Урок 27, знайомлячись з Богом Ісуса
Шукати Бога старанно
Я люблю їх що любити мене; і тих, які прагнуть мене рано (старанно) знайдуть мене .
Приповісті 8:17

Ви повинні розуміти,: пророцтва, наведені в книгах Біблії є по суті прогноз подій, що
станеться в майбутньому кожен раз коли пророк спочатку публікує слово Боже, а він дав йому.
Це означає, що ті пророцтва, в тому числі тих, що стосуються чотирьох вершників, є foretelling
речі, які збудеться, а не просто таємничих історій важко зрозуміти. Бог бачив в майбутнє і знає, що
станеться, сотні і навіть тисячі років вперед. Ці пророцтва дані з вами так, щоб дати попередження, так
що ми можемо бути готові до коли вони відбуваються.

Також знати: Бог дав нам Біблію так, що ми можемо вивчати з обачність, що які він
говорив до своїх пророків. Вивчаючи слово Боже, ми можемо, з терпінням і, давши молитви до Бога,
прийшов, щоб зрозуміти, що це таке, що Бог хоче, щоб знати. Бог не має жодного бажання, що ми
залишити неосвічені, хто він і що спіткає тих, що не дають вірно і правильний поклоніння до свого
Творця. Бог каже нам, що він любить нас, і що він хоче, що ми любимо його. Наступний вірш
відображає це.
Якщо ви любите Бога Ісуса, то він буде любити вас назад, Бог будемо ставитись до вас як свого
сина. Як сина, щоб бути право на спадкування Божої, яка є життя вічне та Царство Небесне. Тільки сини
Бога отримає цей великий подарунок від свого батька. Людина, чоловічого і жіночого всі діти Бога, але
бути Сина Божого, ми повинні слухатися Заповідей Божих.
У вище віршах Бог говорить з вами, що він любить нас,але він ставить є застереження, що з
того, що ми також повинні любити його. Вважається, практично кожному, що я говорив що Бог
любить кожного, без уточнення, ще в цьому вірші, Бог говорить нам, "я люблю, то, що мене
люблять". Якщо ви прийняли слово Боже є істиною, то ці слова, сказані Богом включають
кваліфікацію. Це говорить мені, що якщо ви не показувати свою любов до Бога тоді він може не люблю
тебе.

Ні стать на небі
Для в воскресінні вони ні одружитися, ні приведені в шлюб, але як Анголи ті на небі . Від Матвія
22:30
Бути Сина Божого не виключає жінок, немає не гендерної на небі; Бог бачить тільки ті, які є
Святим Богом і тих, хто ненавидить Бог, будучи opposition до або непокорі слово Боже.
Секс є аспектом дітонародження видів; тому секс є аспект земним і не аспект Духа. Коли ви жити
вічно, немає необхідності сексу, так що всі, хто Святим Богом, буде подивився на Бога, як без статі, але
буде більше, як ангели, а не, як людина. Це дає підтримку тринадцятого вірша.
Що це говорить мені це, що якщо немає жоден шлюб на небесах, тому що ті на небі жити вічно,
продовження роду не має місця, це також означає, що стать не має місця в небес, щоб сказати, що коли
Бог дивиться на дітей людина, не для того, щоб побачити чоловік чи жінка, але ті, хто слухняні слово
Боже і ті, які не є.

, Зверніть увагу: Дітей людини, чоловіки і жінки, всі діти Бога. Коли Біблія використовує
слово "син або синів," Бог є не маю на увазі тільки чоловіків людського роду, але чоловіки і жінки.
Немає не статі в небеса і життя вічне.

Як показати нашу любов
Потім Бог говорить нам, як показати нашу любов до нього, і ті, які прагнуть мене рано
(старанно) знайдуть мене , або як маніфест любов у нас для нього в наші серця в матеріальній формі.
Якщо шукати, яким Бог і все, що він виступає за, через вивчення та дослідження книг Біблії, а також
історії промовляв в Біблії тих подій, які стали вже сталося, то Бог допоможе вам у цьому пошуку
справжній слово Боже.

Це любов
І любов, що ми його заповідями. Це заповідь, "що, ви чули від початку, ви повинні ходити в
ньому." II Джон 1:6

Заповідей Божих коротко викладені за десять заповідей, і Десять заповідей є основоположною
основою всього, що Ісус навчав. Що вище віршах говорить, для вас і мене, щоб показати або
проявлятися нашої любові до Бога, ми повинні коритися і тримати Десять Заповідей Божих.

Тронному залі Бога
Після цього я дивився і ось в небеса відкрили двері: і перший голос, який я почув був ніби труби
говорити зі мною; який сказав: "приходять сюди, і скажу тобі речей, що має бути по цьому."
Об'явлення 4:1
Для того, щоб краще зрозуміти, чому людина постійно бере участь у війнах, і тому навіщо Бог
дає прогноз останньої війни людини з людиною, яку Бог називає великої війни, ви повинні розуміти, що
сатана постійно намагається тягнути людини від істинного і правильний поклоніння Богу. Це сатана, що
основна причина для всіх воєн в історії країни від нації або народу проти людей.
Книга Одкровення була написана апостол Іван від бачення дав йому Ісуса Христа. Цих видінь
прийшов той час, як Джон був проведений ув'язнений на острові Патмос за злочини у проповіді, що Ісус
був Месією, Син Божий. В одному з цих видінь Джон дається заглянути в небо і трон кімнаті Божому
які Джон потім записує і видає так, що всі майбутні покоління можна пізнати Бога, який є.
У вище віршах, Ісус волає апостола Іоанна, "прийшли сюди," в цьому Ісус запрошує Джон
виступити на небеса, щоб Ісус може показати Джон речі, що станеться з часом або у майбутньому
Джона .

Голос звук труби
А голос, як звук труби, якщо ви коли-небудь чули Сурма, це голосно. Таким чином, цей голос,
що говорить Джон голосно, але це також музично-приємна для вуха, принаймні це приємно вуха з тих,
хто святих Бога, якщо ви живете в непокорі слово Боже, а потім ці голоси буде пронизливим і
неприємно для ваших вух.

Має бути далі
Речі, які повинні бути по цьому, говорить мені, що це не бачення минулого, слово надалі
означає: ще приїхати або надалі. Таким чином, це бачення майбутнього, але
майбутнє цього повинні прийти до прохід, або пророцтва прийдешнього.

Бог має можливість зазирнути в майбутнє, не інших живих істот у цьому всесвіті має що
здібності, хоча вони можуть спробувати переконати вас, що вони роблять. Коли Бог говорить нам, що
щось трапиться або збудеться, це не обов'язково що він призведе до, щоб це відбулося, але що Бог бачив
це сталося.

Божа троні в небесах
І відразу ж, я був у дусі; і ось, на престол був встановлений в небо і один на троні. Об'явлення
4:2
Апостол Іван береться в дусі в Тронному залі Бога. Я повинен зізнатися, я ревнива Іоанна тут.
Хоча він ще жив і пішов на цей світ, як людина, він дав уявлення про те, що життя буде, як на небі і не
просто будь-якому місці на небесах, але в кімнаті дуже престолу Бога.
Вищевикладеного опису я прийняв до серця і сподіваюся, що я будуть визнані гідними увійти в
небеса як добре. Я взяв перший крок, прийнявши Христа як свого Спасителя, але зберігаючи Заповідей
Божих, принаймні два з них, було непросто після житті невігластва і звичай робити речі в іншому
випадку. Я не розповім вам те, що два заповідей, виникла проблема з, тому що це між Богом і мене.

За образом Божим
, Що сидів був виглядати після jasper і сардини камінь: та там був веселка навколо престолу, в
поле зору як до: карбункул. Об'явлення 4:3
Я впевнений, що, коли Джон використовувати ці слова, як його опис Бога, до нього і ті з його
день, було б зрозуміло. З іншого боку, я не знаю що сардини камінь виглядає і навіть яшма не те, що я
впевнений, що я коли-небудь бачив, тому я дивився їх вгору в словнику.
"Сардини камінь" визначається як, " Sardion,"від кореня сенс"червоно
го"), gem криваво червоний колір, жорсткий червонува
то напівпрозорі напівкоштовних камені. Його назива
ли "Sardius", тому що вона була отримана з Сард в Lydia. Ц
е перераховані серед дорогоцінних каменів у в скин
ії первосвященика нагрудним знаком (EX. 28:17; 39: 10).

"Яшма" визначається як: Червоний, залізо підшипник халцед
он, який використовується в ювелірних виробів і при
крас.
Ще раз я не знаю "халцедон" саме тому я шукав його в словнику, а також: напівпрозо
рими або сірувато напівкоштовних камені, що є різні
смуги кварц, використовується в прикраси дорогоці
нний камінь .
З цих визначень у мене є свого роду уявлення про те, що Джон Говорячи про, але я визнаю, я не
зовсім ясно. Джон дає опис того, що той, хто сидить на троні Бог виглядає, тому я припускаю, що це
Опис Бога. Бог ніколи не показав свою форму мене, так що я не знаючи, якщо це бачення Бог є точною
або тільки серпанок бачення того, що Джон бачите.

Чотири і двадцять старійшин
І круглі про трон були чотири і двадцять місць: і на сидіння, я бачив чотири і двадцять
старійшин, сидячи, одягнені в білі одягу; і вони мали на їх головами коронки золота. Об'явлення 4:4
Чотири і двадцять означає, 24і одягу одяг. Символіка білий одягу означає, що ці старші
був очищений від усякого гріха, що припускає мені, що вони нумеруються у святих Бога.

Сім духів Божих
І від престолу виходили блискавки і тремтіли і голоси: і там було сім світильників вогню
горячого перед престолом, які сім духів Божих. Об'явлення 4:5
Це моя думка, і тому мій розуміння того, що в "сім духів Божих" є сім днів творіння і створення
сьомий день суботній. Це на них, що Бог встановив його владу над неба і землі. Це розуміння не легко
отримати за вірші Біблії, але моє бажання, щоб зрозуміти, я дав молитви до Бога, і вище пояснення є те,
що Бог показав мені.
Якщо ви порівняйте всі випадки життя в книга одкровення, де використовується ця фраза, "сім
духів Божих" це дає довіру до це пояснення, як добре. Коли Бог створив цей Всесвіт, він створив на
землі, що б сім день тижня, і в'єтнамській що перші шість з тих днів, людина може робити свою роботу і
ті речі, які необхідні для підтримки тіла, але що сьомого дня, людина буде скасовано побоювання тіла і

дати дотримання, щоб ті речі, які дають прожитку до душі. Бог назвав цей сьомий день, Суботній день
Господній, Святий день відпочинку від роботи і день спілкування з Богом. Ось чому, сім духів Господь
є сім днів на тиждень. Кожен день тижня наближає вас до сьомого дня і спілкування з Богом.

Небо, як море скла
І до престолу там було море скла, подібного до кристала: і в середовищі престол і круглі про
трон, були чотирьох звірів повне очей перед і позаду. Об'явлення 4:6
Я бачу цих чотирьох звірів, як Бог інформування вас і мені, що він Бог створив іншим, ніж
людина і що Бог зробив цих звірів, живуть душі, як він зробив людина живу душу. Вони не ангелів,
тому що Бог називає їх звірів, як і людина звір землі. Це говорить мені, що ці "звір", які дають
поклоніння Богу прийшла з іншого світу в цьому всесвіті, так само, як людина йде від світу. Якщо ви
ніколи не замислювалися, будь то людина був самотній в цьому весь Всесвіт, я думаю, що з цього вірша
Бог говорить нам, "ні! Людина це не той тільки живуть душі, який я створив. "

Чотирьох тварин на небі
І перший звір був, як Лев а другий звір як теля, третій звір був обличчя, як людина і четвертого
звіра було як літає орел. І чотирьох тварин були кожного з них шістьма крила про нього; і вони були
повні очі протягом: і вони відпочивають не день і ніч, кажучи: Святий, Святий, Святого Господа Бога
Вседержителя, яка була, є і попереду. Об'явлення 4:7-8
Ці чотири звірів дають поклоніння Богу, яка надає підтримку ідеї, що цих звірів, як людина,
життя душі і не тільки тварини. Тварини без душі нездатні даючи поклоніння, тільки ті, які розуміти з
неправильним і самосвідомість, мати можливість зрозуміти і тому дають поклоніння.

Для задоволення Божого
І коли ці звірі дати славу і честь і завдяки йому, що сидів на троні, який прив'язана будь-коли та
будь-коли, чотири і двадцять старших впасти перед ним, що сів на троні і поклоняються йому, що
твоя навіки і коли-небудь і кинув їх коронки перед престолом, кажучи. "Ти є гідною, О Господи,
отримувати славу і честь і влада: Бо ти маєш створив все це і для свого задоволення, вони і були
створені." Об'явлення 4:9-11

У випадку, якщо ви не помітили, цих звірів дати поклоніння Богу а також говорити, як тільки
розумні істоти можуть робити, не тварини. Це доставки в докази мені тез звірів, що живуть душі, як
людина.
В цих віршахнаведені описи чотирьох звірів, але звірі є не те, що є важливими. Джон
відображається що дивні звірів є поклоніння Богові, і що навіть старших, незалежно від їх станції або
статус на небесах, також отримують вниз поклоняються Ісусу Христу. Бога Всемогутнього, Бог є
творцем, тому, Богом гідним нашого поваги та богослужіння.

Творцем усього
Прийняти Примітка: посилання в їх благання огляду на те, що Бог є Творець, бо ти
маєш створив все це за все це і все, що існує, тому що Бог хоче, це так, і що все створіння є для
задоволення Бога, і для свого задоволення, вони і були створені. Якщо в його задоволення Бог вибирає
знищити все, що він створений, він може. По суті, це саме те, що він має намір робити.

Пам'ятайте: розмови про нові небеса і Нова земля. Все, що буде зроблено і гріх буде
видалено з нього, тому ті гріха що кинуті в пекло в огонь і не пам'ятатимуть, тому що неба і землі, що
вони жили в, буде не більше, і вони ніколи не існували в нові небеса і Нова земля. Це дається підтримки
розділі Одкровенні 21 .

Ми належимо до Бога
Це тому, що Бог є Творцем усього, що дає йому повноваження віддавати нас заповіді про те, як
ми повинні нашого життя. Ви бачите, він володіє нас, він створив або створив нас, тому він володіє нас.
Коли Ісус помер на Хресті, Бог придбати наші душі з кров'ю його сина. Коли лібералізм проповідує, що
жіноче тіло належить до неї, "це моє тіло, я можу зробити, що я хочу," і якщо вона вважає за краще не
нести строкові вагітність, але обраний для проведення аборту, ось що сказав вам сатана брехня. Ваше
тіло, Ваша душа, все про вас, належить до Бога. В обмін на ваше життя і використання вашого тіла Бог
очікує, що ви підкорятися його словом. Якщо ви не в змозі дати поклоніння Богові, що належить йому
належної і жити згідно Божих заповідей, то все, що ви маєте, ваше тіло душі і життя буде взятий від
тебе на Судний день.

Божа пісочниці
Думати про це наступним чином: Цей Всесвіт є пісок поле Бога. Всі іграшки в
ньому належать до Бога. Ви є одним з його володінь, а також. Якщо Бог будує пісок замок для вас грати
з, але тоді ви не в змозі грати за його правил, він може, якщо він вибирає, візьміть замок і розбити його
вниз. Я не кажу, що це те, що Бог буде робити; Це просто, що це його право зробити це. Ми повинні
жити, свого задоволення а не наших власних.

Життя знак посад для спасіння
І Бог промовляв всі слова оці, кажучи: "я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з
дому рабства. Ти НЕ будеш мати інших богів передо мною. " Вихід 20:1-3
У випадку, якщо ніхто ніколи не говорив вам це, Бог хоче, щоб познайомитися з ним, особисто і
близько. У вище три вірші, що Бог хоче, щоб ми розуміємо, що він є "НАШ БОГА", і що це тільки
перед ним ми хочемо служити. Його закони або заповідей, guideposts, щоб показати вам, як дати вірно і
правильний поклоніння Богу і як не грішити. Подумайте про Божі заповіді, таким чином.

Притча про Road Trip
Ви готуєте, щоб відправитися в подорож на автомобіль наміри щодо від Центральної,
Нью-Йорк збирається Денвер, штат Колорадо. Для того, щоб знати, як туди дістатися, ви взяти
подорожі Атлас і проведіть лінію вздовж маршруту, які необхідно прийняти для того, щоб
дістатися до місця призначення.
Коли ви нарешті вийти з вашої під'їзну колію, ви вирішите, що вам маршруту вниз в
пам'яті, так що ви розміщуєте Атлас на задньому сидінні з досягти. Як ви отримаєте велике
місто, багато інших автомобільні дороги перетинаються в маршрут, ви повинні прийняти. Існують
віхи, з кількістю маршрутів, який відвезе вас до того, чи це місто. Ви знайдете, що ви не є певні
що шосе, вам необхідно включити для того, щоб залишитися на потрібну трасу, тому ви повинні
притулитися для того, щоб отримати Атлас із заднього сидіння.
У цій притчі, подорожувати Атлас є Біблія, правильний маршрут, лінія, що ви намалювали,
який є шлях правди; віхи є Десять заповідей. Якщо ви тримаєте Десять заповідей своє серце, можна

загубитися і зайняти неправильний поворот з шосе спасіння і вітру на одному з багатьох дороги до
прокляття.
Бог дав нам Десять заповідей, записані в камені, що ми б не плутати про те, яким чином ми
повинні піти для досягнення нашої мети до спасіння і губиться на шляху до прокляття в дорозі.

Десять заповідей
1. Ти будеш мати інших богів передо мною
2. Будеш не роби собі кумира і ніякого зображення або будь-який подібність нічого це на небі
вгорі, що є на землі долі або саме в воді під Земля: ти будеш служи їм, і не: Господь, Бог
твій я ревнива Бога, відвідування беззаконня батьків дітей до третього і четвертого
покоління з них, що ненавидять мене; і чинить милість тисячам з них, які люблять мене і
тримати мої заповіді.
3. Ти не візьмеш ім'я Господа Бога твого надаремно, бо Господь не буде проводити його
безневинний що візьме його ім'я надаремно.
4. Пам'ятайте суботи день, щоб святити його. Шість днів будеш ти трудових та виконати всі
твої: 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: бо шість день творив
Господь небо і земля , море та все, що в них а дня сьомого; Отже Господь благословив
суботній день та його Hallowed
5. Шануй свого батька та матір: твої дні може бути довгим землі, яку Господь, Бог твій, дає
тобі.
6. Не вбивай.
7. Не чини перелюбу.
8. Не кради.
9. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього.
10. Ти не будеш побажай будинку свого ближнього свого, не свого ближнього, ні свого, і не своєї
невільниці, ні вола, ані осла його, ані річ, то коли ближнього. Вихід 20:3-17

Пам'ятайте: Я пояснив, що існують три первинні пактів, що Бог зробив з людину.
Перший з для Ісака Авраамом
Другий з Мойсея і тими, що прийшли з Єгипту з ним,
Третій з Святим Богом, який прийшов до Бога через Ісуса Христа.
Тому, я вважаю заповіт, що Бог зробив із Мойсеєм, другий заповіту, тому що Бог уточнює, з
десяти заповідей, що це означає жити в дорозі Бога. Кодифікація Божими законами, (Десять заповідей), і
маючи записані і опублікував, вона дає конкретні і легко запам'ятати список того, що Бог потреб його
Святим.

Закони любові
Ще одна річ я хотів справити враження на вас. Десять заповідей є закони любові. Знаючи, що
являє собою гріх заздалегідь, ви знаєте заздалегідь, як не до гріха. Це чому, всі ці заходи по лжепророк
паплюжити і видаліть посилання на Бога або заповідей його, є настільки небезпечним людина. Якщо ми
ніколи не читав Десять заповідей і ніколи не взяв час, щоб зрозуміти їх зміст, то ми не вміють не
грішити. Ось сатани наміри, щоб приховати або заплутати правду з його брехні і обманів.
Сатана Бог ненавидить, і тому, що Бог створив людину, сатана ненавидить людину, якщо сатана
може тримати вас від досягнення вічного життя, то йому вдалося позбавити Бог вас, і ви від Бога. Ви
скарб Богу, все, що ви, ваш життєвий досвід, любов і успіхи, всі є цінним для Бога. Якщо ви не в змозі
залишатися вірним поклоніння Богу, то вам буде втрачено до Бога.

Бути ти досконалий
І коли Абрам було дев'яноста років і дев'ять, Господь з'явився Абрам і сказав йому: "я
Всемогутнього Бога; ходьби до мене, і бути ти досконалої." Буття 17:1

Святий Боже
Те, що Бог говорив в тому, що він хоче що Абрам стати Святого Бога. Одна річ, що може або не
може бути в курсі, але Бог викликало що цих слів говорив Абрам пісня написана для вас і я читати, є
тому, що вони застосовуються до всіх людини а не лише до Абрам. Бог хоче, що всі його діти ходити
перед Богом і бути досконалим.

Визначення досконалості
Ця інтерпретація те, що Бог говорить Абрам підтримується такими словами, "і бути ти Perfect".
Бог говорить, не питаючи, Абрам бути досконалим в його ходьби перед Богом. Як ви думаєте, що Бог –
це за "досконалим ?"
Слово "досконалим" має декілька значень, залежно від того, як використовується слово,
визначення, що найкраще відноситься до використання: Faultless. Бути "Faultless" є, бездоган
на, бездоганний, бездоганний, бездоганний і "Прави
льний". Бог говорить Абрам він повинен зробити, щоб ",ходити шляхами, Боже і бути
бездоганні та правильний у всьому, що він робить. Такі так само, як сенс знайдені десяти заповідей,
що чому я кажу, що вони існували до часу Мойсея, вони просто не була написана перед.

Прогулянка до мене
Що Бог означає, коли він сказав: "ходити передо мною?" Як ви думаєте, що Бог хоче, щоб
Абрам ходити перед ним, так що Абрам можна прокласти шлях до Бога? Я не думаю. Я пропоную, що
Бог хоче, що Абрам прогулянки чином Бога, тому що Бог, який дивиться Абрам можна побачити повагу
і любов, що Абрам дає Бог в його слухняність Богу.

Способи Бога
Що таке шлях Божого? Для того, щоб зрозуміти це спочатку потрібно дізнатися, хто і що Бог
те, що він виступає за його особистої честі, якого роду особистості у нього та його морального
характеру. Це я вважаю, що тепер відомо, прочитавши таке далеко на цих сторінках уроки цієї вебсторінки.
Способи Бог вчинені, коли ви тримати заповіді Бога і жити за моральну вчення Ісуса Христа,
який також є визначення того, що означає бути праведників .
Незважаючи на те, що Ісус був ще народитися під час Авраама і тому довелося ще Навчи нас,
що-небудь, тим не менш, те, що Ісус вчить, існує, в тому, що Бог вічне вічне, і вчення Ісуса вічна
моральних атрибути атрибути Бога про моральність. Тому незважаючи на те, що Ісус не навчив їх ще,
не означає, що вони були невідомі Абрам. Те, що Ісус навчав, що є, що якого було приділено Ісус Богом
Отцем і Богом будучи everlasting до вічної, так теж, то є способи Бога.

Тримати всі шляхи Божому щоб тримати Закону Божого і Закону Божого узагальнені в десять
заповідей. Просто тому, що вони не були записані (кодифіковані), в той час Авраама, не означає, що
вони ще не існують.

Бог відпочив і сьомого дня
Таким чином небеса та Земля було закінчено і всі з них. І на сьомий день Бог закінчив свою
роботу, яку він чинив; і він відпочив у дні сьомого дня від усієї праці своєї, яку був чинив. Буття 2:1-2
Ці два вірші роблять його дуже ясно, що Бог справді, відпочинок на сьомий день створення.
Жити на шляху до Бога, ви повинні слухатися Заповідей Божих, і якщо Бог спостерігається сьомий день
як день відпочинку, потім до, повинно вас.

Людина має грунтуватись на сьомий день
Шість днів будеш ти трудових та виконати всі твої: Але сьомий день суботній Господь, Бог
твій, у ньому повинен зробити немає роботи. Вихід 20:9-10
Знову ж таки, в ці два вірші, Бог в даний час дуже ясно, тому що Бог відпочив і сьомого дня, то
так занадто всі людина має грунтуватись на сьомий день. Попри ці вірші весь світ вірю що неділю або у
перший день є лордів день відпочинку. Я вважаю, що це буде вини найбільший брехні сатани.
Більшість брехні заснований на 90% правду і тільки 10% брехні, але з першого дня дотриманням
як Божий день відпочинку, немає нічого в Писанні, що говорив Бог або Ісус, що дає підтримку в цю
брехню, поки світу вважає, що його, щоб бути правдою, навіть якщо це брехня 100% з абсолютно не
істину в ньому.

Я зроблю свого заповіта
І я зроблю свого заповіта між мною і тобою і будуть розмножуватися тобі надзвичайно.
Генезис 17:2
Для того, щоб ви може зрозуміти, чому я там побачити, будучи три первинні пактів і не лише
два, щоб задати питання, "яку нагороду Бог пропонує Абрам якщо він це робить, як Бог команд з ним?"
В обмін на життя свого життя в "правди" Бог зробить заповіта з Абрам і всіх тих, майбутніх поколінь,
які дотримуються заповіт, що Бог має висловлювала з Аврамом.

Ви бачите, це було не достатньо, що ви народилися з однією з сімей народ Ізраїлю, якщо ви
хотіли, щоб бути частиною Завіт з Богом, то ви повинні бути слухняними до того, що Бог необхідні,
коли Заповіту був встановлений на місці. Якщо ви не в змозі виконати свою частину заповіту, тоді Бог
не зобов'язаний виконувати його частини з вами.

Як партнерського контракту
O заповіт, як партнерського контракту. Якщо ви укладаєте договір на придбання автомобіля і ви
вказуєте, що це буде червоного кольору з хромовані колеса, але, коли ви йдете, щоб забрати автомобіль
у дилера, це синій колір з регулярних сталеві колеса; у вас немає необхідних і не можете ви змушені
прийняти цей автомобіль, який не відповідає ваших конкретних вимог і те, що ви купити контракт.
Те ж саме з Завіт з Богом, якщо ви згодні з тим, щоб бути слухняним способи Бога, але тоді не
роблять, то Бог, не зобов'язаний дати вам всі подарунки, які є обіцяв тим, хто виконує всі заповіді,
необхідний для Бога в перший заповіт, він зробив з Авраамом.

Абрам у нагороди
Абрам і впав на його обличчі: і Бог розмовляв з ним, сказали, "як на мене, ось, свого заповіта з
тобою, і Ти станеш батьком багатьох народів. Ні має ім'я твоє будь-який більше можна назвати
Абрам, але твоє Ймення несе Авраам; для багатьох народів батько я зробив я тобі. І вчиню Тебе
перевищення плідним, я зроблю тебе Націй і з тебе прийде царів. І я встановить свого заповіта між
мною і тобою сіменем після тебе в своїх поколінь для вічним заповітом, щоб бути Богом тобі і щоб
сіменем після тебе." Генезис 17:3-7
Зрозуміти разів, що Абрам жили в. На всі землі, поклоніння Богу створення ніде не можна знайти
було зберегти з розкиданими мало. Сатана мав встановити багато поганські релігії з помилкових богів
для поклоніння, так що Бог говорить Абрам, що настав час що він Бог знову заявив про себе в житті
людини шляхом створення людей, які дивилися йому, як Бог їх і дати поклоніння йому Бог створення.
Це була Абрам, що Бог передбачалося, що він почне це після.

Божим обіцянням
І я дам тобі та до свого на насіння твоє за тобою, землю, якої ти чужий, всі землю в Ханаані,
вічне володіння; і я буду їм Богом. Генезис 17:8

Тому Бог обіцяє дати Абрам і його сімені земель Ханаан, в даний час відомий як в Палестині або
народ Ізраїлю.

Визначення Божими святими
І Бог промовив Авраама, "ти будеш тримати свого заповіта тому і ти свого на насіння твоє
після тебе в своїх поколінь. Генезис 17:9
Як я вже відзначали раніше, діти Авраама не відноситься до нащадків крові людини, але все ті,
хто вірять в обіцянки і слово Боже і мати віру, що Бог говорить, це правда й те, що Бог обіцяє зробити,
Бог не.
Аналогічна діти Ізраїль, всі ті, хто подолати свої гріхи діти Ізраїль, і не всі хто є нащадками крові
Якова діти Ізраїлю. Я дитя Авраама, в тому, що я мати віру в слово Боже, я дитини Ізраїлю, тому що я
подолали мої гріхи і попросили Бог його прощення. Обидва повинні бути Святого Бога.

Ви бачите: це не просто Аврааму, що Бог робить цей заповіт, але для всіх тих, хто стежить
після Авраама. Бог використовує слово "поколінь," щоб зрозуміти, що всі, хто дає послух способи Бога,
і Божі заповіді, принесуть користь в Божі обітниці, однак, це також означає, що ті, які не підкоряються,
не тільки виграють.

Кулак заповіту вимоги
Це свого заповіта, що будете додержувати, між мною і ви і свого на насіння твоє після тебе;
Кожна людина дитина серед вас повинен обрізаний. І ви повинні обрізання плоть від плоті; і
станеться, маркер заповіту betwixt мене і ви. І він, що є вісім днів старі повинен обрізаний серед вас,
кожна людина дитина в ваших поколінь, він, яка народилася в будинку, або купили з грошима з будьяким незнайомцем, яка не сіменем. Генезис 17:10-12
Перший Бог говорить Абрам що він повинен бути досконалим в способи Бога, а потім він
розширюється на цьому, командувач всіх чоловіків, люди також повинні мати плоті, обрізання як
«знак» символізує заповіту. «Маркерів» визначається як: демонстрацію символіч
на. Цей знамена на тілі кожної людини, щоб нагадати їм, що вони зобов'язані тримати способи Бога і
відстоювати пакт між ними і Бога.

Прийняти Примітка: у визначення "маркер" слово "символічне" використовується.
Слово "символічне" визначається як: в представленні щось інше, харак
теризується або пов'язані з використанням символі
в або на символікою .
Я ніколи не любив даючи визначення слова, використання слова корінь слова визначено; тому я
даю цей таке визначення слова "символічному."
Слово "символічне" визначається як: дає уявлення про одну річ, ви
користовуючи інший, щоб дати йому сенс таким чино
м, легко зрозуміти людей .

Приклад: На "Голуб" символічно,

стан світу. "Голубка" немає

миру; тільки позначає ідеєю миру .
Цим визначенням на увазі обрізання в плоті є постійним і фізичної нагадування, що ті насіння
Авраама та Якова повинні бути слухняним способів Бог. Будучи обрізаний не в собі забезпечити вам
безкоштовно гріха, символічно, необхідність слухатися Заповідей Божих і бути слухняним чином Бога
так само, як слухатися заповідей і судження Бога.
Якщо ви таким чином, не бути слухняним слова Божого, то ви не підпадають під першого або
другого пактів, створена з Богом. Якщо ви не підпадають під заповіти Божі, то ви не мають права
подарунки, які даються взамін бути слухняним Божих заповідей.

Все, що повинен обрізання
І ви повинні обрізання плоть від плоті; і станеться, знятих заповіту betwixt мене і ви. Буття 17:11
У цю заповідь Бог вимагає, що всі чоловіки дітей і чоловіків мати їх foreskins, обрізання, як знак
а також маркер, даючи фізичні та постійне символом послух, між людиною і Богом.
Як ви можете бачити, вимоги або заповідей, що діти Авраама були утримує були прості, дати
вірно і правильний поклоніння Богу і всіх чоловіків обрізаний.

В огляді
В обмін на Авраама і його сімені, зберігаючи способи Бога та маючи крайньої плоті всі чоловіки
обрізані, вони будуть отримувати всі землі Ханаана, який є сучасній Палестині. Це перший заповіт, що
Бог зробив з Аврамом. Як ви можете бачити тільки обіцянку або подарунок приділяється Бог це земля.
Немає не розмови про Десять заповідей або дотримування субот або навіть вічне життя є?

Другий заповіту
Отже сказати Ізраїлевим синам, "я Господь і виведу вас-під тягарем єгиптяни, я позбавлять вас
з їх рабства і я й як спасуться ви з розтягнувся руку і з великим судових рішень: і візьму вас до мене для
людей, і я буду вам Бог : і пізнаєте, що я Господь, Бог твій, який зрубане ви-під тягарем єгиптяни.
Вихід: 6, 6-7
Другий заповіту, необхідні так само, як перший заповіту, але Бог додав, (викупить вас з
великим судових рішень), що означає кодифікації Закон Божий (10 заповідей), таким чином, щоб дати
безперечний і легко зрозумілим інструкція про те, як дати вірно і правильний поклоніння Богові, який
перший пакт не було.
Для Авраама та Ісака, бути праведними перед Богом ви тільки необхідні для надання істинний і
правильний прославлення Бога, але коли це виявилася неоднозначною вимога, Бог дав другий заповіту,
яка включає ведення кодифікованих набір заповідей, таким чином, щоб уточнити, що шлях Божому
необхідні.
Тому що ці закони або вимоги не були записані під час Авраама і опубліковані для всіх
майбутніх поколінь, щоб мати доступ до слів говорив Бог, людей, що живуть між Авраама і Мойсей
були легко заплутатися і обдуреним сатани.
Саме тому Бог дав Мойсею його Десять заповідей, написані на камінь, таким чином, щоб тривати
вічно, але Бог також викликало Мойсей, записати і публікувати першої книги Біблії, які дають навіть
більше розуміння до десяти заповідей, тим, що Десять заповідей, але реферування чином Бога, але
також те, що Бог потребує людини щодо того, як людина дати поклоніння Богу.
Як ви можете бачити, ці пакти є Заповідей Божих, в тому, що Бог говорить Авраама, а через
нього всіх майбутніх поколінь, що людей "ПОВИННІ" залишити ці закони. Це не запит або досить
будь-ласка, він того вимагали від Бога, що народ підкорятися. У ваш поклоніння Богу-Ісус ви коритися?

Королівство священиків
: Ви бачили, що я (Бог) Йосипові єгиптяни, і як я вас породила на крилах eagles' і приніс ви unto
себе. Тепер таким чином, якщо будете підкорятися дійсно мій голос і тримати свого заповіта, потім
ye повинен бути своєрідним скарб мені перш за все люди: для всієї землі є Шахта: та ye будуть мені
Королівство священики і Святий нації. Ось ті слова, які синів Ізраїлевих будеш говорити. Вихід 19:4-6
Із Мойсеєм Бог продовжує свій Завіт, які він створив з Авраама, але для того, щоб встановити
країну з його людей, це необхідно, що Бог кодифіковані або я повинен сказати екстрапольовані чіткіше
все, що визначає "ходьба на шляху до Бога". Саме з цієї причини, що Мойсей дається десять
конкретних законів, які необхідні всіх поколінь діти Ізраїль з цього моменту.
У рамках Пакту, що Бог зробив з Мойсея і нащадки Якова і ті, які є діти Ізраїлю, який я називаю
другий заповіту, Бог зробив не нових обіцянки Мойсею понад те, що він обіцяв Аврааму. Те, що Бог
зробив був покласти у письмовій формі, що якого було зрозуміло, між Богом і Авраама, але ніколи не
була написана перед. Це відсутність маючи кодифікованих набір закони дотримуватися дозволено
сатани, щоб заплутати і обманювати людей, щоб прийняти те, що Бог не здійснив, видаливши таким
чином людей, після певного періоду часу, від надання істинний і правильний поклоніння Богу.

Людина ще втратили в гріху
Тому Бог дав людині всі цих писань, як доказ і простою для розуміння заповіді, так що людина
не буде плутати або обдурять, але сатана є тонким і брехливий набагато більше, ніж будь-який інший і
зміг тому, незважаючи на Закон Божий пишеться вниз, навіть так викликають людей вірити брехні
сатани, а не слово Боже, як написано на сторінках книги Біблії.

Божа трюїзм
Ця можливість сатани обдурити людина походить від людини стійкість до думки, що слово Боже
є істиною, це ніколи не брехня, і коли ви порівняти те, що Бог говорив і був написаний вниз, з деякими
іншими річ усні чи письмові вниз, що суперечливі слово Боже, або має значення не призначений Богом.
Через цей недолік в людина Бог дав мені таку 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.
У цій другий пактом, Бог зробив не нових обіцянки Мойсею понад те, що він обіцяв Аврааму.
Тому, я вважаю, що це другий заповіту, тому що Бог уточнює, що означає жити в дорозі Бога. За
Кодифікація законів Божих, це дає конкретні і легко запам'ятати список того, що Бог потреб його
Святим.
Як я вже відзначали раніше, діти Авраама не відноситься до нащадків крові людини, але все ті,
хто вірять в обіцянки і слово Боже і мати віру що те, що Бог говорить, Бог не.
Аналогічна дітей Ізраїля, всі ті, хто подолати свої гріхи, як зробив Якова, діти Ізраїль і не всі, хто
є нащадками крові Якова є діти Ізраїлю.
Я дитя Авраама, в тому, що я мати віру в слово Боже, я дитини Ізраїлю, тому що я подолали мої
гріхи і попросили Бог його прощення. Обидва повинні бути Святого Бога.

Новий Заповіт (третій)
Буде заповіту, але що я буду робити з дому Ізраїлевого; після тих днів (в кінці часів), говорить
Господь, я буде покласти мої права в їх всередину частин і писати в їхніх серцях; і буде бути їх Бог, і
вони повинні бути Мій народ. Єремія 31:33

Після тих днів
Фраза "після"тих днів, є посиланням на кінці часів і кінець днів і включає в себе тисячолітнього
правління Ісуса на землі.

Закони в їхніх серцях
Я поклав мою права в їх всередину частин : Бог буде писати, (законів Бога, які є Десять
заповідей і морального вченню Ісуса), у своїх серцях. Тільки ті, хто взяв законів Бога і пройшли через
відродження особистості та морального характеру, перебираючи Десять заповідей і зробити моралі
Бога, щоб бути їх моралі (ізраїльтянин) будуть підпадають під Новий Заповіт з Богом.

Більше не є необхідним, мати крайньої плоті обрізаний, але замість цього ви повинні любити
закон Бога в серці, таким чином, що вони вже не законів, що б послухали, але аспекти того, хто ви,
Ваша честь вашої особистості, і ви морального характеру.

Першого пришестя Ісуса
Тоді Бог послав Христос тіло Ісуса, щоб ще раз дати Інструкція та заповідь про те, як людина
полягає, щоб дати поклоніння Богу, і як людина, жити в Бога моралі. Незважаючи на це, ще раз сатана
змусило людина вірити брехні за підробка церква Христа і Євангелія, розмовною Ісуса, шляхом сатани
анти Христос і тепер через безбожним релігії лібералізму, який в книзі одкровень називає невірний
пророк.
Понад 7 мільярдів людей, що живуть на землі, сьогодні, Бог визнає лише 144000 як будучи
Святим Богом. З анти Христос і лжепророк проробки спиратись це правда дати поклонятися Богу, якби
Бог не втрутитися найближчим часом, всі записи про те, хто і те, що Бог і розшифровується як
пропадуть дітям людина, таким чином, Бог є близько втрутитися, як промовляв в такі пророцтва. Тепер,
коли ви можете бачити, що сатана позаду всіх воєн і відстав від часу це чоловіки дати поклоніння
помилковим богам, це час, щоб показати вам, кінцевий результат все обманів сатани.

Славу Ісуса Христа
І я побачив у правиці його що сидів на троні книги, написаної в межах і на звороті, запечатаний
з сімома печатками. Об'явлення 5:1
Цей вірш зображують Бог сидячого на престолі в небесах, проведення книгу, зі слів, написаних
на нього і в ньому. Ця книга пов'язані сімома печатками, яка є спосіб сказати, що це не читають тільки
нікого.
Число сім є символічним кількість творіння, в тому, що він прийняв Бог шість днів, щоб
створити, потім один днями або сьомий день на відпочинок. Це показує, мені що ці сімома печатками
аспекти створення, що тільки Бог має доступ, що жодна людина не є могли б зрозуміти.

Хто є гідний
І я бачив сильний ангел, проголосивши гучним голосом, "хто є гідним, щоб відкрити книгу і
втратити печатками їх?" Об'явлення 5:2

Вам цікаво, "Чому це питання просять?" Книга призначена для висловити думки автор книги для
тих, хто прочитав книгу. Якщо книгу було написано, то чому не можна прочитати будь які б хотів би
зробити це?

Жодна людина не може відкрити його
І жодна людина не на небі, ні в землі, ні під землею, зміг відкрити книгу, ні дивитися кадити.
Об'явлення 5:3
Що цей вірш є сказати, що незважаючи на те, що це книга, написана для читання, НІ ЛЮДИНА
здатна ні читати, ні навіть звертати увагу на нього. Це ще раз показує мені, що ця книга має щось
робити з "створення", і що вона тільки може бути прочитана і творцем.

Цікавість
Я пропоную, що причина жодна людина не може відкрити цю книгу або подивитися на немає,
тому що цю книгу написано в його історії минулого і майбутнього. Як я запропонував вище, ця книга є
символічним аспект творіння, і один аспект створення це створив Бог, час, а також фізичні Всесвіту.
Людина полон для river часу і не має здатності змінити минуле або зазирнути в майбутнє, але
Бог, який не цьому всесвіті, але той, хто створив цей Всесвіт, знаходиться поза часом і тому можна
побачити або працювати де завгодно у часі, він вибирає.

Жодна людина не під землею
І жодна людина не на небі, ні в землі, ні під землею, зміг відкрити книгу, ні дивитися кадити.
Об'явлення 5:3
Цей вірш пропонує поживу для роздумів. Хто-небудь ще зацікавлені в те, що Ісус означає, що
коли він розповідає нам, що жодна людина під землю не вдалося відкрити пломб? Під землею , як
правило, посилання в морі.
Незважаючи на це, Ісус дає певну посилання на якесь місце не на небесах а не на землі. Це
говорить про те яких чоловіки в цьому місці, бо ніхто серед них змогла зламати пломб.
Цікаво фразу, ви не думаєте? Бог не говорити, але що він має мети і сенсу. Тому який сенс
можемо ми почерпнути з жодна людина під землею може відкрити книгу, як я сказав: "Поживу." Бог

відкрив це сенс для мене, але я не думаю, що будь-хто повірить, що Бог дав мені зрозуміти; тому я буде
залишити до його до Бога, якщо він хоче, що будь-які інші повинні знати.

ЖОДНА людина не здалися гідними
я плакав багато, тому що жодна людина не був знайдений гідним відкривати і читати книги, ні
дивитися цього питання, і. Об'явлення 5:4
Питання, я запитав, "що таке цю книгу? Це книга, як ми знаємо, книги, чи це свого роду
символіки, яка необхідна, так що ми можемо отримати розуміння того, що Господь Ісус намагається
навчити нас?
Що це про цю книгу, що жодна людина не є можливість відкрити його?
Що це означає, ",ні дивитися кадити?" Оскільки ця книга не розглядали людиною, я пропоную,
що як я раніше припускають, що ця книга є муніципалітет символізм, і що символізм щось робити зі
створенням а не з матеріального світу.
Я пропоную, цього разу це бачення, що Джон не знав, що було написано в книзі, але що він знав,
що це було важливо, і його необхідно відкривати та читати. Що нікого не було встановлено, бути
гідними, завданих йому багато лих і привів його до сліз.
Існує ще одна річ, ви повинні дати розгляд. Що таке зміст цієї книги, і чому Джон відчувати себе
настільки стурбовані тим, що вона відкривається й читати?

Корінь Девід
І один із старших промовляє мене, "не плач: Ось, Лев племені Юдине, корінь Девід, хто має
переважали, щоб відкрити книгу і втратити сімома печатками їх." Об'явлення 5:5
Я бачу tйого як певну посилання на Ісуса Христа. Ісус є Син Божий, але в той же час, що Ісус є
син Марії, людина з плоті і крові, тому Ісус є син людський, як він часто часи називає себе.
Того, син Марії, він є прямий нащадок цар Давид, як це Марія, саме тому він називається будучи
корінь Давида.

В той же час Однак, Ісус є Христос, і Христос Духа Божого, роблячи Ісуса, Бог у плоті людини.
Це чому Ісус в змозі відкрити книгу, коли жодна інші людина не є можливість, Ісус є більше, ніж
людина Ісус Духа Божого.

Тільки Ісус є Господь
Інша річ, яку ви повинні дати розгляду на, чому тільки всіх людей на небі та землі Ісус є тільки
одна можливість відкрити книгу? Я бачу це як тому, що Ісус є Бог у плоті людини, і таким чином тільки
Бог може відкрити книгу. Це також дає ключ до розуміння того, ця книга є і те, що може бути написана
в ньому і чому я пропоную, що це дає владу пророцтва і бачачи в майбутньому.

Сім рогів і сім очей
І я глянув, і ось, серед престолу й чотирьох тварин і серед старців, стоїть Агнець, як заколений,
має сім рогів і сім очей, які сім духів Божих, посланих на всю землю. Об'явлення 5:6

Стоїть Агнець, як заколений
Коли Джон дається це бачення, він бачить те, що має вигляд ягня стоячи серед тих, хто зібрався
навколо престолом Бога на небесах. Цей ягняти зовнішній вигляд один, який був убитий або мають
колись був мертвий, але тепер стоїть живий у всіх на виду. Я бачу це як певного символічного бачення
людина Ісус, і те, що Ісус помер на Хресті, але воскрес життя, те, що апостол Іван був свідком особисто
і своїми очима.

Має сім рогів і сім очей
Ісус відображається апостола Іоанна, не як людина Однак, але, як ягня, має сім рогів і сім очей, ,
це я бачу, як робиться, так що Джон і ви і я, зрозумієте, що Ісус є більше, ніж чоловіки, але, що Ісус є
сам символічний Творця і все, що Бог стоїть for.

Сім духів Божих
Я пропоную, що Сім духів Божих , Сім днів творіння і як вони встановили Сьомий день
суботній .

Бог Ісус показує, що на сім рогів і сім очей на Агнця, яка є символічним Церкви Христа, інший
символізм Сім духів Божих; Таким чином, вони також представляють Сім днів творіння і створення
Сьомий день суботній .
Це цілком логічно, якщо врахувати, що церква Христа, встановлених Ісус заснована на тому, що
Бог є творцем і що його сьомий день суботній день Святого, і на ньому Нагадаємо, щоб святити його
суботи.

я пропоную: цієї символіка є також інформування нас тільки ті, що сьомий день суботній
може бути Святим Богом, і всі інші, щоб дати поклоняються Ісусу Бога, але не сьомий день суботній,
дати їх культу марно.
Посилання на Агнця, як заколений що тепер повинні переконати вас, що це Ісус Христос і
через нього, що Ісус є символічним церкви Христа, яка заснована на те, що Ісус навчав.

Ісус здалися гідними
І він (Ісус) прийшов узяв книгу з правиці його що сидів на троні. Об'явлення 5:7

Ці слова "здобув книги з правиці його що сидів на троні," розповідають мені, що це та точка,
де Бог дає повноваження Ісусу Христу, орган, що до тих пір, були тільки що Бога Отця.
В цьому Бог є розширення влада Бога в руки Ісуса Христа. Це так само, як людський батько
даючи оголошення, що його син його спадкоємець його майно і тому має всі повноваження батька.

Ісус обожнюється
І коли він прийняв книги, чотирьох тварин та чотирьох і двадцять старійшин впав перед Агнця, маючи
кожний з них арфи і Золотий флаконів повний запахів, які є молитви святих. Об'явлення 5:8

З Богом, даючи свою владу Христа Ісуса присутніх в Римі трон, визнають цього призначення
повноважень, спускаючись перед Ісусом і даючи поклоніння Ісусу слава Богу Отцю.
Коли людського короля вмирає або пізніший престолі і син короля бере на себе мантію король,
то людей і предметів першої дає вірності до сина.

Нова пісня
І вони співали Нова пісня, кажучи: "ти є гідним взяти книгу і відкрити їх ущільнення: бо wast убитий і ти
визволив нас до Бога за твою кров з кожен споріднені а язик і народу, нації; і ти дав нам наш Бог царів і
священики: та ми буде царювати на землі. " Об'явлення 5:9-10

Причина це Нова пісня, оскільки у всіх вічність, Бог ніколи не дав таку владу нікому.

Розглянути це: Бог посилання ангели та інших небесних істот, як синів його, але на всю
вічність, Бог ніколи не дав такої честі або слави як він дав Ісус Христос. Саме з цієї причини, чому
присутніх співають нові пісні; такі ніколи не був говорив до цього.
Це посилання, щоб Відкупителя, визволив нас до Бога, кров і що Ісус наказав, що учні його
прийняти його вчення язичників і всі народи, повинні тепер переконати вас, це Ісуса Христа, який був
оголошений гідним відкриття цієї книги з сімома печатками.

Тільки Ісус є Господь
Інша річ, яку ви повинні дати розгляду на, чому тільки всіх людей на небі та землі Ісус є тільки
одна можливість відкрити книгу? Я бачу це як тому, що Ісус є Бог у плоті людини, і таким чином тільки
Бог може відкрити книгу. Це також дає уявлення про те, що ця книга є і те, що може бути написана в
ньому, що я пропоную владу над створення і це там за.

Ісус обожнюється
І я глянув, і я почув голос безліч ангелів круглі про престолу і звірі і старших: і їх число було
десять тисяч разів десять тисяч і тисяч тисяч; Сказав: гучним голосом, "гідний Агнець, що заколений
отримувати влади і багатство і мудрість і сила і честь і славу і благословення". Об'явлення 5:11-12
Найбільші деномінації зустрічається в Біблії вимірюється в тисячі. Тому, коли він зараховується
в кратні десять тисяч плюс тисяч тисяч, це ще один спосіб сказати, мільярди на мільярди на трильйони,
при quadrillions. Коротше кажучи, купу кути були присутні, і вони були всі про початок Ісуса Христа
гідним престол і гідне, щоб мати можливість видалити сімома печатками та відкривати і читати цю
книгу.

Блаженний є Агнця
І кожна істота, що на небі і на землі і під землею а такі як знаходиться в морі, і все, що в них,
почув я кажу, "благословення і честь і славу і владу, бути йому, що сидить на троні а для Агнця вічно і
коли-небудь". І чотирьох тварин, амінь. І чотири і двадцять старших упав до ніг і вклонявся йому що
вічно і ніколи. Об'явлення 5:13-14
Це моя думка, хоча це не сказати, це в Біблії, але ці вірші включені до цього бачення апостола
Іоанна, таким чином, щоб допомогти читачеві зрозуміти той факт, що Ісус Христос є Бог у плоті
людиною. Я вважаю, це важливо, оскільки існують інші помилкові боги. Сатана зокрема та інші
занепалі ангели встановили інших релігій, які імітують або підробні правдиву віру. Вони, однак, є
помилковими, і незважаючи на те, що ви вважаєте, що справжній поклонінням, обманюють і тому не
поклоніння в Бога. Саме з цієї причини, чому ми повинні прийняти слово Боже як правда і всі інші
слова, які суперечать або не згодні з слова Божого як брехня.
У вище віршах Бог дає до Ісуса Христа, влада над неба і землі і все, що знаходиться в межах, але
зберігає владу над всі інші Всесвіту. Існує тільки один Бог, і Бог створив ангели, так само, як він
створив людину. сатана занепалий ангел, так що він не Бог, але помилкові Бога, бо він є одним з
занепалі ангели і таким чином була створена Богом як добре. Існує тільки один Бог, і таким чином ми
повинні дати поклоніння що один Бог, як він наказує. Щоб збільшити або зменшити нічого від те, що
Бог має промовляв, щоб зробити ваш поклоніння помилкових і тому ви поклоніння марно. Наступні
вірші надають підтримку на це.

Даремно ви поклоняються
Він (Ісуса), відповів та й сказав до них (фарисеїв), "добре hath Ісая пророкував про лицемірами, як
це написано,"цей народ шанує мене губами, але їхні серця далека від мене. Оже даремно чи вони
поклоняються мене, бо доктрини заповідей?" Марка 7:6-7
Розглянула, шанує мене губами, є те, що хоча ви дати словах бути християнином або євреєм або
мусульманин, якщо ви не поклоніння, як Бог команд, що він буде обожнював, потім, попровадить
даремно вони поклоняються мені, вашого поклоніння марно.
Доктринами людини є слів говорив не Бог, а інші тата, або священика, або пастором або Мулла,
які є навпаки, у означає як що яку Бог говорив до його пророків, і що вони записували і був

опублікований. Тільки слово Боже є істиною, всі слова, що суперечать або змінюють значення слова
Божого, брехня.

Найбільший обман сатани
Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому ти не будеш виконувати роботи. Вихід
20:10
Найбільш очевидним заповіді чоловіків є слова, які говорять вам перший день тижня, або неділю,
суботній день Господа, вашого Бога, коли Бог говорить нам, тринадцятого вірша, у що сьомий день –
Божий святий день суботній день.

Ви, скажімо, я молю Бога!
Ви можете сказати: "Якщо я молю Бога і в моєму серці, він істинного Бога, я молю, то мені нема
чого турбуватися." Я кажу, що це не так. Якщо ви будете слідувати на вважає практики і зберегти
традиції помилкових церков, незалежно від того, скільки ви молитви до Бога, це помилкові Бога, кому
ви молитеся і ваші молитви зроблені марно. Наступні допоможе дати ясності про те, що я намагаюся
сказати.

Притча про друг
Він (Ісуса), відповів та й сказав до них (фарисеїв), "добре hath Ісая пророкував про лицемірами, як
це написано,"цей народ шанує мене губами, але їхні серця далека від мене. Оже даремно чи вони
поклоняються мене, бо доктрини заповідей?" Марка 7:6-7
Якщо ви не взяли час краще пізнати Бога особисто і близько, тоді як же ви можливості знати,
якщо це справді Бог, що ви даєте поклоніння? Щоб допомогти вам зрозуміти, що я намагаюся сказати,
давайте розглянемо це по відношенню до знаючи іншій особі.
Джек є вашим другом. Ви знали Джек для близько місяця, і вам подобається, отримувати
разом з ним, щоб випити пива і дивитися спортивні. Одного разу Сем, який є вашим давнім
другом, приходить до вас і говорить вам, що Джек є злодієм, що він вкрав гроші від Сем, і що слід
бути обережними з ваших цінностей навколо Джек.

Питання в тому, ви знаєте, Джек досить добре знати Сем говорить вам правду, чи є це Сем, який
є брехун. Лише на знайомство когось, можете ви дійсно бути впевнені, якщо вони є, як ви вважають їх,
або якщо вони є, як хтось сказав вам вони.
Це також вірно Бога. Люцифер сказав нам, що Бог є брехливими і брехуном. Коли Бог каже, що
сьомий день суботній Господа, але сатана повідомляє нам що перший день тижня, (неділя), суботи
Господа, які ви можете повірити? Тільки на отримання знати, Бог і сатана, Невже ви внести освічених і
знаючі визначення. Сатана подальшого зробило його більш важким в тому, що він створив є релігією,
яка має всі на вигляд правдиву віру Божу, але це не віра, як учив нам Ісус. Сатана контрафакт Євангеліє
Ісуса, до точки, це важко знаючи який Христа і яка є сатани. Тільки після отримання знати Бога в
особистих і інтимних стосунків може ви ніколи не дізнається точно який правда і яка брехня. Бог
пояснив, що ми повинні зробити для того, щоб показати, що ми поклоняємося йому і лише йому. Це все,
що викладено в Біблії і в десяти заповідей і вчення Ісуса Христа. Тільки з вивчення цих речей та
приходять, щоб знати, що Бог і сатана постояти, чи можете ви знаєте правоту їх, або якщо вони не є
прийнятними для вас. Коли ви розумієте, що Божа моралі, то ви прийдете знати, хто є Бог. Ми всі
визначаються наші особисті почуття честь, особистості і наші моральними якостями, так теж є Богом,
бо ми зробили за його образ.
Маючи зараз дав вам невелике уявлення про те, що Господь Ісус, ми може рухатися вперед
звісткою про ті пророцтва кінця днів приділено апостол Іван Христос Ісус 2000 + років тому.

