Вчення Ісуса Христа
Глава 1
Я люблю їх, що любить мене
Коли я вперше почав вивчати Біблію в лютому 2007 року, перше питання, яке я прошу Бога був,
"Як ти, Боже, вимагають я поклонятися вам?" Наступний вірш в Біблії є, де він доручив мені, що дає
відповідь на це питання.
Я люблю їх, які люблять мене; і тих, хто мене рано (старанно) знайдуть мене. Приповісті 8:17
У цьому вірші Бог говорить нам, що він любить тих, хто любить його, то він пояснює, як
відобразити або виявляється, що любов до нього і що є шукати для нього з обачності.
Слово "обачності" визначається як: стійкими і працьовиті зусиль
у робити щось, догляд або увагу очікується в робит
и щось.
Для мене це буде перетворено на беручи часу і зусиль на вивчен
ня та дослідження слова написано в Біблії, щоб пере
конатися, що я розумію, призначених означає, що Бог
спочатку використовувалися .
Я маєте право моє визначення, щоб зрозуміти, що це значення що Бога, коли він говорив його
слова його пророків, що я хочу знати, а не означає, що стала можливою завдяки в перекладах
оригінальні написання.
Якщо ви читали Біблію як Роман, ви не старанно прагнуть до Бога; Ви повинні шукати і вивчення
вірші та отримувати на правдиве слово Боже, що те, що Бог означає, що коли він говорить, що ми
повинні шукати його "старанно." Решта мого вивчення Біблії був цей вірш і мого розуміння його, перш
за все в моїй голові.

Два заповідей Ісуса
Перша заповідь Ісуса
Це моя думка, що все, що Ісус вчить нас, і тому що написано в книг Нового Завіту, можуть бути
зведені в його двох заповідях, тому давайте перейти вперед у книзі Matthew і обговорити ці заповіді. Цю
ж подію сказано в в книзі Matthew, книги Марка і книга Луки, я покажу всі три таким чином, щоб дати
більш повне уявлення про те, що Ісус говорив.

У книзі Matthew
Але коли фарисеї чув, що він поставив садукеї змусити замовкнути, зібралися разом. Один з них,
який був адвокатом, запитався його: питання, випробовуючи й кажучи: «Майстер, який є найбільшої
заповіді в законі?» Matthew 22:36
Ісус же йому відказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією
своєю думкою. Це й найперша заповідь. Matthew 22:37-38
І другий, як сказав він, ": Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих повісити весь
закон і пророки стоять. Matthew 22:39-40

У книзі Марка
Цей scribe слухаючи Ісуса відповідь на питання запитав його і думав, що Ісус відповів добре і
задає питання від себе.
Книжників приходив і почувши їх міркування разом і сприйняття, що він мав відповів їм: Ну,
запитав його, (Ісуса), "що це перша заповідь з усіх?" Позначити 12:28
І Ісус відповів йому: "у першу чергу є заповіді, чують, Ізраїлю; Господь, Бог наш, один Господь: і
любити Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, буде і всією своєю думкою і всі твої
сили: це перша заповідь. Марк 12:29-30
І другий подібне, а саме, "Люби свого ближнього, як самого себе. Там немає інших більшої
заповіді над оці. Позначити 12:31

У книзі Луки
І ось, законник один і спокусив його, кажучи: «Учителю, що робити мені, щоб вічне життя
осягнути?» Від Луки 10:25
І він (Ісуса), сказав йому: "те, що написано в законі? Як readest ти?" Від Луки 10:26
І він (юрист) відповідаючи сказав, "Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею
своєю і всі твої сили і всією своєю думкою. і свого ближнього, як самого себе. Від Луки 10:27
І (Ісуса) промовив йому: "ти маєш тут же відповіли: це робити і ти будеш жити." Від Луки
10:28
Як ви можете бачити, що кожна з цих трьох апостолів дає дещо інше бачення даного те, що вони
були свідками. Незважаючи на це, суть те, що кожен з них свідчать про те ж саме.
Ви розумієте, що Ісус говорить нам? Найбільший всі заповіді не є ще одним з десяти заповідей,
але що ми любимо Бога всім серцем, душіі розуму. Я вважаю, що це розглядається найбільшим з усіх
заповідей Ісуса, ми повинні взяти час, щоб зрозуміти, чому.

Як ти любиш Бога?
Питання для мене в тому, що "Як ви любите Бога з вашого серця, душі і розуму?" Я просто
говорю, "я люблю тебе Господь, Бог, творець Всесвіту, і я приймаю, що ви прийшли жити серед нас в
тілі людини, Христос Ісус, і для мене ти мій Спаситель і Викупитель." Або щось більше, необхідних при
показ моя любов? Врешті-решт є кілька релігій, які називають себе християнином і, звичайно,
єврейської та мусульманської релігій, і всі вони стверджують, що вони є істинна віра. Однак, є тільки
один Бог, тому я вважаю, що може існувати лише одна правдиву віру. Істинна віра, вірний спосіб
поклоніння Богу, повинен бути той, який сам Бог велів нам про.
Питання все ще зберігається, "Як я проявити цю любов," як просили Ісуса першої заповіді? Я
просто говорю, "так, я люблю Бога, і так, я люблю й Христа Ісуса і я прийняти його в якості мого
Спасителя?" Просто це буде забезпечити мій вхід в небеса і життя вічне?
Хоча той, хто освічені в вчення Біблії сказав мені, так, це все, що я повинен зробити, це
скигління виникає питання, як і раніше. Як маніфесту моя любов до Бога, а також мого сусіда, як Ісус

Христос сказав нам робити? Це дає мені причина для визначення любові, в рамках дослідження
старанно те, що я читав в Біблії.

Визначення любові
Словника американської спадщини має багато різних визначень, слово любов, але те, яке
здається кращим пов'язаних з цього питання, "до"є глибоким, ніжне, невимо
вною відчуття з любов'ю і турботою до.
Бажаючи, щоб переконатися, що я зрозумів, що визначення, я подивився визначення у слово
"яneffable», який є, "Incapable з висловив; невимовну або невимов
не." Я також вирішив шукати слова турботою, просто щоб бути впевненим, що я зрозумів, його
значення, словник говорить нам, "турботою» є причина тривоги і занепокоє
ння.
З цією інформацією більш повного визначення слова кохання виникає, ""мають глиб
окі тендер, невимовне і невимовне відчуття любові і
тривоги і занепокоєння бік.
Звертаюсь до вас, чи що ухвалою допомагає вам зрозуміти, як сповідувати свою любов до Бога?
Це не допоможе мені все, що набагато. Я пропоную, що ми шукаємо сенс любові, в біблійної точки
зору. Врешті-решт, Бога й Ісуса як розповісти нам любити їх, так Хіба не стоять на причини, що вони
говорили нам, як маніфест це любов?

Свого всім серцем своїм
Це перша частина як показати свою любов до Бога. Ви коли-небудь дали думки про те, що
означає любити всім серцем? Для мене це відбувається таким чином: я люблю свою дружину 47 років
всім серцем, але як проявити цю любов для неї? Слова "я тебе люблю", є просто порожні слова, поки
заповнити їх з змістовних актів. Ви можете сказати ста людей, ви любите їх, але поки ви
продемонструвати любов у або інші моди, слова залишаються порожніми. Я покажу мою любов моя
дружина, кожен раз, коли я пестити її волосся або поцілувати її на шиї або просто підійти до неї і дати їй
обійняти.

Це, як ви заповнити порожні слова з діями. Виникає питання, "як ви переклад такого роду дій до
Бога?" Ви можете ні див і не відчувати себе Богові, тому жоден з цих дій проявлятися ваше серце
повстяні любові до Бога.

Всією душею
Це друга частина як Ісус вчить нас любити Бога. Ви коли-небудь любив нікому всією душею
своєю, чи знаєте ви, навіть по-справжньому є те, що душа?
Біблія говорить нам, що Бог створив людину живу душу.
І Господь Бог формується людину з землі а потім вдихнув у його ніздрі дихання життя; і людина
стала живу душу. Буття 2:7
Як ви можете бачити, Бог не дав людина живої душі, але насправді зроблені людиною живу
душу. Це говорить мені, що душа частини тіла і не окремо від нього. Я до знаходження цього розуміння,
припускали, що душа, який отримав воскрес, і не тіло, це говорить мені, я був неправий, про що, і це
орган, який отримує воскрес, в тому, що душа це частина тіла. Це також говорить мені, що душа не є
окремим з організму, тому, коли тіло вмирає, так теж робить душі. Бог має більше говорити на цю тему.

Що таке душа?
Це те, змушує нас задати питання ще раз, "Що таке душа"
Для того, щоб зрозуміти це, ми повинні порівняти людини до інших тварин, встановленими на
землі під час шостий день створення. Кілька, яких я говорив теж спростовує, що Бог створив людину на
шостий день разом з усіх інших тварин, які по цій землі з нами. Вони намагаються, щоб сказати мені,
що людина була створена окремо від тварин, але наступні вірші, робить його для мене, досить ясно, що
обидва були встановлені на землі на шостий день створення.

Шостий день створення
І Бог сказав: "Нехай Земля народити істот після свого роду, великої рогатої худоби і Повзуча річ
і звір землі родом:" і вона була так Буття 1:24
І Бог зробив звіра землі після свого роду і великої рогатої худоби після їх виду і все, що плазує по
землі, родом: Бог побачив, що це було добре, і. Буття 1:25

Після свого роду
Фраза "родом," посилається на той факт, що великої рогатої худоби буде породити великої
рогатої худоби, овець викличе овець і миша породити миші і так далі. Це також означає, що великої
рогатої худоби не буде дати народження ведмідь, або собака не буде дати народження Лева. Це також є
основою розуміння процесу природну еволюцію.
І сказав Бог "Створімо людину образом нашим, за подобою нашою: і хай панують над риби в
море і над птаством небесним і над худобою і над усією землею і над усім плазуючим, що плазує по
землі." Буття 1:26
Як ви можете бачити, людині встановлено на шостий день створення, поряд з і з тварин на землі.
Різниця лише в тому, що Бог дає людині владу над всі інші тварини.

Взяти до відома: Бог має ще не говорив людини таким, що зроблене живої душі, тільки що
встановлений Господом людина на землі.
Так Бог створив людину за образом своїм, за образом Божим створив він йому; чоловіки і жінки,
які він створив їх. Буття 1:27

Зверніть увагу:
На шостий день створення Бог створив людину, чоловічого і жіночого. Це говорить мені, що
Господь встановив людини, чоловіки і жінки на землі на шостий день створення і в той же час.
Це не так, поки після сьомого дня створення що Бог робить Адам, живу душу. Це говорить мені,
що коли Бог створена людиною в той же день як тварини, людина була не більше ніж іншої тварини, і
що це не до, після того, як Бог спирається на сьомий день створення перед Богом робить людина,
першого Адама, а потім решту людина, до живої душі.
Я пропоную, що це, чому Бог викликало Каїн і йдемо в довгий сон, Бог потрібен був час для або
залишилися і поколінь йти, перш ніж все, що було бездушні чоловік померли людей, що живуть душі.
І Бог благословив їх, і Бог сказав їм: "Плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте землю і
володійте нею: і пануйте над риби в море і над птаством небесним і над кожен плазуючим живим на
землі." Буття 1:28

Бог створив людину за своєю подобою, і як такий він зробив людині мати розвідки набагато
більше, ніж інші тварини. Є можливість мати розвідки і до цих пір не живу душу, як цей вірш
розповідає мені.
І Бог сказав: "Ось, я дав вам всяку траву, що сіяє насіння, яка є на обличчя всієї землі і кожне
дерево, у вікні який являє собою плід деревний, що сіяє насіння; ви це повинно бути для м'яса і звірині
землі і до кожного птаством небесним і до всього, що плазує по землі, коли там життя, я дав
кожному зеленої трави для м'яса: "і вона була так Буття 1:29-30
Що вище віршах розповідає мені є те, що Бог зробив людина бути залежить від речей землі до
свого існування, так само, як він зробив тварин. Для мене це ще один спосіб сказати, що людина-це так
само з природним порядком життя на землі як тварини.
І Бог бачив все, що він зробив і ось, вона була дуже гарною. І був вечір і був ранок, день шостий.
Буття 1:31
Тепер, коли ви розумієте, що людина є станом на шостий день створення так само, як інші
тварини землі, але з більшою розвідки. Ми потім повинні задати питання, "Чим відрізняється від
людини і тих тварин, які б дали точки зору щодо того, що душі"? Врешті-решт, це моє розуміння того,
що Біблія говорить нам, що тільки людина живу душу, і що не інших тварин.
Те, що мій вивчення Біблії говорить мені про те що немає тварина, яка ходить на землі цій землі,
що Бог дав душі до. Тому ми тільки потрібно порівняти тварин до себе, щоб визначити, яка душею може
бути. Ми також знаємо, що станом на шостий день творіння, людина має ще не зроблено живу душу;
тому необхідно порівняти людина тварин як людина перемінився Бог після сьомого дня коли Бог
відпочивали.

Людина, живу душу
Таким чином небеса та Земля було закінчено і всі з них. І сьомого дня Бог закінчив свою роботу,
яку він чинив; і він відпочив у дні сьомого дня від усієї праці своєї, яку був чинив. І Бог благословив
сьомого дня і освятив його: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї яку Бог створив і зробив.
Буття 2:1-3
Ці три вірші є recap все що Бог розповів нам у розділ 1 книги буття, та Бог продовжить в його
пояснення того, як він сотворив Вселенну, сказавши нам, що він відпочив і сьомого дня, і тому, що він
відпочив і сьомого дня, він "благословив" сьомий день, який означає , щоб свята. Потім він

говорить нам, що він "Sanctified" сьомого дня, це означає, що він зробив сьомого дня на день спеціальні
від всіх інших, в тому, що це буде зберігатися безкоштовно
гріха. Бог потім говорить нам, що тому, що він зробив сьомий день на особливий день, тому що;
(Бог) він відпочив від усієї праці своєї.
Це ось походження неба й землі, коли створено їх, у той день, коли Господь Бог зробив земля та
небеса, і кожна рослина поля, перш ніж вона була в землі і жодна Ярина поля росла: бо Господь Бог не
викликав його на землю дощу , і не було людини, щоб порати землю. Але там підійшов туман з землі і
напувала всю землю. Буття 2:4-6
Фраза: "поколінь небо та землю," ще раз посилається на розділ 1 книги буття, і що Бог
виконуються в ті перші 6 днів творіння. Слово "поколінь," відноситься до процесу, що Бог брав його
оригінальний spark творіння і протягом наступних 6 днів творіння, її викликав, щоб сформувати і
змінити від первозданному вигляді в те, що Бог призначені, що вона буде. Це ще один спосіб сказати,
що Бог використав процес "контрольована еволюції," повільно змінити своє творіння з однієї форми в
іншу.
І Господь Бог формується людину з землі а потім вдихнув у його ніздрі дихання життя; і людина
стала живу душу. Буття 2:7
З розумінням перші вірші, що Бог використав процес еволюції у формуванні небеса та Земля і
тварин на землі, то дає Бог певні пояснення формування людина.
Фраза: "той порох землі, відноситься до землі, і що вона складається з пилу і бруду. Але він
також відображає назад на те, що Земля це еволюційний продукт зірки в небесах. Все, що має значення,
збережуть, що два оригінальні елементи, є результатом ядерних динаміка, що відбувається в ядрі зірок а
коли зірки перейти супер-нова, все, що його інтер'єр вивергає з в космос, який потім формує планет,
супутників і астероїдів.
Через це ви можете потім сказати, що землі, рослин, тварин і людини виготовлені з зоряного
пилу. Так що коли Бог говорить нам, що він сформував людини від пилу землі, він має також на увазі те,
що земля була свого часу зоряного пилу. А це Божий шлях говорить нам, що людина є частиною і
кінцевий результат еволюційного процесу, він просто пояснив у віршах вище.
На відміну від інших тварин на землі Однак, в буття 2:7 Бог робить людина живу душу. Саме це
робить людина відрізняється від інших тварин. Ця різниця, що ми тепер повинні намагатися зрозуміти
це.

Бог каже любов мене
В тому, що Бог говорить нам, щоб любити його, я вважаю, що здатність до любові, є свідченням
про те, що мають душу. Я міг би використовувати як порівняння людина найближчий посилання на
тваринного царства і порівняти мавп і шимпанзе з здатність людини до любові, але у мене немає
особистого знання щодо це, так що замість цього я буду порівнювати людина тільки інші тварина що я
переконаний, має здатність показати любов.

Собака любить?
Собака завжди вказується назва як кращий друг людини. У стародавні часи це було через
партнерство між людиною і собакою на полюванні за їжу. В ці часи, коли людина повинні йти тільки на
ринку купувати їжу цей зв'язок не має значення, однак собака ще вважається кращим другом людини,
через його спілкування з нами, а також собаки нездатності надати такий потужний лояльності до своїх
господарів. Це цей лояльність, яку я завжди асоціюється з формою любові. Так що я переконаний, що
собака має потенціал, почуття любові, поки вони насправді відчувають любити? Багато інших тварин
показують аналогічні можливості; тому цікаво, якщо здатність відчувати любов є аспектом є те, що
душа врешті-решт, в тому, що ми знаємо, що тільки людина живу душу.
Одним з аспектів людина, що я впевнений, не те, що тварина може зробити полягає, щоб дати
когнітивних думки про те, що означає любити. Хоча собаки можуть мати можливість показати любов,
вона має немає розуміння любові або навіть те, що він любить, це просто діють на інстинкт. Це не як
людина відчуває себе любити; принаймні це те, як я проявляє любові.
У вчення Ісуса він навчив нас аспект любові, і моралі. У рамках цього уроку Ісус сказав нам
наступне:
, Але коли зробиш ввійти в життя, ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАПОВІДЕЙ. Matthew 19:17
Життя, що Ісус має на увазі не є нашими Земне життя на землі, але життя вічне, що Бог пропонує
як подарунок для тих, хто показати свою любов до нього. Ісус потім перераховані п'ять із десяти
заповідей; знову ж таки, він повторювався його другий заповідь, це він робить так, щоб переконати нас,
що коли Ісус говорить нам, "Зберегти заповідей", він має на увазі Десять заповідей.
Ти будеш творити не вбивство,
Не чини перелюбу,

Не кради,
Не свідкуй неправдиво, Matthew 19:18
Шануй свого батька та матір: і,
: Люби свого ближнього, як самого себе. Matthew 19:19
Коли ви об'єднаєте цей список десяти заповідей з того, що Бог повторює всій Біблії, ви
зрозумієте, як Бог дає нам визначення щодо того, як ми хочемо, щоб показати нашу любов до нього.

За образом Божим
І чинить милість тисячам їх що мене люблять і стережи мої заповіді. Вихід 20:6
Саме в цьому вірші, де виявлені аспекти Бога душі. Бачите, Бог говорить нам, що якщо ми
збережемо заповідей його, то ми показуємо нашу любов до нього. У цьому Бог показує нам свою маючи
милість до тих, хто дотримується його заповідей і є цей виявлення своєї душі, що має намір що ми
любимо наших душею.
Слово «Милосердя» визначається словник як, , хто має співчуття, шкода
, прощення, людство і щедрість по відношенню до інши
х. Те, що інші тварини має в них можливість виставити будь-який із цих атрибутів, але людина.

Образом Божим
Бог створив нас за своєю подобою; зображення повинні бути не тільки форму, або форму, але
зображення може бути особистісна як добре. В тому, що у нас, як Бог, є можливість дати співчуття,
шкода, прощення і щедрість іншим, розкриває нашої душі, просто як і Божий душі. Коли ви також
поглянути на шість моральних імперативи перераховані в десять заповідей, ви побачите в них аспектів
мати душі, що тварини не мають. Це дані, які визначають, що душа, і це душа, що робить нас в Образу
Бога .

Всією своєю думкою
Розум є одним з аспектів людина що ніхто з іншими тваринами володіють. Мозок людини має
потенціал для зберігання величезних об'ємів даних. Думаю, мозку, як комп'ютер, в ньому можуть бути
збережені величезну кількість даних, але є розумний, комп'ютер може взяти комп'ютер даних, воно має і
його використовувати? Ні, це розум людини, яка порівнює даних, використовуючи когнітивних думки

з'ясувати сенс і як потім застосовувати цей сенс його середовищем. Це одна річ для зберігання даних у
пам'яті, це зовсім інший, щоб взяти ці дані і знати, як зробити використовувати його. Це різниця між
того, хто є освічені і той, хто має мудрості.

Любов Бога з знань
Це ще один спосіб сказати, що Бог хоче, щоб любити його від наших знань про нього а не сліпої
віри. Чим більше ви знаєте про Бога, то більше даних, що ви набираєте, тим більше ви зрозумієте, що
Бог це все про. Чим більше ви розумієте і можна розгледіти його правду від брехні сатани, тим більше
ви прийдете до любити Бога. Можливо зараз ви зрозумієте, що Ісус говорить, коли він говорить нам,
щоб любити Бога всім серцем, душі і розуму.

Цитата з Moses
Ще одна річ, про це, я запитую себе, якщо ви були обізнані про. Чи знаєте ви, що ця фраза,
"Любов Бога з твого серця, душі і розуму," не виникає з Ісусом, але те, що Ісус насправді даючи
цитата з слова, написані в книзі Повторення закону рука Moses, 1500 років тому?
Але якщо звідти ти будеш звертатися до Господа Бога твого, ти будеш його знайти, якщо ти
шукати його свого всім серцем своїм і всією душею. Deuteronomy4:29
Коли ти у біді, і всі ці речі приходять на тебе, навіть в останні дні, якщо звернутися до
Господа Бога твого і ти будеш бути послушним його голос: Deuteronomy4:30
Бо Господь Бог твій милостивий Бог; він не залишу тебе, ні знищити тебе, і не забувайте
заповіту батькам твоїм, якого присягнув їм. Deuteronomy4:31

В останні дні
Прийняти Примітка: фразу вище, "навіть в останні дні," є посилання Кінця днів, яка
є ці останні дні або роки, до другого приходу Христа, який я впевнений, ми зараз живемо в. Це
посилання на останньому дні говорить мені, що ці вірші призначені для тих з нас, які живуть в цьому
двадцять першого століття, так само, як це було зроблено для тих днів Moses.
Є ті, хто скаже вам, що десяти заповідей і інші заповідей Старого Завіту призначені тільки
для євреїв і що як християни, вони не мають ніякого відношення до нас для спасіння. З цього

нового розуміння Бога, посилаючись на останньому дні, тепер я знаю, що те, що інші сказали мені за все
моє життя, щоб бути брехні сатани.
Бути Святого Бога, щоб дати поклоніння Богові як він Бог команд. Бог наказує, щоб ми
додержували його заповіді; Таким чином, ми повинні зробити як Бог команд, якщо ми хочемо дати
поклоніння Богу створення.
Коли Ісус дав нам свої заповіді два, він був цитуючи вище вірші в книзі Повторення закону. Тому
Ісуса перша заповідь не є його на всіх, але був написані Moses, з волі Божої звичайно, так що я думаю,
ви могли б сказати що вони слова Божого, але приділено Moses для зменшення 1500 плюс років до Ісуса
перше розповів їм.
Якщо ви читали вірші, які призвели до них в розділ 4, в книзі Повторення закону, ви знайдете
контексті про те, що Moses мав на увазі що дало початок його писати ці слова. Це цього тому ж
контексті, що Ісус є вказуючи коли він говорить нам, що любити Бога з вашого серця, душі і розуму, це
найбільший з усіх заповідей.
Наступний вірш значною мірою підсумовує цей сенс.
І тепер, Ізраїль, що відкрилося Господь, Бог твій вимагають тебе, але треба боятися Господа,
Бога твого, ходити на всіх дорогах своїх і любить його і служити Господу Бога твого всім серцем
твоїм і всією душею своєю, щоб дотримуватися заповіді Господа, і постанови його, що я наказую тобі
цієї день твого назавжди? Повторення закону 10:12-13

Боятися Бога
Словник Encarta визначає слова "Страх" як: неприємні відчуття триво
ги і побоювання, викликане присутністю або очікува
нні небезпеки, страшну думав ідею або іншу юридичн
у особу, яка викликає почуття страху.
Як ви можете бачити, з цим визначенням сприяє негативна реакція. Однак, Бог не є кому-небудь
страх, не таким чином, по крайней мере. Це сатани, який дав нам цей сенс.
Якщо ви подивитеся слова "страх" Біблія оснащенням ви побачите, що оригінальний івриті
слово було "Yare" яке вимовляється, Нишпорення-Ray. Це визначається як: шанують, щоб
дати благоговінням.

Слово "Reverence" подальшого визначається як: почуття глибокої поваг
и та посвяту. Отже, ви бачите, що не хоче Господь хто ми боїться його, таким чином, щоб
бути його боюся, але дати шанування йому з нашого поваги і відданості йому і все, що він відстоює.
На мій погляд це не можливо дати шанування для тих, хто, якщо ми спочатку не знаємо, хто
вони, свої індивідуальність, честі та морального характеру. Страх"Бога, щоб не бійтеся його, але є
максимальною повагою і поваги до Бога. Це відомо, що це
вчення Ісуса покаже нам, як це зробити.

Ви не повинні додати або відняти з
Бог також хоче, щоб зрозуміти, як один з аспектів Loving або побоюючись йому, що ми повинні
дати поклоніння Богу, як він наказує. Поклоняються Богу в будь-якій формі, інші, ніж Бог має
прописано з його власними словами, це дає поклоніння Богу створення на всіх. Це Бог робить ясно в
наступний вірш.
Ви не повинні додати до: слово який я наказую тобі, ні ye повинен зменшити нічого від нього, що
травні дотримуватися заповіді Господа, вашого Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Це те, що я говорив всім разом, хоча я сказати, що його за допомогою різних слів. "Ви повинні
поклонятися Богу як він команд, додавши, ні віднімання з як він наказує, що ми повинні поклонятися
йому, поклонятися будь-яким іншим способом, то не поклонятися Богу, створення, але деякі інші
винахід свій власний". Не поставити слова в рот Бог.
Тільки, стережися, до самого себе і тримати душу твою старанно, не ти забувати те, що свої
очі бачили, і принаймні вони відправляються з твого серця всі дні свойого життя: але навчити їх син
твій і сини твої сини; Повторення закону 4:9
В цих віршах Moses попереджає Ізраїлевим, щоб тримати законів Бога. В тому, що Бог Ізраїлів є
той же самий Бог, який є Христос, який прийшов на землю в образі людини, Ісус, це потім говорить
мені що це попередження стосується нас, хто слідувати вченням Ісуса, так само, як це прикладний їх в
дні Moses, в тому, що сам Ісус, вказуючи на це, що була написана Moses , і контексті що Moses мав на
увазі, тому контексті, що Ісус вказує рукою, і що контекст, щоб зберегти

Десять заповідей .

Moses дає попередження, стережіться, до самого себе," це означає, запам'ятати всі ті речі,
які Бог показав вам, і тримати закони, що Бог дав вам. Якщо ви коливатися від слова Божого, то ви

більше не дати вірно і правильний поклоніння Богові. Бог є дуже конкретні про те, як ми поклонитися
йому, тому якщо ви любити Бога, ви повинні поклонятися йому як він команд.
Слів: "Тримайте душу твою старанно" розповідає мені, що роботу з підтримки закони і
постанови Бога не легко, "тому ви повинні старанно працювати" на запобігання себе від забувши їх і
розбиваючи їх. Це шляху праведності. Ви повинні зробити себе знати, що сатана-брехун і буде
обманювати Вас з його брехня якщо ви не старанно шукав Божої істини. Якщо це не написано в Бога
Святого Писання, то це не Божа. Якщо це не Бога, то він повинен бути сатани, бо він принц лежить.

Другий заповідь Ісуса
У книзі Matthew
І другий, як сказав він,: Люби свого ближнього, як самого себе. Matthew 22:39
І другий, подібний до нього Що це означає для мене є те, що в другому з Ісуса двох заповідях як
перша заповідь Ісуса.
: Люби свого ближнього, як самого себе. Де в перша заповідь ж можна сказати що-небудь про
даючи любові, щоб нашим сусідом? Тому що Ісус означає що другий, як перша? Перша заповідь в Ісуса
дає нам інструкція про те, як любити Бога всім серцем, душі і розуму. Таким же чином, що Ісус навчив
нас любити Бога, ми сказали, щоб любов нашим сусідом, як Ісус показав свою любов до нас. Ісус
показав свою любов до нас, показуючи нам как правильно поклоніння Богу а через що ми виправдані
надій на порятунок. Ми потім сказали, щоб показати нашу любов до наших сусідів, показуючи їх як
дати вірно і правильний поклоніння Богу, так само, як Ісус навчив нас. Коли ми, хто є Бог святих вчити
інших, як стати Святого Бога, то ми показуємо нашої любові до тих, що ми вчимо таким чином.
Те, що велика любов може вам надати інший, ніж щоб показати їм шлях до спасіння? Тільки в
даючи поклоніння Богу, як Бог команд, що ми поклоняємося йому, може ми виправдані в надії на
порятунок.

Закон і пророки
На цих двох заповідях повісити весь закон і пророки. Matthew 22:40

Ви коли-небудь взяв час, щоб аналізувати цей вірш? Як ти гадаєш Ісуса означає, що весь закон і
пророки повісити на цих двох заповідях? Перша заповідь Ісуса відноситься до закону, в тому, що
його контекст є Десять заповідей. Це питання потім буде яким чином двох оцих стосуються пророків? Я
пропоную, що Ісус не кажу про окремих людей, що написала книги Старого Завіту, але зміст
довідниками.

Пророка Божого
, Щоб зрозуміти це спочатку необхідно зрозуміти, що пророк Божий є. Словник Encarta визначає
слово "Пророк", як: , хто виступає за Богом. Це визначення в порядку якщо ви
говорите однією з богів античності, які є статуї або інші божкам, які були зроблені за руку людина. Ці
речі, які були покликані богів, мати немає життя, тому вони не боги, просто творіння людини, божкам.
Тому що вони не життя, вони мали немає думок а потім буде потрібен хтось, пророком, щоб говорити за
них.
Бог створення не є статуя або різьблення зроблені від руки людина. Бог створення є життя, а, але
для його даючи життя ви і я, ми б не життя. Бог творіння, це життя має когнітивних думки і тому не має
потреби для кого-то висловитися для нього, він в змозі говорять самі за себе. Пророка Божого , отже,
один через кому Бог говорить, від губи Бога, у вухо
пророка а на опублікованих середнього (Біблія).
Коли Ісус говорить нам, що пророки повісити на його двох заповідях, він має на увазі те, що вони
записували, не самі чоловіки. Те, що пророків запишіть, Святий Боже Євангеліє. Те, що Ісус говорить
нам в цьому вірші в тому, що закони (Десять заповідей) і Святе Євангеліє Божому, зависає під час його
двох заповідей.

Слово Боже є його Бонд
Це дуже потужний волевиявлення. Ви розумієте, десять заповідей, Святе Євангеліє Божому
представляють? Вони являють собою все, що Бог виступає за і; його авторитет з правила над нами і весь
Всесвіт всі проявлятися між його закони та його Слово Господнє.
Бог створення є не тільки що, він також є Цар Всесвіту, де його вимовлене слово його Бонда
честь, і його особистість і морального характеру застрахувати правосуддя і милосердя всім, хто дає
поклоніння йому, як він керує. Мені подобається думати про Писання пророків Божому як як
Конституція нації. Вона викладається письмовій формі правил при як суспільства полягає в проведенні

повсякденного життя, і як вона взаємодіяти між собою і правитель країни. Біблія є Божим Конституції, і
в ньому Бог дає інструкції про те, як ми хочемо прожити своє життя і взаємодіяти з іншими людьми і з
ним, Цар Всесвіту.

У книзі Луки
(Юрист), готові сам себе виправдати, промовив Ісус "і хто то мій ближній?" Від Луки 10:29

Добрий самаритянин
І Ісус же сказав: «один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і впав розбійникам, що обдерли
шати його були завдали йому та й утекли, залишивши його наполовину мертвий. І випадково прийшов
священик один таким чином: і коли він побачив його, він проходив повз на іншій стороні. І так само
Левит, коли він був на місці і подивився на нього і прийнятим на іншій стороні. Від Луки 10:30-32
Але якийсь самарянин, проходив, та й натрапив: і коли він побачив його, він співчуття на нього і
підійшов до нього і зав'язані його рани, розливу в Оливи й вина і поставили його на свій власний звір і
привів його до гостиниці і клопотався про нього. А назавтра, коли він вилетів, він вийняв два пенсів, дав
їм до хоста і промовив до нього "подбає про нього; і взагалі ти spendest більше, коли я прийти знову, я
будуть погашати тебе". Котрий же з цих трьох попався, був ближній що розбійникам?" І він сказав:
"Той, той хто вчинив йому, милість", то Ісус же йому відказав "йти і ти роби так само". Від Луки
10:33-37
Це потім говорить мені, що Мій сусід всі людини, кого я зійде в моєму житті подорожей, які
проявляють моралі або риси Бога як навчити нас в десять заповідей і виконав у вчення Ісуса Христа,
незалежно від того, колір його шкіри, місце його народження, або вміст свою релігію. Якщо хтось має
початок моралі Бога, то незалежно від того, все інше, вони мають потенціал переводяться на справжній і
правильний поклоніння Богу. Це відповідальність за все, що ходять у відношеннях Бога і вчення Ісуса,
ми таким чином зробити старанного зусилля, щоб показати таких людей, правда слово Боже.

Божа трюїзм
Бог показав мені трюїзм; враховуйте такі це трюїзм, як вона допомогла мені бачити брехні сатани
і можливо допоможе вам у проводи сатана брехні, а не будучи засліплені їх.

Якщо Бог говорив він, то це пишеться у Святій Євангелії, і це правда, це правда, тому що
це Бога, і це Божий, бо Бог говорив він.
Якщо Бог не говорити це, то ви не знайдете він написаний у Святій Євангелії і брехня, це
брехня, тому що це не Божа; Це не Божа, тому що Бог не говорю.
Порівнюючи те, що ви в даний час вважають це трюїзм, можна розгледіти, якщо ви вважаєте, що
є Бог або сатани брехня.
Ви можете задати питання, "Чому слід хвилюватися що те, що я вважаю, може або не може бути
з Богом і, отже, брехні сатани? Я знаю, що я вважаю, це правда, тому що це правда".
Нижче наводиться попередити вас, що якщо ви перевірили в Писанні чи ви вважаєте, що
написаний, а потім ваша честь грунтується на помилкових Євангелії сатани а не на Святій Євангелії
Божої. Якщо Бог говорив він, написано в його Святій Євангелії. Якщо ви вважаєте, що не написано у
Святій Євангелії або по крайней мере надано підтримку слово Боже, як написано в Біблії, то це брехня.
Хай ніхто не обманює вас будь-якими засобами: бо той день не прийде, хіба там come падаючий
away першої і що людина гріх об'явлена загибіль; Хто opposeth і exalteth себе перш за все, Бог, або що
поклонялися; так, щоб він як Бог той, хто храм Бога чинить, сам що він Бог. Я Солунян 2:3-4
Це означає, що сатана, до кінця днів буде обдурив весь світ з його помилкові Євангеліє, що вони
будуть думати, що його брехня насправді Божої істини. Тільки за розуміння істинного сенсу слова в
Біблії, ви будете бачити сатана за себе і Бога, хто він є, істинний Бог. Що Бог говорить нам тут, є, що
Сатана буде вдалося так добре оманлива людства, помилкові Євангеліє сатани буде проповідував у
Божої церкви, як ніби це було Боже Святого Писання, і людство буде не тільки вважаємо, що бути слово
Боже, але правдиві вклонятися будуть відповідно до брехні сатани. Тільки з старанного дослідження
слова в Біблії буде ви знаєте і тому переконайтеся, що справжній слова Божого.
Не думаю, що з тринадцятого вірша як описують людиною або людина, що сидить на троні Бога.
Вище віршах знаходяться на символікою.
Хай ніхто не обманює вас будь-якими засобами: Ви можете вважати себе вище обману і що ви
безпеці в вашому поклоніння Богу, і тому коли сатана починає його брехати, ви побачите їх лежить вони
і не бути обманутим. Проблема з настроєм, що ви швидше за все, вже обманюйтеся, сатана розповідає
його брехня тисячі років, і це швидше за все, ваш поклоніння Богу – це не так, як Бог команд, що Він
обожнював, але заснований на помилкових Євангелії сатани, який є сказати, що ви вже під загрозою
здорового глузду.

Для цього дня не прийде: Відноситься до другого пришестя Ісуса, який є, сказати, що Ісус не
повернеться на землю до:
, Крім туди приходять падаючий away першої: Відступлення від те, що? Ісус говорить нам що
він не повернеться до землі поки падаючий звідси виникає. Питання в тому, що відпаде і те, що вона
буде падати, подалі від?
І що людина гріха бути виявлено, загибіль: Людина, сказані тут є сатани, який Ісус назвав
загибіль: слово "Погибелі" означає: перебування в стані вічне сорому
і прокляття. Це потім говорить нам, що Ісус не повернеться до після того, як Сатана був
виявлений. Але знову не думайте про це як людина сатани, але, що сатана помилкових Євангеліє будуть
виявлені. Питання в тому, як ми піддавати сатана таким чином, що весь світ побачити його і потім
відпасти від його брехні і помилкові поклоніння заохочувати?
Так що ж ми залишимося подалі від? Не сатана людини, але брехні сатани, які є його помилкові
Євангелія, і False церков, що будується на помилкових Євангелії сатани. Як же тоді ми піддавати брехні
сатани, коли ми самі може бути засліпленим їх? Бог дає нам кілька прикладів як Диявол переконує його
брехня, ми тільки повинні тримати себе знати, що ми були збрехали і бути відкриті до того що те, що ми
повірили нашого життя, можливо, брехня.
Пам'ятайте Божого трюїзм і використовувати його застосувати до всього, що ви вірите.
Якщо Бог говорив він, то це пишеться у Святій Євангелії Божої, і це правда, це правда,
тому що це Бога, і це Божий, бо Бог говорив він.
Якщо Бог не говорити це, то ви не знайдете він написаний у Святій Євангелії і брехня, це
брехня, тому що це не Божа, це не Бога, тому що Бог не говорю.
З цим розумінням два заповідей Ісуса, що перша заповідь визначається дотримування Десять
заповідей, давайте тепер старанного поглянути на те, що Ісус вчить нас і порівняти його вчення до того,
що Десять заповідей вчить нас.

Перші записали брехні
Бог також показали нам, ще один спосіб вимогливих брехні сатани, крім його трюїзм. Ви знаєте
історія розповів в книзі буття, без сумніву, але чи відомо вам про це?
Єва надає бесіді з змій.

Бог hath сказав: "не Їжте з усякого дерева саду?" Книга Буття 3:1
Чи правда, що Бог сказав вам що ви можете не Їжте з усякого дерева саду?
До жінки промовив до змія, "з плодів дерев саду ми можемо їсти: але з плодів дерева, що в
середині раю, Бог сказав, не Їжте із нього, не доторкайтесь це найменш ви помрете. Книга Буття 3:23
І промовив до жінки, але змій "Ye повинен не померти." Книга Буття 3:4
Ви знаєте, це буде перший брехні сатани, принаймні, його перший брехні розповів сини людина.
Розповідаючи нам про цю брехню, Бог дає нам уявлення щодо того, один із способів, що Диявол
переконує його брехні і чому ми не будемо розрізняти їх брехні, а істина.
Бог сказав: "не їсти з дерева знання добра і зла, найменш ye померти." Це слово Боже, його
святі Євангелія. Потім Бог говорить нам: "для коли ви робите, ви неодмінно помре."
Сатана потім відказав: "Ye повинен не померти." Ці слова брехня і як такі помилкові
Євангеліє сатани. У всіх тисяч років з тих пір він розповів багато брехні і обсязі з них є, що які
складають помилкових Євангеліє сатани.
Те, що Бог намагається показати нам тут, як Диявол переконує його брехня, так що ми можемо
шукати їх у Писанні. У цьому прикладі від буття Бог показує як сатана розповів його брехні Єві. Бог
сказав: "Ти неодмінно помре," і сатана сказав: "Ye повинен не померти." Просто, додавши простий
трьох листі слово до Божого слова, сатана має змінив значення терміну що сказав Бог повною
протилежністю як Бог призначений його слова мати на увазі. Це таким чином, що сатана має шляхом
додавання слова замінити слово або просто даючи помилкової інтерпретації слово Боже в Писанні, що
він прийняв Святий Боже Євангеліє і перетворили його в сатани помилкових Євангеліє.
Божої Святого Писання не в змозі бути забруднені брехнею сатани, але Біблія – це робота
чоловік, в тому, що чоловіки (пророків) взяв слів говорив їм Богом і записали, потім. Це потім пишеться
по рукою людини робить його можуть бути змінені або забруднені.
Може протестувати це, як я вперше зробив і сказати: "Якщо Біблія забруднені з брехні сатани, то
це брехня а не Бог, і якщо Біблія не Бога, то де ми може знайти Бога?"
Незважаючи на те, що Біблія забруднена брехнею сатани, Божу істину все ще знаходиться в
Біблії. Бог говорить нам, це в наступному.

Як знайти справжню слово Боже
Знати, як знайти справжню слово Бога в Біблії, що забруднене брехнею сатани, ми повинні
повернутися до першого вірша, я представив вам в цьому дослідженні.
Я люблю, то що любити мене; і тих, хто мене рано (старанно) знайдуть мене. Приповісті 8:17
Ви бачите, Божу істину все ще можна знайти в Біблії, якщо ви шукати його старанно, шляхом
ретельного вивчення та дослідження. Ісус дає підтримку всім, це в наступному.
І побачив я іншого Ангола літати в розпал неба, маючи вічне Євангеліє, щоб проповідувати їм,
які мешкають на землі і до кожної нації і споріднені, язика та людей. Одкровення 14:6
Як я вже сказав, святі Євангелія Божого не пошкоджені. У цьому вірші Ісус говорить нам, що
неушкоджена Святій Євангелії в надійних руках ангела в небі, де сатана не може осквернити його і який
ангел, в кінці часів, його проповідувати тих, хто живе на землі.
Коли ви приходите прийняти це, то ви, сильний на вашому шляху до ознайомлення з Богом,
особисто і близько.
Сатана має помилкових Євангеліяі це буде обманювати людини щодо того, думаючи, що
сатана помилкових Євангеліє правди і що коли ви сказали Святий Боже Євангеліє ви не прийме його як
слово Боже бо це всупереч тому, що те, що ви повірили ваше життя, ви будете відхилити Божої істини і
твердо дотримуватися брехні сатани. Це ти, хоча Божої істини може бути показано, ви в Писанні, а
сатани лежить не говорив Бог мають жодних підстав, щоб дати їм підтримку.
Хто opposeth і exalteth себе перш за все це Бог, або що поклонялися; як я вже говорив, це –
символікою, що як тільки ви зрозумієте промовляють ви побачите Божої істини.

Що таке Бог?
Сатана виступає проти всього, що є Бог. Тому я запитав питання, "Так що ж Бог?"
Бог є Творець, тому створення Бога. Для сатани, щоб протистояти або намагаються знищити
творіння призведе до його власної знищення, для сатани, як людина є Бога. Бог визначається тим
фактом, що він-творець.

Бог також можуть бути визначені за його моральність, а також те, як він наказує, що ми (його
створення) поклоняємося йому. Це починається з Божого десяти заповідей, які самі по собі є неповними,
але з вченням Ісуса, завершує або виконує, як Бог визначає сам.
Так, щоб він як Бог той, хто храм Бога чинить, сам що він Бог. Храм Бога немає цегли та
мінометних будівлі. Храм Божий є те, що дає визначення до того, що Бог є; його особисті честь його
особистості та його морального характеру. Храм Божий є Святе Євангеліє Божому, які наводяться
Десять заповідей. Але Десять заповідей є, але символічно, все, що говорять губи Бога, що його Святе
Євангеліє. Коли сатана намагається знищити або фальсифікувати Десять заповідей, або будь-який вірші
книг Біблії, він намагається поставити себе як замінити або підробні Бога. Таким чином він показує себе
за Бога, його зміненої версії Біблія викликають тих, хто не старанно навчаються думати, що вони
читають слова Божого. Ось чому я кажу, що ви вже були збрехали і вводить в, бо Біблії забруднюється
брехні сатани.

Еліксир до обману
Незважаючи на це Біблія є еліксир до обману. Тільки в старанно вивчення Біблії і бути певні, що
Бог говорить вам ви зможете розпізнати брехні сатани для брехня, що вони є і Святий Боже Євангеліє
істини, що це.

Це розуміють: , коли ви говорите, слова, які використовуються є значимі для тебе самої і
чекати і сподіватися, що ті, що почули твої слова буде зрозуміти сенс, як ви розумієте, це, тим самим
розуміння того, що ви сказали. Це також вірно Бога. Коли пророків першим Написав вниз слово Боже як
Господь говорив їм пророків, вони їх Написав з очікування, що всі, хто буде читати їх слова б ж
розуміння значення за призначенням пророків, що вони мають.
Протягом поколінь мова оригіналу змінено або помер і нового мов виникло. Таким чином, це
стає необхідним, оригінальні слова були перекладені. Саме в цих перекладів, де первісний зміст можуть
бути спотворені або замінені брехнею сатани.
Це у такому випадку, ви запитаєте, "як ми можемо ніколи не знати для деяких істинний сенс слів
призначені Богом? Це було 3500 років тому що Moses написали першої книги про те, що ми називаємо
Біблію і 2000 років, так як апостол Іван писав останній книзі Об'явлення." Відповідь дуже проста, на
свій власний, ви не можете. Ось чому Ісус говорить нам:
Я є шлях, істина і життя: ніяка людина cometh unto батько, але мені. Івана 14:6

Ви бачите, поглянувши на Ісуса і його словами, для напрямку у вашому дослідженні Біблії, він
покаже вам Божу істину. Це як і раніше вимагають ретельного вивчення та дослідження з вашого боку,
але вірно слово Бога все ще можна знайти на сторінках Біблії, ви тільки повинні молитися Богу для
керівництва і розуміння, і Бог надасть це вам, якщо ви дійсно мають намір на отримання знати Бога.

По правді Божій, Пасха
У закладі пасху є гарним прикладом того, як Божий трюїзм відображаються на роботу в
вимогливих брехні сатани. Перед Moses і виходу з Єгипту не було ніяких Великодня в достовірними і
чіткими поклоніння Богу. Іншими словами, Авраам, Ісак і Яків здійснюється пасху. Не Moses поки після
того, як він мав вивів Ізраїля з Єгипту.
Після виходу Бог наказав що щорічний тиждень меморіал та свято для Господа, повинні
зберігатися для дітей, Ізраїль, і всі їх покоління як Постанова назавжди. Це ви знайдете вихід глава 12.
Те, що Бог зробив у встановленні Пасху, це зробити невеликий модифікації вірно і правильний
спосіб дати поклоніння йому. У цей невеликий модифікації, Цей обряд, Бог вказує, коли це слід
дотримуватись, що речі, але бути споживається в свято, як підготувати ці продукти, а потім як це бути
з'їдено.
Це неповнолітній змінити в тому, як Бог команд, що ті, хто хочуть, щоб вклонитися йому,
повинні поклонятися йому, він дав точні вказівки. Ми знаємо, що це частина того, як поклоніння Богові,
тому що Бог розповів нам слова від його власний губи і викликало ці слова можуть бути написані свого
пророка Moses, що означає, що Бог говорив він, так це правда.
Мотивуючи тих, хто вважає, що складає вашу віру, використовують цей же метод контролю. З
його можна визначити, що переконання, що у вас є правда і Бога, і вважає, що лежить, не маючи колинебудь були говорив Бог.

Сьомий день суботній
Інший приклад, як Божий трюїзм працює, в рамках дотримання суботи. Четверта заповідь
Божого він дає командного точних і інструкції щодо ведення суботи.
"Пам'ятай день суботній, щоб святити його,
Шість днів будеш ти праці і зробити всі твої роботи:

Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому ти будеш не робити будь-яку роботу,
ти не вони сина, ні твоєї дочки, твої свого, ні твої невільниці, і не твій великої рогатої худоби, ні твої
незнайомець, що знаходиться в межах твоїх.
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. Вихід 20:8-11

, Зверніть увагу: У вище віршах (вихід 20:10) Бог говорить нам, в не невпевнено
розпізнані слова цей сьомий день – Субота Господь, Бог твій. Якщо Бог має промовляв він, то це
правда. Де в Писанні воно написано де Бог говорить, що є перший день суботній Господа; Ніде, що я
знайшов у моїх досліджень Біблії? Якщо Бог не говорю це, він повинен бути lie.
Бог починає цю заповідь, кажучи: «Пам'ятай день суботній.» Йому повідомили пам'ятати те,
говорить про те, що це те, що у вас вже є знання. За словами Десять заповідей Четверта заповідь є
першим місцем, написано в Біблії, де слово суботній написано на сторінках Біблії до цих пір. Що у
такому випадку, як можна ми сказали, щоб пам'ятати те, що ми тільки-тільки ми даємо з?
Якщо ви читали Біблію, з самого початку ви будете знати, що сьомий день тижня, говорив з в
буття 2:3 і що Бог "благословенний сьомого дня і освятив його"

Благословенний
Слово «Пречиста» визначається як, Словник Encarta: щоб свята. Тому, коли Бог
говорить, що пам'ятаю, є цього вірша, що Бог вказує нам. Бог хоче, що ми пам'ятаємо, що він Бог
створення, і що він зробив Святий сьомий день. Коли Бог говорить нам, щоб Пам'ятай день суботній, це
Божий шлях інформування нас, що він має ім'я до сьомого дня.
Думайте про це як це, всі сім днів тижня, тільки один благословив, освятив і тим самим
зроблено Святе. Тільки один з семи днів на тиждень дав назву від Бога. Це робить сьомим день або
суботній день особливий день до Бога і в 4 заповідь, Бог хоче, які також розглядаємо його як особливий
день. Це не спостереження суботи, що має спеціальне значення, але сьомий день тижня, особливий.

Святий визначено
Щоб повністю зрозуміти це, ми повинні розуміти, що значить бути "свята", а також. Словник
Encarta визначає слово "Свята" як: встановити Крім в релігійних ціля

х, присвятити служби, Бога, Бога або богинею, пов'я
заних з, що належать до або виходячи з Божественн
а істота або влади.
У моєї дослідженні Писання я вважаю, що Бог має інший зміст, що значить бути "Святий". Щоб
зрозуміти це, погляньте на таку фразу: "Боже Святого Писання," , яка використовується в цій фразі
слово "Євангеліє" означає "Word", і слово "Свята" означає, що «True», тому що ця фраза фактично
приказка є «Слово Боже вірно.»
Таким чином, Бог дає своє визначення того, що означає бути "Свята", і це повинно бути "True,
або істина або точніше, Божої істини." Так коли Бог говорить нам, «Пам'ятай день суботній, щоб
святити його», він говорить, щоб тримати це правда. Бог не говоримо про збереження дотримання
суботи Святий, але тримати в день свята чи правда. День, коли Бог говорить про в четвертої заповіді є
день, коли Бог створив Святий (true) в книзі буття, сьомий день тижня. Я задати питання вам читач, "як
ви можете зберегти сьомий день true якщо ви даєте дотримання суботи на інший день тижня, таких як
неділю?

Освяти визначено
Слово "Sanctify" визначається як: до дати щось Святий статус та
звільнити хтось або щось від гріха. Це означає, що Бог не лише
складали сьомого дня тижня тільки Святий день тижня, але в той день, те, що необхідно немає гріха
займається.
Маючи це на увазі і засновані на ці слова з вихід 20:11, Святий сьомого дня є синонімом суботи.
"Wherefore Господь благословив день суботній і освятив його" У книзі буття 2:3слово суботній є не
використовуються, а замість цього Бога слова "Сьомий день". Це в четвертої заповіді, що Бог зробив
два слова, щоб означає те ж саме. Бог має ім'я до сьомого дня тижня. Інші дня, тижня чи Бог так честь?
7-й день тижня, є не суботу, що це ім'я, що відомі Паган, римський імператор Костянтин названий
сьомого дня. Роблячи це, сатана, через його земного пішака, викликало зміни в ім'я сьомого дня. Ім'я
Божий святий сьомого дня є суботи.
Так, Бог говорить, "пам'ятати суботи, (7-й день) щоб святити його." Щоб святити щось це
знати, що це вже Святе, що ми можемо тільки святити його через наші дії і знаю, що тільки Бог може

зробити день або суботу Святого, ми можемо, роблячи як Бог наказує, святити його в наших серцях, а
також.

Роботи, визначені
Потім розповідає Бог, "шість днів будеш ти трудових та виконати всі твої." Як ви
пам'ятаєте, від буття, Бог сотворив Вселенну шість днів, і тут в четвертої заповіді, Бог говорить нам, що
ми, як і він, є шість днів роботи всіх наших. У word працювати як використовується тут відноситься до
всього, що ми повинні робити, щоб дати засоби до існування для нашого організму.
У цьому вірші працювати слово має більш завершити сенсу, ніж ви можете сприймати Однак.
Слово «роботи», яка використовується в цьому вірші відноситься до будь-якого виду діяльності Палати
або дохід надоями як добре. Якщо ви знаходитесь в бізнес і співробітників, то ви не може мати їх
займатися у вашому бізнесі протягом години суботи. Це не досить, що особисто не розірвати суботи, але
ви не можете дозволити іншим, хто у вашого співробітника, (у вашому ворота), перерва в суботу або.
У word роботи , яка використовується в цьому вірші говорить нам, що не може бути не обміну
грошей або бартер або будь-які інші перенесення будь-якого роду грошовому вираженні. Наприклад, ви
не можете піти в магазин і купити коробі молока протягом години суботи, не можуть купити газ для
вашого автомобіля, ви не можете купити квиток на спортивною подією, і тому одним словом не може
бути не обміну грошей або монети або бартер протягом години суботи.

Знак звіра
У Бога є попередження для всіх, хто не святити у суботній день.
І він зробить все, як малий і великий, багаті і бідні, вільним і рабам дано знамено на їхню або на
чоло їх: І що жодна людина не може купити або продати, зберегти він, що мали знак, або ім'я звіра,
або число імені його. Одкровення 13:16-17
Вище віршах був неправильно зрозуміли, зробити, щоб брехні сатани. Популярні тлумачення цих
віршів є, що сатана, змушує всіх, які хочуть купити або продати отримувати його Марка (знак звіра),
інакше вони не зможуть купити або продати.

Причини, визначено
Просто дати думав про те, що Бог говорить, однак. Це Бог, який вирішує, який отримує знак
Божого а також Бог хто вирішує, хто має знак звіра. Що у такому випадку, це не що сатана сил люди
отримують знак звіра, але що сатана "зробить" їх отримувати Марк. Слово "Причини" визначається як:
людина або річ, яка робить те, що відбудеться чи існ
ують або несе відповідальність за те, що відбуваєть
ся. Як ви бачите, слово причини не означає, що "Форсованим." Сатана його брехнею, "Причини",
нам залучити до гріха, він робить не "Сили" , нам. Ви бачите різницю?
Таким чином, сатана, наводить щоб , хто купити або продати протягом години суботи
отримувати знак звіра; він робить це, сказавши нам брехня; що суботи є вакантним, перший день тижня,
(неділя). Всі ті, хто таким чином прийняти брехні сатани і тримати в перший день тижня, як день
суботній, буде забути, що сьомого дня, що це Святий день, і тому вони будуть займатися гріховної актів
протягом дня сьомого дня, не розуміючи, що вони насправді чинять гріх тим самим.

Сьомий день гріхів
Ми не повинні робити будь-які рабської праці, таких як те, що збільшує наші цінності, або
створює будь-яких грошових перевагу нам. Якщо ви є власником бізнесу, необхідна чи закрито бізнес
протягом години суботи. Частина наслідками брехні сатани, у світі сьогодні, якщо ви хочете бути в
бізнесі, суботу або сьомий день тижня, це зазвичай сприймається як просто ще один робочий день, і
таким чином, вам необхідно закрити свій бізнес, ви також дозволить ваших конкурентів, які не
дотримуватися Божий святий день, перевагу в бізнес проти вас.
Знову ж таки через брехні сатани, ті, які в іншому випадку можуть дати вірно і правильний
поклоніння Богу, буде помилка і відставати від справжнього поклоніння, тому що вони не знали
сьомого дня був Святий і спостерігати першого дня (неділя), як святий день замість цього.
Це підтверджується Ісуса в наступні вірші.
І він (сатана) наводить щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам дано
знамено на їхню або на чоло їх: а що жодна людина не може купити або продати, зберегти він, що
мали знак, або ім'я звіра, або число імені його. Одкровення 13:16-17

Придбати або продати
Ці слова є ключем до розуміння цих двох вірші. ", І що жодна людина не може купити або
продати, зберегти він, Марк." Те, що Бог Ісус таке кажеш, що жодна людина не є купити або продати
протягом години суботи, і що тільки ті, хто має знак звіра фактично буде купити або продати ці святі
години, тому що вони обманюють сатани.
Це не що Сатана буде змусити ваш набувати знак або якийсь татуювання, перш ніж ви зможете
купити або Продаємо, але що в незнанні Божої істини, ви не буде розглядати сьомого дня тижня, як
Святий тому, що ви спостерігаєте в перший день тижня, як день Святого. У цьому незважаючи на ваше
невігластво, ви будете отримувати знак звіра від Бога, хороші святити сьомого дня.
Якщо ви поклоняються Богу, як він наказує а святити сьомий день суботній, тоді ви будете знати,
щоб не купити або продати протягом дня сьомого дня. Ті, хто дає істинне і правильний поклоніння Богу,
через їхнє незнання, хто тримати ще один день, як суботи, не зрозуміє Божої істини, так що вони будуть
думаємо, нічого не збирається магазин т. д. на сьомий день і в так робити, брати участь в гріх і надано
знак звіра.
Нижче наведено приклад, що я думаю, що найкращий показує правду слова Божого. Якщо ви, зза брехню і обманів сатани, спостерігати суботи в перший день тижня, (неділя), а не на день тижня, що
пишеться в Біблії в четвертої заповіді, (що Бог говорив з його власними словами), то ви не
поклоняються Богу творіння, але сатана. Таким чином, ви дати не думаючи про збереження дня сьомого
свято, але замість цього спостерігати в перший день, як суботи. Тому що ви не дають розгляду на
святість сьомого дня, (субота), ви займатися гріховної речі, як купівлі та продажу. Ви немає ніяких
проблем, працюючи в суботу, займатися будь-якої комерційної діяльності. Саме через ваші дотримання
неділею як суботи, що сатана наводить щоб ви грішіть проти Бога, що дає Бог причиною, щоб дати вам
знак звіра.
Бог говорить нам, щоб бути старанним в нашому поклонінні, якщо ви не в тому, що, то ви не
невинних і ваше невігластво самогубств, тому Бог буде мати не жалю на вас.

Бог говорить ясно
Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого : в ньому не ти будеш робити будь-яку роботу,
ти, ні Син твій, ні твоєї дочки, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої рогатої худоби, ні твої
незнайомець, що знаходиться в межах твоїх. Вихід 20:10

У вище віршах, Бог продовжує: "але сьомий день – Субота Господь, Бог твій." Коли я
прочитав ці слова, це дуже зрозуміло, що Бог каже мені. "Сьомий день – Субота Господа, Бога твого".
Як ви можете прийняти брехні сатани, що перший день тижня, (неділя), субота, коли Бог в його
власними словами, виходить прямо і говорить нам, що це сьомий день?
Те, що Бог говорив до мене є простий, "я працювали шість днів і в ці дні я ваш Бог "зробив
неба і землі, моря і все, що в них is. Отже, як я зробив, ви повинні зробити, яка є сьомим
(субота) день свят."

В межах твоїх ворота, визначені
У четвертої заповіді Бога продовжує говорить нам, що ми не займатися будь-якої роботи, "ти, а
також вони сина, ні твоєї дочки, твої свого, ні твої невільниці, і не твій великої рогатої худоби, ні
твої незнайомець, що знаходиться в межах твоїх."
Стережися, щоб зрозуміти те, що фраза, "в межах твоїх ворота" означає, що. Бог говорить нам,
що ви і ваша сім'я не займатися будь-якої роботи, але якщо ви в бізнесі і співробітників, вони не
допускаються будь-яку роботу, тому що вони у вашому ворота. Таким чином, протягом години суботи,
п'ятницю на сонці до суботу на сонце вниз, будь-якого підприємства, які ви працюєте повинні також
бути закриті.
Подумайте про це так. У вас роздрібного бізнесу, в суботу, що ви особисто не мають нічого
спільного з її діяльності, так що ви не в порушення суботи. Однак, якщо ви зберегти бізнес відкриті, і
мають співробітників активно займаються його роботи, ви змушують їх порушити суботи, і ви також є
ті, хто ваші клієнти порушувати суботи, а також привабливі. Коли ви, ваші дії, викликати інші
порушити закон Бога, то ви також займаєтеся Закону Божого.

Сьомий день – Субота
Сьомий день тижня – один день, що ви повинні зробити все, щоб дати засоби до існування душі.
Тому що Бог зробив Святий сьомий день і Святий суботній день, синонімами один з одним; переїхати в
суботу в будь-який інший день тижня неможливо. Бог не дав перший день синонімом Субота і Бог не
робив в перший день святих і Бог не освятити в перший день, що сказати, що сьомий день тижня,
Святий, і інші дні тижня, unholy. Дотримуватися суботу на будь-який день, окрім сьомого дня, щоб
зробити ваш дотримання суботи unholy.

Четверта заповідь Бог дав точні і специфічні інструкції про те, коли ми зібралися, щоб тримати
його Святий суботній, а також інструкції про те, що ми не повинні робити. У Бога є "говорив він," і це
написано в Біблії, тому ми знаємо, що це правда. Немає ніде в Біблії, де Бог, дали команду або
інструкція про зарахування суботи від Святої сьомий день тижня в unholy перший день тижня. "Якщо
Бог не говорити це, то це брехня."
Подумайте про це, Бог був дуже конкретні відносно невелика зміна в як він до поклонялися у
встановленні пасху і був дуже конкретні щодо дотримання сьомий день суботній; Ви не думаєте, що Бог
буде, принаймні точно відповідають потрібній щодо передачі суботи до першого дня тижня, які будуть
серйозні зміни у як Бог говорить нам, щоб вклонитися йому? В тому, що немає нічого на всіх
стосуються переказів, що написано в Біблії, це, тому, говорить мені, що це не про Боже, а Брехня.
Брехні сатани!

Апостол Paul та суботи
Апостол Paul дав нам коментар про дотримання суботи в книзі до євреїв 4 глави .
1) давайте тому страх, щоб не обіцянку, будучи залишили нас вводу у його відпочинок, кожен з
вас має здається, позбавлені Божої присвоює
2) Для нам було Євангеліє проповідували, а також як їм:: але проповідував слово не прибули їх, не
будучи змішується з вірою в них що чув його
3) Для яких 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.
4) Для він говорив в певному місці сьомий день на цей мудрий і Бог відпочинок сьомий день від
його роботи.
5) І в цьому місці ще раз, якщо вони набувають в моєму решті.
6) Бачачи тому вона звисає, що деякі необхідно ввести в ньому, і яким він був спочатку
проповідував милися не в через невір'я:
7) Знову, він limiteth певний день, кажучи: у David, сьогодні, так довго з часом; як кажуть, на
день Якщо ви почуєте свій голос затвердівати не ваших серцях.
8) Бо коли Ісус і дав їм відпочинку, то б він не після цього говорять про інший день.

9) Тому звисає відпочинку до народу Божого.
10) Для бо ввійшов у його відпочинок, він також hath той відпочив від учинків своїх власних
творів, як Бог від своїх.
11) Давайте працю тому вступити в цьому відпочинку, щоб не будь-яка людина падіння після те
ж, наприклад невір'я.
Нижче наводиться пояснення вище слова Paul:
1) "Давайте тому страх," страх полягає, щоб дати занепокоєння щодо того, чи ми є в
правильному або неправильно, що стосується Бога наміри.
"щоб не, обіцянка бути залишили нас вводу у його відпочинок," обітниця небеса і життя
вічне, і його відпочинок Божий святий суботній, як зазначалось в четвертої заповіді.
"кожен з вас повинен мабуть, позбавлені його" це має відношення до ваше невігластво, або
зробити брехні і обманів сатани, які ви не приїхали в решті лордів, але в ні відпочинок на
всіх, або в сатани помилкових день відпочинку, неділя.
2) "Нам був звіщається," , щоб сказати, що Ісус навчав Paul і інші Апостоли, вічне Святій
Євангелії Божої, і вони, у свою чергу, навчити нас через своїх писаннях.
", а також їм:" є посиланням на синів Якова, які були на чолі з Єгипту Moses. Це означає,
що Moses проповідував Божої Святого Писання, як Ісус. Це інтерпретувати означає, що ті
речі, проповідував перший ізраїльтянам такі ж, як учив Ісуса, тому Paul, розуміння, засновані
на ці слова, що ті речі, що Бог очікувалося і наказав тих, що Moses викладав також
очікується і наказав тих, що Ісус навчає.
"але слово проповідував не прибули їх, не будучи змішується з вірою в них що чув його"
Що Paul говорить нам, що дітей Якова чув Євангелії Божої, але не обійняти його, тому що
вони не мають віри в Бога створення, у той час як тих, хто повернувся до Ісуса, вийшов з
віри, що Ісус був справді Син Божий, який є Бога в тілі людини , і через цю віру, вони
обнялися Євангелія, як істини.
3) "Бо ми вважали, що мають укласти відпочинку," , щоб сказати, що ті з нас, хто вірить, що
Ісус є Бог у плоті людини, ввести в решті Божого, оскільки в нашій вірі ми підкорятися
командам Бога; Слово Боже є вищим, і це віра, що ми, хто дає істинне і правильний

поклоніння Богу, дивитися його слово для нашого керівництва та інструкції а інші ні слова.
Якщо вона мова не говорив від Бога, то це брехня.
"Як я би побитися об заклад в запалі гніву, Бог дав попередження всій Біблії, що ті, хто
його слова ослухатися буде почувати себе повною мірою його гнів.
Якщо вони набувають в моєму решті: " Уникнути Божий гнів, ви повинні бути слухняним
Йому і спостерігаючи Святий суботній сьомого дня тижня, як Бог звелів. Це таким чином,
що це, щоб бути слухняними Слово Господнє.
Хоча до роботи було закінчено від заснування світу. У word працює в цьому контексті
відноситься до 6 днів творіння, що створення було виконано на основі землі. Слово хоча
говорить про те, що незважаючи на те, що Всесвіт була завершена в фонд землі, Бог все ще
очікувати, що людина буде святити що один день їх тиждень так само, як він тримав Святий
його сьомого дня.
4) "Для він говорив в певному місці сьомого дня з цього мудро" на слово "він" відноситься до
Бога, і слова "певне місце," відноситься до книги буття і його обговорення Святий сьомого
дня. За словами, "з сьомого дня" відноситься до сьомого дня, що він Бог відпочив і словами:
"з цього мудро," означає, що з цього питання, які Paul пише про те, який є бухгалтерія
сьомий день суботній.
«Бог відпочити сьомий день від його роботи» є Paul, нагадуючи нам, що Бог відпочив і
сьомого дня і таким чином, повинно нас, якщо ми хочемо, щоб поклонятися Богу, як Бог
команд.
5) "І в це місце знову, якщо вони набувають в моєму решті". Є Бог говорить нам, як і в часи
Moses і тепер вона є будучи звіщав апостол Paul, хто знову на увазі четвертої заповіді, що
всі, хто б поклоніння Богові, як він наказує необхідно ввести у його відпочинок як він Бог
наказав він і як він Бог робить це сам.
6) "Бачачи, тому вона звисає, що деякі необхідно ввести в ньому" є Paul, визнаючи, що деякі
(не всі) повинні і вступить в Божий шляхом відпочинку поза віри в те, що Ісус є Бог у плоті
людини, і що, роблячи таким чином, ми обіцяють вічне життя.
"і яким він був спочатку проповідував милися не в через невір'я:" – це підтвердження по
Paul, що він знає, що деякі з тих, хто слідував Moses не вступав в решті Божого тому, що
вони зробили не переконання. Я припускаю, що невіра випливало з людьми які прийшли з

Єгипту з Moses не сприймали Бога в слова, вимовлені Moses, але бачили тільки Moses
чоловік. Якщо ви думаєте, що людина говорити вам щодо вашого моралі і ви не сприймати
цієї людини, як Божий чоловік, то ви немає ніяких підстав повірити, слова, які людина
говорить є першим говорять Бога.
7) "Знову ж таки, він limiteth певний день," не дивлячись на це розуміння, Paul є
підтверджуючи тим, що Бог обмежити певний день, (сьомий день), і що Ісус знову
обмеження суботній день, тому що він не говорити про інший день.
8) "Для якщо Ісус і дав їм відпочинку, то б він не після цього говорять про інший день?" Це
Paul давати голос логічно припустити, що якщо Бог обмежені суботи на певний день, а Ісус
не згадав будь-який інший день в його вчення, потім сьомий день був ще справжній день
Божого відпочинку.
9) "Там суботство, спочинок до народу Божого." В цих словах Paul робить логічний висновок,
підставі все, що він до цих пір написав, що до цих пір відпочинку для народу Божого, хто
дає істинне і правильний поклоніння Богу.
10) "Для він що занесена у його відпочинок, він також hath той відпочив від учинків своїх
власних творів, як Бог від своїх." Paul говорить нам, тому що Бог відпочивали після того, як
шість днів праці, що "він", що означає, що всі, хто увійде в решті лордів, буде також
припинити всі свої роботи і торгівлі на сьомий день суботній.
11) "Давайте працю тому вступити в цьому відпочинку, щоб не будь-яка людина падіння
після те ж, наприклад невір'я." Paul говорить нам тут, що ми, хто бажає поклоніння Богові,
як він наказує, тому необхідно ввести в цю решті Господа, що означає решта ж, як зробив
Творця, сьомий день. Paul також говорить нам, що не для того, щоб зробити це принесе про
те ж, наприклад невір'я, що послідовники Moses займається, що сказати, що якщо ви не
поклоняються Богу, як він наказує, ні додавання або віднімання з цього поклоніння, як Бог
звелів, то ви не поклоняються Богу на всіх.
Оскільки Бог є дуже конкретні і вимогливих щодо, як ми повинні поклонятися йому, як
прописано в перших чотирьох з десяти заповідей, що це легко для сатани через брехню та обманів, щоб
завдати нам вірити, і тому що займатися практика, яка не є Бога. Вкрай важливо, тому що ви слухатися
Заповідей Божих, точно так, як він Бог має прописано їх ще ви теж потрапляє в невірстві.

Правда суботній день
Як ви можете бачити, Paul прийшла до логічного висновку, що оскільки Бог ніколи не відпочивав
на сьомий день через шість день праці і що Ісус наказав, ні вказівку, що ми переносимо сьомий день
суботній в інший день, що саме тому виправити сьомої суботи день був ще тільки день, коли інші могли
укладатися в істинне і правильний поклоніння Богу.
Майте на увазі, якщо ви спостерігаєте суботи в перший день тижня, вона приведе вас до
прокляття не спасіння. Це брехні сатани, встановленому анти Христос, так і тортури і вбивства, хто
відмовилися підкоритися темного віки. Ви пам'ятаєте, випробування інквізиції, проведеного Римської
церкви?

Ісус готує місце для нас
У мойому Fathers будинку є багато особняків: якби це було не так, я би розповіїв вам. Я іду
підготовити місце для вас. Іоанна 14:2
Цей вірш є важливим, оскільки в ньому Ісуса, повідомляє нам що Бог Отець запрошує нас
приїхати жити з ним в його будинку, небо. Біблія є інструмент навчання, що пояснює те, що нам
потрібно зробити, і що ми не повинні робити, якщо ми хочемо йти жити з Богом.

Біблія є анаграмою
Слово Біблії є анаграмою для:

B-основні
Я-інструкція
B-перед
L-Leavings
E-землі
Біблія є "Основні інструкції перед Leaving землі".

Двох груп команд
Бог створив вниз набір правил, за допомогою якого ми повинні прожити своє життя, якщо ми
хочемо йти жити з ним на небесах. Ці правила відомі як Десять заповідей. Десять заповідей можна
розділити на дві групи імперативів.

Перші чотири заповідей
Перших чотирьох Розкажіть, як Бог "Команди" , що він бути поклонялися. Додати або відняти
від того, який він розповів нам зовсім не поклонятися Богові, але винахід свій власний, що означає,
якщо ви хочете, щоб поклонятися Богу, як ваше задоволення а не Божого задоволення, то ви повинні
мати не очікування-небудь неба. Якщо ви не бажає, щоб поклонятися Богу, як він сказав вам як
поклонитися йому, то як ви можете очікувати його, щоб дозволити вам приїхати жити з ним?
Як живий я, говорить Господь, Бог, напевно змушений рукою сильною і протягнутої на руки і
лють вилив, буде я панувати над вас: Єзекіїль 20:33
Як я живу: Бог життя, але для Бога, не було б не життя, ви і я б не існують, бо ви ніколи не мали
б життя. Ця обітниця, що Бог робить ще не тільки будь-який обітницю, однак, що він є пообіцявши
свого життя, що ми будемо поклоняємося йому. Для Бога не може бути не більше обітницю, ніж
обітницю його життя.
Буде панувати над вами. В цих словах, Бог говорить нам, "я буде панувати над вами, і за моє
задоволення, ви будете коритися мене. Я клянуся моє життя, що я будуть панувати над вами. На повну
потужність мого гніву я виллю на вас, якщо ви не підкорятися мої заповіді."

Показ милосердя
І чинить милість тисячам їх, що мене люблять і стережи мої заповіді. Вихід 20:6
Бог говорить нам, що якщо ми любимо його, знову зможете увійти, то ми повинні дотримуватися
його заповіді. У цьому вірші Бог також дає визначення які він дасть його про милість, що ті, хто
підкорятися, любов і поклоняються йому, і що він Бог визначає це як тих, хто дотримується його
заповідей. Це також говорить мені, що якщо ви не підкорятися Заповідей Божих, то Бог не має ніяких
підстав бути милостивий до вас.

Шукаю Бога
Дивитися мені, і ви Будьте збережено, кінці землі: бо я Господь, і іншого немає. Ісая 45:22
Шукати мене, і ви Будьте збережено, Десять заповідей є Божими законами. Щоб зберегти ці
заповіді, полягає в пошуку Богові вашому напрямку. Коритися більше Богу, зберігаючи його заповідей є
дивитися на Бога і проявити свою любов до Бога. Тільки ті, хто тримати Заповідей Божих, є надія
збирається на небеса. Якщо ви не вважаю, що це зараз, ви повинні розуміти вчення Ісуса. Коли ви
розумієте ці вчення, ви будете знати, що Десять заповідей є наріжним каменем і фонд все, що Ісус
навчає і спасіння в Богові.

Після того, як він говорив залишається усного
мовлення
Я би побитися об заклад, я, слово пішов з моїх уст в праведності а не повернетеся, що мені
схилиться кожне коліно, кожен язик буде покластися. Ісая 45:23
Цей вірш є ще один спосіб сказати, "я Бог, буде панувати над вами, моє задоволення а не як ви
знайти зручний, щоб поклонитися мені." Бог говорить нам, що він говорив він, "слово пішов з моїх уст
в праведності," і після того, як слово говорив, вона не буде бути скасував. Бог є честь зобов'язані
виконати все, що він вимовляє, бо він моральним істотою якого слово є його облігацій. Одного разу Бог
сказав: те, що він не може і не буде останній змінити свою думку. Слово Боже є його живого слова, і
живуть Боже Слово є Дух Святий.
Безумовно, одним ви скажете в Господі мають я праведність і міцність: навіть до нього прийде
чоловіків; і все, що лють проти нього повинен бути соромно. Ісая 45:24
Інакше кажучи, лють проти нього, це сказати, всіх тих, хто неслухняні Заповідей Божих. Це
також означає, що тих, хто ненавидить вас через послух до законів Бога буде соромно за їх ненависть до
вас після Судний день, для коли ви ненавидите Святого Бога; Ви також показати ненависть Бога.
Пам'ятайте про це і перекажіть самі чоловіки: привести його знову, щоб проти того, O ye
порушників. Ісая 46:8
Фраза, "покажи самі чоловіки," можна змінити сказати, "розкрити вашої особистої честі і
дати пошана і покірність до Бога". Бог також говорить нам, що всі, хто ще грішний і в непокорі

законів Бога, врятуємося, якщо вони "Покажи себе що це люди честі," покаятися в своїх гріхах і просити
у Бога прощення.
Пам'ятайте те, що колишній старих: бо я Господь, і іншого; немає Я є Бог, і немає нікого, як і я,
оголосивши кінці з початку та з давніх часів речі, які ще не зробили, говорячи: мій Замір, і я зроблю все
моє задоволення. Isaiah46:9-10
Колишній старі речі, є посиланням на 6 днів творіння. Бог є нагадує нам, що він-творець і щоб
довести це, він говорить нам, що він може передбачити людських і природних подій, довго, перш ніж
вони виникають. Тільки Бог може побачити в майбутньому. Сатана є Бога, як і ми, і як це з чоловіком,
сатана не можу зазирнути в майбутнє.
"Повинен стояти мій адвокат, і я зроблю все моє задоволення" є ще один спосіб Богом,
говорячи: що ми повинні виконувати його заповіді, що ми існуємо за свого задоволення, і за його
задоволення, що ми повинні поклонятися йому, не по нашу задоволення.

Перетворити Away ноги
Якщо ти відвернутися нога твоя з суботи, від виконання твої задоволення на моїй Святий день;
і називати суботній захват, Святий Лорд, високоповажного; і будеш дотримуватися його, не робити
свої власні шляхи, ні знаходження твою задоволення і не кажучи твою слів: Ісаї 58:13
"Якщо ти відвернутися нога твоя з суботи," ви розміщаєте ногу на те, є постійного контролю
над нею. Тому при повороті пішки від готелю, ви, що надає елемент керування назад до Бога і
дотримання суботи, як він наказує.
"Від робить твій задоволення на моїй Святий день" Це означає робити речі, як ви хочете
робити, тому що вони є зручним для вас, або ви знайдете те, що Бог наказує нам слід бути важким.
Прикладом цього відбувається таким чином. Як я прийшов до поклоніння Богу, я мав коригувати
мої звички відповідно до волі Божої. Бог каже, що суботи починається вечір п'ятниці у сутінках, (сонце
вниз) і триває до суботу ввечері в сутінках. Це я знайшов, щоб бути незручно, тому що день, коли сонце
опускається взята з тижня в тиждень і місяць до місяця, в короткий це ніколи не той же час дня. З цієї
причини я вирішив, що я б суботній з 18: 00 П'ятниця вечір, до 6 вечора суботу ввечері круглий рік
незалежно від коли сонце опускається. Це дало однорідність і узгодженість в той час.
Мої міркування тому, що я мав гарантоздатних годинник, щоб зберегти час, і якщо що
стародавнім було механічні годинники що Бог без сумніву зробив би в 6 вечора, суботах почав.

Проблема з цим раціоналізації, що я був покласти слова в рот Бог. Неважливо, що вони не мають
Годинники, важливо те, що Бог звелів, не те, що є зручним для вас і я.
Після декількох місяців цього я зрозумів, що в цьому я був диктують до Бога, як я мав намір
поклонятися йому а не поклонятися йому, як він наказав. Як тільки я зрозумів це, я відразу ж почали
спостереження суботи, як Бог наказує нам робити, коли сонце опускається в п'ятницю ввечері,
незалежно від того, який час доби, годинник говорить мені його.
"І називати суботній захват, Святий Лорд, високоповажного" Зателефонувати суботи захват
має вступити в суботу в любові і миру, знаючи, що ви можете взяти радості в читанні Бог власні слова з
Біблії і знаючи, якщо ви маєте запитання і потребують керівництва, ви повинні це один день тижня, що
ви можете взяти час, щоб молитися Богу, бо шість день праці закінчили.
Думайте про нього, як це. За шість днів ви робити те, що ви повинні дати засоби до існування, до
тіла, але в суботу ви залишите потреби організму позаду і через молитви до Бога і старанного
дослідження святе слово Боже, дати засоби до існування для вашої душі.

Дитям Божим
"І будеш Шануй йому робити свої власні шляхи, ні знаходження твою задоволення, і не
кажучи твою слова". Що Бог говорить, тут, це, якщо ви суботній як він команд і "не від вашого
задоволення, що означає, якщо ви поклоніння, а зручний для вас до вас і не так, як Бог прописано в
перші чотири заповідей, то ви не поклоняються Богу на всіх, але на винахід, однак, коли ви поклоніння
Богові, як він команд, то ви даєте честь Бога , показав йому повагу, що означає, що ви показуєте Бога,
що ви любите і поклоняються йому і лише йому.
Коли ви тримаєте сьомий день суботній як Бог команд, внесення на 7-й день, ваші дії, знак між
вами і Богом. Ви розповідаєте Сотворіння Бога, Творця, що до нього і тільки його як ваш Бог, і він у
свою чергу визнає ви будучи свого сина. Як Сина Божого ви маєте право на спадкування те син короля
Всесвіту, і що спадкування вічне життя.
Чоловік, який коли-небудь жили всі діти Божі, але тільки ті, хто дати вірно і правильний
поклоніння Богу, як Бог звелів, сини Бога і тому гідним спадщини.

Господь Бог в захваті
Тоді ти будеш радувати самого себе в Господі. Ісая 58:14

Протилежністю насолоджуючись себе в Господі, є для вас, щоб поставити себе в опозиції до
Господа. Не ви вважаєте це неможливим пред'являти поклоніння Богу створення, якщо ви займаєтеся на
дії, що місце ви опозиції до волі і Закон Божий?

Останні шість Десять заповідей
Останні шість Десять заповідей є часткове лістинг моральних імперативи Божими він дарував
нам, так що якщо ми живемо наше життя за них, ми будемо мати той же тип особистості і морального
волокна як Бог або як він говорив в іншому місці, ми будемо "Одним з Богом".

Шануй свого батька та матір
Шануй свого батька та матір: твої дні може бути довгим землі, яку Господь, Бог твій, дає
тобі. Вихід 20:12
Під цю заповідь входить, маючи поважати, співчуття, милосердя, і так далі для інших.

Не вбивай
Не ти будеш вбивати. Вихід 20:13

Не чини перелюбу
Не чини перелюбу. Вихід 20:14
Цей гріх входять у розпусти, інцест і скотолозтво.

Не кради
Не кради. Вихід 20:15

Не свідкуй неправдиво
Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Вихід 20:16

Не
Ти не будеш побажай за не жадай дому; ти не будеш побажай дружини ближнього, або свого,
або його невільниці, або вола, або осла його або що-небудь що ближнього. Вихід 20:17
Бог не має інтересу в даючи на небо, нікому це аморально, як він Бог визначає моралі. Тому
належить робити, ви в обійми Бога шість моральних імперативи і зробити їх, хто ви, що якщо ви зробите
це, це як Бог визначає ви як "Один з Богом".
Від і в тому числі, шість моральних імперативи перераховані в десять заповідей Ісус навчає
додаткових балів моралі. Це як Ісус виконує законів Бога, і коли ви це все Боже моралі обійняти і
змінити їх від законів, що бути підкорився, аспекти особистості, особистої честі та морального
характеру, то ви є в дух Господній .

Я веду по шляху
Я веду на шляху праведності, в розпал шляхи здорового глузду, що я може призвести до тих, хто
любить мене, щоб успадкувати речовини; і я їх свої скарби. Приповісті 8:20-21
Це з цією метою, що Ісус був посланий на землю щоб навчити нас знайти шлях до праведності, і
після того як знайшов як з Ісуса як нашого гіда, щоб залишитися на шлях, який веде до спасіння, а не
будь-який з багатьох шляхів, що призводить до прокляття.
Ти будеш поклонятися Господа, Бога твого і йому тільки ти будеш служити. Matthew 4:10
Для поклоніння нікого і нічого, крім Бога створення є гріхом проти Бога. Це гріх проти Бога,
тому що Бог є творцем, а це означає, що він є ваш Творця, так для поклоніння один крім Бога не
поклонятися творця вашого. Це є образою Бога, який говорить нам думати про нього, як Небесного
Батька. Бути руйнівними для вашого батька. Якої мети є в будь-який відмінних від творця вашого
поклоніння? Тільки творець пропонує нагороди за нашу любов, повага, слухняність і наше
богослужіння. Що робити, крім смерті можна очікувати від інших Бога, що не Бог?
Це також йде разом з те, що я говорив вище про поклонінням таким чином, крім того, що він має
вже прописані. Як ви могли помітити, цей вірш, Matthew 4:10, дуже схожий на формулювання до
першої Заповіді Божі; які є показати, що Ісус вчить нас Десять заповідей.
Ти будеш мати інших богів передо мною. Вихід 20:3

Шлях до покаяння
Покаятися: Царство Небесне є під рукою. Matthew 4:17
Якщо ви згрішили або в гріх, то ви повинні покаятися ті гріхи, щоб одержати прощення.
Покаятися ваші гріхи є по-перше, знати, що ви згрішили. Гріха – зламати будь-який з десяти заповідей.
Крім гріхом проти Святого Духа це не є гріхом якщо вона не покривається сенс і мета Десять заповідей,
яка є гарна причина, чому ви повинні знати, що Десять заповідей є все про. Як тільки ви зрозумієте, що
являє собою гріхом, то ви повинні принести як багато хто з ваших гріхів до поточного пам'ять, з їх
свіжими на увазі, то бути розкаялися того, коли-небудь скоєння ті гріхи а потім після того, як ви вже
каявся ваші гріхи, запитайте Бог простить вам. Якщо ви не покаялися і просити у Бога прощення, Бог не
може пробачити вас?
Як тільки це буде зроблено, ви повинні працювати в напрямку залишилися без гріха для іншої
частини вашого життя, (ходьби шляху праведності); в іншому випадку Бог буде знати, що ви були не посправжньому розкаялися на всіх. Це може бути зроблено шляхом навчання і знання життя і Десять
заповідей, вчення Ісуса, а також інші святе слово Боже, як це вказано в книгах Біблії.
Десять заповідей є законів Бога і фонд будь-який істинний і правильний поклоніння Богу. Якщо
ви вчили з дитинства що Десять заповідей виконані Ісуса на Хресті, до такого ступеня, що вони
морально застаріли, і не має значення для християн, я прошу вас, де в Біблії можна знайти такі слова. Ви
не зможете знайти їх в Біблії і саме з цієї причини, я пам'ятаю і використовувати Божого трюїзм, "Якщо
Бог говорить, то це правда, але якщо Бог не говорити, то це брехня". Коли ви читаєте слова Бога в
Біблії, то ви знаєте, що сказав Бог. Якщо ви не можете знайти ті слова, які ви вважаєте, що говорив Бог
на сторінках Біблії, то ці слова брехні а не Богу.

Ви вище Закон Божий?
У працях Paul вірші, коли вирвані з контексту, може запропонувати вам що ти вище Закону
Божого.
Але якщо ye поводу Духа, ви не під законом. До галатів 6:18
Що таке Paul означає, коли він говорить, що ти не під законом? Якщо ви вже звернули увагу, все,
що до сих пір написала Paul, ви будете знати, що Paul є не кажу, що ти вже не підлягають моралі Божої,
яка є те, що закони дає посвідчення особи, але що одним Духом, людина не рабом закону, але писали

права на серце і зробив Божого моралі ваш моралі , тим самим розміщення себе вище закону, тому що
він вже не закон, щоб бути підкорився, але аспект вашої власної особистості, честі та морального
характеру. Саме це ставить вас вище закону а не опозиції до закону.

Вспадкують Божого Царства?
Для того, щоб зробити його ясно те, що він має на увазі, Paul, то дає перелік гріхи, які є
проявляються, коли ви дозволяєте собі бути запряжених анімалістичні спонукань.
Зараз твори плоті стали відомі кайдани, якої є ці;
Перелюб, перелюб, нечистість, розпусту,
Ідолопоклонство, чаклунства, ненависть, відхилення,
Бути, гнів, суперечки, Seditions,
Жіноче єресі, не завидуймо, вбивства, пияцтво,
Revellings і такі, як: до я про вас, як я також говорив вам в минулих, що ті, що робити такі речі
не вспадкують Божого Царства. До галатів 5:19-21
Існує поширена думка, що як християнин це не важливо, що ви тримаєте Десять заповідей, тому що ви
благодаттю через віру в Христа. Якщо це так, то чому Paul дає дискусія щодо аспектів Десять заповідей?
Чи не перелюб, блуд і суть сьомий заповідь, "Не чини перелюбу?"
Чи не ідолопоклонство, суть другий заповіді?
Не вбивство, суть 6 заповідь, "Не вбивай?"
Якщо ви витратите час, щоб вивчити і зрозуміти решти ті гріхи, перерахованих у вище віршах Paul, ви
виявите, що вони теж ставляться до одного або декількох з десяти заповідей. В цьому Paul вчить Десять
заповідей, а Paul є пророком, щоб Ісус, це не правильно, що ми тримаємо Десять заповідей?
Що вони, що робити такі речі не вспадкують Божого Царства.
Paul потім інформує нас без всяких сумнівів, що брати участь у цих гріховної акти не рятує вас від якийсь
шанс успадкувати Божого Царства. Це дає повну підтримку всім, що я говорив як добре. Як ви могли помітити,
перераховані ці гріхи також аспекти шість моральний імператив перераховані в десять заповідей.

Божа моралі
Але плоди Духа... Любов, радість, мир, довготерпіння, м'якість, добра, віри, лагідністю, помірність:
Від таких Існує немає закону. До галатів 5:22-23

Paul потім йде, щоб дати входження ці моральні аспекти, які є дух. Існує немає закону від цих
речей, тому що ці речі аспект Божого моралі і таким чином стали праведниками, тільки ті закон сатани
через його помилкові Євангелія, зробить як ці гріховної.
Ви хочете ходити шляхами, Боже або сатани, вибір за вами. У працях Paul він дав вам освіти у
відношеннях Бога, в той же час, ви розумієте, як не ходити шляхами сатани, який шлях ви вибрали, щоб
ходити?

