цілому без моральної бази, результат буде уряду без моралі. Тоді уряд, а
також тих, хто обирається та бюрократії, що робить його запуску, стане більш декадентської і тому не
може бути надійним.

Ворог суспільства
Це відповідальність уряду тримати її громадян Сейф, не тільки в безпеці від шкоди від
зовнішнього ворогів, але сейф з внутрішніх ворогів. Корупції в уряді є стільки ворога народу як будьякий пістолет totting терорист. Коли уряд без моралі, то ті, в уряд буде без моралі. Ось рецепт для
руйнування і хаос.
Я твердо вірю особистої свободи. Я завжди був повстанської і чинили опір правила ведення
покладене на мене іншими користувачами. У той же час тим не менше, я також зрозумів, що
індивідуальних свобод повинні бути загартованими потреб суспільства в цілому. Права багатьох
повинні над правило права небагатьох. Демократія заснована на цей принцип, більшість правил.
Кожного разу, коли це не так, то хаос є результатом. Суспільство в хаосі є суспільства, приречені на
провал.

Набір моральні закони
З моєї ретельного вивчення Біблії я прийшов до розумію, що Бог накладені набір моральні закони
на на народ Ізраїлю, Десять заповідей, так, щоб підняти тих людей і що нація перш за все, інших країн і
народів.
Ці ж заповіді моралі застосовуються до всього людства, а також. Вони підняти людство над
тваринами землі і повернути людину ближче до Бога, який є моральним істотою. Він дав нам свободи
волі вирішити для себе, щоб поклонятися Богу, чи ні. Ті, хто вибирає для поклоніння Богові, як він
наказує отримаєте вічне життя і вхід на небо. Однак, чому Бог хотів дати такий величезний подарунок

для простого тварин? Шляхом накладення набір моральні закони про нас, він очікує, що більше з нас
ніж тварин, які не мають такого обмеження накладаються на їх дії.

Тиглі душі
Якщо ми не бажає жити по моральних обмежень, Бог визначила граничні значення на нас, під
час нашого короткого життя тут, на землі, то що може він можливо очікувати, якщо він приніс нам до
неба і дав нам вічне життя? Наше перебування тут на землі, є Тиглі душі. Тільки ті, хто пережити вогонь
життя під впливом сатани і при цьому жити Божого моралі, коли-небудь мають шанс підете до неба.
Для мене мораль – це більше, ніж набір правил поведінки, однак. Моральність є також статус
фізичних осіб в рамках сім'ї і знову в співтоваристві. Бог створив Адама на символ, батько або
Патріарха сім'ї людина. Як глава сімейства це відповідальність і обов'язком батько набір правил
поведінки з родини. Через Адам і на прикладі його гріх встановлена Господом керівництво, що батьки
повинні використовувати у формуванні цих правил поведінки в Заповідей Божих, які й дають нам
Божого моралі.
Подібно тому, як Адам є Патріарха людина, Бог є Отцем на небесах, і тому голова родини
людина. Божими законами накладаються на нас так само правила поведінки наших батьків на землі. Бог
справді дав наші засновники ця влада над дітей у своєму домашньому господарстві.

Чому це сатаною зло?
Ви знаєте, я впевнений, що сатана є злом, але чи знаєте ви, чому Бог вважає сатана є злом?
Визначення зло слово зі словника: хтось злий, гріховної або джерело
м горя або лиха. Зрозуміти, що ухвалою нам треба вирішувати проти робити те, що ми
вимірюємо деякі ті дії і сказати, так, це зло, чи ні, це не зло? Що таке guidepost, що дає нам це
визначення?

Моральні бази
Якщо ви дасте думки до нього, протягом всієї історії людина там був тільки один посправжньому послідовну guidepost, і це моралі Бога. Навіть ті поганські релігії, який був свого роду
базою морального придбав цю базу від Божого впливу в цієї релігії ранніх стадіях розвитку.

В непокорі Богу
Бог вважає сатана є злом, тому що він дорікає чи не бажає жити по Божим законам або сатана
опозиції до законів Божих. Таким чином, якщо ви брати участь у будь-яку діяльність, що є гріхом, що
означає бути в опозиції Божими законами, то все зло в очах Бога.

Для прикладу: ми всі знаємо, що вбити когось бути зло, це тому, що це є порушенням до 6
заповідь, не вбивай, але те, що ви не можете собі уявити, що тримати на будь-який день сьомий день
тижня, крім суботи, як зазначалось в четвертої заповіді, також зла в очах Бога. Як гріхи викладені в
десяти заповідях, тому обидва гріхи. Займатися гріховної акти, щоб бути злим. Будь-який з десяти
заповідей є кожен біт як важливо, як будь-який інший.
Коли Ісус запитав, що заповіді був найбільшим, він не дав нам кого-небудь з десяти заповідей,
він дав нам його перших двох заповідях стверджується, яка повинна любити Бога, з вашого серця, душі і
розуму, прояв яких, щоб зберігати всі Божі Десять заповідей, як я вже пояснював в попередніх урок і в
муніципалітет подібним чином , любити ближнього.

Ісус дає попередження
Але Ісус також дав нам додаткові попередження:
Поправді ж кажу вам: "поки неба і землі прохід, один йота або йота не переходить з закону,
доки все буде виконано. Matthew 5:18
Те, що Ісус говорить нам в цьому вірші? До неба і землі перевал, є посиланням до кінця днів
після тисячолітнього правління Ісуса на землі, коли Бог призведе до цього старі неба і старий землі до
минуться, вродить новий неба і землі. Ця подія потім поки не відбулося, тому що Ісус говорить нам,
Далі йде розпаковується, що ми, що живуть сьогодні і ще багато років, необхідно прийняти і жити за.
Ні на йоту або йота не переходить від закону. Я не знаю про вас, але якщо ви любите Ісуса, то
те, що Ісус вчить нас, ми повинні прийняти і підкорятися. Що ж таке "ЗАПИСАТИ"? Слово
"ЗАПИСАТИ" визначається як: писати те, що в неформальному змо
гу швидко, фрази, йота. Далі слово "Йота" визначається як дуже неве
лика кількість чогось, як "будь-хто з Йоти відчуття
."

Слово «чорта» визначається як: трохи щось, малі Марк використ
овується в друку та письмовій формі, наприклад акц
ент, знак пунктуації або діакритичних знака.
У контексті те, що Ісус говорить про, що є Десять заповідей, йота або чорта потім є будь-я
кі слово, фраза або пунктуацію, яка ні в який час бу
де зміни або видалення таких з формулювання Десят
ь заповідей, поки всі виконані.

Ми повинні коритися всіх, тен
Грубо кажучи, він говорить нам, що Десять заповідей як сформульовані, є правильним і тому
незмінних або незмінний, поки всі Божі буде виконано. Таким чином, ми повинні якщо ми любимо
Ісуса, тримати все Десять заповідей як дано нам Богом через Moses, без зміни будь-якого слова або
фрази від них. На мій погляд, це означає, що ми повинні зберегти і дотримуватися всі "десять" з Божі
заповіді, інше як ми можемо сказати, що ми є дітьми Христа?

Код логіка
Моральність Бога, як це відображено в десять заповідей, заснована в логіку. Вони не просто
доручити нам те, що і не допускається за Богом, але вони також пропонують основу для соціальної
єдності та миру.
Стародавні римляни зовсім відмінний приклад сильної сім'ї одиниці, що коли він розпався, так
теж зробив суспільства. Я не кажу, що стародавні римляни, де мораль, як Бог визначає моралі, але вони
мають набір особисті та національних правил, за допомогою якого вони жили своїм життям, що вони
називають їх моральний кодекс. Рим ніколи не був завойований зовнішнього ворога. Він помер від
зсередини, тому що він втратив її моральний кодекс. Він втратив свій моральний кодекс, що потім
дозволило сатани через свою владу над лінійки або Caesars взяти під свій контроль царського уряду.

Сатани маріонетка
Знаю, що це: Сатана не має влади над тими, хто жити Божого моралі, але ті, хто є
аморальним, оскільки сатана є і тому може бути під впливом і навіть маніпулюють сатани. Ви можете

думати, що ви робите, що ви зробили з вашої власної свободи волі, але по правді кажучи, ви ляльковий
сатани, роблять те, що він хоче, щоб ви, не тільки думає, що це ти, хто має контролю. Це сила обман, що
сатана має більше, ніж ті, що відмовляються від Божого моралі. Нижче наведено перелік останні шість з
десяти заповідей. Я представляю їх вам знову так, що ви буде дізнатися їх, а також зрозуміти, що це
мінімальний моральних імперативи, які ми повинні все отримати і жити, якщо ми хочемо, щоб Царство
Небесне. Давайте спробуйте визначити різні аспекти, що являє собою закони моральності. Я не маю на
увазі мати обговорення кожного з заповідей, що я вже зробив в попередніх уроках, але замість цього
обговорити моралі, мається на увазі або прописано кожної.

Честь Твоя мати і батько
Це широко відомий як п'ята заповідь. Ці заповіді розповісти глава родини, необхідна дисципліна
дитини. Бог, що дав нам ці моральний імператив, буде дисциплінувати всіх, хто відхилити або не
підкорятися йому. Бога Небесного батька і тому має авторитет як нашого Творця, нав'язати свою мораль
на нас.
Як вище заголовків Застосовує, вимагається дітей до дати повагу і любов до своїх батьків. Але
цей заповіді має набагато більше сенсу, ніж тільки що. Коли ви показати вашу повагу і любов до
батьків, навіть коли вони покарати вас, то Бог знає, що ви показати йому любов і повагу як добре, якщо
ви принесли жити з ним на небесах.

Повага
Слова "Поважати" визначається як: почуття або ставлення захоп
лення і поваги до кого-то или что-то. Слово "Повага" подальшого
визначається як: покласти іншої особи інтерес перший, перш
ніж ваш власний.
Даючи повазі, не лише до своїх батьків, але всім, є показ любові, яка є шлях до праведності. Коли
ти неповажне інших, ви показуєте ваших ненависть до їх. Ненависть є шлях до темряви помилкових
Євангеліє сатани. Показуючи повагу закрив двері на сатана, бо той не може ввійти, де він непроханий є.

Сини або сволота
Щоб установити правила поведінки, і тоді не дисципліни тих, які порушують ці правила, є
більше гріхом того з батьків, ніж гріх дитини. Це природа дитини, щоб протестувати його або її
незалежності від батьків. Таким чином, не потрібно того з батьків, щоб застосувати його/її правила
поведінки.
Бог сказав, що дитина, яка не дисциплінованим за порушення правил, повинні бути нелюбимої з
боку батьків, і що вони повинні думати таким чином дитини як сволота. Бо коли батьківського відчуває
дисципліни бути до важкою для виконання, а потім його любов до його дитини є незначним. Якщо наші
батьки, на землі не любити нас, то чому повинні Небесного Батька дати нам будь-які повідомлення?
Коли, Бог терпите ви як синам. за те, що син є він, яких Отець не карає? А коли ви без кари, про
що всі є учасниками, потім ви ублюдки а не сини. Крім того, ми мали батьків нашої плоті, яку
виправити нам, і ми дали їм шанування: ми нічого не повинні коритися Отцеві духів і жити будемо? До
євреїв 12:7-9
"Коли, Бог терпите вас як з синами." Якщо твій батько на землі дисциплін де дисципліни
називається для, а потім він показує вам свою любов, в тому, що він хоче, щоб ви прямо не
неправильно, як твій батько на землі таким чином показує свою любов, так теж завгодно Отець ваш
Небесний показати свою любов, розглядаючи ви як свого сина.
"За те, що син є він, яких Отець не карає? У це Бог просить питання. Якого роду син є той, хто
його батько ніколи не карав? Якщо твій батько не має часу або бажання, щоб дати вам корекції, потім
твій батько дійсно любить вас?
, Але коли ви без кари, про що всі є учасниками, то ви ублюдки а не сини. " Бог задається
питанням, якщо батька або матері ніколи не ви, то що це говорить про свою любов до вас? Ви не їхнього
сина, але сволота, для яких вони є ні любові або догляду за?
Щоб краще зрозуміти це, ми повинні розуміти, що слово "ублюдок" визначається як. "Ублюдок"
неприємні або дратує людина, хтось чиї батьки не пе
ребувають у шлюбі одною за те, що поступається, при
ниженим, або сумнівні або змішаних походження.

Ваші батьки думаєте, що ви неприємним і дратує особи, вони хочуть, що ви ніколи не були
народжені? Якщо ви ніколи не були покарані ваших батьків, то це як Бог, думає з ваших батьків. Тому,
батько, хто грішить проти Бога і не дитина, коли дитина повинна бути дисциплінованим, поки батьки не
роблять.

Знак любові
"Крім того, ми мали батьків нашої плоті, яку виправити нам, і ми дали їм шанування: ми
нічого не повинні коритися Отцеві духів і жити будемо?" Якщо ваші батьки покарати вас, а ви не все
ще люблю їх і дати їм вашу повагу. Якщо ви зробили, потім коли Бог вас дисциплін і вказує на ваші
помилки, це правильно, що ви все ще любить його і даймо славу йому. Якщо ви думаєте про Бога, як ще
один з ваших батьків, тоді коли слово Боже йде врозріз те, що ви хочете думаєте про слово Бога, як на
scolding або дисципліни проти вас роблять те, що помилка і які потребують корекції.
Дисципліна, що ваші батьки наносите на вас, допоможе вам стати людиною, краще, але
дисципліна, що Бог дає вам допомагає направити вам життя вічне а Царство Небесне. Коли ви
приймаєте докір Божого від нього навчилися та виправити те, що ви робили, що дало привід для Бога,
щоб виправити ви, то ви знаходитесь на шляху праведності, які необхідні для вступу в небеса.
Ви можете запитати питання, "Коли Бог ніколи не дає мені корекції?" Всякий раз, коли ви робите
те, що ви знаєте, помилятися, чи бути гріх, ви відчуваєте укол свідомим. Цей напад болю свідомого
вибору є Бог дає вам докір проти те, що ви збираєтеся займатися. Якщо, коли ви відчуваєте, що цей
напад болю, вам зупинити себе, то ви показуємо Богу, що ви слухали до нього.
Я повинен зізнатися, в моєї юності, я відчував, що ці напади, але здебільшого я ігнорував їх.
Оглядаючись на свої дії, я можу бачити, наскільки розчарований Бог зійшов на мене. Бог любить
кожного один з нас, але в той же час Бог команди ми живемо нашим життям в тому ж моралі, що він
живе його. Всякий раз, коли ви ігнорувати докір Божого і йти вперед і робити те, що ви знаєте, що є
гріхом, то ви даючи образа для Небесний Батько і говорив йому, що ви не любите його, і що у вас немає
поваги до його моральність.
Ми всі визначені щодо того, хто ми є, якого роду особистості, честі та моральними якостями, які
ми маємо. Якщо ви моральних людина, потім всіх, хто знає, що це повинна бути самим собою, якщо ви
є аморальним особою, потім всі, хто знає, що ви знаєте, це хто ви. Це те ж саме з Богом. Коли ви дійдете
до пізнання Бога в особистих і інтимних спосіб, ви знаєте, що Бог є моральним, і що він володіє високим

почуттям честі. Це, як визначено його особистості. При відхиленні Бога докір, ви розповідаєте Бога, що
ви ненавидите, все, що він і що який визначає, хто він такий. Коротше є образливі Сотворіння Бога, і в
очах Бога, що робить зло.

Відмови від батьківського
Якщо ви не знаєте, що таке право або те, що є неправильним, оскільки ваші батьки ніколи не
прищепила це знання у вас у дитинстві, потім ви даєте образу Бога незважаючи на те, що ви не маєте
поняття, що ви робите це.
Це моя думка, що дитина ліворуч до своїх власних пристроїв, частіше за все, буде вибрати
неправильно. Це робота батьківського для надання допомоги дітям набути навички, необхідні для
вирішення знання про те, що підходить, як це визначено Бога, а що невірно, оскільки визначати Богом.
Це дозволить дитина йти по життю, здатна вирішувати негаразди життя. Провал батьків занадто часто
призведе до провалу дитини.

Викладання права від поганого
Дисциплінарної дитини є не чим навчання дитини різниця між правильним і неправильним.
Якщо ця концепція не вкоренилося в особистості дитини ранніх етапах життя, то це менш імовірно,
належить зробити, як дитина досягає своїх років підлітковому віці.
Це особистий вимогою між батьками і дитиною, останнє, що нам потрібно це з уряду змушують
нас на поклоніння в будь-якому випадку, крім того, що ми вирішуємо, правильна. Цьому передувала
нав'язана по Європі в середні віки Римо-Католицької Церкви і через це люди з Європи були стримує і
суспільство в період протягом тисячі років.
Людей, запустити релігій, хоча на основі віри, коли вони отримати владу над іншими людьми; як
правило, вважають себе краще, ніж інші. Потім вони починають, згинаючи законами цієї релігії, з
урахуванням їх бажання або інтерпретацій, а не наміри Бога. Це те, що відбулося у храмі в Єрусалимі та
в Європі і Римської церкви.

Ті, проти Бога
Хто не зо мною є проти мене; і той збирає не зі мною дехто за кордоном. Matthew 12:30
Я завжди переформулювати сказати, "Будь-хто, хто не поклоняються Богу, як він інструктує
нам зробити, це не поклонінням на всіх і тому використовують проти Бога."
П'ята заповідь має більше спільного з правдивим і виправити поклоніння Богу більшою мірою,
ніж діти, які потребують шанує своїх батьків. Ісус, через його вчення, дає нам набагато більш повне
уявлення про цю заповідь. Нижче наводиться обговорення цих моральних імперативи нам вчив Ісус, які
приносять до завершення 5 заповіді.

Милосердя
Слово «Милосердя» визначається як: схильність бути милосердним
чи прощати інших. Бути терплячим, люблячий, уважним, розуміння тих, хто страждає.
Будьте готові дати руку допомоги тим, в біді.
Бог каже нам класифікаторів , які ми повинні отримати, якщо ми хочемо отримати Божого
Милосердя в наступні вірші.
І що чинить милість тисячам їм, що мене люблять і стережи мої заповіді. Вихід 20:6
Ви бачите, кваліфікатор є, що ми повинні перший "стережи мої заповіді," перш ніж Бог дасть
нам, його про милість. Подумайте про це, в такому ж світлі, як ваші батьки. Якщо ви слухняна, щоб
правила, які вони встановлювали для вас жити під їх дахом, то ваші батьки показати вам багато потіхи
та люб'язності. Беручи до уваги, якщо ви неслухняних до їх правил поведінки, то вони не тільки
привести у виконання ви дисципліни, але вони також утримувати їх потіхи від вас протягом часу.
Ісус говорить нам це про милість:
Блаженні милостиві: бо помилувані вони будуть. Matthew 5:7
У цьому Ісус вчить нас, не річ гріха, але атрибута Бога. У цьому Ісуса показує нам що Бог є
милостивий до тих, хто любить Бога і дати послуху Богові, і кому даєте милосердя до інших. Бог дає
нам те, що ми надаємо іншим користувачам.

Співчуття
Слово "Співчуття" визначається як: співчуття до страждань інши
х, з бажання допомогти. Знають про це, але на милість Божу, тих, хто в біль або
страждання може міститися. Дати про себе, як ви хочете, щоб інші, щоб дати вам, що є те, що Ісус
говорив у своєму другому заповідь.

Шкода
Слово «Шкода» визначається як: відчуття смутку через проблем
и з іншої особи або страждання. Шкода, що йде разом з співчуттям. Якщо
ви прийшли на інший, що в біль і страждання фізично чи подумки, часом приєднає шкода їх, не
презирство або насмішки, тим самим збільшуючи їх біль.

Притча про безжалісним раб
Тому є Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами.
Коли ж він почав обраховувати, привели одного був до нього, що винен десять тисяч талантів, але
forasmuch як він не довелося заплатити, його Господь наказав був йому бути продані і його дружина і
діти, і все, що він мав, та оплата повинна бути здійснена. Matthew 18:23-25
Ісус говорить нам вище, що цю притчу, щоб порівняти з неба, але вона також може бути
прирівняне до моралі Бога. Як ви можете бачити, цей сервант зобов'язана суму пана свого, але має не
здійснювати оплату з. Господь то команд, які раб і його дружина, діти і все, що вони володіють є для
продажу в реституції для борг.
Раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав, Потерпи мені, і я віддам тобі все. Matthew 18:26
У цьому раб просить терпіння, за ведення з його Господь, що його є добре для боргу, якщо
Господь буде просто терпіння з ним.
, То пан того раба змилосердився і звільнив його і простив йому борг. Matthew 18:27
У цьому вірші Господь показує його шкода і милосердя, прощення боргів свого раба. У цьому
Господь виявлення його спорідненості з моралі Богом.

, Але ж слуга пішов і знайти один з його інших слуг, що винен його і сотень пенсів: і покладав
руки на нього, він узяв за горло, кажучи: "Платити мені, що ти питається". І його співвітчизників раба
у ноги йому і благав його, кажучи: "Потерпи мені, і я віддам тобі все". І (перший слуга) не хотів: а
пішов і всадив до в'язниці його, поки він повинен погасити борг. Matthew 18:28-30
У цьому перший слуга показує його спорідненості з сатани, в тому, що він не має милосердя чи
шкода, як його Господь показав йому.
, Так як побачили його співробітник слуг, вони були дуже шкода (наповнений співчуття) і
прийшов і розповіли своєму панові все, що було зроблено. Тоді пан його, що він зателефонував йому, та
й говорить до нього, "Рабе, я простив тобі ввесь той борг, бо ти лукавий мене: впорядкував не ти
також мали змилуйсь над співробітник раба, навіть як мене було шкода над тобою?" Matthew 18:31-33
У цій притчі Ісус показали нам, заглянути в особистості і моральний характер Бога. Бог наш
батько, він хоче, що ми живемо в і практикують те ж саме в наших моральних суджень, як Бог показує
нам.

Прощення
Слово "Прощення" визначається як: закон про помилування хтось
за помилки або неправильних діях. Будьте великодушні, для тих, хто
зловживав або тебе ненавиджу. Просто думати про те, як Бог дає прощення для тих з нас, хто грішить
проти нього. Навіть після життя гріха, depravation я знаю, що Бог простив мені. Це показав мені, як
пробачити тих, хто зловживав мене протягом мого життя. Те, що Бог має цей моральні риси робить мене
хочуть, щоб він, бо я його син бажання бути подібно до нього, і моралі Бог є гарним для мене.

Щедрість
Слово "Щедрість" визначається як: готовність дати гроші, довідк
и та час вільно, з не очікування винагороду. Незалежно від
того, як бідні ти, якщо ви є Бог і слухняними його слова, то Бог, у вас завжди буде те, що вам потрібно
наданого Бога. Бог ніколи не дозволить тих, хто любить і підкорятися йому голодувати або немає місця,
щоб вийти з холодним. Він буде надавати для ваших потреб. Так що якщо ви зіштовхнетеся з іншого,
що не має нічого, беріть те, що ви можете і дати їм. Поряд з ваш подарунок до існування дати їм дар

Ісуса. Ділитися з ними його вчення, так що той, який знедоленим через Бог ніколи не повинні даремно
знову.
Знати різницю між чогось бажають і потребують щось. Бог буде давати для ваших потреб, але
хочете щось більше, ніж те, що вам потрібно це надмірне. Речі з землі знаходяться землі і не можуть
бути прийняті з вами, коли ви вмираєте, або коли ви йдете на небо, таким чином, речі землі, ніж інші ті
речі, які необхідні, є надлишок життя, що тільки применшує даючи слава Богу.

Послух
Слово "Слухняності" визначається як: акту або практика дотримую
чись інструкцій, дотримання правил або положень а
бо надсилання до чужої авторитет. Коли ви даєте честь до ваших
батьків ви проявляєте свою любов до них бути слухняними свої правила. Бог також вимагає, що ви
підкорятися його заповідей. Вони призначені для вашого блага. Ті, хто підкорятися його заповідей,
щасливі або психічно центрування так що вони можуть впоратися з випробувань і негараздів живе у
світі пошкоджені брехні сатани і обманів. Коли ви даєте послуху щоб ваші батьки, Бог знає, що ви
також дасть послух йому. Правила, що ваші батьки накладають на вас є пробний Пуск для правил Бога.
Якщо ви можете коріться своїм батькам, навіть якщо не врахувати їх правила справедливою, ви
показуємо Богу, що ви будете підкорятися його закони, а також. Як ви бачите, це ще раз борг батьків
вчити і покарати їх дітей, знаючи, справедливості і несправедливості і моралі Бога. Відмова від
батьківського є гріхом проти Бога, занадто часто, що провал отримати результати у провал дитини.

Пам'ятайте: ми діти Бога, і Бог має місце його дітей у догляді їхніми земних батьками і дав
батьків кожного з нас, команди, що вони навчати своїх дітей на шляху до Господа. Якщо ви shun Ця
відповідальність, то це вас, хто винен якщо дитина не ростуть в любові до Бога і всіх його дорогах.
Незважаючи на те, що ви відкидають владу батьків, якщо ви живете в межах свого будинку, або в
більш широкому подання, в межах міста, штату або країни, це необхідно, що ви залишалися
слухняними, законів і правил Статуту. Якщо ви не в змозі підкорятися земним правила і закони, то чому
б ви думаєте, Бог би інтерес запросити вас в небеса? Якщо нічого іншого, Бог є все про правила,
інструкції та заповідей. Коли ви коріться своїм батькам ви також виявляють свою любов до Бога. Якщо
вас від ваших батьків та займатися протиправні дії, а потім ви даєте неповага до Бога як добре.

Повага
Бути слухняним також відноситься до даючи по відношенню до своїх батьків, а також закони
країни, в якому ви живете. Дотримуватися закону не означає, прийняти це як правильно. З законами
Божими замінюють закони людина. Якщо прав людини опозиції до Закон Божий, то це ваша
відповідальність, щоб виконувати його до того, що ви не ж завжди коритися Богу.

Для прикладу: було законів у минулому прийнятий що незаконними надання поклоніння
Богу і сьомого дня. Цей Закон є в прямій опозиції до четвертої заповіді. Тому що Божий закон замінює
закони людина, ви повинні продовжувати дати вашого поклоніння Богові на його Святий суботній і не
підкорятися що прав людини, які порушують закон Божий. Для цього вам буде переслідуванням,
укладений у в'язницю і можливо навіть убиті. Кожного разу, коли це можливо ви повинні коритися
закони людина, але тільки до того, що цього не поставити вас в порушення законів Бога.
Ті, хто любить свою власну життя більше, ніж вони Бога, негідним Бога.
Тому рендерінгу кесарю те, що є Цезаря; а Богові те, що Боже. Matthew 22:21
У цьому контексті, Цезар являє собою все, що земні і стосуються життя на землі.

Не вбивай
Вбивство
Слово "Вбивство" визначається як: навмисне та умисне діяти при
йняття іншої людини життя; з насильства і жорстоко
сті.

Вбивство
Слово "Вбивство" визначається як: незаконним вбивство одна лю
дина на інший без завчасне планування або ненавми

сне акт прийому іншої людини життя, призвела через
і аварії або недбалості.

Дітовбивства
Слово "Дітовбивства" визначається як: акт вбивство немовля або н
овонароджених дітей. Від мого дослідження Святого письма Божого, наскільки я
розумію, що Богу це включає в себе вбивство ненароджених дітей, (аб
орт), а. Це розуміння відноситься до як і коли Бог визнає існування людини. Наступний вірш
розкриває в голову, коли це відбувається.
Для він звеличиться в очах Господа і повинен п'ю ні вино, ні міцний напій; і він повинен
наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. Луки 1:15
Поки ще в утробі своєї матері, Іван Христитель визнаний буття людини з Богом, бо Бог заповнює
ненароджених Джон Духом Святим. Наскільки я розумію, що Святий Дух дається тільки людської
істоти а не тварина або щось інше, що не людського. Це говорить мені, що навіть нещодавно задуманих
дитини людини, розглядається як бути людиною Бога.

Тероризм
Слово "Тероризм" визначається як: акт про Навмисне вбивство-бо
йової громадян, як продовження військових військо
ві зусилля, щоб убити калічення або знищити, з мето
ю отримання терору населення, насильства або заг
рози насильства, особливо бомбардування, викраде
ння і вбивства, здійснюється в політичних цілях.

Злочини проти людства
Злочини проти людства є навмисну дію з заподіяння можна ун
икнути втрат при цивільного населення як частина
військових або військові зусилля.
Всі ці аморально акти мають відношення до "Не вбивай," як такої, і гріхи проти Заповідей Божих.

Подружня зрада
Слово "Подружня" визначається як: добровільного статевий акт
між одруженої людини і партнер Крім законних подру
жжя.

Розпусти
Слово «Блуд» визначається як: добровільним і згодою статевий
акт між окремими особами, не одружений на один з о
дним. Це включає в себе всі секс не між чоловіком і дружиною, далі визначено як між чолові
ком і жінкою, що виключає можливість що двох того ж статі може вважатися одружений
Богом. Як далеко, як Бог, то, "Всі секс поза шлюбом є гріхом".

Продовження роду видів
Секс це все про продовження роду видів і необхідні аспект, тваринного царства. Людина,
встановивши на землі на шостий день створення як були інші тварини, необхідна тому що людина
також займається сексом таким чином, щоб продовжити цей вид. На відміну від інших тварин Однак,
Бог дав людині живу душу. При цьому було додано компонент, який людина є підйомників людини над
тваринами і дає людині потенціал істота, як Бог, на увазі і в дусі. Тому що Бог дав це людина він звелів,
що людина бути вище тварин в тому, що Бог має намір, що людина бути моральним істотою як Бог,
тому коли людство займатися секс як тварини, знижує нас назад в даний час не краще, ніж тварин.

Подарунок від Бога
Бог зробив спеціальний припуск для людини з цього мудро. Якщо чоловік і жінка увійти в святу
шлюбу, даючи обітниці вірності один до одного, то Бог дає до цього шлюбу подарунок. Подарунок, дані
Богом є, що два одружений один з одним можна зараз займатися сексом, без гріха. Якщо немає не
шлюб, як це визначено Бога, то немає не подарунок і займатися секс як і раніше є гріхом.

Інцест
Слово "Інцест" визначається як: акт статеві зносини з одним з
членів власної сім'ї, або добровільні або шляхом згв
алтування; Це включає в себе крові лінії вниз до і вк
лючаючи третій двоюрідних братів; а також осіб, які
пов'язані шлюб.

Спокушання
Слово "Омана" визначається як: умисне використання своїх сек
суальних доблесть, як спосіб контролювати дії іншо
го для вашої особистої вигоди, або сексуального за
доволення.

Проституція
Слово «Проституція» визначається як: акт пропонуючи статеві акт
и для компенсації.

Повія розпалювання
Слово "повія розпалювання" визначається як: образливі термін, що озн
ачає бути постійним клієнтом повій, або образливі те
рмін, що означає для роботи в якості повією.

Гомо сексуальна
Слово "гомо-сексуальна" визначається як: пов'язаних, або мають сек
суальної орієнтації особам того ж статі, щоб бути геє
м або лесбіянкою. Тому що Бог розглядає всі секс поза шлюбом між чоловіком і
жінкою бути грішним, Бог називає гомо сексуальності гидота очах Господа. Слово "гидоту"
визначається як: те, що це аморально, огидно або ганебним,
відчуття інтенсивним неприязнь чи несхвалення до
кого-то или что-то.
Знаю, що це причина, це гидота не є виключно завдяки двоє чоловіків чи дві жінки; Це тому, що
вони займаються секс поза держави шлюб, як це визначено Бога. Це дається підтримки в таких віршів.
Ти не будеш лежати з людства, з вищою: це гидота. Левит 18:22
Якщо людина також лежати з людства, як він обманює з жінкою, обидва вони взяли на себе
зобов'язання гидота: вони повинні вивести напевно смерті. кров несе на них. Левит 20:13
Як ви бачите, Бога знаходить гомосексуалізм як гидота, тому, якщо ви брати участь у таких дій;
не думаю, що те, що місце в небо або вічне життя для вас. Тому що Бог каже, що це гріх, то якщо ви
любите Бога більше, ніж себе, ти повинен закінчити цю непристойні акт, або тільки прокляття і вічної
смерті чекають вас.

Зоофілія
Слово "Зоофілія" визначається як: сексуальні від
носини між людиною і тварин, або законом, поведінки

або стан більш підходящим для тварини, а не по-людс
ьки.
Як я показав вище, Бог зробив людина більше, ніж тварин, зменшити себе щоб які буття тварина
є ображати Бога а Бог сказати, що ти ненавидиш його.

Не кради
Слово "Вкрасти" визначається як: навмисну дію вилучення власн
ості з іншої особи, незаконно або без дозволу власн
ика та робить його власний, це слід з придбанням н
ерухомості шляхом обману, примусу, обман, плагіат
та шахрайства.

Обман
Слово "Обман" визначається як: акт вводить в оману, хтось чер
ез нечесність і брехня.

Плагіат
Слово "Плагіат" визначається як: процес копіювання іншої особи
ідеєю або письмові роботи і стверджуючи, як оригіна
льні роботи вашого власного.
Я дав дозвіл можна копіювати та відтворити все, що я вже розміщені на цю веб-сторінку, тому
робити це в не плагіат; Однак, якщо ви робити копії, а потім стверджують, що це ваша робота, то це
плагіат.

Обману
Слово "Обман" визначається як: хитрість дії або план зроблено
з наміром, щоб обдурити або обманювати.

Шахрайство
Слово "Шахрайство" визначається як: за рахунок використання бр
ехню та обман, ви отримаєте грошей, майна або інші в
игоди, які належать до іншого. Це те є як сатана, тому коли ви брати
участь у будь-яких шахрайської діяльності; ви показуєте себе, щоб бути ікру сатани а не дитям Божим.

Примус
Слово "Примус" визначається як: використання сили, залякуван
ня або загрози, щоб хтось зробити щось проти її вол
і.

Свідкуй неправдиво, не
Неправдиві свідчення
Слово "Дачі неправдивих показань" визначається як: розповідаючи про бр
ехня після того, прийнявши присягу, по правді кажу
чи, будь-який акт даючи неправдиво на інший, що при
вести до їх збентеження, сорому або правову колізі
ю.

Лежачи
Слово "Лягає" визначається як: щось, що не відповідає дійсності
в свідоме зусилля, щоб обманювати кого-небудь, даю
ть помилкове враження помилкове твердження зроб
лено навмисно з наміром, щоб обдурити.

Відповідальність
Слово "Відповідальність" визначається як: мають юридичну відповіда
льність за щось, особливо витрат або збитків по мір
і їх виникнення проти іншого.

Не
Слово "Covet" визначається як: мати сильне бажання, щоб мати щ
ось, що належить в когось, щоб хочуть щось так пог
ано, таким чином, щоб розвивати несприятливих пси
хічний стан, який рятує вас від логічних підстав.
Всі шість імперативів, Бог має перераховані в десять заповідей Covet є гіршим. Думайте про це
наступним чином:
Якщо ви зробили не не побажай те, що ваші батьки власності, ви б ставитися до них з честі і
поваги.
Якщо ви зробили не не побажай те, що чуже, ви не повинні вбили їх для його придбання.
Якщо ви зробили, не не побажай ви б не чини перелюбу або розпусти .
Якщо ви зробили, не не побажай б ви не вкрасти .
Якщо ви зробили, не не побажай ви б немає ніяких підстав брехати або дати неправдиво .
Якщо ви не робив, не побажай, то причиною більшості гріхи не існувало б.
У всіх шести вище моральних імперативів Бога більшість народів світу в даний час мають
закони, що стосуються цих моральних проблем а також різного ступеня покарань, пов'язаних з тим, хто

розірвати їх. Таким чином, що народів світу бачу логіки мати Божа мораль як визначення країни
характер, навіть якщо нації спростовує Бога, вони все ще обійняти його моральність.

Бог є моральним істотою
Як ви можете бачити, Ісус визначив, що таке моральної, і те, що Ісус навчив нас може бути
показано, як бути частиною і посилку з шести моральний імператив перераховані в десять заповідей.
Бог Ісус визначила моралі, тому що він є моральним істотою, і він хоче, тих, кого він створив, які мають
душі, і з ким він називає його дітям, слід бути моральних істоти, а також.
Ви можете запитати питання, "Чому Хіба Бог піклується якщо люди моральних чи ні?" Якщо
ви подивитеся на один з десяти заповідей, ви побачите Божий характер в них. Бог є моральним істотою,
який запросив нас приїхати жити з ним в його будинку. Не кожен з нас не прийнятно для нього Однак
тільки тих, чиї морального характеру є одним з Богом, має будь-який шанс бути погашені.

Ісуса моралі
Як ви можете бачити, шість моральних імперативи перераховані в десять заповідей є набагато
більше сенсу, ніж одними словами запропонувати. То це додав означає, що Ісус навчив нас, і це в ці
вчення Ісуса, що законів Бога були виконані, не до такої міри, obsolesce, але по суті більшої
досконалості Божий шлях і визначенні, хто є Бог.

Шлях Божого
Тепер же мене, діти: Блаженні вони, мої стерегти. Приповісті 8:32
Бог говорить нам прямо вгору, хто тримати способів Бог благословив. Слово «Пречиста»
визначається як: що вживаються святих, і як ви пам'ятаєте, святе слово є
взаємозамінними з слово істини, або справжнє, яка є ще один спосіб сказати праведників. Тільки Бог
може змусити нас святих і коли він говорить мені, що я Святий якщо я тримаю його способами, то я з
всі мої здібності, розум, душа і серце, тримати способів Бог. Я впевнений, мій син батьків, і я хочу
тільки віддати хвалу мого батька, за життя мого життя, як він як наказав мені зробити це.

Освіти та мудрості
Почути інструкція, бути мудрим і не Відступайте від нього. Приповісті 8:33
До цих пір в ці перші вісім уроки я намагався переконати вас, вимога про навчання собі в слово
Боже. У цьому вірші Бог говорить нам, те ж саме. Мудрими, ви повинні спочатку освічені, щоб здобути
першу вас для вивчення і дослідження. Знаємо слово Боже з власного дослідження; не покладатися на
інших, щоб сказати вам, що означає, що Святе Письмо.

Боже прощення
Нехай нечестивих покину свій шлях, і неправедні людина своїми думками: і дайте йому
повернутися до Господа, і він (Бог) буде милість до нього; і до нашого Бога бо він рясно помилування.
Ісая 55:7
Якщо ви є людиною, що грішний, вам потрібно тільки покину способи гріха і звернутися до Бога,
просять його про прощення після каючись гріхи перед ним. Ісус говорить нам; Усі гріхи таке можна
пробачити, зберегти гріхом проти Святого Духа. Це означає, що якщо ви вбили когось, покаятися ваші
дії і запитати Бог простить вам, він буде, тих пір, як ви ніколи не повернувся до вашого стежки. Після
того, як ви просити у Бога прощення, повинні залишатися вірним способів Бог для іншої частини
вашого життя, якщо ви falter і повернутися до вашого стежки, то це говорить Бог, що ви дійсно не
розкаявся врешті-решт. Якщо ви дійсно не розкаявся, вони будь-яке прощення, що Бог дав вам є
недійсним.

Всюдисущий Бога
Для моїх думок не ваші думки загинете моїх шляхів, говорить Господь. Для як небеса, вище, ніж
земля, так що є моїх шляхів вище, ніж ваші дороги і мої думки ваші думки. Ісая 55: 8-9

Життя слово Боже
Так моє слово несе що заходить вперед з мого рота: це не ще повернемося до мене недійсним, але
він повинен виконати те, що я, будь ласка, і він буде процвітати за те, до якого я послав його. Ісая 55:11

Бог не створює Всесвіту для задоволення від людини, він сотворив Вселенну для власного
задоволення і людина існує на задоволення від Бога. Що Бог бажає він призведе до відбуватися, тому
що це його задоволення.
Так моє слово несе що заходить вперед з мого рота: Слова, які вимовляє Бог почув Богом
пророки, і вони потім записати ці слова і публікувати їх, так що всі, хто прийде слідом за ними, які
також шукати Бога, як вони це робили будуть мати доступ до же слів говорив їм Богом. Таким чином, є
словом Божим Духом Святим, для слово Боже є як живий зараз, як це було, коли говорив про пророків.
Це не ще повернемося до мене недійсними: Слово «Void» означає бути без речо
вини. Використовувані тут Богом, це означає, що слова, вимовлені Богом речовини, в тому, що ті,
хто слухає або прочитати слово Боже та прийняти це як істина буде перетворено на поклоніння Богу.
Це-це перетворення, що дає слово Боже речовини і життя. Боже Слово живого слова або праведність і як
такий є Дух Святий.

Шляху праведності
Протоки ворота
Прагнути, щоб увійти в біля протоки воріт: для багатьох, я кажу вам, буде домагатися, щоб
увійти в і не отримають можливість скоротити. Луки 13:24
Це означає, що докласти зусиль, щоб бути вірно і правильний віри Бога. Ворота є вхід на небо,
яка символічно, зберігаючи правдиву віру. «Протоки воротами», – символічний сенс життя вашого
життя за вченням Ісуса, і, зберігаючи Десять заповідей, підтримуючи їх моральності, і робить його
частиною хто ти, яка є шляху праведності і необхідним стає Святого Бога.

Протока
Щоб повністю зрозуміти, ви повинні розуміти слова, протоки. Слово "Протоки" визначається
словник, як: щоб бути справедливим, належного і чесним, с
итуації, які складно або включає в себе роботу у важ
ких умовах. Разом з тим, в контексті те, що Бог каже: це означає, що стикатися

за перешкоди або контур, зроблений важким через п
ерешкоди.
Для багатьох, я кажу вам, буде домагатися, щоб увійти в і не отримають можливість
скоротити. Багато хто буде намагатися важко зберігати віру, але не зможуть. Там буде багато людей,
які називають себе християнином, які лише дають словах для Христа, але не дотримуються правдиву
віру, як зазначалось Бога в Біблії. Ви повинні коритися повністю слово Боже. Бог каже, що це було
сьомий день, коли він відпочив, і що настав сьомий день що Бог освятив, і це було сьомого дня, що Бог
освятив. Чому тоді більшість християн спостерігати суботи в перший день тижня?

Даючи послух слову Божому
Я хочу, щоб дати вам приклад тут. Я знаю, що Неділя поклоніння — знак звіра, але заради
аргументу, давайте припустимо, що Неділя поклоніння був потурання Богом. Він не буде коректною
тоді, що ви повинні тримати в суботу неділю таким же чином, як це потрібно тримати суботи, як
зазначалось в четвертої заповіді?
Суботи день спільності з Богом, але як багато хто називає себе християнської, провести день
дивитися спорт, або за участю себе в будь-якій діяльності, жоден з яких відноситься до поклоніння Богу.
Щоб не згадки перехід до ринку купувати продовольчі товари чи інших актів палати. Це моє
спостереження, що після церкви багато християн буде піти на ринок і купувати продовольчі товари, або
йти спортивною подією і платити, щоб отримати в. Ці речі є все опозиції до що Бог сказано про
дотримання суботи, поки як християнський багато ще займатися ці акти. Це, таким чином, серед інших,
що ви даєте словах будучи Христа, але, чиє серце далека від нього, роблячи ви лицемір.
Є ті, які називають себе християнином, які ходять до церкви на неділю і сидіти і слухати тих,
проповідуючи ім. Але у більшості з них так як на показ, а не як актом поклоніння. Те, що я кажу, щоб
бути істинний християнин, ви повинні ходити пішки, не просто говорити говорити.
Це просто піти до церкви і просто сидіти там, прислухаючись до того, що Євангеліє
проповідується, але як це в перекладі ваших даючи поклоніння Богу? Коли ви залишаєте церква робить
всі думки про Бога і Святого письма залишити вас.
Коли Бог пішов один день на тиждень Комуна з Адамом, це було в сьомий день тижня. Адам і
Бог б сидіти разом, поїсти і Адам б дати поклоніння Богові, задавати питання і вести розмову, як нам би

зі Отця нашого. Ось чому Бог називає себе Отець наш на небесах, він хоче, щоб мати добрі відносини з
Богом, просто як у нас з гарним і добрим батька, у нас є на землі.

Чому неділю суботній є грішний
Оскільки неділю не день, встановлений Богом спостерігати його суботи, але сатана лежати,
коли ви спостерігаєте неділю ви даєте не розгляду справжній день суботній, субота. Через це ви немає
ніяких проблем, перехід до ринку, займатися торгівлі в суботу. Це саме так, як сатана хоче від вас.
Беремо участь у гріховної актів в суботу, тому що ви були обдурені, вважаючи, що Неділя саме суботній
день. Для цього Ісус призначить вам з знак звіра після повернення.

Пам'ятайте: Бог освятив сьомого дня, це означає, що сьомий день – лордів день відпочинку
у правді. Бог також святими сьомого дня, це означає, що він має очищається того ж дня всіх гріхів і для
вас, щоб зробити все грішне сьомого дня є те, що дає вам знак звіра.
Саме це є аспектом перешкоди і труднощі, залишаючись протоки шлях , якою спілкується з у
вище віршах. На відпочинок у Господі не означає злетіти в день від роботи так що ви можете робити,
що таке вашого задоволення, це, щоб переконатися, що один день на тиждень на день в спілкуванні з
Богом. Спілкуватися, то спілкування; Подумайте про це, ви говорите до, або молитися Богу, коли ви не
в церкві в суботу?

Як зберегти суботи
Існують чотири аспекти те, що ви повинні робити в суботу.
1 / не працюю:
2 / не викликають інші працювати:
3 / не займатися палати, покупки або продажу нічого:
4 / принести Бога у ваше життя на день, спілкуватися з Богом, який означає, що залучати себе у
вивченні його Святе Євангеліє.
У моєму перетворення для поклоніння Бога я виявив, що Бог говорить найчастіше зі мною в той
час як я даю дослідження на конкретні питання, я попросив його. Більша частина моєї дослідженні
робиться в Біблії, тому що це єдине місце, що ви знайдете слово Боже; Таким чином, це той час, як я
вчуся Біблії, що я найбільш часто чуємо Бог, звертаючись до мене.

Тому повинен бути поставлено питання, "що являє собою працювати як це визначено
Бога." Якщо ви йдете в книзі Левит, ви знайдете будь-яких законів, що євреї не міг робити в суботу, але
тоді Ісус скасував більшість з цих законів, коли він сказав, що Субота була зроблена для людини, не
людина для суботи. Так це залишає великий знак питання для мене про те, що Бог хоче від нас у
дотримання його суботи.
Я завжди визначили "Робота" як акт виконання цих обов'язків,
які обов'язкові для вас з метою будучи наймом, або ж, що
потрібно, щоб заробляти на життя, покласти їжі на столі і дах над головою.
Бог дав нам шість днів, щоб побачити всі наші земні потреби, але один день на тиждень Бог має
відводити так що ми можемо забути про потреби нашого тіла і дати прожитку наші душі. Тільки в
даючи собі Бога створення ви можете заповнити вашу душу з здоров'я і щастя.

Ведення вашого задоволення
Наприклад, тесляр, на роботі, коли він займається використовуючи свої навички з метою
дохідній. Але якщо цей же Карпентер, в суботу, бажання працювати в своєму саду, що для насолоди і
відпочинку і має ні один аспект пред'явлення йому валюти, чи то працювати, як це визначено в
четвертої заповіді? Так, це все ще працює, як це визначено Бога. Суботи, це все про залучення Бог у
вашому житті це один день на тиждень, не для того, щоб дати вам паузи, так що ви можете зробити ті
речі, які ви любите робити. Ви повинні спілкуватися з Богом. Для відпочинку в Бога є не для вашого
задоволення, але і для задоволення Божого. Бог дає нам шість днів на тиждень, щоб зробити наші
задоволення, це так багато, щоб запитати, що один день на тиждень ви проведете його з Богом?
З іншого боку, витрачає суботу перед телевізора або комп'ютера, перегляду фільмів або
спортивною подією або запуск ігор дорівнює робити роботу? Я кажу: так, як є наміри Бога про наших
дотримання Святий суботній. Коли ви займаєтеся речі, які не відносяться до зв'язку між вами і Богом
немає необхідності у спілкуванні з Богом. Щоб бути в спілкуванні з Богом потребує, що ви даєте думки
і уваги до Писання і його значенні, молитися Богу в спасибі також, як і керівництва. Як він це робить
коли ти занурений в інші речі? Суботи, не для вашого задоволення; це для вас зробити Божі
задоволення.

Принести Бога у вашому житті
Все що ви робите, ви повинні принести Бога у вашому житті всі дні тижня, але особливо по
суботах. Бог є творцем і хвала є дав йому для краси, відпочинок і релаксація, що його створення дає вам.
Розглянемо суботній день, як дату, яка вам і Богу доведеться провести один з одним. Розглянемо,
один день на тиждень, Бог сиділи в Garden of Eden з Адамом, лицем до лиця, несучи на особисті і
задушевні бесіди з Адамом. Ви можете поставити себе Adams службу і насолодитися цього спілкування
з Богом, який нерозумно так втратив Адам.
Подумайте про це, як ви могли б зробити з земного батька або матері; Ви запросити їх над
поділитися на день з вами, і хоча вони там ви вступати в розмови з ними. Це, як Бог би ви з ним робити
на цьому один день на тиждень.

Час чекає
Коли одного разу господар будинку є повстав і хто має закрили двері, і ви починаєте стояти без
та стукати в двері, кажучи: Господи, Господи, відкрити нам; і він відповість, і кажу вам: я знаю, ти
не звідки вартніші ви: Луки 13:25
Ви будете думати себе християнином і очікуємо, що ви благодаттю, і що Ісус прийдуть до вас,
зробивши це місце для вас в свій дім, тільки щоб виявити, що він не визнають, ви як хто-небудь знає. З
цієї причини ви почнете голосити і плачу плутають, чому Ісус відхилив ви.
Бог говорить нам: "Love Me, стережи мої заповіді," тому що ви не підтримуєте заповідей його,
але то варіація їх замість цього, Бог не визнають, ви. Ви повинні поклонятися Богу, як він наказує;
інакше ви не поклоняємося йому на всіх. Коли ви тримаєте Божих заповідей є прояві любові до Бога.
Коли ви не в змозі поклоніння Богові, як він команд, тоді ваші слова любові святити без речовини.
Потім ви починає говорити, "у нас є їдять і п'ють в Твоїм затремтіли, і навчав Ти на наших
вулицях." Луки 13:26
Ви будете реагувати, я християнин, я благав вас часто, я прочитати вашу Біблію часто, і я ходив
до церкви щонеділі.
Але він ви скажете "я вам скажу, я знаю, що ви не звідки вартніші ви, Ідіть ви від мене, всі ви,
працівників беззаконня." Луки 13:27

Ці люди є ті, які називають себе християнином, єврей та мусульманської, але не дотримуються
вчення Христа або Заповідей Божих. Бути послідовником Христа, ви повинні жити у вірі і зробити цю
віру, щоб ви стали частиною «Один з Богом».
Бог використовує фразу "робочих беззаконня,", щоб показати, хто дати словах Христу, але не
живуть в межах кадр роботи за десять заповідей, в порівнянні з тими, хто живе віри, за свого життя
вченням Христа, які мають як їх фундамент Десять заповідей.
Субота, як це визначено в десять заповідей є із Заходом на шостий день тижня, sundown сьомого
дня тижня. Як ми тримаємо раз сьогодні, це із Заходом п'ятницю sundown суботу. Якщо ви не тримати
цей день як Божий суботи, то ви в даний час неслухняними Богові. Будучи неслухняних є одно, що
використовують проти Бога. Для Бога, що так само, як його ненавидіти. Той, хто виступає проти Бога, є
в лізі з сатани, чи знає він це чи ні.
Буде там плач і скрегіт зубів , коли ви побачите Авраама і Ісака та Якова та пророків усіх в
Царстві Бога, і ви самі відплив. Луки 13:28
Бути Святого Бога, ви повинні тримати Божі заповіді; всіх десяти з них, а також є свідчення
Ісуса, через віру, що Ісус є Бог у плоті людини і жити за вченням Ісуса, інакше не буде без надання
окремого місця для вас в Царство Боже.
І вони прийде зі Сходу і із заходу і з півночі а з півдня і засядуть у Царстві Божому. Луки 13:29
Царство Боже вже не буде бути обмежений нащадки Якова, увесь людський, незалежно від його
станції і гонки або місця походження стане для вас до лав Святим Богом, вони тільки повинні тримати
Заповідей Божих і визнають Ісуса Христа, як Бога живого, прийшов на землю в тілі людини.
Ось, є останній, який повинен бути першим, і є по-перше, який повинен бути минулого. Луки
13:30
Це означає, що хоча ви пізно прийшли до віри в Бога і був грішником все життя, якщо ви
покаялися ваші гріхи і просити у Бога прощення вам буде перший в небо і ті, хто вважав себе
християнином або єврейських або мусульманських, за роки буде останній позаду вас, якщо на всіх, бо
вони не дають поклоніння до Бога, як Бог команд.

Історія повторюється
Це було часто разу сказав, що історія має схильність до повторювалася, як з християни та євреї
сьогодні, так що теж був його з євреями дні, коли Ісус ходив по землі.
O Єрусалиму, Єрусалим, який killest пророками і stonest їх, які надсилаються до тебе, як часто б
я мати зібрала синове твої, як курка зібрати її розплоду під її крила, і ви не хотіли! Ось, ви будинок
залишається ye порожній: є Поправді кажу вам, ви не побачите мене, поки час прийти, коли говорити,
"благословенний Грядущий в Ім'я Господнє." Від Луки 13:34-35
Як це було тоді з у євреями, так це сьогодні з християн. Ви вважаєте, що ви благодаттю, тому що
ваш церков вам проповідувати цю істину заявити про Ісуса, вашого Спасителя, щоб застрахувати
спасіння, але це брехні сатани, як свідчить все, що я написав у вище уроки. Якщо після прочитання всі
ці слова дано мені Бог, ви все ще не згодні з справжній слово Боже, тоді ти як були євреї дві тисячі років
тому, втратили в свій власний зарозумілість.

