Урок 23
Лібералізм: Лжепророк
Сатани війну проти Бога моралі
Я бачу лібералізм як ідеології, що сатана використовує в сатани при переході спроба видалити
Божого моральність у свідомості людина. Лібералізму і його старший брат соціалізм є лжепророк,
визначені у книзі одкровення. У проти Бога, проповідуючи готелю Ліберально догми, сатана спроби
видалити не просто поклоніння Богу з свідомості людини, який є функції анти Христос, але й знищити
дотримання Божого моральність у свідомості людини і заміна з сатани аморальну поведінку, нижче це
приклади ліберальну політику і догми та їх порівняння з Божого моралі , що надає підтримку і доказ
моїх тверджень.

Мета сатани
З часів Адама і Єву в Едемському саду вже минуло сатани призначення для видалення у
свідомості людини, все, що від Бога і поклонялися. Як сатана триває в цьому починанні, сатана почав
протягом останніх ста або більше років, щоб прищепити свідомі Man, безбожним релігії і того, що
релігія є лібералізму і його старший брат соціалізму. Краще продемонструвати це я покажу вам
прогресування форми язичницької релігії протягом поколінь людини, а потім я покажу, як захист
соціалізм та лібералізм знаходяться в прямому протиріччі моралі Бога.

На початку
На початку людиною на землі, після вигнання з Едемського саду, сатана створена помилкових
богів, який вилився в божкам формується в руках людей. Довірливості людини було виявлено їх
прийняття ці фігурки і статуї як боги бути поклонялися.
З першого пришестя Христа і Ісус викладання правду про те, що Бог був все про і Бога, який є, а
також обіцянками вічне життя сатана створена помилкової релігії, анти Христос як спосіб протидії
істинне поклоніння Богу, що Ісус показав.

Сатана помилкових релігій заснована на брехні (помилкових Євангеліє) сатани, незважаючи на
те, що він як і раніше дав словах Бога й Ісуса, поки вона є нікчемним будь-який згоду з перших
чотирьох з десяти заповідей; її не змогли дати поклоніння Богові як Бог команд. Цей помилкової релігії,
(антихриста), однак, обійняти моралі Бога, як це відображено в останні шість з десяти заповідей і вчення
Ісуса. В цю брехню сатана дав його помилкові релігії зовнішній вигляд справжнього поклоніння Богові,
що була прийнята як такі за великий сегмент людської популяції з 300's Оголошень.

Пам'ятайте: Кращі сказав брехні з 90% правда і брехня 10%. Коли ви не в змозі навчити, як
дати поклоніння Богу, як наказав Бог, то поклоніння, ви даєте не є Бога незважаючи на те, що ви
проповідуєте моралі Бога.

На словах до Божого моралі
Хоча Римської церкви, здається, відстоювати моралі Бога, це дійсно тільки дає на словах до
нього. Якщо ви католиком, і ви грішити, потрібно лише перейти до священика і дати визнання гріхів і
священик дасть вам гріхів.
Слово "гріхів" визначається як: реліз, помилування і прощення.
Вважати цей акт "гріхів" в тому ж світлі євреїв, які дали жертвопринесення тварин на храм у своїх
спробах змити свої гріхи.

Шлях Божого
До якої мети є безліч жертв ваших мені? Промовляє Господь: я сповнена цілопаленнями баранів
і жиром ситих телят; і я в захваті не кров бики, або овець або кіз він. Ісаї 1:11
Я даю вам тринадцятого вірша, щоб ви знали, що Бог повинен говорити про жертвопринесення
тварин в їх гріхи змиваються, використання євреїв.
Бог задається питанням, «для якої мети, ви робите ці жертви?" Якщо ви грішіть постійно, якій
ви повинні надати жертву кілька разів, потім до якої мети вона робить мити ваші гріхи від вас, якщо ви
просто збираєтеся виходити на вулицю і нові гріхи?

Прибрати зло
Мити ви, як вона справді очистити сховав зла вашої справи з перед очима шахти; припинити
робити зло; навчитися Ну; шукати рішення, пережити пригноблених, судити доходить, заступиться
за вдова. Ісаї 1:16-17
Бог відповідає його власні питання з інструкцією для тих, хто дасть вірно і правильний
поклоніння йому. Те, що Бог говорив це, якщо ви займаєтеся постійно діяльності, які є грішниками, то
чому повинні він звільняє вас від ваших гріхів, для вас не навчилися від вашого помилки, але
продовжують робити зло. Замість цього, кінця вашого шляху зла і прагнуть робити хороші речі, які не
вимагають наявності ваші гріхи звільняється.
Якщо ваш церкви говорить вам, що ви будете мати ваші гріхи звільняється, незалежно від того,
скільки разів ви грішіть, то ваш церкви є не навчання ви чином Бога, але чином сатана. До гріха являє
собою сатани, жити своїм життям, як таке дається у моралі Десять заповідей і вчив нас Ісус, шлях
Божого.

Політично коректні
Я не впевнений, якщо це правда, в Європі, але в США фразу «політично коректні» уклав
більша частина нашої душі, соціальних. Я часто лаяли, інші, що я не є політично коректним, за що я
дякую їм за комплімент. Для мене це звучить занадто багато подібне який фашистів і в комуністичних
нав'язує свого народу в ХХ столітті; дотримуватися, що ви сказали, не думати про це, просто роби без
сумніву.
Лібералізм, як це з його великий брат соціалізму, наполягає на тому, що кожен повинен
дотримуватися диктує та ідеології. Ті, хто приймає ліберальної ідеології мають наступні мислення.
Якщо ви не згодні зі мною, то ви помиляєтеся, і якщо ви говорите іншим, що який
згодні зі мною, то ви є загрозою і буде мовчати.

Хто вирішує, що виправити IS?
З моменту, коли я вперше почув фразу, "політично коректним", яке було задовго до того, я
почав вивчати Писання, я часто дивувався, хто це був, що я був згодні з. Ніхто не міг сказати мені, хто
це був, що спочатку вирішили, що було правильним і що було неправильно.

Я завжди був консервативний політичних та економічних питань, а також підприємець і
віруючий в злегка регулюється капіталізм, так коли виникла ідея політично правильним, і її точності був
заснований на соціалістичний концепцій, я природно заборонив його і тих, хто обняв його догми.
Як тільки я почав мій старанного дослідження святе слово Боже, я виявив, що моєму запереченні
проти політично правильним не просто, що я був політичних консервативної, але, що свою догма була
в прямому протиріччі моралі Бога.
З мого розуміння справжній слово Боже, я тепер знаю, що причина ніхто не міг сказати мені хто
це був, що спочатку дав визначення, що був політично коректним, тому ж причина все, крім жменьки,
сатана не вдалося подивитися брехню і обманів для брехня, що вони.
Якби ви знали, з самого початку що бути політично коректним повинна була бути за
погодженням сатана від помилкових Євангеліє і тому опозиції до слова Божого б ви взяли лібералізм
сильно, як ви, можливо.

Приклади політичної коректності
Дисципліна наших дітей
Наступний я надаю як доказ того, що я говорив і приклади ліберальних догми, що сатана
успішно змушує людей Європи та останнім часом США, які знаходяться в прямій опозиції до моралі
Бога.
Я переконання і думка, засновані на те, що Бог говорить нам в Біблії, що батько повинен, ultimate
відповідальності та повноважень від Бога, щоб вирішити, чи від поганого, наскільки виховання власних
дітей.
Ліберали скаже вам, що батьки не мають такого права, і що це уряд, який встановлює правила
для дитини дисципліни.

Хто в уряду чи його бюрократією?
Моє запитання до ліберали є, "Хто, в уряді, що робить цих рішень?" Уряд не є однією особою,
але безликі бюрократії, з не одній людині можливість встановлювати правила.
Існує не уряд на землі, що я готовий б поступитися мій владу над моїм дітям до.

В цей час в історії всі народи землі контролюються аморальності. Аморальність є протилежністю
моралі. Моральність являє собою Бога, і таким чином, аморальність являє собою сатани. Я говорив,
тому що сатана, який дає нам рішення щодо того, як дитина до бути дисциплінованим тому це брехні
сатани, що лібералізм основі.

Порку вашої дитини
Ліберально догми каже, що це є злочином, для батьків, щоб отшлепать своїх власних дітей.
Протягом десятиліть ліберали займаються успішний Переворот de Ta американських і європейських
урядів а також пройшли закони, що приведе до батьків, будучи заарештований і дитина, прийняті від
них, якщо б їх видно порку їх непокірних дитини.
Це завжди було моє переконання, що людина, яка визначає його або її власний моральних норм,
що жити, нічого не роблять не відповідають поранивши себе і суспільства в цілому. Це було показано,
щоб бути правдою, коли ви дивитеся на розпад сім'ї одиниці і суспільство в цілому протягом останніх
двох або трьох поколінь з лібералізм в криміналізації батько порку дитини і Liberalisms війну проти
викладання особистої відповідальності в наших власних дій.

Коріться своїм батькам
Діти, коріться своїм батькам у Господі: тому що це правильно. Шануй свого батька та матір;
що таке перша заповідь з обіцянкою; що це може бути добре з тобою і ти щоб жити довго на землі.
До Ефесян 6:1-3
Коли ваша дитина неправильно, як батько, ви знаєте, прямо з неправильним, і це ваша
відповідальність, відповідно до Божого інструкції, що ви догану вашої дитини, так що вони дізнаються
прямо з неправильним. Знаючи прямо з неправильним аспект Божого моралі, але більше того це те, що
робить людину більше, ніж тварин, які не мають такої знань. Якщо дитина не викладається прямо з
неправильним вони будуть придумувати свої власні моралі.

Пам'ятайте: Коли Адам і Єва їли з дерева пізнання добра і зла, які вони скоїли перший гріх.
Сатана не хоче ваших дітей, щоб знати прямо з неправильним. Коли дитина виростає без розуміння
права і неправильно, вони занадто часто вибирають не так, як це свідчить як далеко також останніх
кількох поколінь людини мають вислизнула від Бога моралі і праведний поведінки.

Коли у вас є сотні мільйонів людей з кожним свої власні визначення того, що підходить, і що не
так, а потім хаос є результатом.
Існують релігії, що ми могли б звернутися до, які підтримують моралі. Ці релігії може дати
батьки керівництво про те, як дисциплінувати наших дітей, але те, що християнин розглядає як
моральне, мусульманин знайшли б аморально, тому релігії є просто як розділена з цього питання моралі
як бюрократія Націй. Саме з цієї причини, чому ми, як особистості, потрібно вчитися і вчитися способи
Бога і зробити цих способів наш гід за нашу власну мораль, а також те, як ми хочемо підняти і
дисциплінувати наших дітей.

Діти потребують моральних бази
Як ми можемо очікувати наші діти виростали з моральне бази якщо ми надаємо їм на той, який є
впізнаваним і безсумнівний? Діти потребують керівництва і обмеження на свої дії, як вони ростуть. Ті,
що вирішити для себе, частіше за все вибрати погано. Про це свідчить у світі сьогодні, так багато дітей,
які не мають поняття про милість, співчуття або даючи по відношенню до інших.

Бог визначає дисципліни
І ви, батьків, не дратуйте дітей до гніву: але розвивати їх в одне покарання і із знанням
Господа. До Ефесян 6:4
Існує один в цьому світі, хто має повноваження вирішувати прямо з неправильним, хороший від
зла і що Бог, тому він до Бога, моральність, що увесь людський повинні коритися і всі батьки повинні
використовувати як фундамент, коли і як дається дисципліни наших дітей.
Слово, що провокують визначається як: зробити когось гніватися,
розмішати хтось емоції або відповідь.
Виховуйте слово визначається як: дати ніжну турботу і захисту до м
аленької дитини, тварин або рослин, допомагаючи й
ому рости і розвиватися, заохочувати кого-то или ч
то-то рости, розвивати, процвітати і бути успішним.

Слово, що одне покарання визначається як: щоб хтось менш самовпев
нений і приглушеним, на тему хто-небудь до дисципл
іни.
Словом настанови визначається як: м'який, але щире докір, Раду з
а чи проти робити щось.
Все, що з цих визначень прирівняні до цього; Бог дав інструкції про те, як ми, як батьки повинні
дати дисципліни наших дітей. Ми є, щоб не провокувати, їх у гнів і лють зловживаннями з ними, але
повчити виховання через наша любов до них і одне покарання при необхідності для дитини, щоб
дізнатися прямо з неправильним, або якщо вони стають непокірних або combative і наставляти їх, коли
вони помилково, так що вони дізнаються праведності. Все це так, що вони будуть жити в Пошани і
послуху до законів Бога і цивільних урядів, при якому вони живуть. У наступні вірші Бог дає додаткові
вказівки щодо суті дисципліни.

Піднімати дитину, як правильно
Юнака в тому, як він повинен йти: і коли він старий, він не буде вилітати з його Приповісті 22:6

, Зверніть увагу: Бог використовує слово "поїзд" у тринадцятого вірша. Щоб «потяг»
хтось є навчання їх. Бог тому говорить, що закон дисципліни є формою навчання в школі,
знаючи, що прямо з неправильним.
Якщо ви підняти дітей Дисципліна праведності, вчення, повага, милосердя, терпіння і доброти,
потім ваших дітей буде зростати разом з ці моральні протиріччя, нам вчив Ісус і буде їх мати всі дні
свого життя.

Дитина без дисципліни
Посіяв беззаконня будете жати марнославства: і стрижень його гнів повинна fail. Приповісті
22:8
Якщо ігнорувати ваші діти або не вчити їх прямо з неправильним, потім вони будуть ростуть
таким чином сатани, "беззаконня." Якщо ви спробуєте дисциплінувати їх, після того, як вони виросли,
його буде марно, бо це буде занадто пізно.

Стрижня корекції
Дурість прив'язано у серці дитини; але стрижня корекції повинен керувати далеко від нього.
Приповісті 22:15
Коли ви вчите дитини з раннього віку прямо з неправильним, як Бог визначає права і
неправильно, ці уроки залишаються, що дитина усе життя.
Як я вже говорив, дитина, який вирішує для себе, що таке добра і зла швидше виберуть погано.
Тільки даючи правильні інструкції і дисципліна, коли це необхідно, дитина отримуватимуть правильне
розуміння.
Не думаю, що Бог є потурання за допомогою «стрижень» або будь-якої зброї в дисциплінарної
вашої дитини. "Стрижня корекції" є символічним люблячий дисципліни, не тілесні покарання.

Дитина залишили собі
Стрижня і картання дати мудрості: Але залишив собі дитину зрубане своєї матері в ганьба.
Приповісті 29: 15
«Стрижень», яка використовується в цьому вірші є символічним закону про дисципліну, не
повинні бути прийняті буквально як і за допомогою стрижня або деякі інші зброї в дисциплінарної ви
дитина. Бог не виступати використання насильства або заподіяння болю при вашої дитини у ваших
зусиль, щоб покарати їх. Бог хоче, щоб ви дисципліни з любов'ю, щоб дитина. Як хто-небудь міг
представити кого вони люблять біль і страждання?

Божа мораль – це фундамент дисципліни
Моральність Божа-це все про, миру, милосердя, розуміння, бути уважним інших людей і з
повагою до інших серед інших моральний імператив. Це шляхом навчання ваших дітей Божа моралі та
вмовляв їх, коли вони переступати від нього, що Бог наказує нам батьки дисципліні наших дітей.
Найкращий учитель це той, хто здійснює те, що вони викладають, тим самим, приклад для тих, хто вони
викладають, жити. Як батько, ви не можете наставляти вашої дитини про те, що, а потім перетворити
навколо і до того, що ви дисциплінований свою дитину на робити.
Якщо ви курець або важкі п'є, але вам сказати своїй дитині, що вони не мають робити, як і ви, то
ви в даний час поганий приклад. Якщо ви хочете, щоб заробити повагу вашої дитини, попросіть їх, щоб

допомогти вам у припиненні ваш дурної звички куріння або пиття. Разом forge правда Бонда і взаємної
поваги.

Притча про Bumpkin країни
Недисциплінованих дитини може бути прирівняне до країни bumpkin, який був запрошений на
вечерю на губернаторів таблиці; він не буде знати що вилка використовувати або навіть як сидіти за
столом, маючи ніколи не були освіченими в тонкощі пристойності. Недисциплінованих дитина буде як
непривабливі і хамське в суспільстві, як і ця bumpkin країна знаходиться в пристойному суспільстві.

ХИБНІСТЬ капюшон лібералізм
Стрижня "і" картання дайте мудрості: Але залишив собі дитину зрубане своєї матері в ганьба.
Коли нечестивих множиться, трансгресія тільки бідніє: але праведники побачимо їх падіння.
Приповістях-16
Коли у вас є одна дитина, яка є балуватися вона є непривабливі, але коли у вас є безліч
недисциплінованих дітей, які потім обростати балуватися дорослих, то ви побачите беззаконня,
помноженої протягом всього суспільства. Це суспільство, яке ми живемо сьогодні, тому що лібералізм
вважав його неправильним дисциплінувати наших дітей в ранньому віці.
Слів: "але дитини залишається сам з скарбниці своєї матері в ганьба" відноситься до ганьба,
що мама має, коли дитина її виявилася злодій або вбивця або гвалтівника. Всі ці гріхи легко зробити, ті,
які не мають знань про те, що правильно і що неправильно. Як про це свідчить у світі сьогодні, мати
також відчуває сорому, коли її дитина лікує її з неповагою і ненависть, який є одним з аспектів сатани
аморальну поведінку.
Остання частина вище два вірші говорить нам, що "праведників побачать їх падіння", є
пророцтва кінця дні, коли все зло, буде видалено з землі. Тих, хто приєднатися до догми лібералізму і
тому не в змозі дати дисципліни своїх дітей, коли він закликав, знаходяться на "Wicked" що Бог має на
увазі, а також тих, своїх дітей, що не виховувалися в Божому способами. Тому ті, хто виховувався, які
живуть в рамках моралі Бога побачите кончину тих, які живуть аморально життя, а праведники повинні
жити в життя вічне.

Виправити Син твій
Правильний Син твій і він тобі дам відпочинку; так, він дасть захоплення до всією душею. Де немає
бачення, люди гинуть:, але він, що пильнує закону, щасливий він. 29:17 притчі-18

Дитина, яка надається інструкції щодо того, що добра і зла а потім це дисципліна, щоб нагадати
дитини, коли вони так, буде рости в дорослих, що добре відцентровані мати справу з негаразди життя,
що в свою чергу порадує його в життя.
Коли дитина зіпсував і не освічені в праві, і неправильно, він завжди буде йти по життю, як якщо
б він заслуговує на все, але буде розчарування та гнів, коли все, що не є майбутнього до нього.

Суспільство ан розширення дитини
Коли суспільство в цілому без моральної бази, результат буде уряду без моралі. Тоді уряд, тих,
хто обирається а також тих, хто в бюрократії, що робить його запуску, стане більш декадентської і тому
не може бути надійним. Це очевидна на всіх рівнях відповідних американський уряд сьогодні, з усіма
його хабарництва і корупції, щоб не згадати некомпетентності.
Це відповідальність уряду тримати її громадян Сейф, не тільки в безпеці від шкоди від зовнішнього
ворогів, але сейф з внутрішніх ворогів, а також. Корупції в уряді є стільки ворога народу як і будь-який
терористичний totting пістолет. Коли уряд без моралі, то ті, в уряд буде без моралі. Ось рецепт для
руйнування і хаос.

Загартоване свобод
Я твердо вірю особистої свободи. Я завжди був повстанської і опирався правила поведінки, покладене
на мене, яка є однією з причин, чому я повстали проти ідеї політично правильним. У той же час тим не
менше, я також зрозумів, що індивідуальних свобод повинні бути загартованими потреб суспільства в
цілому. Права багатьох повинні над правило права небагатьох. Кожного разу, коли це не так, то хаос є
результатом. Суспільство в хаосі є суспільства, приречені на провал.
Вона стала тенденцією в США, за рахунок політичної коректності, що права людини
переважують права з багатьох. Ці права, тих, хто бере участь у злочинах, над тінь права їх жертв, яка є
прямим результатом ідеології лібералізму. Саме це я бачу, як найбільший причиною соціальних
зниження в західному суспільстві, і чому я кажу, що це не радикального ісламу або Росії або Китаю, що
найбільшу загрозу для світу сьогодні, але лібералізму і його зростаюча контролем урядів країн світу.

Бог очікує, що більше
З моєї ретельного вивчення Біблії я прийшов до розумію, що Бог накладені набір моральні закони
після людина, десять заповідей а потім вченню Ісуса, так щоб підняти людини над тваринами землі і
тим самим довести людини ближче до Бога, який є моральним істотою.
Бог дав нам свободи волі вирішити для себе, щоб поклонятися Богу, чи ні. Ті, хто вибирає для
поклоніння Богові, як він наказує отримаєте чудові подарунки як життя вічне та Царство Небесне.
Однак, чому Бог хотів дати такий величезний подарунок для простого тварин? Шляхом накладення
набір моральні закони про людина, Бог очікує, що більше з нас ніж тварин, які не мають такого
обмеження накладаються на їх дії.

Правильний спосіб виховання дітей
Як ви можете бачити в Біблії, Бог показує нам правильний шлях виховання наших дітей. Це
сильний контраст до того, як лібералізм каже, що ми повинні виховувати їх. Подивіться навколо вас
суспільство що лібералізм створив, чи є це, як ви хочете, щоб ваша дитина перерости в? Цей контраст
так само, як Бог вірші сатана, і саме тому я кажу, що лібералізм невірний пророк і лжепророк зброєю,
яка використовується сатана, спроби зруйнувати Боже моральність у свідомості людина.

Тиглі душі
Якщо ми не бажає жити по моральних обмежень, що Бог має встановлених на нас, під час
нашого короткого життя тут, на землі, то те, що може Бог можливо очікувати, якщо він приніс нам до
неба. Наше життя тут на землі, є Тиглі душі. Тільки ті, хто пережити вогонь життя під впливом сатани і
при цьому жити Божого моралі, коли-небудь мають шанс підете до неба.

Повноваження батьків
Батьки: Символ Бога
Діти, коріться своїм батькам у Господі: тому що це правильний. До Ефесян 6:1
Для мене мораль – це більше, ніж набір правил поведінки, однак. Моральність є статус фізичних
осіб в межах родини. Бог створив батьків, батька і матері, створив символ йому, Отець Небесний.

Патріарх сім'ї людина
Шануй свого батька та матір; це перша заповідь з обіцянкою; що воно може бути добре з
тобою і ти, щоб жити довго на землі. До Ефесян 6:2-3
Бог є Патріарха сім'ї людина. Як начальник відділу сім'ї це відповідальність і обов'язком батьки
набір правил поведінки своєї сім'ї одиниці. Керівництво, що батьки повинні використовувати у
визначенні цих правил є моралі Бога. Бог Отець Небесний, і тому голова родини людина. Божими
законами накладаються на нас так само правила поведінки наших батьків на землі. Бог справді дав наші
батьки ця влада над дітей у своєму домашньому господарстві.
Цей останній, є основою для повноваження батьківського дисциплінувати їх дітям, вірш 6:4
вище в часі і в думках батьків. Але це також попередженням для батьків. Не варто зловживати ваш
авторитет над вашим дітям. Дисципліни є одна річ, щоб бити їх або іншим чином зловживання ними, не
є потурання Богом.

Виховання з любов'ю
Та ye батьків не дратуйте дітей до гніву: але розвивати їх в одне покарання і із знанням
Господа. До Ефесян 6:4
Ти вирощувати їх з любов'ю і навчити їх. Дисципліна повинні бути загартованими за
правопорушення, виконану дитини. Бог є Небесного Батька. Якщо Бог лікує нас з любов'ю і розумінням,
навіть тоді, коли ми грішимо, то це теж повинні батьки ставитися до своїх дітей з любов'ю і розуміння
того, коли вони є неслухняних?
Коли батько дисциплін, їх дитина без причини, де немає порушення не відбулося, або дисципліни
є більшою, ніж на порушення ордера, то дитина стане resentful батька та сипучих повагу до них. Для
того щоб хтось ви повинні бути в змозі поважати його або її першим. Бог хоче від батьків, щоб знати,
що дисципліна має бути загартованими любові. Бо коли ти любиш когось, ви нездатними заподіяння
шкоди його або її, або бути несправедливим!

Правильна точка дисципліни
Я завжди вважав, що у Бога є почуття гумору, і в його створення людини, він представив
ідеальний атрибут, на яких дисципліна наших дітей. Він відомий як крижі. Коли батько вдарить їх
відкритою боку сідниць своєї дитини, як дитина, так і батьків відчуває біль. Коли батько змушена

дисциплінувати дитиною, це як багато батьків короткий явищами у викладанні дитини, як це свавіллям
дитини. Так що, отже обидва повинні піддаватися біль.
Дитина ніколи не бути вражений з палицею або стрижень або ремінь, або будь-якій формі зброю,
тільки відкритою боку того з батьків, повинні бути використані, і тільки на сідницях, на біль буде фетру,
але немає постійне пошкодження або травми буде відбуватися. Якщо батько хіти так важко, щоб
викликати справжньою дитині потім вони теж буде поранили їх власні руки.

Як з синами
Коли, Бог терпите вас як з синами; за те, що син є він, яких Отець не карає? Євреїв 12:7
Якщо ви терпіти, бути дисциплінованим ваші батьки, тоді Бог буде займатися з вами як Отця
вашого, а також. Бог потім запитує питання, "який дитина буде результат, які ніколи не були покарані
своїх батьків?" Це означає, що всі діти в якийсь час, як вони ростуть, потрібно бути дисциплінованим.
Тобто характер ростуть і намагається докласти власних владу над одним з себе. Ті, які не
дисциплінованим буде рости видаляється зіпсоване й неслухняні не лише до своїх батьків, але закони
своїх народів та Закону Божого.

Щоб дисципліна є шлях Божого
Цей вірш є ще одним прикладом, чому я вважаю, що соціальні ліберали знаходитесь в крайні
помилка і фактично dupes сатани, відносно виховують дитину. Лібералізм наполягає на тому, що це не
так, щоб покарати дитини. Лібералізм проповідує, що занадто публічно отшлепать дитина буде якось
травмувати дитини самооцінка, або створити психічне захворювання від приниження, що створює такі
дисципліни. Я кажу, що всі ми потребуємо смиренності, час від часу, незалежно від нашої епохи. Цей
вірш, євреїв 12:7, говорить мені, що любить порку і жорсткий, в громадських або в приватному
порядку, є потурання Богом, , і тому ліберальна догми в прямій опозиції до слова Божого.

Пам'ятайте: Що, що суперечить Богу це сатана і тому зла.

Проти волі Божої
Ліберальної догми навіть отримав до того, що деякі уряди світу, пройшли закони покарати
батьки, і навіть видалити дітей від їх зберігання, якщо вони так само, як дати ця дитина любить порку і
жорсткий. Такі закони є проти волі Божої. Ці соціальні лібералів, які сприяють такого роду закон
потерпають від опозиції до Бога і, отже, промоутери помилкових Євангеліє сатани.

Це свою дитину сволота?
, Але коли ви без кари, про що всі є учасниками, то ви ублюдки а не сини? Євреїв 12:8
Для подальшого молотом головну цього морального урок, Бог дає нам тринадцятого вірша.

Сволота, визначені
Слово "ублюдок" визначається як:
1 - Настання терміну для кого-то вважається огид
ною і неприємно.
2 - Настання терміну для кого-то народжений, щоб
батьки неодружена.
3 - те, що саме поступається, debased або сумнівні або
змішаних походження .
Якщо дитина не дисциплінованим потім якого роду людина буде він/вона вирости і стати, Бог
використовує слово "ублюдків", щоб показати, як він вважає, що така дитина та їх батьків. Якщо на
батьківську любов своїх дітей так мало, що вони не займе час і зусилля, щоб покарати де дисципліни
називається для, то чому б Бог хотів би запросити, дітей або батьків в небеса?
Це повелінням Бога, що ми піклуємося про наших дітей, знання справедливості і
несправедливості, як показано в наступних вірші.

Покора є право
Діти, коріться своїм батькам у Господі: тому що це правильно. Шануй свого батька та матір;
що таке перша заповідь з обіцянкою; що це може бути добре з тобою і ти щоб жити довго на землі.
До Ефесян 6:1-3
Вище вірші це два краями меч. В них Бог дає команду, що діти повинні бути слухняним своїх
батьків, але Бог також говорить нам, що якщо ми живемо в праведності, тоді ми житимемо давно на
землі. Якщо ви живете за слово та Заповідей Божих і дати поклоніння Богу саме як Бог команд, то ви

виправдані очікуванням і надією на вічне життя. Якщо ви брати участь в непокорі не тільки ваші батьки,
а також до Бога, то існує тільки вічної смерті що чекає на вас.
Другий краю цей меч є, що ці вірші розповідаєте батьків, що це ваша відповідальність, щоб
піднімати вашої дитини в праведності, нездатність того з батьків, зробити це є стільки гріхом проти
Божих заповідей як дитина, яка може бути слухняним.
Коли дитина, залишилося вирішити, що є правильним і неправильним на свої власні, вони будуть
найбільш часто неправильно вибрали. Коли батько shirks свою відповідальність, він залишає двері
відкритими для сатани, щоб увійти в. Це приведе діти жити нещасливого життя розчарування, коли
вони не домагаються свого власного коли вони ростуть в реальному світі.

Обов'язки і відповідальність
Шануй свого батька та матір: твої дні може бути довгим землі, яку Господь, Бог твій, дає
тобі. Вихід 20:12
П'ята заповідь робить правильний виховання дітей, обов'язки та відповідальність батьків. Щоб
покарати дитини є заповіддю від Бога, що батьківського повинні підготувати дитині для випробувань і
негараздів життя, а також слухняність Богу і країни. Провалом у цьому є гріхом проти Бога, батьки як
примхливий дитина здійснює гріхи, коли він/вона робить неправильний вибір в житті. Нездатність
батьків дисциплінувати їх дитиною, коли він закликав є гріхом батьків, тому що вони у свою чергу
дозволяють своє чадо бабусям гріхом проти слово Боже.

Знати любов до батьків
Якщо батько повинен так мало занепокоєння для своєї дитини, то вони лікуються що дитини як
один вважатиме сволота. Євреїв 12:8 вище говорить мені, що якщо батьки вважати дитину сволота, тоді
Бог буде ставитися до них так само, якщо дитина якось знаходить Бога на своїх власних, незважаючи на
їх батьків недовгі парафії. Ніколи не були покарані, коли він був заклик, то не знаю любов до батьків.
Якщо ви ніколи не знаєте, батьки люблять, тоді як будуть визнавати, боги люблять, коли він дає його?

Розглянути це: коли дитина постійно в даний час погане і робити речі, щоб порушити їх
батьків, батьки будуть так часто зітхання і сказати: «дитина просто хоче уваги». Добре! Yea! Якщо ви
як батько взагалі не мають час, щоб дати уваги своїй дитині, потім ви розповідаєте ця дитина що не
любити їх. З дитиною, навіть увазі в порка, зовсім краще, ніж не уваги. Наступний раз, коли ваша

дитина діє вгору, не отшлепать його або її, просто забрати їх у руки і дати їм обіймає та цілує і сказати
їм, що ви любите їх. Наступного разу, не чекайте дитини діяти. Обійняти день тримає блюз геть, щоб не
згадати сатани. Батьки, які не дисциплінувати їх дитини, так само погано, як батько, що зловживаннях
своєї дитини в ім'я дисципліни.

Дисципліна є інструкція зі злом
Крім того, ми мали батьків нашої плоті, яку виправити нам, і ми дали їм шанування: ми нічого
не повинні коритися Отцеві духів і жити будемо? До євреїв 12:9
Після того, були покарані наші батьки, чи не так все ще люблю їх? Свої Бога і приймати його
дисциплін, ми повинні не ще любить його, він, який пропонує нам вічне життя?

Берете участь у святості Божої
Бо вони істинно протягом декількох днів, chastened нас після власного задоволення; але він для
своєї користі, що мати участь його святість. До євреїв 12:10

Пам'ятайте: слово "Святий" означає, що істина, для них, щоб брати участь у святості
лордів-жити в Божу істину.
Наші батьки покарати нас, так що ми будемо виконувати їх диктує. Наші батьки розширюють
свою владу над нами, за свої причини і стандартів. Бог виховує нас, щоб ми могли знати його
моральність, що його праведність, і там по увійти в небесах і таким чином, прикрашають у славі.
Перебираючи шість моральних імперативи Бог знайшов Десять заповідей, а також вчив Ісус, то ми
занадто зробить його слави наших слави. У тому, що Бог запросив нас разом з ним на небесах, тому що
він прагне супутниками, але його товариші повинні мати таке ж почуття чесність і моралі, що він має.

Притча про особняк
У мойому Fathers будинку є багато особняків: якби це було не так, я би розповіїв вам. Я іду
підготовити місце для вас. Івана 14:1-2
Вище вірші, Ісус нас інформування, ви і я, що якщо ми живемо в праведність, що він Ісуса
почастують послугами особняк нас на небесах, який є будинок, у якого Бога Отця проживає.

Я думаю, що Божа запрошення вступу до небес у такі світлом. Живеш тільки у великих особняку
з багатьох номерів, так що ви вирішили, що хотіли інші навколо, щоб поділитися вашого будинку і дати
вам спілкування. Так ви розміщуєте оголошення запрошуючи інших приїхати жити з вами. В
оголошенні ви викласти добрі люди, які повинні реагувати. Таким чином ви дали список що ви вважаю
добра і зла.
Людина почне стукати за вашою дверима; Він є scraggly дивлячись, з брудними футболку і
алкоголю на дихання і сигарет в рот. На відміну від цього, душ і переодягнутися щодня, не пийте і не
паліть.
Ця людина ні один з риси особистості, які ви тримаєте дорогі і тому немає нічого, як ви.
Звичайно б відмовитися від цієї людини з живуть у вашому будинку.
Так само не надсилатимуться чоловіка, який є, як я описав вище, з брудними Маєчка; що робити,
якщо б він, який володів великий особняк і хотів би мати супутники приїхати жити з ним. Що робити,
якщо хтось на зразок мене, які не курять, не пити алкоголь і не хотів "Серцевий партії" всі дні тижня,
прийшла стукає у двері свого. Ця людина не більш хотіли б таких як мене приїхати жити з ним, ніж я
хотів йому приїхати жити зі мною.

Божа моралі
Бог дає нам Десять заповідей, так що ми будемо знати, як бути його люблять. Бог рекламується,
що він хоче, щоб люди приїхати жити з ним на небесах. Десять заповідей розповісти нам, якого роду
людей, що він хоче, як із наведених вище прикладів притчу дали свої списки роду людей вони прийшли
б жити з ними. Десять заповідей включають шість моральних імперативи, які є мінімальним моральні
риси, які ми повинні охоплювати як наші власні моральні якості, якщо ми коли-небудь хочете мати
шанс підете до неба.
Коли ми стукіт у двері Божого і попросити приїхати жити з ним, ми повинні показати Бога, що
ми любимо його і те, що він відстоює. Бог каже, не вбивай, якщо ви вбили, то вам потрібно показати
Бога, що ви вже каявся цією гріха і змінили хто ти так що ви можете свідчать про Бога ви ніколи не
вб'єте будь-хто знову.
Бог говорить нам, щоб каятися наших гріхів а потім запитайте Бог простить нам для намітилася
наших неповага Бога для вивчивши вибиті його закони в першу чергу. Якщо ви можете humble себе до
Бога створення, то можливо Бога прощення і спасіння.

Переміна плід правди
Тепер немає покарання наразі здається бути радісною, але тяжкий: тим не менше, після цього її
yieldeth переміна плоди праведності їх тим самим здійснюють. До євреїв 12:11
Це ніколи не приємно бути дисциплінованим, як це відбувається, ми знаходять це тяжкий і
принизливим. Однак через деякий час, якщо наші батьки дисциплінованим нас зі своєї любові до нас,
ми розуміємо, що причина його та уроки, які ми дізнаємося, дають нам мир і інструкція, таким чином
робить нас краще особи та ближче до наших батьків і Богу, для наших маючи пережила його.

Дати кесарю те, що таке Цезаря
Незважаючи на все, що я просто сказав про ліберальної уряди, будучи всупереч волі Божої це не
місце Божому святих залучати себе в політиці країни, в якій вони abode. Ісус присвоюється кожному з
нас, хто є святих Бога, належить зробити, які продовжити роботу, яку він виступав у той час як він
ходив по землі. Тобто вчити інших, як прийти до Бога, показуючи користувачам істини, що сатана має
приховані від світу. Це буде тримати нас все дуже зайняті, щоб потрапити в політиці. Крім того, коли
Ісус повернеться, він буде визнати його уряду в світі і буде на той час інформувати нас що йому
потрібно, у нас в цьому уряді. Якщо ви берете участь у політиці, те, що Бог хоче від нас може бути
опозиції до будь-які політичні кроки, що ми могли б встановили і тим самим потенційно може
поставити нас використовують проти Бога, так що я настійно рекомендую, що ми, як Божий святих
залишитися поза політикою нашої країни.

Бенджамін Франклін
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 для його підтримки, це доказів, щоб мій розум, що причиною
поганого.
Тільки тому, що Святого Бога буде мати для отримання бере участь з політика є боротьба проти
спричинило сатана прийняті закони, які знаходяться в прямій опозиції до Закону Божого, однак,
наступна цитата може показати вам, чому я не раджу отримання бере участь.
Я думаю, Бенджамін Франклін коментарів у світлі. Коли церква змушена вдаватися до загроз,
насилля, залякувань, torcher, і вбивство, щоб змусити людей, щоб бути присутнім на своїх послуг та

жити за його догми, то цієї церкви не Бога, за ті риси не спосіб Бога, вони чином сатани. Бог будемо
називати тих, хто йому для поклоніння, що його задоволення, і немає нічого, що ви або я або цивільний
уряд може зробити, щоб принести народу вшановувати Бога, як він наказує; тільки Бог може досягти
цього через істин, що він говорить.
Іншими словами, якщо Бог не позаду релігії потрібне цивільної влади приймати закони, щоб
підтримати його, потім релігією є не Бог, а сатана. В тому, що ж, це не горить для Святого Бога,
зайнятися з озброєнь, або 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. 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.
На "працювати" що Ісус говорить нам, щоб зробити, полягає у навчанні тих, що ми прийшли в
контракт з, справжній слово Боже. Щоб повчити означає не нав'язувати нашої волі на інших. Сказати по
правді Божій, або вас почують або інших буде відкидати, що ви говорите, це воля Божа, що ті, що він
вибирає буде побачити світло і тих, хто не побачить світ Божої істини.

Особистий & інтимні відносини
, Але ти, коли ти молишся, увійди, ти має твої двері і, молитися Отець твій, що в таїні; і
Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Від Матвія 6:6
Те, що цей вірш з Ісус говорив мені те, що вам не потрібно церкви, або пастором або збори дати
поклоніння Богу. Коли ви йдете в шафі і закрити двері, ви залишилися наодинці у темряві. Коли ви,
таким чином, молитися Богу, це тільки перед ним, особистих і інтимних контуром.
Бути частиною релігія не є необхідним крім мати товариства з іншими з таку ж віру, як ви. Але з
метою надання поклоніння Богу, шафу темним відокремленому все, що потрібно.

Як овець в розпал вовків
Ось я посилаю вас назад як овець в розпал вовків: Отож, Будьте мудрі, як змії і прості, як
голуби. Матвій 10:16
Ми, хто святих Бог голос Бога в розпал руйнівної брехні сатани, Бог потребує, що ми виявити
свою правду, тому брехні сатани буде маніфест брехня, що вони є. Нехай ваш голос буде приємний звук
голуб, коли він співає, не гарчить вовк.

Шануй свого батька та матір
Моральність Бог говорить голова сім'ї, необхідна дисципліна дитини. Частиною даючи повагу і
пошану до нашого батька і матері є прийняття правил поведінки, що вони створили для нас, незалежно,
чи ви думаєте, їх справедлива або правильно. Якщо ти в дитинстві повстати проти цих правил
поведінки, то чому Бог не подумати б повстати проти Небесний Батько.

Гріх батьки
Щоб установити правила поведінки, і тоді не дисципліни тих, які порушують ці правила, є
більше гріхом того з батьків, ніж гріх дитини. Це природа дитини, щоб протестувати його або її
незалежності від батьків. Таким чином, не потрібно того з батьків, щоб застосувати його/її правила
поведінки. Бог сказав, що дитина, яка не дисциплінованим за порушення правил, повинні нелюбимої від
батьківського об'єкта. Бо коли батьківського відчуває дисципліни бути до важкою для виконання, а
потім своєї любові до своєї дитини є незначним. Якщо ваш батько на землі не любить вас, то чому
Небесного Батька забезпечить нам будь-які повідомлення?

Сина не карали
, Коли Бог терпите вас як з синами; за те, що син є він, яких Отець не карає? А коли ви без кари,
про що всі є учасниками, потім ви ублюдки а не сини. Крім того, ми мали батьків нашої плоті, яку
виправити нам, і ми дали їм шанування: ми нічого не повинні коритися Отцеві духів і жити будемо? До
євреїв 12:7-9
"Коли, Бог терпите вас як з синами." Якщо твій батько на землі дисциплін ви де дисципліни
називається за, а потім він показує вам свою любов, в тому, що він хоче, щоб зробити прямо не так, як
твій батько на землі таким чином показує свою любов, так теж буде Отець ваш Небесний показати свою
любов, розглядаючи ви як свого сина. Цю істину можна відобразити у таких дій.

Брати і сестри Ісуса
Хоча він ще говорив людям, ось його мати і брати його стояв без, бажаючи говорити з ним. Один і
сказав йому: "Ось, матір і братів твоїх без стенду, бажаючи говорити з тобою." А він відповів і сказав йому, що
розповідав йому: "хто є моя мати? І хто мої браття?" І він простяг руку до своїх учнів і сказав: "оце, моя мама і
мої браття! Для whosoever повинен виконати волю мого Отця, що на небі так само є мій брат і сестра і
матері". Від Матвія 12:46-50

Те, що Ісус говорив мені, який йде разом з що я показував вам раніше, є, що ті, хто підкорятися
слова Божого, що закон Бога, вважаються Богом не суб'єктів Бога, але його браття, "те ж саме, мій
брат і сестра і матері". Для мене це означає одне; Святі Бога не просто людей Божих, але синами
Бога, і таким чином ми є спадкоємцями багатства Бога. Як і в людських цивілізацій сини і дочки
покійного отримувати багатство їхніх батьків, на момент своєї смерті, вони успадковують від них. Так
теж, зробити сини Бога нащадками свого Небесного Батька. Не в Бога смерті, але його слави і обсязі
Всесвіту що Бог створив.
"За те, що син є він, яких Отець не карає? , Але коли ви без кари, про що всі є учасниками, то
ви ублюдки а не сини. " Бог задається питанням, якщо батька або матері ніколи не ви, то що це говорить
про свою любов до вас? Ви не їхнього сина, але сволота, для яких вони є ні любові або догляду за? Бог
потім йде про задати питання, "ми, всі, хто любив наші батьки також не берете участь у покарання,
коли він називався для?" В тому, що ми є учасниками, то це правильно, що ми, як батьки повинні дати
покарання для наших дітей, коли вона називається за, як наші батьки карав нас, коли ми були молодими.
"Крім того, ми мали батьків нашої плоті, яку виправити нам, і ми дали їм шанування: ми
нічого не повинні коритися Отцеві духів і жити будемо?" Якщо ваші батьки покарати вас, а ви не все
ще люблю їх і дати їм вашу повагу. Якщо ти, тоді коли Бог дисциплін ви і вказує на ваші помилки, це
правильно, що ви все ще любить його і даймо славу йому. Дисципліна, що ваші батьки дати вам
допоможе вам стати кращим, але дисципліна, що Бог дає вам допомагає направити вам життя вічне а
Царство Небесне.
Це моя думка, що дитина ліворуч на сваволю, частіше за все, буде вибрати неправильно. Це
робота батьків для надання допомоги дітям набути навички необхідні, щоб мати справу з негаразди
життя. Провал батьків занадто часто призведе до провалу дитини.
Бог дав нам інструкції про те, як ми хочемо дисциплінувати наших дітей, коли вона стає
політично некоректним підкорятися Божі настанови, то це залежить від нас, відвівши лібералізму і цих
анти-Бог закони, які сатана зумів отримати прийнятий цивільних урядів.

Викладання права і неправильно
Крім того, ми мали батьків нашої плоті, яку виправити нам, і ми дали їм шанування: ми нічого
не повинні коритися Отцеві духів і жити будемо? До євреїв 12:9

Дисциплінарної дитини є не чим навчання дитини різниця між правильним і неправильним.
Якщо ця концепція не вкоренилося в особистості дитини ранніх етапах життя, то це менш імовірно,
належить зробити, як дитина досягає своїх років підлітковому віці.
Це особистий вимогою між батьками і дитиною, або в рамках сім'ї і, будучи відповідно до
вказівок Бога. Останнє, що ми повинні надає цивільного уряду змушують нас дисципліни, або не
дозволити нам дисциплінувати наших дітей будь-яким способом, в якому Бог керує нам робити. Закон
Божий замінює жодних законів людини, поки лібералізм намагаються нав'язати інструкції на шляху до
дисципліни вашої дитини, яка є опозиції до Заповідей Божих.

Пам'ятайте: те, що Бенджамін Франклін сказав: Якщо релігія потребує цивільної влади
приймати закони, щоб примусити їх до виконання до догми що релігій, то релігія не Бога. Лібералізм
має настільки інтегруватися у цивільних урядів країн світу, що вона стала спонсоровані урядом релігії, і
таким чином в прямому протиріччі з моралі і Закону Божого, не кажучи вже перебуваючи в прямій
опозиції до Конституції Сполучених Штатів, що забороняє уряд від встановлення релігія.

Зло визначено
Ви знаєте, я впевнений, що сатана є злом, але ви знаєте, чому Бог вважає сатана є злом?
Визначення "зло" слово зі словника: хтось злий, гріховної або джерел
ом горя або лиха. Бог вважає сатана є злом, тому що він дорікає Божими законами або
сатана опозиції до законів Божих. Таким чином, якщо ви брати участь у будь-яку діяльність, що є
гріхом, що означає бути опозиції до слова Божого, а потім в очах Божих є злом.
Ми всі знаємо, що вбити когось бути зло, це тому, що це є порушенням до 6 заповідь, не вбивай,
але те, що ви не можете собі уявити, що не дисциплінувати ваших дітей, як це прописано в п'ята
заповідь, також зла. Вони обидва десяти заповідей, і будь-який з них є кожен біт як важливо, як будьякий інший.
Ви можете сказати: "Зачекайте хвилину, п'ята заповідь doesn't сказати нічого про
дисциплінарну діти, тільки, що дитині вводиться віддати честь матері і батька. Це правда, але як я
показав раніше, десять заповідей скорочення більше в глибину обговорення як дано на інші Євангелія
Божого. Як ви можете бачити вище пояснення, весь сенс 5 заповіді знаходиться в інших книгах Біблії а
не тільки на словах Десять заповідей.

Чи не зловживання вашої дитини
Та ye батьків спровокувала не ваші діти гніву: але виховувати їх на виховання і із знанням
Господа. До Ефесян 6:4
Існує велика різниця між дисциплінарної дитини і бити їх або іншим чином зловживання ними.
Бог каже нам, дисципліни з-за кохання не в гнів, він каже: "як ви можете пошкодити кого ти любиш?"
Якщо як батько, ви заходите занадто далеко за рамки того, що Бог говорить нам робити тоді і тільки
тоді інші за межами вашої родини мають авторитет і права втручатися. Бог дає чітке визначення що
являє собою зловживання і порку вашої дитини в приватних чи в громадських місцях не є зловживання,
як Бог визначає його з обговорення зазначених. Повністю вчитися про те, як Бог команд, що ми
дисциплінувати наших дітей йти до книги Еф і Євр.

Будучи слухняності до Бога
Хто не зо мною є проти мене; і збирає не зо мною, той дехто за кордоном. Від Матвія 12:30
Я завжди відмічена тринадцятого вірша говорити, "Будь-хто, хто не поклоняються Ісусу Христу,
як Бог нас робити, це не поклонінням на всіх і тому використовують проти Бога." Цей вірш не має два
значення. Буквальне значення на основі контексту, що Ісус говорить про виглядає наступним чином:
1. Під час другого пришестя Христа, кути Бог буде збирати в хмарах, всіх тих, що Бог дав
Марк Бога (святих Божому). Тих, що зібралися, так буде з Ісусом в хмарах. Це відомо
як захоплення. Всі ті, що не зібрані залишиться де вони, розкидані по всьому обличчі
землі.
Друге значення виглядає наступним чином.
2. я завжди мають відмічена тринадцятого вірша говорити, "Кожен, хто не поклоняються
Богу, як він інструктує нам зробити, це не поклонінням на всіх і тому опозиції до
нього." Коли цивільний уряд намагається писати закони, які замінюють слова Божого,
то ці закони перебувають в опозиції до слова Божого. Це те дозволяє цивільний уряд
проти Бога.
Коли цивільний уряд намагається писати закони, які замінюють слова Божого, то ці закони
перебувають в опозиції до слова Божого. Це те дозволяє закон і цивільний уряд, який вводить законів

проти Бога. Ці закони, прийняті в Європі і США, який дозволяє уряду, щоб видалити дітей від їхніх
батьків всупереч волі Божої і як така зла закони, як це визначено Бога.
Якщо ви не не з Богом, як і послуху моралі і Закону Божого, то ви в розпорошенні.

Весь закон або нічого
Кожен, хто повинен тримати "Весь закон", і ще не образити в одній точці, він є винним за все!
Бо той відказав: (Бога), "робити не здійснювати перелюб, також, сказав"не вбивай." Тепер, якщо ти
вбити, ти став злочинцем закону. Джеймс 2:10-11
Ви повинні знати, що формулювання, використаний у кожній із десяти заповідей є скороченням
набагато більше сенсу, як це вказано в інших книгах Біблії. Бог abbreviates так, щоб зробити його легше
запам'ятати. Тільки шляхом вивчення інших книг Біблії ви дізнаєтеся більше сенсу, що Бог хоче, щоб
зрозуміти. У цьому світлі наступні два вірші розповісти нам щось дуже важливе.
Якщо ви думаєте, що ви тримати весь закон, який включає в себе десять заповідей, а також інших
наданих Мойсей і Ісус, але тримати в перший день тижня (неділя) як суботи, яка знаходиться в прямій
опозиції до слова Божого, то ви, злочинцем закону. З Богом це все або нічого, немає не середній шлях.
Або ви любите Бога, або ви ненавидите Бога, або ти з Богом, або в розпорошенні .

З Ісусом або не з Ісусом
Він це зі мною не проти мене; і він це слово не зі мною дехто за кордоном. Від Матвія 12:30
Те, що Ісус говорить нам, це, що це не досить, що ти називаєш себе християнином, ви повинні
тримати цілого закону. Якщо ви зберегти лише дев'ять з десяти заповідей, то ви справді не з Ісусом, бо
навчав він цілого закону.

Що таке весь закон?
Ви повинні жити своїм життям в моральність Бога, як показано в останні шість Десять заповідей
також як і вчення Ісуса Христа, але цього недостатньо, увесь закон також включає в себе перші чотири з
десяти заповідей, які дають інструкції та заповідь про те як ми дати поклоніння Богу. Якщо не вийде у
будь-який з цих інструкцій і заповідей, то ви не є дійсно послідовником Ісуса Христа незалежно від
того, що ви називаєте себе.

Найбільша заповідь
Один з них, який був адвокатом, запитався його: питання, випробовуючи і Учителю ", яка є
найбільшої заповіді в законі?" Матвія 22:35-36

Пам'ятайте: ми обговорюємо лібералізм як помилкові релігії, і саме тому лібералізму, який
згадується в книга одкровення, що я бачу, як невірний пророк.
У вище віршах один із фарисеїв, прагнучи дискредитувати або призвести до Ісуса, щоб розвалити
в своїм знанням Священного Писання, запитує резонне питання.
Ці вірші показує що навіть за часів Ісуса, сатана намагається представити лежить як спосіб
приховування справжній слово Боже від людей. Якщо Ісус дав до одного з десяти заповідей перевагу
над іншими, хтось був би образитися і таку перевагу може не підтримується, навіть не Ісус. Розуміння
цієї головоломки, Ісус дає зовсім несподіване, ще так само вірно відповідь.

Возлюби Господа Бога твого
Ісус відказав Йому: "Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією
своєю думкою. Це й найперша заповідь. Матвія 22:37-38
Незважаючи на те, що це не прописано в будь-яке слово в десяти заповідях, наміри Бога виявляється що
свої Божі заповіді, ми тим самим нашої любові до Бога. Бог хоче, щоб ми демонструємо нашу любов до
нього, і тому що Ісус говорить нам, у відповідь на питання, це правда і правильно.

Свого ближнього
І другий, як сказав він, ": Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих повісити весь
закон і пророки. Матвія 22:39-40
Бачите, Бог не хоче, щоб ми тільки люблю його, але що ми любимо один одного. Ми всі брати в Бога, і
коли ми жити по Божим моралі, і ми даємо поклоніння Богу, як Бог команд, то ми також брати з Ісусом.

Визначено Божими святими
Коли Ісус запитав, що заповіді був найбільшим, він не дав нам кого-небудь з десяти заповідей у
своїй відповіді, Ісус дав нам те, що стало відоме як Два заповідей Ісуса, який є любити Бога

, з вашого серця, душі і розуму, а також любити один
одного .
Ви розумієте, що Ісус означає, що під цим і навіть більш важливо, ви знаєте, як дати таку
потужну любов до Бога? Десять заповідей відомі як Закон Божий, але Бог не хочете, що ми тримаємо
тільки закон а й що робимо саме так через кохання, бо Бог і один для одного. Ті, хто здійснив цей
потужний акт любові є ті, хто також вважаються Богом святими.
Саме з цієї причини, чому Ісус говорить нам, ми повинні любити Бога наші серця і душі і
розуму; повної і повний любові, не тільки закон збереження і підкоряючись закону. Як ви проявляєте
любові до Бога? Нижче наводиться подальшого обговорення на цю тему.

Перша заповідь Ісуса
, Але коли фарисеї чув, що він поставив садукеї змусити замовкнути, зібралися разом. Тоді один з
них, який був адвокатом, запитав його питання, випробовуючи, і кажу, майстер, який є найбільшої
заповіді в законі? Ісус сказав йому: "Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і
всією своєю думкою." Це й найперша заповідь. Матвія 22:34-38
Ви розумієте, що Ісус говорить нам? Найбільший з усіх заповідей є навіть не один з десяти
заповідей, але що ми любити Бога всім серцем, душі і розуму. Я вважаю, що це розглядається Ісуса,
найбільшим з усіх заповіді, ми повинні взяти час, щоб зрозуміти, чому.
У вище Ісус задав питання, "який з десяти заповідей є найбільшим з усіх"? Замість того, щоб
давати відповіді на питання, одним з десяти заповідей, Ісус дає відповіді небудь жодну частину Десять
заповідей, принаймні, не на перший погляд.
"Це й найперша заповідь." На додачу до що, Ісус говорить нам, що це дуже потужний показ
любові до Бога є найбільшим з усіх заповідей.
Це говорить мені, що найбільша заповідь як це визначено Ісус не є ще одним з Божого Десять
заповідей, але що Ісус хоче, щоб це потужний показ любові до Бога. Це змушує мене задатися питанням,
що то Ісус говорить нам. Що означає, або як ми проявляємо такий потужний любові до Бога. Я
залишився немає вибору, окрім як дати думки і дослідження про те, що Ісус намагається навчити нас.
Чи знаєте ви, читача, що Ісус означає або як маніфест цього рівня любові до Бога?

Як любити Бога?
Ісус відказав Йому: "Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією
своєю думкою. Це й найперша заповідь. Матвія 22:37-38
Питання для мене в тому, що "Як ви любити Бога з вашого серця, душі і розуму?" Я просто
говорю, "я люблю тебе Господь, Бог, творець Всесвіту, і я приймаю, що ви прийшли жити серед нас в
тілі людини, Христос Ісус, і для мене ти мій Спаситель і Викупитель?" Є деякі, які я говорив, що
сказати, так, що все, що вам потрібно зробити, і ви благодаттю. Мені кажуть, що в цьому я буду
збережені і погашені благодаті Ісуса, і що не треба робити нічого іншого, як спосіб перевірки правопису
себе або даючи демонстрація моя любов. Я дивився все через Біблії, і я не можу знайти, де будь-який з
цих слів використовуються. Якщо щось сказав вам іншою людиною ніколи не сказав був Бог, і ви
знаєте, що те, що Бог говорив знаходиться в Біблії, то якщо ви не можете знайти в Біблії, який говорив
він, якщо не Бог?
Тому що я був не в змозі знайти ці слова в Біблії, я вважаю, що ці люди кажуть мені немає Бога.
Це має переконав мене, що щось більш необхідна, як показ моя любов? Врешті-решт є кілька релігій, які
називають себе християнином і, звичайно, єврейської та мусульманської релігій, і всі вони стверджують,
що вони є істинна віра. Однак, є тільки один Бог, тому я вважаю, що може існувати лише одна правдиву
віру. Істинна віра, вірний спосіб поклоніння Богу, повинен бути той, який сам Бог велів нам про. З
урахуванням цього я дав молитви до Бога і запитав його, щоб показати мені свою правду.
Це був мій досвід, так як я почав свою подорож у пошуках Божої істини, що Бог досить часто дає
мені відповіді на мої молитви у той час як я читав Біблію. Так що я почав старанного дослідження,
дивлячись вперед, щоб його відповідь. Питання все ще зберігається, "Як я маніфест цей потужний
любов" як просили Ісуса перша заповідь? Це дає мені причина для визначення любові, в рамках
дослідження старанно те, що я читав у Біблії як розповів нам у наступному.

Не достатньо, щоб заявити про Ісуса
"Я люблю їх, які люблять мене; і тих, хто мене рано (старанно) знайде Me." Приповісті 8:17
Тринадцятого вірша говорить нам, що Бог любить тих, хто любить його. Це ще раз мене турбує
про те, як я, щоб показати такого ж роду любові до Бога. Тоді Бог продовжує, говорячи, що якщо ми
шукати Бога (старанно) ми знайдемо його. Ви не бачите, що Бог дав визначення щодо того, як ми
хочемо, щоб показати нашу любов до нього, шукає його старанно?

Це говорить мені, що я праві, думаючи, що це те, що ми повинні робити, свого роду актом, що ми
повинні виконувати як спосіб прояві нашої любові до Бога. Оголосити Ісус став вашим Спасителем не
вистачає, повинен продемонструвати свою любов, беручи участь у вправа вашого часу і зусиль як спосіб
проявляє свою любов.

Визначення любові
Словника американської спадщини має багато різних визначень, під словом «любов», але той,
який, здається, кращий пов'язаних з цього питання, "щоб"мати глибокі, ніжне, н
евимовною відчуття любов'ю і турботою до.
Бажаючи, щоб переконатися, я зрозуміла, визначення, я підняв очі визначення у word
невимовною, який, "Incapable з висловив; невимовну або невимов
не." Я також вирішив шукати слова турботою, просто щоб бути впевненим, що я зрозумів, його
значення, словник говорить нам турботою є "причина тривоги і занепокоє
ння."
З цією інформацією більш повного визначення слова кохання виникає, "є глибоко те
ндер, невимовне і невимовне почуття любові і триво
ги і занепокоєння до іншої."
Я прошу вас, читач, чи що ухвалою допомагає вам зрозуміти, як сповідувати свою любов до
Бога? Це не допоможе мені все, що набагато. Я пропоную, що ми шукаємо сенс любові, в біблійної
точки зору. Врешті-решт, Бога й Ісуса як розповісти нам любити їх, так Хіба не стоять на причини, що
вони говорили нам, як маніфест це любов?

Свого всім серцем своїм
Ісус сказав йому: "Люби Господа твої Бога свого всім серцем своїмі всією душею своєю і всією
своєю думкою. Це й найперша заповідь. Матвія 22:37-38
Це перша частина як показати свою любов до Бога. Ви коли-небудь дали думки про те, що
означає любити всім серцем? Для мене це відбувається таким чином: я люблю свою дружину 47 років
всім серцем, але як проявити цю любов для неї?

Слова "Я тебе люблю," є просто порожні слова, поки заповнити їх з змістовних актів. Ви
можете сказати ста людей, ви любите їх, але поки ви продемонструвати любов у або інші моди, слова
залишаються порожніми. Я покажу мою любов моя дружина, кожен раз, коли я пестити її волосся або
поцілувати її на шиї або просто підійти до неї і дати їй обійняти.
Це, як ви заповнити порожні слова з діями. Виникає питання, "як ви переклад такого роду дій
до Бога?" Ви можете ні див і не відчувати себе Богові, тому жоден з цих дій проявлятися ваше серце
повстяні любові до Бога. Це потім залишається загадкою для мене.

Всією душею
Ісус відказав Йому: "Люби Господа, Бога твого, з усіма твоє серце і всією душею своєюі всією
своєю думкою. Це й найперша заповідь. Матвія 22:37-38
Це друга частина як Ісус вчить нас любити Бога. Ви коли-небудь любив нікому всією душею
своєю, чи знаєте ви, навіть по-справжньому є те, що душа? Біблія говорить нам, що Бог створив людину
живу душу, не що він дав нам живу душу, але що він зробив нас живу душу.

Живу душу
І Господь Бог формується людину з землі а потім вдихнув у його ніздрі дихання життя; і людина
стала живу душу. Буття 2:7
Як ви бачите, Бог не дав людина живу душу, але насправді зроблені людиною живу душу. Це
говорить мені, що душа частини тіла і не окремо від нього. Я до знаходження цього розуміння,
припускали, що душа, який отримав воскрес, і не тіло, це говорить мені, я був неправий, про що, і це
орган, який отримує воскрес, в тому, що душа це частина тіла. Це те змушує мене запитати питання ще
раз, що таке душа?

Порівнюючи собаку, щоб людина
Для того, щоб зрозуміти це я пропоную, що ми порівнюємо людини до інших тварин,
встановленими на землі під час шостої дня створення, коли людина була створена. Чим відрізняється від
людини і тих тварин, які б дали точки зору щодо того, що душа?
Словник Encarta визначає "душа": nonphysical аспект людини, комплек
с людські атрибути, що виявляється у вигляді свідом

ості, думки, почуття і волю, розглядається як відмін
ний від фізичного тіла. Це визначення говорить нам багато, але не дійсно сказав
мені все, що я вважаю корисним в прояві моя любов до Бога.
Те, що мій вивчення Біблії говорить мені про те що немає тварина, яка ходить на землі цій землі,
що Бог дав душі до. Тому ми тільки потрібно порівняти тварин до себе, щоб визначити, яка душею може
бути.
В тому, що Бог говорить нам, щоб любити його, я вважаю, що здатність до любові, є свідченням
про те, що мають душу. Я міг би використовувати як порівняння людина найближчий посилання на
тваринного царства і порівняти мавп і шимпанзе з здатність людини до любові, але у мене немає
особистого знання щодо це так що замість цього я буду порівнювати людина тільки інші тварина що я
переконаний має здатність відображати і відчувати себе любити.
Собака завжди було дано назву як кращий друг людини. У стародавні часи це було через
партнерство між людиною і собакою на полюванні за їжу. В ці часи, коли ми повинні йти тільки на
ринку купувати їжу цей зв'язок не має значення, однак собака ще вважається кращим другом людини,
через його спілкування з нами і собаки нездатності надати такий потужний лояльності до своїх
господарів. Це цей лояльність, яку я завжди асоціюється з формою любові. Так що я переконаний, що
собака має потенціал, почуття любові, поки вони насправді відчувають любити? Багато інших тварин
показують аналогічні можливості; Отже, я дивуватися, якщо здатність відчувати любов є дійсно
аспектом є те, що душа врешті-решт.

Когнітивна думки
Одним з аспектів людина, що я впевнений, не те, що може робити будь-яких інших тварин
полягає, щоб дати когнітивних думки про те, що означає любити. Хоча собаки можуть мати можливість
показати любов, вона має немає розуміння любові або навіть те, що він любить, це просто діють на
інстинкт. Це не як людина відчуває себе любити; у всякому разі, це, як я проявляє любові.

Моральність
, Але коли зробиш ввійти в життя, ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАПОВІДЕЙ. Від Матвія 19:17
У вчення Ісуса, а також останні шість Божого Десять заповідей Бог Ісус вчить нас аспект любові,
і моралі. Як частина цього уроку Ісус сказав нам вище.

, Зверніть увагу:

Ісус не говорить, "зберегти мої заповіді," але " тримати в заповідях." Я

часто рази сказали, що тому, що Ісус каже до "Тримати мої заповіді,", що він має на увазі лише Два
заповідей Ісусаі не Десять заповідей. Я завжди спростували, що тлумачення, тому, що ви побачите
найближчим часом, але як ви можете бачити, Ісус не кажу "MY", але "". Тим не менш, ще один доказ в
моїй голові що Ісус, говорячи про Десять заповідей.

Крістіан у справах
Називати себе християнином, ви повинні бути Христа; бути Христа є забезпечення вчення
Христа. В тому, що Ісус навчає щодо збереження десяти заповідей, то бути Христа потребує, що ви
тримаєте Десять заповідей.

Вічне життя
, Але коли зробиш ввійти в життя, ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАПОВІДЕЙ. Від Матвія 19:17
"Життя" , що Ісус має на увазі не є нашими Земне життя на землі, але життя вічне , що Бог
пропонує як подарунок для тих, хто показати свою любов до нього. Ісус потім перераховані п'ять із
десяти заповідей, що я бачу, як його арматури що Десять заповідей, на який він має на увазі. Потім після
здачі список деяких з десяти заповідей, Ісус ще раз повторити його другий заповідь.
Ти будеш творити не вбивство,
Не чини перелюбу,
Не кради,
Не свідкуй неправдиво, від Матвія 19:18
Шануй свого батька та матір: і,
: Люби свого ближнього, як самого себе. Від Матвія 19:19

Коли ви об'єднаєте цей список десяти заповідей з того, що Бог повторює всій Біблії, ви
зрозумієте, як Бог дає нам визначення щодо того, як ми повинні проявити нашу любов до нього.
І чинить милість тисячам їх що мене люблять і стережи мої заповіді. Вихід 20:6
Саме в цьому вірші, де виявлені аспекти душі. Бачите, Бог говорить нам, що якщо ми збережемо
заповідей його, то ми показуємо нашу любов до нього. У цьому Бог показує нам свою маючи милість до
тих, хто дотримується його заповідей і є цей виявлення своєї душі, що має намір що ми любимо наших
душею.

Образом Божим
Слово «милосердя» визначається англійському словнику як, , хто має співчутт
я, шкода, прощення, людство і щедрість по відношенн
ю до інших. Те, що інші тварини має в них можливість виставити будь-який із цих атрибутів,
але людина. Ви сказали, без сумніву, від вашої молодості що Бог створив нас за своєю подобою; але ви
знаєте, що це означає?
Зображення повинні бути не тільки форму або фігури, але атрибути можуть бути зображення як
добре. В тому, що у нас, як Бог, є можливість дати співчуття, шкода, прощення і щедрість іншим,
розкриває нашої душі, просто як і Божий душі. Коли ви також поглянути на шість моральних
імперативи перераховані в десять заповідей, а також тих моральний імператив вчив Ісус, ви побачите в
них аспектів мати душі, що тварини не мають. Це дані, які визначають, що душа, і це душа, що робить
нас образом Божим.

Всією своєю думкою
Ісус відказав Йому: "Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і з усіма Твоя душа і всією своєю
думкою. Це й найперша заповідь. Матвія 22:37-38
Третя частина як Ісус велів нам любити Бога є з нашими всієї розумом. Розум є ще один з
аспектів людини, що жоден з інші тварини мають. Мозок людини має потенціал для зберігання
величезних об'ємів даних, а потім порівнюючи ці дані, використовуючи когнітивних думав, з'ясувати
сенс а потім як застосувати цей сенс. Одна справа, щоб зберігати дані в пам'яті, здібності, що я бачу в
інших тварин, але це зовсім інший, щоб взяти ці дані і знати, як зробити використовувати його. Це
різниця між того, хто є освічені і той, хто має мудрості.
Комп'ютер може зберігати величезні обсяги даних, залежно від розміру його жорсткий диск, але
комп'ютер є мудрості? Тільки ті, хто доступу до даних і використовувати ці дані після розгляду
інформації, що зберігається в межах даних, є мудрість. Це вірно людини, багато хто з людської раси
були освіченими усі види знання, але це тільки ті, які знають, як прийняти ці знання і змусити нас його в
їх повсякденному житті, які мають мудрості. Так багато, є знання, але не використовувати ці знання і
тому є не більш ніж освічених Ідіоти, на мій погляд.
Любити Бога з наших весь погляд, є ще один спосіб сказати, що Бог хоче, щоб любити його від
наших знань про нього а не сліпої віри. Чим більше ви знаєте про Бога і більше знань справжній слово

Боже, який є вічне Євангеліє Бога, тим більше ви зрозумієте, що Бог це все про, або хто він такий. Це
моя думка, чим більше ви розумієте і можна розгледіти Божу істину від брехні сатани, тим більше ви
прийдете до любити Бога. Можливо зараз ви зрозумієте, що Ісус говорить, коли він говорить нам, щоб
любити Бога всім серцем, душі і розуму.

Цитуючи Повторення закону
Але якщо звідти ти будеш звертатися до Господа Бога твого, ти будеш його знайти, якщо ти
шукати його всім серцем твоїм і всією душею. Коли ти у біді, і все це прийшли на тобі, навіть в
останні дні, якщо звернутися до Господа Бога твого і ти будеш бути послушним його голос: Для
Господа Бога твого є милостивий Бог; він не залишу тебе, не знищити тебе не забувайте заповіту
батькам твоїм, якого присягнув їм. Повторення закону 4:29-31
Ще одна річ, про це, я запитую себе, якщо ви були обізнані про. Ви знаєте, що це фраза, ": Люби
Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою," не виникає з Ісусом,
але що Ісус, по суті, перефразовуючи від слова, написані в книзі Повторення закону рука Мойсея, 1500
років тому? Коли Ісус дає цитату з Второзаконня він вказує на контекст ці вірші в Повторення закону,
щоб проілюструвати, що він вчить нас.
Любити Бога з вашого серця, душі і розуму є збереження десяти заповідей, яка є те, що Мойсей
говоримо про Повторення закону.

Те, що Бог потребує тебе
І тепер, Ізраїль, що відкрилося, Господь, Бог твій, вимагають тебе, але треба боятися Господа
Бога, ходити на всіх дорогах своїх і любити його і служити Господу Бога твого всім серцем твоїм і
всією душею, щоб дотримуватися заповіді Господніта постанови його, що я наказую тобі цієї день
твого назавжди? Повторення закону 10:12-13
І тепер, Ізраїль : Я дав пояснення того, що Ізраїль розшифровується як в інших дискусій.
Використовувані в цих віршах, це не посиланням на народ Ізраїлю, але ті, хто мають подолати свої гріхи
і хто тримати Заповідей Божих, або як я пояснив, Бог направляє цей вірш на тих, хто може бути
визначена як ізраїльтяни, або синів Ізраїлю і святих Бога.

Якщо ви прагнете
Але якщо звідти ти будеш звертатися до Господа Бога твого, ти будеш його знайти, якщо ти
шукати його всім серцем твоїм і всією душею. Повторення закону 4:29
Фраза, "ти будеш знайти його, якщо ти шукати його свого всім серцем своїм і всією душею
своєю," говорить мені, що Бог вимагає від нас більше ніж щоб просто заявити, вашого Спасителя Ісуса.
Навіть акт шукає його старанно недостатньо, і в дослідження і дослідження, однак, що ми повинні
шукати Бога, з повним бажання знайти свою правду і з метою надання поклоніння йому, коли ми знайти
його.
Якщо ви вивчаєте Біблії з метою розуміння Божої істини, ви можете знайти свою правду, але
якщо ваш пошук не є не тільки за правду, але знайти самого Бога, ви не знайдете його, за винятком в
результаті розуміння його правду. Це різниця шукає Божої істини, як інтелектуальна переслідування або
звертаються по правді Божій на духовне переслідування.

Доторкнутися до Бога
Я не впевнений, я отримую через те, що я збираюся, тому дозвольте мені дати вам точки зору в
моїх особистих пошуках Божої істини. Мій двоюрідний брат-висвячений міністр, і він часто разу цитату
з Біблії і потім дати визначення цитата означало. Я був не розбирається в Біблії, але я знав, що його
визначення не завжди правильно. Я намагався пояснити вірші насправді сказав, але без освіти в
Писанні, що має мій двоюрідний брат, він буде посміхатися мені, як мудрий старий б по відношенню до
маленької дитини. Це розчарування в мою відсутність знань привів мене до вивчення і шукати
справжній зміст Біблії Писання. Ви бачите, я не починаються з бажання знайти Бога, тільки для того,
щоб знайти істину, що б показати мій двоюрідний брат його помилку. Після декількох місяців я
знайшов Бога, а також його правду, і моє життя була не те ж саме з моменту.

Знань не мудрості
Як я навчався письма я отримані знання, але я до сих пір немає чіткого уявлення. За відсутності
розуміння, то ви не можете мати мудрості. Розчарування, я почав шукати Бога інструкцію і напрямок в
моєму дослідженні. Коли я, нарешті, знайшов час компіляції моїй п'ятдесяти з гаком років гріхи і
зрозумів, що я дійсно був грішником, я звернувся до Бога в молитві і попросив його прощення.

Зворушений Духа Святого
Не довго після того, як те, що Бог відповів моя молитва на дуже потужний засіб. Під час повені
розуміння все, що я вчився в той момент прийшло до мене. Бог мав доторкнувся до мене. Це було
фізичного, психічного і духовне. Я не сидів я впевнений, що я б впали. Тепер я знаю, не тільки Божої
істини, але що Бог реальних, живих, і що він створив все, що є в тому числі мене. Я знаю, це не від віри,
але від отриманих знань. Володіючи цими знаннями я присвятив решту життя для служби Богу, в будьякий спосіб, що він Бог дає мені напряму. Тепер у вас є більше знань про те, що Повторення закону
10:12-13 що говорить близько, як показали з особового рахунку мій.

У біді
Коли ти у біді, і все це прийшли на тобі, навіть в останні дні, якщо звернутися до Господа Бога
твого і ти будеш бути послушним його голос: Для Господа Бога твого є милостивий Бог; він не залишу
тебе, не знищити тебе не забувайте заповіту батькам твоїм, якого присягнув їм. Повторення закону
4:30-31
Фраза, "коли ти у біді," відноситься до будь-який час горя або важкі часи, якщо зазирнути до
Бога, він там буде дати вам комфорт і керівництва. Більш конкретно тим не менш, це посилання на той
час скорботи, що євреїв, пережив під час свого полону в Вавилоні, як, як і скорботи, що святі Бог
переніс протягом 1260 років, відомий як темні століття і знову ж таки в великої скорботи взяти місце в
кінці днів, що вся земля буде терпіти.

В останні дні
Фраза "навіть в останні дні," є посиланням на кінець днів, які починаються, коли на пророцтва
Ісуса, які відносяться до великої війни, з книги від Матвія, починають збудеться, то є, що навіть якщо ви
були Бога перед скорботи кінця днів, не все ще не занадто пізно для вас, щоб покаятися в своїх гріхах і
просити у Бога про прощення. Я був 55 + коли я знайшов Бога, і я впевнений, що він простив мені моє
життя гріха, так що якщо він може пробачити мене, зла людина, що я був, він може пробачити будь-хто.

Слухняними його голос
Фрази, "будеш бути послушним його голос" є інструктаж нам, що ми повинні коритися закони і
слово Боже, які включають в себе десять заповідей. Це також означає, що те, що Бог говорить, що його

Святого Писання і його Святій Євангелії є істина. Якщо ми прийняли його слово як правда і тому
розуміють, що якщо Бог не говорю це, брехня, то ми будемо послушним його голос.
Незабаром після знаходження Бога, він показав мені, я називаю трюїзм Божого. Це трюїзм
допомагає мені бачити брехні сатани, з легкістю. Можливо це буде допомогти вам також. Правда, я
навів це вже в цьому дослідженні Біблії, але важливо, щоб я дати її вам знову. Це виглядає наступним
чином:

Те, що Бог потребує вас
І тепер, Ізраїль, що відкрилося, Господь, Бог твій, вимагають тебе, але треба боятися Господа
Бога, ходити на всіх дорогах своїх і любити його і служити Господу Бога твого всім серцем твоїм і
всією душею, щоб дотримуватися заповіді Господніта постанови його, що я наказую тобі цієї день
твого назавжди? Повторення закону 10:12-13
Фрази, "що Господа, Бога твого вимагають тебе," який є початкового питання, я запитав, що
більш потрібно зробити, щоб отримати спокутування, ніж просто сказати, що Ісус є моїм Спасителем?
Відповідь на це питання є «лише треба боятися Господа, Бога твого, ходити на всіх дорогах
своїх і любити його і служити Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією душею своєю, щоб
дотримуватися заповіді Господа, і постанови його, що я наказую тобі цієї день твого назавжди?"

Боятися Бога
"Щоб боятися Господа, Бога твого," має більше спільного з побоюючись себе, ніж бути в
страху Божого. Якщо ви слухняні Заповідей Божих, тоді вам нема чого боятися від Бога, але якщо ви
займаєтеся lax ваша ж слухняність і вашого поклоніння, то у вас щось страх. Але це ви і ваші дії, які
принесуть про Божий гнів на вас, так що це самі ви повинні боятися, що ви не ковзання від шляху
праведності. Коли зрозуміти сенс для всіх десяти Божі заповіді, а також вченню Ісуса і прожити своє
життя згідно цих значень, то вам буде одним з Богом і буде нема чого боятися від нього.

Бог, побоюючись, визначених
Що відкрилося Господь, Бог твій, що вимагають тебе? Бог задавати питання ізраїльтян, але це
дійсно питання, яке вони повинні просити Бога. Якщо ви послугами ізраїльтянин, або, як це ім'я була
розширена, Святого Бога, ви вже повинні знати відповідь на це питання. Для тих з вас, хто не знає
відповідь Бог говорить вам.

, Але боятися Господа, Бога твого: Слово, що страх визначається як: повагу та/аб
о трепет для когось або щось. Слово, поважати це дійсно важливо
слово, яке ви повинні мати на увазі були Богом висловлює стурбованість. Поважати слово
визначається як: почуття або ставлення захоплення і поваг
и до когось, розгляду або задумливість.
Слово поваги визначається як: ввічливі повагу, особливо покла
сти іншої особи інтерес по-перше, подання до суджен
ня, думку чи побажання іншої особи, люб'язно.
А потім дозвольте мені перефразувати, , але боятися Господа, Бога твого: до дати повазі до
Господа, Бога твого, мати розгляду і увага до слова Божого, поставити слова Божого попереду все інше,
приймаючи, що слово Боже є істиною і тим самим представити суджень, переконань і побажань
Всемогутнього Бога, як творець і Небесного Батька.

Шлях Божого
І тепер, Ізраїль, що відкрилося, Господь, Бог твій вимагають тебе, але боятися Господа, Бога
твого, ходити на всіх дорогах своїхі любити його і Служіть Господеві Бога твого всім серцем твоїм і
всією душею своєю, щоб дотримуватися заповіді Господа і постанови його, що я наказую тобі цієї день
твого назавжди? Повторення закону 10:12-13
Ходити на всіх дорогах своїх і любити його: На "способи Бога" – це довідник з моралі Бога.
Що Бог говорить нам, для ви і я хто любить Бога, проявити нашу любов до нього перебираючи моралі
Бога, і робить Божого моралі нашу моральність, більше не закони писало на столи камінь, але риси
особистості, написані на наші серця. Це таким чином, що Святого Бога вище закону, тому що вони
більше не законів, що б послухали, але аспекти наші власні моральні якості і таким чином робить нас
",один з Богом".
Фраза "ходити у всіх шляхах його," є ще один спосіб сказати, тримати його заповіді, а також
вченню Ісуса, бо ці моральний імператив шляхи до Бога і є відображенням його особистість, моральні
якості і його честь, що означає, що Бог хоче, що ми буде, як його в нашу особистість, моральні якості і
його ідеали честі.

Фраза ", щоб служити Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією душею своєю, щоб
дотримуватися заповіді Господа, і постанови його," говорить мені, що Бог вимагає від нас більше
ніж щоб просто заявити, вашого Спасителя Ісуса. Навіть на закон про шукає його старанно
недостатньо, як і вивчення та дослідження, однак, що ми повинні шукати Бога, з повним бажання знайти
свою правду і з метою надання поклоніння йому, коли ми знайти його.
Якщо ви вивчаєте Біблії з метою розуміння Божої істини, ви можете знайти свою правду, але
якщо ваш пошук не є не тільки за правду, але знайти самого Бога, ви не знайдете його. Це різниця шукає
Божої істини, як інтелектуальна переслідування або звертаються по правді Божій на духовне
переслідування.

Вказуючи на десять заповідей
І тепер, Ізраїль, що відкрилося, Господь, Бог твій, вимагають тебе, але треба боятися Господа
Бога, ходити на всіх дорогах своїх і любити його і служити Господу Бога твого всім серцем твоїм і
всією душею, щоб дотримуватися заповіді Господніта постанови його, що я наказую тобі цієї день
твого назавжди? Повторення закону 10:12-13
У вище фраза Бог говорить нам, що ми показати нашу любов до нього свого всім серцем своїм і
всією душею своєюі потім визначає, як ми є сповідувати цей потужний вид любові , зберігаючи заповіді
Господа, і постанови його. Саме в цьому, що Ісус є у тому числі як контекст про те, що Ісус означає,
що коли він говорить нам, любити Бога всім серцем, душі і розуму. Він говорить нам, що цей
потужний любов проявляється коли ми тримаємо Заповідей Божих.

Знаю, що це: Десять заповідей є скорочення весь Святій Євангелії в тих десять обсязі слово
Боже, є тримати десять ви повинні також надати поважати на весь Святе Євангеліє.

Ісус, процитував Мойсея
Коли Ісус дав нам свої заповіді два, він був цитуючи вище вірші в книзі Повторення закону. Тому
перша заповідь Ісуса не є його на всіх, але був написані Мойсеєм, з волі Божої звичайно, так що я
думаю, ви могли б сказати що вони слова Божого, але дав Мойсею для зменшення 1500 плюс років до
Ісуса перше розповів їм.
Якщо ви читали вірші, призвели до і після цих, як в Второзаконня глава 4 і глава 10, ви знайдете
контексті як на те, що Мойсей говорив про які породили його писати ці слова.

Зробити їх-це Live
Тепер же, Ізраїлю, статути а для судових рішень, які я навчаю вас, для їх, що ви може жити і
йти і володіють землі, яку Господь, Бог ваших батьків дає вам робити. Повторення закону 4:1
Мойсея, говорячи про викладання народу Ізраїля, статути та аж судових рішень, яка є Закони
Мойсея, написаний від його рук, але і в цьому контексті представляє всіх законів Бога, у тому числі
Десять заповідей. Це стане очевидним, як ви будете продовжувати читати в розділі 4 книзі Повторення
закону.
Якщо ви тримати слухатися Заповідей Божих і жити по Божим моралі та дати поклоніння Богу,
як Бог звелів, що ми повинні, то ви отримаєте, як ваша нагорода, вічне життя. Падіння значимі і ваша
нагорода буде вічної смерті.

Точно, як Бог команд
Ye повинен не додати до: слово, яке я наказую тобі, ні ye повинен зменшити нічого від нього,
що ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
На мою думку цей вірш є надзвичайно важливим для тих, хто дійсно хоче, щоб поклонятися
Богу, як він наказує, що ми поклоняємося йому. Це моя твердо зрозуміти, що якщо ви не поклоняються
Богу, як він наказує, то ви не поклоніння Богу створення взагалі але винахід ваших власних.
Це те, що я говорив всім разом, хоча я сказати, що його за допомогою різних слів. "Ви повинні
поклонятися Богу як він команд, додавши, ні віднімання з як він наказує, що ми повинні поклонятися
йому, щоб поклонятися жодним іншим способом не поклонятися творіння Бога, але деякі інші винахід
власний." Не поставити слова в рот Бог.

Навчити сини твої
Тільки, стережися, до самого себе і тримати душу твою старанно, не ти забувати те, що свої
очі бачили, і принаймні вони відправляються з твого серця всі дні свойого життя: але навчити їх син
твій і сини твої сини; Повторення закону 4:9
В цих віршах Мойсей попереджає Ізраїлевим, щоб тримати законів Бога. В тому, що Бог Ізраїлів
є той же самий Бог, який є Христос, який прийшов на землю в тілі людини, Ісус, це то говорить мені, що

це попередження стосується нас, хто слідувати вченням Ісуса, так само, як він застосовується до них за
часів Мойсея. В тому, що сам Ісус, вказуючи на це, що була написана Мойсей, і контексті того, що
Мойсей був говорити про, тому контексті, що Ісус вказує рукою, і що контекст, щоб зберегти Десять
заповідей і в цьому ви проявляєте вашу любов до вашого серця, душі і розуму для Бога.
Мойсей дає попередження, стережіться, до самого себе," означає запам'ятати всі ті речі, які
Бог показав вам, і тримати закони, що Бог дав вам. Незважаючи на те, що ви і я не бачив Бога, частина
Червоного моря, ми знаємо, що це сталося, і ми можемо бачити його з слів, що написано в Біблії. Тому,
коли Мойсей говорить ізраїльтяни пам'ятати тих речей, які вони бачили, Бог також наказує нам
пам'ятати про них як добре.

Обман сатани
Бог хоче, щоб ми і всі, хто буде після нас пам'ятати його законом і його обіцянки, але сатана
протягом століть має намагався, щоб викликати людину забути про слово Боже, бреше і даючи
помилкові інтерпретації, що яких Бог говорив.
З падінням антихриста і його здатність переслідувати Святим Богом сатана протягом останніх
декількох десятиліть налагодив помилкової релігії лібералізму, який несе на спроби сатани, щоб
приховати справжнє слово Боже.

Весь закон
Для whosoever хай береже цілого закону, і ще не образити в одній точці, він є винним за все!
Водночас (Бога), "Робити не здійснювати перелюб," сказав також, "робити не вбити." Тепер, якщо ти
вбити, ти став злочинцем закону. Джеймс 2:10-11
Ви повинні розуміти, що Бог Ісус говорить, що ми повинні тримати весь закон, яке Бог дарував
нам. Якщо ви тільки зберегти деякі з Божих заповідей, то, як ви можете думати, що ви даєте True та
виправити поклонятися до Бога створення. Сатана, шляхом його анти Христос має приховані правду,
сказавши нам, що день відпочинку лордів є першим днем (неділя) тижня. Якщо ви тримати всіх інших
дев'яти з десяти заповідей, але не в змозі стримати четвертої заповіді, як Бог говорив він, тоді ви
винніусі заповіді." Ви або любите Бога повністю, або ти ненавидиш Бог, там немає середній шлях,
немає сірі області, тільки любов і ненависть, добра і зла.

Приховування сенс у звичайний сайт
Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому не ти будеш робити будь-яку роботу,
ти, ні Син твій, ні твоєї дочки, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої рогатої худоби, ні твої
незнайомець, що знаходиться в межах твоїх. Вихід 20:10
Те ж саме справедливо для тих, хто не суботній Святого, як наказав Бог. Сатана має приховані
вірні слова Божого і дав ще одна інтерпретація, яка ефективно перетворює, що Бог сказав в брехня.

Бог говорить нам: Сьомий день, (субота), це суботній Господь, Бог твій, не перший
день (неділя). Як ви можете бачити вище віршах, це має була розмовною сам Бог. У будь-якому вірити і
підкорятися те, що Бог має промовляв або ви цього не зробите. Якщо ви приймаєте те, що Бог ніколи не
говорили, як правда, то ви ошуканим і таким чином ви отримаєте Ісус, знак звіра, не Марк Божому.

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.
Якщо ви справжній послідовником Христа, то слід вірити та знаємо, що людина плоть і кров,
Ісус, Христа, і бути Христос є суть Божі, тому Ісус є Бог в тілі людини. Таким чином, Ісус говорить це
як ніби Бог говорить.
Перший і другий заповіді Ісусових, таким чином, Божих заповідей. Коли сатана намагається
приховати правду слова Ісуса, від вас і мене, то дуже важливо що ми враховуйте Божого трюїзм, таким
чином, щоб допомогти відсіяти брехні від істини.

Лібералізм в атаку на моральність
Презервативи в школі
Ліберально догми хоче, щоб вірити, що секс поза шлюбом, це абсолютно нормально, і що немає гріха
займатися секс поза шлюбом. Щоб полегшити цей догми, ліберали протягом багатьох років проникли
урядів і бюрократія викликаючи закони і політику бути введені в дію, наприклад, за підтримки уряду та
урядів заплатив за розповсюдження презервативів, щоб наші діти в наших державних шкіл. Ліберали
скаже вам, що це з метою запобігання небажаної вагітності та Венеричні захворювання.
Подумайте про це Однак. Лібералізм не сказати нашим дітям, що це неправильно або гріх займатися
розпусти, але замість цього розповідає дітям, що, коли вони беруть участь в сексі, вони повинні
захистити себе. Що сказати нашим дітям про моральність сексуальної чистоти якщо наш уряд роздає
презервативи їм? Він каже їм, що це alright займатися в позашлюбні секс. Коли політики лжепророк
забирає сором чи гріх факторів у сексом, потім звичайно дітей буде взяти участь в ньому і тим самим
займатися гріховної актів в непокорі сьомий заповіді Бога.

Покладатися на Бога моралі
Невинність є частиною способи Бога (моральність Бога), так що коли наші діти закликали до
участі в сексуальної діяльності, то вони рекомендується бути в непокорі слово Боже, яке, звичайно, є
гріхом.
Коли цивільний уряд вводить законів або політики, які сприяють поведінку проти Бога, то цей
уряд вже не гідний правити народу Божого. Закони людина повинна містити підпорядкованого Закону
Божого.
Це є показано істинного і частина розуму встановити, хто були залучені в створення єдиного
державного Америки і створенні Конституції Сполучених Штатів Америки.
Такі взяті з американської Декларації незалежності, що ясно показує, що батьки-засновники
поклав свою залежність від Бога і його моральність, коли встановлення Декларації незалежності і
Конституції Сполучених Штатів Америки.

Бог природи
Взяти на себе серед держав землі, окремий та рівність станції яких закони природи і
природи Бог дає їм .
Закони природи ставитися до всіх заходів землі, у тому числі рух атмосферу, зростання і
розширення рослин, зростання і розширення тварин, і зростання і розширення людина. включено до
законів природи, тими аспектами живемо організми, які відносяться до видів дітонародження. З рослин
і тварин, Природ Бога, розміщені не обтяжень або правила поведінки, але людина, Бог дав нам
входження його моралі (Десять заповідей), за допомогою якого увесь людський потрібно жити.
Як показує цю цитату з Декларацію незалежності, американських батьків-засновників, подивився
Бога, як їх натхнення і його моральність у формуванні нового нації і права, на яких заснована нації. Від
її початку лібералізм ведення війни проти Конституція Сполучених Штатів Америки і яка в свою чергу
ставить лібералізм стані війни з моралі Бога.

Обдарувала їх творцем
Ми будемо тримати ці прописні істини, щоб бути очевидним, що всі люди створені
рівними, що вони наділені їх творцем певні невід'ємні права, що серед них є життя, свободу і
прагнення до щастя .

Life:
Використовувані в вище цитату з на американський Декларації незалежності, життя,
відноситься до Бог дав право жити в шлях і станції власного вибор
у і не піддається впливу контролю або обмеження під
ведена нас, уряд, або будь-який з її органів .

Свободи:
Використовувані в Вищенаведена цитата, свободи, ставиться до свободу думати
і діяти, не будучи стисненими рамками необхідність
чи сили, а також політичні, соціально-економічні пра
ва що належить до громадян держави або для всіх, з

а винятком тих обмежень підведена нам Богом моралі
.

З фірми залежність від Божественне Провидіння
Ви бачите, батьків-засновників покласти їх залежність від Бога, щоб судити за свої дії і свої наміри.
Таким був їхній фонд в любові до Бога і Божий моралі. Конституції, хоча необхідності немає таких
Заповітів, спрямованої на Бога, була написана ті ж люди, здебільшого, які були залучені в редакції
декларації незалежності, і як такої це логічно і вимагає, що ці закони і уряду, встановленому
Конституцiєю має в її основу моралі Бога. Тому, коли уряд або її органів сприяти аморальну поведінку,
що уряд перестав функціонувати протягом обмеження покласти на нього в Конституції або Богом
моралі і тому працює за межами своїх юридичних договорах з людьми.

Аборт
Коли Верховний суд США постановив, що аборти були дозволені згідно з Конституцією, він зробив це,
не беручи до уваги моральності Бога, і таким чином її правлячої анти Христос, як це вбивство
ненароджених дітей.

Божа моралі
Сьомий заповідь
Не чини перелюбу. Вихід 20:14
Короля Джеймса Біблії говорить; це принцип сексуальної чистоти. Пов'язані з цим принципом є
заборон інцест, омана, проституції, блуд, тощо.

Перелюб, визначені
Словника американської спадщини областю дії "Подружня" , "добровільного с
татевий акт між одруженої людини і партнер Крім зак
онних подружжя." Якщо ви в шлюбі, і ви сексом з ким-небудь, крім того, ви в шлюбі,
потім ви подружньої вірності. Якщо ви не перебувають у шлюбі і займатися сексом з людиною, яка
одружений, то ви подружньої вірності.

Можна помітити, що ні стать згадується. Слова "A вийшла заміж за людину," використовуються, так що
якщо чоловік, одружений, має сексуальні відносини з будь-який інший, ніж його законною дружиною,
то він має вчинення перелюбу. Якщо жінки, які одружений має сексуальні відношення з будь-яким Крім
законних чоловіка, вона має вчинення перелюбу. Слід також зазначити, що ті, з якими ви сексом також є
скоєнні перелюб, навіть якщо вони не знають, що ви в шлюбі.

Ставши сатани
Якщо ви лежите щодо вашого сімейного стану, таким чином, щоб заохочувати статевий акт з
іншою людиною, тоді ви займаєтеся ті ж види обманів і брехня, що сатана використовує. Ви
звертаються себе в Сатанів.

Пам'ятайте: Сатана не є фізична особа; Люцифер є фізичною особою, сатана є стан буття.
Сатана є полеглих ворог. Якщо так як є шлях сатани, потім ви впали і як робити такі самі в те, що Бог
розшифровується як ворог. Як Люцифер, внесення собі бути сатани.

Ісус і подружня зрада
Ви чули, що було стародавнім наказане, "не чини перелюбу:" але я вам кажу, що кожен, хто
дивиться на жінку з пожадливістю вчинив із нею перелюб у серці своїм. Від Матвія 5:27-28
Тепер я припускаю, що зворотнє це вірно також. Заміжніх жінок, яких дивиться на іншу людину з
пожадливістю, також доручає перелюб у серці своїм. Також я припускаю, що Христос має на увазі
одружених окремі, спраглих за одного, який іде з визначенням перелюб. Це означає, якщо ви в шлюбі і
фантазії про секс з хтось інший, ніж ваша дружина, ці фантазії складають перелюб, навіть якщо вони
ніколи не прогрес до фактичного закон про секс.
У цьому вірші Ісус є викладання Десять заповідей і не просто вчити їх, але розширюється на їх
значення. Якщо Ісус вчить Десять заповідей, то Хіба не стоять на причини, що бути християнином, ви
повинні тримати Заповідей Божих, які включають сьомої суботи день?

Визначено розпусти
Словник Encarta визначає «Блуд» як: статевий акт між двома повноліт
німи, які не перебувають у шлюбі один до одного. Це
визначення може бути витлумачена як застосування тільки для дорослих, і що якщо ти підлітком, він би
не став застосовувати. Тому варто, що ми знаємо, як Бог визначає розпусти.

Бог визначає «Блуд» як: "статевий акт між людиною і жінки, які н
е перебувають у шлюбі або будь-якій формі сексуаль
ної поведінки вважається аморальним." З цим визначенням навіть
підлітки можуть бути говорять як про те, що чоловіки і жінки; тому гріховності блуд для молоді є кожен
біт є гріх, як це з дорослими.
На основі цих визначень моє розуміння перелюб та/або блуд це, коли одруженої людини бере
участь в будь-яких статевий акт з нікому, крім своїх чоловіків, вони вчинили перелюб. Щоб покласти
його іншим способом, що "всі секс поза Святий УЗ шлюбу є аморальним, грішне і ан мерзоту аж
очі Бога".

Красива річ
Секс це весілля Подарунок приділяється, Бог, чоловік і дружина дати підвищення до любові, що
вони вже відчувати один одного. Подумайте про це таким чином, немає інших тварин приймає
задоволення від сексу. Для тварини це сервери, тільки з однією метою, продовження роду видів,
людина, з іншого боку, також відчуває любові для своїх товаришів. Об'єднавши любові для вашого
чоловіка, із задоволенням статевого акту відчуваєш, ви отримаєте повне і виконання емоційні та фізичні
досвід. Це може бути досягнуто тільки між двома людьми, коли вони мають любов один до одного.
Коли ви займатися статевий акт з будь-яких інших ви осквернити те, що красиво і зробити його
непристойним.

Одружені особи
Як все це відноситься до осіб одружений і їх сексуальну поведінку? Якщо, перелюб статевий акт
між одруженої людини і хтось інший, ніж їх законно одружений чоловік, то як що перекладати для
молоді, двох людей, які не перебувають у шлюбі?
Словника американської спадщини визначає «Блуд» як: "статевого акту, між па
ртнерами, які не перебувають у шлюбі один до одног
о."
Якщо це визначення звучить набагато як перелюб, це тому, що вона є і з метою даючи зрозуміти молоді
та інші одружені особи, які вони теж можуть бути цю заповідь.
Так що давайте чітко вказати на це:

1: Якщо одруженої людини "Марія" займається сексом з ким-небудь, крім своїх чоловіків,
"Майк", вони обидва подружньої вірності, але чоловік, "Джим" є без гріха.
2: Якщо одружені особи "Майк" займається сексом з одруженої людини, "Марія", то вони як
чини перелюбу, так і тому мають обидва згрішив.
3: якщо два незаміжні осіб "Майк і Сью" сексом один з одним, то обидва вони здійснювати
перелюб, яка по суті так само, як подружня невірність і є гріхом.
Це те говорить нам, що оскільки Богом висловлює стурбованість, "всі секс поза шлюбом є
гріхом."

Більш високою метою
Хоча людина-тварина природи, і тільки досягнуто Вознесіння інші звірі світу, коли Бог створив
людину живу душу, тим самим створюючи людині натурою, у нас ще є тварина інстинкти німий звірів.
Бог Однак, поставив нас до вищого призначення в цьому світі. Вести себе в сексуальних відносин, як на
звірів, опускає нас назад до цієї держави і таким чином робить нас негідним вступити в присутності і
благодаті Божої.

Чоловіком і дружиною
Коротше кажучи, Бог виправдовує секс тільки між чоловіком і дружиною законно одружений, всі
інші сексуальної активності заборонено Бога. Тому якщо ви займатися сексом як верхній Викл до ночі з
кимось, (дата), тоді ви чините гріх і Сатана любить вас .

Не іграшка
Секс це не іграшка, що взяти і грати з, він покликаний Богом бути виконання любові, ви
відчуваєте для вашого чоловіка, і всі інші акти секс є непристойними в очах Бога.

Дитини поза шлюбом
Сволота не повинен укладати Згромадження Господа; аж до свого десятого покоління повинен
він не укладати Згромадження Господа. Повторення Закону 23:2

Якщо дитина повинна прийти через перелюбнім діяльності, то ця дитина "ублюдок" не в змозі
бути частиною Згромадження Господа.
Американському словнику спадщини визначає "Ублюдок" , як: "нагадує відомий
вид або виду, але не по-справжньому таких." Тому ця
дитина, хто ви б думати, не винен за будь-який гріх, через ваші дії, відмовлено спілкування
Згромадження Господа, іншими словами, запис у церкви Христа, не тільки що однієї дитини, але десяте
покоління, за його межами, що дитина. Тільки через Конгрегації з іншими і з Богом можуть окремі
пізнається чистого богів бажання, не кажучи вже про єдність з спільнотою, в якому він живе.
Церква і Конгрегація, я не маю на увазі "Організованої релігії". У організованої релігії
тлумачення слова Божого, продиктовані небагатьох, хто контролює і будь-якій інтерпретації всупереч їх
не переноситься.
Мій сенс "у Згромадження і церкви" є інші, які про вашу віру, і переконання обіцянку те, що його
воскресіння є істина, які збираються разом для обговорення і вивчати слово Боже з вами.
Без можливості спілкування з іншими людьми то ця дитина і її потомство є заважали в їх
поклоніння Богу. Якщо ви поклоняються Богу в будь-якому випадку, крім того, що він має продиктував,
то ви не поклоняються йому на всіх. Таким чином, що дитина не могли увійти в Царство Небесне, ніж
дитина народжені у шлюбі, все через свої гріхи.
Ви можете всі чому Бог зробить життя так важко для невинної дитини і навіть ті, ненароджених
чудо. Схоже, такі несправедливі покарання для тих, хто себе не згрішили. З цієї думки є мої симпатії.
Однак, це не дитина, на кого спрямована ця заповідь. Це для тих, хто хотів би fornicate або чини
перелюбу.
Це одна з речей, що Ісус виповнив або я повинен сказати, що винесено застарілі; Повторення
Закону 23:2, більше не робить дитина платити за гріхи батьків. Ось чому гріх Адама знімається з наших
головах. Це що гріх, що були прощені через Христа, будь-яких гріхів ви вчинити у вашому житті тільки
могли б пробачити, якщо ви покаялися їм і просити Бога вас, прощати, яка є ще одна вагома причина,
чому ви повинні тримати Десять заповідей. Якщо ви не знаєте цих заповідей, то як ви будете знати, що
якщо ви чините гріх, чи ні?

Моральні стриманість
Бог хоче, щоб переконати всіх нас, що наші дії мають наслідки після себе. Навіть якщо ми не в
змозі контролювати наші власні анімалістичні бажання, думка про біль, який ми б нав'язувала будь-яка
дитина, яка є результатом наших гріхів, може дати нам пауза, з наміром, щоб переконати нас від цього
гріха.
Маючи цивільних урядів, проходити, презервативи, ви фактично витіснити цього морального
стриманість і тим самим цивільний уряд ставить себе в опозицію до слова Божого. Це таким чином, що
лжепророк через помилкових релігій ми називаємо лібералізму, робить війни на моральність Божого.

Гомо сексуальність
Якщо чоловік також лежить з людства, як він обманює з жінкою, обидва вони взяли на себе
зобов'язання гидота; вони безумовно виправленнями ставляться до смерті; їх кров несе на них. Левит
20:13
Ви могли помітити, що я використав слів: "Будь-який інший" в моєму вище пояснення, tйого є б
відзначити, що подружні особа, яка має сексуальні відносини з кимось ж статі, являє собою перелюб або
розпусти, як добре.
У цьому віці, що я живу Homo сексуальності не вважається ненормальною суспільством в цілому. Так, у
зв'язку з цим, закон цю заповідь б застосовуються також. Тому що Бог визначає шлюб як між чоловіком
і жінкою, не може бути не шлюб в очах Бога, між двома того ж статі. Що сказати, що якщо цивільний
уряд визначає шлюб дозволити для геїв, щоб вважатися одружений, потім цивільно-правових
знаходиться в прямій опозиції до слова Божого і тому сатани, занепалий ворог і ворог Бога, і ще є ще
один спосіб, що лжепророк робить війни на Божому моралі. В тому, що такі закони фактично перейшли
й ліберальний уряд показує ще раз як лібералізм інша назва для сатани або більш конкретно сатани
помилкових Євангеліє і інструментом, використовуваним лжепророк розширити свою війну проти Бога
моралі.

Бог і Homo сексуальність
Якщо чоловік також лежить з людства, як він обманює з жінкою, обидва вони взяли на себе
зобов'язання гидота; вони безумовно виправленнями ставляться до смерті; їх кров несе на них. Левит
20:13

Як ви можете бачити, вимовляє Бог прямо в його засудження Homo сексуальності. Я не бачу Бога
як даючи осудом Homo сексуальність настільки, що Бог дає засудження всіх секс поза облігації шлюб
між чоловіком і дружиною, а далі Бог визначає як чоловік і жінка.
Вся мета час сексуальної Homo є займатися сексом, вона не має інших сенсу. Що Бог вважає
гидота з-за, а також той факт що чоловіки з чоловіки і жінки з жінками в прямому протиріччі з ясно
природним порядком Земля як природний порядок буде встановлена Господом.

Виявити і знищили
Зрозуміло, для мене, тому що Бог говорить нам, що залучені обидва вони ставиться на смерть,
яку хоче Бог що Homo сексуальність повинні грунтуватися і руйнується, так що гріх і хвороби не
заразити і решта society.
Я колись читав, кілька років тому, що деякі вченого встановила те, що різниця в хромосомах тих людей,
які сексуальної Homo і ті, які не гомо сексуальної. Вчений тоді прийшли до висновку, тому деякі
чоловіки вважають за краще інших чоловіків до жінок. Те, що цей вченого заявляючи, що будучи гей
біологічним імперативом.
Бог створив чоловіків та жінок, з метою дітонародження видів тварин в природі. Не може бути не
дітонародження між двох чоловіків або двох жінок; Таким чином, це суперечить Божим природного
порядку.

Вибір не біології
Я думаю, що цей вченого, можливо, був на Homo сексуальної сам і був просто намагається дати довіру
до його сексуальні уподобання. Гомо сексуальності не біологічним імперативом, але питання вибору,
іншими словами, ви вирішили віддають перевагу іншим того ж статі, і при цьому вибір ви вибрали
визначення моралі, ніж в Бога.
Неважливо, що цивільного уряду вводить закони, які згодні з вами чи ні, Божого закону є
кінцевою влада в цьому всесвіті, тому ви все-таки грішимо і ви як і раніше, гидота душі очах Господа.

На "мене, мене, мене," фактор
Існує один аспект кожен Homo сексуальних, що я прийшов в контакт с, що робить їх іншим, ніж
більшість інших чоловіків. Тобто їх егоцентричний бажання для особисті радості і виконання, не
турбуючись наслідком як їх дії можуть впливати на інших людей, або суспільства в цілому. Я називаю

це на мене, мене, мене ставлення. Вони є центром свого власного світу, і вони мають мало або взагалі
не занепокоєння тих, хто навколо них.

Одностатевий шлюб
Всі секс це гидота очах Бога хіба що між чоловіком і дружиною, а що далі визначається Бога, як чоловік
і жінка. Всі інші шлюби, сприяло лібералізму, який є релігією лжепророк, навіть якщо під цивільноправових, юридична гріхи під Божим визначення що являє собою подружня пара.
Закон Божий закінчено Верховний закони людина, і цивільного права, які порушують закон Божий є
використовують проти Бога і тому сам є гріхом. Всі цивільних законів, що приймаються всі уряди
людини, які порушують моралі Бог є аспектами лжепророк працюють, щоб знищити Бога моралі.
Не тільки є ці закони опозиції до слова Божого, але так теж є ті, хто писав законопроекту і
представив його для розгляду, як і ті, хто голосував за рахунок опозиції до слова Божого. Ви не можете
вибрати який Божого моральних якостей ви обійняти. Ви, або моральні, як Бог визначає моральні, або
ви не. Бути моральних людина, яка потім голосів, щоб зробити до закону, що аморально, рятує вас від
шляху праведності і ставить вас на шляху, щоб прокляття.
Це те, що лібералізм і лжепророк є все про, прийняття законів і практики, які знаходяться в
прямій опозиції до законів і слово Боже. Через брехні сатани і обманів навіть моральні люди можуть
вводити в оману. Ось чому; Якщо ви не розумієте Божий заповідей і вчення Ісуса, тоді як ви можете
знати, коли ви чините гріх?

Бог судитиме
Шлюб є почесним у всіх та ложе Непорочне: але повія паліїв і перелюбники Бог судитиме. До
євреїв 13:4
Давайте розірвати це вниз,
Слово "Defiled" містить значення. Словника американської спадщини визначає його як; зробит
и брудна або брудно; забруднювати, щоб псувати чи
стоти або перевагу; щоб корумпованих.
Як один зробити брудні, забруднюють або псувати шлюб? Один із способів полягає шляхом вчинення
перелюбу, або діяння розпусти, до або після вступу в шлюб.

Я знаю, що в цьому віці, дошлюбного сексу приймається, і будь-хто, чоловік або жінка, хто
відмовляється мають секс після виходячи на дату, подивилася на як дивні або ненормальним, настільки
успішним невірний пророк був у витіснення Божого моралі з аморальність сатани. Так багато читав це і
бажання мати Бога пробачити їм гріхи, які мають займався розпусти, можуть сказати до себе, якщо я
вже вчинив цей гріх, то як можете сподіваюся мати Бога освятити я хочу вступати в шлюб.

Вірити в Ісуса
Що кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Джон 3:15
Ключ до розуміння тринадцятого вірша, щоб зрозуміти, що це таке, що Ісус означає в ці слова:
"Кожен, хто вірує в нього," де "Кожен, хто," відноситься до "ми людей синів і доч
ок з людина." "Його" звертається до Бога-Христа. Так питання в тому, "Що ж
ми сини людина повинні вірити?"
Нижче наведено короткий список з тих речей, які ви повинні вірити чи маєте ви дати вірно і
правильний поклоніння Богу Творця.

Вірити у воскресіння
Ви повинні вірити Божого обіцяють, що, оскільки Ісус воскрес з мертвих у вічне життя, так теж
він буде відродити його Святим в життя вічне. Ти Святого Бога, якщо ви йдете через відродження
особистості від той, хто гріха в один, який працює, щоб зберегти себе від гріха.
Ви повинні вірити Ісус насправді воскрес із мертвих, Бога Отця.

Слово Боже є істиною
Ви повинні вірити , що слово Боже є істиною, і кожного разу, коли хтось говорить що-небудь,
що це суперечить слову Божому, таких як деякі давню віру, ви повинні прийняти слово Боже і
відхилити, що довгий час провели вірити.

Ісус виконав або приходить до завершення
Ви повинні вірити, що вчення Ісуса на виконання та завершення Закону Божого, що Ісус взяв
десяти заповідей, які були неповними і через вчення Ісуса додаткові моральний імператив, принесла
Десять заповідей для завершення.

Вірю, що Ісус "Тільки Однородженого Сина
Божого"
Бо так полюбив Бог світ, що дав свого Єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не
згинув, але мав життя вічне. Іоанна 3:16
Вище віршах звучить як повторення вірш, перш ніж вона, але є те, що Ісус вчить нас у цьому
вірші.

Син Божий
Ви повинні вірити, що Ісус є Син Божий, який повинен сказати, що Ісус є плоті і крові людини,
народжений від Марії, жінка, але, що батьком Бога створення і не народив людиною Йосипа.

Бога в тілі людини
Але більш, ніж, що Ісус є Христос, "Бог у плоті людиною."
Ви повинні вірити, що Ісус віддав своє життя до смерті, так що ми сини людина може бути
викуплене Богові. Тільки через нашу віру в Ісуса та все, що Ісус навчав, можуть бути використані будьякої людини.

Щоб зберегти не осудить
Для Бога послав не його син в світ засудити світ; але що світ через його може бути
врятований. Івана 3:17
До першого пришестя Христа жодна людина може отримати спокутування доти перед Богом.
Чоловік був втрачений в гріх Адама, немає шляху доступні бути врятовані від Бога. У Христі Ісусі цей

шлях був, наданих не тільки ті, хто жив з Ісусом, але для всіх людина навіть ті, хто жив і помер до Ісуса.
Ісус є шляхом і вирівнювання тексту в, сподіваюся, викупу.

Виправдані в надії
З законами Божими навчити нас як не до гріха, який є важливим для не грішник повинен увійти в
Царство Небесне, але тільки в віра в Божі обітниці і воскресіння Ісуса ми виправдані (не гарантується)
в сподіваюся спасіння.
Вчення Ісуса, не осуд сини людини, але вони замість цього світла розуміння про те, як Бог
команд, що ми формуємо наш особистої честі, особистості і наші морального характеру. Якщо ми сини і
дочки людина дізнатися від Ісуса а Божа моралі на наших серцях, любити Бога всім серцем, душі і
розуму, тоді ми будемо один з Богом.

Хто вірує
Вірує йому не засуджені; але хто не є уже засуджені, тому що він hath не повірив в ім'я тільки
Єдинородного Сина Божого. Івана 3:18
Бути засуджені, щоб не бути погашені на провал бути гідний вічного життя. Бог є моральним
істотою, і він команд, що ми його діти бути моральної, а. Бог дав нам список його власної моральний
імператив, і це для нас, сини людини, щоб вивчити ті моралі і обійняти їх і зробити їх нашу власну
мораль. Тільки ті, хто вважають, діють на цьому і зробити це, мати шанс спасіння. Ті, хто не можуть або
не навіть спробувати, вже засудили до вічної смерті.

Виявлення ваші гріхи
І це осуд, що світло в світ прибуло, але люди більше полюбили темряву, як світло, тому що їхні
вчинки були злі. Для кожного, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його
справа має бути викривав. Джон 3:19-20
"Світло" є справжнім слово Боже. "Світло" є знання , знайшов на старанного досліджень і
розвідок слова Біблії, так що ви можете шукати на справжній слово Боже, незважаючи на те, що вона
частково прихованою брехнею сатани.
«Темрява» є невігластво і залежність від вашого Сліпу віру в прийом словами оточуючих
включалося до слова Божого, без допиту і шукає істину для себе.

Найбільш очевидним показ цієї "Темряви" є брехні сатани, що Святий суботній Бога
переміщено з сьомий день тижня, перший день тижня. Там немає інструкція, ні там заповідь в Біблії, де
Бог або Ісус говорить нам, що це так; тому якщо Бог не говорю це потім є брехнею. Якщо ви будете
продовжувати визнати, що Неділя є правильним день тижня спостерігати Субота, то ви любите темряви
і ненавиджу світло для темрява брехні сатани, а світло справжній слово Боже.

Істина приходить до світла
Не той, що приходить хто чинить правди світло, що його справа може бути виявляється, що
вони є ковані в Бога. Джон 3:21
Покласти просто все це означає, якщо ви згрішили, і ви відмовляєтеся брати Христа і заповіді Бога, тому
що для цього, спочатку слід визнати свої гріхи та проженуть себе, то ви опозиції до слова Божого.
Якщо ви не бачу, якої шкоди є, займаючись сексом з ким-небудь, крім вашого чоловіка, і якщо ви не
бачите, чому інші, навіть Бога, повинен диктувати вам, що правильно і що неправильно, то ви повинні
поставити себе в опозиції до слова Божого, і якщо ви покаялися ваші гріхи, ви вже засудили до геєнни
огненної.

Тиглі душі
Бог любить нас усіх і хоче всіх нас, щоб прийти до нього, але спочатку ми повинні докладу себе.
На відміну від кути, що Бог зробив ідеальний з самого початку; Бог вклав людина в цьому світі
недосконалою, з похотей та потреб звірів. Я хотів би послатися на цей час на землі, як тигель душі. Ті з
нас, може бути пом'якшена і ковані в запалі сатани впливів і чистими від нього, буде вітати в небеса,
який є будинок багато особняки, що Ісус говорив про.
Я часто чув він сказав тих, хто бажає займатися аморальну поведінку, "Хто ти нав'язати моралі на
мене?" добре я сказати, що, "ці богів моралі по-перше, і він дав їх мені. Вони були стандарт, за яким
Західна цивілізація має живився, останні 6000 років, незважаючи на спроби сатани знищити їх. Ти хто
ви думаєте, спеціальні або мудрішими Бога і всіх тих, хто жив перед вами?"
Джон 3:21 , вище, є ключовим. Незважаючи на свої гріхи якщо ви покаялися і подивитися Христу
супроводу, тоді Бог проведе ваші гріхи кованого. Словника американської спадщини визначає слово
"Кованого" як: в минулому часі і дієприкметника роботи.
Іншими словами, він поклав в минулому, і тих пір, як вона залишається в минулому, і ви більше не
грішити проти слово Боже, через Христа вам буде одержати прощення.

Ісус і розлучення
Шлюб на все життя
Сказано, "кожен, хто повинен сховав його дружина, нехай дасть їй листа розводового: але я вам
кажу, що кожен, хто повинен сховав його дружина, збереження за справу розпусти, наводить щоб її
чини перелюбу: і кожен, хто повинен одружитися з нею, що є розлучених чинить перелюб. Від Матвія
5:31-32
Існує ще один аспект Ісуса слова, я відчуваю, що повинні бути ясно. Той, хто ставить своїм чоловіком
away розлученням буде на це самі, якщо вони вступають в шлюб знову, і вони також призведе до того,
одружуються вони чини перелюбу, а також. Незалежно від того, що будь-якого цивільного права
проголошує, коли ви берете, що стосується Бога, шлюб на все життя, "Поки смерть do part."
Слів: "збереження за справу розпусти," говорить мені, що розлучення прийняті Богом, тільки
тоді, коли чоловік має вчинив гріх, перелюб, блуд або будь-який з інших сексуальних актів охоплює під
цю заповідь. Якщо Бог повинен дати мені підстави вважати, в іншому випадку, єдиний раз, коли окремі
можна розлучатися своїх чоловіків, без скоєнні перелюб себе, це якщо їх чоловік був невірного їм
вперше.
Цей вірш говорить про наслідком до жінки, але я хотів би запропонувати, що Конверс для чоловіків це
вірно також. Це також свідчить про мені, за винятком невірності, Бог переглядає шлюбу як довічної
прихильності. Однак якщо подружжя повинні чини перелюбу, Бог говорить нам, що той, який має
грішили не призведе до іншого, хто залишився вірним в шлюб, до гріха повинен він чи вона повторний
шлюб після отримання розлучення.
Це також означає, що мені, що якщо ви розлучилися, зробити, щоб ваш чоловік невірність, а
потім ви повторний шлюб, не чини гріх розпусти, коли ви повторний шлюб, ні ви викликати ваш новий
чоловік, дотримуватися подружньої вірності. Якщо, однак, ти той що скоєно перелюб під час вашого
шлюбу і розлучилися і потім повторний шлюб, ви заподіяти ваш новий чоловік, дотримуватися
подружньої вірності, через свій власний гріх перелюбу.

Лібералізм і подружня зрада
В цей час в історії я був свідком, хто вийти заміж за думки на увазі, що якщо роботу вони завжди
можете отримати розлучення останнього. Цей набір розум основі невірний пророк впливу на цивільних
законів протягом останніх кількох поколінь, що перелюб, блуд і не є гріхи, але нормальних аспект буття
людини. Як я намагався зробити clear в те, що Бог дав мені написати це всупереч волі Божої.

Пам'ятайте: те, що Ісус сказав в вище віршах, "Він що вірує на нього, не засудили". Ви
повинні вірити в слово Боже, інакше ви засуджені вже. Слово Боже говорить нам, що шлюб на все
життя; тому ви повинні вірити Божому слову, незалежно від того, що громадянської закони дозволяють.

Ісус і шлюб
Фарисеї також прийшли до нього, випробовуючи, запитали його та сказали йому: "це законним
для людини, щоб дружину свою відпускати з причини всякої?" А він відповів і промовив до них: "Хіба не
читали, що він, що робило їх на початку зробив їх чоловічих і жіночих і сказав: за цю справу повинен
чоловік батька й матір і пристане до дружини: і вони стануть одним тілом? Отже, вони немає вже
двох, але одне тіло. Що тому Бог спарував, людина нехай не розлучує!" Від Матвія 19:3-6
У Старому Завіті як написано в закони Мойсея, розлучень були прийнятні, але ось що Ісус
повинен був сказати про це.
Він, що робить їх на початку, де, "Він" є Бог і "на початку" є шостий день створення, який
дня створення, що людина спочатку розміщено на землі.
Зробив їх чоловіків та жінок, це, як Бог Ісус визначає "Чоловік і дружина". Це визначення
тому говорить мені, що "чоловічий і чоловічі, або жінки і жіночі" не як Бог визначає пару одружився.
За цю справу людина залишить батька та матір. Коли ви живете в будинку батька і матері,
ви повинні жити під їх набір правил, завжди за умови їх побажань і заповіді.

Пам'ятайте: Честь мати і батько?
Коли ви вийдете заміж, ви видалити себе з родиною, яка була батька і матері, укласти нову сім'ю
з чоловіком і дружиною.

І пристане до дружини, тому в цієї нової сім'ї, чоловік повинен чіплятися тісно, твердо і віддано
до своєї дружини, поклавши її і нові сім'ї перший і всі інші уподобань друге.
Вони стануть однією плоттю. Слово "Twain" означає дві, але у цьому контексті він має
більший сенс. До вступу в шлюб, обидва були окремих героїв, але коли вони вийти заміж стають сім'ї,
яка є єдиним сутності, що складається всього з двох, але окремо від сім'я батька і матері.

Шлюб, як зачаття
Отже вони є немає вже двох, але одне тіло. Як окремої сім'ї вони пару собі. Думайте про це як
зачаття дитини. Насіння батько має життя, через роботу батька а не сам. Насіння матері має життя, через
матір і не сам по собі, однак при двох зібратися разом, і Бонд там більше не насіння, але нової
юридичної особи, що має життя власними силами, враховуючи його Богом в концепції, більше не є
частиною Отця і тільки частка матері на потреби речовини до народження. Ви думаєте про шлюб, таким
чином можна легко побачити, як чоловік і дружина є нової сім'ї більше не є частиною сімейства їх
батькам і матерям.

Розлучення, сатани зброя
Що тому Бог спарував, людина нехай не поставити обосічного. Подібно тому, як Бог говорить
нам, що вбивати є актом зла, як і абортів ненароджених дитини, так теж є його актом зла для людини,
щоб розпастися чоловік і дружина. Тих ліберальних законів, що приймаються цивільних урядів, які
дозволяють розлучення під будь-яких інших причин, ніж тільки один, що Бог допускає, розлучення, в
прямій опозиції до закону і волі Бога і як такий злий. Все зло має в її основу лежить сатана. У цьому
показано як лібералізм невірний пророк і зброя сатани, і як сатана використовує цю зброю до спроби
схилити людину від Божого моралі.

Твердість серця
Вони йому кажуть: "Чому ж Мойсей заповів дати листа розводового та ославити? (Ісуса)
промовляє до них: "Мойсей серце ваше жорстокосердя своїх дружин страждав: але з самого початку,
це було не так. І я вам кажу, "кожен, хто повинен сховав його дружина, за винятком його бути для
розпусти і повинен одружиться з іншою, чинить перелюб: і хто marrieth її, який є сховав чини
перелюбу." Від Матвія 19:7-9

Ці вище два вірші говорять про як чоловік викликає дружина вчинення перелюбу, і будь-який
новий чоловік, що вона отримує вийшла заміж. Я змушений додати до цього, що чоловік, який ставить
його дружина геть в розлучення, коли не було ніяких невірності дружина, буде чини перелюбу якщо він
remarries, а його нова дружина буде також скоєнні перелюб, навіть якщо вона не знає про протиправну
розлучення. Ви повинні вірити, що шлюб на все життя і тому повинен не бути укладений без моральні
зобов'язання до життя разом.

Весільні клятви
Один аспект шлюбу повинно бути зокрема, були порушені тут. Коли ви стоїте перед кимось, будь то
священик, висвячений міністр або іншими індивідуальними юридично, уповноваженою на виконання
шлюб, ви обітницю, щоб ваш майбутній дружині і всіх присутніх свідка в ваш шлюб. Якщо цю
обітницю вашим чоловіком, щоб бути, а також тих інших у присутності і до Бога, який буде свідком ваш
шлюб, чи ви запропонувати йому, чи ні, тоді ви повністю присвятити себе шлюб на все життя.
Якщо ви вийдете заміж з наміром або очікування, що якщо шлюб не працює, ви можете отримати
розлучення останнє, ви не насправді отримання одружені під Божої визначення шлюбу, який означає,
що будь-який сексу, що у вас з цією людиною, хто Бога не розпізнаються як ваш чоловік, блуд і гріх.
Якщо ви хочете, щоб залишалися слухняними слово Боже, потім він очікує, що ви тримати ваш
обітницю. Якщо після часу, один або обидва ви вирішите, що шлюб не все, що ви сподівалися і
вирішили шукати розлучення, враховуйте такі дії. Шлюб це не про секс без гріха. Шлюб є про те, друг,
компаньйон і партнера поділитися своїм життям і для вас поділитися їх життя. Дружба і емоційний
Бонда запечатаний з довіру, є те, що шлюб є все про.

Пам'ятайте: секс між чоловіком і дружиною є дар від Бога; Він був даний принести
фізичної краватка для вашого чоловіка, що тільки дві поділитеся. Коли ви займатися перелюб, ви
знищити, що спеціальна обміну а також довіру. Мають кілька моментів фізичні задоволення дійсно
варто втратити все це?

Батьки неодружена
В цей час ранніх років двадцять першого століття, є багато людей, які живуть разом і мають
дітей, але ніколи не одружитися юридично. Це робить, то означає, що вони обидва винним розпусти? Є
деякі, хто скаже так, і в суворій інтерпретації слово Боже ви робите. Але якщо ви подивитеся на
практику в Старому Завіті, не було ніякого формального ліцензування необхідні для пару, щоб бути в

шлюбі. Якщо обидва батьки потурання відносини, безпосередньо або опосередковано їх бездіяльності,
потім два, став чоловіком і дружиною під Бога.
Як це було тоді, сьогодні якщо батьки не заперечує, що ніякого формального весілля або
ліцензування було отримано, то так само Одружена пара. Вони вибрали один до одного; вони зробили
відданість один одному через свої дії, якщо не в словах, так що вони одружені тому під Бога. Після того,
як діти, діти не є сволота, але правових потомства.

Мій погляд, ви самі вирішуєте,
Звичайно, це моя думка; Ви можете сформувати свою власну думку з вивчення Біблії. Це моя
думка, що ті, які живуть разом без формального шлюб мають фобії вчинення до довічного відносини, і
що вони вважають, що вони завжди є можливість піти від відносин де немає не шлюбу.
Вони також думають, що вони є вільними від гріха, якщо вони вирішили займатися інтрижку з
ким-небудь, тому що визначення перелюб не застосовується, який тому Бог включає гріх розпусти, як
частину і включені в заповідь проти перелюб. Ця віра має у своїй основі лежить сатани і загрожує так
багато точок помилка. Якщо ви любите один одного і хочуть жити разом, як чоловік і дружина, потім ви
повинні спочатку вийти заміж, відповідно до Закону Божого навіть, якщо не під цивільних законів. Гріх,
беручи участь у секс поза шлюбом. Всі гріхи рівні, щоб вбити когось є гріхом, займатися сексом
позашлюбних є гріхом, і обидва заборонити вам благодать Божу.

Моральність Бога
Моральність Божому, як відображені в десять заповідей і виконав вченням Ісуса, заснована в логіці.
Вони не просто доручити нам те, що і не допускається за Богом, але вони також пропонують Фонду
соціальної єдності та миру.
Лібералізм, як релігія невірний пророк, і зброя сатани, процвітали в Європі та Америці для
декількох поколінь в даний час, і якщо ви порівняйте суспільства зараз, щоб це було навіть всього за
п'ятдесят років тому, різницею Старк проявляється у. Лібералізм не зробила суспільство краще, але як
все, що пов'язано з сатани помилкових Євангелія, суспільства набагато більш декадентської і
нестримної з злочинності і корупції на всіх рівнях влади і в усіх соціальних верствах.

Аборт, вбивство ненародженої дитини
Не вбивай. Вихід 20:13
Лібералізм говорить нам , що людського ембріона є просто послугами нежиттєздатна біо маси і
тому не людська істота. Як такі не є вбивство, щоб перервати вагітність.
Лібералізм говорить нам, що жінка має право на вибір, якщо вона є нести вагітності до терміну,
або його припинено.
Лібералізм говорить нам , що наше тіло належить нам, і ми тому останнє слово щодо того, що
ми робимо з нашого тіла.
Ліберали були прийняті закони, які роблять це правовий для жінок, які вважають за краще мати
дитини перервано а потім зробити це, і всіх, хто намагається запобігти її від необхідності аборти скоєнні
злочину і може бути заарештований і оштрафували. Все це в прямих і абсолютна опозиції до волі Бога.
Питання потім зводиться до цього, є людського ембріона жива людина і як такі людський дитина в
утробі своєї матері, спричинити за таке ж право на життя за межами утробі своєї матері в дитинстві?

Лжепророк, (лібералізм) говорить ні, це не людського.

Визначення живої душі
Для він звеличиться в очах Господа і повинен п'ю ні вино, ні міцний напій; і він повинен
наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. Луки 1:15
Давайте подивимося, як Бог визначає, коли ембріона стає живу душу. Для син людський, життя,
це не якщо у нас також є душі; інше все, що людина буде їсти просто іншої тварини. Таким чином, в
який момент Бог робить сина і дочки людина живої душі?

Іван Хреститель
У цьому вірші Бог є інструктаж, нам що Іван Хреститель був заповнений з священним Маревом, поки
ще в утробі своєї матері. Все, що я прочитав в Святе Письмо говорить мені, що ви тільки отримати
Святого Духа, коли ви обійняв моралі Бога і дати вірно і правильний поклоніння як Бог команд. Це
вимагає від нас, знання, привели від освіти.

У вище віршах Бог говорить нам, в особі Іоанна Хрестителя, Бог дав це знання для майбутньої
дитини. Чи можете ви уявити, народження в повне знання святе слово Боже? Тому що Бог говорить нам,
це, це також Божий шлях показує нам, що навіть на зачаття, людина є живу душу. Це душа, що робить
людину за образом Бога; тому ненароджених дитини Джон тільки могли отримати Святого Духа якби
він вже душі. Це говорить мені, що увесь людський проводиться живу душу на зачаття і тому прийняти
життя ненароджених дитини вбивства, так само, як беручи життя дитина, що був народжений з утроби
своїй матері знову є вбивство.

Сатана ненавидить людину
Сатана ненавидить людину, і він буде робити все можливе, щоб викликати людина зламати
законів Бога. Якщо сатана може переконати вас, що ви маєте право вирішувати, щоб нести небажаної
вагітності до терміну чи ні, потім сатана переміг. Закон Бога є чіткий, "не вбивай," , так що для вас,
щоб зробити це в тому, щоб ваша дитина перервано, ви виправдовують благодать Божу. Якщо ви не в
благодаті Божої, то ви, прокляті Пекельна вогонь.

Ще в утробі матері
Та Марія тими днями і пішов в країні з поспіху, в місто Юдине; увійшла в дім Захарія і вітав
Elisabeth. І сталось, що, коли Єлисавета почула привітання Марії, затріпотала дитина в утробі її; і
Єлизавета була наповнена Духом Святим: Луки 1:39-41
Те, що ці вірші розповідають мені, що Бог визнає ненароджених дитини Іоанна Хрестителя і
нещодавно задуманих дитини Ісуса як жива людина. На звук Мері голос, яка сама була задумана Ісуса,
ненароджених дитини Джон вискочив в утробі матері чи матері. У тому, що Джон нічим не
відрізняється, ніж ви і я або нашим дітям, то це також говорить мені, що Бог вважає, що всі задуманий
такі ембріона, як живу душу, (людського), прямо з моменту зачаття.

Розглянути це: "Затріпотала дитина в утробі її." Ці слова кажуть мені що ненародженої
дитини, який був Іван Хреститель визнаний нещодавно задуманих дитина Ісус є Бог створення в тілі
людини. Це потім говорить мені, що Бог говорить нам, що ненароджених дитини є не просто послугами
нежиттєздатна біо маса, а жива людина. Що Бог визнає, що це так, то ми, хто любить Бога робити не
менш?
У що Бог вважає, що це так, для жінки, щоб взяти на життя іншої людини (її майбутньої дитини),
щоб покласти її в порушення заповідь Божу, Не вбивай. Жінка , яка погоджується, мати свою дитину

перервано скоїв вбивство. Лікар , який виконує на аборт скоєнні вбивства. Медичного персоналу ,
зв'язані з підготовкою до аборт є скоєнні вбивства. Члени на законодавців участь з написання
законопроект, що дозволяє аборти і хто приносили вгору для голосування скоїв вбивство. Члени на
законодавців , які так проголосували за цей законопроект скоїв вбивство. Губернатором штату , який
підписав закон цей законопроект скоїв вбивство. Всіх громадян , які погодилися з законністю цей закон
commit вбивства, кожного разу, коли аборт проводиться.
Хоча сатана, через лібералізму, говорить нам, що наше тіло належить до кожного з нас, щоб
зробити з, як нам приємно, як мені було показано вище, Ісус говорить нам, інша історія.

Годувати церква Божа
, Уважай до себе, і все стадо, над що Дух Святий вчинив ви контролери, годувати Божої церкви,
яку він hath придбав своєю власною кров'ю. Виступає в 20:28
У цьому вірші Апостол Павло говорить керівникам християнських церков. Пол попереджає ці
лідери годувати стада, які люди заповіту, які складають церкви. Це означає, що годувати справжній
слово Боже до людей, таким чином, щоб підтримувати і продовжити Божої церкви в Божому способами.
Павло також інформування усіх, хто прочитав ці слова, яке Ісус заплатив за тих, хто молиться
Церкви Бога своєю власною кров'ю коли він був розп'ятий на Хресті. Таким чином ці люди вже не
належать собі, але Бог, зібрані й профінансовані. Це говорить мені, що тіло жінки не належить до неї, і
це не її право вирішувати, що вона буде з ним робити.
Не тільки є переривання за вбивство ненародженої дитини, так теж думає себе над Богу є гріхом.

Боже обіцянку порятунку
Коли ти у біді і все це прийшли на тобі, навіть в останні дні, якщо ти звернутися до Господа,
Бога твого і будеш бути послушним його голос; він не залишу тебе, не знищити тебе не забувайте
заповіту батькам твоїм, якого присягнув їм. Повторення закону 4:30-31
Ви належите до Бога і ви повинні бути слухняними його слова, і всі його путі, інакше ви не
відповідають його даром життя вічне і буде знати тільки вічної смерті.

Це невірний пророк ліберальну політику встановлені по всьому світу, які зробили аборт
законним у цивільному праві, але тільки Бог може змінити законів Бога. Якщо ви любите Бога, не
важливо, що цивільне право каже, ви повинні підтримувати шляхи, ще ти приречений прокляття.

Заснована в Бога моралі
Нижче наведено список Божого моральних імперативи течії Десять заповідей, а також ті, що вчив Ісус.
Останні шість Десять заповідей Божого мінімальний моральні риси, які ви і я повинні нашого життя,
якщо ми хочемо, щоб будь-який шанс підете до неба, ці моральні риси вчив Ісус залучати до виконання
законів Бога і тим самим виявити повноту, хто є Бог, через його особистості, особистої честі і його
морального характеру. Всі наступні знаходяться під атакою сатани через лжепророк, що сатана має
створено забрати, де зупинилися антихриста.

Пам'ятайте: антихрист втратила свою вагу на війну на святі Божого після 1260 років.
Невірний пророк прийняв на себе цю владу і повністю займається не тільки із забороною даючи вірно і
правильний поклоніння Богу, а й для ведення моралі Бога.

Original
I see liberalism as the ideology used by Satan in Satan’s on going attempt to remove God’s Morality from the minds of Man.

