שיעור 4
כיצד באה לידי ביטוי אהבתנו לאלוהים
שתי דברות ישוע
הדעה שלי זה כל אשר ישוע מלמד ,אפשר לסכם אותו מצוותיו שני ,לכן בואו נדון מעשרת הדיברות.
אבל כאשר הפרושים שמעו כי העמיד את הצדוקים להשתיק ,הם התאספו יחדMatthew 22:34 .

הדיבר הראשון של ישוע
כפי שנאמר בספר של Matthew
ואז אחד מהם ,שהיה עורך דין ,שאל אותו שאלה ,לפתות אותו ,ואני אומר",אמן ,אשר נמצא המצווה הגדולה החוק?" Matthew
22:35-36
ישו אמר לו האלהים"ואהבת האל האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל נפשך ".זה המצווה הראשונה ,הגדולה .השני הוא
כמו בפני ,ואהבת  thyשכן כמו את עצמך .על אלה שתי דברות לתלות את כל החוק והסדרMatthew 22:37-40 .
? אתה מבין מה אלוהים אומר לנו הגדול ביותר של כל מצוות אינה אפילו אחד של עשרת הדברות ,אך כי אנו אוהבים את
אלוהים עם כל הלב שלנו ,הנשמה והנפש .אני מציע כי זה נשקל כמועמד על ידי ישו ,הגדול ביותר של כל המצוות ,כדאי שניקח .את
הזמן כדי להבין למה.
" במקום לתת כתשובה
בקוד המוצג למעלה מן הספר של  ,Matthewישוע הוא שאל שאלה",אשר היא מצוות גדול בחוק?
לשאלה של עשרת הדיברות ,המהווה החוק ,ישו נותן כתשובה על משהו שהוא לא חלק עשרת הדברות ,לפחות לא במבט ראשון".זה
" .כדי למלא את הכוס ,ישוע אומר לנו את זה ,מראה חזק מאוד של האהבה לאל ,הוא הגדול ביותר של כל
המצווה הראשונה ,הגדולה
מצוות.
זה אומר לי ,וזה הנעלית ,כפי שהוגדרו על ידי אלוהים ,אפילו לא אחד של עשרת הדיברות של אלוהים ,אבל כי ישו ,רוצה
שיהיה זה מראה עוצמתי של האהבה לאל לנו .פעולה זו מאלצת אותי לתהות ,מה ולאחר מכן ישוע אומר לנו .מה זה אומר ,או איך אנחנו
מניפסט שאהבה חזקה לאלוהים .אני יצאתי עם אין ברירה אלא לתת מחשבה ,לימוד ותפילה לגבי מה ישו מנסה ללמד אותנו ? .ידוע לך,
הקורא ,המשמעות של ישו ,או איך להפגין רמה זו של אהבה לאלוהים?

כפי שנאמר בספר של מארק
אחד הסופרים הגיע ולאחר ששמע אותם חשיבה ביחד ,ואת תפיסת כי היה השיבם .ובכן ,שאלתי אותו",אשר היא הדיבר הראשון
של כל?" מארק 12:28
פה ספר של מארק ,זו ששאלה את השאלה אינו עורך דין אלא סופר .בגרסה זו ,הסופר אינו מפתה ישו ,אבל הוא נתפס כי ישוע
עניתי עוד שאלה .ובכן ,אז מחליט לשאול אותו את השאלה הזאת.
אלוהים ענה לו",הראשון של כל המצוות הוא ,לשמוע ,ישראל; הוא אלוהינו ה' אחד :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 .יש אף גדול יותר
תזות מצווה אחרת .מארק 12:28-31
התשובה שנותן ישו בשתי הגירסאות הוא בעיקר אותו אולם.

כפי שנאמר בספר של לוק
הביטו ,עורך דין מסויים קם על רגליו ,מפתה אותו ,אומר",אמן ,מה אני אעשה כדי לרשת את חיי נצח?" (ישו) ,אמר לו",מה שכתוב
בחוק? איך  readestאתה?" ואמר( ,עורך הדין) ,עונה",ואהבת את האל ,האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ו עם כל הכוח שלך ,ועם כל
נפשך;  thyשכן כמו את עצמך" .והוא( ,ישו) ,אמר לו",אתה  hastענה מיד :לעשות את זה ,תחיה ".לוק 10:25-28
פעם נוספת בלוק האדם שואל שאלה הוא עורך דין ,אבל לוק מראה את זה לעורך דין עונה משלו שאלה ואני לא ישו .השאלה
" בלוקס הספר של השאלה היא",מה אעשה כדי לרשת
היא לא זהה גם .בספרים הראשונים ,השאלה הייתה"מהו המצווה הגדולה של כל?
את חיי נצח?
"
אני רואה התגובה של ישוע העורך דין הזה חשוב .ישוע לא ענה על השאלה עצמו ,אלא נותן עורך הדין ,מי אמור לדעת את
התורה הפוך ,כדי לענות על השאלה עצמו .עורך הדין ואז נותן התשובה",ואהבת האל האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ו עם כל
הכוח שלך ,ועם כל נפשך;  thyשכן כמו את עצמך.
"

איפה בתנ ך?
לקחת בחשבון זה חשוב .כי אני רוצה לדעת" ,איפה בספרי התנ ך זה נותן תשובה זו?"  .זה עורך דין נותן את התשובה ...עו ד
אמור להיות משכיל בחוק .יודע ,החוק של העם היהודי ,בשלב זה בהיסטוריה ,כולל עשרת הדיברות כמו גם כל אלה אחרים הדברות
התקנות רשום על ידי  .Mosesאז שוב אשאל אתכם הקורא" ,איפה זה נכתב ,כי העורך דין הזה יכול לדעת את התשובה שלו נכונה?"
התשובה לשאלה שלי בקרוב ,אבל בואו לנתח תחילה את התשובה ניתנה על ידי אלוהים בספרי הראשונים.
השאלה שלי היא" ,איך אתה אוהבת את האל עם כל הלב שלך ,נשמה ונפש?" רק אומר" ,אני אוהב אותך .אלוהים ,אלוהים,
בורא העולם ,ואני מקבל כי באת לחיות בקרבנו בגופו של אדם ,המשיח ישוע ,בשבילי אתה המושיע שלי ואת הגואל?" ישנם כמה

דיברתי אומרים כן ,זה כל מה שאתה צריך לעשות ,אתה נושע .אמרו לי ,כי בזה אני תישמר ולא נגאלו על ידי החסד של ישוע ושיש לי
לא לעשות שום דבר אחר כדרך הגהה בעצמי או נותן הפגנה של אהובי.
 .זה לא נראה נכון לי עם זאת .אני משוכנע כי משהו יותר נדרש כמו מבית היוצר של האהבה 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 לסגוד לו ,חייב להיות הוא עצמו
סיפר לנו על זה .לאור זאת אני נתן תפילה לאלוהים ,וביקש ממנו שיראה לי .את האמת שלו.

אלוהים מגדיר אהבה
מאז הניסיון שלי ,התחלתי את המסע שלי בחיפוש של האמת של אלוהים ,כי אלוהים לעתים קרובות נותן לי תשובות לתפילות
שלי בזמן שאני קורא את התנ ך .אז התחלתי מחקר חרוץ מצפה התשובה שלו ,כפי שאני חיפשתי איפה בכתבי העורך דין עלול למצוא
את התשובה שהוא נתן רשום.
השאלה עדיין נמשכת" ,איך אני באה לידי ביטוי האהבה הזאת ",כפי ביקש ב הדיבר הראשון של ישוע? זה נותן לי סיבה
יודל ,כחלק לחקור בשקידה את אשר קראתי בתנ ך כפי שסופר לנו בפסוק הבא.
"אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; אלה .שרוצים אותי מוקדם (בחריצות) אמצא לי ".פתגמים 8:17
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 שהבנתי את המשמעות שלה ,המילון אומר
" "מטרה של חרדה או הדאגה".
לנו "ועדנה
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?

עם כל לבבך
 .זה החלק הראשון של איך להציג את האהבה שלך לאלוהים ...אי פעם חשבת על המשמעות של אהבה עם כל הלב שלך?
בשבילי זה הולך כדלקמן :אני אוהב את אשתי  46שנים בכל לבי ,אבל איך באה לידי ביטוי את אהבתו כלפיה? המילים "אני אוהב

אותך ",הן מילים חלולות רק עד שאתה ממלא אותם מעשים מהותית .אתה יכול לומר מאה אנשים שאתה אוהב אותם ,אבל עד לך להפגין
את .האהבה הזאת אופנה או מסוימים אחרים ,המילים נשארות חלול .אציג את האהבה שלי .בשביל אשתי בכל פעם אני אוחז בשערה או
לנשק אותה על הצוואר או פשוט לבוא אליה ולתת לה חיבוק.
זה איך אתה ממלא את המילים חלול עם פעולות .נשאלת השאלה" ,איך מתרגמים פעולה באלוהים?" אתה יכול גם לראות וגם
לא מרגיש אלוהים ,ולכן אף אחת מפעולות אלו לידי ביטוי את הלב הרגשתי מאוהבת לאלוהים.

עם כל נשמתך
זה הוא החלק השני של כיצד ישוע מלמד אותנו לאהוב את אלוהים .אהבת פעם מישהו עם כל הנשמה שלך ,אתה אפילו באמת
יודע למה יש נשמות? התנ ך אומר לנו שאלוהים יצר את האדם נפש חיה ,לא שהוא נתן לנו נפש חיה ,אבל כך שהוא גרם לנו נפש חיה.
יהוה אלהים הקים איש ממלכת האדמה ,ויפח נחיריו נשימת החיים; והיה האדם נפש חיה .בראשית 2:7
כפי שאתה יכול לראות ,אלוהים לא נתן איש נפש חיה ,אבל למעשה ברא את האדם נפש חיה .זה אומר לי כי נשמה הינה חלק
של הגוף ,לא נפרד ממנה .יש ,עד מציאת הבנה זו ,הנחתי כי הנשמה היא כי אשר שקמתי לתחייה ,לא הגוף ,זה אומר לי שאני טועה לגבי
זה ,זה הגוף זוכה לתחייה ,כי הנשמה היא חלק של הגוף.
וזה גורם לנו לשאול את השאלה פעם נוספת ,מהי הנשמה? כדי להבין את זה אני מציע כי אנו משווים את האדם לשאר החיות
הוקם על כדור הארץ במהלך היום השישי של הבריאה .מה שונה אדם וחיות האלה שיכול לתת פרספקטיבה היא מה נשמה?
המחקר שלי על התנ ך אומר לי שאין שום בעל חיים אחר שיפסע על האדמה בעולם זה אלוהים עשה גם נפש חיה .ולכן אנחנו
רק .צריכים להשוות את החיות לעצמנו כדי לקבוע איזה נשמה יכול להיות.
כי אלוהים אומר לנו לאהוב אותו ,יש לי להניח הקיבולת לאהוב מחוון יש נשמה .אני יכולה להשתמש כמו הקשר של השוואה
האדם הקרוב ביותר אל ממלכת החי ,להשוות את השימפנזים לבין הקופים עם היכולת של האדם לאהוב ,אבל לי אין ידע אישי בנוגע שזה
אז במקום ,שאני אשווה את האדם אל החיה .רק אני משוכנע יש את היכולת להראות אהבה.

כלבים ועל הנשמה
הכלב תמיד ניתן התואר כמו חברו הטוב של האדם .בימי קדם היה זה בגלל השותפות בין האדם לכלב בחיפוש מזון .בימים אלה
כאשר אנחנו צריכים רק ללכת לשוק לרכוש מזון ,מערכת היחסים הזו יש כל משמעות ,אולם הכלב עדיין נחשב חברו הטוב של האדם,
בשל ידידות שלו אלינו ,כלבים את היכולת לתת נאמנות כזו עוצמה אדוניהם .זה נאמנות זו שמשויכים אני תמיד עם צורה של אהבה.
אני משוכנע כי לכלב יש את הפוטנציאל של אהבה ,ובכל זאת הם באמת מרגישים אהבה? בעלי חיים רבים אחרים מראים
יכולות דומות; לכן אני תוהה אם היכולת לחוש אהבה היא היבט של איזה נשמה הוא בסופו של דבר ,שאלוהים רק ברא את האדם נפש
חיה.

היבט אחד של האדם אני משוכנע הוא לא משהו כי חיים יכול לעשות הוא לתת קוגניטיבית לחשוב מה זה אומר לאהוב .למרות
הכלב יכול להיות היכולת לתת אהבה ,עם זאת ,יש לו אין הבנה של אהבה או אפילו שאוהבים אותו ,זה בסך הכל משחק על האינסטינקט.
 .זה לא איך גבר מרגיש אהבה; לפחות זה לא איך להפגין אהבה.

להיכנס לתוך חיי
את תורתו של ישו ,כמו גם שש האחרון של עשרת הדיברות של אלוהים ,אלוהים-ישוע מלמד אותנו היבט של אהבה ,וזה מוסר.
במסגרת שיעור זה ישוע אמר לנו את הפעולות הבאות:
אבל אם תעזבנו להזין לתוך החיים ,לשמור את המצוותMatthew 19:17 .
"החיים" ישו מתייחס אינה חיינו תמותה על כדור הארץ אבל החיים הניצחיים המציעה אלוהים כמתנה למי שמציג את אהבתם
בשבילו.
זוכר Meek :יירשו את הארץ ,ויש  Meekהקדושים של אלוהים .לאחר הפסוקים הנ ל לתת תשובה לשאלה של עורך הדין,
ישוע לאחר מכן היא מפרטת חמישה מתוך עשרת הדיברות; ואז שוב ישו חוזר הדיבר השני שלו.
עשה שום רצח.
אתה ואזי לא תנאף.
לא תגנוב.
ברעך עד שקרMatthew 19:18 ,
לכבד את אביך ואת אימך,:
ואהבת  thyשכן כמו את עצמךMatthew 19:19 .
במתן רישום זה של חמישה האחרון שישה עשרת הדיברות ,ישוע מלמד את עשרת הדברות .ישוע הוא שואל מה הנעלית,
התשובה שלו לאלוהים "אהבה" עם כל הלב שלך ,נשמה ונפש .ישוע ואז נותן לנו הגדרה כיצד להפגין זו אהבה חזקה לאלוהים על ידי
נותן רשימה של חמישה מתוך עשרת הדיברות של אלוהים.
כאשר תשלב רישום זה עשרת הדיברות עם משהו אלוהים חוזר לאורך התנ ך ,תבין איך אלוהים נותן לנו הגדרה לגבי איך
אנחנו צריכים להראות את אהבתו אליו.
ורחמים  shewingבפני אלפים מהם זה לאהוב אותי ,ושמרו מצותי .אקסודוס 20:6
זה פסוק זה שבו מתגלים היבטים של הנשמה .אתה רואה ,אלוהים אומר לנו כי אם נשמור את עשרת הדיברות ,ואז אנו מציגים
שלנו אהבה כלפיו .זה אלוהים מראה לנו את יכולתו של בעל רחמים במי לשמור מצוותיו ,ואת זה היא לחשוף את הנשמה שלו כי הוא
מתכוון שאנחנו אוהבים עם כל הנשמה שלנו.

המילה "רחמים" מוגדרת על-ידי במילון אנגלי ,זאת שיש לה החמלה ,הרחמים ,מחילה ,האנושות ,נדיבות כלפי הזולת .איזה חיה
אחרת יש בהם את היכולת להציג את המאפיינים הבאים אבל איש לכן את היכולת הזאת ,אשר נותן ראיה הנשמה שלנו.

בתמונה של אלוהים
אלוהים ברא את האדם בצלמו; התמונה צריכה להיות לא רק צורה או צורה אבל תכונות כמו גם .בכך ,כמו אלוהים ,יש לנו את
היכולת להעניק חמלה ,רחמים ,מחילה ,נדיבות לאחרים ,חושף את הנשמה שלנו ,בדיוק כפי שהיא עושה הנשמה של אלוהים .כאשר אתה
גם להעיף מבט ציוויים מוסריים שישה ברשימת עשרת הדיברות ,תראה אותם היבטים של בעל נשמה בעלי החיים שאין להם .זה אלה
המגדירים מה נשמה ,הנשמה שעושה אותנו בדמותו של האל.

עם כל נפשך
החלק השלישי של כיצד ישוע אומר לנו לאהוב את אלוהים הוא בעזרת המוח כולו שלנו . .המוח הוא עוד אחד ההיבטים של אדם
כי אף אחד החיות האחרות להחזיק .המוח של האדם יש את היכולת לאחסן כמויות עצומות של נתונים וחשב אז על ידי השוואת נתונים
אלה ,באמצעות קוגניטיבית ,כדי לברר את משמעות ולאחר מכן כיצד להחיל אותה משמעות .זה דבר אחד .כדי לאחסן נתונים בזיכרון,
אשר בעלי החיים יש יכולת מוגבלת לעשות ,זה די אחר לקחת את הנתונים ,יודע איך לעשות בו שימוש .זה ההבדל בין מי יש השכלה,
אדם בעל תבונה.

 .אהבה על הידע
רחום בעזרת המוח כולו שלנו היא דרך אחרת לומר כי אלוהים רוצה לאהוב אותו מן הידע שלנו עליו ולא על ידי אמונה עיוורת.
יותר אתה יודע על אלוהים ,ידיעת דבר האמת של אלוהים אשר הוא הבשורה נצחי האלוהים יותר ,וככל שתביני מה אלוהים הכל על .זו
דעתי ,יותר אתה מבין ואני ניתן להבחין אלוהים של מן השטן שקרים יותר תבוא לאהוב את אלוהים .אולי עכשיו תבינו מה אלוהים אומר
כשהוא אומר לנו לאהוב את אלוהים עם כל הלב שלנו ,הנשמה והנפש.

מציאת שם עורך הדין קיבל את התשובה שלו
באמצעות המאמצים שלי לתת הגדרה שלושת החלקים של נותן אהבה לאלוהים ,אני הוצגה בו עורך הדין קיבל את התשובה
שלו ,אשר הוא לאהוב את אלוהים עם כל הלב שלך ,נשמה ונפש.

ציטוט Moses
את יודעת כי זה מנסח" ,ואהבת האל האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל נפשך ",אינה שמקורן עם ישו ,אבל זה ישוע
למעשה נותנת הצעת מחיר של מילים נכתבו בספר של ספר דברים על ידי ידו של  ,Mosesכמה שנים  1500קודם לכן ,וזה רק הגיוני ,
כי ישוע היה עורך הדין לענות על השאלה עצמו .זה מתוך כתביו של  ,Mosesאשר נתן עורך הדין את התשובה.

אבל אם משם אתה ואתם מחפשים את האל ,האל ,אתה תמצא אותו ,אם אתה מחפש אותו עם כל לבבך ועם כל נשמתך .כאשר
הנך ב טריבוליישן ולאחר כל הדברים האלה הם באים אליך ,אפילו בימים האחרונים ,אם אתה לפנות אל האל האל ,ואזי נמי אשא את
קולו :כי ה' האל הוא אל רחום; הוא שתדרשו אותך ,וגם להרוס אותך ,ולא לשכוח האמנה של אבות מלכותך איזה  swareהוא להם.
Deuteronomy4:29-31
 .זה לא המקום היחידי .שבו  Mosesמגדיר כיצד באה לידי ביטוי האהבה שלך לאלוהים ...אני כלל פסוקים אחרים אלה ,כי אני
רוצה להבהיר משהו .אני מחשיב את חשובה לך .הביטוי "אפילו בימים האחרונים ",יש משמעות למי קוראים לעצמם כריסטיאן הזה פה
קודם המאה ,כמו גם בימים של  Mosesוישו.
" אומר לי כי אלוהים דורש יותר .מאיתנו
הביטוי" ,אתה תמצא אותו ,אם אתה מחפש אותו עם כל לבבך ועם כל נשמתך,
מאשר רק מחפש אותו בחריצות ,כמו לימוד ומחקר ,אבל כי אנחנו חייבים לחפש את אלוהים עם הרצון המלא למציאת האמת שלו ,עם
כוונה לתת לסגוד לו כשנמצא אותו .אם אתה לומד תנ ך לצורך הבנה אלוהים של ,ייתכן שתגלה את האמת שלו ,אבל אלא אם החיפוש
שלך היא לא רק למען האמת אבל כדי למצוא את אלוהים עצמו ,אתה לא תמצא אותו ,אלא כתוצאה להבנת האמת שלו.

שקר שהופרך
ישנם רבים שלא תגיד לי ,כי עשרת הדברות היו הסדר זמני בין אלוהים לבין היהודים ,אבל זה כמו נוצרי אתה נושע על ידי
החסד של ישוע ,וכי נוצרי הוא מעל החוק ,לכן עשרת הדיברות אינן חלות עליך.
הביטוי לעיל ,אני מרגיש ,מראה לאמונה הזאת יהיה לשקר Moses .אומר אלו לא של זמנו ,אבל אלה של זמננו לקרוא את
דבריו ,כי בימים האחרונים ,כי כאשר כשקושי מגיע אלינו אלוהים לא ישכח את האמנה ,רצון ,אם אנחנו שומרים את המצוות של
אלוהים ,רחם עלינו .זה אומר לי כי עשרת הדיברות הם חשוב והכרחי ב איך תפילה נוצרית נותן לאלוהים ,בדיוק כפי שהוחל בתחילת
בני ישראל .זה עוד יותר ניתנת תמיכה ב הפסוקים הבאים.

מה נדרש על אלוהים?
? ומה עכשיו ,ישראל ,מה ערב האל האל מחייבים אותך ,אבל כדי פחד אלוהים האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת
את האל את אלוהים בכל לבבך ,עם כל נשמתך ,לשמור את המצוות של אלוהים ,וחוק שלו ,אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד
דברים 10:12-13
"מהו הדבר אשר אלוהים דורש מכם ",אלא לשמור מצוות ה' .כמה זמן פשוט וישר לפנים את המילים האלה ,ובכל זאת כל כך
הרבה שקוראים לעצמם כריסטיאן ,להפריך אותם לאי-החלת אליהם.

כך מצאתי את אלוהים
 .אני לא בטוח שאני מקבל על פני מה שאני מתכוון ,אז תן לי לתת לך נקודת מבט שלי לחפש האמת האישית .בן דוד שלי קלי,
הוא למוד זמן ציטוט מהתנ ך ,ולאחר מכן תן ההגדרה של המשמעות של הצעת המחיר .היה לא מנוסה מאוד בתנ ך ,אבל איכשהו ידעתי

כי ה גדרות שלו לא היו תמיד נכונה .אני ניסו להסביר את הפסוקים למעשה ,אך ללא חינוך במקרא אשר לבן דוד שלי יש ,הוא חייך אליי
כמו איש זקן חכם כלפי ילד צעיר תמים .זה תסכול על חוסר הידע שלי הוא מה שהוביל אותי ללמוד ולחפש המשמעות האמיתית של כתבי
התנ ך.
אתה רואה ,לא להתחיל עם הרצון למצוא את אלוהים ,רק כדי לגלות את האמת כי היה להראות דודי את טעותו .לאחר מספר
חודשים מצאתי הרבה אלוהים של ,אבל עדיין הרגשתי כאילו משהו היה חסר .זה היה הרגע התחלתי להתפלל לאלוהים כיוון ,לא רק בזמן
הלימודים ,אלא גם בחיי .כאשר פניתי אל אלוהים בתפילה ,שזה סוג של פולחן ,אלוהים ריחמו עלי .דרך כיוון האלוהים וכך מצאתי את
אלוהים ,כמו גם את האמת שלו ,החיים שלי לא היו אותו הדבר מאז .כעת אני יודע לא רק האמת של אלוהים ,אבל אלוהים אמיתי ,חי ,כי
הוא יצר את כל זה ,כולל אותי .אבל זה לא מתוך אמונה עיוורת מן הידע שהושג .עם הידע הזה ,הקדשתי את כל חיי כדי לשרת את האל,
בכל דרך שאלוהים נתן לי כיוון .אני מקווה עכשיו שיש לך ידע רב יותר על איזה דברים  10:12-13מדבר על כפי גילה מתוך חשבון
אישי שלי.

ב טריבוליישן
" מן הכתוב לעיל ,מתייחס עת של צער או זמנים קשים ,אם תסתכל באלוהים ,הוא להיות
הביטוי" ,כאשר הנך ב הצרה הגדולה,
שם כדי לתת את מנחמת .ליתר דיוק ,זאת התייחסות לזמן של קושי זה היהודים סבלו במהלך השבי שלהם בבבל ,וכדי תקופת הצרה
הגדולה לנוצרים שפתנו עמד תחת הקיסרים של האימפריה הרומית ,ואז האחרון תחת  torchersומקרי מוות שבוצעו על-ידי הכנסייה של
רומא בין השנים  1260חשכת ימי הביניים ,כמו גם הגדולה אשר ישוע אומר לנו הצפויה אחרית הימים.

בימים האחרונים
הביטוי "אפילו בימים האחרונים ",הוא הפניה אל אחרית הימים ,אשר מתחיל כאשר הנבואות של ישוע ,ספרים של ,Matthew
התגלות ,מתחילים לבוא לעבור ,זה אומר ,כי אפילו אם אתה לא של אלוהים לפני הצרה הגדולה של אחרית הימים ,זה עדיין לא מאוחר
מדי בשבילך בתשובה החטאים שלך ,בקש מחילה מאלוהים.
מטרת הגדולה היא כפולה.
הראשון :המכות רק ישפיעו על אלו שיש להם את הסימן של החיה ,קרדיולוגים אלה שחושבים הם אחד עם אלוהים כדי
להבין ,מתי המכות להכריע אותם ,כי הם בטעות ,ולכן חייבים לתקן את דרכיהם.
השני :כדי להציג ,בצורה מאוד אמיתי ,שאלוהים הוא אמיתי ,כי הסבלנות שלו עם המין האנושי הוא קץ ,ואת זעמו על כל זה
לדחות את המילה שלו ,הגיע.

צייתן לקול שלו
" הוא להדריך אותנו כי אנו חייבים לציית לחוקים של אלוהים ,אשר הם עשרת
הביטוי",ואזי להיות צייתן אשא את הקול שלו,
הדיברות ,כמו גם את שאר מכתבי הקודש של אלוהים .זה גם אומר כי מה אלוהים מדבר ,מכתבי הקודש שלו היא האמת ,אם נקבל שלו
מילה אמת ,לכן להבין כי אם אלוהים לא דיבר זה ,זה שקר אז אנחנו נהיה צייתן אשא את קולו.

מה אלוהים דורש מאיתנו?
" אשר היא השאלה המקורית שאלתי" ,מה עוד צריך לעשות כדי להיגאל מאשר פשוט
הביטוי",מה מחייבים אותך האל ,האל,
לומר כי ישוע הוא המושיע שלי?"
התשובה לשאלה זו היא",אבל לפחד האל האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת את האל האל בכל לבבך ,עם כל
נשמתך ,לשמור מצוות ה' ,וחוק שלו ,אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד מלכותך?
"

לפחד האל האל
" יש יותר קשר מחשש עצמך ,מאשר פחד אלוהים .אם אתה צייתן המצוות של אלוהים ,אז אין לך מה לפחד
"לפחד האל האל,
ממנו ,אבל אם אתה  laxלציות ,הוד סגידותך ,יש לך משהו שאני צריך לפחד .אבל זה אני ואת מעשייך אשר יביא זעמו של אלוהים
עמכם ,אז זה את עצמך שאתה צריך לפחד כי אתה לא להחליק מ בדרך הישר.
" מוגדרת בתור :להיות בפחד,
" לא רק אומר שצריך לפחד .המילה האנגלית"פחד
אתה גם צריך לדעת כי הביטוי"פחד אלוהים
חרדה ,חרדה ,אימה ,מצוקה ,האימה .אבל להיות פחד האלוהים היא הדרך הטובה ביותר להבין מתי אתה הולך המילה העברית המקורית
" לתת אותן הגדרות כמו במילה האנגלית אבל אחד היבט אחר זה משמיט האנגלים .וזה יראת כבוד .יש
הגדרתו .המילה העברית",יארה
" עבור מישהו הוא יש כבוד ,הערצה ,פולחן ,יראת כבוד ,ההערצה ומסירות .אז אתה יכול לראות לפחד שהאל הוא לתת פולחן ,כבוד
"כבוד
אלוהים לא רק לפחד ממנו.

בכל דרכיו
" היא דרך אחרת לומר ,לקחת את המוסר של אלוהים ,כדי להפוך אותה לשלך .ציוויים מוסריים 6
הביטוי "ללכת בכל דרכיו,
ברשימת עשרת הדיברות ,כמו גם את המוסריות המועברים על ידי ישו ,הן דרכיו של אלוהים ,הם השתקפות של אישיותו ,האופי
המוסרי ,כבודו .אז כאשר אתה לאמץ את המוסר של אלוהים ולהפוך אותו מוסר שלך ,אז את יכולה ללכת בכל הדרכים של האל ,אשר
גם הוא דרך אחרת להגיד את זה  .אתה צדיק בדרכים שלך .

שימו

" הוא הפניה אחרית הימים ,אשר אני משוכנע ,אנחנו גרים עכשיו.
לב :הביטוי לעיל" ,אפילו בימים האחרונים,

" מתייחס תהפוכות ותוצאותיה הנוראות ,אשר ישוע מדבר על ספר חזון יוחנן.
המילה"הצרה הגדולה,

ציטוט Moses
כאשר ישוע נתן לנו את מצוותיו שני ,הוא היה ציטוט מתוך הפסוקים הנ .לכן הדיבר הראשון של ישוע אינה שלו כלל היה נכתב
על ידי  ,Mosesלבקשתו של אלוהים ,אז אני מניח שאפשר לומר כי הם האלוהים אבל שגבה  Mosesלכתוב  1500פלוס שנים לפני
ישוע דיברו בהתחלה אותם .היא זו כי אלוהים מגלה איך המילים של הברית הישנה הן רק לפי הצורך עבור נוצרים ללמוד כמו גם דברי
הברית החדשה ,כי הברית החדשה מביאה לסיום אשר ניתנה בברית הישנה .ישוע מלמד כי עשרת הדיברות הם חשוב לנוצרים ,כמו שהם
היו למען בני ישראל המקורי.
אם קראת את הפסוקים שהובילו ותמצא לאחר אלה ,בספר הספר של דברים ,שניהם פרק  ,4פרק  ,10שההקשר על איזה
 Mosesדיבר על אשר הולידה את כתיבת המילים האלה .הפסוק הראשון של פרק  ,4גם די הרבה מסכם את ההקשר לגבי מה Moses
דיבר על.
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 .דברים 4:1
 Mosesמדבר ללמד את בני ישראל ,חוקים ולא אשא שיפוט ,אשר הם דיני  Mosesכתב ידו ,אלא גם בהקשר זה מייצג את כל
חוקי האל כולל את עשרת הדברות .זה יהפוך ברור ככל שאתה ממשיך ללמוד את התנ ך שלך.

פולחן כמו שאלוהים ציווה
להערכתי ,הבאים חשוב מאוד כדי שירצה לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה שאנחנו עובדים אותו . .זה המשרד שלי להבין
את זה .אם אתה לא אוהב האל כפי שהוא מצווה אז אתה לא אוהב אלוהים בכלל ...זה ניתנת תמיכה בפסוק הבא.
יה עוד תוסיף אשא המילה אשר אני מצווה עליך ,וגם לא יה יהיה להפחית אלמדו ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך
אשר אני מצווה עליך .דברים 4:2
זה משהו שאומרים את זה כל הזמן ,אבל אני אומר את זה באמצעות מילים שונות" .אתה חייב לעבוד את אלוהים כפי שהוא
מצווה גם הוספת ולא החסרה מ איך הוא מצווה עליך שנסגוד לו ,להתפלל בכל דרך אחרת היא לא פולחן האל הבריאה אבל איזה

המצאה אחרות משלך ".אל תשים מילים לפיו של אלוהים.

אל תשכחו ניסים אלוהים
רק לשים לב השמר לך ,ולשמור את נשמתך בחריצות ,פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ,לפחות הם יוצאים מליבך כל ימי
חייך :אבל ללמד אותם את בנך ,ובניו של הבנים; דברים 4:9
בפסוקים אלה Moses ,מזהיר את בני ישראל כדי לשמור על חוקי האל .כי אלוהי ישראל הוא האלוהים אותו כי הוא המשיח,
שהגיע לארץ בדמות אדם ,אלוהים ,זה ואז אומר לי כי אזהרה זו חל אנו אשר בצע את ההוראה של ישו ,כמו זה שהוחל עליהם בימים של

 .Mosesכי ישו עצמו מצביע זה שנכתב על-ידי  ,Mosesוהן בהקשר של מה  Mosesהיה מדבר ,לכן ההקשר ישו מצביע ולאחר
שההקשר הוא לשמור על עשרת הדיברות ,עושה את זה לך להפגין את האהבה שלך של כל הלב שלך ,נשמה ונפש למען אלוהים.
" אומר זכור ,כל מה אלוהים הראה לך ,ולשמור על החוקים אשר אלוהים נתן לך.
 Mosesנותן אזהרה",לשים לב את עצמך,
למרות שאני ואתה לא ראתה אלוהים חלק הים האדום ,אנחנו יודעים שזה קרה ,ניתן לראות בכך מן המילים שכתוב בתנ ך .לכן ,כאשר
 Mosesאומר לבני ישראל זוכרת את הדברים הללו ,הם ראו ,הוא גם אומר לנו לזכור אותם גם כן.

ישראלית מוגדרים
יש כבר יותר בלבול לגבי המשמעות של מי מוגדר של הישראלי ואת מי מוגדר כיהודי ,רוב הנוצרים כי דיברתי לספר לי .כי הם
אותו הדבר .לא מצאתי שזה יהיה נכון עם זאת.
הישראלי הוא אדם אשר על פני מגיע על חטאיהם ,מתחרטת ,בדיוק כפי יעקב עשה ,וזה למה אלוהים קראו לו ישראל ,וגם למה
שלא לשמור את המצוות של אלוהים .אלה בני ישראל ויהודים לא בהכרח .רוב אלה שהיו יכולים להיקרא "יהודי" לא שמרו על מצוות
האלוהים במשך השנים ,ולכן אלוהים גרם המקדש להיהרס ,לא פעם אחת אלא פעמיים בהיסטוריה.
אל תקומי המיקס הזה עם ישראלי או יהודי ,כי הם אזרחים של מדינה ישראל ,ולכן הם משתתפי האמנה השנייה שאלוהים עשה
עם  ,Mosesהישראלים הראשונים.
" ניתן להגדיר ,אלה ששומרים על המצוות של אלוהים .
"ישראלית
" להשאיר את נשמתך בחריצות ",אומר לי כי העבודה של שומר את החוק ואת התקנות של אלוהים אינה קלה ,לכן עליך לעבוד
" .בחריצות" מניעת עצמך שוכח אותם ,שובר אותם . .זה בדרך הישר .אתה חייב גם להכריח את עצמך שים לב כי השטן הוא שקרן,
יטעו אתכם עם השקרים שלו אם לא בחריצות תחפש את האמת האלוהית .אם זה לא כתוב בכתבי הקודש של התנ ך אז זה לא של
אלוהים .אם זה לא אלוהים .אז זה חייב להיות של השטן ,הוא נסיך השקרים.

המצווה השנייה של ישו
השני הוא כמו בפני ,ואהבת  thyשכן כמו את עצמךMatthew 22:39 .
" אשר קושר אותו הדיבר הראשון של ישוע .לאחר שהבנת את הדיבר הראשון,
פסוק זה לא מצווה עצמאית אבל יש מזהה",דומה,
ואז תבינו באופן מלא השני.
כמו עם הדיבר הראשון המילים",ואהבת האל האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל נפשך ".חל גם על הדיבר השני של
ישוע .בפסוק אחר תוכלו למצוא את המילים האלה נכתב:

האל האל יגרום לך הנוראה בעבודה כל של שבידך ,בפרי בגופך ,ואת הפרי של הבקר מלכותך ,וכן הפרי של קרקע מלכותך,
לתמיד :עבור האל שוב ישמחו יצוה לתמיד ,כפי שהוא שמח על האבות שלך :אם אתה ואזי ועלתה בפני קולו של אלוהים האל  ,לשמור
מצוותיו וחוק שלו אשר נכתבים בספר זה של החוק ,ו אם אתה מפעיל על ה' האל עם כל הלב דע ,ועם כל נשמתך 30:10 .דברים
זה נותן הגדרה כיצד להפגין את אהבתם לאל ,הדיבר הראשון של ישוע כוללת מכלול של עשרת הדברות .כי ישו מתייחס הדיבר
הראשון שלו",זה המצווה הראשונה ,הגדולה ",צריכה להגיד מי שסבור כי רק "אהבה טורקיש איירלייס השכן ",נדרש טועים .ישוע בעצמו
שמה יותר דגש על הדיבר הראשון שלו מאשר הוא עושה השנייה.

דומה לזה
" פירוש כמו ישוע הראה את אהבתו אלינו הדיבר הראשון
כפי שאמרתי ,המפתח להבנת השניה של ישו היא הביטוי",דומה לזה
" תראה אהבתך לרעך ב
שלו ,על ידי מלמד אותנו כיצד סוגדים אהבתנו לאלוהים ,אשר מוגדרת ע י לשמור על עשרת הדברות ,ולכן"דומה,
השניה של ישו ,על ידי מלמד השכנים שלך לעבוד את אלוהים .במילים אחרות ,סחבת של יצירות של ישו",ללמד אחרים איך סוגדים
" ,זה
ולאהוב את אלוהים ",על-ידי הצגת השכנים שלך כיצד לבוא לפני אלוהים .זה הוא הבין בצורה הטובה ביותר באמצעות המילה"המבשר
אומר כי ישוע קורא לכל מי מומרים אמיתי ונכון פולחן האל כי זה התפקיד שלהם להראות לאחרים את הדרך גם כן.

אוהב את האויבים שלך
ישו  restatesמצוותיו שני ב הפסוקים הבאים ,אשר אני רואה כדרך הרחבה על אלה רק הראו.
אבל אני אומר לכם ,אוהב את האויבים שלך ,יברך אותם זה מקלל אותך ,לעשות טוב להם את זה .לשנוא אותך ,להתפלל עבורם
אשר  despitefullyלהשתמש בך ,ואת רדפו אחריך; Matthew 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 .
אם אתה אוהב את מי ששונא אותך .אתם משיגים את פסגת המוסרי מה שהאל עצמו.
זכור :למרות חטאינו ,עדיין תסלח לנו ואלוהים אוהב אותנו אם אנחנו רק בתשובה חטאינו ולבקש ממנו מחילה .לכן ,עלינו
לעשות משהו פחות לאלה שחטאו נגדנו?
כי אם כן אוהב אותם אשר אוהב אותך ,איזה גמול לקבל אותכם? אפילו לא המרזח לעשות את אותו הדבר Matthew 5:46
לאהוב רק את מי שאוהב אותך ,קל .שאין מבחן האופי המוסרי בכך .כאשר אתה אוהב את מי ששונא אותך ,הנשמה הפנימית
האמיתית מתגלה.

המרזח היו השומרים הטברנה ,אבל בעיקר ,זה היה הפניה וגובי המסים .בכך מילושוביץ נחשבים באותה חברה כשומרי
הטברנה ,מראה רק כמה מעט הם נחשבו בזמנו של ישו .למרות שהם בדרך כלל היו יהודים ,הם עבדו עבור האימפריה הרומית השנוא;
הם היו משתפי פעולה הרומית ,אם תרצו.
מה אלוהים אומר כאן ,זה אם המרזח ,אוהב את שכניהם ,עדיין שונא את מי ששונא אותם ,ואז בשבילך לעשות את אותו הדבר,
גורם לך לא יותר טוב ממנו .רק על ידי לאהוב את מי ששונא אותך ,תתעלו את עצמך מעל אותם ,קרוב יותר להיות אחד עם אלוהים.
אם  yeהצדעה המסדר שלך בלבד ,ומה לעשות כן .יותר מאחרים עושה אפילו לא המרזח כך? תהיו אתם ולכן מושלם ,גם אבא
שלך אשר בגן עדן מושלםMatthew 5:47-48 .
אני זוכר ,כשהייתי ילד ,מישהו ,אני לא זוכר מי ,הגיב פסוק זה אומר "איך יכול בן אדם להיות מושלם כמו אלוהים ,אנחנו אין
אלוהים?"  .זה נכון ,אנחנו אין אלוהים ,אבל אלוהים ברא אותנו בצלמו ,לכן יש לנו את הפוטנציאל של מושלמות מוסריות שלנו כמו
אלוהים .רק על ידי שאיפה להגשים את האידיאל של לאהוב את מי שונא מתעלל בך ,ניתן להשיג שלמות .זהו אלוהים אביך שבשמים.
האם לא אלוהים סולח למי לא צייתתי לו ,זה איך הם מראים על השנאה שלהם? אם אתה סבור כי אלוהים יסלח לך על חטאיך ,ואז כמו
הבן הוא חלק של האב ,עליך לסלוח לאלו ששונאים אותך .תוך כדי כך ,אתה מביא את עצמך קרוב יותר אותה אישיות ,אופי האל בעל.

המצווה האחת עשרה
ישנם רבים חשים כי השניה של ישו להיות המצווה האחת עשרה של האל.
זוכר :אלוהים כתב את עשרת הדברות על שתי טבלאות אבן ,הם עשויים להימשך לנצח ,אבל המצווה ,אהבה הם שכן כמו
האני ,רק למצווה זמניים .יגיע זמן כאשר רק שסוגדים לאל כפי שהוא מצווה יישאר .כל אלה שסוגדים מאת בבשורה שקרית של השטן
יוסרו מן הארץ .באותו הזמן ,כולם כבר מכירים ואוהבים אלוהים ,אז המצווה לאהוב את השכן שלנו בלהראות להם את הנתיב אל
אלוהים כבר לא יהיה צורך ,זה אומר שזה זמני ,בעוד עשרת הדיברות הם לנצח .זה נתמך זה בפסוק הבא.
האם מלמדים יותר כל אדם שכניו ,ואת כל איש את אחיו ,אומר ,תכיר את האל :משום שהם כל יידע אותי ,מן המעט מהם בפני
הגדול ביותר של אותם נאום ה :כי אני אסלח העוול שלהם ,אני אזכור את החטא שלהם יותר 31:34 .ירמיהו
אתה רואה 600 ,פלוס שנים לפני .הולדתו של ישו ,ירמיהו אומר לנו של ישוע השנייה כבר לא יהיה מטרה ,כי ,בסופו של דבר,
כל מה שישאר של האדם יהיו אלה לשמור את המצוות של אלוהים ,ובכך כבר ידע אלוהים ,בצורה אינטימית ואישית.

עד השמים ואת הארץ מעבר
עבור טורוס",עד השמים ואת הארץ מעבר ,כלל או כזית כלל לא יעבור מן החוק ,עד כל להתגשםMatthew 5:18 .
אז אתה מבין ,ישוע אומר לנו עשרת הדיברות הן לנצח ,כי חלק עשרת הדיברות יעבור החוק .גם זוכר ,זה לא בשבילנו( ,אדם)
כדי לשנות או לתקן את חוקי האל ,רק לאלוהים יש את הזכות והרשות .כדי לשנות דבר האל עצמו הקימה היא לגרום לנו לא טובים יותר
השטן .אלוהים נותן לנו אזהרה זה בפסוק הבא.

לא להוסיף או להפחית
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 4:2

עשרת הדיברות מראה
 .תחשיב את

זה :עשרת הדיברות הם כמו מראה .כאשר אתה מסתכל במראה ,באפשרותך לראות אם השיער שלך

מבולגן ,או שהעניבה שלך על ישר ,ועוד .במילים אחרות ,באפשרותך לראות אם אתה ייצוגי לצאת בפומבי .עשרת הדיברות הם כמו
מראה ,כי הם לחשוף את כל עוולות שיתכן שישמרו לך מלבד אביך שבשמים .באלוהים ,החטא הוא גם דוחה והיא מהותית היא הרעילה
אלינו .רק על ידי שמירה על עצמך נקי מחטאים אתה ייצוגי להזין לפני שהאל ,אבא שלך .רק על ידי לדעת ולהבין את עשרת הדברות
אתה תוכל .תראה את עצמך ולדעת אם אתה חופשי של חטא ,או אם יש לך אי-הצדק.
זה ידוע ,כי אחרית הימים ואחרי אלף שנות שלטונו של ישוע ,בצורך אהוב את שכנך ,על ידי לימוד שאותם על ישו יהפוך
למיושן ,מכיוון כל האנשים באותו הזמן כבר ידע ישו ,באופן אישי ,אינטימי ,וזה לא יהיה צורך שתספר להם עליו ,זה אומר  ,כי המצווה
השנייה של ישוע יהפוך למיושןT .הוא עשרת הדיברות אולם עדיין יידרש .לכן ,שמירה על רק המצווה השנייה של ישו וגם לא השני של
האל עשרה היא בניגוד רצונו של אלוהים.

איך אלוהים מצווה לנו לסגוד לו
יש משהו שיש אכפת לך ,ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות ,קשור איך אנחנו מציגים את עצמנו לפני אלוהים ,מבית היוצר
של כבוד ושל הצבת האמיתי אלוהים ,הבורא ,מעל כל האחרים ,בקיצור" ,כיצד לעבוד את אלוהים" .בשבילי ,זה עונה על השאלה,
"איך אלוהים ציווה עלינו לסגוד לו?"
מצוות ארבע הראשונות הם הבסיס עבור איך אלוהים מצווה עלינו לסגוד לו.
 .1תהיה לא אלים אחרים לפניי.
 .2לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה.
 .3אתה ואזי לא תישא את שם ה' האל לשווא.
 .4זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה;
ששת הצבעים הבאים יש קשר איך אנחנו פועלים אחד עם השני ,אבל הם גם חושף את אישיותו המוסרית ,את האופי ואת הכבוד
של אלוהים.

 .5לכבד את אביך ואת אימך.
 .6לא תרצח.
 .7אתה ואזי לא תנאף.
 .8לא תגנוב.
 .9ברעך עד שקר נגד  thyשכן.
 .10לא תחמוד.
" .יש לזכור כלום .מפקד על המילה .אבל
" לא נשמע כמו פקודה ,עושה את זה".זכור
הדיבר הרביעי ,אשר מתחיל עם המילה"זכור,
כאשר עברת את המילה הזו ,למצוא השאר היא פקודה .לפרש זה כמו אלוהים אומר לנו , ,אם אתה אוהב אותי ,אם אתה בוחר לסגוד
לי ,תעשה מה שאומר לך .אז אם אתה אוהב אותי ,שמור מצותי ,ו"זכור את יום השבת" .אם לשמור על כל שאר המצוות האלים ,אך לא
לשמור את השבת בדיוק כפי ציווה ,אז אתה לא אוהב אלוהים בכלל ,אבל השקר ,אשר הקים את השבת ביום ראשון ,דרך אנטיכריסט
שלו.

מי או מה הוא אנטיכריסט
אני בטוח אתה שואלים את השאלה" ,לא אנטיכריסט מישהו יקום בסופו של יום; שבת ראשון כבר סביב במשך מאות שנים ,אז
מה אנטיכריסט יש לעשות עם השבת ראשון? "
כל החיים שלי סיפרו לי סיפורים המתארים פסוקים בתנ ך ,שנתן משמעות הפסוקים האלה .מאז תחילת המחקר החרוץ של התנ
ך גיליתי שרבים מן הסיפורים האלה נתן משמעות שווא .למילים יש משמעות ,כששמים מהמשמעות האמיתית שלהם ,במיוחד במקרא,
משמעות שונה לעתים קרובות כתוצאה מן מה היו נותנים לי להבין שהם התכוונו .זאת בשל השקרים והתופעות תרמיות של השטן ,את-
ישו .המשמעות כפי שאלוהים דיבר במקור המילים היה מזוהם ,פגום על-ידי השקרים של השטן ,אשר נותן פרשנות שונה להשיג את מה
שאלוהים התכוון .כך תוכל לדעת ,עושה את זה ,השטן חטא נגד רוח הקודש .רוח הקודש הוא דברי אלוהים חיים .כדי לשנות את המילה
או את המשמעות של המילה למשהו באמור אלוהים נועד המשמעות ,הוא לקחת את מה הייתה המילה של אלוהים ועל האמת ,והופכים
אותו שקר ,ואת כבר לא דבר האלוהים ,אשר חטא בלתי נסלח נגד רוח הקודש.

האמת של אלוהים .התשובות האלה מוכנות
הנבואות הנוגעים אחרית הימים ,הם מבינים .אנטיכריסט הוא לא אדם שעולה בשבע השנים האחרונות לפני הופעתו השנייה של
ישו .הסיפור הזה נמצא במרחק של פירוש מוטעה של הספר של  ,Danielוכן התגלות .אני אראה לך את המשמעות האמיתית של והסיום
של אלה קצה של ימים הנבואות ,בשיעורים האחרונים ,אבל לא עוד .תנו לנו להמשיך עם הנושא של כיצד לעבוד את אלוהים ,הוא ציווה
עלינו לעשות זאת.

 .תחשיב את זה עם

זאת; אם השטן רוצה למנוע מאיתנו לדעת אלוהים ,איזו דרך טובה יותר לעשות כך ,מאשר כדי

להקים דת שנראית כמו האלים ,נשמע כמו האלים ,עדיין אינה אלים? על-ידי שינוי המילים משמעות בתנ ך ,השטן הקימה בבשורה
שקרית ,ולכן אלוהים אומר לנו לחפש אותו בחריצות .אם אנחנו רוצים לדעת את אלוהים ואת האמת שלו.
זכור :הטוב ביותר לספר שקרים הם  90%אמת ,שקר  10%בלבד .זו הסיבה מדוע ישוע מתייחס השטן כמו הנסיך של
שקרים; עבור השטן מצטיינת בלספר .שקרים זה החיבוק האנושות כאמת.

לחוקי המוסר
החמישית ועד י' הדברות הם לחוקי המוסר ,אשר שאנחנו מחפשים ,כדי לעזור לנו מגדירים את המילה "מוסר" מבחינה
מקראית .אם אנחנו כאנשים מוסריים אלה המצוות שש ,אתה באמצע הדרך מציג את האהבה שלך ולכן את הפולחן לאל.
שאלה זו היא מעורבים יותר מאשר אולי לראשונה חשד אולם .לאורך ההיסטוריה היו דתות שונות ,אשר דורשים כל או חלק
אלה המצוות המוסריות שש .לכן ,איך מראים כי אתה סוגד האמיתי אחד אלוהים ,לא .אל שקר ,דורש יותר מאשר רק צופה אלה המצוות
שש .את מכירה את הביטוי":אתה לא נושע על ידי שלך עובד לבד?" זה לשמור על המצוות  6של מוסריות שואף להפוך ציוויים מוסריים
האלה שלך המהווה את המשמעות של המילה "עובד"  ,משום שהוא משמש במשפט הזה.
 .תחשיב את זה ,להחליט בעצמך אם זה אמת או שקר .כל הדתות שהיו קיימים אי פעם בהיסטוריה של האיש ,שמור אחד
מתורגל על ידי המכפלה של האמונה היהודית ,ולאחר מכן בני יעקב ,היו הוקם ונתמך על-ידי השטן . .יש רק אלוהים אחד; לכן יכולה
להיות אמונה אמיתית אחת בלבד .אם זה לא אמונה אמיתית ,אז זה של השטן ,לא אלוהים.

בית האלוהים
בבית של אבא שלי הם ארמונות רבים :אם זה היה לא כל כך ,אמרתי לך .אני הולכת להכין מקום בשבילך .יוחנן 14:2
אם אני אלך להכין מקום בשבילך ,אני שוב ,ומקבלים  yeבפני עצמי; כי איפה אני .אני כן ייתכנו גם .יוחנן 14:3
לאן ללכת אתה יודע ,הדרך אתם יודעים .יוחנן 14:4
 Thomasנאום לו ,אדוני ,אנחנו יודעים לא להזיק אתה  ;goestאיך נוכל לדעת את הדרך? יוחנן 14:5
ישוע נאום לו ,אני הדרך ,את האמת ואת החיים :לא יבוא איש אל האב ,אלא גם על ידי .יוחנן 14:6

המשל של בית גדול
 .תחשיב את

זה :בבעלותך בית מאוד גדול ,אחרת מה שמכונה אחוזה ,שבו אתה גר לבד .אתה מחליט להזמין משתמשים

אחרים להצטרף אליך ,ולבוא לחיות בבית שלך איתך .לא רצית רק מי שהיה ערכים דומים כמו שאתה גר בבית שלך איתך?
כדי להמשיך השיקול לעיל ,אדם מגיע לדלת שלך מבקש כי הוא עשוי לבוא לגור איתך . .יש לו סיגריה בפיו ,אבל את לא
מעשנת ,יש לו הריח של אלכוהול בנשימתו ,אבל אתה לא שותה .אתה רוצה להיות האיש הזה עם טבק המסריח שלו לבוא לבית שלך,
ומזהמים אותם עם שלו עשן ,אפר ,הריח שלהם?
באלוהים ,חטא הוא מגעיל ,מגעיל כמו הסיגריה של האיש הזה הוא בשבילך .כמוך ,מעשן יסרב האיש הזה לחיות בבית שלך,
אלא אם כן הוא נתן קודם על עישון ,למה ציפית .אלוהים ,כדי לאפשר למי לא לוותר על חטא של הזנת וחיים בבית שלו.

הגדרת חטא
אם אינך בטוח מהו "חטא"  ,זה המעשה של להיות אי ציות לאלוהים ,או ליתר דיוק ,אתה לחטוא כשמנתקים מישהו של עשרת
הדיברות של אלוהים .ישנם חטאים אחרים ,שאינן מופיעות ברשימת עשרת הדברות ,אבל יש להם קשר לחטוא נגד התקנות השימוש
במשרדים אחרים נכתב על ידי ידו של האדם ,)Moses( ,וחטא נגד רוח הקודש.
אלוהים יש לשים את הזמנה כי אנחנו לבוא לגור איתו בביתו ,אבל את הזכות לסרב אלה לא קיבלו חיים לפי חוקיו .אם נכשלת
לתת צייתנות תורתו של אלוהים ,אתה ובכך הראו חוסר כבוד אלוהים ,אשר הוא אותו הדבר כמו מראה כי אתה לא אוהב אלוהים.
אלוהים התעקש כי אתה שם אלוהים אחרים לפניו ,כאמור את שלושת הראשונים של עשרת הדברות .ששת האחרון של עשרת
הדיברות אפילו את הדרישה כי לך כבוד לאבא ואימא ,אשר יש לעשות עם מוסר ,לעיתים פי דרישה של דתות אחרות ולא רק של אלוהי
האמת ,לכן ,איך אתה יודע כי הם לסגוד את האלוהים האמיתי ,לא להיות מרומים על ידי השטן?
אתה אומר רגע ,אם בלב שלי אני מתפלל אל האלוהים האמיתי ,אז אני מתחנן האלוהים האמיתי . .זה נשמע טוב ,אבל אני מציע
כי אם אינך יודע את אלוהים באופן אישי ,אינטימי ,איך אתה יכול להיות בטוח שאתה הם לסגוד הבורא ,ואני לא שולל לתוך לסגוד כזב
במקום?
התבוננות עשרת הדיברות היא מרכיב מרכזי להשגת להכיר את אלוהים באופן אישי ,אינטימי .זו הסיבה השטן יהיה לך להאמין
כי עשרת הדיברות נתמלאו עד לנקודה של עיבוד אותם מיושן על ידי ישו ,אם השטן יכול למנוע ממך לדעת ולהבין מה שהם מייצגים
ומשמעותן ,אז אתה לא תדע מי אלוהים ,ואז לבד איך לסגוד לו.

האליקסיר השקרים של השטן
כתבי התנ ך נמצא .סם החיים של תרמיות והשקרים של השטן .אם אתה מאמין לא ניתן למצוא את הפסוקים בתנ ך ,אז זה סביר
חייב להיות שווא . .כלומר את המשמעות האמיתית של המילים ,לא את המשמעות המסורתית של הפסוקים שניתנו לנו להאמין .מכדי
להיות אמיתי ...השטן היה  2000שנה לתת פרשנויות שווא משמעות המילים .רק באמצעות חפירה על המשמעות האמיתית ,על ידי חוקר
אותם בחריצות בעצמך ,אתה מלא תהיה מובטחת שאת מבינה? מה אלוהים אומר לך ,לא שקרים ואת תרמיות של השטן .כדי לעשות זאת
אתה צריך תנ ך ,קונקורדנציה תנ ך ,להיות באחיה של נתינה תפילה לאלוהים לבקש ממנו הדרכתו.
המצווה הרביעית היא במצוות ,LOVE-אשר עונה על השאלה ,איך לך להפגין את האהבה שלך עבור אלוהי האמת? איך
לשמירת השבת מניפסט אהבתך ולהעריץ עבור האלוהים האמיתי? רק האלוהים האמיתי דורש לציית יום מנוחה ביום השביעי של
השבוע ,כי הוא זה שיצר שבעה ימים בשבוע .מלבד אלוהים גורם הירח למסלול כדור הארץ כפי שהיא עושה ,שם יהיה דבר אחר בשמים
שיתנו סיבה לנו להתבונן שבעה ימים בשבוע .השבת היא בדיוק כמו חלק של הבריאה הוא היקום בו שאנו חיים .זה בגלל שאלוהים ברא
אותנו ,הוא שואב את סמכותו לדרוש הפולחן שלנו .זה בגלל שאלוהים ברא את השבת באותו הזמן ברא את העולם ,כי הוא דורש אנחנו
שומרים שבת ביום השביעי שלו ולא אחרים.

לשמירת השבת
השבת הוא יום של כיבוד ,ששת הימים מוקדמת של העבודה ,ואת יום של השתקפות ואחווה עם אלוהים .זה ביום אחד בשבוע
כאשר אלוהים יכנס לתוך גן של  Edenו קומונה עם אדם וחווה .רק האל בבריאה מבקש לשמור את השבת על יום מסוים ,בזמן מסוים.
למה יום מסוים ולא זמן ,אתם שואלים? כי זה יום מסוים וזמן ,הולך יחד עם היותו היוצר ,באת קיומה ,אתה עובד  6ימים כמו האל ,הנחת
ביום השביעי ,כפי שעשה האדון .זה ממקם אותך בתוך התייחדות עם אלוהים ,ומעניק לך הבנה אינטימית של מה אלוהים עבר ב שלו
לידות של הבריאה.
הדיבר הרביעי יש את כל קשר לעובדה שאלוהים הוא הבורא .רק ברא את העולם .יש אלוהים אחרים ,לכן אין אין למי יש הכוח
או התהילה להביא להקמתה של כל הדברים .זה לקח אלוהים שבעה ימים כדי ליצור את השבת; היקום לקח רק שישה ימים כדי ליצור.
כי בעוד שישה ימים האל ברא השמים ,האדמה ,הים ,את בהם ,והוא נח ביום השביעי :מה האל את יום השבת ,והיא מקודש זה.
אקסודוס 20:11
פסוק זה ,מעל לכל ,מסביר במילים משלו האלים ,למה אנחנו חייבים לשמור על מצוותיו ,במיוחד את השבת .הדיבר הרביעי הוא
סמליות של שבעת ימי הבריאה ,כי ב 6-שהוא נהגה להביא להקמתה של היקום ,כמו לעשות אנחנו פועלים כדי לשמור על המזון שעל
שולחננו וגג מעל ראשינו ,ונח ביום השביעי הוא חייב לנו ,אם אנו אוהבים את אלוהים הוא אלוהים מגדיר אהבה.

אלוהים מדבר האהבה
 .אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; אלה .שרוצים אותי מוקדם (בחריצות) .ימצאו אותי .עושר וכבוד איתי;  .כן ,עמיד עושר
ויושר .הפירות שלי הוא טוב יותר מאשר זהב ,כן ,יותר מזהב; וההכנסות שלי מאשר בחירה נכספת ,כי עלולה לגרום לאלה הזה אוהב אותי
לרשת תוכן; אני ימלא את האוצרות שלהם .פתגמים 8:17-21
אני לכלול פסוקים אלה מפתגמים כדי להראות לך מי אוהבת את האל ,ולציית לו ,על ידי שמירת מצוותיו ,יירש ושתמצאו בו
אוצרות ,גדול הרבה יותר מאשר ניתן להשיג בחיים קצרים על פני כדור הארץ .אחד מאותם אוצרות היא חיי נצח.
אלוהים קידש ,אז בכל יום יום השביעי בשבוע ,במיוחד כדי להראות שזה חשוב לו זה רק היום הזה יכול להיות שנצפו כמו
השבת .בעשותו כן הוא עשה יום השביעי השבוע הקדוש .אלוהים עשה אין באותו היום של השבוע הקדוש ,לכן ,אם תתבוננו ראשון
אשר הוא היום הראשון של השבוע ,כמו השבת ,וראשון לא להיות יום קדוש ,ואז שלך בשמירת השבת הוא לא קדוש.
זה שבת ביום השביעי שהוא מהותו של מי הוא אלוהים .הוא מכריז על סמכותו ,מן העובדה שהוא היוצר .שמירה על השבת
ביום שהוא קידש ,עשה הקדוש ,שלך מתהליך בסמכותו ,כי אתה מקבל אותו ואת רק אותו האלוהים שלך . .זה אלים והאפייה ,אנו נשמור
את חוקיו ,עשרת הדברות ,הכתובה על לבנו .לשמור אותם זה יגרום להם לחלק אותנו מי אנחנו ,בלתי אפשרי בשבילנו לשכוח אז לבד
לשבור.

