Урок 12
Субота Неділя
Має Бог потурання його дотримання?
Для того, щоб переконати вас, читач, важливість дотримання правильного дня як лордів день
відпочинку, я хочу, щоб зробити цю точку дуже ясно; перший день або неділю суботній є брехнею
сатани.
Я особисто вивчали Біблію старанно з лютого 2007 року. Я станом на ще не знайшли будь-яку
команду або інструкція від Бога або Ісус, що Бог уповноважених або потурання передачі дотримання
суботи від 7-й день тижня, як це прописано в четвертої заповіді, перший день тижня. Незважаючи на це
ці християни, що я говорив, у тому числі два висвячений міністри, запевняти мене що неділю
дотримання є правильним. Існують три первинні вірші в Біблії, що, хто тримати в перший день суботу
або неділю суботи, відноситься мене як підтвердження, що зробити це прийнятно для Бога.

Перше неділю посилання
Марія Магдалина прийшов і сказав учням, що вона бачила Господом, і що він говорив ці речі їй.
Іоанна 21:18
Якщо ви читали вірші до цього ви будете знати, що ці події що відбуваються в день, що Ісус
воскрес з могили. Коли тілу воскреслого Ісуса говорить з Марією Магдалиною, це перший день тижня,
і рано, коли він був ще ранок сонце не піднявшись над горизонтом.
Потім в той же день на вечір, будучи в перший день тижня, коли двері були закриті, де учні
були зібрані через страх у євреями, прийшов Ісус і стояли в середовищі і каже до них:, миру буде
Найсвятіше для вас. Іоанна 21:19

Перше, що є найбільш очевидним для мене, що немає ніякої згадки в цьому вірші або будь-які
попередні чи наступні вірші, що навіть припускає, що сьомий день суботній в даний час замінені або
замінені перший день суботній. Отже, давайте подивимося, що цей вірш насправді говорить нам.

День і час, відведений
Перше, що я бачу, що день та час отримують той же день на вечір, будучи в перший день
тижня, ці слова сказати мені, що ця подія відбувається в той же день, що було знайдене тіло Ісуса не
вказано, що ми знаємо, перший день тижня або неділю і тілу воскреслого Ісуса говорив з Марією
Магдалиною. Ці слова також сказати нам, що він на вечір, або до сутінків (sundown), коли Ісус з'явився
в кімнаті, де були зібрані апостолів. Тому ця зустріч відбувається ввечері в неділю, перед sundown.
Наступна частина цього вірша, "коли двері були закриті, де учні зібрались були через страх у
євреями," не говорить нам що вони зібрані з метою дотримання суботи, але вони збираються для страх
за своє життя, тому, що вони стурбовані тим, що вони будучи обшукали для фарисеї (євреїв) храму. Я
визнаю, вони були найбільш ймовірно, бере участь у багатьох молитви під час цієї Асамблеї, але в
жодним чином це припустити, що він був на шляху до замісної сьомий день суботній. Що так багато хто
вони проявляли себе як християнського передати мені цей вірш, показує, що мені просто як успішний
Сатана був в обманювати всіх нас, для одного разу я вважається, неділя справжній день відпочинку, а
також.

Друге посилання
А дня першого в тижні, коли учні зібралися разом, щоб ламати хліб, Paul проповідував їм:
готовий поїхати на завтрашній день; і продовжував свою промову до опівночі. Діяння 20:7

Посилання на день
У першій частині цього вірша ще раз дає нам посилання на день і на перший день тижня,, так
що ми знаємо, що це насправді є день, коли ми називаємо неділю, перший день тижня.

Посилання на час
Друга частина цей вірш є час посилання, коли учні зібралися разом, щоб ламати хліб. Це
говорить нам, що пора diner, або в другій половині дня, але поки не вечір. Це означає, що ця зустріч
відбувається на неділю, через деякий час після полудня, але перед sundown з метою розривання хліб,
(що мають щось з'їсти.)
Третя частина цей вірш говорить нам, що поряд з наявністю вечерю, їх благовістив Paul. я бачу,
як коли вирвані з контексту, це можна припустити, що Paul тримає молитви суботи на неділю, але
контексті виявлення в останню частину цей вірш.
Paul проповіді на ці люди, тому, тому що він змушує готовий поїхати на завтрашній день; Paul
готується залишити в першій половині дня, і тому присутніх мають потребу в його даючи їм вказівки у
свою віру. Це жодним чином не говорить мені, що проповідь, що займається Paul замість або в
підстановки для дотримання сьомого дня суботи. Якщо ви мають правдиву віру, це друга натура молити
Бога кожен день тижня, але коли у вас є одним з таких популярність як Paul у вашій компанії, то цілком
логічно, що вони хотіли б почути, що він повинен сказати, незалежно від дня тижня.
Ця остання частина цей вірш є ще один час посилання, і продовжував свою промову до опівночі,
яка розповідає мені, що це складання тривало добре минулої неділі в ніч з понеділка, як Бог розповідає
часу.

Пам'ятайте: sundown або Сутінки закінчується старі день неділі і починається новий день
понеділок. Що вони тривали до опівночі означає, що вони продовжували від Заходу, настання
понеділок, опівночі понеділок другий день тижня.
Якщо це так, і ви вирішили вірити брехні сатани, не слід також врахувати другий день
тижня (понеділок) як заміна день для суботи, а також?
Є подальше контекст, щоб цей вірш, якщо ви будете продовжувати читати вірші наступного, ви
побачите, що ці час посилання були використовується, щоб закласти основу для те, що тема була
справді про те, що є той факт, що молода людина Eutychus, заснув впала з третьому мансарда і був
оголошений мертвим, де за Paul обійняв хлопчик і оголосив, що його життя була ще в нього. Якщо ви
потім продовжувати читати, ви знайдете, що складання потім продовжував говорити до перерви дня, що
зробить його понеділок вранці sunrise. Я може не бачу логічних причин чому це може бути обернувся

припустити, що це є причиною для передачі сьомого дня Субота (субота) до першого дня (неділя). Таке
живлення брехні сатани, щоб так багато прийняли це як доказ що Неділя є правильного дня суботи.

Третій посилання
Тепер щодо збору для святих, як я дав замовлення до церков галатійських навіть як ye. А дня
першого тижня Нехай кожен з вас лежав ним в магазині, як Бог hath процвітав йому, що не бути
ніяких зборів, коли я прийшов. Я Коринтян 16:1-2
Очевидно, там є колекція зібравшися для тих, хто в Єрусалимі, які опинилися під важкі часи. Це
також видно з цього вірша, що самі просили присутності Paul тих віри в місті Galatia почати цю
колекцію, бо він вказує на те, що ті, що цей лист на адресу в місті Каринтія, зробити, як він має
попросив їх в Galatia.
Перша частина цей вірш є ще раз посилання на час, яка ще раз говорить нам, що Paul говорить
про перший день тижня, або неділю.
Друга частина цього вірша, нехай кожний один з вас розташування за ним в магазин, говорить
нам, що Paul задає цих людей до віри робити, помістити в зберігання цих пожертвувань зібрав по
заповіту. Це не означає, що він просив ці люди провести послуги суботи на неділю, але що вони
поклали в зберігання речей, які пожертвували буде надіслано до Єрусалиму. Я бачу, це робиться на
неділю, тому що заповіту не збираються разом розповів про те, що Paul писав у своєму листі до суботи
день раніше, в їх дотримання суботи, так вони не знають про необхідність пожертвування, і тому, що це
не правильне зібрати ці пожертвування в суботу , вони повинні чекати, поки неділю розмістити
пожертвувань на зберіганні.
Остання частина цей вірш є важливим розгляді питання суботи на неділю. Paul каже, що не бути
ніяких зборів, коли я приходжу. Він не дає дату і час, що він очікує, що прибувають в Карінтії, але коли
він це робить він хоче не зборів на той час. Я можу тільки припустити, що причина, він не хоче будь-які
непотрібні зборів за активну переслідувань християн, і він не хоче, будь-який з збори, введені в будьяких більше ризик discovery, ніж там має бути. Існує також можливість того, що тих, хто в Єрусалимі є
такою, що Paul відчуває необхідність поспішати там і не будуть уповільнені будь-яких зборів.
І коли я прийшов, кожного ye повинен затвердити вашого листа, їх буде я посилаю довести вашу
щедрість до Єрусалиму. Я Коринтян 16:3

Коли Paul йде він буде мати ті пожертвувань зібрав переданих до Єрусалиму з тими, кого
заповіту авторизував його надіслати їх з, на основі своїх листів інструкції до нього.
Ніде в цих віршах, ні в будь-який з попередніх чи наступні вірші, я чую жодної згадки про
перенесення сьомої суботи день до першого дня тижня. Просто тому, що перший день тижня, говорив з,
не є помилкової інтерпретації, що перенесення відбулося.

Сліпа віра, сатани зброя
Сатана робити Біблії істин і, давши помилкові інтерпретації викликає людей прийняти брехня
над очевидна істина. Це я бачу, як це можливо, тому, що більшість людей не хочуть брати зусиль і часу
у старанних пошуків за правду, вони задоволені тим, щоб прийняти те, що інші сказати їм, означає, що
Святе Письмо. Це визнання за сліпа Віра є одним з інструментів, що сатана використовує видають
лежить як істина.
Просто сидіти в церкві і слухати те, що хтось на подіумі говорив це не підміняти власного
дослідження сенс Писання. Коли ви покладатися на інших, щоб знайти відповіді для вас, ви поставити
себе в небезпеці з приділяється помилкові інтерпретації, заснована на брехні сатани а не на істини Бога.

Поклоніння Божого задоволення
Пам'ятайте про це: ми вибираємо, щоб поклонятися Богу; тому ми зобов'язані
поклоніння йому, як він команд, що ми поклоняємося йому. Якщо ви вирішили вклонитися йому в
деякому роді, який змінює навіть найменші те, що він заповідав, то ви вже не поклонятися Богу
створення, більше не вибрано поклоняються Ісусу Христу, але винахід ваших власних.
У перших чотирьох з десяти заповідей Бог прописано саме те, як він має намір що ми
поклоняємося йому. Сатана тільки необхідно змусити вас повірити, до зміни в будь-який з цих перших
чотирьох заповідей, і ви більше не поклоняються Ісусу Христу. Коли сатана шляхом його анти Христос
змінено суботи на перший день тижня, і тих, хто хотів, щоб поклонятися Богу, прийняв цю брехню,
дозволених Бога, то вони більше не є Богом, але язичники, а за умовчанням вони поклоняються є сатана.
Слово "Язичницькі" визначається як, не Божого .

Д-р Мартін Лютер
Дозвольте мені навести вам цитату з доктор Мартін Лютер (1483 1546) написана другу не довго,
перш ніж Мартіна Лютера був відлучений від Римо-Католицької Церкви.
Ми не можемо досягти розуміння Священного Писання дослідження або інтелект. Ваш
перший обов'язком є почати молитву. Помоліться Господа, щоб надати вам велику милість,
справжнє розуміння його слова. Немає не інших інтерпретатор слово Боже, ніж автор цього
слова, як він сам сказав: "Вони повинні все вчити Бога." Сподіваюся, що за безцінь від вашої
власної праці, від вашого власного розуміння: довіру виключно в Бога і в впливом його духом.
Вважаю, що це слово з людиною, який мав досвід."
Доктор Лютер є засновником лютеранської церкви. Те, що доктор Лютер говорив, якщо ви
хочете вивчати Писання, щоб знайти Бога, а потім ви не приведе до досягнення цієї мети з інтелектом і
розуміння, тільки Бог може дати вам розуміння його Святе Євангеліє. Тільки за його керівництво
молилися Богу, може вам сподіватися, щоб повністю зрозуміти.
Я особисто засвідчити правду про ці слова доктор Лютер, я намагався знайти розуміння через мої
власні особисті мудрість і здатність усвідомлювати, але мені не вдалося. Не було, поки я молився Богу
його керівництво, які я зараз намагаються зробити найбільш кожного разу перед початком будь-якої
сесії дослідження, що я почав по-справжньому зрозуміти, і при знаходженні розуміння, я знайшов Бога
в особистих і інтимних спосіб.

Успадкування життя вічне
Там ще один аспект поклоніння Богові, як він Бог команди, які я вже згадував, але ви можете не
сприймають, так що, отже, дозвольте мені показати вам в наступних двох людей Біблії, які виявляє цей
додатковий елемент.
Ця перша людина, я вже в інші уроки, говорив вам про від книзі Марка, але цього разу, я буду
використовувати свої посилання від книги Луки, тому що я відчуваю, Луки дає більш яскравим,
розповідаючи. Я буду давати весь текст як це вказано в Біблії, то я буду обговорювати значення після
цього.

Як я можу успадковувати вічне життя?
І певним лінійки запитав його, кажучи: «Учителю Добрий, що робити мені, щоб вічне життя
осягнути?» Луки 18:18
А Ісус відказав Йому: "Чому звеш ти мене добрим? Не долучалося добрий, що Бог." Луки 18:19
Знаєш заповіді, "не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, Шануй свого
батька та матір." Луки 18:20
І сказав він (певні лінійки), все це я виконав від юнацтва. Луки 18:21
Тепер це почув ці речі, він промовив до нього "ще lakest ти, одна річ: продати все, що ти і
поширювати до бідних, і ти будеш мати скарби на небі: і Приходь, йди за мною." Луки 18:22
І він, почувши це, він був дуже сумний: тому що він був дуже багатий. Луки 18:23
І Ісус же, побачивши, що дуже сумні, він сказав: "як тяжко отим, хто має багатство
набувають в Царство Боже!" Луки 18:24
Для нього це легше верблюд пройти вушко, ніж багатому ввійти в Царство Боже. Луки 18:25
І почув він сказав: "Хто тоді може спастися?" Луки 18:26
І він сказав: "те, що неможливо з чоловіками є можливим з Богом". Луки 18:27
І промовив Петро "Lo, ми серйозними проблемами і пішли за тобою слідом." Луки 18:28
І сказав він до них: Поправді кажу вам,: "немає людини, щоб покинув свій дім, або батьків, або
браття, або дружини або дітей, заради Царство Боже, які не прийме впускний колектор більш цього
часу і в світі життя вічне. 18:29-30 Лк.

Пояснення
А один із начальників запитав його, кажучи: Учителю Добрий, що робити мені, щоб вічне
життя осягнути? Луки 18:18
Ось віковий питання. Те, що мені потрібно зробити, щоб потрапити в рай? Те, що потрібно
зробити, щоб досягти життя вічне? Я ще дивуюся, що відповідь, що написано в Біблії для всіх цих
останніх 2000 років, ще питання як і раніше просять хоча відповідь тут у всіх на виду.

Відповідь Ісуса
Знаєш заповіді,
Не чини перелюбу,

Не вбивай,
Не кради,
Не свідкуй неправдиво,
Шануй свого батька та матір. Луки 18:20
Ісуса відповідь дуже проста, "Знаєш заповіді:," який повинен сказати, що відповідь на "що
робити мені, щоб вічне життя осягнути?" Десять заповідей. Якщо ви бажаєте вічне життя, вам
потрібно тільки тримати Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа. Хоча в тринадцятого вірша,
Ісус згадує лише деякі з Заповідей Божих, він необхідний лише згадати про один, тому що він розмовляє
з першого століття єврей, який і зрозуміє, що коли одна з Заповідей Божих згадується, всі призначені.
Дозвольте мені повторити, щоб потрапити на небеса і життя вічне, а потім роби, як Ісус говорить нам
робити, ТРИМАТИ десять ЗАПОВІДЕЙ.
І сказав він (певні лінійки), все це я виконав від юнацтва. Луки 18:21
Ця людина говорить Ісус що він жив у всіх десяти заповідей з юності.
Тепер це почув ці речі, він промовив до нього "ще lakest ти, одна річ: продати все, що ти і
поширювати до бідних, і ти будеш мати скарби на небі: і Приходь, йди за мною." Луки 18:22
Біблія вчить нас, що Бог Старого Завіту і Ісуса, Бог в Новому Завіті, хто одного Бога, як говорить
нам: "Love Me, підкорятися мене, поклонитися мені і стережи мої заповіді." Тут Однак, Ісус просто
поповнила ще однією обов'язковою вимогою. Дати ваші земні володінь геть а потім йти, ходити з
Ісусом.
Ви бачите, це в такому ж світлі, що мені робити? Не Ісус просто сказати, ця людина що тому, що
він прожив своє життя в параметрах продиктовано Десять заповідей, що якщо він дає мирські
пограбували геть і приходить і йде з ним, Ісус, стає ще один апостол, він буде мати дар вічне життя?
Людина була запропонована життя вічне та Царство Небесне, що таке цей чоловік відповідь?
І він, почувши це, він був дуже сумний: тому що він був дуже багатий. Луки 18:23
І Ісус же, побачивши, що дуже сумні, він сказав: "як тяжко отим, хто має багатство
набувають в Царство Боже!" Луки 18:24
Для нього це легше верблюд пройти вушко, ніж багатому ввійти в Царство Боже. Луки 18:25

Як ви можете бачити, людина не бажає віддати земним пограбували, навіть не за обіцянку життя
вічне. Я бачу це як людини озеро віри, що Ісус Бога в тілі людини, або що його утримання на багатство
цього світу, переважують обіцянкою життя вічне та Царство Небесне.
І почув він сказав: "Хто тоді може спастися?" Луки 18:26
У вас дивуватися, чому апостоли б поставити це питання? Якщо людина живе своїм життям,
згідно з законами Божими і до цих пір не може увійти в небесах, потім те що грішники нас? Це
пов'язано наших обговорень писаннях Paul. Ви не буде збережено тільки добрі діла, Есть что-то більше
потрібно.
І сказав він (Ісуса), "те, що неможливо з чоловіками в можливе для Бога". Луки 18:27
І промовив Петро "Lo, ми серйозними проблемами і пішли за тобою слідом." Луки 18:28
Як ви могли б згадати, коли Петро і його брат були на ловлячий рибу човен, готуючись вирушити
і Ісус ходив по і попросив їх прийти, ходити з ним, вони відразу ж, відкласти те, що вони робили і
залишив їх батько, йти, ходити з Ісусом.
Тепер Петро і його брат не були багаті, але вони мають свої власні корабель і свій власний бізнес,
як рибалки. Хоча не чоловіків багатства, вони звернулися їх спиною на все, що їм довелося, йти, ходити
з Ісусом. Те, що Петро говорить тут, це, що ми покинули все, що нам довелося йти, йти з вами, так це
означає, що ми увійти в небесах і мати життя вічне? Ісус не відповісти на це питання приховані
безпосередньо, але він сказав це,
І він сказав їм: "Поправді кажу вам: немає людини, щоб покинув свій дім, або батьків, або
браття, або дружини або дітей, заради Царство Боже, які не прийме впускний колектор більш цього
часу і в світі життя вічне." Луки 18:30
Те, що Ісус говорив, що свої Нагороди будуть "Різноманітті", у світі прийти вічного життя.
Цікаво, однак, це дійсно те, що Ісус говорив до людини, який запитав як вічне життя осягнути? Щоб
отримати повне уявлення про те, що Ісус тільки що сказав, треба спочатку піти перша заповідь Ісуса,
"Любов Бога з вашого серця, душі і розуму". Як я показав, досягається це або Маніфесту, зберігаючи
Десять заповідей. Існує більше тим не менш, щоб весь сенс цю заповідь, даного Ісусом. Помістіть Бога
більше всього, у вашому житті. Підтримуючи моралі Десять заповідей, і робить їх власний, в
особистості і характер приносячи вам ближче до будучи "однієї з Богом," або "буття в Дух Господа,"
, але там це щось більше, необхідні, щоб бути досконалим в вашу віру.

Ви повинні вірити і розумію, що все, що ви володіти, власний і є, все багатство, влада і prestige,
ви отримаєте в цьому житті, це ніщо Богу, якщо ви не вклонявся йому як він команд. Так коли цієї
людини, не могла віддати його багатства і ходити з Ісусом, він показав, що йому не вистачало цієї
остаточний вимоги до Бога любові з вашого серця, душі і розуму.

Книга Йова
Друга особа Біблії, що дозволяє дати визначення щоб навчитися любити Бога з вашого серця,
душі і розуму, я хотів би познайомити вас, названий роботу.

Збір на небі
Тепер сталося одного дня, коли сини Бога прийшов, щоб представити себе перед Господнім
лицем, і сатана приходили й серед них. Завдання 1:6
У цьому одному вірші Бог дає можливість зазирнути в його Тронний зал на небесах. Сидячи на
його троні, своїх дітей, яким я інтерпретувати ангелів, одним з яких є Люцифер (сатана), будучи
представити себе перед Богом.

Бог поставить сатана питання
І сказав Господь до сатани: "звідки це ти приходиш?" Потім сатана відповів Господь і сказав:
"Від поїздки і вперед на землі і від ходить туди-сюди в ньому". Завдання 1:7
Тут Бог просить сатани, де він був, і сатана відповіді на землі. Ви повинні взяти до відома тут, що
Люцифер був не згадується як сатана поки він впала від благодаті. Назва означає, сатана, впав ворог.
Що цей вірш називає його як сатана має важливе значення. Можливо ви побачите це як історія
розгортається.
І сказав Господь до сатани: "ти маєш вважається Раб Мій Йов, що там немає подібних йому в
землі, ідеальний і вертикальному людина, який злякався Бога і escheweth (shuns) зла?" Завдання 1:8
Що Бог називає роботу будучи ідеально підходить, каже мені, що робота зберегла законів Бога і
прожив своє життя в праведності. Боятися Бога не обов'язково означає, що боїться Бога, це означає, що

боятися з вас, які могли б грішити і таким чином не подобатися, образити, образа, або лікувати
нешанобливо Бога, тим самим викликаючи Божий гнів і страждають свій гнів на вас.
Кажуть, що він був на землі, Бог поставить сатана питання. Ви дивився на роботу, цікаво
дізнатися, що сатана думає про свого раба?

Пам'ятайте: два з них, не поодинці, а компанія всі сини Божі. Сатана, Люцифер був одного
з двох ангелів, які стояли по обидві сторони від престолу Бога, тому він був дуже поважали не тільки
Бога, але всі інші Небесного істоти і Бог, демонструючи ввічливості до Люцифер, хотів його думку
роботу, щоб бути оприлюднені до його синів. Бог не забув, що сатана ненавидить Бога, проявилася була
в Garden of Eden.

Відповідь сатани
Потім сатана Господь відповів і сказав: "чи роботу страх Божий зведені нанівець? Не ти
настановив його, і дім його, і про все, що він забезпечив? Ти маєш благословив чин його рук, і його
речовина збільшився на землі. Але висунули Простягни тільки руку свою і доторкнися до все, що його, і
він зневажить тебе перед лицем Твоїм. Завдання 1:9-11

Пам'ятайте: це буде зустріччю, сини Бога, Множинне число, більше, ніж один. Сатана
просто кинув виклик Бога і праведності роботу перед свідків. По суті, сатана виклик, що робота тільки
любить Бога через все багатство, що Бог дав йому. Сатана каже, вважати, що всі геть, і робота буде хто
вас проклинає на вашому обличчі.

Виклик віри
Бог не дощ хаос на тих, хто любить і його слухають, але сатана зробила громадської
звинувачення, що Бог має реагувати.
І сказав Господь до сатани: "Ось все, що має в твоїй тільки на себе не висунути свою руку." І
пішов сатана від лиця Господнього. Робота 1:12
Так, що ви розумієте, не сказав Бог сатани, щоб завдати шкоди нічого, що є Іова, він просто
сказав: "все, що має в твоїх силах," те, що сатана вирішує зробити із силою, залишається до сатани.

Відпочинок роботу, я дам вам читати для себе, але що відбувається, є що сатана, а потім
повертається на землю і вбиває всі сини робочих місць, і я припускаю, що від посилання, що це було,
сім'ї, збір, коли вони всі були убиті, що його сина дружини і дітей були присутні і помер, а також.
Сатана буде також видалено з роботу свого багатства, так що він нічого не залишається.

Іова віри показав
Після того, як сатана зробив його гіршим, щоб робота, це робота мав сказати.
Потім роботу Йов і роздер плаща і обстриг свою голову і упав на землю і поклонився, робота
1:20
І сказав, голі прийшов, я з утроби матері моєї і голі повинен я повернутися туди: Господь дав, і
Господь hath відвезли; благословенне Ім'я Господнє, робота 1:21
При всьому цьому Йов не згрішив, нічого безумного Бога. Робота 1:22
Тому то я взяти мою плоть у моїх зубів та покласти мого життя в свою руку? Робота 13:14
Хоча він вбити мене, поки будуть вірити в йому: але я буду підтримувати власні способи шахти
перед ним. Робота 13:15
Він також повинен бути спасіння моє: бо не вступають в лицеміром перед ним. Робота 13:16

Вивчені уроки
Як ви можете бачити, в людині роботу, хоча він мав усе, що взяті з ним, у тому числі всі сім з
його синів, а також їхніх дітей, онуків Іова, він як і раніше поклонялися Богу і дав хвалу Богові.

Справжній характер Сатани
Це те, що Бог хотів, щоб бачили інші своїх дітей на небесах. Сатана мав ставив перед собою
завдання, які по суті інформоване підозрою на шляху Бог дав користь для деяких і утримується його
користь від інших. Бог доведено в цій демонстрації, що робота любили і поклонялися Богу, не тому, що
все, що він дав від Бога, а тому, що він любив Бога, період. Це також відкрив синами Божими те зло, яке
є сатана. Сатана не доведеться вбити сім'ї, робочі місця, що він вибрав для цього, показують, як сатана
жорстока та нещадної тому, що він є вбивцею.

Все зло є сатани, не Бог
Також варто відзначити тут коментар щодо тих, хто мав руйнівними втрати і фактично
проклинати Бога. Якщо тих осіб, які поклонялися в будь-якому церков, які є помилковими церкви і тому
не з Богом, але помилкові Бога, то це може сказати, що вони прокляті Богом створення, чи це насправді
прокляття стягуються проти помилкові Бога? Якщо у вашого поклоніння ви думаєте ви молилися Богу
створенню, але через брехні сатани, по суті поклоніння помилкові Бога, сатана, то це є сатани, який ви
лайки, незважаючи на те, що ви думаєте, це Бог. Я розуму Проте, що Бог не думаю, що це.

Божа мета
Незважаючи на те, що сатана думав, що він успішно поставили Бога в незручне становище, це
було по суті Бога, які створила сатана показати його брехня, звинувачення і характер для того, що вони
були. Це на відміну від людини, який хотів би знати, як вічне життя осягнути, але коли вона була йому
запропонована, може не охоче віддати все, що він мав. Саме в цих двох історій, що ви повинні знайти
остаточної інгредієнт у вашому відродження в Святого Бога.
В ім'я і слава, що є Бог і моя віра в Ісуса, як Бога в тілі людини я молюся, що я і всі, хто читав ці
слова буде знайти шлях до праведності і через праведність на віру, що єдиний шлях до Бога. Амінь.
Процес ви взяти на себе ваш шлях від одного гріха, щоб той, хто прогулянки в дусі Господа,
довгий і для мене важкого шляху. Як народжуються в цьому буде був повний ряд змін, які вам довелося
пройти через, перебуваючи в утробі матері, щоб переконатися, що ви здатні пережити в цьому світі,
відродження від одного гріха до одного в дусі будуть заповнюватися зі змінами вашої особистості і
характер. Народження тільки взяли дев'ять місяців розвитку, відроджується в дусі буде взяти до іншої
частини вашого життя.
Як я вже сказав на початку ці уроки, ці твори є не більш ніж інструментом. За допомогою цього
інструменту ви можете, якщо ви цього забажаєте знайти початку шляху праведності. Ці слова тільки
покаже вам вхід до шляху Однак. Шлях, сама слід дотримуватися, тільки якщо ви дозволяєте Ісуса
приведе вас вниз його. Я можу показати вам входу, але подорож за вами ходити, і радісно на вашому
боці ви зможете тримати на шляху і не коливатися або ковзання off.

Притча про сіяча
На даний момент в читанні цих уроків, ви повинні мати можливість побачити вхід до шляху
праведності, якщо ви цього не зробите, це тому, що ви до сих пір не дати собі до істини і стримує від
давати собі повністю до Ісуса. Це краще бути виявлені в нижче.
І він розповів багато речей їм притчами, кажучи: "Оце сіяч пішли назад, щоб посіяти. Matthew
13:3
І сіяв він зерна, упали до речі стороні, і пташки налетіли прийшли та їх повидзьобували:
Matthew 13:4
Упало на ґрунт кам'янистий де вони не мали багато землі: і негайно посходили, бо була; землі:
Matthew 13:5
І коли сонце було вгору, вони були випаленої; і тому, що вони не корінь, вони сухої геть. Matthew
13:6
І упало між терен; і терен низового з'явилися і душили їх: Matthew 13:7
Але інші впала в хороші землі і вивів фрукти, деякі та сторицею, деякі sixtyfold, деякі тридцять
років зігніть. Matthew 13:8
Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає". Matthew 13:9
Якщо ви не впевнені що таке значення притчу, Ісус пояснює.
Послухайте ж притчу про сіяча. Коли будь-хто слухає слово про Царство і але не розуміє, а
потім приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це той, який отримав насіння шляхом збоку.
Matthew 13:18-19
Вірш 19 пояснює, що ті, хто слухає слова Бога ще не розуміють їх змісту; саме вони, які будуть
найбільш сприйнятливі до брехні сатани. Якщо ви сказали щось від Євангелія, але не розуміють, що це
що ви сказали і не взяти на себе для дослідження і вивчати те, що ви сказали поки ви досягти розуміння,
а потім відкрити двері для брехні сатани. В його брехня, ви отримаєте розуміння того, що ці слова
означають, що мають правдоподібності, але є не те, що Бог насправді має намір що вони означають. Для
мене це гарний аргумент, що сліпа Віра є зброя сатани.

Все, що нам потрібно це віри, право?
Мені сказали, і не знаю, скільки разів в моєму житті, щоб зберегти все, що мені потрібно,
це віра. Вважаю, що я сказав, незалежно від того, що це таке, як істини через віру, і я будуть
збережені.
Але що це сатана говорити. Сатана розмовляють з вами через друзів, пастор або священика і
кажу вам щось і кажу вам, що це правда і тоді вам кажу, "не думай про це, бо якщо ви просто
прийняти його через віру, то спасешся." Що робити, якщо те, що ви сказали, це не правда, що якщо
це брехня, але ви говорять, щоб прийняти це вірою а не питання.

Віру через знання
Бог каже нам в Біблії, що віра досягається через знання, навчання собі і таким чином, розуміння
того, що Бог говорить нам в Євангеліє. Бог хоче, щоб отримати спасіння не сліпо, але через досягнуті
знання та освіта. Поклоніння і любов Бога, з ваших знань про свою правду, не від незнання і сліпа віра,
інакше ви могли жертвою брехні сатани.

Пізнати Бога, особисто і близько
Бог хоче, щоб прийти, щоб любити його, це можна тільки відбувається якщо ви вперше
познайомитися з ним особисто і найтіснішим чином, саме тому він хоче, щоб зрозуміти. Якщо Бог хотів
нам вірити в нього через сліпа віра, то він не викликав би Біблію, щоб бути написані в першу чергу.
Біблія є не легко читати і просто читав його без зайвих питань, це шлях до брехні сатани. Під час
вивчення та дослідження слова в Біблії та дати молитви до Бога, щоб допомогти вам знайти розуміння, а
потім шукати відповіді, як ви йдете, який є, як ви дізнаєтеся через старанного дослідження. Якщо не
поставити питання, коли ви плутати або невизначеним значення, то ви ризикуєте, читання та прийняття,
що інші сказав що таке значення, а не те, що Бог має намір це означає.

Ісус навчає нас
Це також як Ісус показав нам. Ісус був наш учитель, іншими словами, він освіту нам в те, що нам
потрібно буде отримати спасіння. Він відкриває цю необхідність навчання собі, як ми і надалі в наше
пояснення притчу про сіяча.
Але він, що отримав насіння на ґрунт кам'янистий, саме він що слухає слово і anon з радістю
приймає його; Matthew 13:20
Ще хто має він не корінь у себе, але dureth на деякий час: Бо коли скорботи чи переслідування
ariseth через слово, потроху він ображатися. Matthew 13:21

Віра без розуміння
Це людина, яка отримує слово Боже з радості і щастя, ще має не глибини його переконання, що
означає, що він чує правду, але не займає час і зусилля, щоб вивчити її і знаю, що це правда, тому, коли
він перевіряв його віри, через переслідування або під час горя або інших труднощів життя , він не дуже
впевнений і backslides.

Віра з знань
Якщо ваша віра заснована на особисті знання і придбав навчання з керівництвом від Бога, то
ваша віра має речовина. Боже Слово, то має глибокий сенс, тому, коли ви, переслідуваний за неї, ваша
віра, ви будете знати, від знань, що Бог, з вами, і що свою обіцянку вірна, який потім дає вам під силу
було витримати вашої віри проти переслідувань і негараздів.

Ті землі
Він також, що отримав насіння між терен є він що слухає слова; догляду цього світу а й омана
багатства, дросель слово, і він стає безплідних. Matthew 13:22
Цей вірш говорить те ж саме, коли Ісус сказав: "багата людина буде знайти важче, щоб
увійти до Царства Небесного, ніж Верблюдові пройти через голчине вушко." Хоча він отримає слово
з радістю, поставить він багатство цього світу і це життя в перевагу над обіцянкою життя в
майбутньому.

Віра, на основі освіти
Але він, що отримав насіння в хороший грунт він що слухає слово і understandeth його; який
також приносить плоди і народжує, деякі і сторицею, деякі шістдесят, деякі тридцяти років.
Matthew 13:23
Ще якщо він має основу особистих знань, потім насіння слова Божого будуть вирощуватися і
рости. Коли ви отримувати слово Боже і витрачати час і зусилля, щоб зрозуміти його значення,
виховувати себе в його правда, то ви принесуть плоди цього знання мульти згину.
Те, що Ісус говорить нам, тому, що хоча ми прийняти правду про слово Боже з радістю по-перше,
тільки ті, що справді шукаємо для Бога насправді є духовних сил, щоб продовжити подорож по шляху
праведності. Більшість інших буде повернутися спиною поклоніння Богу, коли вони ставляться на
випробування за свою віру або багатство цього світу мають пріоритет над обіцянки наступного життя.

Шукати Бога старанно
"Ті, хто шукати мене рано, (старанно), знайдете Me." Це слід за принципом особисте, один
на один з Богом. Просто ходять до церкви і сидять в мовчанні, поки хтось ще говорить з Біблії, не буде
тримати вас на шляху праведності, це вимагає зусиль з вашого боку, керуючись проводом Ісуса. Тільки
ті, що готові покласти в час і енергію в пошуках Бога і його правду є реальний шанс запобігти
досягнення, що ходьба в дусі. Ви не може покладатися на ваші родичі, друзі, міністр, вашої церкви, щоб
ви до цієї кінцевої мети перебуваючи в дусі, це подорож ви повинні ходити наодинці з Богом Ісуса як
керівництво, наставник і джерелом знаючи, куди йти, коли ви опинитеся в виделкою в дорозі. Це вірно в
свій життєвий шлях, а також як і духовне подорож.

Розуміння суботи
Ви можете запитати, що все це має спільного з суботи на неділю, яке є назвою цього уроку. Ви
знайдете нічого Святого Письма, що розкриває, що Бог дав команду або інструкцію, що Субота була
зберігатися в перший день тижня, і в результаті чого до кінця дотримання суботи і сьомого дня тижня.
Якщо Бог не говорити це, то брехня.

Вивчення та дослідження
Якщо ви в даний час прийняти і вважаю, що Неділя правильного дня тижня спостерігати суботи,
то ви не дали вивчення Біблії себе. Ви прийняли, що інші сказали тобі як правда замість того, щоб Богу
шукає пояснення. Я не маю на увазі сидіти і читати Біблію, як і Роман, але взяти час і зусилля, щоб
дослідження в історії і в словнику і узгодження Біблії, що Бог говорить у правді.
Я хочу показати вам в Писанні, як Бог дає команду і інструкцію, що залишає ніяких сумнівів, що
він є Богом, а не брехні сатани. Щоб показати, як контраст на непідтримуваний переконання щодо
суботу неділю.

Пасха
Перед Moses і вихід синів Якова з Єгипту не було жодних вимог, що тижневий дотримання пасху
була зберігатися. З виходу Бог дає командою розроблена та яскраві та інструкція про те, коли цей
Фестивальє слід дотримуватись, речей які і не повинні бути з'їдено, як це бути готовим і як ти його
з'їсти.
І цей день буде вам на пам'ятку; а додержувати це свято для Господа протягом поколінь;
додержувати це свято, Постанова назавжди. Вихід 12:14
Мені доведеться шукати докази того, що це буде зберігатися усіма, хто хотів би дати поклоніння
Богові як Бог команд, але я як і раніше невизначеним. До цього моменту я тільки певні, що дотримання
пасху має справу з другого заповіту а не з третього пакту, де Бог говорить нам, що є на відміну від
заповіту він мав з батьків. З цієї причини я переконаний, що дотримання пасху не вимагається святих
Божих, які є послідовниками Ісуса Христа.
Сім днів ви повинні їсти опрісноки; навіть у перший день ви повинні прибрати уважливо з
вашого будинку: бо кожен, хто житиме квашені хліб з першого дня аж до сьомого дня, це душа
повинен бути відрізаними від Ізраїлю. Вихід 12:15
У цей час Ізраїль ім'я є посиланням на народ Ізраїлю; у той час як під третій Пакті, Ізраїль
відноситься до причина Бог перейменований Джейкоб в Ізраїль і, таким чином, істинне і правильний
поклоніння Богу. Під другий заповітом встановлена Господом нації від рабів, яку він вів з Єгипту. Цей

народ був цивільних і духовного. Під третій Пакті немає жодна нація, тільки особи з законів Бога,
написані на своїх серцях.
У перший день буде там Святе зібрання і в сьомий день буде там Святе зібрання вам; без
способу роботи повинна бути зроблено їх, зберегти те, що кожна людина має з'їсти, що може бути
зроблено тільки з вас. Вихід 12:16
Слово скликання визначається як на великі формальні Асамблеї, ко
леджі, спільноти або старших членів церкви. Створення
пасху відбувається до кодифікації Десять заповідей і суботи. Незважаючи на це, тринадцятого вірша дає
вимога перший день тижня, який починається пасху і сьомий день тижня в кінці Пасху, як приділяється
по суті ж дотримання як суботи.
Це не говорить нам, що це перший день Великодня є першим днем тижня, який ми називаємо
неділю або Тобто сьомого дня сьомого дня тижня. Це може бути Кращий зрозумів, у контексті таких.
І Господь промовляв до Moses і Аарон в єгипетського краю, говорячи: "в цьому місяці несе до вас
на початку місяців: це буде перший місяць року вам." Вихід 12:1-2
Місяць говорив про тут, ми називаємо березень місяць. Бог говорить Ізраїлевих синів, що
березень місяць — перший місяць року. Це відкриває їй, давно чергову брехню, сказав сатана, який
викликав, які ми спостерігаємо січня в перший місяць року.
Говоріть: вся громада Ізраїлевих, кажучи: "в десятого дня в цьому місяці вони повинен вжити їм
кожна людина ягня, відповідно до дому свого батька, баранини для будівлі:" вихід 12:3
Тут Бог є інструктаж, що на десятий день березня, ізраїльтяни повинні прийняти ягня і тримати
його або підготувати його до жертви. Тому що Бог дає певний день (десятий день), ми можемо
зрозуміти, що це не дає нам будь-які визначеності щодо того, які день тижня, це має на увазі. Врештірешт, десятий день березня може впасти на майже будь-який з днів тижня, залежно від календар, який
використовується.

Знаю, що це: Коли Бог хоче, що ми знаємо, що день тижня він говорив про, він посилається
на нього як на "перший день, або на другий день, і т. д." Це він не зробив у його пояснення Пасхи.
А додержувати його аж до чотирнадцятого дня місяця: і вся збірка Заповіту Ізраїлю повинен
вбити у вечірній час. Вихід 12:6

Сім день тижня
Вони є вбити жертовний Агнець чотирнадцятого день березня. Я хочу, щоб побачити, що на
відміну від суботи, дня тижня, що чотирнадцятий березня падає на може змінюватися з року в рік,
беручи до уваги суботи завжди і назавжди на останній або сьомий день тижня. День тижня, не має
ніякого відношення до кількості днів в місяці, тому вона завжди і постійно в обертання перший-сьоме, а
потім повернутися до першого. Немає нічого на небесах, які дають нам будь-якої причини тримати сім
день тижня. Тому, ми тримаємо сім день тижня, тому що Бог створив той же час, він створив залишок
створення сім день тижня.

День підготовки
Ви повинні також взяти до відома що перший і сьомий день Великодня дотримання вам
дозволено робити будь-які роботи є необхідним для приготування страв, в той час як в суботу, навіть
заборонено приготування їжі. На приготування страв, ви повинні зробити протягом дня суботи до
суботи саме тому називається шостий день тижня підготовку день.

Опрісноків
Та ye повинен дотримувати свято Опрісноків; для в цьому того самого дня я вивів ваші армії
єгипетського: тому повинна ye спостерігати цей день у вашому поколінь за Постанова назавжди.
Вихід 12:17
В перший місяць чотирнадцятого дня місяця в навіть, будете їсти опрісноки, до однієї
двадцятої і дня місяця в навіть. Вихід 12:18
Вище два вірша потім надати коли пасху починається, і тому коли вона закінчується, яка
чотирнадцятого дня місяця до двадцять першого місяця. У цьому Пасха може початися на будь-який
день тижня, залежно від яких рік. У 2013 році пасху б почати в четвер і закінчується у четвер. У 2015
році Великодня починається з 14 березня в суботу, і закінчується березня 21st сонце вниз.
Я намагаюся зробити йдеться що пасху дотримання жодним чином не суперечить або замінює
дотримання суботи, і це відбувається тільки один тиждень на весь рік, беручи до уваги суботи
відбувається щотижня на сьомий день у безстрокове без уваги на те, що місяць або що рік він.

Сім днів не несе ніяких уважливо знайдені в ваших будинках: кожен, хто житиме те, що є
квашені, навіть що душа повинен бути відрізані від Заповіту Ізраїлю, будь він чужий або народився в
землі. Вихід 12:19
І ви повинні спостерігати цю річ для Постанова тебе і сини твої назавжди. Вихід 12:24

Постанова
Я переконаний, але не впевнені, що пасху невід'ємною частиною другого заповіт і не є частиною
третій Пакті. Так само, як обрізання в плоті є частиною першого і другого пактів і обрізання серця є
частиною третій Пакті. Незважаючи на те, що Бог команд, що це слід дотримуватись сини твої
назавжди він є частиною договору, і як тільки у євреями прийшли в порушення договору, вимогам його
було винесено застарілі.
Існує один інших доказів, що дотримання пасху не вимагається святих Бога, і це наступне: та ye
повинен дотримувати це річ для Постанова .

Пам'ятайте: Постанова, за визначенням тимчасовий закон, здатних бути внесені поправки
або припинено. Як я вже говорив, тільки десять заповідей, написано в камені, повинні тривати вічно. Це
моє розуміння і думка; Ви повинні молитися Богу за керівництво і розуміння самі.

В обмін на землі
Та це буде прибути пройти, коли ввійдете до землі, яку Господь дасть вам, як він обіцяв був, що
будете додержувати цієї служби. Вихід 12:25
Та це буде прибути пройти, коли ваші діти запитають вас, "що означає ye ця служба?" Вихід
12:26
То кажуть: це жертва Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли
він побивав а доми наші зберіг. І схилився народ і вклонивсь до землі. Вихід 12:27
Вся громада Ізраїлевих повинен тримати його. Вихід 12:47
І коли чужий повинні мешкати з тобою і буде тримати Пасха для Господа, нехай всіх своїх
чоловіків обрізуватись і нехай він підходь і тримати його; і він повинен бути як такий, що народився в
землі: для жодна uncircumcised особа повинна їсти. Вихід 12:48
Один закон буде йому, що це домашнє народився а приходька, що мешкає серед вас. Вихід 12:49

Вище п'ять вірші є важливими. У них Бог робить ясно, що тільки ті, що народилися Ізраїлю може
брати участь Великодньої трапези. Якщо хтось не народжені Ізраїлю бажає взяти участь в їжі вони
повинні спочатку принести себе і своєї сім'ї в відповідно до першого та другого пактів, а також
розміщення себе і своєї родини під закони Бога. Як тільки ви зробили це, вам буде на ізраїльтянин як
якби ви були народжені Ізраїлю.

Не національних кордонів
У цьому я бачу, що Великодня як один з аспектів нації Ізраїль і його автентичність як
суверенною державою, яка є однією з причин, чому не бачу дотримання пасху як необхідний святих
Бога підпадають під третій Пакті, що немає національних меж.

Нація священиків
Це є також говорив мені, що Бог передбачалося, що народ Ізраїля заохочувати інших до
перетворення на віру Ізраїлю, так само, як християни заохочувати інших конвертувати в вчення Ісуса
Христа. Наскільки мені відомо, це те, що євреї ніколи не робив, вони були ревнивий про свої стосунки з
Богом і не зацікавлена в перетворення інших поклоніння Богу створення, а також той факт що, але для
кількох від кожного покоління, євреї в порушення законів Божих, себе. Важко, щоб вчити інших, що ви
не вірите в себе.

Символ державності
І станеться, коли Господь приведе тебе до краю ханаанеянина і хіттеянина і амореянина і на
Hivtes і євусеянина, який нього присягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі край, який тече молоком
та медом, що ти будеш тримати цю послугу в цьому місяці. Вихід 13:5
Сім днів ти будеш їсти опрісноки будеш а дня сьомого свято для Господа. Вихід 13:6
Опрісноків повинна бути з'їдено сім днів; і там повинен Нагнітачі хліба не видно з тобою, не
буде цього уважливо видно з тобою в твої кварталів. Вихід 13:7
І ти будеш розповім про твій син у той день, кажучи: "Це робиться через те, що Господь зробив
мені, коли я виходив із Єгипту". Вихід 13:8
І станеться, оце тобі знак на свою руку і для Меморіалу між свої очі, які Господнього закону
можуть бути свої в уста твої: для з сильну руку, що Господь вивів тебе з Єгипту. Вихід 13:9
Ти будеш тому тримати цей обряд в свій сезон з року в рік. Виходу 13:10

Порівняння
Просто Подумайте про це, якщо Бог дасть таке безсумнівну і конкретні інструкції відносно
незначні зміни в достовірними і чіткими дотримання його віри, як створення Пасху, чи не здається вам,
що він був би по крайней мере, як конкретні у великих змін в тому, як ми поклонитися йому?
Ви знайдете такі складні або навіть прості інструкції не в Біблії про зарахування від сьомого дня
суботи до першого дня, поки ви як християнин прийняти, що Бог право перенесення. Це брехня
сатани. Якщо немає команди або інструкції, а потім як можна вірити брехня?

Божа трюїзм
Якщо Бог говорив він, то ви знайдете його у Святій Євангелії,
Якщо Бог говорив він, то це правда,
Це правда, тому що це Бога,
Це Божий, бо Бог говорив він.
Якщо Бог не говорю це, то ви не знайдете його у Святій Євангелії,
Якщо Бог не говорю це, то це брехня,
Це брехня, тому що це не Божа,
Немає Бога, тому що Бог не говорю.

Наслідки
Вірити і дотримуватися суботу неділю, незважаючи на те, що немає нічого в Біблії, щоб
підтримати його. Бог не говорю, тому він є брехнею. Брехня не зупиняється при зміні в день, щоб
спостерігати суботи Втім. Коли ви Зупиніть, враховуючи сьомий день як день Святого Бога, ви потім
буде здійснювати гріхи проти четвертої заповіді та проти Бога не навіть знаючи, що ви чините гріхи.
Четверта заповідь говорить нам, що ми повинні робити ніяких робіт протягом години суботи. До
жодної праці не тільки залучати ви не роблять фізичної праці, займатися будь-які окупації що зробити,
щоб покласти хліб на стіл і дах над головою. Слово роботу, яка використовується в четвертої заповіді,
відноситься до всіх форм палати. Якщо тому, що ви не вважають суботу як святий день, то ви не буде
думати це гріховної для вас поставити газ у вашому автомобілі, або купити молоко в магазині, або
платити за вступ до спортивною подією, або провести двір продажу і отримувати оплату за речі ви

продали, сьомий день тижня (субота). Коли ви займатися в той покупки або продажу нічого (палати)
протягом години сьомої суботи день ви гріху проти Бога і його заповідей, та за свій гріх вам буде
надана, (Бога), знак звіра.

Знак звіра
Він наводить щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам дано знамено на їхню
або на чоло їх: І що жодна людина не може купити або продати, зберегти він, що мали знак, або ім'я
звіра, або число імені його. Одкровення 13:16-17

Традиційне тлумачення
Брехні сатани і традиційне тлумачення цього вірша йти в такий спосіб:
Як і в середні віки Римської церкви, (антихриста), була влада повалити царів; і шляхом
зсуву залякування, щоб змусити населення коритися наказам. На цей раз в кінці часів, так
широко вважається тлумачення йде, невірний пророк і анти Христос буде вимагають та сили, що
все, що повинні отримувати відмітку, в будь-якому правій руці або на лобі і тих, хто дав цьому
false тлумачення в минулому зазначили, що ця марка буде якась татуювання , або навіть
Електронний пристрій поміщено під шкірою.
Як я показав в попередніх уроках, Марк Бог є на чоло через продуманий і свідоме рішення з
вашого боку тримати Заповідей Божих замість того щоб продовжувати поклоніння як традиція і брехні і
обманів диктує сатани. В тому, що сатана також має марка, що знаходиться на лоб припускає мені, що
ви також мати вдумливі рішення, але вирішувати проти Закону Божого і продовжувати поклоніння як
сатана команд. Я вважаю, що такі як альтернативний і більш логічним поясненням тринадцятого вірша.

Справжній слово Боже
"І він зробить все" де, "Він" це посилання та невірний пророк, або анти Христос.
Слово "наводить щоб або викликає," означає: зробити щось сталося іс
нувати або бути причиною для кого-то робити щось
або щось відбувається.

Слово "Всі", що означає, що всі, хто живе на землі, як описано в "малих і великих, багатих і
бідних, вільним і рабам".
Таким чином, що лжепророк викликає всі хто живе на землі, дано знамено на їхню, або на чоло
їх. Виникає питання, як робить цю лжепророк викликати кожен отримувати цей знак, знак звіра ?
Перше, що ви повинні розуміти, що слово "причини" не означає "Форсованим." Сатана

шляхом його анти Христос або його лжепророк, тому не змушує вас
взяти якийсь знак на лобі або праву руку , він змушує вас отримати Марк.

Ісус призначає Марк
Це Бог Ісуса, коли він повертається, щоб видалити всі гріхи і гріховності сатана і його брехня з
лиця землі, які будуть вирішувати, хто має Знак від Бога, і хто має знак звіра. Ісус буде вирішити, якщо
ви хочете отримати знак Божого або знак звіра, на основі хто ти, і чи ви потрапляєте в його
визначенням, які є Святого Бога.

Пам'ятайте: Святого Бога є ,

хто тримати Божих заповідей і

мають свідчення Ісуса.

Не покупки або продажу
І що жодна людина не може купити або продати, зберегти він що знак, або ім'я звіра, або число
імені його. Одкровення 13:17
Це було моє розуміння, так як я був дитиною, що цей вірш говорить про те, що сатана
шляхом його анти Христос у партнерстві з невірний пророк буде потрібно отримати якесь знак,
або на лобі, або на вашу праву руку. Ця брехня подальшого говорить нам, що якщо ви не хочете
отримувати цей знак, то вас буде попереджено від покупки або продажу, через якийсь
цивільного права прийнятий країна, яка невірний пророк, але й у цих десять королівств, що дана
влада панувати за невірний пророк.
Цей вірш, протягом всієї історії, дав більшість людей вважають, що Марк з боку є якийсь фізичні
татуювання або таких, яка є логічним якщо врахувати, що ви не в змозі купити або продати без цієї

марки. Це розуміння цього вірша і Апокаліпсис в цілому викликані помилкової інтерпретації, брехні

сатани. Щоб допомогти з розуміння цього вірша, вам потрібно піти і зрозуміти наступні вірші.

Frontlets між свої очі
І ти зв'яжеш їх як знак на свою руку, і вони будуть, як frontlets між свої очі. Второзаконня 6:8
Frontlets між свої очі, відноситься до внутрішньої поверхні повік, т
ак що ви закриваєте очі, ви бачитимете Десять запо
відей, що там написано. Все це звичайно символізм, немає не фактичних Марк на
вашій руці або ваш лоб, або на frontlets очі, по крайней мере, ми можемо бути в курсі, але Бог, кого це,
що дає нам цей знак і побачимо.
Якщо ви читали вірші, перед і після цього одного в книзі Повторення закону, ви будете знати, що
Бог має на увазі Десять заповідей і що в цьому вірші він говорить Ізраїлевих синів в зв'язати їх як знак
на свою руку. Тому ще однією ознакою Бога або Марк Бога є, що ці десять заповідей зобов'язані, руки, а
також на frontlets між оком кришками.

Тільки тих, з знак звіра
Протилежністю Марк Бога, це знак звіра, (сатана), так що якщо ви відхиляєте будь-яким чином
Десять заповідей, то у вас є знак звіра. Знак може бути на вашій руці або лобі. Отже, ви бачите, це не що
сатана або анти Христос або невірний пророк змусить вас прийняти цей знак для того, щоб купувати і
продавати, але що як святі Бога, ми не купити або продати що-небудь в суботу, для зробити це
викликало б нам прийняти знак звіра. Тому що тільки ті, хто не єдиним з Богом і тому не знають Божої
істини, які отримують знак звіра, тому що вони будуть купувати і продавати на справжній день
суботній, п'ятницю у sundown по суботу у sundown, думаючи, що Неділя є лордів суботи.

Операційна бізнес
І що жодна людина не може купити або продати, зберегти він що знак, або ім'я звіра, або число
імені його. Одкровення 13:17

У четвертому заповідь Бог говорить нам що по суботах, true сьомий день суботній, що жодна
людина або не правда Святого Божого, буде працювати. Це також відноситься і до інших, які
знаходяться в межах ворота, яка означає не тільки в межах вашого будинку, але що ви не викличе іншим
користувачам працювати з чогось, що ви робите. Коли ви купити або продати що-небудь в суботу ви
призводять до інших працювати або займатися бізнесом. Наприклад, ви йдете на ринок в суботу правда
суботи, купити блок молока, що магазин відкрито так що ви можете зробити це, і магазин має людей
працює по суботах, щоб прийняти ваші гроші в обмін на молоко, є порушенням не працює по суботах,
так само, як ви робите праці себе є порушенням. Тому якщо ви купити або продати по суботах, то ви
отримаєте знак звіра навіть якщо ти праведний іншими способами, тому що ви викликали іншим
користувачам працювати й отримають знак звіра.
Подумайте про це таким чином, це не анти Христос або лжепророк, які вимагають якийсь знак
перш, ніж ви можете купити або продати, але що якщо ви порушите четвертої заповіді, вийшовши на
ринок або причетності до будь-якого бізнесу, отже покупки або продажу, ви будете отримувати від
Ісуса, знак звіра. Не сатани, який дає вам Марк, але Бог, через твій непослух претендують заповідей
його, навіть непокори, що привело до вашої неуцтво і брехні сатани є гріхом.

Святі не купувати або продавати сьомого дня
Таким чином, якщо ви є докладаємо зусиль, щоб поклонятися Богу, як він команд ви суботній
сьомий день як день відпочинку і принести Бога у ваш будинок і комуна з ним, то ви не повинні йти на
ринок або на роботу або залучати себе в що-небудь, що буде суперечити наміри четвертої заповіді, і що
включає в себе похід на цей ринок , або в торговий центр, або будь-яким способом за участю себе в
купівлі або продажу нічого. З продажу газон субота є такі порушення, як буде ресторан для обіду.
Сатана, щодо якого засобом збирання вам отримати знак звіра через його спотворень законів
Бога, і прийняття суботу робочий день і не лордів день суботній, але це Бог, який присвоює вам з знак
звіра зневага і непокори своїм правом.
Якщо врешті-решт що ви читали на цих сторінках цю веб-сторінку, що ви все ще не
переконаний, правда ці слова, можливо коли ви дізнаєтеся ідентичності антихрист та невірний пророк,
ви будете розуміти і таким чином вважаю.
Я розумію, що я вже згадував у цих сторінках вже що анти Христос є церкви Риму, а також всіх
тих протестантських церков, що відсторонився від матері-церкви. Але тепер настав час, щоб показати

вам, від слова написано в Біблії, а не тільки мій кажу вам, що правду про це, що я буду робити в
найближчі кілька уроків.
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Has God Condoned its observance?

