שיעור 1
לומדים להכיר את אלוהים
במראה החיצוני אלוהים של
תחשוב עליי כעל עורך דין ,ואתה חבר-המושבעים .יש כבר הוציא דיבה רעה על ידי השטן ,ואלוהים נתן לי השירות של עדותו
של אלוהים כדי להגן על כבודו ועל האופי שלו .אני אראה שלך הוכחות ,מהתנ ך ,כמו גם ממסמכים היסטוריים ,כדי לתמוך הערות וכל
הפרשנויות שאני מרוויח . .זה התפקיד שלך בתור המושבעים ,כדי להחליט אם הראיות שאראה מעניקה אימות כדי פרשנויות והערות
שלי ,ובכך מזכה מאשמה אלוהים מן השקרים של השטן...
הייתי מחפשת אלוהים בשקידה במשך מספר חודשים לאחר .היה לי החלום ,אשר חייב שמוצג פרק נפרד .לאחר מכן ,בהפתעה
מוחלטת ,אלוהים נגע בי .עם מגע זה כל מה שהיה קראתי ,ולא חקר נכנס בהרמוניה מושלמת .הכוונה היא כי לפני המגע שלו ,היה לי את
הידע ,אבל זה היה מפוזר וללא חיבור קוהרנטי אחד עם השני .היה לי את הידע ,אבל לא ראיתי אלוהים של.
אני רוצה לדעת את האמת ,והוא לא רק חתיכות קטנות ,הפך מבולבל .למרות מה שאני כבר קרא לי הגיוני ,זה עדיין לא להבהיר
את כל מה שלמדתי לכדי שלמות הסימטרי הבנה ,הבנתי כי לא רק חיפשתי את הידע אלוהים של ,חיפשתי את אלוהים.

אלוהים מבקש מחילה
זה הגירעון הציע לי ,כי אלוהים היה קורא לי ,עדיין צריך להוכיח לו שאני .מקווה לסגוד לו .הוא המצווה ,לפני הבנה שלם
יכולה להיות מושגת .זה בא לי ,כי לא עוד ביקשתי מחילה מאלוהים חיי חטאים.
התיישב ,התחלתי בכוח לתוך הזיכרון שלי ,כל החטאים שביצעתי מאז שהייתי בערך בן  .12הייתי  57בזמן ,אז היה הרבה
האחזור הכרחי לפני הייתי משוכנע שיש רוב החטאים שלי זכרה ,והוא יכול ובכך לחשוף לא רק את אלוהים ,אלא לאלה של המשפחה
שלי שאני אוהבת ,כמו גם לגבי עצמי ,הרע שעשיתי.
בזיכרון הזה טריים במוחי ,אני התיישבתי עם התנ ך בהישג יד ,והתפללתי לאלוהים .שאלתי את אלוהים יסלח לי ,על כל
החטאים האלו .נזכרתי עכשיו ,כל אלה לא זכרתי.

 .אני אמר אלוהים ,באמצעות כנות ורציני ,שהלוואי לסגוד לו .הוא סיפר לי ,ואני חיפשתי את האמת שלו .שאלתי את אלוהים,
תעזור לי להבחין מהאמת שקריו של השטן ,כי בעצמי ,אני לא נראה מסוגל לעשות זאת .אמרתי אלוהים כי הייתי נותן את חיי לשירות
אותו ,אלוהי היקום ,אבל לא כפי הבחנתי שהוא זקוק לי ,אבל אני הזמנתי אותו להוביל אותי בכל צורה שירות זה עשוי לקחת.
כעבור זמן ,ישבתי צופה שיעור לימוד התנ ך על הטלוויזיה ,כאשר אלוהים נגע בי . .כן ,שאני לא ישב ,אני היה נופל על הרצפה.
המגע היה פיזי ,נפשי ,כמו גם רוחנית .הכוח שלו ,ולפתע הביא את כל מה שלמדתי לתוך ההרמוניה ,והבנה .משם והלאה ,הייתי אילת
בניסיון שלי להראות לאחרים ,במיוחד משפחתי אשר אלוהים הראה לי.
אלוהים נענה לתפילתי ,להלן ניתנת לי ,להעביר הלאה לכל מי היה בחרה קריאה ולאחר כל אלו המחפשים אלוהים ,כפי שאני
עושה.
לפני שתתחילו לקרוא ,אני רוצה שתדע ,כתבים אלה הם לא יותר מאשר כלי .עם הכלי הזה אתה יכול ,אם אתם רוצים בכך,
למצוא תחילת הנתיב של יושר .המילים האלה רק יראה לכם את הכניסה לנתיב אולם .ניתן רק בעקבות השביל עצמו אם אתה מתיר
ישוע ,להוביל אותך למטה .אני יכול להראות לך את הכניסה ,אבל המסע שלך ללכת ,רק עם ישוע על ידי הצד שלך תוכל לשמור על נתיב
וגם לא פולטר או לבטל.

ישוע הוא הדרך
ישוע נאום לו ,אני הדרך ,את האמת ואת החיים :לא יבוא איש אל האב ,אלא גם על ידי .יוחנן 14:6
מה פסוק זה אומר לי היא כי עליך לקבל ישו כמורה שלכם ,לוקח את הכיוון ממנו ,בחיים שלך ,אלא גם בחינוך שלך בחדר
העבודה של התנ ך .לאפשר ישו ,להראות לך מה הוא צריך לדעת ,לשם ואז בצע את ההוראות שלו .אחת הדרכים זה .אלוהים .-מדבר
אליי היא דרך הקריאה שלי של התנ ך .התנ ך הוא דבר אלוהים חיים .כאשר תמקם את עצמך בידי האל ,הוא יענה לשאלותיך עם המילים
מהתנ ך.

השאלה הראשונה ששאלתי אלוהים
אלוהים אומר לנו איך אנחנו חייבים סוגדים לו?
שאלת פעם את השאלה" ,איך אני אמור לעבוד את אלוהים?" יש כל כך הרבה דתות ,לספר לנו כי הם האמונה האמיתית,
אבל יש רק אלוהים אחד ,אז נשאר לי להאמין כי יכול להיות רק פולחן של האלוהים האמיתי.
בתפילה ביקשתי אלוהים" ,איך אתה רוצה שאני מעריץ אותך?" הוא נענה לתפילתי שתראה לי את התשובה באמצעות לימוד
התנ ך במילותיו של התנ ך ,אלוהים מדבר אלינו ,זו הסיבה מדוע התנ ך נקרא "המילה חי אלוהים ,רוח הקודש".

האלמנטים של אהבה
כששאלתי השאלה הנ ל שאלוהים הוביל אותי הפסוק הבא בתנ ך.
 .אני אוהבת אותם ,כי אהבה אותי; אלה אשר מחפשים אותי מוקדם (בחריצות) .ימצאו אותי פתגמים 8:17
זו דעתי שזה הכרחי על מנת ללמוד לאהוב מישהו שאתה קודם צריך להכיר אותם .אם אתה רואה מישהו שאת נמשכת אליו,
ייתכן לומר כי הוא "אוהב-ממבט ראשון ",אבל עד לך להכיר אדם שהם ,אתה באמת יכול להגיד שאת מאוהבת בהם? אל תבלבל בין
משיכה פיזית באהבה;  .זאת טעות גדולה .לרוב האנשים יש כאשר הם לפגוש מישהו לראשונה
כמו ילד קטן ,מצאתי את עצמי נמשך לאלוהים ,אך מעולם לא שקלתי את עצמי באמת אוהב אותו .הרגשתי אותו הדבר על
אלוהים ,כאשר התחלתי את לימוד התנ ך ב .2007 -התחלתי לקרוא בתנ ך ,עכשיו שאני ב 50-המאוחרות שלי ,הגעתי לראות הסוג של
אישיות שיש לו ,כמו גם את הדמות שלו .יותר יש לי להכיר את אלוהים יותר מצאתי את עצמי לאהוב אותו.

מי זה אלוהים?
דרך העבודה שלי ומצאתי כי אלוהים הוא מוסרי להיות ,עם סוג ואוהב תו ,אלה הן תכונות אישיות שני תמיד הסתכלתי על
אנשים גם כן ,וכאשר ראיתי אותם באלוהים אני התאהבתי איתו זמן קצר לאחר מכן.

בתמונה של אלוהים
נאמר לי על ידי רבים כי אתה לא יכול לתת האל האיכויות הומניסטי; אחרי הכל ,אלוהים הוא בכל מקום ישות ,לא אנושי .אני
רוצה להזכיר ,כל מי שחושב את זה ,כי .שאלוהים ברא את "האיש" בצלמו .זה לא אומר כי אלוהים נראה כמו בן-אנוש ,בהופעתו הפיזית
כלפי חוץ ,אבל זה אלה תכונות אישיות ,אנו קוראים הומניסטית הם למעשה  godlyהתכונות .זה מה שהופך אותנו בצלמו ,לא המראה
החיצוני שלנו .כאשר אלוהים ברא את האדם בצלמו ,הוא לקח חיה של כדור הארץ ,ברא את האדם נפש חיה ,זה נתן תכונות איש צדיק.
כשאתה מתקשר מישהו אנושי .אתה למעשה מתקשר לו שמימית.
אלוהים אומר לנו"לאהוב אותי  ,לציית לי ,ואני תפילה" בשבילי להיות מסוגל לעשות את זה .הייתי קודם לדעת מי היה אלוהים.
בתפילה ביקשתי מאלוהים תראה לי את אישיותו ,אופיו .בתשובה הוא הביא לי בראש את הפסוקים הבאים.

אופיים של אלוהים
כפי שאתה אולי זוכר Moses ,שאלה את אותה השאלה האלוהים ,שמות ,...וזה היה על הספר הזה כי אלוהים הפנתה אותי
בתשובה על התפילה שלי .מה שנחשף לי ספר שמות הוא יותר ממה שציפיתי.

עבור שבו זה תצא לאור כאן כי אני ואת אנשיך מצאו חן מול עיניך? זה לא כי אתה  goestאיתנו? אז אנחנו יופרד ,אני ואת אנשיך,
מכל האנשים הנמצאים על פני כדור הארץ .שמות 33:16
 .זה  Mosesמבקש של אלוהים" ,אם לא להישאר עם האנשים שלך ,אז איך יהיה עמך ,שידועים מצאו גרייס עין ,מכל שאר
האנשים על פני כדור הארץ?"
ישוע ואמר  ,Mosesואני אעשה את הדבר הזה גם כי אתה  hastדיבר :עבור כשמצאת גרייס על הכוונת שלי ,אני מכיר אותך בשם.
אקסודוס יראני
אלוהים מגיב  ,Mosesכי הוא יחליט כך; כי  Mosesוהאנשים שלו יידעו את העולם כולו כדי להיות מיוחד ונפרד מן האחרים.
( )Mosesאמר ,אני מפצירה ,שהשמן לי את תהילתך .שמות 33:18
 Mosesמבקש אלוהים לחשוף את עצמו Moses .רוצה לראות איך נראה אלוהים ,אך יותר מכך Moses ,רוצה להכיר את
אלוהים ,מי הוא .זו בעצם השאלה הראשונה ששאלתי אלוהים" ,איך אתה רוצה שאני מעריץ אותך?"
כמו בשימוש הפסוק לעיל" ,תהילה" מוגדרת כ:
 -1הישג גדול ,משהו מביא או מקנה הערצה ,שבח ,כבוד או תהילה על מישהו.
 -2תרועה כהרצאה מעשה פולחן לאלוהות.
 -3היופי מעוררת תחושות של פלא או ג'וי.
ואני הוא (אלוהים) אמר ,שאני אעשה כל מה אלוהים עובר לפנייך .אני אורח את שם ה' ,לפני; תהיה אדיב על מי אני חסד ,יהיה
שהשמן רחמים על מי שכן שהשמן רחמים .שמות 33:19
אלוהים מגיב  Mosesבאומרו שהוא יגרום לכל הטוב שלו עוברים לפניו .המילה "הטוב" הוא במילה האנגלית שמחליפה את
" ,מה שאומר; יופי ,שמחה ,רווחה ושמחה .לי מייצג תכונות אישיות ,לא רק בחינה חיצונית.
המילה בעבריתTuwb",
הוא (אלוהים) ואמר"אתה יכול לראות את הפנים שלי :שם יהיה איש אינו רואה אותי ,ולהישאר בחיים ".שמות 33:20
אלוהים לא יכול להראות  Mosesפניו ,כי לשם כך יהרוג .Moses
ישוע אמר ,הביטו ,יש מקום על ידי ,ואזי תעמוד על סלע :יציאת מצרים 33:21
זה יבוא לעבור ,בזמן תהילתי  passethעל ידי ,כי אשים אותך ב בקע של רוק ,וכן הרצון לכסות אותך עם היד שלי בזמן שאני
עובר :ואני אקח את היד שלי ,תראה את החלקים האחוריים שלי :אבל לא יהיה ניתן לראות את הפנים שלי 33:22 .יציאת מצרים23-

ציינתי בעבר ,חוסר הסבלנות שלי עם מי להגדיר את הפסוק מספור מערכת בתנ ך ,כי הם לעיתים קרובות מדי נפרדים פסקאות
והסברים מחוברים על ידי אלה  numberingsלא הולם.
זה נכון של פסוקים אלה .אני מאמין כי הפסוק הראשון של פרק  34צריך נכללו פרק  .33הם ממשיכים את הדיון בין Moses
אלוהים על הר סיני ,ולכן צריך להיות נכלל במסגרת השיחה .אולי אתם מסכימים איתי אני לתת הסבר זה הפסוק הבא.
ישוע ואמר  ,Mosesדבקים לך שתי טבלאות של אבן כמו בפני הראשון :ואכתוב על טבלאות אלה המילים שהיו בטבלה הראשונה,
אשר אתה  .brakestשמות 34:1
" מה שאומר ,פאר ,הכרכרה ,כבוד.
" ,היא המילה האנגלית שמחליפה את המילה בעברית Kabowd",או ,Kabod
המילה"תהילה
אם אתה לוקח כל שלוש הגדרות בחשבון ,לא רק הוא אלוהים חושף את המראה החיצוני שלו  ,Mosesאבל גם כן ,כבודו .כבוד מוגדרת,
משהו או מישהו ראוי לכבוד .אז אתה מבין .אלוהים לא רק מציג  Mosesאיך הוא נראה ,אבל את אישיותו ואת אופי.

המראה או על התמונה של אלוהים
הם עדיין על הר סיני ,אלוהים רק חשפה את המראה החיצוני שלו  ,Mosesועכשיו הדבר הבא שהוא אומר הוא להכין שתי
טבלאות חדשות של אבן ,אז הוא יכול לכתוב את עשרת הדברות עליהם .כאשר אלוהים אמר"אני אורח את השם של האדון לפנייך,
"
שהוא מדבר על עשרת הדברות ,והם במחצית השנייה של חושף את עצמו .Moses
אלוהים הראשון הראה  Mosesחלקי הגב שלו ,ואז הדבר הבא שאלוהים מדבר על מחליף את הטבלאות של אבן שיש עשרת
הדיברות עליהם .זה אומר לי ,כי עשרת הדברות הם האישיות של אלוהים ,האופי שלו ,תהילתו ,כבודו והשם שלו .כאשר אלוהים אומר
לנו כי לא נכבוש את שם ה' לשווא ,זה כל-כך את עשרת הדיברות הבסטה אשר נותן הגדרה מיהו אלוהים ? .מה נעשה בכל היבט של
עשרת הדיברות לשווא; עוד תשבור את המצווה השלישית.

הקדמה של אלוהים
באור הזה ,אני נותן לך את הפסוקים הבאים מן והחכם .בשבילי ,הם מבוא לנו ,של המשיח ,על ידי אלוהים.
היועץ הוא שלי ,וחוכמה קול :אני מבין; יש לי כוח .פתגמים 8:14
אם אתם מחפשים כיוון בחיים ,אם אתה רוצה לדעת למה אתה ,ולשם איזו מטרה אתם גרים ,חקר התנ ך ,חרוץ ,ואז פולחן האל
כפי שהוא מצווה ,תוכלו למצוא את התשובות האלה .מאת מגיע לדעת מיהו אלוהים ,אתה תמצא את עצמך ,ואת המטרה שלך ,דרך זו ידע
או הבנה ,ירכשו את העוצמה של אלוהים לבוא איתך .את שארית חייך.

על ידי שלטונו של המלך ונסיכים המיניסטריאלי צדק ,על ידי לי ,שלטון של הנסיך האצילים ,אפילו את כל השופטים של כדור
הארץ .פתגמים 8:15-16
 .זה על ידי רצונו של אלוהים אשר מלכים שלטונו ,אבל למען רצון האלוהים ,הם אכן ...האמת זה ניתן למצוא את הספר של
 ,Danielואת הקשר בין האל את המלך נבוכדנאצר .אני ממליץ מאוד לקרוא את זה Daniel ,פרק  ,4כמו זה מראה מלך יהיר יהירה,
חפויי ראש אלוהי היקום.
 .אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; אלה .שרוצים אותי מוקדם (בחריצות) .ימצאו אותי .פתגמים 8:17
" משמש בפסוק זה מוגדר כ :המיוצרים במפעל ,או המייצגת שלב לא מאוד מתקדם בפיתוח של מישהו או משהו,
המילה"מוקדם
כדי להיות יעד ,צפוי ,או ביקש לקרות בעתיד הקרוב מאוד .הגדרה זו אין לי הגיוני בהקשר לאלוהים מה הוא מדבר ,אז החלטתי לחפש
" ,מה שאומר :לחפש בכובד ראש
" הוא במילה האנגלית שמחליפה את המילה"שחר
את המילה בראשית קונקורדנציה תנ ך .המילה"מוקדם
משתמעת ,כדי לחפש עם מדקדק חריצות ,להתמיד בחיפוש אחר משהו.
כדי לשים את ההגדרה הזאת לתוך בהקשר של מה אלוהים אומר ,זה אומר בחריצות ללמוד ואף מחקר אלוהים של .אם אתם
מחפשים אלוהים בחריצות ,ואז אתה עוסקים בחקר התנ ך ואת המחקר של היסטוריה ,אסטרונומיה ,ככל ניתנת להם חשיבות רבה בהבנת
התנ ך.

מה זה אלוהים מנסה לומר לי?
" מוגדרת בתור :באמצעות מחקר זהיר ,החקירה חרוץ .במילים אחרות ,רק קריאה בתנ ך כמו ספר הרומן או
המילה" .בחריצות
היסטוריה ,לא תספיק ,עליך לחקור ,באמצעות טיפול שלא לקחת את הדברים מהקשרם ,תמיד שואלים את השאלה" ,מה אלוהים מנסה
להגיד לי?"
" אלה המחפשים אותו בחריצות .על ידי לדעת את ההגדרה של מה אלוהים קורא
בפסוק לעיל ,אלוהים אומר לנו שהוא"אוהב
" ,תוכל להשיג תובנה והבנה של מי הוא .במחקר זה אגלה לכם איך אלוהים מגדיר אהבה ,לגבי מה הוא אומר על ידי הביטוי" ,אוהב
"אוהב
אותי"

ידיעת האל היא עושר
עושר וכבוד איתי;  .כן ,עמיד עושר ויושר .הפירות שלי הוא טוב יותר מאשר זהב ,כן ,יותר מזהב; את ההכנסה מכסף הבחירה.
פתגמים 8:18-19
העושר הגשמי שלך לזכות בעוד בחיים האלה חסרי ערך להשגת לגן עדן משרת של אלוהים ניתנת עושר מאלוהים בהרבה מכל
הגשמי עושר ,שפע ,או כוח אי פעם מושגת על ידי הקיסר ,או המלך שחי אי פעם בעולם הזה .פשוט תחשוב על זה ככה ,כשאתה מת ,דבר

שהשגת בחיים בצורה של עושר ,כוח ,יוקרה ואפילו נכנס איתך את הקבר שלך .אפילו אם אתה קבור עם כל העושר שלך ,זה עדיין
נשאר על כדור הארץ יחד עם העצמות שלך .הוא לא ערך שרוכשת את המעבר שלך לתוך גן עדן או בחיי נצח.
מצד שני ,אם תיתן סגידה לאלוהים כפי שהוא פקודות וחיים את החיים שלך בכל הסוג של מוסר ההשכל אופי הזה שאלוהים
מצווה שאתה עושה ,ואז ירכשו את הסוג של עושר שישלם את המעבר לגן-עדן.
" אומר :בקפדנות מצוות מוסריות ,תמיד להתנהג על-פי תקנון מוסרי .לכן ,כאשר אלוהים אומר
כמו נהג מעל המילה"הצדקה
שהוא יעשה זאת משלם לך על השירות שלך אליו עם צדקתו ,זה אומר כי אתה תרכוש חברת "בסיס מוסרי" לחיות את חייך בן
תמותה ,כמו גם את חיי האלמוות שלך על-ידי.
 Thomasנאום לו",אלוהים ,אנחנו יודעים לא להזיק אתה  ;goestאיך נוכל לדעת את הדרך?" יוחנן 14:5
ישוע נאום לו",אני את הדרך ,את האמת ואת החיים :לא יבוא איש אל האב ,אלא גם על ידי ".יוחנן 14:6
אני מוביל בדרך של הצדק ,באמצע הנתיבים של פסק הדין :פתגמים 8:20
ישוע אומר לנו" ,רק הצדיקים יבוא לפני האב ",זה אומר ,כי אם אתה לא צדיק אז אתה ייכללו מן השמים .זה ניתנת תמיכה
בפסוק לעיל; אני מוביל בדרך של יושר.
אם ישוע הוא הדרך לאלוהים ,ישוע מוביל בדרך של יושר ,ואז רק הצדיקים יבוא לפני האב.
 .אבל אלו מילים פתגמים נכתבו אלפי שנים לפני לידתו של ישוע ,הם נשמעים כמו ישו מדבר .ישוע הוא הדרך של צדקתו . .יש
" היא הדרך לגאולה",נתיב של שיקול
רק דרך אחת שמובילה לגאולה ,אך קיימים נתיבים רבים שמובילים פסק-הדין".בדרך של יושר
" מוביל כיליון.
דעת
במאמץ שלך כדי למצוא את אלוהים ,תתפלל לאלוהים כיוון במחקר שלך ,הוא יראה לך את הדרך .כפי הוא אומר לך כאן ,רק
הוא יכול להראות לך את הדרך האמיתית לצדיקות ,ועל ידי זה לגאולה .זוהי אזהרה ממנו אליך; אל תחפש לאחרים הדרכה והבנה ,כמו
כומר ,הכומר ,או הוסמך שר ,רק אלוהים יכול להראות לך את הדרך האמיתית .קבלת שלו כיוון והדרכה שאתה צריך לבקש ממנו ,אז
תהיי מוכנה .לעקוב אחר שבו הוא מנחה אותך ללכת.
רועה או השר מוסמך אחר ,זה בסדר עד לנקודה ,אבל מתפללת לאלוהים כפי שאתה קורא ,לשאול אותו את השאלות שעולות
במחקר שלך ,הוא ייתן לך את התשובה האמיתית .רק תזכור ,השר או כומר אתה הולך לכיוון הוא עדיין רק בן אדם ,איך אתה יודע אם
הוא כבר שיקר ,כך הוא מאמין שהוא בשרות האל אבל זה למעשה הוא בשירות בבשורה שקרית של השטן?
להיות חולה בחדר תגובה של אלוהים לשאלות שלך ,אלוהים מדבר אלינו ,אך אתה צריך לכוונן את עצמך לשמוע אותו ,אם יש
לך סבלנות אז לא ייתכן שתוכל לשמוע מה הוא אומר .בגלל הרעש של חוסר סבלנות הזה .כאשר אני מתפלל לאלוהים ,באים רוב
התשובות שהוא נותן לי את לימוד התורה .אני לא קורא ספר או אפילו פרק מדף אחד עד הסוף ,קראתי איפה אלוהים מנחה אותי לקרוא.

מה שזה עשה הוא גורם לי לקפוץ על כל מגוון ספרי התנ ך לכאורה מתעלת פנמה עד דרום ,אך עם הזמן צבר הידע נותן תשובות
לשאלות שהייתי מבקש .כמו שאמרתי ,אתה חייב להיות מוכן ללכת אחרי אלוהים איפה שהוא נותן לך כיוון; הוא יראה לכם מה שהוא
צריך כדי לדעת.

מציאת הנתיב אל הצדק
יש דרכים רבות אל פסק ,רק בדרך הישר יוביל אתכם ישירות אל הגאולה .להיות צדיק הוא להיות צודק ,המילה של אלוהים
היא; לכן ,האלוהים הוא בדרך הישר .רק אלוהים יכול להראות לך את הנתיב.
זוכר :השטן מנסה לשקר לך ,דרך השפעתו של אחרים ,הוא יוביל אותך מדרך הישר .השטן הקימה של המשיח שווא ,צורר
המשיח ,ואת דרכו הוא יגרום לך לחשוב אתה הם לסגוד לאל ,אבל אתה לסגוד המשיח שווא במקום.
זה עלול לגרום אלו אשר אוהבים אותי לרשת תוכן; אני ימלא את האוצרות שלהם .פתגמים 8:21
עוד פעם אנו מתמודדים .עם העובדה כי רק מי יירש "אהבה אותי ",חומר .את לא מסכימה איתי ,כי לדעת את המשמעות
המלאה של הביטוי "אהבה אותי ",חשוב אכן כל בסגידה לאל אם הידע הזה יש צורך לרשת חומר?

בהקדמה מפי ישו
האל דבק בי בתחילת דרכו ,לפני יצירותיו ישנים .פתגמים 8:22
מה אלוהים אומר כאן .הוא נצחי כדי נצחי בדיוק כפי שאלוהים הוא.
הפליל מ נצחי ,מן ההתחלה ,או אי פעם כדור הארץ היה .פתגמים 8:23
אני רואה את זה בתור הסבר חלקי של מי ,מהו המשיח .הפליל ,עולה ,כי ישו הוא תמצית או אישיותו של אלוהים ,זה אומר ,כי
בהתחלה אלוהים יש לו את האישיות ,כמו שהיה אז הוא עכשיו והוא יהיה זמן לבוא.
כאשר היו תהומות אין ,הביאו אותי הלאה; כאשר היו אין מזרקות עם מים ,שפע לפני ההרים יושבו ,לפני הגבעות היה הבאתי
הלאה :בזמן שעדיין הוא לא יצר כדור הארץ ,ולא את השדות ,ולא את החלק הגבוה ביותר של האבק של העולם .בעת שהכין את השמים,
הייתי שם :כאשר הוא מוגדר מצפן על פניו של העומק :כאשר הקים את העננים לעיל :כאשר הוא חיזק את המזרקות העמוק :כשהוא נתן
לים לצו החדש ,כי המים אין לעבור את המצווה שלו :מתי הוא מינה את היסודות של כדור הארץ :אז הייתי לצידו ,בתור אחד הביא
איתו :ואני הייתי מדי יום השמחה שלו ,צוהלים תמיד לפניו .פתגמים 8:24-30

הגומלין אב ובן
לפרש פסוקים  8:22עד  8:30בהיותו בן האלוהים והסביר מי הוא ,את היחסים בין האב והבן ,כי השניים הם אחד ואני היינו
ביחד מאז לפני שאנו מכירים ,היה אי פעם .זה היה עבורי הפעם הראשונה שאלוהים הציג את עצמו בפניי ,אשר נתן לי גם תובנה
האישיות והאופי שלו.
למרות הניסוח מרמז שני אנשים ,למעשה אלוהים הוא הן הבן ,האב .ישוע הוא אדם בשר ודם ,אבל זה רק המעטפת החיצונית
שלו ,המשיח הוא גם רוח אלהים או האישיות של האל ,ישו זה בתוך הבשר ואת העצמות של ישו ,האיש שאומר כי ישוע הוא האלוהים
בדמות אדם
כאשר הוא נתן לים לצו החדש ,כי המים אין לעבור את המצווה שלו .כמו עם כוכבי הלכת ,הכוכבים ,הגלקסיות ,כפי
שחשפתי במאמר ,האל יצירה; המילים האלה אומרים לי שזה אלוהים מי נתן המצווה או שקבע את הכללים אשר המים של פונקציה זו
הארץ .המכניקה של העולם לעבוד את הדרך שהם עושים ,כי אלוהים ברא אותם עובד ככה.

בני האדם
שמחת בחלק למגורים של כדור הארץ שלו; והיו לי תענוגות עם בניו של גברים .פתגמים 8:31
בפסוק לעיל ,אלוהים נותן לנו תובנות לגבי למה הוא אפילו שאכפת לו על הפרשה של גברים .אלוהים ברא את העולם ,אבל
הוא לא הפסיק שם ,אלוהים נתן גם החיים לעולם הזה שנקרא כדור הארץ .אלוהים הוא החיים ,ורק דרכו החיים קיים .במתן החיים,
אלוהים נתן חלק מעצמו ,ולכן נאמר שאלוהים הוא של כולנו ,עבור אם אלוהים מסיר את עצמו מאיתנו כבר לא יהיה לנו את החיים ,אז
אנחנו ישובו דוממים האטומים ביקום הזה מורכב.
" הוא מתייחס הצאצא של החיה הידועה כאדם ולא באחד החיות האחרות של
בכל פעם אלוהים משתמש מילים כמו",בני גברים,
כדור הארץ .זה היא לחשוף את המקום המיוחד אשר אלוהים נתן איש בעולם הטבע בניגוד לשאר החיות של העולם הזה.

להיות המבורכת של אלוהים
עכשיו לכן הקשיבו אליי ,הו יה ילדים :עבור מבורכים הם אלה לשמור על הדרכים שלי .פתגמים 8:32
" היא דרך אחרת
לאחר הציג את עצמו אלינו ,המשיח עכשיו נותן לנו הוראה ,כמו גם אזהרה .הביטוי"שמור את הדרכים שלי,
" עבור כפי .אראה לך את דרכיו ,אישיותו ,אופיו ,כולם מוצגים לנו בתוך עשרת הדברות ,את תורתו של ישו.
לומר"לשמור את מצוותי,
שימו לב כי אלוהים אומר לנו מי למעשה לשמור על דרכיו ,יהיו מבורכים על ידי אותו .אני לא יודע מה איתך ,אבל אני מעדיף את ברכתו
של אלוהים מאשר הבוז שלו או זעם.

לשמוע הוראה ,להיות חכם ,ואתה מסרב זה לא .פתגמים 8:33
אם יש לך אינטליגנציה ,יודע כיצד להשתמש בו ,תקשיב ההוראה של אלוהים ,ולא לבטל או לסרב .באמצעות הדרכתו ,יוצג
לכם את הנתיב אל צדקתו .לקבל את דבר האלוהים כאמת ,ולכן כאשר משהו שנאמר על-ידי אלוהים ניגודים משהו האמנת מילדות ,לקבל
את דבר אלוהים פונה מן השקר זמן האמנת ,אשר סותרת את דברי האל.
יבורך האדם אשר  hearethלי ,צופים מדי יום בשערי שלי ,שהמתינו ההודעות של הדלתות שלי .פתגמים 8:34
מזל טוב ,השבעו אלו ששמעו דברי האלוהים ,ומקבל אותם ,שחיים את חייהם בהתבסס על ההוראה של אלוהים .לא כולנו
ימצאו את אלוהים ,כפי שאמרתי אתה חייב לחפש וההתקדמות ולחפש לאלוהים כיוון .אף אחד ,אפילו לא אתה ,באפשרותך לבצע חיפוש
עבור האל את היהירות שלך או שהניחה הבנה .עליך לאפשר אלוהים כדי להוביל אותך ,ויילך .הוא מראה לך ללכת ,מחפש את אלוהים
באמצעות חרוץ לימוד ומחקר ,כן ,אלא גם תפילה לאלוהים הדרכתו.

אלה אשר מחפשים ומוצאים אלוהים למצוא חיי נצח
עבור מי  findethאותי  findethהחיים ,ולקבל תהיה טובה של האל .פתגמים 8:35
כדי למצוא את אלוהים הוא לבוא יודעת אלוהים ,ואני מכיר אותו ,ואז לומדים לאהוב אותו ,מה שמוביל מציית לו ,לסגוד לו.
כמו שהוא פקודות שאנחנו עושים .דרך ציות לאלוהים תרוויחו חיי נצח ,ואילו להכחיש את אלוהים או להיות ממושמע ,לאחר אל
האלוהים הוא לדעת מוות נצחי.
 .אבל הוא יישא ואיש בחטאו נגדי  wrongethנשמתו :כל מה שהם שונאים אותי אוהב את המוות .פתגמים 8:36
החוטא נגד אלוהים ,יותר מאשר שמירת מצוותיו ,ואז אתה לפצוע את נשמתך ,כי לא תינתן לך חיי נצח .כאשר אלוהים מפנה
לכל מי שונא אותו ,הוא מתייחס כל המסרבים לשמור מצוותיו .אתה יכול להגיד כי אתה אוהב את אלוהים ,אבל אם לא תמשיך את
מצוותיו ,כפי הוא מתעקש .שאתה עושה ,אז את באמת לא אוהבת אותו בכלל ,כי אתה נמצא אי ציות לו כשאתה מסרב לשמור מצוותיו.
לאלוהים יש רק אוהב אותו או שונא אותו ,אין אפשרות שלישית . .אלוהים רואה רק שחור ולבן ,נכון ,הלא נכון ,טוב ורע; ישנם אין
שטח אפור ככל אלוהים הוא מודאג.

מבוא נוסף של אלוהים
עבור עכשיו את הימים כי הם עברו ,אשר היו לפניך ,מאז היום שאלוהים ברא את האדם על פני האדמה ,ולשאול מצד אחד של
השמיים בפני האחר ,בין אם שם שהיה כבר דבר כזה כמו הדבר הגדול הזה ,או זה כבר שמעתי .אוהב את זה? דברים 4:32
האם אי פעם אנשים שומעים את קולו של אלוהים מדבר מתוך בעיצומו של האש ,כפי  hastשמעת ,ולחיות? דברים4:33 :

או הגולמיות אלוהים לבדיקה כדי ללכת ולקחת אותו אומה מלב של אומה אחרת ,על-ידי הפיתויים ,על ידי סימנים ,ו מאת פלאים ,ו
על ידי מלחמה ,ו על ידי יד האדיר ,ו על ידי זרוע ונמתחות ולאחר אימה גדולה ,לפי כל זה האדון האלוהים שלך? עשה לך במצרים מול
העיניים שלך? דברים 4:34
לקריאתי היה כשגידלה ,כך  mightestיודע כי ישוע הוא אלוהים ,יש עוד מלבדו .דברים 4:35
בפסוקים אלה של ספר דברים ,אלוהים מדבר אל העם שהוביל  Mosesממצרים ,אבל המבוא המופיעות כאן רלוונטי לכל
המעוניינים סוגדים האמיתי אלוהים ,אלוהי היקום.
" צריך לזכור .יש כזב ,מי שיקר ,רימה אותנו .כל כך
המילים",כי  mightestיודע את זה ישוע הוא אלוהים ,אין עוד מלבדו,
מוצלח הוא כבר את השקרים האלה .שאנחנו חושבים שאנחנו נמצאים לסגוד את האלוהים האמיתי ,כאשר למעשה אנחנו נמצאים לסגוד
לשטן.

ישוע שתי דברות
עם אלה מבואות בראש התחלתי "בחריצות ",ללמוד את התנ ך .כשהתכוננתי בתנ ך ,אלוהים הביא לתשומת ליבי את המשפט
הבא" :אהבה אותי" ,המודעות כי מדובר השלטת ובקשת שאלוהים ובנו המשיח ישוע מבקש מאיתנו" .אהבה אותי ",הוא גם הנושא
של שתי המצוות ישוע המשיח נתן לתלמידיו ,וגם לנו.
 .מאסטר ,המהווה המצווה הגדולה בחוק? ישו אמר לו",ואהבת את האל ,האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל נפשך.
זהו המצווה הראשונה ,הגדולה .השני הוא כמו בפני ,ואהבת  thyשכן כמו את עצמך .על אלה שתי דברות לתלות את כל החוק ואת הנביאים".
Matthew 22:36-40
הנושא הזה של אהבה הוא חזר בהפסוקים הבאים.
ואהבת האל האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ו עם כל נפשך ,ועם כל הכוח שלך :זה הדיבר הראשון .השני הוא כזה ,כלומר,
ואהבת  thyשכן כמו את עצמך .אין מצווה אחרת גדולה יותר מאשר אלה .מארק 12:30-31
השאלה שלי הייתה" ,איך אתה אוהב אלוהים עם כל הלב שלכם ,הנשמה ,ונפש?" רק אומר" ,אני אוהב אותך .אלוהים,
אלוהים ,בורא העולם ,ואני מקבל כי באת לחיות בקרבנו בגופו של אדם ,המשיח ישוע ,המושיע שלי ולא הגואל ".או משהו יותר נדרש
הצגה או ביטוי של אהבה שלי? בסופו של דבר ישנם מספר דתות ,שנקראים כריסטיאן ,וכמובן הדתות היהודים והמוסלמים ,כולם טוענים
כי הם האמונה האמיתית .עם זאת ,יש רק אלוהים אחד ,אז אני חייבת להאמין .שלא יכולה להיות אמונה אמיתית אחת בלבד .האמונה
האמיתית ,האורח האמיתי של אלוהים ,חייב להיות הוא עצמו סיפר לנו על זה.

? איך אנחנו אהבה באה לידי ביטוי
השאלה עדיין נמשכת" ,איך באה לידי ביטוי האהבה הזאת ",כמו ביקש ב הדיבר הראשון של ישוע? רק אומר" ,כן ,אני
אוהבת את אלוהים ,כן ,אני אוהב את ישו ישוע ,ואני מקבל אותו כמושיעי?"  .זה יהיה להבטיח את הכניסה שלי לתוך השמים וחיים
נצחיים?
אף אחד לא מי יש השכלה במשנתו של התנ ך אמר לי ,כן ,זה כל מה שעליך לעשות ,זה לא נראה לי ,ואני עדיין נשאלת שאלה
המטרידה .איך המתבטאים אהובתי אלוהים ,כמו גם השכן שלי ,ישוע המשיח אמר לנו לעשות?
זה נותן לי סיבה להגדיר אהבה ,כחלק לחקור בשקידה את מה שקראתי .המילון המורשת האמריקנית יש הגדרות שונות רבות
של המילה אהבה ,אבל זה שנראה הכי טוב הקשורים עם שאלה זו היא" ,יש תחושה עמוקה ,אמצעי תשלום ,בל-יתואר של חיבה ,ועדנה
כלפי".
רוצה להיות בטוח שלא הבנתי את ההגדרה ,הערצתי את ההגדרה עבור המילה בל-יתואר ,אשר Incapable" ,של; באות לידי
ביטוי שאי אפשר לתאר או שאין" גם החלטתי לחפש את המילה ועדנה ,רק כדי להיות בטוח שאני מבין משמעותה ,המילון אומר לנו
ובנפש הוא "הגורם של חרדה או דאגה".
בעזרת מידע זה ,הגדרה מלאה יותר של המילה אהבה מתעורר "יש מכרז עמוק ,שאי אפשר לתאר ,שאין תחושת חיבה ,חרדה
או דאגה כלפי".
אני שואל אותך ,הקורא ,את אותה הגדרה עוזר לכם להבין איך להפגין את אהבתם לאל? זה לא עוזר לי כל כך הרבה .אני מציע
שלנו לחפש את המשמעות של אהבה ,מבט תנ כית .אחרי הכל ,אלוהים וישו שניהם לספר לנו לאהוב אותם ,אז זה לא לעמוד על הדעת כי
אמרו לנו כיצד באה לידי ביטוי האהבה הזאת? זה עם זה בראש אשר אלוהים נתן לי תשובה תפילה שלי",איך אתה רוצה שאני מעריץ
אותך?
"

תאהב אותי
בדרך של העותק שלי ממוחשב של התנ ך ,בדקתי את כל האירועים המשפט "אהבה אותי" נמצא בתנ ך .מספר מופעים נמצאו,
של אילו היחידה מגירושם שלנו לאהוב של האל או את ישוע המשיח .יש ברשימה אותם למטה.

פסוק במערכת מיספור
לפני לרשום אותם ,אני רוצה להזהיר אותם על משהו שגיליתי תוך כדי קריאת התנ ך .הנזירים הקתולים ,בתקופת הביניים ,הלך
משימה קשה מספור הפסוקים בתנ ך ,הם לעתים קרובות נפרדה משפטים ופסקאות הפסוק מספור מערכת זה בהזדמנויות רבות נפרדו

הסבר או מחשבה .זה גרם לי ,בעבר ,לפני שהבנתי את הבעיה ,להניח את גזר-הדין או פסקה הסתיימה והחל אחד חדש .כתוצאה מכך שלי
לא מבין הקשר מלא זה פסוק היה קשור .לכן אני מציע לך לפקוח עין על הפיסוק ופחות על הפסוק מספור המערכת .הדבר יאפשר לך
לדעת אם המשפט או המחשבה הושלמה או לא .הפסוק מספור המערכת הוא נהדר עבור במהירות איתור פסוקים מסוימים ,אבל זה
מכשול להשגת הבנה של האל נועד המשמעות.
בעיה זו מתבטא ,המופע הראשון של הביטוי" ,אוהב אותי" הם יש לחלק מחשבה בודדת או פסקה זו שלושה פסוקים .אבל
כאשר אתה מאפשר עבור הפיסוק ,המשמעות האמיתית והשלמה דרכן.

קודם לאהוב אותי
אוהב או שונא
לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה או כל דמיון דבר זה בגן עדן לעיל ,או זה בעפר שמתחת ,או זה במים מתחת לאדמה :אתה ואזי לא
להשתחוות -thyעצמי אליהם ,או לשרת אותם :כי האדון האל אני קנאי ,מבקר את אשמת של האבות על הילדים בפני הדור השלישי והרביעי
של אותם ששונאים אותי; ורחמים  shewingבפני אלפים מהם את אוהבת אותי ,ולשמור מצותי .אקסודוס 20:4-6
זה כמובן הוא השני של עשרת הדברות .אני רוצה לציין משהו פה לפני שאני ממשיך .כאשר אתה קורא פסוקים אלה שלוש,
האם הבחנת כי אלוהים מגדיר מה זה אומר לאהוב אותו ,מהו ההפך לאהוב אותו? פסוק  ,20:5המילים האחרונות הן "של אותם כי
שונאת אותי" זה בניגוד לאלה שאוהבים אותו מהם זהים לאלה אשר מצייתים מצוותיו נתון פסוק כמו  .20:5 ,20:4במילים אחרות,
אם אתה לציית לאל על-ידי שמירת מצוותיו ,להראות לו ,ואילו אם אתה מציית לו על ידי אי שמירת מצוותיו ,להראות את השנאה
שלך בשבילו.
במחקר שלי של התנ ך ,מצאתי את הפעולות הבאות כדי להיות נכון שלסופרים יש לאלוהים; או שאתה אוהב את אלוהים על ידי
הציות לו או שאתה שונא את אלוהים ,על ידי אי-ציות לו ,זה זה פשוט ,בשחור-לבן ,אין אזורים אפורים ,אתה מציית לו וכך מציג את
האהבה שלך או אתה לא מציית לו ,מציג את השנאה שלך ממנו .מצאתי בקריאת התנ ך כי זה נכון שלסופרים יש לעשות עם כל הכבוד.
אם תראה כבוד למישהו ,להראות צורה של אהבה ,שאם אתה מראה חוסר למישהו להראות את השנאה שלך מהם.
שמת לב דבר אחד נוסף הפסוקים הנ? המופע הראשון של "אהבה אותי ",הוא נמצא את עשרת הדברות .אני מחשיב את זה
מצביע מאלוהים .במילים אחרות ,הוא מדבר אלינו ,ישירות כאילו התנ ך היא מדיום אינטראקטיבי ,כמו הודעות טקסט הוא בין החברים
שלך .מה הוא אומר לנו זה המעשה להראות את האהבה שלך עבור האל ממורכזת על עשרת הדיברות שלו.
אלה שלושה פסוקים ,שמות  20:4עד  ,20:6נראה כל זכות להתפטר בתמציתיות .הדרך להפגין את אהבתם לאל ,היא לשמור
את המצוות ,ממש פשוטה? אני חושב שלא ,יש מאות המצוות ,ויש הבאים.

השליח יוחנן מגדירה אהבה
 .מי יחיה שישוע הוא המשיח נולד האלוהים :ולא כל אחד אוהב אותו זה הדומות בתיאוריהן אוהב אותו גם זה הוא שהוליד אותו.
לפי זה אנחנו יודעים שאנחנו אוהבים לילדיו של אלוהים ,כאשר אנחנו אוהבת את האל ,ולשמור את מצוותיו .לכך היא אהבת האל ,כי אנו
לשמור מצוותיו :מצוותיו אינן חבלה חמורה .אני ג'ון 5:1-3
כל כך אוהב אותו זה הדומות בתיאוריהן מתייחס לאלוהים עבור הדומות בתיאוריהן הוא ישו ,ואילו הביטוי Loveth",לו כי גם
" מתייחס לישוע ,בנו של האלוהים.
הוא שהוליד אותו,
בפסוק זה השליח יוחנן נותן הגדרה של מה זה אומר לאהוב את אלוהים .ההגדרה נמצאת בידיו של עשרת הדברות .אם אתה
אומר את זה אהבת אלוהים ,או כי אתה אוהב את ישו ,אבל לא לשמור את עשרת הדיברות ,אז אתה שקרן ? .מה ג'ון אומר הוא כי רק על
ידי שמירה על עשרת הדיברות של אלוהים הם אתה מפגין את האהבה שלך עבור ישו ,דרך ישו לאבינו שבשמים ,אלוהים הבורא.
 .זה די ברור לי כי השליח יוחנן משווה אהבתנו לאלוהים עם הצורך לשמור על עשרת הדיברות .אם השליח יוחנן מחשיב בידיו
של עשרת הדיברות כל כך חשוב ,אז למה כל כך הרבה מי השיחה עצמם נוצרי ,תגיד לי כי עשרת הדברות היו אבל הסדר זמני בין
אלוהים לבין היהודים ,אך כנוצרים .אנחנו מעל החוק? אני מציע כי אלה המאמינים אז למעשה מולכים שולל על ידי שקרים השטן.
זוכר :אם לא תתן סגידה לאלוהים "בדיוק" כמו שאלוהים ציווה ,אז אתה לא אוהב אלוהי היקום בכלל.
עבור כלל נולד האלוהים לבן העולם :זה ניצחון לבן העולם ,ואף האמונה שלנו .אני ג'ון 5:4
"עולם" כמו המדוברת כאן היא דרך אחרת לומר "הדרכים של השטן" .אמונתנו מבוססת על עשרת הדברות ,כי זה בעשרת
הדברות שאלוהים נותן הגדרה לגבי איך אנחנו לסגוד לו ,וזה גם נותן לנו שלו ציוויים מוסריים שישה שבאמצעותו אנו נדרשים להמשיך
לחיות את חיינו לפיה אם נעשה ,אנחנו יתגשם האהבה שלנו ולהיות "אחת עם אלוהים".

השטן שקרים
נוצרים רבים נאמר על ידי הכנסיות שלהם כי עשרת הדיברות התגשמו על ידי ישוע על הצלב ,ומכאן אותם מיושן ,והם עוד
מאמינים כי כנוצרים עשרת הדיברות אינן חלות על נוצרים ,הם היו ,אבל הסדר זמני בין יהודים לבין אלוהים.
בתוך האל עשרת הדברות מספק אותנו עם אלמנטים של המוסר ,שש מעשרת הדיברות לשקף המוסריות של אלוהים .מוסריות
ישוע מלמד ומרחיב על שישה אלו ,מה שאומר לי כי המצוות של אלוהים לא התקיימו עד לנקודה של עיבוד מיושן ,וכי במקום זאת הם
הבסיס של כל תפילה אמיתית והצדיקים של אלוהים .זה שאני משוכנע ניתנת תמיכה על ידי ישוע עצמו.

ישוע ממלא את חוקי האל
חושב שלא כי .באתי כדי להרוס את החוק ,או הנביאים :לא באתי להרוס ,אבל להגשיםMatthew 5:17 .
ישוע אומר לנו במילים שלו והוא לא בא להרוס את החוק או הנביאים .או שאתה מאמין דבריו של ישוע ,או אתה .מאמין
לשקרים של השטן.
? נתת התחשבות מה אלוהים אומר כשהוא אומר שהוא הוא לבוא למלא את? אני יכול להבין את הגשמת של חוקי ,אך מה
אלוהים אומר כאשר הוא מפנה להגשמת הנביאים? המילון אומר לנו כי המילה למלא את פירושו; כדי להשלים ,או להביא לסיום ,על
שום דרך הגדרה זו מציע שזה חייב להיות שניתנו מיושן ,כאשר הוא הביא לסיום.
אני אשאל את השאלה ,כיצד אתה מביא הנביאים עד לסיומו שלא אזכור להשמיד אותם? זה מביא אותנו לשאלה אחרת ,מה ישו
מדבר כאשר הוא מתייחס הנביאים? מהו נביא? כי אלוהים מדבר על נביאים ,אנחנו חייבים להניח כי הוא מתייחס נביאי האלוהים .זה
גורם לי לשאול" ,מה הוא נביא האל ?" איזו דרך לך להרוס או להביא לסיום הנביאים של אלוהים?
הנביאים היו גברים שאלוהים נתן הוראה ,ואז רשמתי את מה שאלוהים הורה להם לכתוב .באיזה אופן אתה להגשים אדם מתו
מזמן לכן יש לי להניח שהאנשים ישו מתייחס אלא העבודה הם הופיעו .הנביאים של אלוהים כתב את הספרים של התנ ך .הספרים של
התנ ך הם הבשורה הקדושה של אלוהים .אם ישוע אומר לנו כי הוא לא בא להרוס את הספרים של התנ ך ,אבל להביא אותם במלואם ,אז
איך הוא להשיג את זה?
הספרים המרכיבים את הברית הישנה לא הושלמו בכוחות עצמם .ישנם דברים רבים המדוברת של הספרים האלה שנתפסים לא
מלא עד לך לקרוא את ספרי הברית החדשה ,יש דברים המדוברת של כל הספרים של הברית החדשה הם אינה מובנת במלואה עד שאתה
חוזר על הספרים של הברית הישנה.
תורתו של ישוע ואת נבואותיו הם מה נתנה גירוי השליחים ,נביאים מאז שישוע כותב את ספרי הברית החדשה .זה בכתיבת
ספרי הברית החדשה ,ישוע הביא הנביאים תתגשם .ישוע סיים את אשר לא היה שלם .את הבשורה של אלוהים ואת תורתו שסופקו על-
ידי מילות האל הקדושות הובאו במלואם (מילא) על ידי כתביהם של הספרים של הברית החדשה .אם כך ,איך את חושבת כי ספרים
חדשים אלה ואלה התנ ך צריך להיזרק החוצה או כבר לא נתון שיקול כאשר מחפשים אלוהים?

חושב שלא כי .באתי כדי להרוס את החוק
להרוס ,מה זה אומר ,איך אפשר להרוס את חוקי ולא גדול עוד יותר שאלה איך אתה להרוס את הנביאים? אם מניחים צלחת
קרמיקה על שולחן ,ותתחיל דפיקות על זה עם מוט ,אתה תצליח להרוס את המנה על ידי לצמצם אותו לתוך מיליון רסיסים של אבק.

איך אתה הורס באופן חוקי האל עם זאת? דרך אחת להשמיד את חוק היא להעביר חוק חדש אשר הופך את החוק המקורי
מיושן .ישוע לא כתב שום חוקים חדשים; למעשה ישוע נותן דיון לגבי את המצוות של אלוהים ,אפילו ומרחיב על משמעותם . .זה לא
איך להרוס ולא לשכתב ,אלא כדי למלא את ...לכן ,המשמעות של מה ישו מדבר סובבת סביב ההגדרה של המילה להגשים .זה אומר לי
כי מה אלוהים אומר לנו הוא כי עשרת הדיברות וספריהם של הברית הישנה אינם שלמים ,והוא בא כדי להביא אותם במלואם.
דרך נוספת כדי להרוס את החוק הוא צריך סמכות גבוהה לקבוע כי החוק אינו מיושן או בניגוד לרצון הסמכות גבוה יותר .ישוע
אינו סמכות גבוהה אל אלוהים הוא אלוהים ואין שום סמכות גבוהה יותר מאלוהים .חוקי האל נכתבו על ידו ,האב ,הבן ,שכך שלמעשה
אין סמכות גבוהה יותר .ישוע אומר לנו שיש לו לא באים להרוס את חוקי; לכן החוקים נותרו בעינן.
יש כזה שמתכוון להרוס או שכתוב חוקי האל ,זה השטן . .לשטן יש סמכות לשנות את החוקים של אלוהים ,אלא הוא להיות
הרשע בכך הוא ,יש ניסיון לעשות אז ,זה רק אותו.

 .תחשיב את

זה , :אם אלוהים לא השתנה כל של חוקי כי שהקים ,ישוע המשיח הרחיבה על המשמעות של חוקים אלה

כדרך של שיפור אותם ,וכדי לא להרוס אותם ,אז אתה לא חושב שזה חכם מצידך לציית האלוהים ,ולא להסתכל בחשדנות בכל דבר זה
אומר כי חוקי האל כבר לא חלים על הנוצרים?

עד השמים ואת הארץ מעבר
אם אתה לא מאמין לי בנוגע לחוק ,ישוע משיב זה בשבילנו . .אולי אתה תאמין ישוע.
עבור טורוס",עד השמים ואת הארץ מעבר ,כלל או כזית כלל לא יעבור מן החוק ,עד כל להתגשם" Matthew 5:18
מה אלוהים אומר בפסוק זה היא כי החוקים נותרו עדיין חוקי ,אין חלק מהחוקים הללו יעברו מן החוק ,עד כל להתגשם.
" אשר ישוע הוא עשרת הדיברות באופן בלעדי .ישוע רינדור מיושן כמה מהחוקים נכתב על ידי ידו של
אני משוכנע שמדבר"חוק
 ,Mosesכגון אלה החלות על הקרבת בעלי חיים ,אך לא כולן .ישוע גם לא בכל דרך או צורה ,כפי שכתוב בתנ ך; רינדור מיושן מכל
עשרת הדיברות של אלוהים.

אחד הדיברות לפחות אלה
יומת ולכן יישבר אחד הדיברות לפחות אלה ,יהיה ללמד גברים כל כך ,הוא ייקרא המעט בממלכת השמים :אבל יומת יהיה לעשות
וללמד אותם ,זהה ייקרא נהדר במלכות השמיםMatthew 5:19 .
אתה רואה ,אלוהים נותן אזהרה לאלה שחושבים כי חוקי האל מיושנים ונותן איום למי גם ללמד אחרים כי חוקי האל לפלט
המופק מיושן.

"? מה אלוהים אומר כאן היא כי ישנם עשרת הדברות,
? נתת התחשבות מהי המשמעות של"הפסקה אחת הדיברות לפחות אלה
כדי לשבור אפילו אחד מהם היא לשבור את כולן .אנחנו לא יכולים לבחור אילו מצוות כדי לשמור ,אנחנו לשמור על הכל והם ובכך
צדיק בעיניו של אלוהיםאו בחרנו אשר הדברות בכוונתנו להמשיך וליצור ובכך תפילה לאל שהמצאנו ,כי זה לא אלוהי היקום אתה סוגד
אם אתה סוגד לו בשום צורה חוץ מזה אשר הוא מצווה שאנחנו עובדים אותו.
הרשימה הבאה היא דוגמה שנותן ישו לתת בהירות פסוק זה.
אבל הוא (ישו) ענה ואמר להם מנוחת עולם",למה כן גם דאיכא במצוות אלוהים על ידי המסורת שלכם?" Matthew 15:3
 .כי האל ציווה ,אומר",לכבד את אביך ואת אימך :ו ,הוא זה  cursethאביו או אמו ,או לתת לו למות המוותMatthew 15:4 ".
אבל איך את מסוגלת לומר( ,זקני בית מקדש)",יומת ונאמר אביו או אמו הוא מתנה ,על ידי כלל אתה  mightestלהיות שהרוויח על
ידי בי; Matthew 15:5
כבוד לא אביו או אמו ,הוא יהיה חופשי .וכך הפכו  yeבמצוות אלוהים ללא השפעה על ידי המסורת שלכםMatthew 15:6 ".
? אתה רואה כמה פסוקים אלה משקפים את המשמעות של מה שישו אומר ב ?Matthew 5:19
"  ,בגלל המסורת נוסדה על ידי זקני בית מקדש ,במיוחד,
המצווה זה מתייחס ישוע הדיברה החמישית",לכבד את אמא ואבא,
המסורת כי אם בתור ילד הייתי נותן תרומה למקדש ,אשר עושה זאת ,לשחרר אותם לחטאו של לא נותן תרומה התמיכה של ההורים,
אשר בפועל הוא באופוזיציה ישירה על הדיברה החמישית ואת רצון האל.
אין שום מקום בכתבי הקודש שנותן תמיכה מסורת זו ,כפי שהוקם על ידי זקני בית מקדש ,אך זקני בית מקדש שהוקמה היא
וקידמנו את זה . .תחשוב על זה ,כאשר ילד נותן תמיכה להורים שלו כמו שאלוהים ציווה ,אז בית המקדש מקבל אין הכנסות ,אבל כאשר
בית המקדש מקבל את הכסף צריך ללכת התמיכה של ההורים ,ואז המקדש רווחי הון .למסורת שנוסדה על ידי זקני בית מקדש שקר
ולכן ,כדי להביא עושר לתוך המקדש על חשבון ההורים הקשישים .ישו משתמש בזה כדי להראות איך המסורת הייתה הפרה של הדיברה
החמישית ,אבל כפי שאתם יכולים לראות;  .השקר היה באותה מידה הפרה של השמינית ,התשיעית ,העשירית הדברות.
לי זה הוכחה כי זקני בית מקדש שבו תחת ההשפעה של השטן .זה היה תפקידם ,שניתנו להם על ידי אלוהים ,כדי לדרוש את
הבשורה לעם כך העם לא נסטה מן האלוהים האמיתי ,אבל במקום זה היה מזקני בית מקדש זה היה סוטה מן הבשורה הקדושה של
אלוהים ,ובכך השחתת העם.

 Lestהמצוות האלה
דוגמה נוספת זה נותן הבנה של מה ישו מדבר היא שמירה על השבת ביום בשבוע אחר מזה שבו אלוהים יש מאויתות בפרק 2
בספר בראשית ,את הדיבר הרביעי .

היום השביעי
ובכך את השמים ואת הארץ היו מסתיימות ,ואת כל מנחה אותם .והסתיימה ביום השביעי אלוהים את העבודה שלו ,שהוא עשה;
שהוא נח ביום השביעי מהעבודה שלו שהוא עשה .אלוהים בירך היום השביעי ,קידש זה :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר
ועשה .בראשית 2:1-3
כפי שאתה יכול לראות ,זה מאוד ברור שאלוהים נח ביום השביעי ,לא ביום הראשון .זה גם מאוד ברור שאלוהים "המבורך"
היום השביעי .ברור גם שאלוהים " "Sanctifiedהיום השביעי" .האושר" הוא להפוך הקדוש ,כדי " "Sanctifyהוא כדי להגדיר הצידה
כמו אירוע מיוחד ,והגדרת במקרה זה ,אלוהים הוא בצד ביום השביעי כך זה להיות משחורר מחטאים .אין יום אחר בשבוע פעם הפך
הקדושה או קידש על ידי אלוהים; רק "היום השביעי" מחזיקה את הכבוד.

הדיבר הרביעי
זכור יום השבת ,לשמור על הקדושה ,שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל היום השביעי הוא השבת
של האדון האל :זה לא עשה עבודה כלשהי ,אתה ,או שהם בנו ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת ,ולא את הבקר ,ולא מלכותך זר
הנמצא בתוך שערייך.
כי בעוד שישה ימים האל ברא השמים ,האדמה ,הים ,את בהם ,והוא נח ביום השביעי :מה האל את יום השבת ,והיא מקודש זה.
אקסודוס 20:8-11
הראשון אלוהים אומר לנו לזכור .לזכור משמעותה כבר שאמרו לנו משהו ,עכשיו להיות הורו לנו לזכור את אשר נאמר לנו
בעבר . .הבנתי זאת לראשונה ,שאלתי את השאלה "היכן בתנ ך לפני פסוקים אלה אלוהים סיפר לנו על"יום השבת? "
יש לי עותק אלקטרוני של התנ ך  Jamesהמלך ,אז עשיתי בדיקת  wordעבור כל האירועים שבו המילה "שבת" עולה בתנ ך.
הופתעתי לגלות ,זה האירוע הראשון היה הפסוקים הנ של המצווה הרביעי.
בכך אנו שנאמר לזכור את יום השבת ,זה היה מעולם לא דיברתי על לפני זה אותו פסוק ,עזבה אותי נבוכה .איך אני אמור לזכור
משהו .אם אף פעם לא סיפרו לי על זה קודם?
זוכר :אלוהים אומר לנו לחפש בחריצות; לכן החלטתי למצוא היכן בתנ ך אלוהים ברא ביום הקדוש.
זוכר :אלוהים הוא המורה לנו לזכור את יום השבת ,לא התצפית של האירוע.

היום היחיד שבו אלוהים עשה אי פעם הקודש או  Sanctifiedשנאמר בבראשית  2:1-3כפי שנתתי אותו לעיל .זה אומר לי כי
אלוהים הוא מצביע הפרקים האלו ,היום השביעי ככתוב היום הקדוש היחיד של השבוע .לכן ,היום השביעי אשר אלוהים נתן את השם
השבת כדי .בדיוק כפי שאנו מכנים כעת ביום השביעי של השבוע שבת ,זה ניתנה לראשונה את השם על ידי אלוהים של השבת.

כריסטיאן שגיאה
כמו במסורת של זקני בית מקדש ,מסורת זו של התבוננות ביום הראשון כמו ביום השבת הוא באופוזיציה ישירה אל דבר
האלוהים .אלו שקוראים עצמם נוצרים ,אשר יש להם לשמירת השבת ביום הראשון של השבוע ,לעשות זאת אפילו אם יש לו שום בסיס
בכתובים .תוכלו למצוא שום דבר בכתובים איפה אלוהים או אלוהים נותן פקודה או הוראה בכל יום אחר בשבוע נעשים הקודש או
 .Sanctifiedהנוצרים לצפות ביום הראשון של השבוע (יום א') כמו השבת ,הוא התנגדות ישירה הרצון ואת חוקי האל כפי שמציבה את
הפסוקים הנ של היום השביעי של היצירה את הדיבר הרביעי .לכן ,הנוצרים לשמור את השבת ביום הראשון תסגדו אלוהים כפי שהוא
מצווה ,על פי האל מכתבי הקודש ,אבל הם סוגדים לאל על פי בבשורה שקרית של השטן .אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה שקר.

צבועים
יה צבועים ,טוב עשה  Esaiasלנבא מצידך ,ואמר",זה אנשים תשמחנה אליי עם הפה שלהם honoureth ,אותי עם השפתיים
שלהם; אבל הלב שלהם הוא רחוק ממני" Matthew 15:7-8
האם אתה מבין? ישוע התקשר אלה שחושבים שהם אלוהים אבל לא עושים כמו שאלוהים ציווה ,צבועים .זה חל על אלה
המכנים עצמם יהודי או כריסטיאן הקימה מנהגים ומסורות כי הם כנגד האלוהים .אם אתה נוצרי לצפות ביום הראשון בשבוע כמו השבת,
ואז ישו חושבת שאתה צבוע .אתה שומר ראשון כמו השבת? אם כן אז אתה נגד האלוהים ולאחר ככזה ישו חושבת שאתה צבוע ? .האם
זה באמת כיצד ברצונך ישו חושב עליך להתחרט על חטאיך ,ללמוד את האמת ,לחפש אלוהים בחריצות.
אלה נוצרים אשר מולכים שולל על ידי השטן ,לתת מס שפתיים על ישוע  ,את תורתו ,אך מעשיהם לחשוף כי הלב שלהם הוא
רחוק פולחן האל האמיתי .פ מספר אנשים כי כאשר אני מראה להם את האמת כמו מאויתות על ידי אלוהים במילים של התנ ך ,דחה עדיין
מה הראיתי להם ,ומעדיפים להמשיך בטעות שלהם מלא פולחן שווא .הם מסרבים לראות כדי לעבוד את אלוהים בכל דרך אינו כפי
ציווה ,הוא כדי לא לעבוד את אלוהים בכלל .אם אתה סוגד ,זה לא אלוהים למי אתה סוגד ,אז מי אתה נותן את פולחן לקבר?

אבל לשווא הם סוגדים לי
אך לשווא הם סוגדים לי ,מלמד על דוקטרינות המצוות של גבריםMatthew 15:9 .
נוצרים מרומים אלה עשויים לחשוב כי הם סוגדים לאל ,אך את הפולחן הזה הוא לשווא .אם אתה לא לעבוד את אלוהים כפי
שהוא מצווה ,על ידי ההנאה ,אז אתה תסגדו אלוהים בכלל .הדיברות של גברים הוא שם נרדף בבשורה שקרית של השטן.

כי אני אומר לכם",למעט את צדקתך יהיה החורגות צדיקותו של הסופרים והפרושים ,יה בשום מקרה ,ייכנס לתוך ממלכת גן עדן"
Matthew 5:20
" אומר אלה לשמור על האלים עשרת הדברות ,ולא לחיות על פי המוסר של אלוהים ולכן הם צדיק
זכור :מה המילה"הצדקה
בעיניו של אלוהים.
מה ישו מלמד אותנו כאן הוא כי אתה לא ייכנסו לתוך ממלכת השמיים ,אם לשמור או לתרגל כל דבר המציב אותך לתוך
האופוזיציה באלוהים בגלל מסורת לא נוסדה על חוקי האל( ,עשרת הדברות).
אלוהים נתן לנו מצוות ,זה לנו לשמור את המצוות האלה כפי הוא אלוהים דיבר עליהם ,וגם לא הוספת את המשמעות שלהם ,או
הפחתה מבחירה את משמעותם .בקיצור" ,אל תשים מילים לפיו של אלוהים".
ארבעת הפסוקים הנ ל ,)Matthew 5:17-20( ,הם לעיתים קרובות מהקשרם ,אחד לשני .זה איך זה שהשטן אומר חלק
השקרים שלו .האם אתה מבין מה אלוהים אומר לנו בפסוקים  4לעיל?

ישו אומר:
מי נשבר אפילו המעט הדיברות ,ומלמד אחרים לעשות כן ,הן לעולם לא ייכנסו לתוך ממלכת גן עדן.
חוקים של  Mosesהם אלה נכתב על ידי ידו של אדם ,זמני ,ולכן לא אומר לסבול לנצח .עם זאת חוקי או את המצוות של
אלוהים הם אלה נכתב על ידי אצבע אלוהים בטבלאות של אבן ,המציין כי הם לסבול לנצח.
זוכר :אמיתה של אלוהים ,אם אלוהים היה מדבר ,אז זה נכון ,אם אלוהים לא דיבר זה אז זה שקר .כי ישו דיבר מילים אתה
יכול לקרוא בתנ ך ,אז אתה מכיר אותם להיות אמיתי ,אבל כאשר אתה שומע שנאמרו ,שנאמר כי הם של אלוהים ,אשר לא נמצאים בתנ
ך ,או לא יכול להיות נתמך על ידי שום דבר שנכתב בתנ ך ,אז הם שקרים .התנ ך הוא הבשורה הקדושה של אלוהים ,כל מה שיהיה מעט
מוכתם על ידי השקרים של השטן .הבשורה המילה אומר מילים ,או מילים הקדושה של אלוהים .

החוק של אלוהים או את  Mosesשל החוק
אף-על-פי התנ ך הוא מעט מזוהם ,אלוהים של עדיין ניתן למצוא דרך חרוץ לימוד ומחקר .כדי להראות לך את זה ,יש הבדל בין
חוקי האלוהים( ,עשרת הדברות) ,ואת חוקי  ,Mosesשקול את הנקודות הבאות.
גם יותר להסיר כף הרגל של ישראל מחוץ האדמה אשר יש מינתה לאבות שלך; כך הם ייקחו הקדישה את כל כך ציוויתי אותם,
לפי כל חוק  ,חוקים וגם את החוקים ביד  .Mosesהשני מתעד 33:8

כפי שאתה רואה ,אלוהים מהנוזל את המילים "כל חוק" המילים "חוקים ,תקנות ",המילה " ".andהמילה "ואת" ,משמש
במקום הזה ,מרמזת כי השניים הם נפרדים ,בתמורה ,ולכן לא שווה .הפסוק ואז ממשיך לספר לנו כי חוקים אלה המהווים חוקים ,תקנות,
היו אלה אשר נכתבו על ידי ידו של  .Mosesאתה רואה ,חוקים אלה ולא הדיברות נכתב על ידי ידו של האיש ",Moses" ,הם רק
חוקים ,תקנות ככל-ישו הוא מודאג ,ואילו חוקי האל הם נצחיים ,מהי כוונתך כאשר אתה אומר משהו חקוק על אבן.

ישוע ומרחיב על עשרת הדיברות
לגבי עשרת הדיברות נתמלאו עד לנקודה של עיבוד מיושן או לא ,ישוע אומר לנו הבאות ,התומך בשבילי כי עשרת הדברות לא
לפלט המופק מיושן.

לא תרצח
יה שמע שנאמר על ידם של זמנים עברו ,שלא תרצח; אהרוג את מי שצריך יהיה בסכנה של פסק-הדיןMatthew 5:21 :
אבל אני אומר לכם ,כי מי שצריך הוא כועס שלו אח ללא סיבה יהיה בסכנה פסק דין; יומת ונאמר לאחיו  Ra'caיהיה בסכנה אש
גיהינוםMatthew 5:22 .
" כפי
בוא אני ואתה ניתן שיקול לגבי מה ישו מנסה ללמד אותנו הפסוקים הנ .זה ישוע מדבר על המצוה השישית"לא תרצח.
שאתה יכול לראות ,ישוע באמצעות תורתו הרחיבה על המשמעות של"לא תרצח ",כמובן שהיא אחת של עשרת הדברות .אם ישוע מלמד
אותנו היבטים של עשרת הדיברות ,והוא לא רק מלמד אותנו אך ומרחיב על המשמעות ,ואז זה לא נכון כי אנחנו כמו הקדושים של
אלוהים ,צריכים לחיות בתוך מסגרת העבודה של תורתו ,שלהיות עשרת הדיברות?

? איזה סוג של כעס
בפסוק לעיל ,זו הוראה של ישוע נתן לי בעיה להבין בדיוק מה ישו מנסה להגיד לי ,אז בתפילה ביקשתי הבהרה ,זה מה
שאלוהים גילה לי.
איזה מין כעס עליך יש לך לעוד שתגרום את ישוע להזהיר אותנו .כי זה יכול לגרום בשיפוט ,לעזאזל אש ,אשר ישוע משווה
אותו עם זה של להרוג מישהו?
ישו גילה לי כי לחוש שנאה לאדם אחר בלי סיבה הגיונית ,היא היבט של מה שהוא אומר בשיעור זה .אם אתה שונא מישהו
שנראה שונה ממך ,או שיחות שונה ממך ,או של מי יש מנהגים שונים ממך ,או שהעור שלה הוא כהה יותר או בהיר יותר שלך ,בקיצור
להיות גזען ,אתה בסכנה האורתודוקסיים אש הינה מה שישו מזהיר אותנו בקשר .כאשר מישהו הוא גזען ,כעס ושנאה שלהם חסרת בסיס

כדי מוצדקת לכעס שלהם .הם שונאים .מפני שהם שונאים ,בלי חוש סיבה .לכן ישוע משווה זאת על הריגתו של מישהו ,כי אם נשאר
פסטר ולגדול ,רצח הוא לא הרחק מאחור השנאה.
זה ואז נותן לי הוכחה זה השטן שיקר כאשר אמר כי עשרת הדיברות התגשמו לעניין מתן אותם מיושן .כאשר ישוע מוסמר
לצלב .אם זה נכון ,אז למה ישוע ללמד אותנו מוסר שמבוסס על ציוויים מוסריים שישה ברשימת עשרת הדיברות? למה ישוע מלמד
אותנו כי זה חטא להרוג ,ולאחר מכן להרחיב על המשמעות של זה עם אזהרה בנוגע יש כעס ללא סיבה?

ניאוף
הרשימה הבאה היא עוד דוגמה נוספת של ישוע מלמד אלמנטים של עשרת הדברות.
יה שמע שנאמר על ידם של קדומים ,עת אתה ואזי לא תנאף :אבל אני אומר לכם ,כי מי שצריך  lookethעל אישה לתאווה .אחריה
הגולמיות נאף איתה כבר בלב שלוMatthew 5:27-28 .
" שוב פעם ,אלוהים לא רק מלמד אותנו
" כמו גם את הדיבר העשירי",לא תחמוד.
זהו את המצווה השביעית",אתה ואזי לא תנאף,
אלמנטים של עשרת הדיברות ,אך הוא מתרחב על משמעותם .מה הוא אומר לנו כאן ,כי זה לא רק המעשה הפיזי בביצוע ניאוף או ניאוף
זה חטא ,אבל לחשוב על פעילויות כגון; לקולוניאליזם על דברים שכאלה היא חטא גם כן.
זוכר :אלוהים נתן לחיי אדם ,ברא את האדם נפש חיה .בזה אנחנו חתיכה מאלוהים; ככזה הוא איתנו תמיד ,בין אם אנחנו
נשמח באהבתו של אלוהים ,או כאשר אנו עוסקים דברים לשים אותנו נגד חוקי האל .אם אתה לוקח את הזמן ללמוד על הניסוח של
המצווה השביעית ,תגלו כי כל מגע מיני אחרים מאשר בין איש לאשתו ,הם חוטאים .בקיצור ,יחסי מין מחוץ לנישואין הוא דוחה את
אלוהים ועל כן חטא.

גירושין
הגולמיות נאמר",יומת יהיה לכלוא את אשתו ,תן לו לעשות אותה כתיבת הסכם גירושיםMatthew 5:31 ":
אבל אני אומר לכם",כי יומת יהיה לכלוא את אשתו ,חוסכת סיבת ניאוף causeth ,אותה תנאף :ואת מי שצריך תינשא לה זה
גרושים  committethניאוףMatthew 5:32 ".
הפסוקים הנ לישו גורם ברור ,כאשר אתה מתחתן זה הוא לכל החיים .כי אתה יכול להתגרש בן הזוג שלך רק אם בן הזוג שלך
ביצע ניאוף או ניאוף קודם .אם יש אין ניאוף ,רק תתגרשו ,אז התחתנת ,אתה חוטא ניאוף עם בן הזוג החדש שלך ,אתה גורם בן הזוג
החדש שלך תנאף בגלל החטאים שלך.

בימים אלה של מוסר משוחרר ,בגלל השפעת השטן ,אתה לא יכול לשקול את זה רע לקיים יחסי מין מחוץ לנישואין ,אבל אם
אתה רוצה לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה כי הוא ל"אל ,אז עליך לקבל כי כל סקס מכבלי הנישואין הקדוש הם חטא ,לחשוב אחרת
להיות אחד אשר מקבל שקריו של השטן ,גורם לך ילד של השטן ,ואת לא ילדו של אלוהים.

כמו שאלוהים ציווה
אני אגיד את זה שוב ,להתפלל שבכל דרך אחרים מאשר כפי שהוא מצווה הוא אלוהים לא פולחן האל בכלל ,אלא המצאה של
משלך ,שברירת המחדל שלו תפילה של השטן.
אם אתה מפקפק המשפט הנ ל ,אז תן לי להראות לך איפה שאלוהים אומר לנו ,רק לא על אותן מילים כמו השתמשתי-
עכשיו לכן הקשיבו ,שמע ישראל ,בפני חוקים ,בפני פסקי-דין ,אשר שאלמד אותך ,בשביל לעשות אותם ,כי  yeעשויים לחיות,
ותלך בעלי הקרקע אשר לאלוהים הנשגב של אבא שלך נתן לך .יה בסדר תוסיף בפני המילה ,מצווה עליך ,כך גם יהיה ש ye-לצמצם שום
דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך אשר אני מצווה עליך .דברים 4:1-2
כפי שאתה רואה ,אלוהים נתן לנו את מצוותיו ,דרך  Mosesחוקים שלו ,ואז הוא אומר לנו כי אלה שלם ,מושלם כפי שניתנה
לנו על ידו ,כי אנחנו לא כדי לשנות אותם בדרך כלשהי .לי זה אומר אנחנו צריכים לתת פולחן האל "בדיוק" כמו שהוא אלוהים ציווה,
גם הוספה לבחירה או הפחתה מבחירה את אשר הוא ציווה.

אתה ואזי לא לתת ברעך עד שקר
שוב ,יה שמע כי הגולמיות נאמר על ידם של קדומים ,עת אתה ואזי לא השביעי את עצמך ,אלא ואזי לבצע על ה' דע השבועות:
אבל אומר לך ,אני נשבע .בכלל לא; גם על-ידי השמים; אני מחפש את כס המלכות של אלוהים .ולא על-פי האדמה;  .אני מחפש את הדום
שלו :גם על ידי ירושלים; בשביל זה היא העיר של המלך הגדול .גם מות אתה נשבע ראשך ,כי אתה לא יכול לעשות אף שערה לבן או
שחור .אבל התקשורת שלך להיות ,כן ,כן; לא :,עבור כלל הוא יותר מאשר אלה יבוא של הרועMatthew 5:33-37 .
" בפסוקים אלה ישו רוצה לשקר זה להזמין את הרוע לתוך לבך .אלוהים הוא אמת ,כמו
 .זה המצווה התשיעית",ברעך עד שקר.
אביך שבשמים ,הוא רוצה שתהיה מוסריות אותו מה שהוא עשה לך ,לשקר הוא לא כמו גם אלוהים ,אז זה חטא.
כפי שאתה יכול לראות ,ישוע מלמד ,הרחבה על המשמעות של עשרת הדיברות ,הוא ואז קושר את כל זה עם השני מצוותיו שני:

אוהבת את השכן שלך
יה שמע כי הגולמיות נאמר",אתה ואזי  love thyשכן ,ואתה שונא את אויבךMatthew 5:43 .
אבל אני אומר לכם ,אוהב את האויבים שלך ,יברך אותם זה מקלל אותך ,לעשות טוב להם ,שונא אותך ,להתפלל עבורם אשר
 despitefullyלהשתמש בך ואני רדפו אחריךMatthew 5:44 .

כי ייתכן  yeהילדים של אביך אשר בגן עדן :כי הוא גרם השמש שלו לעלות על הרע ועל הטוב sendeth ,הגשם על הצדיקים ועל
חוסר צדקMatthew 5:45 .
כי אם כן אוהב אותם אשר אוהב אותך ,איזה גמול לקבל אותכם? אפילו לא המרזח לעשות את אותו הדבר Matthew 5:46
אם  yeהצדעה המסדר שלך בלבד ,ומה לעשות כן .יותר מאחרים עושה אפילו לא המרזח כך? Matthew 5:47
תהיו אתם ולכן מושלם ,גם אבא שלך אשר בגן עדן מושלםMatthew 5:48 .
מה ישו מלמד אותנו הנה כדלקמן:
לסלוח ולאהוב אחרים היא תכונה מוסרית גבוהה מאוד .אם אתם רק אוהבים מי אוהב אותך ,אז מה יש גדולתו של זה? אבל אם
אתה אוהב אלה שונא אותך ,מתעלל בך ואני מתפלל לאלוהים שיעזור להם מי מתעלל בך ,כך הם יראו את אור האמת ,אז אתה שם עם
אלוהים בשלמות שלך של המוסר.
כאשר אתם חוטאים ,לא אלוהים עדיין אוהב אותך? אלוהים אוהב את נמלץ ואת האבדון ,בדיוק כמו שהוא אוהב את הצדיקים.
הוא אוהב אותם כי הם עדיין יש פוטנציאל של החרטה דרכם הרע ,כל עוד יש להם פוטנציאל ,אלוהים הוא מוכן לסלוח לאחר ממומש
הפוטנציאל שלהם .כל מי שחטאתי ייסלח על ידי אלוהים ,אם הם רק בתשובה החטאים האלו ,לבקש מאלוהים לסלוח להם.
מה ישו מלמד אותנו כאן היא שצריך יש את היכולת הזו לאהוב אפילו את מי ששונא אותנו ,אם ברשותנו תכונה מוסרית גבוהה
זו ,ואז נהיה כאלוהים ,מושלם .אתה רואה! כל מה שישו .לימד אותנו עד כה יש מוסריות .אלוהים הוא ישות מוסרית ,הוא מלמד אותנו
את המוסר שלו בציפייה כי אנו ירצו לחקות אותו ולהיות מוסרי את עצמנו כפי שהוגדרו על ידי הבורא.
ששת האחרון של עשרת הדיברות יש מוסריות ,כי ישו הוא הרחבה על שישה אלו עם כל שקראנו עד כה ,הוא מוכיח לי ,השטן
שיקר כשאמר" ,עשרת הדיברות היו שניתנו מיושן על ידי ישוע על הצלב ".אם הם מיושנים ,אז למה ישו עשה מאמץ כדי להרחיב על
משמעותם?
מה אנחנו כבר לומד חשוב ,אז בוא קח סקירה קצרה של מה אנחנו כבר הראו.
עבור טורוס",עד השמים ,הארץ מעבר ,כלל או כותרת אחד כלל לא יעבור מן החוק ,עד כל להתגשם" Matthew 5:18
יומת ולכן יישבר אחד הדיברות לפחות אלה ,יהיה ללמד גברים כל כך ,הוא ייקרא המעט בממלכת השמים :אבל יומת יהיה לעשות
וללמד אותם ,זהה ייקרא נהדר במלכות השמיםMatthew 5:19 .
כי אני אומר לכם ,זה רק את צדקתך תעלה על צדקתו של הסופרים והפרושים ,יה טוב בשום מקרה להיכנס למלכות שמים.
Matthew 5:20

השגת את זה? מי נשבר אפילו המעט הדיברות ,ומלמד אחרים לעשות זאת גם ,הן לעולם לא ייכנסו לתוך ממלכת גן עדן .אני
משוכנע כי המעט מהם זה מתייחס ישוע הוא לשמור על השבת .אני להיות מרחיבה בעניין הזה לאורך כל הדפים האלה.
חוקים של  Mosesהם אלה נכתב על ידי ידו של אדם ,זמני ,ולכן לא אומר לסבול לנצח .עם זאת חוקי או את המצוות של
אלוהים הם אלה נכתב על ידי אצבע אלוהים בטבלאות של אבן ,המציין כי הם לסבול לנצח.

לשמור מצותי
להלן דבר אחד שהייתי רוצה לראות גם:
הבן שלי ,לשכוח לא את החוק; אבל העבודה יפה והלב לשמור מצותי; אורך ימים ,חיים ארוכים ,ואת השלום ,האם הם מוסיפים
לפניך .פתגמים 3:1
בפסוק לעיל-ישו מסביר לנו כי אנחנו חייבים לשמור על מצוותיו ,ולא רק בתור חוק שחייב להישמר ,אלא לשמור בלב שלנו.
מה זה אומר לי הוא שאנחנו צריכים לקיים את המצוות של אלוהים לא כמו חוקים חייבים להיות כל הזמן ,אבל כפי שאתה יסתיר משהו
אשר אתה צריך אהבה ,בלב שלך .מצוות האלוהים כוללים שש ציוויים מוסריים ,מוסר אלה הן המוסר של אלוהים ,אם אתה אוהב את
אלוהים .אתה בטח אוהב גם את המוסריות שלו ,בשביל זה הוא את מוסריותו המגדיר מיהו אלוהים .באמת להראות את האהבה שלך עבור
מישהו שאתה מכבד ,לרצות להיות כמוהם ,זה איך אתה להראות כבוד .למישהו אחר ,כשמשאירים את חוקי האל בלב שלך ,אתה נותן
כבוד לאלוהים.
תני לא רחמים ואמת לזנוח אותך :לאגד אותם על הצוואר שלך; לכתוב אותם על השולחן של הלב דע :אז אתה תמצא טובה והבנה
טוב בעיני אלוהים ואדם .פתגמים 3:2-4
אלוהים כתב עשרת הדברות על שתי טבלאות של אבן ,בפסוק זה אלוהים אומר לנו לכתוב מעשרת הדיברות זהה על הטבלאות
של ליבנו .להפוך את מוסר האל מוסר שלך ,ובכך הופכים את חוקי האל חלק מי אתה ,כבודו האישי ,האישיות שלך ,את האופי המוסרי
שלך .כאשר אתה מגדיר את מי אתה באותו אופן המגדיר מי הוא אלוהים ,אז אתה אחד עם אלוהים ,אתה ברוח ה' אלוהיכם.

דבר אלוהים הוא אמת
להאמין באלוהים בכל לב דע; להישען לא אשא את ההבנה שלך .בבכל דרכיך בקיומו ,הוא יהיה לכוון את הנתיבים .לא להיות חכם
בעיני נאמן לעצמך :פחד אלוהים ,ויוצאים מן הרע .פתגמים 3:5-7
כאשר אתה סוגד כפי אאבד את הלקחים שלמדה אתה על החיים שלך בזמן ,אתה מסתמך על ההבנה שלך .בקוד המוצג למעלה,
אלוהים אומר" ,אל תעשה את זה" אתה חייב לשים את האמונה שלך ב Word -האלוהים האמיתית ,כך כאשר משהו .האמנת עבור כל
חייך בסכסוך עם מה שאלוהים אומר לנו בתנ ך ,אז עליך לקבל מה שאלוהים דיבר ,לא מה שחשבת שזה אומר.

אם האלוהים מעל הכל שאתה חושב .אתה יודע ,לקבל את המילה שלו כאמת ,ומאפשרים דבריו לכוון את הנתיב בו אתה לוקח,
ואז אתה מניח את אמונכם האל .אם אתה להפריך את דבר האלוהים ,אפילו לאחר שאתה הוכחו דבר האמת ,אז אתה בדרך הרעה ,ואת לא
ילד של אלוהים אלא של השטן.
רק באמונתך האמת של האלוהים ,אתה מראה את הפחד שלך .של אלוהים ,כי הידיעה כי להיות ממושמע ,לאחר אל האלוהים
ישמור אותך מן השמים ,צריך לסייע לכם להישאר נאמן רצון האל .דרכים האלוהים מוגדרים על-ידי המוסר שלו ,אז כאשר אלוהים
אומר לשמור בכל דרכיו ,הוא אומר להיות מוסרי כפי שהוא מוסרי.

יותר צריכה משהו
כפי שאתה זוכר ,התחלנו עם להראות את כל האירועים בתנ ך שבו אלוהים או אלוהים אומר לנו כדי "אוהב אותי" הפסוק הבא
הוא המקום השני איפה זה מתרחש.
שהראית רחמים בפני אלפים מהם אוהבים אותי ,שמור מצותי .דברים 5:10
עוד פעם אלוהים זוגות הטיעון "אהבה  ".עם המעשה של שמירת מצוותיו .כדי להתבטא משהו ,עליך לפעול על בסיס זה.
להפגין את אהבתם לאל ,אתה מתנהג על השלמתו של מראה כי על ידי שמירה על מצוותיו.
זה ואז היא התשובה לשאלה קודמת שלי ,יש עוד משהו צריך אותי מאשר סתם אומר כי אני אוהבת את האל ,לקבל את ישוע
בתור אלוהים בדמות אדם .התשובה היא כן יש יותר; אתה חייב להגשים את האהבה שלך על ידי אלוהים ציות ,אשר מוגדר על ידי
אלוהים על ידי לשמור על מצוותיו.

אלוהים נותן הוראות
כדי להבין את ההקשר המלא של מה אלוהים אומר לנו ,אתה צריך לקרוא את הדברים הבאים.
זוכר! לא לשים לב הפסוק בפרק מספור המערכת ,שימו לב הפיסוק.
הראשון אלוהים אומר לנו מה אנחנו לא יכולים לעשות.
לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה ,או כל דמיון דבר זה בגן עדן לעיל ,או זה בעפר שמתחת ,או זה במים מתחת לאדמה :דברים 5:8
ואז אלוהים מגדיר את הדברים האלה כמו להיות מבית היוצר של השנאה שלך בשבילו אם תעשה אותם.

אתה ואזי לא להשתחוות עצמך להם ,או לשרת אותם :כי האדון האל אני קנאי ,מבקר את אשמת של האבות על הילדים בפני הדור
השלישי והרביעי של אותם ששונאים אותי ,ואני  shewingרחמים בפני אלפים מהם זה אוהב אותי ולשמור מצותי .דברים 5:9-10
ואז אלוהים מציין כי הוא מגלה רחמים על אלו אשר לא מתעסקים בדברים האלה ,והוא מגדיר זאת כדרך לאהוב אותו ,כמו גם
הוספת על מצבו של שמירת מצוותיו ,כדרך של גילוי האהבה שלך כלפיו.
זכור :אנו מנסים למצוא ההגדרה המקראית של כיצד לתת אהבה או המניפסט שלנו אהבה לאל ,אלה מעל שלושה פסוקים,
נותן לנו את אותה הגדרה ,כמו גם את ההגדרה של מה זה כדי להראות את השנאה שלנו לאלוהים.

ידע מעל בורות
 .אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; אלה .שרוצים אותי מוקדם (בחריצות) .ימצאו אותי .פתגמים 8:17
עוד פעם אנחנו מוצאים את הביטוי" ,אוהב אותי" .כבר נתתי הגדרה למילה "מוקדם" אשר יסביר למה שכללתי בסוגריים את
המילה"בחריצות".
שלא כמו מה בדתות רבות היום עו ד ,אלוהים אינה מעודדת "אמונה עיוורת" ,אשר יכולה להיות מוגדרת כ:
אל תחשוב על זה,
לא שאלה מה שר או הכומר שלך אומר לך,
מקבלים מה הם אומרים .ומאמינים באמונה .זו דרך נוספת .להגיד ,סומך על הידע של אחרים ,לא לקחת את הזמן כדי לגלות את
האמת על עצמך.
זהו אחד הכלים המשתמשת השטן לרמות אלה במחשבה שהם נמצאים לסגוד אלוהים הבורא ,אבל הם למעשה לסגוד אל השקר,
השטן.
אתה צריך תמיד לשאול שאלות ,למה ,למה ,למה .אלוהים מעודדת אותך לא ידע אינטליגנטי של אותו ,לא רק לקבל מה מישהו
אחר סיפר לך כמו להיות נכון ,בעיניים עצומות ,מבלי לחקור מה שנאמר לך.
כדי להשיג מערכת יחסים אישית ואינטימית עם מישהו ,או לבוא "אהבה" מישהו ,אתה צריך להכיר אותם אישית ,אינטימית.
על מנת להכיר מישהו ,אתה צריך לשאול אותם שאלות ,כדי לקבל תובנה האישיות והאופי שלהם .אם אתה נופל למישהי ,פשוט כי הם
נראים טוב ,ואז במשך הזמן תגלו כי האישיות שלהם אינה תואמת שלך; לעתים קרובות יותר מאשר לא תמצאו העצבות שלך יחסים
במקום ג'וי.

זו הסיבה שאלוהים נתן לנו את התנ ך ,ואת יצירתו היקום ,על-ידי שאילת שאלות ואז מחפש את התשובות בתנ ך ,ונצא
בכוכבים ,להכיר אותו ,בצורה אינטימית ואישית .יחד ,הם מגלים מי זה אלוהים .היקום חושף את המודיעין ואת המצאתיות ,התנ ך חושף
את אישיותו ואת אופי.

מה שהאל רוצה מאיתנו
לומדים להכיר אותי ,ללמוד את דברי האל בחריצות ,למצוא דרך לימוד אישי ותפילה להדרכה מאלוהים ,ואלוהים ההבנה נגזר
המחקר הזה.
זה נתמך על ידי הפסוק הבא.
האנשים שלי נהרסים מחוסר ידע :כי אתה דחה את הידע ,גם אדחה אותך ,כי .ואתם תהיו בלי כומר לי :רואה אתה  hastשכח את
החוק של האל ,גם אשכח את ילדיך .הושע בן בארי 5:6
אתה רואה ,אלוהים אומר לנו את זה כאשר אתה סוגד מתוך אמונה עיוורת ,לא מתוך ידע תיהרס .להיהרס אומר לא להיגאל,
כאשר אתה לא נגאלו לך את אש הגיהנום לצפות והמוות נצחי זה הוא התוצאה של האש.
אלוהים לא רוצה אתה להיות בור ,אבל לא ידע מי הוא ,מהו המוסר שלו .לסגוד לאל מ ידע עצמי שהושג על ידי לימוד ומחקר,
יחד עם תפילה לאלוהים הדרכתו ,היא הסוג של פולחן האל רצונות מאיתנו .אמונה עיוורת ,נקרא על ידי השטן ,כי אנחנו כל-כך קלה;
כאשר אנחנו בקיאים באמת.

הידע מן הכוכבים
ואלוהים אמר ,ויהי אורות הרקיע השמים כדי לחלק את היום הלילה; ולתת להם להיות סימנים ,עונות השנה ,במשך ימים ושנים:
בראשית 1:14
אתה רואה שאלוהים מעודד את המחקר של היקום שהוא יצר כמו גם המחקר של התנ ך .כי אחרת איך אתה לעובדות סימן
מאלוהים על-ידי בדיקת אל שמי הלילה? אם בדקת רק אלוהים נתן לך סימן ,איך ידעת אם זה סימן או רגיל שבשגרה? רק על ידי לימוד
התנועה של הכוכבים ,יכול אתה מבין משהו ייחודי מתרחש או אם זה משהו שקורה כל הזמן .יותר אתה לומד את התנ ך ואת היקום,
שהיא הבריאה של אלוהים ,לשאלות יותר ,טוב יותר תקבל להכיר את אלוהים ,בגלל הידע שלכם ,לא של בורות או אמונה עיוורת.
ברצוני להצביע האמת כאן ,בעת קריאת התנ ך ,שלדעתי תגלו שהוא אמת גם כן .המילים ,אוהב אותי OBEY ,אותי ,כמו גם את
המילים פולחן  ,MEכל נרדף על אלוהים ,או שאני אומר להחלפה אחד עבור השני .אם אתה אוהב את אלוהים ,לך לבטא את האהבה על
ידי מציית לו ,אם אתה מציית לו אתה סוגד לו ,אם אתה סוגד לו להראות את האהבה שלך כלפיו .אם אתה באמת משתוקק לסגוד את
האלוהים האמיתי ,הבורא של היקום ,אז לציית מצוותיו ,הוא כדי להראות את האהבה שלך ואת ציות של אותו.

הנתיב אל הצדק
אני מוביל בדרך של הצדק ,באמצע הנתיבים של פסק הדין :זה עלול לגרום לאלה שאוהבים אותי לרשת תוכן; אני ימלא את
האוצרות שלהם .פתגמים 8:20-21
הדרך הישר היא להתרחק חטא .עשרת הדיברות מלמדת אותנו מהו חטא ,לדעת מהו חטא אנו מסוגלים ובכך לא חטא.
זוכר! להפגין את אהבתם לאל היא לשמור מצוותיו .אלוהים מודיעה לנו בפסוק זה כי אם אנחנו מניפסט אהבתו אליו על-ידי
שמירת מצוותיו ,ואז אנחנו להיות  rewordedעל ידי חומר.
אם אתה מאמין בזה ישוע המשיח הוא אלוהים בדמות אדם ,ולאחר מכן שני פסוקים אלה הם אימות מהאמונה .פתגמים נכתב
הרבה לפני לידתו של ישוע ,אך כאשר אתה קורא שני פסוקים אלה ,זה נשמע כמו ישו מדבר? ישוע הוא הדרך הישר ,אלוהים העד שלך
ביום הדין .פסוק זה הוא אומר לנו שאם אנחנו אוהבים אלוהים ,ולא לציית לאל ,ואת עבודת אלוהים ,לא  rewordsלנו ,כי אנחנו יורשים
חומר.

הקדמה של ישו
אם תמשיך לקרוא פתגמים  8:22דרך  ,8:32ייתכן שתבחין כמוני ,כי המשיח מציגה את עצמו לפני שנולד בגוף של גבר.
 .יש דבר נוסף שאתה צריך לשים לב בפסוק זה ,אלוהים אומר לך "אני להוביל בדרך של יושר" כלומר ,אם אתה רוצה
לעבוד את אלוהים ,אז עליך להקשיב מה הוא אומר לך ,ולא לאף אחד אחר ,כי רק הוא יכול לכוון אותך אל הדרך הישר לפרש .זה דבר
אחד כדי לבקש הדרכה ,כומר או הכומר שלך .אבל לא לקחת את מה שהם אומרים לך כמו התשובה הסופית ,לוודא בתנ ך מה שאמרו לך
זה למעשה מה אלוהים אומר לך לעשות.
זוכר . :לשטן יש השפעה על אחרים ,אפילו אנשים מנהיגים בדת ,רק את המילים בתנ ך ,ניתנה לנו על ידי אלוהים עצמו,
אפשר לסמוך בתור רצון האל .זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר לנו לחפש אותי מוקדם (בחריצות).

צאצא של אברהם
הם ענה ואמר לו",אברהם הוא אבא שלנו" .ישוע נאום להם מנוחת עולם",אם כן היו הילדים של אברהם ,יה יעשה את יצירותיו של
אברהם ".ג'ון 8:39
אי-פעם לקחת את הזמן כדי להבין מה אלוהים אומר בפסוק זה? כדי להבין את זה שאתה צריך לדעת מי היה אברהם . .כן ,הוא
היה הראשון לקבל ברית מאלוהים ,והתרחבה מן האמנה בדבר זכויות האל עליו יעקב ולאחר מכן  Mosesוכל מה לבוא אחריו .אפילו את

השלישי או ברית חדשה יש הקמתו שעשתה אלוהים עם אברהם . .זה הכל נכון ויש לי ללא ספק את כולכם יודעים זאת ,אבל אתה יודע
למה אלוהים יצר ברית עם אברהם .זה לדעת את זה כי אתה תבין מה ישו מדבר.

אברהם האמין אלוהים
אלוהים עשה ברית עם אברהם כי אברהם האמין בדבר האלוהים .אלוהים אמר לאברהם כי אשתו שרה נותנים לו בן .אברהם
היה בן  100שנים ,שרה היה  .90רק באמונה אמיתית האמין אברהם את ההבטחה הזו מאלוהים .שניהם היו הרבה מעבר לגיל ללדת
תינוקות אך אברהם האמין .זה אמונה זו היא מיצירותיו של אברהם.
אבל עכשיו אתם מבקשים להרוג אותי ,גבר הגולמיות סיפרתי לך את האמת ,שמעתי על אלוהים :זאת עשה לא אברהם .ג'ון 8:40
זה הסוג כזה של האמונה כי ישוע הוא מצביע .אם זקני בית מקדש מאמינים בדבר אלוהים .הם היו רואים ישו לאלוהים בגופו
של אדם .הם לא יכולים לראות את זה ,שזה בגלל שישו אמר שהם עשו לא כפי שאברהם עשה ,אבל איפה הילדים של השטן ,לא של
אלוהים.
יה לעשות מעשיהם של אביך .אז אמרו לו ,לא נולדנו להיות של ניאוף;  .יש לנו אב אחד ,אפילו אלוהים ...ג'ון 8:41
זה ישוע אומר הבכירים כי השטן הוא אבא שלהם .זקני מכן להכחיש את זה באומרו כי הם בני אלוהים.
ישוע אמר להם ,אם אלוהים היה אביך ,יה יאהבו אותי :אני המשיך הלאה ,בא מאלוהים; גם אני בעצמי ,אך הוא שלח אותי .ג'ון
8:42
אם זקני בית מקדש שמים את מבטחם ב האלוהים הם היו יודעים את האמת אשר נאמרה על ידי ישו ,אך הם לא זיהה מה שדיבר
ישו בתור דברי האלוהים ,כי הם לא ידעו דבר האלוהים את עצמם.
? למה אתה לא מבין הנאום שלי אפילו כי אתה לא יכול לשמוע את המילה שלי .ג'ון 8:43
ישוע ואז שואל אותם" ,למה אתה לא מבין מה אני אומר ,למה אתה לא יכול לראות את האמת בדבריי? ישוע ואז נותן להם את
התשובה לשאלה שלו ,בגלל שאתה לא אלוהים לא יכול לשמוע דבר האלוהים כאשר היא נאמרת ,כי אתם נקלעתם שקריו של השטן,
לחשוב כי הם האמת.
אתה יודע את הביטוי? "ההיסטוריה חוזרת על עצמה ".זה מה שקורה עם הנוצרים של היום ,כפי שהיה עם היהודים לפני 2,000
שנה .הם עסוקים שקריו של השטן ,כי השקר הוא האמת ,אז כשהם שומעים את האמת ,הם תופסים אותו בשקר.
יה הם של אבא שלך את השטן ,את תאוות  yeתעשה את אבא שלך .הוא היה רוצח מתחילתו ,או עזר בן שימחון לא נמצא האמת,
כי אין שום אמת בו .כאשר הוא  speakethשקר ,הוא  speakethמשל עצמו :כי הוא שקרן ,ואביו של זה .ג'ון 8:44

עיוור מן האמת
 .כי אני אומר לך את האמת ,אתה תאמין לי לא ג'ון 8:45
מי מכם  convincethלי על חטא? אם לומר את האמת ,למה אתה לא מאמין לי? ג'ון 8:46
 Convincethהיא מילה אנגלית ישנה שמחליפה את המילה היוונית "Elegcho" ,אשר ,התרגום :כדי שהדיון,
"
המילה"
להרשיע ,לנזוף או להוכיח .זקני לקרוא לישוע גם שקרן וגם הוא לא המשיח ,אשר הוא חטא תחת החוק של אלוהים .הם עושים זאת בגלל
מה ישו מטיף הוא בניגוד למה שהם חושבים הוא האלוהים האמיתי .אף-על-פי ישו מדבר רק האלוהים ,זקני דוחה דבריו כי המילים האלה
באמת נגד מה שהם מאמינים מכדי להיות אמיתי .זה נכון היום בקרב הנוצרים האלה כי דנה מה אלוהים הראה לי .שבת ראשון להיות
בעייתי ביותר לנוצרים .הם מאמינים כי ביום ראשון או ביום הראשון של השבוע היום האמיתי לורדים ,אף-על-פי בראשית פרק  2וספר
שמות פרק  20לעשות את זה ברור מאוד מה אלוהים אומר לנו שהיום יום קודש לנוח.
 .הוא זה של האל  hearethדברי האלוהים ye :לכן לשמוע אותם .לא ,כי אתם לא של אלוהים .ג'ון 8:47
אם לך לדעת ולהבין את דבר האלוהים ,אז כשאת שומעת מישהו מדבר מילים אלה אתה תזהה אותם להיות אלוהים של ,כי אלה,
ואת אלה נוצרים בתקופה שלי ,לא יודע האמת של אלוהים ,והם אינם מזהים אותו כאשר הם שומעים את זה .לדעת דבר האלוהים
כשאתה שומע שזה להיות של אלוהים ,אם אתה לא יודע דבר האלוהים כאשר אתה שומע את זה ,אז לא של אלוהים ,אך שולל על ידי
שקרים השטן.
כללתי אחרים שהפסוקים האלה ,כי הם נחוצים כדי להבין את הפסוק אחד שיש לו את המשפט "אהבה אותי ",זה .פסוקים אלה
ואלה שקדמו להם ,ישוע הוא נותן הוראה הסובבים אותו .אז חברי בית המקדש ,מתחילים לשאול אותו שאלות ,תנסה להכשיל אותו ,מה
הוא אומר.
ישוע מדבר על חטא ,ועל איך האמונה בו יראה להם האמת ,האמת שישחררו אותם מן החטא .זקני בית מקדש ,לא מבינים את
המשמעות שלו ,אביק עם העובדה כי הם אינם בניו של אברהם ,ולכן מעולם לא בעבדות לכל אדם ,לכן יש צורך להיות לחופשי.
ישוע ואז מסביר כי הם בעבדות לחטוא ,ולכן הם אינם יכולים להבחין האמת של שקרים .אך על ידי האמונה בישוע ,ישו ,לך
יהיה חופשי מן החטא ,האמת פעם נוספת תוכר לך.
עדיין לא הבנתי מה אלוהים אומר ,אומרים לו כי הם ילדי האל ,כי הם לא הילדים של ניאוף" ,ממזרים".
ישוע ואז תשובות" ,אתה לא מבין אותי ,או מה שאני אומר ,כי שקרים מאבקיה והולכת של השטן עיוורו את האמת ,ולכן
אתה הילדים של השטן ,לא של אלוהים".
בשבילי ,זה כל מה שיש השוואה דומה של אלה אשר מכנים עצמם נוצרים בזמן החיים שלי ,אבל הם כל כך שולל על ידי השטן,
כי כשהם שומעים את האמת ,הם אינם יכולים להבחין זה ,זה אומר ,כי רבים חושבים עצמם נוצרים אמרו לי כי הם קוראים מהתנ ך

לפחות פעם בשבוע ,אבל כשאני מדבר על המשמעות האמיתית של כתבי הקודש ,בהתבסס על המשמעות האמיתית של המילים בשימוש,
הם לא יכולים לראות את האמת .כי הם נמצאים מסונוור השקרים אשר השטן הוא פיזר את האמת עם .המילים הן שם בשבילם לקרוא,
אבל במקום לקחת את המשמעות האמיתית של מה המילים האלה אומרות ,הם אשר הוא היבט נוסף של המבקשים בחריצות ,מקבלים את
הפרשנות שווא כי ניתנה להם מאז הילדות ,או שהם לדבוק אמונתם העיוורת.

ישו מעניק בחייו
לכן אבא שלי אוהב אותי ,כי אני מקריב את חיי ,אני יכול לעשות את זה שוב .ג'ון 10:17
פסוק זה אומר לי ,כי ישו היה מודע לכך שהוא עומד למות ,אבל הוא גם ידע בלמות ,הוא תחזור לחיים לתוך חיי נצח ,לא לדעת
המוות שוב .אולם ,הוא לא פשוט .מוריד את חייו ,ללא כל סיבה או מטרה ,הוא מניח את חייו בשבילנו ,כי דרכו אנו ידעו האמת ,להינצל
מן החטא ואת הדרכים של השטן .אם תשווה את תורתו של ישו עם מה מטיף הכנסייה שלך ,ניתן יהיה לראות את האמת ואת השקר.
הבנה זו מושגת דרך לחנך את עצמך ב הנאמרים על ידי ישו ולקחת אותם בהקשר כמתוכנן ישוע . .תראה לי איפה כתבי הקודש
אומרים לנו כי אלוהים או אלוהים נותן פקודה או הוראה כי ביום הראשון בשבוע הוא יום מנוחה של האל .לא תמצאו אותו בכתבי
הקודש ,כי זה לא שם ,אבל אלוהים אמר לנו .שהוא נח ביום השביעי ,כי הוא בכל יום יום השביעי ,שהוא קידש היום השביעי ,אז הוא
ציווה כי אנחנו זוכרים את יום השבת לשמור על הקדושה .אלוהים לא מספרת לנו לזכור את השבת הוא אומר לנו לזכור את היום ,היום
אלוהים ברא הקדוש ,האחד ואת היום היחיד שאלוהים נתן שם ,השבת.

הילדים האבודים של אלוהים
שי ש דיברתי עם רבים ,כולל שרים מוסמך ,מצאתי כי יש מספר גדול של נוצרים חושב כי ישוע נשלח יסלח לנו על חטאינו .זה
לעומת זאת ,לא היה כוונתו המקורית של אלוהים לשלוח את ישוע המשיח לכדור הארץ בדמות אדם .זה יכול להיות הטוב ביותר מוצג
הפסוקים הבאים.
כאשר ישו היה נכנס כפר נחום ,ויהי לו צנטוריון ,שיפצירו בו ,ואני אומר ,אלוהים ,שהמשרת שלי  liethבבית חולים שיתוק,
בתפקידה מיוסרMatthew 8:5-6 .
ישו נאום לו ,אני בא ,לרפא אותוMatthew 8:7 .
צנטוריון ענתה ואמרה ,אלוהים ,אני לא אדם נכבד אתה  shouldestלבוא תחת הגג שלי :אבל לומר את המילה בלבד ,המשרת שלי
יהיה להירפאMatthew 8:8 .

מרחיב את הגאולה לגויים
כאשר אלוהים שמע את זה ,הוא התפעל ,ואמר להם שבאו אחר כך" Verilyאני אומר לכם ,לא מצאתי אמונה כל כך נהדר ,לא ,לא-
ישראלMatthew 8:10 ".
אני אומר לכם ,כי רבים יבוא מן המזרח והמערב ,בסדר .שב עם אברהם ,יצחק ויעקב ,מלכות השמיםMatthew 8:11 .
אבל הילדים של הממלכה תהיה להיות מושלכים לאפלה החיצונית :יהיה בכייה וחריקת שינייםMatthew 8:12 .
צנטוריון היה דומה בצבא הרומי סרן או רב-סרן בצבא האמריקאי .בפסוק  ,7ישוע מקבל הבקשה של שר המאה ,ומסכים לבוא
לבית שלו איתו .בפסוק  ,8זה רומן ,פגאני ,מגלה את אמונתו בישוע ,כמו להיות אלוהים בדמות אדם ,על ידי הסברה כי הבית שלו אינה
ראויה לאלוהים להזין ,וכי באמונה כי ישוע הוא אלוהים בכבודו ובעצמו ,אלוהים צריך רק אמור את המילים ואף צנטוריון יודע כי יהיה
לרפא את משרתו .בפסוק  10ישוע השתומם על ידי גוי יכול שיש כל כך הרבה אמונה ,מעולם לא נתקל היה משכיל במשנתו של הספרים
של התנ ך.
כאן ישוע בא לעולם כדי להשיב את ילדיו אבודים יש כבר מהתעיה ע י השקרים ואת תרמיות של השטן ,רק כדי לגלות כי הם
לא שומעים אותו ,ועדיין פגאני מן הרומאים השנואה ,יש אמון גדול יותר מאשר כל אלוהים ראה בעם ישראל.

הוראות השליחים
הפסוקים הבאים הם דוגמה נוספת של ההבנה שלי כי לא היה כוונתו של אלוהים כי כל המין האנושי להינצל כשהוא שלח את
ישוע המשיח לחיות בינינו.
אלה ישו  12וישלח ,וכן ציווה אותם ,אומר",לא נכנס דרכו של הגויים ,והזן לתוך כל עיר של השומרונים יה לא .אבל מעדיף ללכת
הצאן האבוד של בית ישראל"Matthew 10:5-6 .
אתה רואה ,אלוהים לא שולח ושליחיו כדי להמיר הגויים ,אבל כדי לפתוח את העיניים שלו איבד אנשים שבחרת ,בניו של
יעקב .זה לא עד אלוהים הבין בגלל התנגדותם ישו ,כי ילדים של יעקב הם אכן לאבד אותו ,אז הוא מורה השליחים להטיף על הגויים.
דבר זה ניכר בהמשך הפסוק הבא.

כדי להציל את בני יעקב
הביטו ,אישה של כנען יצא החופים אותו וקרא לו ,אומר",רחם עליי ,אלוהים ,אתה בנו של  ;Davidהבת שלי היא מוקנטת
בתפקידה שטן"Matthew 15:22 .
אבל הוא ענה לה מילה .תלמידיו הגיעו ,התנשף אותו ,אומר",לגרש אותה; כי היא  criethאחרינוMatthew 15:23 ".

אבל הוא ענה ואמר ,לא נשלח ,אבל אל הצאן האבוד של בית ישראלMatthew 15:24 .
ואז הגיע לה ,סגדו לו ,אומר",אלוהים ,עזור לי"Matthew 15:25 .
אבל הוא ענה ואמר",זה לא לפגוש את הלחם של הילדים ,צריך ללהק את הכלבים"Matthew 15:26 .
והיא אמרה",אמת ,לורד :עדיין שהכלב יאכל של הפירורים המתחלקים מהטבלה של אדוניהםMatthew 15:27 ".
ואז ישו ענה ואמר לה",אישה  ,Oהגדולה היא אמונתך :שיהיה לך גם ומלואה .הבת שלה היה עשוי כולו מן שעה מאוד".
Matthew 15:28
כפי שאתה יכול לראות ,ישוע בא במקור לא לתת גאולה המין האנושי ,אבל כדי להשיב את הנפטרים האבוד של יעקב .בפסוקים
אלה ,האישה שיפצירו ישו לא יהודי ,ישוע משווה נותן לה עזרה כמו לקחת אוכל מילדים שלו .ולתת אותו לכלבים .כי עד כה אלוהים
נחשב הגויים לא טובים יותר כלבים ,אך בסופו של דבר ,הזמין אותם לתוך המשפחה של הילדים שלו הוא מה שאני מוצא עמוקה.

על אהבה הוא Obey
כדי  Obeyהיא להפגין את האהבה שלך
אם אתה אוהב אותי ,שמור מצותי .ג'ון 14:15
לאל הביטוי "אוהב אותי" ,הוא שם נרדף "ציית לי"" ,סוגדים לי ".להפגין את אהבתם לאל היא לשמור מצוותיו .כאשר אתה
מציית מצוותיו ,אתם תראו את האהבה שלכם בשביל אלוהים כשמשאירים את מצוותיו הם לסגוד לו .התנ ך מגבה זה עם הפסוק הבא.

צדיקים לפני אלוהים
ושניהם היו צדיקים לפני אלוהים ,נכנסת כל המצוות ואת התקנות של האדון ללא רבב .לוק 1:6
פסוק זה אומר לי ,את זכריה ואשתו אלי אליאב ,צייתו עשרת הדברות ,ולכן הם היו צדיקים .ההיפך של להיות צדיק הוא להיות
אי ציות לאלוהים ,על ידי אי שמירת מצוותיו.
הקדושים של אלוהים לשמור חוקי האל כי המוסר של אלוהים היא חלק ממי שאנחנו ,שנכתבה על ליבנו ,ולא בגלל אהבתנו
לאלוהים מניע אותנו לרצות אותו על ידי הליכה בצייתנות ,או כאמור  ,Paulהליכה ברוח של האל ,וגם בגלל אלוהים אומר לשמור על
מצוותיו זה סימן בינינו לבינו ,זה בא לידי ביטוי שלנו מראה על אהבתו אליו.

כי  mightestפחד אלוהים האל ,כדי לשמור כל חוקים שלו ואת מצוותיו ,אשר אני הפקודה לך אתה ,ונא את-בנך ,הבן של בנך,
כל ימי חייך; וזה עלול להיות ממושך יאריכון ימך.דברים 6:2
ואהבת האל את אלוהים עם כל הלב דע ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל אלוהי .מילים אלה ,אשר אני מצווה עליך היום ,תהיה
בליבך :דברים 6:5-6
אתה ואזי לאגד אותם סימן על יד דע ,הם יהיו כמו  frontletsבין עיניך.דברים 6:8
אתה צריך גם לשים לב כי בפסוקים אלה ,יש הבדל נעשים בין המצוות ,התקנות .המצוות להפנות עשרת הדברות ,כתוב באבן,
ואילו התקנות מתייחסות בהלכות  .Mosesיש לזכור הבחנה זו .על מנת להבין כי יש הבדל בחשיבות.

רוח האמת
אפילו רוח האמת; מי העולם אינו יכול לקבל ,כי זה  seethלו לא ,לא מכיר אותו :אבל אתה יודע אותו; כי הוא  dwellethאיתך,
יהיה לך .ג'ון 14:17
רוח האמת היא אותו דבר כי המקדש ואת הנוצרים לא יכלה לראות כפי שפורט קודם לכן .אבל ישו לא רק לדבר מאלו שאינם
בחיים כשהוא יצא כדור הארץ ,אלא כל דורות מאז .ישוע מדבר לכל מי חיים היום ,לא שומעים דבר אלוהים גם כאשר מתגלה אליהם
בכתבי הקודש.
ישוע אומר השליחים כי הם יודעים דבר האמת של אלוהים ,אשר היא רוח של האמת ,ולכן הם יכולים לראות אותו להיות בנו
של האלוהים .כאשר ידוע לך האלוהים האמיתי ,אתה יודע כשאתה שומע אותה ,ואז הן של אלוהים ,ובכך ניתן לראות כי אשר באה לידי
ביטוי מאלוהים ,למרות שאתה יכול לראות ,כל הסובבים אותך שולל על ידי השקרים של השטן ,לא יכול לראות ,כי הם לא יודעים דבר
האמת של אלוהים.

כי אני גר
אני לא אעזוב את משימתי :אני יבוא אליך .עוד קצת זמן ,ואת העולם  seethלי יותר;  .אבל את מבינה אותי :כי אני גרה ,יהיה
לחיות גם .יוחנן 14:18-19
אני לא אעזוב את משימתי :ישוע אומר תלמידיו בדיוק לפני שהוא בוגד בה על ידי יהודה איש קריות ,ואז צלבו.
אני יבוא אליך .אבל אלוהים יודע שהוא יוקרב אל המוות ,הוא הרגיע את תלמידיו שלמוות יש כוח עליו ,שהוא יחזור אליהם.
עוד מעט ,והעולם  seethלי יותר; ישו אומר את תלמידיו כי במוות לעולם לא אראה אותו שוב.

 ,אבל את מבינה אותי :כי העולם ,החל מימי ישו ,לא מכיר את ישו ולכן לעשות לא מאמין כי הוא אלוהים בדמות אדם ,הם לא
רואים את האלוהים האמיתי ,אבל התלמידים .יוכל לראות אותו לאחר מותו ,כי הם רואים את האמת האלוהית .ישוע יופיע לתלמידיו
בגוף גם לאחר צליבתו ,אבל אלה שלא יודעים דבר האלוהים לא יוכלו לראותו בתחיית שלו.
כי אני גרה ,יהיה לחיות גם .למרות ישו הולך למות על הצלב הוא עדיין יחיה ,כי הוא יקום לתחייה על ידי אלוהים .כי את
תלמידיו גם מאמין שזה נכון ,הם יהיו גם החיים לאחר המוות ,גם יקום לתחייה על ידי אלוהים.
ביום זה תדע שיש לי אבי ,ו יה בי ,ואני בך .ג'ון 14:20
יום זה הוא הפניה את הופעתו השנייה של ישו ,לא רק תחייתו של ישוע .כל המאמינים מבטיח של ישוע הוא יחזור ,וכל אלה
אשר אינם מאמינים ,תדע את ההבטחה שהוא אמת כאשר הוא למעשה חוזר .יכול להיות ללא ספק ,כאשר האירוע למעשה .אלה שכן
האמונה ובכך ידעו כי ישוע הוא אלוהים ,כי הם של אלוהים ,יהיה גם של אלוהים.

יש מצותי
הוא הגולמיות מצותי keepeth ,אותם ,הוא זה אשר אוהב אותי :ו .הוא אוהב אותי .זה בסדר להיות נאהב של אבא שלי ,ואני אוהב
אותו ,יתגשם את עצמי אליו .ג'ון 14:21
עוד פעם אלוהים מודיע לנו מי הם הקדושים של אלוהים ,הוא הגולמיות מצותי ,ולא  keepethאותם .אלוהים נתן לנו את
עשרת הדברות כך שנדע איזה חטא זה .מי לשמור המצוות ,יודע איך לשמור מן החטא ,ולכן הם צדיקים .אלו הצדיקים אהובים על ידי
אלוהים ,וככזה הם אהבו על ידי ישוע.
כנוצרי ,אתה לא מחשיב כי אם זה נדרשת על ידי ישו ,ואז זה לקבלם אם אתה אחד עם המשיח .איך מכל מי שקורא את עצמם
נוצרי יכול לעשות זאת? אם הם להפריך את מאוד שנאמרו ע י ישו ,שכדי להיות אחד עם ישו זה לקיים את המצוות של אלוהים ,ולאחר
מכן לחיות על פי מעשרת הדיברות?
אני יודע כי הם רבים מי רוצה לתת סיבה להפריך לעיל הנאמרים מפי ישו יטענו כי ישו דיבר מצוותיו שני ולא של עשרת
הדברות .אבל כפי אני חייב שמוצג לפני ,הדיבר הראשון של ישוע מצביע על מה  Mosesכתב  Mosesמלמד כי מי לשמור על עשרת
הדיברות הם מפגין את אהבתם לאל .כאשר ישוע מתייחסת מצוותיו שני ,הוא גם מתייחס עשרת הדברות.
חוץ מזה ,שישוע הוא המשיח ,המשיח המהות של האל ,לכן ,המשיח הוא אלוהים ,לאותו אל שנתנה את עשרת הדברות ,Moses
וזה אומר כי כאשר ישוע אומר" ,שמור מצותי ",זה אלוהים אומר לנו לשמור מצוותיו .יש רק אלוהים אחד ,יש לממש עצמו אלינו בגופו
של הגבר ,ישו .להיות נוצרי ,דורש כי אתה מאמין שאתה לא של ישו.

להיות מסוגל לראות את ישו
יהודה איש קריות נאום לו ,לא קריות ,אלוהים ,איך הוא זה לעשה מניפסט עצמך אלינו ,ואני לא אשא את העולם? ג'ון 14:22
אף-על-פי הפסוק הנ ל לא מתבקש על ידי יהודה איש קריות ,אני רואה את השאלה הנשאלת על ידי מישהו אפילו בשלב מאוחר
זה ,עדיין אינו רואה את האלוהים האמיתי כאשר היא נאמרת על ידי ישוע .במספר הפסוקים האחרונים ,ישו כבר השיב לשאלה זו ,אך
יהודה זה עדיין אינו.
אלוהים ענה ואמר לו",אם מישהו אוהב אותי ,הוא ישמור את המילים שלי; אבא שלי אוהב אותו ,אנו מתקרב לו ,ואף לגרום שלנו
עזר בן שימחון איתו ".ג'ון 14:23
בשבילי זה אומר ,אם אתה שומר את דבריו ,אשר מיתרגם שמירת מצוותיו ,את אשר הוא לימד אותנו בזמן הבשר של ישו ,ואז
האלוהים ייכתב בלב שלך ,אשר היא היכן הוא  abodeאיתך .זה מצלצל נכון עבורי באופן אישי.
במשך רוב חיי חיפשתי את אלוהים הדרכה ,במיוחד בתקופות של צער או בלבול רגשי .אבל זה לא היה עד שהתחלתי מאמץ כדי
למצוא את אלוהים ,עם מחקר חרוץ ,יצא לי להכיר אותו באופן אישי ואינטימי ,שאני עכשיו מרגיש את נוכחותו בי כל הזמן.
דבר אחד שיש הבחנתי בקריאת הספר של  Matthewהוא ישוע מלמד אלמנטים של עשרת הדברות .עד כמה אני מודאג ,אם
הוא מלמד היבטים אחדים של עשרת הדיברות ,הוא על ידי הכוונה ,מלמד אותנו את כל עשרת הדיברות .לכן ,אף-על-פי ישו מעולם לא
מתייחס אליהם לפי שם" ,עשרת הדברות ",העובדה כי הוא מלמד אלמנטים של עשרת הדיברות ,אומר כי הוא עדיין מחשיב את עשרת
הדברות קרן כיצד לעבוד את אלוהים.

לא להרוס
להראות את זה כנכון ,כדי לחשוף את החשיבות כי אני מקום הזה ,תן לי לחזור על מה אומר ישו.
חושב שלא כי .באתי כדי להרוס את החוק ,או הנביאים :לא באתי להרוס ,אבל להגשים .עבור טורוס",עד השמים ,הארץ מעבר,
כלל או כותרת אחד כלל לא יעבור מן החוק ,עד כל להתגש "ם יומת ולכן יישבר אחד הדיברות לפחות אלה ,יהיה ללמד גברים כל כך ,הוא
ייקרא המעט בממלכת השמים :אבל יומת יהיה לעשות וללמד אותם ,זהה ייקרא נהדר במלכות השמים .כי אני אומר לכם ,זה רק את צדקתך
תעלה על צדקתו של הסופרים והפרושים ,יה טוב בשום מקרה להיכנס למלכות שמיםMatthew 5:17-20 .
כי ישוע אומר לנו כי חוקי או עשרת הדיברות הם עדיין בתוקף הוא מספיק טוב בשבילי .כל האחרים שקיבלו שקריו של השטן,
אתה טועה ,או בליגה עם השטן .אם ישוע מלמד את המצוות של אלוהים ,אז איך יכול מישהו לקרוא לעצמם נוצרי ,אם הם לא חיים את
חייהם בתוך קווי העזר של תורתו?
" אשר נותן התייחסות מה הוא ישוע בא להגשים ,וזו הנבואות ,לא רק חוקי האל.
למקרה שאת לא שמה לב הביטוי",או הנביאים,

לשמור מצותי
" זה אומר לי כי אם אתה אוהב את אלוהים,
שמת לב ,זה ביטוי אחר בולט רוב אלה אוהב אותי התרחשויות",לשמור את מצוותי,
או את ישוע המשיח ,חובה להקפיד המצוות שלהם .עולה השאלה ,מה הדיברות הם מדברים .ישנם כל כך הרבה.

החוק של אלוהים
במחקר שלי של התנ ך ,מצאתי שיהיו ,שתי קטגוריות של המצוות ,או חוקים ,כמו נתגלה לוק  1:6לעיל .יש חוקי האלוהים ,כפי
שנכתב על ידי אצבע אלוהים על שתי טבלאות של אבן ,עשרת הדברות.
הוא נתן בפני  ,Mosesכאשר הוא יצר סוף מתחבר עם אותו על הר סיני ,שתי טבלאות של עדותו ,שולחנות אבן ,נכתב עם אצבע
אלוהים .שמות 31:18

 Mosesשל החוק
ואז יש חוקי או הדברות או כמו אלוהים קרא להם תקנות ,אשר ידועים כמו חוקים של  .Mosesחוקים אלה גם של האל ,אך הם
אינם נכתבים באבן ,ובכך לא המסמלת שמירת נצחי .בהלכות  Mosesנכתבו על ידי ידו של  ,Mosesלא אבן ,ולכן לא נצחי .זה חלק
מחוקי  Mosesאשר ישוע הגשמתי לעניין מתן אותם מיושן ,המתייחס בעיקר מעשרת הדיברות לתת הוראה על הקרבת בעלי חיים ,לא
את חוקי האל אז אלוהים-ישוע אומר" ,אוהבת אותי ,שמור מצותי ",זה עשרת הדיברות כי הוא מתייחס.

מציג את האהבה שלך עבור האל
אתה יכול למחות כי ישוע ,לעומת נתן לנו שתי דברות משלו .הוא אז התייחס אליהם כשהוא אמר?" ,אוהב אותי ,שמור
מצותי" שאלה זו מחזיר אותנו מעגל להגדרה של איך אתה להראות את האהבה שלך לאלוהים ,או כיצד לעבוד את אלוהים .כמו התנ ך
הראה ,ההגדרה של איך להציג את האהבה שלך עבור האל היא לשמור מצוותיו .המצוות של אלוהים הם עשרת הדברות .לכן ,כאשר ישו
מכנה את הדיבר הראשון הגדול ביותר;
ישו אמר לו האלהים ואהבת האל האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל נפשךMatthew 22:37 ,
ישוע גם מתייחס בחזרה מכלול של עשרת הדברות גם כן.

אוהבת את האל עם כל הלב והנשמה
? ומה עכשיו ,ישראל ,מה ערב את האל לדרוש עלייך ,אבל כדי פחד אלוהים האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת את
האל האל בכל לבבך ,עם כל נשמתך ,כדי לשמור על המצוות של אלוהים ,והשליט תקנונים שלו ,אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד
דברים 4:12-13
כאשר ישוע נתן לנו את מצוותיו שני ,הוא לקח את הדיבר הראשון ומפסוק זה בספר דברים .אם קראת את הפסוקים המוביל אל
אחד ,תמצאו  Mosesנותן אזהרה על בני ישראל ,ואת סירובם המתמשך לשמור את עשרת הדיברות של אלוהים ,ולא רק לא לשמור
המצוות ,אלא להציג את  paganismsלתוך הפולחן שלהם ,מה שאומר כי אלוהים לא להיות מרשיע אותם אם הם היו מחזיקים את עשרת
הדברות .זה אומר לי כי ישוע הוא משווה את הצגת את האהבה של אלוהים ,על ידי שמירה על עשרת הדיברות.
יש עוד דרך להראות לך שזה עשרת הדיברות כי ישו מתייחס ב הדיבר הראשון שלו ,זה הולך כדלקמן.
ישוע המשיח היה אדם בשר ודם ,נולד רחמה של אישה ,אבל עם רוח הקודש ניתנה בזמן העיבור .משמעות הדבר היא כי ישו
היה אדם ,אבל הוא גם היה אלוהי היקום ,בדמות אדם.
הביטו ,אתה ואזי להרות תוך רחמך ,ויחשוף בן ,ואתם קוראים את שמו ישוע .לוק 1:31

ישוע המשיח הוא אלוהים
פירוש אותו האל ,מי נתן את  Mosesעשרת הדיברות בהר סיני ,הוא ישו .כאשר ישו ,ולכן אומר" ,אוהבת אותי ,שמור מצותי",
הוא לא רק מתכוון מצוותיו שני ,אלא מעשרת הדיברות אותו כי הוא נתן .Moses
תחשוב על זה כך ,אלוהים הוא נצחי ,נצחי אל הנצח ,אתה באמת חושב כי הוא ישנה את הדרך שהוא מצווה הוא ל"אל ,כאשר זו
הדרך הוא היה מאז לפני היקום היה קיים אי פעם? הוא לא הולך לשנות את דרכיו ,הוא השטן הוא שיקר לך ,ואתה מרומים ,אם אתה
חושב שאלוהים הפסיק המחייב של שמירה על עשרת הדיברות שלו.
שוב יש לנו מעגל שלם .על פי האיור  8נחשב לעיתים כסמל של הנצח ,המעגל הוא באמת סמלו של האל ,ללא התחלה או סוף,
נצחי.
" אומר .אם ההגדרה של איך לאהוב את
זה גם מחזירה אותנו אל מה ההגדרה של"אלוהים אהבה עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש,
אלוהים ,לשמור מצוותיו ,אז זה גם ההגדרה של איך לשמור על הדיבר הראשון של ישוע.
ואז אמר היהודים לו הנך עדיין לא בן  50שנה ,אתה נוכחת לראות אברהם? ישוע אמר להם מנוחת עולם ,באמת ,באמת ,אני אומר
לכם ,לפני אברהם היה ,אני" ".ג'ון 8:57-58

אז אם הוא ישוע היה לפני אברהם ,ואז הוא היה לפני  ,Mosesולכן היה המשיח ,אשר נתנו עשרת הדברות  .Mosesאם זה
המקרה ,אז למה הוא יזרקו החוצה את עשרת הדברות? ההגדרה של איך לאהוב את אלוהים עם כל הלב הנשמה והנפש שלך לא צריך
כמוצג .אתם תראו את האהבה שלכם כשמשאירים את מצוותיו ,כל עשרה מהם.
יודע גם ,כי ההגדרה של "אהוב את שכנך" ,היא להציג את שכנך הדרך לאל על-ידי שמירת המצוות ,רק כפי שישו .לימד אותנו
את זה .בעשותו כן ,הוא הראה את אהבתו אלינו ,אז אנו מראים את האהבה שלנו .של השכן שלנו ,על ידי הצגת השכן שלנו הדרך
לאהבתו של אלוהים .אתה מבין ,אם אתה מאמין ישוע התייחס מצוותיו שני ,כשהוא אמר "לשמור מצוות שלי" ,או את עשרת הדברות,
ההגדרה של האחד הוא האחר ,וזה עוד פעם עיגול ,שמוביל אלוהים ועל" .אוהב אותי ,שמור מצותי
"

הליכה הליכה
אני מאמין כי פסוקים אלה לאמת את הדאגה הראשונית שלי לעומת זאת ,יש משהו אחר הנדרש מאיתנו ,מעל ומעבר פשוט
מכריז ישו המושיע שלנו ,אומר שאני אוהבת את אלוהים ,לפני שאנחנו יכולים להרוויח ישועה.

ישוע ממלא
חושב שלא כי .באתי כדי להרוס את החוק ,או הנביאים :לא באתי להרוס ,אבל כדי למלא אתMatthew 5:17 .
ישוע אומר לנו כי הוא לא יבוא להרוס את חוקי או הנביאים ,אך כדי למלא אותן .עם זאת ,אומר הפסוק הבא,
עבור טורוס",עד השמים ,הארץ מעבר ,כלל או כותרת אחד כלל לא יעבור מן החוק ,עד כל להתגשם" Matthew 5:18
אז כדי לענות על השאלה שלי לעיל" ,למה אלוהים ישליך את מצוות האלוהים" ,התשובה היא לא ,כמו פסוק זה מאמת .ישוע
אומר לנו בשום אופן כי החוקים הם עדיין בתוקף ,עד כל להתגשם.
מה זה "כל" ,שצריך להתממש ,יכול להיות רק השערות ,אבל אני בטוח שזה לא התגשמה עדיין ,ויש לו קשר יותר מסתם חיים
או מוות מאיתנו בני אדם .אלוהים הוא בסופו של דבר ,מלך היקום כולו ,ולכן ההגדרה של מה מהווה "כל" הוא קרוב לוודאי יותר
משמעותי.

ישוע מוכיח את נביאי שקר
יומת ולכן יישבר אחד הדיברות לפחות אלה ,יהיה ללמד גברים כל כך ,הוא ייקרא המעט בממלכת השמים :אבל יומת יהיה לעשות
וללמד אותם ,זהה ייקרא נהדר במלכות השמיםMatthew 5:19 .

פסוק זה היא שתי להב החרב .אגרוף אזהרה למי לשבור אפילו המעט המצוות האלה (כגון לא שומרים את השבת בשבת),
ולהורות מהדוגמא שלהם אחרים כדי לשבור את המצוות ולאחר מכן גמול לאלו אשר לא רק לשמור על המצוות עצמן ,אלא גם ללמד
אחרים כדי לשמור על המצוות.

חטאים יכול להיסלח
ולמה אני אומר לכם",כל מיני החטא ועל חילול השם להימחל בפני גברים :אך גידוף רוח הקודש יהיה נסלח בפני גברים".
Matthew 12:31
 .זה החטא זה  Matthew 5:19לעיל מתייחס .כאשר החוטא נגד רוח הקודש ,אתה בכוונה ואת במודע לקידום דוקטרינות שקר
זה יפחית את השם ,לכבד ואת אופיו של אלוהים .אם אתה כומר או מנהיג דתי אחר ,מי מלמד אחרים בדימויים ולקרוא אותם נכון ,אז
תצחק עלי נגד אלוהים ,ו Word -הקדושה שלו ,וזו רוח הקודש .הבשורה הקדושה הוא חי האלוהים ,מה שהופך אותה רוח הקודש.
למשל ,בראשית  ,3:4השטן אמר ,אדם וחווה ,שהם "היה לא  .מות תמות" ,אם הם אוכלים של עץ הדעת טוב ורע .בעשותו
כן ,הוא היה מתקשר אלוהים שקרן אלוהים אמר להם כי שהם בוודאי מתו .אלוהים קורא שקרן ,לוציפר ביצע חטא ,אך בשינוי
האלוהים ,על-ידי הוספת המילה "לא" מה אלוהים דיבר ,השטן חטאו רוח הקודש.

החטא של אדם
אנחנו כבר אמרו כי הסיבה האדם נולד לתוך העולם הזה בחטא של אדם ,היא כי .הן אכלו מן העץ ,אף-על-פי אלוהים אמר להם
לא לעשות.
אבל של עץ הדעת טוב ורע ,מצווים לא לאכול ממנו :כי במהלך היום אתה  eatestממנו מות תמות לבטח .בראשית 2:17
אבל זה לא החטא ,כולנו לסבול .החטא האמיתי ,חטא זה לא נסלח ,היא כי אדם וחווה האמין השקרים של השטן ,כמו האמת,
האמת של אלוהים כמו שקרים .כאשר השטן אמר להם אלוהים שיקר להם בנוגע עץ הדעת ,כי אם הם אכלו ממנו הם יהיו כמו אלוהים,
אלוהים לא רצה אותם כדי להשיג רמה זו ,שווה לו .החטא האמיתי אשר אדם ביצע היה להפסיק להאמין ,כי האלוהים היה אמת.
ואמר הנחש אל האשה ,יה לא מות תמות :עבור אלוהים יודע כי ביום בבהמה תאכלו ממנו ,ואז יהיה ניתן לפתוח את העיניים ,ואתם
תהיו כמו אלים ,לדעת טוב ורע .בראשית 3:4-5
אדם וחווה האמין השטן למרות שידעו אלוהים אישי ,אינטימי .הוא היה אבא שלהם ,אח ,ואלוהים .אלוהים בא ,ישב איתם בגן
יום אחד בכל שבוע (השבת) כדי לתקשר איתם ,אך הם אהבו אותו כך מעט כי הם קיבלו שקרים שסיפרתי להם על ידי השטן ,במקום
להסתמך על אהבתו של אלוהים כאמת . .זה חטא זה היה נסלח ,לא אוכל בפועל מפרי העץ.

חטאיו של האב
 .זה חטא זה .ישו סלח כשהוא מת על הצלב .כבר לא יצטרך לשלם על חטאי אבותיהם הילדים .מעתה ואילך ,החל ביום שבו
ישוע מוסמר לצלב ,נהיה רק אחראית על חטאינו ,כבר לא להיות אחראי על חטאי אבותינו.
האבות יהיה לא תוצא להורג לילדים ,וגם לא הילדים להיות למוות עבור האבות; אבל כל אדם יהיה תוצא להורג על החטאים שלו.
דברים 24:16
החטאים אשר עשינו דרך החיים שלנו את עצמנו יכול להיסלח רק אם אנו מבקשים מאלוהים שיסלח לנו .אם אתה לא מבקש
מחילה ,אז אלוהים לא יכול לסלוח לך .השטן יהיה לך מאמין בישו חסדו של הכל נמחל לך כל חטאיך ,באופן אוטומטי ,אבל ככל שאני
מנסה להראות לך ,רק את החטא של אדם נסלח ,תצטרכי "לעבוד" להשיג צדק מן החטאים שלך בעצמך.

רק הצדיקים ,ייכנס לגן עדן
כי אני אומר לכם",למעט את צדקתך יהיה החורגות צדיקותו של הסופרים והפרושים ,יה בשום מקרה ,ייכנס לתוך ממלכת גן עדן"
Matthew 5:20
זאת אזהרה ,בנוגע את צדקתך ,שגורמת לי לרצות לדעת מה בדיוק צדקתו כמובן? המילון מורשת האמריקאי מגדיר את צדקתו
כבלתי מוסרית ,וללא אשמה או חטא .
אני מבין המשמעות של האשמה מילים ,חטא ,מה מהווה את המוסר עם זאת ,לא ברור עדיין .המילון מגדיר מוסריות בתור
מערכת של רעיונות התנהגות נכון ולא נכון .עם הגדרה זו ביד ,תן לנו לחפש לתנ ך הגדרה של אלוהים של מוסר . .בדקתי את המופעים
של המילה מוסריות בתנ ך ,זה לא הופיע פעם אחת .אז בדקתי את המילה מוסרי; באופן דומה ,זה לא הופיע ,אפילו לא פעם אחת .זה
אומר כי התנ ך אינו מתייחס המוסריות ,בכלל לא? אלוהים פשוט לא להשתמש במילה מוסר עצמו.
ההסבר המלא ביותר ותמציתי בנושא של המוסר ניתן למצוא בספר של ספר שמות ,פרק כ ,בפסוקים אלה אשר אנו יודעים כמו
עשרת הדברות .עשרת הדיברות בסופו של דבר להגשים את ההגדרה של מוסריות בתור "מערכת" של רעיונות בין טוב ורע.
 tsadaqאשר מוגדר ,כדי לעשות נכון במובן
"
" אברו ך וזו המילה האנגלית שמחליפה את המילה"
 .בדקתי את המילה"הצדקה
המוסרי או משפטית .זה עוקב אחר עם העובדה כי ששת האחרון של עשרת הדיברות הם מצוות מוסריות .לכן ,בתנ ך ,אלוהים מגדיר
בצדקת המעשה של שמירת מצוותיו ,על איך אתה יכול לעש ות נכון במובן המוסרי ,אם אין לך הגדרה מהי התנהגות מוסרית?  .זה מסיבה
זו שהגיע הזמן שניקח מבט חרוצים עשרת הדיברות של אלוהים ,אשר אעשה בשיעור  ,2שיעור 3

