Урок 10
Ісус і Десять заповідей
Ви послідовник Христа
Дозвольте мені запитати вас читач, питання. Чи вважаєте ви себе християнином? Якщо так, то не
було б гарною ідеєю, щоб знати, що Ісус навчав? Це не те, що Ісус навчав, який визначає які є
християнином? Щоб по-справжньому називаєш себе християнином, не є його потрібно від вас жити за
вченням Ісуса Христа?
Те, що Ісус насправді навчав, я охоплюють в деталях, в розділах під назвою "Вчення Ісуса," в
іншому місці в цій веб-сторінці. Коротше кажучи, що Ісус навчав є все, що пов'язано з моралі. Те, що
Ісус навчав також має в якості свого заснування Десять заповідей. Це я вже порушені раніше, але я буде
давати додаткові докази ще раз в цьому занятті.

Визначення християнської
Якщо ви подивитеся вгору слово "Християнин" в Словник Encarta період визначається як: лю
дина, чия релігія є християнство, релігія засновані
на переконанні що Ісус Христос як Сина Божого, або
Месії і прийняття його вчення, що містяться в Єванге
ліях.
Я прийняти це як правильне визначення того, що означає бути християнином, як це було
спочатку, перші 200 років після Ісуса. На жаль, це не те, як християнин визначається сьогодні. Як вони
існують сьогодні, християнин подальшого визначається як хтось, хто дотримується суботи в перший
день тижня, (неділя). На жаль, це не те, що Ісус навчав і не є визначення того, що вона буде Святого
Бога.

Я хочу показати вам, як це може бути можливим, що ви не підходить Ісуса визначення того, що
вона буде Святого Бога, але замість цього як ви насправді слідкувати за помилкові Євангеліє сатани і ви
навіть не знаєте його. Це ця помилка викликана брехнею сатани, які роблять вас християнин, як це
визначено сьогодні, але змушує вас не відповідають час Святого Бога. Є різниця.

Визначення Святий Боже
Як Ісус визначити святих Бога?
"Ті, які дотримуватися Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа?" Одкровення 12:17
Якщо ви йдете до вашого Біблії і подивитися на цей вірш, ви побачите, що це визначення, хто
"дракон" робить після війни. Дракон є сатана, так що якщо він робить війни на кого-то, то вони
повинні за визначенням бути, хто "в Божих очах праведний." Якої причини сатана доведеться зробити
війни на тих, хто вже потрапили від шляху Бога?
Якщо ви живете в житті аморальності, то якої мети сатана доведеться воювати на вас? Сатани
призначення це змусить вас зупинити, даючи достовірними і чіткими поклоніння Богу. Якщо ви вже
непокори закону Божому тоді ти вже хтось, хто не Святого Бога. Сатана робить війни на тих, хто в очах
Бога, які живуть своїм життям в моральність Бог праведникам.

Ті, хто тримати
Перша частина Ісуса визначення, що вони ",тих, хто тримати". Питання в тому, "те, що вони
тримають?" Відповідь на це питання є «Божих заповідей.» Так ми повинні поставити зустрічне
запитання, "що таке Божих заповідей?" Відповісти на це питання, у випадку, якщо ви не впевнені,
Десять заповідей конкретно, і всі інші Бога в заповіді, які випливають з або мають як свою базу, десять
заповідей, як даний в книгах Біблії.

Пам'ятайте: Десять заповідей є абревіатурою за все, що написано в книгах Біблії. Кожен
заповідь має значення пам'яті за межі слова, які складають заповідь. Бог дав людині десять як спосіб
дати легко запам'ятати реферування з усього, що вони тягнуть за собою.

Є свідчення
Друга частина визначення Ісуса, що вони ",тих, хто є свідчення Ісуса Христа". Так ще раз ми
зобов'язані задати питання, "що ж Ісус Христос, дав свідчення?"
Існують дві частини на те, що Ісус дав свідчення щодо.

Перший: Ісус показав, що Син Божий і Месія, який перекладається як Ісус є Бог у плоті
людиною. Бог небес, той же самий Бог, який дав Moses Десять заповідей, прийшов на землю в тілі
людини, з тим щоб показати його примхливий діти шлях назад до праведності, які вони відхилилися від.

Другий: Ісус вчив праведності, у вигляді шлях Божого, який являє собою моралі і братерської
любові.

Ви Святого Бога
Отже, ще раз, я прошу вас читач, ви Святого Бога, вам відповідають всім вимогам що це
визначення тягне за собою? На перших християнських в перші 200 років після того, як Ісус насправді
вписуються в це визначення, але потім сатана стали привабливими людей від готелю а через брехню та
обманів, почав давати визначень Святого Письма, що не було, як автор, (Бога), спочатку планувалося. Я
вже показали вам деякі з цих лежить в попередніх уроках, і я буду продовжувати робити протягом цих
уроків і глав.

Пішої прогулянки
Існують два аспекти показано вище чіткості, що дати визначення те, що значить бути
християнином.
1. прийняти і вірю, що Ісус є Син Божий: всіх, хто називає себе християнської, що я говорив з,
погодитися з цим.
2. прийняти і жити за вченням Ісуса, як вони викладені в Бога Святого Писання, яку ми можемо
знайти на сторінках Біблії. Саме в цій дотягують християни сьогодні.
Кожен християнин, що я говорив до запевнив мене, що вони вважають, без сумніву, що Ісус
Христос був, є і завжди буде, Сина Божого. Деякі, не так впевнений, що Ісус Христос є Богом в тілі

людини, але до цих пір і геть, більшості з них. Це говорить мені, що з тих, що я говорив до думаю, що
вони є істинний християнин, заснований виключно на це перший елемент визначення.
Це в другому елементі визначення що практично все, що я говорив терпіти невдачі. Знову ж таки,
друга складова говорить нам, що ви повинні прийняти вчення Ісуса, оскільки вони написані у Святій
Євангелії Божої.
Що це означає для "Прийняти" щось? Слово "Прийняти" визначається як: визнаєте
факт або істина і прийти до угоди з ним, щоб терпіти
щось без протесту або спроби змінити його, щоб виз
нати, що щось не вірно. Яким чином це впливає на віру в Ісуса, щоб зрозуміти, що
слів говорив Ісус вірні, як вони були написані апостолів Ісуса. Необхідно прийняти ці слова і сенс, що
Ісус, без спроби не згодні, або змінити зміст з урахуванням власних вподобань.

Ісус виконав законів Бога
І тепер, Ізраїль, що відкрилося Господь Бог твій вимагають тебе, але щоб боятися Господа,
Бога твого, ходити на всіх дорогах своїх і любить його і служити Господу Бога твого всім серцем
твоїм і всією душею. Повторення закону 10:12
Я показав в попередніх уроках, як Ісус вчив моралі і що, роблячи таким чином, він виконав
законів (моральність) Бога. Я також показали, що перша заповідь Ісуса вказуючи на слова, написані в
книзі Повторення закону, і що Ісус є посилання на що любов Бога з вашого серця, душі і розуму
маніфест, зберігаючи Десять заповідей.

Те, що Бог вимагає від вас?
Що відкрилося Господь, Бог твій, що вимагають тебе? У цих словах Moses просить всіх, хто
хотів би дати поклоніння Богові, що це таке, що Бог їх запитує, або команди з них?

Боятися Господа, Бога твого
Але боятися Господа, Бога твого, є частиною відповіді, але що означає боятися Бога?
Англійське слово "страх" визначається як, викликають терору, dread, триво
га, сигналізації, жах, вантажні та панікувати. Це
визначення є як сатана хоче, що ви повинні думати про Бога, що ви повинні боятися його як свого роду

страшного істоти, швидко, щоб помститися хто-небудь хто неслухняних до нього, але це не так, як Бог
хоче, коли він використовує вихідне слово іврит, "Yare" {нишпорення ray} що визначена, шануют
ь, щоб зробити боїться , страх, щоб дати пошани до.
Слово "Reverence" подальшого визначена, щоб дати повагу, захоплен
ня, поклоніння, благоговіння, шанування, відданість
. Як ви можете бачити, перейшовши на мовою оригіналу, що книгу Второзаконня було написано, зовсім
інша розуміння того, що Бог хоче від нас світить до кінця. Це по правді Божій, знайдені через моєї
копіткої вивчення Біблії і моє бажання дослідження незбагненно поточного знайти всю правду.
Бог не хочу, щоб боїться його про те, боїться його, він хоче, щоб показати повагу за все, що він
же позначає для, дати йому захоплення і відданість, і таким чином ви даєте йому поклоніння. Саме в цій
речі що ви "страх Господь, Бог твій."

Ходити в всі Божі дороги
Ходити у всіх шляхах його; питання повинно бути задані, які існують в способів Бог? Це
запитання можна буде відповісти тільки якщо ви знаєте, хто є Бог. Як я показав в попередніх уроках,
Бог визначається Десять заповідей і додаткові моралі вчив нас Ісус. Як тільки ви дізнаєтеся все, що тоді
ви будете знати, які всі шляхи Божому.
І любить його! Знову ж таки ми повинні задати питання, як Бог сказав нам, щоб любити його?
Відповідь на це знаходиться в Повторення закону 10:13. Коли ми зберігаємо Десять заповідей,
моральні вченню Ісуса, ми являють нашої любові до Бога.
І служити Господу Бога твого всім серцем твоїм і всією душею своєю: Слово "обслуговувати"
визначається як: працювати на надати допомогу, щоб допомо
гти та для надання допомоги. Як видно з цих синонімів не хоче Господь
що ми стали його рабів, але що ми стали його готові помічники і помічники.
У те, що утворюють потім займає цієї допомоги? Ісус дає нам відповідь на що в його другий
заповідь. У своєму другому заповідь Ісус наказує, що ми ведемо роботу, яку він почав, щоб любити
інших, як ми повинні були інші люблять нас. Що переводиться з показуючи іншим чином Божу істину,
як вченню Ісуса показав вам і мені до Божої істини.

Дотримуватися заповідей
Щоб зберегти заповіді Господа, і постанови його, що я наказую тобі цього дня назавжди твоє?
Повторення закону 10:13
У Повторення закону 10:12 Бог поставить питання, потім в Повторення закону 10:13 Бог
відповідає свій власний питання. Якщо ви бажаєте дати істинний і правильний поклоніння Богові і
зробити, як Бог має попросив вас, ви повинні тримати Заповідей Божих, котрі основуються Десять
заповідей. Всі заповіді, які наведені в Біблії отриманих від і знак поваги Десять заповідей.

Не ламаються Десять заповідей
Я ще більше показали в попередніх уроках як Ісус говорить нам, що ні одна з законами Божими,
буде видалено з законами Божими поки всі виконані.
Таким чином кожен, хто повинен розірвати один з найменш оцих і повинна навчити людей тому,
він повинен бути під назвою найменше в Царство Небесне:, але кожен, хто повинен зробити і навчити
їх, так само скликаються великим у Царстві Небеснім. Matthew 5:19
Коли ви покласти все це в контексті те, що Ісус вчить нас, він говорить мені, що Десять заповідей
є як дійсні і зараз необхідні для тих, які називають себе християнином, як вони були для першого
ізраїльтян під час Moses. Це потім дається підтримки за визначенням Ісуса, якого вона є те, що Святого
Бога.

Ісус визначає Святий Боже
Це те мені підказує, що повне і цілісне визначення бути християнським повинна також включати
те, що він визначається як бути Сен з Богом, який є, , хто тримати Заповідей Б
ожих і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17

Заповіді не тимчасового
Я показав, як сатана брехав, коли він сказав: "Десять заповідей є тимчасові домовленості між
Богом і євреїв". Все, що Ісус має проповідував говорить мені, що це брехня.

Таким чином, десять заповідей всі повинні зберігатися, не тільки ті, які ви знайдете зручні. Для
мене це означає, що ті, хто називає себе християнської і відзначати першого дня (неділя), як суботи не є
по суті християнської як це визначено.

Сьомий день суботній
Четверта заповідь дуже чітко, що суботу або сьомий день тижня є лордів Святий суботній.
Сатана брехав, коли він сказав: "сьомий день суботній було відмінено, і що дотримання
суботи, був переведений в перший день тижня." Нема в Бога Святого Писання, де Бог або Ісус дає
інструкції або команду, що Субота була передана в інший день. Нема в Бога Святого Писання, де Бог
або Ісус дає інструкції або команду, це перший день тижня, Святий або освячену Богом. Або ви
"Accept" та вважають, що слово Ісуса є істинним, або не відповідають час Святого Бога і продовжити
традицію спостереження неділею як суботи. Не просто дати словах будучи за християнина, "говорити
говорити," , але "ходити Walk", тим самим, як Бог Ісус вчить нас. Бути Святим Богом.

Ісус не прийшов, знищити
В дискусіях, багато хто називає себе християнином, я знайшов мало хто насправді знаємо, що
Ісус навчав або що воно також стосується назад Божих заповідей. Давайте поглянемо тому на те, що
Ісус повинен був сказати про Десять заповідей.
Один з перших коментарів Ісуса робить у книзі Matthew щодо Десять заповідей є це;
Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків: я прийшов не руйнувати, а виконати:
Matthew 5:17
Поправді ж кажу вам: "поки неба і землі прохід, один йота або йота не переходить з закону,
доки все буде виконано." Matthew 5:18
Таким чином кожен, хто повинен розірвати один з найменш оцих і повинна навчити людей тому,
він повинен бути під назвою найменше в Царство Небесне:, але кожен, хто повинен зробити і навчити
їх, так само скликаються великим у Царстві Небеснім. Matthew 5:19

Визначення слова "Fulfill"
Прийнято його собі, це звучить, як Ісус просто говорить, що він прийшов, щоб виконати Десять
заповідей. Ключ до розуміння цього вірша, потім, є, що ви повинні знати, що означає слово "Fulfill".
Сатана буде у вас повірити, що це означає, що довести до завершення до т
акого ступеня, що робить його застарілих або більш
е не мають важливе значення для тих, хто оголосит
и Ісуса як свого Спасителя. Важливо, уникнути брехні сатани, що ви не
будете приймати вірші з контексту. Знати повну думки або контексті того, що вірш у зв'язку з, і тоді ви
будете знати справжній сенс вірш.
Слово "Fulfill" визначається як: для досягнення для досягнення
втілити в життя, задовольнити, щоб виправдати, дом
огтися, довести до завершення.
Слово "Усвідомте" подальшого визначається як: зрозуміти зрозуміти, оц
інити, зрозуміти, визнати .
Як ви можете бачити, Ісус говорить нам, що він прийшов до виконання законів і пророків, так що
ми будемо розуміти їх, щоб бути в змозі зрозуміти, що вони означають, оцінити і зрозуміти їх зміст і
визнати, що законів Бога є ознакою його любові для нас і ви, і я підтримки законів Бога , ми в свою
чергу Показати Бога ми любимо його.

Я "" прийшов знищити
Думаю не що я прийшов порушити закон чи пророків: Він говорить нам, з його власними
словами що він має не прийшов порушити закон чи пророків. Ви вважаєте, що Ісус як справжній, або
ви вірити брехні сатани.
Що означає "Знищити", і як ви можете знищити закони? Навіть більше, питання в тому, як ви
знищити пророків? Якщо розмістити керамічні страви на стіл і почати стукати по ньому з стрижень, ви
досягнете успіху у знищенні блюдо, зменшивши її на мільйон осколки пилу. Але як ви знищити
пророком?

Що таке пророки Бога
Це підводить нас до ще одне питання, що Ісус говорить про те, коли він відноситься до пророків?
Що таке пророка, що він має потенціал руйнується? Тому що Ісус, говорячи про пророків, повинні
припустити, що він має на увазі пророки Бога. В інших уроків, я пояснив, що пророком Бога є, "оди
н через кому Бог говорить," так; у який спосіб ви знищити або довести до
завершення пророки Бога?
Пророки були люди, дане Господом інструкцію до, який потім записав те, що Бог велів їм, щоб
записати. Те, що вони записували є книг Біблії. Яким чином ви знищити людиною, яка давно помер?
Тому у мене припустити, що це не чоловіків, що Ісус має на увазі, але роботи або послуги, які вони
виконуються для Бога.
Пророки Бога пише книги Біблії. Книги Біблії Святої Євангелії Бога, Бога в життя слово і Духом
Святим. Якщо він говорить нам, що у нього є "Не" прийти знищити книг Біблії, але привести їх до
завершення, так що ми розуміємо і зрозуміти, як він це зробити, то?
Самі по собі, є неповними книг, які складають Старого Завіту. Є багато речей, говориться в тих
книг, які не є повною мірою розумів, поки ви читати книги нового заповіту і є речі, говориться в книг
Нового Завіту, які не є повною мірою розумів, поки ви звернутися до книги Старого Завіту. Разом вони
утворюють одну всю роботу, "слово Боже".
Вчення Ісуса і його пророцтв є те, що дав стимул апостолів і пророків Оскільки Ісус писати
книги нового заповіту. Це в письмовому вигляді книг Нового Завіту, що Ісус приніс пророків для
виконання. Ісус закінчив те, що була неповною. Євангелії Бога і вчення, що надаються святе слово Боже
були залучені до завершення (виконано) працях книг Нового Завіту. Ісус до завершення в результаті
чого слово Боже ми тепер можна краще зрозуміти і усвідомити, що Бог говорить нам.

Як ви знищити законів Бога?
Сатана буде мати нам вірити, що Ісус означає вище відноситься до четвертої заповіді в
першу чергу. Сатана говорить нам, що сьомий день суботній було відмінено, і що суботи є
вакантним, перший день тижня, з цього моменту.

Це Четверта заповідь я направить мої коментарі в дискусії. Один зі способів знищити одного з
десяти заповідей є новий закон, який надає оригінальні закон застарілих збудеться. Я не зміг знайти ніде
в Писанні Біблії, де Бог або Ісус писав жодних нових законів; щодо четвертої заповіді, якраз навпаки.

Ісус розширює за змістом
Ісус дати обговорення, що стосуються Заповідей Божих і навіть розширюється на їх значення. Це
не те, як ви знищити, ні переписати закон, але й зробити їх більш зрозумілим. Це говорить мені, що Ісус,
повідомляє нам, що Десять заповідей є неповними, і що він прийшов, щоб привести їх до завершення.

Немає вищою владою
Інший спосіб, щоб знищити закон є вищою владою, визначити, що закон є застарілими або
всупереч волі що вищою владою. Ісус не є вищою владою Богові він Бог, і немає не вищою владою, ніж
Бога. Законів Бога були написані ним, батько і син, тому немає не вищою владою. Ісус говорить нам, що
він не прийшов до знищити законів; Таким чином, це говорить мені, що законами залишаються в силі,
як написано в книгах Біблії.

Сатана має намір знищити законів Бога
Якщо хтось має намір на знищення або переписати законів Бога, і що це сатана. Сатана не має
більших повноважень для зміни законів Бога, але він був зло, тому, що він є, робить спроби зробити так
так само.

Розглянути це: Якщо Бог не змінили будь-які закони, що він створив і Ісус Христос
розширив за змістом ці закони, як спосіб підвищення їх а не для того, щоб знищити їх, а потім ви не
думаєте, це мудрий Ви підкорятися слова Божого і дивитися підозріло на все, що це говорить вам, що
законів Бога більше не застосовуються для християн?

Я прийшов не руйнувати, а виконати.
Ви коли-небудь дали уваги на те, що Ісус означає, що коли він говорить, що він є, прийти до
виконання? Перше, що ми повинні зробити, це визначити слово виконати. Слово "Fulfill" визначається

як, Словник Encarta: щоб зробити все необхідне, щоб домогтис
я або досягти чогось очікувалося, бажане або обіця
в, для завершення або довести до завершення. Немає
нічого в будь-який з цим визначенням, що говорить про те, що слово виконати засіб надати застарілі або
знищити, коли воно приходить до завершення.
Я можу зрозуміти, як слово виконати може змусити вас думати, що закон один раз виконав
здійснюється тому за допомогою застарілого або відкликаного. Але що про пророків як ви виповнити
пророком або знищити їх.

Як Ісус виконує законів Бога
Після говорить нам, що він не прийшов знищити, але виконати Ісус дає приклади того, як він
виконує з законами Божими.

Розширює Ісуса, "Честь Твоя мати і батько"
Чому твої учні ламають передання старших, бо вони мити не своїх рук, коли хліб споживають?
Але він (Ісуса) відповів і промовив до них: "Чому ви також переступати Божу заповідь ради
передання вашого? Бо Бог заповів, кажучи: "честь свого батька та матері: і хто проклинає батька
або матері хай смертю помре." Але ye сказати, "кожен, хто повинен сказати, до свого батька свого чи
матір, ' це дар все, що ти невинні мене; і Шануй не батька свого чи матір, він повинен бути вільним.
Таким чином ви зробили заповідь Божу з жодного ефекту передання вашого. Matthew 15:2-6
Ця дискусія Ісус відноситься до на 5-го заповідь Бога, честь мати і батько; те, що Ісус
пояснюючи є традицію, започатковану старші Temple протягом багатьох поколінь, що якщо син дав
подарунків або пожертв храму, а не використовувати гроші на підтримку своїх батьків, то вона не була
гріх, і що син не будуть у порушення 5-го заповідь.
Як ви можете бачити Ісуса коментарями, він Ісуса можна порівняти це з прийняття Закону
Божого, і зміни своєї мети і сенсу, роблячи Божий закон жоден ефекту. Бути "Жодного ефекту,", щоб
бути винесено застарілі або знищені. Те, що Ісус є навчання тут є, що закон Бога "Не" зруйнована, але
що передання старших храму, є порушенням Заповідей Божих.

Для мене це означає, що Ісус говорить ці фарисеї, що це їм, зло і агентів сатани, в тому, що вони
розміщують традиції храму вище слова Божого. У цю дискусію Ісус показує нам що 5-го заповідь
залишаються в силі, і що це традиції та звичаї, встановленому храм старійшин, які є злом. Таким чином
Ісус вчить Десять заповідей.

Ісус розширюється, «Не убий»
Ви чули, що було стародавнім наказане, "Не вбивай;" і геєнні повинен бути в небезпеці рішення:
але я вам кажу, "що whosoever є сердитий на його брат, без причини повинна бути в небезпеці рішення:
і кожен, хто скаже, його брат,"Raca,"несе в небезпеці Ради : але whosoever буде говорити,
"Нерозумний", повинна бути в небезпеці геєнни огненної. Matthew 5:21-22
У цьому Ісус має на увазі на 6-го заповідь, "не вбивай." Як ви можете бачити, через його вчення
Ісуса розширилася на значення «Не убий,» який, звичайно, є одним з десяти заповідей. Якщо Ісус вчить
нас аспекти Десять заповідей і не тільки вчить нас, але розширюється на значення, то чи не правильна,
що ми, як святі Бога, повинен нашого життя в межах півторагодинний його вчення, що, будучи Десять
заповідей?

Урок вчив
У вище віршах ми повинні запитати, "Що Ісус вчить нас?" В цих віршах, я встигають
розуміння саме те, що Ісус намагається сказати мені, так що в молитві я попросив роз'яснень, це те, що
Бог відкрив мені.
Я твердо вірю в словах і змістом ці слова і живлення, приділяти ці слова, коли говорив з Богом,
або Христа. Таким чином, я повинен розглянути, що означає, посилаючись на злочин проти "Його
брат". Є Христа, маючи на увазі ті братів і сестер, "Брат"? Я впевнений, ви погодитеся, що він був не
настільки обмежувальних. Має на увазі Христа, кров родичів? Хоча можливість, я думаю, що не. Був
Христос на увазі всього людства в цілому? Я так не думаю. Протягом всієї історії єврейського народу
зрозуміло, що вони завжди зберіг себе окремо від тих, хто не дотримується в їхніх стосунках з Богом.
Сам Бог показав по всій його відносини з його обраних, він не проводив свій народ звинувачували, коли
вони в геноциді проти інших народів, що вони зіткнулися. Я відсилаю вас до, Второзаконня 7:1-6.
Є Христа тому на увазі інші, які можна вважати брати по, одна Віра? Це те, що я, як правило,
вважають, що він мав на увазі. Я вірю, що він роз'яснюють, це в наступному.

Ісус розширює сенс
Інші овець
І інші овець у мене, які не мають цього згин: їх також повинні принести, і вони вислухає мого
голосу; і буде там не одну складку а один Пастир. Івана 10:16
Коли Ісус воскрес, і спеціального лікування Ізраїлю нації прийшли до кінця. Заповіт Бог мав з
народ Ізраїлю, говориться, що у Пакті (контракт) буде залишатися в силі тих пір, як нація ізраїльтяни
тримати віри, що означає тримати Десять заповідей. Христос є виконання пророцтв, які призвели до
Месії, для держави Ізраїль, щоб не погодитися з цим, ставить їх поза віри, як зазначалось сам Бог має
його. Однак, як особистості, єврейський народ може увійти в Новий Заповіт з Богом; вони тільки
повинні прийняти Ісуса як Бога в тілі людини і прийняти, що Ісус приніс до завершення законів і
пророки Бога.
Коли Христос має на увазі інших овець, я пояснюєте, що як означає, що інші віри, які не є
євреями, або ті, які не є нащадками Якова, на даний момент; коли Ісус говорить нам це в Івана 10:16,
було б посилання поганам і його бажання привести їх у правдиву віру Божу.
Євреї не прийняли Ісуса як Месію, Бога в тілі людини, але вони віри тому, що це від свої
відносини з Богом, що Ісус збудував його Церкви. Єдиний спосіб, який єврей стане одним з Богом і
частину Нового Завіту, однак, є якщо вони згодні, що Ісус є Месії.
Мусульмани є брати віри, як Mohamed писав у Корані, "християни та євреї є книги". Існує
тільки одна книга, яка Mohamed могли говорити про, і це Святий Боже Євангеліє. Я говорю про це тому,
що їхня віра на основі старого заповітів до часу Moses. Це говорить мені, Коран не автономний книгу,
але що Mohamed Написав її як продовження книг Біблії, він був пророком Бога. Це може надати
підтримку в перші кілька поколінь після того, як Mohamed, мусульмани жив у мирі та гармонії з іудеїв і
християн однакові. він не був до Римсько-католицької церкви, під час християнських хрестові походи,
оголосили війну на мусульман, що спалахнули ненависть між за віросповідань і ми тепер знаєте, що
Римської церкви, або ви забули.
Книга одкровення говорить нам, що це тільки питання часу, перш ніж тих християн, мусульман і
єврейських конфесій буде інтегрована в одному справжнє поклоніння Богу; все, яке потрібно це для їх
бачити Ісуса як Бог у плоті, Месії і прийняти Десять заповідей Бога і вчення Ісуса Христа. Величезний
крок я зізнатися і ніколи не буде як релігія, але осіб буде показано світло правди Бога. Я знаю, що це

буде відбуватися, тому що Ісус говорить нам, що вона буде в його пророцтва кінця днів. Це таким
чином, що Ісус говорить інших овець.

Як гнів
Якого роду гніву ви повинні мати для іншого, які могли б завдати Ісус попереджав нас, що це
може привести до суду і чорт вогонь і що Ісус порівнює цей гнів з цим вбити когось?
Бог Ісус показав мені що відчувати себе ненависть до одного з немає логічної причини, аспект те,
що він говорив на цьому занятті. Якщо ви ненавидите кого-то, хто має інший вигляд, ви або переговорів
від вас яких митних відрізняються від вас або чия шкіра — темнішими або світлішими, ніж ваша,
коротше бути расистом або нелюд, то ви знаходитеся в небезпеці hells вогонь, який є те, що Ісус
попереджав нас про. Коли хтось расистських, їх гнів і ненависть, має жодних підстав, таким чином, щоб
дати виправданої причини для їх гнів. Вони ненавидять, тому що вони ненавидять, без будь-розуму.
Тому Ісус порівнює це вбивство когось, тому що якщо залишити тліти і рости, вбивства не далеко
позаду ненависть.

Сатана хочу вам ненависті
Сатана, що людина ненавидить один до одного, коли ми ненавидимо один з одним, ми
розірваними хоче і людської єдності Богу буде розірвано. Таким чином сатана має владу і контроль над
людина. Для боротьби з імпульсним бути расистом, щоб сторона з волею Бога і вчення Ісуса.

Ісус розширюється, "Подружня"
Ви чули, що було стародавнім наказане, "не чини перелюбу: але кажу я вам,"що кожен, хто
дивиться на жінку з пожадливістю вчинив із нею перелюб у серці своїм. Matthew 5:27-28
Це 7-го заповідь "Не чини перелюбу," як, десята заповідь, "Ти будеш не побажай." Ще раз, Ісус
є не, просто навчаємо нам елементів Десять заповідей, але він розширюється на їх значення. Те, що він
говорить нам тут, що він не є просто фізичний акт вчинення перелюбу або розпусти, що є гріхом, але
думати про такі заходи; phantasies про такі речі є гріх, а також.

Пам'ятайте: Бог дав людині життя. У цьому ми є частиною Бога; як такий він у нас завжди
є, чи ми радіємо Божої любові, або коли ми брати участь в речах, які ставлять нас опозиції до законів

Божих. Якщо взяти час, щоб вивчити формулювання сьомий заповіді, ви виявите, що всі сексуальний
контакт інші, ніж між чоловіком і дружиною, ще грішний. Коротше кажучи, огидні до Бога і, отже,
гріхом є секс поза шлюбом. Дозвольте мені повторити це, "всі секс є гріх," єдиний раз, що Бог дозволяє
секс і вона не є гріхом, подарунок приділяється чоловіка і дружини, подарунок весілля. А подарунок від
Бога, тому що цих двох ввели свято шлюбі і зробив обіти прихильності між один з одним і все там
свідок шлюбу.

Ісус і розлучення
Сказано, "кожен, хто повинен сховав його дружина, нехай дасть їй листа розводового:" , Але я
вам кажу, "що whosoever повинні прибрати його дружина, збереження за справу розпусти, наводить
щоб її чини перелюбу: і кожен, хто повинен одружитися з нею, що є розлучених чинить перелюб."
Matthew 5:31-32
У вище віршах робить Ісус ясно, коли ви вийдете заміж його це на все життя. Єдина причина, що
Ісус дає, де ви можете розлучення вашого чоловіка, якщо ваш чоловік взяв на себе зобов'язання перелюб
або блуд вперше. Якщо немає не блуд отримати розлучення і потім ви повторний шлюб, ви скоєнні
перелюб зі своїм новим чоловіком, і викликають ваш новий чоловік, дотримуватися подружньої вірності
за свої власні гріхи.
У ці дні сипучих моралі, через впливом сатани вас можуть не розглядати це погано займатися
сексом позашлюбних, (до Fornicate), але якщо ви хочете, щоб поклонятися Богу, як він наказує, що він
буде обожнював, то ви повинні визнати, що всі секс поза Святий УЗ шлюбу є гріхом, думати інакше
бути той, хто приймає брехні сатани , роблячи ви ікру сатани а не дитям Божим. я можу повторювати це
знову, щоб поклонятися Богу в будь-якому випадку, ніж інші, як він наказує не поклонятися Богові на
всіх, але винахід свій власний, що за замовчуванням поклонятися сатані.

Більше про розлучення
Фарисеї прийшли до нього і запитав його, "це законним для людини, щоб дружину? Його
випробовуючи. Марк 10:2
А він відповів і промовив до них: «те, що Moses наказую тобі?" І вони сказали: "Moses страждав
написати листа розводового та ославити." Марк 10:3-4

А Ісус відповів і сказав їм: "для твердості вашого серця він вам написав оцю заповідь. Але з
самого початку створення Бог зробив їх (Man) чоловіки і жінки. З цієї причини повинен чоловік свого
батька та матір і пристане до дружини; і вони стануть одним тілом: так, то немає вже двох, але
одне тіло. Що тому Бог спарував, людина нехай не розлучує!" Марк 10:5-9
Більшість з вас читав це може мати визнаний ці слова говорив на церемонії весілля. Очевидно,
учні Ісуса, а також фарисеїв були не впевнені, мав на увазі Ісус в цих словах, так що він пояснив, що він
намагався навчити їх.
І він запитав їх: кожен, хто дружину і одружиться з іншою, чинить перелюб із нею. І якщо
жінка повинні прибрати її чоловіка і вийде заміж за іншого, вона чинить перелюб. Марк 10:11-12
Як ви можете бачити, Ісус вчить про сьомий заповідь, не чини перелюбу. Він дав нам слова з
весільної церемонії, щоб показати, що шлюб є довічної прихильності і наслідки для не підкоряючись
сьомий заповідь і як розлучення може призвести до гріха, навіть коли немає видимих гріха, навіть за
іншим чином невинних новий чоловік.

Ісус розширюється, неправдиві свідчення
Знову, ви чули, що воно було стародавнім наказане, "ти будеш не клянись неправдиво, але будеш
виконувати Господеві виконуй клятви:" але я вам кажу, "клянусь взагалі не; Жоден з небес; бо Божа
трон." Ні землі; бо це покладені: ні до Єрусалиму; бо він місто Царя Великого. Ні ти будеш клянуться
клянись головою, тому що ти не можеш зробити один волосся білий або чорний. Але Нехай ваше
спілкування буде, так, так; Більш того, най: для чого тільки це більше, ніж ці приходить зла. Matthew
5:33-37
Це 9-го заповідь, "Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!"
Можна також додати в цю дискусію, Ісус, лаяти слова або слова глузування і наклеп.
Я бачу це як Ісус говорить нам не зробити обіцянок, що ми не може або не маєте наміру ведення
обліку. Що це означає? Ісус підказав нам, що вона є слова, які приходять з наших вуст, яка поганить,
не те, що ми покласти в рот. Щоб зарікаюся себе це сказати, брехня, або зневажати або зробити
обіцяють, (присягу), що ви не в змозі виконати, або не маєте наміру виконання. Коли ви даєте свідчення
проти кого-то, що є помилковим, тоді ви самі зарікаюся. Те, що Ісус говорив, є для вас, щоб публікувати

немає жирного або необгрунтованими, але щоб сказати так або ні, що-небудь ще веде від шляхів
праведності і на шлях до hells вогню.
Як ви можете бачити, Ісус вчить нас Десять заповідей, то він зв'язку все це в другому з двох його
заповідей:

Любов ваш ворог
, Ви чули, що сказано, "поробиш свого ближнього і ненавидь свого ворога. Але я вам кажу,
Любіть ворогів ваших, вас проклинає, робити добро тим, які ненавидять вас, і молитися за
Благословляйте ви і вас переслідувати. Бути синами Отця вашого, що на небі: бо він (Бог) вирізняє його
сонце піднятися над злими й над добрими і дощ на праведних і на неправедних пахощі. Коли бо ви
любите тих, що люблю тебе, яку нагороду ви маєте? Те ж проробіть погани не? І якщо ye салют
ваших братів лише, що ви більше, ніж інші? Зробити погани не? Отож, будьте досконалі, як ваш
батько Небесний ідеально. Matthew 5:43-48
Це Ісуса 2-nd заповідь. Те, що Ісус вчить нас тут відбувається таким чином: прощати і любити
інших є дуже високі моральні риси. Якщо ви лише люблять тих, хто любить вас, то що таке велич в
ньому? Але якщо ви любите тих, які ненавидять вас, зловживання вас і молити Бога, щоб допомогти їм,
які зловживають вам побачити його світло істини, то ви там з Богом у досконалості моралі.

Бог любить тебе
Якщо ви грішіть, не Бог все ще любить тебе? Бог любить середньої енергійні і огидно, так само,
як він любить праведників. Він любить їх, тому що вони все ще мають потенціал каючись їх шляху зла, і
тих пір, як у них є потенціал, Бог готові пробачити, як тільки їх потенціал реалізується. Всі, хто згрішив
буде пробачити Богом, якщо вони тільки покаятися ті гріхи і просити Бога, прости їм.
Те, що Ісус вчить нас ось що нам потрібно мати цю здатність до любові, навіть тих, хто
ненавидить нас, якщо ми маємо цей високий моральний риса, і тоді ми будемо, як Бог, досконалим.

Бог є моральним істотою
Ви бачите! Все, що Ісус вчить нас до сих пір мають відношення до моралі. Бог є моральним
істотою, і він вчить нас моралі — його очікування, що ми його діти, потрібно буде наслідувати його і
бути моральних себе, як це визначено нашого Творця.
Останні шість Десять заповідей доведеться робити з моралі, що Ісус розширення на тих шість з
усім, що ми прочитали до сих пір, є доказом того, для мене це, Сатана брехав, коли він сказав:
"Десять заповідей було винесено застарілі Ісуса". Якщо вони є застарілими, то чому Ісус зробив
зусилля, щоб навчити і розширити їх значення?
Як ви можете бачити, Ісус розширюється за змістом ці п'ять заповідей, не руйнують їх.
Розширити на щось говорить про те, що вони не в повний заздалегідь, і тому Ісус виконав ці заповіді.
Заповнивши їх, він зробив їх більш зрозумілим для нас. Саме в цей шлях, а також з одним з його вчення,
що Ісус виконав Закону Божого. Якщо ви все ще є сумніви, думаю, щоб продовжити життя довгий
переконання заснована на брехні сатани, то Ісус має ще одне сказати про це.

До неба і землі перевал
Поправді ж кажу вам: "поки неба і землі прохід, один йота або йота не переходить з закону,
доки все буде виконано. Matthew 5:18
Цей вірш продовжується думка про те, що Ісус має на увазі в Matthew 5:17 і як такий повинен
бути прийнята в контексті цілого думав. Ісус каже: "ні", не будь-який з десяти заповідей вилучено або
ігноруються, не так, поки всі виконані. Саме з цієї причини, ми повинні переконатися, що ми знаємо, що
Ісус говорить нам у вище віршах.
Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків: Перше, ви повинні взяти до відома
тут тому, що Ісус каже, що він не прийшов погубити. Мене це показує здоровий провів вірять, що Ісус
причини, які закони стати застарілою або непотрібним, показано, що помилкових і брехні сатани. Якщо
ви зробити щось застарілі, це те ж саме, руйнуючи його. В обох випадках щоб знищити має винести
його більше не про важливість.
Це не те, що зробив Ісус, Ісус вчить нас Десять заповідей, що є важливим ще в будь-який
істинний і правильний поклоніння Богу.

Шість моральних імперативи Бога
Нижче наведено законів Бога, як вони ставляться до моралі Бога, який частково показаний в
останні шість з десяти заповідей.
Шануй свого батька та матір;
Не вбивай,
Не чини перелюбу,
Не кради,
Не свідкуй неправдиво,
Ти не будеш побажай.
Індивідуальність і самобутність, Бога є більше цих шести моральний імператив Однак, і те, що
Ісус вчить нас, показує, що це. Ісус завершити моральної перелік риси характеру Божого наступні
документи.

Божа моральність виконано
Співчуття,
Шкода,
Прощення,
Щедрість,
Будучи просто,
Чесність,
Будучи без обману,
Не вистачає розпусту (аморальної сексуальної думки) поведінки, а
Не передані горді актів чи гордості.
Це за ці вчення, що Ісус приніс про виконання законів Бога. Знаючи це, я повинен запитати, ми
тепер нехтування законами і вчення Ісуса або тепер те, що Ісус дав більший сенс і визначення щодо
того, що Бог є, ми не хочемо, щоб обійняти, все, що від Бога і зробити моралі Бог наш моралі. Ісус
виконує законів Бога, розширивши на них у зміст і зміст.

Таким чином, питання, буде продовжувати приймати брехні сатани, що закон були винесені
застарілих і нехтування законів Бога, або буде охоплювати вас справжній слово Боже?

Все або нічого
Таким чином кожен, хто повинен розірвати один з найменш оцих і повинна навчити людей тому,
він повинен бути під назвою найменше в Царство Небесне:, але кожен, хто повинен зробити і навчити
їх, так само скликаються великим у Царстві Небеснім. Matthew 5:19
Якщо перші два вірші (5:17 і 5:18) залишити вас з будь-якої плутанини щодо того, чи закону
залишаються в силі відповідно до вчення Ісуса, цей вірш повинні зараз зробити це ясно, що закон все ще
діють. Це не тільки Ісус, даючи похвали і нагородою тим, хто дотримуватися закону, в Matthew 5:19,
але він також дає засудження і покарання для тих, хто не дотримуватися закону.
Ви бачите, Заповідей Божих, "Десять заповідей" знаходяться в силі, поки всі виконані. Ісус то
йде, щоб дати обговорення Десять заповідей, розширенні на сенс чотири з шести моральних імперативи
Бога.

Дві групи закони
Деякі з плутанина щодо того, значення цих віршах викликана тим, що багато хто не розуміють,
що закони Бог може бути розбита на дві групи.
Десять заповідей, які законів Бога, і написані перстом Божим в камені, що означає, що вони
тривають вічно, і закони Moses, написані рукою людини, що Бог називає статути і постанови. Це
підтверджено в наступні вірші.

Постанови Moses
Ні я більше видалить підніжжя Ізраїлю з інших землі, яку я були призначені для ваших батьків;
Таким чином, щоб вони, буде зверніть увагу робити все, що я наказав їм, відповідно до цілого закону і
статути і до постанови, від руки Moses. II хроніки 33:8
Як ви бачите, Бог є наполегливий, що «Весь закон» бути ступеню, в тому числі "статути і
постанови," означає, що вони обидва перебувають окремого розгляду і тому не рівні. Вірш потім йде

про розповісти нам, що ці закони, що складають статути і постанови, були ті, які були написані руку
від Moses. Ви бачите, ці закони і заповідей, написані рукою людини, "Moses," є тільки статути і
постанови, таким чином, є лише тимчасовим і amendable, як далеко, як Бог Ісус стурбований, беручи до
уваги, є вічними законами Божими, написані перстом Божим на двох кам'яних столиках.

Ми повинні дати поклоніння інтерпретована як
Бог команд
Що це означає для мене те, що якщо ви хочете, щоб поклонятися Богу, ви повинні поклонятися
йому як Бог команди, ані додавання чого б Божого команди та інструкції, віднімаючи нічого від готелю.
Це дається підтримки в таких віршів.
Ye повинен додає 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
Бог визначає, як він хоче, щоб поклонятися йому, будь-яке доповнення до цього повинна
виходити від нього не ви, або я.

Розглянути це: Сатана не хочуть, щоб людина, щоб поклонятися Богу, так що краще,
щоб тримати вас від іншої поклонявся Бога, ніж щоб брехати вам розповісти вам, що Десять
заповідей більше не значення мають і що було відмінено сьомої суботи день (цей час четвертої
заповіді) і на його місце поставили перший день суботній?

Два столи камінь
І він дав Moses, коли він зробив наприкінці з спілкуючись з ним на горі Синай, два столи свідчення,
кам'яних столиках, написані з перстом Божим. Вихід 31:18
Ви бачите, Moses не писав Десять заповідей, Бог зробив своїм пальцем на два столи камінь. Це
все йде показати вам, що коли Ісус каже, що він прийшов до виконання, він є надання застарілих деякі
статути і постанов, ті, написані Moses, зокрема, тих, що стосуються жертвопринесення тварин, але
законів Бога, "Десять заповідей" є назавжди, поки всі виконані.

Більше елементів Десять заповідей
Він мені здається, що Ісус дарував Ні Коментарі або розширення, восьмої заповідь, (не кради), ні
десята заповідь (ти будеш не побажай). Я вважаю, що це так тому, що немає нічого більше, він може
додати в будь-якому той, який дав би більше сенсу або мети, ніж те, що Бог вже сказав про них. Немає
ніяких причин, щоб довести до завершення, те, що вже завершити.
Як ви можете бачити, Ісус вчить нас Десять заповідей, він не просто навчаємо Десять заповідей,
але він розширив на свій сенс, Ісус приніс Закону Божого і пророки до завершення. Тепер, коли вони є
повними повинні ми розпоряджатися ними? Вони виявляються застарілими? Вважати, що, щоб показати
вашу дурість і ваш обман. Те, що приніс Десять заповідей до завершення, Ісус, то зв'язку все це в
другому з двох його заповідей:

Любов ваш ворог
Ви чули, що сказано, "поробиш свого ближнього і ненавидь свого ворога. Але я вам кажу, Любіть
ворогів ваших, вас проклинає, робите добро тим, які ненавидять вас, і молитися за Благословляйте ви і
переслідувати вас... Matthew 5:43-44
Я бачу це як Ісус показує нам, що його перша заповідь, "Любов Бога з серця, душі і розуму,"
визначається за десять заповідей, навчаючи нас про них і то після цих навчань з посиланням на його
другий заповідь, "У виді Люби ближнього свого".
Цей Ісус пов'язує воєдино знову в наступному:

Вбивство
Ти будеш творити, ні вбивства, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, Шануй свого
батька та матір: і: Люби свого ближнього, як самого себе. Matthew 19:18-19
Ви бачите, як Ісус дав нам, його двох заповідях, перший того, щоб робити з люблячою Бога з
розуму і душі і потім на другий доведеться робити з люблячою вашим сусідом, він говорить те ж саме
тут, за винятком цього разу він дає список деяких з десяти заповідей, як визначення того, як любити
Бога, то говорить люблять свого ближнього. Це він робить, щоб показати, що, зберігаючи Десять

заповідей ви виконали перший з двох заповідей Ісуса, то шляхом, любляча вашого сусіда, ви виконати
другий з двох заповідей Ісуса.

Чому знищити, що грунтується на Ісуса?
Більшість з тих, які я говорив про Біблію побачити Десять заповідей, як тимчасові домовленості
між Богом і євреїв, але якби це було правдою, то чому Ісус підказав нам, що ми повинні тримати ці
заповіді, а це так очевидно він встиг зробити у Matthew 19:18-19 .

Ти християнин?
Так що я тепер задати питання ще раз, можна ви по-справжньому називаєш себе християнином
якщо ви не жити за вченням Ісуса Христа? Ісус вчить нас Десять заповідей, як я навів; тому, якщо ви
хотіли назвати себе християнином, це необхідно, що ви тримаєте Десять заповідей. Правда, в книзі
Matthew, Ісус тільки розповідає про ці заповіді, які стосуються моралі, але коли він вийшов на згадки
про не кради і не, це не означає, що ви можете ігнорувати їх, не більше, ніж ви повинні ігнорувати
перших чотирьох Божого Десять заповідей.
Якщо ви все ще не переконаний, все, що я показав вам, то що ви думаєте Ісус є сповіщатиме,
коли він каже: "не ні на йоту або заголовок повинен пройти", це говорить мені, що Десять заповідей є
заповіді Бога Нового Завіту, "Ісус Христос", а також закони Старого Завіту Бог, Єгова. Звичайно,
Христос є Богом, тому Бог Христа. Це був Христос, який дав Десять заповідей Moses; Це був Христос,
який пальцем своїм власним Написав Десять заповідей двома таблицями з каменю. Важливо, що ви
повірите, для не вірити, змушує вас не, окрім Ісуса як Бога в тілі людини, яка є необхідною умовою
християнин, а також даючи вам можливість викупу.

Хороші і погані
Бути синами Отця вашого, що на небі: бо він вирізняє його сонце піднятися над злими й над
добрими і дощ на праведних і на неправедних пахощі. Matthew 5:45
Бог дає його земного Баунті до хороших і поганих. Це для мене перевіряє моє визначення двох
заповідей Ісуса. Вони ведуть назад до Бога Отця і заповідей його, коло віри.

Чи ви праведні?
Слово правди , яка використовується в Біблії, що відноситься до , хто тримати і
дотримуйтесь законів Бога, десять заповідей. Якщо ви
не живете на шляху до Господа, то ти не Бога, якщо немає Бога, то ви ікру сатани.

Бог визначає праведність
Потім повинен повернутися і розрізнити між праведників і нечестивих, між ним, службовець
Бога і його що службовець йому не. Малахія 3:18
Як ви можете бачити, це визначення того, хто Бога вважається "праведників" і хто вважає Бога
"Wicked."

Пам'ятайте: в сервіс не означає бути рабом, але бути готовими помічник і помічник. Це
потім передбачає, що слуга Божий-повністю позаду і згідно з послуг, які він надає для Бога. Ви беруть і
згодні з законами Божими, і якщо так, чи ви труба це всім тим, що ви зустрітися і розмовляти з? Це
таким чином, які надають послуги до Бога.

Тільки праведники буде увійти в Царство
Небесне
Кажу бо я вам, "що крім праведність ваша може перевищувати праведність книжники та
фарисеї, ні в якому разі ввійдете в Царство Небесне. Matthew 5:20
У цьому вірші Ісус робить його абсолютно ясно, що якщо ви не "праведників", то вам не
дозволять це Царство Небесне. В такому випадку, давайте розглянемо, що значить бути "праведників",
як я показав це повинні бути визначені.
Бути праведників є тримати і слухатися Заповідей Божих,
Бути праведників полягає, щоб дати службу Богові,
Тільки праведники повинні увійти в Царство Небесне.

Знову ж таки я прошу вас, чи ви праведні?

Честь мати і батько
Цей недолік, праведности буде показано красиво в наступний вірш:
Але ye сказати, "Якщо людина повинна говорити його батька або матері, є Corban, тобто, це
дар ти невинні мене; Він повинен бути вільним." Марка 7:11

Подарунок (Corban) до Бога
Слово "Corban" визначається як: A Іврит жертву Бога або розміще
ння акцій до храму в Єрусалимі.
І ви страждаєте йому не більше робити нічого для свого батька свого чи матір; робить слово
Боже з жодного ефекту через ваш традиція, що ви доставили: і багато таких, як речі, це ви робите.
Марка 7:12-13
Знаючи, як я роблю, що старші храму було пошкоджено і під впливом сатани, цих двох
визначень, (праведників, або даючи Corban), не є синонімами, але на відміну від один одного. Якщо
Десять заповідей сказати на честь матері і батька, але замість облікових для них, якщо вони порушені
через хворобу або старості, ви даєте гроші до храму, то який є правильним, що потрібно зробити в очах
Бога.

Закон проти традиції
Matthew 7:12-13 є денонсацію Ісус традиції, які еволюціонували в єврейській вірі. Що якщо
чоловік дає у подарунок до храму замість на підтримку свого батька або матері, вони не ламаються п'ята
заповідь, Шануй свого батька та матір, яка звичайно зворотне і в непокорі Богу заповідь. Надавши цей
дар храму, а не ваші батьки, хто порушує 5 заповіді.

Пам'ятайте: Десять заповідей Закону Божого і як такий Верховний над будь-яких законів
людина.

Чоловічий винахід
Традиція є ще однією формою антропогенними закону або звичка. Саме в такий спосіб, а також
інші, що Сатана був пошкоджений храму та старших, а також багато священиків. Вони стали більше
зацікавлені в багатство, він може вилучити від людей, а не їх Бог дав мета на барикадах способи Богу.
Ця дискусія тому інша дискусія з десяти заповідей, що Ісус вчить нас про. По суті, він є не
просто навчаємо нам цю заповідь, але він засуджуючи традиції храм старші і показати їм, що їх традиції
знаходяться в прямому протиріччі з Закону Божого.
Ці традиції, які зроблені для non ефект Заповідей Божих, додані до віри, яка викликає віри
змінити з будучи поклоніння істинного Бога в віри людина власної винахід а не Божого.

Бог каже нам, як поклонитися йому
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
Я бачу, що це означає: ви повинні поклоняються Ісусу Христу точно, як він команд, якщо
змінити все, що він заповідав, то це не Бог створення, що ви поклоніння, і Ваша честь зовсім даремно.
(Не поставити слова в рот Бог.)

Я повинен панувати над ви
Як живий я, говорить Господь, Бог, напевно змушений рукою сильною і на протягнутої руки і
люті, мов той, буде я нормою над вами. Єзекіїль 20:33
Я перекладаю тринадцятого вірша до хочу сказати, що "вам буде поклонитися мені як я команди,
для якщо ви робите, не так, як я наказую, ви не поклоніння мене на всіх, але винахід свій власний, який
за замовчуванням поклонятися сатані."

Те, що defileth людини
Існує ще один вченню Ісуса, який я відчуваю, що охоплює важливість збереження Заповідей
Божих.

І він сказав: "що що приходить з людини виходить, те людину опоганює." Марка 7:20
Для від зсередини, з серця людей, виходять лихі думки, розпуста, крадіж, вбивства, перелюби,
здирства, лукавства, підступ, розпусту та завидющеє око, богозневага, гордість, безум: зло все це
виходить зсередини і осквернити людина. Марка 7:21-23
В цих віршах, Ісус показує нам що самі, ми обов'язково робити зло, тільки, зберігаючи і знаючи,
десять заповідей, вчення Ісуса здатні ми боротися з зло, яке є природним держави людину. Більшість з
тих речей, перераховані вище віршах, елементи Десять заповідей. Я відзначити, це так що ви зрозумієте,
що Ісус ще раз викладання Десять заповідей.
Як ви можете бачити, що Ісус вчить елементи з десяти заповідей. Він вчить не тільки десять
заповідей, але він розширюється на них. Як то може хтось називає себе християнином, якщо вони жити
за вченням Христа, і вчив Христос Заповідей Божих, так бути Святого Бога, ви повинні жити згідно
Заповідей Божих?

Святої Божої визначено
Визначення того, хто Святого Бога: ті, дотримуватися Заповідей Б
ожих, і мають свідчення Ісуса Христа. Ви підходите цим
визначенням? Вона є визначення, що Ісус дає в одкровення 12:17, чи не здається вам це розумно, щоб ви
все, що вам потрібно зробити принести себе у відповідність з цим визначенням? Адже альтернатива
спасіння це прокляття.

Воля Божа
Не всім, що промовляє мені, Господи, Господи, повинна увійти в Царство Небесне; але той, хто
робить воля мого Отця, що на небі. Matthew 7:21
Волю мого батька, перекладається дотримування Божих законів, які звичайно є Десять
заповідей. Ісус вчить нас, що незважаючи на те, що ви думаєте, що поклоніння Богу, які є ті, хто кажуть,
що Господь, Господь, є не по-справжньому поклонінням якщо вони тримають законів Бога перший.
Якщо ви не тримати Десять заповідей, то ви не праведниками, якщо у вас немає праведниками, то не
ввійдете в небеса.

Ті, які дають словах, не фактичної служби
Багато-хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, ми не передбачено в ім'я твоє? І в ім'я
Твоє є смертодійне що вип'ють? І в ім'я твоє зроблено багато чудових творів? І тоді я буде
сповідують до них: я ніколи не знав вас: Ідіть ви від мене, хто працювати беззаконня. Matthew 7:22-23
Те, що Ісус говорить вам тут хоча називаєш себе християнином і домоглися багато
християнських як робіт, він як і раніше буде не знаю, що ви, або ви визнаєте? Чому

спитаєте?

"Якщо я живу своїм життям, як християнин, чому буде він спростувати мене в Судний день?"
Він має вже відповіли на це питання в Matthew 7:21 вище. Все, що ви є і робити має бути у волі
Отця, що на небі. Це звичайна розмова, це просто означає, що, якщо ви не поклоняються Богу, як він
заповідав, що він буде обожнював, потім називати себе християнином і сповідують бути послідовник
вчення Христа, не збирається отримати вас в небеса.
Це тільки один більше доказів, що Десять заповідей залишаються в силі, і якщо ви спростувати
їх, тоді ви спростувати Христа. Одна з речей, які визначають християнин, з моменту заснування
Римської церкви є ті, які ходять до церкви на неділю. Проблема з цим, що четвертої заповіді явний
суботи – від сутінків або sundown у п'ятницю до sundown в суботу. Що, що сьогодні ви визначає як
християнин, ставить вас в прямій опозиції до Закону Божого.

Заявивши, вашого Спасителя Ісуса
Сатана буде мати ви вважаєте, що з метою досягнення викупу достатньо лише оголосити
любові до Ісуса і оголосити його вашого Спасителя.
Я просто дав вам велику кількість біблійні докази того, що заперечує це брехня. Ви повинні
вирішити, якщо докази я показав вам є достатньо, щоб переконати вас, що ваше життя з поклонінням
була брехня, і тому були не поклонятися Богу створення але помилкові Бога, сатана.
Я повинен сказати, це ще раз, вона є настільки важливим Святого Бога, "Бог, який дав Десять
заповідей Moses, був Христос, так чому б Христа зупинити вимагаючи збереження десяти заповідей,
коли він йде жити серед нас в тілі Ісуса?"

Щоб відновити втрачені дітей
Ісус прийшов, щоб нас спочатку, щоб не прощати гріхи всього людства, але повернути його
втратили дітей, нащадки Якова. Це змінилося лише після того, як ці діти відкинули Ісуса, і Бог взяв свій
заповіт від них і дав нове нації, нові люди. Це можна краще проілюструвати в наступні вірші.

Жінка Ханаан
І ось, жінка Ханаана вийшли з берегів ж і заволав його, кажучи: «Помилуй мене, О Господи, ти
син David; Моя дочка це важко вузької з диявол". Matthew 15:22
Але він відповів їй ні слова. І його учнів прийшов і благав його, кажучи: "відправити її геть; бо
вона волаючого після нас. " Matthew 15:23
А він відповів і сказав: "я не надіслано, але до: загублена вівця доме Ізраїлів." Matthew 15:24
Ви бачите, що Ісус був направлений відновити втрачені Ізраїлевих синів, хто пішов оману від
правдиву віру, щоб не прощати гріхи всього людства. Навіть сьогодні якщо ви не за Святого Божого,
який тримає Заповідей Божих і є свідчення Ісуса, ви не буде збережено. Заповіт ще потребує обом
сторонам заповіту дати щось цінне. Бог дає обіцянку життя вічне, серед інших подарунків. У відповідь
Ви повинні поклонятися йому як він команд для виконання вашого кінця заповіту. Бог команд, що у вас
є його заповідей, написана на серце своє, таким чином роблячи його моральність моралі і поклоняються
йому, як він команд, не вашого задоволення, але його.

Бог позбавляє другий заповіту
В обмін на Бог дає його благодаттю нові нації, яка є Святим Богом, вони, в свою чергу, повинні
дотримуватися його заповіді. Саме тому, що євреї зупинився, зберігаючи богів заповідей, що він
закінчив свій Завіт з ними. Це краще бути виявлені в наступне:
Чому й ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Matthew 15:3
Бо Бог заповів: Шануй свого батька та матір: і хто проклинає батька чи матір, хай смертю
помре. Matthew 15:4

Але ye сказати, "кожен, хто ви скажете до свого батька свого чи матір це дар все, що ти
невинні мене;" Matthew 15:5
І Шануй не батька свого чи матір, він повинен бути вільним. Таким чином ви зробили заповідь
Божу з жодного ефекту передання вашого. Matthew 15:6
Саме через жадібність храм старійшин, яких було дітей, даючи в подарунок до храму, що які
можуть і повинні були йти на добробут свого батька і матері, що викликало поклоніння Богу
перетворюватися віри блюзнірство. Ця практика є прямим порушенням 5 заповіді. Ісус використовує це
але один приклад хоч храм старійшин, є багато більш який показує відходить від справжнього
поклоніння Богу, щось інше, винайдений сатани і обняв старші храму.
Так само, як храм старійшин вважали себе послідовників правдиву віру, вони тільки дав словах і
практикував релігію власний винахід а не Богу. Як я вже говорив, синів Якова втратив свій заповіт з
Богом, це зумовлено невід'ємною до цієї дискусії. Вони поставили свої релігійні традиції до законів
Бога. Вони зупинилися, зберігаючи законів Бога. Як ви думаєте, що Бог має бажання що ви, як
християнин не повинно утримувати його закони? Щоб заявити про себе християнином і дати словах
Христа, не зробить вас Святого Бога. Про це свідчить у наступні вірші.

Словах Ісуса
Цей народ draweth близько до мене із своїм ротом і шанує мене губами; але їхні серця далека від
мене. Але марно шанують мене, бо доктрини заповідей. Matthew 15:8-9
Що це означає, хоч ти називаєш себе християнином, і ви часто ставляться до Ісуса, якщо не
збережено Заповідей Божих, то ви не Святого Бога. Так, як той, хто поклоняється Бога свій власний
винахід, його молитви будуть йти нечувано за істинний Бог, який означає, що ви молитеся марно.
Найважливіших єдине, що ті, моє покоління, які називають їх християни не робити це суботній
вірно.

Благодать Ісуса
Сатана буде у вас повірити, "Тому що ми жити під благодаттю Ісуса, вам більше не потрібно
тримати правда суботи, і на честь для воскресіння Ісуса в перший день тижня, що в порядку, ви
суботній в перший день тижня."
Бог не воскресити Ісуса на наступний день після дня він був розп'ятий через того ж дня Субота
була, і Бог хотів показати, що Бог не робить закони для інших, щоб зберегти, але що він виконує ті ж
закони. Бог-не вище своїх власних законів, прикладом для людини, що ми не вище його закони. Коли ви
тримаєте в перший день як день відпочинку, то ти образливою Ісусом і Бога. Ісус був залишений в
смерті за додаткові 24 години, з послух четвертої заповіді, для вас, щоб тримати в інший день, ображати
Ісуса.

Помилкової релігії
Сатана, шляхом його анти Христос, створила помилкової релігії, що Бог називає заповіді
чоловіків, або помилкові Євангеліє і помилкові суботи. Настільки успішною, Сатана був обманути
людина що весь світ вважає, що там немає нічого поганого з підтримання суботу неділю, і що цей
помилкової релігії є справжнє поклоніння Богу.

Бог визначає анти Христос
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
Це посилання для антихриста, церква False або церкви сатани. Це не те, що буде відбуватися в
майбутньому, в кінці часів, це відбувається прямо зараз і сталося за останні 1800 років. Біблія говорить
нам, що в кінці часів почала з Юлій Цезар, через його стає довічним диктатором, заснований що стане
Римської імперії. Це сталося шістдесят або більше років до того дня, коли Ісус був прибитий до хреста.
Нижче наводиться Писання, що я вважаю, що підтримує це розуміння.

Кінець часів починається
А король півдня повинні бути сильними і один з його князів; і він повинен бути сильним над ним і
пануйте; панування його – панування несе велику владу. І в кінці років вони повинні об'єднатися себе;
для короля дочка півдня станеться цар півночі зробити угоди: але вона не повинен зберегти владу arm;
ні він повинен стояти, ні його за руку:, але вона повинна бути дати вгору і вони принесли її і він, що
породив її і він, що зміцнюється її в ці часи. Daniel 11:5-6
Я переконаний, що це пророцтво Юлій Цезар, Марк Anthony Клеопатри і посилання в кінці років
свідчить, що вони вже були в кінці часів і таким чином починається ще до народження Ісуса. Тільки
історична подія, що може бути такий знакова подія, про те, що гарантує Бога, як про те, що вони вже
були в кінці часів був, коли Юлій Цезар закінчився Республіка Рим і зробив його імперія, змушуючи
Сенат оголосити йому довічним диктатором. Я вважаю, що це буде дуже важливо, і я покажу вам чому в
наступному.

Дракон робить війни
І Дракон з жінка його і пішов, щоб провадити війну зо реліктові її насіння, які утримують
Божих заповідей, і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17
Ви бачите, який є "Дракон", диявол "лютував", що означає жорстоко сердит
ися на "жінка" , яка є Святим Богом, або тих, хто займається справжнє поклоніння Богу, що він
робить війни на "реліктові насінням її," який Ісус потім визначає як ті, що, "дотримуватися
Заповідей Божих, і мають свідчення Ісуса Христа".
Але як ви можете бачити тут, те, що визначає святих Бог показано вам цей вірш, який є Новий
Заповіт, даровану апостола Іоанна Ісус, в баченні. Сам Ісус говорить нам, щоб бути правдою віри, у
поклонінні істинний Бог; Ви повинні тримати заповіді Бога, який є Десять заповідей, і мають свідчення
Ісуса Христа, що означає вірити, що Ісус є Бог у плоті людини, а також обійняти його вчення. Обидва
необхідні, або ви є не поклонінням як він наказує, що він буде поклонялися.
Якщо хто-небудь сказав вам що-небудь ще, потім вони, агенти сатани, щоб обдурити вас і що
обманом унеможливить поклоніння Богові, як він наказує. Нижче наведено ще один приклад

викладання Десять заповідей Ісуса. Ці вірші є досить істотними мені, бо я попросив це питання часто в
моєму житті, довго перед тим, як Бог показав мені світло його правди.

Як отримати вічне життя
І коли вирушав у путь, прийшов один працює, і спитався його і питали його: Учителю Добрий,
що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? Позначити 10:17

І Ісус же промовив до нього , Чому звеш ти мене добрим? Ніхто не є добрий, але одна,
тільки сам Бог. Позначити 10:18

Відповідь Ісуса
Знаєш заповіді, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, кривди, Шануй
свого батька та матір. Позначити 10:19
А він відповів і промовив йому: Учителю, всі ці мати я змалку. Позначити 10:20
Ці вірші є досить істотними, тому що Ісус просто сказав нам, що ми повинні зробити, щоб
врятуватися, так що ми можемо увійти в Царство Небесне і мав життя вічне. Як ви можете бачити, Ісус
дає список деяких з десяти заповідей його відповідь. Ісус просто відповіли віковий питання, "Як
отримати вічне життя?" Його відповідь є збереження десяти заповідей. Знову я питаю, "як може хтонебудь називають себе християнином, якщо вони не жити за вченням Ісуса? Якщо Ісус вчить нас Десять
заповідей, то бути християнином, ви повинні тримати Десять заповідей, яка є те, що Бог говорив всім
разом.

Бачачи брехні для брехні, що це
Сатана буде ви вважаю, що Десять заповідей не є обов'язковою вимогою бути
християнином, і як ви бачите, ви були збрехали.

Любити мене, стережи мої заповіді
Як один, що ось і настав нещодавно для поклоніння Богові створення я Ревний в моє бажання,
щоб розповісти всім, у мене є будь-який контакт з те, що тепер я знаю, щоб бути правдою. Я навіть мав
думки, які я хотів би бачити мого уряду, змінені в одну, що знаходиться в гармонії з законів Бога. Я
впевнений, що є ті, які вважають, що бути вірними вірі вимагає, що ми зробити наш уряд у вірі, а також.
У наступні вірші врегулював Христа.

Дати кесарю
Тому рендерінгу кесарю те, що є Цезаря; а Богові те, що Боже. Matthew 22:21
Щоб змусити релігії на інших, отримуючи цивільного уряду до питання законів, є не потурання
Ісуса як показано вище вірш. Для мене це Христа вказівки, що він визнав відділу громадянське уряд і
що вірою Бог.
В тому, що я людина, яка нещодавно прийшла до віру Христа, мені б хотілося побачити світло,
що Бог показав мені. Це являє собою Святого Бога, хочуть, щоб порадувати своїх знайти світло Божої
істини іншим так якомога більше піддаються йому.

Інструкції до апостолів
Пам'ятайте: коли Христос доручив учням, щоб піти і проповідувати слово, він пояснив їм,
щоб уникнути тих місць, де вони відкинули або проти. Він велів їм тільки на проповідувати для тих, хто
відгукнувся позитивно до слів.
Але коли вони вас переслідувати в цьому місті, втечіть в іншу: Поправді кажу бо я вам, Ye
повинен не пройшли через міст Ізраїлю до син людський, стати. Matthew 10:23
Якщо Христос доручив своїм учням, щоб триматися подалі від тих, хто відкинув їх, тобто таким
чином, не намагався змусити їх навчання на інших, то ми повинні робити будь-яким іншим? Для нас,
щоб змусити нашу віру на тих, хто не хоче прийняти його маючи наш уряд пройти законодавства,
змушуючи її громадян приєднатися до них це не так, як Ісус має намір. Бог Отець буде мати свою

помсту на них, коли це Божий задоволення робити це. Бог хоче, що ми всі прийти до нього, тому що ми
вирішили через наші прийняття його істини.

Як Harmless як голубів
Ось, я посилаю вас вперед, як овець в розпал вовків: Отож, Будьте мудрі, як змії і прості, як
голуби. Matthew 10:16
Тому якщо ви новачок в слово Боже і мають правдиву віру в Ісуса, то в ревність принести слово
Боже для інших навколо вас, не намагайтеся силою нової знайшли розуміння інших, але звертаюся до
тих, хто хотів слухати і навіть тоді говорити як нешкідливий голуби.
Якщо єдиним способом для релігійних переконань прийняти тримати це для того, щоб змусити
себе на людей, як, здійснивши національний уряд втілювати в життя закони які підтримують релігії,
потім якого роду релігією є його? Тільки Бог має владу, щоб довести свою віру іншим, відкривши свої
серця. Ми Святим Богом, але його судна, який транспортує його слово. Ті, хто є частиною вашого
сімейного підрозділу, ваша відповідальність, щоб виховувати у вірі. Бог є Богом любові і миру. Щоб
проповідувати його слово за допомогою будь-який спосіб, крім любові і миру є корумпованим його
слово.

Бенджамін Франклін сказав:
Коли релігія є хорошим, він буде піклуватися про себе. Коли релігія не піклуватися про
його собі і Бог не вважають за потрібне, щоб піклуватися про нього, так що вона має
звернутися до цивільної влади за підтримку, як докази, щоб мій розум, що причиною поганого.
Іншими словами, якщо Бог не позаду релігії потрібне цивільної влади приймати закони, щоб
підтримати його, потім релігією є не Бог, а сатана.

Як це воля Божа
В тому, що ж, це не горить для Святого Бога, зайнятися з руки, або будь-яких інших інструментів
війни, щоб прогрес ваші релігійні вважає, Бог буде сяяти світло правди його на ті, які він буде, як свого
задоволення, нічого не можна зробити, що Бог не може сам. Це наша робота як святі Божому

проповідувати справжній слово Боже, але тільки щоб проповідувати. Якщо люди не слухає, те, що є між
ними і Бога. Коли Ісус повернеться, він буде приймати піклуватися про всіх тих, що перебувають в
опозиції до нього, він буде потребує нашої допомоги, у відпустку за справедливість.

