Глава 3
Вчення Ісуса Христа
Викладання його дії
Прокаженого
Коли він (Ісуса) зійшов із гори, великий услід за ним. Matthew 8:1

Наріжний камінь віри
І ось, підійшов прокажений і вклонявся йому та благав, "Господи, коли хочеш, ти можеш
зробити мене чистим." І Ісус руку свою і доторкнувся до нього, кажучи: "я буду; Будь ти чистою". І
відразу ж був очистив його прокази. Matthew 8:2-3
Взяти до відома слова, сказані прокаженого. "Якщо хочеш, ти можеш зробити мене чистим."
Прокаженого не питаючи, що Ісус зцілив його, він заявив переконання, утвердження віри, що
якщо Ісус вважає за краще робити так, що Ісус може очищає прокаженого його хвороб, і це
прокаженого, є певні.
У цих словах прокаженого показує, що він вважає, що Ісус-Бог у плоті людиною. Ви теж повинні
знати і розуміти це: переконання є наріжним каменем для віри. Ісус, визнавши цю віру, негайно і через
це Ісус зціляє прокаженого, який дає докази всім, що є свідками на проказу віри є виправданим.
У цьому прикладі прокаженого є виправданим у вірі, що Ісус є Бог в тілі людини, тому що Ісус
негайно очищає прокаженого його хвороби, не тому, що прокаженого запитує Ісуса, щоб вилікувати
його, але прокаженого вірить, що Ісус може якщо це його задоволення робити це.

Ви і я ніколи не бачив з нашими власними очима Ісуса або Бог лікування кого-небудь з таких
виснажливої хвороби, так що ми повинні покладатися на наші переконання, що Бог є реальним, і що Бог
може і буде викликати чуда, де і коли Бог вибирає для цього. Це віра.
Як я показав, перш ніж, однак, не хоче Господь нам мати сліпа віра, але Віра від наших знань.
Знання, отримані через освіту, саме тому Бог призиває шукає для нього уважно.
У Біблії є кілька історій, де такі чудеса лічильниками, які Бог Ісус. У наших читанні цих подій,
Дана можливість вибору. Або ми вірити, що історій, що написано в Біблії про пророків за отримують
губи Бога і тому слово Боже, або ми можемо вірити, що слова в Біблії, просто працях старих сірий
бородатий чоловіків, які просто намагається спонукати нас вести себе в моралістичні manor, для своїх
власних цілей або порядку денного.
Перед початком цієї подорожі в моєму прагненні знайти Божу істину, я вважав Біблії не більше
ніж збірку оповідань про людей і народ Ізраїлю. У цьому я нічого не бачив більше, ніж у конфліктній
сім'ї, даючи словах Всемогутнього Бога, але потім переживає своє життя в прямому протиріччі дуже
моральних навчань, що вони дали клятву на дані їм Богом.
Бог говорив мені чи я вірив, що Бог був позаду таких навчань, потім я немає вибору, але
одержання послуху до того, що він навчав мене. В тому, що євреї, ніколи не здавалося підкорятися те,
що вони бачили, як слово Боже, сказав мені, що це було все обман, і що не було ніякого Бога.
З моєї продовження досліджень і розвідок Біблії і історії, наведені в Біблії я прийшов до розумію,
що Бог є реальним, що всі історій, що написано в Біблії є істина, і що саме через сатани вплив на людей
і народ Ізраїлю, що вони не вірять. Я бачу, це все навколо мене в світі, що я живу в сьогодні. Християни
дати словах будучи послідовники Христа, але вони дають поклоніння способами, які знаходяться в
прямій опозиції до що якого Бога і Ісус вчить нас на сторінках Біблії.
Подібно до прокаженого з розповіді вище вважали, незважаючи на те, що він не мав в інтересах
освіти, яке я дав собі. Як прокажений Абрам, вірив, незважаючи на те, що обіцянки зроблені йому Бог,
були здебільшого неможливо і нелогічно вірити в першу чергу. Незважаючи на це, Абрам вірив, і для
його віра, Бог виконав ці обіцянки, що він зробив Абрам, і у так робити перейменовано Абрам
Авраамові.
І Ісус промовляє до нього:"бачити не розповідай нікому; але йди, покажи самого себе
священикові та дар Принеси, якого Moses заповів, їм на свідоцтво." Matthew 8:4
Ісус вчить нас пара уроках тут; Ви знаєте, що вони?

Вивчені уроки
Перший урок в тому, що Ісус має з, але слово, сказане з його губи або дотик руки, вилікуваний
ця людина є токсичним та виснажливої хвороби. Що смертні людиною для цього? У його діях він тому
каже: "Я послав з Богом, бо жодна людина не може вилікувати, як я зробив, але що він є Богом для
цього."
Другий урок полягає в тому, що Ісус говорить нам що він здатен тільки вилікувати цю людину,
якщо людина має віру, що Ісус насправді може вилікувати його. Ісус тому говорить нам, що це не
просто, що він був посланий від Бога, але що ми також повинні вірити, що він послав з Богом, повинні
вірити, що Ісус є давно чекали промовляв Месії. Подумайте про це в термінах, дані Богом у наступному.
І чинить милість тисячам їх, що мене люблять і стережи мої заповіді. Вихід 20:6
Ви розумієте, що Бог говорить нам? Він милостивий до всіх, хто любить його, і як говорить про
ми повинні проявити нашу любов до нього, зберігаючи його Десять заповідей? У прикладі прокаженого,
Ісус дає милосердя тому, що ця людина показав віру що він вважає, що Ісус-Син Божий, Месія.
Зберігаючи Закону Божого поодинці не гарантуватиме запис на небо, (ви не буде збережено діла
поодинці), але коли ви пару життя вашого життя в межах моральних імперативи Бога і також є
припущення, що Ісус є Син Божий, то вам буде виправдано плану спасіння.
За шириною не те ж саме гарантованої, шлях до спасіння є Вузький шлях тернистий покласти
там сатана, і ви повинні їхати цей шлях до кінця, який означає, що до кінця свого життя, які потім
покаже, Бог правдиву віру.
Третій урок полягає в тому, що Ісус є свідчать тому, що він більше, ніж людина, що він є довго
чекали пророкував Месії, Бога в тілі людини. Потім Ісус дає доказ цього, для хто, крім Бога, може
вилікувати людини такі захворювання, просто, кажучи словами?

Месії прибув
Потім Ісус говорить цій людині не розповім про себе всім, але, щоб перейти безпосередньо до
священика храму і дати подарунок до храму, яка означає, що він був очищений. Це більше, ніж це,
однак. Ісус хоче цей чоловік намір давати Показання до храму з його особи і той факт, що він має був

очищений від його прокази як доказ, що Месія прийшов. Таким чином, Ісус дає оголошення до храму
старших, що той, хто був пророцтва в стародавні Писання, прибув.
Очікується від Бога, що ті, храм, які провели свої життя в символічний благоговінням, вказуючи
пришестя Месії, вийти і привітати його з розкритими обіймами. На жаль як ми всі знаємо, храм старші
не були щасливі, щоб почути цю новину.
Ці уроки були витягнуті нами, без Ісуса усно, повідомляючи нам урок, але його дій ми навчилися
цих уроків.

Сотник
І коли Ісус до Капернауму ввійшов, прийшов до нього наблизився сотник, зачав його, кажучи:
"Господи, мій слуга лежить удома розслаблений паралічу, тяжко страждає." І Ісус говорить йому: "я
прийде і уздоровлю його." Matthew 8:5-7
Сотник є низький рівень офіцера в ненависного римської армії. У той час Ісус народ Ізраїлю є не
більш ніж завойованих провінція більшої Римської імперії. Сотник є приблизно дорівнює що капітан в
армії США.
Для Ісуса, щоб погодитися йти в будинку цієї людини, щоб зцілити слугу є сама по собі досить
спровокувати тих в Ізраїлі, хто виступає з Риму, ненавиджу Ісуса і розглянути його зрадником
Визвольну війну.

Урок вчив
Ви чули, що сказано, "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 і
переслідувати вас... " Matthew 5:44
Ви бачите Ісус є не просто говорять нам любити ближнього, але він живе своїм власним вченням.
Таким чином, Ісус є прикладом для всіх нас. Він вчить нас урок за його дії, не стільки за його слова. Ісус
є показує нам, що хоча цей сотник ненависного ворога Ізраїля, він як і раніше заслуговує на любов до
Бога, і якщо Бог може дати його любов до нього, потім так ми теж повинні.
Можна стверджувати, що найбільший подарунок, що Бог може запропонувати людині вічне
життя, але я переконаний, що Божий дар прощення, хто раніше показали свою ненависть про нього, як я

колись був незрівнянно найдивовижніших подарунки, що Бог дав мені. Якщо вчасно, він також мені
приносить вічне життя, я буду велика честь, але що він простив мені, це ще більш важливо для мене.
Сотник відповів і сказав: "Господи, я не зайшов ти впорядкував підпадають під стріху мою: але
говорити лише слово, та раб мій буде видужав. Бо я людина підвладна, маючи вояків під собою: і кажу
це людина і маю; і в інше прийде і він приходить; і до мого раба, цим займатися і він робить це. "
Matthew 8:8-9
Хоча цей сотник не вважає себе гідним мати живого Бога увійти в своєму будинку, Ісус його дій
показує, що він Син Божий, хто є Бог у плоті людини, не місце себе вище своїх дітей, але буде без
вагань приходять у ваш будинок і комуна з вами, все, що вам потрібно зробити, це запитати. Ісус стукає
у ваші двері; все, що вам потрібно це відкрити його для нього, і він буде прийти і sup з вами і ви з
ним.
Почувши таке, Ісус здивувався і сказав їм, що послідували, ": Поправді кажу вам, я не знайшов
такої великої віри, ні, не в Ізраїлі." Matthew 8:10

Чудеса Ісуса
Ви розумієте, чому Ісус він висловлює захоплення здатністю Глибина цей роман віри? Як Роман
він не вчили з дитинства законів Бога, чи навіть правда Бог створення, але замість цього, його уроки
будуть мати тим і займалася з язичницьких богів. Для цього язичницької і ненависним роман не тільки
прийти до Ісуса і попросити його зцілити слугу хворий є потужним урок у вірі, але потім за цей роман,
свідчать про його негідна що Бога необхідно ввести свого будинку. Цей роман також говорить, що він
вважає Ісус-Бог у плоті людини, в тому, що він знає, що Ісус повинні говорити лише слова і видужає
свого раба, і цей роман знає про це і має віру, що свого раба буде видужав. Це набагато більше показ
про поклоніння в Бога, ніж в обраній Божі, люди народ Ізраїлю до сих пір знайшов Ісус.
І я кажу тобі, "що багато хто прийдуть від Сходу та заходу і засядуть з Авраама та Ісака та
Якова, в Царство Небесне. А сини царства буде виганяти злих до зовнішньої темряви: буде там плач і
скрегіт зубів. " Matthew 8:11-12
Спрямовано на євреїв, які дають словах для поклоніння Богові, але які відвернулися від свого
справжнього поклоніння і заповідей його, але це також може бути урок для тих, хто називає себе
християнської та мусульманин, але не поклоняються Богу, як він керує.

Багато хто прийдуть від Сходу та заходу: Коли Ісус дає цю посилання, він має на увазі не
євреїв, або поган, маючи були перетворені на справжнє поклоніння Богу, і що отримують вхід на небо, в
той час, як євреї, які думають, що вони є Божим, будуть відхилені і не допускається Царство Небесне.
Знову ж таки це може бути попередження всім, хто називає себе християнської, але відмовитися від
десяти заповідей, і які шанують суботу неділю.
Боже Слово є Верховний над усіма іншими, в четвертому заповіді Бога точного щодо того, які
день тижня його Святий день, для християнина дотримуватися будь-який інший день тижня, як суботи є
прямим образа для Бога, і це цього, що Ісус говорить нам, це знак звіра.
, Але сини царства буде виганяти злих до зовнішньої темряви: Цей урок знову є те, що ті, хто
вважає себе євреїв, які не прийняли Ісуса як Месію або християн, які дають на словах Ісусу Христу, але
не підкорятися його закони або жити за його вчення. Це не досить, щоб говорити говорити, але ви
повинні йти прогулянки, а також.
Буде там плач і скрегіт зубів: Багато людей, які я говорив вірити, це означає, що це стосується
тих, хто не від Бога, і знайти себе відкидають Ісуса, буде плач їх життя гріха. Це тому, що він
спрямований на тих, хто вважає себе збережено, тільки щоб виявити, що вони не є Святим Богом. Є ті,
які, засліплені брехнею сатани і думаю, що їх дати поклоніння Богові, але ошуканим і тому не дати
поклоніння як Бог команд. Саме вони хто коли вони залишилися після того, як інші навколо них підняв
в хмарах з Ісусом, повернувшись, (захоплення), який буде плач і скрегіт зубів.
А Ісус промовляє до сотник, "твоя спасла тебе! і як ти маєш вірив, так і буде зроблено". І його
слуга була видужала години одужав. Matthew 8:13
Кожного разу, коли те, що Ісус виконує диво, він оголошує в світі, що Бог з тобою, я прибув. За
ці чудеса, які жодна людина не є здатні робити зберегти волі Божої, Ісус показує, що він є Бога в тілі
людини, Месія. Тільки ті, хто прийме і вірити цьому, щоб бути правдою, мати шанс спасіння, всі інші
будуть знати тільки вічної смерті.

Ісус піднімає мертвих
Все моє життя, мені сказали, що Ісус є Син Божий, і що він підняв мертвих повернення до життя.
У моєї юності, я вважав це без сумніву, (сліпа Віра), але як я став старше і прийшов до сумніватися
щодо існування Бога, зробити, щоб мій бачачи непокори, даровану євреїв по всій Біблії, я також не
сумнівався, що Ісус був піднятий мертвих.

З моменту мого інтенсивним і тривалої вивчення та дослідження історії і пророцтва Біблії я
прийшли до розуміння, що слова написано в Біблії Богом пророки була написана не тому, що чоловіки
були натхненні через віру писати їх, але тому, що Бог говорив їм і дав їм, що вони повинні публікувати
все, що їм хтось так сказав Богом. Іншими словами, я тепер знаємо через моє навчання в себе, що Бог
говорив до цих людей, і чоловіки потім записав те, що їм хтось так сказав Бог, так що всі ті, хто
прийшов після їх зможе прочитати слово Боже для себе.
Вимовлене слово Бога живого слова Бога, і як такий слово Бога живого Духом Святим,
говориться в Біблії. З цього знання, не переконання, але знання я знаю, що Ісус насправді підняти
мертвих, як цей нижче показує нам.
І сталося на наступний день після, що (Ісуса) зайшов в місто під назвою Наїна; і багато хто з
його учні пішли з ним і багато людей. Тепер, коли він прийшов майже до воріт міста, ось, там був
мертвий чоловік здійснюється, єдиний син своєї матері, і вона була вдовою: і багато людей міста була
з нею. Коли Господь же побачив її, він змилуйсь над нею і сказав їй, "Не плач." Луки 7:11-13
І він підійшов і доторкнувся до bier (труни) і вони, які зупинились. І він сказав: "молода людина, я
кажу тобі: Уставай." І мертвий устав і почав говорити. І, (Ісуса), його він віддав його матері. І
прийшов страх на всі: і вони славили Бога, кажучи, що великий пророк є повстав, серед нас; і, що Бога
hath відвідали свій народ. Луки 7:14-16
Я відчуваю, що необхідно що я давати пояснення слова "страх", як це в цих віршах. Словник
визначає слова "страх", як: терору, страху, переляку або тривог
и. Коли я підійшов до грецький визначення вихідне слово використовували написати книгу Луки,
"Фобос", вона дала ж основні визначення, але як я вже писав раніше, не хоче Господь що ми
побоюємося, що йому про те, боїться його, він хоче, що ми любимо його, щоб мати поваг
ою і пошаною, якого для нього. Тому я пропоную, що це не так багато
страху або що ці люди стали боїться Ісуса, але що вони отримали глибокою повагою до нього, і бачачи,
що Ісус був в змозі підняти мертвих, вони потім знав, що Ісус має бути з Богом. Це-це, що вони
відчували, що слово страх значить, не вони стали боїться Ісуса.

Як і його власний
Ще один спосіб, що Ісус навчає, через його дії і не стільки з слів він говорив проявляється в
наступному.

І він прийшов до Назарету, де він був доведений: і як його звичаєм, він пішов у синагозі в суботу і
стояли до читати. Луки 4:16
Урок, який ви повинні дізнатися тут тому, що Ісус, хоча він є Син Божий, або Бога в тілі людини,
як і раніше дає дотримання суботи день, що Бог звелів, щоб бути суботній день. У той час Ісуса і в
народ Ізраїлю день суботній переклад на сьомий день тижня, і жоден інший. Це було не для іншого 200
або близько того років до брехні сатани під помилковими ідеями пробудити в тому, що перший день
тижня був день, дані Богом.
Діями Ісуса і він сказав нам, що це його "Custom" кожен день суботній, що Ісус демонструє
важливість і вимога, що суботній день Святий день, і це одна правильна день тижня, коли ви повинні
дати поклоніння Богу. Не просто дати поклоніння Однак, але щоб увійти в спілкуванні з Богом. Це може
бути досягнуто шляхом читання і вивчення, Боже Слово як записано через своїх пророків у книгах
Біблії.
Цей день називатися Субота, є посиланням на Божий святий сьомого дня. Це відомо, тому що під
час Ісуса, не було ніякої інший день як ізраїльтяни були стурбовані. В тому, що Ісус спостерігається
суботи і сьомого дня, слід показати, через його дії що ми теж необхідно спостерігати за суботи і сьомого
дня, яка є єдиною день тижня, що Бог зробив Святого.
Як можете ви святити щось коли ви спостерігаєте, в день, що Бог ніколи не зробив Святий?
Перший день тижня є ООН

Святий день в те, що Бог ніколи не робили це Святе, так що можна

спостерігати в суботу в перший день, ви не в змозі шанують суботу Святого не дотримання суботи
Божий святий день сьомий і за що ви в гріху.

Пам'ятайте: необхідно надати поклоніння Богу саме як Бог команд; інакше ви не
поклонятися йому на всіх.

Пам'ятайте занадто: це не дотримання суботи, що Святий, це день, що Бог зробив
святих, і того ж дня сьомого дня тижня.

Суботи, визначені
У книзі буття Бог дає опис процесу, що він використовується для створення Всесвіту. Людина
створена на шостий день створення і має ходив по землі у вигляді Homo Sapiens за останні 7000 років,

дати або прийняти, а також всіх інших тварин і рослин що були навколо протягом тих небагатьох тисяч
років.
Бог показує процес, що він використовував його створення Всесвіту і землі, в термінах зрозуміло
людина, за допомогою термін день для позначення кожен етап процесу. У цьому Бог говорить нам, що
це зайняло 6 днів, щоб завершити процес маніпулювання його початковий spark створення
еволюціонувати в те, що ми бачимо навколо нас сьогодні. Потім Бог показує щось інше нам.
Таким чином небеса та Земля було закінчено і всі з них. І "Сьомого дня", Бог закінчив свою
роботу, яку він чинив; і він відпочив у дні сьомого дня від усієї праці своєї, яку був чинив. Буття 2:1-2
І Бог благословив "Сьомий день" і його освятив: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці
своєї яку Бог створив і зробив. Буття 2:3
Зверніть увагу, що Бог не використовує слово суботи, але викликів сьомий день "Сьомий день".
Подивіться, що Бог говорить наступне. І Бог благословив "Сьомий день". Я дав визначення цього
раніше в цьому дослідженні, але я хочу, що ви розумієте, що Бог не дає благословення "Суботи" , але
"День", "Сьомий день". Це не дотримання суботи, що Бог благословив, але сам день.
Є ті, які говорять мені, що так довго, як ви тримаєте принаймні один день тижня, як день
молитви до Бога, що ви виконати цю заповідь, але я кажу, що це помилково, Бог сказав нам що сьомого
дня, що він зробив Святий і є цей день, коли він говорить нам, щоб пам'ятати, таким чином, щоб святити
його. Ви приймаєте і підкорятися слова Божого як дано Богом, або не надавати вірно і правильний
поклоніння Богу.
Бог потім йде на крок далі, "і 'Sanctified' присвоює" Знову ж таки я дав раніше визначення слова
"Sanctified", і знову не дотримання, що Бог освячення, але "День". Для вас, щоб дотримуватися суботу
на будь-який день тижня Крім «7-й день» , щоб не святити день, і це бухгалтерія "сьомий день" Святий,
що Бог звелів, що ми повинні робити.
Ви прийняли слово Бога як Верховного підкорятися і знати спасіння або не підкорятися і знати
тільки вічної смерті. Ви повинні тримати всі заповіді Бога; Цей Ісус дає підтримку в наступні вірші.
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 5:17

Поправді ж кажу вам: "поки неба і землі pass, один йота або йота не переходить з закону, доки
все буде виконано. Matthew 5:18
Якщо Ісус проявив важливість збереження десяти заповідей, то чому б вам як християнин,
думаю, що Десять заповідей були спрямовані лише на євреїв?

Писання, виконані
І там був доставлений до нього книга пророк заповів. І коли він відкрив книгу, він виявив, місце,
де це було написано: Луки 4:17
Дух Господній лежить на мене, тому що він миром мене проповідувати Євангеліє бідним; Він
hath відправити мені зцілити розбитим серцем, проповідувати позбавлення полонених і відновлення зору
сліпих, встановити на волі їм, що розташовані синці, проповідувати прийнятним року Господь. Від
Луки 4:18-19
Він закрив книгу і він віддав його знову міністр і сів. Та очі за все їм, що в синагозі були
прикріплені на нього. І він почав сказати їм: "це день цього Писання, виконані у ваші вуха." Луки 4:20-21
Покласти ці вірші в контексті Ісус вже виконав всі ці речі, які були промовляв за заповів, тому
що Ісус говорить всіх, хто присутній і ми хто читав ці слова, що Ісус Приймальня час Месії і що
пророцтва заповів, отже, виконав саме йому Ісуса.

Вони є очі, але робити не бачу
Все, що породила свідка, і запитує, в милостивого слів, який відбувся з його рота. І вони сказали:
"не цей Йосип Сину?" Луки 4:22
Ці люди, Ісус виріс навколо; пізнали його в дитинстві, і тому вони запитуємо: "Це не цій
Йосифа сином?"
І (Ісуса) промовив до них: "буде напевно скажете мені це прислів'я" лікарів, зцілити самого себе:
що тільки ми чули зроблено у Капернаумі, зробити також тут в твої країні. " І він (Ісуса) сказав:
"Поправді кажу вам, ні пророк приймається в своїй власній країні. Але кажу вам правду, багато вдів
було в Ізраїлі днів Еліас; коли небо було заткнутися три роки і шість місяців, коли був великий голод
протягом всієї землі; але до: жоден з них був Ілля послав, зберегти до Сарепта, за місто Сидону, до:
жінка, яка була вдовою. Луки 4:23-26

І багато прокажені були в Ізраїлі під час Eliseus, пророк; і ніхто з них не очищалася, збереження
Нееман Сирин. Луки 4:27
В цьому Ісус є пояснивши, що ніхто з давніх пророків не можуть зробити чудеса, що Ісус був вже
виконував.
І всі вони в синагозі, коли вони слухали це, були наповнені гніву, встав і сунув його з міста і привів
його до: лоб пагорбу осля свого міста була побудована, що вони могли б поставити його вниз головою.
Але він проходить через околиці їх і пішов його шляху. Луки 4:28-30
Причина люди так розсердилась на слова Ісуса, було, тому що він був сповідують більшою за
стародавніх пророків. На першому столітті єврей це склало блюзнірство, незважаючи на те, що його
слова були підкріплені дії. Ці люди, який Ісус виріс навколо не міг бачити в Ісуса і багато інших бачив.

Ісус стукає у ваші двері
Ось, я стою в двері і стукіт; Якщо хто почує мій голос і відкрити двері, я до нього ввійду і буду
вечеряти з ним і він зі мною. Об'явлення 3:20
Не бути як ці люди були, і сліпий для роботи та проведення твердо дотримуватися традиції. Ісус
був стукає у двері свого дитинства acquiesces, але вони не могли чути його стукає.

Зберігаються у Христі
Сатана брехав, коли він сказав:
Все, що вам потрібно зробити, щоб зберегти це оголосити Ісус став вашим Спасителем.
Як ви можете бачити те, що ви вже стало відомо, це ще не все, Бог вимагає від вас і тому коли
хтось із вашої церкви сповіщає про це, ви пам'ятаєте, що ви читали на цих сторінках і знаю, що те, що
вони скажуть вам, є брехнею. Вони піддаються на обман сатани, але ви зараз, знаючи правди Мы не, але
є світло Божу істину в вас, тому ваша відповідальність, щоб поділитися своїми знаннями і ваше світло з
тих, кого ви зустрічаєтеся у вашому житті.

Коли настав, принесли динарія йому багатьох, які були одержимі з чорти: і виганяти злих духів з
його словом, він зцілив все, які були хворі: Matthew 8:16
Що він може бути виконаний що сказав був Ісая пророк, кажу, сам узяв наші немочі і недуги.
Matthew 8:17
На цьому занятті, Ісус в даний час прямої і прямо в точку, "я є Месія, я просто виконав цієї
давньої пророкувати довести, що я є Месія."

У службі до Бога
Тепер, коли Ісус побачив приступило про нього, він дав заповідь відійти до: іншу сторону.
Matthew 8:18
І певну Писар прийшов і сказав йому: майстер, я піду за тобою до ти йдеш. Matthew 8:19
І Ісус промовляє до нього: "лисиць є отвори а птаство Небесне є гнізда; але син людський має не
куди покласти голову". Matthew 8:20
Існує потужна уроком, щоб бути освоєні в ці три вірші. Слідувати за Ісусом, щоб не слідувати
тому, але для вас поставити себе на службі у Бога. Все, що ви, все що вам espier бути, все, що ви робите
і досягти слава не ви, але Бог. Це Бог, що дав вам таланти, які дозволять вам досягти цих цілей. Дати
слава Господу, але для нього можна як нічого.

Вибираючи Бога над сім'ї
І один із його учні до нього сказав: ": дозволь мені перше піти та батька свого поховати." Але
Ісус сказав йому: "Ідіть за мною; і нехай мертвих поховати своїх мертвих". Matthew 8:21-22
Ісус не є нечутливим до цієї людини, він вчить нас урок Однак. Якщо ви любите Бога і тримати
його закони, то що любов треба вищий пріоритет, ніж любов у вас для вашої родини. Любов до Бога
повинна мати першорядне значення для своїм єством. Це проявляється в наступному.
Той батька або матері більше, ніж мені, не гідний мене: та той син або дочка більше, ніж мені,
не гідний мене. Matthew 10:37
Дозвольте мені поділитися особисті подія, що дає розуміння цього уроку, даного Ісусом. Не так
давно Моя тітка помер, і вона бути християнином вона була організована, що був похорон відбудеться в

суботу, тобто як ви тепер знаєте лордів Святий суботній день. Я не зміг бути присутнім це похорони,
оскільки для цього б поклали мене в непокорі Богу. Так само, як Ісус говорить вищезгадана людина
нехай мертвим ховати померлих, мені довелося вибирати між свою любов Моя тітка і моя любов до
Бога. Якщо ви не бачите, як мій відбувається на похороні моєї тітки суботи б поставити мене в непокорі
Богу, просто дати розгляд поховання Ісуса.

Приклад Ісуса
Ісус помер на Хресті шостий день тижня те, що ми в даний час називають п'ятницю. Жінки не
змогли завершити його поховання препарати через настання суботи. Якщо поховання Ісуса було
порушенням суботи, то ви не думаєте що поховання Моя тітка також буде порушення?
Мертвих, що Ісус говорить про тут є ті, які не дотримуватися Божих заповідей, тому вони є
мертвим в дусі, якщо не в організмі. Незважаючи на те, що вони ще жити, вони будуть знати, вічної
смерті, а також смертний смерті, тому займатися земних заняття може призвести лише до вічної смерті,
беручи до уваги, щоб займатися Божа воля пропонує вічне життя.
Якщо ця людина те, що Ісус є кажучи, чи не розуміючи це і ігнорувати, Ісуса і зробили не
слідувати йому але пішов ховати батька, а потім він показав його дій, що Бог не є центром свого
Всесвіту, і він ставить його сім'ї над його любов до Бога. Це жорстко урок, і мало хто зможе прийняти
його. Я вже розміщені Бог спочатку, але я до сих пір бути протестовані. Я люблю свою дружину всім
серцем, але якщо б мені запропонували вибрати між нею і Бога, я вибрав Бог, але я буду, якщо я дійсно
випробування? Я тільки сподіваюся, що Бог не відчуває необхідність перевірити мені подобається, що,
врешті-решт, це був Бог, який дав мені мою дружину.

Paul, пророк язичників Христа
Що б поводилися гідно Бога, що покликав вас до свого царства і славу. З цієї причини ми також
дякуємо Богові безперестанку, тому що, коли ви прийняли слово Боже, яке ви чули від нас, ви отримали
не як слово людське, але як це насправді, слово Боже, що й діє також у вас що вірять. Я Солунян 2:1213

Тільки Бог може прощати гріхи
І ось, вони принесли йому чоловік хворий паралічу, лежачи на ліжку: і Ісуса побачивши їхню віру,
сказав: хворих на ДЦП; "Сину, бути в гарному настрої, твої гріхи бути прощені тебе." Matthew 9:2

І ось, книжників сказав всередині себе, "ця людина blasphemeth." Matthew 9:3

Тільки ті, віри
Будь ласка, візьміть до уваги ці слова:
"І Ісуса побачивши їхню віру," якщо ви витратите час, щоб перевірити це на, ви знайдете що
єдиний раз, що Ісус може зцілити хтось вигнати демонів або підняти мертвих, хтось близький особи, що
відновлюються або той же, має спочатку розкрити віри, що Ісус є можливість зробити це диво. Якщо ви
не вірите, що Ісус є Син Божий, він не може допомогти вам, бо ми тільки зберігаються в цій вірі.
"Тобі гріхи простилися нам тебе," говорять Ісуса, але зробити це вважається богохульство
євреям його день, бо тільки Бог може дати прощення гріхів, і Ісус, роблячи так, він говорить присутніх,
ми, хто читав ці слова Ісуса, він є Бог.
"Ця людина blasphemeth." Я хотів би принести що-небудь до вашої уваги. Причина, книжники
вважати Хула, Ісус, оскільки вони сприймаються Ісуса не більше, ніж чоловіки, і тільки Господь може
прощати гріхи. Так коли людина (Ісус) сповідує вміти прощати гріхи, це було в scribe блюзнірство.
Що книжники б говорити між собою що ця людина blasphemeth, пов'язано з тим, що тільки Бог
може прощати гріхи, і для Ісуса, щоб сказати це людина, що його гріхи прощаються, богозневага для
плоті і крові людини робити. Тільки те, що ви прийняли, що Ісус є Бога в тілі людини, Месії, він
зрозумів, що Ісус має владу, щоб пробачити гріха.
Саме це Ісус вказав нам, що читати його слова. Ісус дає свідчення, що він є Месія, Бога в тілі
людини. В той же час Однак, він є підтверджуючи, що тільки Бог може прощати гріхи, ні смертний
людина не може зробити це, але що він зневажає Бога. Ісус ніколи не дав своїм апостолам, що вони
могли б прощати гріхи тих, що вони зцілив; вони час тільки чоловіки не було такої влади, Ісус тільки
продовжено до їх здатність зцілювати і підняти з мертвих, щоб не дати прощення.
Якщо священики вашої церкви сказати вам, що ви одержали прощення гріхів, просто тому, що ви
дали Сповідь до них, то вони брешуть до вас. Тільки Бог може прощати гріхи, тому що коли ви грішите
ви в даний час, неповажне Бога а неслухняних до його слово, саме це робить його гріх; Таким чином, це
тільки Бог, яка може пробачити вас. Саме це Ісус намагається навчити нас у вище віршах.

Священики католицької церкви
Вважайте, що це де задіяні Римської церкви. Церква наполягає на тому, що його священиків мати
повноваження віддавати прощення гріхів ваші гріхи, поки з цього вірша, Бог є безперечним, що тільки
Бог може дати прощення. Це ще інший ідентифікатор, який надає підтримку Римської Церкви як анти
Христос. Ісус, однак є Бога в тілі людини; Таким чином, це в його повноваження віддавати прощення.
І Ісус же думки їхні знав сказав: "чого думаєте ви зло у ваших серцях? Для чи простіше, щоб
сказати: 'твої гріхи простилися нам тебе;' або сказати,' виникають та й ходи? " Matthew 9:4-5
Але щоб ви знали що син людський має владу на землі прощати гріхи (, тож каже він хворим на
ДЦП) "Виникають, візьми ложе і перейти до свій дім". Matthew 9:6
І він устав і пішов у свій дім. Matthew 9:7
А натовп, побачивши це, вони здивувався і славив Бога, що дав таку владу!. Matthew 9:8
Ще раз Ісус показує собі бути Божий Син, промовляв Месії і ще раз люди вірять, але книжники
храму не тільки не вірю, вони образилися на Ісуса.

Книжники визначено
Книжники є ті, хто освіти і можуть читати і писати.
Якщо вам не вдалося прочитати і Райт і ви хотіли б відправити лист з кимось, ви необхідно найняти
scribe написати його для вас, і то той, який ви надсилаєте листа до б найняти scribe прочитав його до
них.
Книжники також були основним фактором у ієрархії храм лідерів, через освіту і потреби
постійно копіювати старі документи. Все було рукописних, є те, що не не винайшли книгодрукування
ще.

Апостоли
Нагадати ще ясніше, розглянути питання про це. Апостоли отримали сила Ісуса і Духом Святим
для лікування захворювань, а також підняти людей з мертвих і виганяти злих духів. Апостоли Однак не

дали влада прощати гріхи. Вони навчали людей, як зробив Ісус, як поклоніння Богові, як він наказав,
таким чином, пояснюючи як не робити все грішне, але вони не пробачити кого-небудь з їхніх гріхів.
І як Ісус звідти проходив, побачив чоловіка, на ймення Matthew, що сидів на митниці: і він каже
йому: "Ідіть за мною." І він (Matthew) устав і пішов услід за ним. Matthew 9:9
Сидячи на митниці є ще один спосіб сказати, що Matthew був митник, який Ісус же, побачивши
його, Matthew був сидить за столом, активно ведення бізнесу своєї професії.
Ісус, то дзвінки до цієї людини, Matthew, прийти, слідувати за ним і Matthew одразу, ставить
осторонь свою роботу і дохід вищого класу, що вона дає йому, щоб слідувати за Ісусом. Це, як ви, хто
високий чиновник, добре платять за вашу роботу, раптово і без попередження, кинути свою роботу і
місце у суспільстві, дотримуватися людина, яка стверджує, що Бог. Ви б, може ви показати таку віру,
щоб встановити все, що у вас убік для таких, як це? Це ще раз урок сили вашого поклоніння Богу.
Помістіть Бога і його бажань і славу над бажань і слава і над вашої родини, а також.

Погашення грішники
І сталося, коли Ісус сів в будинку, ось, багато митники та грішники прийшов і сів з ним і його
учнями. Matthew 9:10
Слів: "сів на м'ясо," означає: сісти їжею.
"Митаря" є співробітником уряду, (Римської імперії), єврей лише одним, який працює для
ненависного римляни, інакше відомі євреїв грішниками; Сьогодні ми могли б назвати їх співробітників.
Перш ніж слідувати за Ісусом, Matthew був митника.
Посилання на "Грішників," не обов'язково означає, що вони грішники проти законів Бога, але
що вони відданий Бога і нація робітників для римлян.
Слово "Грішника" також використовується по відношенню до людей, які були якісь немочі.
Тоді, якщо ви були відключені, або народився в якісь інвалідності, ви або ваші батьки були розглянуті
згрішив в деякому роді, як покарання за ці гріхи, Бог викликало вам мати цей немочі. Яка була і є
абсолютно помилковим, але це як вважалося. Я думаю, що ця віра виникло в основному тому, що народ
Ізраїля був відвернувся від справжнього поклоніння Богу і було прийнято велику частину забобони
поганські релігії все навколо них.

Через це переконання не було належного зміцнює кістки сидіти зустрітися з грішників. Для Ісуса,
щоб зробити це, дав храм старійшин навіть більше підстав для відкидають Ісуса, і полегшує для них,
щоб переконати людей те, що Ісус не був Месією, але себе грішником. Це проявляється у віршах нижче.
І побачили ж те фарисеї, вони сказав своїм учням: "Чому то вчитель ваш їсть із митниками та
із грішниками?" Matthew 9:11
Але коли Ісуса почув, що, сказав він до них: "вони, що бути весь потрібно не лікар, а слабі".
Matthew 9:12
Якщо ви захворіли тіла, ви йдете до лікаря, так що він може вилікувати вас. Якщо ви втомилися
від Духа, звернутися до Бога. Ось чому Ісус, Бог у плоті людини, сидів на харчування з таких людей, що
він може зцілити їх душі, так само, як він зцілив органів інших.
Але Ідіть і дізнатися, що це meaneth, я буду мати милосердя і не жертвувати: бо я не прийшов
кликати праведних, але грішників до покаяння. Matthew 9:13
Ісус говорить фарисеї в ці слова, що він Божий, надіслана Бога, лікувати тих, хто грішниками, не
тих, хто без гріха. Якщо ви захворіли душі, то ваше звернення до Бога ви залікувати. Він говорить ці
фарисеї йти і дати його слова думали, що вони можуть розуміти те, що він говорив. Я бачу це як
завуальований попередження Ісус проти фарисеї, що вони були справжнім грішників.

Голодування
Тоді приступили до нього учні Іоанна (Хрестителя), кажучи: "Чому ми й фарисеї швидко часто,
а учні твої не постять?" Matthew 9:14
І Ісус сказав їм: "можна дітей нареченої палати сумує, поки наречений з їх?" Matthew 9:15
Якщо ви пам'ятаєте, раніше я висловив моєї невпевненості щодо необхідності швидко, як будучи
частиною правильний шлях поклоніння Богу. В цих віршах вона пропонує мені, що Ісус говорить, що не
варто. Знову ж таки я можу бути неправий щодо цього, але це, як я бачу це означає. Якщо Ісус є Господь
вважає за неважливим, що його учні не швидко, то я бачу, що як співробітництво, що я саме, щоб
швидко не вимога давати істина і виправити поклоніння Богу.
Не сирового нові тканини до старої за те, що покласти в, заповнити його бере від одягу, та
орендної плати зробив ще гірше. Matthew 9:16

У цьому 21 століття, одноразові одягу, вона не може бути очевидним для вас те, що є говорив
про тут. У ті дні навіть обірваний і зношеного швейна був цінний, тому що піти і купити новий
перевершив усі фінансові кошти, всіх, окрім представникам вищого класу. Таким чином, коли довгу
одежу розроблені зношених місці або був видобутий, ви б розмістити шматок матерії в оренду області,
але це нові тканини або тканиною не з такою же відтінок або текстури оригіналу, б показати на всіх, хто
бачив його, таким чином роблячи виглядати гірше, то, якщо ви не це ремонт одягу.
Ні чоловіків покласти нове вино в старі пляшки: ще пляшки перерва, вино втече справедливий і
пляшки загинути: але вони покласти нове вино в нові пляшки, і друге збережено. Matthew 9:17
У ті часи пляшки були зроблені з глини і піч, сушать в кераміки. Це дозволило їм бути витік
доказ, але тільки час. Цей Кераміка не останній задовго до того, як його зношувалися, який є, чому б не
покласти нове вино в старих пляшки .
Так що ви будете знати, Ісуса посилання на нову вина не є до бродіння винограду, що ми
називаємо вина. Молоде вино є виноградний сік. Хоча багато євреїв пив бродіння винограду, кожного
разу, коли ви бачите посилання в Біблії на нову вина, це Неферментованого винограду, які вони
Говорячи про. Коли Ісус взяв води і перетворив його в вино, це було не ферментований вино, яке він
зробив, але "Нові вина."
Урок, що Ісус є навчання в обох цих прикладів тут тому, що старі способи євреїв були помилково
і, а не намагатися виправлення цих помилок з нового вчення, Ісус був спираючись на те, що було
правильним, з за більше і повніше тобто так, що було б легше зрозуміти. Як і раніше вірші книга
Matthew Ісус розширюється за змістом значної частини шість моральних імперативи наведені в десять
заповідей. Він бере те, що є правильним і даючи більший сенс їх, роблячи їх простіше для вас і мене,
щоб зрозуміти.
Це знову подальший індикації мені що голодування не є частиною справжнє поклоніння Богу,
але ідея, що було необхідно помилково, тому переходячи від готелю справжнє поклоніння Богу і беручи
помилкових язичницьких практик і традицій. Однак, тому що Ісус визнає практиці, не засуджуючи його,
також розповідає мені, що практика полягає не стільки в помилка як це прийнятно доповнення до
правильний прославлення Бога. Я бачу це як маючи виникла у години суботи, коли не було ніяких
приготовлену їжу, а скоріше не працюють по суботах, вони постив. Звичайно ця щодо пост, є все
гіпотези з мого боку, не засноване на знаннях, який я читав в Біблії, або показану мені Богом. Однак, я
до сих пір знайти ніде в Писанні, де Бог звелів, що ми швидко, так що поки я роблю, я буду

продовжувати дивитися на посту тільки як прийнятний особисті акт поклоніння а не як необхідну
заповідь Божу.

Ісус цілитель
І ось, там приходить один з правителів синагоги, Jairus по імені; і коли він побачив його, він впав
у ноги і благав його, кажучи: "моя маленька дочка обманює в момент смерті: я тебе, прийти і
покладання рук Твоїх їй, що вона може бути видужав; і вона буде жити. Марк 5:22-23
Ця людина віри, що Ісус є Син Божий, Месії, був такий, що він знав, що якщо б Ісуса, але
торкнутися його дочка вмирає, що вона не помре, але бути видужав.

Ісус лікує хворих
А Ісус підійшов з ним; багато хто пішов услід за ним, і thronged його. Позначити 5:24
Слово "Thronged" означає: оточити і підштовхнути проти ког
ось.
І одна жінка, який мав проблеми крові дванадцять років, з них страждали багато, що багато
лікарів і все, що провів вона була і було нічого не поліпшується, але а виріс гірше, Марк 5:25-26
Я пропоную, що ця жінка страждала від лейкемії.
Коли вона чув про Ісуса, прийшли в пресі позаду і торкнувся його одяг. Позначити 5:27
Вона сказала: "Якщо"я може торкнутися, але його одяг, я буду все. Позначити 5:28
Ця жінка віра була така, що вона вважає, що вона потрібно лише доторкнутися до одягу носили
Ісуса і її хвороби будуть вилікувані.
І зараз фонтан її кров була засохлих; і вона відчувала в її тіло, що вона була видужала від цієї
чуми. Позначити 5:29
І Ісус, негайно знаючи, в собі, що Чеснота пішов з нього, перетворив його про в пресі і сказав:
"Хто доторкнувся до мого одягу"? Позначити 5:30
І його учнем відказав Йому: "ти бачиш безліч thronging тебе і ти, хто доторкнувся до мене
кажеш?" Позначити 5:31

І він виглядав туру приблизно, щоб побачити її, який зробив цю річ. Позначити 5:32
Але жінки, побоюючись і трепетом, знаючи, що було зроблено в її, прийшов перед ним і сказав
йому, всю правду. Позначити 5:33
І промовив до неї, "дочка, твоя віра спасла тебе; Іди в мирі і бути весь твій чуми. Позначити
5:34
Це ще інший показуючи, що Бог може зробити для тих, хто любить його і покласти їх віру і їх
життя йому в руки. Ісус говорить ця жінка і нам хто читав його словами, що акт торкаючись його одяг
не є те, що вилікувати цю жінку, але її віра, що він Ісус є Бог в тілі людини. Це був Бог Отець, хто
бачить її віру зцілив її, без необхідності Ісус спочатку впорається з цим завданням.
Існує ще один урок з цього. Цієї жінки, вважаючи себе негідним для вирішення Ісус лицем до
лиця і відчував, що, незважаючи на те, що вона була варта, що, якщо вона може, але торкнутися його
одяг, що вона буде видужав. Це був Ісус, обертаючись і говорити безпосередньо до цієї жінки, які він
виявляє її і нам, що Божої дитини є негідним простягнути руку до Бога. Коли ми демонструємо через
наші дії та не тільки наші слова, що ми любимо Бога, то він відповість на наш заклик до нього.

Ісус піднімає мертвих
Хоча іще говорив він, прийшов з лінійки на синагоги будинку, що сказав, "мертва твоєї дочки:
чому troublest ти майстер будь-які подальші?" Позначити 5:35
Як тільки Ісуса почув слово, що сказав був, промовляє: лінійки синагога, "не бійся, тільки вірити.
Позначити 5:36
Почувши, що його дочка померли, я впевнений, що ця лінійка синагога почав плакати, але Ісус
втішав його і йому всі не була втрачена, якщо він буде, але вірю.
І він страждав жодна людина не слідувати за ним, зберегти Петра і James і Джон брат James.
Марка 5:37
І він приходить в будинок лінійки синагога, та й побачив здаля метушні і їм, що плакав і wailed
сильно. Позначити 5:38
І коли він був прийти, промовляє до них: "Чому ви цей ado і плакати? На дівчину не мертвий, але
sleepeth." Позначити 5:39

І насміхалися з нього. Але коли він поставив їх з усіх, він візьме батьком і матір'ю в дівчину і їм,
що були з ним і вступає у де лежав на дівчину. І, взявши на дівчину за руку, сказав їй: "Talithacumi; що є,
в перекладі "Дівчину, я кажу тобі: виникає." Марк 5:40-41
І зараз на дівчину устав і пішов; тому що вона була з у віці дванадцяти років. І дивувались науці з
велике здивування, і він їм наказав, straitly що жодна людина повинна знати це; і наказав, що щось,
повинна подаватись її з'їсти. Марк 5:42-43
Ісус показав, що ця лінійка і всі ті, які були присутні, яка ставить свою віру в Бога, будуть видані,
з якими були чудеса чоловікам, а як нічого, щоб Бог створення. Ця лінійка вірив, що Ісус Сина Божого,
надіслана Бога, проявляється в його переконання, що Ісус був здатний те, що він запитав про нього.

Ісус дає приціл для сліпих
І коли Ісус звідти, два за ним, плакати, кажучи: "ти син David, змилуйсь над нами." Matthew
9:27
І ввійшов до дому, сліпі люди прийшли до нього: і Ісус промовляє до них: «вважаю ye що я можу
це зробити? Вони відказав Йому: так, Господи, "тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав,"Згідно з
вашою вірою будь то вам." Matthew 9:28-29
І очі відкрилися їм; і Ісуса довідавсь їм, кажучи: "Наші, що жодна людина не знаю, що це".
Matthew 9:30
Але, коли вони були вилетів, розстилають за кордоном його популярність в цій країні. Matthew
9:31
Є багато людей, які молилися Богу і просили його, щоб зробити це, або зробити це для них, який
не мав їх молитви відповіли, або не в тому сенсі, що вони просили, щоб він відповіді на них. Те, що Ісус
демонструючи тут, це, що це не достатньо, щоб просити у Бога, але вірити у вірі, що Бог може виконати
те, що ми просимо його. Ось чому Ісус говорить їм, "Згідно з вашою вірою Хай буде вас." Якщо їхня
віра не як вони кажуть, що це, вони б не виздоровлювали і не був дав їх поле зору. В тому, що їм було
дано їхнього видовища, докази, що вони вірили те, що Ісус був Бог, послав Бог, Син Божий.

Ісус кидає злих духів
Коли вони йшли геть, ось, вони принесли йому тупий чоловік володів диявол. Matthew 9:32

І коли диявол був ганьбитимуть, німий заговорив: і народу здивувався, кажучи: "він ніколи не
настільки розглядається в Ізраїлі." Matthew 9:33
У свідок безліч людей Ісус дав голосу один, який був німий. Це він зробив, вигнання злих
демонів, які одержимі цією людиною.
Але фарисеїв сказали, ": Виганяє Він демонів силою князя демонів." Matthew 9:34
Хто бачив це на власні очі без сумніву знав, що це буде акт Бога. Але фарисеї, які за своїми
власними причинами відмовився бачити Бога в Ісуса, оголосив його вигнання злих демонів силою
диявола а не Богу. Це фарисеї зробив так, щоб дати невизначеності для тих, хто не бачив на власні очі,
таким чином, щоб поставити під сумнів щодо того, Ісус, будучи Месії. Щоб побачити на власні очі і
вірити, є одна річ, але щоб не бачив для себе та все ще вважають, потрібно набагато більше на шляху
особистої віри в Бога.

Інструктаж апостолів
І Ісус ходив, всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства і
зцілення кожен всяку недугу та серед людей. Matthew 9:35
Але коли він побачив народу, він змилосердився на них, оскільки вони змучені та були
розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Matthew 9:36
Тоді він сказав своїм учням, "урожай по-справжньому Урожайний, але робітників мало; Ви ж
моліться отак тому Господа жнив, що він буде відправити назад робітників в свій врожай." Matthew
9:37-38
Це перший раз, що я знаю про що Ісус називає перетворення народу для справжнього поклоніння
Богу, бути уподібнене щоб бути жнивами, як це зерно в області. Це дасть змогу встановити розуміння
останній притчі, що він скаже.
Те, що Ісус говорив тут, що ті, хто слідувати за ним і просять для нього, щоб зцілити їх немочі, і
або просто хочете, щоб бути поруч і дати поклоніння, кого вони прийшли до думки він Син Божий,
Месії, виросла настільки велике, що він сам не може бути присутнім на всі , і що він потребує інших,
щоб допомогти йому. Задаючи Дванадцятьох своїх учнів, щоб молитися, щоб Бог відправити робітників,
він є їх молитвами, визначення того, чи тих учнів в повній мірі віддані робіт, що Ісус має для них
зробити.

Вам виконати другий заповідь Ісуса слід продовжити в роботах Ісуса, який є навчати Євангелії
Бога, щоб ті, хто має потребу почути про це. Як Ісус Христос показав свою любов до нас, хто стежить
його навчання, ми в свою чергу показати нашу любов до наших сусідів, показуючи їх вченню Ісуса і
Закону Божого, десять заповідей, що як я показав, є основою для всіх що Ісус вчить.

Дванадцяти апостолів
І закликав до нього Дванадцятьох своїх учнів, він владу їм дав над нечистими духами, щоб їх
виганяли вони і щоб уздоровляли всіляку захворювання та. Matthew, 10:1
Тепер імена дванадцяти апостолів є ці;
Перший Simon, що зветься Петром і
Ендрю його брат;
James сина Якова,
І Івана, брата його;
Філіп;
Варфоломій;
Thomas;
І Matthew митаря;
James син Alpheus
І Lebbaeus, чиї прізвища був Тадей;
Симон Кананіт,
Та Юда Іскаріотський, що й видав його. Matthew, 10:2-4
Цих Дванадцятьох Ісус вислав і наказав їм, кажучи: "на путь до поган не ходіть і до міста
самаритяни увійдіть ви не. Але скоріше щоб загублену овечку доме Ізраїлів. Matthew, 10:5-6
Ісус дає команду до його дванадцяти апостолів, не для того, щоб проповідувати для тих, хто не
кров decedents Якова. Бог прийшов до нас у тілі людини, щоб не дати спасіння всього людства, але
повернути його втратили людей, євреїв. Тільки після того, як синів Якова відхилено Ісуса, язичники
запропонували спасіння, а також.
А ходячи, проповідуйте та Говоріть, "Царство Небесне є під рукою". Зціляти хворих, очистити
прокажених, підняти мертвих, демонів: вільно ви отримали, дармо й давайте. Matthew, 10:7-8

Таким чином, апостоли продовжити робіт, робіт по Ісуса таким чином реалізації на практиці
другій заповідь, дароване нам Ісусом.

Царство Небесне
Ще одна річ що Ісус говорить своїм апостолам в тому, що Царство Небесне є під рукою. Якщо
народ Ізраїля були обнялися Ісуса як довгоочікуваний Месія, Бог буде створений своє царство на землі
прямо тоді. У на пророцтва кінця часів і кінець днів огляду в книзі Daniel і знову в книга одкровення,
Бог є видалені і анульована кінці часів і кінець дня пророцтв.
Сімдесят тижнів визначаються на народ твій і на твій Святе місто, закінчити злочин і
зробити край гріхів і зробити примирення за беззаконня і принести в вічної справедливості і
запечатати бачення і пророцтва і помазав Святеє Святих. Daniel 9:24
Так що ви зрозумієте повністю, нам потрібно буде зруйнувати цей вірш.
"Сімдесят тижнів визначається на народ твій і на твій священному місті." Це я називаю
час пророцтва. В цьому пророцтві Бог дає певний час, "сімдесят тижнів." Тільки у розумінні того,
скільки часу "сімдесят тижнів," представляє вам знати правду пророцтва. Бог говорить Daniel, що
через свої гріхи, він (Бог) дає людям Ізраїлю остання можливість викупити себе. Бог дає їм "сімдесят
тижнів" , щоб закінчити злочин і зробити кінця гріхи і роблять примирення за беззаконня і
принести в вічної справедливості. Подумайте про це, Бог говорить Daniel народ Ізраїлю, який на той
час Daniel поширені на чотирьох кінцях Вавилонської імперії, є "сімдесят тижнів" , до кінця своїх
гріховних шляхів і тримати його закони, десять заповідей.
Пам'ятай: від нашого обговорення книги Daniel в уроках, "Сімдесят тижнів" пророче тижні, і що
вони обчислюють на 490 буквальне років.
У той час Ісуса 490 років є майже в кінці, Daniel, проживши в близько 600 Британська Колумбія і
Ісус прожив протягом першого року н. е.
Якщо євреїв досягти цього, повернутися до істинного і правильний поклоніння Богу, вони будуть
"запечатати бачення і пророцтва." Це означає, що пророцтва загибель і морок в кінці часів і кінець
днів буде судновим і не зрозумів.
Якщо тільки синів Якова виконання цієї вимоги протягом часу 490 рік, Ісус буде створений своє
царство на землі і не мав би витримати розп'яття. Тобто де останній цей вірш входить в, "і помазав

Святеє Святих". Це означає, що не тільки діти Якова повністю прийти до послуху Богові в цілості
його заповідей, але вони повинні також прийняти Ісуса як Месію, промовляв і тим самим дати
поклоніння йому і змусити його Цар Ізраїлів.

Одного разу на рiк Revisited
Все це має бути здійснюється в "сімдесят тижнів", або робить це? Саме з цього періоду часу,
як це вказано у цьому вірші, де виникає непорозуміння. Це пояснюється в книзі пророка Єзекіїля, те, що
дає сенс пророцтва сімдесят тижнів.
Також полежати ти за свого лівого боку, і лежав беззаконня доме Ізраїлів на нього: залежно від
кількості днів, що ти будеш лежати на ньому свідкуй їх беззаконня. Бо я поклав на тебе років їх
беззаконня, залежно від кількості днів, і дев'яносто днів: Так ти будеш нести беззаконня доме Ізраїлів.
І коли ти маєш досягнуто їх брехні знову праворуч твої, і свідкуй беззаконня будинок Юда сорок днів:
були призначені тебе кожен день протягом року. Єзекіїля 4:4-6
В цих віршах книгу Єзекіїля Бог є безперечним, що одного разу дорівнює один рік. Бог дає
Єзекіїля до покаяння 390 днів за гріхи народу Ізраїля, який фактично sin 390 років. Бог є тим самим
створили верховенства "один день за один рік". Це виноситься всіх час пророцтв, наведені в книгах
Daniel і Одкровення.
Тому встановлено, що сімдесят тижнів не маю на увазі тижнів, але мають бути обчислені
наступним чином. Сім днів на тиждень, разів сімдесят тижнів дорівнює 490 днів. У цей день один
дорівнює один рік, 490 пророчі днів стає 490 буквальне років.
Якщо ви думаєте про неї, народ Ізраїля був в порушення законів та Заповідей Божих 390 років
станом на часи Єзекіїля, (600 BC) Невже ви думаєте, що Бог вважає за можливе для них, щоб покаятися
свої стежки і обійняти справжнє поклоніння Богу за 70 буквальне тижнів, або один і третій буквальне
років? Не вам знайти більш розумним час, що люди отримують 490 років?
Коли ви читаєте книгу Daniel і не використовувати цей один день за один рік правило, ви
знайдете, що книга Daniel сенс, коли ви розумієте, що 1260 днів, що анти Христос може зробити війну
Святим Богом, по суті 1260 років.
Таким чином, щоб склад команди Daniel 9:24, Бог дає decedents Якова 490 років покаятися в
своїх гріхах і почати достовірними і чіткими поклоніння Богу, або ще. Якщо вони роблять це, то Ісус
встановить свого царства і не бути розп'ятим.

Бог дав пророцтва, що діти Якова не покаялися і що Ісус повинен бути принесений в жертву, але
якщо вони покаятися, тоді Бог витре цих пророцтв і встановити зовсім інша тайм-лінії з Ісусом
настроювати своє царство на землі, 2100 років раніше, ніж це візьме його в іншому. В Хрещення Ісуса
490 років є все, але. Є тільки сім років буквальне ліворуч. Для більш поглибленого обговорення цього
перейти до уроків з книги Daniel.
Такою є сила Божа, що навіть з плином часу не Божого торгів. Всі слава Господа, за які інші має
таку владу, хто ще, але всемогутній Бог наше богослужіння, заслуговує? Амінь.

Інструкції до апостолів
Дати вільних, що таке огляду безкоштовно
Забезпечити ні золота, ані срібла, ані латуні у вашому гаманці, ні торби для вашої подорожі, ні
два пальто, ні взуття, ні ще держаки: для на workman є гідним його м'ясо. Matthew, 10:9-10
У цьому Ісус говорить своїм апостолам і ми, хто стежить за ними, що коли ми проповідуємо для
інших, це бути зроблено без компенсації, вільно ми отримали знання та істини святе слово Боже, і
вільно ми повинні давати її іншим. Саме з цієї причини, чому я не просив про будь-які пожертви від тих,
які часто відвідують цей веб-сторінці. Я взяв його на себе витрати на утримання цієї веб-сторінки над
тез останні 6 років.

Проповідувати для тих, хто буде слухати
І в б то не було місто чи місто ye повинен ввести, Задавайте питання, які в ньому є гідним; і
там дотримуватися поки ви йти звідти. Matthew 10:11
І коли вийшли в дім, Вітайте його. І якщо будинку бути гідними, нехай ваш мир прийшов на
його:, але коли він не гідний, нехай ваш світ повернутися до вас. Та whosoever не повинен отримувати
ви, ні почути ваші слова, коли ви вилітати з цього дому чи з міста, обтрусіть порох ваших ніг.
Matthew 10:12-14
Поправді кажу вам: "це буде для землі Содом і Гоморра в Судний день, ніж місту." Matthew
10:15

По суті те, що ці вірші кажуть, що якщо ви намагаєтеся показати іншим, правда, що ви знайшли,
але вони відкидають вас і що ви намагаєтеся вчити їх, то це не для вас, щоб змусити себе або ваше
розуміння на них. Бог дасть розуміння до тих, кого він буде, так що якщо вони відкидають ви це тому,
що Бог, відхилив їх спочатку. Таким чином, не натисніть Євангелія, але пенсію з тих людей і прийняти,
що Бог буде мати справу з них по-своєму.

Прості, як голуби
Ось, я посилаю вас вперед, як овець в розпал вовків: Отож, Будьте мудрі, як змії і прості, як
голуби. Matthew 10:16
У цьому він говорить нам, Бог ", не змушуйте вчення на кого," відкриті серця тих, що він
вибирає і тверднуть тих, кого він не вибирають. Не думаю, що самі так праведниками, що у вас є
владою, щоб змусити вашу віру на інших. З Нового Заповіту тільки ті, хто приходять до Бога охоче, з
любов'ю та повагою, запрошуються. Якщо ваше серце не поклоніння або послуху Богові, то він не
змусить вас любить його, ні вас запросять приєднатися до нього на небі.

Переслідували і насильству
Але будьте обережні з чоловіків: бо вони доставлять вас до рад, і вони будуть уб'ють ви по
синагогах своїх бичувати; та ye голосування доводяться до правителів та до царів заради мене, на
свідчення їм і поганам. Matthew, 10:17-18
Це стосується, в першу чергу ті, хто жив протягом 1260 років, що анти Христос був змушений
воювати на святі Божого, час від часу апостолів, поки влада анти Христос є відібране антихрист в 1798
році Наполеон.

Господь говорить через нас
А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити: бо він дане вам буде тієї години що
говорити, бо не ви промовлятимете, але дух Отця вашого в вас промовлятиме. Matthew, 10:19-20
Вище чотири вірші є пророцтва разів і апостолів ще приїхати з коли Ісус ходив по землі. Це вірно
щодо тих, до кого він говорив, але це також вірно щодо тих, хто дав свідчення справжній слово Боже за
час, що анти Христос довелося зробити війну на святі Божого 1260 років як говориться в книзі Daniel. Я

впевнений, що як тільки 1260 років закінчилися, які вони роблять у 1798 оголошення, коли антихрист
отримує смертельну рану, таких як була пророцтвом в Matthew 10:17-25, здатність воювати на святі Бог
буде також підійшла до кінця.
Хоча кінець днів Пророцтва сказати нам, коли рани, що анти Христос отримує зцілює, він буде
намагатися відновити назад свою силу за допомогою свого нового чемпіон невірний пророк. Наскільки
я розумію, від мого дослідження те, що Ісус повертає, перш ніж він може повністю досягнення цієї мети
Однак.
Я прочитав ніщо в Писанні, що припускає мені, що антихрист буде знову коли-небудь отримати
таку владу, як це було в темні віки. Я читав Однак, що він буде намагатися відновити свою владу, але
Ісус повернеться, перш ніж він може.
Можуть задатися питанням, де я придумав рік нашої ери 1798 р. як час року, що анти Христос
отримує її рану і ви може сказати, що немає нічого в Писанні, що говорить нам цю дату, але будьте
впевнені, що Писання дає нам можливість визначити цю дату, а також деякі знання історії. В
обговоренні книга Daniel ви знайдете, як я прийшли з 1798 оголошення. Це показала докладно в
опублікував книгу Titled, "Сатани, анти Христос і лжепророк," доступні через Барнс і дворян і Амазонки
в березні 2014 року, ISBN 978-1-4931-6788-3.

Діти повстане проти своїх батьків
І брат визволить брат до смерті, а батько дитини: і дітям піднятися проти своїх батьків і
змусити їх зрадити смерті. І ви повинні ненавидів всіх чоловіків за Ймення Моє: але endureth до кінця,
той буде спасений. Matthew, 10:21-22
Знову в темні віки особливо, таких речей відбулося, в результаті випробувань інквізиції
займається Римської церкви і тих європейських царів, які дали підтримки церкви.

Зробивши війну на святі Бога
Чи не думаю, що це пророче попередження дається до тих, які називають себе християнином, бо
він спрямований на тих, хто поклоніння Богові, як він наказує святим Богом, не обов'язково те ж саме.
Ісус визначає, хто святих Бог є наступні.

І Дракон з жінка його і пішов, щоб провадити війну зо реліктові її насіння, які утримують
Божих заповідей, і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17
Дракон є символізм сатани, одкровення 12:3.
Жінка є церква Христа, який заснований на Євангелії Божої, як показали в одкровення 12:1.
Реліктові насінням її є люди і громадам, що поклоняються Богу, як він команд, одкровення
12:2і як це визначено Ісуса, який дотримуватися Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа.
Саме ці святі Бога, що жінка є пологів.
Заповіді Бога є Десять заповідей, всі десять, як пишеться за слова і сенсу, з огляду на ці заповіді.
Свідчення Ісуса складається з двох аспектах свого служіння на землі.
Перша річ, яку Ісус свідчив про був, що Месія або Бога в тілі людини.
Друга річ, яку Ісус свідчив про це його вчення моралі, яка заснована на і розширити на
моральність, наведені в шести моральних імперативи в десять заповідей. Іншими словами, Ісус навчив
Десять заповідей і розширив свій сенс. У цьому Ісус вчить нас що Бог є моральним істотою і бажання
його діти також має моральну. Ми взяти моралі Бога і через відродження душі зробити їх нашу власну
мораль, то ми повинні бути єдиним з Богом, чи як апостол Paul висловився, "в"дусі Господа.
Якщо ви приймаєте обійняти ці свідчення Ісуса і тримати Заповідей Божих, то ви, Святого Бога.
Якщо ви не відповідають цим визначенням, тоді ви не один з Божого святих, але заблукали в брехні і
обманів сатани.

Учень не вище майстер
Але коли вони вас переслідувати в цьому місті, втечіть в іншу: Поправді кажу бо я вам, Ye
повинен не пройшли через міст Ізраїлю до син людський, стати. Учень не є вище свого господаря, а раб
понад пана свого. Matthew 10:23-24
Це досить для учня, який буде він, як учитель його а раб як свого Господа. Якщо вони назвали
господар будинку вигоню, скільки ще кликати їх від своїх домочадців? Matthew 10:25
Ісус зберіг Заповідей Божих, включаючи сьомий день суботній, тому є правильним, що тих, хто
слідує за їх майстер (Ісуса), також повинні жити своїм життям, як він жив, так само, як Ісус прокляті і
ненавидів, так теж буде учні будуть зловживати.

Вигоню це інша назва для сатани, занепалий ворог.
Їм не бійтесь: бо існує нічого таємного, що не з'явиться; і сховався, який повинен бути
невідомий. Matthew 10:26
Я завжди інтерпретувати цей вірш як таке, що в кінці часів, все, що брехні сатани, приховані під
виглядом істини будуть притягнуті до світло- і показано, брехня, що вони є, нічого, не я показали Богом
змінилося мій розум правильність цього тлумачення.

Проповідувати відкрито і поручитель
Що я вам скажу в темряві, щоб говоріть у світлі: і те, що ви чуєте у вухо, що проповідують ye
після узяти. Matthew 10:27
Незважаючи на те, що анти Христос не в даний час, починаючи з 1798, має владу, щоб знищити
вас або викликати вас катували або ув'язнений за ваш вважає, лжепророк шляхом його помилкові і
безбожним релігії, яка називається лібералізму, набирає цю владу і мають здатність переслідувати вас і
знищити вашу репутацію і можливість мати гарні зайнятості.
Ця веб-сторінка є здебільшого з радаром уряди, які зробили це злочин читати нічого спільного з
Божої Святого Письма. Тому, думаю, що з цієї веб-сторінки як і говорити вам в темряві. У тринадцятого
вірша Ісуса і так занадто мені, закликаємо вас взяти те, що ви дізнаєтеся від читання цих сторінках і для
вас, щоб кричати всім, хто буде слухати. Позначення всіх, хто цікавитися ви проповідувати цю вебсторінку, але ті, хто відкидати те, що ви говорите їм, не, зверніться до цієї веб-сторінки, бо вони є
агентів сатани і спробує завершити цю веб-сторінку.

Тіло може померти, але не до душі
І страх не їм, що хто тіло вбиває, але не можуть вбити душа: але скоріше боїться його, який
здатний знищити душі і тіла в пеклі. Matthew 10:28
Чи не два горобці продаються за гріш? І один з них не впаде на землю без волі Отця вашого. Але
волосся голові всі пронумеровані. Страх не таким чином, ye вартніші ви за багатьох горобців.
Matthew, 10:29-31
Коли ви приймаєте істинне слово Боже, як я представив його в цій веб-сторінці і стати послугами
апостол Ісуса, виходячи і проповідуючи іншим те, що ви дізнаєтеся, тут, потім ви поставити себе ризику

засудження від вашої родини і інші, в тому числі тих, хто спробує тиші. Що вище віршах говорять страх
не для того, щоб стати активним апостол Ісуса, для, хоча інші може вбити вас, ви будете знати, вічне
життя через ваше свідчення вчення Ісуса. Mortal смерті, але сходинкою на шляху до життя вічного.

Ісповідайтесь
Кожен, хто тому мене визнає перед людьми, його буде визнаю й я перед мого Отця, що на небі.
Matthew 10:32
Для вас, щоб померти в просуванні вчення Ісуса забезпечує ваш вступ в небеса і життя вічне.

Ву для тих, хто заперечує Бога
Але кожен, хто повинен заперечувати мене перед людьми, того я також заперечувати перед
мого Отця, що на небі. Matthew 10:33
Те, що Ісус говорив тут, що переслідуючих ви будете мати владу ви вбивати і руйнувати ваше
тіло, але вони не мають сили за вашу душу. Таким чином, не бояться, щоб бути вбитим у ваше
свідчення вчення Ісуса або Святий Боже Євангеліє для даючи вашому Земне життя в ім'я Бога, принесе
вам вічне життя. Беручи до уваги, якщо ти боїшся переслідуючих вас і ви коливатися в ваше свідчення
Бога, ви можете тимчасово зберегти вашому Земне життя і тіло, але буде неустойки вашого життя вічне,
врешті-решт.

Місце Бога, вище сім'ї
Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю: я прийшов не для того, щоб відправити миру, але
меч, я ж прийшов на тлі людина в протиріччя його батько і його, дочку з її мати і дочка в її в законі. А
вороги чоловікові домашні його вони. Matthew, 10:34-36
Істину Євангелія Ісуса Христа, яке ж Євангелія як Небесного батька, є прямим контрастує сатани
помилкових Євангеліє. З цієї причини тих, хто відмовляється бачити правда слово Боже, але
продовжити у прийнятті брехні сатани, поставить сина опозиції до батько і дочка опозиції до матері.

Особистий скорботи
Це виявилося пророчі для мене особисто. Ніхто з моїх брати чи сестри приймає або навіть хоче
почути все, що я говорю про від те, що Бог показав мені. У мене є два сини та декілька внуків і ніхто з
них не прийняли або навіть хочу, щоб почути те, що я повинен сказати. Коротше я стала набагато у моїй
власній родині. Я прийняти це як Ціна, яку я повинен платити взамін за мою віру у вчення Ісуса і що Бог
показав мені.
Це я знав особисто. Не встиг, ніж Бог мав доторкнувся до мене і тим самим дав мені можливість
не тільки бачити його істини, але до розуміння того, що він показав мені я намагався показати мою
дружину і ченців і черниць. Я намагався виявити їм те, що Бог відкрив мені, автобіографічному це для
мене, в порядку, він показав мені. З них тільки моя дружина з тероризмом, як істина, яку Бог дав мені
написати. Мій ченців і черниць погордували, що я показав їм. Незважаючи на те, що я показую їм слово
Боже, говорив з його власної губи, як доступні для всіх, хто вивчення, (не читав), але вивчення Біблії,
вони відкинули Божу істину, тому що це суперечить з те, що вони прийняли їх життя, і тому вони
продовжують обійняти брехні сатани, який погоджується з те, що вони вже вважають, щоб бути
правдою.
Мій двоюрідний брат, який я любив як брат все моє життя, здебільшого розірвали контакт зі
мною. Він міністр протестантська церква, і замість того, щоб як і раніше почути справжній слово Боже
від мене, він має заважало мені зв'язатися з ним. Як ті синедріон, який поклав тканини у вухах таким
чином, щоб запобігти слуху, коли Steven проповідували Ісуса як Месію, так теж має мій двоюрідний
брат, закладено вух, так що він не може почути справжній слово Боже.
Ісус вчить, що ми повинні покласти нашої любові до Бога, вище, що сім'ї, урок, я були змушені
вчитися, з біль і важких серця.
Той батька або матері більше, ніж мені, не гідний мене: та той син або дочка більше, ніж мені,
не гідний мене. Matthew 10:37
Дати вашого поклоніння Богу, ви повинні покласти Бога більше всього, навіть вашої любові для
матері і батька і вище вашої любові чоловіка/дружини та дітей. Для поклоніння Богові, щоб розмістити
вашу любов до нього, і все, що він виступає за перед навіть ваша турбота про вашому власному житті.

Гідний Бога
І він, що візьме не свого хреста і піде за мною слідом мене не гідний мене. Matthew 10:38
Нафанаїла його життя, той погубить її, а: і він, що loseth згубить душу свою ради мене
знайдуть його. Matthew 10:39
Якщо ви коливатися в ваше свідчення Божому Євангелії, ви можете просто зберегти земному
житті, але ви втратите ваш безсмертного життя. В той час, як ті, хто стоять швидко в свої свідчення
Бога, незважаючи на те, що вони можуть втратити їх земному житті вони будуть заробляти вічне життя,
як нагороду за твердою вірою.
Вас приймає приймає мене, і хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. І напоїть
пити до: один із цих малих чашки холодної води, тільки в ім'я учня, поправді кажу вам, він не втратить
своєї нагороди. Matthew 10:40-41
В цих віршах, Ісус говорить нам бути гідним його, що означає бути гідна істинного і правильний
поклоніння Богу, вам необхідно взяти свій хрест, що означає ходити пішки а не просто говорити
говорити. Якщо не з повного серця, душі і розуму вашого поклоніння Богу, то не по-справжньому
любити Бога. Як ви пам'ятаєте, слів: "з вашого повного серця, душі і розуму," наводиться цитата з
Второзаконня де Moses дав визначення як що Десять заповідей а з їх Ісус дав нам його перша заповідь,
який він назвав найбільшим з усіх заповідей. В тому, що Ісус говорить нам, що ведення Десять
заповідей найбільша заповідь всіх заповідей, то я пропоную вам скористатися прислухатися і почати
свій шлях відродження з одного, який живе під брехні сатани, для одного, який відроджується в правді
Бога-Ісус.

Чи є Ісус Месія?
І сталося, коли Ісус зробив наприкінці командувача Дванадцятьох своїх учнів, він звідти навчити
і їхніх містах проповідувати. Matthew 11:1
Тепер, коли (у Івана Христителя) чув у в'язниці робіт Христа, він послав двох учнів своїх і до
нього сказав: "чи ти він, хто має прийти, чи робити чекати нам іншого?" Matthew 11:2-3

Ісус відповів і сказав їм: "Ідіть і перекажіть знову тих речей, які ви чуєте й бачите: сліпі
отримувати прозрівають і криві ходять, прокажені і глухі чують, мертві воскресають і вбогим
звіщається їх. І Блаженний, хто спокуси не матиме у мене. Matthew 11:4-6
І як вони ж відійшли, Ісус почав говорити народові про Івана: "що ви ходили в пустиню, очерет,
що Вітер гойдає? Matthew 11:7
Ісус просить присутніх навкруги питання, "Чому ви ходили в пустиню до Івана Хрестителя? Ви
йдете бачити очерет, що Вітер гойдає?"
Але що ж ви ходили для побачити? Чоловіка, у м'які шати одягненого? Знайте, що вони носити
м'які одягу знаходяться в царському палаці. Matthew 11:8
Ісус задавати запитання, "ви ходили в пустиню знайти Джон, одягненого в штраф одяг? Ви не
знайдете ті, хто носить штраф одяг в пустелі, але в будинках царів і люди багатства."
Але що ж ви ходили для бачити пророка? так, кажу вам і більше, ніж пророк. Для цього він, з
яких написано: "Ось, я посилаю свого перед лицем Твоїм, що приготує дорогу Твою перед тобою."
Matthew 11:9-10
Поправді кажу вам, "серед них, які народилися від жінок бувало не піднялася більше ніж Іоанн
Хреститель: незважаючи є той найменший у Царстві Небесному більше він." Matthew 11:11
Ісус відповідає його власні питання, "ні, ви пішли вислухати свідчення Бога, як говорив через
його пророка, Джон."
Від днів же Івана Христителя й до цих пір в Царство Небесне силу насильства і на хапають
його сили. Всі пророки і закон пророкував до Івана. Matthew 11:12-13
І якщо ви отримаєте його, це Іллі, який має для прийти, "Той, хто має вуха, щоб слухати, нехай
слухає". Matthew 11:14-15
Це Ісуса спосіб сказати, "Мудрість виправдовується над своїми дітьми."
Це було промовляв, що Месія не прийде до, після того, як повернувся пророка Іллі. Еліас був
тільки один з двох чоловіків, які ніколи не знали, смерть смертні тіла, в тому, що вони підіймалися в
хмарах від Бога, ще живі, коли їх робота на землі була завершена.

Те, що Ісус говорить цих людей навколо нього, а також нас хто читає його словами, що Іван
Хреститель був Ілля, і таким чином пророцтва інститут виконував щодо Еліас, і що це дало тому доказ
того, що Ісус був Месією.

Прийти до Писання, будучи дитиною
Ісус то дає молитву до Небесного Батька.
Я дякую тобі, Отче, Господи неба й землі, тому що ти втаїв оце від премудрих і розумних та
його немовлятам відкрив промовив. Незважаючи на це, батько: Бо так було до вподоби в очах Твоїх.
Matthew 11:25-26
Ісус говорить нам, що тільки ті, хто приймає Божу істину, як ті діти мають якийсь шанс Царство
Небесне. В цю молитву Ісус є дякувати Бога Отця, що за його мудрість це так.
Чи знаєте ви, читач, що Ісус говорить вам в цьому вірші? Ви розумієте, що Ісус означає, що коли
він відноситься до тільки ті, хто були як маленькі діти могли зрозуміти, що він навчав, але ті, хто були
мудро і розумно, не розумію і таким чином відхилив те, що Ісус проповідує?
Як дорослі ми всі наші життєвого досвіду, які дають нам нашого розуміння та інтерпретацій, про
те, як поклоніння Богові, але в дитинстві, перш ніж ми були ті досвідом, ми погодимося що який сказали
нам, і що нічого не мають у нас дати порівняння, ми погодимося як вірно, коли розповів нам хтось ми
надійні.
Як дорослі ми вже є набір і розуміли переконання про те, як поклоніння Богові тому коли хтось
говорить нам те, що суперечить те, що ми вважаємо після час життя досвідом, було важко, якщо не
неможливим для нас прийняти все, що суперечить що вже розцінюється вірно.
Саме з цієї причини Ісус говорить нам: "Тільки ті прийти до Бога, як діти мають
можливість зарахування на небо," який просто ставлять засобом, прийняти те, що має свого
заснування у Святій Євангелії Бога, не порівняти те, що ви думаєте, ви знаєте з Писання, але завжди
приймати що якому говорять Бога як дитина прийняти те, що він сказав тими, що він довіряє.

Довіряйте слова Божого
Якщо ви вважаєте, що не вдалося знайти в Писанні, то вона мова не говорив Бог і тому не Бога.
Потім вважають, що говорив з Богом і відхилити або не подумати про те, що не підтримуються у
Писанні.

Пам'ятайте: яка розмовною Бога, Бога і, отже, правда і те, що не підтримуються у слово
Боже, тобто брехні сатани. Порівняти те, що ви вважаю з вашого життєвого досвіду, те, що говорив Бог і
написано в Писанні. Якщо ви не можете знайти в Писанні, що яка надає підтримку те, що ви вірите, то
ви вважаєте, що є брехнею сатани.
Пам'ятайте, що Бог говорить нам:
Я люблю їх, які люблять мене; і тих, хто мене старанно знайдуть мене. Приповісті 8:17
Це означає, що ті, хто беруть час і зусилля, старанно шукати за правду, вивчення Біблії, знайде
істини. Таким чином ви будете знати, від освіти правду, по суті і по суті, вже не в сліпу віру. Це тих, які
вважають, що з сліпа віра, а не за освітою, що сатана більшість любить, бо сліпо прийняти не знати, для
себе, так коли сатана говорить вам його брехня, ви прийняти їх як істина.

Традиція вірші Закону Божого
На той час Ісус відправився в суботу через кукурудзу. його учні були в hungered, і почали зривати
вух кукурудзи і з'їсти. Matthew 12:1
Для євреїв стало традицією, через закони, написаний рукою людини а керівництво царі та храм
старійшин, які зробили день суботній день dread, а не день з нетерпінням очікуємо. У наступні вірші
Ісус спроби повернути суботи як день радості в поклонінні Богу, автор показує, що суботу був
створений для людини, не що людина створена для суботи.
Написана в четвертої заповіді – це слова, "шість днів будеш ти трудових та виконати всі твої:
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."

Ключові слова тут у зв'язку з Matthew 12:1 вище, "ти не будеш робити будь-яку роботу," не є
однозначними в кращому випадку. Визначення, що Бог має на увазі слово "Робота" породили брехні
сатани і помилка старші Temple протягом поколінь, щоб наміри Божого. У своїх спробах залишатися
вірним Божі заповіді храм старійшин протягом поколінь викликало покарання за те, що не сприяє
причиною суботи в першу чергу.
Один такий злочин було те, що незаконно займаються врожаю сільськогосподарських культур,
що, будучи роботу, або участь в ті капюшон жвава. Як ви можете бачити Ісуса і його послідовники не
були збирання зернових, але були просто збір кукурудзи на їх негайне споживання, однак храм
старійшин і людей в цілому, як колихання своїх помилок протягом поколінь, вважається той факт, що
вони повинні були вибрати кукурудзи, щоб склав гріх проти четвертої заповіді і тому покарання , навіть
закидання камінням до смерті.
Але коли фарисеї побачили його, вони сказали йому: "Ось, твої учні зробити чого не годиться
робити на день суботній." Matthew 12:2
Але він (Ісуса), сказав їм: "Хіба не читали те, що зробив David, коли він був на hungered і ті, що
були з ним; як він вступив в Божому домі та й їла showbread, який не був законним для його з'їсти, ні
для них, що були з ним, але тільки для священиків?" Matthew 12:3-4
Або ви не читали в законі, як що в суботу священиком у храмі profane суботи і бездоганний?
Matthew 12:5
Те, що Ісус робить є виправлення те, що було помилково, надавши цей яскравий приклад. Ісус
також прирівнюючи своїм учням, що священики.
Але я кажу вам: "що в цьому місці є одним більше, ніж на храм." Matthew 12:6
Ісус то говорить усіх присутніх, що там "в цьому місці," є одним більше, ніж на храм. Храм був
побудований як символ прихід Месії, так що коли він прибув він повинен був би вже престолі на місці.
Що храми мета вказують прихід Месії, означало, що Месія, перевищує храму, для храму було але Месії
на престол, але, що Ісус був Месією.
Але якщо ви б знали, що це meaneth, я буду мати милосердя і не жертвувати, ви б не, засудили до
безневинний. Бо Син Людський є Господь навіть освятити суботній день. Matthew 12:7-8
У вище вірші Ісус говорить нам, що він насправді Месії, і що тому ті пророцтва були виконані. У
наведених вище прикладів Ісус також показує, що традиції і законів, які розвивалися з спроба дати

визначення слову "Робота" виріс на речі, які не такі, як Бог наперед. В останньому вірші Ісус говорить,
що він Месією, Сина Божого. має право виправити її назад до визначення призначений Богом.

Творимо добро
І коли він вилетів звідти, він пішов у їхній синагозі знайшовся: І ось, там була людина, яка мала
свою руку засохлими. І вони запитали його, кажучи: "це законним, щоб залікувати в суботу?" вони
можуть звинуватити його. Matthew 12:10

Пам'ятайте: ці люди є фарисеї, що Ісус говорив до. Вони побачили Ісуса і його вчення як
загроза для їх джерелом доходу та їх статусу в суспільстві. Тому, коли вони запитали його, якщо
зцілення в суботу була законною, вона була зі знанням, що він скаже так, таким чином даючи їм докази,
щоб звинуватити його в розірвати давню традицію, що вони провели помилково, тому сприймається
помилково, як закон про Moses і Бога.
І він їм сказав: "те, що людина буде цього серед вас, яка повинна мати одну вівцю і потрапляти
в яму в суботу, буде він не лежав утримувати її і підніміть її на? Який обсяг пір є людиною, краще, ніж
вівцю? Тому то це годиться робити добре суботніх днів". Matthew 12:11-12
Ключове слово тут є: "Ну," означає Показати милосердя і співчуття і настільки ж зробити роботу
лордів. Вони від попередніх вчення Ісуса. Те, що Ісус говорить, якщо ви брати участь у речей для
подальшого славу Бога Отця, то вона не може бути гріх, але робити добре.
Повернути до безпеки овець, є втілюємо в життя ці моральні імперативи вчив Ісус, тому немає
гріха можуть бути здійснені.
Залікувати хтось з обмеженими можливостями полягає у практиці милосердя і співчуття,
повинні брати участь у відношеннях Бога і тому це не є гріхом.
Тоді каже людина, «Простягни свою руку.», і він простяг він; і він був відновлений вся, як, як і
інші. Matthew 12:13
Тоді фарисеї пішли і провів Рада проти нього, як його погубити. Matthew 12:14
Мій особистий намагаючись залишатися вірним сенс що дозволено робити і що не дозволено
робити в суботу я використав ці вище віршах якості мого керівництва. Якщо те, що я займатися на благо
інших, показ милосердя або щедрість, то це добре і не гріх, робити. Я також побачити, хто є лікарів і

медсестер, які працюють у години день суботній, щоб робити роботу Бога, так що вони не знаходяться в
гріх, коли вони йдуть на роботу.
Коли Ісус вийшов у години день суботній і проповідував, видужав і змусили злих духів, він
виконував роботу Бога, так що, Отже якщо я вийти на день суботній і проповідувати іншим, потім я теж
займаюся роботі Бога і тому не може бути в гріху.
Моє розуміння про те, що Ісус навчав як до щодо день суботній, щоб уникнути займатися все, що
є гріхом. Це гріх купити або продати протягом години суботній день; тому я триматися подалі від
магазинів та інших закладів роздрібної протягом години освятити суботній день.
Це гріх займатися будь-якою діяльністю, яка має потенціал, будучи представником помилкової
релігії або що проповідує Євангелію проти Бога. Це з цим на увазі, чому я не потрапляють у будинках
будь-якого з моєї родини, що не приймають справжній слово Боже, протягом години освятити суботній
день. При цьому, вони могли б займатися релігійна обрядовість або обговорення, що грунтується на
помилкових Євангелії сатани, а потім я теж, може бути заплямований такі заходи. Замість того, щоб
шанс такі речі, я залишився в моєму власному будинку, де немає такого роду заходів буде відбуватися.

Божої істини вірші брехні сатани
Є урок, витягнуті з цього заходу. Чи знаєте ви, читач, цей урок є? Розглянемо фарисеї, не думаю,
що їх злі ж люди, а люди, які мали час життя досвідом, який сказав їм, щоб поклонятися Богу в певному
сенсі, а потім розглянути питання про Ісуса, не, як ми знаємо його бути Син Божий, а як фарисеї
сприймати йому: чоловіче, хто проповідує Євангелію, які є суперечливими, щоб більша частина того,
що фарисеї утримуйте Божої істини.
Холдинг щільно прилягає до традиції, як Закон Божий, а не законослухняність як написано,
процвітає в світі, в якому я живу. Коли ви приймаєте як істина, що яких є не розмовною губи Бога і
написані рука його пророків, ваш поклоніння Богу тому помилково, але будучи засліплені брехнею
сатани, ви не можете бачити його обману. Так коли хтось на зразок мене приходить і говорить вам, що
ваша поклоніння Богу це помилково, ви відмовитися від мене, що я кажу і тим самим відхилити
справжній слово Боже.

Ти з Богом, чи проти Бога
Хто не зо мною є проти мене; і він, що збирає не зі мною дехто за кордоном. Matthew 12:30

Ви розумієте, що Ісус говорить в цьому вірші? Якщо ви любити Бога і поклоніння йому, як він
команд, обійняти і писати на серце його заповіді та прожити своє життя за змістом цих заповідей, то ви
з ним, ви належите до Божого святих. Якщо ви не зберігати всі заповіді Бога, тим самим не
поклоняються Богу як він наказує, то ви не з ним, і Бог бачить лише у чорно-білому. Якщо ви коритися
більше Богу, потім ви показати свою любов до Бога, якщо ви не підкорятися або поклоняються Богу в
інший спосіб, ніж те, що він наказує, то ви ненавидите Бога, немає не середній шлях.
Можливо нижче наведено з більшою ясністю, у наведеному нижче прикладі. Коли Ісус
повернеться, (друге пришестя), він буде називати всіх святих Божому, які помер і в своїх могилах, до
нього в хмарах. Потім він буде називати тих, які як і раніше живуть хто святих Божому, до нього, як
добре. Тому дані, які є святих Бог буде з ним. Все, які залишаються на землі, в своїх могилах або живий
є розкидані по всій землі, які не те, що з Ісусом, що вони за кордон розкидані.
Святого Бога визначається Ісуса як: тих, які дотримуватися Заповідей Божих і мають свідчення
Ісуса Христа. Одкровення 12:17

Гріхи батька
Тому то кажу вам "всякі гріха, богозневага прощено людям: але богохульство проти Святого
Духа не буде прощено людям. І кожен, хто каже слова проти син людський, буде прощено йому:, але
кожен, хто каже проти Святого Духа, не буде прощено йому, ні в цьому світі, ні в світі приїхати.
Matthew 12:31-32
У вище два вірші Ісус говорить нам, що хоча ми згрішили, це не надто пізно для нас. Якщо ми
каятися наших гріхів, просіть у Бога прощення простить нам. Але ми повинні каятися в правду і
насправді, якщо ви кажете, ви розкаявся, але у вашому серці немає, Бог буде знати.
Однак, якщо ви згрішили проти Духом Святим, ти навмисне і свідомо сприяння помилкові
доктрини, які зменшують ім'я і характер Бога. Якщо муніципалітет священик або інші релігійного
лідера, який навчає інших неправду (і ви знаєте, щоб бути неправду) і ще ви до цих пір називають їх
вірно, то зневажати проти Святого Духа. Святий Дух є живого слова Бога, Бога Святого Писання. Коли
ви навмисно або свідомо змінить значення Божої Святого Писання, то ви гріху проти Духом Святим.
Наприклад, Буття 3:4, Люцифер сказали, Адам і Єва, що вони "не неодмінно помре," якщо вони
їдять дерева пізнання добра і зла. Таким чином, він був заклик, Бога брехуном. Бо Бог сказав їм, що
вони неодмінно помре. Зателефонувавши на Бога брехуном, Люцифер чинили гріх проти Святого Духа;

Він дотримані на добре ім'я і честь Бога зміна слів говорив Бог, а тим самим змінивши свій сенс щось
інше.
Ми сказали, що людина народжується на землю з гріх Адама, це зумовлено тому, що вони їли з
Заборонене дерево, незважаючи на те, що Бог сказав їм не робити.
Але з дерева знання добра й зла не їж від нього: бо в день, коли його їди ти напевно помреш.
Буття 2:17
Але це не гріх, який ми всі несемо. Реальна гріха, гріх, який непростимо, є, що Адам і Єва
повірила брехні сатани, як істина і істини Бога як брехня. Коли сатана сказав їм, що Бог брехав їм
звіщено древа пізнання, що якщо вони їли з нього вони стануть як Бога, а Бог не хочуть їх для
досягнення цього рівня, рівний йому.
І промовив до жінки, але змій "Ye Умерти не вмрете: Бо відає Бог, що в той же день ви їсти, то
ваші очі, і ви будете немов Боги, знаючи добро і зло." Книга Буття 3:4-5
Адам і Єва вважали сатани, хоча вони, пізнавши Бога особисто і близько. Він був свого батька,
брата і Бога. Бог прийшов і сів з ними в саду один день кожну тиждень, щоб поспілкуватися з ними
(субота), але вони любили його так мало, що вони прийняті лежить повідомила їм сатана, а не
покладатися на слові Божому як істина. Це цей гріх, який був непростимо, не до фактичного харчування
від плоду з того дерева.
Це цей гріх, що Ісус пробачив, коли він помер на Хресті. Більше не дітей доведеться заплатити
за гріхи їхніх батьків. Відтепер, на сьогоднішній день, коли Ісус був прибитий до хреста, будемо
підзвітною лише для наших власних гріхів, більше не будь-якої вiдповiдальностi за гріхи наших батьків.
Це дається підтримки в наступний вірш.
Батьків не ставиться до смерті за дітей, і не дітей забитий для батьків; але кожна людина
повинна покласти до смерті за свої власні гріхи. Второзаконня 24:16
Гріхи, які ми здійснюємо по життю себе може бути прощений, тільки якщо ми просимо, щоб Бог
простить нам. Якщо ви не попросити вибачення, тоді Бог не може пробачити ви. Для мене це ще ще
один доказ того, що постійне Божого Десять заповідей фонд будь-який істинний і правильний
поклоніння Богу. Єдиний спосіб, що щось є гріхом є якщо опозиції до Word і Закону Божого. Десять
заповідей є Закон Бога; тому є єдиним способом ви можете грішити, щоб бути в порушення до десяти
заповідей.

Але кажу вам, "що кожне простою слово, що всі люди повинні будуть говорити, вони повинні
надати обліковому запису їх в Судний день. Для за твої слова ти будеш буде виправдано і за твої слова
ти будеш засудила." Matthew 12:36-37
Для Бога, слова, які ви говорите стосуються безпосередньо ваші думки, а ваші думки відносяться
безпосередньо до вашого серця. Якщо ви любити Бога і дотримуйтесь його законів і прийняті Десять
заповідей і написані їх на ваших серцях, то немає в нім підступу можуть надходити з вашого рота.
Якщо, з іншого боку ви вибрати заповіді, які ви хотіли б зберегти, то ваше серце не є чистим, і буде
говорити слова, які є огидними Богу.
Ось, дні приходять, (наприкінці днів), говорить Господь, що я зроблю новий Завіт з будинку
Юдиних: не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків в день, що я взяв їх за руку, щоб вивести
їх з єгипетського краю; який свого заповіта, вони гальмо, хоча я був чоловік їм, говорить Господь. Але
це повинно бути заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого; Після того, як ті дні (наприкінці днів),
говорить Господь, я поклав мій закону в їх всередину частин і писати в їхніх серцях; і Бог, і вони повинні
бути Мій народ. Єремії 31:31-33
Фраза "після"тих днів, є посиланням на кінці часів і кінець днів і тисячолітнього правління
Ісуса на землі.
Бог буде писати їх, (законів Бога, який є Десять заповідей) а також морального вченню Ісуса, в їх
серцях. Тільки ті, хто взяв законів Бога і пройшли через відродження особистості та морального
характеру, перебираючи Десять заповідей і зробити моралі Бога, щоб бути їх мораль будуть підпадають
під Новий Заповіт з Богом. Більше не є необхідним, мати крайньої плоті обрізаний, але Бог хоче, щоб
отримати серце обрізаний.
Це зводиться до є ті, хто говорити говорити, але не йти прогулянки, будуть судити залежать свої
власні слова, які вони самі говорив протягом багатьох років свого життя. Ті, хто протягом цього
терміну, пройти через процес стає одним з Богом, ті, що ходять у дусі Господнього, не потрібно буде
обличчям Судний день, але буде серед тих, хто приймаються в хмарах, щоб бути з Ісусом, коли він
повертається.

Божої сім'ї
Хоча він ще говорив людям, ось його мати і брати його стояв без, бажаючи говорити з ним.
Один і сказав йому: "Ось, матір і братів твоїх без стенду, бажаючи говорити з тобою." Matthew
12:46-47
А він відповів і промовив до нього, що розповідав йому "хто моя мати, і які мої браття?" І він
простяг руку до своїх учнів і сказав: "оце, моя мама і мої браття! Для whosoever повинен виконати
волю мого Отця, що на небі так само є мій брат і сестра і матері". Matthew 12:48-50
Коротше кажучи, якщо ви обійняти вченню Ісуса, який, як показано в його перша заповідь
включає в себе і заснована на збереження десяти заповідей, які дати визначення до виконання волі Отця,
що на небі, то ви брати до Ісуса, і він твій брат, сестра і матері, іншими словами, Ісус-це ваша сім'я.
Якщо ви не жити за вченням Ісуса, то ви не брати до Ісуса і тому не є з ним але за кордон
розкидані. Сказати, що ти християнин, не є такою ж, як життя вашого життя в межах вченню Ісуса. Вам
доведеться ходити пішки а не просто говорити говорити.
Ви розумієте те, що Ісус має на увазі? Якщо ви слухняності до Бога, шляхом виконання його
заповідей і поклоніння Богові, як він заповідав, що ми поклоняємося йому, що прописано у перших
чотирьох з десяти заповідей, і якщо ви також взяли Божого моралі і зробив це моралі, як прописано в
останні шість з десяти заповідей, то ви теж, брат і брати до Ісуса , бо ви робите воля Отця.
Ті, хто вважають себе ледве святих Бога, але не підпадають під визначення вище, є ті, хто
вважають себе християнином або євреїв, але насправді поклоняються Богу на відміну від того, що він
наказує. Християни дати словах бути християнином, але їхні серця далеко не поклонятися йому, як він
команд. Євреїв, які відкидає Ісуса як Месію, може зберегти Десять заповідей, але без свідчення Ісуса, є
не поклонінням як він керує.
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