Працях Paul
Глава 4
Беззаконня Ізраїлю
Браття, моє серце бажання і молитви до Бога для Ізраїлю в тому, що вони можуть бути врятовані. Бо
ношу я Ісусові рани їх запису, що вони мають ревність Бога, але не за знання. До римлян 10:1-2

Paul хоче всім серцем, що свого народу, нації ізраїльтяни, повинна бути збережена. Paul потім
дає свідчення, що євреї любити Бога, (вони мають ревність про Бога), але він також показує його
розуміння, що їхню ревність є не підтримується знань, який є сказати, що вони поклоняються
помилково.
Я кажу це те ж саме стосується християни сьогодні. Більшість, що я розкрити свою любов до
Бога, але вони, як євреї, поклонятися помилково. Бог команд, що ми даємо культу саме так, як він сказав
нам до будь-якого іншого шляху не Божий шлях а тому поклоніння марно.

Освічені знань
Ви розумієте, що Paul говорять? Протягом усіх творів, які я займався одна тема справедливо. Бог
не хоче, що ми поклоняємося йому за сліпа віра, але що ми поклоняємося і любити його з освічених
знань. Чим більше ми вчитися і знати про Бога, тим більш красивий він є, і більше любові, у нас є для
нього.

Поклоніння, як Бог команд
Незважаючи на те, що євреїв вважають, що їх поклоніння Богу вірно і правильно, як християни
сьогодні, Бог є надзвичайно непохитна, що ми поклоняємося йому точно, як він команд, не збільшуючи
не зменшується будь-який аспект, як він говорить нам, щоб вклонитися йому.
Якщо Церква, які ви відвідуєте говорить вам, що вона є частиною правильний поклоніння Богу
Встань на коліна перед статуєю Ісуса, і дати молитви, потім ви повірите що це правильно, тому що це
те, що ваша церква сповіщає про. Якщо, з іншого боку вам у вивченні Біблії себе ви знайдете, що Бог
говорить нам:

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: бо я то Господь Бог твій, Бог
заздрісний, відвідування беззаконня батьків дітей до третього і четвертого покоління з них, що
ненавидять мене; і чинить милість тисячі з них, які люблять мене і тримати мої заповіді. Вихід 20:46
Тепер, коли ви прочитали другий заповідь, ви розумієте, що Боже наказую тобі робити або краще
ще, що не можна робити? У моїх зусиль, щоб показати вам, як виховувати себе у вивченні слово Боже я
заохочував освіти над сліпу віру. Дізнатися для себе від досліджень і розвідок, не покладатися на інших,
щоб сказати вам, що означають слова у Писанні.

Ідола
Давайте дамо уваги на те, що Бог говорить нам у вище віршах від книга виходу.
Те, що це "ідола?" Словник визначає його як: об'єкт культу, зазвичай в
ирізані з дерева або каменю або зроблено з глини, з
олота або срібла. Різьблені руками людини і тому не
Божої, але людини до власної уяви. Різьби образ наз
ивається Богом кумиром або іншим об'єктом поклонін
ня .
Частина мають Освічені знання Божої є для більш глибокого розуміння, що це визначення
говорить нам. Релігійні об'єкта, що вирізається рукою людини є різьби образ. Статуя, відомих
зображення Ісуса, є тому ідола та кумира і ніякого зображення, так теж є статуї Матері Марії і будь-який
з інших безліч статуї і живопису, зображуючи святих християнській релігії.
Що тоді чи означає це визначення, щоб ви і ваша віра? Якщо ви є або натхнений церкву, щоб
молитися або володіти, будь-які різьби образ, який має релігійне значення для вас, то це різьби образ і
таким чином заборонені другий Заповіді Божі.
Мій брат і сестра, мають статуї ангелів, що вони поклали на їх майно, що, коли я побачив їх я
попередив, що вони були божкам, і мати їх покласти їх опозиції до другого заповідь, що вони необхідні,
щоб позбутися від таких речей. Вони засудив мене і стверджував, що вони не молитися на статуї, так
що, отже, вони не використовують проти Бога. Але що Бог говорить нам вище є, що ми не може мати
такі ідолам. Неважливо, якщо ви не моляться, щоб їх; просто маючи їх є гріхом.

Поклонитися свої самоврядування
Ти будеш служи їм, і не: щоб поклонитися припускає, даючи поклонятися їм, але якщо ви носите
хрест навколо шиї, що має зображення відомих Ісуса на нього, то це так само, як кланяючись і даючи
поклоніння. Навіть маючи зображення той, який ви сказали Ісуса є гріхом, як Бог говорив у другому
заповідь.

Зображення Ісуса
Знаю, що це: що церков християнській релігії розповісти нам саме зображення Ісуса є
брехнею. Ніхто не знає, що Ісус був схожий, і зображення прийнято вважати Ісуса є шахрайством,
створений в темні віки ремісник в заповіт Римської церкви.
Якщо Бог задумав, що ми повинні знати, що Ісус був схожий, було багато ремісників в роки, що
Ісус ходив по землі, які могли висікли статуя або інші знімки з нього. Але Бог говорить нам, що ми
хочемо не мати будь-яких божкам в релігійних цілях. Римська церква створена ця брехня, тому, що це
не Церква Бога, але як книга Daniel дає зрозуміти, анти Христос. Таким чином, Римської церкви хоче,
що ми даємо пошани до образи, тому що це в прямому протиріччі Заповідей Божих.
Взяти ye тому добре прислухатися до себе; для ye побачили без способу схожість в день що
Господь промовляв до вас на Хориві з середини вогонь: щоб не будете корумпованих самі і зробити вас
різьби образ, схожість будь-яку фігуру, на подобу чоловік або жінка, на подобу звір, який знаходиться
на землі, на подобу крилатий Фаул, які flieth в повітрі , подібність нічого, що плазує на землі, на подобу
риби, що в воді під Земля: і щоб не ти життя вгору свої очі до: кидати, і коли ти бачиш, сонце і на
місяць і зорі, навіть безліч неба, впорядкував управлятися вклонятися їм, і обслуговувати їх, що
Господь, Бог твій hath поділив поміж усіма народами під небом весь. Повторення закону 4:15-19
Коли Бог говорив до народу Ізраїля від гори, все, що вони побачили було хмара огні, який на
стороні гори. Що Moses інструктаж вище, це тому, що Бог не виявило себе в будь-яких подібність, що
люди повинні тому не намагайтеся робити будь-які різьби образ або схожість з Богом.
Якщо не хоче Господь з вами, щоб дати поклоніння образ того, що Бог створення виглядає як,
чому він хотів що ми дати пошани до зображення з плоті і крові людини, Ісус?

Пам'ятайте: Ісус є Бог у плоті людини, але тіло Ісуса не тіло Бога. Бог ніколи не показали
нам, його справжня форма; він не хоче, що ми даємо поклоніння неживий об'єкт, який є все, що статуя

тому. Бог хоче, що ми поклоняємося йому, і Бог є дух без земних форми. Знати, що Бог виглядає ви
тільки повинні поглянути на ваш власний дух. Бог створив людину живу душу, і це душа, яка є
частиною Бога, не тіло. Це душа, що робить людину за образом Божим.

Чинить милосердя
І чинить милість тисячам з них, які люблять менеі тримати мої заповіді. Що Бог говорить з
вами в цих словах? У цих словах Бог робить це ясно, що якщо ти любиш Бога, знову зможете увійти, то
ви повинні коритися його заповідей, всіх десяти з них і в обмін на цей показ вашої любові до Бога, то
Бог виявить милість на вас.
Правда, існує й протилежне. Якщо ви не показувати Бога, що ви її любите ігнорування Божі
заповіді, або беручи участь в речах, які Бог звелів, що ми хочемо не робити, то якої причини Бог б бути
милосердним вам?

Традиції помилково
У вчення Ісуса Ісус показує, що лідери Temple протягом багатьох поколінь встановили звичаї та
традиції, які надають non ефект Заповідей Божих, яка є, сказати, що в їх культу вони помістіть обліку ці
традиції ведення Заповідей Божих. Закон Бога є кінцевою влада в цьому всесвіті, тому немає закону або
традиція людини може замінюють собою Закону Божого, для того, щоб зробити так, видалити ті, хто
зберігають традиції від даючи достовірними і чіткими поклоніння Богові, що те ж саме, щоб бути
опозиції до волі Божої. Як ви кажете, що ви поклоняються Ісусу Христу, коли виступає проти нього,
відкидаючи його слово на користь вашому традиції?
Ісус показав це про традиції у наведеному нижче прикладі.
, Але він (Ісуса) відповів і сказав їм: "Чому й ви порушуєте Божу заповідь ради передання
вашого? Бо Бог заповів: Шануй свого батька та матір: і хто проклинає батька чи матір, хай смертю
помре. Але ви звечора кажете: кожен, хто повинен сказати, до свого батька свого чи матір, це дар
все, що ти невинні мене; і Шануй не батька свого чи матір, він повинен бути вільним. Таким чином ви
зробили заповідь Божу з жодного ефекту передання вашого. " Matthew 15:3-6
Ісус має на увазі п'ята заповідь як вони наводяться у вихід 20:12. В тому, що у рамках даючи на
честь зі своїми батьками, це є обов'язком, під цю заповідь що свого часу батьки лазареті або літньому
віці, коли вони не в змозі піклуватися про своїх власних фінансових потреб, що сини і дочки, повинні
надавати допомогу у забезпеченні для них.

Храм старійшин протягом поколінь створена традиція, що замість даючи гроші або підтримки на
батьків, що якщо гроші було приділено храму замість того, що діти не буде винним буття опозиції до
п'ята заповідь Божому.
Ісус, у наведеному вище прикладі, давши зрозуміти, що ця традиція бути опозиції до заповіді
Бога, брехня, що сини і дочки насправді в непокорі п'ята заповідь Божому, що означає, що дарувати свої
гроші в храм вони не можуть дати поклоніння Богу, як Бог звелів.

Незнання є за чином сатани
Всі ці нерівності можна простежити невігластво. Якщо взяти його на себе, щоб вивчити,
дослідження і знати Писання і в процесі молитися Богу для керівництва та інструкції, то ви замінити
незнання освічених знань. Вічне життя не варто додаткових зусиль?
Дозвольте чітко вказати на це, якщо ви читали Біблію, без зайвих питань та ввівши для пошуку
відповідей самостійно, то ви не знайдете Божої істини. Ви повинні надати сенс за слова, що була
спочатку коли пророки, писали ці слова вниз, не те, що інші сказали вам, що вони означають.

Помилкові інтерпретації
Протягом століть оригінальні Іврит і Грецька слова були переведені на більш пізніх мов. Це
добре, що ви не повинні бути вченим старими мовами вміти читати слова Божого, але внесення
переклади, весь сенс, що вихідне слово сказав, занадто часто губиться у перекладі. Це не означає, що
слово Бога не є в Біблії, тому що він все ще там, просто не так очевидно, як і брехні сатани, якщо ви
вивчаєте і дослідження, ви знайдете слово Боже. Ось чому Бог говорить нам:
Я люблю їх що люблять міняти; і тих, що шукати мене рано, (старанно), знайде мене.
Приповісті 8:17
Коли Бог бачив, що я був серйозно ставиться до навчання правду, він викликав, кого я знала, б
мені узгодження Біблії. Це як словник, який дає змогу знайти англійські слова, і це дає вам оригінальні
іврит або грецьке слово з значення і визначення, що ці стародавні слова відбулася. З Біблії словника я
можу дізнатися, через дослідження, що Бог спочатку призначений вірші Біблії означає. Я є в цьому моді
утворених себе в слово Боже, і я вже не залежить від інших, щоб пояснити, що означає Біблії.

На початку
Якщо ви читали будь-які уроки, які містяться на цій сторінці ви бачили, де я зробив кілька
порівнянь слова, щоб виявити втрачених або приховані істинний сенс. Одним з найбільш важливих
помилок перекладу знаходиться в перші два вірші книги буття. Це важливо, тому що вона змінюється
наш повне уявлення про те, що Бог є пояснити нам і таким чином, дає нам помилкове розуміння Божого
творіння та створити як Бог його існування.
На початку Бог створив небо та землю. І земля була без форми і недійсними; і темрява була на
обличчя глибоким. І на Дух Бога переїхав на обличчя вод. Буття 1:1-2
На початку, відноситься до настання створення. Коли Бог стали причиною Створення іскри
розпалити, і те, що вчені називають великого вибуху .
Бог сотворив небо і земля відноситься до констатація факту. Це Бог, який повідомляє ці речі
Moses пророка. Бог говорить Moses, "я зробив це. Все, що, все, що буде коли-небудь я зробив це, бо я
Творця. "
І землі без форми. Дати, вважають, що ці слова говорять вам. Як Планета можна без форми? За
визначенням "Планета" є маса рок та газів скріплюються тяжко
сті, що обертається навколо зірки або сонце. Знаючи це
визначення, тоді як "Земля" говорив з в ці два вірші можна планети?
Я кажу, що це не планети Земля, що Бог має на увазі вище віршах, але місце або недійсним з
небуття, де Бог потім призводить до вибуху створення відбуваються. Це дається підтримки за
найближчі кілька слів у вірші.
І порожнеча; і темрява була на обличчя глибоким. «Void» визначається як: абсолютн
о не вистачає речовина, необхідності вміст не вакан
тним, не зайняте, Велика порожній простір або обла
сті. Таким чином, щоб зробити це ясно, "простір" як те, що знаходиться за межами атмосфери Землі,
не недійсним, це вакуум, але вона все ще речовина, недійсним, має не речовина.

Землі, на планеті?
Якщо Бог мова йде про планету Земля, тоді як може він ставляться до нього як недійсним? Я
пропоную, що те, що Бог має на увазі це місце пустоти, вільних і без форми. Це не планети, а область,
яка існувала перед Богом накладені створення. Цю порожнечу продовжує існувати, але за межами цієї
Всесвіту. В рамках цього місця порожнечу Бог викликало Всесвіту, що ми існуємо в, щоб прийти до
існування. Подумайте про цей Всесвіт як міхур реальності всередині набагато більше місця, ніщо.
В останні десятиліття вчені говорять нам, що розширюється Всесвіту, що галактики
подорожують на дуже високій швидкості масштабу і далеко один від одного. Я задати питання, що тоді
є Всесвіт розширюється в? Я говорив, що це місце ніщо, або недійсними, що Бог говорить про у вище
віршах.

Розуміння вибух
Коли ви викликати щось вибухнути, вибух викидає сміття у всіх напрямках з центральної точки
вибуху. На землі, з атмосферою і тяжкості втручатися сміття в кінцевому підсумку потрапляє назад на
землю. В порожнечу ніщо там, де немає атмосфери і немає тяжкості, вибуху не зупинить, але як і раніше
на невизначений термін. Тому Опис які вченого дають Всесвіт, що розширюється на узгоджується з те,
що Бог говорить нам, що його Spark створення запалюється у порожнечу ніщо. Я вважають, що цей
Всесвіту, що Бог створив міхур реальності, всередині вічна району ніщо.

Землі, місце не планети
Я бачу ці слова, як Бог даючи опис з місця, яке він називає землі, де він викликав Spark
створення вибухнути в.
, І темрява була на обличчя глибоким. Слово "темряви" визначається як: за відсутн
ості або відсутність світла.

Зоряний пил
Якщо Бог приймає про планету Земля, потім те, що він буде говорити, що землі існували до
сонця. Це сонце, яке дає світло на землю, якщо «темрява,» то немає логічно не повинні бути ні сонце.

Таким чином цей Всесвіт, який сотворив Бог, від сміття, який дме з зірку, яка йде Super-Nova
формуються планет. Брил, води та газів, які складають землі, виникла в центр зірки, отже термін Зірка
пилу .
Я пропоную, що те, що Бог дає пояснення теж, це чорний, темно, порожнеча в просторі
небуття, де Бог стали причиною Створення іскри розпалити, і що в результаті цього запалювання
створення, який у своєму первісному вигляді Бог називає на "глибокий" обличчям якої був у темряві.
Для подальшої підтримки Моя пропозиція, це перший день створення і планети Земля не говорив
з до третього дня створення. Це викликало значенні дається більшу підтримку в наступних слів говорив
Бог.
І Дух Божий переїхав на обличчя вод. В цій фразі є два англійські слова, які не мають повний
значення як ті, що спочатку призначений в івриті слова, які використовуються, і вони,"Дух Божий, або
просто дух," а слово "переміщено."

Води
Перш ніж ми взяти час, щоб зрозуміти справжній сенс ці два слова, я відчуваю, що важливо, що
ми розуміємо, що Бог має на увазі як "водах."
У першому реченні вірш 2 Бог відноситься до його створення, як "глибокий," зараз в цей другий
вирок, він посилається на той самий об'єкт як "водах." У цьому змінити формулювання про те ж саме,
Бог хоче, що у нас є глибоке розуміння тільки те, що його створення було у складі.
На планеті Земля, фразу "глибокий океан," відноситься до води, або океанів землі, які
складаються з води. Таким чином, я бачу Божого творіння як це "глибокий," який є Божого творіння, як
він існував мілісекунд після того, як Бог її викликав, щоб вибухнути в чорний Dark Void, що Бог під
назвою Земля. Глибокий є води. Таким чином вода є форма, який Всесвіт був відразу після вона
вибухнула в чорний порожнечу. Виникає питання, Бог насправді говорить нам, який Всесвіт складався з
H2O в початковий стан?
Протягом усього мого життя я мав цікавість або інтерес у багатьох речах, історії, математики,
науки і останнім часом, правда, слово Боже, як воно дається в Біблії. До сих пір я виявив, що Біблія
говорить про три речі.
1. Бога і його відносини з людиною,
2. людина і його стосунки з іншими людини, яка відноситься до історії людина.

3. сатани періодичні спроби сліпий від Божої істини, тим самим потягнувши людини від
істинного і правильний поклоніння Богу.

Зрозуміти цю істину; Бог сотворив Вселенну, встановлена Господом у Всесвіті набір
правил, який Всесвіт функцій, вчені називають цих правил закони фізики, ці правила регулюють у який
спосіб галактики і зірки і планет взаємодіють один з одним.
Подібно тому, як Бог створив закони фізики, Бог також створено Десять заповідей, тим самим
створення як одна людина є взаємодіяти з іншою людиною, і як людина, взаємодіяти з Богом.
Існує група вчених, які протягом останніх декількох десятиліть має постулюється теорії, що
перший МС після великого вибуху, Всесвіт складався з супер-гарячі рідини, пояснення, яка так схожий
на це пояснення, дані Богом, що я прийняв їх теорій, як правильно.
Цей рідини, вони кажуть, що складався з двох частин атомів водню і однієї частини атоми кисню
або H2O, води. Я пам'ятаю, що вони також припустив, що вода була близько 4000 градусів Кальвіна, що
зробить його жаркіше, ніж центр наше сонце. Я бачу це пояснення дається вченого як бути так близько
до, що якого Бога Говорячи про, і що це пояснення сенсу буття вірші 1 і 2, що я мають обняв це як
істина. Коли я покажу вам правдиве значення слова, "дух і переміщено" я думаю, що ви також побачите
що це відповідає, що Бог має на увазі без плутанини.

Слово переїхав
І Дух Божий переїхав на обличчя вод. Буття 1:2
Слово "переміщено," у перекладі з слово іврит, "Rachaph," це означає: до виводок,
над, флаттера, і потиснути.
Слово "виводок" подальшого означає споглядати або дати старанн
ого думки до.
Зробить ставку, що ви думали, що слово переїхав, яка використовується в тринадцятого вірша,
запропонував, що Дух Божий ширяв по обличчю вод, або що існував свого роду руху, що займаються
Богом. Як ви бачите, слово "переміщено," відносяться не до Дух Божий, будучи в русі, але що він дає
вдумливі концентрації або розгляду до води. Водах, що створення якого Бога в початковий стан.

Як визначення назви, немає трясіння відбувається як добре, але це не Дух Божий, що
приголомшує, але Дух Божий є причиною вод потиснути.
Моє пояснення слово Боже є те, що Бог, який приніс про створення іскри, започаткованого в
первозданному вигляді H2O або води, Дух Божий, потім дав розгляду та споглядання води, де після він
потім почав похитнути його, або заподіяти йому вібрувати і збивати. Я говорив, що від цього
вібраціїводи"де закрученого руху галактик бере свій початок з.
Бог дає розгляду вод, тому що Бог знає, що він хоче, щоб його створення нового виглядати в його
остаточний стан, тому Бог дає розгляду вод, таким чином, щоб визначити правильний шлях, таким
чином, щоб принести про це кінцевий стан.
Подумайте про це, як художник, який працює з глини. На початку, художник має перед ним
великих грудка глини з немає або іншій формі, ніж інші, що широкі маси або м'яч. Художник хоче
нижченаведеною статуя його кулька з глини, так що він приймає секунди, щоб визначити спосіб почати,
і куди йти один раз проекту почалося.
Це, як Бог робить епитафія вище; Бог споглядаючи своє творіння, щоб визначити найкращий
спосіб діяти.

Дух Божий
Англійський перекладДух Божий"є суть Божі, з не відповідні значення. Іншими
словами, вона має весь сенс оригінальний івриті слово, тим самим, видаляючи з свій сенс, повноту те,
що вихідне слово намагається поширювати на тих, хто читає це.
Слова "Дух Бога", яка використовується в оригінальній іврит, який використовує слово
"Ruwach," які можуть мати кілька різних значень, залежно від того, як вони використовуються в
речення та тема говорив з.
Використовувані в контексті вище Боже Слово "Ruwach" означає,
1. вітер, або насильницької видиху,
2. підірвати, як дихати, вибух або повітря або бур
я,
3. на дотик, або запах або сприймати,

4. зробити швидкий розуміння,
5. життя, але тільки раціональним буття, "Сутніст
ь Бога".
Як ви можете бачити, вона має сенс "Сутність Бога, як раціональне будучи" але набагато
більше сенсу, що не вистачає від англійського визначення. Давайте тому вхідних неправдиву або
неповну сенс у те, що Бог намагаються пояснити нам у вірші 2 вище.

Створення створена
Бог створив цей величезний куля "води," дужежарко а посіла друге дати розгляду до нього. Потім
Бог починає shack води шляхом продувки на нього в насильницьких видиху, в вибух повітря, що
створює буря, або могутній пожежа в водах.
Як ви можете бачити, це пояснення цих віршах дати яскраві і графічних розуміння того, що Бог
робить, а також його призначення, що подальше розуміється в іншій частині Божого пояснення про
шість днів він прийняв його для створення Всесвіту, як ми знаємо його сьогодні.
Коли ви спочатку прочитати ці два вірші, ви, імовірно, бачили в очі вашого розуму, Дух Божий
рухається по поверхні цей великий океан води. Моя проблема в тому, що він дав мені без додаткової
інформації.
Це змусило мене, щоб задати питання, "що було Бог робить, як він пройшов вод і до якої мети?"
Врешті-решт, ці вірші в книзі буття є Божим спроба дати нам розуміння щодо того, процес, який Бог
використав принести про Всесвіту, що ми живемо і планети, що наш будинок.

Мій розум набір
Для мене пояснення було недостатньо і тому не вистачає. Я хотів, щоб дізнатися правду, всю
правду, бо інакше як я міг прийти до пізнання Бога і тим самим дати моя любов до Бога, якщо я знав,
хто він і чому він навіть почав перейматися створенням цієї Всесвіту, я не міг бачити, як я міг дати йому
моя любов поки я знав правду.

Для прикладу: Ви і я можуть зустрітися на вулиці і я може прийти, як ви, але поки мені
пізнати ви дійсно добре, я тільки думаю про вас як друга або знайомого, не хтось, що я любив.

Про це я почав цей переконливе пошук справжній слово Боже Бог був, але чужий для мене,
навіть не хтось я міг чесно називати другом.

Божа мета
В мої молоді, пастори і священиків все, лаяв мене для безперервно, задаючи питання, вони
завжди розповідали, що Господь рухається в таємничому шляху, що я повинен приймати і вірити, без
сумніву. Ця концепція було смішно мені. Чому Бог дав нам Біблії якщо не, щоб виявити його мета для
нас?
З моменту початку мого вивчення Біблії та історії розкривається в його, я прийшов до висновку,
що Бог не таємниче, що він має на меті і робить те, що він вважає за потрібне у його зусилля для
досягнення своєї мети. Навіть Божа мета вже не є таємницею для мене; Бог хоче, щоб повернути
людину назад від сліпоти, викликані брехні сатани і обманів, в Божу істину.
З цього відродження інтересу до знаходження Божої істини, який я почав в лютому 2007 року, я
був 56 років і опинитися засмученими брак інформації, що ці англійських слів, здавалося, я перестала
мого дослідження в 2009 році розчаровані, що незважаючи на мої зусилля зрозуміти, я дійсно поняття
не Божої істини.
З цієї причини я закінчилася моя особиста спроба зрозуміти і зробив молитви до Бога. Я запитав
Бога, щоб показати мені свою правду і дати мені розуміння, так що коли я бачив, як істину, я б його
сприймаємо як істина. Я визнав, що все зло, яке я зробив через моє життя і запитав, що Бог простить
мене.
У травні 2009 року, через кілька тижнів після моя молитва Бог відповів і при цьому, показав мені
це вище пояснення вірші 1 і 2 першому розділі Книги буття. Це не перший випадок, коли Бог говорив
мені, але це поворотний момент, який дав мені стимулів і ретельністю продовжувати вивчення та
дослідження Біблії і історичних подій, що говориться в Біблії і пророцтва відбуваються у своєму
майбутньому.
Як я тепер знають і люблять Бога, так теж можна ви, просто бути готові покласти в час і зусилля,
щоб вивчати слово Боже, не тільки що прочитав її, і зробити зусилля, щоб отримати розуміння, що це
те, що Бог говорить до вас.

Незнання-смерть, знання це життя
Браття, моє серце бажання і молитви до Бога для Ізраїлю в тому, що вони можуть бути врятовані. Бо
ношу я Ісусові рани їх запису, що вони мають ревність Бога, але не за знання. До римлян 10:1-2

Paul розуміє цей недолік знань і тяжкі наслідки. Наступні вірші, написані рука цар Соломон, син
короля David, також надати підтримку на цю потребу, знання і розуміння.

Пам'ятайте: ці слова були написані від руки цар Соломон, але слова були дані йому Богом.
Мій Сину, якщо ти будеш отримувати мої слова і приховати мої заповіді з тобою; так що ти
схиляємося твоє вуха до мудрості і серце твоє стосуються розуміння; так, якщо criest після знань і ти
liftest твій голос для розуміння; Якщо ти seekest її як срібло та searchest для неї, що стосується блок
скарби; потім будеш ти зрозуміти страху Господнього і знайти пізнанні Бога. Приповісті 2:1-5

Слово страх
Я хочу, щоб ви зрозуміли, що слово "страх", яка використовується у зв'язку з Богом означає не
боятися, слово "страх" означає є висока повага до і дати поваг
и до кого-то другого.
Як ви можете бачити, Paul, який пророк Нового Завіту, це за його власними словами, заявивши,
що яких була написана протягом 1600 років раніше цар Соломон як дано йому Богом.

Хто визначає мораль?
Для вони, будучи неосвічені Божої праведності і буде займатися створити свою власну праведність, не
представив себе до Божої праведності. До римлян 10:3

Я було сказано багато разів люди, що вони не потрібні Божого моралі, оскільки вони мають свою
власну мораль. Бог є Творець, але Бог дає нам життя, ви б ніколи не були народжені. Це настільки, тому
що Бог, то запитує вас, що ви живете в моральність, що Бог має прописано в десять заповідей, вчення
Ісуса? Подумайте про це, якщо ті, хто перекладено англійською мовою на івриті насправді знав весь
сенс слів івриту, чому тоді б вони залишають правду?

Сатана має вплив
Сатана має вплив у цьому світі через свою владу для анти Христос і зовсім недавно через силу
невірний пророк. Коли, хто перекладені цих слів зробив, сатана мав вплив і контроль над ними. Тому,
сатана, хто зняв відео по правді Божій, таким чином, щоб приховати його від людина.
Саме з цієї причини, що Бог хоче, щоб дізнатися наші власні accord та не приймайте пояснення
інших включалося до істини. Сатана брехні, навіть улюблений друг Ісуса, Юда, зрадив Ісуса, тому що
він перебував під впливом сатани.
У цьому вірші Paul дає підтримку все, що я просто сказав. Праведність посилається на той факт,
що законів Бога є правильним і права. Тому ті, хто любить Бога і хочуть, щоб поклонятися Богу це
потрібно зробити за те, як Бог каже нам, поклонитися йому, не як деякі традиції або настроювані диктує,
яка є те, що Paul означає, що коли він говорить, "створити свою власну праведність".
Ці перші два вірші книга буття, був правильний сенс, поки людина, впливом сатани, змінив
значення з урахуванням, що людина хотіла слова мати на увазі, а не як Бога передбачалося, що вони
означають.

Христос виконує закони і пророки
Бо Христос кінець закону за праведність всім, хто вірує. До римлян 10:4

Чому Paul сказати нам, що Христос це кінець закону за праведність? Все це посилається назад
на те, що Ісус сказав.
Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків: я прийшов не знищити, але щоб виконати:
Matthew 5:17

Ви бачите, Ісус поставляється написати і говорить нам, що він не має прийшов порушити закон
чи пророків.
Поправді ж кажу вам: "до неба і землі pass, один йота або йота не переходить від закону, поки все буде
виконано. Matthew 5:18
Давайте дамо уваги на те, що Ісус говорить нам,. Не думайте, що я прийшов порушити закон чи
пророків. Є дві речі, які він говорить нам, він має не прийшов погубити.

Закон
Зрозуміти, що Ісус говорить, що він є не прийшов порушити закон. Тому я змушений задати
питання, ",як ви знищити закон?" Той факт, що Ісус каже, що він не має прийшов порушити закон,
припускає, що є можливість знищити закону, тому для того, щоб зрозуміти те, що Ісус говорив, ми
повинні зрозуміти, просто, як одна йде про знищення закон.
Людського закони встановлюються письмового урядових Конституції, яка є керівництво або
директиви що всі меншою законів країни повинні слідувати і не замінюють собою. Інші людські закони
встановлюються законодавчих мандат через час обговорень і дискусій. Ще інші людські закони
встановлюються через з плином часу у вигляді традиції та звичаї цивільного. Так як же тоді ми б йти
про зруйнувала одне з цих законів? Змінити або видалити закон, ви ефективно знищити його.
У Сполучених Штатах конституційне право нібито тільки змінюється (зруйнованого), роблячи
поправки до редакції Конституції, сама.
Законодавчо прийнятий закон можна міняти (зруйнованого), зробивши ще раз поправки до
редакції закону або скасувавши закон всі разом.
Розглянути закони про заборону, прийнятий Конгресом і потім підписані в закон президентом, у
1920-х років. Коли народ зрозумів, наскільки руйнівним ці закони вони знищили їх, або на скасовано їх.
Закон поколінь звичаї та традиції є набагато більш важко змінити, вони вимагають зміни
мислення і моралі суспільства в цілому і зазвичай потрібно кілька років і навіть поколінь досягти будьяких реальних змін.
Коротше кажучи, ви знищити закон зміна формулювання, або скасування. Знаючи це, то я ще раз
поставити питання, "як ви зміните (знищити) Закону Божого ?
Закон Бога не створюється або узаконені людиною, але це продиктовано людині свого Творця.
Бог є моральним істотою, хто хоче, що ми його діти бути моральної, а. На вершині його моральність Бог
також наполягає на тому, що ми даємо поклоніння йому і жоден інший. З цією метою Бог дав нам
список правил, за допомогою якого ми повинні нашого життя. Шість з цих правил відносяться до
мінімального морального характеру, що ми повинні мати якщо у нас є будь-яке бажання вічне життя:
1. Дати честь батька і матері,
2. Не вбивай,
3. Не чини перелюбу,

4. Не кради,
5. Дачі неправдивих показань (брехні), і
6. Те, що не належить вам не побажай.
На вершині цих моральний імператив Бог дає перелік як він вимагає, що ми дати поклоніння
йому:
1. Дати поклоніння ніяке інше, але Бог створення
2. Є немає божкам або дати поклонятися їм,
3. Не призивай Імення Бог марно,
4. Пам'ятай день суботній, щоб святити його.
Я прошу вас ще раз, "як ви знищити (змінити) законів Бога? Сатана прагне знищити законів Бога,
викликаючи людина ігнорувати їх або змінити означає, що Бог наперед за допомогою перекладених
слів, які мають аналогічну, але не повністю виправити значення як оригінальні слів говорив Бог.

У мене не приходять, щоб знищити
Одна річ, ви повинні мати на увазі, Ісус каже, що він не прийшов погубити (змінити) закони.
Якщо сатана хоче змінити законів Бога, а Ісус каже, що він не прийшов, щоб змінити закони, то чому
так багато християн вірять що законів Бога більше не застосовуються до них? Якщо ви любите Бога й
Ісуса, не було б правильним, щоб ви дотримувалися те, що вони команда?

Що таке пророком?
Друга річ, яку Ісус говорив про тому, що він має не прийшов погубити пророків. Як хтось
знищити все одно пророком?
Знову ж таки, ми повинні розуміти, що Ісус має на увазі, тому що повинен бути поставлено
питання, "що таке пророком?" Тільки, знаючи, що пророк може ви прийшли до розуміння як знищити
його.
Якщо ви подивитеся вгору слово "Пророк" в словнику період визначається як: один яки
й виступив для Бога. Наскільки я стурбований тим, що ухвалою звучить трохи
богохульство мені. Якщо особа, яка сповідує бути пророком Бога, то говорить вам те, що він говорить,
що ставляться до думки про Бога, тоді не він покласти слова в рот Бог? Як ми можемо знати, якщо те,

що ця людина говорить нам, це справді слово Боже і не цієї людини, власних слів говорив для своїх
власних цілей?
Якщо Бог, що цей пророк говорить сама за статуя, або деякі інші різьби образ, який має немає
життя і тому не розуму або думки, то так це Бог потребує когось, щоб говорити за нього, тому що вона
не може говорити сам за себе, тому це визначення буде застосовуватися.

Пророка Божого
Правильність визначення "пророк Божий" є один через кому Бог гово
рить. Ви розумієте, різниця? Бог створення є життя, але для нього, даючи життя на землі, ви і я
повинні були не мав життя. Бог не потребує ні він дає дозвіл для тих, хто говорити за нього. Бог
використовує його пророків, даючи їм інструкції а потім через пророк публікація слова пророка
даровану Богом, тим самим дозволяючи все інше людині для поколінь прийти, що вони можуть читати і
знати слово Боже.
Пророка Божого це не більше ніж одному короба з уст Божих очі і вуха людина.

Знову: питання повинен запитати: "Як ви знищити пророком?" Від мого пояснення вище ви
можете бачити, що пророк є чоловік, і як це відбувається пророків Біблії все мертвий і поховали. Отже,
як ви можете знищити те, що пройшло на вже?
Так як тільки більше, ми повинні дати уваги на те, що Ісус має на увазі. Якщо Ісус не має на увазі
самих людей, але до книг, що вони написав і опублікував, то як ви знищити їх? Один із способів полягає
в тому, щоб прийняти закони, які роблять, що володіють копії Біблії, або будь-які аспекти Писання
знайдені в ньому, злочинності з покарання призначено що відлякує людей від володіння Біблії.
Цей Закон був прийнятий Римо-Католицької Церкви в темні віки, (300 н. е. до 1798 р. х.), як
частина антихрист намагання знищити закон Бога і пророки Бога. Як піддаються перевірці історична
подія а це ще один з ідентифікаторів антихриста, який надає підтримку Римської Церкви як анти
Христос попередив про книги Daniel і Одкровення.

Пам'ятайте: Ісус каже, що він не прийшов погубити, тому всі цю дискусію, що відносяться
до як змінити або знищити законів і пророки відносяться до сатани, не на наміри Ісуса. Так з цього
розуміння я прошу вас, якщо Ісус не не наміром знищити або змінити, то чому ви вважаєте, що Десять
заповідей вже не мають значення для християн, якого вважають, що якимось чином вони вище закону?
Хіба це не більш логічним, що ця віра є результатом брехні сатани, і що ви обманюють?

Ці слова, ми зараз читаєте, четвертому розділі писаннях Paul, так що ви вже було показано, що
Paul спростовує цей помилкових переконань, як тільки ви зрозумієте істинний сенс слів, які Paul пише.

Виконувати визначені
Розглянути це: що означає слово "Fulfill" означає? Врешті-решт, хіба це не слово, яке має
вирішальне значення для весь це питання? Ісус говорить нам у вище віршах, що він прийшов до
виконання законів і пророків, так що не так важливо, щоб зрозуміти тільки те, що Ісус говорив?
Слово "Fulfill" визначається як: для завершення або довести до
завершення. Яким чином це робить визначення те, що він робить щось застарілими?
Дозвольте мені навести вам не біблійних приклад, притчі якщо завгодно, яке чітко значення те, що Ісус
говорить нам.

Притча про таблиці
Ви тесляр, знаходяться в процесі створення таблиці, у вас є top всі разом і були забезпечені три з
чотирьох ногах, але ви називаються від вашої роботи. У таблиці є неповною, якщо ви стоїте, на три
подиху він буде нестійким, не сталося. Він може все ще можна назвати таблиці в тому, що вона має
більшу частину вимог буття таблиці, але її функція полягає ще не завершено.
Незважаючи на те, що ця робота має тільки три ноги, все це ще може розглядатися таблиці? Я
кажу: так, він все ще може функціонувати таким чином, щоб таблиця повинно діяти, просто не так
добре.
Коли ви як тесляр повернутися до вашої роботи ви потім прикріпити четвертої ногою і
застосовувати пляма, надання повної, ви виконали ваше завдання таблиці. Ви зараз візьмемо таблиці та
розпорядження його? Ні, ви поклали у таблиці для використання, зараз вона буде виконувати свою
функцію, як він був призначений для всі разом.
Це те ж саме з Євангелії Бога, як сказав книги Старого Завіту. Вони розповідають історії
відносини людини з Богом, але історія є неповними. Навіть десять заповідей, або я повинен бути більш
конкретним, шість моралі імперативи перераховані в десять заповідей не повний опис повний моралі
Бога.

Ісус виконує пророків
За способом вчення Ісуса очевидною є повну Божу Євангелію і повний аспект Божого моралі
приходить в наше розуміння. Таким чином Ісус виконав закони і пророків, за його словами, його
призначення було пришестя. Як з таблицею, виконано один раз, ви не викинути або зупинки
використовуючи його, ви зараз мають цілковитої оперативної готовності права та Євангеліє, щоб
дізнатися і зрозуміти.
Ісус виконує пророків, надаючи нові пророків, які є ті, хто пише книги нового заповіту. Закон
Божий здійснюється через вчення Ісуса як свого слова написані автори книг Нового Завіту.
У все, що ми вивчили з писань Paul до цієї точки, поклоніння Богу, що євреї займатися неповним,
це не так, поки ви додаєте до бази єврейських поклоніння ті речі, вчив Ісус, ви потім отримати справжнє
і виправити (виконали) поклоніння Богу.

Кожен, хто порушує навіть один
Ісус потім надає підтримку вище твердження в наступні вірші.
Таким чином кожен, хто повинен розірвати один ці щонайменше заповідей і повинна навчити людей
тому, він повинен бути під назвою найменше в Царство Небесне:, але кожен, хто повинен зробити і навчити їх,
так само скликаються великим у Царстві Небеснім. Matthew 5:19

Ісус посилює вище приміток, коли він говорить нам, що ми є не зламати навіть найменш заповіді.
Для мене це означає, що всі десять з десяти заповідей обов'язкові а також як ті речі, вчив нас Ісус.
Ігнорувати або змінити навіть один з тих законів є поставити вас в опозиції до волі Божої. Якщо ви в
опозиції, то як можете ви сповідувати дати поклоніння Богу?
Сатана змінився законів Бога через брехню та обман; Це тому розумно, що ми прагнемо
дотримуватися Закону Божого як командного слова Божого, особливо тепер, коли ми знаємо, що сатана
робить все в його силах, щоб приховати Божої істини, з нами.

Субота Неділя
Це потім повертає нас до неділі дотримання суботи. Я закликаю всіх, щоб знайти на сторінках
Біблії, де Бог або Ісус дає команду або інструктаж, що він має УНЛ дотримання суботи від Святий
сьомий день тижня, перший день тижня. Я знаю, що ви не знайдете його, тому що Бог ніколи не говорив
він, але сатана ж говорити це, який я показав вам в уроках.

Правильне ведення сьомий день суботній прописано Богом в наступні вірші.
Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Вихід 20:8
Коли я вперше прочитав цей вірш з метою надання поклоніння Богу, я був змушений, щоб задати
питання, що день тижня велить нам Бог є суботній день? У вище віршах це не очевидно.
Шість днів будеш ти праці і зробити всі твої робота: Вихід 20:9
Знову ж таки, я повинен запитати, "Яких шість днів?" Знову ж таки ці два вірші розробити
достатньо, щоб дати певні знання Божої наміри.

Сьомий день
Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого : у ньому ти будеш не робити будь-яку роботу,
ти, ні Син твій, ні твоєї дочки, ближнього твого, ні вони невільниці, і не вони великої рогатої худоби, і
не твій незнайомець, що знаходиться в межах твоїх. Вихід 20:10
Нарешті, в цьому вірші, Бог дає нам певний день, а також конкретні список того, хто буде згідно
цю заповідь.
Бог каже нам з його власними словами, що сьомий день – Субота Господа. Як ви можете
отримати ясніше, щодо того, що Боже суботній день? Сьомий день – Субота Господа. Чому тоді
християн здебільшого спостерігати суботи в перший день тижня?
Якщо Бог однозначно сказав, що його день суботній є сьомого дня, поки християн спостерігати в
перший день, не тому логічно припустити, що сатана розповів брехня, і прийняли церков християнській
релігії, що лежать і передав його на їх вірні?
Надання підтримки в перший день, як будучи брехні сатани, Бог сказав: що ми повинні
"Пам'ятай день суботній, щоб святити його." Тепер, коли ми знаємо, що день, коли Бог говорить вам і
я пам'ятаю сьомий день тоді були має Господь сказав нам, що він зробив сьомий день Святий? Тільки
Бог може зробити щось святі, так що якщо Бог говорить нам, що він зробив сьомий день свято, вона не
може бути святі.
Щоб бути сказав пам'ятати те, що говорить про те, що нам було сказано про це заздалегідь.
Таким чином, я подивився на початок Біблії для будь-яких вказівок, що Бог зробив Святий день тижня.

Святий день
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. І Бог
благословив сьомого дня і освятив його: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї яку Бог
створив і зробив. Буття 2:1-3
Як ви бачите, Бога зробити день тижня святих. Ще раз Бог в даний час дуже конкретні. Бог вийти
прямо і говорить нам, що це було сьомий день, коли він відпочив, і тому, що він відпочив, він
"Блаженний і освячена" сьомий день.
Коли Бог "Blesses" щось, це означає, що Бог зробив те, що він благос
ловенний "Святий." Якщо ви сумніваєтеся, що це, Бог включає в себе те, що він
"Sanctified" сьомого дня, а також. Слово "Sanctify" визначається як: дати щось Святий
статус, для звільнення від гріха. Тому Бог дав Святого сьомого дня.
З усією цією інформацією з різних книг Біблії, не вона залишає абсолютно ніякого сумніву в моїй
голові, що Бог зробив дня сьомого свято, і що тому, що Бог відпочив і сьомого дня, Бог звелів, що ми
його діти, також відпочинок на сьомий день.
Я тому прошу вас, які називають себе християнами, чому ви не даєте дотримання до сьомого дня
тижня, як будучи лордів Святий день суботній.

Праведність закону
Paul потім йде з його пояснення слова Божого.
Бо Moses describeth праведність, який є закону, "що людина, яка чинить ті речі, будемо жити по їх." Але
праведности, яка є віри каже з цього мудро "говорити не в серце твоє, які будуть підніматися на небо? (Тобто
валимо Христа з вище.) Або хто зійде на глибінь? (Що це виховувати знову Христа з мертвих.) До римлян 10:57

Жити згідно з Законом Божим
Бо Moses describeth праведність, який є закону, "що людина, яка чинить ті речі, будемо жити
по їх." Це у зв'язку з наступних написані Moses 1500 років до Ісуса.

І тепер, Ізраїль, що відкрилося, Господь, Бог твій, що вимагають тебе, але треба боятися
Господа, Бога твого, ходити на всіх дорогах своїх і любить його і служити Господь Бог твій з все, що
вони серцем і всією душею своєю, щоб дотримуватися заповіді Господа, і постанови його, що я наказую
тобі цієї день твого назавжди? Повторення закону 10:12-13

Те, що Бог вимагає від?
Бог вимагає від нас, щоб дотримуватися заповіді Господа, і його статути .
Слово "вимагають, "визначається як : зробити щось необхідною пе
редумовою, вимагати щось від когось.
Одна з причин, чому вони називаються Десять заповідей, тому що Бог вимогливі, або вимагати,
що ми підкоряємося їх. Бог не просить нас, будь ласка, дуже, він говорить, ви повинні або ще. Такі
компліменти ці слова Moses і були написані цар Соломон син короля David.

Визначальний або інше
Він навчав мене і мені говорив: "Нехай держиться серце твоє моїх слів: стережи мої заповіді й
Живи. Приповісті 4:4
Справа в тому, що апостол Paul цитуючи і даючи посилання Письма Старого Завіту повинен
надати підтримку практичним те, що він намагається показати нам, каже мені, що бути християнином,
який перекладається як будучи послідовник вчення Христа, ви повинні тримати Заповідей Божих, і ті,
хто тримати їх буде знати вічне життя. Це також означає, що ті, хто не тримати Десять заповідей, або
хто тільки зберегти деякі з них, не буде мати життя, але через свій непослух слово Боже, знатимуть
тільки вічної смерті.
Тому що апостол Paul, який Ісус бути його пророка, дає посилання на цей вірш з книга приказок,
як допоміжні посилання на те, що Paul здійснено спробу доручити, тоді як християнин, чи не вважаю,
що це розумно, щоб ви як Paul говорить вам, щоб зробити і "зберегти Божих заповідей?"

Закон і віри
Але те, що він говорить? Воно майже тебе, навіть в твої уста і в твоє серце: тобто, слово віри, що ми
проповідуємо; що якщо thou shalt зізнаються з thy рот Ісус лорда та shalt вірять в thine серце що Бог hath підняв
його з мертвих, то спасешся. До римлян 10:8-9

Paul задавати питання в вище дві вірші. Він запитує, "що означає, коли ми сказали, що нам
необхідно визнати, що Ісус Месії і що Він воскрес із мертвих і що, якщо ми вважаємо, це як
правда, то ми, буде спасений?"
Paul хоче переконати нас, що Moses показали, що закон праведниками і тому добре, що ми
дотримуватися закону, але законом, сам по собі не вистачає, (ви не вдалося зберегти добрі діла
поодинці). Віра, під час додавання до роботи із збереженням законодавства приносить виконання вірно
і правильний поклонитися Бога. Ще раз, це відбувається через вчення Ісуса, що це була здійснена. Як
Paul говорить: "слово віри, що ми проповідуємо" є виконання Євангелія Божого. Зрозуміти, що Paul
говорить спершу слід згадати все що Paul до сих пір показав нам.

Те, що має Paul проповідував нам?
Закону є гарна і правильна і звільнитися від гріха ми повинні знати і дотримуватися закону.
Таким чином, думати, що Paul говорив вище що лише треба оголосити Ісус Сина Божого і наш
Спаситель зовсім не те, що Paul говорить нам. Ви повинні покласти в контексті всіх що Paul показали
нам і не тільки ці два вірші як постійна одиночку в їх зміст.
Paul подальшого говорить нам, що якщо ми вірять в thine серце що Бог hath підняв його з
мертвих, то спасешся. " Але я переконаний, що не зупиняйтеся в вважаючи, що Бог воскресив Ісуса з
мертвих, але що ми повинні вірити, що все вчення Ісуса і прожити своє життя в моральність, що він
вчив нас, що мені виражається в такий спосіб.

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.

Віра не знаючи
Бо з серця людина вірує до правди; і з вуст Сповідь робиться unto рятування. Для Писання говорить:
"кожен, хто вірує, на нього не будемо посоромлені." Для немає різниці між євреєм та грецьким: для той же
лорда нагорі всього багатий unto весь що виклик на його. Для whosoever буде закликати на назву лорда повинен
бути врятований. До римлян 10:10-13
Я вважаю, що ті, хто називає себе християнської думаю, що ці слова мають на увазі людина Ісус, але Ісус
– більше, ніж просто людина, він все, що він говорив і навчав. Вірити на Ісуса , щоб прийняти і жити за те, що
Ісус навчав, не тільки-но людина плоть і кров.

Як Слово Господнє
Як же тоді вони будуть закликати його у кому вони не повірили? А як увірують в нього з яких не чули? Та
як вони будуть почути без проповідника? До римлян 10:14

Ви бачите, Paul має також на увазі "почувши слова Ісуса," не для людини тільки. Paul йде, щоб
запитати, ",як вони будуть почути без проповідника?" Ісус помер людина, потім воскрес з мертвих, але
потім він залишив цей світ, щоб піднятися на небо, тому він вже не доступні, щоб поговорити з нами.
Нам потрібний проповідник сказати нам слів говорив Ісус.
В той час Paul книг Нового Завіту ще не написано, так що єдиний спосіб, щоб почути слова,
вимовлені Ісус мати когось, як Paul проповідувати їх вам. Сьогодні Однак, Біблія є легко доступні для
майже весь світ, таким чином, можна дізнатися, що Ісус навчав просто Читаючи ці слова з Біблії.

Розуміння вірш 10:14
Paul задає питання, ",яким чином вони будуть закликати його у кому вони не повірили?" Якщо
ви не вірите, (є віра), в Божі обітниці, а також воскресіння Ісуса, то Paul запитує, "Як може ви
називаєте на тому, що ви не вірите?"
Paul триває, задаючи питання, "як вони будуть вірити в йому з яких не чули?" Можна посправжньому вірити в те, що ви навіть не чув про? Якщо ви не знаєте, що Ісус навчав, а потім як можна
сказати, що ви вірите? Тільки в навчанні слова, сказані Ісуса, ви можете потім знати, що Ісус навчав.
На цій сторінці я написав велику кількість пояснення про те, що Бог показав мені справжній
слово Боже, але якщо ви ніколи не взяв час, щоб прочитати що яких написано, то як можна вірити чи не
вірять в те, що я написав.

Як вони будуть почути без проповідника? Можна по-справжньому вірити в що-небудь, якщо ви
ще не певний час на вивчення та дослідження Святого письма для себе? Як ви можете знати, якщо ви
ніколи не чули справжній слово Боже? Як ви знаєте якщо ви мали проповідували вам, є насправді те, що
Ісус говорив, або спотворення його слова?

Шукати Бога старанно
Якщо покладатися на лише те, що сказав вам інші, що робити, якщо вони мають це неправильно
тому що, як ви тільки слухали від інших, які також не взяв часу чи енергії, щоб дізнатися для себе?
Якщо люди, які покладаються на проповідувати Євангеліє вам, коли в їх процес становлення
проповідник, вони були виховувалися в сатани помилкових Євангелія, то як ви можете очікувати, що
ваші проповідник можливо могли проповідувати справжній слово Боже вам? Якщо ви використовувати
Божого трюїзм, які я дав вам вище, можна порівняти, що кажуть вам, з фактичних слів говорив через
Бога й Ісуса, як записано в Біблії.

Крім вони будуть бути послані
Та як вони будуть проповідувати, крім вони будуть бути послані? Як написано: "як красивий являють
собою ноги з них що проповідують Євангеліє миру та приносять задоволені tidings гарних речей! До римлян
10:15

Якщо ви подумати про тринадцятого вірша, який був його що був вчителів народ Ізраїлю? Це
було пророки Бога. Та був Рабі і деякі говорила істина, але вірно вчителі були пророків. Той факт, що
євреї здебільшого поклоніння Богу неправильно має бути достатньо, щоб виявити помилки багато Рабі,
які також помилились. В той час, як ті, що знайшов істину, взяв час і зусилля для вивчення книги
пророків.
Я даю приклад Daniel; Він говорить нам, сам що він зрозумів, з його вивчення Писання Єремії,
що 70 років заслання були майже закінчена. Це говорить мені, що Daniel не покладатися на інших, щоб
сказати йому слово Боже, але взяв час і зусилля, вчитися, щоб знати напевно через освіту, те, що Бог
сказав своїх пророків.
Так що Paul ставить питання, "як вони будуть проповідувати, крім вони будуть бути
послані?" Пророки були насильно Бога, немає нічого в Писанні, що переконує мене, що рабів було
надіслано з Богом. При цьому розумінні, ви не бачите взаємозв'язок між старих євреїв і християн
сьогодні? Обидва покладатися на свої проповідники сказати їм святі слова Божого, тому що обидва вони

дуже зайняті, або ліниві для вивчення і дослідження для себе частіше за все вони йому не так тому, що
вона сказала, щоб їх помилково.
Але вони не всі підкорялися Євангеліє, бо заповів й каже: "Господи, хто hath вважали, наш звіт?" До
римлян 10:16

Як бачите, Paul є надання підтримки те, що я просто сказав. Якщо ви коритися Євангелія, ви
спочатку повинні знати слово Боже, як можете ви коритися те, що ви не знають? Ісая був пророком Бога
і через нього Бог говорив до народу Ізраїля, не тільки в свій час, але для поколінь, навіть до
сьогоднішнього дня, але євреї не слухав його, і я прошу вас читач, зробили час, щоб вивчити і знати ці
речі що Бог навчили через заповів, не кажучи вже про інші пророків? Якщо ви тільки покладатися на те,
що ваш Проповідник говорить вам, як то можна бути впевненими, що ваш проповідник має рацію?
Так тоді приходить Віра від слухання а слухання через слово Боже, але я кажу, що "Вони не чули?" Так
Поправді, їх звук увійшов до всієї землі і їх слова до кінців світу. До римлян 10:17-18

Те, що Paul говорив в тому, що слова, написані книги пророків, щоб весь світ, ви тільки повинні
забрати Біблії і дослідження.
Але я кажу: "Ізраїль не знаєте?" Перший Moses й каже: "я спровокує ви до ревнощі катастрофи, людей
немає, і за дурні нації я буде гніву". До римлян 10:19

Це пророцтво, розмовною Moses, прогноз зростання християн і як євреї, які бути зарозумілим у
своєму переконанні, що вони є обраного народу Божого, буде приведений до ревнощі Бог, звертаючись
до християн а залишивши євреїв за їх невдачі в поклоніння Богові, як він наказує.
Але заповів є дуже сміливим та й каже, "я був знайдений з них, який шукав мене не; Я був зроблений
проявляти до них, який попросив не після мене." Але до Ізраїлю, говорить він, "весь день я мати простяг вас
неслухняних і gainsaying людей." До римлян 10:20-21

Я був знайдений з них що шукав мене не; відноситься до поган, хто не шукає Бога створення
змісту в свої помилкові і язичницьких богів і де не діятиме книги пророків, але з часом язичників
сповідуємо істину Ісуса. Тим не менш люди, що нація Ізраїлю, який мав закону і Писання пророків, все
життя, не вірю, незважаючи на книги пророків для вивчення.
Слово "Gainsaying" відноситься до людей, які спростувати слово
інших людей. Коли пророки говорили слів, наданими їм Бог, євреї відхилив їх і навіть
поставити деякі з цих пророків до смерті, до слів, що вони всі говорили занадто часто не погоджуються
з що вони хотіли почути. Це знову дає кореляції старих євреїв і християн сьогодні.

Має Бог залишив свій народ?
Я сказав тоді, "Hath Бог геть жбурнути його люди?" Не дай Бог, бо я послугами ізраїльтянин, насіння
Авраама, племені Бенджамін. Бог hath не геть жбурнути його людей, яких він foreknew. WOT ye, не те, що
Писання говорить: Іллі? Як заступається Богу проти Ізраїлю, кажучи: "Господи, вони вбили твої пророків і
викопав вниз твоїх вівтарів; і я залишили в спокої, і вони прагнуть моє життя. Римляни 11:1-3

Слово "Wot," визначається як: психічні хватка, розвідки або мір
кування влади, думати.

Послугами ізраїльтянин
Не думаю, що Бог має залишив євреїв як пояснює Paul. Звичайно не, Бог має обіцянку, що він
зробив Аврааму, що насіння його володіли б землі обітованої. Але Божа обітниця була до насіння
Авраама, не для народу Ізраїлю.
Розуміння того, хто є "насіння" Авраам займає більше, ніж кілька слів, але я вже писав, що
стосуються цього вже.
Також взяти до відома, що Paul називає себе ізраїльтянин , а не просто назвавши себе євреєм. Я
бачу це як ще один доказ того, що Бог хоче, щоб ми розуміти різницю між юдеянин бувши і будучи
ізраїльтянин, як я намагався пояснити раніше в цьому дослідженні.

Язичницьких богів
Але те, що говорить: Відповідь Бога до нього? "Я зберіг собі сім тисяч чоловіків, які не вклонився коліна
до образу Баал. Римляни 11:4
Paul має на увазі язичницького бога " Баал ", які стали популярні в Ізраїлі дати поклоніння, вчасно Paul в
житті та протягом поколінь перед. Це одна з основних скарг, що Бог з євреями, замість надання поклоніння Богу
створення, Бог Moses і Якова та Авраам, вони замість цього дали поклоніння ідол, яка не Бог.

Реліктові ласки
Навіть так, то на даному етапі також є залишком відповідно до виборів благодаті. І якщо спасенні, то
Хіба ні робіт: в іншому випадку благодать є не більше благодать. Але якщо це бути робіт, то він не більше
благодать: в іншому випадку робота є не більше роботи. Римляни 11:5-6

Коли Бог збили на народ Ізраїлю, вавілонян, знищити нації і знести храму, Бог зберіг залишком, яка
провела швидко, щоб справжнє поклоніння Богу. Від цього реліктові Бог перебудований народ Ізраїлю, тільки,
щоб його нащадки ще раз відпасти від його правду.
У вище віршах з двох Paul говорить нам, що Бог викликало сім тисяч чоловіків ще раз знати справжню
слово Боже, і саме вони, які є те, що Бог буде використовувати знову відновити. Цього разу тим не менш, це не
народ Ізраїлю, що буде перебудована, але нові нації, де законів Бога пишуться на серця людей а не тільки на двох
таблиць з каменю як законів, що б послухали.
Мій Сину, забув не моя права; але нехай держиться серце твоє стережи мої заповіді; для довжини днів і
довге життя і миру вони повинен додати до тебе. Нехай не милість і істина покину тебе: bind їх про вони шиї;
пишемо їх на столі серце твоє: так будеш ти знайти користь і гарне розуміння в очах Бога, і людина.
Приповісті 3:1-4
Бачите, Бог хоче, що закон Бога, десять заповідей і вчення Ісуса, бути просто слова або закони написані на
кам'яні таблиць, але їх написання на серце своє і зробити його закони частина яких ти вашої особистості і
морального характеру.
"Ось приходять дні," говорить Господь, "що я зроблю новий Завіт з дому Ізраїлевого і з будинку Юдиних:
не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків в день, що я взяв їх за руку, щоб вивести їх з єгипетського
краю; який свого заповіта, вони гальмо, хоча я був чоловік їм, "говорить Господь:", але це повинно бути заповіт,
що я буду робити з дому Ізраїлевого; після "тих днів, говорить Господь,"я буду покласти мої права в всередину
деталі і написати його в їхніх серцях; і Бог, і вони повинні бути Мій народ. 31:31 єр-33
Саме ці люди, які є святими Божими, що Бог буде відновити на новий націю. Законів Бога більше не буде
слів, написаних на кам'яні столах, як те, що повинні бути збережені, законів Бога буде написана на людських
серцях і бути частиною хто вони такі, свої індивідуальність і морального характеру.

Обирати успадковують землю
Але що ж? Ізраїль хто не одержав те, що він шукає для; але на виборах, хто одержав її, а всіх решту
засліпило. Як написано: Бог дав їм Дух сон, очі, що вони не повинні бачити і вуха, що вони не повинні чути; аж до
цього дня. Римляни 11:7-8
Якщо читання Святого письма Божого, але не поспішати, щоб зрозуміти сенс слів, то у вас є очі, які не
бачать. Якщо ви почути слово Боже, говорив, але спростувати це тому, що слово Бога не згоден з те, що ви вірите,
то у вас є вуха, що не чути. Я був свідком цього сон себе в моїй родині, що засмучує мене глибоко.

І David й каже: "нехай їх столик виготовлятися пасткою і пастки і каменем спотикання і островам
надолужить їм: нехай їх очі затемнені, що вони не можуть бачити і поклонитися їх назад завжди." Римляни
11:9-10

Що це говорить мені, є, що Бог хоче, що багато хто, якщо не більшість волі людини не чути, не
побачите та не зможуть зрозуміти таємницю Бога, але, що кілька, яких він обрав, зрозуміє. Це говорить
мені, що незалежно від того, як я не намагався отримати мою сім'ю, щоб побачити справжню слово
Боже, мої зусилля виявляються марними. Бог буде обрав, хто він буде вибрав і ті, які він не вибрав,
втрачаються.

Перемога поган
Я сказав тоді, "Вони зіткнулися що вони повинні впасти?" Не дай Бог:, але скоріше через їх падіння
спасіння прибувається поганам, для провокувати їх (євреїв) ревнощів. Римляни 11:11
Коли ті, храм відхилив Ісуса а потім займається переслідування і вбивство тих, хто слідував вчення Ісуса,
вони і зробили з ревнощів. Вони вибрали ті, діти Бога, то ці язичники, хто євреї мали завжди розглядали вниз,
стали сповідувати, що вони були обернені шлях Богу і що вони тому діти Бога. Зарозумілість євреї можуть не
погодитися з цим як можливість так вони намагалися знищити тих, які пішли вченням Ісуса.
Тепер, якщо падіння їх бути багатство світу і за деякого зменшення розміру їх багатство язичників;
скільки більш їх повноту? Римляни 11:12
Бо я звертаюся до вас поган, так як я апостол язичників, я збільшити шахти office: Якщо будь-яким
способом я може спровокувати на емуляції ними, які є моє споживає і може зберегти деякі з них. Бо коли лиття
відстань до них бути узгодження світу, яка одержання з них буде, але життя з мертвих? Римляни 11:13-15

Paul хоче поган, щоб знати, що в результаті чого тисячі язичників до віри в Ісуса, він виконує
пророцтва Бога, викликаючи євреїв, щоб стати ревнивий відносин, закладених між поганами і Бога, що
євреї можуть покаятися свої помилкові звичаїв і традицій і прийняти Ісуса як язичники роблять.

Притча про оливкове дерево
Пам'ятайте: також приказку це оповідь історії, що легко зрозуміти, як символічна пояснення з
релігійного призначення.
Бо якщо перший плід будьте святі, одноразової також свято: і якщо кореневий будьте святі, тому гілки.
І якщо деякі відділень несправна від, і, будучи в дикий оливкове дерево, був grafted в серед них і з ними бере участь

з кореня, жирність оливкового дерева; похвалитися не проти гілки, але якщо ти похвалитися, ти нагальною не
корінь, але корені тебе. Римляни 11:16-18

Перший плід: Життя поколінь, який йшов за тими, що прийшли з Єгипту з Moses, стали
результатом першого, і вони були зроблені святих Писаннях Moses, дані йому Богом. Вони були святих,
тому що вони зберігаються і підкорився закони, як вони давали їм Moses. Це їм, одноразової і корінь
справжнє поклоніння Богу, вони є справжнім ізраїльтян.

Гілки: З цього кореню багатьох галузях виріс і як корінь були святі так теж є гілки, "філії"
будучи дванадцять племен Ізраїлевих .
До подальшого вчасно, від першого, чим далі євреїв ковзнув далеко від справжнього поклоніння,
будучи забруднюється язичники, оточила їх і тому цих філій були перервані з правдивим поклонінням.
Цю властивість можна довести в тому, що в історії, народ Ізраїлю в цілому відвернувся від справжнього
поклоніння Богу і залишили лише землі Юдеї та з Єрусалиму. Вчасно, проте, навіть вони ковзнув від
правдиву віру.

Єзекіїль і гріхи доме Ізраїлів
На той час Єзекіїля (595 н. е.), народ Ізраїля зупинився даючи вірно і правильний поклоніння
Богу і дев'яносто років, як це сказано в наступний вірш.
Бо я поклав на тебе років їх беззаконня, залежно від кількості днів і дев'яносто днів: Так ти
будеш нести беззаконня доме Ізраїлів. Єзекіїля 4:5
Вище, Бог дає Єзекіїль оплатити 390 років, що Ізраїль згрішив, покладаючи після свого лівого
боку 390 днів покаяння, таким чином Єзекіїль надається один день за один рік.

Єзекіїль і гріхи будинок Юди
І коли ти маєш досягнуто їх (390 днів), брехні знову праворуч твої, і свідкуй беззаконня будинок
Юда сорок днів: я призначив тебе кожен день протягом року. Єзекіїля 4:6
Як ви можете бачити, це два гілок справжнє поклоніння Богу, що здригнувся в їх поклоніння
Богу і були перервані. Народ Ізраїлю в цілому перестали давати вірно і правильний поклоніння Богу 390
роками, і ті, Юдеї зупинився сорока років.

Так що ви будете знати, що саме через ці гріхи що Бог викликало що народ Ізраїлю і місто і
храму в Єрусалимі повинні бути знищені на вавілонян.

Нарощування поган
З пластикою фігуру на правдиву віру поган, Paul попереджає, ",не можуть похвалитися
праведність проти євреїв, для нього це не філій, які дати підтримки коріння, але коріння, що дає
підтримку гілки."
Це означає, що є те, що християнська віра як свого заснування, яка створена в цих перших
поколіннях від Moses. Це не нова віра не зав'язках на старий і якщо як християнин, ви можуть
похвалитися за вашим вибором з Богом тоді ви хвалитися їм марнославства, для нових grafted в перший
і не автономний релігії в поклонінні Богу.
Я говорив з кілька християн, хто скаже, що те, що Бог наказав євреїв і народ Ізраїлю, не
застосовується до християн, тому що такі речі, як Десять заповідей, але тимчасові домовленості між
Богом і євреїв.
Вище написані Paul говорить мені, що це неправда. Paul робить його дуже ясно, що поклоніння,
встановленому Moses і ті кілька поколінь після Moses базі корінь християнської віри, як і його базі
корінь єврейську віру. Кому ти віриш, Paul, Ісуса пророк язичників або те, що хтось сказав вам?
Питання в тому, ви прийняли слово Боже, як Верховний над всім іншим?

Через невір'я
Ти хочеш сказати, то «відділень були перервані що я (християн) може бути grafted в.» Ну; через невір'я
вони були перервані, і ти standest вірою. Бути не благородна, але страх: бо якщо Бог пощадили не природні філій,
стережіться, щоб не він також позбавило тебе. Римляни 11:19-21

Це сильний попередження для християн, які слідували за шлях помилок, які пішли на євреїв, і як
євреї перед ними, християнської втратили свої стоячи з Богом.

Попередження проти християн
Ось тому добрість і суворість Божу: на них, який впав, тяжкості; але до тебе, Боже, якщо ти
продовжити його доброта: в іншому випадку ти також витятий будеш. Римляни 11:22
Як ви можете бачити вище віршах, не думаю, себе як християнин безкоштовні страх Божий, бо якщо ви
коливатися в даючи поклоніння Богу, як Ісус вчив нас робити, то ви теж буде зірваний. Ви живете в способи Бога

і тому можна назвати діти Бога або впасти в беззаконня і назвати сатани, ворог Бога. Ви або любите Бога, або ви
ненавидите Бога, немає не золоту середину.

Меліорованих євреїв
І вони також, вони позостануться так не залишаються в невірстві, повинен grafted в: Бо Бог має силу
щеплення в них знову. Римляни 11:23

Це заклик від Paul спрямовані на євреїв, не тільки з його дня, але сьогодні, а також. Якщо євреїв
покаятися і повірили в Божі обітниці, конкретно, що Ісус є Син Божий і воскрес із мертвих Богом для
ремісії гріхів, то вони теж буде бути щеплених назад дерево, яке є символічним справжнє поклоніння
Богу.
Бо коли ти був Викроюйте оливкове дерево, що дика природа і був grafted суперечать природі в хороший
оливкове дерево: скільки ще ці, бути природним філій, повинен бути grafted в своїх власних оливкове дерево?
Римляни 11:24

Сліпота євреїв
Я б не, браття, що ви повинні бути знали цієї таємниці, щоб ви повинно бути вважайте за мудрих себе;
що сліпоти частково відбулося в Ізраїль, поки Повнота язичників бути in. come римляни 11:25

Paul є інформування все, що євреї падіння від благодаті, було необхідно до поган зроблені в
істинне поклоніння безпеці, але після завершення, потім євреїв ще раз доставлять повернути своє місце
перед Богом.
Це пророцтво Paul щодо кінця днів, як показали в наступному.
Тієї години там був великий землетрус і десята частина міста впав і в результаті землетрусу
були поразка сім тисяч чоловіків: і залишок були перестрашились і слава Небесний Бог дав.
Об'явлення 11:13
Це, розповідаючи про події відбуваються незабаром після другого пришестя Христа і Вознесіння
всіх святих Божого в хмарах, з Ісусом. Місто говорив про тут є Єрусалиму, і він вийде з ладу до того, що
одну десяту частину її буде падати, з сім тисяч вбили.
Цей вірш є важливим, оскільки до цієї події, євреї залишиться бажають бачити Ісуса як Месію і
таким чином будуть видалені з будучи Святим Богом.

Захват, і сходить зі своїх могил всі мертві святі Божому, а потім всі з них і ті, які були ще живі
вгору в хмарах, в повне уявлення про весь світ, євреї місто Єрусалим, нарешті, побачити істину і
покаятися їх неприйняття Ісуса. Роблячи таким чином, вони виконують цього пророцтва, що євреї буде
ще раз бути щеплених дерево справжнє поклоніння Богу.
І тому всі Ізраїль спасеться: як написано: "там повинен прийти з Сіону на визволителя і повинні
відвернутися безбожність зі Драбина: Бо така свого заповіта до них: коли я повинен зняти їх гріхів." Римляни
11:26-27

Оскільки цей вірш переговори "безбожність Якова" а не Ізраїль, щоб повідомити, що це
безпосередньо стосується крові нащадки Якова. Це ще один приклад чому єврей не є те ж саме, як
ізраїльтянин і бути євреєм, не робить вас і ізраїльтянин і бути ізраїльтянин, не означає, що ви повинні
також бути євреєм.

, Зверніть увагу: Paul посилається на безбожність від Якова. Я впевнений, що ви
усвідомлюють, що Яків тільки безбожний поки він подолав своїх гріхів, і для цієї причини було
перейменовано Богом Ізраїлю. Таким чином, він не людині Якова, що має на увазі Paul, але до євреїв, на
відміну від ізраїльтян, як ви пам'ятаєте від раніше в цьому дослідженні, де я пояснив, існує різниця між
ними.

Заради батьків
Як щодо Євангелія, вони є ворогами ввійдеш: але як зворушливо виборів, вони улюбленим у самих на
батьків, бо подарунки й покликання Божі без покаяння. Римляни 11:28-29

Paul продовжує пояснювати, євреї — вороги справжній слово Боже, заради поган, що язичники
може ввозитися в братство віра в Бога. Однак, євреїв не враховується з виборів повністю, але заради
батьків євреїв, (Авраам Якова та Moses), їх місце ще проводяться для них, коли вони покаятися і мати
віру в обіцяння Бога й Ісуса.

В часи минуле
Для як ви в минулі часи не ввірували Бога, ще зараз отримали ласку через їхню невіру: незважаючи на це ці
також зараз не повірили що через Ваша милість вони також можуть отримати милосердя. Римляни 11:30-31

Як це було, що язичники отримали милосердя від Бога через невір'я євреїв, євреї аналогічним
чином буде надана милість Бога через милість, явлену язичників Богом.

Бо Бог hath висновку, їх все в невірстві, що він може помилуй все. Римляни 11:32

Що це говорить мені, що викликало, що євреї не повірили, що Ісус був Месією, тому що Бог вони
так, як вважають, то Ісус і апостолів не мали б причина, щоб почати, проповідуючи язичників. Але тоді,
коли євреїв відхилив свідчення Ісуса за апостолів, заклало основу для включення язичників в справжнє
поклоніння Богу.

Таємницю Бога
O Глибина багатство обидва мудрість і знання про Бога! Як які не підтримуються пошуком, його
судових рішень і його способами збагнути! Римляни 11:33
Поставте себе на Божим становище. Якщо ви створили набір правил, за допомогою якого ваші діти
повинні підкорятися, але вони спростувати свої правила і встановити свої власні правила, що здебільшого
суперечать твоє, буде у вас така любов, що Бог виявлення для євреїв, або ви б відречешся від своїх дітей і
дивитися прийняти інші?
Бог встановив закони моральності, що він наполягає на тому, що слухаються своїх дітей. Покоління в
покоління євреїв дати в губу обслуговувати до того, ізраїльтяни, але за винятком небагатьох, відхилити Божого
моралі і як він наказує, що він є, щоб бути поклонялися та встановлювати свої власні звичаї і традиції;
Незважаючи на це, Бог показує свою любов, даючи надію, що нащадків тих людей, все ще може бути викуплене.
Для хто розум Господній Господній пізнав? Або який було його радник? Або хто вперше дав йому, і має
recompensed до нього знову? Для його і через нього і до нього, є всі речі: ким бути слава навіки. Амінь. Римляни
11:34-36

Живого життя в моральність Бога
Ми належимо до Бога
Тож благаю я вас тому, браття, за милість Бога, що ви представити ваші тіла життя жертвувати,
святу, Бог, який розумну службу вашу. До римлян 12:1

Paul відноситься до дати собі, як живу жертву, як це розумна служба пояснюється, Бог зробив
вас, тіла, ви повинні це зумовлено судна, який тримає вашу душу, тому віддавати себе способами Бога, а
не способи тварини, доцільно припустити Бога.

Душа ви піднімається вище тварин на землі, це тому розумно, що Бог було б очікувати, що ви
хотіли б бути краще, ніж тварини, і що досконалість може бути досягнуто, коли ви прагнуть жити з ваш
розум до духовного, а не з вашим тілом, щоб той анімалістичні.

Пам'ятайте: Сатана ненавидить людину, йому людина це не більше ніж тварина і тому він
лежить і приховує нас від Божої істини, тим самим, засліплюючи нас для нашої мети під Бога. Ви
хочете, щоб бути не більшою ніж тварина, або ви скоріше повстане бути як Бог створення?

Не відповідає
І не змінюватися у цьому світі: але розумійте ваш розум, що ви може довести, що таке, що добре, і
прийнятним і досконалим, воля Божа. Римлянам 12:2

Paul говорить: не бути відповідає будучи не краще, ніж тварини, але трансформування себе
через розум виховуючи себе в мораль та інші способи Бога, роблячи це, ви зробить себе прийнятні і
досконалим в очах Бога.
Взагалі ніякої тваринної ніколи не повинен увійти в Царство Небесне; своє місце, тут, на землі. У
вас, як людська істота, є потенціал підете до неба, однак. Чи ви мені чи ні це зовсім до вас і ваші
бажання, щоб вивчити і дізнатися через освіту все, що є Бог.

Частин цілого
Я кажу, через благодать, що дана мені, бо кожна людина, яка є серед вас, не думає про себе більш
високо, ніж він повинен думати; але щоб думайте скромно, як Бог hath справу до будь людині міра віри. Для як ми
маємо багато членів в одному тілі а всі члени мають не однакове діяння: так що ми, як багато, є одне тіло в
Христі і кожен один члени один для одного. До римлян 12:3-4

Щоб зрозуміти, що Paul кажуть, ви повинні малими знаннями біології. Тіло людини складається з
частин, голова, руки, ноги, а також різних органів. Кожна з цих частин має конкретні рулон в здоров'я та
експлуатації тіла; саме це Paul відноситься до символічно, як члени всього тіла, що є віру Христа.

Кожен у наш власний шлях
Маючи потім подарунки, які відрізняються за благодаттю, що дається нам, чи пророцтва, давайте
пророкувати відповідно до частка віри; а нам чекати від нашого служіння: або служіння, коли вчитель на
навчання; або той, що exhorteth на повчанням:, що, дозволив йому зробити це з простотою; Він, що рядив з
аудиту; Він, що виявлює милосердя, з бадьорості. До римлян 12:5-8

Ми є одне тіло в Христі, в тому, що ми, хто вірить обіцянки і таким чином мати віру, є частиною
церкви Христа. Кожен з нас йде про віру в наш власний шлях і з наших власних здібностей, які надають
послуги до весь. Є ті, хто дасть пророкувати, хто буде доручити інших і так далі. Незалежно від того, що
наш особистої мети ми внесок в цілому.

Paul вчить моралі
Нехай любов бути без удавання хід. Ненавидять те, що зло; Сколите до того, що добре. Любіть один
одного братньою любов'ю; на честь, вважаючи за краще один до одного; лінивий не в бізнесі; гаряче в дусі;
служіння Господу; веселитися в надії; пацієнт у біді; Продовжуючи миттєвого пошуку в молитві;
розповсюдження на необхідність святих; Дана гостинність. До римлян 12:9-13

Незалежно від того, ваш функції виконання ваших послуг Богу на шляху до Бога, що
проявляється в десять заповідей як добре, як у вчення Ісуса. На всі часи вважають себе не в пихатістю
або зарозумілості, але бути скромним, даючи слави та поклоніння Богу.

Славити Бога
Думайте про це як це, ви б не талантів, що у вас, але що Бог зробив вас, як ви, він зробив вас, як
ви, тому що він має роботу, яку він має потребу в вас, щоб виконати для нього. Саме тому що ви
виконати вашу роботу і тим самим прославити той, хто зробив вам.
Благослови їх, яка вас переслідувати: благословить а не прокляттям. Радійте з ними, що радіти і плачте
з ними, що плакати. До римлян 12:14-15

Якщо свекруха тих, хто не вірять і, отже, без віри, і вони є влада, щоб переслідувати або шкодити
вам, ненавиджу їх, не прокляттям для них, але пам'ятайте, що ними переслідування ви Божий проявив
контраст вірно і правильний поклоніння, до своїх неправдивих шляхів. Через вас і вашої негараздів Бог
потім дає Слава до вас. У цьому ви сяяти світло до Бога і від ваші дії у скорботи покажуть вам інші ще
не опечатані Бога, контраст вашу віру і їх порожнисті існування. За за честь, ви б не було радісно, але
плакати для інших, як і ви, хто є зловживають як будучи порушуються вас.
Бути з тим же увазі, один до одного. Не величайтеся, але наслідуйте слухняних низький майна. Бути не
вважайте за мудрих себе. Римлян 12:16

Ті, хто пихатістю у своїх здібностях і місце в житті, йти по шляху на суд. Ті, хто ставитися до
інших як дорівнює себе у всіх своїх земних справах і на станції перед Богом, йти по шляху праведності.

Дати не злом за зло
Нагорода не злом за зло. Забезпечити чесну в очах всіх чоловіків речей. Римлян 12:17

Якщо хтось лікує ви погано, не споглядати помсти проти них. Просто пам'ятайте, що Бог
дивиться на них і знає їх зла, не Почувайтеся зло за час так, щоб вони були. Помста є сферу дії Господа,
і тому не те, що ви повинні дати думав.
Якщо можливо, так само як обманює у вас, жити мирних всіх чоловіків. Римлян 12:18
Якщо у вас є сусідом, які неуважні і безладно, або хто йде зі свого шляху, щоб заробити на життя поруч із
них неприємно, не робити їм як і для вас. Інші, ніж через правові засоби, спробувати жити в мирі з ними. Знову
Пам'ятайте, що Бог знає; і ваш сусід і злий Якового і вони будуть отримувати їх просто нагороди.

Це помста, шахта sayeth Господа
Дорого коханої, помститися за не самі, але скоріше дати місце до гніву: бо написано, це помста, шахти;
Я погашати, говорить Господь. Римлян 12:19
Тому, якщо як твій ворог голодний, годувати його; він прагне, дати йому випити: бо при цьому ти будеш
купу вугілля вогню на голові. Не будь переможений злом, але Перемагай зло добром. До римлян 12:20-21

Якщо ви живете в межах параметрів викладені Десять заповідей і вчення Ісуса і дати вірно і
правильний поклоніння Богу, а потім місце на небесах є фірми, володіючи цими знаннями, що можливі
земних побоювання може прийняти прецедент за вас?

Дати слухняності закони вашої країни
Нехай кожна душа зазнавати до вищі сили. Бо немає такої сили, але Бога: можновладці є висвячений
Богом. Тому кожен, хто противиться влади, противиться Указу Бога: та вони, що протистояти осудження до
себе. Римляни 13:1-2

Постанови Бог є слово і закони Божі. Чинити опір Бог є любов смерті. Те, що сатана не
зрозуміти. Він вважає, що він може виграти проти Бога, такі є дурень, хто думає, що вони можуть легко
відкрити на сміливі з голими головами.
Я американець і як такої я жив під Конституції, що дозволяє не тільки для мене говорити проти
уряду, коли я вважаю, що це буде помилково, але я натхнений і застосуйте, правові обмеження, що
накладаються Конституції. З цієї причини я згодні з що Paul тільки що Написав. У світі, де царів

всемогутнім, і розповідається до населення вони отримують свою владу від Бога, то якщо це те, що ви
вважаєте, тоді всіма засобами бути слухняним їх диктує.

Американської конституції
Все, що я дізналася з мого вивчення Біблії, і мій майбутній дізнатися і зрозуміти Бога і його
особистість, – що Бог говорить нам, що ми є один спеціальний та унікальну і тому дорогоцінні в його
очах. Як же тоді один можна більше, ніж інші, що орендодавця Безмовний у наданні скаргу, коли інша
помилка?
Через цей незгоду з цих слів, написаних Paul я взяв час і зусилля для вивчення Конституції
Сполучених Штатів, а також міркування, що батьки-засновники звільнення себе від влади короля
Англії, як вони дали голос до цього в Декларації незалежності.
Я виявив, що було несподіваним. Я виявив, що Бог доклав руку до створення Сполучених Штатів
Америки, і саме завдяки моралі Бога, що закони, які зазначено в Конституції є їх повноважень. Батькизасновники, визнаєте Верховної влади Божого, і які закони людина підкорятися що влада. Це те, що я
виявив в даному дослідженні, що дає мені припустити, що в цьому по крайней мере, Paul помилково.
Якщо ваш король або виділені урядом вводить закони, які перебувають в опозиції до Закону
Божого, потім вони помилково і, отже, під впливом або контролем сатани. Таким чином, ви як Святого
Бога не повинні дотримуватися закону свою націю, але як і раніше твердо дотримуватися Закону
Божого.
Якщо вашу цікавість заглянув під цим, ви можете знайти моє твір на цій сторінці, як вона
називається, лібералізм

вірші американської конституції .

Лінійки
Для лінійок пострах не на добрі діла, але на зло. Ти хочеш, то не треба боятися влади? Робити те, що
добре, а ти будеш мати похвали одного і того ж: бо він міністр Бога до тебе назавжди. Але якщо ти робити
те, що це зло, бійся; бо він несе не меч марно: бо він міністр Бога, revenger виконати гнів на нього, хто робить
лихе. Римляни 13:3-4

Вище віршах передбачають, що ті представників влади над народом, добре і чесним і
справедливим в їх лінійці корабля. Через впливом сатани я ще не бачу будь-якої нації за всю історію
Man, де це дійсно так, за винятком, можливо життя царя Соломона. Коли Ісус повертає і встановлює
своє царство на землі, то це буде правдою правителів, але до тих пір, це просто химерної фантазії.

Пояснення
Правителі є ті, хто запровадити закони на громадян країни, які вони контролюють. Якщо
розташувати себе поза законів вашої країни, то ви робите зла в очах ваших лінійки, ви знаходитесь поза
законом. Тому що у влади мають можливість заарештувати вас або вжити заходів проти незаконної
діяльності, ви повинні бути в страху перед ними. Якщо, з іншого боку, ви живете в межах законів вашої
країни, то ви робити добре, в тому, що ви законослухняні громадянин, і вам нема чого боятися від
вашого лінійки.
У книзі Daniel Господь встановив без сумніву, що ті, хто має владу над ви робите це на
задоволення від Бога, і тому ви повинні дотримуватися свої закони просто дотримуватися законів Бога.
Це може бути вірно в культурі, де немає будь-які звернення проти правителів, які знаходяться в
помилка, або хто приймати закони, які є несправедливою або безбожний окремих громадян.
Я б не згодні з Paul на цьому тим не менше, якщо закони зробили свою націю, на відміну від
законів Бога і якимось чином перешкоджає даючи вірно і правильний поклоніння Богу, а потім
протистояти тримає вас вірний Богові, який має пріоритет над закони про людина.

Аборт
Я даю як приклад закони, що дозволяє для аборту ненароджених дітей. Цей Закон є аморальним і
в прямому протиріччі шостий та сьомий заповідей і всі хто боячись Бога і жити власним життям в
моральність Бога, повинні виступати проти цих законів.
Як американський громадянин мені дають свобод і прав як зазначалось в Конституції
Сполучених Штатів. Незважаючи на це, уряди федеральних і державних займалися прийняття законів,
які є на відміну від тих, що наведені в Конституції. Конституція має якості бази або core прийняття, що
закон Бога є вищим, і що цих прав, враховуючи згідно з Конституцією відповідно до Закону Божого.
Коли уряд тому встановити нові закони, які намагаються анулювати тих, що наведені в Конституції, ці
закони також опозиції до Закону Божого, і таким чином я вважати недійсним і не закони, що я повинен
дотримуватися. Це відомо як чинили пасивний опір і як Бог хоче від нас огляду контур за наступні вірші
з Paul.
Тому то тому треба предметні, не тільки для гніву, але й ради сумління. З цієї причини надати належне
ye також: бо вони служителі Божі, які відвідують постійно саме. Тому надають свої внески: належне кому

належне пов'язано, Користувальницькі кому користувача; страх яких боятися; честь яких Шануй. Римляни
13:5-7

У всьому цьому Paul передбачає, що правителі просто і самі є Бога боїться людей. Якщо це
відбудеться, то я не бачу, де я б коли-небудь причепитися свої закони. Але коли правителі зла і ляльки
сатани, то це правильний, на мій погляд, щоб дати заперечення до цих законів і правителів, тих пір,
поки ваші заперечення залишитися в рамках параметрів, як набір вниз по Закону Божого.

Paul проповідує Десять заповідей
В боргу ніхто нічого, але щоб любили один одного ви: бо той ще хто виконав закон. До римлян 13:8

Закон, який ви могли б розглянути, що Paul говорить тут є другий заповідь Ісуса, якщо ви
пам'ятаєте, що Ісуса друге починається з цими словами, "і другий , як сказав він,: Люби свого
ближнього, як самого себе." Я підкреслив слів: ", як сказав він," натисніть клавішу home їх значення.
Другий заповідь Ісуса має те ж контексті його перша заповідь, що тому, що те, що Ісус навчав
нам любов Бога з вашого серця, душі і розуму, ми теж повинні робити, якщо ми хочемо виконати його
другий заповідь. Коротше кажучи, щоб показати нашу любов до наших сусідів, навчаючи їх, як дати
свою любов до Бога, так само, як Ісус навчив нас.
Більшість християн, що я говорив, вірять, що Ісус говорить, що ми повинні мати гарне почуття
по відношенню до один одного, як ми хотіли їм мати гарне почуття по відношенню до нас, але це лише
частиною те, що Ісус хоче від нас.
Ісус хоче, щоб ми продовжували в роботі, що він почав, він хоче, що ми всі стали євангелістів,
проповідування Божого Царства та проповіді, як Бог команд, що він є, щоб бути поклонялися. Це не
досить, що ви показати доброти по відношенню до інших, але як частина ту доброту ви навчити їх, як
показати доброти по відношенню до інших, проповідуючи вчення Христа та Заповідей Божих. Що
більшої доброті може показати на інший, ніж вести їх у вічне життя?

Paul дає лістинг моралі
Якщо ви не згодні зі мною щодо Paul викладання Заповідей Божих, взяти до відома що Paul пише
наступне.
Для цього не чини перелюбу,
Не вбивай,

Не кради,
Не свідкуй неправдиво,
Ти не будеш побажай;
І якщо не бути будь-які інші заповідь, він коротко розуміється на це говорив, а саме:
: Люби свого ближнього, як самого себе. Любов діє не погано для свого ближнього: тому любов –
виконання закону. Римляни 13:9-10

Я впевнений, що ви визнати за перші п'ять з цього списку як п'ять із шести моральних імперативи
перераховані в десять заповідей. У наданні цього списку, Paul Показово, що аспект любові твоїй сусід
включає навчання своїх сусідів про Десять заповідей.
Така любов, що Ісус хоче, який ви показати по відношенню до вашого сусіда ж така любов, що
Ісус показав нам. Що Ісус навчити нас? Ісус вчив, як ми хочемо, щоб показати нашу любов до Бога, і як
я показали кілька разів раніше, які переводять ведення і підкоряючись Десять заповідей.

Спати з ваш сон
І що, знаючи час, що зараз настав час для прокинувся з сну: на даний момент полягає Наше спасіння,
ближче, ніж коли ми вірили. Ніч далеко провів, день є під рукою: давайте тому скинути ділах темряви і дайте
нам покласти на броню світла. Римляни 13:11-12

Слово "Awake" – це довідник з римлян 11:8 де Paul говорить про Бога, даючи євреїв дух сон. Paul
дала поштовх євреїв свого часу, щоб спати з що сон. Paul триває, Розкриваючи його вважають, що час
під рукою для євреїв, в ті ж дні, що Paul проповіддю слова Божого дав йому Ісуса Христа. Дві тисячі
років пізніше і до цих пір євреїв спати, але як я пишу ці слова, я переконаний, що зараз є насправді час
для євреїв, щоб пробудити з їх сон. Як перетвореного єврей є великою частиною хто на 144,000
печаткою Марк Бога, і що велику кількість тем, які відвідали мою веб-сторінку з народ Ізраїлю, я хотів
би оголосити, що вони по суті є Прокинувшись від їх сон як я пишу ці слова.
Ходити чесно, як у день: не в заворушення і пияцтво, не в порожнині і wantonness, а не в безлади і не
завидуймо. Але покласти ye в Господа Ісуса Христа і передбачають не плоті, виконати їх похотей. Римляни
13:13-14

Ті речі, які Paul говорить нам, щоб не займатися всі гріхи проти десяти заповідей, що є ще один
спосіб, що Paul дає підтримку на те, що він вважає збереження десяти заповідей необхідності і Інтеграл
є частиною будь-який істинний і правильний поклоніння Богу.

Фраза ", але ye в Господа Ісуса Христа, кажучи" відноситься до обіймаються вчення Ісуса, що
ви могли б ходити в його взуття і бути братами до Ісуса і тим самим стати Сина Божого.

