Працях Paul
Глава 9
Paul проповідує моралі
Формально у браконьєрство
І вас він оживив, мертвих через ваші провини й гріхи; якої вчасно останніх ye ішли за курс цього
світу, в залежності від князя сила повітря, дух, що тепер діє в дітей непокори: серед яких також всі
ми мали наша розмову в часи минулого в жадання плоті , виконання бажань плоті і розуму; і були за
природою, Сини гніву, навіть, як і інші. До ефесян 2:1-3
І ви Він оживляє:
Слово прискорилася, що використовується в тринадцятого вірша, визначається як:
1. Щоб почати рухатися і відчуватися рухається,
2. Для повернення до тієї, яка була мертва, життя
3. Для стимулювання те, таких як інтересу, ні ент
узіазму.
Хто що мертві були через ваші провини й гріхи, відноситься до нас, хто були виключені з неба,
і тому мертвим в вічного прокляття, Бог має оживив, або огляду причиною, щоб бути стимулювали в
інтересах навчання справжній слово Боже.
Paul писати цей лист для тих, хто жив у свій час, але те ж саме ми, хто живе в цих кінця днів.
Перш ніж ми почали шукати Божої істини, ми мали ніякого інтересу в Писанні або релігії, ми були
занадто наздогнали в те, що життя через на нас, але Бог має розглядали ви і я з любові і дав нам
цікавість і зробив нас бажання дізнатися більше. Я знаю, що це стосується вас, тому що ви читаєте ці
слова.

Якої в останнього часу ви виконували курс цього світу: Курс цього світу є всі спокуси, тіла і
духу і багатства на землі. Перш ніж ми почали вивчати Писання, ми жили, по днях бігати, намагаючись
залишатися попереду, але ніколи не здавалося, отримати будь-де.
Залежності від князя сила повітря; є посиланням на сатани, який є Принц землі, або він думає,
що він, Бог спорів позов. Це через сатани вплив на вас і ті, навколо вас, що зробили ви більше пов'язане
з потреби це життя, а не потреби вічне життя.
Дух, який зараз діє в дітей непокори; дітей непокори , всіх нас, хто Бога О
тця та його заповіді, ігноруються і присвятити нашу
енергію гонитві за мирські спокус .
"Дух," говорив про це сатана і аморальну поведінку сприял
и сатана .
Виконання бажань плоті і розуму є посиланням на сексуальне заняття і багатство світу і в міру
накопичення.
І були за своєю природою, Сини гніву. Як я вже згадував раніше, людина тварина землі,
встановлений Богом разом з іншими тваринами на шостий день створення. Таким чином, у нас є
всередині нас анімалістичні бажання як зробити інших тварин.
Бог створив людину більше, ніж інші тварини в те, що Бог зробив людина живу душу. Це
означає, що людина має можливість жити на землі, але також має його в нього піднятися до бути
досконалим, як Бог. Це тому, що, на відміну від будь-яких інших тварин, людина має здатність розуміти
з неправильним і в нього можливість вибору між ними.
За своєю природою людина воліє ті речі, які використовують проти Бога способами. Людина
буде набагато краще не мати сумління щодо моралі, і багато хто буде заперечує Бога, таким чином, щоб
дозволити собі свобода діяти аморально, як вони обирають.

У Божій любові
, Але Бог, що багатий на милосердя, для свою велику любов вчиться він полюбив нас, навіть коли
ми були мертві у згрішить, оживляє нас разом з Христом, (спасенні, ye зберігається;) і hath підняв нас
разом і змусив нас сісти разом на небесах, у Христі Ісусі: що в наступних віках він може розповім про

надзвичайні багатства Своєї ласки його добрості до нас через Христа Ісуса, у. Послання до ефесян
2:4-7
, Але Бог, що багатий на милосердя: Хоча хто людини у нас для всіх, але кілька кожного
покоління, заперечували, Боже і його моральність, вважаючи за краще жити так, як ми вважали за
доцільне, ігноруючи або відмовляється від Божого моралі, але навіть так, Бог в його потужним любові
для нас, пропонує вам і мені можливість прощення і примирення.
Навіть коли ми були мертві у гріхах. Пам'ятайте: ті, хто живуть у гріховності ніколи не
укласти небеса і тому мають лише вічної смерті з нетерпінням очікуємо. Але Бог говорить, що якщо ми
покаятися нашою гріховності, прощення можлива.
Hath оживив нас разом з Христом, (спасенні ви зберігається; ) Пам'ятайте: Бог
воскресив Ісуса Христа з могили на вічне життя і через Ісуса і все, що він викладав; ми теж можуть бути
воскрес на вічне життя.

По благодаті
Для ласки ye зберігаються через віру; і що не про себе: це Божий дар: не творів, щоб не хвалився.
Послання до ефесян 2:8-9
Для ласки ye зберігаються через віру , це просто: Якщо ви вважаєте, що Ісус воскрес із мертвих і
що він тоді було скасовано в небеса, і що Ісус є Бог у плоті людини, і те, що Ісус навчав моралі Бога і
що, як діти Божі, ми повинні також жити в Бога моралі, то ви, віри і з-за цього, ви можете врятуватися,
тому що Бог любить його діти, хто любить його.
Я люблю тих, хто любить мене і тих, хто шукати мене рано, (старанно), знайде мене.
Приповісті 8:17
Це дар Божий посилається на той факт, що Бог не зобов'язана пропонують спосіб її прощення,
що призводить до викупу, яка веде до спасіння; пропозиція є подарунок від Бога для тих, хто виявляє,
що вони люблять Бога. Любов Бога це моральні якості є Богом і щоб бути слухняним Отець ваш
Небесний, як Ісус був.
Якщо ви неслухняні слово і Закону Божого, то чому він буде мати будь-якої причини, щоб ви
могли увійти в небесах, тільки ті, хто показати свою любов до Бога отримаєте запис?

Не творів, щоб не хвалився є посилання на роботу, що ви робите в ваших зусиль, щоб бути
праведними перед Богом. Це правда, що тільки праведники повинні увійти в Царство Небесне, але дар
прощення не дано, тому що вам добитися успіху у ваших роботах, але через благодать Божу. Дар
дається через Боже милосердя, не тому, що все, що ми могли б зробити. Дозвольте мені навести вам
приклад таким чином, щоб чітко вказати на це.

Два розп'ятий
І одним зловмисників, які були повішеним обрушився на його, кажучи: "Коли ти Христос,
зберегти самого себе і нас". Але на інші відповіді на заборонив його, кажучи: "доста не ти боятися
Бога, що ти в той же осуд? І ми дійсно справедливо; бо ми отримуємо винагородою наші вчинки:, але
ця людина має нічого, не згодиться зробили. " І промовив Ісус, "Господи, Запам'ятати мене коли ти
йдеш в Царстві Твоїм." Лука 23:39-42
І промовив до нього Ісус. "Поправді кажу тобі: «сьогодні ти будеш зо мною в рай." Лука 23:43
Те, що я просто кажу, є Бог дає його дар прощення , яким він вибирає, і, хоча це важливо, що ми
підкоряємося Божі заповіді і жити за вченням Ісуса, не завжди ті, хто Бога буде вибрати, щоб дати його
дар прощення .
Вище знеславлений, який був Розіп'яті поруч з Ісусом, покаялася його гріх, коли він зізнався, що
він заслуговує того щоб бути виконані, то він запитав Бога про прощення, коли він визнав Ісуса як
"Господь" і запитав, що Ісус "Запам'ятати мене."
Незважаючи на те, що це безсумнівно жила людина-час життя в гріх та зло шляхи, коли він
дивився на Ісуса, Бог у плоті людини і запитав Бога про прощення, Бог в його милості, наданих йому
дар прощення .
Ви бачите, цей чоловік не отримали дар через його творів, навпаки, його творів, б, засудили його,
але благодать Божу і його потужним любов для своїх дітей, Бог простив цієї людини.
Не думаю, що ви так само прощаються і тому не повинні тримати Заповідей Божих. "Дар
прощення," – на Бога власний розсуд, так що це нерозумно думати, що Бог буде продовжити його вам
якщо ви живете в гріх та корупції. Це може бути показано, як справжні, у наступні вірші.
І чинить милість тисячам їх які люблять мене і тримати мої заповіді. Повторення закону 5:10

Це правда, що цей вірш перетворювачі акт люблячі Бога з дотримування Божих заповідей, але
якщо ви помітили, кома, розділяє два класифікаторів. Це означає, що Бог показує милість до тих, хто
любить його, а також тих, хто дотримується його заповідей.
Незважаючи на те, що знеславлений, хто був розп'ятий з Ісусом напевно не зміг утримати
Заповідей Божих, він ще показав, що він любив Бога, коли він покаявся до Ісуса а потім запитав, що він
бути прощені.

Створений у добрі справи
Бо ми його виготовлення, створені в Христі Ісусі до добрих справах, яку Бог hath раніше
висвячений, що ми повинні ходити в них. До ефесян 2:10
Коли ти щось робити, від кваліфікації та знань, це приклад вашого задуму. Коли Бог створив
людину, це також приклад його виготовлення; Таким чином, людина є виготовлення Бога .
Коли ви будуєте щось, це для мети, що ви хочете, інакше чому ви б будувати його? Все, що
причина в тому, що вам витрачати час і зусилля, щоб побудувати його, ви хочете, що воно бути
найкращу якість , що ви можете досягти, так що після його побудові ви можете подивитися на це з
гордістю і почуттям виконаного обов'язку.
Це відчуття щодо Всесвіту, він в цілому, а конкретно його найбільшим досягненням взяти те, що
мав немає життя і надавши йому живу душу. В людина Бог створив життя і більше, ніж життя, він
створив життя з потенціалом благочесті.
Тому, що Бог хоче що його створення на кращі якості, він хоче, що ми,, кого він називає його
діти, бути чистим і морального, як він. Те, що всі хороший батьки бажання своїх дітей, хтось, хто
батько можете подивитися з гордістю і любові.
Це таким чином, що Бог дивиться на людину. Коли ми відставати від досконалості, через нашу
власну зла, або через сатани обманів, тоді Бог зробив сумно, коли ми прагнемо досконалості Бог, то Бог
є наповнений радістю.
Ви були інформовані про те, наскільки сильно ви маєте на увазі Бога? Тепер, коли ви знаєте,
даються вам ще більше бажання, щоб вселити Богом бути радісною?

Написана язичників
Тому то згадуйте, що перебуваючи в час минуле язичники у плоті, які називаються необрізання
за те, що називають обрізання в плоті, зроблені від руки; що в цей час ви були без Христа, будучи
іноземців від Співдружності Ізраїлю та викраденню пактів обіцянку, необхідності немає надії і без
Бога в світі: але у Христі Ісусі, які іноді були далеко вже зауважень, висловлених майже Кров Христа.
Послання до ефесян 2:11-13
Що ви, перебуваючи в час минуле язичники у плоті; – це довідник з язичниками під час Paul,
але також тому, хто сьогодні без Христа, а також ті, хто хоч вони називають себе християнином, не
підкорятися Заповідей Божих, який є, як це було з іудеями в дні Paul.
Обрізання в плоті, зроблені руки є посилання на те, що робити обрізання хтось вимагає іншої
особи за допомогою ножа, що відрізає надлишок шкіри. Цей обрізання робиться за чоловіків з
чоловіками а не Богу.
Ви були без Христа яка є такою ж, без надії вічного життя. У Христі Ісусі, ми вчили, як досягти
праведності, без вчителя, ми залишилися в незнанні. Тільки ті, хто праведників в очах Бога буде
отримати дарунок вічне життя.
Іноземців від Співдружності Ізраїль: Це відноситься до Ізраїлю чоловік, який подолав свої
гріхи а не Ізраїль нації. Бути alien, це не бути частиною чогось. Віру, що
Ізраїль є те, яку частину віру, що Авраам. Авраам вас є віра в слово Боже як будучи істину в Ізраїлі, ви
були одним з гріха, але хто має подолати свої гріхи і покаялися ті гріхи і попросив Бога про прощення.
У цих двох конфесій є Співдружності Ізраїль побудований.
Викраденню пактів обіцянку , зверніться до всіх пактів між Богом і людина. У кожному
заповіту Бог зробив обіцянки, що якщо людина вгору проведе свою частину договору, Бог б виконати
свою обіцянку, а також. Незважаючи на те, що людина не як з ще зберіг його частини заповіту, Бог є
наміром, що всі обіцянки, він ніколи не зробив залишаються навіть так.
Бути за "чужий" від тих пактів, означає, що ви були ніколи не є сторо
ною договору. Заповіти Божі тільки свого обраного народу були партії до своєї обіцянки не
людства в цілому. З третього або Нового Заповіту, всі люди, бути вони єврей або Джентіле даються
надії отримання ці обіцяння, дані Богом.

Без Бога в світі відноситься до того, що Бог не цього світу, Бог створив його, так що, отже, Бог
не живе в цьому світі і тому невидимого. Ви не можете подивитися і побачити фізичної річ, істота або
річ і зрозуміло, є Бог, і я дам поклоніння йому.
Але Бог в вас і мене, в тому, що орган, який у нас є храм Бога, і як такий Бог присутня всередині
нас. Тільки ті, хто слухає для Бога, щоб говорити до них, через молитви і вивчення Писання, почуєте
Бога. Всі інші, не почуєте і не побачите.

Вилучено розділ
Він (Ісуса) це наш світ, хто вчинив як один і хто має розбивці середнього стіни розділ між нами;
маючи скасовано в його плоть ворожість, навіть закон заповідей, що містяться в постанови; для
зробити в собі twain один нова людина, так укладення миру; і що він може примирити обидва Богові в
одному тілі Хреста , маючи убитий ворожість тим самим: і прийшов і проповідував мир вам, які були
здалека off і їм, що були майже. До ефесян 2:14-17
Бо він (Ісуса) є мир наш, хто вчинив як один , ними є ті, хто Ізраїль віру і ті, які не мають віри
Ізраїлів.
Hath розбивці середнього стіни розділ між нами відноситься до дивізіону між ними. В Ісусі
людина всі один з Ізраїлем, у вірі і Речі Посполитої. Більше не є ті, народ Ізраїля виключно для віри
Ізраїлів, кожного, хто приїжджає буде вітати.

Скасовано ворожість
Слів, "Маючи скасовано тілесно ворожнечі" посилається на небажання народ Ізраїлю для всіх
євреїв, щоб бути частиною цієї віри. Хоча зрозуміло мені, від читання книги Старого Завіту, що Бог
задумав, що нація ізраїльтяни були бути нації священиків. Це інтерпретувати означає, що вони повинні
були бути євангелістів і заохочувати інших не кров нащадок Яків конвертувати в Бога правдиву віру.
Це вони не вдалося в повністю, але вони пішов настільки далеко, щоб йти в зворотному
напрямку, що робить його, якщо ви не народився в єврейській сім'ї або одружився в єврейській сім'ї, ви
могли б не перетворити свою віру, навіть якщо чоловіків погодилися обрізання.
Це цього закладу себе як обмежувальних обраного людям, що є ворожнечі , який заважав
окремий язичників народ Ізраїлю.

З вчення Ісуса та створення третього або Нового Заповіту і тому, що Ісус пожертвував себе на
Хресті, всі, хто буде тепер Ласкаво просимо в Співдружності віри Ізраїлів.
Слова "парну закон заповідей, що містяться в постанови," є часто неправильно. Я говорив
багато християн, які думають, що ці слова, "закон і заповіді," відносяться до десяти заповідей, але Paul
місцях потрібно використовувати обмежувачі, (постанови), щоб вказати, що це неправда.
Закон постанови є ці закони, написана не Бог, а рукою людини, Moses. Слово "розпорядження"
визначається як: закон або правило режимі органом, таких я
к Міська влада. Це не в заповіді Бога, написано в камені, щоб вказати, що це для тривати
вічно, але Постанова, локально законодавчому закону, написана людиною, яка змінна або можуть бути
внесені зміни, якщо необхідно.
Що Paul говорить, є, що Ісус, своєю кров'ю скасував "ворожнечі," не законом. Ісус скасовано
розкол, який зберіг ті Ізраїлю окремо від поган, не законом. Це не десяти заповідей, які були відмінені,
але причина, (ворожнеча), що євреї що практикується, перешкодила язичників перетворення на
справжнє поклоніння Богу.
Слів: "для зробити в собі twain, один нова людина," відноситься до двох, тих євреїв і тих поган,
які тепер можуть зібратися разом в єдності, як один із вірою Бог.
Що він може примирити обидва Богові в одному тілі Хреста . Через дії Ісуса жертвувати себе
на Хресті, це зараз можливо для іудеїв і язичників стати одним в дусі Бога благодать Ісуса Христа.
Слів: "прийшов і проповідував мир вам які були здаля і до них, які були майже" відноситься до
тих поган, тарифу offі ті євреї, які є близько .

Одна церква, один Бог, один Євангеліє
Для через нього ми обидва мають доступ одним Духом Отцеві. До ефесян 2:18
Ісус створена єдиної церкви, яка включає в себе людей з єврей і до язичників. В цій церкві один
всіх, хто його частину дати поклоніння того ж Бога і тим же Духом, якого від Бога. Якщо ви належите
до правдивої Христової церкви, може увійти в Згромадження будь-де в світі і слова, проповідував
будуть такими ж, одна церква, один Бог, один Євангеліє.

Сьогодні є кілька різних церков все, що називали себе церкви Христа, але вступити в різних
церков, навіть у тому ж місті, і немає абсолютний різниця в Євангеліє проповідував і практики та
традиції, закладені.
В тому, що Paul говорить нам, існує лише одна церква, то який з них всіх тих, хто знайшов
сьогодні, є правдивої Христової церкви.
На основі цього інтенсивного вивчення Біблії, ми займаємося, я переконаний що ніхто з
поточного дня церков проповідувати Євангеліє, як учив Ісуса, який є, сказати, що це не в цей час в
історії церкви, який дійсно церкви Христа.

Пам'ятати, однак: церква не є цегли та мінометних будівлі; Це Згромадження людей, що
приїжджають разом спільного молитва і поклоніння Богу, тих, хто приходять до цієї веб-сторінки і
читати те, що Бог дав мені опублікувати на цих сторінках, це церква, як і церква може бути визначена.
Незважаючи на те, що не потрібно вводити в будівлі з іншими людьми, Ви вступаєте в церкві з
тисячами інших людей, як ви шукаєте справжню слово Боже.
Коли церква проповідує Євангелію, як учив Ісуса і зберігає всі десять з десяти заповідей, то це
церкви Христа, в тому числі сьомий день суботній, в іншому випадку це помилкове церкви,
проповідуючи помилкових Євангеліє.

Вже не чужі
Тепер тому вартніші чужі й не іноземців, але співгромадян зі святими і домашні для Бога і
збудована на основі апостолів і пророків, Ісусом Христом себе будучи головний наріжний камінь; у кого
всі будівлі сидять у достатку оформлена разом зростання до: Святий храм у Господі: у кого також
вартніші Содому разом на оселю Божу через Духа. Послання до ефесян 2:19-22
Є кілька тисяч людей, які приходять до цієї сторінки павутиння кожен місяць з усього світу,
говорять на різних мовах, поки ми є всі ви один у Христі, за те, що всі ми читати і вивчати, те ж саме,
тому ми в співгромадян в церкви Христа.
Також вартніші Содому разом на оселю Божу через Духа. я хочу відзначити ці слова, щоб
переконатися, що ви розумієте, що Paul Говорячи про.

Пам'ятайте: у всіх нас наших тілах, поки, тіло не належить до нас; Святоуспенській
Унівській Лаврі буде насправді до Бога. Що Paul говорить нам, що Бог живе в або на оселю нашого

тіла, як ми. Коли ми привернути себе церкви Христа, у правді та в дусі, ми запрошуємо стати частиною
нашого життя, як землі, так і Дух Божий. Таким чином наші тіла є спільного житла з вами і Богом.

Ходити в придатності до Бога
Таким чином, в'язень у Господі, благаю вас, які поводилися гідно покликання вчиться ви
покликані, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпіння, forbearing один одному в коханні,
прагнучи зберігати єдність Духа в Союзі миру. Ефесян 4:1-3
Я прошу вас читач, ",як ви визначаєте, будучи гідно Бога?" З початку моєї служби Богу, це
було моє розуміння того, що бути гідним Бога я повинен покласти його хоче і бажання над моєї власної
і які своєю родиною та близькими.

Ісус говорить нам: Той батька або матері більше, ніж мені, не гідний мене: та той син
або дочка більше, ніж мені, не гідний мене. Matthew 10:37
Що тоді ви, і мені потрібно робити, щоб зробити себе гідно Бога? Що було теми все через це
вивчення Біблії, яка надмірно їде всіх інших предметів і тем? Це моя оцінка, що основна тема була
любов Бога, поклоніння Богу і бути слухняним слово та Заповідей Божих.
Якщо ви хочете бути гідним ви повинні коритися Богу і тримати всі десять з десяти заповідей, як
Бог має певні їх, додавши, ні віднімання від того, що Бог говорив і зрозуміти і жити за те, що Ісус
навчав. Коротше кажучи, ми повинні домогтися високого статусу будучи Святого Бога.

Святої Божої визначено
Ісус визначає які святих Бога в наступний вірш.
Святого Бога є ",ті, які дотримуватися Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа".
Одкровення 12:17
Досягнення цієї мети, і ви будете на Святого Божого, бути Святого Бога, щоб бути гідними Бога.

Багато зроблено в одному
, Там є одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь,
одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, хто є перш за все, і через всі а в усіх вас. До Ефесян
4:4-6

Міра Грейс
Але до жодного з нас Дана благодать у міру дару Христового. Отже він говорить: "коли він
вознісся вгору на високому, він під проводом полону бранця і людям дав дари". Ефесян 4:7-8
Слова "у міру дару Христового" кажуть мені, що немає не один підходить всі, коли справа
доходить до перебуваючи в благодаті Христа. Кожному Дана благодать як і нашої гідності, щоб
отримати його.
Я був грішником для на перших 50 з гаком років мого життя раніше я знайшов Бога. Грейс дано
мені буде визначатися на наскільки повно мене покайся мій стежки і як ретельно мають обняв
поклоніння Богу.
Якщо Бог дає мені вступу в небеса і життя вічне, тоді Бог буде вважати мене гідним його. Якщо з
іншого боку, Бог знаходить мене до цих пір не вистачає, то все, що благодать, якщо будь-який на всіх,
що Господь благословляє мене, буде визначатися за його на свій власний розсуд.
Те, що я кажу, ми, ви і я поняття не маю, якщо ми показали себе, щоб бути гідними Бога, тільки
Бог може визначити, що, але це не повинно перешкодити нам робити все від нас залежне, щоб довести
до Бога, що ми гідні. Якщо ви навіть не намагайтеся, то ви вже виявляють себе, щоб бути
неприйнятним.
Тепер, коли він піднісся, що це таке, але він також спустилися спочатку нижні частини землі?
Він, що походила саме також, що підннявся небеса далеко перш за все, що він може заповнити всі речі.
До Ефесян 4:9-10

Наші власні сильні сторони
І він дав деякі, апостолами і деякі, пророків і деякі, євангелістів; і деякі пастирі і вчителі; для
вдосконалення святих, для роботи служби для збудування тіла Христового: поки ми всі в єдність віри і
пізнання Сина Божого, мужа досконалим, у землю міру зросту від повноти Христа : Ефесян 4:11-13
У рамках виконання другого заповідь Ісуса щоб ми продовжували в роботі, що Ісус, ми один
називається до служби основі наших власних сильних сторін і Бог дав подарунки. Це був мій подарунок,
що Бог дав мені освіти в наук, інтерес до історії та здатність отримати розуміння абстрактних
концепцій. Це все, що привів мене буде найкраще підходить для вивчення, дослідження і пояснити
словами вірші в книгах Біблії, як про це свідчить у цій веб-сторінці.

З іншого боку, я з нагоди, спробували проповідувати моє розуміння іншим усно. В цьому я б до
сих пір не зміг, не те, що один з моїх подарунків буде оратора.
Якщо після того, як прочитав ці слова на цій сторінці ви переїхали їх проповідувати іншим як
пастор, то, що є одним з свої сильні сторони, як дано вам від Бога.

Більше не неосвічені дітей
Що ми Відтепер більш не були, хитаються й назад і захоплюються з усякого вітру науки, за
помахом чоловіки і хитрість хитрістю, при якій вони лежать в засідці, щоб обдурити; але говорити
правду в любові, може рости в його у всьому, що голова, навіть Христа: Послання до Ефесян 4:14-15
Слів: "немає більше дітей", є посиланням на нашої безграмотності у справжній слово Боже. Що
одного разу ми мали час і зусилля, щоб вивчити і дізнатися справжній слово Боже, а не брехні сатани,
ми більше не буде нерозумно дітей, але дорослі.
Бути "хитаються й назад", є посиланням на здатність сатани, через його брехня, маніпулювати
наших думках і через які наші дії.
Бути "захоплюються з усякого вітру науки," – це довідник, як неосвічений людина буде
приймати як правда, що це сказав нам іншим, особливо якщо вони пастор або тато, хоча те, що вони
проповідують Євангеліє помилкових. Беручи до уваги, які зараз освіту в справжній слово Боже, буде
відомо брехні і обманів для брехня, що вони є.
За помахом чоловіки і хитрість хитрістю , є сатані, так і як він використовує інших чоловіків,
щоб змусити вас повірити його лежить через сатани хитрість хитрістю в сатани маніпуляції чоловіків.
Слова: "якій вони лежать в засідці, щоб обдурити," найкраще пояснюється мною наступним
чином: будучи дитиною, ви не знали Бога і змогли дізнатися тільки те, що інші навколо ви говорили з
вами. Якщо інші кажуть, що у неділю лордів Субота була і ви не маючи будь-якого джерела або знання
сумніватися, що, потім ви повірять, що сказав вам і б для іншої частини вашого життя спостерігати
суботи на неділю.
Знаючи, правда слова Божого ви тепер знаєте краще, і якщо ви видалити себе з помилка життя
поклоніння і починаємо спостерігати суботи сьомого дня тижня, то ви більше не будете на милість
сатани лежить, і буде на шлях до праведності.

Одне тіло
Від кого все тіло сидять у достатку об'єдналися і ущільнюються на що вирізняє яких кожен
суглоб виповнює, відповідно до в міру будь-якій частині збільшити тіла на будування самого себе
любов'ю, у. До Ефесян 4:16
Кожен з нас, бо багато знаходяться один частиною тіла Христового церкви і кожна частина, як
наші дарів, вписується разом в гармонії з всі інші деталі, утворюючи єдиної весь одного тіла.
Це я кажу тому і свідчу про Господа, що відтепер поводилися не як інші ходьби поган, в марноті
свого розуму, маючи розуміння потемніла, відчужені від життя Божого, через невігластво, яке в них,
через сліпоту свого серця: бувши повз почуття дав себе розпусту, працювати з жадібність всі
нечистість. Послання до Ефесян 4:17-19
Незважаючи на те, що Paul направляє ці слова по відношенню до поган його день, вони вірні, як
вона ставиться до тих, хто сьогодні, які думають, що вони поклоняються Ісусу Христу в правду, але чиї
поклоніння є помилково. Після того як ви зрозуміли цю помилку і перетворити на правдиве слово Боже,
то ви також повинні відмовитися від усіх помилок заповнені практики і митниці, які не говорив Господь
Ісус.
Тепер, коли ви знаєте, що гріх, ви повинні більше не брати участь у гріховних вчинків, ви
повинні підняти вище способів старі і жити в новий ви мити чистими в кров Ісуса Христа.
, Але ви не так пізнали Христа; якщо так бути, що ви чули про нього і навчають йому, бо правда
в Ісусі: що ви відклали стосовно колишнього розмова старий чоловік, який пошкоджено за брехливими
покликом; й відновлятися Духом вашого розуму. Послання до Ефесян 4:20-23
"Стара людина," є колишній ви. Як сказав Ісус: "ми повинні пройти через це відродження",
тому старий є колишній ви і нової людини є ви відроджується в Христі Ісусі.
, І що ви покласти в нового чоловіка, створеного за Богом є у справедливості й святості правди.
До Ефесян 4:24
Отже прибираючи, говоріть кожен правду до свого ближнього: бо ми члени один для одного. До
Ефесян 4:25

Помірний у дусі
, Будьте сердитися та не грішіть: сонце нехай не спуститися на ваш гнів: ні дати місця
дияволу. Послання до Ефесян 4:26-27
Якщо ви принесли гнів на кого-то і дозволити гнів ввести ваше серце, тоді як нова людина, що
народився в Христі, слід покаятися гнівом та спроба розміщення з тими, хто розлютило вас, перш ніж
сонце йде. Заборонити гнів, який є способом сатани, щоб утримувати на ваше серце. Після введення в,
сатана не бажає бути легко видалені.

Видалити себе з гріха
, Дайте йому, що вкрав вкрасти не більше: але досить нехай його праця, робота з руки річ, і це
добре, що він, можливо, доведеться дати йому, що Силкуйся. До Ефесян 4:28
Загалом, тих, хто злодіїв є, що тому, що вони відкидають робить робіт, необхідних для
отримання те, що вони вкрали юридично. Те, що Paul говорив, що робота гарна, і я можу засвідчити, що
коли ви працюєте, ви є задоволені і щасливі, беручи до уваги, якщо ви відхиляєте трудової етики, ваше
серце є холодному і свій, і Істинне щастя вислизає ви.

Говорити не непристойності
Нехай не корумповані спілкування приступити з вашого рота, але те, що добре використання
збудування, що воно може служити благодать на слухачами. До Ефесян 4:29
Коли ви використовуєте лайки, або непристойності виразити себе, не тільки ви показуючи себе,
щоб бути низькою освіти та розвідки, ви також образити Бога за злі слова. Коли ви можете знайти
тільки лайки говорити, то ваше серце наповнене чорноти і зла.
У моїй родині це більше форму англійської мови, що всі інші слова, сказані лайка, але це не має
значення, якщо ви використовуєте такі слова без думки, або через природний відображає, ви як і раніше
образити Бога з такими словами. Мені знадобилося зусилля утримуватися від таких слів і зберегти мій
комунікацій цивільного та помірковані до Бога і я як і раніше ковзання з нагоди, але я роблю зусилля, і
як ви повинні робити також.
І сумувати не Святий Дух Божий, згідно з яким ви запечатані на день викупу. До Ефесян 4:30
"Сумної Святого Духа Божого," це образити Бога.

Нехай всі гіркоти і гнів і гнів і шум і бездушності, буде взято від вас, із усякою злобою: і бути ye
роду один до одного, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам. Послання до
Ефесян 4:31-32

Послідовників Ісуса Бога
Отож, будьте послідовників Бога, як любі дітки; і Живіть в любові, як і Христос hath полюбив нас і дав
себе для нас пропозицію і жертву Богові для пахнуть солодкий запах Оливи. Ефесян 5:1-2
Але розпусти і всі нечистість або користолюбства, нехай не буде колись називатися у вас, як кублиться
святих; ні нечистот, ні нерозумно говорити, ні jesting, які є незручними: але скоріше даючи подяки. Ефесян 5:34

Таким чином, щоб переконатися, що немає жодних сумнівів щодо того його сенс Paul дає
часткове лістинг гріхи деякі з яких наведені в десять заповідей, а інші приклади, дане нам Ісусом.
Для цього ви знаєте, що ні whoremonger, ні нечистого людини, ні користолюбці, ким є розпусник хто має
будь-який успадкування в Царстві Христа і Бога. Ефесян 5:5

Як ви можете бачити, якщо ви брати участь у будь-якому з цих видів діяльності, ви повинні мати
не очікування будучи частиною спадкування, що святі Бог виграють від.
Хай ніхто не обманює вас марно словами: для через цих речей приходить гнів Божий на дітей непокори.
Отож, будьте не берете участь з ними. Ефесян 5:6-7

У цьому вірші Paul дає попередження, "приймає тих, хто повчити що збільшується або
зменшується, що є піддаються перевірці в Святе Письмо." Якщо те, що вони скажуть вам, не можуть
бути перевірені за допомогою що сказав Бог нас як написано в Біблії, то пам'ятайте трюїзм Божого.

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

Немає Бога, тому що Бог не говорю.
Якщо ви пам'ятаєте Божого трюїзм та завжди при визначенні, якщо те, що хтось говорить, що ви
або те, що ви прочитали, має Бога або брехня, ви знайдете це є цінним інструментом.

Бути Diligent у вашому дослідженні
Крім цього тим не менш, ви повинні бути старанним в дослідженні Біблії. Книги Біблії були
переведені з оригінальною Іврит і Грецька, сатана вдалося вплинути на тих, хто робить переклади, щоб
слова, використовувані не мають повний значення як ті перекладаються. Це викликало значення те, що
Бог на меті бути спотворені і змінилася до того, вони вже не слово Боже. Не то думаю, що Біблія брехня,
правда полягає в тому, як і раніше в Біблії, вона просто вимагає зусиль і часу для вас, щоб дослідження і
дізнатися значення, як Бог призначені. У цих написання, що я є передбачено в цій веб-сторінці, воля
Божа я зробив це дослідження простіше для вас.

Ходити в світлі Господа
Бо ви були іноді темряви, а тепер ви світло, в Господі: ходити, як діти світла: для плоди Духа є у всіх
добра і праведність та істина; доводячи, що є прийнятним до Господа. Ефесян 5:8-10
І немає хлопець корабель в безплідних ділах темряви, але скоріше викрити їх. Бо соромно навіть казати
про те, що робить їх в таємниці. Але всі речі, які є викривав явне світло: для чого тільки чи стане зробити
маніфест є світло. Ефесян 5:11-13

Слова докоряти означає: поговорити з кимось, таким чином,
який показує несхвалення щось вони сказав чи зроб
ив, щоб лаяти або виправити зазвичай м'яко або з н
аміром люб'язно.

Бути сміливий у вашої віри
Для мене це означає, що коли хтось говорить те, що ви знаєте, мова не говорив з Богом, що ви
повинні кинути виклик їх, не дозволяють їм, щоб осквернити розуми інших помилкових Євангеліє.
Оскаржити їх, щоб показати в Писанні де звертають отримує підтримку. Як Святого Бога не бути
пасивним у вашу віру, але бути сміливим і знати Писання, як той, хто є експертом, тому коли ви чуєте
брехні сатани можна зі знанням виявити їх для брехня, що вони.

Тому то він сказав: "Ти, що sleepest і виникають з мертвих і Христос тобі дам світло Awake." До
Ефесян 5:14

Paul розповідає всім нам стане відомо про себе та інших, навколо нас. Відкрити очі і подивитися
істина Богу і слава. Якщо шукати Господь Бог з старанного наміри, Богу буде світити його світло
розуміння на вас. Бог каже нам, "Я люблю тих, хто любить мене." Якщо ви витрачати час і зусилля,
щоб дізнатися для себе Святий Боже Євангеліє, тоді Бог буде enwrap вас з його любов і милість. Коли
Бог говорить нам робити добрі справи, це місце у цих зусиллях з вивчення та розуміння того, що він
говорить.

Вчитися і вчитися
Бачите, потім що поводилися circumspectly, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, бо ті дні
лукаві. Тому то бути ye не нерозумним, але розуміння того, що є воля Господня. Ефесян 5:15-17

Слово "Circumspectly" означає: прийняти до уваги всі можливі о
бставини і наслідки, перш ніж діяти. Яка є ще один спосіб сказати,
вчитися, вчитися і виховувати себе в істинне слово Боже. Не покладатися на те, що інші говорять або
мають написаних; але знати істину для себе з залежність від Бога для напрямку вивчення, через молитву
до Небесного Батька. Зі знанням ви отримуєте мудрості у невігластві залишатися дурень.

Жити у повазі до Бога
І бути не по п'яні з вином, де є надлишковий; але сповнитися Святим Духом; Звертаючись до себе в
Псалми, гімни, духовні пісні, співаючи й граючи в серці Господу. Дякувати завжди за всіх речей Богові й батька в
ім'я Господа нашого Ісуса Христа; подання себе, один на інший в страх Божий. Ефесян 5:18-21

Бог, кажучи через Paul благає нас дивляться на нього супроводу, не тільки в наших досліджень і
розвідок Божої Святого Писання, але також в нашому повсякденному житті. Не бути п'яниця і партії
серцевий вид людини. Не те, щоб їсти задоволень землі або плоті, але дозволити собі, щоб сповнитися
Духом Господа. Замість того щоб слухати пісні інших людей, які можуть бути пошкоджені а
безбожники, співати пісні з вашого серця слава Богу і щастя в милість, що він показав вам. Завжди
дякувати Богу і життя вашого життя є яскравим прикладом на славу Божу.

Особисту молитву, я люблю
Один з моїх особистих задоволень є Подумайте слова молитви з Біблії, уявити себе там.

Псалом 23: Душа моя відновлено
Господь Пастир мій; Я не хочу.
Він вирізняє мене лягти в зелених пасовищ: він веде мене до вод тихим.
Він restoreth душу мою: він веде мене на стежки правди для заради імені свого.
так, хоча я піду і долиною смертної тіні, я не буду боятися зла: Бо ти зі мною; свою
палицю і твої персонал вони мене втішає.
Ти preparest таблиці до мене, в присутності моїх ворогів: ти anointest мою голову з
нафти; моя чашка втече справедливий.
Напевно доброти і милосердя повинен слідувати за мною всі дні мого життя: та я буду
зупинятися в дім Господа назавжди.
Я люблю цю молитву, тому що може так само легко було мені, хто писав ці слова, бо вони
говорять про мене. Слова цього молитви також викликати яскраві графіку в моїй голові.
Господь Пастир мій ; Коли ви розміщуєте своє життя в руках Бога, ви змусити його ваш гід,
який є роль пастуха.
я розмовляти не захочу. Коли я, нарешті, дали себе Богу в червні 2009 року, він бачив до моїх
потреб, і з тих пір, і я більше не хочу такі речі з землі, але дивитися на речі з моєї душі.
Він вирізняє мене лягти в зелених пасовищ. Я не овець, які повинна мати зелені пасовища
для мене, щоб пастися в, але думати про символізм і розглянути питання про те, що потрібно зробити в
житті, що б дати вам таку ж задоволення, що зелені пасовища б дали овець. Для мене, що в даний час
вільно працювати в моєму кабінеті і вчитися і писати про те, що Бог показав мені, так що інші можуть
знати правду і радість, у мене з цього знання. Бути в зеленій траві є символічним багато, що і не будучи
без.
Він веде мене до вод тихим. Я думаю про мене прокладки в поле високій траві, на стороні
пагорба з високими дуб, даючи своїм Шад наді мною, і у підніжжя пагорба швидкий тече-крик, глибоке
місце де я може піднятися у ванну і сидіти в прохолодній воді і розслабитися.
Вод тихим також представляють приділяється життєзабезпечення, необхідних організму.
Він restoreth душу мою. Для першого 55 років мого життя я пройшов через в незнанні без
напрямку або мети. Бог дав мені це і багато іншого, він має відновив мою душу.

Він веде мене на стежки правди для заради імені свого. Ім'я Бога визначається Десять
заповідей, вчення Ісуса Христа, провідних мене в моєму кабінеті з його Святе Письмо, він показує мені
шляху праведності і він робить це заради його назви, що може бути єдиним з Богом, в ім'я і дух.
так, хоча я піду і долиною смертної тіні. Смертної тіні є гріх, і хоча я в моєму житті ходили в
гріха, Бог показав мені новий шлях, шлях без гріха.
я не буду боятися зла: Бо ти з Me. Оскільки Бог тепер прогулянки з мене як я орієнтуєтеся
цей новий шлях, я не боюся зла, за підтримки Бог я знаю, я не повернеться назад в гріхи мого
минулого.
Свою палицю і твої персоналу, вони втішити мене. Стрижня і персонал Бог є книг Біблії, бо
вони є інструментами, які навчити мене і chasten та наставляти мене, коли я про помилку.
Ти preparest таблиці до мене, в присутності моїх ворогів. Бог забезпечити харчування для
душі і тіла незважаючи на те, що всі про мене є сили сатана намагається змусити мене відмовитись
справжній слово Боже.
Ти anointest мою голову з маслом; моя чашка втече справедливий. Під час народ Ізраїлю
коли у вас є нафта вилив на твою голову було означає, що ви були очиститися від гріхів і зробив нове в
Бога. У цьому моя чашка по-справжньому збігати .
Звичайно доброти і милосердя повинен слідувати за мною всі дні мого життя. Я знаю, що
поки я залишатися вірним поклоніння Богу, як він наказує, що він буде поклонялися і прожити своє
життя в моральність, перераховані в десять заповідей, вчення Ісуса, що що залишається від моє Земне
життя буде наповнене доброти і милосердя від Бога.
І я буду зупинятися в дім Господа назавжди. Перебуває в дім Господа є прожити своє життя
як моралі Бога, як Бог вчить мені жити. Тепер, коли я знайшов Бога, і він дарував таких благословення
на мене, я для решти моє Земне життя і на решті частини будь-якого безсмертного життя, жити під
Божим моралі і віддати хвалу і славу мій Небесний Батько, віки віків. Амінь.

Чоловіки і дружини
Дружини, коріться до: ваш власний чоловікам, як Господеві. Для чоловіка очолює дружина, як і Христос
главою церкви: і він Спас тіла. Ефесян 5:22-23

Підневільний стан
Як ви пам'ятаєте, Paul дав інструкції на цю тему раніше в його твори, і як ви пам'ятаєте, я взяв
питання з ним. З тих пір я дав молитви до Бога, щоб дати мені інструкція про те, чи я правильно або
якщо це насправді волі Божої, що жінки бути зведена до віртуального рабів своїх батьків, а потім своїх
чоловіків. Цього разу я не отримав будь-які остаточні інструкції від Бога, так що я залишився повірити,
що моє огиду до цієї концепції є правильним.
Я вважаю Paul в інструкції щодо сервітуту жінок, щоб бути заснований не на все, що в Писанні,
але на звичаї та традиції єврейського народу на сотні років. Цей звичай дзеркальний в багатьох інших
народів в області, яка впливу на євреїв, і як багато інших митних, як зазначила Ісуса, вони всупереч волі
Божої.
Я також вважаю інструкція Paul, повинні бути засновані на його особистий вибір целібат і його в
іншому випадку очевидно забобонів стосовно жінок, які проявляють себе по всій його твори.
Так що я відчуваю, що залишити цей аспект писаннях Paul залежить від вас один вирішити для
себе. Аргументи, які я дав раніше, я відчуваю, є переконливими і мати Писання, щоб дати їм підтримку,
у той час як я нічого не в Писанні, де Господь дає команду або інструкції, що жінки повинні
розглядатися як підлеглим чоловіків, бачив, окрім як особисті забобонів пророків, який написав такі
речі.

Ексклюзивність
Існує один аспект вище два вірші, які дають різні значення, ніж те, що я до сих пір вважається.
Слів: ",коріться до: ваші власні чоловіки," може також бути на увазі сексуальне подання, іншими
словами, що дружина полягає, щоб дати себе сексуально,
тільки її чоловіка а не будь-яка інша людина. Звичайно це
стосується чоловіків до їх дружин, а також, і все, що відноситься до заповідь проти перелюб і розпусти.

Церква, за умови Христа
Таким чином, як і церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому нехай. До Ефесян
5:24
Саме тому ці вище слова, яка визначає, що Paul насправді говорити про. Яким чином таке церкви Христа
за умови Христа, хто є Бог? Церква Христа, тільки якщо вона тримає та керує проповідує заповіді Бога і вчення

Христа. Якщо церкви, які належать до проповідує нічого іншого, ніж це, то це не церква Христа, але помилкове
церкви, проповідуючи помилкових Євангеліє.
У цьому аспекті дружина підлягає її чоловік, так само, як чоловік є предметом його дружина. Якщо не
вдається зберігати і підтримувати Заповідей Божих, особливо те, що включає в себе сексуальної поведінки, то що
шлюб відстає від Союзу Бога і стає забруднені в гріху.

Любити один одного, як самого себе
Чоловіки, Любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і дав самого себе на це; Він може освятити
і очистити його з пральною води, слово, що він може представити його для себе славні церкви, не маючи пляма,
або зморшок чи чогось подібного; але, що повинні бути святі і без вади. Так повинна любити їх дружин, як свої
власні тіла чоловіків. Той його дружина любить себе. Ефесян 5:25-28
Це йде разом з заповідь Ісуса, "люблю ваш брат як ти хотів би твій брат, люблю тебе". Це стосується всіх
людей по відношенню до всіх людей. Краще любити і бути коханим ніж ненависть і будуть ненавидіти, для
одного є способом Боже інший спосіб сатани.

Ти ненавидиш себе
Бо ніхто ніколи ще ненавидів своєї плоті; але nourisheth і cherisheth її, навіть як Господа церква: бо ми
члени його тіла, його плоті і кісток. Ефесян 5:29-30
У світі, що Paul жив у мабуть він ніколи не зустрічав людини, яка дійсно ненавидів себе, але в цьому світі
сьогодні, під сильний вплив сатани, багато людей відразу до себе. Але що Paul кажуть, якщо б не свідомо
порізатися і дати собі біль, то, як ви любите себе, щоб не зробити це, любити вашого чоловіка і не викликати їх
біль або.
Paul встановлення цієї концепції двох даний час вступив і прийняття одним тілом з наступних вірш, який
є від першого шлюбу чоловіка з жінкою і під контролем Бога і не людського пастор.
І Адам сказав: "це зараз кість від костей моїх і плоть від плоті моєї: вона повинна бути під назвою
жінка, тому що вона була доставлена з людиною." Буття 2:23

Однією плоттю у шлюбі
За цієї причини Покине тому чоловік свого батька та матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє
вони одним тілом. До Ефесян 5:31

Ще раз Paul дає підкріплення на те, що після того, як були два окремих осіб, чоловік і жінка, але як
тільки в шлюбі з один з одним вони перестати два але зараз одна сім'я, одним тілом і неподільне один від іншого.
Ще раз Paul використовує цей факт на основі першого шлюбу з наступних вірш.
Тому чоловік залишить його батько і його матір і пристане до дружини: і вони повинні бути одним
тілом. Буття 2:24

Велика таємниця
Це велика таємниця: але я говорю про Христа та про церкву. Тим не менш, нехай кожний один з вас, у
тому числі так люблю свою дружину, навіть як себе; і дружина подивитися, що вона повагу її чоловік. Ефесян
5:32-33

Ще раз я бачу це як Paul, Розкриваючи його справжні думки; тут він говорив про чоловіків,
показуючи любов і доброту до їх дружин, тільки для того, щоб сказати: "Це велика таємниця". Я бачу,
немає таємниці в даючи такий же любов моя дружина, як я даю собі, що Paul вважає, що це таємниця,
спантеличує мені, але вона також дає пояснення, чому він вважає жінки бути не більш ніж рабів для
чоловіків.
Тому що я не згоден з Paul з цього питання не до втрати все, що він пише про. Кожного разу,
коли Paul використовує Святе Письмо повинен надати підтримку практичним те, що він пише, то я бачу,
як приходить від Бога, але і в цьому випадку його слова, його власних забобонів, то я повинен
висловити незгоду.
У Святому Письмі Бог дав, що ті, які вступають в шлюб піти від двох до одного, це буде
перетворено на мене як те, що Бог бачить їх як рівні один до іншого і партнерські відносини в життя, як
і будь-який партнерства, може існувати не правитель і вам сказав: раб, вони обидва рівних, один на
інший, тільки з різних обов'язків, які сприяють на благо всієї.

Дітей і батьків
Діти, коріться своїм батькам у Господі: тому що це правильно. Шануй свого батька та матір;
яка є першим заповідей з обіцянкою; що це може бути добре з тобою і ти щоб жити довго на землі. До
Ефесян 6:1-3
Це розширення до 5 заповіді і як такий означає, що заповіді Бога, що дітям підкоритися і шанує
своїх батьків. Paul не було дано аналогічні заповідь, від Бога, щодо його інструкції стосовно жінок,
однак, і я не знаю жодного.

Честь мати і батько
Шануй свого батька та матір: твої дні може бути довгим землі, яку Господь, Бог твій, дає
тобі. Вихід 20:12
В моєму екземплярі короля James версія Біблії він каже, що це є основою для сімейного життя.
Це досить справедливо, але я відчуваю, що це надто спрощено пояснення. Наступний вірш
розширюється на цю заповідь.
Боятися будь людиною його матері і батька і тримати мого субот: я Господь, Бог ваш. Левит
19:3

Пам'ятайте: Я дав визначення слову "страх", як він використовується у фразі «боятися
Бога?» У вище віршах ми сказали, щоб "страх" наші батьки, а як з Богом слова "страх" означає люб
ов, повага і честь їм дати. Щоб не бійтеся їх.

Батьки несуть відповідальність їхніх дітей
Цю заповідь і ці наступні вірші, також ставить відповідальності, на батька і матері, щоб ростити
дітей в закони, Заповіді Божі, а також закони нації пробували вони в.
Для батьків, щоб ухилятися від цієї відповідальності так само, як порушення цю заповідь себе.
Як можна дитини честь батька, коли батько не честь свого відповідальність, щоб їхні діти?
Як дитина росте, вони дізнаються багато той чоловік, що вони стануть від батьків, свої почуття
моралі, ака, що таке право і не так, і т. д. Якщо батько має на несправедливість, то швидше за все, це
занадто дитина буде розвиватися той же беззаконня.
Якщо батьківського тримає і практики у вірі в Ісуса Христа, то так би взагалі буде дитини. Але
якщо батьківського дає словах до віри, але примхливий у вірі, дитина підберуть це і якщо вони
розвивають Фонду Віра на своїх власних, стане примхливий себе.
Це відповідальність батьків, бо Бог команд, що ми живемо в межах його заповідей і кожне
покоління в нас, як добре. Якщо ми, як батьки не в виховання наших дітей, потім ми Показати наші
неповага до Бога і тому не виявили честь йому. Це одна річ, щоб зробити все можливе і не, це ще один
взагалі ухилятися від вашої відповідальності.

Повноважень від Бога
Діти, ваші батьки мають владу над вами. Незважаючи на те, що ви відчуваєте, ваші батьки не
праві, або ви не розумієте, ви повинні коритися їх, бо Бог дав їм владу, щоб вирішити, що правильно і
що неправильно, для вас.
Виконуючи ваші батьки, ви показуєте честь їм. Коли ви показуєте вшанувати тих, які дали життя
до вас на землі, то ви розповідаєте Бога, що ви будете даймо славу йому якщо він дає вам вічне життя на
небі.
Коли дитина підпорядковується своїх батьків, і життя в параметрах того правила встановленого
їх, то ця дитина буде щасливою і краще по центру для вирішення труднощів, з якими життя буде
роздачу до них, коли вони стають дорослими. Таким чином, вони будуть жити щасливою і здоровою
життям.
Коли дитина має не правил або керівних принципів для наслідування, і батьків дозволяють
дитині зробити його або її власні рішення, то частіше, ніж ні, дитина буде вибрати погано. Проблема в
тому, що без батьківського керівні принципи для порівняння з дитина буде не знати, що вони вибрали
погано, і це буде загострюватися по життю. Це в свою чергу призведе до розчарування, гнів і нещастя
для дитини. Це можна все запобігти за допомогою батьківського об'єкта на просто виконання своїх
зобов'язань, до Бога і з дитиною.

Спровокувати не дітей
Та ye батьків не дратуйте дітей до гніву: але розвивати їх в одне покарання і із знанням
Господа. До Ефесян 6:4
Цей вірш є основою для повноваження батьківського дисциплінувати їх дітей, але це також
попередженням для батьків. Не варто зловживати ваш авторитет над вашим дітям. Дисципліни є одна
річ, щоб бити їх або іншим чином зловживання ними, не є потурання Богом. Ти вирощувати їх з
любов'ю і навчити їх.
Дисципліна повинні бути загартованими за правопорушення, виконану дитини. Бог є Небесного
Батька. Якщо Бог лікує нас з любов'ю і розумінням, навіть тоді, коли ми грішимо, то це теж повинні
батьки ставитися до своїх дітей з любов'ю і розуміння того, коли вони не підкорятися?
Коли батько дисциплін, їх дитина без причини, де немає порушення не відбулося, або дисципліни
є більшою, ніж на порушення ордера, то дитина стане resentful батька та сипучих повагу до них. Для
того щоб хтось ви повинні бути в змозі поважати його або її першим. Бог хоче від батьків, щоб знати,

що дисципліна має бути загартованими любові. Бо коли ти любиш когось, ви нездатними заподіяння
шкоди його або її, або бути несправедливим!

Як дисципліни дітей
Я завжди вважав, що у Бога є почуття гумору, і в його створення людини, він представив
ідеальний атрибут, на яких дисципліна наших дітей. Він відомий як крижі. Коли батько вдарить їх
відкритою боку на сідниці, дитини і батьків відчуває біль. Коли батько змушена дисциплінувати
дитиною, це як багато батьків короткий явищами у викладанні дитини, як це свавіллям дитини. Так що,
отже обидва повинні піддаватися біль.
Дитина ніколи не бути вражений з палицею, поясом, стрижень або будь-які інші форми зброї,
повинен використовуватися тільки відкритою боку батьків і тільки на сідницях, на біль буде фетру, але
немає постійне пошкодження або травми буде відбуватися. Якщо батько хіти так важко, щоб викликати
справжньою дитині потім вони теж буде поранили їх власні руки. Paul потім продовжує це застереження
в наступні вірші.

Як сини
Коли, Бог терпите вас як з синами; за те, що син є він, яких Отець не карає? Євреїв 12:7
Якщо ви терпіти, бути дисциплінованим ваші батьки, тоді Бог буде займатися з вами як батька
свого сина, а також лікує.
Paul потім задає питання, ",якого роду дитина буде результат, які ніколи не були покарані їх
батьки?" Це означає, що всі діти в той чи інший, час потрібно бути дисциплінованим. Тобто характер
ростуть і намагається докласти власних влади над одним з себе.
Я кажу, що всі ми потребуємо смиренності, час від часу, незалежно від нашої епохи. Це вище
віршах говорить мені, що любить порку і жорсткий, в громадських або в приватному власну дитину, є
потурання Богом.

Діти потребують їх батьків
Завжди пам'ятайте, у ваших стосунках з батьками, незважаючи на те, що на момент покараний,
ви гнівайтесь і вважають, що ви є звертаються несправедливо, можливо ви сказати: "я тебе ненавиджу,"
поспішати, думаю, коли ви дивилися ваші батьки з любов'ю, і побачив у них хтось вам, відчув
безпечною, перш ніж дозволити ваш гнів, отримати найкраще з вас.

Пам'ятайте: Гнів є аспектом сатани особистості; Таким чином, ви повинні боротися проти
гніву і тим самим ви боретеся проти сатана добути вашого серця.
Цей час скорботи, що вони ставлять вас через буде тривати протягом короткого часу. Бог дав
ваші батьки повноваження приймати рішення життя для вас, тому що ви все ще неосвічених таким
чином світ, у той час як вони були, де ви знаходитесь перед себе з власними батьками.
Якщо ваші батьки вас полюбив в минулому, і ви знаєте, що вони роблять, від того, як це було
раніше, між вами і їм, після цього їх допускають звертати увагу ваші інтереси, тому що вони можуть
бачити картину в цілому, у той час як ви бачите тільки те, що це прямо перед ви.
Син потребує свого батька, навіть якщо в даний час, ви думаєте, що ви ненавидите йому. Дочка
повинна її мати, пам'ятаю любові ви колись відчував і намагатися бачити речі з їх точки зору і не тільки
від гніву та впертості.

Дисципліни з-за кохання
Просто пам'ятайте про це, ви б віддали перевагу що ваші батьки не догляд достатньо про вас
взяти час і зусилля з дисциплінарної ви? Що б сказати про них? В даючи вам дисципліни, хорошим
батьком показує свою любов до вас, щоб ігнорувати вас і дають змогу виконати, як ви хочете, щоб
показати їх відсутність турботи про користувачів. Я б скоріше бути покарані, хто зробити це з-за
кохання, ніж жити в будинку, де я перебуваю нелюбимий. Ви б скоріше які вони ставитися до вас як
один вважатиме сволота?

Як сволота
, Але коли ви без кари, про що всі є учасниками, то ви ублюдки а не сини? Євреїв 12:8
Paul потім просить інше питання. Якщо ви так нелюбимої ваших батьків, що вони не мають часу,
щоб покарати вас, коли дисципліни називається для, тоді ви їх син або дочка, або ви ублюдок в їхніх
очах?
Щоб ви знали, сволота є дітей, народжених поза шлюбом. Це
означає, що дитина привели, тому що батьки займалися гріховної акт розпусти, і або перелюб. Для Бога,
що уродилося з гріх є гріх, саме тому така дитина розглядалися такі ставляться, (сволота), законів Бога.
Таким чином, якщо ви як батько не дисциплінувати коли дисципліни називається для, то ви
розповідаєте вашої дитини і Бог що дитина є не більше ніж сволота, небажані річ і не по-справжньому
вашої дитини.

Якщо дитина не дисциплінованим потім якого роду людина буде він/вона вирости і стати, Бог
використовує слово "Ублюдок" , щоб показати, як він вважає, що така дитина з батьками. Якщо на
батьківську любов своїх дітей так мало, що вони б не дисциплінувати де дисциплінувати закликав, то
чому Бог хотів запросити, дітей або батьків в небеса? Обидва вони в порушення Божих заповідей.
Якщо ви любите вашої дитини, і ви любити Бога, то це ваша відповідальність, щоб підняти вашу
дитину в законів Бога і закони країни, в якому ви живете. Коли дитина, залишилося вирішити, що є
правильним і неправильним на свої власні, вони будуть найбільш часто неправильно вибрали.
Коли батько shirks свою відповідальність, він залишає двері відкритими для сатани, щоб увійти в.
Це приведе діти жити нещасливого життя розчарування, коли вони не домагаються свого власного коли
вони ростуть в реальному світі.
П'ята заповідь робить правильний виховання дітей, обов'язки та відповідальність батьків. Щоб
покарати дитини є заповіддю від Бога, що батьківського повинні підготувати дитині для випробувань і
негараздів життя, а також послуху Богові. Провалом у цьому є гріхом проти Бога, батьки як примхливий
дитина здійснює гріхи, коли він робить неправильний вибір в житті.
Якщо батько повинен так мало занепокоєння для своєї дитини, то вони лікуються що дитини як
один вважатиме сволота. Якщо батьки вважати дитину сволота, тоді Бог буде ставитися до них так само.
Ніколи не були покарані, коли він був заклик, то не знаю любов до батьків. Якщо ви ніколи не знаєте,
батьки люблять, тоді як будуть визнавати, боги люблять, коли він дає вам?

Розглянути це: коли дитина постійно в даний час погане і робити речі, щоб порушити їх
батьків, батьки так часто зітхання і сказати: «дитина просто хоче уваги». Добре! Yea! Якщо ви, як
батько, взагалі не мають час, щоб дати уваги своїй дитині, потім ви розповідаєте ця дитина що не
любити їх. З дитиною, навіть увазі в порка, зовсім краще, ніж не уваги.
Наступний раз, коли ваша дитина діє вгору, не отшлепать його або її, просто забрати їх у руки і
дати їм обіймає та цілує і сказати їм, що ви любите їх. Наступного разу, не чекайте дитини діяти.
Обійняти день тримає блюз геть, щоб не згадати сатани.
Батьки, які не дисциплінувати їх дитини, так само погано, як батько, що зловживаннях своєї
дитини в ім'я дисципліни. Дисципліні дитина заповідь Божу, щоб зловживати дитини в ім'я дисципліни є
гріхом проти Бога.

Прийняти батьки дисципліни
Крім того, ми мали батьків нашої плоті, яку виправити нам, і ми дали їм шанування: ми нічого
не повинні коритися Отцеві духів і жити будемо? До євреїв 12:9
Будучи дитиною ми любимо наших батьків і дивитися тільки для того, щоб зробити їх любити
нас і пишатися нас. Коли наші батьки потім покарати нас, ми іноді відчуваю, що ми не заслуговуємо на
такому лікуванні від них і що іноді змушує нас повстати проти них. Але через деякий час, ми бачимо,
що дисципліна дав нам знання, що наші батьки допустимо відновлення від нас в наші спроби
незалежності і те, що вони не будуть терпіти. Тоді це веде нас до любові і поваги, ми завжди мали для
наших батьків.
Якщо ми, як діти можуть прийняти і вчитися дисципліни наші батьки, з плоті і крові, то це
показує, Бог що ми можемо і прийматиме дисципліни від нього.

Прийняти Божої дисципліні
Після того, були покарані наші батьки, чи не так все ще люблю їх? Свої Бога і приймати його
дисциплін, ми повинні не ще любить його, він, який пропонує нам вічне життя?
Як Бог покарати нас? Ви коли-небудь знав, що ви дали дисципліни від Бога і не ваші батьки?
Бо вони істинно протягом декількох днів, chastened нас після власного задоволення; але він для
своєї користі, що мати участь його святість. До євреїв 12:10
Наші батьки покарати нас, так що ми будемо виконувати їх диктує. Наші батьки розширюють
свою владу над нами, за свої причини і стандарти, які як хороший батьки основуються Заповідей Божих.
Бог з іншого боку, виховує нас, щоб ми могли знати його моральність, який є його праведність і
тим самим укласти небеса і таким чином, glorified у Бога.
Перебираючи Десять заповідей, а також вчення Ісуса, то ми занадто зробить його слави наших
слави. У тому, що Бог запросив нас разом з ним на небесах, тому що він прагне супутниками, але його
товариші повинні мати таке ж почуття чесність і моралі, що він має. Це не просто попутники, яка прагне
Бога Однак, сини. Коли наші батьки ставитися до нас як сини і дочки, так теж буде Бога. Коли наші
батьки покарати нас, це Бог, який через наші батьки, даючи нам інструкція про те, що Бог бачить, як
справедливості і несправедливості.

Пам'ятайте: аспект обіцяють, що Бог зробив Авраамові було усиновити в Божому домі
синів і спадкоємцями Царства Божого. Не просто як слуги, робити Боже торгів, але як син
успадкувавши всі речі, які Бог жіноче у тому числі вічне життя.

Дисципліна є не весело
Тепер немає покарання наразі здається бути радісною, але тяжкий: тим не менше, після цього її
yieldeth переміна плоди праведності їх тим самим здійснюють. До євреїв 12:11
Це ніколи не приємно бути дисциплінованим, як це відбувається, ми знаходять це тяжкий і
принизливим. Однак з часом, ми розуміємо, причина його, та уроки, які ми дізнаємося, дати нам мир і
розуміння, таким чином робить нас краще особи та ближче до наших батьків і Богу, для маючи переніс
його.

Залишатися сильним, в Господі
Слуги чоловіків
Слуги, бути слухняним для тих, хто майстрів по плоті, зі страхом і трепетом, в досягнення результату
ваше серце до Христа; не з очей послугу, як чоловіків pleasers; але як раби Христові, роблячи волю Божу від душі;
З доброї волі, служачи в, як Господеві, а не чоловіків: знаючи, що б то не було добре, що будь-яка людина чинить,
той же повинен він отримувати Господа, чи він бути облігацій або безкоштовно. До Ефесян 6:5-8
На землях на Близькому Сході, за часів Ісуса і апостолів рабство і людського кабалу був прийнятний
моральних закладом. Таким чином, і оскільки Paul має намір представляти свою віру як законослухняних, навіть
до законів земель і країни, в якій вона процвітала, Paul проповідує для тих, хто службовців інших людей, їх місці
в Божому Царстві.
Paul інструктаж, хто духи-слуги, бути слухняним своїх господарів і не повстати проти них. В їх служби
Paul радить що вони роблять все, що потрібно їх за своїх господарів, тих пір, поки це не в порушення Закону
Божого. У цю службу вони повинні завжди тримати Христа в свої думки і дотримуватися їх станції в житті,
знаючи, що в Христа вони буде звільнятися, вчасно.
Незважаючи на те, що вони опиняються в рабства з іншими чоловіками, він в кінцевому підсумку до
Христа, що вони мають їх на вірність, і відповідно до віри, вони повинні бути розташований безкоштовно.

Цієї всі утримань вірним всіх чоловіків вільний і раб, коли Духом живемо спосіб Бога, як було
встановлено в десять заповідей і вчення Ісуса, тоді Бог має подарунки для нас, як вчив Ісус, "щодо інших як ти
хотів би іншим робити вам."

Майстри чоловіків
І майстрів, робите те ж, що їм: forbearing, погрожуючи: знаючи, що ваш майстер також знаходиться
на небі; ні на є там поважати осіб з ним. До Ефесян 6:9
Paul говорить тих, хто майстрів інших людей, щоб втриматися, погрожуючи і зловживання своїх слуг,
тому що, навіть магістри проходять майстер, навіть Бог Ісус, і як Ісус Бог милостивий до всі так теж повинна бути
господарем чоловіків рабам своїм.

Повага осіб
Слів: "ні там поважати осіб з ним," означає, що Бог не судити про кого-то за їх статусу серед чоловіків в
цьому житті, що майстер чоловіків не більш вважається Богом тоді раб чоловік. Бог дивиться праведність
кожного однаково в душі не знаходиться в земні багатства.

Вся обладунки Бога
Нарешті, мої брати, кріпитися в Господі і в силу свого меча. Покласти на весь обладунки Бога, може, ви
будете стати проти хитрощів диявольських. До Ефесян 6:10-11

Вся броню є символічним сказати виховувати себе в повне і цілісне уявлення про Боже Святого
письма; саме в цьому, що у вас є могутньою зброєю захиститися від сатани і способи гріха.
Сатана є найуспішнішим в обманює людей, які не знають справжню слова Божого і тим самим
довірливі, у прийнятті лежить як правду і правда, як брехні.
Бо ми маємо боротьби не проти крові і плоті, але проти початків, проти влади, проти лінійки темряву в
цьому світі, проти духовного злоби піднебесних. До Ефесян 6:12

Існує могутній війна відбувається, яка була тривають з, перш ніж Адам з'їв від заборонений плід.
Війна не бився з мечі або Луки і стріли, або зброю або бомби, але замість цього в словах.
Боже Євангеліє Холлі є зброя і броня, які ми використовуємо, щоб відбиватися від помилкових
Євангеліє сатани. Якщо ти не знаєш Холлі слова Божого, то ви не будете знати якщо ви обманюють чи
ні. Це показано, вірно в наступні вірші.

І там була війна в небі: Michael та його посланцям боролися проти Дракон; і боролися дракона і
його Ангели і не переважали; не був їх місце знайшов більше в небі. І великий дракон був ганьбитимуть,
що стара змія, називається диявола і сатана, яка ж хто весь світ: він був кинутий на землю, і його
ангели були відлиті з ним. І я почув гучний голос, що говорив на небесах, "тепер це прийде спасіння і
сила і царство нашого Бога і сила його Христа: бо обвинувачем нашим братам спіткнутися, який
звинуватив їх перед нашим Богом день і ніч. Одкровення 12:7-10
Це загальноприйнята на землі, що чоловіки будуть боротися бої проти інших чоловіків і
Об'єднаних Націй буде війну проти інших держав, але ви ніколи не думали, що може бути війну на
небесах?
Задовго до того, сатана брехав Адама і Єви, сатана мав була проповідь його помилкові Євангелію
до ангели на небесах. Коли сатана викликало що Ісус, Син Божий, був розп'ятий на Хресті і помер
смертний смерті, ангели на небесах нарешті зрозумів, що брехун і брехун, який Люцифер і ці ангели, які
були обмануті помилкових Євангеліє сатани. Ангели світла потім об'єдналися в правду Святого
Писання і змусили ці занепалі ангели і Люцифер, сатана, з небес.
Бог говорить нам, це у вище віршах таким чином, щоб повідомити нам, що ми не можемо
протистати сатани, з гарматами й бомбами, але з виховання самих себе у Святій Євангелії Божої.
І вони подолали його кров'ю ягняти і слово від своїх свідчень; і вони додали не своє життя аж
до смерті. Одкровення 12:11
Коли у вас є Божої істини, потім ви не можете бути спокушений Сатаною. Якщо сатана робить
використання тих людей, які піддаються на обман і засліплені від Бога, щоб вас переслідувати і завдати
шкоди і вбити вас, просто пам'ятайте, що у вас вже beat сатани через праведність, бо він може вбити вас
і смертні після смерті, може померти, як зробив Ісус, але сатана не має влади над вашою душею.

Пам'ятайте занадто: Бог зробив обіцянки, і одним з них є Воскресіння вічного життя для
всіх, хто праведні в очах Бога.

Армагеддон
Тому то візьме вас весь обладунки Бога, може, ви будете здатні витримувати в дня злого і, все
виконавши, стояти. Отже, стійте, маючи підперезані girt про з істиною і маючи нагрудника правди; і ваші ноги
взуті в готовність благовістити мир. До Ефесян 6:13-15

Вся обладунки Бога посилання на вашу згоду з слова Божого і що Бог розшифровується як показали в
книгах Біблії і як це скорочено від десяти заповідей й вчення Бога в тілі людини, Ісус Христос.
Зло день є посиланням на день, коли сил зла об'єднає в рамках зусиль, щоб раз і назавжди знищити слово
Боже. Цей день широко відомий як Армагедону. Саме з цього дня, що Біблія говорить нам про три злих духів,
як жаби і їх спробі знищити все, що від Бога і поклонятися.

Три злих духів
І я бачив три нечистого спиртних напоїв як жаб прийшли з вуст дракона а з уст звіра а з уст невірний
пророк, тому що вони духи демонів, дива, що йти назад до: Королі землі і всього світу, щоб зібрати їх в бій цього
великий день всемогутній Бог. Одкровення 16:13-14
Бог використовує символіка три жаби , які поставляються з уст дракона. Дракон сатани, і духів, який
вийде з уст сатани брехні і обманів, які він постійно вивергає.
Дракон є посиланням на сатана, як показали в одкровення 12:3.
Звір – це довідник з анти Христос, як показали в Одкровенні 13:1-3.
Третій злого Духа, який йде вперед з уст сатана є лжепророк, який в свою чергу проповідує проти
поклоніння Богу, як це робить анти Христос, але проти моралі Бога, що анти Христос не зробила до недавнього
часу. Це брехня лжепророк, який викликає тих, яких на чолі з королем що Бог називає Abaddon, які є тих нехай
вільно по чотири ангели Євфрат, як показали в Одкровенні 9:14-15, якої заробітної плати жахливе війни на всі,
хто не поклоняємося, як вони вимагають.
Великий день Всемогутнього Бога є посиланням на Армагедону. Тому, що Бог думає про нього, як його
великий день, тому що коли цих сил зла по обидва боки битви з'єднані один з одним в одному місці, то буде
справжній слово Боже нарешті можна реалізувати весь світ, який залишається після Бога, руйнує ті встановити на
битву.
І зібрав їх на місце, яке по-єврейському Армагеддон. І сьомий ангел вилив його флакон в повітря; і великий
голос із храму Небесного, від престолу, кажучи: "це робиться." Одкровення 16:16-17
На " він "про сатани, і він збирає його сили чоловіків, втрачається в його брехні і обманів три злих
духів, щоб зробити бій один проти одного.

Пам'ятайте: Сатана ненавидить Бога і все, що він створив і стенди для таким чином сатана має
намір цих сил, кожна з яких засліплені брехнею сатани, не тільки знищити один одного, але щоб знищити всієї
землі і все життя на нього

Фраза " Це буде зроблено, "є Божим посилання на час, що Бог повинен був провести назад від вимогливий
покарання проти Люцифер і все, що пішли і став Сатаною.

Пам'ятайте: Сатани називають Бога брехуном і брехун. Бог повинен був показати всім, ангелів і
людей, що правду, і що настав Люцифера, який був брехуном і обманщик. З цього збору в Армагеддоні, Бог
здатна нарешті до кінця сатани Тримайся людства. З цієї точки, Бог тепер має можливість видалити сатани і все
це зло з інших весь Всесвіт і не тільки на планеті Земля.
І там були голоси і громи та блискавки; і там був великий землетрус, такі, як було не так, як чоловіки
були на землі, настільки сильний землетрус і настільки велика. Одкровення 16:18
Є три сил зла у світі сьогодні, які вважають себе ледве чи солдати Бога, але насправді солдатів
протилежних помилкових релігій. Ті, які приходять з річки Євфрат представляють одну релігійні рухи, тих, хто є
частиною анти Христос є ще одним і ті, які представляють невірний пророк, третій.
Маючи підперезані girt про з істиною, є посиланням на справжній слово Боже, як через старанного
дослідження у книгах Біблії.
Маючи у броню праведности є посиланням на десять заповідей, вчення Ісуса Христа, який
перекладається як маючи моралі Бога.
Маючи ноги взуті в готовність благовістити мир, є посиланням на Божому Євангелії, як поширений в
книгах Біблії.

Щит віри
Над усе Візьміть щита віри яким ви зможете погасити всі огненні стріли лукавого. До Ефесян 6:16
Щит віри , вашої Віруй (Віра), що слово Боже є істиною, і що Бог обіцяє вірні і може вірив з потрібен
поручитель.
І Візьміть і шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже: молитися завжди з всі молитви і
благання в дусі і дивиться thereunto з та молитвою за всіх святих. До Ефесян 6:17-18

І шолома спасіння є посиланням на Божа обітниця спасіння і життя вічне всім, хто поклоніння
Богові, як він команд, які живуть в параметрах того Бога моралі.
Меч Духа є віра у силу і величчю Бога, щоб перемогти всіх, хто виступає проти нього.

Бути Humble у вашу службу до Бога
Якщо буде тому втіха в Христі, якщо такі є комфорт любові, якщо будь-який стипендій Духа, якщо
будь-який кишечника і милість, виконати ye моєї радості, що ви бути однодумців, маючи ж любов, будучи
одностайно, розум. До филип'ян 2:1-2

Будучи "однієї з Богом," в дусі та моралі вас Богом як вашого захисту від сатани і його брехня.
Нехай ніщо здійснюватись через суперечки або незадоволенням; але в покорою розуму Нехай кожен
гідності одного краще, ніж вони самі. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен також на про інших. Нехай цей
розум в вас, який також був у Христі Ісусі: филип'ян 2:3-5

Не витрачайте свій час, приймаючи турбота про себе і свої власні бажання і потреби, досить
дивляться на інших, що може допомогти їм, хто перебувають у гіршому становищі, ніж ви. Думаю, що
благодійність, добра, любові і розуміння і перш за все милосердя, як Бог показав милосердя по
відношенню до вас.

Бога в тілі людини
Які, перебуваючи у вигляді Бога, думав, що це не захват бути Богові рівним:, але зробив собі не репутації,
узяв на себе його образ раба і було зроблено за образом і подобою чоловіків: филип'ян 2:6-7

Христос є суттю Бога. Що Бог пройшов шлях від Творця, і Господь Всесвіту, зробити себе в
образі людини особисто Ісус показує любов він має для своїх дітей.
І знаходять у моді як людина, Він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, навіть до смерті на
Хресті. До филип'ян 2:8

Бог не просто зробити себе в образ людини, але він прийшов не як лінійки або чоловіка,
багатство і влада, але як смиренний Карпентер, в покорі іншим, піддаючи себе біль від смерті. Той, хто
вічне вічне, дозволив собі відчути біль смерті, так що він хотів би знати нашу біль і тому матиме
праведність винесення рішення на всіх людей.
Смерть на Хресті була винахід від миски пекло, який видобувається максимальне болю і
страждань з тих прибив його. Господь дозволив він у формі і тіло Ісуса повинні випробувати цей смерті,
а не деякі інші менш принизливе і біль, заповнені смерті. Це він зробив для нас, що ми могли б через
його приклад знати свою любов.

Схилиться кожне коліно
Тому то Бог також hath високо підніс him,(Jesus) і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я: що в ім'я Ісуса
кожне коліно повинні цибуля, речей на небесах, і речі у землі та речі під землею; і щоб кожен язик визнавав: Ісус
Христос то Господь, на славу Бога Отця. До филип'ян 2:9-11

Тому що Ісус підкорився волі батька, так що ми могли б бути врятовані, Бог має підняв його у
славі так, що коли розмовляють його ім'я; всі почути про це буде лука нахиляти коліно і дати шанування
Ісус же чином, що вони будуть робити, коли стоячи перед Богом Отцем.

Продовжити у вашій вірі
Отже, мої улюблені, як ви завжди підкорився, не як в моїй присутності тільки, але тепер багато більше
моєї відсутності виробити свій власний спасіння зі страхом і трепетом. До филип'ян 2:12

Хоча Paul була ще в народі вони слухали, дізнався, прийнята і вірив у все, що він проповідував
їм. Те, що він більше не з ними, Paul є заохочення їх як і раніше у вірі своїй, як це було вчити їх і не
дозволяйте Євангеліє інших людей, що не мав Paul схилити їх від істини.

Зробити відповідно до Божого задоволення
Бо це Бог, який діє в вас і волю і зробити своїм уподобанням, робити все без нарікання і сперечаються,:
що бути непорочними і нешкідливі, сини Бога, без докір, в розпал криво і порочних нації, серед яких ye
світитимемо в світі; До филип'ян 2:13-15

Коли ви даєте собі Бога, він проявляє себе в вас, через розширений совісті, того, що добра і зла.
Слухати його голос і перебування швидко моралі Богу. Якщо ви витрачати час і зусилля, щоб вчитися і
знати всі моральні риси огляду в десять заповідей і вчення Ісуса і прагнуть зробити ці моралі ваш
моралі, то можна як один з Богом .
У цім криво і порочних, яка дотримується помилкових Євангеліє сатани, хто відстоює моралі
Бога, стати сяючий світло доброти, що далеко світить ті, навколо вас, які загубилися в темряві брехні
сатани і обманів.
Проведення вперед слово життя, що може радію нагоді до дня Христа, що я не запускати марно, ні
зужив. До филип'ян 2:16

Коли ви обійняти моралі Бога і дати поклоніння Богові як наказав в перших чотирьох з десяти
заповідей, то ви світло життя для всього світу, щоб побачити, що це інакше втратили в темряві брехні

сатани. Коли ви слідувати інструкціям Ісуса як Сейю свого пророка Paul, потім Paul має не проповідував
марно, і ні одна має Бог послав свого сина Ісуса, щоб навчити нас марно.
так, і якщо я пропонуватися на жертовність і служіння вашу віру, я радість і радійте з усіма вами. Ж
причини також ye радість і радійте з мене. До филип'ян 2:17-18

Радійте в Господі і будьте обережні
Нарешті, мої брати, радійте в Господі. Написати те ж саме для вас, мені дійсно не тяжкий, але для вас
це безпечно. До филип'ян 3:1
Бережіться псів, будьте обережні зла працівників, остерігайтеся concision, бо ми обрізаних, (в центрі), у
якому поклоняються Богу в дусі і втішаються в Ісусі Христі й не довіряють у плоті. До филип'ян 3:2-3

Це спроба Paul, показуючи його стурбованість, що інші, лжепророків, будуть проповідувати
вчення про помилку, і що ті, хто були показані істини через Paul і інші Апостоли, потрібно зберегти
сильні в ці вчення і не потягнути за помилкові слова і помилкові митних.
У вірші 3 вище я поставлений в дужках (в центрі), щоб показати правду про те, що говорив Paul.
Ті, третього заповіту мають Закону Божого написані на своїх серцях, не як закони, які необхідно
зберігати, але як аспекти свої індивідуальність, честь і морального характеру.

Пам'ятайте: "обрізання" є ті,

які є євреї, яких обрізується крайньої плоті. Але в

вище Стих Paul має на увазі ті, хто обрізаний серця, що є послідовниками Ісуса Христа вимагають
немає фізичного Марк, але мати духовного Марк. Це ті, які мають законами Божими, що написано на їх
серцях.
Якщо Закону Божого написано на серце своє, то ви все ще, слухняним Десять заповідей, але не
більше законом, зобов'язані бути підкорився, а частина того, хто ти; вашу особистість, вашу честь,
морального характеру.

Paul, племінні
Хоча я міг би також впевненість у плоті, якщо будь-яка інша людина Хіба думає, що він hath котрого він
може довіряти у плоті, я більше: обрізаний восьмий день, біржових Ізраїлю, племені Бенджамін, Іврит євреїв; як
зворушливо закону, фарисей; щодо ретельністю, переслідування церкви; торкаючись праведності, які є в законі,
бездоганний. До филип'ян 3:5-6

Paul був членом сім'ї, які були священиками храму, і як такий він одержав гарну освіту. З цього
стану буття храм священики і членів секти про фарисея, Paul в сім'ї, які проводяться місце і повагу в
суспільстві і в місто Єрусалим, сама.
Але те, що було за надбання мені, тих, що я за втрату вважав Христа. без сумніву так, і я вважаю, що
всі речі, але втрата для Превосходительство знання Ісуса Христа мій Господь: за кого я постраждав втрати
всіх речей і вважати їх, але гній, що я може виграти Христа. До филип'ян 3:7-8

Те, що речі були отримати до мене? Paul задається питанням, «незважаючи на те, що я повинен
був все це, що хорошого вони були відносно не маючи Христос?" У Христі всі ці речі я нарахував як
втрати, що сказати, вони не має значення як послідовник Ісуса Христа.
Paul посилається на знання Ісуса Христа мій Господь, для яких він страждав втратою всіх
речей. Paul подальшого розкриває, і вважати їх, але гній, що означає, що Paul підраховує все, що він
дав на його стипендій з Христом, як нічого не на всіх, тільки як гній порівняно з все, що він отримав від
Бога в обмін на свою віру.
Paul був готовий відмовитися від честь і престиж його сім'ї; , що я може виграти Христа. Це
ознака істинно віруючого, який ставить способів Бог вище своїх власних особистих бажань і потреб.

Божа справедливість
Можна знайти в нього, не маючи власну праведність шахти є закон, але те, що через віру Христа, який
Бога через віру праведність? До филип'ян 3:9
Що може знаю його і силу воскресіння і братерство страждань, що вживаються співзвучна до його
смерті; Якщо будь-якими засобами, я може досягти до Воскресіння з мертвих. До филип'ян 3:10-11

Не так, хоча я вже досяг, або вже були досконалі: але я дотримуюся після if, що я може
затримати, що для якого також я перебуваю затримані Христа Ісуса. До филип'ян 3:12
Браття, я себе не вважаю розраховувати: але це одна річ я роблю, забуваючи про те, що позаду,
і досягнув те, що раніше, я женусь позначки на приз високого поклику Божого в Христі Ісусі. До
филип'ян 3:13-14
Тому, хто буде досконалим, Будьмо таким чином налаштованих: Якщо ні в чому ви бути інакше
однодумців, Бог покаже навіть це до вас, і. До филип'ян 3:15
Тим не менш, до якого ми вже досягли, давайте йти по ті ж правила, давайте розуму те ж
саме. До филип'ян 3:16

Брати, бути послідовників разом з мене і відзначити їх, що ходити так як ви вже нас за
послугами ensample. До филип'ян 3:17
Багато ходити, з яких я говорив вам про часто, і зараз і розповім навіть плакала, що вони є
ворогами хрест Христа: закінчення якої є руйнування, чий Бог є їх живота, і чиї слави в свою ганьбу,
хто розумом земне. До филип'ян 3:18-19
Це був мій досвід, що як тільки я прийшла в повне розуміння того, хто є Бог і мета Ісуса Христа,
що у мене більше не міноритарної частки в групі речах світу цього.
Я колись був надзвичайно зацікавлені в читанні романах наукової фантастики, і я навіть Написав
й опублікувати одне мої власні, "доля людини, опублікованій опублікувати Америці." З моєї
підтримуючи вчення Ісуса і прийняття Десять заповідей в моєї особистості та морального характеру, я
більше не матимуть особливого інтересу речей художньої літератури; реальність цього світу, з сильним
впливом сатани на народи і народ, є набагато більш переконливим.
Бо наша розмову на небі; зі звідки також ми шукаємо Спаситель, Христос Ісус Господь: хто
повинен змінити наші мерзенний тіла, що він може буде свій стиль як до славного тіла його, відповідно
до робочого, згідно з яким він здатний навіть підпорядкувати всі речі себе. До филип'ян 3:20-21

Стояти швидко в Господі
Тому, мої браття, дорого й вінче для, моя радість і корони, так стояти у Господі, мої улюблені.
До филип'ян 4:1
я благаю Еводію і думати однаково, що вони бути з тим же увазі, в Господі. До филип'ян 4:2
Бути на увазі, що ж це ж переконання у всьому, що Бог розшифровується як і команд і у
всьому, що Христос Ісус навчав. Отримувати і приймати же розуміння того, як Paul має і як Paul і інші
апостоли проповідували і не додавання або видалення з все, що апостоли проповідували.
Прикладом цього буде як Paul проповідував щодо обрізання в плоті, що як у віри Ісус Христос, у
нас є Закон Божий написано на наших серцях і тому не мають потреби символічною фізична марки
обрізання.

Щедрий і даючи
І Помоліться тобою також, правда кокеткою співробітник, допомогти жінкам, що зі мною в
Євангеліє, з цементу також і з одним мій хлопець робітників, назви яких знаходяться в книзі життя.
До филип'ян 4:3
Rejoice у Господа завжди: і знову я кажу, "Rejoice". Нехай ваша лагідність буде відома всім
людям. Господь є під рукою. До филип'ян 4:4-5
Будьте обережні дарма; але в усьому, від всякої з подякою нехай ваші запити бути повідомлені
Богові. До филип'ян 4:6
І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки Ісусі Христі.
До филип'ян 4:7

Бути Санкт як в усьому
Нарешті, браття, просити все те, правда, просити все те є чесним, б то не було речі, які
просто, просити все те є чисто, б то не було речі, які прекрасні, просити все те добре звіту; якщо там
бути будь-який чесноти і якщо буде будь-яких похвал, подумайте про ці речі. До филип'ян 4:8
Зробити ті речі, які ви як дізнався і отримали і почув і бачили в мене,: а Бог миру повинно бути з
тобою. До филип'ян 4:9
, Але я в Господі дуже зрадів, що тепер в останній догляд мене hath процвітала знову; якої ви,
але не мали можливості. Не те, щоб маю: бо навчився за я, при цьому бути задоволеним. До филип'ян
4:10-11
я знаю і те, як бути abased і я знаю, як рясніють: скрізь і у всіх речей, які я доручив, щоб бути
повною і бути голодним, як в достатку, так і страждають повинні. До филип'ян 4:12
я можу робити все через Христа, який укріплює мене. Попри ви добре зробили, що участь узяли в
моїм горі. До филип'ян 4:13-14
Тепер филип'ян знаєте також, що на початку благовістя, коли я з Македонії, вийшов немає
церкви спілкувалися з мене як щодо надання та отримання, самі тільки ви. Бо навіть у
Фессалонікійський ye один раз послав і раз і мої потреби. Не тому, що я хочу подарунок: але я шукаю
плоду, що примножується на ваш рахунок. До филип'ян 4:15-17

, Але я все і в достатку: я сповнена, отримавши Епафродита речі, які були надіслані від вас і
запах солодкий нюх, жертва прийнятно, приємне для Господа. До филип'ян 4:18
, Але мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі Ісусом Христоса.
Тепер Богові й нашому Отцеві бути слава на віки і коли-небудь. Амінь. До филип'ян 4:19-20

