Глава 4
Вчення Ісуса Христа
Ісус навчає зі притч
"Притчу" визначається як: декілька хвилин простою історії, що лю
ди можуть стосуватися, що свідчить про моральний
або релігійні урок.

Притча про сіяча
Ось вийшов сіяч сіяти; і сіяв він зерна, упали до речі стороні, і пташки налетіли прийшли та їх
повидзьобували: упало на ґрунт кам'янистий, де вони не мали багато землі: і негайно посходили, бо
була; землі: І коли сонце було вгору, вони були випаленої; і тому, що вони не корінь, вони сухої геть. І
упало між терен; і терен виросло і душили їм: але одного впала в хороші землі і вивів фрукти, деякі
послугами багатокротно, деякі sixtyfold, деякі thirtyfold. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає?
Matthew 13:3-9
Коли Ісус розповів притчу маси людей зібралися навколо нього, він був упевнений що мало, якщо будьяка б зрозуміти, про те, що він говорив. Останні кілька слів виявити це, "Хто має вуха, щоб слухати,
нехай слухає". Розумієш означає ця притча?
"Сіяч" є людина, (фермер) хто рослини насіння. Це один з перших
символікою, що Ісус використовує у створенні точки або даючи нам урок. Знаючи це символіка, думати
про те, що Ісус говорив по відношенню до мети Бога й Ісуса.
Фермер не фермер на всіх, але є символізм для чогось іншого підійде.
Насіння не насіння, але символізують щось інше.

Знаючи таємниці
Ісус дає пояснення цю притчу далі, але спочатку Він вчить нас, ще один урок.
А учні прийшов і сказав йому: "Чому ти кажеш їм у притчах?" Matthew 13:10
А він відповів і сказав їм: "тому, що"він є вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, але їм
не дано. Matthew 13:11
Те, що Ісус говорив у цьому вірші, що учні Бога необхідно зрозуміти сенс Ісус навчає, але середній
людина на вулиці, не зможуть зрозуміти не менше спочатку проводиться, і вони можуть тільки
викладатися якщо хочуть, щоб поклонятися Богу, як він керує. Якщо ви вже думаєте, що спосіб ви
поклоняються Богу правильний, то ви напевно не зможете зрозуміти Притча вище на свій розсуд.

Кожен, хто імущих розуміння
Для whosoever hath, йому дасться і він повинен мати більше достатку; але кожен, хто ж не
має, від нього повинен бути забрані навіть що він hath. Matthew 13:12
В ці вірші Ісус говорить про святих Бога. Таким чином, слова "для whosoever hath," можна знайти, хто
взяти час і зусилля, шукати Бога, буде мати те, що вони вже на шляху до духовних речей (віра в Бога).
"До дасться, і він повинен мати більше достатку;" Бог дасть йому (святих Божому), більше і в
достатку.
Це не відноситься до земному житті, для хоча я знайшов Бога і показані Богом все, що я пишу на
цих сторінках, я фінансово набагато бідніші, ніж я коли-небудь були до знаходження Бога. Ці вище
вірші відносяться до світ, що прийде після того, як зло було видалено з цієї Всесвіту, так і в житті після
Воскресіння на вічне життя.
Слова "для whosoever хто має," буквально можна знайти віри і розуміння того, як дати
поклоніння Богу. Тих, хто шукає для справжній слово Боже старанно буде мати те, що вони вже є і
багато іншого, і це ті, хто святих Бога. Всіх тих з людиною, який коли-небудь ходив на землі, деякі з них
мають більшого багатства, ніж інші. Є ті, які дали поклоніння Богу, як він наказує, ці перші слова
спрямовуються.

Кожен, хто не має
Ці Однак хто не шукає Бога з обачності і рішучості серця ті, хто Ісус, говорячи про в наступних
словах, ", але кожен, хто ж не має, від нього повинен бути забрані навіть він хто має" так що вони
будуть не залишилося нічого, навіть не те, що вони вже мають.
Те, що вони вже мають земному житті і що буде заберуть в Судний день, тих, хто не шукати Бога
і дати вірно і правильний поклоніння батька отримає тільки Божий гнів в Судний день, не будь-які
подарунки. Все, що вони мають в цьому житті буде видалено з ними, тому що в смерті, ви взяти, не
зможе з вами.
Це можна краще зрозуміти, як видно з точки зору другого пришестя Ісуса. У той час, ті, які шукали Бога
і, отже, Святим Богом, буде тримати, які вони мають (життя), але отримаєте ще більш вступу в небеса і
життя вічне. Ті, хто відмовляються Божої істини втратить не лише все, що вони придбали в цьому житті,
але втратить свої життя Hells вогонь як добре.

Маючи очей, але не бачу
Тому говорити я до них у притчі: тому що вони бачачи бачити не; а почувши, вони не чують, ні
вони розуміють. Matthew 13:13
Незважаючи на те, що ті, хто відмовляються Божої істини є очі, щоб бачити з, вони сліпі до істини,
незважаючи на те, що вони мають вуха, щоб чути з, вони відмовляються почути Божої істини, і тому
вони не можуть зрозуміти, що яких представлений перед ними.
Я знаю, що це правда, тому що в моїй родині, що я люблю, що можна побачити, що я показати їм, що
Бог показав мені перші, або чути слова Божого, який я говорив їм, і показав, ці слова у Писанні.
Моя Сім'я є серед тих, яких Ісус Говорячи про у вище віршах, які будуть слухання мої слова як
дано мені Богом, але буде не чути істину, маючи очі, щоб бачити не побачите і тому не буде отримати
розуміння.

Маючи вуха, але не чую
Для цього народу серце воском брутто, і їх вуха є нудним слуху і їхніх очах вони закрили; щоб не
будь-коли вони повинні побачити своїми очима і чути з їх вуха, повинні розуміти, серцем і буде
перетворено, і я повинен вздоровляти їх. Matthew 13:15

Ключові слова, щоб те, що Ісус говорить нам в цьому вірші є, "і бути перетворені. Якщо ви
відкрити себе Божу істину, як дитина є відкритим для навчання і таким чином можуть чути і бачити і
розуміти, потім вам буде перетворено з віра, заснована на брехні сатани, сатана помилкових Євангелія,
на поклоніння Богу, заснований на справжній слово Боже, Святий Боже Євангеліє.
Як Святий Боже вам буде видужав після Ісуса другий найближчі, "і я повинні залікувати їх".
Будь-які немочі, який має Святого Бога в цьому житті, Бог буде зцілювати і зробити вас весь після
Воскресіння на вічне життя.

Учні бачити, чути і розуміти
Але Блаженні ваші очі, бо вони бачать: та повагою вуха, бо вони чують. Matthew 13:16
Це учні Ісуса, які призначені ці слова, не тільки його перших апостолів, але й нас, які живуть у віках
слухняності до Бога. Він говорить нам, що коли він говорив цю притчу, учні його знав про те, що він
говорив і тому Блаженні, і якщо ви знали, що сенс, перш ніж читати пояснення Ісуса, то ви теж
благословили.

Притча про сіяча пояснив
Послухайте ж притчу про сіяча. Matthew 13:18
Тому що ви читаєте ці слова, і я припускаю, що ви, отже, старанно в пошуках Божої істини, я підозрюю,
що ви будете зрозуміли на те, що Ісус намагається навчити нас, але про всяк випадок, що ви не впевнені
у значенні, Ісус дає нам визначення так що вам не доведеться покладатися лише на те, що я написав.

До речі боку
Коли будь-хто слухає слово про Царство і але не розуміє, а потім приходить лукавий і краде
посіяне в серці його. Це той, який отримав насіння шляхом збоку. Matthew 13:19
Лукавого , звичайно, сатана, але не просто сатана людини, але сатана помилкових Євангеліє.
Якщо, коли ви чуєте слово Боже, але через відмову розглянути його через ваш поточний і давню вважає,
або що у вас не цікавиться нічого спільного з будь-якої релігії або обговорення Писання, то сатана
переміг над вашою душею, і ви повинні тільки Пекельна вогонь з нетерпінням очікуємо.

Пам'ятайте про це: Анти Христос та невірний пророк не є чоловіки, але ідея або краще
визначено як релігія. Правда, є люди, на чолі з цих релігій, але вони релігій перш за все. Ця релігія
виглядає і відчуває себе правильний релігії Бога, тому що кращі сказав брехня є ті, які є 90% правду і
тільки 10% брехня.

Підробні релігій
Ці помилкові релігії є підробки правдиву віру, дали Десять заповідей та вчення Ісуса. Ось чому,
коли почуєте сатани помилкових Євангеліє проповідував, це звучить як це Святе Євангеліє богів.
Просто контрафактних $100 законопроекту виглядає як реальна річ для тих, хто не отримали
освіти в цьому, так теж виглядає сатани помилкових Євангеліє і звук, як справжній слово Боже для тих,
хто не освічені в те, що Бог має насправді сказав і були опубліковані в книгах Біблії.

Божа трюїзм
Саме з цієї причини, що Бог дав мені і через мене ти, Божий трюїзм;
Якщо Бог говорив він, то ви знайдете його у Святій Євангелії Божої, якщо Бог не
говорити на ньому, то він не знаходиться у Святій Євангелії Божої.
Необхідно старанно; вивчення Біблії ставлячи питання, як ви робите, а потім знайшли час і
зусилля, щоб знайти відповіді на свої питання, через молитви і старанного дослідження. Переконайтеся,
що ви тільки приймаються до істини, те, що ви впевнені, що говорив Бог і записані в Біблії Богом
пророки. Навчання собі до вивчення того, що написано в Біблії, є ключем до отримання розуміння.
Сліпа Віра являє собою шлях до прийняття брехні сатани.

Не розуміючи
Коли будь-хто слухає слово про Царство і але не розуміє, а потім приходить лукавий і краде
посіяне в серці його. Це той, який отримав насіння шляхом збоку. Matthew 13:19
Надати чітке значення цього вірша мені дати у наведеному нижче прикладі.
Протягом цих писань, які на цій сторінці, я вже не раз говорили що Субота Неділя брехні сатани, і тоді я
дав вірші в Біблії, які роблять його дуже ясно, що сьомий день тижня (субота) є Божий день відпочинку.
Якщо, коли ви читали це, ви розуміли і отже прийнято правду про це, а потім ви почули слова Божого і
розуміли.

Якщо якщо ви читали це що неділю брехні сатани, але відхилити цю істину і продовжувати
спостерігати як лордів день неділі, потім сліпим і глухим на слово Боже. У цьому ви приймаєте Wicked
один, в тому, що ви прийняли його брехня над справжній слово Боже. Ви, таким чином, один на узбіччі.
Справжній слово Боже проповідували вам, поки ти засліпила і глухі до цих слів.

У місцях, Кам'яна
Але він, що отримав насіння на ґрунт кам'янистий, саме він що слухає слово і anon з радістю
приймає його; Ще хто має він не корінь у себе, але dureth на деякий час: Бо коли скорботи чи
переслідування ariseth через слово, потроху він образитися. Matthew 13:20-21
Якщо ви в перший коли вірші слухання слова Божого його, з радістю отримали, але потім висміювали
і завдає удару вашу згоду з слова Божого, то ви відхилити істини через цей гонінняі повернутися до
віри, засновані на помилкових Євангелії сатани, який повинен сказати, що Божої істини, стає
образливим для вас, тому що інші переслідуючих вас для цієї істини.
Це майже трапилося зі мною. На початку, хоча моя віра була ще ковані, інші висміювали те, що Бог
показав мені. Коли я спробував повторити те, що Бог показав мені ці іншим користувачам, вони знову
посміявся наді мною, і тоді вони стала воюючою стороною по відношенню до мене. Члени моєї сім'ї, які
мають сильні і давній релігійних вважає, намагалися вплинути мене від те, що Бог показав мені і
прийняти, що який проповідували в цих церквах, що вони були присутні. Я став набагато і любов, що я
знав від всіх моя сім'я воском холодно, до такого ступеня, що прийняти до моєї дружини і любові, яку
Бог показав мені, я знайти себе в цьому житті.
Моя віра і знання, які я отримав тримав мене сильні так що я не печера, від тиску, що чиниться моєї
родини. У цьому я продемонстрував, що у мене є корінь, і коли тиск, моя віра дозволило мені рости і
процвітати в істинне і правильний поклоніння Богу.
Інші, які не мають кореня, буде печера до зовнішнього тиску, і вони відвернутися від слова Божого і
повернутися до брехні, як вони жили до слухання Божої істини.

Між терен
Він також, що отримав насіння між терен є він що слухає слова; догляду цього світу а й омана
багатства, дросель слово, і він стає безплідних. Matthew 13:22

Той, хто чує слово Боже, але так турбуються про багатство, що це життя пропозиції, дасть пріоритет для
придбання тих багатства і дозволити слово Боже залишаються без уваги. Для вас, щоб почути слово
Боже, це одне, але ви також повинні продовжити з цією базою слухання вчитися і шукає більше Божої
істини. Ви особисто необхідно докласти зусиль, часу, молитви та споглядання; Інакше буде випускати з
Божої істини і повернутися до ваших старих шляхів, котрі основуються лежить сатана, сатана
помилкових Євангеліє.
Є ті з моєю родиною, яка настільки занурений у свої робочі місця або професій, що вони не мають часу
для слово Боже, і хоча я говорив його частин до них, вони відкидають її, оскільки вона не сприяє їх
прагнення до багатства цій землі, вони необхідності ніякого відношення до багатства Божих обіцянь і не
в змозі бачити, як вивчення Бога Святого Писання буде надати їм допомогу в їх зусиллях щоб блискучі
bobbles і речей цю землю їх. Вони просто не розуміють, що всі багатства це життя не може бути
прийняті з ними і тому не має значення в будь-яких можливих життя після Воскресіння.

В хороший грунт
Але він, що отримав насіння в хороший грунт він що слухає, який також приносить плоди і
народжує, деякі і сторицею, деякі шістдесят, деякі тридцяти років. Matthew 13:23
Той, хто чує справжній слово Боже і приймає радість у слові і ставить своє життя в цьому світі до рук
Бога і дозволяє Бога, дати йому напрямок, як у житті і пошук слова Божого і дозволяє Бога, показати
йому дедалі більше його істини, беручи часу і зусиль на вивчення та дослідження Біблії , то він є
Святого Бога. Це він, що є хорошим грунтом, родючі сад, де Божа любов буде рости і процвітати.

Пшениця і кукіль
Іншу притчу подав Він їм, кажучи: "Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре
насіння на полі своїм:" Matthew 13:24
Слово, "порівняти", показує, що Ісус ще раз за допомогою символікою, і тому як з першого притчі,
викладає нас, використовуючи те, що ми можемо ставитися до, але це було його тільки символічно, що
він насправді говорить нам.
Слова "Царство Небесне," використовуються, щоб вказати, що ці символікою є відносно істинне
поклоніння Богу, і тих, хто буде враховуватися в Царство Небесне, для поклоніння Богові, як він
наказує.

Сіяч
У вище віршах, Бог є сіяч, "подібне до чоловіка, що посіяв" в тому, що він Бог "добре насіння посіяв."
Добре насіння є справжнім слово Боже, і з цього, людина встановлюється по шостий день створення і
Бонд в послуху.
Коли Бог сотворив Вселенну, він створив свою правду і його закони протягом всього процесу,
пояснив нам в розділ 1 книги буття. Коли Господь встановив людина на землі, людина була Бонда за ті
Закон Божий. Подібно тому, як людина кріпиться до землі тяжкості і не оснащені, щоб літати, так теж є
людина Бонда за Божим моралі.

Батько і син
Додана підтримка в наступні вірші урахуванням цих пояснень від буття. В цих віршах, Христос
даючи введення в хто він є і невелике пояснення про стосунки між батьком і сином.
Володар захоплював мене на початку свого шляху перед його роботи старих. Приповісті 8:22
Господь є Бог Отець; На початку шляху, відноситься до Бога Отця та його заснування його моральних
бази і все, що він виступає за, ви могли б називати це, коли Бог спочатку встановлено його моральний
кодекс, Христа повинна була.
я була створена з everlasting, від початку, або коли-небудь землі був. Приповісті 8:23
Те, що Христос говорить нам тут, що задовго до того, як Бог сотворив землю, сина була вже з батьком.
Слово "Земля", яка використовується тут, не відноситься до планети Земля, але до місця що Бог називає
землі, де він приніс про spark створення.
І земля була без форми і недійсними; Буття 1:2
Як ви бачите, Бога Говорячи про місце, де він встановлює створення включалося до землі, вона є
без форми і недійсним. Таким чином, що Христос говорить нам, що він був частиною Бога Отця навіть
до чорний void ніщо, що Бог називає землі існували. Це підтверджено або принаймні надана підтримка у
вірші наступного.
, Коли не було ніяких борги., я був вивів; коли не було ніяких фонтани буяє з водою. Перш ніж
гори були врегульовані до пагорбів, був я вивів: хоча поки він (Бог) не зробив землі, ні поля, ні найвища
частина пил світу. Приповісті 8:24-26

Коли він підготував небеса, я був там: коли він поставив компас на обличчя глибини: Приповісті
8:27
Як ви пам'ятаєте, я давав пояснення, що Бог є той, хто встановив закони, за допомогою якого
працює Всесвіту, законів фізики, будучи частиною закон Бога і це вище віршах, показує, що це правда.
Встановити компас,"полягає у створенні правилами або інструкці
ями про те, як щось буде працювати або працювати .
Подібно тому, як закони фізики є компас, які дають положення про те, як Всесвіт функцій, так
теж є Десять заповідей компас, які дають положення про те, як людина є функції.
Коли він створений хмари вище: коли він зміцнив фонтани глибокий: коли він дав до моря свій
указ, що вода не повинна приймати його заповіді: коли він призначений фондів землі: тоді я був ним, як
один виховувалися з ним: і я був щодня його уподоба радіє завжди перед ним. Приповісті 8:28-30
Знову в ці три вірші, вона в даний час показані і встановленому що Бог є той, хто зробив правила який
Всесвіт функцій. Це дається ще сильніше забезпечення слова: ",що вода не повинна приймати його
заповіді." Як з Божої Десять заповідей, які вимовляються як людина, це функціонувати поводяться Бог
дав заповідь параметри роботи Всесвіту.

Бог є творець
Що всі ці вірші кажуть, що Бог або Христос дає пояснення що це був Бог, який встановив
правила, яким функції Всесвіту, або як вчені називають це, закони фізики. Ви бачите, Бог є творцем від
на мікроскопічних до на галактичного, Всесвіт роботи, як це робить, тому що Бог наказав, що вона
повинна.

Добре насіння
Добре насіння є до Святого Писання, "що посіяв був добре насіння в своїй
області," що Бог дав людині, так що ми будемо розуміти і знати, що Бог очікує від нас. З цих інструкцій
людина знає, що Бог очікує від нас, якщо ми просто витрачати час і зусилля, щоб дізнатися, що вони
означають.
Коли ви зберігаєте Божі заповіді, ти слухняності до Бога. Святе Євангеліє є слово Боже і було
приділено Ізраїлевих синів в перший раз в письмовій формі через Moses. Боже Євангеліє з року перед
тим, як Господь встановив людина на землі, однак, як я показав у пояснення Божого творіння. Саме

через Moses, пророк Божий, що Бог дав людині його Слово Господнє письмовій формі. Від Святої
Євангелії Бога, що Божої істини може бути поширений. Це в книгах Біблії, що ви знайдете Божої
Святого Писання, як сказав пророки Бога і записуються всі людиною, мати доступ до.

Поле
"Поле" є світу або на "Земля", що посіяв був добре насіння в своїй галузі. Коли Бог створив це
землі, це було чудово, коли Бог викликати життя вічного на землі, це був ідеальний, і коли Господь
встановив людина на землі людина був відмінним. Коли Бог дав людині, його заповіді й постанови,
вони були досконалі. Тільки тоді, коли людина зупинився, підкоряючись Божих заповідей через брехні
сатани, людина потрапляють від цього досконалості нерівності гріха.
Слова, "подібне до чоловіка," є символічним Бога, або син людський, фермер, які посіяли його
Святого Писання на світ.

Коли люди спали
Але коли люди спали, свого ворога прийшов і куколю між пшеницю і пішов його шляху. Matthew
13:25
",Коли люди спали," посилається на той факт, що людина перестала бути старанним в їх розуміння та
дотримання Заповідей Божих, і через відсутність обачність, сатана міг обдурити людини через брехнею
та спотвореннями інтерпретацій слово Боже.

Чоловіки
"Чоловіки," про відноситься до всього людства, які спали в їх сліпоти Божої істини, завдяки
брехні і обманів сатани або байдужість до жодної згадки про Бога або його Євангеліє.

Ворог
Сатана є "ворог", але вона йде глибше, ніж це. Ім'я сатана не є ім'я, яке Бог дав тільки Люцифер
коли він впала від благодаті. Назва сатана відноситься до всіх, ангел і людина, хто падіння від благодаті
Божої. Сатана є ім'я, яке Бог дав до всіх заходів проти Бога і поклоніння. Люцифер був першим, щоб

стати сатани, але всі занепалі ангели і тих людей, які працюють для сприяння непокорі Богу, також
сатани.
Вважати сатана будучи релігії, навантаженого в непокорі законів і моралі Бога. Анти Христос та
невірний пророк є аспекти сатани, тим, що вони занадто релігій, які проповідують непокорі Богу.

Кукіль
У ці слова, і куколю між пшеницю, ви можете думати про кукіль як ті Лежить сата
на і кукіль вбудовувати його в с правда словом Божим, що добре насіння або пшениці .
Це має більший сенс, якщо порівняти його до слова Біблії. У книгах Біблії ви знайдете добре
слово Боже; те, що ця притча вчить нас що вбудований в сторінки Біблії, які містять Божої істини є
брехні сатани, а також. Я показав цей факт в декількох випадках у цих писань, де слова в сучасному
день мов не має таке ж значення, як Бог спочатку призначений, коли вперше написані пророків у
стародавній Іврит і Грецька. Якщо змінити значення слова Божого, то вона перестає бути слово Боже і
стає брехня. Це таким чином, що деякі брехні сатани сказав.

Пшениця
Ви також можете подумати пшениці як святе слово Боже, що сатана має вбудований його
брехня, кукіль, в с до Євангелія Божого, тим самим змінивши слово Боже в те, що не Бога, але лежить.
Те, що Ісус пояснюючи нам, є, що сатана змішані лежить зі Святої Євангелії Бога на сторінках
Біблії. Кращий шлях, який може зрозуміти є, що сатана має забруднені Біблії з його брехня. Саме з цієї
причини, що ми повинні вивчати Біблію з обачності і не просто читати його, як ви б читати Роман.

Діти лукавого
Тих людей, які прийняли ці брехні і думаю, що їх бути Святий Боже Євангеліє є, сини лукавого
(сатана) і вони роблять так тому, що вони не старанно шукати Бога, але досить прийняти через сліпа
Віра, яка є інший брехні сатани, бо Бог хоче, щоб ви зрозуміли, а це вимагає знання, які в свою чергу,
вимагає ретельного вивчення. Це ті, хто не шукає уважно для Божої істини, яку Бог буде мати його
Женців, які ангели, розшарування разом і кинути у пекельний вогонь, в той час, як ті, хто піднімаються
вгору від добре насіння, Святим Богом, отримаєте вічне життя і вхід на небо.

Плевели є брехні сатани
Але коли лезо, яке віддаляє і приніс кинуло, а потім з'явилися кукіль також. Matthew 13:26
Ті, хто чув слово Боже душили і витіснена тих, помилкові Євангелія сатани. Для деяких було б важко
сказати в Євангелії від Бога від сатани помилкових Євангелія, так само, як це важко сказати молодим
паростків пшениці з молоді пагони бур'янів.

Господареві раби
Господареві раби є Ангелів Богтак прийшли господареві раби і промовив до нього:
Сер, не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Від звідки ж узявся кукіль? Matthew 13:27
Він сказав їм: "ворог вчинив це." Слуги відказав Йому: "Ти хочеш, то які ми йдемо і Зберіть їх?"
Matthew 13:28
Але він сказав: "ні; щоб не у той час як ye Зберіть кукіль, ye викорінити вгору також пшениця з
їх." Matthew 13:29
Нехай обидва разом рости аж до жнив: і під час збору врожаю, я буду говорити Женців,
зібрати ye спочатку кукіль і пов'язувати їх в пачках повинні записати їх: але зібрати пшеницю в мій
сарай. Matthew 13:30
Коли пшеницю заводу тільки виникли з землі, це може бути важко розрізнити пшениці з бур'янами. Це
вірно святих Бога та тих, які думають, що вони святих. Тому фермер (Бог) говорить, нехай вони ростуть
разом, і ми будемо знати один від одного під час збору врожаю.
Те, що Бог говорив тут тому, що у нього є надія, що через свій час життя на землі, хто втратив у
сатани лежить ще може бачити правду та таким чином зберегти, якщо він повинен нехай його ангелів
(Жатки), виводити їх до передчасно, вони можуть підтягти також ті, які в іншому випадку можуть бути
перетворені.
Ось чому Бог дозволив сатані час мати владу над землею. Якщо Бог просто позбувся сатани на початку
його брехні, а він легко міг би мати, то людина не буде мати можливість вибору над брехні сатани свої
власні рішення, заповіді Бога. Бог хоче нашу любов і поклоніння йому бути, тому що ми віддати йому
по нашу власну вибору, не примусу. Бог хоче нашу любов до нього повинні бути засновані на наші

знання того, хто і що Бог і розшифровується як, якщо ти не знаєш, з яких Бог, а потім як можна будьколи любити його з вашого серця, душі і розуму?
Дозволяючи сатана свого часу, ті, хто прийде до Бога, роблять це з любові і поваги за які він і те, що він
відстоює, вони є пшениця, а всі інші кукіль або бур'янами. Вище було моє пояснення притчу оцю. Ісус
дає його пояснення цю притчу наступним чином.

За словами Ісуса'
Поле є світу; добре насіння – це сини царства; але кукіль – сини лукавого; Matthew 13:38
Це знову дає докази того, що там два Євангелія, сатани помилкових Євангеліє і Святий Боже
Євангеліє, знаючи, який з них, які на основі вашого поклоніння Богу важливо, щоб ваш йти до вічного
життя або вічної смерті. Бог відкрив для мене простий спосіб визначення правду від брехні, я надати це
посвідчення в наступному.

Божа трюїзм
Якщо Бог говорив він, то ви знайдете його у Святій Євангелії,
Якщо Бог говорив він, то це правда,
Це правда, тому що це Бога,
Це Божий, бо Бог говорив він.
Якщо Бог не говорю це, то ви не знайдете його у Святій Євангелії,
Якщо Бог не говорю це, то це брехня,
Це брехня, тому що це не Божа,
Немає Бога, тому що Бог не говорю.

Для прикладу: Широко поширена думка християнами що Бог уповноважених і потурання
перенесення суботи від 7-й день тижня (субота) до першого дня тижня (неділя). Звертаюсь до вас, де в
Біблії ж можна сказати що?
Якщо вона мова не говорив Богом тоді це не Божа. З лютого 2008 року я провів більшу частину
мого вільного часу у досліджень і розвідок книг Біблії і історія людини як він ставиться до речі
пророкував, я ніколи не знайшли будь-які інструкції або заповідь Богом, або Ісус, це перший день тижня
лордів день відпочинку. Я знайшов кілька разів, однак де Бог говорить нам, що сьомий день тижня його

Святий суботній день; Буття, розділ 2 і вихід глава 20:10 назвемо лише два. Існує ще один приклад в
Біблії, яка допомагає зрозуміти, як працює трюїзм Божого.

Пасха
Коли Moses і люди були в безпеці в Синаї, після того, з Єгипту, Бог сказав їм, що вони і їх
майбутніх поколінь були пам'ятати, що Бог зробив для них, спостерігаючи пасху. Ми знаємо, це Бога,
тому що це написано в Біблії. Не тільки Бог команду коли пасху слід дотримуватися, але які продукти
потрібно підготувати, як готувати їжу а потім як з'їсти їжу. В цьому Бог є дуже конкретною і наміром
неминуча. Те ж саме в редакції четвертої заповіді, Бог однаково конкретні і його цільове день
відпочинку є певні.
Тому я прошу вас, де це написано з таких точні вказівки про зарахування суботи від дня сьомого
свято для unholy перший день тижня? Якщо вона мова не говорив Богом тоді це не Божа. Це таким
чином, що Диявол переконує деякі з його лежить на нас, і це цих брехні, які є сатани помилкових
Євангелія, тобто у вище притчі кукіль.
Ворога, що посіяв їх є диявол; Урожай – кінець світу; і Женців Ангелів. Matthew 13:39
Ворог(сатана), посіяв кукіль, (помилкових Євангеліє).
Урожай – другого пришестя Христа.
На урожай ангелів Бог буде окремий праведників, (ті, хто тримати Божих заповідей і мають
свідчення Ісуса), від нечестивих.
А тому кукіль зібрали і спалили у вогні; так і має бути в кінці цього світу. Matthew 13:40
Hells вогонь чекає всіх, хто відмовляється поклоніння Богові, як він керує. Тому цю притчу,
"пшениця і кукіль" є пророцтва, даного Ісусом кінця днів і другого пришестя Христа.
Син людський пошле його ангелів, і зберуть із Царства його всі спокуси і тих, хто чинить
беззаконня, Matthew 13:41
Син людський, є посиланням на Ісуса.
Ті, хто образити Бог є ті, хто не поклоняються Богу, як він керує.

Ті, хто чинить беззаконня є ті, які не мають обняв моралі Бога, як це прописано в останні шість
Десять заповідей, а також викладає нам Ісус і тих, хто не поклоняються Богу, як він має прописано в
перших чотирьох з десяти заповідей.
І їх повкидають до печі огненної: буде там плач і скрегіт зубів. Matthew 13:42
До печі є Hells вогонь.
Буде плач і скрегіт зубів тому, що ті, що поклоняються сатани помилкових Євангелія, думаючи,
що вони є поклоніння Богові, як він наказує, не зможуть повірити, коли Бог відкидає їх. Ці люди, які є
сильними в їх культу, які завдяки брехні сатани, буде повністю захоплені зненацька що Бог бачить їх не
його Святим, а ті, хто має знак звіра. Саме з цієї причини, що вони буде плач і скрегіт зубів.
Це попередження, не приймають те, що інші люди розповісти вам, як істини, але знаю для себе,
якщо це правда чи брехня старанного дослідження та досліджень а в молитві до Бога. Просити Бога,
щоб показати вам свою правду і дати вам розуміння того, що коли ви бачите його істини ви сприйме це
як істина.
Потім повинен праведників просвітив, як сонце у Царстві свого Отця. Хто має вуха, щоб
слухати, нехай слухає! Matthew 13:43
Праведники просвітив, тому, що більше не буде будь-який сатани ошуканих залишив на землі,
після другого пришестя Христа, тільки святих Божому буде ліворуч і все зло, видалені Христа.
В даний час у світі, тих, хто поклонятися відповідно до брехні сатани, або дати ні поклоніння
взагалі; більше, ніж ті, які можуть бути визначені як святих Бога. Коли Ісус повернеться, і все зло, буде
видалено з землі, залишиться лише святі Божому, і вони буде світити, більше не того, щоб жити в тіні
зло і на обдурять.

На 144,000
Ісус говорить нам в книга одкровення, що перед тим, як Велика війна спалахує, буде 144000
святих Бог дав Божому Марк. Щоб зрозуміти, що значення цього, Порівняйте це з як багато людей, які в
даний час живуть на землі, або 7,000,000,000 або семи мільярдів. Якщо ви співвідношення це на ви мати
0.002057% населення Землі може бути визначена як Святого Бога, тоді як 99,9979% населення, не може
бути визначена як святих Бога. Знаючи це, може ви щиро вірю, що ти один з святих Бога?
Відповісти на це в іншому світлі, передбачається, що є принаймні 1,000,000,000 або один мільярд
християн у світі сьогодні. Співвідношення на це і ви отримаєте, 14.2857% населення Землі вважають

себе бути християнином. Ви розумієте, проблема з цим? Беручи до уваги більш ніж 14% населення
вважає себе бути християнином, Бог тільки розпізнає. 002057% або менше, ніж 1/4ї один відсоток бути
Святим Богом.
Я задаю вам питання; Якщо Бог бачить так мало, менше 1% як святі і християн, припадає понад
14%, то не це розповісти вам, що бути християнином не дорівнює будучи Святого Бога.
Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає, є ще один спосіб сказати, час іде, подумайте про
ваше життя і вашу віру.

Пам'ятайте: якщо розмовляють губи Бога, то це-це Божої, якщо Бог не говорити, а потім
брехня.

Виконав Закон Божий?
Загальновизнаним є той факт, багато хто з християнській релігії Десять заповідей були виконані з
точки програм, надання їм застарілих Ісуса. Вони скажуть вам, що як християнин ви благодаттю через
благодать Божу, просто сповідують, що Ісус є вашого Спасителя. Тим не менш, якщо ви звернули увагу
до вченню Ісуса, ви побачите, що Ісус не тільки вчить нас про Десять заповідей, але що він має на них, а
також розширеною.
Якщо Ісус вчить їх потім, як це можливо, що він, робить їх застарілі? Це ви бачили на власні очі
як я дав вам цитати з Біблії. Якщо Бог говорив він, написано в Біблії, якщо Бог не говорю це, то ви не
знайдете його в Біблії. Це християнські переконання є по суті брехні сатани, і саме тому Бог не
розпізнає всі християни в світі як будучи Святим Богом.

Рибалок нетто
Нижче наведено ще раз пророчі символізм кінця днів і другого пришестя Христа.
Знову ж таки, Царство Небесне, як мережі, що була кинули його в море а зібрав: який, коли він
наповниться, тягнуть на берег і сів та зібрав хороше в судинах, непотріб же геть. Matthew 13:47-48
Так і має бути в кінці світу: ангели вийде і розірвати wicked з числа праведний і їх повкидають
до печі: буде там плач і скрегіт зубів. Matthew 13:49-50
Ісус промовляє до них: «ви зрозуміли все це?" Matthew 13:51

Ви розумієте Притча про пшеницю і кукіль і Ісуса пояснення їх? Якщо так, то може Господь дати
своє благословення вам, якщо ви не впевнені, чи повністю здивований, то не поспішати, щоб споглядати
притчі і мої пояснення, а потім Ісуса пояснення. Потім в молитві до Бога, попросіть його керівництво і
розуміння. Коли ви приймаєте саме тим першим кроком до шукаю з Божої істини, тоді він відповість на
ваші молитви. Однак, ви повинні вважати, що крок і бути готовими до будь-які інші додаткових заходів,
що Бог веде вас взяти, інакше ваше серце не є справді в ньому, і ви не дійсно у пошуках правди. Бог
буде знати.

Традиції вірші Закон Божий
Один шлях, що сатана розповідає його лежить через створення традицій протягом кількох
поколінь, поки люди тільки знаю, традиції і не дають вважають, як вона знаходиться в пряме протиріччя
з слова Божого.

Шануй свого батька та матір
Потім прийшов до Ісуса книжники та фарисеї Єрусалиму, кажучи: "Чому твої учні ламають
передання старших? Бо вони мити не руки, коли хліб споживають." Matthew 15:1-2
А він відповів і сказав їм: "Чому й ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Бо Бог
заповів, говорячи: Шануй свого батька та матері: і хто проклинає батька чи матір, хай
смертю помре." Matthew 15:3-4
Але ye сказати: "кожен, хто ви скажете 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 з Богом жодного ефекту на ваш традицій. " Matthew 15:5-6
Традиція склалися протягом багатьох поколінь, що якщо дитина передала у подарунок храму те,
що хотів би піти на піклування у віці або infirmed батьків, що дитина не буде порушенням п'ята
заповідь, честь матері і батька. При цьому, традиція затінених Закону Божого. Це блюзнірство, бо
законів Бога є кінцева авторитет, закони і традиції чоловіків знаходяться в підпорядкуванні законам
Бога.

Лицеміри
Випробовуєте, добре зробили Ісая пророкував про вас, кажуть, цей народ draweth близько до
мене з їх уст і шанує мене губами; але їхні серця далека від мене. Але марно шанують мене, бо доктрини
заповідей. Matthew 15:7-9
До того ж очевидні урок дізналися тут щодо помилка заповнені традиції створений храм
старійшин, другий висновок можна зробити помітні. Ісус вчить про Десять заповідей. Чому Ісус давати
коментарі щодо традиція, що затьмарює заповідь, якщо Десять заповідей були винесені застарілих ним?

Пам'ятайте: якщо розмовляють губи Бога, то це правда, якщо вона мова не говорив з Богом,
то це брехня.
Цей урок тримає сьогодні, як і істина. Утримуйте для традицію, започатковану в Оголошенні
300's Римської церкви, тобто неділю правильного дня суботи християнина. Немає нічого в Писанні;
немає інструкція або команду від Бога або Ісус, що це правильно. Четверта заповідь є дуже специфічним
щодо того, які день тижня, сьомого дня, що Бог освятив і освячена, тому дотримуватися будь-який
інший день тижня, щоб бути в прямій опозиції до слова Божого.
Якщо ви християнин, і ваш церква відзначає в суботу неділю, тоді ви і ваша церква не Бога і
засліплені брехнею сатани. Прокинься, час іде! Ті, хто очі нехай бачу, тих, хто має вуха нехай чує.

Те, що опоганює
І він називається безліч і сказав їм: "чую, яскравіше і зрозуміти: мало, що, що йде в рот defileth
людиною. але це що приходить з уст, це defileth людина. " Matthew 15:10-11

Пам'ятайте: ці вірші даючи щодо провалу апостолів мити руки перед їдять хліб, що якщо ви
думаєте про це, не санітарно обговорення. Не ви спочатку мийте руки перш ніж сісти поїсти? Ісус не дає
обговорення праворуч або неправильно з не миття рук, однак, замість цього, Ісус показує як традиції
храму перебувають в опозиції до законів Бога.
Ключ до розуміння вище віршах з двох, можна знайти в сенсом фрази, "defileth людини". Слово
осквернити визначається як: щоб зіпсувати, Древнє море під Сімфер
ополем, Сюллі або despoil. Те, що Ісус має на увазі це дійство приготування грішний,
яка була ідеальна. Ісус говорив слова, які ви говорите; визначити, що в серці людини.

Як вас опоганює? Ви розумієте, що Ісус має на увазі? Що це таке, що виходить з уст чоловік, те
людину опоганює? Їжі з брудних рук осквернити ви? Я не думаю. Ісус говорить нам, що це не їжа, яку
ми їмо що буде поганить, але те, що виходить з уст, що буде людину опоганює.
Якщо ви розмовляєте праведний слів, як це визначено в Бога моралі, то ви стали праведниками,
якщо ви говорите, що говорить або брехня або слова гніву, то ви не праведний і, отже, грішник і
заплямували ваше тіло.

Фарисеї образилися
Тоді учні його і промовив до нього: "Знаєш що фарисеї, почувши це слово?" Matthew 15:12
Фарисеї тому, що Ісус дав свідчення, що було на відміну від традиції храму і священики храму
покласти більше значення свої традиції, ніж на законів Бога, не на відміну від багатьох традицій
відмічаються християни та євреї сьогодні. Це далі говорять про Ісуса в наступному.
Тоді видаватимуть вас до муки і вб'ють вас: та ye повинен будуть ненавидіти всі народи за
Ймення Моє. І багато-хто ображатися і видавати один одного і один одного будуть ненавидіти. І
воскреснуть багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Matthew 24:9-11
У вище віршах Ісус дає пророцтва кінця часів, і 1260 років, що антихрист буде воювати на святі
Божого. Ключ до розуміння цього пророцтва є фраза, "за Ймення Моє." Фарисеї причина була, тому що
Ісус говорив проти традиції і як вони були опозиції до Закону Божого. Під час від розп'яття Ісуса поки
анти Христос здатність воювати зі святими взято від неї (1798), ті, хто були святих Бог переслідували і
ненавидів для їх кажучи справжній слово, коли люди в цілому не хочете почути правду, але вважали за
краще почути брехня, розмовною священики антихриста.
У моїх зусиль, щоб показати мою сім'ю та інші, які Бог показав мені я образив їх. Хоча я
вказувати на Писанні як підтримка слова, що я говорю, я їх образити, тому що правда не згоден з те, що
вони вважали своїм життям. Подібно тому, як фарисеї та інші ненавидів Ісуса, коли він проповідував
справжній слово Боже, так що теж де і апостолів Ісуса ненавидів їх проповіддю справжній слово.

Сліпий веде сліпого
А він відповів і сказав: "усяка рослина, яку насадив не Отець мій Небесний, буде вирвана з
коренем. Залишіть ви їх: вони бути сліпим лідерів сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обидва впаде в
рів. Matthew 15:13-14

Є ключем до розуміння цих двох вірші словами, " Який насадив не Отець мій Небесний ." Те,
що Ісус каже: Якщо Бог не посадити його, то він не Бога, як Божий трюїзм говорить нам, що якщо Бог
не говорити, це не буде Бога і тому повинні бути брехня. Подібно тому, як Ісус говорить нам, що ці
рослини не посадив Бог буде "вирвана з коренем," так що теж буде все, що поклоняються відповідно до
сатани помилкових Євангеліє вирвана з коренем в кінці днів.
А Петро відповів і сказав йому: "оголосити нам цю притчу." Matthew 15:15
Бог викликало, що Пітер б запитати це Ісуса, таким чином, щоб забезпечити мети за надану Ісус
можливість дати ретельне роз'яснення це таким чином, щоб залишити ніяких сумнівів щодо його
значення.

Пам'ятайте: всі ці вірші відносяться до скарга ним фарисеї, що учні Ісуса не миють руки
перед їжею.
А Ісус відказав: "чи ж і ви без розуміння? Чи ж ви не розумієте що що тільки вступає в в гирлі
живіт і назовні виходить осадка? Але ті речі, які виходять із рот вийде від серця; і вони осквернити
людина. Для з серця виходять лихі думки, вбивства, розпуста, крадіж, крадіжок, неправдиво, говорить:
це те, що людину опоганює: а їсти руками unwashen defileth не людина. " Matthew 15:16-20
Я також вважаю, що це ще один Ісуса намагається показати, що суботи був розроблений Бога за
людина а не людина для суботи. Це також йде разом з думкою, що це вже не неправильно, є продукти,
що під закони Moses було заборонено. Якщо ви не осквернили за їжу ви їсте, то не важливо, що ви їсте.
Знову ж таки, це моя думка, ви повинні дати молитви до Бога і це вирішуйте самі, як з все, що я
представляю в цьому дослідженні Біблії.

Ісус вчить Десять заповідей
Всі ці гріхи, що Ісус говорить про, лихі думки, вбивства, розпуста, крадіж, крадіжок,
неправдиво, говорить, включені в шести моральних імперативи знайдені десяти заповідей. Ісус вчить
щодо Десять заповідей, яким чином, то є, вони винесено застарілі? Вважають, що Десять заповідей
надає застарілих Ісуса-це вірити брехні сатани. Все, що Ісус навчає щось робити з те, як поклоніння
Богові, як він Бог команди, яка заснована на десять заповідей.
До наших днів уроки вчив Ісус є зосереджено на нашому морального характеру, і як ми повинні
бути моральних істоти, як Бог. Якщо ми обійми Бога моралі і зробити це наша, а потім ми стати однією
з Богом.

Вважаючи ваше життя в руках
Наступним уроком має справу з вірою, що Бога Всемогутнього, і якщо ми ставимо себе в його
догляду, немає нічого, що не може бути досягнуто.

Жінка Ханаан
Потім Ісус звідти пішов і у землі Тиру й Сидону. І ось, жінка Ханаана вийшли з берегів ж і
заволав його, кажучи: «Помилуй мене, О Господи, ти син David; Моя дочка це важко вузької з диявол".
Але він відповів їй ні слова. І його учнів прийшов і благав його, кажучи: "відправити її геть; бо вона
волаючого після нас." А він відповів і сказав: "я не надіслано, але до: загублена вівця доме Ізраїлів."
Matthew 15:21-24
Ви бачите, головною причиною, що Ісус був відправлений від Бога, Отця ходити серед нас було
не подасть милосердя для всього людства, а Показати помилка шляхах їх нащадків Якова, які втратили
свій шлях з правдою слово Боже.
Потім вона прийшла і вклонявся йому та благав: "Господи, допоможи мені". А він відповів і
сказав: "Це не відповідають взяти хліба Дитяча та кинь собаки". І вона сказав, "Правда, Господь: але
собаки їдять крихти, які падають з їх майстри стіл." Matthew 15:25-27
У цьому жінка, яка не є нащадком Якова, показує свою віру і переконання, що Ісус є Месія, Син
Божий.
Тоді Ісус відповів і промовив до неї "О жінко, великий є Віра твоя: буде тобі, як ти хочеш." І її
дочка одужала від того самого годину. Matthew 15:28
Ця жінка, яка перебувала за ханаанеянин, і, отже, не іудея, який, таким чином не кров нащадок
Яків, запитує, що Ісус бере шкода при її дочка і звільнити її від демонів, що засмучує її.
Але Ісус сказав: "Ні, я прийшов за загублену овечку Ізраїлю, не для язичників і поган, які є, але
собаки в порівнянні з Ізраїлевих."
Жінка дарує поклоніння Ісуса, ставлячи себе на землю перед Ісусом, кажучи: "Так, ми є собаки,
але навіть собаки їдять крихти, які падають таблиці своїх господарів".
З цього показ віра, що він Ісус є Син Божий, Ісус гранти її те, що вона має попросив у нього.
Подумайте про це в контексті. Жінка, ханаанеянин, швидше за все був не освіти у дію законів Moses

Десять заповідей, поки вона бачить Ісуса як Сина Божого і дає поклоніння йому. Це чисто віра, дізнався
від щирого серця а не від знання закону.

Ісус канали чотири тисячі
І Ісус відійшов звідти і прийшли майже до Галілейського моря; і пішов на гору і сів там. І
приступило до нього, маючи з ними тих, хто калік, сліпих, німих, калічать, та багато інших і клали їх
до Ісусових ніг. і він зцілив їх: жахнулися, що безліч задавалися питанням, коли вони побачили дурний,
щоб говорити, покалічених бути весь, кульгавий ходити і сліпих бачити: і вони славили Бога Ізраїля.
Matthew 15:29-31
Тоді Ісус назвав його учні до нього і сказав: "я то змилуйсь над масами людей, тому що вони як і
раніше зі мною зараз три дні і не мають нічого, щоб поїсти: і не пошлю їх геть посту, щоб не вони
слабкий само." Matthew 15:32
А учні його сказати йому: "де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки
народу?" Matthew 15:33
"І Ісус промовляє до них: скільки любить чините?" і вони сказали: "сім і кілька рибки." Matthew
15:34
І він ізвелів посідати народові на землю. Matthew 15:35
І, взявши сім хлібів і риб і подяку, поламав і дав його учням, а учні народові. Matthew 15:36
І вони всі їли й: і позосталих кусків назбирали відбитим м'ясом, що було залишено сім кошиків
повних. Matthew 15:37
І що їли вони чотири тисячі чоловіків, крім жінок і дітей. Matthew 15:38
Ця кількість людей покинули свої будинки і стежили Ісус протягом трьох днів. У цьому вони
поклали свою віру і їх життя в руках Бога та його сина. Вони мали пішли за Ісусом, далеко в пустелю
від будь-якого міста, знаючи, що вони були покласти себе під загрозою голоду, спраги і, поки вони
ходили з Ісусом, тому що в нього вони побачили, що вони були б безпечно і піклуються. Це може не
були досягнуті логічно, але через віру в Бога і його син.
Саме через цей захід, що Ісус вчить нас сильною урок; Якщо ви покласти вашу віру в Бога і
підкорятися його заповідей, то він буде піклуватися про вас. Бог дасть вам те, що вам потрібне з в обмін

на ваш поклоніння йому. Так само, як цей розповідаючи про це чудо, Богом годувати цю велику
кількість людей, він дасть вам те, що ви маєте потрібні.

Історія Йонас
Прийшли фарисеї та саддукеї, і, випробовуючи, просили його показати їх ознаки із неба. А він
відповів і сказав їм: "звечора, ви звечора кажете" він буде Погода: червоніє бо небо. І вранці, він буде
непогожий до дня: бо небо червоний і зменшуючи. " O випробовуєте, ви можете Небесне обличчя небо;
але може ви не будемо розрізняти ознаки часу: злий і перелюбнім покоління шукає після знак? І там
повинен ніяких ознак Дарований, але знак пророк Джонас. І він залишив їх відійшов. Matthew 16:1-4
Урок, що Ісус намагається навчити, ці старші храм і ви і я, може бути розумів тільки якщо ми
витрачати час і зусилля, щоб вивчати історію Джонас, так що це де я візьму вас наступного. Не
перейдуть кожен вірш в книзі Йони, я залишаю це до вас, щоб читати все це, я замість цього буде давати
тільки коментар щодо вірші, які я вважаю, що найбільш відповідні для розуміння того, що Ісус,
говорячи про.

Іони тікає від Бога
Зараз Слово Господнє прийшли до Йони син Йони, кажучи: "виникають, перейдіть до Ніневія,
місто велике і плакати проти нього; для їх нечестя є придумати передо мною." Іони 1:1-2
Бог звертається до Йони, "перейти до міста Ніневія і проповідуйте мою Євангелію, що вони
знають, вони є злом, і таким чином вони будуть каятися."
Але Іона встав, щоб бігти до Паршіш від лиця Господнього і пішов в Йоппії; і він знайшов
кораблі, що йде до Паршіш: так що він заплатив за проїзд їх і спустився в неї, щоб піти з ними до
Паршіш від лиця Господнього. Іони 1:3
Іони залишилося в страху голос Божий, і замість того, щоб Ніневія, як Бог наказав йому зробити,
він намагається піти в інше місце таким чином, щоб піти від голос Бога.

Бурі
Але Господь послав на великий вітер в море, і там вітра в море, так що судно було б бути
порушений. Іони 1:4

Бог дав Іона команду і намір, що Іона виконує те, що Бог заповідав йому. Врешті-решт Іона є
кинули його в море іншими користувачами, на борту судна, що він на і поглинають на велику рибу.
Протягом трьох днів і ночей Іони в живіт китаі молиться Господу Богу за прощення своїх гріхів, і що
він побіг від Бога. Іони грішили проти Бога, відмовляючись зробити, як Господь наказав був йому
зробити. Ми всі знаємо, що це неможливо, щоб залишитися в живих, більше, ніж кілька хвилин в живіт
кита, але всемогутній Бог має владу, щоб тримати нас від смерті, щоб Іона зіткнулися з його гріх і є час,
щоб подумати про зло, що він має кованого. При цьому він потім робить молитви до Бога, просити
вибачення його гріховності.
Коли моя душа втратив свідомість всередині мене я згадав, що Господь: і моя молитва прийшла
в тобі: у твоїх Святий храм. Вони, які дотримують лежачи суєт покинули свої власні милосердя. Але
буде жертвувати тобі з голосом подяки; Я віддам, що я обіцяв. Порятунок є Господа. І Господь
промовляв до риби і рвало на іони при сухій землі. Іони 2:7-10

Казки або Божої істини
Я розповів більш ніж однією людиною що це оповідання, як ця чому вони не вірять в Бога. Вони
кажуть, що це неможливо вижити в живіт риба або кита навіть кілька хвилин, то тільки три дні.
Я кажу до тих, хто думає, що так неможливо для вас, щоб вижити в живіт риби, але це тому, що
ви не знаю Бога. Тільки у вірі може ви знаєте, що ця історія можлива, оскільки Бога Всемогутнього, і
для той, хто створив Всесвіту, як малі, як збереження чоловік живий в живіт риба, нічого, це ніщо. Коли
вам пізнати Бога, як я прийшов з ним, у мене немає проблем, не тільки вірити з вірою, але з
впевненістю, знаючи, що ця історія це правда. Якщо розмовляють від Бога, то це правда.

Фарисеїв урок
Виникає питання, що ця історія має спільного з тим, що Ісус говорить фарисеї і садукеї?
Відповідь виглядає наступним чином:
Йонас був бунтівний проти Бога; він не підкорився командуванням Бог і намагалися уникнути
Бог бігти в іншого землі. Йонас дізнався, що на непослух Богу має наслідки, і немає ніде в цьому
всесвіті що ви можете втекти, що Бог не будете знати, де ви є і як змусити вас підкорятися або дати вам
дисципліни.

Я не думаю, Люцифер це розуміє, бо свого часу на руку, і він поки що повстати проти способи
Бога. Що стосується фарисеї і садукеї владу і багатство, що вони так довго, як храм стояв, було
прийнято від них коли Бог викликало храмі знищено римлянами. Це покарання, однак, є м'який що
чекає їх, що настільки ненавидів Ісуса, коли вони введуть ще раз лицем до лиця з Ісусом в Судний день.
Це була Божа мета священики храму та старших, тримати народ Ізраїля від втрачають віру і
падіння в Язичництво, проповідуючи Святий Боже Євангеліє. Але це було корупції старійшин багатство
і влада породженого храму, що викликало їх насправді бути причиною людей втратити свій шлях.
Принаймні Йонас побачив його помилку і покаялися, храм старійшин вбили Ісуса на Хресті і ще
ніколи не покаялися. Ісус додає цей урок в наступні вірші.

Остерігайтеся помилкових Євангеліє сатани
І коли учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Тоді Ісус сказав їм: ", обережний і
Стережіться уважливо фарисейської та саддукейської". І вони міркували й казали: "тому, що ми ж
хлібів не взяли." Що, коли Ісус, знавши, він їм сказав: "O маловірні, міркуєте серед самих себе, тому що
ви хлібів не взяли? Matthew 16:5-8
Це спантеличує мені. Незважаючи на те, що апостоли Ісуса була на час, прогулянок з ним і
почувши його вчення в обличчя, вони все ще не вдалося подивитися, хто був Ісус, саме тому Ісус
відноситься до них, як "маловірні."
Чи ви ще не розумієте й не пам'ятаєте про п'ять хлібів на п'ять тисяч і скільки кошів ви
зібрали? Ні сім хлібів на чотирьох тисяч і скільки кошів ви зібрали? Як виходить, що ви не розумієте
що я промовляв його не вам щодо хліб, що ви повинні остерігатися уважливо фарисейської та з
садукеї? " Matthew 16:9-11
Потім зрозумів, вони як те, що він bade їх не Стережіться уважливо хліба, але доктрини
фарисеї і садукеї. Matthew 16:12
Те, що Ісус говорить своїм учням, щоб Остерігайтеся вчення про храм старших, що його
пошкоджено і більше не слово Бога, але помилкової Євангеліє. Сатана є Принц брехунів і corruptor, Ісус
попереджає своїм апостолам цього.
Я хочу, щоб ви зрозуміли, що все це записано в книгах Біблії це зумовлено тим, що ви теж
повинні розуміти, що церкви сьогодні так само, як корумповані і помилково як були старші храму.

Будьте обережні, про те, що вони проповідують, витрачати час і зусилля, щоб дізнатися для себе, якщо
те, що вони проповідують вам справжній слово Боже, або помилкові Євангеліє сатани.

Християнських церков
Те, що Ісус попереджає вас і я про, що там помилкових Євангеліє, яке вчить помилкові доктрини,
яка не Бог, але свого ворога, сатана. Просто Подумайте про це таким чином, храм був релігійних і
духовних центр народ Ізраїлю. Так було пошкоджено сатани, і навіть храм старійшин мали піддався
спокус сатани. Це перетворився дім Божий будинку язичницької релігії не більше поклоніння Богу.
Трохи дивно, що Бог викликало храмі знищено, не один раз, а двічі.
Думати, що дуже дім Божий який був побудований так, що коли прибув Месії, б престолі вже
чекають на нього, було так пошкоджено що не тільки його не вітати Ісуса з розкритими обіймами коли
він вступив в неї на задній частині дупу, як давнє пророцтво сказав, що він буде, але замість цього він
був узятий тортур і смерті на Хресті.
Цей однакові помилкові звіщається сьогодні, і ті, які очолюють сьогодні церков є пошкоджені це
помилкове Євангеліє як храм старших першого століття були пошкоджені. Прокидатися! Час спливає.

Скелі церква Христа
Коли Ісус прийшов до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів, говорячи: "Хто чоловіків
кажуть, що на Людського Сина підіймаються я?" І вони сказав: "Деякі кажуть, що ти Іоанн
Хреститель: деякі, Еліас; і інші, Єремія або один із пророків." Matthew 16:13-14
В цих віршах, Ісус запитливо з його апостолів " Які люди кажуть, що я ." Апостоли реагувати
що люди сказати, він реінкарнація Іоанна Хрестителя або Іллі, або навіть Єремії."
Промовляє до них:, "а хто сказати, що мене маєте?" Matthew 16:15
Люди не мали вигоду від інтимні відносини з Ісусом, що апостоли мали, так що Ісус просить їх, "
Ви за кого я ? "
І Simon Петро відповів і сказав; "Ти Христос, син Бога Живого". Matthew 16:16
А Ісус відповів і сказав йому: "благословенний мистецтва ти, сину Йонин Simon: бо плоть і кров
hath не виявили тебе, але мій Небесний. Matthew 16:17

І я також кажу тобі: "що ти Петро, і на скелі оцій побудую я моїй церкві; і врата пекла її не
переможуть проти нього. Matthew 16:18
Всі самі, всі, хто я, поговорити з цих віршів перебувають під враженням, що Пітер є рок який
Ісус говорить, і саме тому Петро, на якому Ісус буде будувати його Церкви. У старому англійською це
звучить правильно, але коли ви заміните слів з грецькому оригіналі різними значеннями показує, через
який показує ще раз сатани спроба приховати Божого призначений значення, через неповні або
помилкові переклади, тим самим перетворюючи щось істини в брехня.

Петро, на Петрос
Петро у грецького звуть "Петрос" , що означає "мир рок, перервані, лег
ко переміщено або перебувати під каменем спотикан
ня".
Для того, щоб зрозуміти, це не Петро, на якому Ісус буде будувати його Церкви, ви повинні
розуміти, що оригінального грецького слова, що використовуються замість слова рок , якою говорять в
наступному, "на скелі оцій," Ісус був Петре, якій визначено означає, масою рок нерухо
мим, космічні. Так що ви бачите, Петро, тільки на Петрос, тоді як Ісус говорить Petra.
Ключ до розуміння цього є в таких змінити формулювання про те, що Ісус говорив, включивши
оригінальний грецьких слів:
І я також кажу тобі: "що ти Петрос, і при цьому Petra я створю Церкву мою; і врата пекла
її не переможуть проти нього.
Як ви можете бачити, я взяв старих англійських слів говорив через Ісуса і замінено словом
"Пітер" Петрос,» а слово "Рок" і замінив його "Petra." Це таким чином показує контраст між те, що
Ісус є дійсно на увазі до.
І врата пекла її не переможуть проти нього. Matthew 16:18
Бог не має наміру побудувати його церкви на на Петрос, але на Петра. Тільки Petra може стояти
проти ворота пекла, не шматок рок, але маса рок, нерухомим і космічні. Так що це рок, в який Ісус має
на увазі тоді? Коли ви подивіться на верхніх чотирьох вірші і покласти їх в контексті темою, яка йде
мова про, все, що має стати ясно.

Суб'єкт не має Пітер
Суб'єкт не має Пітера, але питання, яке запитує Ісуса, "А ви за кого мене маєте?" Відповідь хто
такий Ісус є предметом значенні слова рок. Таким чином, рок (Петра), на якому Христа буде будувати
його церкви не Пітера, але Петра відповісти на питання, що Ісус запитує. "Ти Христос, син Бога
Живого". Христос, син Бога живого, і це на скелі яких Христа буде будувати його Церкви. Це все, що
підтверджується пророцтва цар Навуходоносор мрія і фраза "камінь була вирізана без руки." Daniel
2:34.
Зміцнити, що Ісус не має наміру що це Пітер, на якому він буде будувати його церква, Ісус надає
можливість перегляду в характері Петра, і чому Ісус називає його "миру рок, перерва
ні, легко переміщено або хитався, спотикаючись кам
інь," або, як я прийшов, щоб думати про нього, лоза слабкий саунд. Ісус потім розкриває істину, цей
аспект Петра наступні вірші.
З цього часу назад почали Ісус виказувати своїм учням, як те, що він повинен йти до Єрусалиму і
постраждати багато від старших, і головний первосвящеників і книжників, убитий і бути піднято
знову третій день. Matthew 16:21
Тоді Петро взяли його і став перечити, кажучи: "будь то далеко від тебе, Господи: це не буде
тобі." Matthew 16:22
А він обернувся й промовив Петрові, "Відійди від мене,: ти мені: бо думаєш ти не про Боже, а
про чоловіків речі." Matthew 16:23
Перший Ісус говорить своїм учням, чому він був посланий від Бога, і що свого часу склав, і що йому
доведеться постраждає від рук храм старійшин. Пітер слухання Ісус повинен померти дорікає це і
відмовляється, що це має відбутися до Ісуса. Саме це показує, чому Петро Петрос легко пер
еміщено або перебувати під. Він має говорили, що це воля Бога, поки він
дорікає його. Це цього відмову Петром прийняти слово Боже, як Бог говорив він, чому Ісус називає його
сатани, бо він в непокорі воля Бога. Це не кого-то, що ви хотіли подальшої розбудови церкви Христа; бо
він показав, що він не може витримати ворота пекла.

Зберігаються у Бога
І сказав Ісус своїм учням, якщо будь-яка людина буде вслід за мною, хай зречеться самого себе і
візьме свого хреста та й за мною. Matthew 16:24
Мені сказали, багато разів, щоб зберегти все, що вам потрібно зробити оголосити Ісус вашого
Спасителя. Цей вірш говорить мені, що це неправда. Ісус каже, що ви повинні відмовляти собі. Поняття
ви будь-що це означає?
Для мене це означає, що це. Бог мій батько, і все, що я, все, що я хочу, все, що я сподіваюся, для
віддати хвалу мого батька, мої дії, слова мої і моїх поклоніння йому. Те, що я хочу, не має значення, Бог
буде давати для моїх потреб, так хочуть щось більше, ніж те, що мені потрібно, це нерозумно. Те, що ми
накопичити через це життя земні речі, не цінність у виході на небо, так що краще витрачати наш час і
енергію гонитві за виконання волі Божої, а не гонитві за земні речі.
Бо кожен, хто буде врятувати йому життя, той погубить її: та whosoever буде втрачати
свого життя, бо свою ради мене знайде його. Matthew 16:25
Якщо через віру і поклоніння Богу, піддаються переслідуванням і про ставиться на смерті, тому
що поклоніння і ви отримуєте вибір, зрадити смерті з імені Бога на губах, або відректися від вашого
поклоніння і таким чином бути позбавлені цю смерть, які наслідки для будь-який вибір?
Щоб зрадити смерті заради Ісуса, ви втратите життя, але ви будуть Відроджені в життя вічне. Як
Ісус помер жахливою смертю для наших благ, так теж може ми повинні пройти через час біль і
страждання, перш ніж ми вмираємо? Раб це не краще, ніж його господар. Це означає, якщо майстер
переслідували, то це теж буде раб бути.
Відректися від вашої віри можуть або може не зберегти ви заподіяти смерть, але вам буде потім
неустойки життя вічне і тільки вічної смерті з нетерпінням очікуємо. Вчасно ми всі помремо, а час, у вас
буде стояти перед Богом, щоб судити. Кажуть, що нічого не певні Крім смерть і податки, але одна річ, є
певні, Судний день і ви даєте облікового запису вашому Земне життя.
За те, що є яка ж користь людині, якщо він здобуде ввесь світ і свою занапастить? Або що
назамін дасть людина за душу свою? Matthew 16:26
Якщо в цьому житті підставляти свою спину Бога і переслідувати цей світів багатство, влада і
престиж, врешті-решт, всі ми помремо, тільки як той, хто віддав своє життя Бога з пошуком по правді

Божій, я знаю, що я будуть Відроджені у вічне життя, я також знаю, що ви, хто відректися від Бога і
поклоніння речах світу цього , ніколи не увійде в небеса, але знаю, що тільки смерть, вічні.

Це не до пізнього
Щоб було ясно, я не думаю, як я просто писав, поки я був 58 років. До цього я був втрачений в цьому
житті гонитві за свої речі. У травні 2009 року Бог доторкнувся до мене, і з того часу поки я помру, я
повинен працювати на службі у Бога, що означає, що це не надто пізно для тих, хто. Якщо ви покаялися
ваші гріхи і запитати Бог простить вам, ви теж можуть бути збережені, незалежно від вашого віку або
що гріхів ви вчинили в минулому.

Слава Богу, у
Бо Син Людський прийде у славі свого Отця з його ангели. і тоді віддасть кожному по ділах
його. Matthew 16:27
Першої половини цього вірша, Ісус дає пророцтва його друге пришестя. Це в цей час, що всі, хто
виконати його визначення того, хто є святих, будуть винагороджені. Ісус визначає Святого Бога, як ті,
дотримуватися Заповідей Божих, і мають свідчення І
суса Христа. Знаючи, як ви вписуються в дане визначення важливо, для вашої душі вічний
це залежить від його.
Заповідей Божих є Десять заповідей. Ви підтримуєте Десять заповідей, не тільки кілька з них, але всіх
десяти?
У фразі, "по ділах його" слово "працює" не означає, що роботу ви робите надягати їжі таблиці та дах
над головою. На слово «працює» , яка використовується в цьому вірші відноситься до зусиль ви
поклали в стає одним з Богом, або як Paul висловився, ходити в дусі Господа. Чи не здається вам це
доцільно, щоб дізнатися, що це означає; тому, що вона є частиною Ісуса визначення того, хто Святого
Бога?

Свідчення Ісуса має два аспекти
Свідчення Ісуса носить двоякий характер. Свідчення Ісуса є все, що він вчить, як показали в книг
Нового Завіту, як добре, як те, що він Бог створення вчив нас в Старому Завіті. Ісус також свідчили нам
що він є Бог створення в тілі людини.

Поправді кажу вам: "там бути деякі стояти тут, який повинен не скуштують смерти, поки не
побачать сина людського, що йде в Царстві своїм." Matthew 16:28
Після того, як прочитав цей вірш, є деякі, які могли б сказати що Ісус сказав помилково, для всіх,
хто стояв з ним, коли він промовив ці слова, помер, і другого пришестя Ісуса ще не відбулося. Думати,
що це буде помилково, ви читаєте слова, які ще не існує, змінивши значення з тих, що написано. Ісус не
говорили при його друге пришестя, але що дані, які з ним буде його бачити увійти в його царство. Це
правда, коли вони стояли навколо і дивилися Ісуса було вжито в хмари неба; ті ж люди, побачивши
Ісуса увійти в його царство.

Еліас повинен постати перед Месією
І через шість днів Ісус бере Пітера, James та брата його Івана, їх осібно на гору високу один від
одного і перед ними переобразився: обличчя його сяяти, як сонце і його одежа Його стала біла, як
світло. Matthew 17:1-2
І ось, там з'явилися unto їм Moses та Ілля розмовляли із ним. Тоді Петро та й сказав до Ісуса,
"Господи, це добре для нас, щоб бути тут: коли хочеш, поставлю отут три шатрі, (святинь); для
тебе одне і одне для Moses і одне для Іллі. " Matthew 17:3-4
Яскрава хмара ясна заслонила їх, коли він (Петра) іще говорив, ось: і ось голос із хмари, який
сказав: "це син мій улюблений, кого я вподобав; Послухайте його." Matthew 17:5
І учень, почувши це, вони долілиць і полякалися. І Ісус прийшов, і торкнувся їх, як говорив,
"виникають і не бійтеся". Matthew 17:6
І звівши свої очі, вони не побачили, окрім самого Ісуса. І як вони зійшов із гори, Ісус їм наказав,
промовляючи: "Говори бачення, щоб жодна людина, поки син людський бути воскрес з мертвих".
Matthew 17:7-9
А учні питали його, кажучи: "Чому це книжники кажуть, що Еліас обов'язковим перший
прийшов?" Matthew 17:10
А Ісус відповів і промовив до них, "Еліас дійсно повинен прийде і все приготує. Але я кажу вам,
що Ілля вже прийшов був, і вони його не пізнали, але з ним зробили все, що вони перераховані. Так само
будуть також син людський страждати їх." Учні тоді зрозуміли, що він говорив про Івана
Христителя. Matthew 17:11-13

Сила віри
У той же час підійшли учні до Ісуса, кажучи: "хто найбільший у Царстві Небеснім?" І Ісус
назвав дитину покликав, і поставив її серед них і сказав, "істинно кажу вам, навернетесь і не станете,
як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне. Matthew 18:1-3
Ви розумієте, що Ісус говорить в вірш 3 вище? Ісус говорить, що ми повинні бути перетворені.
Ви запитаєте, перетворені з чого? Ісус говорить нам, що ми хочемо бути, як маленька дитина; і
прийняти Божої істини, оскільки воно дається в його Святій Євангелії; інакше ми ніколи не увійде в
небеса. Таким чином, ми буде перетворено від тих, які не дотримуватися Заповідей Божих, для тих, хто
підкорятися, прийняти і практика, Заповідей Божих.
Тому впокориться як дитина оця, той же є найбільший у Царстві Небеснім. І прийме таку
дитину одну в моє Ймення, той приймає мене. Але хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в
мене, були кращими були жорно на його шию, і його він були потопити в морській глибині. Matthew
18:4-6
Вірш 4 проливає світло на це поняття. Ісус не кажу, ми повинні повернутися до нашої молоді,
однак, що ми повинні повернутися в невинності, ми, перш ніж життя пошкоджені нас. Ми повинні
прийняти шість моральний імператив прописано в десять заповідей і повернутися нашу особистість і
характер у дитини і вихідні дані ці моральні протиріччя Божого на нашу душу, де змиваються всі ці
риси особистості, які поставили нас в опозицію до Божого шість моральних імперативів. На вершині
цих шести імперативи ми повинні також обійняти моралі, вчив нас Ісус, який є частиною включення в
Новий Заповіт з Богом. Це цей процес Відродження, що Ісус, говорячи про.
Горе ж світу через правопорушення! За це неодмінно повинні що прийти правопорушення; але
горе, що людина ким злочину прийде! Matthew 18:7
Стережіться, що ви нехтуєте не один із цих малих; кажу бо я вам, "що у небі їхні Анголи
повсякчасно обличчя мого Отця, що на небі. Бо Син Людський прийшов, щоб спасти, що загинуло.
Matthew 18:10-11
В Ісуса, ми можемо врятуватися як ми втратили в невігластва і гріх, ми будемо врятовані через
знання і відродження нашої особистості і морального характеру.
Тим не менш, це не з волі Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. Matthew 18:14

Немовлята і діти є дорогоцінні Богу, оскільки вони вільні від гріхів світу цього і тому будуть
знати неба, тих пір, як вони як і раніше чистий. Якщо людина має грунту дитини, видаливши з нього
його чистоти, що людина буде знати повнота Божий гнів.
У Matthew 18:12-35, Ісус вчить, що прощення, хто кривду проти нас є одним з компонентів
процесу відродження. Якщо хтось зробив ви хворі, не гнівайтесь з ними або засуджувати їх або
ненавидіти їх, але замість цього спробувати поєднувати з ними, і якщо це не просто, щоб розглянути їх
не про Боже, язичники і в остаточному будь-яких пов'язаних з ними. Але якщо вони готові примирити,
потім ви придбали брат і друг. Можливо через ваш приклад вони можуть бути викуплені в Бога. Ще
одна душа, що було втрачено, що через вас, викуплено у Бога. Якщо від ваших зусиль віддати хвалу
Богові через службу йому, хто-небудь, що ви вступили в контакт з перетворюється, потім ви показали
Господня через ваші дії.

Розлучення ваш чоловік
Фарисеї також прийшли до нього, випробовуючи, запитали його та сказали йому: "це законним
для людини, щоб дружину свою відпускати з причини всякої?" Matthew 19:3
Чи ці фарисеї зрозумів це чи ні, це питання має ніякого відношення, з сьомий заповідь:
Не чини перелюбу. Вихід 20:14
Ісус розкриває розуміє це у своїй відповіді, що означає, що ще раз Ісус дає інструкції щодо
Десять заповідей. Якщо ви все ще, врешті-решт що я писав до цих пір, прийняти, що Десять заповідей
були надані застарілих Ісуса, або що вони були тимчасові взаєморозуміння між Богом і євреїв, то я
боюся, що ви по-справжньому втрачаються.

Чоловік і жінка
А він відповів і промовив до них: "Хіба не читали, що він, що робило їх на початку зробив їх
чоловіків та жінок. Matthew 19:4
"Той, який зробив їх," посилання на Бога-Творця, а "них" людина, склалась Бога на землі на
шостий день створення. Тоді Ісус дає Божого визначення, що саме визначає подружня пара, "чоловіки і
жінки," не двоє чоловіків, ні дві жінки, тільки чоловіки і жінки.

Так Бог створив людину за образом своїм, за образом Божим створив він його; чоловічі і жіночі
створив він їх. Буття 2:27
І (Ісуса) сказав: "для цієї причини повинен чоловік батька й матір і пристане до дружини: і вони
стануть одним тілом?" Matthew 19:5
Коли чоловік і жінка одружені вони перестають бути осіб розділюються, але стати однією
плоттю, частиною цілого, як ще відокремити у організму. Те, що весь це сім'я, беручи до уваги, перш
ніж вони були фізичних осіб.
Розуміючи це ще один спосіб це подивитися на це з урахуванням зачаття дитини. Отець дає про
себе насіння його матері дає про себе в неї яйця і коли вони поєднують в концепції, два стати один.
Насіння батько мав життя, що походить від Отця і яйце матері була життя, отриманих від матері. Після
двох з'єднуються по концепції, вони за отримують Бога своїм власним життям, відокремити від матері і
батька. Це таким чином, що створив Бог, і таким чином стати дитям Божим.
Після того, як ці два з'єднані не може бути не відділяючи їх знову, вони стають однією плоттю. У
шлюбі Бог бачить його так само. Двох осіб вступив у шлюб стати одним тілом або одиниці, окремо від
батьків.
Отже, вони немає вже двох, але одне тіло. Що тому Бог спарував, людина нехай не розлучує!
Matthew 19:6
Що яких вам стати всієї сім'ї, і сім'я починається з двома і повинен не бути роздирається
обосічного дії або закони людина. Цей вірш також говорить мені, що цивільного права, які створює
держава шлюб між будь-які інші види пара, ніж чоловіки і жінки також є гріхом проти слово Боже.
Коли чоловік і жінка з'єднані один з одним як чоловік і дружина в шлюбі, вони перебувають у
шлюбі за життя в очах Бога. Незалежно від того, чи релігійних настройка або цивільної настройка або в
Вегасі каплиця в шлюбі за імітатор Елвіса, ви знаходитесь у шлюбі під Закону Божого, а не закон або
дій людей може змінити це.
З цим відповісти фарисеї потім поставити зустрічне запитання, намагаються спокусити Ісуса.

Закон про Moses
Вони йому кажуть: "Чому зробив Moses, то команда дати листа розводового і ославити?"
Matthew 19:7

Moses сказав: "Коли людина має прийняті дружина і одружений їй і вона статися що вона не
знайти немає користь в його очах, тому що він знайшов деякі нечистість в її: Тоді нехай написати їй
листа розводового, дайте йому в руці і відправити її з його дому." Повторення закону 24:1
Я включаю вище, щоб показати, що у законах, дав народу Ізраїля Moses, розлучення ваш чоловік
було дозволено. Ісус має відповідь на це очевидно, конфлікт з те, що Ісус просто дав вказівку.
Ісус промовляє до них: "Moses через твердість ваших серцях страждав жорстокосердя своїх
дружин: але з самого початку, це було не так." Matthew 19:8
Це моя думка, якщо Moses страждав розводового у цих умовах, то так занадто явився Бог. Що я
бачу в Ісуса відповідь є Бог робить правильно, яке було пошкоджено традиції чоловіків а не зміна
наміри Божого на цю тему, тому Ісус відноситься до "з самого початку," який є посиланням на шостий
день створення, а також з введенням Єви до Адама. Перед Eve Адам був самотній в світі. Бог бачить
Adams необхідність спілкування дав Єва в шлюб з Адамом. Це встановлює одним чоловіком і однією
жінкою templet.
Ви можете бачити історію Авраама як дитина (Ісаак) народився законної дружини (Сара) та
Авраам дається перевагу над дитиною (Ізмаїла) народився наложниці (Агар). Це показує мені, що хоча
Бог переноситься кілька дружин, він як і раніше віддавали перевагу дітей перший законної дружини. Це
потім далі надає підтримку templet одна людина одна жінка.

За винятком розпусти
І я вам кажу, "кожен, хто повинен сховав його дружина, за винятком його бути для розпусти і
повинен одружиться з іншою, чинить перелюб: і хто marrieth її, який є сховав чини перелюбу." Matthew
19:9
У цьому вірші Ісус дотримання і дати урок про Бога Сьомого заповідь, але він також спираючись
на його значення таким чином, щоб запобігти будь-які майбутні помилкові традиції Приступаючи до
роботи. Тільки тоді, коли один з двох, чоловік або дружина, брати участь у перелюб, чи Бог дозволяє
розлучення, не відповідають що, шлюб на все життя.
У все, що ви до сих пір прочитав на цих сторінках, я намагався показати, що Ісус вчить нас, що,
яка будує на фундаменті, за десять заповідей. У ці останні вірші ви можете побачити для себе, дуже
чітко, що не тільки Ісус викладання нам Десять заповідей, але що він як Бога в тілі людини, розширенні
на сенс шість моральних імперативи перераховані в десять заповідей. У цьому, це моя думка, що він

виявлення брехні сатани для брехня, що вони є які як сатана сказав нам, з десяти заповідей було
винесено застарілі Ісуса на Хресті, і Десять заповідей були лише тимчасові домовленості між
євреями і Бог, у ці слова з вуст Ісус таким чином відомо це два брехні сатани.

Заробляючи вічне життя
І ось, один прийшов і сказав йому: "Добре майстер, що добре, що я буду робити, що я, можливо,
життя вічне?" Matthew 19:16
Це віковий питання. Те, що мені потрібно зробити, щоб мати життя вічне? Я ще дивуюся,
що це написано в Біблії для всіх цих останніх 2000 плюс років, поки питання як і раніше просять хоча
відповідь тут у всіх на виду.
А Ісус відказав Йому: "Чому звеш ти мене добрим? Ніхто не є добрий, крім одного, тільки сам
Бог: але якщо хочеш ввійти в життя, дотримуватися заповідей. " Matthew 19:17
Коли Ісус говорить ввійти в життя, він не означає, що це життя, смертельна життя, він має на
увазі життя вічне. Як ви можете бачити, Ісус говорить нам, для того, щоб вступити в життя вічне.
повинні дотримуватися заповідей, то є Десять заповідей. Так що не може бути ніякої плутанини, щодо
яких заповідей, що Ісус має на увазі, Бог велить цієї людини, щоб задати наступне питання.

Дві групи заповідей
Він, (man) говорить йому: (Ісуса), який (заповідей)? Ісус сказав: "ти будеш творити, ні
вбивства, не чини перелюбу, не кради, а не свідкуй неправдиво, Шануй свого батька та матір: і: Люби
свого ближнього, як самого себе. Matthew 19:18-19
Ісуса відповідь дуже проста, "Знаєш заповіді:," що означає, що відповідь на «що робити мені,
щоб вічне життя осягнути?» є збереження десяти заповідей. Якщо ви бажаєте вічне життя, ви повинні
тримати Заповідей Божих.
Хоча Ісус тільки згадує про п'ять із шести заповіді моралі, залишивши на десятому, який є "не",
він необхідний лише згадати про один, тому що він розмовляє з першого століття єврей, який і зрозуміє,
що коли одна з Заповідей Божих згадується, всі призначені. Дозвольте мені повторити, щоб потрапити
на небеса і життя вічне, а потім роби, як Ісус говорить нам робити, ТРИМАТИ десять ЗАПОВІДЕЙ.
У Біблії є багато заповідей, і вони можуть все бути розбита між двома групами:

Десять заповідей, написані перстом Божим на два столи камінь:
І ці заповіді написаний рукою людини, що (Moses):
Ця людина просять Ісуса, щоб бути більш конкретним у своїй відповіді. Як ви можете бачити,
Ісус список з п'яти з шести моральних імперативи перераховані в десять заповідей, плюс заповідь, що
приходить відомий як другий заповідь Ісуса.
Ти будеш творити не вбивство, 6 заповідь.
Не чини перелюбу, Сьомий заповідь.
Не кради, Заповідь восьмого .
Не свідкуй неправдиво, Дев'ятий заповідь.
Шануй свого батька та матір, П'ята заповідь.
Тільки десята заповідь, адреси моральний імператив, яких не вистачає зі свого списку. Чи
означає це, що він забув це, або що він більше не має мети і тому застарілі? Я думаю, що ні, тому що
Ісус дає замість десята заповідь, те, що прийшло відомий як другий заповідь Ісуса. Другий заповідь
Ісуса співпраці з усіма Десять заповідей, у тому числі не.

Пам'ятайте: в моїх попередніх дискусії відносно двох заповідей Ісуса, що другий був у роду
перша і перший вказав на збереження десяти заповідей як даючи визначення того, як сповідувати свою
любов до Бога. Якщо до цього моменту було будь-яких сумнівів щодо, чи Ісус вчить нас Десять
заповідей, ці сумніви тепер повинні бути видалені.

Прийняти слово Боже
У наведеному вище прикладі Бог Ісус має сказав, що заповіді, які необхідно зберегти, якщо ви
хочете, щоб потрапити в рай Десять заповідей. Ісус-Бог має промовляв він, таким чином, це правда.
Якщо ваш церкви проповідує що-небудь інше, що суперечить те, що Ісус-Бог говорив, потім він
проповідує брехня, і це має розповісти вам, що ваша церква не є Бога. Якщо не Бог, то хто це, що вона
дає поклоніння до вашої церкви?

Приходьте, ходити з Ісусом
Молода людина говорить йому: "мати все це я виконав від юнацтва: те, що відсутність я ще?"
Matthew 19:20
Ця людина говорить Ісус що він прожив всі десять заповідей, з моменту своєї юності.

Ісус сказав йому: "якщо хочеш бути досконалим, go і Продаємо, що ти і роздай убогим, і ти
будеш мати скарбів на небесах: і прийти і слідуйте за мною." Matthew 19:21
Біблія вчить нас, що Бог Старого Завіту і Ісус Богом в Новому Завіті, як говорить нам: "Love Me,
підкорятися мене, поклонитися мені і стережи мої заповіді," це тому, що вони є одним і тим же Богом.
Тут Однак, Ісус просто додав ще одна вимога до істинного і правильний спосіб поклоняючись йому
грою. Дати ваші земні володінь геть а потім йти, ходити з Ісусом.
Ви бачите, це в такому ж світлі, що мені робити? Не Ісус просто сказати, ця людина що тому, що
він прожив своє життя в параметрах продиктовано Десять заповідей, що якщо він дає мирські
пограбували геть і приходить і йде з ним, Ісус, стає ще один апостол, він буде мати дар вічне життя?
Людина просто запропонувала життя вічне та Царство Небесне, що це його відповідь?
Але молодий чоловік, почувши це слово, він пішов сумний: бо великі маєтки він мав. Matthew
19:22
Як ви можете бачити, людина не бажає віддати земним пограбували, навіть не за обіцянку життя
вічне. Я бачу це як людини озеро віри, що Ісус Бога в тілі людини, або що його утримання на багатство
цього світу, переважують обіцянкою життя вічне та Царство Небесне.

Хто ж тоді може спастися?
Ви повинні взяти до відома, що Ісус не кажу, що ця людина не піде на небо за не те, що готові
віддати убогим всі він володіє, але я хочу, щоб повністю зрозуміти, що Ісус говорить, і я відчуваю,
краще робиться це за допомогою книги Марка версія цієї події.

Незбережений по твори поодинці
А вони здивувалися, говорячи: між собою, "хто тоді може спастися?" Позначити 10:26
І Ісус, дивлячись на них й каже: «з чоловіками, це неможливо, але не з Богом: бо з Богом всі речі
можливі. Позначити 10:27
Тоді відізвався Петро та до нього сказав: "Ось, ми є залишив все і мають пішли за тобою
слідом; що ж нам буде за?" Matthew 20:27
У вас дивуватися, чому вони б поставити це питання? Якщо людина живе своїм життям, згідно
Закону Божого і до цих пір не може увійти в небесах, потім те що грішники нас?

Як ви могли б згадати, коли Петро і його брат були на ловлячий рибу човен, готуючись вирушити
і Ісус ходив по і попросив їх прийти, ходити з ним, вони відразу ж, відкласти те, що вони роблять, йти,
ходити з Ісусом. Пітер і його брата не були багаті, але вони мають свої власні корабель і свій власний
бізнес, як рибалки. Хоча не чоловіків багатства, вони звернулися їх спиною на все, що їм довелося, йти,
ходити з Ісусом.
Те, що Петро говорить тут, це, що ми покинули все, що ми з тим щоб йти, йти з вами, так це
означає, що ми буде укласти небеса і життя вічне? Ісус не відповісти на це питання приховані
безпосередньо, але він сказав це:
А Ісус їм сказав: «Поправді кажу вам, що ви, що пішли за мною, в регенерації коли Син Людський
засяде на престолі слави своєї, ви також сидітиме на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять
племен Ізраїлевих.
І всім, що, або браття, або сестер, або батька, або матері, або діти, чи землі, заради мене
приймете послугами багатокротно одержить і успадкує вічне життя. " Matthew 20:28-29
Те, що Ісус говорить,, що свої нагороди буде "Різноманітті," у світі життя вічне.
Цікаво, однак, це дійсно те, що Ісус говорив до людини, який запитав як вічне життя осягнути?
Щоб отримати повне уявлення про те, що Ісус тільки що сказав, треба спочатку піти перша заповідь
Ісуса, "любов Бога з вашого серця, душі і розуму". Як я показав, це досягається шляхом підтримання
Десять заповідей. Це ще Однак, щоб весь сенс цю заповідь. Помістіть Бога більше всього, у вашому
житті. Підтримуючи моралі Десять заповідей, і робить їх власний, в особистості і характер приносячи
вам ближче до розгляду час "один з Богом," або "буття в дух," але там це щось більше, необхідні, щоб
бути досконалим в вашу віру. Ви повинні вірити і розумію, що все, що ви володіти, власні і мати, всі
багатство, влада і prestige, ви отримаєте в цьому житті, це ніщо Богу, якщо ви не вклонявся йому як він
команд. Так коли ця людина не може віддати його багатства і ходити з Ісусом, він показав, що йому не
вистачало цієї остаточний вимоги, щоб любов Бога з вашого серця, душі і розуму.

Багато хто буде називатися
Так що останній повинен бути першим а перші останніми: бо багато хто так назвати, але
кілька обраних. Matthew 20:16
Цей вірш дуже важливо зрозуміти, хто вважають, що вони вже збережено у Христі. Я можу
краще показати це через одного мого власного особистого досвіду.

Три з моєї сестри мали релігійні переконання, так як вони були діти. Зараз вони знаходяться в їх
шістдесят і сімдесят в. Вони прийшли до поклоніння Богу довгий, перш ніж у мене є. Я був у моїй
п'ятдесяти, перш ніж я виявив справжню слово Боже.
Моєї сестри є членами церкви, які не дотримуватися Десять заповідей, в тому, що вони
відзначати в перший день тижня (неділя) як суботи, а не сьомого дня тижня, як це прописано в четвертої
заповіді.
Я впевнений, що тому, що все, що я прийшов, щоб зрозуміти про Святого Писання, що я правда
Божа воля а не в непокори. Таким чином, незважаючи на те, що мої сестри були спочатку дати
поклоніння, вони будуть останній якщо взагалі до небес. Я впевнений, що я будуть Raptured, так що
останній повинен бути першим, , але я боюся, що моєї сестри а перші останніми, доведеться стояти
перед Богом в Судний день, щоб надати обліковому запису своїх гріхів.
Мене двоюрідного брата, який говорить нам, що підлітком він була зворушена Бога, це дало
йому натхнення стати висвячений міністра, і з тих пір він встановив свій власний маленький світських
Згромадження. Я бачу в цьому даний час торкнулася Бога, що він мав запрошення від Бога до дати
поклоніння Богові як Бог команди, він тому будучи одна з багатьох запрошення від Бога.
Мій двоюрідний брат не звернутися до Бога за свою освіту і дізнатися, що це було що бажання
Бога, його, але вирішив для себе, що він хотів бути проповідником. Мій двоюрідний брат замість
звернувся до міністра протестантської церкви за його освіти і керівництва.
У цьому вірші Matthew 20:16, Ісус є досить істотними. Для багатьох так назвати, але кілька
обраних. Мій двоюрідний брат був покликаний Богом, але він не дотримувалися Божого слова, але
прагне бути освіченим через помилкових Євангеліє сатани. Процес бути висвячений в позицію з
пастором або священик, створений Римської церкви незабаром після її зачаття і як і раніше процес, який
використовується сьогодні католицької і в більшості протестантських церков, як це було тоді.
Для того, щоб закінчити з цього процесу, ви й відповіді, які відносяться до навчання, яке ви
пройшли через ці питання повинні відповісти, як вони вчать, незважаючи на те, що вони викладаються в
помилку і не ґрунтується на слові Божому. Таким чином, мого двоюрідного брата, який був покликаний
Богом, через його власні дії, не, я впевнений, буде одним з декількох обрана Богом, тому що він освіту
в сатани помилкових Євангелія Божого не Святе Євангеліє.

Історія про роботу
Вище історія, людина, який запитав як вічне життя осягнути дає нам інструкція на одному
аспекті того, що означає любити Бога всім серцем, душа,і розуму. Існує друга людина з Біблії, я хотів
би представити вам, що допомагає пояснити, що Ісус намагається навчити нас у вище урок, він названий
роботу.

Божа Тронному залі
Тепер сталося одного дня, коли сини Бога прийшов, щоб представити себе перед Господом, і
сатана приходили й серед них. Роботи 1:6
У цьому одному вірші Бог дає можливість зазирнути в його Тронний зал на небесах. Сидячи на
його троні, своїх дітей, яких я інтерпретувати бути ангелів, а також інших небесних істот, одним з яких
є Люцифер (сатана), представляє себе перед Богом. Я також інтерпретувати цю нараду бути Божий день
суботній, що спостерігається і в небі. Те, що інші причини б все синами Божими потрібно зібрати разом
таким чином?
І сказав Господь до сатани: "звідки ти йдеш?" Потім сатана відповів Господь і сказав: "Від
поїздки і вперед на землі і від ходить туди-сюди в ньому". Роботи 1:7
Тут Бог просить сатани, де він був, і сатана відповіді на землі. Ви повинні взяти до відома тут, що
Люцифер був не згадується як сатана поки він впала від благодаті. Ім'я, сатана означає, впав ворог. Що
цей вірш називає його як сатана має важливе значення. Можливо ви побачите це як історія
розгортається.

Робота є ідеальним
І сказав Господь до сатани: "ти маєш вважається Раб Мій Йов, що там немає подібних йому в
землі, ідеальний і вертикальному людина, яка злякався Бога і escheweth (shuns) зла?" Роботи 1:8
Що Бог називає роботу будучи ідеально підходить, говорить мені, що робота зберегла законів
Бога і прожив своє життя в праведності. Боятися Бога означає не боятися Бога, це означає, що мають
глибоку повагу до Бога і собі, що ви може відхилятися від Заповідей Божих і таким чином не
подобатися Бога боїться. Це що невдоволення, що ти боїшся і гріх, який приходить від неї.

Моє розуміння слова "ГРІХ" , як він ставиться до законів Бога має піти від право
ту і тоді робити неправильний. Впасти з шляху праведності ввести шлях
несправедливість і помилки, як це визначено Бога і це гріх.
Кажуть, що він був на землі, Бог поставить сатана питання. Ви дивився на роботу, цікаво
дізнатися, що сатана думає про свого раба? Потім намагаються Показати сатани істинної природи до
інших присутній, додає він, що робота є досконалим, те, що Бог знає, сатана не згоден з.

Пам'ятайте: два з них є не один, але в компанії всіх сини Бога, сатана або Люцифер був
одного з двох ангелів, які стояли по обидві сторони від престолу Бога, тому він був дуже поважали не
тільки Бога, але всі інші Небесного істоти і Бог, демонструючи ввічливості до свого ворога сатани, хотів
сатани думку роботу, щоб бути оприлюднені до його синів. Бог не забув, що сатана ненавидить Бога,
проявилася була в Garden of Eden.

Сатана питання роботу Божої любові
Потім сатана Господь відповів і сказав: "чи роботу страх Божий зведені нанівець? Не ти
настановив його, і дім його, і про все, що він забезпечив? Ти маєш благословив чин його рук та його
речовина збільшився на землі." Роботи 1:9-10
Те, що сатана говорить, є те, що через благословення Всевишнього на роботу, він став людиною
багатства, тож не дивно, що він поклоняється Бога.
Але висунули Простягни тільки руку свою і доторкнися до все, що його, і він зневажить тебе
перед лицем Твоїм. Робота 1:11

Пам'ятайте: це зустріч з синами Бога, Множинне число, більше, ніж один. Сатана просто
кинув виклик Бога і праведності роботу перед свідків. По суті, сатана виклик, що робота тільки любить
Бога через все багатство, що Бог дав йому. Сатана каже, вважати, що всі геть, і робота буде хто вас
проклинає.

Виявлено характер Сатани
Бог не дощ хаос на тих, хто любить і його слухають, але сатана зробила громадської
звинувачення, що Бог має реагувати.

І сказав Господь до сатани: "Ось все, що має в твоїй тільки на себе не висунути свою руку." І
пішов сатана від лиця Господнього. Робота 1:12
Так, що ви розумієте, не сказав Бог сатани, щоб завдати шкоди нічого, що є Іова, він просто
сказав "все, що його, у твоїй", що сатана вирішує зробити із силою, залишається до нього.
Відпочинок роботу, я дам вам читати для себе, але що відбувається, є що сатана, а потім
повертається на землю і вбиває всі сини робочих місць, і я припускаю, від посилання, що це було, сім'ї,
збір, коли вони всі були убиті, що його сина дружини і дітей були присутні і помер, а також. Сатана
буде також видалено з роботу свого багатства, так що він нічого не залишається.

Іова віри показав
Після того, як сатана зробив його гіршим, щоб робота, це робота, що довелося говорити.
Потім роботу Йов і роздер плаща і обстриг свою голову і упав на землю і поклонився, робота
1:20
І сказав: "гола прийшов, я з утроби матері моєї і голі повинен я повернутися туди: Господь дав, і
Господь hath відвезли; благословенне Ім'я Господнє. " Робота 1:21
Роботу тільки що втратив все, багатство і його улюблених Чад, але він зневажить Бога? Робота не
прокляттям Бога, робота дає слава Богу, коли він говорить, "благословив бути ім'я Господа.»
При всьому цьому Йов не згрішив, нічого безумного Бога. Робота 1:22
"Тому то я взяти мою плоть у моїх зубів та покласти мого життя в свою руку? Хоча він вбити
мене, поки будуть вірити в йому: але я буду підтримувати власні способи шахти перед ним. Він також
повинен бути спасіння моє: бо перед ним не вступають в лицемір. " Робота 13:14-16
Як ви можете бачити, людина роботу, хоча він все, що взяті з ним, у тому числі всі сім з його
синів, а також їхніх дітей, онуків Іова, робота до цих пір вклонивсь до землі Бога і дав йому похвали.

Бог показує брехні сатани
Це те, що Бог хотів, щоб бачили інші своїх дітей на небесах. Сатана мав ставив перед собою
завдання, який по суті інформоване підозрою на шляху Бог дав користь для деяких і утримується його
користь від інших. Бог доведено в цій демонстрації, що робота любили і поклонялися Богу, не тому, що
все, що він дав від Бога, а тому, що він любив Бога, період.

Це також показує, щоб сини Бога, як ви і я, зло, яке є сатана. Сатана не доведеться вбити Іова
сім'ї, що він вибрав для цього, показують, як сатана жорстоких, нещадний вбивчого даний що він. Що
сатана вбили Іова сім'ї також показує діти Божі, що сатана, вбивця і таким чином згрішив проти 6
заповідь. Ті на небі можуть бути ж законами Божими, що ми на землі підлягають ліцензуванню. Бог, є
царем всього всесвіту, не тільки з землі.

Бог або сатани
Також варто відзначити тут коментар щодо тих, хто мав руйнівними втрати і фактично
проклинати Бога. Якщо тих осіб, які поклонялися в будь-якому церков, які є помилковими церкви і тому
не з Богом, але помилкові Бога, то це може сказати, що вони прокляті Богом створення, чи це насправді
прокляття стягуються проти помилкові Бога? Якщо у вашого поклоніння ви думаєте ви молилися Богу
створенню, але через брехні сатани, по суті поклоніння помилкові Бога, сатана, то це є сатани, який ви
лайки, незважаючи на те, що ви думаєте, це Бог.
Незважаючи на те, що сатана думав, що він успішно поставили Бога в незручне становище, це
було по суті Бога, який мав настроював сатана показати його брехні і звинувачення за брехня, що вони
були.

Земні багатства через віру в Бога
Це на відміну від людини, який хотів би знати, як вічне життя осягнути, але коли запропонував
йому, може не охоче віддати все, що він мав. Саме в цих двох історій, що ви повинні знайти остаточної
інгредієнт у вашому відродження в Святого Бога.
В ім'я і слава, що є Бог і моя віра в Ісуса, як Бога в тілі людини я молюся, що я і всі, хто читав ці
слова буде знайти шлях до праведності, що єдиний шлях до Бога. Амінь.
Процес ви взяти на себе ваш шлях від одного гріха, щоб той, хто прогулянки в дусі Господа,
довгий і для мене важкого шляху. Як народжуються в цьому буде був повний ряд змін, які вам довелося
пройти через той час як в утробі матері, щоб переконатися, що ви здатні пережити в цьому світі,
відродження від одного гріха до одного в дусі будуть заповнюватися зі змінами вашої особистості і
характер. Народження тільки взяли дев'ять місяців розвитку, будучи відроджується в дусі буде
приймати все життя.
Ці твори, наведені в цій веб-сторінці, є не більш ніж інструментом. За допомогою цього
інструменту ви можете, якщо ви цього забажаєте знайти початку шляху праведності. Ці слова тільки

покаже вам вхід до шляху Однак. Тільки слід дотримуватися шлях сам, якщо дозволити Ісуса приведе
вас вниз його. Бог має через мене, показав вам вхід, а подорож за вами ходити і радісно на вашому боці
ви зможете позбутися на шляху і не коливатися або ковзання.

Притча про господареві
Бо Наблизилось Царство Небесне, подібний до того господаря, який вийшов рано вранці, щоб
найняти робітників у свій виноградник чоловік. І коли він погодився з робітників за копійки в день, він
послав їх у свій виноградник. І він вийшов про третя година і побачив інших простою на ринку і
промовив до них; "Ідіть по також виноградника, і все, що є правильним, я дам вам. І вони відійшли.
Знову він ходив шостому і дев'яту годину і зробив те ж саме. Matthew 20:1-5
І про останній час вийшов і знайшли інші простою, він промовляє тоді їм "Чому стенд ye тут
цілий день простою?" Вони йому кажуть: "тому, що жодна людина не має найняв нас." Він відказав їм,
"Ідіть також у винограднику; і що тільки правильно, що ви приймете. Matthew 20:6-7
Так що коли навіть був, пан виноградника промовляє його управляючим, "зателефонувати
робітників і дати їм їх Прокат автомобілів, починаючи від одного до першого. І коли вони прийшли, які
були найняті про одинадцятій годині, вони отримали кожну людину за копійки. Але коли прийшов
першим, вони передбачається, що вони повинні були отримати більше; і вони так само отримав кожну
людину за копійки. І коли вони ще її отримали, нарікали на goodman (розпорядник) будинку, кажучи:
"Останні дані кованого але однієї години, і ти зробив їх рівними нам, які повинні нести тягар і спеки
дня. Matthew 20:8-12
А він відповів один з них і сказав: "друг, я тобі нічого поганого: оливою не ти погодитися зі мною
за копійки? Прийняти, що твоє і йди: я до цього останнього, навіть як тобі дам. " Це не є законними
для мене робити те, що я буду з моїм власним? Є твоїх очей зло, тому що я добре? Так що останній
повинен бути першим а перші останніми: бо багато хто так назвати, але кілька обраних. Matthew
10:13-16
В цій історії перших працівників погодилися на роботу весь день за копійки, але коли Майстер
галузі заплатили ті, які були працює тільки годину копійки, перший вважає, що вони повинні були
отримати більш, в тому, що вони працювали весь день.
Те, що Ісус вчить нас тут, що приз за життя життя праведності ж премія для тих, хто зробив так
там все життя, так і для тих, хто тільки останнім часом в більш пізні роки виявив Божої істини і мати

перетворених на справжнє поклоніння Богу. Це добре для мене, в тому, що я тільки прийшов, щоб
зрозуміти Божу істину, що вони досягли віку 58. Цей урок Ісус, говорить мені, що я все ще сподіваюся
життя вічне, хоча я був грішником для всіх цих ранніх років. Всі слава Богу, і спасибі до Христа, що
через нього може бути збережений. Амінь.

Синів Зеведеєвих
Тоді приступили до нього мати синів Зеведеєвих з її синів, поклонятися йому і бажаючи певна
річ про нього. Matthew 20:20
, І він сказав їй, "що ти хочеш?" Вона говорить до нього: Дай що ці двоє моїх синів можуть
сидіти, один на правиця Твоя і одного ліворуч, в Царстві Твоїм." Matthew 20:21
Дружина Зеведеєвих і матері James і Джон просять Ісуса Будьте двома її синами, як ангели
Ковчег Богу, один стоячи або стороні престолу Божого.
, Але Ісус відповів і сказав: "ви знаєте, не те, що прохаєте. Чи ж ви могли пити чашу, що я
повинен пити з і христитися хрищенням, що я перебуваю хрещення з?" Вони кажуть йому: "ми здатні."
Matthew 20:22
Ісус є просити їх, якщо вони в змозі Жорстока смерть, що він знає, що він буде незабаром буде
піддаватися. Вони кажуть до нього, що вони здатні вирішувати її, так само, як він стикається його.
І він їм відказав "Ye повинен пити дійсно мій Кубку і христитися хрищенням, що я перебуваю
хрещення з: а сидіти праворуч мене і на мою ліву, не моє це давати, але вона повинна бути звернена на
їх для кого він підготовлений мого батька." Matthew 20:23
Я не певні, що буде також James, але я завжди вважав, що чотири книги Джона і книга
одкровення де все письмове від Івана Хрестителя, сина Якова. Наскільки я розумію, що цей Джон
вмирає старих з віком, не те, що болісний смерті. Я не впевнений, якщо моє розуміння є правильним або
як смерті Джона можна вважати, що дорівнює те, що Ісус страждав, але Бог не дав мені дати старанного
дослідження на всю Біблію тим не менше, моє розуміння може бути, недоліки в цьому.
І почули ж це десятеро, вони були перенесені з обурення проти двох братів. А Ісус їх покликав і
сказав: "ви знаєте, що князів язичників здійснювати владу над ними і хто є велике вправа повноваження
на них. Але вона не повинна так серед вас:, але кожен, хто буде відмінна серед вас, нехай йому міністр;

Та whosoever буде головним серед вас, нехай буде ваш покірний слуга: як Син Людський прийшов не
служив до, але міністр і дати його на викуп за багатьох. Matthew 20:24-28
Те, що Ісус є навчання тут, що при введенні в експлуатацію Богу це не поставить вас над
залізничного вокзалу інших але переконайтеся, що ви їх слуга. У суспільстві людина будучи раб
смиренний позиції, але на службу Богові, це позицію з повагою і честь.

Сім братів
Ісус вчить нас, урок, що стосуються життя, смерть і воскресіння вічного життя.
У той же день прийшов до нього саддукеїв, які кажуть, що там немає воскресіння і запитали
його, кажучи: "майстер, Moses сказав: коли хто помре, не мавши дітей, його брат повинен вдову його і
відновить насіння для брата свого. Тепер були з нами сім братів: літераторам, перше, коли він був
одружився, померлого і необхідності немає питання, дружину брата свого: аналогічно другий також і
третій, до: сьомий. І останній за все, умерла й жінка. Тому в воскресінні якого вона дружиною буде з
семи? Вони всі повинні були неї." Matthew 22:23-28

Ні чоловіків без дружини
Ісус відповів і сказав їм: "помиляєтесь ви, не знаючи, Писання, ні Божої сили. Для в воскресінні
вони ні одружитися, ні приведені в шлюб, але як кути Бога на небесах. Але як про воскресення мертвих,
чи ви не читали що, що сказав був вам: Бог, кажучи: "Я Бог Авраамів і Бог Ісаків і Бог Яковів?" Бог не є
Богом мертвих, а живих. Matthew 22:29-32
Перше, що ми показали, що садукеї не вірять у воскресіння, яка показує нам, просто як далекі
вони від істинного і правильний поклоніння Богу, а також їх розуміння Священного Писання.
Ісус дає проблиск в воскресле життя, що у нас буде ні чоловік або дружина, на святі Бога, коли даний
вічне життя буде як ангели на небесах, вони одружитися, ані в шлюб з урахуванням. Це нагадує мені
про весільні клятви, який говорить: "поки death do us part." Якщо ви в шлюбі, у цьому житті і обидва
ви ходити в дусі Господа, після Воскресіння, або якщо ви все ще живуть і raptured в хмарах, з Ісусом, ви
вже не одружений, хто на інший? Це те, що Ісус як би говорить. Коли я вперше зрозуміла це, мені було
сумно, тому що я люблю свою дружину, і вона була мій найкращий друг і Компаньйон, так як мені було
16 років. Що вона більше не буде моя дружина distresses мене.

Жоден шлюб не секс
Одна річ, що ці знання приносить під питання є, якщо це гріх займатися будь-якої секс поза
Святий УЗ шлюбу, як він наказав нас в сьомий заповідь і що буде не чоловіка або дружини на небесах,
то чи означає це, що в тому, щоб вічне життя, ви відмовитися від сексу на всю вічність? Від мого
дослідження і розуміння того, що Бог показав мені я повинен сказати так; буде неполадка немає сексу в
життя вічне.

Знаю, що це: секс є частиною життя дітей землі. Бог вивів нас з звірів і зробив нас живу
душу. Секс є частиною дітонародження видів; Таким чином, він не має місця в життя вічне. Ми, які
будуть жити вічно означає, що ми будемо мати ніякої мети, щоб мати дітей, тому там буде необхідності
сексу. Всі секс поза шлюбом є гріхом, якщо існує необхідно немає шлюбів у вічне життя, то не може
бути не секс.

