Вчення Ісуса Христа
Глава 2
Хто і що Христос?
Перш ніж ми продовжимо з вченням Ісуса, я хотів би запитати, чи будь-який з вас помітили, що
таким чином далеко, я використовував вірші Старого Завіту дати розуміння на ці слова, написані в
Новому Завіті, яких Ісус говорив?
Я не знаю, хто прийшов з ідеєю, що там в Старого та Нового Завіту, але в тому, що я дав
розуміння того, що викладається в книзі Matthew, посилаючись на вірші знайшов книги Старого Завіту,
я прийшов до висновку, що не існує в Старого та Нового Завіту , але лише продовженням що Бог вчить
нас від перш ніж народження Ісуса, для продовження те, що Ісус вчить нас. Немає не лінії демаркації
або поділу, тільки продовження потік викладання уроків, як Бог завжди був намагається навчити нас.
Врешті-решт, Ісус є Бог у плоті людини, але Бог так само. Христос є суттю Бога, тому що Ісус є
Христос.
У мою спробу розуміти зв'язок між Богом Отцем і сином Бога-Ісус я запитав Бога в молитві, щоб
дати мені розуміння. Він відповів мені за згадування мене на книга приказок глава 8 і, починаючи з 20
вірш через останній куплет 36. В цих віршах, внаслідок чого я для читання на свій розсуд, Христос є
уявляючи себе нам, років, перш ніж він народився в плоть і кров Ісуса породила жінка Мері. У цьому
введення він дає деякі розуміння як у відносинах між батьком і сином. Від цих віршів, я прийшли з
розуміння того, що грунтується на моєму особистому житті досвідом. Нижче наводиться як я прийшов,
щоб думати про Ісуса.

Муніципалітет символізм
Waldo Arm
В юності я був затятий читач. Наукової фантастики було до цих пір і геть моя улюблена тема
хоча я також мав сильний інтерес до читання книг історичного часу, місця і люди, а також журнали
науки. Одна книга, що я читав, хоча я не пам'ятаю його назву, ні її автор, який допомагає осмислити

мене відносини між Богом Отцем і Богом сина, був історія Опис чогось, що після того, як прочитав
зазначених вище вірші в притчі, дав мені краще зрозуміти що відносини, ніж слова притчі дав мені самі
по собі.
В книзі він розповів про цей чоловік, який був свого роду хвороб м'язів, яке по суті quadriplegic
закопали. Через тяжіння тяжкості землі, він був не в змозі ходьби або навіть годувати себе. Обійти цю
інвалідності людина винайшов машину, яку він назвав "Waldo Arm", який він може керувати з тільки
невеликі рухи пальців. З цього рукою він був тоді в стані бути присутнім на його власні потреби.
Це цей "Waldo Arm" саме розширення себе, яке було під його контролем. Це було частиною про
нього ще окремо від нього. Це, як я бачити Ісуса. Христос є частиною Бога, але особи і тіла Ісуса, він є
окремою від Бога Отця, тим не менш завжди продовження Бога, таким чином, те, що Ісус говорить Бога
так само, як це, коли Бог Отець говорить.
Я сподіваюся, що це пояснення було корисно для вас, як це до мене. Я прийшов до розумію, що
моє життя, Бог має були направлення мене на цей момент в моєму житті. Даючи мені прочитати це
науково-фантастичний Роман, він дозволив мені знайти пояснення батько-син відносин, що я
комфортно з і таким чином можна зрозуміти. Можливо, через мене, Бог дав пояснення, що ви теж може
бути комфортно з також.

Аватар
Існує ще один аналогія, що дає розуміння, щоб батько-син відносин. Якщо ви коли-небудь
дивилися фільм "Аватар" ви зрозумієте, що тіла аватара мав життя, але не душу або свідомих своїх
власних. Коли людини увійшли в цю камеру він зміг потім взяти під контроль тіла, таким чином
передавати його особистості тіла аватара. Це дуже допомагає мені зрозуміти крови та тіла Ісуса під
контролем Дух Божий, Христос.

Хто є Бог святих?
Вбогі Духом
Блаженні вбогі духом: бо їхнє Царство Небесне. Matthew 5:3
Щоб бути вбогі Духом , щоб бути без сильної віри. Я припускаю, що Ісус
означає, що ті, хто не є духовної природи, а потім стати моляться Богу від тих річ викладав їм Ісус. Це

потім дає їм більше шансів побачити Божої істини, і тим самим введення в небеса, ніж ті, чиї релігійних
вважає засновані на міцну основу навантаженого в помилка. Якщо помилка цьому фундаменті, це буде
набагато важче для них, щоб прийняти Божої істини, коли істина контрастує з те, що вони вже вважаю,
незважаючи на те, що віра заснована на брехні сатани і не можуть бути підтримані Боже Святого
Письма.
Той, хто вбогі Духом і не мають будь-якої фірми основоположною релігійних вважає, що не
будете захоплені вгору або ошуканим в будь-якому брехні сатани і таким чином буде швидше за все,
щоб зрозуміти Божу істину, коли вони чують його.
Також написано, що ті, хто не релігійні переконання і потім стикаються з Бога батька в Судний
день буде приймати Бог після того, як вони бачать його на власні очі. Вони тільки будуть мати шанс
підете до неба, якщо вони по суті моральні люди протягом життя і не тільки не вистачало аспект
поклоніння Богові, як він наказує. Якщо ви відхиліть Бога, а також його точок моралі, то ти не вбогі
Духом, ви аморально, що різниця дуже важлива.

Вони, що Mourn
Блаженні засмучені сумує, (сумують за кохану людину, який помер): бо вони будуть утішені.
Matthew 5:4
Для тих, хто не пізнати Бога або не поклоняються йому, як він команд, то втрата близької
людини може бути важким для вас. Коли вам пізнати Бога, особисто і близько, траурного не буде
настільки тяжкий, для вас буде знати, що якщо що кохана людина був одним з Богом, і залишатися в
дусі Господа, то двоє з вас буде разом знову в дім Господа. Це тяжкий річ для тих, хто не знає Бога,
тому що вони не мають знань або можливість Воскресіння на вічне життя.
Це моє відчуття, що якщо той, хто помер був одним з Богом, потім смерть є те, щоб радіти, тому
що дуже наступна річ, що ця людина усвідомлює, в даний час в присутності Бога. Тисячі років може
втратити свою чинність від коли смертельному вашому тілі вмирає щоб, коли ви стоїте перед Богом, але
ви будете було, але в мить ока.

Що таке смерті?
У наступні два вірші Бог описує смерті.

Довіртеся не в князі, ні в син людський, в яких немає не допомоги. Дихання заходить вперед, він
returneth до його землі; в цьому дуже день його думки загинути. Псалом 146:3-4
Я переїхала до дати попередження щодо цього питання. Я зробив це сам, перш ніж я зрозумів,
його розгалуження. Вище вірш Matthew 5:4, Ісус говорить нам, що на включення до Бога, він буде
втішати нас, у наш час лиха і печаль. Те, що я зробив у минулому, і я знаю, що більшість також робити,
коли потребують, щоб простягнути руку до тих, які ми любимо, які померли, щоб звертаюся до тих, хто
мертвий. Тих, хто мертвий з смертні тіла мертвих до Воскресіння, вони не можуть чути, що ви. Те, що
цей вірш говорить вам, не говорити з мертвих, але звернутися до Бога і поговорити з ним і попросити
його, щоб дати вам комфорт. Бог відповість вам; ваш улюблений мертвий не буде і не можу відповісти,
вони померли. Коли ви говорите з мертвих розглядаємо це як молитися до вашого улюбленого
Відступники, замість того, щоб Богу. Не в такому горі розірвати перша заповідь Божу. Моліться лише
до Бога для комфорту, інакше ви ризикуєте судження.

Лагідні
Блаженні лагідні: бо вони успадковують землю. Matthew 5:5
Англійська словник визначає "Лагідні" як: погане або скромним. Це далеко не повний
визначення Однак. Узгодження Біблії також областю лагідні, бідні або humble, але якщо ви подивитеся
на всіх випадків в Біблії, де Бог відноситься до тих, хто лагідні, я бачу більш складні визначення, що
стосується визначення Бога.
Лагідні повинні з'їсти і бути задоволеним: вони повинні славити Господа, що шукати його: ваше
серце буде жити вічно. Псалми 22:26
Слово "Шукати" у цьому вірші це посилання:
Я люблю їх, які люблять мене; і ті що шукати мене рано (старанно) знайде мене. Приповісті
8:17
Це, тих, хто приймає час і зусилля, щоб шукати Бога за себе, за вивчення та дослідження,
знайдете Бога і тому лагідні, в той час, як ті, які тільки читати Біблію, не даючи уваги на те, що Бог
сказав їм і прийняти із сліпа віра, те, що це сказав до них іншим, швидше за все буде бути очолювана
оману брехні і обманів сатани помилкових Євангеліє.
Лагідні буде він керівництво до суду: і лагідні навчає його шляху. Псалми 25: 9

Слово "Він" у цьому вірші є посиланням на Бога, а також Ісус Месії. Фраза "навчає його шлях"
є посиланням на Божому Євангелії і все, що від Бога і поклонятися, я визначаю це як Десять заповідей,
тому, що їх ви побачите всі способи Бога.

Пам'ятайте: Десять заповідей є реферування обсязі Святий Боже Євангеліє. Наступні вірші
зміцнити це; Це є посилання кінця днів.
Але лагідні успадковують землю; і будуть в захваті себе велику кількість миру. Псалми 37:11
Коли Бог виникла на суд, щоб зберегти всі лагідні землі; Псалми 76:9
"Коли Бог виникла на суд," є посиланням на Судний день.
", Щоб зберегти всі лагідні землі," є посиланням на святі Божому, які будуть бути піднесеним в
хмарах, з Ісусом про його друге пришестя.
Господь lifteth вгору лагідні: він casteth безбожні на землю. Псалми 147:6
"Господь lifteth вгору лагідні," є ще одна відсилання до Вознесіння.
Навпаки "Лагідні" є «недолуга,"тому лагідні святих Бога, ті, хто тримати Заповідей Божих і
мають свідчення Ісуса Христа.

Божими святими
"Він casteth злий на землю" , є посиланням на все, що не відповідає Ісуса визначення щодо того,
хто святих Бога є, який йде наступні:
Ті, хто тримати Божих заповідей і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17
Ось терпіння святих: Ось вони, які тримають Божих заповідей і віру в Ісуса. Одкровення 14:12
Від вище віршах з двох ви можете побачити як конкретні, що Ісус є у його визначення того, хто є
Бог святих? Обидва вірші зробити це ясно, що ви повинні тримати або підкорятися Десять заповідей. Не
тільки ті, які є зручним для вас, але всіх десяти з них. Тоді Ісус робить це ясно, що ви також повинні
прийняти свідчення і віри, (Віра), що Ісус є Бог у плоті людиною. Це також включає в себе вимоги, що
ви прийняли вченню Ісуса як вчення або слово Боже.
Бо Господь узяв задоволення в своєму народу: він буде прикрасити лагідні спасінням. Псалми
149:4

"Він буде прикрасити лагідні спасінням," є посиланням на спасіння і життя вічне, що надається
святими Божими, що є raptured вгору з Ісусом.
Але з праведність повинен він судити про бідних і докоряти в акціонерний капітал для лагідні
землі: він повинен вразив цей край землі з стрижня рот і з диханням його губи він поб'є нечестивих. Ісаї
11:4
Ті, хто святих Божому, (лагідні), будуть бути raptured вгору з Ісусом в хмарах, коли Ісус
повернеться на землю. Вони не доведеться обличчя Бога в Судний день і по суті буде стояти на стороні
Бога.
Вбогі Духом, не маючи поклонялися Богу, як він наказав, повинні судити, але як Бог говорить
нам, вище, "Але справедливістю він судитиме бідних". Яка розповідає мені, що тих, хто не
поклоніння Богові, тому що вони не мають знань Бога або через брехні сатани не вірю, що Бог, вони
будуть судити основі, наскільки добре вони жили своїм життям в іншому. Це відноситься до мораль тих,
хто вбогі Духом. Якщо їх мораль – це близько до або дорівнює моралі, як зазначалось в шести
моральних імперативи перераховані в десять заповідей, а також вчив Ісус, навіть якщо вони не знають
про ці імперативи, потім вони ще можуть мати шанс вступу до неба. Це означає, що ті, хто є бідними в
дусі, ті, хто не знають правди Бога. Якщо ви показані Божої істини, то відхилити його над брехні сатани,
ви не є одним з вбогі Духом.
Бо лагідні також повинні збільшити свою радість у Господі, і бідних серед чоловіків будуть
радіти у Святий Ізраїлів; Ісая 29:19
Ті, хто не знають Бога і його закони (вбогі Духом) які один раз вони привезли обличчям до
обличчя з Богом в Судний день буде перетворений на свою правду і тим самим стаючи одним з на
скромніше.
Є більше, але ці вірші, які я перерахував, я думаю, ви побачите більш завершити визначення
слова "ЛАГІДНІ" а також тих, кого представляє на "вбогі

Духом." Вони ті, хто святих Бог, що

тримати Божих заповідей і прийняти свідчення Ісуса що він Бога в тілі людини. Тому в Біблії, слово
ЛАГІДНІ є посиланням на святі Бога.

Прагнете правди
Блаженні голодні та спрагу після праведності: бо вони нагодовані будуть. Matthew 5:6

Слово "Праведні" визначається словник, як: , хто завжди веде себе від
повідно до релігійних або моральний кодекс.
Узгодження Біблії визначає праведний як: невинних або Святий.

Пам'ятайте: слово "Святий" означає true або правду, тому бути праведників є не тільки
знати Божої істини, але жити своїм життям в цю істину.
Я вважаю ці визначень недостатніми для істинний сенс наміри Божі Однак. Я відчуваю, що кращі
біблійний визначення слова праведники можуть бути знайдені в наступні два вірші.
Існував за часів Ірода, царя Юдиного, один священик, на ім'я Захарій, з денної черги Авія: і
дружина його із дочок Ааронових, а ім'я їй Єлисавета. І обоє вони були праведні перед Богом,
бездоганно сповняючи заповіді й постанови Господні. Від Луки 1:5-6
Як ви бачите, Бог визначає, хто праведні, як ходьба в сповняючи заповіді й постанови
Господні. Це означає, що вони зберігаються, Observed і жив за десять заповідей та інші заповіді що Бог
називає обряди, написаний від руки Moses. Тому для того, щоб бути праведними, ви також повинні бути
як батьком і матір'ю Іоанна Предтечі були відповідно до законів Бога. Моральність входить до сильних
законів або способи Бога, так що праведники ви також повинні нести моральну як Бог визначає моралі.

Милостиві
Блаженні милостиві: бо помилувані вони будуть. Matthew 5:7
Слово «Милосердя» визначається словник, як: , хто має співчуття, шкод
а, прощення, людство, щедрість по відношенню до інш
их. Це по суті ж визначення як узгодження дає. Так що Ісус говорить або викладання нас тут є те, що
якщо нашої особистості і морального волокна включає в себе ці риси, в поєднанні з поклонінням як він
наказує, то ми, швидше за все, щоб вітати Бога, приїхати жити з ним в його будинку, який неба.
Я також хотів, що ви взяти до відома, що милосердя є точкою моралі, що означає, що Ісус вчить
нас набір моральні стандарти, за допомогою якого для нашого життя. Якщо ви пильно поглянути на
останні шість з десяти заповідей, ви знайдете, що вони теж є основою в моралі. Бог є моральним
істотою, і він хоче, який він називає його діти, щоб бути моральної, а також. Бог називає тих з нас, хто
обійняти його моралі і зробити його мораль наших моралі, бути праведними.

Якщо Бог говорить вона, це істина. Бог просто говорив, ви відповідно до його правду? Чи ви
праведні?

Чисті серцем
Блаженні чисті серцем: бо вони будуть бачити Бога. Matthew 5:8
Бути, "Чистий в серці," визначається як: uncontaminated, чистий, здоровий,
неушкоджена, невинних і морального. Питання виникає, що є чисті
серцем неушкоджена і невинної з? В тому, що у Біблії метою є навчити нас шляху праведності, а також
для навчити нас альтернативою, яка є шлях до прокляття, який являє собою сатани помилкових
Євангелії, тоді це припускає, мені що чистий в серці , хто йти по шляху праве
дності і не так як сатани. Це говорить мені, що існують два Євангелія в цьому
світі і це необхідно для нас, щоб розгледіти true з помилковим, з Ісуса як нашого Шепард в житті і наш
гід в нашому ретельного вивчення Біблії, ми можемо стати чистий в серці. Саме з цієї причини, що я
дати цьому дослідженні вченню Ісуса, всім, хто буде читати, так що вони будуть знати, хто є Бог через
знання старанного дослідження а не сліпої віри.

Сліпа Віра
Коли ви приймаєте, що яких розповідається вам хтось ви сприймаєте, щоб бути в курсі, такі як
ваші батьки, коли ви молоді, висвячений міністра, але не дивіться на Біблію себе, щоб переконатися, що
ви сказали, потім це приймає на сліпу віру. Це найбільший інструмент сатани для обманює вас.
Так що може краще зрозуміти моє зміст: я не вірю, що Ісус є Син Божий, я не вірю, що існує
всемогутній Бог, що сотворив Вселенну. Вірити тільки вимагає прийняття, як він сказав вам хтось
інший. Усе своє життя я розповів іншими що Бог сотворив Вселенну, і я завжди зізнається, це правда.
До недавнього часу, Лютий 2007 року я ніколи не взяв час і зусилля, щоб знайти будь-яких доказів, що
це дійсно так, як я сказав; Я погодився, що я сказав. Це сліпу віру.
З інтенсивного вивчення та дослідження в Писанні Біблії та історичних досліджень для
визначення точності і виконання пророцтв Біблії тепер я знаю, з освічених знань, що Бог є реальним, а
що він сотворив Вселенну і що він дарував як доказ його правду, пророцтва сотні і тисячі років, перш
ніж вони сталося. Хто ще, але вічне всемогутній Бог міг зробити таку річ?

Освічені знань
Не вірю в Бога, я знаю, з освічених впевненості, що є Бог, який також розповідає мені, що вкрай
важливо, що я підкорятися його заповідей і прожити своє життя в межах моральних керівних принципів,
які він має прописано в десять заповідей, вчення Ісуса. Бог пропонує сформулювати для тих, хто його
слухають, я хочу таку сформулювати, але маючи пізнати Бога особисто і близько, через моє навчання та
досліджень, я коріться, тому, що я прийшов, щоб любити Бога і все, що він відстоює. Мій поклоніння
Богу не грунтується на сліпу віру, але на освічених знань.

Миротворці
Блаженні миротворці: бо вони будуть Наречені дітьми Божими. Matthew 5:9
Благослови є вигнані за правду: бо їхнє Царство Небесне. Matthew 5:10
Якщо у смертельному вашому тілі руйнується і убитий через ваше свідчення вчення Ісуса, то ви
"вигнані за правду." Тому, що ви любите Бога-Ісус більше, ніж ваш власний життя, ви будете Святого
Бога і Ласкаво просимо на небесах.
Блаженні, ганьбити вас і вас переслідувати будуть і будуть облудно всякі вас помилково, заради
мене. Радійте і перевищують рада: для великого є ваша нагорода на небі: Бо так переслідував вони
пророків, що були перед вами. Matthew 5:11-12
Якщо гонять через віра і любов до вченню Ісуса, то бути щасливою для цього переслідувань,
ваша нагорода буде неба.

Мати ви коли-небудь буде гнаний?
Вважайте, що це попередження, якщо ти називаєш себе християнином, то чому повинні ви
ніколи не зазнавали шалених утисків саме? Вважайте, що це; Ви виконали Ісуса визначення того, що
вона буде Святого Бога, ", хто тримати Божих заповідей і мають с
відчення Ісуса Христа?" Якщо ви не виконали це визначення, то ви не Святого
Бога, і швидше за все ви засліплені сатани помилкових Євангеліє, що чому сатана не гнати вас будуть.

Сіль землі
Вартніші сіль землі: але якщо сіль втратили його запах Оливи, вчиться повинен його
засолюють? З тих пір це добре для нічого, але виганяти злих і бути в руслі під фут чоловіки. Matthew
5:13
Сіль є те, що ви ставите на їжі, щоб вивести або підвищити свій смак. Без солі їжа смак м'який і
unappetizing. Те, що Ісус вчить нас тут є те, що ми, хто лагідні землі і дотримуватися Божих заповідей,
сіль, яка дає смак до землі. Саме ми, лагідні, яка дає радості Бога в цьому світі, що без нас він інакше
вважатимуть це м'який і непривабливим. Ісус говорить нам в цьому вірші що Бог хоче і бажання наша
любов так само, як ми повинні і бажання його любов.

Світло світу
Вартніші ви світло для світу. Місто, яке встановлюється на пагорбі не сховав, ні робити
чоловіків Запали свічку а його під посудину, але на свічник; і це дає світло все, що в будинку. Нехай ваше
світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що
на небі. Matthew 5:14-16
Ми завжди думаємо про Бога як світло, до яких ми шукаємо керівництва, напрямок та миру. В
цих віршах, Ісус вчить нас, коли ми демонструємо нашої любові до Бога, зберігаючи його заповідей і
написання його закони на наших серцях, що то є світло, що може блищати шлях для всіх тих, які ми
зустрічаємо які не визнали Божої істини, в тому, що ми зробили, щоб бути Божого свічники, шляхом
наших бухгалтерія Божих заповідей , даючи світло для всіх тих, хто втратив в темряві брехні сатани.
Все, що ви до сих пір прочитав Matthew глав 4 і 5 є аспектами моралі, Божий моралі, щоб бути
конкретним. Ісус вчить нас що якщо ми всі ці моральні риси обійми і зробити їх наші, що ми тоді стане
на скромніше і святих Бога, радість Богові.

Ісус виконує закони і пророки
Як я вже згадував раніше, останні шість Десять заповідей шестеро Бога про моральний
імперативи, дані, що Ісус вчить нас, невід'ємною з ними. Це показує мені, що Ісус не тільки викладання
нам його правила моралі, але викладання нам Десять заповідей, і що вчення Ісуса не опинитеся
наодинці, але заснований на наріжний камінь, які є Десять заповідей, які є основою для будь-який
істинний і правильний поклоніння Богу. Ісус не просто викладання нам Десять заповідей, але

розширенні на їх значення. Ісус є тим самим виконання Закону Божого, приймаючи, що яких була
неповною, десять заповідей і приведення їх до завершення.

Сатана обманює
Багато християн розповідає свої церкви що Десять заповідей були діяння Ісуса на Хресті, тим
самим надання їх застарілими і Десять заповідей не поширюється на християн, що вони були, але
тимчасові домовленості між євреями і Бога.
У попередній віршах ми вчили Ісус, елементи моралі і в який, як шість заповіді, які відображають
Бога про моральність, дані, що Ісус навчає розширити на цих шести, який розповідає мені, що заповіді
Бога не виконуються до точки буття винесено застарілі, і що вони замість цього фонду будь-який
істинний і праведний поклоніння Богу. Це я впевнений надається підтримка самим Ісусом в наступному.

Я прийшов сюди не знищити
Думаю, не що я прийшов порушити закон чи пророків: я не приходять руйнувати, а виконати.
Matthew 5:17
Він говорить нам, з його власними словами що він має не прийшов порушити закон чи пророків.
Ви вважаєте, що Ісус, або ви вірити брехні сатани.

Щоб виконати
Ви коли-небудь дали уваги на те, що Ісус означає, що коли він говорить, що він прибувається
виконати? Я можу зрозуміти, виконання законів, але що означає Ісуса, коли він відноситься до
виконання пророків? Словник говорить нам, що слово "Виконати" означає; для завершен
ня або довести до завершення. Маючи це на увазі я бачу в ніяк не робить
це визначення припустити, що він також має бути винесено застарілі, коли він приходить до
завершення.

Пророк
Задати питання, як ви принесете пророків до завершення не згадати знищити їх? Це підводить
нас до ще одне питання, що Ісус говорить про те, коли він відноситься до пророків? Тому я задати
питання, "Що таке пророком?" Тому що Ісус, говорячи про пророків, ми повинні припустити, що він має

на увазі пророки Бога. В інших уроків, я пояснив, що пророк Божий тааак, у який спосіб ви знищити або
довести до завершення пророки Бога?
Пророки були люди, дане Господом інструкція, який потім записав те, що Бог велів їм, щоб
записати. Яким чином ви виконати або знищити людиною, яка давно помер? Тому у мене припустити,
що це не чоловіків, що Ісус має на увазі, але роботу, яку вони виконували. Пророки Бога пише книги
Біблії. Книги Біблії, святі Євангелія Божого. Якщо він говорить нам, що у нього не приходять знищити
книг Біблії, але привести їх до завершення, то, як він це виконати?

Книги Біблії
Самі по собі, є неповними книг, які складають Старого Завіту. Є багато речей, говориться в тих
книг, які не є повною мірою розумів, поки ви читати книги нового заповіту і є речі, говориться в книг
Нового Завіту, які не є повною мірою розумів, поки ви звернутися до книги Старого Завіту. Вчення
Ісуса і його пророцтв є те, що дав стимул апостолів і пророків Оскільки Ісус писати книги нового
заповіту. Це в письмовому вигляді книг Нового Завіту, що Ісус приніс пророків для виконання. Ісус
закінчив те, що була неповною. Євангелії Бога і вчення, що надаються святе слово Боже були залучені
до завершення (виконано) працях книг Нового Завіту.

Не думайте, що я прийшов порушити закон
Що означає, знищити, і як ви можете знищити закони? Якщо розмістити керамічні страви на стіл
і почати стукати по ньому з стрижень, ви досягнете успіху у знищенні блюдо, зменшивши її на мільйон
осколки пилу.
Як ви знищити законів Бога Однак? Один зі способів знищити прав людини полягає в прохід
нового закону, що надає оригінальні закон застарілими. Ісус не писав жодних нових законів; Насправді
Ісус дає обговорення, що стосуються Заповідей Божих і навіть розширюється на їх значення. Це не як
знищити, ні переписати, але довести до завершення. Таким чином, значення те, що Ісус має на увазі
крутиться навколо визначення слова, що виконують. Це говорить мені, що те, що Ісус говорить нам, що
Десять заповідей є неповними, і що він прийшов, щоб привести їх до завершення.
Інший спосіб, щоб знищити прав людини є вищою владою, визначити, що закон є застарілими
або всупереч волі що вищою владою. Ісус не є вищою владою Бога, він Бог і немає не вищою владою,
ніж Бога. Законів Бога були написані ним, батько і син, тому немає не вищою владою. Ісус говорить
нам, що він не прийшов до знищити законів; тому законами залишаються в силі.

До неба і землі пас
Це дається підтримки самим Ісусом в наступні вірші.
Поправді ж кажу вам: "до неба і землі pass, один йота або йота не переходить від закону, поки
все буде виконано." Matthew 5:18
Те, що Ісус говорив у цьому вірші є закони все ще залишаються закони, і що жодна частина цих
законів буде переходити з закону, доки все буде виконано.
Я переконаний, що "право" що Ісус говорить є Десять заповідей, як вони реферування обсязі за
все, що написано в книгах Біблії. Ісус надати застарілі деякі закони, написаний від руки Moses, але не
всі з них. Ісус не, в будь-який спосіб або форми, надати застарілі будь-який з Божого Десять заповідей
Однак.

Однією з найменш оцих
Кожен, хто тому повинні розбити одну ці щонайменше заповідей і повинна навчити людей
тому, він повинен називається найменше в Царство Небесне:, але кожен, хто повинен зробити і
навчити їх, так само скликаються великим у Царстві Небеснім. Matthew 5:19
Ви бачите, Ісус дає попередженням для тих, хто думає, що закон Бога є застарілою і дає загрозу
для тих, хто також вчити інших, що закон Бога була надана застарілими.
Ви коли-небудь дали розгляду що значить "перерву один ці щонайменше заповідей"? Те, що
Ісус говорив тут деякі є Десять заповідей, та щоб беззбитковості один з них розірвати всі з них. Ми не
можемо вибирати якого Божі заповіді, ми тримаємо, ми тримати всіх і тим самим праведні в очах Бога,
або ми вибрали яких заповіді, ми маємо намір тримати і тим самим створити поклонятися Богу наш
власний винахід, тому що це не Бог створення ви поклоняються, якщо ви поклоняються йому в будьякому випадку, крім того, що він наказує, що ми поклоняємося йому. Нижче наведено приклад, що Ісус
дає дати ясності цього вірша.

Зло традиції
Потім прийшов до Ісуса книжники та фарисеї Єрусалиму, кажучи: "Чому твої учні ламають
передання старших? Бо вони мити не своїх рук, коли хліб споживають. Matthew 15:1-2

Це традиція євреїв і християн, що вам необхідно вимити руки, перш ніж ви впоратися і їдять їжу.
Очевидно, ті, що ішли за Ісусом були lax при цьому по суті цих фарисеї висловив свої заперечення до
Ісуса.

Традиція вірші слово Боже
Але він (Ісуса) відповів і сказав їм: "Чому й ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого?
Бо Бог заповів, кажучи: "Шануй свого батька та матері: і хто проклинає батька або матері хай
смертю помре." Matthew 15:3-4
Ісус відповідей, звинувативши храм старших покласти свої традиції, перед і вище Закону Божого.
Але ви звечора кажете (храм старші), і "кожен, хто повинен сказати, до свого батька свого чи
матір, «це дар все, що ти невинні мене;" і Шануй не батька свого чи матір, він повинен бути вільним.
Таким чином ви зробили заповідь Божу з жодного ефекту передання вашого. " Matthew 15:5-6
Ісус зазначає, що згідно з Законом Божим 5 заповіді робить це ясно, що дитина має честь його
мати і батько, ще під традиція храму, якщо дитина дала дар храму, а не на піклування батьків, він не був
в порушення заповідь Божу.
При цьому храм проповідував помилкових Євангелія, бо Бог дав заповідь, і повинні бути
підкорився Заповідей Божих. Будь-які спроби змінити або ігнорувати Заповідей Божих люди це
блюзнірство і тому ставить нас використовують проти Бога.
Ви бачите, як ці вірші замислитися над сенсом про те, що Ісус говорив у Matthew 5:19?
Ісус прийшов, щоб відновити Заповідей Божих і показати, як людина, через свої традиції, був
стягнутий далеко від істинного і правильний поклоніння Богу.
Заповідь, що Ісус має на увазі це п'ята заповідь, "Честь матері і батька," і через традицій,
напрацьованих храм старійшин, зокрема, традиції що, якщо дитина дасть пожертвування в храм, який в
цьому, буде звільнити їх гріх не даючи пожертвування на підтримку батьків , які на практиці
знаходиться в прямій опозиції до волі Бога й Боже п'ята заповідь.
Немає місця в Писанні, що надає підтримку цієї традиції, поки храм старійшин встановлено, що
й сприяло його. Подумайте про це, коли дитина надає підтримку його батьки як Бог команд, то храм
отримує ніякого доходу, але коли храму отримує гроші, які повинні були йти до підтримки батьків,
потім храм отримують багатства. Традицію, започатковану храм старші тому була брехня, принести

багатство в храм за рахунок літніх людей або вимкнуто батьків. Ісус використовує це, щоб показати, як
традиція була порушенням п'ята заповідь, але як ви можете бачити; брехня однаково було порушенням
восьмої, дев'ятого і десятого заповідей.
Для мене це є доказом того, що храм старійшин де під впливом сатани. Це було свою роботу, їм
Богом дані проповідувати Євангеліє людям, щоб люди не ухилитися від Божого слова, але замість цього
він був храм старійшин, яких відхилилися від Бога Святого Писання, тим самим бунтує людей за їх
проповіддю сатана помилкових Євангеліє.

День суботній сатани
Інший приклад, що дає розуміння того, що Ісус, говорячи про, коли він каже: "Не на йоту," є
дотримання суботи день тижня, крім того, що Бог має прописано в четвертої заповіді.
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
Як і у випадку з передання старших храму, Ця традиція тих, які називають себе християнами, яка
має їх дотримання суботи в перший день тижня, (неділя), не має основи в Писанні. Ви знайдете нічого в
Писанні, де Бог дає команду або Інструкція до перенесення сьомий день суботній будь-який інший день
тижня. Що християни спостерігати в перший день тижня (неділя), як Субота, є в прямій опозиції до волі
й Закону Божого, як зазначалось у вище віршах четвертої заповіді. Таким чином, християни не
поклоняються Богу, як він наказує, відповідно до Божого Святого Писання, але вони поклоняються
Ісусу за помилкові Євангеліє сатани.

Пам'ятайте, Бог трюїзм: Якщо Бог не говорити це, то це брехня. Таким чином,
християнська віра, як це практикується сьогодні і протягом багатьох століть, є частиною сатана
помилкових релігій, анти Христос.

Лицеміри
Випробовуєте, добре зробили Ісая пророкував про вас, кажучи: "цей народ draweth близько до
мене із своїм ротом і шанує мене губами; але їхні серця далека від мене". Matthew 15:7-8
Не думаю, що тільки Ісус говорить євреїв 2000 років тому; Він говорив з усіх, хто дати словах
буття Бога, але хто тримати помилкових традиції і помилкові Євангелію, а не слово Боже.

Даючи словах до Бога
Ти розумієш? Ісус називають просто тих, хто називає себе християнином, але спостерігати в
перший день тижня, суботи, як лицеміри. Ви підтримуєте як суботу неділю? Якщо ви робите тоді ви
опозиції до слова Божого, і як такий Ісус вважає, що ви як лицемір. Покаятися гріха; чергу вірно слово
Боже для розуміння істинного і правильний спосіб дати поклоніння Богові.
Ці християни, які піддаються на обман сатани, дати словах Ісуса і його вчення, але свої дії
виявити, що їх серця є далеко не справжнє поклоніння Богу.

Але марно шанують мене
Але марно шанують мене, бо доктрини заповідей. Matthew 15:9
Ці обдуреним християн може думати, що вони поклоняються Ісусу Христу, але поклоніння є
марно. Якщо ви не поклоняються Богу як він наказує, за його задоволення, то ви не поклоняються на
всіх, тому ваші поклоніння є марними.
Кажу бо я вам, "що крім праведність ваша може перевищувати праведність книжники та
фарисеї, ні в якому разі ввійдете в Царство Небесне". Matthew 5:20
Ось ті слова, які розмовляють з вуст Ісуса, чому ти не прислухатися до Ісуса, але залишаються
лояльними до сатани помилкових Євангелія?

Пам'ятайте: слово "правди" означає: ті,

хто тримати богів Деся

ть заповідей та Божі мораль як свою власну мораль і
є таким чином праведні в очах Бога. Звертаюсь до вас читачів ще раз, ви праведників, визначені тут?

Те, що Ісус вчить нас тут є що ви ніколи не увійде в Царство Небесне, якщо ви тримаєте або
практика, все, що ставить вас в опозицію до Бога, тому що традиція Субота Неділя заснована на сатана
від помилкових Євангелію, а не з Закону Божого, як скорочено Десять заповідей.
Бог дав нам заповіді, а для нас, щоб зберегти ці заповіді як він Бог говорив їм, ні додавання до їх
зміст, ні віднімання з їх змістом. Коротше кажучи, "Не поставити слова в рот Бога."
Вище чотири вірші (Matthew 5:17 до 20), дуже часто вирвані з контексту, один на інший. Це
таким чином, що сатана обманює.
Ви розумієте, що Ісус говорить нам у чотирьох вище віршах?
Той, хто порушує навіть найменш Заповідей Божих і вчить інших, ніколи не увійде в
Царство Небесне.
Закони Moses є письмові вручну man, тимчасове і тому не означав терпіти назавжди. Однак
законів або Заповідей Божих з них написані перстом Божим у кам'яних столиках, вказавши, що вони
терпіти назавжди.

Пам'ятайте Божого трюїзм: Якщо Бог говорив він, то це правда. Що Ісус говорив
слова, які ви можете прочитати в Біблії, то ви знаєте, щоб бути правдою, але коли ви чуєте такі слова
говорять і кажуть, що не вдалося знайти в Бога Святого Письма, вони не Бога, то вони брехні сатани.
Біблія є Святий Боже Євангеліє, все це злегка підірвана брехнею сатани буде. Слово "Євангеліє"
означає, що слова усні чи письмові. Святе слово Боже, отже, Божий святий
Євангеліє.

Закони Moses
Незважаючи на те, що Біблія злегка підірвана брехнею сатани, Божу істину все ще можна знайти
через старанного дослідження і дослідження. Щоб показати вам, що є різниця між Закону Божого,
(Десять заповідей), і закони Moses, поміркуйте над такими питаннями.
Ні я більше видалить підніжжя Ізраїлю з інших землі, яку я були призначені для ваших батьків;
так що вони будуть, зверніть увагу, робити все, що я наказав їм, відповідно до цілого закону та
Статуту і постанови вручну Moses. II хроніки 33:8
Видалити підніжжя Ізраїлю з інших землі відноситься до тих часів, коли Бог дозволив
вавілоняни прийти і знищити народ Ізраїлю а також зруйнувати місто Єрусалим і храм, а потім

видалити людей, що розкидані в інших земель. Потім знову коли Господь дозволив римлян, щоб
знищити народ Ізраїлю і храм і змусити людей, щоб видалити себе жити в інших земель.
Що Бог говорить, що він ніколи не знову викличе що народ Ізраїля буде змушений з землі, що
дані їм Богом землі обітованої.
Так що вони будуть, зверніть увагу, робити все, що я наказав їм, відповідно до цілого
закону та Статуту та постанови від руки Moses. Як ви бачите, Бога відокремлює слова «Весь закон»
слова "статути і постанови," за слово "і." Слова "і", що використовується в цьому місці, означає, що
два види закони є окремого розгляду і тому не рівні.
Вірш потім йде, щоб розповісти нам, що ці закони, що складають статути і постанови, були ті, які
були написані рука Moses. Ви бачите, ці закони і заповідей, написані рукою людини, "Moses," є тільки
статути і постанови, оскільки Ісус Богом висловлює стурбованість, тоді як з Закону Божого (Десять
заповідей) вічний, яка є, що означає, коли ви говорите, що щось написано в камені.

Ісус розширюється на десять заповідей
Стосуються чи десять заповідей виконані з точки завантажений застарілі чи ні, Ісус говорить
нам наступне, що для мене, підтримує, що Десять заповідей не були винесені застарілими.

Не вбивай
Ви чули, що було стародавнім наказане, не вбивай; і геєнні повинен бути в небезпеці суд:
Matthew 5:21
Але кажу вам, що кожен, хто є розгнівався його брат, без причини повинна бути в небезпеці
рішення; і кожен, хто скаже на брата свого, Ra'ca повинна бути в небезпеці геєнни огненної. Matthew
5:22
У цьому Ісус має на увазі 6 заповідь "Не вбивай!"
Як ви можете бачити, через його вчення Ісуса розширилася на значення «не вбивай, "який
звичайно є одним з десяти заповідей. Якщо Ісус вчить нас аспекти Десять заповідей і не тільки вчить
нас, але розширюється на значення, то чи не правильна, що ми, як святі Бога, повинен нашого життя в
межах півторагодинний його вчення, що, будучи Десять заповідей?
У вище віршах, у вчення Ісуса, вона дала мені неприємностей у розуміння саме те, що він
намагається сказати мені, так що в молитві я попросив роз'яснень, це те, що Бог відкрив мені.

Що це гнів?
Якого роду гніву ви повинні мати для іншої особи, які могли б завдати Ісус попереджав нас, що
це може привести до суду і чорт вогонь і те, що Ісус є порівнюючи його з цим вбити когось?
Бог Ісус показав мені що відчувати ненависть до одного з немає логічної причини, аспект його
вчення в цей урок. Якщо ви ненавидите комусь, хто має інший вигляд, ви або переговорів від вас яких
митних відрізняються від вашого або чиї шкіри — темнішими або світлішими, ніж ваша, коротше бути
нелюд або расистських, то ви знаходитеся в небезпеці hells вогонь, який є те, що Ісус попереджав нас
про.
Коли хтось расистських, їх гнів і ненависть, має жодних підстав, таким чином, щоб дати
виправданої причини для їх гнів. Вони ненавидять, тому що вони ненавидять, без будь-розуму. Тому
Ісус порівнює це вбивство когось, тому що якщо залишити тліти і рости, вбивства не далеко позаду
ненависть.
Сатана брехав, коли він сказав, що Десять заповідей були виконані до точки рендеринга їх
застарілою, коли Ісус був прибитий до хреста. Якби це було правдою, то чому Ісус навчити нас моралі,
що грунтується на шість моральних імперативи перераховані в десять заповідей? Чому Ісус навчити нас
що це гріх, щоб убити послідовно та на який сенс з попередження щодо наявність гнів без причини,
якщо ті ж морального імперативи були винесені застарілих Ісус?

Подружня зрада
Наведено ще один приклад викладання елементів Десять заповідей Ісуса.
Ви чули, що було стародавнім наказане, "не чини перелюбу:" але я вам кажу, що кожен, хто
дивиться на жінку з пожадливістю вчинив із нею перелюб у серці своїм. Matthew 5:27-28
Це сьома заповідь "Не чини перелюбу," як, десята заповідь, "Ти будеш не побажай." Ще раз,
Ісус є не, просто навчаємо нам елементів Десять заповідей, але він розширюється на їх значення. Те, що
він говорить нам тут, це, що це не просто фізичний акт вчинення перелюбу або розпусти, що є гріхом,
але думати про такі заходи; phantasies про такі речі є гріх, а також.

Пам'ятайте: Бог дав життя людини, в цьому ми мир Божий; як такий він у нас завжди є,
коли ми радіємо Божої любові, а також коли ми брати участь в речах, які ставлять нас опозиції до
Закону Божого.

Якщо взяти час, щоб вивчити формулювання сьомий заповіді, ви виявите, що усіх сексуальних
контактів іншим, ніж між чоловіком і дружиною, ще грішний. Коротше кажучи, огидні до Бога і, отже,
гріхом є секс поза шлюбом. Це включає в себе перелюб, блуд і гомо-сексуальності.

Розлучення
Сказано, "кожен, хто повинен сховав його дружина, нехай дасть їй листа розводового:" але я
вам кажу, "що whosoever повинні прибрати його дружина, збереження за справу розпусти, наводить
щоб її чини перелюбу: і кожен, хто повинен одружитися з нею, що є розлучених чинить перелюб."
Matthew 5:31-32
У вище віршах робить Ісус ясно, коли ви вийдете заміж його це на все життя. Єдина причина, що
ви можете розлучення ваш чоловік є, якщо ваш чоловік скоїв перелюб або блуд спочатку. Якщо немає
не блуді отримати розлучення і потім ви повторний шлюб, ви скоєнні перелюб зі своїм новим
чоловіком, і викликають ваш новий чоловік, дотримуватися подружньої вірності за свої власні гріхи.
У ці дні сипучих моралі, через впливом сатани вас можуть не розглядати це погано позашлюбних
сексом, і тим самим займатися в блуд, але якщо ви хочете поклоніння Богові, як він наказує, що він буде
обожнював, то ви повинні визнати, що всі секс поза Святий УЗ шлюбу є гріхом, думати інакше бути
той, хто приймає брехні сатани , робить вас дитини сатани і не дитям Божим. Я можу повторювати це
знову, щоб поклонятися Богу в будь-якому випадку іншим, ніж як він наказує зовсім не поклонятися
Богові, але винахід свій власний, який за замовчуванням поклонятися сатані.

Ти не будеш лежати
Знову ж таки, ви чули, що воно було стародавнім наказане, ти будеш не клянись неправдиво, але
будеш виконувати Господеві виконуй клятви: але я вам кажу, "клянусь взагалі не; Жоден з небес; бо
Божа трон. Ні землі; бо це покладені: ні від Єрусалиму; бо він місто Царя Великого. Ні ти будеш
клянуться клянись головою, тому що ти не можеш зробити один волосся білий або чорний. Але Нехай
ваше спілкування буде, так, так; Більш того, най: для чого тільки це більше, ніж ці приходить зла. "
Matthew 5:33-37
Це дев'ятого заповідь, "Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!"
Нинішнє покоління приклад того, що являє собою дачі неправдивих показань розміщення щось
про когось, в Інтернеті, що невірно і буде викликати біль цієї особи або будь-яким чином буде зазіхати

на їх честь або хороший характер. Це відомо як кібер Буллінга. Як ви можете бачити, Ісус вчить нас
Десять заповідей, то він зв'язку все це в другому з двох його заповідей:

Любов ваш сусід
Ви чули, що сказано, "Ти будеш свого ближнього і ненавидь свого ворога". Але я кажу вам,
"Любіть ворогів ваших, вас проклинає, робити добро тим, які ненавидять вас, і молитися за
Благословляйте ви та переслідувати вас. Бути синами Отця вашого, що на небі: бо він вирізняє його
сонце піднятися над злими й над добрими і дощ на праведних і на неправедних пахощі. Коли бо ви
любите тих, що люблю тебе, яку нагороду ви маєте? Те ж проробіть погани не? А якщо ye салют
ваших братів лише, що ви більше, ніж інші? Зробити погани не? Отож, будьте досконалі, як ваш
Небесний ідеально." Matthew 5:43-48
Прощати і любити інших є дуже високі моральні риси. Якщо ви тільки любити тих, хто любить
вас, то що таке велич в ньому? Але якщо ви любите тих, які ненавидять вас, зловживання вас і молю
Бога, щоб допомогти їм, які зловживають вам побачити його світло істини, то ви там з Богом у
досконалості моралі.
Якщо ви грішіть, не Бог все ще любить тебе? Бог любить середньої енергійні і огидно, так само,
як він любить праведників. Він любить їх, тому що вони все ще мають потенціал каючись їх шляху зла, і
так довго, як у них є потенціал, Бог є готові пробачити, як тільки їх потенціал реалізується. Всі, хто
згрішив буде пробачити Богом, якщо вони тільки покаятися ті гріхи і просити Бога, прости їм.
Те, що Ісус вчить нас ось що нам потрібно мати цю здатність до любові, навіть тих, хто
ненавидить нас, якщо ми маємо цей високий моральний риса, і тоді ми будемо, як Бог, досконалим.
Ви бачите! Все, що Ісус вчить нас до цих пір має відношення до моралі. Бог є моральним
істотою, і він вчить нас його моралі очікування, що ми потрібно буде наслідувати його і бути моральних
себе, як це визначено нашого Творця.
Останні шість Десять заповідей доведеться робити з моралі, що Ісус розширенні на ці шість з
усім, що ми прочитали до сих пір, доказ того, мені що, сатана брехав, коли він сказав, "Десять
заповідей було винесено застарілі Ісуса". Якщо вони є застарілими, то чому Ісус зробив зусилля,
щоб навчити і розширити свої сенс?
Довіряти не на словах, що не підтримуються, або перебувають в опозиції до Божої Святого
Писання, бо вони слова демонів і прокляття нагороду свою.

Молитися про прощення
Бо якщо ви пробачити чоловіків їхніх прогріхів, ви Небесний Батько також простить вам:, але
якщо ви пробачити не чоловіків їхніх прогріхів, ні твій батько пробачив вам прогріхи ваші. Matthew
6:14-15
Коли хтось робить вас хворим, зробити їх ненавиджу або домагатися, щоб взяти реванш на них.
Прости їм полягає в розміщенні ви на той же літак моралі, як Бог. Коли ви не прощати і прагнуть взяти
реванш на них це місць, які ви в тому ж mired глибин сатани, де ходить.

Живуть в Бога моралі
Благодійність
Зверніть увагу, що ви робите не ваш милостиню, (добрі справи), перед людьми, щоб побачити їх:
в іншому випадку ви маєте немає винагороди Отця вашого, що на небі. Matthew 6:1
Тому коли ти чиниш милостиню, не сурми перед себе, як ті лицеміри по синагогах та вулицях, що
вони, можливо, слава чоловіків. Поправді кажу вам: "вони мають уже нагороду свою. Але коли ти
чиниш милостиню, нехай не ліва рука Твоя знати те, що твої чинить правою рукою: що милостиню
може бути в таємниці: і Отець твій, що бачить таємне, сам віддасть тобі явно. " Matthew 6:2-4
Якщо ви маєте намір зробити добру справу для когось в нужді, не зробити це за похвалу що ви
отримаєте від чоловіків, але зробити пропозиція в таємниці між вами і один ви прагнуть надати
допомогу. Це не чоловіків, що ви домагатися визнання, але коли ви робите добру справу, воно завжди
повинно бути для слави Божої, що ви даєте похвали, що Бог, який включив вас в такій позі, щоб мати
можливість надати допомогу і що а для Божої благодаті, ви можете бути одним потребує добрих справ
інших.

Даючи поклоніння, молитися
І коли ти, ти не будьте, як ті лицеміри: люблять ставати молитися по синагогах та на кутах
вулиць, щоб вони бачили чоловіків. Поправді кажу вам: "вони мають уже нагороду свою". Matthew 6:5
Коли я прочитав цей вірш в перший раз я побачив євреїв в Ізраїлі, стоячи перед Стіна плачу в
перед людьми, робить багато належить зробити молитися Богу. Те, що Ісус говорить нам тут є те, що,

коли ви молитеся, між вами і Богом, особисто і близько. Щоб зробити виставу про ваші молитви
видаляє що інтимності і припустити, що молитви не серцем відчув, але бажану для визнання люди не з
Богом.

Ідоли
Вона також відобразиться мені що зробити таку велику справу про молився перед Стіна плачу,
євреї перетворили цю стіну з каменю та мінометних в релігійних idol. Це може не бути форми, щоб
подивитися, як Бог, але, молячись, перш ніж вона, вони є лікування його так само, як язичники
ставитися до своїх кумирів. Бог є всередині вас, потрібно лише заглянути всередину себе, щоб знайти
його. Молитися стіни навіть стіни стародавнього храму є актом у ідолопоклонства.
Я чув багато людей кажуть, "я добрий християнин, я ходив до Церкви кожного тижня". Те, що я
бачу, Ісус як кажуть нам, що це добре, щоб поспілкуватися з іншими, що поклоняються Богу, як ви, але
ходять до церкви не так само, як молитися Богу, не пошкодуєте часу, (на 7th день суботній), кожного
тижня, старанно вивчати і досліджень слова Божого. Витративши час для вивчення і дослідження ті
речі, які ви сказали були вимовлені Бог Ісус, то ви знаєте, від знань, що вони є Бог Ісуса і не брехні
сатани. Якщо ви не можете знайти ці слова в Біблії, які підтримують, що ви вірите, то вони не Бога. Це
добре, щоб поспілкуватися з іншими користувачами в церкві, але якщо у вас немає персональних та
інтимні відносини з Богом, то якої мети провів у церкві іншим, ніж бути в компанії чоловіків, для Бога
всередині вас, тому вам не потрібно дивитися далі коли ви молитеся до нього. Ісус підтримує цю в
наступні вірші.

Увійди
Але ти, коли ти молишся, увійди, ти маєш твої двері і, молитися Отець твій, що в таїні; і
Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі відкрито. Matthew 6:6
Те, що цей вірш каже мені це, що не варто йти до церкви для того, щоб поклонятися Богу. У
цьому вірші Ісус вчить нас що тоді можемо прославити Бога, молитися йому в приватному порядку від
очах і почувши інших людей. Коли ви молитеся Богу, зробити молитви до Бога; Нехай ваші слова бути
інтимних між вами і Богом і не те, що ви поділитися з іншими. Бог хоче мати персональних та інтимні
відносини з вами, один на один, для цього не потрібно компанія інших людей.

Повторювані молитви
Але коли молитеся, використовуйте не даремно повторень, як ті погани: для цього вони
думають, що вони будуть вислухані за своє велемовство. Matthew 6:7
Цей вірш змушує мене бачити католики і як вони повторюють знову і знову їх молитви. Ви
знаєте, one, "Святої Марії Матері Божої," і так далі. Ісус говорить нам в цьому вірші, буде займатися
такого роду повторюваних молитви – Язичництво а не Богу. Так що я повинен задати запитання, якщо
молитися в ці дві манери не молитися Богу, то яким робити , ви молитися? Коли ви молитеся вище
католицької молитви це не Бог, що молитва спрямована, а мати Ісуса. Яким чином вона стала як Бог? В
який спосіб можу вона відповісти на ваші молитви, вона мертва. Ця молитва, отже, хороший приклад
того, як сатана через брехню та обман викликає ті, хто роблять цю молитву, поклонятися сатані не Бог.

Що землі
Бути не ye тому як їм: бо твій батько знає, що потребуєте з, перш ніж прохаєте йому.
Matthew 6:8
Коли ви молитеся Богу, не молимося за те, що Земля. Не молитеся за речі, які дають прожитку на
тілі, бо Бог знає, що вам потрібно і надати їх для вас.

Засоби до існування для вашої душі
Молитися замість Бога для його дорадчої і практичної допомоги у наданні засобів до існування
для вашої душі. Шість днів, ви повинні надати засоби до існування, щоб ваше тіло, укладати з суботи,
залишивши позаду ці шість днів і за допомогою лордів інші засоби до існування для вашої душі. Тільки,
ввівши в спілкуванні з Богом, один на один, у молитви і вивчення Бога Святого Писання, ви можете
дати засоби до існування для вашої душі.

Лордів молитви
Після цього ви ж моліться отак: Отче наш, що єси на небесах, бути ім'я твоє. Нехай прийде
Царство твоє, нехай буде здійснюватися в землі, як на небі. Дай нам сьогодні хліб наш щодня. І прости
нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від
лукавого: Бо Твоє є царство і сила і слава, назавжди. Амінь. Matthew 6:9-13

Ви бачите, це молитві до Бога, не речі з землі, а засобів до існування душі. У Господній молитві
ви не ставили для нового автомобіля чи кращу роботу або виграти в лотерею, ви даючи похвали Творця
і просячи для керівництва, щоб тримати вас на шляху праведності а з спокусами ті речі, які приведуть
вас від Бога.

Пост в рамках ваші молитви
До того ж коли постите, не буде, як ті лицеміри, сумні: бо вони спотворити їхніх обличчях, які
вони можуть з'явитися постять. Поправді кажу вам: "вони мають уже нагороду свою". Matthew 6:16
А ти, коли ти найшвидший, намасти свою голову і лице своє вмий; Що ти з'являються не до
постять, але до свого батька, що в таїні: і помолися Отцеві, що бачить таємне, віддасть тобі явно.
Matthew 6:17-18
Я завжди був відомо, що євреї, мають, як частина їх звичай швидко і що це швидко, це якось
частиною їх поклоніння Богу. Я повинен зізнатися, я не розумію, до якої мети він служить. Я бачу, як
протягом години суботи один може відмовитися від їжі, яка потребує будь-яких підготовки, але Бог
дозволяє нам підготувати що продовольство, які ми споживаємо по суботах на день до або підготовки
день. Через це я не бачу, чому голодування займається.
Що Ісус вище епитафія дає інструкції для тих, хто швидкий говорить мені, що піст є справжнім
аспектом поклоніння Богу. Я наміри щодо поклоніння Богові, як він наказує, що я роблю, але я як з ще
не бачив будь-які потреби займатися голодування як у складі, що поклоніння. Я бачу, що євреї швидко,
але я вже нічого не знайшли в Писанні, де Господь каже нам, що ми повинні швидко. Я молюся на
цьому і просити Бога за його керівництво, як ви повинні.
Нещодавно я знайшов там, де мета для посту, який має відношення до здоров'я тіла, яка входить
до збереження себе для Божої слави. Бог хоче, що у нас є здоровому тілі і здоровий вигляд; Ось чому він
дав інструкції про те, що продукти і тварин ми їсти і не їдять. Коли ви швидко для на двадцять чотири
години, не тільки ви повинні брати участь в поклонінні Богу, але вона очищає домішок з вашого тіла,
сприяючи тим самим здоровим.
Нещодавно я знайшов, що в мене діабет. Це захворювання викликано погане харчування для
більшості, що його. Дослідження я виявив, що найбільший привід для мене еквайринг діабет довелося
робити з моя ожиріння. Я, як продукти харчування, і тому над займався; Коли ви їсте більше їжі, ніж
потрібно організму, цукор, які створюються організмом Ломая продукти, не спалюється і тому
накопичуватися в організмі у вигляді жиру. Це Цей надлишок цукру, яка викликає багато труднощів,

пов'язаних з діабетом. За постом один день на тиждень (субота), вам спалювати ці надлишкового цукру,
що ваше тіло накопичені за попередні шість днів. Це говорить мені, що голодування не є аспект даючи
вірно і правильний поклоніння до Бога, але аспект наміри боги, що ми бути здорового тіла і душі. Я
тому кілька разів постив з моменту приходу до цього розуміння, але я не роблю це умова надання
поклоніння Богу, а спосіб ведення мій рівень цукру в крові під контролем. Необхідно вирішити для себе
те, що Бог команд з вас.

Молитись в ньому не скарбами
Закласти не підлягає собі скарбів на землі, де міль та іржа корумповані, і де злодії прорватися і
вкрасти: але лежав вгору, збирайте собі скарбів на небі, де ні міль, ні іржа псується, і де злодії не
прорватися не вкрасти: Бо де скарб твій, там буде ваше серце буде також. Matthew 6:19-21
Скарбів на землі, що Ісус має на увазі, є всі земні багатства. Ісус говорить вам що трудящих
вашому житті зараз накопичувати достаток більше, ніж те, що у вас є поточні потреби є марними. Бог
знає, що нам потрібно, і якщо ви поставити себе в його руки і прийняти вашу сторону в житті й у вірі з
ним, він буде надавати ті речі, що вам потрібно. Вони не можуть бути що завгодно, але хочете щось не
завжди все одно, що потрібно щось.
Це не можна сказати, що ви повинні перестати працювати і залишити його до Бога, щоб зробити
все для вас, але що ви повинні прийняти напрямок у вашому житті і робити те, що Бог показує вам
робити. Це я зробив і я впевнений, в даний час зайнято в те, що я б ніколи не призначалася для себе, ще
не маючи Бог наставить мене це заняття, і тоді після його бік, я знаходжу собі робити те, що майже
ідеально підходить для мене. Те, що я хотів було бачити Бога, дати мені Лотто номерів, щоб я міг
дозволити собі вийти на пенсію, але Бог направляв мене до окупації, які я б скоріше не мають
відношення, але тому, що я повинен, він, ймовірно, краще за все для мене. Хваліте Господа, бо він знає
мене краще, ніж я знаю, себе.

Бути світло на святе слово Боже
Світло тіла є очей: Якщо тому твоє око буде одна, все тіло твоє повинна бути заповнена
світлом. Але якщо лихе твоє око, все тіло твоє несе повної темряви. Якщо тому світла, який у тобі
темряви, наскільки велика тому, що темряви! Matthew 6:22-23
Я пропоную, не приймати будь-яке вище два вірші, буквально, але символічно. Око є
символічним ваші здібності, щоб зрозуміти і усвідомити. Світло є символічним знань, що ви отримуєте.

Якщо присвятити своє життя до розуміння вічне Євангеліє Божого і правди, що знаходиться в слово
Боже, то все ваше тіло і душу, будуть заповнені з цього розуміння, беручи до уваги, якщо дозволити зло
цього світу, що оточує всіх нас, щоб мати перевагу над пошуку для Бога, то ваше тіло, ваш світ , Ваша
душа буде наповниться темрявою.

Ви цілеспрямовано
Я часто чув, інші говорять, що їхнє життя смоктати, що вони поняття не те, що вони роблять, де
вони йдуть і для якої мети вони ще існують. Там був час не так давно, що я відчував себе таким чином.
Деякі з цих людей називають себе християнами. Якщо поклоніння вони дають, до Бога створення і тому
на основі Божої Святого Писання, то вони б не відчувати себе настільки втрачений. Для тих з вас, хто
знайти себе втратив і без вказівки, я спрямувати ці слова. Якщо те, що ви поклоняються не заповнити
вам радість, надія, почуття мети, не буде віру Божу, але сатана помилкових Євангелія.
Знання, отримані у досліджень і розвідок слово Боже, приносить мир, щастя і розуміння ваших
цілей у житті. Маючи персональних та інтимні відносини з Богом, приносить здоров'я в душі і тіла.

Пам'ятайте Божого трюїзм
Якщо Бог говорив він, ви знайдете в вічне Євангеліє Божої, якщо Бог говорив він, це
правда, це правда, тому що це Бога, і це Божий, бо Бог говорив він.
Якщо Бог не говорю це, ви не знайдете його в Боже вічне Євангеліє, якщо Бог не говорю
це, брехня, це брехня, тому що немає Бога, і це не Бога, тому що Бог не говорю.

Земні вірші духовний
Жодна людина не може служити два майстрів: для будь-він буде ненавиджу той і любити
інших; або інакше він буде проводити до одного, зневажають інші. Ви не можете Богові служити й
мамоні, (земного багатства). Тому я кажу вам: "не журіться для вашого життя, що будете їсти, чи
що будете пити; ні ще для вашого тіла, що ви повинні покласти на. Це не життя більше, ніж м'ясо а
від одягу тіло?" Matthew 6:24-25
Витрачати ваші дні гонитві за земні багатства, РЕЧАХ світу цього, не сприяє додавання багатства
для укладання самі скарби на небі. Під час розміщення себе в руках, він буде надавати за те, що вам
потрібно, поки ви живете на землі. Те, що вам потрібно не завжди дорівнює, що ви хочете. Якщо ви
витратите час, щоб думати про це, це не те, що ви хочете мати вічне життя і щастя, любові і миру? Ці

речі не можуть бути куплені з земного багатства; ці речі є вільними від Бога, якщо ви тільки показати
свою любов до нього, поклоняючись йому грою як він команд і здійснювати ж моралі, що Бог має.
Ось птаства повітря: бо вони посіяти не, ні чи вони пожинати, ні зібрати в сараях; ще Отець
ваш Небесний feedeth їх. Чи ж ви не багато вартніші за них? Matthew 6:26
Хто з вас може додати один лікоть до зросту свого? Matthew 6:27
І твої ye думка для одягу? Лілеї поля, як вони ростуть; вони трудяться не, ні вони спина:
Matthew 6:28
І ще я вам кажу, "Що навіть Соломон у всій славі своїй не вдягався як одна з них." Matthew 6:29
Отже, якщо Бог так одягати травою поле, що сьогодні, і щоб Морроу до печі вкидається,
повинен він не набагато більш зодягли, O маловірні? Matthew 6:30
Тому не журіться, кажучи: "що ми повинні їсти: або, що ми будемо пити? Або, засоби ми
повинні бути одягненим? " Matthew 6:31
Для після все це робити язичників шукати: бо знає Отець ваш Небесний, що вам потрібно все це.
Matthew 6:32
Але чи бачите ви спочатку Царства Божого і правди його; і все це буде зарахований до вас.
Matthew 6:33
Не журіться, тому за завтрашній день: бо завтрашній день повинен вжити думки за те, що
сам по собі. Достатній аж до дня є турботи. Matthew 6:34
Що все це зводиться до полягає в наступному. Ми живемо в світі, пошкоджені сатани, цей світ це
не так, як Бог задумав, як свідчить історія Garden of Eden. Тому, що цей світ сатана має він бути
викликана, не дають сатані живі ваше життя гонитві за земних насолод і багатства.
Бог каже, поставити себе в його руках і взяти вашу сторону від нього, замість прагнення
отримати підвищення по службі, на роботі, робота замість підготувати себе і Ваша душа для служби
Богу. Отримати багатства і влади на землі буде тривати у той час як ви знаходитесь на землі, але життя
короткий тут, в той час, як життя може бути вічним, якщо ви працюєте в служби Богу замість того, щоб
ваш власний.
Все, що ми вивчили до цих пір вчення Ісуса має справу з моралі, що останні шість Десять
заповідей, також моралі, який потім розповідає мені, що Ісус, вчить нас Десять заповідей. Він вчить нас,

це тому, що Десять заповідей, ці інші моральний імператив, Ісус навчив нас, є основою для будь-який
істинний і правильний поклоніння Богу. Якщо це не очевидно, щоб ви, як і для мене, можливо оскільки
ми продовжуємо вчитися вченню Ісуса, ви будете переконаний.

Судити інших
Не судіть, що ви не судити. Бо те, що суд ye судити, ye VІІ Міжнародного: і з того, що Захід ye
писака, вона повинна бути виміряна до вас знову. Matthew 7:1-2
Ви на інших подивитися і зробити коментар, навіть якщо просто себе, що вони неправильно або
необхідно буде показана на правильному шляху? Якщо так, то ви є суд на інші. Якщо ви судити інших,
тоді Бог буде судити вас як ви судити їх. Це одна річ, щоб взяти до відома, що інші поклонявся помилка
і спробувати показати їм своїх помилок, вказуючи Писання, що розкриває Божої істини. Це ще одна річ,
розглянути помилка іншій особі і судиш їх самостійно. Це не для вас, щоб судити, що є привілеєм
Божого і його окремо. Якщо судити на інших і мають можливість Мід на покарання, тоді Бог судитиме
ви однаково, а Мід на покарання на вас в тому ж міру як ви дав іншим. Це помста лордів, для вас, щоб
взяти на себе, яка знаходиться праворуч Бога, полягає в розміщенні собі використовують проти Бога.

Знати ваші власні гріхи
І чому ти заскалку що в оці брата, але considerest не променя, що в оці? Або як ти хочеш
сказати братові, "Дозвольте мені витягнути сучок з твоє око; і ось, промінь в твоєму оці?" Ти
Лицеміре, вийми перше пучка із власного ока; а потім побачиш виганяти злих сучок з ока брата твого.
Matthew 7:3-5
Дозвольте мені перефразувати це в більш сучасні символізму. Якщо ви жити в скляному
будинку, вам необхідно не через камені. Якщо ви кидати каміння, потім ви ризикуєте, маючи їх
відкинута на вас, що означає, що якщо ти не краще, ніж ви критикувати і дати засудження, то що це
сказати, що він може повернутися до вашого пихатих і зарозумілим критики право назад на вас, тим
самим показуючи вам для лицеміром, що ви.
Те, що Ісус говорив, а не ви осуду інших, спочатку знати, що ви ж винна, як він, кого ви
критикуєте. Це краще, що ви не взяти на себе судити інших, це не ваш моралі або ваш стандартів, що
світ підкоряється, але богів, і як такої це Бог, який буде робити на судячи і для вас, щоб спробувати
зробити Божі робота полягає в місці собі використовують проти Бога.

Дорого коханої, помститися за не самі, але скоріше дати місце до гніву: бо написано: "це
помста шахти; Я погашати, говорить Господь." Matthew 7:5
Якщо хтось робить вас несправедливість, порушень вас або будь-яким чином викликає біль або
збентеження, не мстити в помсти, але повернення свою зла з вашої доброти, це шлях Божого. Щоб
повернути злом за зло, щоб бути як сатана.
Дати не те, що святиня для собак, ні у ролях ye бісер перед свинями, щоб не вони розтоптати їх
під ногами і знову включити і б ви. Matthew 7:6
У мою спробу розуміння того, що Ісус говорить нам я думав про такий єдине, що Святий і тому
не можна згодовувати собак яка є цілопалення убивали тварин. Я припускаю, це до цього, що Ісус має
на увазі, але тільки в символічний моди, знаючи, що Ісус винесено застарілі необхідність постійно
здійснювати в жертву тварини.

Шукаю Бога
Запитайте, і дасться вам; шукати, і знайдете; стукайте і буде відчинено ви: бо кожен, що
запитає, той приймає; і він, що шукає, то; і йому, що вона knocketh повинна бути відкриті. Matthew
7:7-8
Він шукає що, то посилання "Я люблю їх, які люблять мене; і тих, хто мене рано (старанно)
знайдуть мене." Приповісті 8:17
Коли ви покаятися в своїх гріхах і просити прощення у Бога, який є те, що Ісус означає по "і
йому, що він knocketh буде відчинено." Ви повинні покаятися ваших гріхів по-перше і потім попросити
вибачення. Бог не може пробачити, якщо ви не питайте йому і якщо ви насправді ще не покаялися
ваших гріхів, то ви не щирі у бажаючи одержати прощення. Якщо ви є нещирим у просимо вибачення,
тоді Бог не простить вам. Бог знає ваше серце; не можна приховати що-небудь від нього.

Благодійність
Або те, що людина є з вас, якого якщо його син запитати хліб, він буде дати йому камінь?
Matthew 7:9
Або якщо він проситиме риби, він дасть йому гадину? Matthew 7:10
Ви, бувши злі, потрапите добрі дари ваших дітей, скільки ще Отця вашого, що на небі дам
хороше, їм що запитати його. Matthew 7:11

Тому всі речі ye буде, що люди чинили вам, ви навіть так їм робіть: тому що це закон і пророки
стоять. Matthew 7:12
Роби щодо інших, як ви б іншим робити тобі. Це вже другий випадок, до сих пір у нашому
дослідженні, яке я почув ці настрої від Ісуса. Я б думати потім, що він тримає ці речі в високо цінував і
кожен, хто живе своїм життям в межах цього морального настроїв, Ісус також проведе прийняті до
уваги. Якщо ви ставитися до інших з любов, милосердя, доброти та співчуття, які є як Ісус запитує, що
ви робите, то яке ж зло може коли-небудь увійти в ваше серце?

Протоки ворота
Увійдіть ви біля протоки воріт: передній план широкий є ворота і просторим шлях, що веде до
знищення, і багато хто буде які ідуть на: бо тісні ворота і Вузький шлях, що веде до життя, і мало
таких знаходить його. Matthew 7:13-14
У ці два вірші на слово протоки походить від грецького слова "Stenos" який означає: звуз
ити з багатьма перешкодами, стоячи поруч про. Те, що
Ісус говорив, є те, щоб поклонятися Богу, як він наказує Вузький шлях, який має багато перешкод та
пасток, (покласти там сатана), однак, що ми повинні йти по шляху протоки так само залишатися вірним
Боже буде. Прийняти легкий шлях, широкий контур, який можна сказати, щоб дати поклоніння Богу, а
зручний для вас, але зробити це рятує вас від істинного і правильний поклоніння Богу.
Якщо ви не поклоняються Ісусу Христу точно так, як він наказує, потім ви не поклоніння Богу
створення на всіх. Для поклоніння Богові точно, як він команди є важкий шлях повний пастки і
перешкоди, покласти там сатана, що вимагає вашого обачність, таким чином, щоб не бути прийняті в
брехнею сатани. Якщо ви любите Бога, то хоча шлях важко, ви повинні сприймає, інакше ваша любов не
є повний, як ви думали.
Це всі символікою, що вони говорять є, що ви повинні прийняти час і зусилля, знати Божої
істини, через дослідження, дослідження і молитви. Якщо ви не бажають зробити ці зусилля і цей витрат
часу і когнітивні думки, потім ви не йдуть по шляху до порятунку, але прокляття. Сказати, що ви йдете
до Церкви кожного тижня не показує свою любов до Бога, ви повинні зробити докладе максимум зусиль
на свій розсуд. Ви повинні любити Бога з вашого серця, душі і розуму, що-небудь менше, і ви нічого не
варті Бога.

У фразі ",яка веде до життя," відноситься до вічного життя, не цей земному житті. То є, якщо
ви бажаєте життя вічне та Царство Небесне, ви повинні ходити протоки шлях, який продиктовані Богом,
інакше ви знайдете тільки руйнування і вічного прокляття.
Бог сказав нам як поклонитися йому (перші чотири з десяти заповідей), і цей шлях є вузьким.
Якщо ви не поклоняються Ісусу Христу точно так, як він сказав нам, щоб вклонитися йому, то ви не
поклоняються йому на всіх. Щоб йти по шляху праведності є прожити своє життя в межах цих вузьким
вимог. Вона займає особливий тип людини, щоб зробити це, бо дуже часто ми будемо намагатися
розширити означає, що потрібно, щоб поклонятися Богу. Як тільки ви зробите це, ви залишили шляху
праведності і прийняв до широкого контур, що може призвести лише до знищення. Нехай Ісуса і його
вчення, які включають в себе десять заповідей, бути ваше керівництво і керівництво посад уздовж
шляху і ви не хитається, але залишатися вірним вашу любов до Бога і його правда і правильний
поклоніння.

Поклоніння саме як Бог команд
Розкриває цю потребу дати поклоніння Богу, точно так, як він наказує Бог власними словами.
Ви не повинен додати до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього,
що ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Це мій намір та бажання дати поклоніння на той, який дав мені життя, інакше чому поклонятися
на всіх. Чи є будь-який інший, що заслуговує на мій поклоніння? Люцифер вимагає, що ми
поклоняємося йому, але він дає не інтерес для мене. Моральність Бога і праведності приваблює мене,
тому якщо я дати поклоніння нікого і нічого, я дав йому, щоб він дав мені життя, але для нього, що я не
був би тут, тому він заслуговує на мій поваги та богослужіння, ви згодні?

Фальшивих пророків
Остерігатися фальшивих пророків, які приходять до вас в овечій шкурі, але внутрішньо вони
ravening вовків. Пізнаєте їх за свої плоди. Чоловіків зібрати виноград шипів або інжир Будяка?
Незважаючи на це кожне дерево народжує доброго плоду; але корумпованих дерево народжує зло
фруктів. Дерево добре не може народити зло фруктів; ні може корумпованих дерево народити гарні
плоди. Кожне дерево, що народжує не гарні плоди є та до кинута у вогонь. Тому то за свої плоди
пізнаєте їх. Matthew 7:15-20

Що це говорить мені, що лжепророк буде легко виявити. Божого трюїзм повинні застосовуватися
тільки до того, що лжепророк проповідує. Якщо те, що він проповідує можна знайти і підтримується в
Біблії, то це Бога, якщо він говорить, що збирається не зустрічається в Біблії, то це брехня.
Незважаючи на те, що він повинен проповідувати якщо його ціль підкреслення, щоб запитати
про вам за пожертвування, а потім його метою є зміцнення світів багатства. Що потрібно має Бога для
багатство цього світу? Бог вже володіє землі, поки він говорить нам, що він не має значення при
визначенні, хто буде увійти в Царство Небесне. Кращий спосіб дізнатися, якщо він пророк Божий чи
пророк сатани є вміст в те, що він повинен сказати. Якщо це не підкріплені 100% Писання, або
піддається перевірці в історії, або в природному світі, то це неправда, для тільки, якщо Бог сказав, що
спочатку це може бути з Богом. Пам'ятайте трюїзм Божого.

Прогулянка прогулянка
Не всім, що промовляє мені, Господи, Господи, повинна увійти в Царство Небесне; але той, хто
робить воля мого Отця, що на небі. Matthew 7:21
Не просто говорити talk; Ви повинні ходити пішки, а також. Те, що Ісус є пояснити нам тут є,
тільки ті, що поклоняються Богу, як він команд, які, виявляється у перших чотирьох з десяти заповідей,
а також маючи моралі Бога, як показано в останні шість з десяти заповідей і вчення Ісуса, будуть мати
шанс вхід на небо.
Я також бачу інший сенс цих слів. Ісус попереджав нас те, що є два Євангелії, в цього світу, Боже
вічне Євангеліє, (протоки шлях) і помилкові Євангеліє сатани, (широкий шлях). Сатана є принц лежить,
і він встановив через брехню та обманів Євангеліє, що виглядає і відчуває себе Боже Євангеліє, але дав
помилкові інтерпретації, замінюючи оригінальний Іврит і Грецька слова Біблії і їх значення, сучасні
день мову слів, що має таке ж значення, як Бог спочатку призначений. У цьому ми думаємо, що ми зараз
читаєте слова Бога, але насправді читаєте брехні сатани. Це з цієї причини, які ми повинні вивчити,
дослідити і просити Бога в молитві, його істини і керівництво.

Знаходження брехні сатани
Є два місця в Біблії, що Бог дає нам попередження помилкових Євангеліє сатани.
"Я люблю їх, які люблять мене; і тих, хто мене рано (старанно) знайдуть мене." Приповісті 8:17
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

У Приповісті 8:17, слово старанно є ключем до розуміння перший вірш попередження. Я
повинен запитати питання, "Навіщо нам для вивчення, дослідження і диви
тися з прямого умислу знайти Бога самого слова, які Бог викликало повинна бути
написана?" Якщо Бог викликало ці слова повинна бути написана для того, щоб він міг пояснити речей
до нас, ви не думаєте, що він використав слів, що ми змогли зрозуміти його значення, просто Читаючи
ці слова? Чому тоді сенс таким чином стосувалися із таємниця і плутанини?
У цьому вірші Однак, Бог говорить нам, що ми повинні шукати його старанно, через навчання і
наукових досліджень, інше ми не знайдемо його. Це говорить про дві можливості для мене:
1. Бог свідомо робить знаходження йому важко таким чином, щоб відсіяти ледачий і нещирий;
2. або слова, що використовуються спочатку Богом в стародавній Іврит і Грецька ще не
переведені з їх весь сенс і наміри.
Є тільки один, хто мав би причиною, щоб приховати Божого істинний сенс і сатана. Це таким
чином, що сатана випустив його помилкові Євангеліє. Саме через ці непорозуміння що старанний
вивчення Біблії, то якщо ви дійсно хочете, щоб знайти Божу істину.
У другому вище, одкровення 14:6, я повинен задати запитання, "Чому є необхідним, що ангела в
небі має володіння Боже вічне Євангеліє, а потім має необхідність проповідувати їм, що мешканці
землі? " Подумайте про це, якщо у нас є Біблія у нашому розпорядженні вже, чому це будуть необхідні
для ангела в небі і захистити Боже вічне Євангеліє? Чому було необхідно Богом для захисту істинна
Євангелія на небесах?
Це необхідно, тому що сатана мав вплив на тих, хто зробив переклади в Біблії, тим самим
забруднюючих Біблії лежить. Коли ви прийняти слово Боже і змінити слово тут або там даючи інший
сенс, що вихідне слово, тепер уже не обов'язково слово Боже, але брехня.

Узгодження Біблії
Коли я вперше почав мого дослідження Божої Святого Писання, я виявив, що мені потрібно,
словник, таким чином, щоб переконатися, що я зрозумів, що говорилося в віршів Біблії. Одного разу я
говорив про це до свого двоюрідного брата, який є висвячений міністр, який сказав мені, що Українська
визначень слів англійською не був завжди правильний сенс оригінальний Іврит і Грецька слів,
написаних книг Біблії.

Я відразу ж повстали проти такі думки. Якщо англійський переклад не був вірним первісний
зміст Божого, Біблії, як пишеться англійською мовою повинні бути брехня. Я відмовився вірити, що Бог
дозволить, що його Святій Євангелії б так змінено. Я думав, що Бог будуть мати силу, щоб заборонити
здійснення таких богохульство сатани.
Незадовго після цієї розмови з мій двоюрідний брат, я була надана узгодження Біблії,
користувач, який я також провів переговори з щодо слово Боже. Спочатку я відмовився Подарунка,
тому що вона була дуже велика книга, яка без сумніву коштувати багато грошей, але дарувальник
наполягав і запевнив мене, що якщо я використовував його, знаходячи істинний сенс Бога в Біблії
можна б.
Якщо ви читали навіть трохи сторінок, включені на цій сторінці, тоді ви будете знати, що я
зробив великі використання узгодження Біблії, в Повертаючись до оригінальних Іврит і Грецька слова,
щоб виявити, який сенс, вони були, і тим самим придбати більше розуміння Бога призначені.
Це такого роду додаткових зусиль, що я хочу сказати, коли я кажу, дослідження і навчання, щоб
"Шукайте Бога старанно."

Вимогливих брехні сатани
Бог показав мені кілька брехні сатани, які знаходяться в Біблії, ось лише один і я показати її до
вас, щоб ви знали правду про як сатана дав помилкові значення для Писання.
І дух Бога переїхав на обличчя водах. Буття 1:2

Дух Божий
Це де ви задати питання, "Що Бог намагається сказати мені тут?" Щоб відповісти на це, ви
повинні покласти в контексті, що якого Бога вже сказав нам у віршах перед тим.
На початку Бог створив небо та землю. Буття 1:1
Це констатація факту; Це моя думка, що Бог говорить нам, що він сотворив Вселенну,
однозначно та в правді.
І земля була без форми і недійсними; і темрява була на обличчя глибоким. І Дух Божий переїхав
на обличчя водах. Буття 1:2
Цей вірш розбита на дві заяви.

Бог спочатку говорить нам, що це таке, де він помістив його творчість, яку він називає,
"глибока," який після цього він розміщує в те, що він називає "землі без форми, недійсним і зовсім
темно, без світла." Так що тепер візуалізувати на увазі те, що Бог бачачи і намагаються показати нам.
Він створив Всесвіту і в якому місці він називає "Земля", де він помістив його створення, є темні
безформним порожнечу.
Я хотів би відзначити, ви, що слово "Земля" , яка використовується тут не посилаються на
планеті Земля. Це те, що Бог називає місці порожнечу, де він розміщує те, що він створив. Я
підкреслюю це, тому що ви побачите в інші вірші, як ви читали Біблію, два інші значення для слова
"землі."
Для того, щоб повністю зрозуміти, що Бог хоче, щоб ви знали, ви повинні покласти його слова в
контексті. Один такий слово, "Земля", має три різні значення, і ви повинні мати на увазі, під час
вивчення Біблії, не тільки з word землі, але всі слова. Боротися з взяття слів і вірші з контексту, інакше
ви не будете знати, що Бог має намір але потрапить до брехні сатани і обманів.
Повертаючись до моїх демонстрація візуалізації використовується Богом, описуючи своє
творіння, ви зараз бачите те, що Бог дивився на? Я закриваю очі, і я бачу величезні dark void з небуття,
де Бог має тільки його створення (глибинні) в.
У другій частині цей вірш, Бог говорить нам, що він робить право після того, як він створив
Всесвіту, коли він поміщає його в темна порожнеча. "І Дух Божий переїхав на обличчя вод". Цей вірш
говорить нам набагато більше, ніж просто читання слів інакше може запропонувати.

Слово дух
Знову необхідно задати питання, що Бог говорить нам тут? Таким чином я почав, переконавшись,
що я зрозуміли значення слова. На мій подив слово "дух" не має сенсу, я припускав, що це було. Я дав
слово "Дух" означає: душі або сутність Бога, , якщо шукати слова у словнику він
визначається як за життя даючи сили, або сутність Бога. Якщо
потрібно знайти слово "дух" Біблія оснащенням, більш повного сенс проявляється.
Оригінальний івриті слово за словом Духа, є "Ruwach" , який визначається як: «вітер; с
хожість дихання, тобто розумним (або навіть насиль
ством) видиху, повітря, гнів, вибух, дихання, щоб ма

хати крилами або похитнути" вже, цих двох слів,"переміщено і дух"надати
різні значення за весь вірші.

Слово переїхав
За допомогою словника Біблії, слово "Переміщено," -Англійське слово в перекладі з на івриті
слово "rachaph", що означає: виводок, який в свою чергу означає, щ
об обміркувати, що в свою чергу означає думка, щоб
дати, або розгляду.
Я готовий зробити ставку передбачається, слово переїхав, означає плисти над, або переходити,
що існував свого роду руху, що беруть участь. Ви бачите, вигаданим значення слова не завжди є
істинний сенс. Сатана змінився оригінальний слово Боже Слово, яке не має таке ж значення, тим самим
прийняття Божої істини і зробити це брехня.
Існує ще один новіша версія Біблії, які замінили старих англійських слів і шлях слова з більш
сучасними Англійська формулювання. Слово "Переміщені" в цій версії є retranslated на слово
«Навести», на основі наших правильного розуміння те, що вихідне слово Іврит меті означає, слово
"Hover" повністю змінює значення вірш всі разом. Тепер він припускає, що Бог сидячи в одному місці
над глибоким. Правда, що може запропонувати, що він розмірковував, глибокий, як він сидів на місці,
але hover слово не показують нам, тому що Бог справді обдумуючи або даючи думки до того, що він
тільки що створили. Коли ви розумієте, що Бог говорить нам у ці слова, тоді ви зрозумієте, що Бог не
просто сидить на місці або ширяє над глибоким. Слово "hover" не дає вам весь сенс оригінальний івриті
слово "rachaph".
Фраза "Переміщено на обличчя вод," я припускав, що означало, що Бог рухався по обличчю
глибоким або як Бог має змінити його водах. Як ви бачите з моєї попередньої пояснення слова
"Переміщено," і тепер з івриту визначення слова "дух, ціле новий сенс приходить до світла, для цього
вірша.

Справжній сенс Божого
Слово "Виводок" означає: задуматися, думати про те чи дати
розгляду щось. Глибокий є те, що Бог створив або Всесвіту мілісекунд після spark
створення. Так Бог розмірковував, або даючи думав, до того, що він щойно створив. Я бачу Бога,

дивлячись на його створення і даючи розгляду про те, як працювати з ним, щоб сформувати в те, що він
хоче, щоб стати.
Інша частина значення слова "дух, це тріпотіння або похитнути тому,
коли Бог має розмірковував над або огляду думки для його створення, він починає похитнути його і
викликати його на махати крилами.
У другій половині вірш Бог вирішив правильної форми він хочете Всесвіту прийняти і приступає
до маніпулювати глибокий або води, дме на неї; слово "дух", яка використовується тут, означає, що у
дар і тим самим призвести до shake і витримки .
Так дайте нам огляд ще раз. Бог створив Всесвіту, що він поставив в порожнечу темряви; він
потім роздумує його створення і потім дме на неї. Тим не менш, він не тільки дме на неї, але як Іврит
визначення припускає, це вітер з насильством, видиху або вибуху дихання, таких, як Острів Зміїний
змусити вітер на море, що у свою чергу робить його затвора і shake. Тим самим Богом маніпулює
глибокий або води, щоб форми як він цього захоче сформувати. Я називаю це Бог контрольованих
еволюційний процес.
Це пояснення про те, що Бог робить це набагато краще на надану мені розуміння процесу, що Бог
займається створенням Всесвіту і все, що є в ньому. Це пояснення дає більш яскравим, опис для мене,
щоб візуалізувати.

Притча суп
Вважайте, що це; у вас димлячої гаряча мискою суп перед собою, занурити Ваші ложки в
його, але перш, ніж помістити його в роті удар на ньому. Те, що ви тільки що зробили це маніпулювати
рідини в ложкою. Викликаючи їй охолонути швидше, вона стає доступною розмістити в роті рано.
Правда, врешті-решт, суп в ложкою стає холодною, так що ви можете з'їсти його на свій час, але ви не
хочете чекати, так що ви працювати з ним.
Бог не збирається з'їсти його створення, але акт дме на суп викликає молекул, які складають суп
сповільнюватися, тим повільніше молекул більш стислих суп. Пар, що піднімається від ваші миску суп є
водяної пари молекул, які рухатися зі швидкістю набагато швидше, ніж рідини. Якщо ви будете
дотримуватися це за допомогою, і повільно молекул вниз ще більш суп перетвориться на лід і
тверднуть.

Це те ж саме, що Бог робить. Продувка на вечері гарячі рідина H2O, (води), який має оригінальну
форму її створення, він викликає речовина його для охолодження просто швидкістю, що він хоче, щоб
охолодитися, тим самим викликаючи контрольованих еволюції рідини.

Спостерігаючи за створення
Для того, щоб зрозуміти, було висловлено вченими, які всесвітів оригінальний утворюють,
мілісекунд після spark створення (великого вибуху), там були тільки дві елементів в існування, киснем і
воднем. Все більш важкі елементи були сформовані з тих елементів в центр зірки прото і вигнані, коли
ці зірочок пішов супер nova. Таким чином, коли Бог називає його створення в "глибоке" а потім "води"
це з цієї причини. Кисню і водню зробити води Н2О.
Бог-не просто дме на глибокий Однак це вибух або потужною силою дихання і за струшування.
Це починається рідини, щоб приступити до розробки вири і обертається. Я вважаю, що саме з цього, що
сформувалися в галактик.
Я знаю, що деякі з пояснення, я просто дав не зустрічається в Біблії.

Пам'ятайте: Бог дав нам весь Всесвіт дізнатися від, а також Біблії. Бог є творцем Всесвіту,
як автор Біблії. У мене є інтерес до вивчення кількох наук, так що я дізнався з групою вчених, які
визначили, що Всесвіт, просто мілісекунд після великого вибуху, існували у вигляді вечері гарячих
рідин. Це пояснення є так близько до того, що Бог говорить в Біблії, що я мають обняв його як
справжній.

Святі Бог вірші християн
Поряд з вище пояснення перші вірші з книги буття Ісус дає нам ще один приклад того, як Диявол
переконує його брехня.
Багато-хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, ми не передбачено в ім'я твоє? І в ім'я
Твоє є смертодійне що вип'ють? І в ім'я твоє зроблено багато чудових творів? Matthew 7:22
Фрази, "в той день" є посилання кінця днів а на другому приході Христа, Судний день. Ті, хто
думає, що вони є поклонінням буде питання, чому, якщо вони зробили всі ці справи Божі, Ісус не
визнають їх.
І тоді я буде сповідують їм: "я ніколи не знав вас: Ідіть ви від мене, хто працювати беззаконня."
Matthew 7:23

Те, що Ісус говорив тут, якщо ви дати в губу обслуговування Ісус і називати себе християнином,
або єврей, але не поклоняються Богу, як він наказує, то ви поклоніння надаремно, бо ви повинні
поклонятися Богу, точно так, як він заповідав нам зробити це, і не так, як ми вирішили, що є
правильним.
Фраза, "ви, які працюють беззаконня," відноситься до тих, хто не тримати Божі закони або
моралі, ще думаю і тим самим беззаконня в їхньому житті. Беззаконня word може замінити слово
лежить.

Четверта заповідь Revisited
Четверта заповідь є прекрасним прикладом того, як ви думаєте, що ви поклоняються Ісусу
Христу, але чи не тому, що ви не поклоняються йому, як він команд. Вона також показує, як сатана
брехала та його брехні стати прийнята як істина і слово Боже ігнорується або вважається брехня.
Пам'ятай день суботній, щоб святити його,
Шість днів будеш ти праці і зробити всі твої роботи:
Але сьомий день суботній Господа, Бога твого:
У 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.
Шість день творив Господь небо та землю, море, і все, що в них є,
а дня сьомого: Отже, Господь благословив день суботній і освятив його. Вихід 20:8-11
День суботній була створена в 6 днів творіння, в той же час, яка була створена Всесвіт. Під час
цих 6 днів творіння Бога створено, коли час, що починається на день і час, коли день закінчується як
добре.
У четвертої заповіді Бога в даний час дуже конкретні щодо того дня тижня, (але сьомий день –
Субота Господь твій Бог.), а також час, день, коли починається суботу, і ті речі, які ви повинні і не
повинні займатися у години суботи.
Ви знайдете нічого в Писанні, який є слово Боже, які вказують на будь-який шлях або спосіб,
що Бог наказує або вказує, що суботи передані з сьомий день тижня, перший день тижня.

Пам'ятайте Божого трюїзм: Якщо Бог говорив він, це правда. Якщо Бог не говорю це,
то це брехня. Отже, якщо Бог не викликало цього перенесення відбувається, то who do u вважаєте
зробив?

Якщо, змушуючи вас йти в неділю суботи, що немає Бога, а не істина сьомий день суботній,
сатана таким чином може запобігти ви підете до неба, і отримавши дар вічне життя з Богом, то ви не
думаєте, він буде робити це? Якщо Бог не уповноважити перенесення лише Сатана буде мати мотив для
цього.
Тому, коли Ісус говорить нам: "я ніколи не знав вас: Ідіть ви від мене," саме з цієї причини, що
він це робить. Якщо Ваша честь грунтується на нерівності (брехні) сатани, потім поклонятися сатані, і
ваш поклоніння Богу марно. Тільки тоді, коли ви поклоніння Богові, як він наказує ви поклоніння Богу
створення. Це що означає бути старанним в ваш поклоніння.

Пильний погляд на Четверта заповідь
Пам'ятай день суботній, щоб святити його, Бог хоче, щоб пам'ятати суботній день, не
дотримання суботи, але дня суботи. Бог створив сьомий день святих і освячена сьомого дня; Бог не
робив дотримання суботи Святий, Бог зробив сьомого дня тижня святих. Це до цього, що він хоче, щоб
пам'ятати та й говорить нам, щоб святити його.
Ми не можемо робити все, що святі на наш власний, але Бог зробив дня сьомого свято, і він
говорить нам, у цьому вірші що те, що він зробив, Святий, ми повинні святити і спосіб, щоб святити
його, щоб спостерігати його суботній день цього Святий.
Сьомий день – єдиний день тижня, що Бог зробив святих, тому, коли ми суботній в цей день ми
зробити і святити суботи. Якщо ми суботній день, що Бог не робить Святий, то суботи стає unholy і,
отже, не від Бога. Ви таким чином поставити себе використовують проти Бога, тому що ви не в змозі
тримати його Святий день свята.

Бог дає ім'я до сьомого дня
Дозвольте мені показати вам щось, що Бог показав мені. У буття 2:3 Бог говорить нам, що він
благословенний сьомого дня, і що він освячений сьомого дня. Потім у вихід 20:8-11, Бог говорить нам,
що він благословенний день суботній і освятив його. Я не знайшов ніде в Біблії, поки не дійдете до
виходу, де Бог використовує навіть слово суботній або суботній день. Я бачу тільки, що Бог освятив
сьомого дня, не освятити суботній день.
Я бачу тільки один пояснення того, Бог, закликаючи дня сьомого дня в буття, і то називаючи те ж
саме вихід, день суботній і що це слово суботній це ім'я, яке Бог дав на сьомий день тижня. У цьому 21st
століття, ми називаємо сьомого дня, «Субота», яке було змінити імператор Костянтин на суботу в 300's

оголошення. Через цю зміну ми знаємо, що ім'я сьомий день – Субота, вони тому нероздільні. Сьомий
день – Субота, а субота-сьомого дня.
Це, як це з Богом, сьомий день – Субота, і суботи сьомого дня, нероздільні. Таким чином, ви не
можете рухатися суботи до першого дня тижня, тому що суботи сьомого дня тижня, це не перший день.
Слово суботній означає, «Лорди Святий день» яка є сказати, що сьомий день
тижня, Божий святий день. Вони невіддільні. Перший день тижня, не є лордів Святий день; тому він не
може бути суботи.
Шість днів будеш ти трудових та виконати всі твої. Бог говорить нам щось важливе, щодо
освятити суботній день. Він говорив у шість днів тижня, ви будете робити, що, яка необхідна від вас
надати засоби до існування в організмі, і якщо у вас є сім'я, щоб їх тіла, а також. Це те, що слово
"Працювати" означає, що в цьому вірші "робити те, що ви повинні працю
вати в, надання засобів до існування тіла."
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.
Зверніть увагу, що Бог з його власної губи сказав те ж саме, я просто намагався пояснити, сьомий
день суботній Господь, Бог твій. Перше слово цей вірш є слово "Але" з це слово Боже говорить нам,
що він дає нам шість днів, щоб забезпечити засобів до існування тіла, "Але" і сьомого дня, ми повинні
залишити осторонь уваги для тіла і приймати сьомий день для забезпечення засобів до існування нашої
душі.
День суботній день Бога, це його Святий день, і ми повинні відзначати його день, як він наказує.
Думаю, що його таким чином, перші 6 днів тижня використовуються для розгляду життєзабезпечення
нашого тіла, будь то їжа, одяг, житло, або коли у нас є умови, що наші потреби, ми можемо
використовувати вільний час відвідувати наші бажання або наші задоволення. "Але" богів день, ми
повинні відкласти що таке нашого задоволення, так, щоб дати шлях до Бога задоволення і дати
існування душі, що може бути зроблено тільки шляхом прийняття день у вивченні святе слово Боже,
знайшов в Біблії і в поклонінні Богу творець Всесвіту.

Навіщо тримати в суботу?
То чому ж такі прийняти це один день на тиждень і дати його Небесного Батька? 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 Ви бачите, Бога, працювали шість днів і потім відпочивали один день. Коли
ми також святкувати день з суботи, як Бог команд, то у нас є розміщення себе так само, як Бога ми
показуємо нашого Творця, які ми хотіли б бути як йому та шляхом підтримання освятити суботній день
святих, ми являють нашої любові та поваги до Бога, таким чином, реальний та організаційного
характеру.

Знак між вами і Богом
Говорю з ти також Ізраїлевих синів, говорячи: "Поправді мій субот додержувати: бо це ознака
між мною та вами протягом поколінь; щоб ви знали що я Господь, що освятить вас." Вихід 31: 13
У вище віршах, який прийшов до можна назвати на Четверта заповідь сам Бог називає дня суботи
сьомого дня. Ви знайдете ніде в Біблії, де Бог говорить нам, що він має дозвіл або потурання
перенесення на інший день тижня. Питання тоді, якщо Бог, що суботи слід дотримуватись сьомого дня
тижня, і Бог каже нам, що він зробив дня сьомого свято і там немає місця, щоб знайти в Біблії були Бог
говорить інакше, то як ви можете спостерігати будь-який інший день тижня, ніж той, що Бог сказав нам,
щоб спостерігати і ще бути даючи поклоніння Богу створення? Або ви поклоніння Богу створення або
ви цього не зробите. Бог каже нам, "Love Me, підкорятися мене, поклонитися мені,", але ви повинні
поклонятися Богу, як він диктує, не так, як зручно для вас.
Бог також говорить нам, що коли ми тримати його субот він буде "Sanctify" нас.

Пам'ятайте: це "Sanctify" зробити

безкоштовні гріха . Таким

чином, ми тримати Божий святий день як суботи і тому святити його, він буде, щоб звільнитися від
гріха ми і Бог потім вони були священиками нас як такої.

Апостол Paul пише
Божа відпочинку
Давайте тому страх, щоб не обіцянку, будучи залишили нас вводу у його відпочинок, кожен з вас
має здається, приходять вистачає це. До євреїв 4:1

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 4:2
Тими, що прийшли з Єгипту з Moses були звіщав святі, як Ісус, проповідував Святого Писання,
але тому, що вони не мають віри Євангеліє не вихідні дані себе до їхніх сердець.
Бо який вірив вводимо в решті, як сказав він (Бога), "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
Ввести в решті, як сказав він (Бога). Paul просто сказав, що ми повинні ввести в Бога
відпочинку, як він Бог сказав, що прописано в четвертої заповіді Бога. Ніщо не написана в Писанні, де
Бог дав командування, ні інструкції, що він передав його день відпочинку від Святої сьомого дня тижня
до першого дня тижня. Таким чином, є тільки одне місце в Біблії, де Бог говорить нам, коли і як
зберегти його Святий суботній і Paul показує нам, що це те, що це прописано в четвертої заповіді що він
Paul визнає як справжній день відпочинку.
Тринадцятого вірша має на увазі:
O прийшов, Дозвольте нам поклонятися і поклонитися: давайте коліна перед Господом нашим
maker.
Бо він наш Бог; і ми люди його Пасовище та овець руки. На день Якщо ви почуєте свій голос
затвердівати душі, як і провокації і як в день спокуса в пустелі: коли батьки ваші спокусив мене, довів
мені і побачив мою роботу. Сорок років довго був я засмучений з цього покоління і сказав: "це люди, які
помилятися в їхні серця, і вони не знали моїх шляхів: Псалом 95:6-10
Для (Бог) він говорив в певному місці сьомого дня з цього мудро і Бог відпочинок сьомий день від
його роботи. До євреїв 4:4
В певному місці посилання на буття і сім днів творіння, а дня сьомого що Бог.
І в цьому місці знову, якщо вони набувають в моєму решті. До євреїв 4:5
Божа інше вже сьомий день суботній.
Бачачи тому вона звисає, що деякі необхідно ввести в ньому, і яким він був спочатку
проповідував милися не в через невір'я: до євреїв 4:6

Незважаючи на те, що ті, хто прийшов з Єгипту з Moses зміг утримати сьомий день суботній, це
було пов'язано з невіру. Незважаючи на всі що Бог показав їм в чудеса вони як і раніше не вірила в Бога
створення. Вони побачили інструкції до них, Moses як інструкції людина не Бог створення, і тому вони
не вірять.
Знову ж таки, він (Бог) limiteth певний день, кажучи у David, сьогодні, після так довго; як
кажуть, на день Якщо ви почуєте свій голос затвердівати не ваші серця. До євреїв 4:7
Те, що говорив Paul, є те, що він Paul усвідомлює, що Бог обмежену певний день тижня, як дня
суботи.
Для якщо Ісус і дав їм відпочинку, то б він не після цього говорять про інший день. До євреїв 4:8
Paul задається питанням, "Якщо Ісус дав апостолів інший день, ніж інші сьомий день суботній,
він не велів би про це тому, що вона б були написані в одному з Євангелії від апостолів?"

Народу Божого
Тому звисає відпочинку до народу Божого. До євреїв 4:9
Paul тому каже: "в Ісус говорили, що немає днями, залишається те, що Бог говорити про, сьомого
дня суботи і це той день, які, отже, день відпочинку. Це говорить мені, що Бог показав Paul його трюїзм,
так само, як він показав мені, і я вже показали його до тих, хто читав ці слова.

Взяти до відома: що сьомий день відпочинку для народу Божого, тому якщо ви не
суботній сьомого дня, то ви не є одним народу Божого.
Для бо ввійшов у його відпочинок він також hath той відпочив від учинків своїх власних творів,
як Бог від своїх. До євреїв 4:10
Давайте працю тому вступити в цьому відпочинку, принаймні будь-яка людина після падіння те
ж, наприклад зневіру. До євреїв 4:11
Бог не зробила будь-який інший день тижня святих, так що для вас, щоб дотримуватися суботу
на будь-який інший день тижня, щоб бути в прямій опозиції до команди Бога і вчення Ісуса. При
бажанні поклонятися Творця, тоді я думаю, що вам потрібно зробити, як він каже, не так, як зручно для
вас, або тому, що ви вважаєте, що Неділя є правильним. Якщо він каже Господь, це правда. Незалежно
від того, що ви вважаєте всі повертається до того, що говорить Бог. Якщо ви вважаєте, що не
підтримуються у слово Боже, то ви вважаєте, що є помилковим а не Богу. Якщо Бог не сказати, що це,

то це брехня. Ви дійсно хочете, щоб продовжити в Лі, що суботній неділю сатани, або ви хочете, щоб
показати Бога, що ви і поважати його і таким чином зберегти та дотримуєш як день суботній день
тижня, що Бог зробив Святий?
Я хотів би показати вам, те, що Бог показав мені. Ви не знайдете цього в Біблії, але в історичних
документах.

Доктор E.T. Hiscox
Автор посібника Хрестителя
Д-р е. т. Hiscox, звіт про його проповідь на міністр Хреститель Конвенції, в Нью-Йорку
поліграфолог,' 16 листопада 1893.

"Існував і команду, щоб святити день суботній, але що суботній день не було неділю.
Однак буде легко сказав і з деякими Показати тріумфу, що Субота була передана від
сьомий до першого дня тижня, з усіх своїх обов'язків, привілеї і санкцій.
Щиро бажаючи інформації по цій темі,, які я вивчив протягом багатьох років, я
питаю, де запис цієї операції можна знайти: не в Новому Завіті-абсолютно не. Там не

видно біблійні зміни суботній установа з сьомий до першого дня тижня . "
"Мені здається незрозумілим те, що Ісус, протягом трьох років обговорення зі
своїми учнями, часто розмовляти з ними після суботи питання обговорюємо в деяких з
різних аспектів, позбавивши його від його помилкові традиційні [єврейських] губ, ніколи не
згадував будь-якого перенесення дня; Крім того, що протягом сорока днів життя
Воскресіння, немає такого поняття, був дав зрозуміти. Ні, так далеко, як ми знаємо, зробив
Духа, яка була дана принести їх пам'яті всі речі, що він їм говорив, мати справу з цим
питанням. І ще не надихнули апостолів, у проповіді Євангелія, заснування церков,
консультування та інструктаж, ті, що заснована, обговорити або наближатися до
питання.
Звичайно я досить добре знаю, що Неділя прийшов в силу в ранньої християнської
історії як релігійні день, як ми дізнаємося з Християнської батьків та інших джерел. Але як
шкода, що він приходить фірмових з Марком Язичництво і охрестили з ім'ям бог сонця,
потім прийнятий і освячене папську відступництва і заповів як Священна спадщина до
протестантизму."

Тріумф
Ви помітили, доктор Hiscox слів, "і з деякими шоу Тріумф?" Доктор Hiscox говорить, що
перенесення суботи від Святої сьомий день тижня в Unholy перший день тижня є те, що слід розглядати
в якості Тріумф. У тому, що я знаю, що немає нічого в Біблії, яка відкриває що-небудь Бога в
перенесення, тому я бачу ці слова мати на увазі, що д-р Hiscox розглядає його Тріумф над Богом,
передача було зроблено. Reader ці слова потрібно поклонятися Богу, або, ваші дії перемогу над Богом?
Просто пам'ятайте Божого трюїзм, "Якщо Бог не говорю це, то це брехня."
Погодьтеся, що якщо ви хочете, щоб поклонятися Богу, що ви повинні поклонятися йому як він
команд? Якщо ви вирішили поклоняються Ісусу Христу іншим способом не те, що він наказує ви
поклонитися йому, то це не Бога ви поклоніння, але винахід свій власний, що за замовчуванням є сатана.

Божа пісочниці
До якої мети досягнуто перемоги над Богом? Щоб зробити це ставить вас в прямій опозиції до
Бога, і кінцевий результат, який вічної смерті. Тільки слухняності до Бога у вас є потенціал вічне життя.
Подумайте про це таким чином, Бог сотворив Вселенну і все, що в ньому є, іншими словами, цей
Всесвіт є Божим пісок поле та він може виконувати з ним, як його задоволення. Якщо ви хочете, щоб
поклонятися Богові, то ви повинні це робити як це свого задоволення, як він має були написанні його
нам, за словами Десять заповідей, вчення Ісуса.

Покласти Бога в елементі керування
Якщо ти відвернутися нога твоя з суботи, від виконання твої задоволення на моїй Святий день;
і називати суботній захват, Святого Господа, почесний; і будеш дотримуватися його, не робити свої
власні шляхи, ні знаходження твою задоволення і не кажучи твою слова: Ісая 58:13
Потім будеш ти в захваті самого себе Господа; і я привести тебе їздити на високих місцях
землі і годувати тебе з спадщини Якова батька твого: Бо уста Господа, бо він. Ісая 58:14
Розмістити ваші стопи на те, щоб мати контроль над ним. Коли ви включаєте пішки від готелю,
ви даєте до цього елемента керування. Що Бог говорить, тут, це, якщо ви суботній як він команд і "не
вашого задоволення, ні виступаючи твою слів, то будеш ти в захваті самого себе в Господі."

Протилежністю насолоджуючись себе в Господі, є для вас, щоб поставити себе в опозиції до
Господа. Не ви вважаєте це неможливим пред'являти поклоніння Богу, якщо ви займаєтеся на дії, які ви
помістіть використовують проти Бога?

Де в Писанні?
Доктор Hiscox потім йде про свої аргументи на користь питання, "де запис цієї операції ви
знайдете: не в Новому Завіті-абсолютно не. Там не видно біблійні зміни суботній установа з
сьомий на перший день тижня. "
Таким чином, ви бачите, доктор Hiscox це добре відомо, що ні Бога Отця, Бога сина Ісуса, ні дав
командування, ні Інструкція до перенесення з суботи на неділю, і все ж він як і раніше аплодує
перенесення як щось розглянути акт "Тріумф ." Я задати вам питання, ви хочете отримати перемогу над
Богом, або ви хочете, щоб поклонятися Богу?

Ісус незрозумілим!
Доктор Hiscox має потім жовчного закликаючи Ісуса відсутність змінення дня суботи з суботи на
неділю, як UNACCOUNTABLE! Що простим смертним повинні проженуть Бог створення є те, що
незрозумілим. Я прошу вас читач, "де це Бог в всі, що доктор Hiscox говорить?" Доктор Hiscox говорить
Бог як (д-р Hiscox) має намір поклонятися йому, з урахуванням — не про те, що Бог хоче або вимагає.
Це, отже, не Бог, що д-р Hiscox хоче поклоніння, але винахід від себе.
Бог дав вам вибір, що ви не повинні поклонятися йому, але якщо ви робите хочуть поклонятися
Богу створення, то ви повинні поклонятися йому як він команд, не так, як ви вибрали. Для вас, щоб
наполягати на поклонінням будь-яким чином від того, що Бог звелів означає, що ви вважаєте себе краще
прийняти таке рішення, ніж робить сам Бог.
Ye повинен додає до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього, що ye
може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Ви не можете поклоніння в будь-якому випадку ви хочете, якщо ви додати або відняти саме як
єдиний Бог, що там, команди, що він буде обожнював, то ви не поклонятися йому, але деякі винахід і
тим самим дати поклонятися сатані за промовчанням.

Є тільки два, які вимагають вашого поклоніння, але тільки Бог створення має прибуток після
цього життя дати тим, хто підкорятися його закони, тоді як поклоніння сатана має тільки вічної смерті,
як його нагорода.

Ви згодні з доктором Hiscox?
У мене питання для всіх, кого згоден з доктором Hiscox, виникали у вас ніколи не було будь-якої
причини зміни зауважень, висловлених ні Ісус, ні його учні, щодо ведення суботи? Хіба це не тому, що
Бог не змінилася день суботній, але сатана має! Доктор Hiscox посилається на суботу неділю як на
святі Legacy до протестантизму. Я питаю, яким чином це Святе. Бог не робив недільної поклоніння
Святим, він зробив дня сьомого свято а потім наказав, що це того дня, що ми повинні дотримуватися
суботу. Хто то зробив недільної поклоніння Святим?
Римська церква хоче, щоб ви думаєте, він має повноваження від Бога зробити неділю на Святий
день поклоніння, яка є блюзнірство, тільки Бог має що влада, і я не знайшов ніде в Біблії, де Бог дав
такою владою Римської церкви, тому воно не має такої більших повноважень. Якщо Бог не говорю це,
це неправда.
Що протестантських церков, коли вони відокремлені від Римо-Католицької Церкви, збережені в
суботу неділю як їх день дотримання, розміщує їх використовують проти Бога як добре. Таким чином,
протестантських церков, які шанують суботу неділю, включені в те, що анти Христос релігії.

Отці церкви
Доктор Hiscox вказує на те, що деякі з Отці церкви стали спостерігати замість суботу неділю, але
те, що він, здається, не зрозуміти, що хоча він може розглянути ці люди бути отців Церкви, як тільки
вони зупинилися, поклонінням як Бог команд, вони перестали бути з Богом, і поклоніння, що вони
займаються не поклоніння Богу.
Це може бути показано, що правда, читаючи розділах 2 і 3 Апокаліпсис. В цих розділах Ісуса,
через visions приділено апостола Іоанна, розпусна церков Малої Азії за їх геть впадаючи Язичництво і
не залишаючись вірним вчення Ісуса. Хоча Ісус не кажучи вже про суботи конкретно, він лаяти щодо
інших язичницьких практик.

Пам'ятайте: визначення слова "Паган," те,

що немає Бога. Як тільки ці

згромаджень зупинився, спостерігаючи сьомий день суботній, вони перестали бути з Богом і таким
чином стає язичницьких.

Ісус дає попередження
Покайтеся; інакше я прийде до тебе швидко і буде боротися з ними мечем своїх уст.
Одкровення 2:16
У цьому вірші я бачу Ісус попереджає нас, що ми повинні дати поклоніння Богу, як Бог звелів,
що ми повинні, що-небудь менше або більше, щоб не поклонятися Богу на всіх. Якщо ви не робите, як
Бог команд, тоді Ісус знищить вас і помилкові церков після повернення.

Сатани особистості
Я хотів би зробити особистий коментар щодо цих слів доктор Hiscox. Якщо ви ніколи не
замислювалися, якого роду особистості, що сатана має, вам потрібно тільки прочитувати доктора Hiscox
знову. Вони ж подібних. Вони все про мене, мене, мене, зарозумілий, пихатих заповнені з власної
важливості, і нічого (немає думки) про той, хто створив його.

Мудрий
Тому кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім
збудував рок: дощ зійшов і повені прийшли і вітри вибухнув і побили на цьому будинку; і це не впав: бо
він був заснований на скелі. Matthew 7:24-25
І коли-небудь над цим слухає цих моїх слів і виконує їх не, буде подібне до чоловіка, нерозумно, що
свій дім збудував на піску: дощ зійшов і повені прийшли і вітри вибухнув і побили на цьому будинку; і він
упав: і великою була його падіння. Matthew 7:26-27
Жити за вченням Ісуса, який як я показав вам, включають в себе десять заповідей, і ви робите
себе гідними увійти в Царство Небесне або ви поклоніння відповідно до вашого задоволення, або ваш
вважає, які базуються на помилкових Євангелії сатани, який має не прибуток від Бога. Це рішення, яке
ви повинні зробити і пам'ятайте, що душі вічний важить на волосині.

