שיעור 2
עשרת הדיברות
עשרת הדברות ,מיושן?
רבים מאותם אנשים לדבר המכנים עצמם נוצרי ,מאמינים כי עשרת הדיברות נתמלאו על ידי ישוע עד לנקודה של עיבוד אותם
מיושן .אמרו לי כי כנוצרי הם נשמרים על ידי חסדו של אלוהים ,פשוט על ידי הכרזה על ישו המושיע שלך .אמונה זו מבוססת על השקר
של השטן .עשרת הדיברות הן תורתו של אלוהים ,כך חייבים לציית אם אתם רוצים להיות צדיקים 1 .בפרק הקודם ,אני מוגדר צדקתו,
התגלה גם איך אמונה זו הוא שקר.

האזהרה של אלוהים
והוא לדבר מילים מצוינות .הן נגד גבוהה ביותר ,אענוד את הקדושים של גבוהה ביותר ,ולא לחשוב על שינוי פעמים וחוקים :ו הם
יינתן לתוך ידו עד פעם ולא פעמים ,על חלוקת הזמןDaniel 7:25 .
אני הולך לשבור פסוק זה כך תוכל להבין לגמרי מה אלוהים נותן אזהרה .פסוק זה ניתנת לגבי המתארת צורר המשיח ,אשר הוא
הזרוע ואת הפה של השטן עלי אדמות.

הקללות מילות האל הקדושות
ו הוא לדבר מילים מצוינות .הן נגד גבוהה ביותר .זה הביטוי "מילים הגדול" למעשה פירושה "מלות ",זה אומר כי
אנטיכריסט לספר שקרים ומושחת אלוהים של.

להתיש את קדושי האל
 ,אענוד את הקדושים של הנעלה ביותר :הקדושים האלוהים מוגדרים על-ידי ישו ,מי לשמור את המצוות של אלוהים ויש
" היא להרוג או אז להציף בשקרים של השטן כדי לבלבל עד כי אנשים חושבים הם קדושים אך
עדותו של ישו הנוצרי .כדי"ללבוש החוצה
למעשה נותנים תפילה על פי שקריו של השטן ,בבשורה שקרית של השטן ,ולא על פי דבר האלוהים.

לשנות את חוקי האל
ואני חושב פעמים שינוי ,חוקים :אזהרה זו מופנית אלינו כך אנחנו יבין כי השטן ,דרך אנטיכריסט שלו ינסה לשנות את חוקי
האלוהים ,אשר הם עשרת הדברות .אני מציע כי אם השטן הוא מתכוון לשנות את עשרת הדיברות ,לא כדאי שניקח ולכן הזמן מאמץ
להבנת אלוהים עשרת הדברות ,אז נדע מה הוא עליהם זה השטן מנסה לשנות? חשוב על זה מבחינה הגיונית ,אם השטן הצליחה לשנות
את חוקי האלוהים ,אנו בקיאים שינויים אלה ,כי אז כבר לא ניתן סגידה לאלוהים כפי שהוא מצווה אך שקריו של השטן אומר לנו לתת
פולחן .רק על ידי לקיחת זמן ומאמץ כדי לחנך את עצמנו עשרת הדברות האל ,נדע אם אנחנו מבינים את דברי האל ,או אם אנחנו .הלכו
שולל על ידי השטן.

לשנות את הזמנים של אלוהים
בפסוק לעיל ,אלוהים גם אומר לנו כי צורר המשיח מתכוון לשנות את הזמנים של אלוהים גם כן ? .נתת חשבתי לגבי מה את
הזמנים של אלוהים לבדנו ,ואז אם הן השתנו או לא?

שבעת ימי הבריאה
כדי להבין מהן פי האל ,אתה צריך לחזור שבעת ימי הבריאה ,כפי שמוסבר על ידי אלוהים בספר בראשית .הראשון שישה ימים
אלוהים מסביר את התהליך הוא נהג להביא את הניצוץ המקורי של היצירה מהטופס הראשון שלה ,אשר אלוהים מכנה "עמוק" ,דרך
סדרה של מניפולציות עד הצורה הסופית של היקום בו אנו חיים הובא .אם אתה רוצה דיון מלא זה ללכת בדף אינטרנט זה בפרק
שכותרתו ,מבריאתו של האלוהים.
" כמעט כולם שדיברתי
בסוף כל שלב של המניפולציות של אלוהים ,אלוהים דיבר אז המילים הללו":בערב ,בבוקר היו .היום.
מאמינים שזה .אומר כי אלוהים נותן מספר לאותו יום ,כך שאנו מפרשים את זה כמו להיות שבעת ימי הבריאה . .זה רק חלק מהאמת ,זה
נוח כאשר דנים את הדברים האלה הופיעה על ידי אלוהים כל יום .הבנה זו גרמה רבים להגיע למסקנה ,כי אם אלוהים ברא את העולם ב
 7ימים ,ואנחנו של האדם לחיות  7ימים  24שעות כל אחד ,כי אלוהים חייב להיות יצר את היקום ב  7-24שעות ביום .מצאתי שום דבר
כתבי הקודש שנותן תמיכה זו אקסטרפולציה .כפי שאמרתי ,אני נותן דיון מפורט יותר בנושא זה בפרק שכותרתו "מבריאתו של
האלוהים".

הזמן של אלוהים
" המילה הראשונה היא
כדי להשיג הבנה ,לכן אנחנו צריכים לנתח את המילים המשתמשת אלוהים".בערב ,בבוקר היו .היום.
" ,אשר מוגדר כ :דמדומים ,שקיעה ,חשכה ,רדת החשכה ,שקיעת השמש ,בקיצור זה אומר :עובר מתחת לאופק ומתי כבר לא ניתן
"ערב
לראות השמש.
" מוגדרת בתור :שחר ,השחר,
" אשר חייב להילקח בחשבון להבנת הסבר אלוהים .המילה"בוקר
ואז אלוהים אומר ,",הבוקר,
זריחה ,הזריחה ,אילו קצר בתוך אומר כאשר השמש זורחת מעל האופק.

אז מהי אם כן אלוהים אומר לנו? יום כפי שנצפה על ידי אלוהים ולכן כיצד הוא מתכוון כי על פני כדור הארץ נתבונן יום
מתחילה בשקיעת השמש ,ממשיך לעבור את הלילה לזריחה ,ולאחר מכן לעבור את שעות האור עד שהשמש תשקע שוב.
כפי אין ספק שאתה מודע לכך ,כי זה לא איך גבר שומר הזמן לא עכשיו ולא במשך מאות רבות .עד הפרסומת בסוף המאה ה-
 ,19איש ,מלבד היהודים ,נחשב יום חדש בתור התחלה בזריחה .ואז בסוף המאה ה 19-לספירה עם המצאת שעונים מדויקים ,האיש
התחיל היום עד חצות.

ההצלחה של השטן
כפי שאתה יכול לראות ,האדם כבר לא שומר על זמן כפי שאלוהים התכוון כשהוא נתן לנו הסברו של שבעת ימי הבריאה .היה
 Mosesכי הסבר זה ניתנה לראשונה ,מנקודה זו שחזר מתנועעת כמו אלוהים היה ציווה היהודים ,רק אלה המכונים בתנ ך הגויים ,אשר
סוגדים לאלים פגאניים ,לכן תחת השפעתו של השטן ,המשך שמירה שווא על כאשר היום מתחיל ונגמר.
 .זה בדרך זו ,כי השטן אומר חלק השקרים שלו ,על-ידי התעלמות מה שאלוהים דיבר ,על ידי גורם לאנשים כבר לא ידע על
דבר האלוהים .השטן לא באמת אמר לנו כדי לשנות את השעה ביום ,אך על ידי מניעת לנו לדעת את האלוהים ,שהוא השיג את אותו
הדבר.

מספור הימים
הסיבה העיקרית למה אלוהים נותן מספר לכל השלבים של תהליך היצירה הוא אולם להקים נקודת המוצא פשוטה מאוד הבאים.
שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל היום השביעי הוא השבת של האדון האל :זה לא עשה עבודה,
אתה ,בנך ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא משרתת את ,לא את הבקר ,ולא את זר הנמצא בתוך שערייך.
אלוהים לא לספור כל אחד הימים של הבריאה כדי לציין כמה ימים לקח לו ליצור את היקום ,אבל להקים את ההבנה כי אלוהים
לקח שישה ימים כדי ליצור את היקום ,והפקודות לכן שאנחנו עובדים שישה ימים ,וכמו זכרונו לברכה ביום השביעי .המטרה של ספירת
ימי הבריאה הוא להקים של שמירה על השבת ,כך שלנו לשמירת השבת ,אנחנו כמו אלוהים.

יום השבת
ואז אלוהים נותן הסבר למה היום השביעי היא השבת הקדושה שלו:
כי בעוד שישה ימים האל ברא השמים ,האדמה ,הים ,את בהם ,והוא נח ביום השביעי :מה האל את יום השבת ,והיא מקודש זה.

שימו לב

כאן ,אלוהים לא לקדש את שמירת השבת ,הוא מקודש היום ,ביום השביעי של השבוע .המילים הנ ל הן כמובן

לפקידים הדיבר הרביעי של אלוהים ,שבו אלוהים שמפקד אנחנו נחים ביום השביעי ,כפי שעשה אלוהים . .ואז ,אלוהים נותן נימוק נוסף
למה אדם צריך לשמור את השבת ביום השביעי שלו כפי שהוא מצווה.

סימן בינך ובין האל
יתר על כן גם אני נתתי להם את שבתות ,סימן ביני לבין אותם ,זה יכול להיות שהם יודעים שאני לאלוהים על כך להתקדש אותם.
יחזקאל 20:12
זה אלוהים אומר כל מי לשמור את יום השבת ,היום השביעי ,כי זה סימן בינו לבין אותם .סימן זה משהו הזה מבדיל אחד
קבוצה או אדם מן השני .אם אתה לא מצליח לשמור שבת ביום השביעי של אלוהים ,ואז יש לא אנחה ,אלוהים לא נחשוב עליך כמו עמו,
כי אתה הראו את אי-ציות ,אתה לא חושב עליו כעל האלוהים שלך.

יכול אתה מצטט כל עשרת הדברות?
גילו כי מעט מאוד אנשים יכול לצטט שכל עשרת הדיברות של אלוהים .לכן ראשית ,אתן לך הרשימה של עשרת הדיברות
ולאחר מכן נעסוק בהן אחד בכל פעם.

הדיבר הראשון
 .אני האדון האל ,אשר הביאו לך לצאת מארץ מצרים ,מבית עבדים .תהיה לא אלים אחרים לפניי .אקסודוס 20:2-3

המצווה השניה
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 עצמך אותם ,או לשרת אותם :כי האדון האל אני קנאי ,מבקר את אשמת של האבות על הילדים בפני הדור השלישי והרביעי
של אותם ששונאים אותי .אקסודוס 20:4-5

המצווה השלישית
אתה ואזי לא תישא את שם ה' האל לשווא; כי אלוהים לא יחזיק אותו? מי לקח את שמו לשווא .שמות 20:7

הדיבר הרביעי
זכור את יום השבת ,כדי 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

הדיבר החמישי
לכבד את אביך ואת אימך :כי יאריכון ימך עשוי להיות ארוך על האדמה אשר האל האל נתן לך .יציאת מצרים 20:12

הדיבר השישי
לא תרצח .אקסודוס 20:13

הדיבר השביעי
אתה לא ואזי נואפים .אקסודוס 20:14

הדיבר השמיני
לא תגנוב .יציאת מצרים 20:15

הדיבר התשיעי
ברעך עד שקר נגד  thyשכן .אקסודוס 20:16

הדיבר העשירי
לא תחמוד בית רעיך; לא תחמוד אשת רעיך; המשרת שלו ,או העוזרת-משרתו או שור שלו ,או את התחת שלו או כל דבר זה
רעיך .אקסודוס 20:17

הבנת את עשרת הדיברות
ייתן לך הסבר של כל פרט הדיבר הרביעי בשאר שיעור זה .המצווה הרביעית היא כה רב משמעות ואת ההסבר צריך פרק מלא
כל לעצמה...

הדיבר הראשון
יש לי ששום אלים אחרים
 .אני האדון האל ,אשר הביאו לך לצאת מארץ מצרים ,מבית עבדים .תהיה לא אלים אחרים לפניי .אקסודוס 20:2-3

כאן אלוהים מפעילה ריבונותו על כל הבריאה ,כמו גם את הפללה של אלי שקר .כדי להבין מה האל נועד המשמעות של מצווה
זו ,תן לי לתת לך דוגמא.
ישנן דתות אחרות שיש הקדושים ,עבור כמעט כל היבט של חייך .דת זו יש קדושה עבור תקווה ,קדוש לאהבה ורומנטיקה ,ועוד.
זה מומלץ ,על ידי הדתות האלה ,אתה מתפלל זה או אחר של הקדושים הללו ,מתוך הבנה שהם ואז יפעל נגד שלך להתנהג יפה או תתערב
לאלוהים בשבילך . .כמובן .זה חילול השם ,כי זה נגד זה הדיבר הראשון את פקודות אלוהים זה אתה מתפלל רק על אותו ולא אחר.

סקירה היסטורית
חוץ מזה ,למה לדבר השר ,כאשר הבוס הוא זמין לך? תמיד שאלתי את השאלה" ,איך הם הקדושים של דת שקרית זו בחיים.
כדי לשמוע את התפילות שלנו?" הם לא היו רק גברים ונשים ,שחי שאנחנו חיים ,מי מת ,כמו כל בן תמותה? מה לגבי אותם מעניקה
להם ,במוות שלהם ,היכולת שומע את תפילותינו ?.דת שקרית זו תהיה לך להתפלל הקדושים הללו ,כי השטן לא רוצה שאתם להתפלל
לאלוהים .בדרך זו השטן הצליחה להטעות .את אלו שנותנים תפילה עם אנשים מתים.

כמו ישוע אומר לנו
אני לא אעזוב את משימתי :אני יבוא אליך .יוחנן 14:18
מה ישוע אומר זה כאשר אתה צריך נוחות בגלל אובדן אדם אהוב ,אל תדבר יקירכם מת ,הוא מת .ואני לא יכול לשמוע אותך,
אבל אם אתה פונה לישו לתת תפילה .אלוהים .-אלוהים ,הוא בא אליך ,לנחם אותך .לדבר עם יקיריכם מת היא סוג של תפילה ,ו ככזה,
מושך אותך מהאל ומחזק את הפרה של" ,שים אלוהים אחרים לפניי".
זה גם יכול להיות טוב לזכור ,שיש רק אלוהים אחד ,אבל לו יש אין אחרים .כל האלים האחרים ,שהיו אי פעם לאורך
ההיסטוריה של האדם ,שם לא חיים ,יצורים תבוניים .הם היו אבן ,מלט ,או זהב או כסף ,לא יותר מאשר חפצים דוממים ,נוצר על ידי ידו
של האדם( ,מ"דברים) .דבר אחד אתה צריך גם להיות מודע ,כל אחד מהם הומצאו על-ידי ,שהוקם על ידי ,קידום על ידי השטן .זאת הוא
עשה כדרך של גברים מרמה מן הפולחן האמיתי של אלוהים האמיתי.
לאחר שנכשל בדתות הפאגאניות האלה ,הוא ביסס דת אחרת ,אשר נראה ,נשמע כמו ,ואת תחושת פולחן האל ,אבל היא דת
שקרית ,ולכן למי שייכות זו דת אחרת ,חושב שהם נמצאים לסגוד לאל ,אך הם למעשה לסגוד לשטן .דת שקרית זו הוא צורר המשיח כפי
שמוזכר בספרים של  ,Danielהתגלות.

הזונה ,הזונה בנותיו
ב ספר ההתגלות ,אלוהים מתארת הנמלה-ישו בתור זונה כפי שעולה הפסוק הבא.
והיה על מצחה כתוב ,המסתורין בבל הגדולה ,את אמא של פרוצות ,תועבה של כדור הארץ שם .התגלות 18:5

אלוהים נותן סמליות מציג אנטיכריסט כמו האמא של פרוצות ,למטרה .אלוהים עושה את זה כדי להראות שזה לא רק
אנטיכריסט הוא זונה ,אבל זה בהתייחסות אליו בתור אמא של פרוצות ,אלוהים מראה לנו כי יש יותר בדת שווא של השטן ,רק כנסייה
יחיד או דת.

הזונה בנות
כדי להציג את החשיבות של זה ,הספר של  ,Danielאשר נכתב  600שנה לפני ספר ההתגלות ,חושף את אנטיכריסט כדת יחיד,
אך בחלוף השנים שהופך מספר דתות ,כל נגזר מן המקור ,ולכן את המילים" ,אמא של זונות ",כפי שעולה בספר חזון יוחנן .זה רק
הגיוני כי אז חייבת להיות הזונה הבנות ,כי להיות בנות ,הן נוצרו מן המקור בדרך כלשהי .לדעת את כל זה ,המשמעות של symbolisms
אלה יסייעו לך להבין את החשיבות של שמירה על עשרת הדברות .ככל שאתה ממשיך לקרוא את השיעורים האלה ,האמת זה יהפוך
ברור.

המצווה השניה
אין מ"דברים
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 עצמך אותם ,או לשרת אותם :כי האדון האל אני קנאי ,מבקר את אשמת של האבות על הילדים בפני הדור
השלישי והרביעי של אותם ששונאים אותי .אקסודוס 20:4-5

מהו פסל וכל תמונה?
לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה .כפי שאתה יכול לראות ,יכול להיות אין מ"דברים .השאלה חייבת להישאל" ,מה זה פסל
" אם יש לכם פסל ,ציור ,או אדם אחר עשוי תיאור ,ואז להתפלל או לשמור כסמל הקדוש ,אז אתה בהפרה של מצווה זו.
וכל תמונה?

התמונה של ישו
עליך לשים לב כי אלוהים כולל כל תמונה של כל דבר הוא בשמיים ,על האדמה ועל בים .זה מציב שאלה בדבר התמונה
שעולה בדרך כלל תמונה של ישו ,הרבה נוצרים ללבוש ,וכי אנשים רבים להתפלל .ישו היה אדם של כדור הארץ ,היות האל הוא גם
השמים ,לכן ,או להתפלל תמונה של אדם ,אשר הופכים קיבל תמונה של ישו ,ששם שאותך בהפרה של מצווה זו.

התמונה באמת ישו?
הבעיה שלי עם הדימוי הזה של ישו היא שזה זיוף .ישו היה יהודי של מהמאה הראשונה לספירה ,הוא לא היו עיניים כחולות ,לא
היה נראה קווקזי בכלל .חשוב על כך ,אם אלוהים היה רוצה שנדע מה ישו נראה .כאילו ,הוא היה אותו להוות עבור כל מספר של אומנים
שחי במהלך החיים על פני כדור הארץ .הדבר לא נעשה כי אלוהים הוא מתנגד מ"דברים ,אפילו של בנו היחיד.

 .תחשיב את

זה; לפרש זה כמו כלומר אם אלוהים בלב שלך ,אם את באמת אוהבת אותו ,ואז אין צורך  staturesאו

ציורים או תמונות אחרות המתארות את האל.
האדון האל למול את הלב שלך ,ואת הלב של זרעך ,לאהוב את האדון האל עם כל הלב דע ,ועם כל נשמתך ,כי י לחיות .דברים
30:6
האם מישהו מכם לב את הדמיון של מילים פסוק בתנ ך זה הדיבר הראשון של ישוע? בספר דברים ,הן מצוות ההפניות ,עשרת
הדברות ,אז כאשר ישוע מדבר על לאהוב את אלוהים עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש ,הוא מתייחס עשרת הדיברות ,כפי שמעידים
בהתייחסות פסוק זה בספר דברים.

ישוע אומר לנו כיצד להתפלל לאלוהים
אבל ,כאשר אתה  ,prayestלהזין את הארון ,וכאשר אתה  .hastסגור את הדלת ,להתפלל אביך אשר הסוד; אביך אשר seeth
בחשאי .אגמול לך בגלויMatthew 6:6 .
אם אתה מזין לתוך ארון וסגרו את הדלת ,חשוך ובכך אינך מצליח לראות את כל פסל או ציור או פסל וכל תמונה אחרים .מה
אלוהים אומר לנו הוא כי אלוהים הוא של כולנו ,אם אנחנו באמת מחפשים להכיר את אלוהים ,אנחנו רק צריכים להסתכל לתוך הלב
שלנו כאשר אנו מתפללים ,אנחנו נמצא אותו.

חזיונותיו של פסלים בוכים
יש היבט נוסף של עבודת אלילים .הלוואי שאני מעלה .מכיוון שאלוהים הוא מתנגד אלילים ,השטן הוא כל עבורם ,לכן מה ניתן
לומר על החזיונות של מרי אמא או של התמונה הגיעה כדי להתקבל תמונה של ישו .מה לגבי הפסל בוכה ,כפי שדווח בחדשות מספר
שנים אחורה ,סימנים אלה מאלוהים או הם סימנים מהשטן בניסיון לבלבל ולהטעות אותנו פולחן האמיתית של האל הבורא?
שאני רואה את זה ככה ,אם זה תמונה כפי שמתואר השניה ,ואז הסימן צריך להיות של השטן .אם אתה ספק זה ,אתה צריך
להיות מודע כי ספר ההתגלות נותן לנו תיאור של מה יהיו הסימנים של אלוהים ,ולכן יש לקחת בחשבון את סימן כלשהו זולת אלה
בזהירות מירבית .חוץ מזה ,אם ציווה כי לנו אין מ"דברים ,וזה פסל וכל תמונה שנראה בוכה ,זה לא נראה סביר לאלוהים לתת לנו סימן
באמצעות פסל וכל תמונה?

? את אוהבת או שאתה שונא את אלוהים?
אני מרגיש מחויב לציין עוד פעם ,זה ההיפך של לאהוב את אלוהים הוא לשנוא את אלוהים .יש אין אפשרות לפשרה .את
אוהבת אותו ,על ידי ציות לו ולשמור מצוותיו או שאתה שונא אותו על ידי ציות לו אי שמירת מצוותיו.

רבים בעידן של ההיסטוריה עכשיו לחיות ,אומרים כי אין שחור ולבן ,שלכל דבר יש גוונים של אפור .אלוהים מפריך את
הרעיון בפסוק זה ,הוא רק מזהה ,שחור ולבן ,טוב ורע ,טוב ורע ,אוהב או שונא אותי יש אין אפשרות לפשרה .זה ניתנת תמיכה נוספת ב
הפסוקים הבאים.
 .אבל הוא יישא ואיש בחטאו נגדי  wrongethנשמתו :כל מה שהם שונאים אותי אוהב את המוות .פתגמים 8:36
זה לא איתי הוא נגדי; הוא זה  gatherethלא איתי  scatterethבחוMatthew 12:30 .
ורחמים  shewingבפני אלפים מהם זה לאהוב אותי ,ושמרו מצותי .אקסודוס 20:6
יש הדרישה שוב על שמירה על מצוות האלוהים ,לשייך את מעשה לאהוב אותו .בפסוקים אלה ,אלוהים גם מראה את ההשלכות
של אי-ציות לו על ידי אי שמירת מצוותיו.

לחיות או למות
מקרה המוות שנאמר בפסוקים הנ ל ,כפי שהיה במקרה של אדם וחווה ,הוא לא המוות של הגוף האנושי; הוא מוות נצחי שמקורו
שנזרקו לאש האורתודוקסיים .
ישנן שתי מיתות שיש לנו כבני אדם להיות מודעים .המוות של הגוף הוא רק מוות זמני ,כי אילו ישוע קרא "ישן" .עם זאת,
אלה הם לתחייה ביום הדין( ,התחייה השנייה) יעמוד בפני האפשרות למות קבע אחרת .כל זה ,ו יש לך אי פעם חשב ,ביקש ,כל חוויות
החיים שלך ,כל מה שעושה לך ,ייחודי בכל הבריאה ,יושמד אם אתה נשפטים צדיק .זה שהוא המהות שלך ,את הגוף ואת הנפש ,תהיה
זרק לתוך האש האורתודוקסיים לחדול מלהתקיים ,וכל זה יהיה .כאילו אתה לא היה קיים .זה מה זה משמע כאשר אתה מושלך אל האש
האורתודוקסיים .זה לא נצח של כאב והמיוזעים והוא סבל ,כמו השטן היו רוצים שנאמין ,על הנשמה שלך לא נצחי .הנשמה היא אחת
המתנות כי אלוהים נותן לך לסגוד לו כמו שהוא פקודות ,על ידי הגדלת ולא הולכת ופוחתת דבר מה שהוא ציווה.

העונש האולטימטיבי
לאלוהים האפשרות של מוות נצחי הוא האולטימטיבי של עונשים .שים את עצמך במצב אלים .אלוהים הוא נצחי ,נצחי אל
הנצח ,לו מוות יהיה הסוף ,הסיכוי אשר יהיה איום ונורא מעבר למילים .אז כשהוא אומר לנו ,זה מוות ,מוות נצחי ,הוא כל מה אתם
יכולים לצפות אם לא תציית יסגדו לו ,אז עד כמה אלוהים הוא מודאג ,זה העונש הנורא ביותר כי הוא יכול מיד החוצה.
 .הוא מסרב מיד שאת זה בכל זאת הוא יצר .זה ניכר כמה עלבון הוא איפשר השטן להתחמק ,אבל בסוף של השטן כבר נקבעה,
ואילו את החלק שלך .זה תלוי בך .זה לא מאוחר מדי ,כל עוד אתה אתה .חי ונושם ,לשנות את דרכיו ,לאהוב ולציית אלוהים כפי שהוא
מצווה.

המצווה השלישית
שם ה' לשווא
אתה ואזי לא תישא את שם ה' האל לשווא; כי אלוהים לא יחזיק אותו? מי לקח את שמו לשווא .שמות 20:7
זה לא רק כי השם יהוה או ישו; השם של אלוהים הוא זה המגדיר מיהו אלוהים את אישיותו ,כבודו ,האופי המוסרי שלו .זה הכי
טוב יכול להיות מובן מן הפסוקים הבאים Moses .מבקש אלוהים כי אם אלוהים לא נשארת עם האנשים שלו בדרך מעשית כלשהי ,איך
אחד בעולם ידעו כי הם העם של אלוהים.

תהילת האל
עבור שבו זה תצא לאור כאן כי אני ואת אנשיך מצאו חן מול עיניך? אז אנחנו יופרד ,אני ואת אנשיך ,מכל האנשים הנמצאים על
פני כדור הארץ .שמות 33:16
 Mosesבמקום פשוט מבקש אלוהים ,כי אם אלוהים לא  abodeעמו ,אם כך ,איך כל שאר הארץ ידעו כי הם למעשה העם של
אלוהים.
ויאמר ה' אל ",Mosesאני אעשה את הדבר הזה גם כי אתה  hastדיבר :עבור כשמצאת גרייס על הכוונת שלי ,אני מכיר אותך
בשם ".ו ( )Mosesאמר",אני מפצירה ,שהשמן לי את תהילתך ".יראני אקסודוס18-
אלוהים הראשון אומר  Mosesזה הוא יעשה  Mosesמבקשת ממנו וואז  Mosesלבקשתו יותר ספציפי על-ידי שאילת כי
אלוהים מראה תהילתו  .Mosesהפסוקים הבאים לתת תיאור של מה האל עושה כדרך להראות תהילתו .Moses
והוא אמר",אני אעשה כל מה אלוהים עובר לפנייך ,ולהכריז אני שם ה' ,לפני; תהיה אדיב על מי אני חסד ,יהיה שהשמן רחמים על
מי שכן שהשמן רחמים .הוא (אלוהים) אמר",אתה שאינכם יכולים לראות את הפנים שלי :שם יהיה איש אינו רואה אותי ,ולהישאר בחיים.
ואלוהים אמר",ראו ,יש מקום על ידי לי ,ואזי תעמוד על סלע :ואת זה יבוא לעבור ,בזמן תהילתי  passethעל ידי ,כי אשים אותך ב קליפט
של רוק ,וכן הרצון לכסות אותך עם היד שלי בזמן שאני עובר :ואני אקח את היד שלי ,תראה את החלקים האחוריים שלי :מאת הפנים שלי
תהיה לא ניתן לראות 33:19 .יציאת מצרים23-
את סעיד לורד בפני ",Mosesדבקים לך שתי טבלאות של אבן כמו בפני הראשון :ואכתוב על טבלאות אלה המילים שהיו בטבלאות
הראשון ,אשר אתה  .brakestשמות 34:1

את אשר מגדיר
כאשר  Mosesביקש לראות את כבוד אלוהים ,אלוהים אמר  Mosesהוא מכריז את שמו ,עשרת הדברות היו הדבר הבא
שאלוהים נתן את  Mosesלאחר שהראיתי  Mosesחלקי הגב שלו .אז לקחת את שם ה' לשווא ,להתעלם או לתת הודעה קטנה ,או להיות
באופן ישיר עשרת הדיברות של אלוהים .חותם האל שמו ,לכן יש הסימן או סמל האל להיות מצייתת עשרת הדברות.
כאשר אתה משתמש בשם של האל" ,אלוהים ,ישוע המשיח ,יהוה ,וכו '" כלשהי באופן מואץ ,עליך להשתמש בשם של האל
לשווא גם כן .אך גם שימוש בשם האל לשווא כאשר נשבע שבועה שאין לך שום כוונה במילוי ,או במועד מאוחר יותר בחר לא לקיים.
אם אתה חושב על זה ,לא באמצעות שם יהוה ,באופן מואץ ,חטא כנגד לפחות אחת מתוך שש האחרון של עשרת הדברות ,ולא רק את
המצווה השלישית? להישבע שבועה ,ללא כוונות שמילאת את השבועה ,היא לתת עדות שקר ,המהווה המצווה התשיעית .כל זה אומר לי,
יחד עם שאר העדויות בתנ ך ,שמו האמיתי של אלוהים הוא לא שם כמו אנו של האדם נקראים אבל זה אשר נותן הגדרה מיהו אלוהים
ואת מה שהוא מייצג ,זה מה עושה עשרת הדברות.
זכור :יש רק אלוהים אחד ,אז אין צורך שם כמו טום ,דיק או הארי .יש רק אלוהים אחד ,בעוד ישנם רבים של האדם ,ולכן
אנחנו צריכים שם כדי להבדיל אחד מהשני.

לא השביעי את עצמך
שוב ,יה שמע כי הגולמיות נאמר על ידם של זמנים עברו ,רדיפה השביעי את עצמך ,אך ואזי לבצע על ה' דע השבועות.
Matthew 5:33
השביעי אחד הוא האני ,אומר נשבע שבועה או להבטיח שיש לך שאין בכוונתם למלא .כאשר אתה עושה שבועה זו ,אז לשלב
זה הפניה לאלוהים ,כגון "כה יעזור לי אלוהים ,או שיעזור לי אלוהים ",אתה משתמש בשם האל או את בנו ,או כל התייחסות אליהם,
באופן שגורם להם לחגוג הרמאות שלך.
כדי לבצע על ה' דע השבועות ,אומר לקחת כל השבועות נעשה לאף אחד כולל לאלוהים ברצינות .נשבע שבועה היא לתת לו
כבוד ,ומחויבות .השבועה לא יכול להיעשות בקלות .פעם אחת עשה .אתה חייב לעמוד בציפיות שלו כוונה והשלמה .לעשות אחרת היא
להראות כבוד לאלוהים ,ולכן בעיניו ,לשנוא אותו .הדבר נכון של עשיית השבועות לשני גברים גם כן.

את עצמך כבר מזל הכבוד של אלוהים
יש בזה יותר עם זאת .להבטיח הבטחה או נשבע שבועה ,בלי קשר לגבי אם אתה לשלב אלוהים השבועה ,אתה עדיין .אלוהים
הוא היוצר ,לכן הוא אביך ,ככזה מה שאתה עושה זה השתקפות של אותו ,אז בעת  foreswearאת עצמך ,או לשקר ,או להבטיח כי אתם
לא שומרים ,ואז זה הוא מראה את הכבוד שלך לאלוהים גם לכל אלה למי נעשים ההבטחות .תחשוב על זה ככה ,יש לך בן ,הבן שלך כל
הזמן נכנס לצרות בבית הספר ,עם החוק .זה על אותו בערבות או לדון את ההתנהגות הרעה שלו עם המורים ואת העקרון .במצב כזה כמו
זה ,לא האם תהיי נבוכה ,שפלות? זה כמו אלוהים מרגיש כאשר אתה לוקח את שם האל לשווא.

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 אתה להישבע על ידי ראשך ,כי אתה לא יכול לעשות אף
שערה לבן או שחור .אבל התקשורת שלך להיות ,כן ,כן;  .לא ,לאו :עבור כלל הוא יותר מאשר אלה יבוא של הרועMatthew 5:34- .
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לי זה אומר ,לא עושים שימוש מילות גסות ,השמצות ללא הרף או ניבול פה .כך ,מאפשרת הרוע להזין את הלב שלך ,איפה
שקרים אבלים האל לא יכול .אם תיתן הרוע כדי לקבל דריסת רגל בלב שלך ,ואז אתה אחרוט חתיכה של היסוד של תהילת האל . .כי
האל הוא בליבך .מהיום שאתה מתהוות .על אהבתו אלייך היא עניינית ,אמיתית ,אבל אם תאפשר ברוע ,אז אתה אהבת אלוהים רעלה
ותמצא זה קשה לדעת את זה ,להרגיש את זה .אלוהים לעולם לא לעזוב או לזנוח;  .זה את מי להשאיר או לזנוח את אלוהים .לחיות ללא
אהבת אלוהים ,היא לא לחיות בכלל .אתה תהיה בעולם של חשיכה ,ובלבול ,ללא משמעות ,מטרה או כיוון .אהבת אלוהים נותן את
הדברים האלה אתה ,ועוד.

השטן משנה את החוק
יודעים את

זה ,המצווה השלישית הוא אחד החוקים שכתבו הכנסייה של רומא .היא שזה שינה לגמרי את נוסח שניתנו על

ידי אלוהים אומר ביום הראשון של השבוע היה אותו יום קודש הלורדים . .זה חילול השם ,כשלעצמה ,אבל זה גם ניסיון על ידי השטן
לשנות את חוקי האלוהים .זו תימוכין ב הקטע הבא מתוך כתב העת הקתולית הממוקם באתר האינטרנט של הכנסייה של רומא.

האנציקלופדיה הקתולית
נפח  4עמוד 153
הכנסייה ,לאחר שינוי יום המנוחה של השבת היהודית ביום השביעי של השבוע ,היום הראשון עשה את המצווה השלישית
מתייחסים ראשון כמו ביום להישמר קדושים מהשאלה.
הכנסייה של רומא גורמת לכתיבה מחדש משתמשת את עשרת הדיברות של אלוהים ,לא על-ידי הרשות של אלוהים ,אבל על-
ידי רשות משלו ,זה חילול השם .זהו השטן בעבודה בתוך מאבקיה והולכת השקרים שלו .ואת העולם כולו סגדו לו.
אנטיכריסט מתכוונת לשנות את חוקי והשעות של אלוהים .הכנסייה של רומא שיכתב את המצווה השלישית של",אתה ואזי לא
" כדי "ביום הראשון של השבוע היא יום השבת".
תישא את שם ה' האל לשווא; כי אלוהים לא יחזיק אותו? מי לקח את שמו לשווא,

הדיבר החמישי
לכבד את אביך ואת אימך
לכבד את אביך ואת אימך :כי יאריכון ימך עשוי להיות ארוך על האדמה אשר האל האל נתן לך .יציאת מצרים 20:12

בגרסה  Jamesהמלך התנ ך כי אני משתמש ,כתוב כי זהו היסוד לחיי משפחה . .זה די נכון ,אבל אני מרגיש שזה פשטני מדי
הסבר.
מצווה זו שם גם אחריות ,על אביו ואימו ,לגדל את הילדים שלהם לחוקי המצוות של אלוהים ,כמו גם את חוקי של האומה שהם
 abodeב .מהורה .מהאחריות הזאת הוא זהה כמו שבירת המצווה עצמם .איך יכול הילד לכבד הורה ,כאשר ההורה לא לכבד אחריות שלו
או שלה? אם ההורים לא מצליחים לתת תהילה וצייתנות באלוהים ,אז איך אפשר לצפות גם את ילדיהם?
כמו ילד גדל ,הם לומדים הרבה איזה סוג של אדם .הם יהפכו מההורים שלהם ,את חוש המוסר ,המוכר גם בשם ,מהו טוב ,רע,
וכו ' .אם להורה יש את הגינות .הסיכויים הם ,כך גם יהיה הילד .אם האב ממשיך הנהוגים באמונה של במשיח ישוע ,ואז כל כך בדרך
כלל יעשה את הילד .אבל אם ההורה מעניקה מס שפתיים על האמונה ,אך הסורר באמונה הזאת ,הילד תאסוף את זה אלא אם כן הם
מפתחים את יסודות האמונה בכוחות עצמם ,יהפוך הסורר עצמם.
כזאת היא האחריות של ההורה ,כי אלוהים מצווה שאנו חיים בתוך שלו המצוות ,כל דור אחרינו ,גם כן .אם אנחנו כהורים חסר
חינוך של הילדים שלנו ,ואז אנחנו מראה חוסר שלנו לאלוהים ,ולפיכך אינן מצליחות להראות לו כבוד .זה דבר אחד .כדי לעשות את
המיטב ואת להיכשל ,זה אחר כדי להשתמט האחריות שלך לגמרי.

ילדים מצייתים ההורים שלך
ילדים ,מציית להורים שלך על יהוה :כי זה נכון .אל האפסיים 6:1
ילדים ,להורים שלך יש סמכות מעליך .למרות שאתה מרגיש שההורים שלך טועים ,או לא מבין אותך ,אתה חייב לציית להם ,כי
אלוהים נתן להם סמכות להחליט מה נכון ,מה קרה לך כל עוד אתה ילד.
לכבד את אביך ואת אימך (איזו היא הדיבר הראשון עם הבטחה) .אל האפסיים 6:2
ע י ציות להורים שלך ,תראה כבוד אליהם .בשעת הצגת כבוד לאלה אשר נותן חיים לך על פני כדור הארץ ,אז אתה אומר
אלוהים כי אתה ייתן כבוד לו כאשר הוא נותן לך חיי נצח בגן עדן.
כי זה עשוי להיות טוב עם אותך ,ואתה י חי זמן רב על כדור הארץ .אל האפסיים 6:3
כאשר ילד מצייתים להוריהם ,חייהם בפרמטרים של החוקים מניחים אותם ,ואז שהילד יהיה מאושר יותר ממורכז כדאי
להתמודד עם קשיי החיים זורק להם כשיתבגרו .לפיכך ,הם יחיו חיים מאושרים ובריאים.
כאשר ילד ניתנת ללא כללים או הנחיות ,ואת ההורים מאפשרים לילד לקבל החלטות שלו או שלה ,ואז לעתים קרובות יותר
מאשר לא ,הילד יבחר לקוי .הבעיה היחידה היא כי ללא הורים הנחיות להשוואה עם הילד לא ידע כי הם שבחרו גרוע ,זה יוגברו דרך
החיים .זה בתורו יגרום תסכול ,כעס ,עצב עבור הילד .זה כל מה ניתן למנוע על ידי ההורה פשוט ממלא את החובה שלו לאלוהים ,וכדי
שהילד.

כאשר אלוהים אומר לנו כי אנו עלולים לחיות זמן רב על כדור הארץ ,הוא לא מתייחס לחיות חיים ארוך בן תמותה ,אבל זה מי
הקדושים של אלוהים גם חיים זמן רב על כדור הארץ אחרי השטן מאז היא נכבשה ,חיי נצח שגבה את הקדושים של אלוהים.

ההורים ,משמעת לא התעללות
יה אבות לעורר לא הילדים שלך את זעמו :אבל לשמר אותם  ,chasteningההטפה של האל .אל האפסיים 6:4
פסוק זה הוא הבסיס עבור הרשות של ההורה לחנך את ילדיהם ,עם פסוק  4מעל שדוחקים את רוחם של ההורים .אבל זה גם
אזהרה להורים .לא את זה לרעה את הילדים שלך .למשמעת דבר אחד כדי לנצח אותם או אחרת להתעלל בהם ,הוא לא מחלו על ידי
אלוהים . .אתה כדי לשמר אותם באהבה ,וללמד אותם מתוך אהבתך לילדים שלך ...משמעת צריך להיות ב"מדד את הפרה נעשה על ידי
הילד .אלוהים הוא אבינו שבשמים .אם אלוהים מתייחס אלינו עם אהבה והבנה ,גם כאשר אנו חוטאים ,אז כך גם להתייחס ההורים את
ילדיהם עם אהבה והבנה כאשר לא צייתו?
כאשר דיסציפלינות האב את הילד שלהם בלי סיבה ,שבו אירעה אין עבירה ,או המשמעת גדול מ צווי הפרה ,ואז הילד יהפוך
כעס של האב ,וכן רופף כבוד אליהם .על מנת לכבד מישהו אתה צריך להיות מסוגל לכבד אותו או אותה קודם .אלוהים רוצה את ההורים
לדעת ,כי משמעת חייב להיות ב"מדד אהבה .כי כשאוהבים מישהו ,אתה לא מסוגל לפגוע אליו או אליה ,או להיות בלתי צודק.

מקום בו משמעת
 .אני תמיד האמנתי כי לאלוהים יש חוש הומור ,ביצירתו של האדם ,הוא סיפק את התכונה מושלם שבו לחנך את ילדינו .הוא
ידוע בתור הישבן .כאשר הורה מכה שלהם יד פתוחה על הישבן ,הן לילד והן להורה חש את הכאב .כאשר הורה נאלץ להעניש ילד ,זה
כמו הרבה ההורה קצרים הביאות ללמד את הילד ,גם ככה העקשנות של הילד .לכן שניהם צריך להיות נתון את הכאב.
ילד צריך להיות מעולם לא פגע עם מקל או מוט או כל צורה אחרת של הנשק ,אמור לשמש רק שהיד של האב ,ותתרחש רק על
הישבן ,הכאב יהיה הרגיש אבל אין נזק או פציעה .אם הורה מכה כל-כך קשה כדי לגרום פגיעה אמיתית לילד אז הם גם מזיקות עצמם.

מי שסבל
אם אתם סובלים  ,chasteningאלוהים  dealethאיתך כמו עם בנים; עבור איזה בן הוא מי האב  chastenethלא? העברים 12:7
אם עליכם לסבול להיות נתון למרותם של ההורים שלך ,ואז אלוהים ידאג לך כמו אבא שלך גם כן ? .איזה סוג של ילד יהיה
התוצאה כי מעולם לא הורשע על ידי הוריהם? זה אומר ,כי כל הילדים בזמן זה או אחר ,צריך להיות ממושמע .זה הטבע של גדל ,תוך
ניסיון להפעיל סמכות של כל אחד על אחד העצמי של.

ליברליזם ,היד של השטן
פסוק זה הוא דוגמה נוספת למה אני מאמין כי הליברלים החברתית של הזמן שלי הם בטעות קיצוני ,תחת השפעה או שליטה על
הסף של השטן מתייחס שלהביא ילד .ליברליזם מתעקש שזה לא נכון לחנך ילד .ליברליזם סבור כי גם בפומבי סטירה לילד איכשהו

לפגוע ההערכה העצמית של הילד ,או ליצור מחלה נפשית מהשפלה שיוצר כזה משמעת .אני אומר ,כולנו זקוקים קצת ענווה מעת לעת,
ללא תלות בגיל שלנו .פסוק זה ,מספרת כי הלקאה ,בפומבי או ביחידות ,הוא מחלו על ידי אלוהים.
כפי זה המקרה ,את מי לקדם זה אף ילד לא צריך .להיענש היא בניגוד ישיר המצוות של אלוהים ,ולכן לא אלוהים אלא של
השטן .אתה גם לציית לאל או אתה לא מציית ,גם להראות את האהבה שלך עבור האל או להראות את השנאה שלך של אלוהים ,שם אין
דרך ביניים.
זה הביא אפילו עד לנקודה של ממשלות העולם ,יש חוקים כדי להעניש את ההורים ,ולהסיר אפילו הילדים ממשמורת שלהם,
אם הם כל כך הרבה לתת את הילד הפלקה .אלו סוגים של חוקים הם כנגד רצון האל .אלה ליברלים חברתיים מי לקדם חוק מסוג זה הם
עצמם כנגד אלוהים ,ולכן היזמים של הבשורות שווא של השטן.

אלו ללא מוסר
אבל אם אתם בלי הענישה החמורה ,ולראיה בזאת כל הם לקדושה ,ואז  yeממזרים ,ובנים לא? העברים 12:8
אם ילד לא ממושמע אז איזה סוג של אדם הוא יגדל להיות ,אלוהים משתמש במילה "ממזרים" כדי להראות כמה הוא מחשיב
ילד כזה והוריהם .אם אהבה ההורה לילדיהם כל כך מעט כי הם לא משמעת איפה משמעת נקרא ,אז למה אלוהים ירצו להזמין ,הילד או
ההורה לגן עדן?
כאשר ילד שנשאר הוא להחליט מה נכון ולא נכון בכוחות עצמם ,שכן רוב לעיתים קרובות טעו בבחירה .כאשר ההורה משתמט
אחריותם ,זה משאיר את הדלת פתוחה עבור השטן להזין .זה יוביל את הילדים לחיות חיים אומלל של תסכול ,כאשר הם לא מקבלים את
דרכם כאשר הם גדלים בעולם האמיתי.

חובת הורים
הדיברה החמישית הופך חינוך ילדים נכון את החובה והאחריות של ההורים .לחנך ילד הוא מצווה מאלוהים האב צריך להכין את
הילד על הניסיונות והקשיים של החיים ,כמו גם ציות לאלוהים .כשל זה היא חטא של ההורים כנגד האל ,בדיוק כמו הילד הסורר מתחייב
החטאים כאשר הוא עושה בחירות שגויות בחיים.
אם לאב יש חשש כל כך מעט עבור הילד שלהם ,ואז הם מתייחסים הילד הזה כל אחד יתייחס ממזר .אם ההורים להתייחס לילד
כאל ממזר ,ואז אלוהים יתייחס אותם אותו דבר .כדי לא יש הורשע ,כאשר לצורך ,הוא לא יודע הרבה על אהבת ההורה .אם אי אפשר
לדעת ההורים אוהבים ,אז איך תזהה שהאלים אוהבים כאשר הוא נותן את אותה?

לא מתפקדת
 .תחשיב את

זה ,כאשר ילד כל הזמן להיות רע ,עושה דברים כדי לעצבן את ההורים שלהם ,ההורים תכופות נאנח ואומר

"הילד רק רוצה תשומת לב . ".טוב! כן! אם אין לך כהורה את הזמן כדי לתת תשומת לב הילד שלך ,אז אתה אומר שהילדה כי אתה לא
אוהב אותם .את הילד ,אפילו על תשומת הלב של הלקאה ,הוא יותר טוב לב בכלל .בפעם הבאה שאת הילד שלך פועל ,אל תכה אותו או

אותה ,פשוט לאסוף אותם הזרועות שלך ולתת להם חיבוקים נשיקות ואני .תגיד להם שאתה אוהב אותם .בפעם הבאה ,אל תחכו לילד כדי
לפעול .חיבוק ליום מפסיק להיות עצוב ,שלא לדבר על השטן .הורה ,אשר לא ניתן לחנך את הילד שלהם ,הוא גרוע בדיוק כמו ,אב
מתעלל ילדם בשם משמעת.

מוכן עבור האל
יתר על כן יש לנו אבות הבשר שלנו ,אשר תיקנו אותנו ,ונתנו להם יראת כבוד :טוב לא ממש מעדיף להיות בהושמע התקרבו לאבא
של רוחות ,ולחיות? העברים 12:9
לאחר שיש הורשע על ידי ההורים שלנו ,אין לנו עדיין אוהב אותם? בציות האל וקבלת דיסציפלינות שלו ,אנחנו צריכים עדיין
אוהבת אותו ,הוא אשר מציע לנו חיי נצח? תחשוב על כל מה שאתה צריך לקרוא את המילים האלה אשר אלוהים נתן לי להציב בדף
אינטרנט זה .אני אומר את האמת של אלוהים ,ואין לי אין ספק כי הרבה של מה שכתבתי שאתה מוצא מעליב . .זה איך אלוהים הוא
שהזהיר אותך .דרכי אלוהים נותן לך הוראה ,גם כאשר ההוראה היא בניגוד מה אתה תמיד האמנתי .הסיבה ההוראה היא כי אתה בטעות
כפי שהוא מתייחס איך לתת סגידה לאלוהים .במילים אלה זה את קראת ,אלוהים הוא  ,chastisingכך אתה רואה את הטעות ,לתקן את
ההתנהגות שלך .הוא מתוך אהבה ,כי אם תמשיך בטעות ,לא תינתן לך כניסה לגן עדן.
משום שהם באמת כמה ימים תגובתו אותנו לאחר הנאה משלהם;  .אבל הוא למטרות רווח שלנו ,שנוכל להיות לקדושה של הוד
קדושתו .אל העברים 12:10
ההורים שלנו לחנך אותנו ,כך אנחנו נציית מכתיבה שלהם .ההורים שלנו אתה מרחיב את סמכותם מעלינו ,סיבות ותקני
משלהם .אלוהים ממשמעת אותנו כך אנחנו אולי יודע את האמת שלו ומוסר שלו ,המהווה את צדקתו ,שם על ידי להיכנס לגן עדן .לפיכך,
מעטרים את התהילה שלו .מאת חובק את ציוויים מוסריים  6של אלוהים ,אז גם נעשה תהילתו התהילה שלנו .אלוהים הזמין אותנו
להצטרף אליו בגן עדן היא בגלל שהוא מחפש את חבריו ,אך חבריו חייב להיות באותו מובן של יושר ומוסריות שיש לו.

משמעת קוצר את הפירות של הבנה
עכשיו אין  chasteningאת ההווה  seemethהעליז ,אך חמורה :אף על פי כן אחרי זה  yieldethאת פרי אוהב שלום הצדק
ועשיתם אשר יפעלו ובכך .העבריים 12:11
זה אף פעם לא נעימה כדי להיות ממושמע ,כפי שזה קורה ,מצאנו אותו חמורה ומשפיל .אולם לאחר זמן ,אנחנו מבינים את
הסיבה ,השיעורים שאנו לומדים לתת לנו שלום והבנה ,ובכך הופך אותנו אדם טוב יותר ,קרוב יותר להורים שלנו ,באלוהים ,עבור נתקל
סבלו את זה.

בנג'מין פרנקלין אמר
כאשר דת הוא טוב ,זה יטפל עצמה .כאשר דת אינו מסוגל לטפל העצמי שלה ,לא מצאתי לנכון אלוהים כדי לטפל בזה .כך הוא
צריך לפנות אל הכוח האזרחי על התמיכה ,זה ראיות לדעתי כי הגורם הוא רע.

במילים אחרות ,אם אלוהים הוא לא מאחורי הדת היא צריכה הממשלה האזרחית לחוקק חוקים כדי לתמוך בה ,אז הדת היא לא
של אלוהים ,אלא של השטן .כי אותו אור ,זה לא בשביל הקדוש של אלוהים ,להרים ידיים ,או אחרת של כלי הנגינה של מלחמה,
להתקדמות שלך דתי מאמין ,שיזרח השם את האור של האמת שלו לאלו אשר הוא ,כפי התענוג שלו ,דבר שאנחנו יכולים לעשות
שאלוהים לא יעשה בעצמו .כאשר ישו חוזר ,הוא יקבל על כל אלה בניגוד לו ,הוא לא יזדקק לעזרתנו ,ב  dispensingצדק .הקדושים
של אלוהים זה תפקידנו ללמד דבר האמת של אלוהים ,לא לוותר על הצדק ועל אלו אשר אינם מצליחים לקבל את האמת .זה ניתנת
התמיכה הבאים שנאמרו על ידי ישוע.

לא מזיק כמו יונים
הביטו . .אני שולח אותך הלאה כבשים בעיצומו של זאבים :תהיו אתם לכן כמו נחשים ,ולא מזיק כמו יוניםMatthew 10:16 .

הדיבר השישי
לא תרצח
לא תרצח .אקסודוס 20:13
אפשר לחשוב זה ישר קדימה ,והוא נדרש הסבר נוסף .אבל אני מרגיש יותר צריך להיאמר .בגרסה  Jamesהמלך של התנ ך,
כתוב שעיקרון זה מלמד לקדושתו של חיי אדם ,אנחנו צריכים להשתדל להציל את חייו ,ולא לקחת את זה ...זה נראה לא עולה בקנה אחד
עם ההיסטוריה כפי שסופר על ידי בתנ ך.
עשרת הדיברות ניתנו הנבחרים( ,ילדים או צאצאיהם של יעקב) לאחר הם הובאו מחוץ למצרים .הם מכן שוטט במדבר במשך
ארבעים שנה .פעולה זו מותרת עבור שני דורות בהם הידע ואת ציות של עשרת הדיברות ,אשר מהווים חוקי האל ,לפני שהם יהיו
מסוגלים להיות מוכתם על ידי הדתות הפאגאניות של האנשים טמון האדמות של תותח ,המכונה ארץ ישראל היום.
כאשר הם הגיעו אל "הארץ המובטחת" ,הם קיבלו את ההרשאה ,אלוהים ,לא רק לכבוש את העמים שהם נתקלו שם ,אלא
לחיסולן לגמרי .מצד אחד הם את אשר מוטל עליך לא להרוג ,ואז נאמר להם להרוג אלא רחמים על אלה שהם נלחמו .נשים וילדים כאחד
היו להוציא להורג .זה נתמך בהפסוקים הבאים.
כאשר האדון האל יביאו אותך לתוך האדמה לאן אתה  goestכדי שיהיה ,וטרף לגרש עמים רבים לפנייך ,החיתים ,ו את
 ,Girgashitesו את האמורים ,ו את  ,Cananitesאת  ,Perizzitesו  Hivitesאת ,את  ,Jebuisitesשבעה האומות גדול יותר ,חזק יותר
אתה .דברים 7:1
כאשר האדון האל יהיה להעבירם לפניך; אתה ואזי הכה אותם ,ואתה לגמרי להשמיד אותם; כן תעשה אין ברית עם אותן ולא
רחמים שהשמן ועשיתם .דברים 7:2
 .גם אתה תעשה לך נישואים איתם; ילדתך לא תיכלה בפני בנו או בתו ואזי אתה לקחת בפני בנך .דברים 7:3

כי הם יפנו משם הן הבן איתי ,זה שהם עשויים לשרת את האלים האחרים ,אז יהיה חמתו של אלוהים יבער נגדך ,ולהרוס לך
פתאום .דברים 7:4
אבל ובכך  yeיהיה להתמודד איתם ye ,יהיה להרוס את מזבחות שלהם ,ולא את התמונה שלהם ,ו לקצץ בשטחיהם ולאחר לצרוב
שלהם מ"דברים באש .דברים 7:5
הנך אנשים קדושים על ה' האל ,האל האל בחר לך להיות אנשים מיוחדים עצמו ,מעל כל האנשים על פני כדור הארץ .דברים 7:6

האם יש מוסר כפול?
לאור זאת ,מה אנחנו צריכים לעשות של המצווה ,לא תרצח? ? האם אלוהים קבע סטנדרט כפול בהתבסס על המילים הבאות,
זה נראה שזה המצב" .האל שבשביל אלוהים בחר אותך כדי להיות עם מיוחד לעצמו ,מעל כל האנשים שאינם נמצאים על פני
כדור הארץ"
אני לא מתיימר לדעת האלים הסקת מסקנות להתרת לכאורה זה סטנדרט כפול ,אבל אני יכול לחשוב על הסבר אחד .אלו
שבחרת היו קבוצה .קטנה יחסית ,לא רבת עוצמה ,מבחינה צבאית ,ולכן בסיכון של ממוטטת את עצמם .המצוות שבה הם חיו היו
מהפכניים לעומת הדתות מתורגל על ידי העמים האחרים של האזור .רק על ידי השמדת כל עקבות של אלה דתות אחרות ,זה יבטיח כי
פולחן האלים האמיתית בחיים ,לא פגום.

 .תחשיב את

זה; כל הדתות פעם שמר על ידי אדם מאז תחילת ,מלבד האמונה בדבר האמיתי אלוהים ,הוקמה ,קידום על

ידי השטן .אם אתה סוגד אמונה אחרת מזו ציווה לנו לשמור ,הן לסגוד לשטן לא אלוהים.
זוהי עוד דוגמה של אלוהים להיות רחום ,אבל רק עם אלה שסוגדים לו פקודות הוא ,וגם לא מאוד רחום בכלל כלפי אלה שהלכו
אחרי כל שאר האלים .זכור ,כי סופם של שם נחשב על ידי אלוהים מעל כל האחרים ,מעל כל האנשים.

 .תחשיב את

זה; אלוהים הוא כל כך מעוניין כי בני ישראל לשמור את חוקיו ,עשרת הדברות ,כי הוא הרגיש את זה

הכרחי להשמיד לחלוטין האלה עמים אחרים מי סגדו לאלים אחרים .אם הוא היה כל כך כוונה .אז ,אתה באמת מאמין שהוא פחות
התעקש כי ילדיו של הברית החדשה לשמור מצוותיו גם כן? אלה שמאמינים כי אין לנו לשמור המצוות בגלל שאנחנו גרים תחת חסד של
ישוע הם בטעות ,הבסיס אשר הוא השקרים של השטן ,וזה אמור לעזור לך לראות את השקרים שלו שהם לא להסתנוור אותם לעולם
ועד.
" יש הרבה יותר משמעות ממה שאולי קודם להניח .זה הפך המנהג ,כי זה מהווה הפרה של
כפי שאתה יכול לראות",לא תרצח,
מצווה זו אם תהרוג כל אחד אחרים .אין לי בעיה עם מנהג זה ,אולם כפי חייב שמוצג ,זה לא יכול להיות נכון ככל אלוהים הוא מודאג.

ישוע נותן תגובה
אתם שמעתם כי נאמר על ידם של זמנים עברו ,לא תרצח; אהרוג את מי שצריך יהיה בסכנה של פסק-הדיןMatthew 5:21 :

אבל אני אומר לכם",כי מי שצריך הוא כועס על אחיו ללא סיבה אהיה בסכנה של פסק-הדין :יומת אומר לאחיו ,Ra'ca ,יהיה
בסכנה של המועצה ,":אלא יומת ונאמר"אתה טיפש" ,יהיו בסכנה אש גיהינוםMatthew 5:22 .
כפי שאתה יכול לראות ,ישו ,דרך תורתו הרחיבה על המשמעות של "לא תרצח ",שהיא אחת של עשרת הדיברות כמובן .אם
ישוע מלמד אותנו היבטים של עשרת הדיברות ,והוא לא רק מלמד אותנו אך ומרחיב על המשמעות ,אז זה לא נכונה כי אנחנו כמו
הנוצרים צריכים לחיות בתוך מסגרת לעבודת תורתו ,קרן מביניהן עשרת הדיברות?
כדרך נותן הבנה מלאה של המצווה השישי ,אני מרגיש .יש צורך לתת דיון למה משווה בין ישו יש כעס כלפי אחיך להרוג
מישהו .השוואה זו אין דבר קטן וצריך לדון.

כדי שנאה היא להרוג
" שהיא אחת של עשרת
כפי שאתה יכול לראות מן הכתוב לעיל ,ישוע באמצעות תורתו הרחיבה על המשמעות של"לא תרצח,
הדיברות כמובן .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?
בפסוק לעיל ,ההוראה של ישוע ,נתן לי בעיה להבין בדיוק מה הוא מנסה להגיד לי ,בתפילה ביקשתי הבהרה ,זה מה שאלוהים
גילה לי.
שאלתי את השאלה" ,איזה מין כעס עליך יש לך עבור אדם אחר אשר יגרמו ישו להזהיר אותנו .כי זה יכול לגרום בשיפוט ומה
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 הוא מלמד בשיעור זה .אם אתה שונא מישהו
שנראה שונה ממך ,או שיחות שונה ממך ,או מנהגים אשר שונה משלך ,או שהעור שלה הוא כהה יותר או בהיר יותר שלך ,בקיצור כדי
שתוכל להיות קנאי קיצוני או גזענית ,ואז אתה בסכנת 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 ,ללא הגיון או סיבה .לכן ישוע משווה זאת על
הריגתו של מישהו ,כי אם נשאר פסטר ולגדול ,רצח הוא לא הרחק מאחור השנאה.
זה גם אומר לי השטן הזה 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? הרשימה הבאה היא עוד דוגמה נוספת של
ישוע מלמד אלמנטים של עשרת הדברות .בשבילי שזה אומר להיות הקדוש של אלוהים ,עליך לשמור גם את עשרת הדברות.

הדיבר השביעי
ניאוף
אתה לא ואזי נואפים .אקסודוס 20:14
 Jamesהמלך שהכתובים אומרים; זהו העיקרון של הטוהר המיני .הקשורים עיקרון זה הם האיסורים של גילוי עריות ,פיתוי,
זנות ,ניאוף וכו '.
" " ,בהתנדבות ליחסי מין בין אדם נשוי ושותף חוץ הזוג
קודם כל ,בוא נגדיר ניאוף .המילון מורשת האמריקאי מגדיר"ניאוף
כדין".
ייתכן שתבחין ,כי אין מין מוזכר .המילים" ,נשואה אדם ",משמש ,אז אם גבר נשוי ויש לו קשר מיני עם אחרת ,מאשר זוגו
כדין ,ואז הוא ביצע ניאוף .אם נשים מי נשוי יש קשר מיני עם אחרת מאשר בעלה כדין ,היא ביצעה ניאוף .ההגדרה האישית שלי של
ניאוף ו/או ניאוף היא ,העוסקים בסוג כלשהו של המפגש המיני עם מישהו מלבד בן הזוג שלך.

מתנת האל
סקס היא מתנה שניתנה בעל ואישה לתת שיפור האהבה שהם כבר חשים אחד כלפי השני .תחשוב על זה ככה ,לא נהנה החיה
אחרים מסקס .למען החיות זה שרתי מטרה אחת בלבד ,ההולדה של המין ,לעומת גם מרגיש מת על החברים שלהם ,זה לא נהנו מכל חיה
אחרת .על ידי שילוב האהבה שאת מרגישה כלפי בן הזוג שלך עם ההנאה לאקט המיני ,אתה מקבל מלא וניסיון הגשמת רגשי ופיזי .זה
יכול להיות מושגת רק בין שני אנשים כאשר יש להם את אהבתם זה לזו .בזמן שאתה נהנה מיני מפגש עם כל אחד אחר ואז שאתה לחלל
את אשר יפה .ולעשות את זה מגונה.
אולי שמת לב שהיה את המילים" ,אחרת" .זה כדי לציין ,שכל אדם נשוי ,מי שיש לו קשר מיני עם מישהו ממין זהה שלהם,
מהווה ניאוף או ניאוף ,גם כן.

מיניות הומו
בגיל הזה ,לחיות ,הומו המיניות אינה נחשבת חריגה על-ידי החברה בכללותה .אז בהקשר הזה ,החוק של המצווה להחיל גם כן.
אולם ,שאלוהים מגד יר נישואין כמו להיות בין גבר ואישה ,יכולים להיות נישואים ,העיניים של אלוהים ,בין שני ממין זהה .אני אישית
מוצא הומו המיניות להיות נתעבת; אולם דעתי היא חסרת ערך ,אז מה צריך להגיד על זה?
אם אדם משקר גם עם המין האנושי ,כפי שהוא  liethעם אשה ,שניהם ביצעו תועבה; הם בוודאי להיות אשים למוות; הדם שלהם
יהיה עליהם .ויקרא 20:13

כפי שאתה רואה ,אלוהים מדבר בפשטות על הרשעתו של הומו המיניות .אם אתה ממשיך לקרוא כמה פסוקים נוספים בספר
ויקרא ,תוצג רק איזה סוג של מעשים מיניים אחרים הוא יש לקבץ אותו עם.
ברור לי שאלוהים רוצה כי המיניות ההומו צריך להיות עקרו ,הרס ,כך החטא לבין המחלה לא יזהם שאר החברה .קראתי פעם
אחת ,מספר שנים ,כי איזה מדען שהיה נחוש כי ישנו הבדל של הכרומוזומים הגברים האלה אינם הומו מינית ,ואת אלה אינם הומו מינית.
המדען למסקנה .לכן יש גברים שמעדיפים גברים אחרים לנשים .אני חושב כי המדען הזה אולי היה הומו מיני עצמו ,רק ניסיתי לתת אמון
להעדפותיו המיניות .הומו המיניות אינה כורח ביולוגי ,אלא עניין של בחירה ,במילים אחרות ,אתה בוחר להעדיף אחרים של המגדר שלך
באותו.

ישוע הערות
אז לדעת את זה .בואו ללמוד מה ישו יש להגיד על ניאוף?
יה שמע שנאמר על ידם של זמנים עברו",אתה ואזי לא תנאף :אבל אני אומר לכם ,כי מי שצריך  lookethעל אישה לתאווה .אחריה
הגולמיות נאף איתה כבר בלב שלוMatthew 5:27-28 .
עכשיו אני מניח כי היפוכה נכון גם כן .כל אישה נשואה מי מסתכל על גבר אחר עם תאווה ,גם אשמה בניאוף בלבה .יש לי גם
להניח ,כי המשיח מתייחס נשואה לאדם ,מתאווה עבור אחר ,עבור שבאה עם ההגדרה של ניאוף .שוב ,ישוע הוא מלמד את עשרת
הדברות ,ולא רק ללמד אותם אבל להרחיב עליהם.

ניאוף
איך כל זה מתקשר אנשים לא-נשוי ,ההתנהגות המינית שלהם? אם ניאוף הוא מעשה מיני בין אדם נשוי מישהו אחר ,פרט זוגו
נשוי כדין ,אז איך זה לתרגם לנוער ,שני אנשים שהם לא נשואים?  .זה מכוסה על ידי ההגדרה של ניאוף .המילון מורשת האמריקאי
" ,כמו יחסי מין ,בין בני זוג ,אשר לא נשואים זה לזו.
מגדיר"ניאוף
אם הגדרה זו נשמע ממש כמו ניאוף ,זה כי זה ,לצורך הפיכתה להבהיר הנוער ,ואנשים אחרים לא נשואה ,אשר גם הם כפופים
מצווה זו .אז בוא נבהיר;
 :1אם לאדם נשוי יש סקס עם מישהו חוץ זוגם ,השניים מהם שניהם נואפים ,אבל בן הזוג ללא חטאים.
 :2אם אדם לא נשואות סקס עם אדם נשוי ,אז שניהם נואפים.
 :3אם שני אנשים לא נשואים עושים סקס אחד עם השני ,ואז שניהם לניאוף ,המהווה תמצית זהה לזו של ניאוף.

 .זה לא צעצוע
למרות זאת ,האדם הוא חיה של הטבע ולאחר רק מושגת התעלות מעל הבהמות האחרות של העולם כאשר אלוהים ברא את
האדם נפש חיה  ,וכך יוצר אדם ,עדיין יש לנו את האינסטינקט החייתי של החיות מטומטם .אלוהים לעומת זאת ,מיקם אותנו למטרה נעלה
בעולם הזה .לנהל את עצמנו ב מיניות יחסי ,כמו חיות ,מוריד אותנו למצב הזה ,ולכן גורם לנו לא ראוי להיכנס הנוכחות ואת חסדו של

אלוהים .בקיצור ,אלוהים מקבלת סקס רק בין גבר ואישה נשואים כדין שלו ,כל פעילות מינית אחרת אסורה על ידי אלוהים .אז אם אתה
לקיים יחסי מין היה הימור ממני לצאת עם מישהו( ,תאריך) ,ואז אתה חוטא חטא .סקס זה לא צעצוע .תוציא אותם לשחק עם ,היא נועדה
על ידי אלוהים להיות ההתגשמות של האהבה שאת מרגישה כלפי בן הזוג שלך ,כל מעשי סקס גס .הפסוק הבא נותן תמיכה זו.
נישואין הוא מכובד בכל ,ואני המיטה  :undefiledאבל הזונה שוחרי ואני לבוגד .אלוהים ישפוט .העברים 13:4
 Defiledבעלת משמעות .המילון מורשת האמריקאי מגדיר אותה; כדי להפוך מלוכלך או
"
בואו נשבור את השקט ,המילה"
מלוכלך; לזהם ,כדי להשפיל את  purenessאו את המצוינות של; מושחת.
איך אחד להפוך מלוכלך ,לזהם או להשפיל נישואים? דרך אחת היא על-ידי ביצוע ניאוף ,או מעשה ניאוף ,לפני או לאחר הזנת
לנישואים .אני יודע כי בגיל הזה ,שיחסי-מין מתקבלת והביטה לאף אחד ,זכר או נקבה ,שמסרבת לקיים יחסי מין לאחר יוצאת לדייט,
הוא כל כך מוזר או חריג .קריאה כל כך הרבה זה והרצון אלוהים סולח על חטאיהם ,שלקחו חלק יש זנות ,ייתכן לומר לעצמם" ,יש
התמסר סקס חינם כל חיי הבוגרים ,איך אוכל אי פעם לצפות מאלוהים שיסלח לי .הפסוקים הבאים בחובו את התשובה לשאלה זו.

חטאי העבר שלך יכול להיסלח
כי לא יאבד יומת באמונתם אותו ,אבל יש חיי נצח .ג'ון 3:15
אלוהים כל כך אהב העולם ,שהוא נתן את היחיד ,כי מי שצריך באמונתם אותו לא יאבד ,אבל חיי נצח .יוחנן 3:16
אלוהים שלח לא את בנו אל העולם לגנות את העולם; אבל זה יכול להישמר בו העולם .ג'ון 3:17
ואשר עליו זה לא נידון; אבל ואשר לא מקולל כבר ,כי הוא הציע לא האמין בשם היחיד שהוליד בנו של אלוהים .ג'ון 3:18
ואת זה הגינוי ,כי האור הוא מגיח לעולם ,גברים אוהבים חושך ולא אור ,כי מעשיהם היו רעות .ג'ון 3:19
בכל אחת הרוע כשפים  hatethאת האור ,גם אני לא יבוא אל האור ,שמא כדאי שלא להוכיח את מעשיו .ג'ון 3:20
אבל הוא כשפים אשליך האמת אל האור ,מעשיו עשויים להתבטא ,כי הם נמצאים מחושל באלוהים .ג'ון 3:21
לשים את זה פשוט אומר ,אם חטאת ו שתסרב לקבל את המשיח ,את המצוות של אלוהים ,כי לשם כך ראשית עליך להכיר את
חטאיך ולאחר תוכחה את עצמך ,ואז החטאים שלך לא יסלח על ידי אלוהים .אם אינך רואה שם איזה נזק הוא ,דרך סקס עם מישהו חוץ
בן הזוג שלך ,והוא אם אינך יכול לראות למה אחרים ,אפילו אלוהים ,צריכה להכתיב לך מה נכון ,מה לא בסדר ,ואז את האישיות שלך
לא אלוהים אלא של השטן ,אתה כבר אבוד.
אלוהים אוהב את כולנו ,ורוצה כולנו לבוא אליו ,אבל קודם אנחנו חייבים להוכיח .את עצמנו ראוי .בניגוד הזוויות ,אשר אלוהים
ברא מושלם מההתחלה ,הוא שם אותנו בעולם הזה לא מושלם ,עם תאוות וצרכים של החיות .אני רוצה להתייחס הפעם על כדור הארץ,
כור היתוך של הנשמה .אלה מאיתנו מסוגל להיות מחוסמת מזויפים בחום של ההשפעות של השטן ושל גרם טהור ,יתקבלו בברכה לגן
עדן ,אשר הוא הבית של אחוזות רבות ,שדיבר ישו ,ואילו אם אתה להיכנע מוסריות של השטן ,יש לך מוות נצחי רק מחכה לך.
שמעתי פעמים רבות שנאמר על ידי לאלו הרוצים להתפנק התנהגות לא מוסרית" ,מי אתה לכפות את המוסר שלך עלי?"
ובכן שאני אומר כי "אלו האלים מוסר קודם ,הוא נתן לי אותם .הם היו הסטנדרט שבו חייתה בתרבות המערבית 6,000 ,השנים
האחרונות .מי אתה חושב שאתה? מיוחד או חכם יותר אלוהים וכל שחיו לפני"

ג'ון  ,3:21לעיל ,היא המפתח לגאולה שלך .למרות חטאיך ,אם בתשובה ולא נראה ישו להדרכה ,ואז אלוהים תקיים את חטאיך
" ,כמו עבר ,קרובים של העבר :עבודה .במילים אחרות ,זה שם בעבר ,כל עוד זה נשאר
מחושל .המילון האמריקני מגדיר את המילה"יצוק
בעבר ,אתה כבר לא לחטוא נגד מצוות האלוהים ,דרך ישו את ייסלח.

נישואים זה לכל החיים
היבט אחד של נישואין צריך להיות שחדר ,כאן .כאשר אתה עומד בפני מישהו ,להיות כומר ,הוסמך שר ,או כמה בודדים אחרים
באופן חוקי מורשה לבצע את הנישואין ,שתבצע נדר ,כדי זוגך פוטנציאליים ,כל הנוכחים העד לנישואים שלך .אם תבצע נודר נדר את בן
הזוג שלך להיות ,כמו גם אלה אחרים בנוכחותו ,באלוהים מי יהיה עד הנישואין שלך ,הזמנת אותו או לא ,ואז את מתחייבת הנישואין לכל
החיים.

האם מותר גירושים?
בברית הישנה ,גירושים היו מקובלים ,אבל הנה מה ישוע היה אומר על זה.
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 .
" ,מספרת כי גירושין מקובל על ידי אלוהים ,כאשר בן הזוג ביצע חטאי ניאוף ,או
המילים",שמירת למען המטרה של ניאוף
המעשים המיניים אחרים מכוסה תחת המצווה הזאת .אז אלא אם כן אלוהים צריך לתת לי סיבה להאמין אחרת ,הפעם היחידה שבה שאדם
יכול להתגרש זוגם ,בלי מבצע ניאוף עצמם ,היא אם בן הזוג שלהם לא היה נאמן אותם קודם.
פסוק זה מדבר על התוצאה על האישה ,אך אני מציע כי היפוכה לגברים נכון גם כן .זה גם עולה ,כי מלבד בגידה ,אלוהים צפיות
נחשב מחויבות לכל החיים .עם זאת ,אם בן הזוג צריך נואפים ,אלוהים אומר לנו כי זה חטא לא תגרום האחר ,שנשארה נאמנה בנישואים,
לחטוא צריך הוא או היא להתחתן שוב לאחר שרכשה להתגרש.
זה גם אומר לי ,אם הנך גרוש ,לעשות הבגידה של בן הזוג שלך ,ואז התחתנת שוב ,אתה לא יבצעו חטאי ניאוף כאשר התחתנת,
ולא לעשות כי בן הזוג החדש שלך תנאף .אם ,לעומת זאת ,היו האחד הזה ניאוף מחוייב במהלך הנישואין שלך ,ו גרושים ולאחר מכן
להתחתן שוב ,כי בן הזוג החדש שלך תנאף ,בגלל החטא שלך.

נשואים החיים יחד
בתקופה זו ,השנים המוקדמות של המאה העשרים ,ישנם רבים ,אשר גרים ביחד ,יש ילדים ,אך לעולם אל תתחתנו בצורה
חוקית .עושה את זה אז הם שניהם אשמים ניאוף? ישנם גם מי הייתי אומרת שכן .אבל אם מסתכלים על שיטות של הברית הישנה ,היה
לא רשמי רישוי הדרושים עבור זוג מתחתנים.
זכור :נישואין הומצא על ידי אלוהים כשהוא נתן ערב לאדם; לכן ,זה לא החוקיות של ממשלות האזרחי זה לקבוע מבחינה
חוקית .אתה נשוי ,אך אם הנישואין הוא ביצע ,עדים על פי חוקי האלוהים.

בעיניו של אלוהים
בהיסטוריה ,אם ההורים של שניהם העלימו את מערכת היחסים ,ואז הם הפכו ואישה בהשגחת האל.
כפי שהיה אז ,היום אם ההורים לא מתנגד זה לא חתונה רשמית או רישוי הושג ,אז הם נישאו בדיוק אותו הדבר .הם בחרו אחד
את השני; הם עשו התחייבות זו לזו דרך מעשיו ,אם לא במילים ,ולכן הם נשואים ולכן בהשגחת האל .ברגע שיש להם ילדים ,הילדים
אינם ממזרים ,אבל הצאצאים משפטי . .כמובן ,זאת הדעה שלי; ניתן ליצור משלך מן את לימוד התורה.

ילדי נשואים
ממזר ,לא ייכנס לתוך הקהילה של האל; אפילו לדור העשירי שלו בסדר .הוא לא להיכנס לתוך הקהילה של האדון דברים 23:2
אם ילד צריך לבוא בגלל הפעילויות נואפת שלך ,ואז את הילדה" ,ממזר" אין אפשרות להיות חלק מהקהילה של האל .המילון
מורשת האמריקאי מגדיר ממזר כמו" ,הדומה של סוג ידוע או מינים אבל לא באמת כאלה" .אז הילד הזה ,מי נראה לך? חף מפשע כל
חטא ,בגלל המעשים שלך נדחתה בחברתה של הקהילה של הלורד ,במילים אחרות ,כניסה לתוך הכנסייה ,ולא רק זה ילד אחד אבל הדור
העשירי ,מעבר הילד הזה .רק דרך הקהילה עם אחרים יכול הפרט יש ידע טהור של רצון האל ,שלא לדבר על אחדות עם הקהילה שבה
הוא חי.
על-ידי הכנסייה הקהילה ,אני לא מתכוון "דת מאורגנת" .בדת לארגן ,הפרשנות של דבריו של אלוהים ,מוכתבים על ידי כמה
" אנשים אחרים הם של האמונה שלכם,
שאינם בשליטה ,הפרשנות בניגוד שלהם הם לא נסבל .את המשמעות של"בתוך הקהילה ,כנסיית
אשר נפגשים כדי לדון את דברי אלוהים איתך.
בלי ההזדמנות של התייחדות עם אחרים ,ואז הילד ועל צאצאיו הפריע את עבודת האלוהים .אם אתה סוגד לאל בשום צורה חוץ
מזה אשר לו יש הכתיב ,אז אתה לא אוהב אותו בכלל .לכן ,הילד הזה הוא פחות סביר להיכנס לגן עדן ,מאשר ילד שנולד ב לנישואין.
יתכן כל מה שתגיד למה אלוהים יעשה את החיים כל כך קשה עבור ילדה תמימה ,אפילו אלה עדיין להיוולד .זה נראה כמו עונש
כזה לא הוגן עבור אלה אשר עצמם לא חטאו .אני מרגיש סימפתיה עם המחשבה הזאת .עם זאת ,זה לא הילד שאליו מופנית מצווה זו .זה
למי נואפים .אלוהים רוצה להרשים אותם ,כי המעשים שלהם יש השלכות מעבר לעצמם .גם אם הם אינם מסוגלים לשלוט בדחפים
החייתי שלהם ,המחשבה על הכאב כופים על כל ילד הוא התוצאה של חטאיהם ,עשוי לתת להם הפוגה ,במטרה לשכנע אותם מן החטא
הזה.

חטאיו של האב
זה אחד הדברים .ישוע הגשים; דברים  ,23:2כבר לא עושה הילד לשלם עבור החטאים של הוריו .זו הסיבה החטא של אדם כבר
אינו על ראשינו . .זה החטא של אדם כי כל הגברים בני-תמותה ,כמו המילה מרמז ,על מוות ישוע הסיר את החטא הזה ,כך הפוטנציאל
של חיי נצח זמין לכל אחדלשמור על מצוות האלוהים ויש עדותו של ישוע המשיח" .

זה החטא הזה אשר נסלח דרך ישו ,רק יכול לקבל מחילה מכל החטאים שביצעת בחיים שלך אם אתה בתשובה אותם ולבקש
מאלוהים לסלוח לך ,וזו עוד סיבה טובה למה צריך לשמור את עשרת הדברות .אם אתה לא יודע את המצוות האלה ,אז איך לדעת אם
אתה חוטא חטא או לא? חוץ חטאים נגד רוח הקודש ,תתחייב לא חטא ,אם זה לא מכוסה על ידי עשרת הדברות .אם זה לא בעשרת
הדברות ,אז זה לא חטא.

הדיבר השמיני
לא תגנוב
לא תגנוב .יציאת מצרים 20:15
" ,מוגדר על-ידי המילון מורשת אמריקאי בשם; "כדי"לקחת (המאפיין של אחר) בלי או הרשאה .גירסת James
המילה"לגנוב
המלך התנ ך אומר" ,עיקרון זה של זכויות קניין הוא הבסיס עבור פקודות רבות והדגיש כנות הגבוהות בכל מגעיו הפיננסי והמסחרי".
המעשה של לקיחת אשר שייך לאחרת ,בטענה שזה כמו שלך ,זו גניבה זה עוקב אחר עם רכישת נכס דרך רמאות ,או כפייה,
כמו גם . .אני לא בטוח מה עוד ניתן לומר זה יכול לשפר או להרחיב על משמעות או העוצמה של המילים האלה .אם היא לא שייכת לך,
אז כדאי לקחת את זה ,זה שלך ,היא לגנוב.
" הוא זהה בביצוע גניבה .אם תמצא אותה ,זה באחריותך לעשות מאמץ כנה לתת
האימרה הישנה"שומר מוצא ,מי משוחרר יותר,
שאותו בחזרה למי כל כך אי פעם הוא שייך .כל דבר אחר הוא גניבה.

הדיבר התשיעי
עדי שקר
ברעך עד שקר נגד  thyשכן .אקסודוס 20:16
זהו העיקרון של כבוד האמת .משמעותו הליטרלי של המילים ,לא לומר משהו שקרי או לא נכון על מישהו אחר ,כדי לגרום להם
מבוכה ,בושה או סכסוך משפטי.
" מצלצל נכון כאן.
הביטוי"בושה ,על אלה אשר ינסה בושה אחר,
כוונת המצווה אינה מוגבלת ליטרל שלה כלומר עם זאת .זה מכסה כל ככל המדוברת .אם הפיכת נדר ,או הבטחה ,עם כוונה
לחיות ,ואז לא לחיות על זה ,ואז שיקרת .זה נכון בכל פעם להתעלם ,או לבחור לא למלא אותו.

הבטחות
אם תבצע נדר או הבטחה ואירועים מחוץ לשליטתך ,למנוע ממך הגשמת ההבטחה או נדר ,ואז אתה אשם ,לא שיקר.

שקרים לבנים
מקובל ,כי לפעמים זה הכרחי לספר כזב ,אז כדי לא לפגוע במישהו שאתה אוהב ,או במילים אחרות ,לספר שקר לבן .אני
האמונה כי אם הכוונה אומר הכזב כדי לא לגרום כאב אחר ,ולא על רווח אישי שלך ,זה לא יהיה שקר ,כמו מיועדת של מצווה זו .אני
חוזר על המילים הקודמות ,כמדריך כדי לקבוע אם הפרת מצווה זו .אם הסיפור של שקר לבן כדי לכסות קצת רמאות אחרים ,אז כל זה
הוא שקר .אם לספר שקר לבן לילד ,כדרך נבואה או לנחם אותם ,אז לא שיקרת .אם תספר שקרים לילד כדי להטעות או לבלבל אותם,
אז אתה משקר ,אתה עברת על הדיברה החמישית גם.
אל תגיד משהו שקרי או לא נכון לגבי מישהו אחר ,כדי לגרום להם מבוכה ,בושה או סכסוך משפטי .אם אתה עד לפשע ,אתה
מתבקש לזהות את אלה שביצעו את הפשע ,אתה לא לגמרי בטוח ,מעבר לכל ספק ,כי אלה שאתה מתבקש לזהות הם אלה שביצעו את
הפשע ,ובכל זאת אתה להצביע עליהן ,כמו להיות האשמים ,ואז נתת ברעך עד שקר .אבל אתה אף פעם לא לכנותו בחשבון עבור העדה
שקרית מתן בחיים האלה ,אלוהים השופט האחרון כמובן ,הוא יידע את האמת .אם נתת שלך כוונה לבוא מהלב שלך ,הלב שלך הוא
טהור ,אז אני חושב שהפעולות שלך יהיה טהור כמו גם.

הדיבר העשירי
לא תחמוד
לא תחמוד בית רעיך; לא תחמוד אשת רעיך; המשרת שלו ,או העוזרת-משרתו או שור שלו ,או את התחת שלו או כל דבר זה
רעיך .אקסודוס 20:17
המילון האמריקני מגדיר את המילה " :"Covetלהרגיש מיצה את הכמיהה (זה שהוא של מישהו אחר) ,לבקש ככלות להרגיש
תשוקה וכשהאב לזה שזה של מישהו אחר.
" .אם את משתוקקת זה שהוא של מישהו אחר ,אז אתה להתאוות.
אני מאמין כי מילה אחרת כדאי מגדיר  ,Covetכלומר"תשוקה
כוונת כללי זה מכוון את הרצון או תאווה של אשתו של מישהו אחר .זה יכול לשמש גם בהקשר של רכוש גם כן .הרצון של אחר ,עם
תשוקה תאוותן ,היא לתת דרך שלך החיתיים ,ובכך מורידים לזה של חיים .אלוהים ,אני צריך לתת חיות לגן עדן ,ואז לבד את נוכחותו.
אני מאמין שזה  reiterationשל  9 ,8 ,7הדברות.
 th7המצווה :אם אתה לא חומד ,לא היית מתפתה תנאף.
8ה מצווה :אם אתה לא חומד ,אתה לא הייתי גונב.

 th9המצווה :אם אתה לא חומד ,אתה לא ישקר.
כפי שאמרתי בתחילת פרק זה ,שש האחרון של עשרת הדברות חוקים של המוסר .הם מרימים את האנושות מלהיות פשוטים
בעלי-חיים ,כדי להיות שותפים של אלוהים .אם אתה בוחר לחיות את חייך כמו חיה ,אז תדע המוות של הרוח ,כמו גם המוות של הגוף,
כמו כל בעלי החיים .אם אתה נלחם נגד החיה שלך רוצה רצונות ,כפי שהצטווה על ידי אלוהים ואז יהיה לך את הפוטנציאל של חיי נצח,
ואת התייחדות עם אביך שבשמים .אלוהים נתן לנו את הכוח לעשות את הבחירה הזאת .רק אתה יכול לעשות זאת .כשל על הראש ,ניתן
להניח האשמה על אף אחד אחר.
אולי הבחנת השמטתי את הדיבר הרביעי ב  explationsלעיל .זה כי אני מאמין שזה מצווה אחת מדביק את כולם ביחד ,כמו
הגדרת את פולחן אלוהי האמת ,ואלוהים לא איזה אחרים שווא .מסיבה זו ,השטן הוא כוונת-גורם לך ואני כדי לא לשמור את השבת
ביום השביעי כפי שהצטווה על ידי אלוהים.

השטן יהיה לך לחשוב
זה היום השביעי שבת נדרש כבר לא צריך להיות כל הזמן ,כי ישו קם לתחייה ביום הראשון של השבוע ,כדי לכבד את תחיית
המתים שזה בסדר להשאיר ביום הראשון בשבוע כמו השבת . .זה חילול השם ,ואני אתן לדיון מעמיק של המצווה הרביעי בשיעור הבא,
אשר חושף את זה על השקר כי זה.

