Урок 9
Десять заповідей, неможливо
Сатана-брехун
Сатана брехав, коли він говорить нам: "Десять заповідей не хотів зберігатися, вони
неможливим для людини, щоб тримати їх".
Ви коли-небудь сказали це? Або це те, що ви вірите? Ну, це неправда, сказав сатана і
продовжував його антихриста, як спосіб переконливо людей не поклоняються Богу, як він керує.

Сатана полеглих ворог
Пам'ятайте: Сатана не ім'я людини, це ім'я, дане всіх, хто впав ворог. Люцифер був першим,
але так що теж є всі ці ангели, які пішли Люцифер повстає Бога, як занадто всіх чоловіків, які о-пліч з
способи сатани і виступати проти способів Бог, частиною сатани. Особи або осіб, які тобі розповідали
вище брехні є сатана, один з занепалих ворог.
Десять заповідей spell з того, що є гріхом, якщо ви не знаєте заповіді Бога. як буде мати знання,
щоб уникнути гріха. Невже ви думаєте, десять заповідей занадто важким для вас, щоб зберегти? Дайте
нам поглянути на десять заповідей ще раз з цим на увазі.

Є немає Бога переді мною
Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства; ти будеш мати інших богів
передо мною Вихід 20:2-3

Молитися тільки творця вашого
В цьому Бог робить заяву про те, що той же самий Бог, який приніс синів Якова з рабства. Вище,
що він також говорить, що, крім нього, немає інших Бога. Він також розповів нам в книзі буття що вінтворець Всесвіту і, отже, нашого Творця. Чи вірите ви, що є тільки один Бог, і що він-творець всіх, що і
коли-небудь був? Якщо ви в це вірите, то ви повинні молитися, тільки йому, творець і ніяке інше.

Ви молитеся до статуї або інші картинки?
Якщо ви натхнені вашої церкви молитися статуї та картини або іншого типу різьби образ, то ви
не молилися Богу. Навіть якщо різьби образ є образ того, широко вважається Ісуса, він все ще різьби
образ і таким чином заборонені Бога. Якщо вам пропонується моліться святих давно помер, то ви не
молилися Богу, який ставить вас опозиції до це перша заповідь.

Це неможливо провести заповіді?
Таким чином, подумайте, що саме в цю заповідь, що зробило б цю заповідь занадто важким або
неможливим для вас, щоб зберегти? Хіба це так складно, щоб молити тільки Бога, Творця, ні інші? Бог у
вашому серці, він ніколи не залишить вас; Це ти, хто forsakes Бога, коли ти відмовляєшся поклонитися
йому як він команд. Яким чином буде тримати цю заповідь, (покласти ніяке інше переді мною) буде
неможливо для вас зробити?

Є немає божка
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, Бог заздрісний,
відвідавши беззаконня батьків за дітей до третього і четвертого покоління з них, що ненавидять мене. Вихід
20:4-5

Ідолопоклонство
Будеш не роби собі кумира і ніякого зображення: "Ідола" визначається як: зображенн
я або статуя Бога або (так званих) святою особою. Це

включає в себе статуя або малюнок, який прийшов до розглядатися зображення Ісуса. Використовувати
у відправленні культу, всі зображення є зображеннями ідолопоклонства і як такий заборонено під цю
заповідь, навіть ті, з Богом або Син Божий.
Це може бути проблемою для католиків і буддисти, тримати, серед інших релігій, які мають
статуї, картинами та інші божка, але якщо ви показали істини, що ідолів суперечать справжнє
поклоніння Богу, чи то буде так важко, щоб позбутися від цих речей. Якщо ви любите Бога і мають
намір поклонитися йому, не має сенсу що ви повинні поклонятися йому, як він говорить вам, щоб,
особливо коли цей вірш дає зрозуміти, що це воля Бога?
Або будь-якого і подобою все, що на небі вгорі, або що на землі долі, або що в воді під Земля:
Це залишає на все, що Бог створив.

Вище неба
Сонце
Коли ви подивіться до небес, що ти бачиш? Найбільш очевидні речі є сонця; тому воно є гріхом,
якщо ви даєте поклоніння сонця або будь-який аспект сонця. Це показує, що ті, що поклоняються Богу
сонця опозиції до слова Божого і другий заповідь.

Місяць
Коли ти шукаєш, другим найбільш очевидних погляду є те, що місяця. Місяць не є живою
істотою, він не має думки або бажання і вона просто обертається навколо Землі, рок в просторі. Чомунебудь подумати, що місяць був живий і тому потрібно поклоніння?

Зірки
Ще один видимий погляду на небесах є зірки. НЕ дають поклоніння для будь-якого з цих вогнів у
небі, так само як ми зробити кумира і ніякого зображення будь-якого з них з поклоніння, зробити це
полягає, щоб дати щось інше, ніж Бог створення поклоніння. І створив бог сонця, місяця й зорі; Бог є
більшою, ніж усі його створення. Дати поклоніння Творця, не що якого створюється.

Землі долі
Або, що на землі долі, це виключає можливість людині від необхідності божкам всіх тварин,
рослин, або що-небудь інший живуть чи ні. Як може відкликати з книга виходу, Аарон, брата Moses,
зробив Золотий бик, як Бог людей для поклоніння. Також пам'ятайте Божого реакція на це?
І промовив Господь Moses, "йти, Піди вниз; за народ твій, якого ти broughtest з єгипетського краю,
пошкоджено внаслідок себе. Вони мають повернувся в бік швидко зі шляху, що я наказав їм: вони зробили їх
розплавленого теля і вклонявся і thereunto в жертву і сказав, "дані будуть твої богів, Ізраїлю, які мають вивів
тебе з єгипетського краю. Вихід 32-8

Moses пішов гору і не було довгий час. Народ став турбуватися і думаючи, що Moses помер на
горі, запитав Аарон, щоб зробити їх Бог, в цьому всі вони грішили проти Бога і його першого і другого
заповіді, включаючи Аарон, Moses' брата.

Золоте теля
І промовив Господь Moses, "я бачив це людям і ось, це впертий людей: тепер нехай мене в спокої, що мій
гнів може віск гаряча проти них, і що я може споживати їх: та я зроблю тебе великої країни." Вихід 32:9-10

Божа реакція на це була означають, що він буде знищувати всі з них і використовувати тільки
Moses як його джерело для великої країни. Це було лише після того, як Moses визнав себе з Богом, що
Бог винну його наміри щодо знищення тих, хто займається ідолопоклонства. Якщо Бог хотів би вбити
всіх тих, які він працював так важко, щоб звільнити з Єгипту, тому що вони вчинили ідолопоклонство,
що ви думаєте, він зробить вас, якщо ви носити хрест із зображенням на ній людини, або фотографії або
статуї давно помер святих у вашому розпорядженні? Якщо ваша церква має ці речі і закликає вас, щоб
дати молитви до них, то ваш церкви не є Церква Бога, але церкви сатани.

Подивіться на ваші серця
Вам не потрібно поклонятися об'єкт, бо Бог є у вашому серці, ви повинні шукати тільки його там.
Оскільки Бог вже у вашому серці, коли ви молитеся до нього, він чує тебе. Якщо ви не поклоняються
Богу як він команди і ви молитися йому, але здається, що він не чути, що ви, то ви можете думати, що
він не чути, але він робить, але навіщо Бог відповісти на молитви, хтось, хто поклоняється Бог власний
винахід і, отже, в непокорі Богу створення?

Молитися Богу
Ісус говорить нам, як молитися Богу
І коли ти, ти не будьте, як ті лицеміри: люблять ставати молитися по синагогах та на кутах вулиць,
щоб вони бачили чоловіків. Поправді кажу вам: "вони мають уже нагороду свою". Matthew 6:5
Взяти до відома, що Ісус говорить нам, щоб увійти в на шафа молитися, і не йти в громадськості коли ми
молимося. Роблячи публічну виставу нашому молитися, Ісус говорить нам, це як лицеміри молитися.

"Шафу" визначається як: невеликі приміщення, або великий к
абінет або втопленою зону з дверей, в якому зберіг
ається одяг або постільна білизна або невелике при
міщення, відведених для конфіденційності.
Подумайте про це, якщо ви увійти в шафі, обачно закриваючи двері, і ви перестали світла, що ви
бачите? Темрява, чи не бачите ви? Цей параметр, то, що хорошого маючи статуя або живопис або інші
кумира і ніякого зображення, якщо ви не можете бачити його в темряві. Але в той же час, коли ви
молитеся, щоб ваш Творця, він почує вас, то ви побачите своїм серцем, не ваші очі. Це Бог створення,
який ви потім молитися.
"Лицеміром" визначається як: хто-небудь претендує є гідна зах
оплення принципи, переконання або почуття, але ве
де себе інакше. Якщо ви говорити говорити, але не йти прогулянки, то ви, лицемір.
Якщо це ваші наміри, щоб дати молитви до Бога створення, то що робити це має значення для
вас, що інші люди думають? Якщо ви любите Ісусом для його жертву і любов Бога-Отця до відправка
Ісуса до нас, то молитися Богу, поклоніння Богові, як він команд, щоб зробити в іншому випадку є
ображати батько і син. Коли у вас образити кого-то, ви показуєте ваші ненависть не ваша любов.
Слово "Морду" визначається як: бути образливими для когось, щ
об сказати або зробити щось грубий або нечутливи
м, що хто-небудь, робити щось, що запропонувати ни
зької думки про кого-то или что-то ображає.

Бог встановив правила поведінки, які ми, як своїх дітей є дотримуватися, коли ви не підкорятися
його правил, ви показуєте ваші неповага для нього і таким чином ви даєте йому образа. Це вірно, Отець
ваш Небесний, а також вашого батька на землі.
Але ти, коли ти молишся, увійди, ти маєш твої двері і, молитися помолися Отцеві, що в таїні; і Отець
твій, що бачить таємне, віддасть тобі відкрито. Matthew 6:6
Шафі має бути фізична кімната; Це може бути таємне місце у вашому розумі ви переходите до дати
вашому пильної уваги до Бога. Ви можете бути в натовпі з людьми, все навколо, але якщо ви хочете, щоб дати
молитва в таємниці, без показ, який показує, що ви молитеся до тих, хто навколо вас, то ви ввели шафі.

Особистих і інтимних стосунків
Для прикладу: Ви неспання переповненому вулиці, і з якої причини, ви переїхали в дякую
Богові, не коливатися в ваш крок або змінити свій зовнішній вигляд, в будь-якому випадку, що б
звернути увагу на ті, навколо вас, а потім зробити ваші молитви не втрачаючи вашим кроком.

Пам'ятайте: молитви, ви робите це секрет між вами і Богом, так що це не те, що ви хочете
поділитися з ким. Бог хоче мати особистих і інтимних стосунків з вами. Є моменти, коли чого інші в
ваш поклоніння Богу бажано, яка є те, що будучи Конгрегації з іншими зовсім близько, але не тоді, коли
ви хочете поговорити в приватному Отець ваш Небесний, то немає ніякої необхідності збори.

Марно повторень
Але коли молитеся, використовуйте не даремно повторень, як ті погани: для цього вони думають, що
вони будуть вислухані за своє велемовство. Бути не ye тому як їм: бо твій батько знає, що потребуєте з, перш
ніж прохаєте йому. Matthew 6:7-8

Римська церква закликає людей говорять самі слова знову і знову, коли вони моляться;
Наприклад, "Святої Марії матері Бога і. д." Це повторюється багато разів в молитву і тому марно
повторення. Бог відноситься до таких молитви таким, що зроблене за "Язичники," ви хочете, що Бог
думає, що ви як на ті спокійні народи? Слово "Язичники" визначається як той, хто не слі
д релігія, хтось, хто порушує правило соціальної пов
едінки. Для мене це означає, що дати молитви, або для поклонінн
я помилкові Бога.

Незважаючи на те, що ви можете думати, що ви даєте молитви до Бога створення, якщо ви цього
не зробите, як Бог команд, то хто це, що ви дійсно дають поклоніння. Бог говорить нам, що немає його.
Існує ще одна річ поганого в наведеному вище прикладі молитва Однак; Це молитва "Марія"
матері Ісуса. Коли Марія стати заміною для Бога? Як перша заповідь, говорить, молитися тільки з
Богом, і ніякий інший, дати молитви чи шанування Матері Марії полягає у гріх проти Бога створення.
Марією, матір'ю Ісусовою, нічим просто плоті і крові людини, не відрізняється, ніж ви, або я чому тоді
ви б дали молитви до неї? Для мене це так само як якби мені довелося спуститися на коліна і дати
молитви до себе, як я подивився в дзеркало. Бог каже нам, що "Не займатися ідолопоклонство," Чому то
ви ж завжди коритися Богу?

Бог буде давати
Теж знаю, що Бог знає, що вам потрібно, і тих, що поклоняються Богу, як він наказує, отримає
від Бога, те, що їм потрібно. Не плутайте це з одержанням, чого вони хочуть. Просто тому, що ви хочете
щось не означає, що це потрібно. Що вам потрібно це поживу на їдження, місце, щоб закласти голову на
ніч і одяг для покриття вашого тіла. За межами цих трьох речей що більш є потребувати? Що вам
потрібно це цілісності в дух і знання і розуміння у відношеннях Бога, коли ви молитеся Богу за ці речі,
він відповість на ваші молитви.
Якщо ви запитаєте Бога для нового автомобіля, або виграю Лото, він швидше за все не відповість
вам. Запитати про Бога для мирських речей, щоб дати марно запити до Бога. Бог хоче, що ви даєте слава
Богу в будь-яких зробити і сказати, яким чином ви даєте слава Богу, якщо ви запитаєте його, щоб дати
вам виграшних номерів лото.

Отче наш
Після цього ви ж моліться отак: "Отче наш, що єси на небесах, бути ім'я твоє. Нехай прийде Царство
твоє, нехай буде здійснюватися в землі, як на небі. Дай нам сьогодні хліб наш щодня. І прости нам довги наші, як
і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого: Бо Твоє є царство і сила
і слава, назавжди. Амінь. Matthew 6:9-13

Як ви можете бачити в цій молитві, що Ісус дав нам, ви просите лише ті речі, ви повинні тому,
слово ваші молитви таким же чином, як ця молитва сформульовано, і Бог відповість на ваші молитви.

Молитися святі
Ще один аспект цю заповідь є молитися на будь-який не до самого Бога. Деякі релігій закликаємо
вас молитися мертві святі супроводу і вони надати вам статуї і картини із зображенням цих святих, на
вівтар, так ви можете Встань на коліна перед ними і молитися, щоб їх. Це блюзнірство і в прямий
опозиції до першого і другого заповідей, як показано в наступних слів. Ти будеш не служи їм, їм і.

Розглянути це: Чому ви хочете поговорити з секретаря, коли бос доступний для вас? Крім
того, святих є не більш ніж померлих людей; вони не є ні вони коли-небудь були богів, вони не чую вас,
для, як Ісус показує нам; мертвих, спали і без свідомості до Воскресіння.

Два Resurrections
Всі, хто коли-небудь жили буде воскрес у двох окремих випадках, першому воскресінні в другого
пришестя Ісуса Христа буде всі на віруючих, (святих Бога), "ті, хто мають Десять заповідей, написані
на своїх серцях і мають свідчення вченню Ісуса."
Другий Воскресіння, буде всіх інших, які не підходять вище чіткості і тому не віри. Ви не хочете
бути в останній групі.
Якщо знадобиться керівництвом, милосердя або будь-якого роду допомогу, молитися, щоб Бог
створення, попросіть його пробачити ваші гріхи. Він почує вас. Ці мертві святі мертвий, вони не можуть
чути, що ви, і навіть якщо вони могли б вони не Бог; яким чином ви думаєте, вони могли б, можливо,
допоможуть вам?
Яким чином зберігаючи цю заповідь (ти будеш має ідолів або інші божкам) буде неможливо?

Ім'я Бога марно
Ти візьмеш не ім'я Господа Бога марно; бо Господь не буде проводити його безневинний що
візьме його ім'я надаремно. Вихід 20:7

Ім'я, що використовується як прокляття
Цю заповідь має більше значення, ніж ви можете подумати. Бог має багато імен, і за допомогою
одного з його назви таким чином, образливих або наклепницькі, богохульство і порушення цю заповідь.

Для прикладу: стало звичай, сказати "Ісус Христос", як прокляттям або таким чином
презирства. Я вважаю, що це найбільш поширених зловживання цю заповідь. Це може зайняти вам час,
щоб вийти з звичку таких наклепам, але якщо ви любите Бога й Ісуса, ви будете сприймає до кінця це
блюзнірство.

Оприлюднює Бога в обман
Існує інший сенс, для мене це більш важливо, і це не звинуваченнями Боже в будь-який клятви,
якого ви не маєте наміру ведення обліку. Якщо ви зробите присягу з фразою "Так Допоможи мені,
Боже," ви закликавши Бога, щоб перевірити, що те, що ви кажете, є істинним. Коли виявилось можна
неправда, ви дали злочин Богу і мати причетні йому ваш обман. Таким чином ви приймаєте ім'я Бога
марно.

Справжнє ім'я Бога
Існує інший сенс, щоб ім'я Бога, і це ім'я, яке він дав Moses при горі Синай. Вона починається,
коли Moses просить Бога, щоб показати йому свою славу, вихід 33:8 через 34:1, відповідь, яку Бог дає
Moses справжнє ім'я Бога, і це це ім'я, що ви не взяти марно. Якщо після прочитання цих віршів Біблії,
ви ще не знаєте, справжнє ім'я Бога, я пояснив це в іншому місці в цих уроків. Дозвольте мені перейти
знову. У Святому Письмі Бог повторює сам часто, так що я не бачу причин я не повинен робити це.

Бога особистості і характер
Для якої має бути відомо тут що я та народ твій знайшов милість в очах Твоїх? Це не в тому, що ти
будеш ходити з нами? Так повинна ми відокремити, я та народ твій, від всіх людей, які знаходяться на поверхню
землі. Вихід 33:16

У цьому Moses просити Бога, "Якщо ви не залишаються з людьми, а потім як буде ми людей,
бути відомо, знайшли благодаті в полі зору, окремо від усіх інших людей на землі?"
І промовив Господь Moses, я буду робити те, що також що, коли ти говорив: Бо ти знайшла благодаті в
моїх очах, і я знаю тебе за іменами. Вихід 33: 17

Бог відповідає на Moses, що він буде це зробити, щоб Moses і його народ буде відома весь світ
буде спеціальний та окремо від усіх інших. Бог також робить коментарі, що Бог знає Moses за іменами.
Це має значення для Moses, які ви побачите.
І сказав він (Moses), я молю тебе, покажи мені славу твою. Вихід 33:18

Moses просить Бога явить себе. Moses хоче, щоб побачити, що Бог виглядає, але більш того,
Moses хоче знати, хто є Бог. Це є очевидною в значенні слова "Слава".
Слово "Слава" означає: Величність або блиск, красу, яка на
дихає почуття здивування, ні радості.
Слово "Велич" означає: глибоко вражаючим гідно, якість, Ве
рховної влади і влада.
Таким чином Moses хоче, щоб побачити більше, ніж те, що Бог виглядає як, але є розуміння того,
хто і що Бог є і те, що Бог стенди для його особистості і його характеру.

Всі Боже мій
І сказав він (Бога), я зроблю все Боже мій проходять перед тобою, я будуть проголошувати ім'я Господа
перед тобою; і буде милостивий до кого я буду милостивий і буде розповім про милість на кого я буду розповім
про милість. Вихід 33:19

Риси особистості
Бог відповідає на Moses, сказавши, що він зробить всі його доброта проходять перед ним.
Слово Боже є англійського слова, що замінює слово іврит, "Tuwb", що означає; Краса, раді
сть, добробут та радість. По-моєму дані представляють риси особистості а не
просто зовнішності.
І він (Бог) сказав: "ти можеш побачити моє обличчя: для там повинен жодна людина не бачать мене і
жити." Вихід 33:20

Бог не може показувати Moses його обличчя, бо для цього б убити його.

Задньої частини Божого
І Господь сказав: "Ось, там місце мною, і ти будеш стояти на скелю: та це буде прибути пройти, під
час мого слави відходить від, що я поставлю тебе в Вовча рок і волі закриє тебе з мого боку, хоча я проходжу
повз:" вихід пост-22

Слово "Слава", -Англійське слово, що замінює слово іврит, "Kabowd або Kabod," , що означає,
пишність, перевезення, честі. Якщо взяти всі три визначень до уваги не
тільки Божий проявив його зовнішній вигляд Moses, але його честь, а також. Честь визначається як, щ
ось або хтось, що гідно поваги. Отже, ви бачите Бога не тільки
показувати Moses, як він виглядає, але його особистості і характер, як добре.
Я буде забрати свою руку і ти будеш бачити мій задньої частини: але моє обличчя має не видно. Вихід
33:23

Я вже згадував раніше мій нетерпіння, з тими, хто встановлював вірш система нумерації в Біблії,
що вони занадто часто розпадаються абзаців і підключеного пояснень за ці недоречні numberings. Це
стосується ці вірші. Я вважаю, що перші вірші розділ 34 повинні були бути включені в розділ 33. Вони
продовжувати обговорення між Moses і Бог на гору Синай і тому має бути встановлено що спільній
бесіді. Можливо ви погодяться зі мною, як я дати пояснення цьому наступний вірш.

Прояв Бога
І промовив Господь Moses, "рубати тобі дві таблиці з каменю як до: перший: та я буду писати на ці
таблиці слова, які в першу таблицю, яку ти brakest." Вихід 34:1

Вони все ще знаходяться на гору Синай, і Бог просто показав його зовнішній вигляд Moses і зараз
дуже наступна річ, він каже, щоб підготувати два нових кам'яних столиках, так що він може написати
Десять заповідей на них. Коли Бог говорить, "Будуть проголошувати ім'я Господа перед тобою," він
має на увазі до десяти заповідей, і вони другої половини проявив себе з Moses. Десять заповідей дати
визначення хто є Бог. Спочатку він показав Moses його частини, а потім дуже наступна річ, він говорить
про заміну столи камінь, що було десять заповідей на них. Це говорить мені, що Десять заповідей
особистості Бога, його характеру, його слави, його честь і його ім'я.
Ім'я є те, що коротка, хто і що людина розшифровується як і є. Десять заповідей є те що визначає,
хто і що Бог, тому Десять заповідей є ім'я Бога.

Чому сатана був настільки успішним?
Якщо ви хочете зрозуміти, яким чином Диявол переконує його брехня, який потім викликати
весь світ повірять йому бути Богом, знайте; Сатана шляхом його анти Христос був контроль і вплив над
тими, які перекладено більш сучасні мови давніх Іврит і грецька мови. Частиною вплив проявляється в
главу і вірш Біблії система нумерації. Вірш 1 розділ 34 в книзі вихід, насправді є частиною відповіді, що
Бог дає Moses. Розміщуючи його як перше речення нову главу, ви могли б коли ви читаєте, не
розуміють або розглянути його частиною Божий відповідь. Це один із способів, що Диявол переконує
його брехня.
Яким чином зберігаючи цю заповідь (не призивай Імення лордів марно) б неможливим для вас?

День суботній
Пам'ятай день суботній, щоб святити його, що шість днів будеш ти праці і зробити всі твої роботи:
Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому ти будеш не робити будь-яку роботу, ти не вони сина, ні
твоє донька, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої рогатої худоби, ні твої незнайомець, що знаходиться
в межах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море і все, що в них а дня сьомого: Отже, Господь
благословив день суботній і освятив його. Вихід 20:8-11

Честь дня
Це не спостереження суботи, що Святий, але день , що Бог зробив святих, тому це день , коли
ви повинні святити. Бог назвав сьомого дня, "суботній," це означає, що це ім'я, дане Бога на сьомий
день. Бог не названий будь-який інший день тижня, всього дня сьомого має Бог такої честі.
Слово "Суботи" означає, що Божий святий день, тому якщо сьомий день –
Божий святий день, то чому ви спостережень в перший день, як Божий святий день? У вище віршах, які
слова Божого розмовною Бога і записав Moses пророк Божий, Бог робить його дуже ясно, що це сьомий
день, коли він Нехай святиться і освятив. Ви визнаєте й увіруєте в слово Боже, або ви визнаєте й
увіруєте слова, які не мають опори на сторінках Біблії. Якщо Бог не говорю слів: "Неділя є Святий
день Господа", то хто зробив?
Тільки якщо хтось інший не хочу, щоб дати істинний і правильний поклоніння Богові, і що це
сатана. Ви дитина Бога, або ікру сатани?

Тримайте його Святий
Перший Бог говорить нам, «Пам'ятай день суботній, щоб святити його.» Для того, щоб
пам'ятати те, ви повинні спочатку було сказано про це заздалегідь. Маючи це на увазі, я пішов шукати в
Біблії, де Бог учинив за день Святого. Я вперше використаний комп'ютер пошукової системи знайти всі
випадки, коли суботній слово використовується в Біблії. На мій подив суботній слово використовується
вперше дуже у вище віршах четвертої заповіді. Якщо уважно придивитися слів у вище віршах, ви
побачите, що використовуються слова "День суботній,", але немає не фактичних індикатор, які день
тижня, що відноситься до, тому я не знайшли будь-яких фірма показників щодо того, що день тижня
освятити суботній день. Я тоді вирішив знайти слова Святого, так що я міг знайти, де Бог зробив те, що
Святий. Ще раз, використовуючи комп'ютер пошукової системи, я не міг знайти що-небудь де Бог
зробив у день Святої. Потім після прочитання вище вірші знову, я зрозумів, що Бог може не
використовували святе слово, але "Hallowed," тому я знову пішов до комп'ютера і нарешті я знайшов де
Бог "реліквії" день тижня, що день і був сьомий день як показали в наступному вірші.
Таким чином небеса та Земля було закінчено і всі з них. І сьомого дня Бог закінчив свою роботу,
яку він чинив; і він (Бог) лежить на сьомий день від усієї праці своєї, яку був чинив. І Бог благословив
сьомого дня і його освятив: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї яку Бог створив і
зробив. Буття 2:1-3

Пам'ятайте: Я сказав, що для того, щоб пам'ятати те, що вам необхідно спочатку були
повідомлені про це заздалегідь. Саме ці вірші в книзі буття, що Бог є на увазі, коли він говорить нам,
щоб пам'ятати. Те, що тоді ж Бог хоче, щоб ми пам'ятаємо? Бог каже, Пам'ятай день суботній, так як
йти в це Святий. Єдиний день, коли Бог ніколи не зробив святих є Сьомого дня , як свідчить вище
трьох віршів з буття.
Це слово Боже, говорив від Бога і записав Moses Пророка Божого. Де це написано на сторінках
книги Біблії, де говориться, що Бог зробив святі першого дня? Я шукав вичерпно в Біблії і не знайшли в
будь-якому що Бог говорив такі слова. Однак, я виявив кілька місць поза Біблії де інші говорять
першого дня як лордів день відпочинку, але вони не цитати з Богом і вони пишуть будь-якими пророки
Бога. У урок 12, під назвою Суботи на неділюя виявити кілька таких інших осіб, які підтримують
перший день суботній, незважаючи на його не маючи обговорювалася Богом.
Знову ж таки ця заповідь може бути жорстким, але не неможливо, для кого-то підняв католиком
або будь-які інші релігії, що тримати не суботній або розглянути неділею як правильну дату поклоніння.

Як я показав вам, що Субота визначає Бог із Заходом (сутінки) п'ятниця, щоб sundown суботу, який має
справу з Богом, творець Всесвіту, що він здійснюється за шість днів, то відпочив і сьомого дня, тримає
будь-який інший день як суботи ставить вас в опозиції або непослух Богу.
Це було б все, що важко ходити до церкви в неділю і справжній суботній як день спілкування з
Богом. Тільки ті, хто відмовляються включалося до істини слова Божого і тому воліють продовжувати в
їх культу як дано на помилкових Євангеліє сатани, б знайти це неможливо. Слово Боже є правдою слово
або немає, ви повинні вирішити це для себе. Але знайте, ваші вічні душі важить на волосині.

Особистих і інтимних стосунків
Пам'ятайте: Бог хоче мати особистих і інтимних стосунків з вами; все, що вам потрібно
зробити це, охопити йому по вірі його слово перш за все інші. Цю заповідь важко не зберегти, якщо ви
просто визнати, що Субота Неділя є помилковими і муніципалітетом Писання. Я кинути виклик вам
знайти будь-де в Біблії, де Бог або Ісус насправді дає інструкції або заповідь для передачі в суботу з
сьомий день тижня, перший день тижня. Яким чином тому тримати цю заповідь (Запам'ятати мій
суботній) буде неможливо?

Шануй батьків
Шануй свого батька та матір: твої дні може бути довгим землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. Вихід
20:12

Поважаючи ваші батьки
Знову ж таки це напружених такого ставитися до ваших батьків з повагою і добротою? так, вони
отримали старі і завжди намагається дати тобі порадили за непроханий, але невже ви думаєте, нічого не
більше дізнатися від них, чи це занадто важко прийняти свої пропозиції з поваги до них а потім
вирішити для себе, що шлях для взяти? Просто тому, що хтось дає вам пораду, це не значить, ви повинні
виконати на ній. Ваше життя вашого життя, остаточне рішення залишається за вами, але більше
інформації, більш інтелектуальне ваші рішення буде.

Пам'ятайте: як я вже показав, цю заповідь має більший сенс в тому, що це не просто ваші
батьки, які заслуговують на вашу повагу, але всім, що ви зустрічаєтеся. У разі відображення по
відношенню до інших, ви розповідаєте Бога, що ви будете показувати повагу до нього.

Дисципліну через любов
Пам'ятайте: цю заповідь, також відноситься до тих з вас, хто батьки самі а ваші відносини з
вашим дітям. Я припускаю, що ви вже читали мої дискусії щодо розуміння Десять заповідей. Бог
наказує нам як батьків, щоб підняти наші діти в любові і поваги до законів, цивільного права, а також
Закон Божий. Нездатність батьків зробити це швидше призведе до провалу дитини.
Яким чином зберігаючи цю заповідь (честь мати і батько) буде неможливо?

Не вбивай
Не вбивай. Вихід 20:13

Особисто я не бачу, як буває складно на все, щоб зберегти цю заповідь. Прийняти іншої людини
життя вимагає мислення і символу, який є несумісним з та людина, хто є Бог. Бог запрошує вас приїхати
жити з ним. Якщо ви вбили в минулому, це буде важко такого для вас, щоб покаятися таку поведінку,
щоб бути неприємно те, що ви зробили і просять його про прощення Господа.

Усі гріхи прощено
Тому то кажу вам "всілякі гріхом і богохульство прощено людям: але богохульство проти Святого Духа
не буде прощено людям." Matthew 12:31

Що це таке кажеш, що навіть річ, як вбивство інший, можуть бути прощені; вам потрібно тільки
покаятися ваш гріх і просити у Бога прощення його. Покаятися означає, що копати глибоко в душі і
неприємно ваші гріхи і клятву ніколи не гріши. Якщо це з глибини душі, тоді Бог почує вас. Якщо ви
тільки дати словах покаяння, Бог буде знати.
Яким чином зберігаючи цю заповідь (не вбивай) буде неможливо?

Перелюб, блуд
Не чини перелюбу. Вихід 20:14

Це буде важко для багатьох життя в цей день і віку з сипучих моралі і готові партнерами, але
який має більше значення, щоб ви, за мить задоволення або життя вічне з Богом? Це рішення, ви
повинні зробити, але пам'ятаю; тільки ті, хто по-справжньому покаятися та налаштуйте свій прогноз з
життя і свій власний характер, щоб відродитися в особи, яка не пожадливістю, будь-яке інше, ніж їх
законних чоловік, мати шанс підете до неба. Знову ж таки якщо ви читали мої дискусії Десять заповідей
вас буде краще зрозуміти, що я написав тут.
Просто майте наступні на увазі. Всіх секс є гріхом. Займатися сексом являє собою тварин, від
яких Бог підняв людини вище. До участі в діяльності, які є анімалістичні полягає у видаленні собі бути
благочестивим. Бог дав весілля Подарунок задоволень секс чоловік і жінка коли, і тільки тоді, коли вони
роблять обітницю і запорука довічної прихильності один з одним і Божого благословення. Тільки в
шлюб між чоловіком і дружиною є секс дозволена, весільний подарунок від Бога, що тільки в цих
відносинах там немає гріха.
Яким чином буде тримати цю заповідь (ти будеш не чини перелюбу або займатися блуд)
неможливо?

Крадіжка
Не кради . Вихід 20:15
Невже так важко річ для вас, щоб обмежити себе від взяти те, що не належить вам і прийняття
ваших?

Пам'ятайте: це відноситься і до прийняття з іншого через брехню та обманів, а також.
Врешті-решт, ті, інструментів, що використовуються сатани. Ви хочете бути сатана або, як Бога?

Сатана злодій
Розглянути це: коли сатана лежить а обманути ви, він вкрав те, що належить вам. Він має
тебе вкрали, життя вічне, а також пропонує набагато більше, що Бог. Коли ви вкрасти, ви розміщуєте
себе в тій же компанії, як сатана, не хтось, що Бог хоче, щоб прийшов жити з ним на небесах.

Пам'ятайте: Сатана і його занепалі ангели були змушені з небес, (одкровення 12:9), так
навіщо Бог хочуть хтось ще, хто є гріхом увійти в де він має вигнав іншим?

Яким чином тоді було б тримати цю заповідь (не кради) неможливо?

Неправдиво
Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Вихід 20:16
Сказати, що хтось має зробити щось або щось, сказав, коли ви знаєте або не є абсолютно
впевнені, що вони зробили це, то свідкуй неправдиво. Коли ви опинитеся лежачи, боротися з нахилу і
зупинити себе.
До гріха збирається опікуватись те, що суперечить слову Божому. Десять заповідей дасть вам
знання про те, що Бог вважав грішний, тільки в розумінні і знаючи, що їх ви будете мати можливість
зупинити себе від участі в гріх, перш ніж ви грішите.
Яким чином зберігаючи цю заповідь (не свідкуй неправдиво) буде неможливо?

Coveting
Ти будеш не побажай свого ближнього будинку свого, не вони не жадай, ні свого, ні своєї
невільниці, ні вола, ані осла його, ані річ, то коли ближнього. Вихід 20:17
Це йде разом з деякі з заповідей, якщо ви не жадають їх в першу чергу, не буде здійснювати інші
ті гріхи у спробі мати їх. Якщо ви опинитеся хіть після того, що це не твоє, потім зупинити себе. Якщо
ви виявите, що ви не в змозі зупинити себе, звернутися до Бога про допомогу. Читання десяти заповідей,
а також інші вірші в Писанні, і знайшли час, щоб зрозуміти, що вони є все про, ви отримаєте ваш розум
від того, що ви жага. Якщо ви молитеся Богу, він дасть вам сили, щоб боротися з цим спокусам.

Молитися Богу
Молитися Богу, покаятися в своїх гріхах і попросити його простить вам ваші гріхи. Просити
Бога, щоб дати вам рекомендації у вашому повсякденному житті і в дослідженні Біблії. Це такого роду
молитви, які Бог відповідає, не ті, де вас попросити Бога земні речі. Бог вже знає, що вам потрібно, якщо
ви поклоняються йому, як він команд і поставити ваше життя і Ваша душа в його руках, він надасть вам
ваші потреби.

Пам'ятайте: те, що вам потрібно не завжди перекладається у те, що ви хочете.

Дозвольте мені поставити вам питання читача. Де це написано, де Бог сказав, що Десять
заповідей ніколи не повинні були зберігатися, і що ні одна людина здатна збереження всіх десяти Божі
заповіді? Я не знайшов ніде на сторінках Біблії, де говориться, такі речі. Є ця приказка, то так само, як і
у відносно неділю суботи, брехні, розмовною сатані, таким чином, щоб змусити вас від надання
істинний і правильний поклоніння Богу?
Тепер я прошу вас, що таке так неможливо про збереження будь-якого одну або всі ці десять
заповідей?

Я не розумію
Мені дуже шкода, я просто не бачу його. Можливо, вона має спільного з вашої особистості.
Якщо збереження будь-якого з цих заповідей було б неможливо для вас, а потім розглянути можливість,
що це не заповіді, які неможливо, але ви що несправний.
У мене є пропозиція. Візьміть ручкою і папером і спуститися оцих свій власний. З пером,
запишіть для кожного заповідь, який зробить неможливим або жорсткий для вас зробити. Колись ви
зробили свій список, заглянути в свою душу і вирішити, якщо це щось про вас, що робить їх неможливо,
або що-небудь про заповідей, що робить їх неможливо.

Будучи відроджується
Тільки за загальне і повне покаяння в своїх гріхах і відродження особистості та морального
характеру може вам сподіватися, щоб увійти в Царство Небесне. Ось чому Ісус назвав цей час
"ВІДРОДЖУЄТЬСЯ Господеві."
Ісус відповів і сказав йому: «Поправді, поправді кажу тобі, "коли хто народиться знову він не може
побачити Божого Царства." Джон 3:3
Никодим й каже йому: "як може людина народитися коли він старий? Може вона ввійти другий час в
утробі своєї матері і народитися? " Джон 3:4
Ісус відповів: «Поправді, поправді кажу тобі, коли людина народиться від води і Духа, не може увійти в
Царство Боже.» Івана 3:5
Що вродилося з тіла є тіло; і що ж уродилося з Духа є дух. Джон 3:6

Що означають ці вірші для того, щоб відродитися і, таким чином шанс підете до неба; Вам
необхідно пройти трансформації вашої особистості і характер, який є те, що дає визначення хто ви і що
ви. Якщо ти людина, хто бачив нічого поганого в крадіжці і потім реалізувати свій гріх, і тоді запитав
Бога про прощення, спочатку необхідно змінити вашу особистість на когось, хто не є злодієм. Це те, що
Ісус означає, що, будучи відроджується до Господа.
Якщо ви той, хто має кілька гріхи проти Бога і його заповідей, то всього трансформація з яких ви
були яким Бог хоче, щоб бути необхідна. Знаючи, хто є Бог допоможе наслідувати його, і тим самим
прискорити трансформацію, або відродження. Якщо ви хочете знати, якою людиною і яка характеру, що
Бог має, потрібно лише читати і розуміти Десять заповідей і вчення Ісуса. Вони не тільки його закони,
але зору того, хто він. Це проявляється в наступному.

Що являє собою язичництва?
Словник визначає язичницькі просто як: язичники. Що язичницький коли поміщається
в контекст Біблії, є що-небудь або кого-небудь, що немає Бога,
або хто використовують проти Бога. Для вас, щоб бути в опозиції
Бог ставить вас у згоді з Сатаною так якщо ти Паган, ви перебуваєте в поклонятися сатані, навіть якщо
ви навіть не усвідомлюючи цього.
Якщо ви дати словах щоб бути християнином, але не мають морального характеру, що Бог має
прописано в десять заповідей, і що Ісус вчить, то є язичницький.
Якщо ви носити або володіти кумира і ніякого зображення, яке зберігається як релігійні символ, а
потім ви перебувають в опозиції до другого заповідь, таким чином ви перебувають в опозиції до Бога і,
отже, не про Боже, а язичницький.
Якщо ви йдете недільного поклоніння замість правда суботи, п'ятницю в сутінках, "Сонце вниз,"
по суботу в сутінках, ти язичницький, для при цьому; Ви спростувати законів Бога і тим самим покласти
себе використовують проти Бога, робить вас і вашу релігію язичницькі.

Світової релігії
Анти Христос більше не є єдиної церкви або релігії, як було сказано в книзі Daniel. Анти Христос
перетворилася на світової релігії, що складається з кількох філій і сектами. Ісус показує це нам в
наступні вірші.
Хай ніхто не обманює вас будь-якими засобами: бо той день не прийде, за винятком туди приходять
падаючий away перший і що людина гріх об'явлена загибіль; II Солунян 2:3

Не відступлення від Бога
Є ті, хто скаже вам, що цей вірш має на увазі час в кінці часів, коли християни відвернутися від
своєї віри і стати жертвою способи сатани, але це брехні сатани.

"Чоловік погибелі" є сатана, і падіння від готелю прийде коли помилкових Євангеліє і False
церкви сатани розкривається для брехня, що вони є. Те, що говорив вище віршах, сатана або помилкової
релігії сатани і сатана помилкових Євангеліє будуть виявлені, і коли це трапляється там прийде велике
падіння далеко від помилкових релігій сатани. Люди, коли показано по правді Божій залишить церквах
помилкових дати їх поклоніння Богу створення. Це невірно церков, які перебувають в усьому світі
релігії, засноване на помилкових Євангелії сатани.

Показуючи себе як Бога
Хто opposeth і exalteth себе перш за все, що називається Бога, або які поклонялися; так, щоб він як Бог
той, хто храм Бога чинить, сам що він Бог. II Солунян 2:4

Сатана, шляхом його помилкових релігій буде колихати себе над Богу. Це буде компенсована
вам шляхом уособлення церкви Христа, по церквах помилкових сатани, щоб вони, як видається, Божої
церкви. Таким чином люди вірять вони дають поклоніння Богу, а є поклоніння сатана в незнанні.
Це все це почалося з встановленням Римська Церква в 300's оголошення і продовжується
сьогодні з Римо-Католицької Церкви, як і всіх цих інших церков, які відокремлені від Римської церкви
під час протестантської Реформації. Це легко розпізнати, тому що їх дотримуватися суботу неділю, який
є опозиції до четвертої заповіді. Якщо ви сумніваєтеся, те, що я кажу, що стосуються протестантських

церков будучи частиною антихрист релігії, читайте далі, щоб побачити для себе, я даю в глибину
обговорення цього приводу в останньому уроки та глав.

Повія
І прийшов один із семи Анголів, що було сім чаш і розмовляв зі мною, сказав мені: "Приходьте
сюди; Скажу тобі судження великої повія, який сидить на водах багатьох." Одкровення 17:1
Це ангел зробити свою роботу і спорожніли його флакон на землі. Це тепер те, що Бог хоче, щоб
зрозуміти щось більше щодо сатана Тримайся до сердець людей.

Пам'ятайте: "води" відноситься до населених землях, де старшого Націй раз правила, або в
даному випадку йдеться про численні країни світу, які знаходяться під впливом анти Христос.
"Великий повія", є інший символіка анти Христос, або як ми дізналися, Римської церкви, але
також включають церков, які відсторонився від Римської церкви. Цих церков і релігій зберігається як
частину своєї віри язичницьких традицій і практики встановлені протягом 1260 років, що Римської
церкви створили, коли він стояв один як анти Христос.

Три символікою анти Христос
Великим повія говорив з епитафія вище відноситься до наступних вірші.

Перший символізм, малий Ріг
я рогів аж ось, там підійшов серед них інший малий Ріг, перш ніж примхи існували три перші
рогів набрався коренем: і ось, у цей Ріг були очі, як очі людини і рот, виступаючи великі речі,
(богохульство). Daniel 7:8

Другий символізм
І я стояв пісок моря і побачив звіра піднімається з моря, сім голів і десять рогів і на його рогів
десять коронки і на його глави ім'я богохульство. Одкровення 13:1

Третій символізм
Так він заніс мене Духом у пустиню: і я побачив жінку, на червоній звірині, повні імена
богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. Одкровенні 17:3
Всі три цих символізму, зверніться до анти Христос. Бог використовує три окремі відтисками,
таким чином, щоб показати зміну хто і що антихрист. Спочатку вона починається як маленькою
країною, яка є те, що представляє малий Ріг. Другий, він розглядається як звір виходить з моря, яка
сортування, або ж символізм Бога, що використовуються в посилань чотири стародавньої імперії
людина, що вавілонська, Персидської, грецькі і нарешті римського. По-третє, анти Христос показано як
блудниця жінка, яка сидить на звіра. Я буду отримувати в більшій глибині, що всі ці вірші кажучи, в
останньому уроки.

Божого суду анти Христос
Скажу тобі судження, відноситься до покарання, яке Бог буде Мід з анти Христос і всіх націй і
людей, які працювали на підтримку і сприяє антихрист протягом століть.

(Нації) земні царі
З якими царі земні вчинили перелюб, і жителі Землі були п'яні з вином її розпусти. Одкровення
17:2
"Царі земні", відноситься до лідерів країн, лідери галузі, а також лідерів помилкових релігій
однаково.
Фраза "вином її розпусти", відноситься до пакетів, договорів і співпраці тих царів, а також осіб,
з анти Христос (Римська Церква), який стійкий і допомогла йому рости в силу і популярність і у
вбивстві мільйонів безневинних людей через його випробування інквізиція.

Червоні кольорові звір
Так він заніс мене Духом у пустиню: і я побачив жінку, на червоній звірині, повні імена
богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. Одкровенні 17:3
я побачив жінку, відноситься до Римської церкви, а також її потомство (антихриста).

Пам'ятайте: Бог також показали, церква Христа, як жінка, розкривається в наступних вірші.
І там з'явилися Величне дивуватися на небі; жінка зодягнена сонце і місяць під ногами її а на її
голові вінок із дванадцяти зір: і вона те, що з дитиною плакала, travailing у народження і боляче буде
доставлений. Одкровення 12:1-2
Тому всі символікою використання жінок є бути зрозуміле церков або релігії і культових споруд,
так само, як всі посилання на звірів мають відношення до країни, а також Націй імперських держав і
вплив.
"Сиділа на червоній звірині," відноситься до того, що помилкової релігії заснована на, який є
сатани Помилкових

Євангеліє. Він зображується як Багряне, щоб дати його схожість з сатани

символізму як Червоний дракон, а що анти Христос сидить на цей звір, тому що помилкової релігії, яка
є анти Христос грунтується на помилкових Євангелії сатани.
"Повні імена богозневажними, яка мала" як я показав, раніше, сатана уклав брехні Біблії, з
огляду на це від Бога Святого Писання, будучи сатани помилкових Євангелія, помилкові Євангеліє є
повні імена блюзнірство. Це потім показує, що цей Скарлет звір, що сатана помилкових Євангелія,
Біблія сатани, повний його брехні і говорить проти Бога і його Святе Євангеліє.
Цього звіра червоні кольорові є Помилковим Євангелія сатани і символічно зображується як
сім голів і десять рогів, і якщо ви пам'ятаєте, це схожі зображення звіра, які є анти Христос, як показано
в Одкровення 13:1. Єдине, чого не вистачає на цьому червоній звірині є десять корон на десять глав цей
звір, який, тому що Одкровення 13:1 наводиться опис сатани неправдивої церкви, який
розташований імператорського у свого впливу народів світу і Одкровенні 17:3 -Опис сатани
помилкових Євангелія і вона є від цього, що Римська церква побудована на. Євангеліє не є
імперіалістичної самі по собі.

Наряд повія
І, жінка була була одягнена в порфіру й кармазин, прикрашена золотом і коштовним камінням
та перлами, і тримала золоту чашу в руці, повну гидоти та нечести її розпусти: Одкровення 17:4
Для розуміння цього зображення, ви повинні знати, так, що ця жінка одягненим це сильний
ідентифікатор анти Христос і не лжепророк. Щоб зрозуміти сенс цього одягу, вам варто прочитати

вихід 39. У цьому розділі у ньому розповідається про одяг обслуговування, що священики храму були
зобов'язані носити під час введення в святині скинії. Кольори ці одягу були, яскраво-червоний,
фіолетовий, синій та інкрустована золотом нитки.
Можна визнати одягу, що блудниця жінка була одягнена в; Це близьким матчу формальні сукні
первосвященик скинії, як показано на малюнку, починаючи з 28 вихід: 2. Ви може також помітити, що
колір синій, відсутній одязі жінки блудниця. Ви знаєте, чому анти Христос не матиме синій у своєму
одязі? Наступні вірші буде відповісти на це для вас.

Священицькі одягу
Потім пішли вгору Moses і Аарона, Надава і Авігу і сімдесят старших Ізраїлевих: І вони бачили,
Бог Ізраїлів: і було під ноги його ніби асфальтованої роботи сапфірове каменю і як вона були тіла неба
в його чіткість. І після вельмож Ізраїлевих синів, він заклав не руку: також бачив Бога і їдять і п'ють. І
промовив Господь Moses, приходять до мене в горі і бути там: і дам тобі столи камінь, закон і
заповіді, що я написав, що ти щоб навчити їх. Вихід 24:9-12

Блакитний колір
Ключем до цих віршах є фразу, "Я дам тобі кам'яних столиках." Бог говорить про даючи
Moses таблиць з десяти заповідей, що на них записано, що Бог писав на ці камені, як розповів нам у
фразі «заповідей, що я написав.»
Ви можете запитати, wтут цей шум про колір синій вступає в зміст. Єдиний камінь, що Бог
давали посилання у віршах передує вірші 24:12 є сапфірове камінь, що Бог стояв небесах. Це говорить
мені, що столи камінь, які написали Десять заповідей, з дуже поверх неба, сапфірове каменів.
Значення цього в кольори скинії на землі а в одяг носили священики, тобто сині посилання
сапфірове камінь неба і Десять заповідей, написані на них сам Бог.

Висічений від підлоги неба
Я повинен запитати вас, читача, чому Бог буде писати його закони, десять заповідей, на камінь,
висічене від підлоги Небесне, якщо вони були важливими? Ви знаєте, що фраза, "написано в камені" ,
що означає той факт, що колись в камені, це письмове для тривати вічно. Ось заповіді Бога і в цьому
значенні; Бог є говорять, що його Десять заповідей для тривати вічно, саме тому він написав їх у синій
сапфір камінь, висічене від підлоги неба.

Всякий раз, коли ви зустрічаєтеся фразу, "заповіді або законами Божими," ви знаєте, це є
Десять заповідей, що читаються з. Фраза "Заповідей Moses," є говорив, є закони написані рука людини
а не в камені.
Сапфіри камінь може бути кілька різних кольорів, коли скоротити, але це як правило, вважається
з синього, вона ніколи не поява червоного Однак. Це зображення з дано Богом у цьому вірші справити
враження на нас, що синій сапфір камінь, на якому він стояв, був не з землі, але з небес. Причиною
цього стануть очевидними найближчим часом.

Як видно на чоловіків
Нижче наведено ще один приклад в Біблії, чому Бог вважає Десять заповідей має першорядне
значення можна знайти у зв'язку з одягу, який носили блудниця жінка і ті, що носили священики скинії.
І вище твердій, яка була над їх головами був образом і подобою троні, як поява сапфірове камінь:
і на подобі на троні було подобою як на зовнішньому вигляді людини вище за його Єзекіїля 1:26
Це ще один Опис показує нам, що сапфірове камінь, що оригінальний Десять заповідей написано
на є Небесне не з землі.

Кольори оригінальний скинії
І другий рядок повинен бути карбункул, сапфір і алмаз. Всяка вихід
Це опис як скинії намет мав бути сконструйованим. Як ви можете бачити, сапфіри входить до
його будівництва, а також.
І синій і порфіру й кармазин, вони зроблені полотна служби спільного послугу у Святому місці і
зробив священні шати для Аарон; як наказав Господь Moses. Вихід 39:1
Цей вірш показує нам, що одягу священики були виготовлені з однакових поєднань кольорів, в
тому числі сапфіри Blue.

Не з землі
, То я подивився і ось, у твердій, що над головою на херувими з'явилися над ними ніби сапфірове
камінь, як вигляд подоби Господньої троні. Єзекіїль 10:1

Цей вірш ще раз показує, що сапфірове камінь був на небі, не з землі. Саме з цієї причини, вам не
знайти лідер антихрист релігії (Папа), носіння синього в його формального одягу. Це нагадування про
Десять заповідей, і що вони були написані на сапфірове камінь, висічене від підлоги неба. Папа, будучи
начальник релігії анти Христос ніколи не хотіли б нам зберегти пам'ять про законів Бога, якого анти
Христос прийняв так багато часу і зусиль, щоб викорінити.

Контрафактних сатани
Тепер повернемося до Одкровенні 17:4, кольори одягу за блудницю все там в сатани спроба
контрафактних Бог істинної церкви, за винятком Blue. Це символічний, про те, що церква в Римі забули
або спростовує Десять заповідей або в крайней мере на перших чотирьох заповіді які дають інструкції і
наказ про те, як ми хочемо, щоб поклонятися Богу. Це ще не привід, щоб розглянути важливість Десять
заповідей. Якщо той, хто виступає проти Бога, (сатана і його анти Христос) відкидає законів Бога, то ті,
хто має віру в Бога необхідно тримати законів Бога. Не тільки ці закони, зручну для вас, але всі вони.

Пам'ятайте: Бог-не винахід людини, де за його закони можуть бути інтерпретовані
чоловіків, але людина винахід Бога, і таким чином, ми зобов'язані відповідати законам Бога, точно так,
як він наказує, ні збільшуючи або зменшуючи тим, що він наказує.
У вищевикладеного опису наряд блудниця жінка вона носить одяг, Purple, червоний і золото.
Папа Римської церкви, в його формального одягу, носить одяг, який відповідає Цей опис. Ви могли
помітити, але колір синій не вистачає, тому що антихрист має ніякої користі для десяти заповідей, які
написані перстом Божим на синій сапфір кам'яні скрижалі, як мені було показано вище.

Швейна кордонів
Для того, щоб молоток Головна важливість Символіка кольору-синій, я покажу вам наступний
вірш.
Промовляй до Ізраїлевих синів та побажала їм, що вони роблять їх смуг в межах їх одягу по всій
їх поколінь, і що вони поклали на бахромою кордонів стрічкою синього: На номери 15:38
Вона потрібна Бог що люди народ Ізраїля будуть де Блакитної Стрічки на бахромою одягу як
нагадування не забути Десять заповідей.

І станеться вам для бахроми, що може дивитися на неї і пам'ятати всі заповіді Господні і
зробити їх; і що ви звернутися не до їх власного серця й на власні очі, після чого ви використовувати
піти в чинив: На номери 15:39
Як ви можете бачити, синій колір відсутній наряд антихрист, тому що це нагадування тримати
Божі заповіді, те, що анти Христос не має бажання для вас, щоб пам'ятати. Якщо ви здійснювали
подивитися на одязі Папа під час спеціальних подій, це все, що покриває цей Опис Одкровенні 17:4 і не
вистачає в синій колір, який є інший ідентифікатор, що Римської церкви є анти Христос.

Чому блудниця?
І станеться вам для бахроми, що може дивитися на неї і пам'ятати всі заповіді Господні і
зробити їх; і що ви звернутися не до їх власного серця й на власні очі, після чого ви використовувати
піти в чинив: На номери 15:39
Це вище віршах пояснює, чому Бог зображує антихрист як блудниця, тим, що ті, хто не тримати
Десять заповідей, але прагне отримати свої власні очі на блудно, після помилкові боги і
стверджувати, що оскільки Бог стурбований. Це-ця фраза, a блудно, що дає відношення до Бога,
показуючи антихрист як блудниця. Якщо ті, хто не вірить в Бога відправився на пошуки язичницького
Бога, щоб дати поклоніння, і Бог порівнює такої діяльності, як піти на чинив, то в анти Христос вони
знайшли ultimate повія.

Боротьба проти анти Христос
Що ви може пам'ятати і робити всі мої заповіді і будьте святі ваші Богові. На номери 15:40
Знаєте, єдиним способом ви можете бути святі, це тримати Заповідей Божих, тому що тільки Бог
може зробити вас Святий.
Пам'ятайте: слово Святе, що використовується в Біблії синонімом слова правди, тому для вас,
щоб бути Святим має бути дитина Бога в правді, не тільки на словах. Ви повинні ходити пішки не
просто говорити говорити. На цей раз скажу це ті, "Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає і ті, які
мають очі, щоб бачити нехай бачать!"

Як ви можете бачити, синій колір означає необхідність, щоб запам'ятати Божого Десять
заповідей. Настільки важливими є Десять заповідей Богу, що він необхідних Ізраїлевих синів носити
стрічками синього кольору на їх одязі тому вони б не забувайте, хоча в часі, схоже, вони таки забув.
Це ще один з ідентифікаторів анти Христос, знайти в Одкровенні 17:4, блакитний колір не
вистачає від формального одягу той, хто сидить на троні Бога, як ніби він був Богом. Якщо ви будете
приймати повідомлення, коли тато робить публічних виступів, які він одягнені як зображується цієї
жінки блудниця. Це ще одного Бога ідентифікатори анти Христос і що антихрист Римо-Католицької
Церкви, і що Папа її лідера і як такий малий Ріг, який має очі людини і рот, що говорить говорить як
говориться в книзі Daniel.

Мати розпусти
І на чолі її було написане таємниця: великий ВАВИЛОН, мати РОЗПУСТИ й ГИДОТИ з землі
ім'я. Одкровення 17:5

Лоб символізм
Є значення в символіці що ця жінка, ця повії, хто має назву : Великий ВАВИЛОН написана на
чолі її, вона має справу з те, що я вже говорив про лоб. Лоб є представником когнітивних думки, що
означає, що ця жінка, або ті, які сидять як лідери нації, які є анти Христос, вибрали через рішення про
своїх власних, щоб поклонятися Богу, як вони вибрали, а не як Бога команд. Як я вже говорив, щоб
поклонятися Богу в будь-якому випадку, крім того, що він наказує, щоб не поклонятися Богу створення
на всіх, але Бог ваш власний винахід, який за замовчуванням поклонятися сатані.

Слід розуміти таємницею
Пам'ятайте: як Бог використав фразу, "Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає," слово
"Таємниця", в Одкровенні 17:5, замінює цю фразу, але має таке ж значення. Бог має потребу в вас
зрозуміти, що що яких випливає, що слово "Таємниця", важливо, і ви повинні вивчити, так що ви
зрозумієте правду.
Словами, "великий ВАВИЛОН," є частиною таємниці. Причина написано на чолі блудниця
жінка, що Бог використовує символізувати антихрист, тому, щоб показати, що вони є таємниця
когнітивних думки і, отже, аспект, що ця жінка є.

Це місто-держава
Якщо ви пам'ятаєте, історії і книга Daniel, стародавні, Вавилоні був завойований всій містадержави тодішнього відомий цивілізованого світу. Бог не використовувати слова без мети, тому коли
він використовує фразу, "великий ВАВИЛОН," це, щоб вказати, що анти Христос () місто, і як
оригінальний Вавилону, міста-держави, що означає це незалежна держава розмір місто.

Не вистачає в духовному прийняття
Там більше до чому Бог кличе місто-держава Ватикан, Вавилону великого Однак, і він
пов'язаний з відсутність духовного прийняття законів Бога, в тому, що цар Вавилону і його син,
незважаючи на незаперечну чудеса, явлену для них, як і раніше налаштувати себе вище Творця, або
пішли на чинив після інших богів. Це ще один з ідентифікаторів анти Христос, це є місто-держава і воно
не дає поклоніння Богові як він команд, але створила поклоніння, що є опозиції до справжнього
поклоніння Богу.

Дві точки, щоб розгадати таємницю
Існують два ключових моментів або докази в цьому вірші, які допомагають у вирішенні цієї
таємниці. Це допоможе дати взаєморозуміння з метою ідентифікації анти Христос, як вона існує в кінці
днів, "The Mystery Вавилон і матері з розпусти" , як показано в Одкровенні 17:5.
Ім'я Вавилону великого не відноситься до стародавніх Королівство Вавилон днів Daniel, це
посилання на владу, повноваження та багатство антихрист, яке ми тепер знаємо Римської церкви на чолі
світової релігії або релігії. Якщо анти Христос, Римської церкви, зображувалися як мати Бога, не що
означає що матері має потомства? Що тоді може бути потомство Римської церкви?

Хто є дочок блудниця?
Розглянути це: якщо матері блудницю і вона є мати розпусти, то вона не стенд зрозуміло,
дочки є розпусти, а також? Дочки відноситься до спін-офф церков, що утворюється під час
протестантської Реформації. Це право; Це не просто Римської церкви, що це єдиний агент сатани, але
протестантських церков, які зберегли одну із блюзнірство практики, політики, традиції або догмат
католицької церкви також агенти сатани. Ці блудниця дочки є так само частиною антихрист релігії як
Римської церкви.

Спостереження в суботу неділю є кричущим і блюзнірство практика їх усіх. Наскільки я можу
судити, тільки один спін-офф церков тримає суботу суботи і тому може вважатися Церкви Бога. Тим не
менш, є й інші аспекти цього сьомої суботи день, зберігаючи церкви, не підтримуються до Писання,
який залишить мене думати, що навіть ця Церква є однією з блудниця дочки і не є церква Христа.

Сатана помилкових Євангеліє
Тепер ви бачите, що анти Христос є світової релігії, з владу і вплив, що дає йому ж влада
імперію? Там більше до виявлення чому анти Христос є світової релігії, і що має відношення до
Євангелія, на яких будується.

Догмат про повія
Я схильний щоб ще раз огляд перших чотирьох з десяти заповідей, як вони ставляться до сьомий
день суботній і перший день суботній, встановлених Римської церкви.

Перша заповідь
Ти будеш мати інших богів передо мною.

Цю заповідь навіть немає в заповіді, представлені Римської церкви. Це просто означає, що тільки
один Бог, і тому ви повинні молитися лише йому. На коліна вниз і молитися, щоб будь-який інший, Бога
або церкви Святої уповноваженого є блюзнірство. Заохочувати Римської церкви, на колінах вниз і
даючи молитви до статуї давно помер святих, поклавши його і ви в порушення цю заповідь.

Другий заповідь
Будеш не роби собі кумира і ніякого зображення або будь-який подібність нічого саме на небі вгорі, що є
на землі долі або у воді під землею.

Якщо ви йдете в Католицькій Церкві, ви побачите безліч статуї, зображення та інші такі образи,
Церква святих, а також те, що передбачувана зображення Христа і Матері Марії.
Є частиною цю заповідь; 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
показуючи милість тисячам їм, що мене люблять і стережи мої заповіді.

Римської церкви, не тільки має кумира і ніякого зображення, але вони встановлені з змінює і
свічок все про них. Як католик вам пропонується Запали свічку, Встань на коліна перед цих статусів і
молитися до того, що вони зображують. Я хочу, щоб відзначити тут, що Бог дає визначення того, як
любити його, в цю заповідь. Він відноситься до тих, які порушують цю заповідь як ненавидіти його, з
них, що ненавидять мене і тих, хто зберегти цю заповідь, як люблять його, з них, які люблять мене і
тримати мої заповіді.
Немає не золоту середину. Вам дотримуватися Божих заповідей і тим самим показати свою
любов до нього або розірвати його заповідей, тим самим показуючи ваших ненависть до нього. Таким
чином Римської церкви є опозиції до Заповідей Божих.

Третій заповідь
Ти не візьмеш ім'я Господа Бога твого надаремно. бо Господь не буде проводити його невинним, що
візьме Йому ймення надаремно.

Незважаючи на те, що ви можете подумати використовуючи ім'я Господа, таким чином,
вульгарні, або в прокляття, не є єдиним способом прийняття лордів ім'я марно. Заперечувати, та не
узурпувати законів Бога, то призивай Імення Господа марними, а також. Іншими словами, якщо
настроїти або відповідати будь-яких законів Бога, зробити їх у зручний для вас, тоді ви взяти ім'я
Господа марно. Прикладом цього є недільного поклоніння. Бог зробив це досить ясно, що день суботній,
сьомого дня, тижня, або на наступний день ми називаємо суботу, для вас, щоб ігнорувати цей день, і
замість цього ходять до церкви на неділю або будь-який інший день, прийняти лордів ім'я марно.
Якщо ви суботній суботу і ще піти до церкви або храм в інші дні тижня, який є добре, так довго,
як це не церква, яка грунтується на помилкових Євангелії сатани і як нормальний курс її практиці
тримати неділею як її суботній. Бог не має жодних проблем, якщо ви хочете, щоб вклонитися йому в
інші дні тижня, але ви повинні тримати спочатку сьомий день суботній, щоб довести, що ви є
поклоняючись йому грою.

Знак звіра
Підтримання освятити суботній день святих також має відношення до покупки або продажу, а
також. Хоча ви можете дати поклоніння Богу, в інші дні тижня Крім Божий святий сьомого дня, ви не
маєте права, купити, продати або займатися будь-якого виду торгівлі протягом дня сьомого дня суботи.
Це такі гріхом те, що Бог дасть вам на знак звіра.

За вашого задоволення
Дозвольте мені показати вам ще один спосіб взяти ім'я Господа марно. Коли Бог був перший
початку, щоб показати мені свою правду, у мене була проблема з суботи, падаючи на сутінки або
sundown. Раз на день, коли сонце опускається зміни від сезону до сезону, це сказати, що це ніколи не те
ж часу доби. З цієї причини я вирішив, що це більш зручно, що я спостерігати на початку і в кінці дня
сьомого станом на 6:00 вечора, а не у sundown. Це я зробив кілька тижнів до Бога через його терпіння зі
мною, показав мені свою помилку.

За Божим задоволення
Це не для вас чи мене змінити слова Божого або будь-яким чином змінювати їх зміст, це наш
обов'язок, щоб віддати поклоніння нашого творця точно так, як він сказав нам, щоб зробити це, щонебудь ще, щоб показати неповага до Бога а в даючи неповага місце себе в гріху. Бог дала зрозуміти що
нового дня починається на сонце вниз, і тому вимагає від вас і я спостерігати початку лордів суботи,
коли сонце опускається, не на деякий час, зручну для нас.

Четверта заповідь
Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів будеш ти праці і зробити всі твої роботи: Але
сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому не ти будеш робити будь-яку роботу, ти, ні Син твій, ні
твоє донька, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої рогатої худоби, ні твої незнайомець це в межах
твоїх: бо шість день творив Господь небо і земля , море і все, що в них а дня сьомого: Отже, Господь
благословив день суботній і освятив його.

Як ви бачите, Бога вказав у недвозначних виразах що сьомий день тижня – Субота, що Бог
освятив і освятив. Тримати будь-який інший день тижня як день поклоніння Богу, не є поклоніння
Богові на всіх. Бог, підказав нам, як він хоче бути поклонялися, не для нас, щоб вирішити для себе, щоб
вклонитися йому в зручний спосіб для нас. Як я показав раніше, існує у чорно-білому, з немає сірі
області, ви або любите Бога, виконуючи його закони або ви ненавидите Бога.

Поклоніння марно
Ісус говорить нам, що він думає про тих, хто не суботній сьомий день.
Цей народ draweth близько до мене з їх уст та шанує мене губами; але їх серця далека від мене.
Але марно шанують мене, бо доктрини заповідей. Matthew 15:8-9

Незважаючи на те, що ви даєте словах до Бога Лорда, якщо ви не тримаєте його заповідей, ви
показати, що ваше серце не є дійсно у ваших поклоніння. Таким чином, ви даремно поклоніння.
Доктрин чоловіки , традицій і практики поклоніння, не дано нам від Бога, але від чоловіків, які
вирішили не зберігати законів Бога. Найбільш очевидні з цих є недільного поклоніння, на відміну від
день тижня, що Бог освятив і зробив святих, сьомий день.
Ці перші чотири заповідей є ті, які диктують наскільки ми поклоняємося і розкрити себе, щоб і
перед Богом. Римська церква так збентежений і obscured законів Божих, до того, що ці заповіді не
зберігаються по найбільш хто сказати: "я християнин. Дати словах до Христа, але марно, якщо ви не
дотримуються заповіді істинний Бог.

Як зробити вас, поклонятися Богу?
Як ви, можливо пам'ятаєте, я задавався цим питанням Бога на початку ці уроки. Я вважаю, що я
тепер відповіли на це питання, однак, якщо ви все ще невпевнені, дозвольте мені розглянути.

Любити мене, стережи мої заповіді
Перше, що ми виявили, в до власних слів Божих, "Love Me, стережи мої заповіді." Як ви
бачите, Бога підказав нам, як він хоче, щоб поклонитися йому. Перших чотирьох з десяти заповідей є ті,
які визначають, як ми хочемо, щоб поклонятися Богу.

Не інших Бога
Я є Бог, але для мене немає ні одного, ти будеш мати інших богів передо мною.
Будеш не роби собі кумира і ніякого зображення...
Ти не візьмеш ім'я Бога марно.
Пам'ятай день суботній, щоб святити його...

Ці перші чотири заповіді розповісти нам, як ми хочемо, щоб поклонятися Богу; що залишилися
шість розкриває Бога особистості і характер. Бог дав нам ці заповіді, щоб ми могли б прагнути бути як
Бог, моральні та інтелектуальні істоти.

Ні операціями додавання або віднімання з
Якщо ви хочете, щоб поклонятися Богу творіння, які прийшли до нас у тілі людини, Ісус, то Бог
команд, що ми робимо, так як він диктує, не додаючи його поклонитися не віднімаючи нічого від нього.
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

Ми повинні поклонятися йому як він наказує, не так, як ми вибираємо, інакше ми не поклонятися
йому на всіх, але замість поклонятися помилкові Бога, сатани, який зарекомендував себе як
альтернативу Ісус і церква Христа.

Шукати Бога старанно
Єдиний спосіб, щоб знати, якщо є по-справжньому поклоніння Богу створення, шляхом вивчення
Біблії (старанно) з розвідки, що дозволяє отримати істина і знання про Бога, знайомлячись з ним тісно і
особисто. Коли ви приймаєте, що інший сказав вам як справжній, то ви ризикуєте будучи обдурять а в
оману.

За Божим задоволення
Пам'ятайте: Бог створив людину за Божим задоволення; тому за бажанням Бога, що ми
поклоняємося йому, не за нашими задоволення.
Як з цього моменту в ці уроки, я показав вам як дати істинний і правильний поклоніння Богу, все,
що залишилося для вас є сповідувати свою любов до Бога, після те, що ви дізналися і застосування їх до
вашої особистості і морального характеру.

Пам'ятайте: Ісус вчив, що найбільший з усіх заповідей, щоб любити Бога всі наші серця,
душі і розуму. Тепер ви знаєте, що це значить, вам потрібно тільки вірити, що Бог має промовляв є
істина а його над те, що ви вчили іншими в минулому.
Я молюся, що всі, хто прочитувати їх, що Бог викликали мені розмістити на цій веб-сторінці,
сповнитися Духом Господа і перетворюватися на справжній і правильний поклоніння Богу Творця.

Чому Бог привести народ із Єгипту
я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, щоб бути вашим Богом: я Господь, Бог
твій. На номери 15:41
Протягом століть, ще до виходу Moses було кілька, який дав істинний і правильний поклоніння
Богу створення. Порівняно з населення всіх тих навколо них, вони були, але жменьки людей.
Бог хотів, щоб встановити нації священики, яка за своїм прикладом решти світу може знайти
шлях до Божої істини і тим самим дати істинний і правильний поклоніння свого Творця. Народ Ізраїля і
її людей, не бути що прикладом для всіх чоловіків, але замість цього піддався сатани спокусам.
Народ Ізраїля випала з благодаттю, саме тому Бог викликало що він бути знищено, не один раз, а
двічі. Це також, чому народ Ізраїля втратив її союз з Богом і чому Бог встановив новий Завіт з будь-ким,
хто дасть істинний і правильний поклоніння Богу.
Ісус дає визначення, що про це, що Бог визнає як Святого Бога.
Ось терпіння святих: Ось вони, які тримають заповіді Бога і віру Ісуса. Одкровення 14:12
Якщо вірити і не прийняти, що Ісус була і Месія і Ісус є Бог у плоті людини, і з цього
переконання, спостерігати і тримати Заповідей Божих, потім ви Святого Бога і як такий є
виправданими в надії та сподівання свідчіть.
Десять заповідей, не неможливо провести, тобто брехні сатани.
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