Працях Paul
Глава 12
Далі триматимуться віри
Але як і раніше ти в те, що ти дізнався і ти маєш були впевнені, знаючи, з ким ти маєш навчений; І що
від дитини ти маєш відомий Священного Писання, які здатні зробити тебе мудрим до спасіння через віру в
Христа Ісуса. II Тимофія 3:14-15

Пам'ятайте: Paul написання спеціально до Тимофія, кого я припускаю, від інших
коментарів є його сина. У цьому листі до Тимофія Paul радить що Тімоті продовжувати в знання, що
викладав йому, без сумніву Paul, і дозволяє собі бути хитнувся від слова, що вірно. Таким чином деякі
що Paul написання незастосовна до вас і мені, однак, деякі з них робить.
Ти в те, що ти маєш дізнався, як і раніше, є доброю порадою. В процесі становлення Святого
Бога, вивчав і дізнався, що Бог потребує вас. Не змінюють від те, що Бог показав вам; бути вірним слово
Боже, як ви були показані це означає.

Пам'ятайте: Трюїзм Бога. Якщо Бог не говорити це, то це не має не Бог .
Paul говорить нам, "а молившись були впевнені, знаючи, з ким ти маєш навчений". У процесі
навчання слово Боже став запевнив, що те, що ви дізналися є правильним, тому що ви особисто взяв
часу і зусиль на вивчення і перевірка справжній слово Боже. Майте це на увазі, не дозволяйте іншим
схилити вас від те, що ви знаєте, щоб бути правдою, але залишаються відкритими, дивлячись на якінебудь докази, що вони пропонують з Біблії. Якщо переконливих доказів, потім знайдіть час, щоб ще
раз вивчення, так що ви можете бути впевнені в свої знання.

Натхненні Богом
Усе Писання визначається за натхненням від Бога і є вигідним для доктрину, картання, для корекції для
навчання в праведності: Божий чоловік може бути досконалим, ретельно мебльовані до: всі добрі справи. II
Тимофія 3:16-17

У ці два вірші Paul кажуть, що пророки були натхненні Богом, і через це натхнення вони написали книги
Біблії. У цьому я повинен погодитися. Тому, я не згоден, тому що все, що я дізнався, не був натхненний моєї віри
в Бога, але фактично дано мені Богом або принаймні один з ангели Божі.
Пророк не були надихнуло написати, що вони написали, вони були даної інструкції від Бога і сказали, що
написати. Це не натхнення це послуху.

Слово «Натхнення»
Я звинувачую тебе тому перед Богом і Господа Ісуса Христа, який буде судити швидкого і мертвих в
його поява і його царство; Проповідувати слово; буде миттєво в сезоні, поза сезоном; докоряти, докір,
закликати з усіма довготерпіння і доктрини. Тимофія 4:1-2

Вони будуть відкидати слово Боже
Бо прийде час, коли вони не будуть терпіти здорове вчення; але після їх власні пожадливостей повинен
вони купу собі вчителів, маючи вуха свербіж; і вони повинні відвернутися їх вуха від правди і повинно бути
повернуте до байки. Тимофія 4:3-4
Але ти дивитися в усьому терпіти скорботи робити роботу Євангеліста, зробити повний доказ твоє
служіння. Тимофія 4:5
Тепер я готовий бути принесені, і мій відправлення настав під рукою. Я мати завершимо добрий бій, я
закінчив мій курс, я зберіг віру: Відтепер там прокладається для мене вінця справедливості, що Господь
праведний суддя повинен дати мені того дня: і не тільки мені, але їм, також, що до вподоби його поява. Тимофія
4:6-8
Зробити твої обачність, щоб незадовго до мене: бо Demas hath залишив мене, маючи любив цьому
сучасному світі і є daparted до Фессалонікійський; Crescens Galatia, Тит до Далмації. Тільки Луки є зі мною.
Марка візьми і приведи його з тобою: бо його мені Міністерство. Тимофія 4:9-11

Єпископи віри
Якщо будь-який (єпископ) бути бездоганний, чоловіка одного дроту, необхідності вірних дітей, не
недокорених або непокірних. Єпископи мають бути бездоганний, як Бог; не selfwilled, не скоро сердитися, не
приділяється вина, а також нападаючого, не дають брудні правильність користь; але Гостинний до любитель
добрих людей, поміркований, справедливий, Святий, помірний; Холдинг швидко вірним слово, як він hath вчив, що
він може вдатися по здорове вчення, щоб закликати і переконати у gainsayers. Тит 1:6-9

Бо є багато непокірних, марно дикторів і ошуканців, особливо ж з обрізаних: чиї гирлах повинна бути
зупинена, які підірвати цілі доми, вчити речі, які вони не належить, заради брудні користь. Тит 1:10-11
Один з них навіть за їхній власний пророк, сказав, "на Крітяни завжди брехунів звірі, повільний животи.
Тит 1:12
Це свідоцтво є істинним. Тому то докір їх різко, що вони можуть бути у вірі; не давати увагу єврейської
байки і накази людей, що від правди відвертаються. Тит 1:13-14
Для чистих всі носять чисто: але їм, що пам'ятаючи і невіруючих нема чистими. але навіть своїм
розумом і совістю осквернили. Вони сповідують знають Бога; але в роботах вони відмовити йому, будучи
огидною і неслухняних а для кожного знедоленим хорошу роботу. Тит 1:15-16
Але ти говорити речі, які стають здорове вчення: що у віці чоловіків бути тверезий, могила, помірний,
звук у вірі, у благодійних, у терпіння. До Тита 2:1-2
У віці жінки аналогічним чином, що вони бути на поведінку, як кублиться святості, не наклепники, не
дають набагато вино, вчителі гарні речі; що вони можуть навчити молодих жінок, щоб бути тверезий, любити
чоловіка, любити своїх дітей бути вдома, стриманий, цнотливою, Хранителі, хороша, слухняні своїм чоловікам
onw, що слово Боже не бути хули. До Тита 2:3-5
Молоді люди так само закликати на тверезу голову однодумців. У всім сам себе зразка добрих справ: у
доктрині чинить uncorruptness, серйозності, щирість, звукового мовлення, що не може бути засуджений; що він,
що це суперечить частини можуть бути соромно, необхідності не зло річ, щоб сказати вам. До Тита 2:6-8
Закликати слуги, бути послушним свої власні майстрів і, будь ласка, їм добре в усьому; не answereing
Агінського; не красти, але чинить всі хороші вірності; що вони можуть прикрашати вчення про Бога, нашого
Спасителя в усьому. До Тита 2:9-10
Бо благодать Божа, що зрубане спасіння з'явився був всіх людей, навчаючи нас, що, заперечуючи
безбожність і мирських хіть, ми повинні жити тверезо, праведно і побожно в цім сьогодення; дивлячись на який
благословив надію і славний з'являються великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа; До Тита 2:11-13
Хто дав самого себе для нас, що він може викупити нас від всіх неправди і очистити себе особливий
народ, Ревний добрих справ. Ці речі говорити і закликати і докір всі повноваження. Хай ніхто не зневажає тебе.
До Тита 2:14-15
Покласти їх на увазі, щоб стати об'єктом князівств і коритися магістратів, бути готові до всякого
доброго діла, говорити зла жодна людина, необхідно не забіяк, але ніжний, чинить всі лагідністю всім людям. До
Тита 3:1-2

Ми самі також були sometines нерозумно, неслухняні, обдурять, де водолазів похотей та задоволень,
живуть в злобою особи та заздрості, ненависті і ненавиділи один одного. До Тита 3:3
Але після цього доброта і любов Спасителя нашого Бога до людини з'явився, не по твори праведности, що
ми зробили, але заради свого милосердя він врятував нас через купіль відродження й обновлення Святого Духа;
яку він пролив на нас рясно через Ісуса Христа Спасителя нашого; Тит 3:4-6
Що будучи виправдані його благодаттю, ми повинні бути зроблені спадкоємцями за надією на вічне
життя. Це вірно говорять, і ці речі я буде, що ти постійно підтверджують, що увірували в Бога намагалися
бути старанними до добрих справ. Ці речі є хороший і прибутковий людям. До Тита 3:7-8

Ми повинні бути зроблені спадкоємцями за надією на вічне життя. В цих словах, Paul не
каже що будучи виправдано означає, що ми отримаємо життя вічне, але що ми тоді матиме
"СПОДІВАЄМОСЯ," вічного життя.

Обійми Бога моралі
Бути старанними до добрих справ. Це потім підтверджується Paul, розповідаючи нам робити
добрі справи, які звичайно є час і зусилля, що ми, як особистості на вивчення та дослідження Святого
письма та прихильність до моралі Бога.
Ми повинні зробити більше, ніж говорити говорити; Ми також повинні ходити на прогулянку,
яка є ще один спосіб сказати, що Paul виступають, що законами Божими, що Божа моралі, є вимогою, і
що він Paul не приймає що законів Бога були діяння Ісуса на Хресті, щоб точка програм, надання їм
застарілі, але замість цього складною частиною істинної віри і поклоніння Богу.
Ісус принесуть закони щодо виконання, а це означає, що він зробив те, що була неповною і
привів його до завершення. Після завершення ви не викинути, натомість у вас щось краще, ніж це було
раніше.

Для прикладу: Десять заповідей самі по собі, не дає повного уявлення про особистості,
особистої честі або морального характеру, хто є Бог, але додаючи до них вчення Ісуса, то у вас повну
картину, хто є Бог. Це таким чином, що Ісус виконав Закону Божого.
Але уникнути дурні питання і родоводи і сварка і прагненнями про права; бо вони є нерентабельним і
марно. Людина, яка є єретик після першого і другого остереженні відхилити; знаючи, що він, що така зіпсувся і
грішить, будучи засудили себе. До Тита 2:9-11

Спадкоємцями царства
Бог, який у різні часи і манер колись у часі до отців через пророків, бо в ці останні дні говорив до нас через
сина, якого він hath призначений спадкоємцем всіх речей, ким також зробив світів; хто будучи яскравість його
слави і Експрес зображення його особи і дотримання всіх речей через слово його влади, коли він провів сам
чистку наші гріхи, сів по правиці Величності на висоті; Ставши остільки був ліпший понад Анголів, а він hath
спадщину отримані на ім'я вони. Євреїв 1:1-4
Бо до з Анголів сказав він в будь-який час, "ти мій син, цей день я тебе породив?" І знову,"я буду йому за
Отця, а він мені буде за сина?" І знову, коли він визволяв у першому зачаті в світ, він говорить: "і нехай всі
Анголи Божі поклонятися йому". Євр. 1:5-6

Paul задавати питання, "але Ісус у якого Бога Отця-небудь називають його син або дано команду,
що ангели на небесах може надати поклоніння син?"
І ангелів, він каже, "хто вирізняє його ангели духів і його міністри полум'я огняне." Євреїв 1:7
Але до людського сина, що він говорить: "твій престол, Боже, є навіки і коли-небудь: скіпетр
праведність є скіпетр твоє царство. Євреїв 1:8
Ти маєш любив праведність і беззаконня ненависного; тому Бог, навіть Бог твій, миром тебе з маслом
радість вище твої стипендіатів. Євр. 1:9
І ти, Господи, на початку молившись заклав, а землі; і небеса, твори твої руки: загинуть; але ти звисає; і
всі вони беззаконства старі як чи стане одягу; як зміниш будеш ти раз їх і вони повинні бути змінені: але ти
однакові, і роки твої не закінчаться. До євреїв 1:10-12
Але щоб з Анголів сказав він в будь-який час, "сидіти праворуч мене, поки я роблю Твоїх ворогів підніжком
ногам Твоїм? Чи є вони не всі служебні, назад до міністра для них, хто має спасіння вспадкувати? Євр. 1:13-14

Прислухатися до Божого слова
Тому ми повинні дати більш серйозне увагу на те, що ми чули, щоб не в будь-який час ми повинні Нехай
ковзання. До євреїв 2:1
Бо коли слово, сказане по ангели був конечности, і кожен трансгресії та непокору отримав просто
островам надолужить винагороди; як повинна ми уникнути, якщо ми нехтувати така велика порятунку; яка в
перший почав говорив Господь і була підтверджена нам їм, хто слухав його; До євреїв 2:2-3
Бог також несуть їм свідок, обидва з ознаками і чудами і з водолазів чуда, і дари Святого Духа,
відповідно до його власної буде? Євреїв 2:4

Для до ангелів він не поклав у підпорядкування майбутній світ, про що ми говоримо. Але один в певному
місці свідчив, кажучи: "те, що людина, що ти пам'ятаючи про нього? Чи людський син, що ти відвідуєш його?"
Євреїв 2:5-6
Ти створив його трохи нижче, ніж ангели. ти увінчав його славу і честь і поставили його по твори твої
руки: ти поклав всі речі в підпорядкування під ноги. Бо в тому, що він поклав все в підпорядкування під ним, він
нічого не поставити під себе залишив. Але зараз ми не бачимо поки всі речі покласти під ним. Євр. 2:7-8

Бог створив людину і встановіть його на землі. Він тоді сказав чоловік, йти розмножуватися і
вжити володіння землею, і все, що на нього. Хто ще, але людина був Бог зробив це? Але коли людина
згрішили людина так і не приймаючи Домініон землі і всього, що є на землі.
Але ми бачимо Ісуса, який був зроблений трохи нижче, ніж ангели до страждань, смерті, увінчана славу і
честь; що він з ласки Божої повинні скуштувати смерті за кожну людину. Євр. 2:9
За це їм став, для яких є всі речі, і по яких є все, в результаті чого багато синів славу, щоб зробити
досконалим через страждання капітан їх порятунку. Євр. 2:10
Як він, що sanctifieth і вони хто є освятив є все, що одного: для якої причини він не є соромно називати їх
братами, кажучи: "я оголошу ім'я твоє до: мої браття, в розпал церква буде співаю похвалу тобі." До євреїв
2:11-12
І знову ж таки, я поклав мою довіру до нього. І знову ж таки, ось я і дітям, які Бог мені дав. Forasmuch,
тоді як діти причасниками плоть і кров, він також сам також посіла частини одного і того ж; щоб через
смерть знищити його, що була влада смерті, тобто диявола; Євр. 2:13-14

Сатана має владу над смертю, в тому, що він викликає своїм брехні і обманів людину до гріха, і
гріх є шлях до смерті. Коли Ісус відчував смерті він зайшов під владою сатани, але у воскресіння Ісуса,
сила Сатани була знищена і з силою Ісуса так що теж будуть сатана знищені.
І доставити їх, які через страх смерті були свої життя за умови кабалу. Бо поправді Він взяв не на його
характер ангелів; але він взяв на нього насіння Авраама. Тому то в усьому її behooved йому, щоб бути зроблені як
до братів своїх, що він може бути милосердним і вірним у Сан первосвященика речей, що відносяться до Бога,
сприяти примирення за гріхи народу, в тому, що він сам hath страждав, бувши досвідчений, він здатний
допомогу їм, що є спокуса. До євреїв 2:15-18

Бог став плоті особисто Ісуса, щоб він міг ходити в наші взуття і знати нашим випробуванням,
таким чином бути в змозі дати милосердя через особистий досвід і розуміння.

Вірити і бути у вірі
Отже, Святе браття, причасниками Небесного поклику, розглянути питання про апостола і
первосвященик нашої професії, Ісуса Христа; хто був вірний йому, що призначив його, а також Moses був вірним
у своєму будинку. Євр. 3:1-2
Бо ця людина була вже розрахована гідними слави більше ніж Moses, так як він, хто був побудований
будинок, хто має більше честі, ніж удома. Для кожного будинку будується шляхом деяких людини; але що
побудований все що Бог. Євр. 3:3-4
І Moses Поправді був вірним у своєму будинку, як слуга, на свідчення тих речей, які повинні були бути
сказані після; але Христа як син над власним домом; чиї будинку є ми, якщо ми будемо тримати швидко
впевненість і радості фірма Надія аж до кінця. Євр. 3:5-6
Отже, як Дух Святий говорить: "на день, якщо ви почуєте свій голос, затвердівати не ваші серця, і в
провокації, в день спокуса в пустелі: коли батьки ваші спокуса мені, довели мене і побачив моїх робіт сорок років.
Євр. 3:7-9
Тому то я був засмучений з цього покоління і сказав: "вони завжди err в їхні серця; і вони не знали моїх
способами". Так я присягнув в запалі гніву, "вони повинні не може ввійти в мій відпочинку." Євр. 3:10-11
Стережися, браття, щоб не існувати в кого з вас зло серце зневіру, в відходу від Бога живого. Але
Заохочуйте один інший щодня, у той час як вона називається до дня; щоб не кожен з вас бути загартованими
через й омана гріха. Євр. 3:12-13
Бо ми зробили причасниками Христа, якщо ми будемо тримати початку нашої впевненості конечности
аж до кінця; Хоча він сказав, "на день Якщо ви почуєте свій голос загартувати не ваші серця, і в провокації. Євр.
3:14-15
Для деяких, коли вони чули, спровокувати: попровадить не все, що прийшов з Єгипту Moses. Але з яких був
він жаліє сорока років? Це було не з ними, що грішили, чиї каркасів впав в пустині і кому присягнув він, що вони
не повинна вступати у його відпочинок, але тим не повірили? Таким чином, ми бачимо, що вони не мали права
увійти в через невір'я. Євр. 3:16-19

Ті, хто прийшов з Єгипту з Moses, що не вдалося досягти стану ізраїльтян і тих, хто в подальших
поколінь, які так само не дотягли, зробив це, тому що вони не вірять Божі обітниці. Без віри немає ні
віри, і де немає ні віри, не може бути не спасіння.
Якщо ви не вірите в слово Боже, то чому Бог хотіли б дати вам такий величезний подарунок, як
вічне життя?

Сьомий день – Субота Господа
Давайте тому страх, щоб не обіцянку, будучи залишили нас вводу у його відпочинок, кожен з вас має
здається, приходять вистачає це. Для нам було Євангеліє проповідували, а також як їм:: але проповідував слово
не прибули їх, не будучи змішується з вірою в них що почув його. До євреїв 4:1-2
Бо який вірив вводимо в решті, за його словами, "як я би побитися об заклад в запалі гніву, якщо вони
набувають в моєму решті: хоча до роботи було закінчено від заснування світу. До євреїв 4:3

Знати цей важливий факт. Paul говорить, що ми повинні ввести в решті Божого, і що відпочинку
сьомий день суботній як прописано Богом в четвертої заповіді. Ви повинні вірити в слово Боже, і слово
Боже говорить нам, що суботи починається в сутінках на шостий день тижня і закінчується в сутінках і
сьомого дня тижня. Тримати будь-який інший день, щоб показати ваші невіра в слово Боже і таким
чином показує вашу відсутність віри. Перший день суботній немає суботній і брехні сатани.
Для він говорив в певному місці сьомого дня з цього мудро "І Бог відпочинок сьомий день від його роботи".
Бачачи тому вона звисає, що деякі необхідно ввести в ньому, і яким він був спочатку проповідував милися не в
через невір'я: євреїв 4:4-6

Певне місце відноситься до четвертої заповіді спочатку розташовані в книзі Вихід розділ 20.
Із сьомого дня з цього мудро, означає, що Бог дав заповідь, що стосуються сьомий день суботній
вперше в виході.
За словами сьомий день суботній, Бог говорить нам: "бо шість день творив Господь небо і
землю, море та все, що в них а дня сьомого: Отже, Господь благословив день суботній і
освятив його," як показано в книзі буття Глава 2. Ці слова Божого, розмовною Бога і видається Moses
писати в книзі вихід, є Божої істини. Де в Біблії можна знайти де Бог або Ісус говорить нам, що Субота
була переміщена до першого дня тижня? Це не дотримання суботи, що Святий, але день, що Бог зробив
святих. Єдиний день, коли-небудь зроблених Святий Бог є сьомого дня, ні інші.
Якщо ви бажаєте спасіння, ви повинні прийняти і вважають, що слово Боже є вищим, що те, що
Бог говорить, закон, і коли розміщені в межах заповідь, він повинні зберігатися без збільшення або
зменшуватися, для вас зробити інакше відректися від Бога, і якщо ви заперечувати, що Бог, то Бог буде
відмовити вам. Ті, хто шанують суботу першого дня (неділя), тримати брехні сатани, не слова Божого.

Певний день
Знову ж таки, він limiteth певний день, кажучи у David, "Сьогодні, після так довго;" як кажуть, "на день
Якщо ви почуєте свій голос загартувати не ваших серцях." До євреїв 4:7

Що Paul говорить тут є посилання на той факт, що так багато років пішов шляхом від коли Moses
проповідував Закону Божого час David, і все-таки Бог очікування, що живі в день David б бачити їх
помилка і покаятися способи їх батьків і навіть ще прийняти слово Боже, зберігаючи день суботній
Святого.
Навіть сьогодні 3500 рік після Moses, Бог говорить нам, "на день," Якщо ми покаятися і тримати
законів Бога, Бога ще готується пробачити.

Ще один день?
Для якщо Ісус і дав їм відпочинку, то б він не після цього говорять про інший день? Тому звисає відпочинку
до народу Божого. Для бо ввійшов у його відпочинок він також hath той відпочив від учинків своїх власних
творів, як Бог від своїх. До євреїв 4:8-10
Давайте працю тому вступити в цьому відпочинку, щоб не будь-яка людина падіння після те ж,
наприклад зневіру. До євреїв 4:11

Як ви можете бачити вище вірші, що Paul надав підтримку те, що я говорив. Бог наказав сьомої
суботи день, і в тому, що Ісус дав немає команди будь-який інший день, потім сьомий день має бути
лордів дня суботи. Ви вірите в слово Боже або ви цього не зробите.
Слово Боже є швидкий і потужний і гостріше, ніж будь-який двосічний меч, пірсинг на поділу обосічного
душі й Духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. До євреїв 4:12
Ні чи є будь-якої істоти, що не маніфесту в очах його: гола і відкритий до: очі його з ким ми маємо
робити, але всі речі. До євреїв 4:13
Побачивши те, що ми маємо первосвященика, що є перейшов, Ісуса, Сина Божого. будемо твердо
триматися нашої професії. До євреїв 4:14
Бо ми маємо не Первосвящеником яких не може бути просякнутий почуття наші немочі; але був у всіх
точках спокуса як, як ми, але без гріха. Давайте приступаймо до престолу благодаті щоб прийняти милість та
для допомоги з відвагою знайти благодать. До євреїв 4:15-16

Я розповів християнами раз що християни, як вони не знаходяться під Закону Божого. Закон Бога
є моралі Бога. У вище віршах Paul робить його дуже ясно, що ми повинні жити благословенним життям
моралі якщо бажаємо помилувані, і знайти благодать. Хто то ви вірите?

Божим обіцянням
Для кожного первосвященика, зняті з числа чоловіків висвячений для чоловіків в те, що відносяться до
Бога, що він може запропонувати подарунки і жертви за гріхи: хто може мати співчуття неосвічених і на них,
що зі шляху; для цього він сам також є обходженні з немочі. І розумом цих правил він повинен, як для людей, так
і для самого себе, щоб запропонувати за гріхи. Євр. 5:1-3
І жодна людина не візьме цю честь до себе, але він, що зветься Бога, як і Аарон. До євреїв 5:4
Так і Христос викликуйте не мають здійснити первосвященика; а той, що до нього сказав: "ти мій син,
сьогодні я тебе породив. Євр. 5:5
Як він каже, що також в іншому місці, "Ти священик навіки після замовлення Melchisedec. Хто в дні його
плоті, коли він запропонував до молитви і благання з сильним плакала і сльози до нього, який був в змозі
врятувати його від смерті і був чутний в тому, що він побоюється; ніби він був сином, але дізналися, що він
послух за те, що він страждає; і будучи mnade perfect, він став автором вічне спасіння всіх хто надію слухатись
повинні; називають Бога Верховний жрець порядку Melchisedec. Євреїв 5:6-10
З ким ми повинні багато речей, щоб сказати і важко бути сказані бачачи вартніші ви нездатні слухати.
Бо вам під час ви повинні бути вчителів, терпеливість потрібна що один навчити вас знову який бути перших
принципів оракулів Бога; і стати як потребу молока а не сильним м'яса. Євр. 5:11-12
Для всіх, що useth молоко є unskillful в слово правди: бо він babe. Але сильне м'ясо belongeth для тих, хто
повний віку, навіть ті, хто унаслідок використання своїх почуттів здійснювала розгледіти добра і зла. До євреїв
5:13-14
Тому, виходячи з принципів вчення Христа, підемо до досконалості; не знову закладення фундаменту
покаяння від мертвих учинків а віра в Бога, доктрини хрещення і про покладання рук і про воскресіння мертвих і
вічне судження. І це ми робимо, якщо Бог дозвіл. До євреїв 6:1-3
Бо це неможливо для тих, хто колись були освічений, вкусили Небесного Подарунка і були зроблені
причасниками Духом Святим і вкусили добре слово Боже і повноваження світу в майбутньому, якщо вони
впадуть, знову відновити їх до покаяння; бачачи, що вони розіп'яти собі Сина Божого все заново і поселив його у
відкритому сорому. Євреїв 6:4-6

Бо земля, яка drinketh під час дощу Грядущий часто на нього і зрубане Форт трави знайомства для них
ким він був одягнений, той приймає благословення від Бога: але що який приносить тернину та колючки
відхилено, за dn є майже до проклинаючи; закінчення якої є спалили. Євреїв 6:7-8
Але, улюблені, ми вмовляв краще, що ви і речі, які супроводжують спасіння, хоча ми, таким чином,
говорити. Для Бога не неправедні забути праці і працю любови, яку маєте показав бік його ім'я, в тому, що ви
служив до святих і зробити міністра. Євреїв 6:9-10
І ми хочемо, що кожний один з вас зробити покажи ж обачність, щоб твердою надією аж до кінця: що
ви бути не лінивий, але послідовників з них, хто через віри і терпіння успадковує обіцянки. До євреїв 6:11-12
Для коли Бог зробив обіцянку Аврааму, тому що він міг би клянуться немає присяг був більше, сам,
кажучи: "безумовно благословення благословенно тебе і множення я тебе будуть розмножуватися." І так, що
після того, як він (Авраам) терпляче, Швеція, він одержав обітницю. До євреїв 6:13-15
Для чоловіків Поправді клянуться більше: і присягу для підтвердження, це їх кінці всі суперечки. Wherein
Бога. готові надлишком виказувати спадкоємцями обітниці незмінності його адвокат, підтвердив це присягу:
посланні до євреїв 6:16-17
Що дві незмінних речі, в яких було неможливим для неправди Богові, ми, можливо, сильні втіха, які бігли
на притулок ухопися за надію, що перед нами: які надії ми як ведучу душі, що і конечности, і яка вступає в те, що
в рамках завісу. До євреїв 6:18-19

Куди предтеча за нас увійшов, навіть Ісуса, зроблений Первосвящеником назавжди після
замовлення Melchisedec. До євреїв 6:20
Для цього Melchisedec, король Салем, священик найвищого Бога, який зустрів Авраама,
повертаючись із забою царі і благословив його; яким Авраам навів десяту частину всіх людей. Перша з
яких шляхом тлумачення цар правди і після, що також короля Салем, який є цар світу; без батька, без
матері, спуск, без необхідності ні днів початку, ні кінця життя; але дав як Сина Божого. священик у
нім перебуває постійно. Євр. 7:1-3
Тепер розглянемо, як велика цей був, до яких навіть Патріарх Авраам дав десятому видобутку.
Євреїв 7:4
Поправді вони і що синів Леві, які recie office священик капот, мають заповідь прийняти
десятину народу відповідно до закону, тобто, з їх братів, хоча вони вийшли з поперек Авраама: але він
якого спуск не рахується від них отримали десятину Авраама і благословив його, що мали, обіцянки.
Євреїв 7:5-6

І не Усі протиріччя менш благословив з тим краще. Євр. 7:7
І тут чоловіків, які вмирають отримувати десятину; але там він приймає їх, з яким він став
свідком цього він живий. Євреїв 7:8
І як можна так сказати, Леві також, які, той приймає десятину, виплачується десятину у
Авраама, тому що він був ще поперек свого батька, коли Melchisedec зустрілися з ним. Євреїв 7:9-10
Якщо Отже досконалості шляхом Левитів священства, за під ним люди отримали закон, який
більше необхідності був там ще один священик повинен піднятися після замовлення Melchisedec і не
назвеш після череди Аарона? Євр. 7:11
До священства були змінені там виготовляється з необхідністю зміні також закону. Бо він з
яких розмовляють ці речі pertaineth до іншого племені, з якого ніхто дав присутність на вівтарі. Для
нього є очевидним, що наш Господь схопився з Юдине. які племені Moses говорив нічого про священства.
Євр. 7:12-14
І є ще набагато більш очевидні: за що після схожість Melchisedec ariseth ще один священик, який
зроблений, не після закон тілесної заповідь, але після влади нескінченне життя. Євр. 7:15-16
Бо він testifieth, "Ти священик навіки після замовлення Melchisedec, тому що це істинно
disannulling заповіді, що відбувається перед слабкість і ООН прибутковості їх. Євр. 7:17-18
За законом зробив нічого не досконалий, але на залучення краще надії зробив; з яким ми
Наблизьтесь до Бога. Євр. 7:19
І так як не без присягу він став священиком: бо tose священики були зроблені без прийняття
присяги; але це з клятвою ним, що до нього сказав: "заприсягнув Господь батькам і волі не покайся, ти
священик навіки після замовлення Melchisedec: так багато був Ісус зробив поручитель краще Завіту.
Євр. 7:20-22
І вони дійсно були багато священика, тому що вони були не постраждав продовжити зв'язку з
смертю: але цієї людини, тому, що він перебуває коли-небудь, хто має незмінних священства. Євр. 7:2324
Тому то він здатний також зберегти їх приходить до Бога, ним, бачачи, він завжди живий, щоб
за них. Євр. 7:25

Для таких Первосвящеником стало нас, хто є Святим, нешкідливі, Непорочне, окремо від
грішників і зробив вище, ніж небеса; хто Силкуйся не щодня, як ці первосвященика, щоб приносити
жертву, вперше за свої власні гріхи а потім для людей: для цього він зробив один раз, коли він приніс у
жертву самого себе. Євр. 7:26-27
Бо Закон вирізняє чоловіків первосвящеників, які мають немочі; Але слово присяги, який був з
моменту закону, вирізняє син, який висвячував навіки!. Євр. 7:28

Новий Заповіт
Тепер про те, що ми говорили це сума: у нас є такі Первосвящеником, який встановлений на праву руку
від престолу велич на небесах; міністр святині і з правдивої скинії, які розбили Господа, а не людина. До євреїв
8:1-2
Для кожного первосвященик є висвячений запропонувати подарунки та жертви: Отже це необхідності,
що ця людина вже чимось також запропонувати. Якби він був на землі, він повинен не бути священиком, бачачи,
що тут є священики, які пропонують подарунки відповідно до закону: хто служити прикладом й тіні небесні
речі, Moses був порадив Бога, коли він збирався зробити скинії: для престолу, каже він, і зроби за тим всі речі за
шаблоном показав тобі на горі. До євреїв 8:3-5
Але зараз хто він одержав більш відмінну Міністерства, (Ісуса), за скільки саме він є посередником
краще заповіту, яка була створена після кращих обітниць. Євреїв 8:6

Несправний заповіту
Бо коли той перший заповіт був бездоганний, то слід немає місця були запитані за секунду. Для пошук
вина з ними, він сказав: "Ось приходять дні говорить Господь, коли я зроблю новий Завіт з дому Ізраїлевого і з
будинком Юдиних: не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків в день, коли я взяв їх від руки, щоб
привести їх з єгипетського краю; тому що вони продовжували, не в моїх заповіт, і я розцінюємо їх не", говорить
Господь. До євреїв 8:7-9

Дні приходять відноситься до першого пришестя Христа в тіло Ісуса.
Не по заповіту, що я зробив з їхніх батьків відноситься до заповіту, яку Бог з нащадків Якова
під час Moses вивів їх з Єгипту. У те, що я називаю другий заповіту Бог створив країну з рабами і пакт
було з нації в цілому, не з окремими особами.

Тому що вони продовжували не в свого заповіта посилається на відсутність переконання, що
люди країни не мають, і як вони не дотримуватися Заповідей Божих. Щоб повністю зрозуміти, Божий
розчарування у зв'язку з народ Ізраїля читати книги Jerimiah і Єзекіїль.

Третій Завіт
Тому що це заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого після тих днів, говорить Господь. Я поклав мій
закони в своєму розумі і писати їх в їхніх серцях: та я буду їм Богом, а вони мені буде народ: до євреїв 8:10

Старий Завіт була заснована на письмові закон Бога або десять заповідей, що написано в камені,
а також ті таїнства, написаний від руки Moses.

Написані на серце
Новий Заповіт буде мати ті ж закони написані на серця тих, кого вважаю, їх видалення від
законів, що бути підкорився будучи аспекти особистості людини і морального характеру, тому що вони
з Богом. Ті, хто вірить і прийняти Божі обітниці буде прагнути бути морально прямо у своєму житті, не
тому, що вони повинні, але тому що саме та людина, що вони є. Новий Заповіт є не з нацією, але з
кожним з нас, як особистості. Бог хоче, щоб мати персональних та інтимні відносини з кожного з нас,
один до одного.

Другий заповідь Ісуса
І вони не повинна навчити кожна людина свого ближнього і кожна людина свого брата, говорячи:
"Дізнайтесь про Господа:" бо всі пізнаєте мене, від найменших до найбільший. Буду бо я милостивий до їхніх
неправди і їхніх гріхів їх беззаконня буде я пам'ятаю, не більше. До євреїв 8:11-12

Вище два вірші відносяться до другого заповідь Ісуса. Є багато людей, які говорили мені, що
другий заповідь Ісуса повинні бути включені в десять заповідь як Одинадцята заповідь, або другий
заповідь те, що його замінює у першу десятку. Дві речі не так про цю ідею.
Перший: Це не для людини, щоб вирішити, що є і що не є правильною. Якщо Бог хотів там буде
одинадцять заповідей, то не було б одинадцять років. В тому, що він так не вчинив, то це не для
людини, щоб вирішити, в іншому випадку.
Другий: Що наведених вище віршах говорять в тому, що в кінці днів після другого пришестя
Христа, треба вчити інших любити своїх сусідів і щоб дізнатися і зрозуміти вчення Христа буде вже не
потрібно, тому що тільки ті, які залишиться буде тільки ті, які вже знають Ісуса. Це дає потужний

причина, чому це не повинні бути включені як одинадцять заповіді Бога, тому що це означає, що це
лише тимчасові заповідь, що більше не буде мати мету, коли тільки ті, хто залишаються буде тих, хто
вже послідовників Ісуса, тоді як Десять заповідей ніколи не зупиниться обов'язково, в тому, що Бог має
намір записати їх на серцях всіх святих Божому.
У тому, що він сказав: "Новий Заповіт, він hath зроблений перший старого. Тепер те, що decayeth і waxeth
старі готова щезнути." До євреїв 8:13

Paul робить той аргумент, що тому, що Ісус-Бог встановив новий заповіт, що тому Старий Завіт
більше немає і зникло геть. Paul, оцінка є правильним, незважаючи на те, що він ніколи не
використовував цей аргумент для підтримки, тому обрізання в плоті уже непотрібний. Незважаючи на
це, я бачу це як відмінний аргумент для цього випадку. Якщо Старий Завіт зникають, то це теж робить
вимога про маючи плоті обрізаний, вона є складною частиною Старого Заповіту, лише символічне у
своїх цілях, тоді як написати Закону Божого на серце своє, є духовним у своїх цілях.

Скинія Нового Заповіту
Потім Поправді перший Заповіту був також постанови богослужіння і мирських святилище. Там було
скинії, зробив; по-перше, якому було свічник і стіл і showbread; який називають святилище. До євреїв 9:1-2
І після другого вуаль, скинії заповіту, який називається Holiest всіх; яка мала Золоте censer, і Ковчег
Заповіту непідкупний обхідні золотом, якої був Золотий горщик, які мали манну і Аарон магістра стрижень,
який budded і таблиць заповіту; А над ним на херувими слави затінення віко; якого ми не можемо зараз говорити
особливо. До євреїв 9:3-5
Тепер коли ці речі були таким чином висвячений, священики пішов завжди у перший скинії, виконуючи
Богу. Пішла в другому первосвященик поодинці один раз на рік, не без крові, що він запропонував за себе і за
помилки людей: до євреїв 9:6-7
Духом Святим це що означає, що не було шляху в до Блаженнішого за все ще явлені, а як перший скинії ще
стояв: який був фігурою для часу, то даний час, в якому було запропоновано розробити крила подарунки і
жертви, які не могли зробити йому, що зробив послуга ідеально підходить, як пов'язані з совісті; До євреїв 9:89
Які стояли тільки в м'ясо і водолазів Мийки і напої, тілесної повинність, накладених на них до моменту
Реформації. До євреїв 9:10
Я бачу вище вірші як доказ того, що більше не є потреба в земних скинії. Це потім дає підтримку на те, що
більше не є необхідність у храмі в Єрусалимі перебудовано. Церемонії і процедур, які здійснюються священики і

первосвященик були тілесної природи, і символічне правдивої скинії саме духовні не тілесної. Я розглядаю це як
причина, чому Бог викликало що римляни повинні знищити другого храму і б ніколи не дозволу на будівництво
третьої, викликаючи мусульман побудувати їх купол скелі де стояли в єврейському храмі. Там вже не
необхідність тварин жертви, оскільки Христос є духовним скинії.
Але Христос, будучи приходять первосвященик хороші речі, щоб прийти, більшою й досконалішою
скинією скинії, не з руками, тобто, не цієї будівлі; ні кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю він увійшов у
після того, як у Святому місці, отримавши в результаті вічне відкуплення для нас. До євреїв 9:11-12

Не руками це посилання книга Daniel і символічне посилання до Месії і яким він Петра (масивні
скелі), відтінком out, але не руками, який знищить всі народи, які вчинили перелюб з антихриста,
(блудниця жінок і дочок блудниця) а потім рости на гору, яка буде охоплювати всю землю.
Не з цієї будівлі відноситься до цегли та мінометних або земляне побудувати, але духовне, Месія.
Бо коли кров биків і кіз і попелу Хайфер, дощування нечисте, sanctifieth очищення плоті: скільки ще
повинен Кров Христа, запропонували Духом себе без плями Богу, очистити ваша совість від мертвих учинків,
щоб служити Бога живого? До євреїв 9:13-14
І з цієї причини він є посередником Нового Заповіту, що за допомогою смерті, для викупу провини, що
пройшли перший заповіт, вони, які називаються прийняти обітницю вічне успадкування. До євреїв 9:15
Для де є свідченням має необхідності бути смерті на спадкодавцем. За свідченням сили після того, як
чоловіки є мертвими: в іншому випадку це немає сили на всіх час до спадкодавцем твоя. До євреїв 9:16-17
Після чого ні перший заповіт освятили без крові; Для коли Moses говорив кожен заповідь всім людям
відповідно до закону він взяв крові телят і кіз, з водою і червоної вовни і ісопу і посипати і книги і всі люди,
сказав: "це кров заповіту, що Бога hath наказано до вас." До євреїв 9:18-20
До того ж він посипати крові скинії та ввесь посуд Міністерство. І майже всі речі є очищення крові; а
без пролиття крови не має відпущення. До євреїв 9:21-22

Небесній скинії
Необхідно було, тому що візерунки речей на небесах повинні бути очищені з цими; але небесні речі, себе з
кращі жертви оці. До євреїв 9:23
Бо Христос не вводиться у святі місця, побудованих руками, які є цифри true; але в небеса, тепер
з'являтися перед Богом для нас: ні, але що він повинен пропонувати сам часто, як первосвященик вступає в
Святої місце кожен рік з кров інших людей; До євреїв 9:24-25

Тоді має він часто страждав з моменту заснування світу: але тепер один раз в кінці світу він з'явився
був сховав гріхів на жертву самого себе. І як він людям призначено вмерти один раз, але після цього рішення: так
Христа один раз запропонували нести гріхи багатьох; і їм, що шукають його він з'явиться вдруге без гріха unto
рятування. До євреїв 9:26-28

Немає більше жертви за гріхи
За законом мають тінь хороші речі приходять а не самий образ речей, може ніколи не з жертви, які вони
запропонували щороку постійно зробити бажаючі thereunto perfect. До євреїв 10:1
Тоді б вони не перестали бути принесені? Тому що віруючих, колись вичистили мав немає більше совісті
гріхів. До євреїв 10:2
Але в ті жертви пам'ять знову зробив гріхів щороку. Бо це не можливо, що кров биків і кіз повинні змити
гріхи. До євреїв 10:3-4
Тому то коли він приходить у світ, він сказав: "жертву і звідки ти роздер не, але тіло Ти приготував
мене: цілопалень і sacrifies за гріх ти маєш мали ніякого задоволення." До євреїв 10:5-6
Що сказав я, "Ось іду, в звої книжки, це написано від мене, щоб волю чинити твою, Боже." До євреїв 10:7
Вище, коли він сказав: "жертву і пропозицію і цілопалень і жертвоприношення за гріхи, що Ти роздер і не,
ні прислухувався задоволення там в; які пропонуються за законом;" Тоді сказав він, "Ось іду, щоб волю чинити
твою, O Бога." Вона забирає перше, що він друге поставити. Шляхом що будуть ми освячені
жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз для всіх. До євреїв 10:8-10
І кожен священик стоїть щоденний служіння і пропонуючи часто рази на говоритися, що не можуть
зняти гріхів: але цієї людини, після того, як він віддав одному жертву за гріхи навіки, сів праворуч Бога; від
Відтепер чекаючи доки його вороги виготовлятися його лавочку для ніг. До євреїв 10:11-13
Для по одному жертву він hath удосконалюються вічно їм, що є святими. Котрого Духом Святим є
свідчення до нас: бо після цього він сказав раніше, "це заповіт, що я зроблю з ними після тих днів, говорить
Господь, я поклав мою закони в їхні серця, і в їх умах я буду писати їх; і їх гріхи і беззаконня буде я пам'ятаю, не
більше". До євреїв 10:14-17
Тепер, де їхнє відпущення, немає більше немає жертвоприношення за гріхи. Маючи тому, браття,
сміливість укладати до Блаженнішого кров'ю Ісуса, нові і живуть речі, які він hath освячений для нас, через
завіса, тобто, його плоті; і мають Первосвящеником за дім Божий; До євреїв 10:18-21

Більше не буде жертвопринесення тварин вимагатимуть або їм, для Ісуса маючи пожертвував
себе раз видаляє цю практику. Займатися такі речі зараз було б гидоту для Бога.

Дайте нам залучити поруч з чистим серцем, абсолютною впевненістю та твердою вірою, маючи наші
серця, посипати від зла совість, і наші тіла мити чистою водою. До євреїв 10:22
Дайте нам триматися нашої віри без вагається; бо він є вірним, який обіцяв; і давайте розглянемо один
інший, провокують до: любов і добрі діла: не залишати складення себе разом, як деяких; але заохочуймося один
одного: і тим більше, як ви бачите що зближається день той. До євреїв 10:23-25
Коли Paul каже: "Але заохочуймося один одного" він говорить нам, що це наш обов'язок покараю тих, які
ми бачимо в помилку і показати їх Божу істину, тим самим допомагаючи їм зберегти до шляху праведності.
Бо якщо ми грішимо самовільно після, що ми отримали знання правди, там звисає немає більше жертви
за гріхи, але за певних страшно шукає судження і палючого збурення, який пожере супротивники. До євреїв
10:26-27

Paul потім говорить нам, "тому що якщо ми грішимо самовільно після цього ми отримали
знання правди," який повинен сказати, що після того, як ви показали справжній слово Боже, якщо
навіть так продовжити в гріху, то там вже не жертви, які можна виконати, щоб очиститися від цих гріхів
та у вас є тільки Пекельна вогонь з нетерпінням очікуємо.
Який зневажав Moses' закон помер без милосердя при двох чи трьох свідків: скільки sorer покарання,
припустимо, що ви, має він бути думав гідний, бо настала під ногами Сина Божого і hath нарахував крові
заповіту, вчиться він був освячений unholy річ і вчинив незважаючи аж дух благодать? До євреїв 10:28-29

В дні Moses багато відхилив і чинили опір Десять заповідей, а також заповідей, написані Moses.
Якщо вони покаялися свої гріхи, вони могли б очистити ті гріхи від себе, даючи жертвопринесення
тварин. З одному жертву Ісуса не буде немає більше жертви, тому якщо ви грішіть проти вчення Ісуса
після того, як ви показали його вчення, немає ніякого способу для вас очищає ті гріхи, від вас.
Я розглядаю це як Бог втрачає терпіння з жорсткої шиєю людей, які даються правду, але
відхилити його або відмовляються бачити те, що це очевидно. Як ті, що відкинули Десять заповідей
будуть знати вічної смерті, так теж буде тих, хто відкидає вчення Ісуса. Різниця полягає в тому, що ті,
хто покаялися їхні гріхи проти десяти заповідей був шанс вибачення, але тих, хто відкидає вчення Ісуса
не мають інші шансів на покаяння.
Бо ми знаємо його, що сказав "помсти belongeth до мене, я буде нагорода", говорить Господь. І
знову ж таки, "Господь буде судить свій народ." До євреїв 10:30
Це страшна річ, щоб потрапити в руки Бога живого. Але заклик до пам'яті минулих днів, в
якому, після того, як ви були висвітлені, ye пережив Хайд скорботи; частково, в той час, як ви були

зроблені gazingstock як докори та скорботи; і почасти, в той час, як ви стали супутники з них, які були
настільки звикли. До євреїв 10:31-33
Бо ye переповнився мене в моєму облігації і взяв радісно псувати ваші товари, відаючи, що маєте
в небі для кращого і міцний речовина. До євреїв 10:34
Відкинути не тому вам впевненість, хто створив велика нагорода винагороду. Бо вам
терпеливість потрібна, що, після того, як ви зробили волі Божої, вчинити й прийняти обітницю. До
євреїв 10:35-36
Для ще деякий час, він, який прийде прийде і не зволікати. Тепер а праведний житиме вірою: але
якщо будь-яка людина звернути назад, моя душа мають ніякого задоволення в ньому. Але ми не з них,
хто залучити назад до погибелі; але їм що вважають, для порятунку душі. До євреїв 10:37-39

Суть віри
А Віра то підстава сподіваного, доказ речей не бачив. Для його старші отримати хороший доповідь. До
євреїв 11:1-2
Завдяки вірі ми розуміємо, що світів були обрамлені слово Боже, так що які бачили, не повстало речей,
які з'являються. До євреїв 11:3
Вірою Abel запропонували Богові більш відмінні жертвувати ніж Каїн, за допомогою якого він отримав
свідок, що він був праведним, Бог свідчать про його подарунки: і його каже він був ще живий. До євреїв 11:4
Вірою Енох був переведений що не повинні бачити смерть; не знайдено, оскільки Бог було перекладено
йому: бо перед його перекладу він мав цей свідчення, що він Богові він догодив. До євреїв 11:5
Але без віри неможливо догодити Богові, (Бог); бо він що прийде до Бога вірувати, що він є, і що він
віддає їм, що шукають його. До євреїв 11:6

Вірити в Бога, вимагає більш ніж прийом, що всемогутній творець Всесвіту, ви також повинні
усвідомлювати, що слів говорив Бог і повідомив нам через книги пророків, є насправді, слово Боже, і що
вона повинна бути підкорився, збільшення, ні зменшуючи нічого від його слова. Тільки те, що Бог
дійсно говорив є істина, всі слова, які розмовляють іншими не надано підтримку Божої Святого
Писання, тому повинні бути брехня. Погодитися з цим, і показати Бога, вірять і тому мають віру.
Вірою Ной, подальшого Бога небаченого ще, переїхав зі страхом, підготовлені ковчег для
порятунку свого будинку; з яким він засудив світ і став спадкоємцем праведности, яка є вірою. До
євреїв 11:7

Через віру Авраама коли він був покликаний йти в місце, яке він після надійде на спадщину,
підкорився; і він вийшов, не знаючи, куди пішов. До євреїв 11:8
Вірою, він sojourned в на землю, як і дивні країни, житло в Кучок з Ісака та Якова, спадкоємці з
ним же обіцянку: бо він шукав місто, хто створив на фонди, чиї будівельник і maker є Бог. До євреїв
11:9-10
Через віру також Сара, сама отримують силу зачати насіння і був доставлений дитини, коли
вона була сторінки віку, тому, що вона засудив його вірний хто обіцяв. До євреїв 11:11
Тому схопився там навіть з одним і йому так добре, як мертвий, так багато, як зірки неба в
безлічі а пісок, який знаходиться на березі моря берег незліченні. До євреїв 11:12
Ці всі (святих Бога) помер у вірі, не одержавши обіцянки, але побачив, що вони здалека off, вдалося
переконати їх і обняв їх і зізнався, що вони були незнайомцями і паломників на землі. До євреїв 11:13
Для вони, які говорять такі речі оголосити ясно що вони шукають країни. І дійсно, якщо вони були
пам'ятаючи цієї країни від звідки вони вийшли, вони могли б отримати можливість повернулися. Але зараз вони
бажають краще країни, тобто і Небесний: Отже, Бог-не соромно назвати їх Бог: Бо хто має підготував до них
місто. До євреїв 11:14-16
Через віру Авраама, коли він був випробуваний, подарували Ісаак; і він, що отримав обіцянок, які
пропонуються до свого Єдинородного сина, з яких було сказано, що Ісаак повинні сіменем можна назвати:
бухгалтерський облік, що Бог був в змозі піднімати його, навіть з мертвих; від звідки також він отримав його
фігура. До євреїв 11:17-19
Вірою Ісаак благословив Якова та Ісава щодо прийдешнього. Вірою Якова коли він був на вмирає,
благослови обидва сини Йосипа; і поклонялися навчання на вершині його співробітників. До євреїв 11:20-21
Вірою Йосип, коли він помер, зробив згадка про вилітають Ізраїлевих синів; і дав заповідь, що
стосуються його кістки. До євреїв 11:22
Вірою Moses, коли він народився, був сховав трьох місяців його батьків, тому що вони побачили, що він
був належного дитини; і вони не бояться наказ царя. До євреїв 11:23
Вірою Moses, коли він був прийти до років, відмовився назвати син фараона дочка; вибір досить, щоб
страждати утисках з людьми Бога, ніж насолоджуватися радощами гріх для сезону; esteeming докору Христа
більшого багатства, ніж скарби в Єгипті: бо він мав повагу до: нагорода винагородою. До євреїв 11:24-26
Вірою він залишили Єгипет, не побоюючись Гнів короля: бо він пережив, як бачачи його, які є невидимими.
До євреїв 11:27

Через віру тримав пасху й окроплення кров'ю, щоб не він, який знищив первістків повинні доторкнутися
до них. До євреїв 11:28
Вірою вони пройшли через Червоне море як автор dray землі: що тонули єгиптяни аналіз робити. До
євреїв 11:29
Вірою f стіни Єрихону впали, після того, як вони були обходженні близько семи днів. До євреїв 11:30
Вірою блудниця Рахав загинули не з ними, які не повірили, коли вона отримала шпигунів з миру. До євреїв
11:31
І те, що буду більше говорити? На той час не дадуть мені розповісти Гедеон і Барак і Самсон і Jephthae;
з David також і Samuel і пророків: хто через віру підкорили королівств, ковані праведність отримані обіцянки
зупинився в роті левів, насильства пожежа загартована, втік гострим мечем, з слабкості були зроблені сильний,
воском доблесні у бою, звернувся до польоту армій іноземців. До євреїв 11:32-34
Жінок отримали своїх мертвих, піднесене до життя знову: і інші були піддані тортурам, не прийнявши
звільнення; що вони можуть отримати краще Воскресіння: та інші мав суд над жорстоким mockings і scourging,
так, до того ж облігації та ув'язнення: вони були занедбані камінням, вони були Пиломатеріали обосічного, були
спокусі, були убитий мечем: вони бродив в шкури овечі і goatskins; бути знедоленим, страждають, мучили; про
які світу не був гідним: вони блукав в пустелі і в горах а в dens і печери землі. До євреїв 11:35-38
І вони всі, отримавши хороший доповідь через віру, отриманих не обіцянку: Бог, забезпечивши щось
краще для нас,(Jesus Christ), що вони без нас не повинно бути зроблено досконалим. До євреїв 11:39-40

Зберігаючи віру через переконання
Тому то бачачи ми також є обходженні про з настільки велика хмара свідків, давайте прокладати
сторону кожен ваги і гріх, який так легко оточена нами і давайте працювати з терпінням гонки, які
встановлюють перед нами, дивлячись до Ісуса, автор і фінішер нашої віри; який за радість, який був дати йому
пережив Хреста, despising сором і встановлена праворуч від престолу Бога. До євреїв 12:1-2
Для вважають його, хто пережив таких суперечностей грішників проти самого себе, щоб ви бути
втомлені і слабкий у ваших думках. Ви не ще добрих ділах до крові, прагнучи проти гріха. До євреїв 12:3-4
І ви забули повчанням, що говорить до вас, як синів "мій син нехтуєте не ти покарання Господа, ні
безсилому коли його: для кого Господь любить він карає і б'є кожного сина, якого приймає. До євреїв 12:5-6
Коли, Бог терпите ви як синам. для того, що син є він, яких Отець не карає? А коли ви без кари, про що
всі є учасниками, потім ви ублюдки а не сини. Євреїв 12:7-8

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
Для вони істинно протягом декількох днів, chastened нас після власного задоволення; але він для своєї
користі, tht мати участь його святість. До євреїв 12:10
Тепер немає покарання наразі здається бути радісною, але тяжкий: тим не менше, після цього її yieldeth
переміна плід правди до них, які вона реалізує тим самим. Отже, підніміть руки, який висжу вниз та слабких
колінах; і зробити прямі шляхи для ваших ніг, щоб не те, що кульгавий перетворитися зі шляху; але нехай це
скоріше бути видужав. До євреїв 12:11-13
Дотримуйтесь миру з усіма чоловіків і святість, не що жодна людина не повинен побачити Господа:
дивлячись старанно, щоб не яка-небудь людина fail милості Божої; щоб не будь-який корінь гіркоти springing вас
і тим самим багато бути пам'ятаючи; щоб не буде блудник, або профанів особи, як Ісава, який за один шматок
м'яса продав його первородство. До євреїв 12:14-16
Бо ви знаєте, як що пізніше, коли він успадкував б благословення, він був відхилений: бо він знайдений
ніяким місцем покаяння, хоча він шукав його уважно зі сльозами. До євреїв 12:17
Бо: не прийшли гори, які можуть бути вражені, і які горіли з вогнем, а також до чорноти і темрява і
буря та звук труби і голос слова; який голос почув став просити, що слово повинен не бути говорив їм більше: бо
вони не зможуть витримати те, що командував, і якщо стільки як звір доторкнутися до гори, він повинен бути
камінням або тяги через з дартс. До євреїв 12:18-20
І так страшно було видовище, що Moses сказав: "я надзвичайно страх і quake:" до євреїв 12:21
Але промовляючи гору Сіон а для міста від Бога живого, небесного Єрусалиму і незліченні компанія
ангелів, щоб загальної асамблеї та церкви первістка, які пишуться на небесах, і Бог суддя і до духів просто
чоловіків зробив, досконалим а також Ісус посередник Нового Заповіту , і кров дощування, що каже краще речі,
ніж у Abel. До євреїв 12:22-24
Бачити, що ви відмовитеся не що каже. Бо якщо вони втекли, що не відмовлявся йому що говорив на
землі, не ми будемо багато іншого виходу, якщо ми переходимо від нього, що каже з неба. Чий голос потім хитає
землі:, але тепер він обіцяв був, кажучи: "поки ще раз я потиснути не землі тільки, але також неба." До євреїв
12:25-26
І це слово "ще одним більше, signifieth видалення тих речей, яка вразила, станом на речі, які зроблені, що
ті речі, які не можуть бути розхитані може залишатися. До євреїв 12:27
Тому то ми отримання царство, яке не можна переміщати, давайте мати благодаті, згідно з яким ми
може служити Богові належну з благоговінням і страхом благочестиво: для нашого Бога є трудомістким
вогню. До євреїв 12:28-29

Братерської любові
Нехай братерської любові, як і раніше. Бути не забудькуватий розважити незареєстрованим:
бо тим самим деякі мають розважали ангели зненацька. Пам'ятати про них, які знаходяться в СД, як
пов'язані з ними; і їх, які страждають негаразди, як будучи самі також у організму. До євреїв 13:1-3
Шлюб є в усіх та ложе Непорочне: але блудників і перелюбники судитиме Бог. До євреїв 13:4
Нехай ваші розмови без здирства; і задовольнятися такі речі, як маєте: бо він сказав "я буде
ніколи не залишу тебе й не покину тебе." Так що ми можемо сміливо сказати, "Господь мені помічник, і
я не буду боятись, що зробить людина мені." До євреїв 13:5-6
Пам'ятати про них, які мають верховенство над вами, хто говорив вам слово Gdo: чия Віра
слідувати, враховуючи кінці їх бесіду, Ісус Христос вчора і сьогодні і навіки. До євреїв 13:7-8
Не перевозитися про з дайверів і дивні доктрини. Бо це хороша річ, що серце буде створений з
ласки. не з м'яса, які не отримали вигоду від них, які були окуповані в ньому. До євреїв 13:9
Ми маємо жертівника, про що вони не мають право з'їсти, які служать скинії. Для органів цих
звірів, чия кров представлена в святилище первосвященик для гріха, згоряють без табору. До євреїв
13:10-11
Навіщо Ісус також, що освятити людей з власною кров'ю страждав без воріт. До євреїв 13:12
Ходім вперед, тому до нього без табір, беручи його докору. Для тут ми постійного міста не
має, але ми прагнемо одне, щоб прийти. До євреїв 13:13-14
Ним тому давайте запропонуємо жертву хвали Господу постійно, тобто, плід уст ім'я його
славлять. Але робити добро а також не забувайте: для з таких жертви Бог є вподобав. До євреїв
13:15-16
Підкорятися їм, що мають верховенство над вами, і представити себе: бо вони дивляться на
ваші душі, як вони які повинні дати рахунку, що вони можуть зробити це з радістю а не з горя: тому
що це збиткових для вас. До євреїв 13:17
Моліться за нас: бо ми надіємось, що ми маємо доброї совісті, в усьому готові жити чесно. Але
я благаю вас на досить, щоб зробити це, що може бути відновлено вам раніше. До євреїв 13:18-19

Тепер Бог миру, які привели знову з мертвих нашого Господа Ісуса, що великий пастух овець,
через кров вічним заповітом удосконалить вас у всякого доброго діла, щоб зробити його волі,
працюють у вас те, що добре Любе, корита Ісуса Христа. яким бути слава на віки і коли-небудь. Амінь.
До євреїв 13:20-21

