שיעור 6
חשיפת השקרים של השטן
השטן של המתועד הראשון שקר
אלוהים מגלה איך השטן אומר חלק השקרים שלו בפרק השני של ספר בראשית.
שהאל ציווה את האדם ,אומר",מכל עץ הגן אתה י באופן חופשי לאכול :אבל של עץ הדעת טוב ורע ,מצווים לא לאכול ממנו :כי במהלך היום
אתה  eatestממנו מות תמות לבטח .בראשית 2:16-17

לקחת

הערה :בארבע המילים" :זה יהיה בוודאי מותך"

הסתירה של השטן
הנחש ואמר האישה",אתם לא מות תמות :אלוהים יודע כי ביום בבהמה תאכלו ממנו ,ואז יהיה ניתן לפתוח את העיניים ,ואתם תהיו כמו אלים,
לדעת טוב ורע .בראשית 3:4-5

אלוהים הראשון אמר אדם וחווה את "אתה מות תמות ",אם הם אכלו מן עץ הדעת .זה הוא האלוהים האמיתי ,או מכתבי
הקודש של אלוהים.
אז השטן אומר אדם וחווה את זה "יה יהיה לא מות תמות ".אתה רואה איך השטן אומר השקר שלו? השטן לקח את המילים
של אלוהים ועל -ידי הצבת מילה שלוש אותיות פשוטות בין דברי האלוהים; "לא ",השטן השתנה האל נועד המשמעות  180מעלות.
השטן יש לקחת אמת נאמר על ידי אלוהים ,והפך אותה שקר . .זה בדרך זו ,על-ידי שינוי למשמעות של מה שאלוהים דיבר ,זה הרבה
שקרים של השטן הם אמרו...

השטן טמון תרגומים
השטן גם אומר השקרים שלו על ידי השפעה או שליטה ישירה של אותם מתרגם בכתבי הקודש מן העברי או יוונית לשפות
המדוברות כיום .ניתן להדגים זאת בדוגמה הבאה.

הרוח עברה
הנה עוד דוגמה של איך המשמעות של המילים השתנה מ מכוון על ידי אלוהים:
ועבר רוח אלהים על פני המים .בראשית 1:2

" היא התרגום לשפה האנגלית מן המילה בעברית,
אתה עשוי לזהות את זה היום הראשון לבריאת העולם .המילה"עלתה,
" ,כלומר :דגירה ,אשר בתורו אומר להרהר ,אשר בתורו אומר לתת מחשבה ,או שיקול של .אני מוכן להמר כי הנחת את המילה
"rachaph
עברה ,אמור לצוף מעל ,או לעבור מעל ,שהיה סוג של תנועה מעורבת .כפי שניתן לראות המשמעות של המילה העברית המקורית,
משמעות המשוערת של מילה אינה תמיד המשמעות האמיתית כמו המיועד על ידי אלוהים.
יש גרסה אחרת של התנ ך זה החליף את המילים באנגלית הישן ואת הדרך של דיבור עם נוסח אנגלי מודרני יותר .המילה"עבר
"
"
" ,מבוסס על ההבנה שלנו החדש של המילה העברית המקורית למעשה כוונתו במילה"רחף
בגירסה זו היא  retranslatedאל המילה"מרחף
משנה לחלוטין את משמעות הפסוק כל ביחד .זה עולה עכשיו כי אלוהים יושב במקום אחד מעל העמוק .למעשה ,נכון יכול להמליץ כי
הוא היה הרהור העמוק ,הוא ישב במקום ,אך הריחוף  wordאינו חושף לנו את העובדה שאלוהים היה הרהור ,או לתת את מה שיצר רק
מחשבה .לאחר שהבנת מה אלוהים אומר לנו במילים אלה ,ואז תבין כי אלוהים הוא לא רק יושב במקום או מרחף מעל העמוק .המילה
" זה זה איך השטן תשומות שקרים לתוך התנ ך מודרני.
" לא נותן את המשמעות המקורית המילה".rachaph
"רחף

תמיד שואל שאלות
 .זה שאתה שואל את השאלה .לומדים את התנ ך" ,מה אלוהים באמת מנסה להגיד לי?" כדי לענות על זה ,אתה צריך להכניס
ההקשר זה מה שהאל כבר אמר לנו.

אלוהים ברא את היקום
בראשית ברא את השמים ואת הארץ .בראשית 1:1

זוהי הצהרת עובדה; זה לדעתי זה אלוהים אומר לנו שהוא ברא את היקום ,באופן חד משמעי ,למען האמת.

חלל חשוך של כלום
והארץ היתה ללא טופס ,ובהו; והיה חושך על פניו העמוק .ועבר רוח אלהים על פני המים .בראשית 1:2

הפעם הראשונה שקראתי את פסוק זה עם הבנה ,אני לא הצליחו להבין מה אלוהים סיפר לי .כאן אלוהים נתן לנו הסבר על איך
הוא יצר את השמים והארץ ,שכל המילים הציע לי היה כי רוח האלוהים נעה על פני העמוק הזה או המים ,זה אומר שזה לא יותר טוב

הודיע לגבי איך ברא את העולם ממה שהייתי לפני שקראתי את המילים האלה .אלוהים גילה לי את המשמעות האמיתית שלו כאשר הוא
הראה לי את הדברים הבאים .פסוק זה מתפרק שתי אמירות.

עמוק
 / 1אלוהים קודם אומר לנו מה זה איפה הוא הציב את היצירה שלו אשר אלוהים קורא "עמוק" .המקום שבו הוא מעמיד את
היצירה שלו הוא "כדור הארץ ללא טופס ,חלל ריק ,ולא חשוך לגמרי ,עם אור ".אז עכשיו דמיינו בעיני רוחך מה אלוהים הוא
לראות ,מנסה להראות לנו .הוא יצר את היקום ,המקום שבו הוא קורא את "אדמה" ,הוא לאן הוא הציב את היצירה שלו ,הוא חלל חסר
צורה כהה; חלל של כלום.

כדור הארץ
" משמש כאן אינו מתייחס אל כדור הארץ . .זה מה אלוהים קורא המקום שהוא הריק ,היכן
ברצוני לציין כאן ,כי המילה"אדמה
",
הוא ממקם את אשר הוא יצר .אני בזה כי תוכלו לראות בפסוקים אחרים כמו קראת את התנ ך ,שתי משמעויות אחרות המילה"אדמה
הארץ ,על אדמת כדור הארץ ,שלושת המשמעויות של המילה אותה יש חשיבות הבנת האל הבורא ,אבל אני אתן לך ל כפמ.
לחזור שלי הוכחת הפריטים החזותיים משמשות בתיאור היצירה שלו ,עכשיו אתה רואה מה אלוהים היה מסתכל? אני עוצמת
את העיניים ואני רואה חוסר עצום כהה האין ,אשר רק הניח את היצירה שלו (העמוק) לתוך.

המילה עברה
 2החלק השני של בראשית  1:2זה אלוהים אומר לנו מה הוא נכון אחרי ברא את היקום ,ולאחר שהוא נוטל זה בריק כהה.
"ועבר רוח אלהים על פני המים ".פסוק זה אומר לנו הרבה יותר מאשר רק קורא שהמילים אחרת יכול להציע .שוב אתה צריך לשאול
את השאלה ,מה אלוהים אומר לנו כאן? וכך התחלתי על-ידי הפיכת בטוח שאני מבין המשמעות של המילים .להפתעתי המילה האנגלית
" אין המשמעות .הנחתי שזה היה . .נתתי את המילה רוח להביע ,הנשמה ,או את מהותו של אלוהים ,תחפש את המילה במילון זה
"רוח
מוגדר חיים נותן כוח ,או המהות של האל .כאשר אתה מסתכל הרוח המילה אברו התנ ך עם זאת ,משמעות מלאה יותר בא לידי ביטוי.

רוח אלוקים
 Ruwachאשר מוגדר ,הרוח; על ידי הדמיון בנשימה ,דהיינו הגיונית (או
"
המילה העברית המקורית עבור המילה רוח ,הוא"
אפילו אלים) נשיפה ,אוויר ,כעס ,רפרוף או לנער עם הפיצוץ של נשימה ,כשהתוצאה היא רועדת או רוטט . .כבר ,שתי המילים האלה,
"עלתה ורוח ",להעניק פירוש הפסוק כולו שונים כמו שאלוהים התכוון להביע.

ההסבר של אלוהים
" הנחתי התכוון כי אלוהים נעה פני העמוק או כאל יש  rewordedאת זה ,המים .כפי שניתן
הביטוי"עבר על פניו של המים,
לראות את ההסבר הקודם שלי של המילה "עלתה" ,ועכשיו עם ההגדרה בעברית של המילה "רוח" ,משמעות חדשה מגיע אור של פסוק
זה.
המילה עלתה שפירושו בעברית עתיקה דגירה ,וזה בתורו אומר להרהר ,לחשוב עליו או לתת אותו שיקול .עמוק אשר ברא
אלוהים או באלפיות שניה את היקום לאחר בניצוץ הבריאה .אז אלוהים הוא הרהור ,או נותן לזה הוא פשוט יצר.
אני רואה את אלוהים ,להביט על היצירה שלו ,נותן שיקול דעת לגבי איך לתמרן אותו כדי ליצור לתוך את אשר הוא רוצה שזה
" ,היא רפרוף או לנער  broodedאחרי שלאלוהים יש מעל או חשבתי היוצר שלו ,הוא
יהיה החלק השני של המשמעות של המילה"רוח
מתחיל לנער אותו ולגרום לו רפרוף מאת נושף עליה עם כוח גייל את נשימתו.
במחצית השנייה של הפסוק ,אלוהים קבע הצורה הנכונה כי הוא רוצה את היצירה שלו בסופו של וממשיך כדי לתפעל את
העמוק או המים ,על ידי פיצוץ עליו; הרוח  wordמשמש כאן ,אומר לפוצץ על העמוק ,אבל במהלך נושף עליה ,כמו ההגדרה אומרת לנו,
מבריאתו של האלוהים מתחיל לרטוט וללחוץ.
אז תן לנו לבדוק שוב .אלוהים יצר את היקום ,אשר הוא מיקמה לתוך חלל אפל; הוא ואז מביט היצירה שלו ,ואז מתפוצץ עליה.
עם זאת ,הוא לא רק נושף עליה ,אך כפי הגדרת עברית מרמז ,זה רוח עם אלימות ,נשיפה או פיצוץ של נשימה ,כמו סופה לכפות רוח
הים ,הגורמת לה לרטוט ולנער אז .לכן אלוהים מתמרן את העמוק או המים ,כדי ליצור כמה שהוא רוצה זה טופס ,לזה אני קורא האל
מבוקר התהליך האבולוציוני .הסבר זה של מה אלוהים עשה הוא הרבה יותר טוב בלתת לי הבנה של התהליך שהוא עוסק .הסבר זה נותן
תיאור חי יותר בשבילי לדמיין.

משל קערת מרק
יש לך קערה חם מהבילה של מרק לפניך ,לטבול את הכפית לתוכו ,אבל לפני מיקומו בפה שלך .אתה תנשוף על זה .מה שעשית
כרגע היא מניפולציה נוזלי בכף שלך .על ידי גורם לזה להתקרר ,מהר יותר ,הוא הופך להיות זמין למיקום בפה שלך מוקדם יותר .נכון
בסופו של דבר ,למרק את הכפית שלך ירגיע אז אתם יכולים לאכול בזמן משלו ,אבל אתה בוחר לא לחכות ,אז אתה להפעלתו.
אלוהים לא הולך לאכול היצירה שלו ,אבל מעשה משבי בהמרק גורם המולקולות המרכיבות המרק להאט ,בצורה איטית יותר
המולקולות דחוס יותר המרק .הקיטור העולה מן שלך קערת המרק הוא מולקולות אדי מים ,כי הם נעים במהירויות הרבה יותר מהר
מאשר הנוזל .אם אתה מבין זה ,איטי המולקולות למטה יותר ,את המרק יהפוך קרח ,להקשיח.

העמוק הוא מים H2O
כמו עם המרק שלך ,זה שזה אלוהים עושה אותו הדבר .על ידי פיצוץ על הנוזל חם ערב  ,H2Oהמהווה הטופס המקורי של
היצירה שלו ,ולכן הוא מתייחסת אליו בתור "המים" ,הוא גורם החומר ממנו להתקרר רק מהירות שהוא רוצה להתקרר ,ובכך גורם של
האבולוציה מבוקרת של הנוזל.

הבנת המדע של הבריאה
בצורתו המקורית ,אלפיות השנייה לאחר בניצוץ הבריאה ,מה שמדענים להתקשר (המפץ הגדול) ,היו רק  2אלמנטים שקיימים,
חמצן ומימן .כל יסודות כבדים יותר נוצר את האלמנטים האלה ,במרכז של הכוכבים פרוטו ,גורשו כאשר הכוכבים האלה הלכו סופר
נובה.

נוצרו גלקסיות
בפסוקים שלעיל ,אלוהים אינו רק נושבת על העמוק זאת ,פיצוץ ,או כוח רב עוצמה של נשימה ,רועד .זה מתחיל את הנוזלים
כדי להתחיל לפתח את מערבולות ,מערבולות ,בדיוק כמו נוצרים בכף שלך כשאתה נושף עליה .זה מזה שאני יכול לראות כי נוצרות
הגלקסיות של היקום.

אלוהים הבורא
 .אני מודע לכך כי חלק ההסבר פשוט נתתי ואינה נתמכת על ידי בתנ ך.
זוכר :אלוהים נתן לנו את היקום כולו ללמוד כמו גם בתנ ך .יש לי עניין במחקר של כמה מן המדעים ,אז למדתי של קבוצה
של מדענים אשר קבעו כי היקום ,רק אלפיות השנייה לאחר המפץ הגדול ,קיים בצורה של נוזל חם ארוחת ערב .H2O ,ההסבר הזה הוא
כך קרוב מה שאלוהים אומר בתנ ך ,כי אני אימץ את זה כ.true -

חשיפת השקר של השטן
אני הראתי לך את התצוגה הפשוט של מה מילים שחשבת שאתה יודע את המשמעות של ,למעשה יתכן מתי להכניס ההקשר של
מה אלוהים מנסה לומר לך.
זכור :המתרגמים של העברית העתיקה ,יוונית רק יכול לתת משמעות למילים כמו מי שיצרו את התרגום הבין את המשמעות,
עם השפעת השטן ,המשמעות פגום אפילו יותר .לכן ,זה תלוי בך כדי לקבוע בעצמכם מה אלוהים אומר לך .לכן חשוב כי אתה מקבל

הסברים אחרים לגבי משמעות או כוונה כתבי התנ ך .אלוהים רוצה לקיים יחסים אישית ואינטימית איתך .זה יכול להתרחש רק אם אתה
אישית ואינטימית איתו .זה עלול לקחת קצת עבודה ,זמן ,אבל לא חיי נצח שווה את זה?

הודעת טקסט מאלוהים
התנ ך הוא אלים דרך מדבר אלייך ,ולכן השטן רוצה לזהם אותו בשקרים שלו .אף על פי הספרים של התנ ך נכתבו לפני אלפי
שנים ,המילים הן בחיים ,כאשר קראת אותם היום ,יש להם משמעות עבורך היום בדיוק כפי שהן נראו לאלו שחיו לפני אלפי שנים.
הספרים של אלוהים של נביאים ,שאלוהים מדבר אליך ,עכשיו היום ,כאילו הוא שם בחדר איתך ,כמובן ,הוא .אלוהים שולח לך הודעת
טקסט ,באותו זמן כמו שאתה תקרא את המילים של התנ ך ,מקשיב ,אתה יכול לשמוע אותו?
כפי שאתה יכול לראות השטן משקר לנו על-ידי שינוי המשמעות של המילים כאשר הוא משפיע על תרגומים שלהם.

השקר הגדול של השטן
האל יום מנוחה
ישנם כמה נוצרים זה דיברתי שמאמינים בזה כל עוד אתה מתבונן יום מנוחה; אתה בהסכמה עם המצוות הרביעי של אלוהים.
עוד יאמינו ,כי זה לא משנה איזה יום בשבוע כי זה הוא שמר על ,זה השקר של השטן.

מפיו של אלוהים
מה שנאמר מפיו של אלוהים האמיתי ,להיות דבקה ,המשיך בדיוק כפי שאלוהים דיבר עליהם ,על ידי כל מי בחר לסגוד אלוהי
היקום .לכן זה הכרחי כי אתה יודע מה פירוש המיועד של דברי אלוהים ,עוד שניתן בורות לגבי מה עליך לעשות או לא לעשות בכל הוד
סגידותך של אלוהים.

שומר השבת ביום השביעי של אלוהים
רבים אשר דיברתי גם קוראים להם נוצרי ,לא לשמור שבת ביום השביעי ,הם מאמינים כי ביום הראשון של השבוע (יום
ראשון) היא השבת הלורדים .אני רוצה לראות מישהו כדי להראות לי בכתבי הקודש איפה אלוהים או אלוהים מצווה או מורה אותנו כי
ביום הראשון בשבוע הוא יום הקדוש של אלוהים ,ולפיכך השבת הקדושה של אלוהים . .אין כתבי הקודש ,שבו אלוהים או אלוהים ,לתת
הוראה או פקודה שאנחנו לשמור ביום הראשון הקדוש .השביעי יום של הבריאה כפי שמוזכר בספר בראשית ,את הדיבר הרביעי נתון
שמות ,כמו מאוד ברורות ,כי זה היום השביעי בשבוע זה אלוהים בכל יום ולא קידש . .וזה היום השביעי בשבוע זה אלוהים מצווה לנו
לזכור לשמור את זה קדוש.

אם אתה מאמין בזה זה חטא להרוג ,אז למה זה כל כך קשה לך לקבל את לא שומרת שבת ביום השביעי הוא בדיוק כמו חטא .זה
" אם להרוג מישהו זה חטא ,אז כך גם זה חטא להתבונן לא האל השבת הקדושה בדיוק
לא נכלל ברשימת עשרת הדיברות לצד",לא תרצח?
כמו אלוהים יש לנסח את זה ,אל תשים מילים לפיו של אלוהים ,הוא מתכוון למה שהוא אומר ,זה תלוי בנו ללמוד ,ללמוד ולדעת האל
נועד המשמעות ,ולאחר מכן לציית המילה שלו .כדי לתת תמיכה מה שאמרתי אני רוצה שלבחון הן את יום השביעי של היצירה ,ולאחר
מכן את הדיבר הרביעי.

ביום השביעי של הבריאה
לכן את השמים ואת הארץ היו מסתיימות ,ואת כל מנחה אותם .על האל ביום השביעי הסתיימה עבודתו שהוא עשה; שהוא נח ביום השביעי
מהעבודה שלו שהוא עשה .בראשית 2:1-2

לקחת

הערה :לעיל אלוהים אומר לנו פעמיים שזה היה יום השביעי כי השלים את העבודה שלו ,זה היה גם ביום השביעי

שהוא נח .למה אתה חושב שאלוהים חשה צורך בעצם לחזור על עצמו בזה? אני מציע שזה כדי לגבש הביתה את הרעיון במוחם של
האדם הוא היום השביעי ,לא באותו יום שני האירועים התרחשו על...

קידש ומבורך
",אשרי" היום השביעי ,ואלוהים"קדושה" זה :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר ועשה .בראשית 2:3
פעם נוספת ,ועבור שלישי זמן בפסוקים רבים ,אלוהים חזרה את עצמו .אלוהים רוצה להבין שזה הוא ,אלוהים של הבריאה,
אשר יצר את היקום הזה ,שזה ביום השביעי ,שהוא ,אלוהי היקום לנוח.

המבורך שהוגדרו
מעל ומעל חוזר על עצמו ,אלוהים אומר גם על משהו שהוא עשה .שהוא לא עשה על כל שאר ימי הבריאה ,ואת זה הוא"ברוך
"
 Sanctifiedהיום השביעי .השאלה שאתה צריך לשאול היא מה זה כלומר ,מהי המשמעות של ברכה זו,
"
היום השביעי ואז הוא גם"
קידוש? על מנת לענות על שאלה זו ,שתחילה עליך לדעת מה אומר שתי המילים.
" "האמת ,או להיות
" מוגדרת בתור :הקדוש ,או מקודש ,מקודש .כמו שהסברתי קודם לכן ,המילה פירושה"קודש
המילה"ברוך
" מוגדרת בתור :קדוש ,המבורך ,נערץ ,לקדושים אשר אמר כי יש בעצם משמעות זהה כמו המילה הקדושה.
אמיתי ".המילה"קדושה
" אשר היא מילה אחרת עבור
 Consecratedמוגדרת בתור :קדוש ,קדוש או בסגידה .שוב ,יש לו בעצם משמעות זהה"קודש
"
המילה"
האמת ,או בהקשר אל הפסוקים לעיל" ,האמת של אלוהים".
אז מה כל זה אומר? כשאלוהים יצר היום השביעי של היצירה "הקדוש" הוא מכין השביעי ,יום שלו ב" -אמת" .מה אלוהים
אומר הוא היום השביעי של יצירה הוא יום הקדוש של אלוהים .למען האמת ,למעשה.

קידש שהוגדרו
 Sanctifiedמוגדרת בתור :קדוש ,המבורך ,קדושה ,ייעודי ,מטוהרים ,שאושרה .כפי שאתה יכול לראות ,זה לכן יש
"
המילה"
שוב פעם אותה משמעות חיונית כמו גם המילה "המבורך ",עם משמעות נוספת לא ניתנה עבור מבורך.
 Dedicatedמוגדרת בתור ,וחטאיו,
"
 Sanctifiedגם אומר ,כדי להיות מסור ,כדי להיטהר ,כמו גם אישור של .המילה"
"
המילה"
 Sanctifyingיום השביעי של היצירה ,אלוהים יש שנתרמו ,ביצע,
"
הציע ,תרמה ,ביצע ,נתן ,התחייב ,נכנעו .מה כל זה אומר הוא ב"-
באותו היום כמו יום קדוש ,יום קדוש ,למה ,כי ביום זה לנוח.
 Purifyאשר מוגדר כ :כדי לטהר ,לחטא ,לחטא או לחטא .לכן,
"
 Sanctifyהוא"
"
אחת המילים המשמשות לתת הגדרה למילה"
אלוהים לא רק הוא המאשר כי ביום השביעי של יצירת למעשה ,למען האמת ,יום הקדוש שלו .אבל הוא גם חטאיהם! טיהרת היום
השביעי ,שמעיד כי ביום השביעי אין חטא הוא כדי להיות מעורב ,זה אומר שאלוהים מתכוון כי האדם נשאר ללא חטא על זה יום אחד
בשבוע עם מטרה גדולה אף יותר מאשר בכל יום אחר בשבוע.

הדיבר הרביעי
זה ניתנת תמיכה נוספת ,של משמעות נוספת כאשר אלוהים הופך בידיו של היום השביעי של השבוע ,שבת או יום קדוש כאחת
את עשרת הדיברות.
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-
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והסתיימה ביום השביעי אלוהים את העבודה שלו ,שהוא עשה; שהוא נח ביום השביעי מהעבודה שלו שהוא עשה .בראשית 2:2
אלוהים בירך היום השביעי ,קידש זה :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר ועשה .בראשית 2:3

למה היום השביעי
למה זה חשוב כי ביום השביעי של השבוע ,ביום אחד קידש על ידי אלוהים ,להיות שנצפו והיום אין אחרות? הסיבה פשוטה היא
כי אלוהים מצווה שאנחנו שומרים שבת ביום השביעי שלו .עלינו לציית האלוהים .אחרי הכל ,או לא נוותר אמיתי ונכון פולחן האל
הבריאה .התשובה המלאה היא בעיקרו של דבר עניין של אהבה וכבוד עם זאת .אם אתה אוהב את האלוהים האמיתי ,הבורא של כל זה,
היוצר שלך ,זה תלוי בך ו ,אנו יכולים להתבטא רק אהבתו אליו על-ידי קבלת כי האלוהים הוא האמת ,וכשהאל מדהר ,זו המילה שלו כמו
המשמעות של המילים הללו חל כי עלינו לציית .אל תשים מילים לפיו של אלוהים .יודע כל מילה כי אלוהים מדבר יש משמעות ,כמו גם
לייעודו .זה הכרחי כי אתה לוקח זמן ומאמץ להכיר את אלוהים של המשמעות של כל מילה הוא מדבר ,מקבל משמעות מה שאחרים
סיפרו לך זה אומר.

אלוהים דיבר עם שפתיו שלו כי היום השביעי הוא היום הקדוש ,וכי ביום ההוא שעלינו לשמור את השבת שלו .כי אלוהים דיבר
עליו וגרם זה הכתוב כתבי הקודש שלו ,אז זה זה עבורנו שרוצים סוגדים אלוהי היקום לעשות כפי שהוא אומר לנו לעשות .דבר אחר
נוגע התנגדות הוא מי שאנחנו אומרים אנחנו סוגדים .איך אתה יכול לתת הפולחן כאשר אתה גר אי ציות?

הבנת את הדיבר הרביעי
בואו נעבור על כל משפט ב הדיבר הרביעי ,כדי לקבוע את המשמעות של המילים הללו כפי שנאמרו על ידי אלוהים.
זכור את יום השבת :המילה זכור אומר :זוכר משהו? אכפת לך ,או להיות מודע משהו ששכחו ,כדי לשמור על רעיון בזיכרון,
מבלי לשכוח את זה ,כדי לשמור על מישהו או משהו בראש תשומת לב או התחשבות ,כדי להנציח את משהו.
לזכור משהו מחייב שיש לך .יש לו ידע על זה קודם .איך אתה זוכר משהו שמעולם לא היה שום ידע מראש? אז זה גורם לנו
לשאול השאלה ,מתי אנו רוכשים את הידע הזה כי אלוהים רוצה לזכור?
בפעם הראשונה שאלוהים נותן אזכור ליום השביעי ,הוא בראשית שנתתי לעיל ,שלו דיון לגבי האל יום מנוחה לאחר סיום
העבודה ששת הימים של הבריאה . .זה לזה ,בריאת היקום ,אלוהים רוצה שנזכור ,ואת העובדה כי אלוהים מקודש ביום השביעי של
השבוע .יש אלוהים מעולם לא מקודש בכל יום אחר בשבוע ,רק השביעית.
" מוגדרת בתור :ייעודי או שהתפרק למטרות דתיות ,המוקדש השירות של אלוהים ,אלוהים
לשמור על הקדושה :המילה"קודש
או אלילה ,הנוגעים ,השייכת או ישות אלוהית או כוח.
" ,משמש על ידי אלוהים .כי המשמעות היא הטובה
במחקר שלי כתבי התנ ך מצאתי כי אין הגדרה אחרת עבור המילה"קדוש
ביותר בא לידי ביטוי המילה "אמת" .כל מילה צפנת נכון ,והיא האלוהים ניתנת גם בתור מילות האל הקדושות ,ובכך להיות הקודש הוא
להיות אמיתי.
אז אלוהים הוא אומר" ,זכור ,את יום השבת ,לשמור את זה נכון ".אם תציית אלוהים אז את הקודש ,אתה הקודש כי אתה
לקבל ולהאמין כי האלוהים הוא נכון .על מנת לשמור את דבר האלוהים האמיתי ,אתה צריך זכור את יום השבת ולשמור באותו יום כמו
ביום הקודש האמיתית.
שימו לב :זה לא בידיו של שמירת השבת אשר אלוהים כי אנחנו זוכרים ,אבל כדי לזכור ולשמור את היום הקדוש .היום ,לא של
שמירה.
",
שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אלוהים ואז נותן הגדרה של איך לשמור את דבר האלוהים"נכון
אתה תעשה כל שלך לעבוד ששת הימים הראשונים של השבוע ,אבל אתה לא עובד ביום השביעי ,אלוהים יש מקודש באותו היום לא
אחרים.
" מוגדרת בתור :כדי להגדיר בנפרד לשימוש קדושה; לקדש,
ו מבורך היום השביעי ,ואלוהים שעתקו אותו :המילה"קדושה
לעשות הקדוש; לטהר ,לעשות משהו אמצעי להשגת קדושה או מקור של חסד.

" היום השביעי כמו אלוהים
" ",שמור
" ,עליך"זכור
כדי לשמור על זו העובדה ,שאתה מאמין כי אלוהים יתקדש יום השביעי",נכון
השאיר את זה , ,מנוחה ,בלי צירי לידה.
" מתייחס גם העוסקים במסחר מכל סוג שהוא .כי אלוהים אמר שאתה לא יכול "עבודה" הוא גם
כדי"לעבוד או כדי עבודה,
אומר בטח לא לעסוק קנייה או מכירה של משהו בשעות של השבת גם .זו ניתנת תמיכה הבאות.

קנייה או מכירה ,סימן החיה
הוא  causethכל ,הן קטן ,גדול ,עשירים ועניים ,חינם ,האג ח ,כדי לקבל סימן יד ימין שלהם או המצח :ו כי אף גבר לא יכול לקנות או
למכור ,שמור הוא זה היה הסימן ,או את שם החיה ,או את המספר של השם שלו .ההתגלות :16-17 13

פרשנות פופולרי
הפסוקים הנ ל ,מתוך ספר ההתגלות ,כבר הבנת ,את השקרים של השטן .הפרשנות הפופולרי של הפסוקים כי השטן ,כוחות כל
מי רוצה לקנות או למכור כדי לקבל את הסימן שלו( ,את הסימן של השטן) ,אחרת הם לא יוכלו לקנות או למכור.
תן לחשוב מה אלוהים אומר אולם . .שאלוהים מחליט מי מקבל מארק האלוהים ,וזה גם אלוהים מי מחליט למי יש הסימן של
החיה . .זה העניין ,זה לא שאנשים כוחות השטן כדי לקבל הסימן של החיה ,אבל זה הוא " "causethאותם לקבל את הסימן.
" מוגדרת בתור :אדם או דבר שעושה משהו יקרה או קיים או שהוא אחראי על משהו יקרה .
המילה"גורם
לדוגמה :השטן גורם לך להתבונן ראשון כמו השבת דרך מאבקיה והולכת השקרים שלו .זו הבחירה שלך לשמור שבת
ראשון ,כי אתה לא נאלצים לעשות זאת .נכון ,אתה עושה זאת בגלל שקריו של השטן ,נותן לך לחשוב שזה יום הקודש של אלוהים,
כאשר הוא לא.
אני רוצה לציין כי הגדרה זו אינה המילה "אילצה" לקבל מוזכרים .השטן לא יכריח אותך .לעשות משהו ,אבל השקרים שלו
" לך לחטוא.
הפכו את בור אלוהים של ,הוא כל כך"גורם
השטן הוא הסיבה למה לך לקנות או למכור בשבת ,כי הוא משוכנע אתה ביום הראשון של השבוע ,יום ראשון הוא היום הנכון
של האל .זה דרך השקר הזה שאת תעשי לשוק או לעבוד בשעות של השבת ,כי אתה בור אלוהים של.
לכן ,השטן  causethמי לקנות או למכור בשעות של שבת כדי לקבל הסימן של החיה .זה מאומתת בספרי הבאות" ,כי אף גבר
" מה אלוהים אומר זה לא האיש הזה הוא לקנות או למכור בשעות של השבת ,וזה
לא יכול לקנות או למכור ,שמור הוא זה היה הסימן.
רק אלה שיש להם הסימן של החיה( ,אלו אשר הלכו שולל על ידי שקר השטן) ,למעשה לקנות או למכור במשך אותן שעות הקדושה.
אם אתה סוגד אלוהים כפי שהוא מצווה ,לשמור על הקדושה שבת ביום השביעי ,כפי דבריו? להגיד לנו ,ואז תדע לא כדי לקנות
או למכור במשך שעות היום השביעי ,מי להמשיך עוד יום כמו השבת ,לא יבין אלוהים של ,אז הם יחשבו את שום דבר ללכת חנות ,וכו ',
ביום השביעי.

הסימן של החיה
שוב זה לא מבינים לעשות שקריו של השטן .השטן הזה שקר אומר לנו בבאחרית הימים ,נביא שקר ,צורר המשיח יכריח אותך
לקחת על המצח שלך או את היד שלך ,הסימן של החיה .אם אתה לא מצליח לקחת את הסימן הזה אז לא תוכל לקנות או למכור משהו.
בשקר הזה ,השטן נתן פרשנות שווא של הפסוקים הבאים.
הוא  causethכל ,הן קטן ,גדול ,עשירים ועניים ,חינם ,האג ח ,כדי לקבל סימן יד ימין שלהם או המצח :וכי אף גבר לא יכול לקנות או למכור,
שמור הוא זה היה הסימן ,או את שם החיה ,או את המספר של השם שלו .ההתגלות :16-17 13

לא תמצאו דבר בתנ ך חושף האל הוראות או המצווה כי הוא אלוהים העביר את השבת ביום השביעי של השבוע ליום הראשון.

אמיתה של אלוהים

זוכר , :אם זה לא נאמר על ידי אלוהים .זה שקר .אתה צריך להבין מה קורה כאשר אתה מאמין

השקר של השטן .אם אתה נחשב ראשון כמו השבת הקדושה של אלוהים ,אז לא תיתן מחשבה שבת ככתוב השבת .בגלל זה לא תחשבו
פעמיים על יוצאת לשוק כדי לקנות מצרכים ,או לעצור כדי למלא את המיכל של המכונית שלך עם גז ,או כדי לעבור אירוע ספורט
ולקנות דמי כניסה.
הרשימה הבאה היא דוגמה שלדעתי הטוב מגלה האמת של דברי אלוהים .אם אתה ,בגלל השקרים והתופעות תרמיות של השטן,
לשמור השבת ביום הראשון של השבוע( ,ראשון) ,ולא על היום של השבוע שבו כתובה בתנ ך של הדיבר הרביעי( ,שאלוהים דיבר) ,אז
אתה לא אוהב אלוהי היקום ,אבל השטן.

זיוף אלוהים
השטן בכוונת מזויפת או שאני צריך להגיד תחליף את עצמו .אלוהים .אלוהים ,על ידי הקמת דת יש את הצליל ואת התחושה של
פולחן האל ,אבל זה מעוות של מה שאלוהים דיבר ,ובכך את תסגדו אלוהים ,אבל השטן .השבת ראשון היא המפתח שהדת שקרית.
בתור שכזה ,אתה נותן שום מחשבה לשמירה יום השביעי הקדוש ,אבל במקום לצפות ביום הראשון כמו השבת .כי אתה לא נותן שיקול
דעת על קדושתו של יום השביעי( ,שבת) ,לעסוק בדברים חוטא כמו קנייה ומכירה במהלך היום היחידי בשבוע שהאל יצר קדוש ,אם אין
לך בעיה לעבוד בשבת ,או לערב את עצמך בתוך כל פעילויות מסחריות אחרות ,בגלל הענותך של ראשון כמו השבת אז השטן causeth
לך לחטוא נגד אלוהים  ,ובכך נותן אלוהים כי אתן לך הסימן של החיה.

הימים שם
" מה אלוהים אומר זה" ,אני מאומצת שישה ימים ,בימים ההם .אני
ואז אלוהים ממשיך ," ,אבל היום השביעי שבת ה' אלוקים.
האל שלך גרם השמיים לבין הארץ ,הים ,ואת כל כך בהם .לכן ,כפי שעשיתי ,עליך לעשות ,וזה עובד ששת הימים ולשמור הקדוש יום
השביעי (שבת)".

אתה צריך לדעת כי המילה "שבת" אינה מוזכרת בספר בראשית .השבת הוא השם אשר אלוהים נתן ליום השביעי של השבוע.
היום השביעי בשבוע הוא יום הקדוש של אלוהים ,המילה שבת אומר :היום הקדוש של האל .הקיסר קונסטנטינוס לספירה  s'300לשנות
את שמם של ימי השבוע לתת תהילה לאלים פגאניים ,אז גם אלוהים של הבריאה ,תחילה בשם יום השביעי את השבת.

הקיסר קונסטנטינוס
ביום הראשון של השבוע שהקיסר קונסטנטינוס בשם ראשון ,ולכבוד הפגאני לאל השמש .אלוהים לראשונה בשם ביום השביעי
של השבוע ,השבת .אז כדאי שתדע הקיסר קונסטנטינוס ביום השביעי של השבוע שבת ,הקרוי על שמו של האל הפאגאני ,שבתאי .בדרך
זו ,השטן במאמצים לשכתב ,לשנות את הזמנים ואת חוקי האל ,בדיוק כפי שנובא אלוהים בבית הספר של .Daniel

ואזי אתה לא עובד
" מוגדרת בתור :הפונקציה של השלמת תהליך או בביצוע משימה ,המאמץ לעסוק כדי להתפרנס ,לרכוש את
המילה"עבודה
העושר שאתה צריך לקיים לצרכיך היום הגוף ,משפחה ,בית.
בשישה ימים האל ברא השמים ,האדמה ,הים ,את בהם ,והוא נח ביום השביעי :מה האל בירך את יום השבת ,ואת זה
מקודש כי אלוהים יש עמל שישה ימים שישותו הבריאה ,הוא מורה כי אנחנו עובדים גם רק שישה ימים ,כמו הצגה של כל הכבוד על
המאמצים של אלוהים .בעת הצגת כל הכבוד בשביל מישהו ,אתה מראה להם את האהבה שלך ,כאשר מי להמרות את פי אלוהים ,זה סימן
של חוסר אשר הוא מבית היוצר של השנאה שלך בשבילו .ככל אלוהים אתה מודאג או "אהבה" הוא או אתה "שונא" אותו ,אין באמצע,
אין שטח אפור.

האמת של אלוהים
אין יותר מה לומר בנוגע לכל זה אז הרשי לי להמשיך את הדיון הזה עוד פעם חוזרת את הדיבר הרביעי.
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה .שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ולעשות כל שלך לעבוד :אבל היום השביעי הוא השבת של
האדון האל :זה לא עשה כל עובד ,אתה ,נא את-בנך ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת ,ולא את הבקר ,ולא את זר הנמצא בתוך שערייך .כי
בעוד שישה ימים האל ברא השמים ,האדמה ,הים ,את בהם ,והוא נח ביום השביעי :מה האל בירך את יום השבת ,מקודש זה .אקסודוס 20:8-11

המילה עבודה
" ,יש יותר מעורב המשמעות שלה מאשר העבודה שמקיימים לך באופן אישי .העבודה
כמו בשימוש הפסוקים הנ ל ,המילה"עבודה
 wordחל גם על כל סוג של מסחר או עסק ,אתה מעורב .בקיצור ,כל דבר שכרוך את קונה ומוכר של משהו ,באמצעות הילך חוקי או
בארטר .לכן ,כאשר אתה רוכש משהו בשעות של השבת( ,שבת) ,אתה בהפרה של שבת ביום השביעי .זה לא משנה כי אתה לא מקבל
שבת כמו השבת הלורדים או לא ,אתה עדיין בהפרה ,וככזה אלוהים ייתן לך את הסימן של החיה.

כשאתה הולך לחנות כדי לבצע רכישה ,אתה לגרום לאחרים לחלל שבת הקדוש הלורדים .העובדה כי החנות פתוחה לעסקים
ומעסיקה עובדים שם כדי לקחת את הכסף שלך תמורת הרכישה ,גורם לך לחטוא פעמיים ,פעם אחת כי אתה הפרת השבת ,אלא גם כי
אתה גורם לאחרים מפרה.

הגורמים מילה
השטן גורם לך לשבור את השבת על ידי מרמה אותך לתוך להאמין כי ביום ראשון הוא השבת .התגלות  16ו ,17 -ואף לא כל
ההגדרות השתמשתי ,המילים כוחות או לא משמשים ,השטן עושה לכפות שתיקח את הסימן של החיה ,אבל השטן גורם לך לקבל את
הסימן.
כאשר ישוע מחזירה הופעתו השנייה של ישו ,הוא יסיר את כל החטאים מן הארץ ,וזה כולל השטן ,צורר המשיח ,ונביאי השקר.
זה יכלול גם כל אלה שנמצאים ציות האלוהים . .שאלוהים מחליט מי יקבל את מארק של אלוהים  ,ומי מקבל את הסימן של השטן.
השטן לא יכריח אותך .כדי לקבל את הסימן של השטן אז אתה יכול לקנות ולמכור ,אלא דרך שקרים ורמאות ,השטן גורם לך לקבל את
הסימן של החיה ,מן האל ,שכן דרך בורות לקנות או למכור ביום השבת האמיתי לורדים.

לדעת החטא מראש
חוקים אלה (עשרת הדברות) לשרת מטרה חשובה מאוד ,אחרים מאשר להראות לנו את אישיותו של אלוהים ,הם גם הודיעו לנו
מראש מה מהווה חטא .אם אתה יודע מראש ,שתבצע חטא ומרבה משהו ,לא תעשה את המיטב כדי למנוע לחטוא ומרבה לא את אשר
יגרמו לך לחטוא? על ידי שנתן לנו עשר חוקים אלה ,אלוהים הזהירו אותנו מראש איך לא לחטוא . .זה סימן את אהבתו אלינו ...אם אתה
מקבל השקר של השטן כי עשרת הדיברות אינם עוד נדרש ,כי כנוצרים אתה מעל לחוק ,ואז לא יהיה לך את הידע של עשרת הדיברות
לדעת אם הם לחטוא או לא.

עשרת הדיברות מילא
כאשר השטן אומר לנו כי מלאו את עשרת הדברות ,ולכן אין סיבה לדאגה בפולחן האל ,הוא מסיר את ציווי שלנו לדעת ולהבין
את חוקי האלוהים ,ובכך גורמת לנו נוטה להיות חוטאים בגלל הבורות שלנו בנושא החוק של אלוהים.
הדרך הטובה ביותר כדי להראות את האהבה שלך לאלוהים ,אשר הוא צדיק ,הוא להימנע חטא .על ידי לדעת וגר לחוקים של
המצוות ,להראות את האהבה והכבוד עבור האלוהים האמיתי ,המפתח כדי לבטא שזה אלוהים שעבורם אתה סוגד היא לשמור על מצוות
האלוהים האמיתי ,כמו גם על ידי שמירת השבת ביום אחד בשבוע שאלוהים עצמו יש קידש ,והוא עשה הקדוש.
אם אתם לומדים כי עשרת הדיברות הם כבר לא חשוב ,או כי הם התגשמו לעניין מתן אותם מיושן על ידי ישוע ,אז אתה כנראה
לא יודע מה הם .ייתכן לצטט כמה ,אך לא כולם .זה כפי שהיה איתי ,לפני אלוהים הראה לי את האור של האמת.

ישוע והחוקים מילא
אז השאלה שאני חייב לשאול ,למה אנחנו חושבים כי נתמלאו את המצוות של אלוהים ,מה זה אומר צרות?
חושב שלא כי .באתי כדי להרוס את החוק ,או הנביאים :לא באתי להרוס ,אבל להגשיםMatthew 5:17 .

כפי שאתה יכול לראות ,ישוע בעצמו אומר לנו שיש לו לא באים להרוס את החוק או הנביאים .לכן להרגיש להבין מה ישוע
למעשה אומר לנו בפסוק לעיל.

הגדרת להשמיד
" מוגדרת בתור :כדי להרוס משהו או לצמצם משהו שברים ,להרוס משהו או לעשות משהו חסר תועלת ,לבטל,
המילה"השמד
לבטל ,או לסיים משהו.
נשאלת השאלה אם כך" ,איך אתה הורס איזה חוק ,או נביא?"
כדי להרוס את חוק ,לבטל או לבטל חוק .ובכל זאת ,ישו אומר לו לא כדי לבטל או לבטל ,אז למה אז אתה מאמין השקר של
השטן אומר לנו כי לממש את החוק ,ישו הפכה אותו מיושן?
איך אתה הורס נביא? נביאי האל מתים כולם מתים ,אז איך אתה להרוס אותם .כדי להבין את זה שאתה צריך לדעת מה נביא
וכולל על אותם מה זה אשר פוטנציאל שנהרס.
המילה נביא מוגדרת בתור :אדם שמדבר על אלוהים ,או אלוהות .אתה חושב על זה ,הנביאים של אלוהים מדבר לאלוהים? הכל
סובב סביב האמונה שלך ,המילים נכתבות בתנ ך האלוהים או הם נכתבות על-ידי מספר בן זקן אפור על פני תקופה של מאות שנים?
המילים נכתבו בתנ ך ,נאמר על ידי אלוהים ,או האם הם מחשבות ומאמין הגברים האלה כתבתי אותם?
הנביא של אלוהים הוא אדם דרך מי אלוהים מדבר ? .אתה מבין ההבדל בין משמעות אלוהים מדבר מילים הנביאים; ואז אמרו
לנו אלוהים אמר על-ידי כתיבת מילים אלה כדי לקרוא .אם זה כמו שאתה מאמין ,אז תביני איך הנביאים עלול להיהרס.
כדי להרוס את הנביא הוא לקחת את המילים האלו נכתב בספרים של התנ ך ,יעבד אותם מיושנים או שיש שום מטרה . .זה
הרצון של השטן ,וזה למה הוא סיפר על השקר כדי למלא את החוק של אלוהים ,זה לבטל או לבטל את ההסכם .ישו אומר כי הוא לא בא
כדי להרוס ,זה אומר כי הוא לא בא לבטל או לבטל את חוקי ,לכן ,חוקי האל ,עשרת הדברות ,הם עדיין ב כוח ,הצורך בפולחן האל אמיתי
ונכון.

להגשים את החוקים ואת הנביאים
" מוגדרת בתור :לעשות מה שנחוץ להביא או
זה שואל השאלה "כיצד ישוע להגשים ,אם לא על ידי השמדת?" המילה"להגשים
להשיג משהו צפוי ,הרצוי ,או שהובטח ,כדי להשיג ,להשיג ,להבין ,להצדיק ,גורמים לזה לקרות ,כדי להשלים ,כדי להביא לסיום .
אין שום דבר מכל אלה הגדרות מציע עיבוד חוקי מיושן .כאשר ישוע אומר לנו שהוא בא למלא ,זה להביא את החוקים ,את
הנביאים במלואם .
ואז השאלה צריכה להישאל" ,באיזו דרך? החוקים ואת נביאי לא גמורה .שהם צריכים להיעשות מלאה"

שתי קבוצות של מצוות
עשרת הדיברות יכול להיות שבור למטה לשתי קבוצות; ארבעת הראשונים לספר לנו איך אלוהים מצווה כי ניתן לסגוד לו.
ששת האחרונים לספר לנו על מוסריותו של אלוהים ,כבוד אישי שלו ,האישיות והאופי המוסרי שלו.
במצוות ארבע הראשונות ,ישוע נתן לא תיקון ולא הרחבה שלהם משמעות או כוונה .אלוהים הוא נצחי כדי נצחי ,שהוא מי הוא
מאז לפני היקום הזה אי פעם היה ,לפיכך ,כמה הוא דורש כי הוא ל"אל לא השתנה ,וגם לא שזה אי פעם ישתנה.

גם הוא בגן-עדן
זכור :אלוהי היקום הוא האלוהים של מלאכים לגן עדן ,כמו גם עלי אדמות .אלוהים דורש ובפקודות כי הם סוגדים לו בדיוק
כפי שהוא ציווה כי אדם לתת לסגוד לו .אתה חייב לעבוד את אלוהים את הראשון ארבע מצוות דרישת; אחרת אתה תסגדו אלוהים אלא
המצאה של משלך.
זה מוצג כנכון בפסוקים הבאים ניתנה לנו על ידי אלוהים כמו תפילה לאלוהים.
אחרי זה להתפלל  :yeיהיה אבינו שבשמיים ,יתקדש שמך . .תבוא מלכותך מלכותך ייעשה בתוך הארץ ,כמו בגן עדןMatthew .
6:9-10
אתה רואה ,אלוהים אומר לנו כי רצונו של אלוהים ,אשר תורתו של אלוהים ,הוא צריך להיעשות על האדמה כמו בגן עדן .זה
אומר לי כי המלאכים ,אשר בגן עדן ,אינם כפופים לאותו החוק כמו איש ,כי החוק נמצא את עשרת הדברות.
ששת המצוות ,מתייחסים למוסריות של אלוהים .אלוהים הוא ישות מוסרית ,וככזה הוא דורש כי הילדים שלו ,אנחנו הוא שיצר,
להיות מוסרי באותה מידה .אלה המצוות שישה להגדיר את ערכי המוסר המינימלי כדי לחיות את חיינו על ידי אם יש לנו סיכוי להיכנס
לגן-עדן .אבל אם אתה לוקח מבט מעשרת הדיברות שש ,הם רק רשימה חלקית של ההיבטים המוסריים כי אנחנו יודעים שיש אלוהים.
היא זו כי חוקי האל מומשה או הושלמה על ידי ישוע.

איך להשיג חיי נצח
לשמור על המצוות
 ,הביטו ,יבוא אחד ואמר לו( ,ישו)",טוב אמן ,איזה דבר טוב לעשות ,ייתכן שיש לי חיי נצח?" ויאמר לו",למה  callestאלף לי טוב,
לא טוב לא אחד ,כלומר ,אלוהים :אבל אם תעזבנו להזין לתוך החיים ,לשמור המצוותMatthew 19:16-17 .
"החיים" כי ישו מתייחס אינה חיינו תמותה על כדור הארץ אבל החיים הניצחיים המציעה אלוהים כמתנה למי שמציג את
אהבתם בשבילו .כדי בכך יש שום אי-הבנה .אילו מצוות ישו הדוברת של ישו ואז רשום חמישה מתוך עשרת הדיברות; ואז שוב חזר
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 .

רישום זה ,ישוע משאיר בחוץ את הדיבר העשירי ,זה:
לא תחמוד.

אתה רואה את ההשלכות של תשובה זו ניתנה על ידי אלוהים;  .הוא אומר לנו אם אנחנו שומרים את המצוות של אלוהים ,ליתר
דיוק ,את עשרת הדברות ,שיהיה לנו את התקווה של חיי נצח .ישוע לא אומר כי אנו נצרף לחיי נצח ,אבל אם כרצונך ,זה אומר כי אם
אנחנו נעשה את כל מה שנדרש מאתנו ולאחר מכן חיי נצח יכול להיות שלנו . .אנחנו חייבים להתחיל את תהליך הגאולה על ידי שמירה
על מצוות האלוהים ,וידוע לנו כי ישוע הוא מדבר על עשרת הדיברות כי הוא יש ברשימה רק חמישה מהם ,ואז הוסיף את הדיבר השני
שלו thou ,ואזי  love thyשכן כמו את עצמך.
אז רבים שקוראים לעצמם כריסטיאן לדחות את העובדה כי כאשר ישוע אומר" ,לשמור את מצוותי ",הוא רק מתייחס מצוותיו
שני .כמה עוד אתה צריך לדעת .לפני שאתה מבין כי השטן שיקר לך ,כדי שתוכל להמשיך להאמין כי המצוות של אלוהים לפלט המופק
מיושן?

כיצד ישוע להגשים את חוקי האלוהים?
כפי חייב שמוצג ,המילה להגשים אומר כדי להשלים או להביא לסיום .אני אשאל את השאלה אם כך ,איך ישו להביא לסיום את
המצוות של אלוהים ,אשר חוקי האל?

אם ישוע אומר לנו כי הוא בא כדי למלא את החוקים ,אז זה הגיוני להניח כי אם החוקים צריך למלא ,כי הם ולכן לא יכול להיות
מלא כפי שהיו קיימות בעבר הופעתו הראשונה של ישו .עשרת הדיברות אינן כל זה יש לדעת מיהו אלוהים ,ואף לא את חוקיו ,במיוחד
הקוד המוסרי שלו כי הוא מתכוון שאנו חיים על-ידי .המהות של מי הוא אלוהים ,הושלמו כפי שרשום בעשרת הדברות.
אם עשרת הדיברות אינן משקפות את אישיותו מלאה של אלוהים ולא על חוקי האלוהים ,אז באיזה אופן ישוע ללמד אותנו זה
מביא אותם במלואם? ישוע מלמד אותנו הרבה דברים אבל להלן רשימה של תכונות אלה המוסרי של אלוהים אשר שגילה לנו אינה
מופיעה מצוות האלוהים.
חמלה,
חבל,
מחילה,
נדיבות,
להיות פשוט,
כנות,
האנושות
להיות ללא רמאות ,
חסר בהתנהגות ( Lasciviousnessמחשבות מיניות לא מוסרי) ,ו
לא יועבר גאווה או מעשים מלא גאווה( ,יהירות).
אלה הן כמה מן התכונות המוסריות נוספים האל בעל שישו .לימד אלינו .בהוראת התכונות הללו אלינו ,ישוע גם הוסיף עם
דיונים שלו הרחבה משמעותו של שש המצוות כבר ניתנה לנו על ידי אלוהים . .זה בדרך זו כי ישוע ממלא חוקי האל ...פעם באה על
סיפוקה חוקי האלוהים לא מעובדים מיושן ,להיות עוד נתון שיקול דעת איך לתת סגידה לאלוהים ,הן תמונה מלאה של איך אלוהים רוצה
שנהיה; אלוהים רוצה לנו לשלב את המוסריות שלנו ,כל התכונות המוסריות האלה שיש לו .כאשר אתה חי את החיים שלך באותו סוג של
שלמות מוסרית ואלוהים ,ואז אתם הופכים להיות אחד עם אלוהים ,והוא מעין להשיג את צדקת האלוהים .כדי להמשיך לקבל את שקריו
של השטן ,על-ידי התעלמות עשרת הדברות ,נועד להבטיח את התוצאה הסופית שמה.
אם אתם רוצים חיי נצח ,אתה חייב לאמץ את המוסר של אלוהים ,הכל ,כמו המוסריות שלך ,ואז לחיות את שארית חייך במרדף
אחר המטרה של שלמות האל בעל .זוהי הסיבה מדוע אלוהים מתייחס שלך "עבודה" ,שזה משימה שצריך לעשות כל יום בחיים שלך.
להיות הצדיקים היא לחיות באותה פעילות או "עבודה".

איזה יום היום השביעי?
השאלה כבר ביקש ממני ,איך אנחנו יודעים באיזה יום בשבוע תחת לוח השנה שלנו הוא זהה ביום השביעי של השבוע ,כפי
שאלוהים עשה את השבת .אחרי הכל ,כמה אלפי שנים חלפו מאז שהוא כתב אותם עבור  Mosesולחזור אלפי שנים קודם לכן בתקופות
שלו עם אדם וחוה? זה הבא ואז עם השאלה ,באיזו שעה עושה היום השביעי להתחיל ולסיים ,תחת לוח השנה שלנו?

לוח השנה שלנו הוא בעיקר אותו כפי שהיה בתקופת ישו .שונו שמות ימי השבוע (על-ידי הקיסר קונסטנטין של האימפריה
הרומית ,אבל ביום הראשון של השבוע עדיין נופל על אותו עכשיו כפי שקרה לאחר מכן ,אנו קוראים ביום ראשון .זה הופך את היום
האחרון של השבוע תתקיים בשבת .זה ניתן להוכיח ,על ידי העובדה אשר ישוע לאחר מכן ,והעם היהודי ,של ימיו ,נצפתה השבת ביום
השביעי ,בתקופת ישו .אתה יכול גם להסתכל על כל לוח שנה ,ביום הראשון של השבוע ,או את אחד הרחוק משמאל של לוח השנה ביום
ראשון ,היום האחרון בשבוע או כל הדרך לצד הימני של לוח השנה הוא שבת .זה החזיק נכון מאז ימיו של ישו ,לכן ,אם ישו המשיך היום
השביעי כמו יום השבת ,כעדות הוא שהוא עשה ,אז כך גם אנחנו חייבים לשמור היום השביעי ,אם ברצוננו לקרוא לעצמנו ,חסידיו של
ישו.
קביעת השעה של היום ,כאשר היום מתחיל ומתי זה נגמר ,הוא קצת יותר מורכב .זה סובב סביב שבעת ימי הבריאה .להלן אמור
לעזור להסביר איזה זמן כניסת השבת מתחילה ,ואת הקצוות . .זה אפילו שאלה היא עדות עד כמה יעיל השטן כבר לשנות את התקופה על
חוקי האלוהים ,כמו אלוהים הזהיר אותנו .הוא היה בפסוק הבא.

לשנות את החוק ואת זמני 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 ,את חלוקת הזמןDaniel 7:25 .

שבעת ימי הבריאה
ו אלוהים קרא האור יום וקרא החושך בלילה .בערב ,בבוקר היו ביום הראשון -בראשית 1:5
הנה הדבר אצלך בראש .בשישה ימים ,אלוהים ברא את העולם ,ביום השביעי ,שהוא נח ,אבל הוא גם יצר משהו ביום השביעי,
או לפחות סופית הקמתה ,וזה שמירה על השבת.
דבר נוסף נוצר ב שבעת ימי הבריאה ,אשר אינם מוזכרים במפורש ,אבל זה נכון .בדיוק .אלוהים ברא "זמן" ,או לפחות איך
אנחנו צריכים לבחון את חלוף הזמן.
" מסביר איך אלוהים אומר זמן .השבת מתחיל בערב (שבת למטה) של מה שאנו
המילים",וגם בערב ,בבוקר היו היום הראשון,
מכנים ביום שישי ,אבל זה לא רק השבת מתחילה אז .אבל כך גם עושה יום חדש .הערב של כל יום בשעת בין ערביים ,הוא בסוף היום
הישן לבין תחילתו של יום חדש .לכן ,מה שאנחנו קוראים יום שישי ,בין הערביים לזריחה ,אלוהים מתייחס כמו בליל שבת .אנו קוראים
בשבת בערב זה באמת ביום ראשון בלילה.
הזמן כמו נברא על ידי אלוהים ,יש בלילה היום הראשון ,ואז בבוקר ,אז בפעם ביום ,כאשר השמש נמצאת בשמיים שמעלינו,
ואז בערב עד לשקיעת החמה מתחת לאופק .במילים אחרות ,לילה בא קודם ,אז ,אז הערב ,ואז-מבוקר יום חדש.

ההגדרה של חשכה כאשר השמש שוקעת ,כבר לא ניתן לראות .זה די לראות את הסביבה שלך אור ,אבל השמש עצמה הלכה
מתחת לאופק.
עבור כל אחד בחמשת הימים הבאים הבריאה אלוהים משתמש באותו הביטוי",בערב ,בבוקר היו ביום השני ,ביום השלישי,
" השטן יהיה לנו להאמין שאלוהים עשה זאת כדרך טולסון שלקח לו  6ימים כדי ליצור
יום רביעי ,היום החמישי ואז יום שישי סוף סוף.
את היקום ,ויום השביעי בעת שהוא נח .למרות שזה נוח לזכור את הדברים שאלוהים מושגת בכל אחד מימי הבריאה ,אשר לא הייתה
כוונתו של אלוהים שנתן מספר .הייעוד של אלוהים היה ,הוא לבסס הנחת היסוד הבאים:
שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל היום השביעי הוא השבת של האדון האל :זה לא עשה עבודה,
אתה ,ולא בנך ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת ,הבקר ,ולא מלכותך זר הנמצא בתוך שערייך :כי ביום  6האל ברא שמים וארץ ,
הים ,וכל אשר בהם ,והוא נח ביום השביעי :מה האל יברך את יום השבת ,מקודש זה .אקסודוס 20:9-11
אתה רואה ,אלוהים יצר יותר היקום במהלך שבעת ימי הבריאה ,אלוהים גם ייסד שבעה ימים בשבוע .אסטרונומיים ,יש דבר
אחר ביקום כפי שנראה מכדור הארץ שנותן סיבה לשמירה שבעה ימים בשבוע .רק את מסלולו של הירח סביב כדור הארץ ,השלבים
הבאים שלה אמרה הסיבה שהזמנת שבעה ימים בשבוע .אפילו את השלבים של הירח אינם מושלמים בשביל להחזיק שבוע יום שבעה,
אבל בגלל שאלוהים ייסד אותו יחד עם הבריאה של היקום ,אנו התבוננו בו.
הסיבה שאנחנו לא ימשיכו להתבונן היום כפי שאלוהים תכנן במקור ,קשור השקרים ואת תרמיות של השטן? ואת הניסיון שלו
כדי לשכתב את החוקים והזמנים של אלוהים.

מלחמה נגד הקדושים של אלוהים
והוא לדבר מילים"הגדול" נגד גבוהה ביותר ,אענוד את הקדושים של גבוהה ביותר ,ולא לחשוב על שינוי פעמים וחוקים :ו הם יינתן
לתוך ידו עד פעם ולא פעמים ,את חלוקת הזמןDaniel 7:25 .
המילה "הגדול" התווסף על ידי המתרגמים ,אם אתה קורא את הפסוק ללא מילה זו ,תהיה לך הבנה טובה יותר של המשמעות
האמיתית של מה אלוהים אומר .אתה יכול גם להחליף את המילה "הגדול" המילה "חילול הקודש" אשר יהיה אף קרוב יותר
המשמעות האמיתית .זה גיליתי כשניגשתי אליו המילים העברי המקורי כדי לאמת את האמת של פסוק זה.

אלוהים כתב את עשרת הדיברות
ישוע ואמר  ,Mosesבאים למעלה לתוך ההר ,ולהיות שם :ואני אתן לך טבלאות של אבן ,חוק ,ואת המצוות אשר כתבתי; כך י
ללמד אותם .יציאת מצרים 24:12
מה בני ישראל תשמור את השבת ,לשמור שבת לאורך כל הדורות שלהם ,עבור ברית נצחית( .השבת) זה סימן ביני לבין בני
ישראל לעולם :כי בשישה ימים האל ברא שמים וארץ ,ביום השביעי הוא נח ,והיה רענן 31:16 .יציאת מצרים17-

זכור :את הביטוי ,בני ישראל ,וכי זה לא אלה אשר הם צאצאים דם של ג'ייקוב ,אבל למי כמו ג'ייקוב ,היה להתגבר על
חטאיהם ולשמור מצוות האלוהים ,אשר נקראים בני ישראל .אלה שסוגדים לאל כפי שהוא מצווה .אם אתה סוגד אלוהים כפי שהוא
מצווה ,שמירה על כל עשרת הדיברות שלו ,כמו גם הוראה של ישו ,אז גם אתה ישראלית ,למרות שאתה לא דם מצאצאי יעקב.
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
אני לכלול את הפסוקים הנ ל להצביע ,כי החוקים אשר ישוע מתייחס בקישורים הבאים הם עשרת הדברות כתוב באבן ,נכתב
על ידי אצבע אלוהים ,אשר הוא סמלי כוונות אלים זה נשאר לנצח.

חוקי האל?Fulfilled ,
חושב שלא כי .באתי כדי להרוס את החוק ,או הנביאים :לא באתי להרוס ,אבל כדי למלא אתMatthew 5:17 .
בפסוק זה ,ישוע מודיעה לנו ,נכון מלפנים שיש לו לא באים להרוס את החוקים או הנביאים .אם אתה מאמין השקר של השטן,
כנוצרי ,אתה כבר לא כפוף לחוק ,כי איכשהו אתה מעל החוק ,וזה נשמר על ידי החסד של המשיח ,אז זה לא אומר כי החוקים יש כבר,
והחטא ,או הרס? איך אתה משלים עם זה עם העובדה כי ישו אומר שהוא לא הגיע כדי להרוס את החוק? זה לא יותר סביר להבין כי
השטן שיקר לגבי זה? אם ישוע אומר רק דבר אחד ,אבל שיגידו לך על ידי הכנסייה שלך דבר נוסף הוא באופוזיציה ישירה לכך מי
שדיבר ישו ,למי אתה מאמין?
אבל יש יותר חוקי מעורב מה ישוע אומר לנו ,אלוהים מתייחס גם הנביאים .כיצד אתה להגשים או להרוס את נביא? עליך
ראשית יודע איזה נביא של אלוהים היא .אם אתה הולך למילון לחפש את המילה נביא זה יגיד לך" ,אחד מי מדבר לאלוהים ".הגדרה זו
אינה נכונה בכל הקשור אלוהי היקום אולם .כל האלים האחרים שהיו שם אי-פעם היו הומצא על ידי ,קידום על ידי השטן ,וככזה היה
להם אין חיים .השטן הזה עושה זאת כדי לתת אלטרנטיבה הפולחן של הבורא .כל האלים האלה היו עשויים או מגולף על ידי ידו של
האדם( ,מ"דברים) ,רק האלים במוחם של אנשים ,לא אלים ,למעשה . .כי הם היו חיים ,ללא מוח ,זה היה הכרחי להיות אדם שידבר
בשמם.
אלוהי היקום יש את החיים ,החיים .אבל הבורא ,את מתנת החיים לכדור הארץ ,שם יהיה אין חיים ,כדור הארץ יהיה רק כוכב
מת עקרה כמו מאדים .לכן ,אלוהי היקום יש מישהו .לדבר איתו ,אין צורך כי הוא יכול לדבר בעצמו כעדות בתנ ך.
ההגדרה של נביא האלוהים ולכן ,אחד עד אשר אלוהים מדבר ? .אתה מבין ההבדל אלוהים מדבר לנביאים שלו ואז הם
כותבים מה אלוהים אומר להם למטה ,זה איך קרה הספרים של התנ ך .זה את הספרים האלה של הנביאים כי ישו מתייחס כשהוא אומר
שהוא ימלא הנביאים.
אז השאלה היא ,איך ישו הביא לסיום את הספרים של התנ ך? בזמנו של ישו התנ ך לא היה קיים .את הספרים האלה .שאנחנו
מתייחסים אליהם כמו להיות בברית הישנה ,היו לא נענו לדרישות לטופס ספר יחיד ,אך בספרים בגרימוורט . .זה מסיבה זו למה אנו

מתייחסים אליהם כמו הספרים של התנ ך ...זה לא היה עד הקמת הכנסייה של רומא לספירה  s'300לתיאורם הספרים שנכתבו על ידי
הנביאים מספר של האל לתוך שאותו אנו מכנים את התנ ך.
כשהיה ישוע האדמה בקרבנו ,ספרי הנביאים הכילו כל אלה נכתבו לפני הופעתו של ישוע .מאז ,עם זאת ,ספרים רבים אחרים
נכתבו על ידי הקדושים היום האחרון ,אלו שהיו השליחים של ישו .זה אלה מספר ספרים חדשים כי ישוע ממלא הנביאים.
הספרים של התנ ך הם מלאה ,אתה לא דרכם החוצה ושקול אותם מיושן ,בדיוק ההפך .כי אשר נכתב בתנ ך ניתנת משמעות על-
ידי מה כתוב בברית החדשה ,ודורש הרבה הכתוב בברית החדשה התייחסות הספרים התנ ך לתת משמעות מלאה עבורם .השניים נחוצים
כדי הבנה מלאה ומוחלטת של זה המתעתדת האל שבו אנו מבינים.
 .זה הכל נכון של חוקים של האל גם כן .חוקים אלה כמו בספרי התנ ך ,לא מושלמים ,רבים( ,אלה הנוגעים להקריב חיה) ,הם
מיושנים .כל אשר ישוע לימד אשר נרשם בספרי הברית החדשה ,לתת סיפוק והשלמת חוקי התנ ך.

ב אין אישור וייז מהחוק
אם אתה עדיין מאמין שישוע ביצע את החוק עד לנקודה של טיוח זה מיושן ,שקול אשר ישוע אומר בנוגע לנושא זה.
עבור טורוס",עד השמים ,הארץ מעבר ,כלל או כותרת אחד כלל לא יעבור מן החוק ,עד כל להתגשם" Matthew 5:18
אלה שנאמרו ע י ישו אומר לי כי הוא אלוהים מחשיב כל דיני עשרת הדיברות ,אחרים של הברית הישנה ,עדיין להיות בתוקף
נדרשים" ,עד כל להתגשם".
אני מודה ,כי הביטוי "עד כל להתגשם ",הוא קצת מעורפל ,אבל יש לי אין הבנה או הסכמה כי משהו עדיין התממשה ,ואז לבד
"כל" נתקל התגשמה .מסיבה זו ,אני ממשיך לבחון המשמעות המלאה של עשרת הדברות כמו להיות דרישה ,המועברים אלינו על ידי
אלוהים וציווה על ידי אלוהים.
יומת ולכן יישבר אחד הדיברות לפחות אלה ,יהיה ללמד גברים כל כך ,הוא ייקרא המעט בממלכת השמים :אבל יומת יהיה לעשות
וללמד אותם ,הדבר ייקרא הגדול בממלכת השמיםMatthew 5:19 .
אני לא יודע עד כמה ברורה לישו יש לגרום לך להבין כי חוקי האלוהים הם עדיין היבט נדרש של פולחן אלוהי היקום האמיתי.
השטן משקר ,אז אשר אתם תאמינו ,כי אשר היה נאמר על ידי השפתיים של ישו ,כתוב על ידי השליחים של ישוע כדי לקרוא ,או אשר
נאמר על-ידי מישהו ,אך אין כל בסיס בכתובים לתת לו תמיכה?
 .תחשיב את זה :המילה מילא לא אומר להביא קץ הרעיון כבר לא שימוש .אם תלך למילון תמצאו כי למלא את ההגדרה של
המילה הוא "כדי להשלים או להביא לסיום" .לכן ,מה לעשות את תורתו של ישו הוא את אשר לא הושלם ומביא אותו עד לסיומו .מה
זה אומר הוא ציוויים מוסריים  6כי הם ששת האחרון של עשרת הדיברות אינם שלמים .שישה אלו חושפים את האישיות ,האופי המוסרי
ואת הכבוד של אלוהים ,אבל הם לא כל זה אלוהים; לכן הם לא שלם .מה מוסרי של תורת ישו לחשוף הן היבט רבתי של מיהו אלוהים,
זה אומר כי תורתו של ישוע מביא לסיום את זהותו של האל ,אשר מוגדר על ידי עשרת הדברות.

באופן דומה ישו ממלא או מביא לסיום הנביאים .הספרים של התנ ך נכתבו על ידי הנביאים שחיו לפני כניסתו של המשיח.
הספרים של הברית החדשה נכתבו על ידי הנביאים השליחים לחיות במהלך או לאחר את ההתגלות של ישו .כתיבת הספרים התנ ך
בברית החדשה ,הבשורה של אלוהים היה הביא לסיום או מילא .הספרים של התנ ך בכוחות עצמם לא לספר את כל הסיפור ,אבל
כשמוסיפים להם הספרים של הברית החדשה ואז הסיפור מובא עד לסיומו .אין זה אומר כי חוקי האל נוספו על ידי ציווי מוסרי לימד על
ידי ישוע נמצאים כעת מיותרים ,יכול להיות התעלמו; זה אומר כי ישוע הרחיבה על חוקים או מוסר ,אלה כך שאוהבים אלוהים אולי נוכל
כדאי להתקרב כדי להיות אחד עם אלוהים.

מדי יום מסתיים הקרבה
בהלכות בספר ויקרא שקשורות הקרבת בעלי חיים ,ברוב המקרים ,הדיברות נכתב על ידי ידו של אדם ,Moses ,והם אלה
חוקים במשיח ישוע הפך ומבוטלת ,בדם של ישוע כקורבן שלו על הצלב בגלל חטאינו .על ידי הקרבה שלו ,הוא עשה משם עם המנהג של
הקרבת בעלי חיים.
היהודים ,לפני ביאת המשיח ,נדרשו להקריב ילד כבש או עז ,עבור הפוגות מכל חטאיהם .אלוהים ,עשה בפועל ומבוטלת ,כי
הוא (ישו) כבש מושלם יותר להקריב ,דרכו ,כל חטאינו ימחלו שאנחנו צריכים רק בתשובה חטאינו ,לבקש מחילה .הצורך להקריב חיות
לכן מיושן ,ומרגיש.
חלק מכם אולי אומר" ,איפה דבר כזה נכתב ,לא מצאתי דבר בספרי הברית החדשה שבו הוא אומר לנו כי להבאת הקורבנות
אינם נדרשים עוד ".אני עונה לך עם העובדה הבאה .אלוהים דאג לכך הקורבן היומי צריך לבוא לסיומו ,ומאפשר הרומאים להרוס את
בית המקדש בירושלים ,ולגרום את האומה הישראלית כדי להיות מפוזרים לארבע רוחות השמיים.
יש גם העובדה .שזה אומר לנו בתנ ך הקורבן היומי עלול להילקח ,כעדות בפסוק הבא.
 .כן ,הוא מוגדל עצמו אפילו את הנסיך של המחשב המארח ,על ידי אותו הקורבן היומי נלקח ואני מקומו של המקלט שלו הושלך.
Daniel 8:11
מן האמור לעיל פסוק רוב הנוצרים כי דיברתי להאמין שזה היה השטן שהביא על הסוף הקורבן היומי היהודי ולאחר חורבן בית
המקדש ,אבל שוב זה חוסר הבנה של מה אומר הפסוק הנ.

אנטיכריסט
 .כן ,הוא מוגדל עצמו אפילו את הנסיך של המחשב המארח ,על ידי אותו הקורבן היומי נלקח ואני מקומו של המקלט שלו הושלך.
Daniel 8:11
 ,מארח ניתנה לו כנגד הקורבן היומי בשל העבירה ,ו שזה מטיל את האמת על הקרקע; והוא מתורגל ,שגשגהDaniel 8:12 .

הוא נמצא
כמו כל כך הרבה פסוקים אחרים בתנ ך ,פסוקים אלה כבר הבנת בשל  misinterpretationsשל השטן .פסוק " ",11
התייחסות צורר המשיח ,אשר מגדילה את עצמו או ניסיונות כדי למקם את עצמו בעמדה גדול יותר מזה של המשיח.
"הנסיך של המחשב המארח" הוא ישוע המשיח.
הביטוי"על ידי אותו שהקורבן היומי נלקח ",הוא התייחסות לישו .זה על ידי הדם של ישו ,כי הצורך הקורבן היומי הוא לא
יותר ,אז זה על ידי אותו ,ישו זה הקרבן נלקח ממנו.
" היה בית המקדש בירושלים ,אשר היה המקלט של אלוהים .המקדש נבנה עם כוונה כי המשיח ,כשהוא הגיע ,כבר
"מקום קדוש
היה לשבת על כס מלכות.
ישו נצלב בשנת  31לספירה בערך .אין שום הוכחה ממשית או תיעוד לגבי איזה שנה זה קרה .הרומאים הרסו את בית המקדש
בשנת  70לספירה או על .זה אומר כי בסביבות  40שנה לאחר צליבתו של ישוע ,יהודים עדיין הלך אל המקדש ונתן להקריב חיה כדי
לטהר את עצמם מכל חטאיהם .כי הקורבן היומי אינו נחוץ עוד ,בגלל הדם של ישו ,אלוהים גרם את המקלט או מקדש להיהרס ,המבטיח
כי עוד קורבנות יכול להתרחש.
ב 2000 -השנים האחרונות ,אלוהים לא התיר בית המקדש מחדש .אני מאמין שזה יהיה ,כי אם בית המקדש מחדש ,היהודים,
לא להאמין בישוע המשיח כמשיח ,יחלו הקרבת קורבנות בעלי חיים שוב .זה יהיה תועבה לאלוהים בגלל ההקרבה של אלוהים של בנו
האהוב.

 .תחשיב את

זה :אלוהים אפשר המוסלמים לבנות את הכיפה שלהם על הסלע ,הרואה את אלוהים שלו "התל הקדוש" כך

בית המקדש מעולם לא ייבנו שוב על ידי לעם ישראל.
זכור :עם ישראל איבד את הברית עם אלוהים ,ולכן הוא אינו מוגן על ידי אלוהים.

ברית חדשה
הבט ,הימים באים ,נאום יהוה ,שאעשה זאת לעשות ברית חדשה עם בית ישראל ,ועם הבית של יהודה :ג'רמיה 31:31
לא לפי האמנה שהכנתי עם האבות שלהם ביום שלקחתי אותם עם היד כדי להוציא אותם מארץ מצרים; אשר שלי האמנה הם
הבלם ,למרות שהייתי בעל להם מנוחת עולם ,נאום האדון :ג'רמיה 31:32
אך יהא זה האמנה שיגרום עם בית ישראל; אחרי הימים ההם ,נאום יהוה ,אשים את החוק שלהם חלקים פנימה ,כותב את זה
בליבם; ולא יהיה לאל שלהם ,הם יהיו האנשים שלי .ג'רמיה 31:33
אחרי הימים האלה הוא הפניה של אחרית או אחרית הימים או תקופת שלטונו בת אלף השנים של ישוע.

תכתוב את זה בליבם מתייחס את המצוות של אלוהים ,איך הם כבר לא יהיו חוקים כתובה על אבן פקודה ,אבל הם יהיו
התכונות המוסריות יישמר כי יהיו אלה שנשארים אחרי הימים האלה ,רק הקדושים של אלוהים ,אין אנשים אחרים חיים בחטא יישאר.
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 .ג'רמיה 31:34
אחרי הימים ההם שם יהיה עוד צורך ללמד אחרים על ישו .ועל במוסריות של אלוהים ,כי רק אלו שנותרו תכיר את אלוהים-
ישוע באופן אישי ואינטימי.

חסדו של אלוהים
הפסוקים הבאים הם עוד דוגמאות ,אשר תומך את הטענה שלי ,כי כדי להראות את האהבה שלך עבור האלוהים האמיתי ,לך
חייב להפגין אהבה זו ע י ציות כל עשרת הדיברות והחוקים לא רק שישה של המוסר.
 Shewing ,רחמים בפני אלפים מהם לאהוב אותי ,וכך גם לשמור מצותי .דברים 5:10
כאן אלוהים שוב זיווג את הרעיון .של לאהוב אותו ,על-ידי שמירת מצוותיו .בפסוק זה אלוהים מודיעה לנו כי הוא מראה
רחמים ,אבל רק לאלה להציג על אהבתם אליו על-ידי שמירת מצוותיו .אם אתה לא שומר מצוות האלוהים ,אשר לא עושה את זה ,הוא
טופס להראות את השנאה שלך לאלוהים ,אז למה אלוהים להיות נוטה להראות לך חמלה כלשהי?
 .אני אוהבת אותם ,כי אהבה אותי; אלה אשר מחפשים אותי מוקדם (בחריצות) .ימצאו אותי פתגמים 8:17
המילה "בחריצות ",היא המפתח פסוק זה .המילה " "Diligentמוגדרת בתור :כדי לחפש טיפול ,מחקר ,כמו לחפש אחר ידע
חדש .לכן ,כדי למצוא את אלוהים ,יש לחפש עבורו על ידי חוקר התנ ך עם טיפול .הטיפול היא לחפש את המשמעות האמיתית של
המילים בשימוש ,ולא למשמעות בדוי ,נאמר לך שיש להם.
לדוגמה ,נאמר לי על ידי רבים כי ספר משלי הוא על כל הגיון ,יש מה לעשות עם ה במשיח ישוע ,אבל אם קראת פתגמים 8:20
עד  , ,31אני בטוח שתסכים איתי ,הוא הציג את עצמו ,לפני שהוא נולד לתוך גופו של ישוע המשיח.

לדעת דבר האלוהים
ישוע אמר להם",אם אלוהים היה אביך ,יה יאהבו אותי :אני המשיך הלאה ,בא מאלוהים; אף אחד לא בא אני מעצמי ,אבל הוא
שלח לי" ג'ון 8:42
ישוע מודיעה לנו כאן ,כי אם אנחנו אוהבים אותו ,ואז אנו מציגים אהבתנו לאלוהים האב ,כי הוא המשיח נשלח על ידי אביו,
הסמכות שלו מגיע מהאב .יש משהו אחר .ישו אומר זקני בית מקדש ,בפסוק לעיל ,כי אם הם היו באמת של אלוהים ועל מצוות ציית
האלוהים ,הם ישמחו ישו ,כי אשר ישוע מדבר האלוהים .אם אתה יודע שאלוהים לכן לדעת את האמת שלו ,היית יודע כי מה אלוהים

אומר הוא אלוהים של .הסיבה שהזקנים אינם מחשיבים את מה שישו אומר כמו אלוהים של הוא כי הם נמצאים מסונוור שקריו של
השטן ,ולכן אינם ילדיו של אלוהים אבל הילדים של השטן.

המקום האל מילה מעל כל האחרים
זה מחזיק נכון היום .עם נוצרים ,הם מאמינים שהם נותנים סגידה לאלוהים כפי שאלוהים דורש ,אבל כאשר אני מראה להם בתנ
ך שבו הם בטעות ,ולכן סכנת כיליון ,הם הופכים כועס עלי ,הם הופכים להיות " "Offendedבהאלוהים ,בדיוק כפי שישוע ניבא הם
עשו.
 ,ברוך הוא ,מי שצריך לא תהא פגועים אותי Matthew 11:6
כאשר אתה שומע את דבר האלוהים ,זה ידוע לך להיות דבר האלוהים ,כי זה כתוב בתנ ך ,לא נפגע כאשר מה דבר האלוהים
אומר לכם היא לא כפי שאתה מאמין .האלוהים הוא מה עליך לקבל ,להאמין לא נתמך על ידי דבר האלוהים ,אפילו אלה כבר חשבת
מהילדות שלך ,מיועדים חשוד ,הם היו ללמד אותך על ידי אחרים .עד לתנ ך ואתה הולך ללמוד את המשמעות האמיתית כמו המילים
שכתוב בתנ ך יש משמעות ,ואז אתה מאמין ,לא יכול להיות כמו היא כוונתו של אלוהים .השטן נמצא ,במה אתה מאמין ,שייתכן שהיה
השקרים שלו.

אלוהים מזהיר של מצב לאהבה
לפניכם נבואה של אירועים אשר אלוהים ניבא יקרה; אתה רואה כי הם חלים אליך ואל אירועים המתרחשים היום בעולם?
כל אלה הם תחילתו של העצב .ואז הם אמסור לך עד להיות נגועה ,אהרוג אותך :יה עוד שנא כל הגויים למען השם שלי .ואז
תעשה רבים להיעלב ,האם לבגוד אחד לשני ואני עוד שונאים אחד את השניMatthew 24:8-10 .
המילים" ,התחלה של הצער ",הן התייחסות לאותם אירועים המתרחשים בעולם רק לפני מלחמת העולם הראשונה ,הגדולה.
להיות "הביא לנו ",מתייחס זמן כאשר חברים וקרובי משפחה ימכור לך לאלה של הרשות ,אשר שוקדים על מוציא החוצה
הקדושים של אלוהים.
להיות " ",Afflictedמתייחס לכאב ,סבל ,ואפילו מוות תאנה אליך כאשר אתה "שנמסרו ."Up
כל זה יהיה .כי את חיה את חייך תורתו של ישו ,הם צייתנים עד עשרת הדיברות של אלוהים.

נביאי שקר של היום
הרבה נביאי שקר יקום ולאחר יהיה לרמות רביםMatthew 24:11 .

נביאי השקר של איזיס
כאשר אתה חושב של נביאי השקר ,חושבים של איסיס ,איך המילים שלהם גורמים אלפים לפנות הדוגמה האסלאמית הרדיקלית
של שנאה ,רצח .אבל אל תפסיקו שם ,אין בין הנוצרים ,רבים אשר מלמדים כי היום יהוה הוא ביום הראשון של השבוע (א') . .זה השקר
של השטן ...אלה גם מטיפים כנוצרי ,שהם מעל תורתו של אלוהים ,כי אתה נושע על ידי החסד של ישוע ,אשר גם הוא השקר של השטן.

שהזהיר ילדים
תראה כמה מלמדים ,לחנך ילד זה התעללות בילדים .אלוהים אומר ,כי ילד לא שיטתית ,חייב להיחשב על ידי הוריהם כמו להיות
לא יותר מאשר ממזרים .אם אתה אוהב את ילדך ילמד את הילד בין טוב לרע.

הניאוף של ילדים ומבוגרים
יש כאלה שאומרות לנו כי ילדים צריך להינתן קונדומים כך כאשר יש להם מין הם נמנעים מחלות והריון .אלוהים אומר ,כל מין
היא חטא למעט בין ואישה ,המגדיר אלוהים עוד יותר כמו גבר ואישה.
ישנם כאלה אמור לנו מיניות הומו נורמלי ,מצב אנושי מקובל .הומוסקסואליות היא העדפה ,לא כורח ביולוגי ,ונמצא כי כל מין
חטא אחר מאשר בין בעל לאישה .אלוהים אומר ,פעילויות כגון הם תועבה .אתה מציית האלוהים ויש לך הצדקה של גאולה או לא לציית
האלוהים ואתה נופל קצר של חיי נצח.

כלל הזהב של השטן ,שנאה את שכנך
 ,בגלל העוול יהיה בשפע ,האהבה של רבים האם ווקס קרMatthew 24:12 .
רק תסתכלי סביבך שלך העיר ואת המדינה curtesy ,נפוצים ,חמלה נעלם ,שנאה ,אלימות וגזענות משתולל ,לא משנה איזה
צבע העור שלך . .אלו סימנים לחשוף את הכוח ולהשפיע על השטן שיש על העם ועל העולם היום.

הליכה בדרכים של ישו
 ,Verilyבאמת ,אני אומר לכם",אם גבר שאני אומר הוא .לא נראה המוות ".ג'ון 8:51
הקרבה של ישו על הצלב ,חוקי ויקרא שקשורות הקרבת בעלי חיים מעובדים מיושן .תורתו של ישוע המשיח ,להחליף את אלה
אבל אין לאחרים על תורתו של אלוהים ,אם אתה קורא הספרים של  ,Matthewמארק ,לוק ,אתה תראה .שישו .לימד אותנו בנוגע
לעשרת הדברות .ישוע לימד אותנו בנוגע לעשרת הדברות אלא הורחבו על המשמעות של חמש הדיברות מוסרית ששת האחרונים .אם
ישוע לימד הורחבו על עשרת הדיברות ,אם כך ,איך יכולים הם להיות שניתנו מיושן?

אף פעם לא רואה מוות
" מאז תקופת המשיח כל מי נולד מת .אלה המרה תורתו של
יש ביטוי אחר כאן שאני מרגיש .צריך הבהרה".הוא לא נראה המוות.
המשיח מת .אז המשיח שיקרת לנו ,כשהוא אמר את המילים האלה?  .לא ,הוא לא משקר .משמעות המוות צריך להיות מובן .המשיח אינו
מתייחס למוות של הגוף האנושי ,כי לפי ההגדרה ,להיות בן תמותה אומר כי הגוף ימותו .המילה בן תמותה מוגדרת על-ידי המילון
המורשת האמריקאית כמו :גורם או להיות כפוף מוות.
המשיח לא מתייחס המוות תמותה של הגוף ,אבל המוות הנצחי שעולה לגוף ולנשמה של כישלון לחיות על פי חוקי האל.
כשמישהו מת ,אלוהים גורם הנשמה לישון ,אבל בעת תחיית המתים ,אלה אשר אינם חיים על-ידי חוקי האל במהלך חייהם בן תמותה,
יידע מוות נצחי גם כן ,הם ידעו שתי מיתות.

נשמתו של האדם
השטן תהיה לך להאמין שבני האדם יש הנשמה בת האלמוות ,כי כשאנחנו מתים ,אנחנו עדיין יש תודעה ,מודעים הסביבה ,כי
כאשר היא תמות ,ההימור מרתה תהיה בגן עדן מסתכל עלינו . .זה לא מה התנ ך אומר ,זה אומר ,כי זה לא מה שאלוהים אומר לנו.
ההבטחה של החיים הנצחית ניתנת האלוהים במתנה לכל מי יסגדו לו כמו שהוא פקודות .זה מומחש היטב בפסוקים הבאים.

מתחת למזבח בגן עדן
שפתח החותם החמישי ,ראיתי מתחת למזבח הנשמות מהם נהרגים על דבר האלוהים ועל העדות נטרו :הם בכו בקול גדול ,ואמר,
כמה זמן ,אלוהים ,קדוש ואמיתי ,אתה לא שופט לנקום את הדם שלנו עליהם השוכנים על כדור הארץ? חלוקים לבנים ניתנו בפני כל אחד
מהם; ועל זה נאמר להם ,כי שינוחו עדיין למשך עונה אחת קטנה ,עד עמית-המשרתים גם וביצעתי את אחיהם ,שהרג את צריכה להיות כמו
שהם היו ,צריך להיות .התגלות 6:9-11
בפסוקים  ,3זה מראה את נשמות מתות של הקדושים של ישו .הם מתוארים לצרוח על נקמה נגד מי רצח .את רצונם .זהו תיאור
סמלי מתייחס אליה חוסר הסבלנות של רבים בשמים ובארץ ,לאלוהים להביא קללות של השטן לקיצו.
שמעתי קדוש אחד מדברים ,ואז סנט אחר ואמר כי בטוח הקדושה אשר דברתי ,כמה זמן טוב להיות החזון בנוגע הקורבן היומי,
עוונותיהם של חורבן ,לתת וב המארח כדי להיות הנפוצה תחת כף הרגל? Daniel 8:13
כפי שאתה יכול לראות Daniel ,בחזון שלו מוצג את חוסר הסבלנות של הקדושים מת האלוהים .הנשמות מהם נהרגים ,אינם
באמת המצפון אולם ,כמו שתוארו על ידי כך תחת כס המלכות של אלוהים.
זכור :זה רק חיזיון שנתן אלוהים עשיית שימוש  symbolismsכדרך עושה הצגה גרפית שלו נועד המשמעות .Daniel

מוות
כאשר אנו מתים ,קדושים וקדושים ללא-כאחד ,לך לתוך מה ישוע קרא שינה ארוכה ,ללא מחשבה או רגש .שינה היא זמנית,
במקרה של המתים אשר לא פולחן האל הוא המצווה ,הם להיות לתחייה ,או חזר לחיים ביום הדין .הקדושים של אלוהים להיות לתחייה
על חזרתו של ישו ,המתמלא לתוך העננים איתו ,שלא תצטרך להתמודד עם פסק דין.
באופן דומה  ,כאשר אלוהים אומר אדם כי אם הוא אוכל מן עץ הדעת הוא בטוח ימות ,הוא לא מתייחס מוות בן תמותה ,אך
מותו של הגוף והנפש ,המוות הנצחי .אני משוכנע כי אדם לא אכל מן הפרי האסור ,אם אדם לא חטאו ,הגוף והנפש שלו עדיין היה חי
היום.
מחוץ לגן עדן ,שכל מה ברא אלוהים הוא בן תמותה ,בתור שכזה ,על-ידי הגדרתו מאוד ,כל בן תמותה ימותו .החטא הראשון לא
יצר המוות של הגוף האנושי ,אשר נבנה לתוך היקום על ידי הקמתה מאוד .החטא הראשון יצר המוות הנצחי שבין גוף ונפש .כמו כל בני
האדם הם חטא בגלל אדם ,כל בני האדם ידעו מוות נצחי ,אלא דרך ישוע המשיח ,אנו בתשובה ,בגלל הדם של ישו על הצלב ,ואנחנו
נסלח של אלוהים ולא וכך הציל.
בגלל ההקרבה של ישוע ,חטאי האב מחויב כבר לא נגד בנו ,ולכן אנחנו כבר לא אשמים חטאו של אדם ,עם זאת ,בחיינו ,אנו
חוטאים של אקורד שלנו ,וזה החטאים האלו שאנחנו צריכים להיגאל של .בגלל ההקרבה של ישוע ,אלוהים מאפשר האפשרות להיות
נגאלים דרך תשובה עובד כדי לחיות בצדקת את שארית חיינו .אנחנו לא נשמרים באופן אוטומטי פשוט על ידי הכרזה על ישו המושיע
שלנו ,אנו נושעים באמצעות אמונתנו בדבר האלוהים ,וכן את המאמצים שלנו כדי להסיר את עצמנו מן החטא .זה ניתן להשיג רק דרך
לדעת איזה חטא ,זה מאוית עשרת הדיברות ,תורתו של ישוע.
ביאתו השנייה של ישו ,אלוהים ייקח כל המאמינים לעצמו ,כולל את הקדושים אשר מתו עבור השם של ישו ,כמו גם כל מישמר את מצוות האל ,שהיו בין המתים .המתים ייקרא הראשון מן הקברים שלהם ,לקחת .עד ישו את העננים ,אז כל אלה עדיין בחיים
ואת מי לשמור את המצוות של אלוהים ,יש לך העדות של ישוע ,יילקח לתוך העננים עם ישו .זה התקומה הראשון .אלה מתים לא שמרו
מצוות האלוהים ותורתו של ישו יישאר מת עד התחייה השנייה אשר הוא יום הדין.

אלוהים לצידנו
כמו האב מכיר אותי ,למרות זאת יודע אני האב :ומונחת מטה את החיים שלי בשביל הכבשים( ,ילדים של אלוהים) .ג'ון 10:15
כאן ישוע אומר לנו ,כי הוא יודע שיש לו הקורבן התמים ,לוקח על עצמו את החטאים של אלה שסוגדים האמיתי אלוהים ,אלוהי
היקום.
ו ביתר הכבשים( ,ילדים של אלוהים) ,יש לי ,אשר אינם של הקיפול :אותם ,גם אני חייב להביא ,הם ישמע את הקולי; ולא יהיו
קיפול אחד ,ורועה אחד .ג'ון 10:16

לפרש זאת כהתייחסות קבלת הגויים למסגרת אחת של ילדים של האל (בני ישראל) ,שהוא המשיח יהיה הרועה שלנו.
פסוק זה גם אומר לי ,כי היהודים ,המוסלמים ,הנוצרים ,לאלו הרוצים סוגדים אלוהי אמת היקום ,יהיו מאוחדים תחת אלוהים,
לתוך תפילה ליחיד ,הפולחן האמיתי של אלוהים ,אשר מאמת את מה שאמרתי מההתחלה" .אם יש רק אלוהים אחד ,ואז יכול להיות
רק דרך אחת לסגוד לו".
לכן ערב אבא שלי אוהב אותי ,כי אני מקריב את חיי ,אני יכול לעשות את זה שוב .ג'ון 10:17
אני רואה עוד דוגמא כיצד להראות את האהבה שלך עבור אלוהים ,אם אתה תקריב ,לא בהכרח את החיים שלך ,אבל אם אתה
נותן מעצמך כדי לשרת את האל ,ללמד אחרים כמו ישו ,ואז אלוהים אוהב אותך כפי שהוא אוהב את ישו.

מאמינים בישוע
באמת ,באמת ,אני אומר לכם ,ואשר לי ,העבודות שאני עושה טוב הוא עשה גם; ו יצירות גדול יותר מאשר אלה יהיה מה עושה; כי
אני ללכת בפני אבי .יוחנן 14:12
בהקשר זה ,בכל פעם אלוהים מתייחס עבודות ,הוא אינו מתכוון עבודה קשה-בכל מקצוע הגשמי לעסוק כדי להתפרנס.
העבודות שהוא מתייחס כאן הם העבודות אותן שביצע תוך גופו של ישוע .מלמד אחרים ,החוקים של אלוהים ,ולהראות לאחרים איך הם
יכולים להיכנס לגן עדן ,דרך החשיבות של שמירה על עשרת הדיברות ,ונותן וידוע המשיח כמו אלוהים בדמות אדם .ישו אומר כי הם
יהיו עבודות גדולה יותר ממה שהוא עשה ,כי יש לו רק  3וחצי שנים לעשות את עבודותיו ,אבל אנחנו שנשארים מאחור ,יעשה עבודות
גדולה יותר ,כי יש לנו הרבה יותר זמן בחיינו להשלמתן .האם אתה מעורב באופן פעיל מציג אחרים האלוהים האמיתי
בכתב את המילים האלה כי אתה קורא ,יצירת דף אינטרנט זה ,הייתי מעורב באופן פעיל מציג כל מי יגיע לדף אינטרנט זה ,מי
יקרא את המילים האלה ,האלוהים האמיתית וכיצד למצוא גאולה.

ישו אומר "שמור מצותי"
השטן יהיה לך להאמין כי עשרת הדברות הם חלק החוקים התבצעה על ידי מותו של ישוע על הצלב; כי ב שלהם להיות מילא
הם אינם עוד חשיבות הפולחן של אלוהים.
כפי שעולה  Matthew 5:17עד  ,19מעל ,ישוע מראה שזה יהיה השקר זה .כל מי שאינו שומר כל עשרת הדברות ,כי הם
חושבים אותם מילא ,שולל את השקרים של השטן ,אנטיכריסט שלו .ישוע ואז מכפיה ואיום זה בפסוק הבא.
אם אתה אוהב אותי ,שמור מצותי .יוחנן 14:15
ישנם אנשים אשר לספר לי שזה ישו מדבר ולכן זה לא המצוות של אלוהים כי הוא מתכוון אלא שתי דברות של ישוע .ישוע הוא
המשיח ,המשיח הוא אלוהים בדמות אדם ,לכן ,מצוות הפרט הן עשרת הדברות ,כי ישו ואלוהים הם אותו הדבר.

שוב ,פסוק זה חושף את החשיבות של שמירת המצוות של אלוהים ואת החלק זה אהבה ממלא ותוך כדי כך .מישהו שאומר לך.
כי זה לא הכרחי לשמור על עשרת הדיברות הוא שקרן עצמו ,או אז שולל על ידי השטן ,כדי לא להיות מהימן כמו רביע ,מורה ,או כומר.

שמיכה נוספת
 .אתפלל האב ,הוא יתן לך שמיכה נוספת ,כי הוא עלול להסכים איתך לתמיד; אפילו רוח האמת; מי העולם אינו יכול לקבל ,כי זה  seethלו
לא ,לא מכיר אותו :אבל אתה יודע אותו; כי הוא  dwellethאיתך ,יהיה לך .אני לא אעזוב את משימתי :אני יבוא אליך .יוחנן 14:16-18

עוד קצת זמן ,ואת העולם  seethלי יותר; אבל מבינה אותי :כי אני גרה ,יהיה לחיות גם .יוחנן 14:19
זוהי נבואה כי העולם כולו כבר לא יוכלו לראות את האמת של אלוהים ,כי השטן והשפעתו על המוחות של גברים יהיה מוצלח-
מעוור את העולם אלוהים של .אלה המבקשים אלוהים בחריצות יוכלו לראות את אלוהים ,הם יהיו העדים לשמור מכתבי הקודש בחיים
במהלך המאות ארוך של כוחו של השטן עלי אדמות.
מי חי לפי מוסריותו של אלוהים ,לשמור את המצוות של אלוהים ואת נותנים סגידה לאלוהים כפי שהוא מצווה ,יחיו חיי נצח,
בדיוק כמו ישו.
באותו היום תדע שיש לי אבי ,ו יה בי ,ואני בך .יוחנן 14:20כל מי הקדושים של אלוהים ידע ביום שבו ישו חוזר שהוא אלוהים ,למעשה ,ללא כל צורך להאמין יותר ,כי הם ידעו ,למעשה,
כי הם גם ונגאל.
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
שימו לב המילים הללו :הוא הגולמיות מצותי keepeth ,אותם ,הוא זה אשר אוהב אותי :אם יש לך ספקות של מה אומרים
את זה במילים אלה שכתבתי ,לפחות לדעת כי מה הם אומרים על שמירת המצוות של אלוהים היא הדרך להראות את האהבה שלך כלפיו,
עבור ישוע הרגע אמר באותה מידה בפסוק זה .במילים אלה עלים ישוע אין ספק לדעתי הדורשת ישו שאנחנו שומרים את המצוות של
אלוהים ,כמו שאלוהים אומר .לאורך כל הספרים של התנ ך.

קדושי האל
אלוהים לא מדבר לכולם בפסוק זה כי לא כל אחד יכול לשמוע את האמת שלו .מילים אלו מופנים על מי שומע אלוהים של
במילים של ישו .אם אתה מחשיב את עצמך כדי להיות נוצרי טוב ,אתה צריך לדעת כי ההגדרה של נוצרי זה 21רחוב המאה לא זהה לזה
ההגדרה של ישוע של מה הקדוש של אלוהים הוא .להשוות את ההגדרה הבאה שנותן ישוע עם עצמך ,החלט בעצמך אם אתה הקדוש של
אלוהים.

הדרקון היה שנה אחת עם האישה ,והלך לעשות מלחמה עם השריד של הזרע שלה ,אלה אשר לשמור על המצוות של אלוהים,
יש העדות של ישו הנוצרי .התגלות 12:17
הדרקון הוא השטן ,האישה הכנסייה או הקהילה של ישו .בפסוק זה ישוע אומר לנו כי השטן יגרום למלחמה על הכנסייה של
ישו ,אשר יש כמו הקמתו עשרת הדיברות ,את תורתו של ישו .כדי להפוך את המלחמה פירושו לנסות להשמיד ,ו/או לעוות את האמת כדי
להפוך אותה ניתן לזיהוי כאמת.
זה אומר לי כי ישנם שני ספרי הבשורה בעולם ,מכתבי הקודש של אלוהים ,ואת בבשורה שקרית של השטן .השטן היה כל כך
מוצלח בלספר את השקרים שלו ,כי אתם סוגדים שלו בבשורה שקרית ,חושבים שזה דבר האלוהים .זה יהיה כי תהיה משוכנע שזה
האלוהים כאשר אתה שומע את דבר האלוהים ,אתה תחשוב שזה להיות שקרים ,רבים יהיו נעלב מאת האלוהים.
פסוק זה הוא המשפט לספר הוכחה כי לאהוב את ישו בנו הוא כמו אוהב האל האב ועל ידי כך אתה יישמרו ולא בסליחת חטאיך.
ישוע המשיח הוא אומר לנו על ידי לאהוב אותו;  .הוא יתגשם שהאהבה לאלוהים .כדי להראות את האהבה שלך עבור האל היא להראות
את האהבה שלך בשביל ישו .אם תפעל על פי מצוותיו ,אז תפעל על פי מצוות אבות .ההגדרה של הדיבר הראשון של ישוע היא מכלול
של עשרת הדברות .לציית שתי דברות ישוע היא לקיים את כל המצוות של אלוהים.

הנוכחות של אלוהים
יהודה נאום לו ,לא קריות ,אלוהים ,איך זה שתרחם מניפסט עצמך אלינו ,ואני לא אשא את העולם? יוחנן 14:22
מה יהודה שואל ,איך זה? אלוהים " ",יתגשם עצמו למי בצע את תורתו ולשמור את עשרת הדברות ,עדיין יישארו מוסתרות
משאר העולם .אף-על-פי הגרסה שלי של התנ ך כללה בשאלה זו אינה יהודה איש קריות ששואל שאלה זו של ישו ,אני לא משוכנעת
שאני לא .לאחר שלוש וחצי שנים עם ישו ,שומע את דבריו ,עדיין לא הבנתי את התשובה ,הוא כדי לשקף את מי שאין לו אמונה אשר
ישוע הוא בנו של האלוהים .יהודה איש קריות האמין שהוא לא היתה בוגדת ישוע.
ישוע אומר לנו שזה היה הכרחי כי יהודה להיות לא מאמין כדי בכך מתגשמת הנבואה .אני חושבת גם ,כי אלוהים יודע כי שאלה
זו צריך להיות ביקש ולא נכתב בתנ ך ,כך יהיה מי הם לחנך את עצמם של אלוהים שאל את השאלה הזו.
אם מישהו אוהב אותי ,הוא ישמור את המילים שלי :אבא שלי אוהב אותו ואני אנו מתקרב לו ,ואף לגרום שלנו עזר בן שימחון
איתו .יוחנן 14:23
מילותיו של ישו הם מכתבי הקודש שלו .אם לציית לשמור מצוותיו לבין ובכך לסגוד את האלוהים האמיתי ,תדע שהוא איתך כי
ניתן יהיה לחוש את נוכחותו ,אתה מבקש ממנו הדרכה ,אתה תדע שהוא איתך ,כי אתה תבין כאשר הוא מפנה אותך בדרך זו ולא אחרת.
בשבילי ,רחוק שאני נכנס שלי לימוד ומחקר של התנ ך ,הנוכחות שלו הפך פיזית ,כמו גם רוחנית .אני מתפלל כי כל מי שקרא את
המילים האלה ,אשר נגרמו של אלוהים עבורי לכתוב ,יידע את השמחה של נוכחות האל ,כי אני כבר מכיר אותו.

כדי להראות את האהבה שלך עבור המשיח ,במילים אחרות ,הדרך להפגין את האהבה שלך עבור המשיח היא לשמור על
המילים שלו ,או תורתו.
זכור :מילים צריך שידברו לא ללמד ,פעולות הן כמה שיותר חלק מילים כמו המילים עצמן .מה שאני מנסה לומר הוא ,ישו
מעולם .לא אמר במילים ,כי אתה חייב לשמור את השבת ,אבל מעשיו להראות לנו כי הוא למעשה לשמור את השבת .במעשיו ,הוא לימד
אותנו ,כי לשמור על השבת היה יסוד להיכנס האמונה של אלוהים.
שהוא אוהב אותי .לא keepeth ,לא פתגמים שלי :ואת המילה ,אתה שומע הוא לא שלי ,אבל האב אשר שלחו אותי יוחנן 14:24
מה אלוהים אומר כאן היא שלו שנאמרו אינם דבריו בכלל ,אבל המילים של האב .בדיוק כמו המילים שכתוב בתנ ך אינם דברי
העם מי כתב את המילים הללו ,אבל היו למעשה גרם נכתב על ידי אלוהים ,באמצעות הידיים שלהם את העט את המילים .זה אומר ,הם
דברי אלוהים ,לא את דברי הנביאים .שתי המצוות של ישו אינם מצוותיו מכיוון שהם אינם המילים של ישו ,אבל האב ,מה שאומר כי
שתי המצוות של ישו הן מצוות האלוהים .אם אתה אוהב את אלוהים .אתה תציית מצוותיו ,אם לא תצליח לשמור מצוותיו ,ואז רואים את
אלוהים שאת שונאת אותו .אין דרך ביניים ,או שאתה אוהב אלוהים או שאתה שונא את אלוהים.

נביא שהוגדרו
אם תסתכלו ההגדרה של המילה "נביא ",במילון זה נאמר" ,אחד שמדבר לאלוהים ".יכול להיות שזה נכון עבור כל אלה הדתות
האחרות לא של אלוהים ,עבור אלה כך אלים בשם אין לי חיים ,ולכן צריך מישהו שידבר בשמם .ככל התנ ך והנביאים של האל האמיתי
אתה מודאג ,ההגדרה האמיתית של המילה "הנביא" הוא אחד דרך מי אלוהים מדבר ? .אתה מבין ההבדל לאלים פגאניים ,זקוק למישהו
לדבר עליהם ,כי לי אין חיים הם לא מדברים בעד עצמם .האמיתי אלוהים ,האל של הבריאה ,אינו זקוק למישהו לדבר איתו; הוא משתמש
אחרים ובכך שהוא מדבר אלינו דרך אותם.
זה מוצג כנכון בבית הספר של  Daniel .Danielאמר דברים על ידי אלוהים או המלאכים שלו ולאחר מכן כותב את הדברים
האלה למען דורות העתיד של האדם כדי לקרוא.

הודעת טקסט מאלוהים
כאשר אתה קורא בתנ ך ,אלוהים מדבר אליך ,באופן אישי ,אינטימי .אתה יכול להתפלל אליו כדי לתת לך הבנה ,אם בליבך
אתם באמת מחפשים הבנה ,הוא יענה לכם בתפילות .הוא ענה שלי .במילים אחרות ,אלוהים מדבר אליך ,כאילו המילים האלה בתנ ך
נכתבו איתך ועם הצרכים שלך בראש .תחשוב על זה ככה ,כאשר אתה מתחיל לקרוא את המילים בתנ ך ,תחשוב עליהם כעל הודעה
מאלוהים ישירות אליך .לדעת את זה ,אז תבין כי אינך יכולה פשוט לקרוא את התנ ך אבל אתה חייב בחריצות לימוד ומחקר מה אומרים
המילים ,כך תבינו מה זה שאלוהים שלח אותך על .לא רק לקרוא את המילה ,אבל קח את הזמן ולשאול שאלות ,מה זה אלוהים אומר לי,
ואז ללכת ,למצוא את התשובה בעצמך ,אין לסמוך על אחרים כדי לתת לך תשובה ,חוץ מזה אתה מתפלל לישו-אלוהים כדי להראות לך
את הדרך.

לדברים האלה יש .אני מדבר אליכם ,ובכל זאת להיות נוכח איתך .שמיכת אבל ,אשר רוח הקודש ,מי האבא ישלח בשם שלי ,הוא
יהיה ללמד את כל הדברים ,ולהביא כל דבר מת ,בכלל אמרתי לכם .יוחנן 14:25
בעוד שישו הלך כדור הארץ ,הוא לימד אותנו אלוהים של .עם שלו להיות מורם לתוך העננים הוא משאיר כדור הארץ ,אך רק
לזמן מה .את מקומו מנחם לבוא ולהמשיך ללמד את מי יהיה הקדושים של אלוהים .ישוע אומר לנו כי השמיכה היא רוח הקודש .לכן
חשוב שנדע מיהו ומהו רוח הקודש.
במהלך השנים הראשונות לאחר הקמת הכנסייה של רומא ,קרדינלים שלה להגדיר על המשימה של מתן הגדרה לגבי הרבה
דברים על ישוע ,אחד מהדברים האלו היה לתת הגדרה לגבי מי ,ומה רוח הקודש.
הם הגיעו על הרעיון של השילוש הקדוש ,אשר מראה לי שבאמת היה להם מושג מה .אלוהים .-אלוהים אומר .ישוע מדבר על
רוח הקודש כמו להיות בחיים ,ואת זה נכון ,אבל יש אין טריניטי .הבשורה הקדושה של אלוהים חיים דבר האלוהים ,לכן חי האלוהים הוא
רוח הקודש .תחשוב על זה ,איך אלוהים מלמד אותך את מה שהוא צריך לדעת? אתה לומד דרך העבודה החרוץ של התנ ך .התנ ך הוא חי
האלוהים ,ולכן התנ ך ,או שעלי לומר את הבשורה של אלוהים ,רוח הקודש.

מנחם
שמיכת אבל ,אשר רוח הקודש ,מי האבא ישלח בשם שלי ,הוא יהיה ללמד את כל הדברים ,ולהביא כל הדברים הזיכרון שלך,
בכלל אמרתי לכם .יוחנן 14:26
כאשר אתה לומד מחקר האלוהים כפי שהוצגה בדפים של התנ ך ,אתם מקבלים נוחות של אלוהים;  .זה זה .זה מנחם ,וכי ישוע
אשר קורא את רוח הקודש .רוח הקודש היא דבר חי האלוהים.
ועכשיו יש .אמרתי לך לפני זה לבוא לעבור ,כי כאשר הוא הגיע כדי להעביר ,יה אולי מאמין .יוחנן 14:29
ב ספר  ,Matthewישו נותן נבואות אחרית הימים .ישוע אומר לנו על אירועים אלה בטרם הם מתרחשים ,ובכך שיש הוכחה
שהוא אלוהים בדמות אדם ,כאשר הדברים האלה באים להעביר בזמן שלנו.

הנסיך של העולם הזה
מכאן והלאה אני לא אדבר הרבה איתך :עבור נסיך יבוא זה העולם ,והוא הציע שום דבר בי .אבל זה העולם אולי יודע שאני אוהב
את אביו; וכמו אביו נתן לי מצווה ,למרות זאת אני עושה יוחנן 14:30-31
להלן אני לא אדבר הרבה איתך :ישוע הוא עומד לעלות לגן-עדן ,הוא מודיע לנו כי הוא אלוהים לא יתגשם עצמו אלינו כמו
מאז הוא נח.

עבור נסיך יבוא זה העולם ,והוא הציע שום דבר בלי השטן הוא הנסיך של העולם הזה .אלוהים לא נתן השטן התחנה הזאת,
אבל השטן יש הניח לדרוש את העולם הזה ואת כל זה עליו .ככל השטן הוא מודאג ,אדם שייך לו ,לעשות כרצונו.
האב נתן לי מצווה ,למרות זאת אני עושה אלוהים נתן אלוהים את עשרת הדברות ,אשר הם קיצור של מכלול של מכתבי
הקודש של אלוהים ,לתוך קל לזכור בתבנית .בחיי ישו ציית את המצוות של אלוהים ,כולם ,אפילו את המצווה הרביעית; לכן כמו אלה
שאוהבים ישו ,גם אנו צריכים לשמור את כל המצוות של אלוהים.
כמו האב הגולמיות אהב אותי ,אז אהבתי אותך :המשך  yeבהאהבה שלי .אם כן לשמור מצותי ,יה יצייתו באהבה שלי; למרות
שאני שומרת המצוות של אבי ,להסכים מאוהבים שלו .ג'ון 15:9-10
זה תומך מה ניסיתי לחצות .ישוע שמר מצוות האלוהים ודרך הדוגמה שלו כך גם לנו אסור ,אם ברצוננו לקרוא לעצמנו הקדוש
של אלוהים .זהו חיזוק נוסף הצורך בשמירת כל עשרת הדיברות ,כמו גם איך עושים אז מיתרגם לאהוב את אלוהים .אלוהים שמר כל
המצוות האלים ,הוא אומר לנו ,שאנו חייבים לעשות כפי שעשה ,כי הוא שמר הדברות של אביו ,אז אנחנו חייבים.
לדברים האלה יש .אני מדבר אליכם ,השמחה שלי שאולי נותרו בך ,וכי השמחה שלך יכול להיות מלא .ג'ון 15:11
זה מצוותי ,יה אוהבות אחת את השנייה .כפי שאהבתי אותך .ג'ון 15:12
אהבה גדולה יותר הגולמיות אף אדם מזה זה אדם הנותן את נפשו בעד ידידיו .יוחנן 15:13

עם כל הלב שלך ,נשמה ונפש
אם אתה זוכר את השאלה הראשונה שאלתי האל בתחילתו של הכתבים ,הוא איך אלוהים רוצה לסגוד לו? אומר שאלוהים אוהב
אותי ,שמור מצותי .שתי המצוות של במשיח ישוע נותן תשובות לגבי איך אנחנו להפגין את אהבתם לאל.
ישוע אמר לו",ואהבת את האל ,האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל נפשך . .המצווה הראשונה ,הגדולה" Matthew
22:37-38
זה הנעלית ,כי הוא כולל את כל עשרת הדיברות ,תורתו של ישו לתוך ה.one-
ישוע לקח את המילים האלה כמו ציטוט של הפסוק הבא-
האל ,האל למול הלב דע( ,עם החוק של אלוהים) ,ואת הלב של זרעך ,לאהוב את האדון את אלוהים עם כל הלב דע ,ועם כל
נשמתך ,כי חיים י .דברים 30:6
העובדה כי הברית החדשה ,ישוע ,ציטוטים מהתנ ך ,מפסוק זה מתייחס עשרת הדברות עצמם ,כאשר הוא נותן לנו הדיבר
הראשון שלו ,מציע את החשיבות ואת חשיבות המצווה וכי ישוע אומר דרך הפניה זו הדרך להראות את האהבה שלך עבור האל היא
לשמור על עשרת הדיברות . .כן ,אפילו נוצרים נדרשים לשמור על עשרת הדיברות .אם ישוע אומר זה כל כך ,אז זה חייב להיות כך.

אתה ואזי להחזיר ולא מצייתים את קולו של האל ,ועושה כל מצוותיו אשר אני מצווה עליך היום .דברים 30:8
אתה רואה ,הדיבר הראשון של ישו הוא ציטוט מהתנ ך זה הוא הפניה עשרת הדברות .כי זה הוא להיות שוכתבה בברית החדשה,
הוא אחד בהוכחות רבות לי ,אשר זה הוא חוקי ,נדרש על-ידי אלוהים הגויים הקדושים של המשיח ,כפי שהיה ליהודים ,כדי לשמור על
עשרת הדיברות של אלוהים.
הצעת מחיר זו עשוי להראות את במשיח ישוע לאותו אל שנתן פסוק זה  Mosesלכתוב ספר דברים .לכן ,הגדרה זהה של כיצד
באה לידי ביטוי אהבתנו האלוהים של התנ ך הוא הגדרה זהה של איך להציג את אהבתנו האל של הברית החדשה ,שהיא "אוהבת אותי,
שמור מצותי ",כל עשר מהם . .זה לא לאדם לבחור אשר חוקי האלים שהוא יחזיק ....אם אתם רוצים לסגוד הבורא שלך ,אז אתה חייב
יסגדו לו כפי התענוג שלו לא ע י ההנאה שלך .אתה חייב לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה ,לא כמו שאתה מוצא נוח .הכי טוב להדגים
מצב זה בקישורים הבאים.

רצונו כלל נגמר לך
כל ימי חיי ,נאום לאלוהים ,בוודאי עם יד האדיר ,עם זרוע ונמתחות ,ועם זעם נשפכו ,אני ישלוט עליכם :יחזקאל 20:33
לא חושב כי אלוהים רק מתייחס לעם ישראל בפסוק זה; הוא מדבר על כל מי אוהבת אותו ואני רוצה לתת לו את פולחן אמיתי
ונכון .אם אתה אוהב את אלוהים ואז יהיה צייתן מצוותיו ואת המילה שלו .אם אתה לא צייתן ,אז אתה לא באמת אוהבת את אלוהים

תרחיק את הרגל
אם אתה תפנה את רגלו מן השבת ,מלעשות את העונג ביום הקודש; ו קוראים השבת תענוג ,הקדוש של האל ,מכובד; ואזי לכבד
אותו ,לא עושה דרכים נאמן לעצמך ,מציאת נאמן לעצמך ההנאה ,ולא מדבר מילים נאמן לעצמך 58:13 :ישעיהו
אם תמקם את הרגל שלך על משהו אתה הפעלת את השליטה עליו .כאשר אתה לקחת את הרגל אתם מוותרים על אותו פקד .מה
אלוהים אומר לנו ,היא אם נוכל לשמור את השבת כמו אלוהים יש מאויתות זה בכתובים ,ולא כפי שנמצא את זה נוח ,ואז אנו מוצאים את
השבת שלנו בקומונה עם אלוהים על זה תענוג ,תענוג.

תוכלו להתענג על האל
ואז אתה ואזי לענג את עצמך על יהוה; ואני לגרום לך לרכב על המקומות גבוהה של כדור הארץ ,להאכיל אותך .עם המורשת של
יעקב אביך :עבור הפה של האל דיברה את זה  58:14ישעיהו
להאמין בדבר האלוהים הוא גם מאמין בהבטחות של אלוהים ,לדעת כי כאשר אלוהים אומר וכי הוא יעשה משהו ,זה ייעשה.
זוהי ההגדרה של אמונה.

אני מקווה שהראיתי לך איך להפגין את אהבתם לאל .שמירת המצוות של אלוהים דורש יותר מאשר המילים לרמוז .חתירה בכל
ימי חייך כדי לחיות על ידי חלק ממי שאתה ,באמצעות חובק במוסריות של אלוהים ,לשאוף תמיד להיות ברוח של האל ,אשר היא מהות
מפגין את האהבה שלך עבור האל . .זה בדרך זו לך להפגין את אהבתם לאל...
מה לעשות ,אדם שאתה הוא השתקפות ישירה על אלוהים האב .אם שואפים לחיות חיים מוסריים ואז זה מראה את הכבוד שלך
אהבה לבורא ,אשר הוא עצמו יצור מוסרי .אם את חיה חיים בניגוד למוסר של אלוהים ,אז זה מראה את חוסר הכבוד ושנאה של אלוהים
האב.
זכור :זה לא מספיק כי אתה אדם מוסרי; אתה לא נשמרים על ידי שלך עובד לבד .צריך גם לעבוד את אלוהים כפי שהוא
מצווה .זה הוא מפורש ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות של אלוהים .זה חשוב שאתה יודע .אלה ארבע מצוות וזה יותר חשוב לך
להבין ולציית להם.
ישנם נוצרים מספר זה מתיימר לחיות את חייהם כפי במוסריות של אלוהים מכתיבה ,אבל כשאני שואל אותם באיזה יום בשבוע
הם שומרים את השבת ,הם אומרים לי ראשון .כאשר אני מראה להם בראשית בפרק  2וב -ספר שמות פרק כ ,כי השבת נדרש על ידי
אלוהים שחלים ביום השביעי של השבוע ,הם דוחים אותה למרות הראיתי להם בתנ ך .אתה חייב לקבל ,מאמינים בדבר אלוהים ,אחר לא
של אלוהים ,אך שולל על ידי השטן.
לסיכום ,במשיח ישוע היא ביטוי של אלוהים של אהבה בשבילך .ישוע מגלם את החוקים של אהבה ,עשרת הדברות ,ולא מתוך
אהבה שנשלח ,על ידי אביו ,אלוהי היקום ,כדי ללמד אותנו את הדרך לחיי נצח ,לוקח על עצמו את חטאינו .כי ,אלוהים לא ארשה חטא
להיכנס לגן עדן ,בעצמנו ,אנו לא יכולים להיטהר על חטאינו; אנחנו צריכים את תורתו של ישוע המשיח ,כדי להראות לנו את הדרך.

ישו אוהב אותך
אתם יכולים להבין את האהבה שלישו יש לך של פסוקים אלה הבא.
השני הוא כמו בפני ,ואהבת  thyשכן כמו את עצמך .על אלה שתי דברות לתלות את כל החוק ואת הנביאיםMatthew 22:39- .
40
" המילים" ,כמו בפני אותו" ,הוא הפניה אל הדיבר הראשון של ישוע" ,אהבת אלוהים עם
"דומה", ,כל חוק.
"
הן מילות המפתח הן,
כל הלב הנשמה והנפש שלך".
" תגיד לי כי ישו מתייחס כל עשרת הדיברות ,משום שהם הן החוק ,כמו גם כל כך הוא מלמד אותנו .ישו לימד
המילים",כל חוק,
אותנו כיצד באה לידי ביטוי אהבתנו לאלוהים ,הדיבר הראשון שלו ,באופן דומה אנחנו מפגינים אהבתנו השכנים ,ללמד אותם כיצד
למצוא את אלוהים .אם בחרת לחיות על פי תורתו של ישו ,עליך להמשיך את העבודות החלו על ידי אלוהים ,על ידי מלמד אחרים כיצד
למצוא את אלוהים.

הבשורה נצח
וראיתי עוד מלאך לעוף בתוך גן עדן ,לאחר הבשורה נצח להטיף להם השוכנים על האדמה ,ועל כל האומה ,ברוחן ,ואת הלשון ושל
אנשים ,אומרים בקול רם",פחד אלוהים ,ותהילה לתת לו; עבור השעה של השיפוט שלו הגיע :ולהעריץ אותו שגרם השמים ,ואת הארץ,
הים ,ואת את המזרקות של ווטרס ".יוחנן 14:6-7
הסיבה שפסוק זה נותן לסגוד לאל היא שהוא הבורא .זה עובדה זו שנותנת רשות אלוהים על פני כל האחרים .שבעת ימי
הבריאה הם סיפח את כל הסמכויות ,התעקשותו כי הוא ל"אל כפקודות הוא.

סימן בין אלוהים אתה
בשל עובדה זו ,שהוא הבורא ,הוא נתן לנו את עשרת הדברות .אחד מהם אומר לנו" נשכח" ,השבת.
על ידי התבוננות השבת ביום שבו יש לו שצוין ,והוא אפילו מוגדרת ,בלספר לנו-באיזו שעה של היום הוא מתחיל באיזה שעה
של היום כי זה נגמר ,אתם מופיעים בהוד סגידותך כי זה אלוהי היקום ,למי אתה מתפלל ,ולא אחר ,כפי שאלוהים אמר",כסימן בינו לבין
אלו אשר בחר לסגוד לו.
"
הנה הסבלנות של הקדושים :הנה הם לשמור את המצוות של אלוהים ,והאמונה של ישו .התגלות 14:12
פסוק זה מאמת את מה שאמרתי ,הוא מגדיר "הקדושים של אלוהים ",או המתפללים האמיתי של אלוהים האמיתי נוצרים ,בתור
מי לשמור על מצוות האלוהים ,להם את האמונה של ישו ,אשר אמר כי אתה מקבל את ישו להיות אלוהים בדמות אדם ,כי אתה חי את
חייך לפי תורתו .אתם צריכים את שניהם ,כדי להינצל .האם הכנסייה שלך מלמדים את עשרת הדברות ,כל שהם ,לרבות השבת ביום
השביעי? אם לא ,זה לא כנסייה של אלוהים .אם זה לא כנסיית האלוהים ,אז הכנסייה של מי זה?

האם של יהודי הקדושים של אלוהים?
זה מתבטא היהודים כדוגמא .לרוב הם לשמור השבת ,אבל לא מזהה את ישו המשיח ,בן האלוהים ,או את האל המגיע לארץ
בדמות אדם .לפי פסוקים אלה ,עדן תוכל להיות מושגת רק על ידי קבלת המשיח הוא אלוהים הבורא ,כי המשיח הוא אלוהים המושיע ,כי
המשיח הוא אלוהים בדמות אדם בשם ישו ,כמו גם שמירה על מצוות האלוהים .אתה צריך את שניהם .אחד בלי השני .זה לא מספיק.
אתה לא נשמרים על ידי שלך עובד לבד.
שאני מחשיב זאת כדרישה עבור היהודים ,בגלל התנגדותם ישוע בזמן הוא צעד על פני האדמה .לכן ,למרות שהם אולי לשמור
את כל יתר הדרישות של פולחן לאל ,הם בטח קודם לקבל את ישוע ,או הם יידחו על ידי אלוהים .הפולחן שלהם יהיה לשווא .עליך לקבל
את דברי האל כסמכות הבלעדית ,להכחיש כי אלוהים דיבר ופגעה כתוצאה נרשם בדפי התנ ך היא לדחות את אלוהים .הוד מעלתך חייב
להיות או יכול גם להיות שזה כלום.

 .תחשיב את

זה :מאז ימי  ,Danielירמיהו ,יחזקאל Circa 600( ,לפנה ס) ,האומה הישראלית התעלמה דחויה נביאי

האל ,דחתה אזהרות שלהם ואני ואז נצלב ישוע ,המשיח ,אשר היו ניבא מאות שנים קודם לכן .אתה חושב אולי ,האב הוא הסבלנות עם
ילדיו צוואר תפוס? א ז אם יהודי מבקש ישועה ,הם צריכים לקבל את ישוע המשיח ,וכן האל ,החי בגוף של גבר ,בדיוק כמו הגוים.
היהודים כבר לא צריך טיפול מועדף מאלוהים .עם ישראל כבר איבד את האמנה שלו ,אלוהים נתן זה לאומה אחרת ,הקדושים של
אלוהים ,מי לשמור על מצוות האלוהים ויש העדות של ישו המשיח.
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