Працях Paul
Глава 11
Останнім часом, кінця днів
Багато хто будуть відходити від віри
Тепер дух ясно говорить, що останнім часом деякими відступлять від віри, даючи увагу до слухаючи духів
зваблювання і наук демонів; кажучи полягає в лицемірстві; Маючи свою совість обсмажені з гарячою праскою;
Я Тимофія 4:1-2

Вище може розглядатися як пророцтво, Paul, але він дає голос до того, що Ісус також говорив
про, так що це, по суті, однією з пророцтв Ісус. Я бачу це як маючи прибути пройти. Не тільки в мій час,
а в минулих поколінь.

Пам'ятайте: це говорить про тих, які визначаються як святих Бога, і що вони або їхніх дітей
буде потягнути, протягом певного періоду часу, від справжнього поклоніння Богу за помилкові
Євангеліє сатани. Це було вірно перший ізраїльтян, який прийшов з Єгипту з Moses, як це було правдою
перших християн.
Перший двісті років після Moses ізраїльтяни залишився вірним поклоніння Богу, а проповідував
їм Moses, але потім вони почали включати язичницьких ідей і практики в свою віру, яка свинця їм
далеко справжнє поклоніння Богу.

Анти Христос війнах проти святих
Це може також розглядатися як справжній перших християн. Перший двісті років після Ісуса і
життя апостолів святих Бог залишався вірним і пишним цвітом розквітла в межах Римської імперії,
зростаючий в цифрах з кожного покоління. Це було не що святих Бог врешті-решт подорожні
заблукали, як це було з євреями, але що нових сил виникло в світ людини, анти Христос релігії, що не
тільки проповідував говорить, але через свою силу як суверенною державою, а також будучи
помилкової релігії, він переслідував всіх тих, хто дасть поклоніння Богу, як він наказав. Таким чином
анти Христос з владою і бек римських імператорів, почали систематичні війни на Євангелії Бога, через

фінансові залякування, тортур і смерті, викликаючи тих, хто відмовлявся відмовитися від своїх
поклоніння Богу тікати в пустелю, таким чином, щоб піти від влади Римської Церкви яких є анти
Христос.
Отже, ви бачите, що перші християни не відвернутися від Бога, але тому, що вони були жорстоко
переслідував вони були змушені тікати цивілізованого райони імперії. Коли ті, хто поклонялися як Бог
наказав вліво, там були тільки брехні анти Христос, що залишився, так що всі наступні покоління лише
цих брехні судити по не маючи доступу до істини, навіть Біблія була оголошена поза законом, від
Римської церкви. Трохи дивно, що життя майбутніх поколінь, які називають себе християнином, думаю,
що вони дають істинне поклоніння Богу, коли вони не мають знань про справжній слово Боже, до сих
пір, в останні дні.

Що забороняє одружуватися
Забороняє одружуватися і командні утримуватися від м'яса, який сотворив Бог hath повинна надійти з
подякою в тих, що вірять і знати правду. Бо всяке творіння Боже, добре і нічого, щоб бути відмовлено, якщо він
буде отримано з подяки: бо він освячене слово Боже і молитви. Я Тимофія 4:3-5

Тільки згадка, що я бачу з заповідних одружуватися має відношення до церкви в Римі і його
відмовою дозволити змішані шлюби. Ще сьогодні Римська церква хмуриться на двох людей різних рас,
вийти заміж. Це політика збереження білої раси, білий, чорний раси, чорний, азіатських гонки, азійської
і так далі. Я бачу це як расизм і є способом створення розкол між расами, з тим щоб створити тертя,
недовіри і заздрості між людиною з різних частин світу і різних соціальних звичаїв.

Ісус говорить про расизм
Коли Ісус говорив про з гнів на ближньому без причини і що робити це році, вбивство когось, це
було расизму, що він говорив.
, Але я вам кажу, "що whosoever є розгнівався його брат, без причини повинна бути в небезпеці
рішення: і кожен, хто скаже, його брат, Raca, повинна бути в небезпеці ради:, але кожен, хто
кажуть:"Ти дурень,"повинна бути в небезпеці геєнни огненної. Matthew 5:22
Расизм визначається як ненависті з кимось з іншої причини,
ніж інші, що вони є різними, ніж ви є. Ця концепція знаходиться в пряме
протиріччя з вчення Ісуса.

Шкільний хуліган
Коментарі Ісуса були засновані на наступне:
Прагнути не з людиною без причини, якщо він зробив тебе немає шкоди. Заздрю не насильника і
вибрати ніхто з його способами. Приповісті 3:30-31
Слово "прагнути," визначається як: старатися, або боротися опоз
иції до чогось або рішуче конкурувати проти кого-т
о или что-то.
У інших слів, щоб бути в конфлікті з кого-то без причини, є вивести вас на ризик Божого суду.
Гнобителя як говорив вище- небудь хто буде використовує за
лякування або способи bully проти будь-кого іншого б
ез причини, інші, ніж вони мають ненависті, навіть як
що там не є причиною для ненависті .
Прикладом цього є школа Bully, хто залякує і висміює і штовхає поряд з іншими. Якщо ви
миритися ці дії Bully, потім ви в рівній мірі хулігана та грішить проти способи Бога і Ісус, який навчав,
що ми повинні любити наш сусід, не ненавиджу їх.

Їсти м'яса
Деякими відступлять від віри, командувач утримуватися від м'яса, який сотворив Бог hath
повинна надійти з подякою з них, які вірять і знати правду, який посилається на проповідь деяких
релігій (адвентистів сьомого дня, будучи наочний приклад), що дати правильний поклоніння Богу ви
повинні утримуватися від вживання м'яса. Ця релігія сприяє вегетаріанство як необхідний аспект
поклонінням. Як ви можете бачити те, що Paul написав цю ідею відмови від їдять м'ясо сприяє деякими
відступлять від віри і брехні сатани і не аспект True та виправити поклоніння Богу.

Потурання Бога
Paul продовжує зазначити свою незгоду з тих, хто проповідувати проти Вживання в їжу м'яса, з
такими словами. Бо всяке творіння Боже, добре і нічого, щоб бути відмовлено, якщо він буде

отримано з подяки: бо він освячене слово Боже і молитва. Одним словом, те, що сказав був Богом як
добрий час добре, і проповідувати іншим, ніж Бог має промовляв проповідувати сатани лежить.
І Господь промовляв до Moses і Аарона, говорячи їм "Промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи:"
Ось звірів, що будете їсти серед всіх ударів, які знаходяться на землі. " Левит 11:1-2
Ті, що проповідують проти того, що Бог звелів не Бога і дати поклоніння марно.

Отримані подяки
Paul використовує слова, "отримано з подякою", щоб вказати, що ми повинні дати молитви до
Бога, щоб освятити і благословити їжу, що ми збираємося отримати, у випадку, якщо це м'ясо від
язичницьких жертви, а також м'ясо, які спочатку були виключені з тих тварин, ми повинні з'їсти і ті, які
Бог прямо не заборонив, ми не їмо. Ці тварини можуть бути знайдені в наступних вірші: Левит 11:1-47 .
Paul потім говорить нам: бо всяке творіння Боже добре, що означає, що це не те, що ми їмо що
буде осквернити тіла, але те, що ми говоримо назад від гирла, у вигляді брехні і ненависті, що
осквернити тіла.
Саме з цієї причини чому ми повинні дати молитви подяки перед кожним прийомом їжі, таким
чином, щоб дозволити Богові, щоб освятити їжі, перш ніж ми споживаємо, для незалежно від того, що
ви їсте, якщо спочатку благословенні Богом, це Бога і, отже, без гріха.

Міністри слово Боже
Якщо ти поклав браття, на згадку про ці речі, то ти будеш вправного міністра Ісуса Христа,
харчуватися вгору за словами віри і добре доктрини, ухопися ти маєш досягнута. Я Тимофія 4:6
Але відмовити нечестивих і старий байками і здійснювати самого себе скоріше до благочестя. Бо тілесні
вправи profiteth мало: але благочестя корисно до всіх все, маючи обіцянку життя, який зараз є і що, що попереду.
Я Тимофія 4:7-8
Це вірно і гідним усякого. Тому ми як працю і терпіти наругу, тому що ми віримо в Бога живого, який є
Спаситель всіх людей, особливо з тих, що вірять. Я Тимофія 4:9-10

Проповідувати вченню Ісуса
Ці речі команда і вчити. Хай ніхто не зневажає твоєї молодості; але ти приклад віруючих, у word, у
бесіді, у благодійних, у дусі, у вірі, в чистоті. Я Тимофія 4:11-12

Це відповідальність старшого покоління, щоб пройти по шляху Бога як вони вчили, їхні батьки,
щоб нове покоління буде не, через незнання, забруднювати віри з помилкових традиції та інтерпретацій.
Тих, хто старше покоління і ті освічені в вчення Ісуса, повинні бути прикладом для нового
покоління в усьому, що розкриває правоту і добре слів, що Ісус говорив. Коли старше покоління не
вдається передати свою віру, коли люди починають втрачати перед Богом і таким чином спокушений
Сатаною.

Дати відвідуваності читання
Аж поки вернуся, дати відвідуваності на читанні, повчанням, щоб доктрини. Нехтувати не подарунок
твою, яке дав тобі пророцтво, з покладення рук пресвітерів. Я Тимофія 4:13-14
Як я підтримуюче по всій написання на цій сторінці, це необхідно, що ми виховувати себе в слово Боже, і
що може бути зроблено тільки якщо ми читати і вивчати слова написано в Біблії.
Читання , наріжний камінь для освіти, навчання призводить до знань, знань для розуміння, всі з яких,
необхідні, щоб знайти Бога.
Медитувати на ці речі; дати самого себе повністю їх; що твоя прибуток може з'явитися до всіх.
Стережіться, самого себе а для доктрини; як і раніше в них: бо при цьому ти будеш як самого себе і їм, що чую
тебе. Я Тимофія 4:15-16

"Доктрина" що Paul Говорячи про вчення Христа Ісуса, які включають в себе всі книги Біблії,
тому що вчення Ісуса має за основу, що Бог має наказав і доручив з самого початку, починаючи з Адама
і Єви.
Слово "медитувати," визначається як: зосередити увагу на те, рет
ельно про щось, планувати і дати розгляду про щось
думати .
Paul використовує слово "медитувати," справити враження на нас необхідності не тільки читати
Біблію але одержання розгляду те, що ми читали, з наміром на набуває розуміння.

Поваги, основою для любові
Повага старших
Докір не старостою, але Помоліться йому, як батька; і молодих чоловіків, як брати; Старші жінки як
матері; молоде сестрами з усіх чистоти. Я Тимофія 5:1-2

Це йде разом з другого заповідь Ісуса, "Люби свого ближнього, як ви б їх люблю тебе". Коли
ви даєте поваги всім, вам показати вашу любов до всіх. Це, як Бог, і в цій якості ви стати "Одним з
Богом".
Слово "благайте" визначається як: з проханнями до кого-то, благ
аючи про кого-то, прошу кого-то, благаю щось від ко
гось, щоб просити або вимагати щось від когось щос
ь.
"Благайте" хтось, як батько, це показати повагу до мудрості і поради кому-то, як будуть робити
це з вашим власним батьком. Що може бути краще, ніж щоб показати повагу до інших, ніж дати їм ж
шанобливе б вашого батька або матері?

Кваліфікації
Я ще раз повинні дати кваліфікації на коментарі по Paul. Paul є припущення, що ті, хто
знаходяться в позиції влади і лідерство, (старших), чистий і праведниками, але історія показала нам, що
це не завжди так. Це одна річ, щоб ставитися до всіх з повагою, але не погодитися з судження зробив
помилку необхідно вирішувати. Дозволити помилка продовжити полягає, щоб дати засоби до існування
як сатана.
Всі люди, навіть найбільш благочестиві з нас, схильні до помилки, потрібно Ісуса, що ми
показуємо нашу любов до наших братів, як ми хотів би, щоб показати свою любов до нас, тому, якщо
брат, навіть старостою розглядається бути помилково ви, це ваша відповідальність, щоб вказати цю
помилку, з поважає як ця людина заслуговує , використовуючи Боже Святого письма як ваші посилання.
Правильну роль Святого Бога є вчитися, підкорятися і потім проповідувати іншим вчення Ісуса.
Якщо хто-то, навіть на старшого, розглядається вас, як перебуваючи в помилка з те, що ви знаєте, щоб

бути правдивої дороги Христа, то це ваша відповідальність, щоб показати, що старша і всі інші в зборах
помилка, використовуючи Святе Письмо, наприклад, ваш доказ помилки.

Повага вдів дійсно
Честь вдів, які дійсно вдів, але якщо вдовиця маєте дітей або племінники, нехай вони спочатку навчитися
розповім про благочестя вдома і requite їхні батьки: бо це добре й приємне перед Богом. Я Тимофія 5:3-4
Слово "дійсно," визначається як:
1. слово, що додає до точки, тільки що зробив,
2. торгівлі та розвитку надає додаткові після описове
слово чи фразу,
3. висловлює здивування або цікавість або невір'я чог
ось.
Ці визначення, все вірно, але як використовуються в вище Стих Paul, слово «Насправді» означає:
1. Насправді,
2. Насправді,
3. По суті,
4. У дійсності,
5. По правді кажучи,
6. Як насправді даної підтримки докази .
Як спосіб кращого розуміння слова "дійсності" перейти до значення слова кореня, "справу" визначається
як:
1. Навмисні дії чи праці,
2. Дія в цілому, тим більше, що контрастує з промовою.
Коли ви робите те, що "ВОІСТИНУ", ви зробити це в правду і насправді, такі, як у сфері праці, що ви
займатися чого-небудь досягну. Щоб бути Сен з Богом дійсно, означає, що ви витратили певний час і зусилля,
щоб навчити себе у вчення Ісуса Христа і отримали уявлення про все, що на десять заповідей означає,
застосувати до.
Коли ви називати себе Святого Бога, але не насправді знайшли час і зусилля, щоб дізнатися і зрозуміти, то
ви не Святий дійсно, але за словами тільки і як такий не є дійсно Святого Бога.

Таким чином, те, що Paul говорив вище, жінка ваш Парафіяни, які є справді вдова і по правді кажучи,
заслуговує нашої допомоги, але якщо вона має дітей або племінники, це вони, які повинні побачити потреби
жінки, перш ніж всього зібрання вплутується.
Таким чином Парафіяни вчить повагою до сім'ї вдова і показує, що це обов'язок членів сім'ї, щоб
побачити потреби вдова, перш ніж вона стає Уорд заповіту. Це абсолютний протилежне, що проповідує
лібералізму.
У цій Paul проповіді п'ята заповідь, честь, що ви мати і батько, оскільки воно має набагато більший сенс
що просто Уделеніе честь матері і батька, але відноситься до відмови шануємо всіх, хто Святим Богом, і ті, які
мають потенціал стати святими Бога.

Справді вдова
Тепер вона, це справді вдова і пустельній, захитається Бога і в нім пробуває в благання, молитви і день і
ніч. Я Тимофія 5:5
Я припускаю, що Paul дає визначення справді вдова, як того, хто є знедоленим, емоційно і економічно.
Але вона що твоя задоволення мертвий, а вона прив'язана. Я Тимофія 5:6
У цьому вірші Paul використовує слово задоволення як обмежувач щодо того, чи є вона вдовою дійсно чи
ні. Тому важливо, що ми намагаємося зрозуміти те, що визначення, що Paul дає цьому слову.
Словник визначає слово "задоволення", як:
1. Відчуття щастя, радості й задоволення,
2. Задоволення почуттів, особливо сексуального задоволення,
3. Відпочинку, релаксації або розваг, особливо на відміну від роботи або щоденна рутина.
4. Те, що задовольняють, джерелом щастя, радості й задоволення.
Я інтерпретувати Paul говорить, якщо вдова щасливі або радісною проходу її чоловіка, то вона не вдова на
ділі і тому не заслуговує жалю, ні щедрістю інших зборів, але якщо вона справді вдова а знедоленим робити на її
чоловіка що проходить, а потім вона є заслуговують наші жалю і щедрість.
Незважаючи на те, що Paul використовує вдова, як, наприклад, в першу чергу тому, що в що момент часу,
жінка без підтримки людина залишиться бездомних і в бідності, але це також тримає справжній чоловік чия
дружина вмирає і не в змозі підтримувати себе самостійно.
Якщо будь-хто, хто входить до нашої громади, стає знедоленим, через смерть члена сім'ї або через
проблеми зі здоров'ям, то це тільки правильний і благочестивим, що ми, хто здатен, повинні допомогти наш брат
чи сестра.

Сім'я перший
І ці речі дати в заряд, що вони можуть бути бездоганний. Я Тимофія 5:7
Дати в заряд", має таке ж значення, як" щоб дати відповідальність перед
, "тому що Paul кажуть, що перед або церква має відіграти бачачи потреб"справді вдова, ", він повинен дозволити
сім'ї діяти по-перше, як спосіб дозволяє їм жити у відповідності з наміром п'ята заповідь Божу і тим самим бути
бездоганний не дотримуватися Заповідей Божих.

Це не так до Ісуса
Але якщо будь-який забезпечити не свою власну і спеціально тим свого власного будинку, він hath відрікся
від віри і гірше, ніж є невірними. Тимофія 5:8
Якщо член сім'ї не бажає, щоб побачити потреби вдова, то ця особа не у вірі, вчив Ісус і таким чином ще
гірше, ніж невірними, які не знають нічого кращого. Якщо такі виявилася, членів зборів, то вони повинні бути
заборонив і дав освіту у відношеннях Бога. Якщо вони ще навіть не покаялися своїх безбожний шляхів, то слід
мати на увазі що вони підлягають висилці з Парафіяни і церкви.

Дати допомогу для праведників
Нехай не вдовою братися до числа до шістсот років, будучи дружина однієї людини, також повідомив
про для добрих справ; Якщо вона виховали дітей, якщо вона подали незнайомців, якщо вона є омив ноги на святі,
якщо вона є полегшення страждають, якщо вона старанно після всякого доброго діла. Я Тимофія 5:9-10
Якщо ті, хто почуває себе потребують допомоги є історія добрі справи і святих дій, потім дати їм
допомоги є праведними тому, що вони не впасти у відчай і стати розчарувались віри. Воно не є неправильним для
таких прийняти благодійність від інших, бо благодійність віддається тим, що сатана не отримати фундаменти в
серці загиблих. Прийняти благодійності, не як з інших ваших сусідів, але як подарунок від Бога, що зроблено
через добре серце, ваші сусіди.
Бог забезпечує для тих, хто любить його, і форми його положень не завжди є духовним, але іноді
проявляються через дії і благодійність інших людей.
Ось чому Ісус говорить нам, що якщо ми показуємо, милосердя і доброту до інших, це так само, як якщо б
ми показали милосердя і доброту до Ісуса.
Тоді праведники відповість його, кажучи: "Господи, коли ми побачили тобі hungered і годували тебе? Або
пити і дав пити? Коли ми побачили тебе мандрівником і взяв тебе? Чи нагим і наділяються тебе? Або коли

побачили ми тебе хворим, чи в в'язниці і прийти до тебе?" І король повинен відповісти і сказати їм: "Поправді
кажу вам, так як ви зробили це до одному з найменших цих мої браття, ви зробили це до мене." Matthew 25:3740

Молодші вдови
Але молодше вдів, відмовитися від: Бо коли вони почали віск безглузде проти Христа, вони будуть
вступати в шлюб; Маючи прокляття, тому що вони мають скинути їх перший віри. Я Тимофія 5:11-12

Що Paul є сказати, не надання благодійної допомоги для молодих жінок, які є вдовами. Він
дозволяє припустити, що якщо вдовами молода жінка, то вона стає простою і неробство породжує зло.
Це наміри Paul, що ці молоді жінки не потребують благодійність від інших, що вона може просто
придбати ще один чоловік, видаляючи її від злиднів.
Це могло бути вірно в стародавні часи, коли жінки не мав власності прав і не може
успадковувати активів її померлий чоловік, але будь-які Святого Бога і добру репутацію з церквою,
необхідно приділяти допомоги, за потреби допомоги. Щоб змусити молоду жінку на повторний шлюб,
просто тому, що вона молода, це не в дусі християнської благодійності. Цим я бачу по Paul будучи ще
інший приклад його забобонів жінок і бачимо їх як ніщо більше, ніж рухоме.
І стріляння вони вчаться бути простою, блукаючи про від будинку до будинку; і не тільки в разі простою,
але tattlers також і метушаться, говорити речі, які вони не належить. Я Тимофія 5:13

Я визнаю, я знаю, що багато жінок, які витрачають час на інших плітки і деякі говорили те, що не
відповідає дійсності і зробив вгору. Якщо Однак вони пліткарів, то вони завжди були одним, повторний
шлюб не збільшити не зменшувати ця риса, яка відкриває недалекоглядність. Я бачу, як той, хто
перебуває в режимі простоювання без достатньо, щоб зберегти них зайняті можуть, як правило, стати
пліткарів, але це стосується як чоловіків, так і жінок.

Знаю, що це: бути на busybody ставить вас на ризик бути в непокорі дев'ятого заповідь, яка
говорить: "ти не будеш дачі неправдивих показань". Подумайте про це, чоловіків і жінок, тримати
ваші думки і ваші слова в славу Божу а не в судження про інших.
Я буду, тому що молоді жінки одружитися народжувати дітей керівництво будинку, немає дайте події
супротивника говорити reproachfully. Для деяких вже звернені убік після сатани. Я Тимофія 5:14-15

Хоча Paul спрямовує ці слова на тільки для жінок, я бачу це так добре, поради для чоловіків, а
також. Це добре, що ми тримаємо зайнятий, якщо ви працюєте на освіту і розуміння Бога Святого
Письма, а потім неробство і плітки є далекі.

Відповідальність лежить сім'ї
Якщо будь-який чоловік або жінка, хто вірує має вдів, нехай полегшити їх і нехай не церкви
тарифікується; Це може полегшити тих, хто дійсно вдови. Я Тимофія 5:16

У цій Paul дає інструкції, що потреби вдова є відповідальність своєї родини а не церкви, або, як я
бачу, не з уряду. Вона, що виходить з розумінням п'ятдесят заповідь, яка говорить: "честь матері і
батька," має більш глибокі наслідки, які пов'язані з повагою і благодійність до інших і не тільки ваші
батьки.

Старійшин, які правлять
Нехай старших це правило добре для підрахування гідним подвійний честі, особливо вони, у word і
доктрини. Для Писання говорить: "ти будеш не мордочка бика, що читає на кукурудзу. І праці є гідним своєї
нагороди. Я Тимофія 5:17-18
Якщо хтось закликати на Богом до служби духовні потреби заповіту і прийняв час і зусилля, щоб
дізнатися і добре розуміти Писання, потім ці ж нні бути надані прожитку церкви в нагороду за хороший сервіс і
прихильність до духовних потреб заповіту.
Це стосується, даючи пожертвувань до церкви. Ці гроші використовуються не тільки для обслуговування
та підтримку спорудження храму, а й для компенсації міністра.

Безкоштовний доступ до
У служінні, дано мені Бог, встановлення та обслуговування цю веб-сторінку я ніколи не просили будь-які
пожертви, не буде i. Бог дав мені всі кошти, які мені потрібно подивитися на утримання цієї веб-сторінки. Ось
чому доступу і завантаження або друк з все, що я пропоную на цій сторінці безкоштовно і без обмежень що інше,
ви не намагайтеся робити гроші через будь-якої публікації чи проповіді змісті, представлені на цій сторінці. Як
Ісус сказав, що дається вам безкоштовно є буде відданий вільно.

Старійшини залишатися вірним Ісуса
Проти старостою отримувати не звинувачення, але перед двох чи трьох свідків, їм, що гріх докір, перш
ніж все, що інші також може боятися. Я Тимофія 5:19-20

Раніше сказав, що якщо ви виявите, що старостою або міністр проповіді помилкових Євангеліє що ти
протистояти їм їх про помилку негайно і перед іншими в зборах.
Що Paul говорить, є, що потрібно мати двох чи трьох свідків вперше. Я думаю, що Paul має на увазі гріхи
плоті і не помилки в Євангеліє. Якщо ви бачите церкви elder або пастор брати участь у будь-які протиріччя
заповіді Бога, то він не потрібно з вас, щоб принаймні один інший, але бажано два інших свідком цього гріховної
закону, перш ніж ви Зіставте людини з їхніх гріхів. Під час спроби звинуватити без доказів, то це вас, хто може
бути догану а не на в гріху.
З помилками в Писанні тим не менш, ви тільки повинні надати Писання в питанні як доказ старійшин
помилки.
Я звинувачую тебе перед Богом і Господа Ісуса Христа та elect ангелів, що ти спостерігати ці речі без
воліючи один перед одним, нічого не роблячи, упередженість. Я Тимофія 5:21
Покладання рук раптом ніхто, ні бути причетними гріхи інших чоловіків: тримати самого себе чистий.
Я Тимофія 5:22
Води більше не пий, але трохи вина для шлунка твого та часто використовуваних немочі. Я Тимофія
5:23
Гріхи деякі чоловіки готові заздалегідь, збирається до суду; і деяких чоловіків, вони прямують після. Так
само й добрі справи деяких стали відомі кайдани заздалегідь; і вони, які в іншому випадку не може бути
приховано. Я Тимофія 5:24-25

Земне або духовні речей
Бонд службовців і рабів
Нехай, а численні слуги, як і під ярмом розраховувати свої власні майстрів гідним пошани усі, що ім'я Бога
і його вчення не бути хули. Я Тимофія 6:1
Цей вірш спрямована на тих, хто в кабалу або рабство інших людей. Коли Paul писав ці вірші, рабство
було загальні і прийняли умови життя людини, але рабство не узгоджується з те, що Ісус навчав. Ісус вчив, що
увесь людський рівних в очах Бога, і якщо ви обійми вчення Ісуса і живуть моралі, що він навчав, можна
домогтися статусу на Святого Божого, незалежно від поточної ситуації. Коли Ісус навчав, що ми є любов нашого
брата, як ми б нашого брата, любити нас, це видалити право мати ще одна людина в рабство до вас.

Бонд службовців
За часів Ісуса і Paul народ Ізраїля, так і серед євреїв в інших частинах світу рабство було не прийнятно
законом, але було дозволено кабали у вигляді кабальних слуг. Різниця в тому, що рабом є власністю, де, як
облігації раб це лише для обмеженої кількості років. Вважати це договір між один чоловік або жінка, давати
службу до іншого. Це, як правило, завдяки за борги по зарплаті.
За законом цей кабалу тільки могли тривати, поки що, що був винен була повернена, а потім був
випущений раб. На жаль, євреї зупинився, підтримуючи цей аспект закону і почав проведення Бонда службовців
невизначений термін, який є одним із скарг, що Бог з народ Ізраїлю, що призвело до Бога анулювання другий
заповіта з його.

Дотримуватися ваших майстрів
Вище Paul розповідає тих, хто пов'язаний або ведений до "Розраховувати свої власні майстрів гідні
честі всіх," який є ще один спосіб сказати, що вони є майстер по праву, і це правильно, що ви дати їм повага як
хороший слуга. Потім Paul додає наступне: " Яке ім'я Бога і його вчення не бути хули" говорять про мені що
Paul вважає рабства і кабального сервітуту як прийнятний аспект умови життя людини. Це не як Ісус навчав, і
тому не так, як Бог хоче, яка є однією з причин, чому в християнському світі, рабство була заборонена 200 або
більше років тому.
, Там є гарна причина, чому Paul і інші апостоли проповідували це для тих, хто в сервітуту тим не менш,
вона обертається навколо те, що Ісус сказав. "Дати кесарю те, що таке Цезаря а Богові, який є Божим." Це
означає ваше життя тут, на цій землі знаходиться під верховенство сили земним (сатана), які дозволяють людини
підневільний стан, але ваша душа не належить до нікому, крім Бога, тому якщо ви знаходитесь в підневільний
стан, це лише тимчасові і якщо ви живете в заповіді Бога, то вам буде надано притулок у дусі де немає не кабалу.

Майстри бути Merciful
І ті, хто має панів віруючих, нехай вони не зневажати їх, бо вони брати; але скоріше зробити їх
обслуговування, тому що вони вірні і улюблені, причасниками вигоду. Ці речі Навчіть та вмовляв. Я Тимофія 6:2

Виходячи з те, що я знаю і дізналися чином Бога і вчення Христа, рабство не є прийнятним
Богом. Оригінальний законом мати Bondman було прийнятно, але бути на Bondman залишається не
незмінним, відповідно до законодавства, як це бути рабом.

Bondman це той, який погоджується з тим, за контрак
том дати свої послуги для визначеного слова в обмі
н на значення з огляду .
Якщо ви довго в інший, і ви погоджуєтесь, що ви будете працювати для цієї людини терміном на
п'ять років, після чого борг окупилися, то ви знаходитесь на bondman. Ви охоче поставили себе в службу
до іншого в обмін на значення.
Слов'янський є хтось хто насильно розміщена у службі і
ншої, без згоди і є власністю іншої особи і тому належ
ить до цієї людини, як робить потомства, які можуть
потомство раб .
Тому що рабство не є потурання Богом, це не гріх для рабом повстати проти свого господаря і
проти законів чоловік, які дозволяють для однієї людини володіти іншим. Це добре для Святого Бога
боротися проти всіх зло, і це зло, рабство.

Панів віруючих
Якщо ви є послідовником Христа і думаю, себе, щоб бути Святого Бога, то для вас, щоб володіти рабом
робить вас лицеміром і немає не Святий.
Якщо ви маєте контракт з іншою людиною і зробив їх bondman за контрактом з вами, то ви, в параметрах
того що є прийнятним як Святого Бога. Тих пір, як ви лікувати bondman з усіма любов, милосердя і розуміння, що
ви б будь-який інший ваших братів у Христі, то ви знаходитеся в межах ваші права як Святого Бога.

Люблю ваші майстри
В тому, що ви охоче прийняв, ставши на bondman, це правильно, що ви робите обслуговування ви
контракт без гніву, ненависті або обурення ваш майстер. Ви повинні, як є воля Божа, виконати кабалу, наскільки
ваші здібності.

Братів у Христі
Якщо ваш майстер є науковим Святого Бога, то ставитися до нього як вам буде є церковним старійшиною,
з повагою робити його верховенство над вами.

Дати хороший сервіс
Коли ви брати участь в роботі, що ви контракт бути як якби ви були співробітник і не bondman, роблячи
все можливе, щоб зробити справедливу днів роботи для компенсації, ви отримуєте.

Перевага учасниками
Перевага, що Paul говорить про є обіцянки Бог дав всім, що є Святим Богом. Якщо Бог не знаходить
нічого злого про те bondman тоді ваш майстер не є злом або і повинні бути підкорився сумлінно контракт, ви
зробили з ним.

Ті, які вчать інакше
Якщо будь-яка людина навчати інакше і погоджуєтеся не корисний слів, навіть слова Господа нашого
Ісуса Христа і вчення, що відповідно до благочестя; Він пишається тим, нічого не знаючи, але, що любить про
питання і чвари в слова, про що гряде заздрості, чвари, перила, зло здогадуючись, готелю, порочні сперечаються,
чоловіки пошкоджений уми і знедоленим правди, вважаючи, що посилення є благочестя: від таких зняти самого
себе. Я Тимофія 6:3-5

Якщо будь-яка людина навчати інакше
Якщо ви прийшли на кого-то хто проповідує Євангеліє, що Ісус не навчити, то відкидати те, що
він проповідує. Як Святого Бога, це ваш обов'язок, щоб спробувати показати цей примхливий чоловік
помилок, про які він здійснює, але якщо він відкидає правду про Ісуса, то це найкраще, що ви самі
дистанціюватися від нього.

Говорить ненормативної лексики
Якщо ви прийшли на хтось говорить в ненормативної лексики, не тільки, що проти Бога, але
використовує непристойності в його промові, а не корисний слів, якщо вони відкидають спроба
показати їм шлях Ісуса, то ви повинні самостійно дистанціюватися від нього.
Ріс в дитинстві, більша частина моєї тітки і дядька говорили в попередньому непристойності
безперервно. Я тому, дізнавшись від них, також говорив так, як вони зробили. Знадобилося сильний
сили волі, щоб зловити себе говорити таким чином, коли я прийшов, щоб зрозуміти помилка такі мови.
Навіть сьогодні з все, що я дізнався від Бога, я коли-небудь зловити себе. Саме з цієї причини, що ви
повинні тягнути від тих, що розмовляють ненормативну лексику, бо заразно вам.

Ті, що говорять на відміну від вчення Ісуса
Якщо ви зіткнулися з тих, хто використовує безбожний слова, які, за свої слова і вчинки,
називають себе безбожні, рекомендовано, щоб триматися подалі від них. Вони не є свого роду людей,
яке Святого Бога подружитеся або навіть спілкуватися з.
Як Святого Бога це ваш обов'язок, щоб спробувати показати їм свої помилки, але якщо вони
відкидають справжній слово Боже, потім вони втратили до сатани і їх слід уникати.

Заняття земного багатства
Але бути побожним і задоволеним великі вигоди. Бо ми не принесли в цей світ, і це напевно, ми може
нести нічого на, і маючи їжі та одягу, давайте бути при цьому вмісту. Я Тимофія 6:6-8

Коли люди живуть своїм життям в гонитві за багатством і речі з землі, вони залишають немає
часу для тих речей, які мають значення в спасіння. Незалежно від того, як багатих ставши в житті все це
залишається позаду, ви можете взяти, не зможе з вами в смерть або на нове життя попереду і тому
витрачати свій час в тому, що переслідування це нерозумно. Робота для покласти їжу на стіл і дах над
головою, крім цього, яка є потреби життя, ви витрачаєте свій час.

Спокус багатства
Але вони відіграватимуть багаті впасти в спокусу і пасткою і в багатьох дурні і образливі
пожадливостей, які втопити чоловіків у знищенні та погибелі. Для любові гроші є корінь усіх зол:, при цьому
come бажані після того, вони мають помилилися від віри і прокололи себе через багато горя. Я Тимофія 6:9-10
Незважаючи на те, що я тільки недавно прийшов у стипендій Христа, здебільшого в моєму житті, я був
задоволений робить досить того, що виконав мою родину потреб і не більше. Такого ставлення, має час від часу
залишив мене і мою сім'ю на важкі часи, але ніколи не ми пройшли без їжі і дах над нашими головами.
Мій син з іншого це дуже добре бізнесмен, який через працьовитість і наполегливість зробив сам
мільйонером насправді. Мені було дуже сумно для нього, однак, оскільки в свої досягнення багатства він
перетворив його назад на Бога і все, що Бог обіцяє. Я намагався допомогти йому бачити те, що він не вистачає,
але ще, я не знаходжу його уважний до моїх слів.
Але ти, О Божа, людино втекти ці речі; і слідувати після правди, благочестя, віри, любові, терпінням,
лагідністю. Я Тимофія 6:11

Добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, ухопися й покликаний і ти Змагай добре визнання перед
свідками багатьома. Я Тимофія 6:12
Я даю тобі заряду в очах Бога, що quickeneth всі речі, і до Христа Ісуса, який раніше Понтій Пилат був
свідком добре визнання; що ти зберегти цю заповідь, без плями, unrebukeable, поки з'явлення Господа нашого
Ісуса Христа. Я Тимофія 6:13-14
Які, за його разів він повинен показати, хто є Блаженний і тільки означав дух, Цар царів і Господь
пануючих; хто тільки має безсмертя, житло в світлі, що жодна людина не може звернутися до; якого ніхто
hath бачив, як не можна: ким бути, честі та влади вічне. Амінь. Я Тимофія 6:15-16
Них, які багаті на цей світ, що вони бути не шляхетними, ні довіру у невизначеною багатства, але в Бога
живого, який дає нам багато всіх речей, щоб насолоджуватися; що вони роблять добре, що вони бути багатим у
добрих справах, готовий розповсюджувати, готові до спілкування; Прокладка в магазині для себе хороший
фундамент проти часу, щоб прийти, що вони можуть ухопися за вічне життя. Я Тимофія 6:17-19

Опозицій науки
О Тимофію, (всі улюблені), зберегти те, що прагне до твого довіри, уникаючи нечестивих і марно
babblings і опозицій науки помилково так звані: який деякі сповідують мають помилилися щодо віри. Благодать з
тобою. Амінь. Я Тимофія 6:20-21

Такі фрази є цікавим для мене, тому що це дає підтримку на те, що я писав про, на цій сторінці
під назвою "Божого творіння." Фраза є "опозицій науки помилково так звані." Більшість, якщо не всі
християни і для всіх я знаю, що євреїв вважають, що наука еволюції і Писання Біблії знаходяться в
опозиції, один на інший. У письмовій я під назвою "Божого творіння," я показую як це переконання є
ще один брехні сатани.
Бог зробив і робить використання еволюційного процесу; Різниця лише в тому, що Бог
використовує контрольованого процесу, який він твіки один раз в той час, який викликає результат
буде, як він має намір, і уявити собі не випадковість результати, як Дарвіна.

Пам'ятайте: Бог сотворив Вселенну, і таким чином це Бога і, отже, правда. Навіщо Бог дав
інструкції з дисципліни науки і протилежні інструкція в Біблії? Наскільки я стурбований, не хотів, отже,
відсутність паритету з-за брехні сатани і помилкові інтерпретації першому розділі Книги буття.

За допомогою науки помилково
Коли Paul каже, що наука, коли використовується як спосіб спростовуючи Писання Біблії в даний
час використовується помилково, який є, як я вже писав. Наука не спростовує Біблії і правильне
пояснення Біблії не спростовує вірно і доказовою науки.
Я повинен зізнатися, що я був здивований, перший раз, коли я прочитав вище віршах з двох, для
я впевнений, що Paul мала знання науки дізнатися про це. Незважаючи на те, що Paul був добре
освіченою людиною свого часу, такого роду знання, що є говорив про тут, не існує, тому я не менш
певні, що слова не Paul, але були передані Paul Богом, бо тільки Бог хотів би знати, це правда. Врештірешт, Paul є пророком Бога і як такий є одним через кому Бог говорить. Це ще інший приклад або доказ,
на мій погляд, що Бог є реальним і інтелектуальне і будучи мислення, не міф або фантазії.

Обіцянка Христа
Тому то я нагадую тобі, що ти розпалити дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх. Бо Бог не
дав нам Духа страху; але влади і любов і здоровому розумі. Тимофія 1:6-7

Освічені знань
Бог дав тих, хто до святих Божого, дух, сила і любов і здоровий розум, це означає, що ми є влада, щоб
вивчити і освічені себе в коханні справжній слово Боже, і ця влада здобуті знання, Ми насолоджуємося
здоровому розумі і впевненість, що те, що Бог показав нам це правда , і все, що суперечить те, що Бог показав
нам брехні.
Коротше кажучи, Saints Бог можна побачити брехні сатани для брехня, що вони, легко і без плутанини,
робить нас більше не можуть бути обмануті так.
Бути не ти тому соромиться соромся засвідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня: але страждай з
Євангелією за силою Бога, скорботи Тимофія 1:8
Слово "соромно" визначається як: соромно чи жалю , яка є, сказати, що як ми прийшли до
розуміння слово Бога і його значення, ми не повинні соромитися говорити іншим те, що ми були огляду
розуміння. Незважаючи на те, що більшість інших буде відкидати Божу істину, тому що це суперечить те, що
вони сказали, це правда, ви повинні стояти на повний зріст у своїх знаннях.
Коли, хто, вислухавши ваші пояснення того, що Бог показав вам бути Божої істини, відхилити і насмішок
ви, не будуть збентежені, те, що ви говорите, але говорити з ще більшої впевненості і впевненість, що це їм,

помилково, ви не. Чим більше ви проповідуєте Божої істини, більше ймовірність того, що ті, хто чув, ви прийдете
до розуміють істину і подивитися, брехня, що вони думали, щоб бути правдою.

Альтанкою облюбували благодаті
Хто hath врятував нас і закликав нас з Святий, закликаючи, не по нашу робіт, але згідно свого
призначення і благодать, яку вдихнув у нас у Христі Ісусі, перш ніж у світі почалося, Тимофія 1:9
Хто має врятував нас , є посиланням на Бога-Ісуса через його милосердя дав ми, хто є Святим Богом
спасіння.
Закликав нас з святих телефонну , відноситься до нашого поклику або метою, для проповідування
справжній слово Бога все, що ми знаємо і зустрітися.
Слово "виклик" визначається як: сильне бажання слідувати , як у слідувати у
вчення Ісуса Христа.

Пам'ятайте: слово «Святий,», яка використовується в Біблії, є синонімом слова правда,

ч

и правда , тому Бог дав святих Божому сильне бажання слідувати в шлях встановити Ісуса і проповідував
іншим словам говорив Ісус Христос.
Paul потім включає потрібно використовувати обмежувачі, коли він говорить, "не відповідно до нашої
роботи," яка є сказати, що Бог вибирає, які будуть святих Божому, не за будь-які зусилля наших власних в
отримання знання слова Божого, але згідно свого призначення і благодать .
Для мене, щоб пояснити це найкраще знову використовувати мій власний досвід та їх конверсію для
правдиву віру. Для більшості з мого життя я знав, в глибині мого розуму, що Бог був реальним, і що час від часу
Бог дасть мені напряму. Це я погодився, але я поставив не будь-якого справжнього призначення на це почуття, і
він ніколи не давав мені будь-якої причини, щоб бути ближче до Бога, ні уникнути гріха.
Озираючись назад, на моє життя, я знаю, що Бог мав на меті для мене, але він тільки повідомлені цієї мети
мене в 2009 році, коли мені було 58 років. До 2007 року я не зацікавлений в Біблії, в яких або те, що Ісус
представлені або бути слухняним Десять заповідей. Чому Бог обрав мене, я поняття не маю, але я знаю, що Paul є
правильним, вона не має нічого спільного з все, що я робив, (робіт), це продиктовано повністю благодать і
милість Бога, що він бачив, що щось у мені, що я не бачу в себе.
Це не означає, що ніхто, хто займає час і зусилля, щоб дізнатися Боже Слово вірно, (бере участь у роботі),
буде не визначено Богом бути Святого Бога, тому що всіх, хто праведників в очах Божих є прийнятними для Бога.
Paul потім говорить нам, що ми є, "дано нам в Христа Ісуса до початку світу," який є посилання на
наступне:

Господь захоплював мене на початку свого шляху перед його роботи старих. Я була створена з
everlasting, від початку, або коли-небудь землі була. Приповісті 8:22-23
Глава 8 книга Приповістей є уявляючи себе, перш ніж він народився жінки в людина Ісус Христос. Перед
тим, як Бог викликало землі формуватися, Христос був поруч з ним, вічне вічне.

Маніфесту в Ісуса
А тепер виявлену через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, що й смерть зруйнував і хто має приніс
життя і безсмертя світло Євангелією: II Тимофія 1:10
Хоча Христос був там з самого початку, Христос є лише проявлятися до нас у людині в Ісусі. Ось чому
Ісус є Син Божий, і Ісус є Христос, Бог у плоті людини.

Скасовані смерті
Через гріх Адама усіх людей зазнають смертний смерті. З жертву Ісуса Бог дав чоловікам потенціал вічне
життя, або через Христа чоловіків може врятував від вічної смерті. Це не тільки що Ісус помер на Хресті, що
людина має надію на відкуплення, але те, що Ісус навчав.
Якщо ви є послідовником Ісуса Христа, то немає людини, що ви будете слідувати, але те, що Ісус
навчав. Якщо ви слідувати тому, але не живуть в мораль те, що Ісус навчав, то ти не справжній послідовником
Ісуса Христа, і хоча ти називаєш себе християнином, ти тільки на Святого Бога, якщо ви жити за вченням Ісуса.

Paul призначається
Ухопися я впевнений, поставлений проповідником і апостол та викладач язичників. Для що викликають я
також страждають ці речі: все-таки не соромно: Бо знаю, кого я ввірував та впевнився, що він в змозі
тримати те, що я вчинив йому: проти того ж дня. II Тимофія 1:11-12
У ці два вірші Paul виявлення його "Віра", або "переконання" що те, що він проповідує було приділено
йому Господь Ісус і що в цьому переконані, Paul запевнив що Бог буде переважати і виконає Своє обіцяння.
Триматися зразка здорового вчення, що чув ти від мене, у вірі і любові у Христі Ісусі. Що гарна річ, яка
припоручене тримати Святим Духом, що в нас пробуває. II Тимофія 1:13-14

Те, що Paul проповідував, будучи заснована на який Ісус навчав і, отже, "здорових слів ті," і
таким чином ми повинні тримати що Paul проповідує у вірі, як справжня.

Якщо що-небудь, що Paul, або кого-небудь проповідує не дається підтримки Ісус навчав,
створений на основі того, десять заповідей, потім провести на те, що Ісус, проповідував і відкидати те,
що не підтримується вчення Ісуса Христа.

Вмовляння Paul
Ти, мій син, бути праведності, що в Христі Ісусі. І те, що чув ти від мене багатьох свідках, те Передай
вірним людям, що будуть спроможні інших навчити. Тимофія 2:1-2
А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Немає людини, що warreth entangleth себе зі справи
життя; аби догодити йому, хто вибрав його, щоб бути солдатом. Тимофія 2:3-4
І якщо людина також прагнути masteries, поки він не увінчалися, за винятком він прагнути законно.
Виноградар, що laboureth має бути першим причетними плоди. Розглянути питання про те, що я кажу; і
Господь дає тобі взаєморозуміння в усьому. Тимофія 2:5-7

Проповідуючи Воскресіння
Пам'ятайте, що Ісуса Христа з насіння David воскрес із мертвих, за моєю Євангелією: коли я страждаю
неприємностей, як лиходій, аж облігацій; Але слово Боже не пов'язаний. Тимофія 2:8-9
Коли Paul каже: "за моєю Євангелією," він не каже, що його слова його і не Бог, але те, що проповідує
Paul, будучи розмовною Paul, робить його на відміну від того, що проповідував у храмі і як такий ставить Paul в
утвердженні з храму старшими, для яких вони позначити його послугами "злодій" і прагнути розмістити Paul в
"облігацій "або в'язень таким чином, щоб примусити замовкнути його слова правди.
Тому що Paul проповідує слово Боже, як учив Ісуса, слова не можна прив'язати, незважаючи на те, що
може бути Paul.

Ради вибраних
Тому я терпіти всі речі для обраних в продажу майна, що вони також можуть отримати спасіння, яке є
в Христі Ісусі, зо славою вічною. Це вірно: "бо якщо ми бути мертвими з ним, ми буде царювати з ним: якщо ми
відмовити йому, він також буде заперечувати, нам: якщо ми невірні, зостається він вірним: він не може
зректися самого себе." II Тимофія 2:10-13
Ці речі покласти їх в пам'яті звинувативши їх перед лицем Господнім, що вони боротися не про слова без
отримання прибутку, але боці на слухачами. II Тимофія 2:14

Посилення розуміння
Вчаться покажи Богом, що працівник не має потреби соромитися, справедливо розділити слово істини.
Але уникають нечестивих і марно babblings: бо вони зросте до більш безбожність. І своє слово з'їсть чи стане
виразки, які стосуються правду мають помилилися, кажучи, що воскресіння вже повз; і повалити віри деяких. II
Тимофія 2:15-18

Фраза "Вірного навчання науки правди" відноситься до людини старанних пошуків для Божої
істини. "Справедливо розділити" означає витрачати час і зусилля на зн
ання Божої істини, через вивчення та дослідження .
Якщо ви сумніваєтеся ця інтерпретація, Paul, сам дає підтримку, сказавши нам на перше слово
"Дослідження". Paul говорить те ж саме, що я говорив, не вважати, що інші розповісти вам як слово
Боже, вивчення та дослідження, так що ви будете знати, через освічених знання а не через "Сліпа
Віра".
Коли люди приймають і вважаю, що є сказав їм сліпо, не переконавшись, що розмовляють з те,
що Бог говорить нам в Біблії, це як сатана здатний обдурити тих, які можуть інакше намір дати
поклоніння Богові, як Бог команд, що ми повинні.

Марні Babblings
Інші вірші вище можна знайти когось, хто чує вчення Ісуса і має намір проповідувати те, що він
дізнався до інших, тільки для того, щоб прикрасити їх навіть дуже маленькі речі. Це "марно Babblings"
, що Paul має на увазі. Бог каже нам, що він дав нам його заповіді й постанови, і що ми хочемо не
збільшувати або зменшувати, що-небудь з них, так що коли ви прикрасити слово Боже, щоб зробити
його fit деякі особисті переваги, то видалити його від слова Божого і перетворити його в брехня,
роблячи ви агент сатани без вашого навіть на знаючи, що сталася.
Коли ви таким чином проповідувати це Помилкове Євангелія, корумпованих тих, кого ви
проповідувати в вважаючи Лі, тим самим, видаляючи їх від порятунку.

Бог знає його сини
Проте основу Боже стоїть впевнений, маючи це запечатати, "Господь знає тих, хто його." І нехай всі,
що nameth ім'я Христа відступить від неправди. II Тимофія 2:19

Якщо ти називаєш себе християнином потім слід дотримуватися та прийняти вчення Ісуса без зміни чогонебудь, що Ісус Taught. Ви те, що Ісус навчав прикраса або будь-який з слова Божого таким чином, щоб fit вашого
бажаного значення, то не лише в ви не християнин чи маєте ви насправді агент сатани. Бог знає, якщо ви його
істини, або якщо ви дати словах, щоб бути християнином. Або ви поклоняються Ісусу Христу точно так, як Бог
має певні або ви не поклоняються на всіх, і ваш поклоніння марно.

Суден до честі
Але у великий будинок, не тільки судин золота і срібла, а також з дерева і землі; і деякі до честі і деякі,
щоб зганьбити. Якщо людина тому чистку себе від них, він повинен бути посудину до честі, освячені і
задоволення для використання майстра і підготовлені до всякого доброго діла. II Тимофія 2:20-21
Вище Paul використовує символікою макіяж різних судини представляють собою різні рівні праведності,
що люди мають.
Судно золото є представлення найвищий рівень праведність що або Святого Бога, срібло представляє
кого-то, який майже досяг праведності, тоді як судна, виготовлені з дерева або землі, (керамічні), це ті люди,
найдальшої праведності.
У родині кожен з нас досягли різних рівнів праведності. Бог використовують тільки для тих, хто повністю
вирішена праведність і сподівається, тих, які близькі до досягнення. Таким чином ті, що досягли праведність є
судин честь і підготовлені до всякого доброго діла, завдовжки вміщує дух Господній, у той час як тих, хто до
сих пір досягти повної правди і тих, хто далеко від нього, нічого не варті, провести дух Господній.

Пожадливостей
Пожадливостей: але слідувати правди, віри, любови, миру з ними, які вимагають від Господа від чистого
серця. II Тимофія 2:22
Найбільш поширені пожадливостей було б цікавим в блуд, але це також відноситься до заняття землі, а не
дух.
Визначенняправди" досягнення Божого моралі, як це визначен
о вчення Ісуса Христа і як перераховані в десять запові
дей . Якщо ви живете в рамках параметрів, встановлених Божого моралі і зробити Божі моралі моралі, то ви
домоглися праведність і разом з даючи вірно і правильний поклоніння Богу, як наказав Бог, у перших чотирьох з
десяти заповідей, ви досягнете статус Святого Бога.
«Віри» визначається як: віра в або мати довіру у кого-то, навіть
самого себе . Як використовуються тут Paul це засоби мати віру і вірити в обі

цянки, зроблені Бога і проявляються в воскресіння Ісуса
від смерті. Коли ви вірите, то у вас є віра.

Нерозумні й розучилися питання
Але уникнути нерозумно і розучилися питання, знаючи, що вони гендерні чвари в. II Тимофія 2:23
Слово "Foolish" визначається як:
1. Показ або в результаті від нестачі гарне почуття а
бо судження,
2. Почуття або що здається смішним,
3. Бути соромно, або не знаючи про доцільність таког
о дії або слова,
4. Не вистачає значення або речовина.
Paul використовує слово "Unlearned," який показує мені, що Paul не бажає, щоб задати питання, для яких
ми не мають ніякого знання. Слово "розучилися," означає: не вистачає в освіті .
Я ще раз повинен погодитися з Paul. Для досягнення знання про те, що ви повинні спочатку дізнатися про
це, щоб Paul говорить, що поки ви засвоїли, що існує знати, не ставлять запитань, і якщо ви це зробите тоді ви в
даний час нерозумно.
Якщо це насправді те, що говорив Paul, потім ще раз я повинен погодитися з ним. Якщо, коли ви
знаходитесь в процесі навчання собі, ви не запитань про те, що вас бентежити, потім ви загнати в кут вашу
здатність вчитися.
Як я показав усьому цих сторінках цієї веб-сторінки, що я часто часи поставити запитання Священного
Писання, то я приступити до препарувати проблема поки не досягнуто взаєморозуміння. Для мене це єдиний
спосіб досягти освічених знань.
Якщо Paul насправді говорить, що ми не повинні запитати питання про те, що ми ще не знають, то Paul є
помилково. Якщо я ніколи не просив будь-які питання просто тому, що це зробить мене виглядати нерозумно,
щоб зробити це, то я б ніколи не досягли знання в даний час у мене, і ця веб-сторінка не буде існувати.

Питання гендерної чвари
Paul потім дає причини, чому ми не повинні запитати дурні питання, коли він говорить нам: знаючи, що
вони гендерні чвари в. , Якщо ми не зможемо задати питання, тому що зробити це потягне за собою інші, щоб

стати сердитися, або ображені з нами, тоді ми б перебувати в невіданні і доведеться розраховувати на сліпу віру,
прийнявши, що інші сказали нам, як правду, без сумніву. Я показав багато разів у цієї сторінки, яка не так, як Бог
хоче, знання може бути досягнута тільки через виховання та освіти можлива тільки якщо ми задаємо питання про
те, що ми не знають в надії, що відповідь буде видалити нашого невігластва.
Хто ми задаємо питання з дуже важливо. Я завжди приходили до Бога і його Святій Євангелії, для
відповіді на моє запитання, і я рекомендую це всім іншим. Коли ви попросіть людини, будь то член сім'ї, або ан
висвячений міністр, ви ризикуєте можливість, що вони є так само неосвічені люди теми, як ти як до істинне слово
Боже.

Пам'ятайте: Тільки дурний питання йде непроханий.

Прагнути не
А раб Господній не треба прагнути; але бути ніжними всім людям, apt навчити, пацієнт, лагідністю,
інструктаж, ті, які виступають проти себе; Якщо Бог може дасть їм покаяння пізнанні правди; і що вони
можуть відновити себе з Сіті диявола, який є узятий ними в полон йому за його волею. II Тимофія 2:24-26

Служителі Господа
Я визначаю раб Господній наступним чином. Тих, які мають було показ
ано, правда слові Божому і потім маючи була обрана
Богом, по даний час торкнулася Духом Святим, хто п
отім брати участь в акції справжній слово Боже, про
повідуючи, що вони були показані в будь-яких і всіх і
нших .
Щоб повністю зрозуміти це визначення, потрібно розуміти сенс я розмістити на деякі слова, які
використовуються у визначенні.
Щоб знати справжню слово Боже в першу чергу вимагає можна визнати і погодитися, Божої
істини від того, що сатана говорив, яка мала вас повірити була правда. Прекрасний приклад одного
такого брехні сатани це перший день суботній.
Всіх, хто християнських, за винятком невеликого числа, прийняти і спостерігати суботи в
перший день тижня, або неділю. Ці Крістіан вважають, що це справжній день суботи і мали що віра з
дитинства.

Коли вони відображаються в Біблії, що Бог каже: "але, сьомий день – Субота Господа, вашого
Бога, в ній повинна робити ніяких робіт, вихід 20:10," вони відображається напис, але не визнати, що
ці слова підказують їм, що знаходиться в прямій опозиції до що вони практикують. Вони насправді
затушувати ці слова і ігнорувати їх.

Правда чи брехня
Справжній слово Боже визначається як: ці цілі слова Бога, говорив
з його пророків, як написано в книгах Біблії .
У декількох вірші в декількох різних книг Біблії, Бог говорить нам, що сьомий день – Субота
Господа, і таким чином, ці справжній слово Боже, Генезис 2:1-3, вихід 20:10, Второзаконня 4:1-2, щоб
дати три таких місцях.
Коли ви вважаєте, як бути правдою нічого усні чи письмові які не дається підтримки Біблії, то те,
то брехні сатани. Покажіть мені, були в Біблії написано, перший день тижня, це лордів день відпочинку
і наказав спостерігати, як Святий суботній, ви не зможете, тому що Бог Ісус ніколи не говорив ці слова.

Обрана Богом
І потім маючи був обраний Богом. Як Paul має вже пояснюється,
Бог вибирає, які будуть святих Бога, це не те, що вам робити, чи не що дає Бог підібрати ви чи ні, але
Бог вибирає як є його власної мети і благодать.
Коли Бог вибирає когось бути Святого Бога він робить це, будучи зворушений Духом
Святим. Ви були зворушені Святого Духа? Ви навіть знаєте, що означає буття зворушені?
Я дав опис мого досвіду, коли я був зворушений Богу в іншому місці в цій веб-сторінці, але
Коротше кажучи, це потужне почуття, що підійшов до мене, фізичного, психічного і духовного, все в
той же мить. Хто-небудь був присутній, коли Бог доторкнувся до мене і побачив моя реакція, як мені
спало на думку, вони б думав, що я був з якийсь захоплення. Це був, що безпомилково і глибоким.
Я прошу вас читача; у вас виникнути така річ? Якщо у вас є ви може не визнали його за те, що це
було в той час, але я впевнений, що Бог буде показаний вам правду про те, що трапилося незабаром
після цього, як він зробив зі мною.
Якщо ви не відчували цей потужний екземпляр, то я сумніваюся, що ти Святого Бога в правді, як
Бог дав мені визначити його. У 2007 році незадовго після того, як Бог став показувати мені його

справжній слово, я був такий зворушений з радістю, що Бог давав мені, я хотів би розповісти іншим, так
що я написав і опублікував книгу просто під назвою: "Вивчення Біблії." Ця книга була нездатність,
точка, я не зміг навіть дати його геть.
Те, що я хочу сказати, що на той час я ще не вибрали за Бог і не ще були торкався Святим Духом.
Я не був, поки Святого Бога, незважаючи на те, що пристрасть і ревнощі проповіді справжній слово
Боже вже заповнили мене, я ще не була готова, як того вимагає Бога.
Як я вивчав і досліджував слово Боже, я не пізнається загальна весь сенс тим, що я дізнався. Не
було, поки Бог доторкнувся до мене, що я досяг розуміння.

Хто потім брати участь в акції справжній слово Боже
Не було, поки після того, як я був зворушений Богу що Бог запитав мене, щоб встановити цю
веб-сторінку і сприяти його Святе Євангеліє, щоб весь світ.

Раб Господній не треба прагнути
Слово "прагнути" визначається як:
1. щоб старатися, щоб досягти або придбати або з
розуміти щось .
2. займатися спору чи дискусії, де ви намагатися
змусити ваш погляд на інших .
У вашу службу Богові трудитися на досягнення розуміння і знання, але коли ви досягнення цієї
мети, не намагайтеся навчати інших вашого розуміння, використовуючи силовий слова або дії. Це
показано, вірно в те, що Ісус сказав апостолам, коли він послав їх, щоб проповідувати Божого Царства.
Ось я посилаю вас назад як овець в розпал вовків: Отож, Будьте мудрі, як змії і прості, як
голуби. Matthew 10:16
Як молодь я згадую шкільні вчителя, який буде використовувати силовий методи, щоб отримати
своїх учнів, щоб дізнатися, що вчителі спроба доручити. Це було зі мною, що, якщо я був невизначеним
або вчитель не змогли зрозуміло що, яку вони навчали, що я хотів би запитати питання, що
відображення моє невігластво. Цих вчителів, хто знав, як бути вчителів, були в змозі відповісти на мої
запитання з пацієнтів з усіх питань, які я був налаштований запитати, але були інші вчителі, які були

бідні в вчити інших, що без сумніву зрозуміли вони самі. Розчарований мене, вони б лаяти або насмішок
мене перед класом, таким чином, щоб скинути свої власні недоліки, зробивши мене виглядати
нерозумно. Те, що Paul говорив вище є не як були цих бідних вчителів, але навчати інших з терпінням і
лагідністю.

Бути ніжними усім людям
Бути ніжними у ваші слова і дії.
Пам'ятайте: Сказав багато брехні сатани, і до недавнього часу, справжній слово Боже має
приховані і репресованих, спочатку сатани через свої анти Христос і в даний час через невірний пророк
сатани, який є безбожним релігії лібералізму.
При спробі навчати інших в істину, що ви придбали, багато хто буде повставати проти вас і стати
оскорблены кажу вам. Коли це станеться, не намагайтеся применшити або присоромити нікому, бо для
цього буде штовхати їх від слова ви намагаються розмовляти, який в свою чергу буде штовхати їх від
справжній слово Боже. Коли хтось чинить опір ви, знайдіть час, щоб представити їх з правду Святого
письма як дано в книгах Біблії. Якщо вони як і раніше відкидають, що ви говорите, потім відступити і
спробувати показати їм використовуючи інший підхід на більш пізній час.

Бути вчителем
Ісус-наш учитель; тому якщо ви використовуєте вчення Ісуса як свій основний інструмент
виховуючи інші справжній слово Боже, ви зможете краще, щоб навчати інших. Ніколи не намагайтеся
використовувати свої власні слова, щоб давати пояснення, якщо ви вперше процитувати Писання.
Таким чином ви даєте справжній слово Боже, він був записаний на Ісуса або пророка, а потім за ваше
пояснення даючи Писання означає, може досягти успіху в навчанні іншим. Це метод, який я зробив
використання на цій сторінці.

Будьте терплячими
Багато членів моєї родини були життя давні зв'язки з декількох церков і тому виховувалися в
помилкове звіщається тих церков. В кабінеті справжній слово Боже, під керівництвом дано мені Бог я
знаю, що більшість того, що моя сім'я вважає, помилково. В моє бажання, щоб поділитися з ними, що
Бог показав мені я зробив кілька спроб передала їм у те, що вони сказали, з що насправді говорить
Біблія. Здебільшого, вони всі відмовилась від цих спроб, але в моє терпіння з ними і наскільки мені
відомо, що лежить сатана, спокусливий і не легко долають мене за останні кілька років показано їх через

мій приклад, як вона ставиться до сьомої суботи день і в моєму безперервний цитуванні з Писання і
потім дати істинний сенс і добилися хоча б невеликі допуску за кількох, що деякі з те, що я говорив є
правильним. У мене було набагато більше успіху з людьми в інших країнах, ніж я мав з моєю родиною,
однак.

Маючи лагідністю
Слово "лагідні" визначається словник, як:
1. Показ м'якість або Спок природи,
2. показує submissiveness і відсутність ініціативи або си
ла волі.
Англійське слово "лагідні" таким чином, не відображає правдиве значення те, що Бог говорить,
коли Бог посилається на "скромніше."
Слово "лагідні"-Англійське слово, яка замінює оригінальний Стародавніх івриті слово "Anayv"
яке визначається як, узгодження Біблії:
1. Depressed в розумі чи обставини,
2. Ніжний у думки і дії,
3. Бути скромним або смиренний обставин чи соці
альний статус,
4. Бути "Бідним," як у соціальний статус.
Навіть це визначення не дає істинне значення те, що Бог насправді має намір коли він
посилається на лагідні, як показано в наступних вірші.
Але лагідні успадковують землю; і повинен радувати себе в достатку миру. Псалми 37:11
У цьому вірші на "лагідні" що Бог говорить про є Святим Богом. Таким чином, те, що визначає
Святого Бога так само, як те, що визначає, хто є "лагідні". Ісус визначає Святого Бога як:
Ті, хто тримати заповіді Бога (Десять заповідей) і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення
12:17
Це визначення є також визначення про те, хто є справжня ізраїльтян. Незважаючи на те, що ці
вище визначень можна і відображає індивідуальність, святих Божих, самі по собі вони не свідчать, що

коли Бог відноситься до кого-то, як "лагідні", він має на увазі їхнього буття Бога с
вятих .

Ті, які виступають проти себе
Здебільшого, люди, бажання і мають намір, щоб вони були праведні в їх повсякденному житті,
бажаючи, щоб прагнути небеса і життя вічне, але хоч і свої наміри та бажання, найбільш не
відповідають, що це сказати, що вони роблять те, що виступають проти себе .
Я повністю усвідомлює, що ті, які присутні на кілька церков, які посилається на себе як
християнського або єврейських або мусульманських, що вони роблять це у сподівання, що вони дають
вірно і правильний поклоніння Богу. Єдина проблема в тому, що Бог має прописано точно, як ми
зібралися, щоб дати поклоніння йому, і якщо ми відхилятися навіть у найменшій мірі, потім ми
поклоняємося марно.
З цього розуміння, сатана створила релігії, яке має вигляд справжнього поклоніння Богу, але на
самом деле підроблені і заміна для справжнього поклоніння Божого, проповідуючи сатани помилкових
Євангеліє. Таким чином, хто присутній і поклоніння, як ці церкви проповідувати, поклонятися марно і
тому в опозиції до себе як вони інакше б намір бути. Вони все ошуканим і засліплені сатани
помилкових Євангеліє і False церков, які вони відвідують.

Кінець днів пророцтва
Це також, знати, що в останні дні настануть тяжкі часи прийде. Для чоловіків повинен бути коханцями
власного "я", користолюбці, пишні, гордий, богохульників, неслухняні батькам, unthankful, unholy, без природних
любов, trucebreakers, наклепники, несвідомому стані, запеклою, despisers тих, які гарні, зрадників, п'янкі,
благородний, любителі задоволень більш ніж любителів Бога; Тимофія 3:1-4

Я впевнений, що якщо ви дасте розгляд вище чотири вірші, ви погодитеся, ці речі, які Paul
прогноз відбувається навколо нас сьогодні. Для мене це доказ того, що ми дійсно в кінці днів вже.

Настануть тяжкі часи
Perilous разів, не просто відноситься до війни, чвари і хто ж боїться, а також відсутність
домашньої безпеки, час, коли outlaws та інші лиходіїв кімната магістралей і провулків, з-під контролю.
Це проявляється в торгівлі наркотиками і дітей молодшого віку, які змушені займатися проституцією,
серед інших зло акти, що відбуваються у світі і в наших власних громадах сьогодні.

Самолюбні
Для чоловіків повинен бути коханцями власного "я", є посиланням гомосексуалісти, а також
особи, які є настільки егоцентричний, що вони не мають допомоги або турбуватися про когось. Це ті, які
використовують інші для власного задоволення і потім відкинути їх не турбуючись почуття або
зловживання завдали своїх жертв. Я раніше говорили про таких людей, як ті, які думають тільки про
мене, мене, менеі вважають себе ледве центр своєї Всесвіту, ледве помічаючи інших людей навколо
них.
Paul потім дає список декількох гріхів таких людей.
Covetous, це є потужним бажання щось або хтось, що не належить вам. Клептоман є одним з
таких прикладів, як whoremonger, який краще розуміти як буття людини дам .
Пишні, це той, хто є постійно говорити всім, як великий він і як він чудово, поки не мають акт
або виникнення, що надає підтримку своїх претензій. Ті, хто правдою вірно хвалитися, як правило, хто
ухилятися від слави і славу, наданими їм інші; Вони справжні герої, беручи до уваги, хвальків
помилкові і поховали в їх власного марнославства.
Перестаратися гордості є інший особистості ознака, що безбожні в вигляді. Люди, які занадто
горді в себе як правило, також пишні. Ті, хто все про "мене" також, як правило, не доведеться
використовувати для Бога, тому що вони вже центр своєї Всесвіту, так що немає місця для Бога. Такі
люди хочуть робити, як вони хочуть, і якщо це гріх, як це визначено Бога, то вони відвернутися від
нього, тому що вони не відчувають, що будь-хто, навіть не Бог, має право сказати їм, що робити і як
жити своїм життям.
Богохульників: Навіть просто сорок років тому, для кого-то відкрито зневажати слово Боже було
бути остракізму, але сьогодні такі речі, як жарти, що заманити людей сміятися. Такою є сила Сатани має
на суспільство сьогодні.

Неповажне інших
Disobedient для батьків: З богохульників, діти ніколи не використовували бути відкрито вороже
або грубий або неповажне їх матері і батька, а також інших в їх сімей або навіть незнайомцями.
Сьогодні будучи грубим і неповажне є нормою і повагу для інших це рідкість.

Unthankful: Був час, коли люди, які були дане подарунок або те, що сприяло їх благополуччя,
дали завдяки дарувальник і дякувати Богу за щедрість дарувальник показано. Сьогодні це здається, що
люди очікують, що інші роблять для них. Що це їх право, що хтось інший забезпечує для них, і що
подякувати їм за їх доброї волі є зайвим.
Unholy: Сьогодні мало хто беруть активну участь у їх поклоніння Богу. Більшість скаже: я
християнин, або єврей, але мало хто насправді займаються особисто свою віру окрім як піти до церкви
або синагога, але лише у режимі показу а не з надією на навчання щось нове і тим самим ближче до
Бога. Вони говорити говорити, але не можуть йти прогулянки.
Без природні прихильності: Це найбільш очевидним у світі сьогодні. З нашу залежність від
Інтернету і миттєвих комунікацій ми проводимо мало часу у лицем до лиця і один на один розмова і це
буде видалено нам з будь-якого тісний зв'язок зв'язок. Я бачив де пару разом йшов по вулиці, але замість
них, маючи в розмові один з одним, вони на їхні телефони або колодки, беруть участь в чем-то або з
ким-небудь. Це не тільки цьому грубий, це виконання, Paul пророчі прогноз.
Despisers тих, які гарні: Це дуже очевидним сьогодні. Я особисто відчував себе цей
переслідування через мій обійми Бога моралі. Але це також видно в уряді, викликані світів черга до
лібералізму. Лібералізм є опозиції до майже все, що написано в десять заповідей. Лібералізм активно
намагаються Показати благочестя як неправильно і життєво важливе значення. Лібералізм є безбожним
релігією, яка намагається змусити весь світ дотримуватися її догми і Викиньте Бога і його моральність.
Лібералізм є зброєю сатани, він використовує, щоб заманити людину від моралі Бога.
Це я детально обговоримо, в главах цю веб-сторінку під назвою "лібералізм вірші Бога."

Хибне уявлення про Бога
Маючи форми благочестя, але можна заперечувати силу його: від такого повороту геть. Для такого
роду є вони пробратися в будинках, і привести полон дурних жінок Ладена з гріхи, що привели геть з водолазів
пожадливостей, коли-небудь навчання і ніколи не в змозі прийти до знання правди. Тимофія 3:5-7

A форми благочестя надає підтримку те, що я говорив, що стосуються лібералізм будучи
безбожним релігії. Якщо ви подивитеся вгору слово "Релігія" у словнику ви знайдете чотирьох
визначень, два з яких не дають поклоніння Богові, але на причину або переконання.
Такі люди слід уникати Богом святими. Вони люди без моральних обмежень і викличе навіть
святих до падіння від благодаті і до гріха.

На цей раз, я згоден тут щодо Paul до думки жінок, які приймаються цих безбожним осіб, і я
зустрів кілька молодих жінок себе, хто так володів за аморальну поведінку, що вони знаходяться на
безбожним що Paul говорить про. Також, ще раз, знаю, що не тільки жінки можуть не настільки встояти,
але чоловіки також. Оскільки ці люди їх безбожним вір, ніколи не зможуть побачити Божої істини і тим
самим судилося hells вогню. Уникнути їх; інакше ви теж може знизитись із благодаті.

Janness і Jambress
Тепер як Janness і Jambress витримали Moses, так робити ці також противляться правді: чоловіки
пошкоджений думках, знедоленим щодо віри. Але вони не приступайте не далі: бо їх дурість будуть маніфест
всім людям, як і їх також. Тимофія 3:8-9
Слово "знедоленим" визначається як: хтось, хто є аморальним . Бути
"аморальною," є бути опозиції до Божого моралі .
Хоча Moses і перший ізраїльтяни блукав пустелі на Saini, двоє чоловіків встав, щоб виступати проти
керівництва і віри, проповідував Moses і його брата Аарона. Ці два, Janness і Jambress, проповідував говорить
проти Божі заповіді і де успішно в викликає багато інших приєднатися до їх повстання. Вчасно Бог знищено як
чоловіків, так і всіх, хто за ними.
Як з цими людьми, в кінці часів, виникне багато людей будуть проповідувати говорить проти самого
моралі Божому. Те, що вони проповідують називають сьогодні лібералізму, який безбожним релігія, яка виступає
проти все, що Бог стенди для і обожнюється. Лібералізм є те, що Біблія називає будучи невірний пророк.

Що таке лібералізм?
Якщо немає ніяких проблем з одна жінка, її ненароджених дитини перервано з її тіло, то ви, один з цих
злих людей.
Якщо немає ніяких проблем з нашої молоді, залучення в позашлюбні секс, (блуд), то ви, один з цих злих
людей.
Якщо ви приймаєте а дати поклоніння в церквах, що спостерігати в перший день суботній, (неділя), або
немає суботній на всіх, то ви один з цих злих людей, і ваше майбутнє буде кинутий в яму Hells вогню.

Всіх святих, будуть переслідуватися.
Але ти маєш повністю відомі моє вчення, спосіб життя, мета, Віра, довготерпить, благодійність,
терпіння, переслідування, скорботи, який прийшов до мене в Антіохії, Іконії, в Лістру; те, що гоніння, я

пережив: але з них всі Господь врятував мене. так, і все, що буде жити побожно у Христі Ісусі, будуть
переслідувані. II Тимофія 3:10-12

Тому що ми, хто є Бог святих малі в число в порівнянні з тими, хто засліплені брехнею сатани, і
тому, що лібералізм підкорила урядів у світі, ми буде переслідуватися нашу віру і наші спроби навчання
інших в справжній слово Боже.
Ісус і все, що апостоли Ісуса були переслідувані старійшин храму, які були вплив або під
контролем сатани. Наступні покоління святих Божих де переслідував спочатку імператорами Римської
імперії, а потім антихриста який є Римської церкви. Сьогодні все, що відкрито, говорити на ім'я Ісуса
Христа, незважаючи на те, що вони не вважаються святими Бога, переслідування тих, хто є невірний
пророк, як воно сприяє лібералізму.

Рухаючись далі від Бога
Але злі ж люди і збоченця беззаконства гірше і гірше, обманюючи та обману. II Тимофія 3:13

Те, що Paul говорив у цьому вірші в тому, що з часом і поколінь, все більше і більше буде
заманили зла та видалення себе від Бога. Якщо ви подивитеся на недавню історію, навіть сорок років
тому, ви побачите це правда, і є таким чином це пророче прогноз що прийшов в минуле.
Поставити це в перспективі, в книзі Об'явлення Бог говорить нам, що буде тільки 144,000, які Бог
буде визнати, як будучи Святим Богом, порівняти її населення Землі сьогодні, що понад 7 млрд, і ви
отримаєте співвідношення.00025 святих Божої до.99975, що не є Святим Богом.

