Глава 6
Вчення Ісуса Христа
Ісус є Син Божий
І Ісус прийшов і їм говорив, кажучи: "Вся влада дана мені на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть
всі народи, христячи їх в ім'я Отця і сина і Святого Духа: навчаючи їх зберігати все, що тільки я
наказав вам: і ото, я перебуватиму з вами повсякденно, саме до кінця світу. Амінь. Matthew всяка-20

Бог-не расистських
Слів: "навчіть всі народи", є, щоб зрозуміти, що Бог не є расистом. Ісус не сказав апостолів, щоб
перейти до конкретних країн світу, але йти і навчіть всі народи .
Ісус також говорить їм, "навчаючи їх зберігати все, що тільки я наказав вам." Ключове слово
тут є "спостерігати". Це не достатньо, що ви прийняли Ісуса як свого Спасителя, але ви також повинні
"спостерігати або практика", що Ісус навчав. Ісус вчив моралі, а також Десять заповідей, таким
чином, Ісус говорить своїм апостолам, щоб навчити, що ми хочемо спостерігач все, що він навчав.
Він їм сказав: "Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому світу. Хто вірує і
хреститися буде спасений; але хто вірує не повинні будуть прокляті. І ці знаки повинні слідувати за
ними, які вважають; в ім'я Моє будуть вони смертодійне що вип'ють; вони повинні кластимуть; вони
повинні займати змій; і якщо вони п'ють смертельної річ, він повинен не заподіяти їм шкоду;
кластимуть руки на хворих, і вони (хворим), повинна відновити. Марк 16:15-18
Так, то після того, як Господь промовляв до них, він був вознісся на небо і сів праворуч Бога. І
вони вийшли і проповідував скрізь, Господь роботи з ними і що підтверджують слова з ознаками після.
Амінь. Марк 16:19-20

Свідок для Ісуса
Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, і чого руки наші
торкалися, про Слово життя; а життя з'явилось і ми бачили його і свідчити, і ось так тобі життя
вічне, що в Отця і був перебувало й з'явилося нам; те, що ми бачили й чули заявити, що ми до вас, що ви
також можуть перебувати з нами: і по-справжньому спільність же наша з Отцем і з його сина Ісуса
Христа. І ці речі ми вам пишу, ваша радість може бути повним. Я Джон 1:1-4
Що що було від початку, Йдеться про наступне:
Господь захоплював мене на початку свого шляху перед його роботи старих. Я була установка
від вічної, від початку, або коли-небудь землі була. Приповісті 8:22-23
Вище віршах з двох від книга приказок, вступ від Христа, Сина Божого, перш ніж він
проявляється у світ в тілі людини, Ісус, увесь людський, хто читав ці слова.
Що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, посилається на той факт, що апостол
Іван знав, що Ісус особисто і близько, під час він провів у компанії Ісуса, протягом перших трьох і
половину служіння Ісуса. Джон чув Ісус говорити і побачив на власні очі чудеса, які Ісус проявляється у
тих, хто він торкнувся.
І чого руки наші торкалися, відноситься до таких дій:
І сказав він до них: «чого ви стривожились? І чому-то думки виникає у ваших серцях? Ось мої
руки і ноги мої, це ж я сам: обробляти та; бо дух hath не плоті і кісток, як ye дивлюся мені мати. Від
Луки 24:38-39
Апостол Іван виявлення нам читача, він Джон, побачивши Ісуса і доторкнувся до рук і ніг після
воскресіння Ісуса, і що Ісус мав лякає нігті, яка пронизав його плоті. Джон давати свідчення, що Ісус
насправді воскреснути з мертвих, в тіло і душу і не просто дух.
Про Слово життя, а життя з'явилось, і ми бачили його і свідчити і ось так вам життя
вічне, де "слова" відноситься до таких дій:
Споконвіку було слово, слово в Бога було, і Бог було слово. Те ж саме було на початку з Богом.
Всі речі були зроблені ним; і без нього було не все, що зробив, що було зроблено. У нього було життя; а
життя було Світлом людей. Джон 1:1-4

Коротше Джон дає свідчення, що Ісус є Месія, і всі обіцяння, дані Богом Ісус, стосуються Вічне
життя всіх, хто є Бог святих є справжній як він апостол Іван свідчить про.
І життя було Світлом людей. Подумайте про життя приділяється все живе на землі, як
батареї, щоб спалах світла. Без батареї ліхтарик не буде працювати, без життя; елементи, які виходять у
макіяж все живе б бути не більш ніж неживих елементів. Життя, що Бог дав землі забезпечує сила, яка
дозволяє людині виходи. Видалити життя, і земля стає мертвим рок плавають у просторі.

Бог є світло
А це звістка, що ми чули про нього і заявляю вам: Бог є світло, і в ньому зовсім немає темряви. Я
Джон 1:5

Пам'ятайте: , яка використовується в цьому контексті, слово "Світло" означає життя,
але це також означає, розуміння. Життя, про це Вічне життя передано в дар від Бога для всіх,
хто святих Бога; розуміння потрібно домагатися вічне життя приходить від старанного дослідження про
те, що Ісус навчив нас.
Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним а ходимо в темряві, ми брехати і зробити не
істина: але ходимо в світлі, як він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа його
сина, очищує нас від усякого гріха. Я Джон 1:6-7
Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним а ходимо в темряві, лежать. Це означає, що
якщо ви дати словах буття Бога, або бути християнином, але не тримати Заповідей Божих або ходити в
Божому моралі, тоді ви обманщик. Як ви можете зателефонувати собі бути з Богом, коли ви не
підкорятися його заповідей?
Ми маємо спільність один із одним, яка просто означає, що якщо ви Святого Бога, то ви, родич
з Ісусом і всіх святих. Крім того, якщо ви удостоїтися Ісуса і прожити своє життя в моральність, нам
вчив Ісус, то ви мають спілкування з Богом батька, а також. Сказати, що ви християнин, але не живуть в
мораль Десять заповідей або вчення Ісуса, то ви брехун, до себе та інших, що ви скажете ви, Крістіан до.
Цей Ісус дає підтримку в наступне:
А він відповів і сказав йому, що розповідав йому: "хто є моя мати? І які мої браття: "і він
простяг руку до своїх учнів і сказав:"Ось моя мама і мої браття! Для whosoever повинен виконати волю
мого Отця, що на небі те ж саме, мій брат і сестра і матері. Matthew 12:48-50

Ми всі гріха
Коли ж кажемо, що не маєм гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи
визнаємо, то він є вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди
всілякої. Коли ж кажемо, що ми не згрішили, ми з нього неправдомовця і слова його нема в нас. Я Івана
1:8-10
У травні 2009 року я був зворушений, від Бога, або, можливо, Святим Духом і з того часу я були
впевнені або виправданим в віри і надії, що Бог пробачив мені всі мої гріхи багато. Тому якщо я, щоб
сказати вам, що з цього прощення тому я вільний гріха, я був би брехуном. Пробачити не означає, що
Бог змило ті гріхи від нас, що не станеться доки ми є Raptured з Ісусом в хмарах, або до Судний день і
Бог вирішує, що ми гідні викупу. До тих пір ми, як і раніше з гріхом. Це необхідно, щоб ми
продовжували кожен день протягом решти наших життів, щоб тримати себе вільний нових гріхів,
живуть в мораль, як учив нам Ісус.

Ісус нашим адвокатом
Діти мої, ці речі я вам пишу, щоб ви не грішили. І якщо яка-небудь людина гріха, у нас є
прихильником з батьком, Ісус Христос праведників: і він є гріх, (умиротворення), за наші гріхи: і не для
нас тільки, а й за гріхи всього світу. Я Джон 2:1-2
Те, що ці вірші кажуть мені є, що гріх, яке визначається Десять заповідей, буде тримати вас від
неба і вічне життя. Якщо ви не знати і розуміти, що Десять заповідей, то, як же ви знаєте, що являє
собою гріх? Якщо ви не знаєте, якщо ви грішіть, то як ви знаєте, якщо ти праведний, чи ні. Тільки,
зберігаючи і знаючи, десять заповідей, що вони означають, може ви вмієте не грішити.
Якщо ваш церкви сповіщає про що як християнин ви вище закону, то ваш церкви лежить ви.
Якщо ваш церкви говорить вам, що Десять заповідей були але тимчасові домовленості між Богом і
євреї, потім вашої церкви лежить вас. Якщо Церква зводить наклеп, то він не проповідують Божої
Святого Писання, але сатана помилкових Євангеліє. Джон підтримує це в наступному.

Зберігаючи Божих заповідей
І тим самим ми знаємо, що ми знаємо Бога, якщо будемо дотримуватися його заповідей. Я
Джон 2:3
Ви бачите, ми тільки можна пізнати Бога, якщо будемо дотримуватися його заповідей і Ісус
Христос є Господь у тілі людини, Бога. Знати, Син Божий знати Отця. Це ще раз дати підтримку з боку
наступні вірші.
Він, що говорить, "Я знаю його," та пильнує не його заповідей, брехун, і істина не в ньому. Але
хто пильнує його слово, у нього Поправді любові Божої досконалості: справжнім знаємо ми, що ми
знаходимося в нього. Я Джон 2:4-5
Якщо ви говорите: "я християнин", ви кажете, що ви знаєте, Ісус Христос. Але Джон говорить у
вище віршах, що якщо в той же час, ви не тримати Десять заповідей і морального вчення Ісуса, тоді ви
обманщик, для вас не дійсно знаємо Ісуса.

Для прикладу: якщо називаєш себе християнином, але займатися перелюб або розпусти,
тоді ви обманщик, бо обидва вони гріхи проти десяти заповідей і вчення Ісуса.

Ми повинні ходити пішки
Він, що говорить, що він нім перебуває в нього отак себе ходити, навіть, як він йшов. Браття, я
пишу, не нову заповідь ви, але старі заповідь, який ви мали з самого початку. Старий заповідь є слово,
яке ви чули від початку. Я Джон 2:6-7
Старий заповідь, що Джон Говорячи про є Десять Заповідей Божих.

Пам'ятайте: Джон є першим євреєм століття, і таким чином він дає напрямок для тих, хто,
як і він, знали Десять заповідей з їх молоді, або з їх початку.
Знову ж таки, нову заповідь я вам пишу, які річ, це правда у нього і у вас: бо темрява повз, і світ
істинний тепер світить все. Я Джон 2:8

До Ісуса було тільки закон, десять заповідей і ви не збережено тільки добрі діла, але роботи
мають важливе значення, тому що без закону, немає не розуміння того, що являє собою гріха, і ніхто не
повинен увійти в Царство Небесне, що має гріх.
Через Ісуса приходить сподіваюся через обгрунтування тих, хто Святим Богом, що вічне життя
може бути їх. Це нову заповідь, що Джон пише про. Тобто сказати, що вам потрібно, як Десять
заповідей, так і віри, що Ісус є Бог в тілі людини, щоб бути виправдані в надії вічного життя.

Пам'ятайте: що Святих Бог визначаються як ті,

хто тримати Десять

заповідей і мати віру в і свідчення Ісуса Христа Ісуса.

Любов ваш брат
Він, що говорить він у світлі і ненавидить свого брата, є в темряві, навіть до цих пір. Той його
брат нім перебуває в світло, і немає нагоди спотикання в нього. Я Джон 2:9-10
Це стосується, що Ісус навчав у наступні вірші.
, Ви чули, що було стародавнім наказане, "Не вбивай;" і геєнні повинен бути в небезпеці рішення:
але я вам кажу, "що whosoever в гніві зі своїм братом без причини повинна бути в небезпеці рішення: і
кожен, хто скаже, його брат,"Raca", повинна бути в небезпеці Ради :, але кожен, хто ви скажете
"Нерозумний," повинна бути в небезпеці геєнни огненної. Matthew 5:21-22
Це ключ до розуміння цього слова, " без причини ." Якщо ви ненавидите іншої особи або групи
людей, без причини, то ви знаходитеся в гріху. Ісус порівнює цю ненависть до рівних вбивство когось.
Як я вже писав раніше, це стосується, маючи необгрунтованими забобонами і расизму. Ненавидіти
ваших ближніх є способом сатана не спосіб Божому. Ісус вчить, милосердя, розуміння, терпимість,
повага, вони не повинні мати місця з ненавистю.
Але він, що ненавидить свого брата в темряві і досконалий в любові і не знає куди своїм, тому
що того зла hath засліплені його очах. Я Джон 2:11
Прийміть слова Ісусом як правду і жити в цю істину і ви теж будуть виправдані в надії на
порятунок. Якщо ви читаєте ці слова, приділяється апостол Іван і сказати: "я християнин, бо я
прийняти ці слова за правду», але потім йти про своє життя, робити речі, які ставлять вас в опозиції до
вчення Ісуса, то ви в темряві і може тільки дивитися вперед до вічної смерті, для вас не є послідовником

Христа , незалежно від того, що ви говорите. Ви повинні «ходити пішки» а не просто "говорити
говорити."

Його заради імена
Вам пишу, маленьких дітей, тому що ваші гріхи прощаються ви для заради імені свого. Я напишу
вам, батьків, тому що ви відомі йому, що з самого початку. Вам пишу, молодих чоловіків, тому що ви
подолали лукавого. Вам пишу, маленьких дітей, тому що ви знали Отця. Я Джон 2: 12,13

Пам'ятайте: Апостол Іван писати ці слова і дізнатися, тих, хто перетворив вчення Ісуса.
Вищевикладене не є ковдру оголошення для всього людства, лише особам, які буде перетворено,
Святим Богом.
Це можна краще повністю зрозуміти, коли ви даєте розгляду що означали слова "його імена
саке". Не бути настільки вузькими, щоб думати, що це має на увазі Ісус, як випливає з назви, він йде
далі, ніж, як я показали, як те, що ім'я Бога. Бог, є те, що дає визначення щодо того, хто є Бог, і що
визначається як Десять заповідей, вчення Ісуса.

Ми простили
Таким чином, ми одержали прощення заради Десять заповідей, наші послуху до них. Це дається
підтримки за словами, "ви подолали лукавого". Подумайте про це, як ви пересилити сатану? Ви
подолати не займатися гріха, і він пов'язаний з знаючи, що Десять заповідей, таким чином, щоб знати,
що Бог визначає як гріх.
Я писав до вас, батьків, тому що ви відомі йому, що з самого початку. Я написав вам, молодих
чоловіків, тому що ви сильні і слово Боже нім перебуває у вас, і ви подолали лукавого. Я Джон 2:14
Ви бачите, ці слова спрямовані на тих, хто подолав лукавий, які за визначенням є Святим Богом.
Слово Боже нім перебуває в вас, дає Додана підтримка для мого аргументу, що Десять
заповідей, який є слово Боже, і якщо ти бути в цих заповідей, то ви живете в праведності. Коли ти
праведний може бути простив його заради імена.

Речі світу
Любов не світу, ні речей, які у світі. Якщо будь-яка людина любити світ, любов до Отця не є в
нього. Все, що в світі, жадання плоті і хіть очі і гордість життя, не батька, але світу. Я Джон 2:15-16
Якщо ви провести все життя в гонитві за земного багатства і речі з землі, що ви придбаєте це
багатство, потім любові Отця немає у вас. Думайте про це як це, ви розміщаєте себе в руках Божих, він
надасть вам те, що вам потрібно жити. Те, що вам потрібно не означає, що ви хочете. Що робити, варто
надає речей більше, ніж те, що вам потрібно більше нічого не додає до ваших потреб, тільки щоб ваші
бажання. Це набагато краще, хочуть любові і виглядати для накопичення те, що вам потрібно для
вічного життя. Речах світу цього неможливо перевести з вами в смерті, ні на небесах, таким чином, ті
речі, не мають значення.
І в усьому світі відходить й хіть їх:, але той, хто робить воля Божа залишаються назавжди. Я
Джон 2:17
Людської цивілізації буде минуться, бо така людина досягла не волі Божої, а сатана. Божа воля
буде мати живої людини більш в манері Адама і Єви, перш ніж вони згрішили. Прожити своє життя
тому в гонитві за справжній слово Боже і знати вічне життя. Прагнення до багатства на землі
призводить лише до вічної смерті.

Анти Христос прийде
Маленькі діти, це останній раз: і як ви чули, що анти Христос прийде, і тепер там багато анти
Христа; згідно з яким ми знаємо, що це востаннє. Я Джон 2:18
"Останнім часом," є Джона спосіб сказати, в кінці часів. Джон подальшого говорить нам, що
дух антихриста вже в світі є час, що Іоанн жив. Це я говорив з коли я сказав, що сатана мав вплив і
навіть контроль над храм старійшин, але анти Христос владу, як це визначено в книзі Daniel і
одкровення, не отримати створений до 538 Оголошень коли Римська церква дається статусу незалежної
нації імператора Юстиніана Східної Римської імперії.
Вони вийшли з нами, але вони не від нас; бо якщо вони були з нас, вони б без сумніву
продовжувала з нас: але вони, то, що вони можуть бути зроблені виявляється, що вони не були всіх
нас. Я Джон 2:19

У вірші перед вище Джон говорить про тих, хто ant Христос, або тих, хто відхилити слово Боже і
вчення Ісуса. Це вище віршах, Джон робить контраст між анти Христос і святих Бога, тим самим
показати або маніфест що контраст.

Ті, що Бог помазав
Але ж ви маєте ставити, (помазання) від Святий та ye знаю всі речі. Я не написав вам тому що
ви знаєте, не правда, а тому ви знаєте це, і ось і всяка брехня правди. Я Джон 2:20-21

Пам'ятайте: цієї послання Івана скеровуються на тих, хто вже є Святим Богом а не тих, хто
все ще вчуся справжній слово Боже. Як Святого Бога ви знаєте, повну Божу істину, що означає був
помазаний в Божу істинуі тому може бачити брехні сатани для брехня, що вони є.
Що Джон є сказати, що він не писав ці слова, таким чином, щоб навчити, хто вже знає, але
зміцнити що його слова є правдою, так що ті, хто ще не є Святим Богом, хто читав свої твори будуть
знати, що святих Бог визнав його слова, щоб бути правдою, так що вони також можуть розраховувати на
його слова як істина.

Син є батька
Хто є брехун, але він, що denieth, що Ісус є Христос? Він є анти Христос, який denieth батько і
син. Кожен, хто denieth син, хто ж має не батько: але батько також, acknowledgeth сина, той хто
має. Я Джон 2:22-23
Все це відноситься до переходу від тих Старого Заповіту для тих, хто під новим заповітом. Під
Старий Заповіт, ви повинні були тримати Закону Божого, (Десять заповідей), але ви не збережено
тільки добрі діла, ви повинні мати віру (Віра) що Ісус є Бог у плоті людини, і в цій вірі вірите ви, що
слово Боже є вищим, і по вірі , що є виправданими в надії на порятунок. Праведність без віри – лише
половина, яка необхідна для спасіння.
Навпаки це вірно також. Якщо ви мати віру в Ісуса і в Боже Слово, але не тримати Заповідей
Божих, потім знову у вас лише половина, яка необхідна для спасіння. Ніхто з гріхом ООН прощається
повинен увійти в небесах.

Ці слова спрямовані на євреїв, хто відкидає Ісуса як Месію. Якщо ви відхиліть Ісуса і пророцтва
книга Daniel робить впевнені, що Ісус є промовляв Месії, а потім ви справді не Бога. Якщо ви не є
дійсно Бога, то ви надії не мають спасіння.
Думайте, що таким чином позостануться в вас, що ви чули від початку. Якщо те, що ви чули від
початку залишаються в вас, ви також продовжимо в сина а в Отця. Я Джон 2:24
Те, що той у вас, ще раз спрямовані на євреїв, а й ті, хто мають обняв Ісуса як Сина Божого і
моралі Бога, який перебуває в них. А це Джон після того, як більше підтверджує необхідність що вам
потрібно, десять заповідей, яка є вчителем Бога за моралі, а також віри, що Ісус є Син Божий. Обидва є
необхідними, ставши Святого Бога.

Тих, хто витягнув оману
У вчення Ісуса він показав Божу істину в своїй повноті. Джон попереджає тих, хто святих
Божому, щоб залишатися твердо дотримуватися, який сказав був Ісус і таким чином підтримується
Святий Боже Євангеліє. Не додати до того, що ви вже знаєте, щоб бути Божої істини або обмежувати її;
щоб зробити видалити за це від того, будучи брехня, слово Боже. Я можу найкраще зробити це ясно з
ілюстрацією.

Втрачені церкви
Існує церкву в сучасному світі яка пишається тим, що вони тримають Десять Заповідей Божих
завзято. Ці ж згромаджень прийняти Ісуса як Бога в тілі людини і дотримуються вчення Ісуса. Таким
чином ви могли б розглянути це церква як будучи правдивої Христової церкви Ісуса говорили, що як
існуючих в кінці часів.
Однак, ця Церква має проблеми в її основні переконання, і це цього додаткового компонента або
неправильного тлумачення Писання, що навчились це те, що істинна церква.
Я вже дав обговорення цього в статті під назвою Божого творіння, розташованих на цій сторінці.
Коротше кажучи, вони вірять, що Бог створив весь Всесвіт буквальне сім днів, як чоловік спостерігає за
день на землі. Немає нічого в Писанні, що надає підтримку до цього, і немає нічого в Писанні, де
Господь дає визначення щодо того, тривалість дня створення. Незважаючи на те, що Бог не визначено
це, довільно вони вирішили, що одного дня створення так само, як 24-годинний день на землі.

Якби це було все, що є на це, я все ще міг прийняти їх як істинна церква, але через цю помилку
вони далі придумав ідею, що еволюція є неможливим, і що не було ні смерть будь-якого роду, навіть
серед тварин, поки Адам і Єва згрішили, яка є ще раз підтримуються у Писанні. Вони додали, яку Бог
говорив і тому видалили себе від святих Бога, як і церква.
Ті, цієї церкви, що я говорив про цю помилку, відіслав мене до віршів Біблії, що вони приймають як
надання підтримки їх переконання, але це тому, що вони були старанними у їх вивчення та розуміння
того, що ці вірші насправді сказати. Вони мають поставити слова в рот Бог, таким чином, щоб дати
підкріплення свої переконання, а не прийняти слово Боже, як слова мають на меті означає. Певні
вважає, та наявності твіст слово Боже, щоб зробити його придатним ваш вважає, то це вже не слово
Боже, але богохульство його слова.

Слова мають значення
Слова мають значення, і коли ви говорите комусь; ваші слова, які використовуються передати
зміст, який ви маєте намір це інша людина зрозуміє також. Це вірно слова, сказані Богом. Він
призначений, певний сенс і ті, кому він говорив його словами, пророки Бога, розуміти значення його
слова, як він призначений. Тому варто, що ми також розуміти значення слова, як написана пророків.
Якщо ви змінювати або коригувати ці слова або промовляють тоді ви вітер з слів, які не є ті, написані
пророків, ні розмовною Бога.
Це не досить, що ви дати поклоніння Богові частково; Ви повинні поклонятися Богу повністю, як він
Бог має викладений. Якщо ви не стосуються сенс слів говорив Бог, що це його значення, то ви не
підкоритися волі (задоволення) з Богом, але вашого власного задоволення.

Не додавати і не віднімати від
Ye повинен додає до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього, що ye може
дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2

Пам'ятайте трюїзм Божого!
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.

Ті, що Бог помазав
І це обіцяю, що він обіцяв нам, навіть вічне життя. Ці речі мають я написав вам про них, що
спокусити вас. Але помазання, який ви отримали його нім перебуває в вас, і ви повинні не, що будь-яка
людина навчить вас: але як же помазання teacheth вас про всі речі є істина і не є Лі, і навіть, як він hath
навчив вас, ви повинні перебувати в ньому. Я Джон 2:25-27
Написання апостола Іоанна і всі пророки Бога, виявити обіцянок Бога, навіть обіцяють вічне
життя, і вони обіцяють всіх нас, хто шукає Бога, щоб дізнатися більше. Але це не ті слова, що ви читали,
що дає вам надії вічного життя, але помазання, що ви отримали від Бога, коли ви пройти через
відродження духу і піти від особи гріха особі праведності. Мережа була відродитися в способом Боже
слів, написаних показати вам дорогу, але поки ви написати слова на серце, ви не повинні.
І тепер, діти, в тому Перебувайте; що, коли він з'явиться, ми мали впевненість і не соромитися
перед ним під час його приходу. Якщо ви знаєте, що він є праведником, ви знаєте, що кожен той
чинить правди народжується з ним. Я Джон 2:28-29

Сини Бога
Ось, якій формі любові Отця hath дарував нам, що ми повинні бути під назвою сини Бога: тому
світ знає нас не, тому що він знав, що його не. Я Джон 3:1
Улюблені, тепер є ми сини Бога і його ще не з'являються, ми будемо:, але ми знаємо, що, коли він
з'явиться, ми будемо, як він; бо ми його бачили, як він. І кожна людина, хто має ця Надія в нього
purifieth сам, як і він чистий. Я Джон 3:2-3

Ті, хто грішить
Кожен, хто чинить гріх transgresseth також закон: бо гріх є гріх закону. І ви знаєте, що він
з'явився, щоб змити наші гріхи; і в нього немає гріха. Кожен, хто нім перебуває в нього не грішить:
кожен, хто грішить hath не бачив його, ні знав його. Я Івана 3:4-6
Таким чином це дає перевірки на все, що я вже говорив, що стосуються потрібно тримати Десять
заповідей як єдиний спосіб уникнути помремо. Те, що Іван говорив в тому якщо ви гріх, то ви в
порушення закону, закон Десять заповідей; щоб переступати закон полягає у ліквідації вас з надією на
порятунок.

Не обманюйте
Маленькі діти, хай ніхто не обманює вас: він той чинить правди є праведним, навіть, як він
праведний. Хто чинить гріх є диявола; для диявола грішить з самого початку. Для цієї мети Син
Божий, щоб знищити справи диявола. Я Івана 3:7-8
Єдиний спосіб уникнути гріха це знати, що являє собою гріха, єдиний спосіб дізнатися це це
знати, що Десять заповідей є і те, що вони означають, як Ісус розкривається в його вчення.

Лише двома варіантами:
Кожен, хто народився від Бога чинить не грішимо; бо звисає насіння його в нім: і він не грішити,
тому що він народився від Бога. У цьому є дітьми Божими маніфест а діти диявола: кожен, хто
чинить правди не немає Бога, ні він, той не його брата. Я Івана 3:9-10
Кожен, хто народився від Бога чинить не грішимо, відноситься до тих, які пройшли через
відродження духу. Потім вони живуть все життя в гармонії з Богом моралі. Якщо ви обійми моралі Бога
і зробити Божі моралі ваш моралі, а потім буде близько до неможливим для вас, щоб грішити. Чому б це
неможливо? Для звисає насіння його в нім: і він не грішити, тому що він народився Бога.
Слово "Насіння" , яка використовується тут посилається на той факт, що на зачаття, коли Бог
дає нам життя, він робить це, даючи нам невеликий шматок себе. Це саме життя, даний нам що якого
сім Бога. Це цього насіння, які ми посилаємося на, коли ми говоримо, що "Бог є в кожному з нас".
Якщо ви ніколи не грішили, то цей насіннєвий Дана можливість рости і процвітати всередині вас,

приносячи вам ближче і ближче до Бога. Якщо ви грішіть, ви натискаєте на стороні те, що сім'я. Більше
ви гріх далі він штовхнув межі вимирання всередині вас.
Тільки не забудьте повернутися коли ви були дитиною, перш ніж способи цей світ пошкоджений,
ви. Якщо ви пам'ятаєте, тому що далеко, можна нагадати близькість у вас з Богом, як добро міцної, у вас
і був здавалося, у всіх навколо вас. Тільки тоді, коли ви став старше, як побачив, що зло, що сатана
зумів пронизують навіть тих, хто закриває вам, ви також втратили що близькість з Богом. Якщо ви
хочете, щоб ще раз відчуваю що близькість, потім дізнатися і зрозуміти Десять заповідей, вчення Ісуса
Христа.
Слово "Правди" відноситься до вашого часу і зусиль ви поклали в залишаючись вірними Божого
моралі. Ті, хто неправедні є ті, хто зробити зусилля, щоб залишатися вірним Божого моралі, але які
живуть своїм життям в байдуже невігластво. Якщо ви не з Богом, то ви диявола, існує тільки чорно-білі,
добра чи зла, правильним чи неправильним, Бог не визнає відтінки сірого.

Любіть один одного
Для цього є повідомлення, що ви, як почули від початку, що ми повинні любити один одного. Не
як Каїн, який був той злий і вбили його брат. І тому то він вбили його, тому що його власні роботи були
злі, і його брат в праведними. Я Джон 3:11-12
Фраза, "і тому то він вбили його," посилається на той факт, що Каїн убив стані, але при цьому
він став вбивця, і як такий він Каїн також убився. Тому що Каїн вбили його брат, здатний, Бог вважає
Каїн бувши злі, і як такий Каїн буде знати вічної смерті, якщо в якийсь момент перед смертю він
покаявся і попросив Бог простить йому.
Ви розумієте, що Бог означає, що коли він говорить нам, щоб любов один до одного? Слово
любов, яка використовується тут не означає, що таку ж любов, ви можете відчувати себе для дружини
або дітей, вона відноситься до того, повага до інших, даючи шкода і розуміння з іншими, а також
співчуття і поваги, коротше лікуванні ближнього свого, як ви б йому ставитися до вас.

Ненавидіти, щоб бути вбивцею
Не дивуйся тому, мої браття, якщо світу ви ненавидите. Ми знаємо, що ми прийняли від смерті
в життя, тому що ми любимо братів. Той не його брат нім перебуває в смерті. Кожен, хто

ненавидить його брат є вбивця: та ye знаю, що немає вбивцю hath вічне життя, перебуваючи в ньому.
Я Івана 3:13-15
Слова "Переданий від смерті в життя," посилається на той факт, що як Святого Бога, ви
будете знати вічне життя навіть якщо смертний смертю помре.
Слів: ", тому що ми любимо браття," відноситься до того, що було просто пояснили вище,
якщо ми любимо браття, який означає, що інші святі Бога, а також тих, які ненавидять нас. Ми
любимо їх, тому що ми вважаємо, що все, з повагою і ввічливістю.
Той не його брат нім перебуває в смерті. Якщо ви не ставитися до інших з повагою і
ввічливістю, то ви не Бога, і таким чином, ви будете знати вічної смерті. Там не немає напівзаходи, або
ви живете Божого моралі або ви цього не зробите.
Ви запитаєте, "кожен, хто ненавидить його брат є вбивцею," чому Бог вважає, будучи
неповажне, що дорівнює будучи вбивця? Якщо ви показати любов і повагу до всіх, то ви розкрити Бога
через ваші дії, і тих, хто тому свідок ваші дії можуть рекомендується змінити свої шляхи і стати більше,
як ви а через вас, більше, як Бог. Якщо з іншого ви показати неповага і ненависть по відношенню до
інших, то ви розкрити сатани і сатана, що інші будуть потім схильний для наслідування. У цьому вам
причину інших отримувати вічної смерті, і ви він, через ваші дії, які вчинили розправу над євреями.

Любов на ділі не тільки в Word
Справжнім сприймати ми любові Божої, тому що він поклав свою душу для нас: та ми повинні
лежати вниз наше життя для братів. Але хто має цей світ добра, бачить брата мають потребу і
зачиняє до його надрах від нього, як Божа любов пробуває в Бога в ньому? Я Іоанна 3:16-17
Всякий раз, коли ви бачите когось в нужді, будь то за браття, або мандрівником, показати
милосердя і співчуття до них, і ви живете в дорозі Бога, якщо ігнорувати і мимо, або презирство або
сміється над тими, в розпачі, то ви живете в чином сатана.
Діти мої, будемо любити не словом, ні мовою; але дійсно та в правді. І цим, ми знаємо, що ми
правди і повинна запевнити наших серцях перед ним, бо якщо наші серця засуджує нас, Бога більше,
ніж наші серця і знає всі речі. Я Івана 3:18-20
Слово "Воістину", використовувані вашим тут відноситься до дій, що ви займатися, або час і
зусилля, що ви особисто залучати себе у життя моралі Бога і не просто Уделеніе словах до нього. Коли

ти бути в Божому моралі, на ділі і не тільки в word, потім ваше серце буде ніколи не засуджувати вас і
Бог, який є, все знаючи, будуть знати ваші істини.

Дотримуватися Божих заповідей
Улюблені, якщо наші серця не осудить нас, то повинні ми довіри до Бога. І чого тільки
попросимо, одержимо від нього, тому що ми виконуємо Його заповіді та чинимо Любе в очах його. Я
Джон 3:21-22
Тому що ми виконуємо Його заповіді, слід переконати вас, потрібно тримати всіх десяти Божі
заповіді, інше як можете ви дійсно називати себе послідовником Христа?
І це його заповідь, "що ми повинні вірити на ім'я його сина Ісуса Христа і любити один одного,
як він дав нам заповідь. І він, що пильнує його заповіді в його і він пробуває в нього. І цим, ми знаємо, що
він нім перебуває в нас, дух, яке він дав нам. Я Джон 3:23-24
Фраза: "на ім'я Ісуса," не відноситься тільки до людина Ісус, але все, що він виступає за і вчив
нас. Віруючи в Ісуса, ви також повинні вірити у все, що він навчав і в цій вірі, жити як його вчення
наполягають на тому, що ми повинні. Щоб дати словах щоб бути християнським, без життя життя, що
Ісус навчав, робить вас брехуна і шахрайство.
Як ви пам'ятаєте, на уроках, я показав, як перша заповідь Ісуса була цитата з слів, написаних
Moses 1500 років тому, і що Moses давав обговорення, були посилання на десять заповідей, як показує,
що ви любите Бога з вашого серця, душі і розуму. Тому коли апостол говорить вам, щоб тримати
заповідей Ісуса, він також говорить нам зберегти Десять заповідей, тому що при цьому вона дає
визначення як маніфест нашої любові до Бога.

Спробуйте духи
Улюблені, не вірити будь дух, але спробуйте настрій, чи є вони Бога: тому, що багато
фальшивих пророків вийшов у світ. Я Івана 4:1
Фраза «Спробувати духів,» важливо пам'ятати. Слово "Спробувати" визначається як: зроб
ити і спроба або зусиль, щоб зробити що-небудь, щоб
перевірити або піддано. Як це відноситься до слова "духів, який як

використовується тут відноситься до слів говорив іншими користувача
ми. "Інші" подальшого відноситься до священики, пасторів і іншим, що
ви могли б розглянути як мають більше знань про Св
яте Письмо, ніж ви повинні. Таким чином, що апостол Іван говорить нам, є, що
ми не повинні робити, що інші говорять нам у сліпу віру, але покласти ці слова, які вони говорять, під
тест, щоб визначити, якщо вони кажуть, що підтримується Боже Святого Письма. Якщо вони кажуть,
що не підтримуються у Писанні, то це брехня і повинні відкинути.
Чому Бог хоче нас спробувати словами інших, тому, що багато фальшивих пророків вийшов у
світ? Бог хоче, що ми завжди мати на увазі, що сатана обманює, і якщо він може сказати вам, те, що дає
вам викликати вірити його слова як правда, то вам будуть виведені від Божої істини, і в обманів сатани.
Ідеальний брехні, сказав є 90% істини, 10% брехні, в цьому сатана перевершує
Бути старанним в дослідженні і Порівняйте ваше життя довгий думку, Святе Письмо, якщо ви
вважаєте, що це те, що не підтримуються у Писанні, то швидше за все це не Божої істини, але брехні
сатани. Якщо ви питання-релігійний лідер таких як "який день велить нам Бог є його день
відпочинку, суботи?" потім запитаєте його, щоб дати вам глав і віршів Біблії, що надає підтримку його
відповідь. Тобто як ви "спробуйте" його відповідь.
Це також необхідно, що ви витрачати час і зусилля, щоб дійсно шукати вірші, які він дає змогу,
переконайтеся, що його тлумачення їх як Бог наперед якщо вони були спотворені. Протягом цих писань
я показав вам як препарувати Писання, щоб відкрити для себе Божого значення, використовуйте цей
метод себе, і ви побачите, що це правильно.
Протягом усієї в пошуках Бога завжди дати молитви до Бога; Запитай-показати вам свою правду
а також надати вам розуміння, коли ви показали свою правду, ви визнати його як істина. Ісус говорить
нам, що шлях до Бога тільки можуть бути подорожував через нього Ісус, так що коли ви даєте молитви
для керівництва, це Христа, який приведе вас до відповіді, які ви шукаєте.

Четверта заповідь
У цьому ви повинні прийняти і вважають, що слово Боже є істиною і є вищим за всі інші слова.
Ідеальний тест для вас взяти участь у показувати ці слова, що ви читали в тому порівняти вашу згоду з
суботи на неділю, і що насправді розповідає Бог в його Святе Письмо.

Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів будеш ти трудових та виконати всі
твої: але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому не ти будеш робити будь-яку роботу,
ти, ні Син твій, ні твоєї дочки, твої свого, і не твої невільниці, ні твої великої рогатої худоби, ні твої
незнайомець, що знаходиться в межах твоїх: для шість день творив Господь небо і земля , море і все,
що в них і відпочивали сьомого дня: тому поблагословив Господь день суботнійі освятив його. Вихід
20:8-11

Взяти до відома: Поблагословив Господь день суботній, і тому, що він спочатку заявив,
що він відпочив і сьомого дня, а потім на день суботній і сьомого дня є одним і тим же. Бог говорить
нам, Пам'ятай день суботній, щоб не пам'ятаю дотримання суботи.
Щоб зрозуміти це нам потрібно перейти на вірші в книзі буття, які дають обговорення сьомого
дня створення, що Бог має на увазі в слова, "За шість днів Господь зробив небо та землю, море і все,
що в них є і дня сьомого."
Таким чином небеса та Земля було закінчено і всі з них. І сьомого дня Бог закінчив свою роботу,
яку він чинив; і він відпочив і сьомого дня від усієї праці своєї, яку був чинив. І Бог благословив сьомого
дня і освятив його: тому що в ній він мав відпочив від усієї праці своєї яку Бог створив і зробив. Буття
2:1-3
Ви бачите, що Бог хоче, щоб ми робити як він зробив, Бог пропрацював шість днів, і він хоче, що
ми працюємо тільки шість днів, Бог відпочивали на сьомий день, який він потім дав назву суботи, тому
він хоче, що також відпочиваємо сьомого дня, Божий святий день, бо Бог зробив інший день, тиждень
святих , тільки сьомого дня тижня зробив Бог порожнистий.
Для зміцнення цього, Бог також "Sanctified" сьомий день. "Sanctify" є зробити чис
тий всі грішили. Таким чином, якщо ми грішимо на Бога сьомого дня, ми взяли на себе
зобов'язання гріха в один день тижня, коли немає гріха, щоб бути вчинені. Це є образою і показ неповага
Бога, таким чином він буде бачити вас зло. Один спосіб вчинення гріха і сьомого дня тижня, щоб
займатися будь-якого роду, торгівлі, від ваших особистих праці, щоб лягти на ринку, щоб купити
продукти, з використанням інших, щоб працювати на сьомий день тижня. Все це гріх, коли зроблено
протягом дня сьомого дня тижня, і таким чином ви отримаєте знак звіра, за скоєння їх.
Якщо ви подивитеся всій Біблії, ви знайдете ніде не що Бог Ісус дав інструкції або команду, він
переїхав суботи в перший день тижня. Якщо Бог не говорити на ньому, а потім брехня, таким чином, ви

повинні вирішити, чи вважаєте ви, як істини слова Божого або ви вірите брехні сатани? Вибір за вами,
просто пам'ятайте, що безсмертної душі на карту.

Зізнаюся, що Ісус є Бог
Справжнім Хіба ви знаєте Дух Божий: кожен дух, що признається Ісуса Христа, що прийшов у
плоті є Бога:, і кожен дух, який не признається Ісуса Христа, що прийшов у тілі не Бога: і це дух
антихриста, про яке ви чули, що він повинен прийти; і тепер уже він у світі. Я Івана 4:2-3
Кожен дух, що признається Ісуса Христа, що прийшов у плоті є Бога, може бути вірно в день
Івана, але сатана налаштовує як диктувати разів. Я особисто знаю кількох церков і Згромадженнях, які
сповідують Ісуса як Бога в тілі людини, поки ще спостерігати Субота Неділя, робить тих церков, анти
Христос а не Богу.
Зверніть увагу, що Джон Говорячи про, дух антихриста маючи вже почалася, і як я вже
згадував, я бачу старійшин храму бути під впливом анти Христос, але антихрист влади, є щось більше.
Коли Римська церква отримує статус як незалежна держава, політично, коли антихрист влади виникає,
як показано в пророцтва книга Daniel.

Ті, хто подолати
Ви від Бога, дітки і ви перемогли їх: тому що більше він, що в вас, ніж він що є у світі. Вони є
світу: тому говорити вони світу, і світ слухає їх. Ми є Бога: хто знає Бога слухає нас; хто не Бога
слухає не нас. Справжнім знаємо ми, той дух правди і дух помилка. Я Івана 4:4-6
Ці три вірші спрямована на тих, хто може бути визначена як святих Бога. Вони також відносяться
до визначення того, хто ізраїльтян, як я дав визначення, в тому, що не тільки ви вірите в слово Боже як
істота Верховний перш за все, але що ви були людина гріха і подолали свої гріхи, як зробив Якова.
Фраза «Є світу,» означає те ж саме, як "Ті, які піддаються на обман с
атани помилкових Євангеліє."
Вони є світу: тому говорити вони світу, відноситься до тих, які піддаються
на обман сатани помилкових Євангелія, який можна почути лише

сатани помилкових Євангеліє та не можуть або не бажають прийняти слово Боже, коли воно суперечить
те, що вони сказали, це правда для всіх їх життя.
Цим документом знаємо ми, той дух правди і дух помилка. Як ізраїльтяни, або Святим Богом
ми знаємо брехні сатани, коли їх чуємо, тому що ми вже знаємо Божої істини. Коли ви знаєте, що
правду від освічених знань, це легко розпізнати брехня. Коли ви приймаєте лежить з сліпа віра, бачачи
справжній слово Боже, як Будучи справжнім важко, навіть для тих, хто насправді шукають істину. Саме
з цієї причини, чому ми повинні дивитися на Ісуса Христа, щоб показати нам шлях і дати розуміння.

Бог є любов
Улюблені, Дозвольте нам любити один одного: бо любов Бога; Кожна людина, яка любить
народився від Бога, і знає Бога. Той не вподобляйтеся не Бог; Бо Бог є любов. Я Івана 4:7-8

Пам'ятайте: , яка використовується тут, люблю відноситься більше, щоб бути шанобливим
інших більш ніж така любов, що ви повинні для батьків, подружжя або дітей.
У цьому було проявляється любов Бога до нас, тому що Бог послав свого Єдинородного сина на
світ, що ми могли б жити через нього. Улюблені, коли Бог полюбив нас, ми повинні також любити один
одного. Я Івана 4:9-11
Це пов'язано назад Ісуса другий заповідь, любити ближнього свого, щоб показати їм шлях до
Божої істини, яка також як ви продовжити роботу робіт по Ісуса.

У вашій шафі
Жодна людина не має Бога ніколи не бачив у будь-який час. Якщо ми любимо один одного, в нас
пробуває Бога, і його любов удосконалюються в нас. Справжнім знаю, ми, що ми в нього і він нас, тому
що він дав нам його дух. Я Івана 4: 12,13
Це пов'язано з тим, що не потрібно ідолів або значки або будь-якого була ідола розглядати даючи
молитви до Бога, тому що він є в кожному з нас. Це подальше підтверджується Ісуса в наступні вірші.
Але ти, коли ти молишся, увійди, ти маєш твої двері і, молитися Отець твій, що в таїні; і
Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі відкрито. Matthew 6:6

Ви бачите! Якщо ви введете шафа молити Бога, і ви закрили двері, не є шафа темно і позбавлені
світло? Якщо немає ніякого світла, то як ви можете побачити ідолів або інші божкам? У цьому Ісус
Давши зрозуміти, Бог, що хоче молитися йому, і він у ваше серце не в роботах руками людини, який є,
чому Бог дав нам заповідь, "Ти будеш не є ідолів або кумира і ніякого зображення."
І ми бачили і свідчимо, що Отець послав сина, щоб бути Спасителя світу. Кожен, хто визнає,
що Ісус є Син Божий, Бог в пробуває йому і він в Бога. І ми є відомі і вважав, любов, що Бога hath до
нас. Бог є любов. і він, що в любов пробуває в Бога і Бог пробуває в нього. Я Івана 4:14-16

Досконала любов
Тут є наша любов зробив, досконалим, що ми, можливо, сміливості в Судний день: тому що, як
він, так це ми в цьому світі. Немає страху нема в любові; але досконала любов виганяє страх: тому що
страх має мук. Він, що злякався не здійснюється в любові. Я Івана 4:17-18
Ми любимо його, (Бога), бо він перше нас полюбив. Якщо людина сказати: "я люблю Бога," і
ненавидить свого брата, вона-брехун: бо той не його брат, кого він hath бачив, як може він любити
Бога, якого він hath не бачив? Я Івана 4:19-20
І оцю заповідь маємо ми від нього, "Що той, хто любить Бога люблю його брата також". Я
Івана 4:21
В цих віршах Бог намагається молотом головну, що любити інших, як ми б їх любов нам, видаляє
нас від сатани зчеплення. У той же час, це не обов'язково, що ми намагаємося, щоб ставитися до тих, хто
ненавидить нас, як наші друзі, тільки, що ми не ненавиджу їх назад. Не повернути злом за зло, але
повернення любові за зло, Бог полюбив весь вас навіть тоді, коли ви були в гріху.

Випробування в щирості
У мене є сусідом, який має не поважає будь-який з інших людей, що живуть навколо свого
будинку. В час, коли більшість людей не спить він перебуває у звичайному режимі з його стерео
виявився високим і мають друзів за що мати ніякого відношення, якщо вони занадто голосно.
Цей сусід є мій спокуса. Тому що він живе в сусідньому мене будинку, я терпіти його неповага
більше, ніж будь-який з інших. Це було клопітно для мене не ненавиджу цю людину, я намагався

поговорити з ним і виховувати його в те, як він в даний час руйнівними для мене, але він не має ніякого
відношення. Це привели мене до гніву проти нього і мій сорому погані думки помсти.
Я визнав, що він, як він і що мабуть це виклик для мене Бог довести мою щирість у мій
обіймаються вчення Ісуса. Я все ще нещасливий, що він є, тому що він, але хоча я б не проблема, якщо
будинок буде падати з неба на нього, я знаю, що я повинні любити його, незважаючи на як нешанобливо
він сприймає мене.

Любов Бога, дотримуватися його заповідей
Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос народжується Бога: і все, той що породив той також, що
Однородженого від нього. Під цим ми знаємо, що ми любимо дітьми Божими, коли ми любимо Бога і
дотримуватися його заповідей. Я Іоанна 5:1-2
Для цього є любов до Бога, щоб ми додержували його заповіді:, і його заповіді не тяжкий. Я
Івана 5:3
Там було багато християн, які розповіли мені, що неможливо всіх десяти Десять заповідей, що
він ніколи не призначені, що ми повинні, вони бути так важко. Я відповісти на це, що тільки люди, які
вважатимуть це неможливо провести всі десять заповідей, хто обманюють у брехні сатани, і доброта
проявились не вистачає в них.
Моє бажання, щоб показати брехні ідея, що, зберігаючи всі десять заповідей було неможливо я
написав ціле есе на тему. Вона доступна на цій сторінці в 9 урок.
Бо що тільки народжується Бога переможе світу: і це перемога, тому, хто переможе у світі,
навіть в нашу віру. Я Іоанна 5:4
Якщо ви повірити, що слова, написані Джоном були дані йому Богом і, отже, слово Боже, то
необхідно зараз прийняти що Джон вважає, що необхідно, щоб ми тримати Заповідей Божих,
невиконання є нездатність бути Святого Бога. Якщо ваш церкви проповідує іншим чином, то вашої
церкви не є Богом, але анти Христос.
Хто ж він, хто переможе світу, але хто вірує, що Ісус є Син Божий? Це той, що прийшов був
водою та кров'ю, навіть Ісуса Христа. не тільки водою, а водою та кров'ю. І дух, що плоду свідок, бо
дух є істина. Я Івана 5:5-6

Отця, сина і Святого Духа
Бо є три, які несуть запис в небо, батько, слово (син) і Святого Духа (Боже Святого Писання):,
і ці три один. Я Івана 5:7

Пам'ятайте: в уроки я показав, що Дух Святий живе слово Боже, що який називається Божої
Святого Писання. Три всі є частиною одного, тому що від батька приходить син, і від батька приходить
його Слово Господнє, Дух Святий.
Якщо ми отримаємо свідок чоловіків, свідчення Бога є більшою: тому що це свідчення Бога, що
він hath свідчило свого сина. Я Іоанна 5:8
Джон є людиною, а він в його творчості дав свідчення, що Ісус є Син Божий, якщо ви вважаю
його свідком, як справжній, знав тоді, що Бог дає свідчення Ісуса будучи свого коханого сина і
свідчення Бога більше, ніж Джон.
Якщо ви вважаєте, проповіді в людини і що який він проповідує не підтримується в слово Боже,
потім нехтування цієї людини і видалити себе з ним, бо він антихриста.
Вірує в Сина Божого hath свідок у себе: хто не Бога вчинив йому (Бог) брехун; тому що він вірує
не запис, що Бог дав свого сина. Я Іоанна 5:9-10
А це свідчення, що Бог дав нам вічне життя, а життя це у сині його. Хто має сина, той має
життя; і хто має не Син Божий має не життя. Я Іоанна 5:11-12

Воскресіння Ісуса
Саме завдяки дуже воскресіння Ісуса, що Бог дає нам запис, що Ісус є Син Божий, і що через
Ісуса ми теж можуть мати поручитель в наше власне Воскресіння.
Ці речі мають я написав вам, що вважають на ім'я сина Божого. щоб ви знали що маєте вічне
життя, і що ви можете вірити на ім'я сина Божого. Я Іоанна 5:13

За його волю
І це, що ми маємо до нього, що ми просимо, будь-яка річ, згідно з його бажанням, він слухає нас:
і якщо ми знаємо, що він слухає нас, чого тільки попросимо, відомо, що у нас є петицій, що від нього. Я
Іоанна 5:14-15

Знаю, що це: якщо ви молитеся Богу за те, що Земля, (більше грошей, машину, нова робота,
т. д.), Бог може або може не чути, як його волі, але якщо ви молитеся для інших або за Божим
керівництвом, то він буде почути ваші молитви, бо це воля Бога, що всіх своїх дітей звернутися до нього
за порадою.

Жодної гріха і жити
Якщо будь-яка людина побачити його брат гріха, гріх, що не до смерті, він повинен запитати, і
він дасть йому життя для них, щоб грішили не до смерті. Існує гріх до смерті: я не сказав, що він
повинен молитися за нього. Неправди всілякої є гріх: і немає гріха не до смерті. Я Іоанна 5:16-17
Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога грішить не; але зачатими від Бога, той сам
пильнує, і що нечестиві один фарисей, йому не. І ми знаємо, що ми Бога, і весь світ обманює в злоби. Я
Іоанна 5:18-19
І ми знаємо, що Син Божий прийшов і нам дав, розуміння, що ми можемо знати правдивого, і ми
в ньому істина, навіть у його сина Ісуса Христа. Це справжній Божий і вічне життя. Маленькі діти,
Бережіть себе самих від ідолам. Амінь. Я Іоанна 5:20-21

Спокус будує міцність
Мої браття, вважати його всі радощі, коли в різних спокуса; знаючи, що досвідчення вашої віри
дає терпеливість. James 1:2-3
Як ми йдемо по життю, ми є насильству з боку спокус що якщо ми потурати в них, вони можуть
тягнути нас далеко від моралі Бога і до гріха. Це в наших власних конфлікту всередині себе, які
вирішили, чи ми здолають спокуса або якщо ми будемо піддаватися свого сирена виклику.

Спокуса секс
Найбільший спокусі, яка стикається чоловіків і жінок є спокуса розпусти і перелюб. Це
природний аспект людської еволюції, яка закликає нас займатися сексом.

Людина жива душа
Пам'ятайте: Бог створив людину за своєю подобою, що означає, що Бог створив людину
живу душу. Тварина, яка ходить землі має живу душу; чоловіки є унікальними інших тварин.
Тому що наші бути виготовлені живі душі, людина має здатність думати і міркувати, вирішити
буде я це зробити або буде робити це. Людина може зайняти інформація, зібрана з його життєвого
досвіду і використання, що дані визначити, якому напрямку правильний шлях. Розуміння моралі Бога,
як він стає доступним протягом десяти заповідей і вчення Ісуса, дає нам даних, які надаються зброю, ми
повинні боротися з зло спокус.

Діти Бога
Бог є творцем і як такої думає, що людини як своїх дітей. Як і всі хороші батьки Бог хоче, що ми
буде, як йому. Бог є моральне і люблячий, будучи і як Бога, так теж робить Бог хочуть, що своїх дітей
бути точно так само.
У цей намір Бог забезпечені людина набору правил, встановлений Богом, за допомогою якого
Бога має намір і команд, що слухаються своїх дітей.

Правила моралі
Коли ви були дитиною, батьки мали набір правил, які вам довелося жити за той час, як ви жили в
їхньому будинку. Бог нічим не відрізняється, крім того, що Боже правила дасть вам знання і досвід
даючи вам вступу в дім Божий. Ці правила називають Десять заповідей і вчення Ісуса Христа.
Якщо ви живете за цими правилами і тому є праведним в очах Бога, то вам запропонують на
небо, яка є дім Божий. Якщо ви впадете Божої праведності, потім попадеться не відповідають на
запрошення в дім Божий. Це так просто.

Твори праведність
Коли ви зустрічаєтеся з спокуси і боротися проти нього, а потім ви показали Бога, що працюють
над забезпеченням праведності. Якщо ви жертвою до того, що спокушає вас, то Ви покажете себе бути
слабким і негідним Бога.
У дитинстві бажань секс є відсутні в наших тілах, але оскільки ми наближаємося статевого
дозрівання, наші тіла починають є анімалістичні закликає, які стосуються назад тварина що людина був
перед тим, як Бог створив нас живу душу. Виклик дітонародження видів закликає до нас, як і інших
тварин на землі.

Зброю проти спокуса
Саме завдяки моралі Бога як було зазначено в десяти заповідей, які ми маємо зброю для боротьби
з цими анімалістичні спонукань. Якщо ви не знають що сказати Десять заповідей, то ви не розумієте
займатися секс поза шлюбом є гріхом в очах Бога.
Сатана хоче, що людина відстає від Божої моралі, тому що якщо ми не відповідають не будемо
гідно Бога, якщо ви нічого не варті, то тоді ви не отримає запрошення йти жити з Богом на небі. У
цьому є тільки два варіанти, або бути праведними та увійти в Царство Небесне або брати участь в речах,
зло і гріховної і укладання вічного прокляття та вічної смерті.

Добрим змагом
Коли ви боротися з спокусами і утримуйте фірми моралі Богові, то ви створити опір брехні
сатани і обманів. Кожен раз, коли ви дати на спотикання, відкрити двері до сатани, щоб увійти в серця
далі і далі. Де живе сатани, Бог не може.

Моральність вчить терпіння
Нехай має чин досконалий, бути досконалі та, бажаючи нічого терпіння. James 1:4
Досконале є досягнення ж морального волокна як Бога.

Наші внутрішні та особисті війну проти зла спокус будує "терпіння" в рамках кожного з нас,
коли ми сприймає проти спокус. Це терпіння дає нам силу і міць боротися проти майбутніх спокус.

Пам'ятайте: всі спокуси викликані сатани, намагаються знищити вас. Він ваш супротивник і
ваш ворог, боротьба з спокуса боротьбі проти сатани.
Коли ви знаходитесь в ситуації, яка дає можливість займатися сексом з ким-небудь, крім
юридично одружений чоловік, ти обличчям до обличчя з сатани. Якщо ви вирішили займатися сексом
потім ви повинні були поразки від сатани і ви його рабом. Якщо ви протистояти і видалити себе з цієї
ситуації, тоді ви зіткнулися сатани і виграв битву, і Бог буде посміхається вниз на вас.

Мудрість
Коли ви поміщаються в ситуації, де у вас є можливість займатися сексом, якщо ви не є мудрим в
Божому моралі, потім тварин інстинкти будуть переважати та принести вас вниз в abys гріха і
прокляття.
Якщо у кого з вас бракує мудрості, нехай просить від Бога, що всім рясно і всім не; і дасться
йому. James 1:5

Що таке мудрості?
Для того, щоб досягти мудрості, вам потрібно по-перше, виховувати себе. Освіта породжують
знання, знання породжує розуміння і розуміння, що призводить до мудрості.
Якщо ви виховуєте себе в способи Бога, його моральність, як знайти в десять заповідей і вчення
Ісуса, тоді ви зможете отримати знання про те, що Бог команд з вас, з цим знанням ви, таким чином,
отримаємо розуміння і з розумінням Божої моралі вас буде мудрості, щоб боротися проти сатани
тягнути до спокуса.
Коли я вперше відправився на пошуки Божої істини, я покладатися мої власні здібності і
розвідки, хоча я був в змозі досягти знання, які я не зміг досягти взаєморозуміння. Не розуміючи, що я
просто був головою, повною дані, але не розуміє, як зробити використання цих даних у своєму
прагненні дізнатися Божу істину.

Коли я нарешті це зрозумів, я звернувся до Бога, його керівництво в молитві до Бога, я
підтверджую своє життя гріхи і розкаяний був так зло і я запитав Бога про його прощення.

Бути твердим і відвертими
Але нехай просить із вірою, жадного. За яку жене, як хвилі моря вітер і кинув. Нехай бо така
людина не думаю, що дістане що-небудь Господа. James 1:6-7
Коли я, нарешті, дали молитви до Бога і покаялися мої гріхи, я зробив це з переконаністю і
радісним серцем, що я хотів, щоб Бог знає все зло, я зробив, і я дійсно і поручитель покаятися.
Це такого роду непохитна відкритим серцем, що необхідно, коли ви просите Бог простить вам.
Якщо ви не є щирим, Бог буде знати. Бог не страждає лицеміри.

Благослови, хто витерпить
Є Блаженна людина, що витерпить: Бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, якого
Господь обіцяв хто їм, що любить його. James 1:12
Якщо коли ви принесли обличчям до обличчя з спокус сатани і сприймає проти нього, тоді Бог
дасть благословення вам. Якщо ви живете завжди в праведності, як солдат проти спокусу, то ви
заробите життя вічне та Царство Небесне.
У вашій боротьбі проти сатани Бог побачите, що ви любите Бога, і що все, що сатана
розшифровується як черевної вам.

Бог робить не спокусити чоловіка
Хай ніхто не сказати, що коли він виникає спокуса, "я спокусі Бога:" Бо Бог не може виникнути
спокуса зі злом, ні tempteth, він будь-якої людини:, але кожна людина спокуса, коли він звертається геть
пожадливістю власною і заманив. James 1:13-14
Бог не спокусити вас робити те, що зло в очах Бога. Сатана вашого ворога, і це він, яка заподіює
вам спілкуватися з нами і жадають.

Багато разів я чув, люди кажуть ",як Бог може дозволити подібного трапитися." Бог не
викликає це відбудеться; Сатана стоїть за поганих речей у світі. Бог є, щоб допомогти вам у подоланні
сатани аванси, але врешті-решт, це до вас, або ви боротися з спокусами або печера в внутрішній бажань.

Хтивість породжує гріх
Коли хіть hath задуманий, вона народжує гріх: і гріх, коли вона буде закінчена, народжує
смерть. James 1:15
Смерть говорив про тут не є смертним смерті, що всі люди мають на-віч, але вічної смерті, що всі
люди мають них залежне, щоб уникнути. Якщо ви боретеся проти сатани і внутрішній пожадливостей,
потім ви володіти влади проти вічної смерті.

Як і раніше у вірі
Не обманюйтесь, брати мої любі. Кожен хороший подарунок та дар досконалий зверху, і
приходить вниз від Отця світил, є не давання, тіні відміни. James 1:16-17
Божа моралі це досконалість, коли ви помилитися проти тієї досконалості, ви виправдовують
слави Божої.

Винагорода батько
Господь не наказує, що ми живемо в його моральність його заради, але пропонує, хто показати
свою любов до Бога, виконуючи його заповідей, подарунки вартості; так само, як коли ви
винагороджувати вашої дитини для роблять гарні речі Бог винагороджує його діти, які демонструють
свою любов до нього.
Найціннішим ці нагороди є вічне життя, і з цим досконалим і здорове тіло, без інвалідністю або
хвороб. Є багато інших подарунків, пропонованих Бога, але ці два поодинці має бути достатньо, щоб
дати вам причини залишатися вірною і послуху Божим Десять заповідей і жити своїм життям в мораль,
як учив Ісуса Христа.

З волі Божої
З Захотівши він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів його.
James 1:18
Коли Бог створив людину а також створений людиною на землі, він був власного задоволення,
що він зробив це. Таким чином, людина належить до Бога, і це тим Божого задоволення, що ми як і
раніше існувати. Це тому так багато, щоб запитати, що Бог наказує, що ми живемо в моральність а не в
гріховної декадансу?
Тому то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіяне слово, що
може спасти ваші душі. James 1:21
Слово "залишок злоби" визначається як: щось понад того, що треба,
або і надмірного або більш рясними поставками чого
сь .
Біблія визначає «лагідні» як тих, які мають правдиву віру та пр
аведні перед Богом .
Слово "Engrafted" визначається як: вкласти щось постійно щось ін
ше процесом, що нагадують щеплення .
Щоб перефразувати тринадцятого вірша: тому то лежав один від одного усіх нечистот і надмірне
актів пустощі і гріховної діє і отримувати з вірою пластикою вашу душу моралі Богу.
Це означає, що Бог хоче, що ми всі написати Божих заповідей і його моральність на наших
серцях, роблячи їх постійною частиною вашої особистості, особистої честі та морального характеру.

Виконавці слова
Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. James 1:22
Другу команду Ісуса каже: "Люби свого ближнього, як ти хотів би ваш сусід, люблю тебе".
Коли почути слово Боже і прийняти його у вашій душі і зробити Божі моралі ваш моралі, то вона

необхідна вам, як це зазначено в Ісусових другий заповідь, що ви хотіли Мудрого навчати інших у
Святій Євангелії Божої, як вам краще зрозуміти. Роблячи це, ви, виконавець і не просто слухача.
Бо коли слухача слово, і не виконавець, він, подібний до чоловіка дивилися його природні обличчя в
бокалі: бо він сам beholdeth і заходить його речі і негайно ввесь натовп forgetteth якого вигляду той
чоловік, що він був. James 1:23-24
Особисто я знаходжу цю аналогію людина дивиться в дзеркало менше повчально, так що я
пропоную це: Якщо ви витратите час і зусилля, щоб вчитися і потім жити по Божим моралі, але не в
змозі говорити про навернення до правдиву віру, щоб хто-небудь інший, навіть ті, кого ти любиш, то це
тому, що ви соромно чи страшно відмови, які ви, можливо, терпіти , якщо ви повинні були зробити свої
знання відомих іншим? Таке не знак Святого Бога, якщо ви по-справжньому любити Бога, ви хочете,
весь світ знати вашу любов. Якщо ви хочете, щоб приховати свою любов тоді ви дійсно любите Бога або
ви лежите на себе.
Святий в їхні вчинки є Святий на ділі, беручи до уваги, як і Сен-за словами тільки, немає не
Святий.

Закон про свободу
Але хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, він був не забудькуватий
слухача, але виконавець діла, ця людина буде блаженний у діянні. James 1:25
James відноситься до заповіді та Закон Бога як Досконала свобода закон, яким чином, то робить
Бог свободи пропозиція для тих, хто їм свою мораль?

Пам'ятайте: коли піддаватися спокус сатани ви стати його рабом.
Коли ви залишатися вірним моралі Бога, вам звільнити до рабства, і коли ви отримуєте життя
вічне та Царство Небесне, вам звільнити в тому, що внесення моралі Бога вашого моралі, більше не
законів, що б послухали, але частина того, хто ти, частина з вас.

Неправдивої віри
Якщо гадає, здається релігійні і bridleth свого язика не, але ж хто своє серце цієї людини релігія є
марними. James 1:26

Це можна краще зрозуміти, в такий спосіб.
Є багато людей, які я знаю особисто, які називають себе будучи християнської, але коли я питаю
їх, що день тижня їх дотримуватися суботу Святого Господа, вони скажіть неділю. Ці ж люди, я
знайшов, повинні бути готові брати участь в секс поза шлюбом, або як акт перелюб або розпусти.
Якщо ви по-справжньому християнин, потрібно бути слухняним моралі, як учив Ісуса, який
включає в себе те, що дається в десять заповідей. Якщо ви дозволяєте собі займатися грішним тоді ви не
є послідовником Ісуса незалежно від того, що ви називаєте себе.

Рівних по Бога
На віра не Господа нашого Ісуса Христа, Господа слави, з повагою осіб. Бо якщо там прийдемо
до вашого Асамблеї людина з Золоте кільце, в неабияку одягу і там бувають також Бідна людина в
мерзенний одягу; і будете є повага до нього, що weareth гей одягу та й скажи йому, "Сядь тут в
хорошому місці;" і сказати, що на бідні верстви населення "ти стоїш, або сидіти тут під мою лавочку
для ніг: ви не потім часткового у себе і стати суддями лихі думки? James 2:1-4
Одна з речей, що перетворило мене від християнських церков під час моєї юності була, що
очікувалося, що я повинна носити костюм або якийсь інший прийнятним одягу для того, щоб бути
присутнім церкви. Якщо я прийшов у носити сині джинси і картатий сорочку, я б подивився, як якщо б я
був рабської і не дорівнює інших, хто носити гарний одяг.
Ось на це те, що James Говорячи про вище. Це не те, що ви носите що визначає той чоловік, що
ви є, але те, що у вашому серці. Для інших, які сповідують бути християнином дивитися зверхньо на тих
унаслідок їх одяг є виявити їх, щоб не бути християнином на всіх, але люди, які засудження інших
людей, які аспекти сатана не Божої.
Hearken, мої улюблені браття, Hath не Бог бідних цього світу багатих у вірі і спадкоємцями
царство, яке він обіцяв, хто їх любить його? Але ye знехтували бідних. Не багатіїв пригнічувати вас та
залучити вас перед судження місць? Чи не вони зневажати які гідні ім'я, за яким ви покликані? Якщо ви
виконати royal закон, згідно з Писанням, ": Люби свого ближнього, як свої самоврядування", ви добре:
Якщо ж ви маєте по відношенню до осіб, вчинення гріха, і переконані закону як порушників. James 2:5-9
Коли ви даєте перевагу тому через його удаваній багатство над хтось, хто залишає бажати
кращого, то ви є осуду обох. Це не для Святого Бога судити інших, які є сферу дії Бога. Святого Бога є,

щоб сяяти світло правди на ті ще в темний час доби, а не намагатися нав'язувати наше почуття добра і
зла на них.

Весь закон
Для whosoever буде тримати весь закон і ще образити в одній точці він є винним за все .
James 2:10
Цей вірш, який я звернув увагу вкрай важливо, щоб ви зрозуміли. Якщо ви тримаєте дев'ять з
десяти заповідей, але не десятому тоді ви винні не збереження будь-який з десяти заповідей.
Якщо ви спостерігаєте суботи в перший день тижня, коли четвертої заповіді дуже зрозуміло де
Бог говорить: "Але сьомий день суботній Господь, Бог твій," тоді ви винні у гріху проти решти Десять
заповідей.
Якщо ви тримаєте всі десять заповідей, але ви займатися перелюб або розпусти, тоді ви винні у
гріху проти всіх десяти заповідей Божих, і ви не вірно послідовником Ісуса Христа.
, Сказав: "не чини перелюбу," сказав також, "не вбивай". Тепер, якщо чини перелюбу немає, але
якщо ти вбити, ти став злочинцем закону. Говоріть так і робити так, як вони, які слід оцінювати за
законом liberty. James 2:11-12

Ye VІІ Міжнародного
Бо він повинен мати рішення без милосердя, що об'явив був не помилує; і милосердя тішиться
проти судження. James 2:13
Якщо ви йдете по життю осуду інших, за будь-які моди, Бог буде виносити судження при вас же і
рівних мірою милосердя, які ви дали іншим.
Це тому належить робити вам утриматися від дивлячись на одного з критичним оком, але
розглядаємо інших людей як ваше рівних в Бога і віру. Якщо вони є ваше рівних, ви тим самим
причепитися їх тоді ви також не знаходите вини з себе?

Віра без діл
Що чи стане це прибуток, мої браття, хоча чоловік сказав, що він має віру, і мають не працює?
Можуть вірі врятувати його? Якщо брат або сестра бути голим і надто бідних щоденне харчування, і
один з вас сказати їм:, "миром, ye зігрівав і заповнені; Попри хочете дати їм не те, що потрібне для
організму; що чи стане це прибуток, (їх)? James 2:14-16
Я завжди визначаю слово "Завод" як час та зусилля у вивченні і дослідження Божої Святого
Писання, але в цьому над ним показано, що частина робіт має також включають благодійність іншим.
Це говорить мені, що частиною вашої роботи повинні включати в себе все те, що Десять
заповідей, Ісус вчить нас. Це не достатньо, що ми дізнатися Божу Євангелію всередині і зовні, але потім
не практикують те, що викладається як Божий моралі.
Якщо ви не про те, що вам потрібно, і молитися Богу і звернутися за його допомогою, Бог буде
надати це посвідчення. Якщо Бог зробить це за вас, то для вас бути на шляху до Бога, ви повинні
зробити стільки, скільки для тих, хто ви прийшли на у свій життєвий шлях.
Не було Авраам нашого батька за шириною по твори, коли він запропонував Ісаак свого сина на
жертівнику? Бачиш, ти як віри ковані з його творів а по твори була віра зробив, досконалим? І
Писання було виконане, який говорить, "Авраам увірував в Бога, і він був поставлений йому за
праведність: і він називався друг Бога. Погляньте, тоді як що автор працює людина виправдовується а
не тільки Віра. James 2:21-24
Якщо ви любите Бога потім ви будете брати участь у ті речі, які Бог займається, прощення,
терпіння, розуміння, милосердя, повагу і любов.
, Але мудрість, що зверху, (Бога), по-перше чисто, потім спокійна, ніжний і легко бути став
просити, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та без лицемірства. А плід правди посіяно в
мирі з них, які роблять миру. James 3:17-18

Бути скромним Господа
Принизити себе в очах Господа, і він повинен підняти тобі настрій. Говорити не, один одного,
братів. Він, що каже зла свого брата і judgeth свого брата, каже зла закону і judgeth, законом:, але

якщо ти судити закону, ти не виконавець закону, але суддя. Існує один lawgiver, який може врятувати і
знищити: хто ти що judgest інший? James 4:10-12

Дати, слава Богу, не себе
Йти на даний момент, ye, що сказати, "сьогодні або до завтра ми будемо йти в місто і як і
раніше там на рік і купити і продати і отримати прибуток:" у той час як ви знаєте, не те, що повинно
бути на завтрашній день. Для того, що ваше життя? Це напередодні пар, що хвильку з'являється на
деякий час а потім бо. James 4:13-14
Коли ви робите плани майбутніх досягнень, ці плани, але фантазії поки вони вчинені, але в житті
речі завадить і плани не працює, як ви могли б сподіватися.
Для цього треба сказати: "Якщо буде Господь, ми повинні жити і робити це, або що". James
4:15
Замість оголошення, що ви маєте намір як ваш розум досить прийняти, що все, що вам зробити і
саме робити милості і благодаті Божої. Тому це за волю Божу якщо ви виконуєте те, що ви хочете, і це
Богу, що ви даєте похвали і подяки, коли ваші бажання виконав.
Радувати тепер ви у вашому гордощах: всі подібна. Тому йому, що не знає про добро і хто
робить те, йому це гріх. James 4:16-17
Якщо ви повинні стати Сен з Богом, знання і розуміння в те, що Бог вимагає від вас і ви
представили з вибором, спокуси, і ви вибрали те, що ви знаєте, щоб бути неправильно, то ви згрішили і
вже не Святого Бога.

