שיעור 7
לשמור מצותי
מה נדרש על אלוהים?
 ,ישראל ,מה ערב את האל לדרוש עלייך ,אבל כדי פחד אלוהים האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת את האל האל
בכל לבבך ,עם כל נשמתך ,כדי לשמור על המצוות של אלוהים ,והשליט תקנונים שלו ,אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד את?
דברים 12-13 :10
 .זה למוד פעמים שאל אנשים" ,למה אני ,איזו מטרה יש בחיים בשבילי?" הפסוקים הנ ל לתת תשובה לשאלות אלו.
זכור :כאשר אלוהים אומרישראל",כמו המילה משמשת את הפסוקים הנ ל ,זה למי לשמור את המצוות של אלוהים ,ולכן ,לא
חושב כי אלוהים אומר לעם ישראל או יהודים בלבד ,אך במקום זאת ,אלוהים אומר כל המין האנושי מי שרוצה לתת פולחן אלוהי היקום.
אז מה עושה אלוהים לדרוש מכל מי הן "ישראל" ,בחרו למסור פולחן האל הבריאה?

פחד אלוהים
זכור :פחד"אלוהים לא אומר שצריך לפחד ממנו ,אבל כדי לתת כבוד אלוהים ,בכבוד ,ובאהבה שלך .אהבה"אלוהים הוא
צייתן כדי מצוותיו לחיות בדרך של האל.

לשרת את האל
לשרת את אלוהים היא לעשות את הדברים האלה ,אלוהים שואל מכם ,בשימחה ,מרצון ,מתוך האהבה את אלוהים .מה הדברים
ואז גם אלוהים מבקש ממך" ,לאהוב אותי וכדי לשמור מצותי".
כדרך כדי לסייע לך להבין בדיוק מה שאלוהים דורש מכם ,בדקתי את כל המופעים של המלים" ,לשמור על המצוות שלי".
הפסוקים הבאים נכללו ברשימה שאליה המחשב מצא .עשיתי את זה כדרך מראה לך את החשיבות כי אלוהים מקומות תלויה בך לשמור
מצוותיו ,כל עשרה מהם ,ולא רק את אלה נוחים לנו לשמור על.

הראשון :לשמור מצותי
הרעב מתפתח
בני ישראל אמר להם מנוחת עולם",הייתי באלוהים אנחנו היה מת ביד ה' בארץ מצרים ,כאשר ישבנו על ידי את הסירים בשר ודם,
וכאשר אנחנו אכל לחם במלואם; על כן הביא אותנו הלאה לתוך השממה הזאת ,להרוג זה מכלול שלם עם רעב ".אקסודוס 16:3
בשלב זה ,כל המאכלים שהביא את העם ממצרים איתם היה ,ולא הם היו מתחילים לרעוב .לא ,אז הם החלו להתלונן על
מצוקתם.
אז אמר האדון בפני ",Mosesראו ,אני גשם לחם מן השמים עבורך; והולך האנשים בחוץ ולאסוף שיעור מסוים כל יום ,זה יוכיח את
אותם ,בין אם הם ילכו .במשפט שלי ,או לא ".אקסודוס 16:4

יום הכנה
זה יבוא לעבור ,כי ביום השישי שהם תכין את אשר הם מביאים; זה יהיה כפליים כאשר הם אוספים מדי יום ,Moses .אהרון אמר
בפני כל ילדי ישראל-",אפילו ,ואז תדע כי האל הביא אותך מן מארץ מצרים ":אקסודוס 16:5-6
אני לא בטוח אם בשלב זה אם אלוהים כבר נתן האנשים שלו עשרת הדיברות או לא ,אבל במשפט הזה הוא הוא הקמה שבת
ביום השביעי ,וכן נותן לאנשים את התמריץ לציית המצוות והחוקים שלו.

שליו ,המן
ב אותם הבוקר ,ואז אתה תראה את תהילת האל; כי הוא  hearethאת  murmuringsנגד האל :מה אתם עושים את זה יה למלמל
נגדנו?  Mosesאמר",זה יהיה ,כאשר האל אתן לך הבשר בערב לאכול ,וכן את הלחם בבוקר במלואם; בשביל זה אלוהים  hearethאת
 murmuringsאשר  yeאוושה נגדו :מה אתם עושים?  Murmuringsשלך הם נגדנו ,אבל נגד האל .אקסודוס 16:7-8
ויאמר  Mosesאל אהרון",אמר אל כל עדת בני ישראל ,תתקרב לפני יהוה :כי הוא שמע את  murmuringsשלך ".אקסודוס 16:9

אלוהים על ענן
והוא הגיע כדי לעבור ,כמו אהרון ויאמר לכל הקהילה של ילדי ישראל ,הם נראו כלפי הטבע ,והנה; תהילת האל הופיע בענן
הצמתים .ויאמר אלוהים אל  ,Mosesאומר",שמעתי את  murmuringsשל בני ישראל :מדבר להם מנוחת עולם ,אומר-אפילו עוד תאכלו
בשר ,בבוקר  yeיתמלא לחם; תדע כי אני ה' אלוהיכם .אקסודוס 16:10-12

כפי שאתה יכול לראות ,אלוהים תמיד מציג את עצמו כמו ענן לעם וגם מהענן שקולו נישמע . .זה משגע לי את אלה שרואים את
כל הדברים האלה לא טבעי של כדור הארץ ,אך הם עדיין אינם מאמינים .ואילו ,אף פעם לא ראיתי ,אבל כשקראתי את המילים האלה,
אני רואה את עיני הדמיון שלי ,ואני מאמין.
ו ויהי ,כי אפילו את בתרנגולי הקרב הגיע למעלה ,ולכסות את המחנה :בבוקר הטל שוכב מסביב המארח ,כאשר הטל זה שכב
נעלם ,הביטו בפניו של הטבע שם שכב דבר עגול קטן ,קטן כמו פרוסט  hoarעל הקרקע ,וכאשר בני ישראל ראה את זה  ,הם אמרו אחד
לשני",זה המן ":משום שהם שבשירותי לא מה שזה היה Moses .אמר להם מנוחת עולם ,הוא הלחם אשר האל שנתת אתה צריך לאכול .זה
הדבר אשר האל הגולמיות ציווה ,לאסוף ממנו כל אדם על-פי שהוא אוכל ,עומר לכל אדם ,לפי מספר נפשות שלך;  .קח את יה כל אדם
עבורם אשר באוהלים שלו" אקסודוס 16:13-16
" הוא העתיקה העברית יחידת
" היא קטנה שטלר משחק ציפור דמוי עוף קורא בדרך כלל קטנים יותר ,פחות חזקים".עומר
"שליו
מידה יבש השווה כ  3.5ליטר או  3.7ליטרים.
בקוד המוצג למעלה ,אלוהים נותן לאנשים הוראות הם יקחו רק את מה שהם צריכים בשביל לאכול ,אבל לא יותר .זה אלוהים
מנסה ליצור את ההבנה עם האנשים ,הוא אלוהים ידאג להם ,ולכן זה לא נדרש כי והם אוגרים יותר מה הם יכולים לאכול ,כי אלוהים
ידאג יותר כמו זה יש צורך ביום הבא.

אלוהים מספק לילדים שלו
ו בני ישראל עשו זאת ,אסף ,חלק יותר וחלק פחות .כאשר הם להעמיד אותו עם עומר ,שהתאספו הרבה שאין לו מעל ,והיה לו
שהתאספו מעט חסר; הם התכנסו כל אדם על-פי שהוא אוכל .אקסודוס 16:17-18

השבת תצפית
ו  Mosesאמר",אל תניח לאיש לעזוב על זה עד מחר בבוקר ".למרות שהם  hearkenedלא אשא  ;Mosesאבל חלק מהם שנשאר
לך עד הבוקר וזה לחם תולעים ,סטנק Moses :היתה שנה אחת איתם .הם כינסו את זה כל בוקר ,כל אדם על-פי שהוא אוכל :כאשר השמש
בשעווה חמה ,זה נמס .אקסודוס 16:19-21
בפסוקים אלה הוראה לנו כמה התעלם הפקודה של אלוהים לא לקחת יותר ממה שהם צריכים ,ואת המחיר זה הם שילמו על
חוסר הציות שלהם.
ויהי ,כי ביום השישי שאספו לחם כפול ,שני  omersלגבר אחד :ואת כל הסרגלים של הקהילה באה ואמרה  ,Mosesוהוא אמר
להם",זה את אשר אמר הגולמיות ",מחר זה שאר השבת הקדושה על ה' :אופים את אשר  yeנאפה היום  ,והוא יראה .את זה כן שאסייר;
ולהניח את אשר להיהרס על פני כדי להישמר עד הבוקר .אקסודוס 16:22-23

זה אלוהים מבסס את הדרישה כי אין עבודה כדי להיות מעורב ביום השביעי ,אבל כי זה נכון ומותר לאנשים להכין מאכלים
נוספים ביום השישי שיחזיק לצריכה ביום השביעי ,כאשר אין עבודה מותר.
הם זיון זה עד הבוקר ,כפי  Mosesביקשה ממנו ,:זה לא מסריח ,וגם היה שם כל תולעת המצוי בו Moses .אמר",לאכול באותו
היום; היום הוא כינוס על ה' :היום לא תמצא אותו בשדה .שישה ימים תאגרו אבל ביום השביעי ,שהוא השבת ,בו יהיו אף אחד .אקסודוס
16:24-26

אז זה יוצר אשר הגיע להיות המכונה יום

הכנה ,וזה היום השישי של השבוע.

פולחן כמו שאלוהים ציווה
 ,זה קרה ,שיצאו שם חלק מהאנשים ביום השביעי עבור לאסוף ,והן מצאו אף אחד .יציאת מצרים 16:27
למרות ההבטחות של אלוהים הוא יספק להם כל יום ,ולא את זה ללא תוספת הורשה נאסף לשמור ליום הבא ,כמה לא לציית או
האמין בהבטחות של הלורד ,אז הם יצאו בשבת ,במטרה לאסוף את המן עוד באותו יום .בעשותו כן ,האנשים האלה לא ציית השבת
הקדושה של אלוהים ,עושה מגלה כל כך לאלוהים שיש לאנשים האלה אין אמונה בהבטחות של אלוהים .אם אין לך אמונה ,אז אין לך
אמונה .עליך להעניק מלא פולחן האל כפי שהוא מצווה; אחרת אתה לא אוהב אלוהים בכלל.

אלוהים שומע את האנשים
אלוהים שמע את התלונות של האנשים ,הוא מודע הרעב שלהם .הוא החזיק את מתן העם מזון ,כי הוא רוצה להרשים אותם כי
זה הוא ,אלוהים של הבריאה ,אשר יאכיל .בדרך זו ,אלוהים מניחה כי אם העם יודע שזה אלוהים המספק להם את האוכל ,ואז הם יהיו
נוטים יותר לציית ולשמור מצוותיו ואת חוקיו.
ויאמר ה' אל  ,Mosesכמה זמן מסרב יה כדי לשמור את מצוותי והחוקים שלי? יציאת מצרים 16:28
רואה ,בגלל זה אלוהים שנתת את השבת ,ולכן הוא הנותן לך ביום השישי את הלחם של יומיים; לציית יה כל אדם במקומו ,אל
תניח לאיש ללכת מהמקום שלו ביום השביעי .יציאת מצרים 16:29
כפי שאתה רואה ,אלוהים היה מאבד את הסבלנות אפילו עם  ,Mosesהישראלים הראשונים ,כי המצוות היו לא הנצפה בשבילי,
זה עדיין דוגמה נוספת של אלוהים כמה חשוב מחשיבה את יום השבת ,כמו גם את מצוות אחרות .נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים.
אנחנו חייבים סוגדים כמו אלוהים אמר לנו ,אחרת זה באמת אלוהים שאתה נותן את פולחן לקבר?

האלוהים חייבים לציית
זה לפי פסוק זה שבאתי לשמור השבת .בשעות של השבת ,מפני שמש ירד ביום השישי עד השקיעה ביום השביעי ,נשארים
בבית שלי ולנסות לשמור היום תפילה לאלוהים ,במחקר של כתבי הקודש של אלוהים .מתוך פסוקים אלה בשמות ,אני מניח כי הפעם
היחידה כי מותר לעזוב את הבית במהלך כל השבת זה ללכת לבית הכנסת (הכנסייה) בעוד להתחבר עם אחרים של האמונה ,בפולחן האל.
מכיוון שישוע מת על הצלב מחילה על חטאינו ,הוא סיבה להפסיק לשמור את המצוות של אלוהים ,הוא  ,ridiculesלא להזכיר,
שאינו נתמך על ידי כתבי התנ ך .השקר הוא אחר השקרים של השטן ,על ידי זה השטן רימה את העולם כולו.
זוכר :אלוהים אומר ,אוהב אותי ,לשמור מצותי ,כי כאשר אתה לשמור את כל מצוותיו ,חיה את חייך מוסריותו של אלוהים
ותן פולחן כמו שאלוהים ציווה ,ואז לך להפגין את אהבתם לאל בצורה אמיתית וחשובה כי אלוהים יכול לזהות בקלות כמו להיות פולחן
אותו ולא אחר.
אם תיתן פולחן בכל דרך אחרת ,במיוחד ביום לא ציווה על ידי אלוהים ,אז זה לא אלוהי היקום שאת סוגדת להם .מי מכן אתה
פולחן ,אם לא אלוהי היקום?

כל מי הייתי סוגד
ישנם רבים אשר לספר לי שזה כל כך אני רק הראו את שמות .מכוון רק ליהודים ,כי עשרת הדברות היו רק סידור זמני בין
אלוהים לבין היהודים ,ויש כל השפעה על הנוצרים ,אבל זה לא נכון .בשלב זה בהיסטוריה של בני ישראל מוקדם ,ייעוד בין היהודים של
הישראלי לא שנוצר כבר .אלוהים מתייחס כל האנשים שהגיעו ממצרים בני ישראל ,או פשוט בני ישראל ,זה לחשוף כי הם דם כל,
צאצא י יעקב מי אלוהים שמו ישראל .הסיבה שאלוהים רואה בהם כל בני ישראל ,כי הוא מצפה את זה עם כל הניסים הוא מראה להם כי
הם כמו ג'ייקוב להתגבר על חטאיהם ,לאמץ את פולחן האל אמיתי ונכון.
בדיוק כמו אלוהים מצפה אלה בני ישראל מוקדם כדי להמיר את האמונה שלו ,הוא מצפה אדם אחר בהיסטוריה ,קורא פסוקים
אלה גם בתשובה על חטאיהם ,להמיר פולחן האל אמיתי ונכון .מסיבה זו ,כל מי ייתן סגידה לאלוהים צפויים לציית את המצוות ואת חוקי
האלוהים ,בדיוק כפי שהוא מצפה להם מוקדם לעשות.

השני :לשמור מצותי
השניה ,עבודת אלילים
לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה ,או כל דמיון דבר זה בגן עדן לעיל ,או זה בעפר שמתחת ,או זה במים מתחת לאדמה :אתה ואזי
לא להשתחוות עצמך אותם ,או לשרת אותם :כי האדון האל אני קנאי ,מבקר את אשמת של האבות על הילדים בפני הדור השלישי והרביעי
של אותם ששונאים אותי; ורחמים  shewingבפני אלפים מהם אוהב אותי ,ושמרו מצותי .אקסודוס 20:4-6
" יחד במשפט
"  ,כמו גם את המילים",לשמור את מצוותי,
יש להפנות את פסוקים אלה לפני ,זה כולל את המילים"אהבה אותי,
אחד .לי זה מהווה אישור כפול על ההבנה שלי ,כי אתה צריך את שניהם יחד כדי להשיג את הפולחן הנכון של האלוהים האמיתי.

אלוהים מגדיר אהבה ושנאה
דבר אחד אני רוצה קרדיולוגים בזה השניה ,תוך הגדרת אלוהים מחשיב כמו לאהוב אותו ,הוא גם מגדיר אלוהים מחשיב כמו
לשנוא אותו ,כי הוא שאם אתה אהבת אלוהים אתה תשמור את עשרת הדברות ,אבל כשאתה נכשל לשמור על עשרת הדיברות של
אלוהים ,תראה את השנאה שלך של אלוהים.
כאשר אתה אוהב את אלוהים ,לך להפגין אהבה זו על ידי שמירה על עשרת הדיברות ,לא רק לשמור אותם אלא על-ידי כתיבתם
על ליבך ,וביצוע מוסר של האל המוסר שלך ,ואת לאלוהים כפקודות הוא ,ההנאה ,ולא על ידי ההנאה שלך.
אלוהים משווה אי-ציות מצוותיו כמו שלך מציג את השנאה שלך לאלוהים .זה די ברור לי ב הפסוקים הנ ל ,לא ברור גם אליך?
זכור :כי אלוהים הוא רק "אהבה אותי ",או "שונא אותי ",שם אין אפשרות שלישית.

שלישית :לשמור מצותי
להקריב חיה
לכן ,יהיה לכם לשמור את מצוותי ,ולעשות להם :אני ה' .ויקרא 22:31
שוב ,כדי להבין את ההקשר של פסוק זה אתה צריך לקרוא כאלה שבאים לפני זה .פסוק זה מוטבע בתוך ההוראות כיצד להפוך
להקריב חיה של צריכת .עם כניסתו של ישוע ,מי גרם כי הקורבן היומי להסיר מן הפולחן אמיתי ונכון של אלוהים ,הוראות אלה עוד יש
משמעות .עם זאת ,אתה צריך לשים לב כי לפני כניסתו של ישו ,זה היה הנכון בפולחן האל ,נכון ,כי בפסוק לעיל אלוהים נותן הוראות זה

עושה בתוך הקורבן כמו הורה על ידי אלוהים ,אתה ואז "שמור מצותי ".אם אתה  preformההקרבה באופן אחר ממה כפי שאלוהים
הורה ,אז אתה לא שומרים את המצוות של אלוהים .רק דרכו של האל הוא צדיק ,בכל המובנים האחרים הם שגיאה ,חטא.

המהות של צייתנות
מהות לשמור את המצוות של אלוהים היא בעצם העובדה שאת מצייתת אלוהים .אם לפני ישו לקחת של בעלי חיים והקרבה זה
בכל דרך אחרת מאשר כאל הורה לך לעשות ,ואז לא תתן אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,ההקרבה ,הוד סגידותך הוא לשווא .כדי לשמור
על המצוות של אלוהים ,הוא להיות מצייתת האלוהים ,אופן ,הכוונה של המשמעות של המילים שלו כפי הוא דיבר את הפקודה.

הרביעי :לשמור מצותי
מ"דברים
פולחן רק האל בבריאה
יה תשימכם אין אלילים ולא פסל וכל תמונה ,וגם לא הרימו את תמונת בעמידה ,וגם יהיה  yeלהגדיר כל תמונה של אבן בארץ
שלך ,משתחווים בפני זה :כי אני ה' אלוהיכם .יה יהיה לשמור שבתות שליולאחר כבוד המקלט שלי :אני ה' .ויקרא כו2-
זה לא אומר למעשה כדי לשמור את מצוותי ,אבל נו זה אותו הדבר ,כי אלוהים אמר" ,לשמור על שלי השבת של" לשמור על
השבת של האל היא מצווה של אלוהים ,הדיבר הרביעי.
אם  yeברגל שלי .תקנונים ,ואני ממשיך את מצוותי ,ולעשות אותם; אז אני אתן לך גשם בשל העונה ואת האדמה יהיה תניב לה
עלייה ,עצי השדה אוותר הפרי שלהם 26:3 .ויקרא4-
הבחנת בזה ,ועל כבוד המקלט שלי .המקדש של האל הוא המשכן ,אשר התחיל כאשר  Mosesכתב את המילים האלה ,כמו
אוהל כמו מבנה זה יכול בקלות להיות להוריד ולהחזיר בחזרה .בזמן של ישו המקדש החליפה את האוהל תיקון ,למשכן הקבע .הסיבה
שישוע הפך את משרדי חלפנות ,תוכנית ההתקנה של טבלה אחרת בתוך כותלי בית המקדש כי הם היו מאורסים במסחר באתר הקדוש.
אלה אז עושים לא נותנים כבוד אל המקלט של אלוהים .הפסוק הנ ל מראה לנו כי חוסר כבוד של המשכן היה איסור מפורש.

 Rewordsשל אלוהים
יבול טוב
אתה דישה בחינה בפני הבציר ואת הבציר בחינה בפני הזמן מזריעות :יה טוב לאכול את הלחם שלך במלואם ,לשכון בארץ שלך
בבטחה .ויקרא 26:5

שלום בארץ
אתן שלום בארץ ,ו יה בסדר לשכב ,אף אחד לא יהפוך אותך מפחד :אני יזכר חיות רעות אל מחוץ לארץ ,וגם החרב .אעבור
האדמה שלך .ויקרא 26:6

כוח על האויבים שלכם
ו יה בסדר לרדוף אחרי האויבים שלך ,הם יפלו לפניך על חרבו .ויקרא 26:7
חמישה מכם יהיה לרדוף אחרי מאה ואת מאות אשים עשרת אלפים הטיסה :ואת האויבים שלך יפלו לפניך חרבה ,כי אני כבוד
לקרבך ,ו לגרום לך פורה ,ואת להכפיל את ,ליצור ברית שלי איתך 26:8 .ויקרא9-
אני לכלול את הפסוק  26:9לעיל כדי להראות לך כי ישנם תגמולים על פני כדור הארץ על שמירת המצוות האלים; אתה לא
צריך לחכות עד העולם הבא בשבילך את התגמולים.
בפסוקים אלה ,שאלוהים מדבר עם צאצאי יעקב כחלק מה עליהם לעשות כדי לעבוד את אלוהים כפי שהוא ציווה .האמנה צפנת.
של הוא זה להתקשר האמנה הראשונה ,בין אלוהים ,אברהם ,יצחק ,יעקב ,ולאחר מכן האמנה השנייה ,בין  Mosesבני ישראל ,עם זאת,
פסוקים אלה חלות כל מי בחר לעבוד את אלוהים ,ללא קשר מקורם הלאומית.
זכור :ההגדרה של ישראלית תחת האמנה השנייה היא אלה ששומרים את המצוות של אלוהים ,ואילו ההגדרה של ישראלית
תחת האמנה השלישי הוא מי לשמור את המצוות של אלוהים .ויש את עדותו של ישו .שתי הבריתות דורשים לשמור על המצוות של
אלוהים.

להוראה
כל עוד העם של העם היהודי לשמור את המצוות של אלוהים ,הבטחות אלו שהאל יצר החזיק נכון ,שזה לא היה עד העם הפך
פגום על-ידי השטן שקרים( ,כ 200-שנה אחרי  ,)Mosesכי עם ישראל החל לסבול .כמו עם אלה שבאו ממצרים ,כל מה שנותנים אמיתי
ונכון פולחן האל ידע רגעים קטנים של חסד ואהבה של אלוהים .כל מי המרה את דבר האלוהים פי יהיה ללא לחסדיו של אלוהים.

החמישי :לשמור מצותי
ורחמים  shewingבפני אלפים מהם .את אוהבת אותי ואת שמור את מצוותי .דברים 5:10
את המילים האלה נראה לך מוכר? הם צריכים ,הם חזרה כמעט מילה במילה על אקסודוס  -20:6בפסוקים שני אלוהים הוא
שימת דגש על זה אם העם לשמור מצוותיו ואז הוא אלוהים יראה רחמים על אלה שעושים ,מה שמרמז כי הוא לא יהיה רחום כלפי מי לא
מסתיר את מצוותיו.

בחסדו של אלוהים
היום בהיסטוריה ,רוב אם לא כל הנוצרים כי דיברתי בעניין זה ,מאמינים כי הם תחת הרחומה של אלוהים פשוט כי יש לי
ולרפאל שישוע היה המושיע האישי שלהם והם נשמרים ולכן על ידי החסד של ישוע . .זה עוד פעם השקר של השטן ...תן לי לתת לך
דוגמא כדי לסייע לך להבין למה זה שקר.
אדם שאת מכירה מתייחס לעצמו כאל נוצרי ,ואומר לך כי הוא הכריז ישו המושיע שלו ,כי הוא מאמין שישוע הוא אלוהים
בדמות אדם כמו רוב הנוצרים מאמינים ,זה ואז הוא כל מה שאתה צריך להינצל במשיח .אבל מה אם האיש הזה גם הוא גנב ,שקרן ,או
רוצח? הוא מאמין בישוע ,אך הוא עדיין מבצע חטאים נגד המצוות של אלוהים .זה כי אלה לא חטאים נגד האיש הזה פשוט כי הוא הכריז
שישוע היה בן האלוהים? או חטאים אלה עדיין שעבורו הוא יצטרך לענות על יום הדין?
אם אתה מסכים איתי כי אלה הם למעשה חטאים נגד המצוות של אלוהים ,ולכן חטאים נגד אלוהים ,אז אתה חייב להאמין כי
כמס שפתיים להיות נוצרי זה לא מספיק ,אתה חייב את ההליכה לא רק לדבר .ישוע עצמו נותן תגובה בעניין זה בפסוק הבא.
יה צבועים ,גם אייזיאה לנבא מצידך ,ואמר",זה אנשים תשמחנה אליי עם הפה שלהם honoureth ,אותי עם השפתיים שלהם; אבל
הלב שלהם הוא רחוק ממני .אבל לשווא הם סוגדים לי ,מלמד על דוקטרינות המצוות של גבריםMatthew 15:7-9 .
ישו קורא אנשים כמס שפתיים להיות נוצרי ,צבועים ,כי להיות אמצעי הנוצרית לעקוב אחרי תורתו של ישוע המשיח ,ואת ישו
מלמד כי אנחנו צריכים לשמור את המצוות של אלוהים ,לכן ,אם אתה לא מצליח לשמור על מצוות האלוהים ,אך במקום זאת מאמינים
השקר של השטן שיש המצוות של אלוהים אין השפעה על נוצרים וכי כנוצרי למה מעל החוק  ,אז אתה שולל ,בקיאים מה ישו לימד .זה
ניתן להראות כמו נכון הפסוקים הבאים.
 ,אבל אלה הדברים אשר המשיכו מהפה מהמחבוא מהלב; ולזהם הם הגבר .עבור מהלב המשך מחשבות רעות ,רציחות ,כי
מקרב ,הניאוף ,גניבות ,עד שקר ,קללות :אלה הדברים אשר לטמא אדם :אבל כדי לאכול עם הידיים  unwashenסופר לא איש
Matthew 15:18-20
אם כמס שפתיים להיות נוצרי ,אבל אז לעסוק מכל החטאים הנ ל אשר מקבלים גם בהיותו החטאים האחרונים שש עשרת
הדיברות ,ואז אתה צבוע לא חסיד של ישוע המשיח.

אלה לעיל-פסוקים ,שנאמרו על ידי השפתיים של ישו ,ישו נותן קול את הדברים האלה ,הכוללים עשרת הדברות .בדרך זו,
אלוהים אומר לך כי אתה חייב לציית ולשמור את עשרת הדיברות של אלוהים .איפה הבלבול? מילים אלו שגורות בפי ישו מבלבל ,אתה
לא? אם אתה עדיין מקבל כי עשרת הדברות לא יחולו עליך בגלל שאתה מעל לחוק ,אז למה ישו דיבר אחרת?
מה בנוגע ואז את הדיבר הרביעי" ,זכור את יום השבת לשמור על הקדושה" .האם זה לא גם אחד של עשרת הדיברות ,בדיוק
כמו אלו האחרים? למה אז אתה מסכים כי ביום הראשון בשבוע הוא היום של מנוחה ,כאשר בראשית פרק  2וספר שמות פרק  20אומר
לנו כי יום השבת הוא היום השביעי ,כי היום השביעי הוא אלוהים בכל יום ,היום זה היום השביעי אלוהים קידש היום ,ויש שהיה זה ביום
השביעי כאשר ינוח מן כל עמל שלו ביצירת היקום .למה אז אתה מקיים את השבת ביום ראשון? או שאתה מאמין ומקבל את דבר
האלוהים ככתוב האמת או לדחות את דברי האל להאמין בשקר.

השישי :לשמור מצותי
אזהרה הנוראות של אלוהים
אבל אם  yeיהיה בכלל מפנים עוקב .אחרי ,אתם או הילדים שלך ,ולא יהיה לא לשמור את מצוותי וחוק שלי אשר קבעו לפניך,
אבל ללכת ושרת אלים אחרים ,סוגדים להם :אז אני אחתוך לישראל פני האדמה אשר נתתי להם; הבית הזה ,שבו אני צריך מקודש על שמי,
אני אבצע מהעיניים שלי; ישראל תהא פתגם לשנינה .בקרב כל האנשים .מלכים א 9:6-7
בבית הזה ,הוא גבוה ,כל אחד את  passethעל ידי זה יהיו מופתעים ,ולשרוק יהיה; ? ומה הם ונאמר למה אלוהים עשה ובכך אל
האדמה הזו ,לבית הזה מלכים א 9:8
הם צריך לענות",משום שהם  forsookאת האל שלהם אלוהים ,מי לדרדר את אבותיהם לצאת מארץ מצרים ,ויש נקלט על האלים
האחרים ,סגדו להם ,והם יהיו הגיש להם :לכן האל הביא עליהם כל הרוע הזה ".מלכים א 9:9
בפסוקים הנ ל אלוהים היא ליידע העם ואת בני ישראל ,מה הוא יעשה ,אם הם לא מסתיר את מצוותיו .אלוהים הוא כל-כך
עקשן .כי הילדים שלו לשמור על המצוות שלו אם הם נכשלים לעשות זאת ,הוא יהרוס אותם כבוי ,להרוס את האומה שהוא יצר.
בקיצור ,הוא להשמיד את העם זה ישראל ,ולגרום לאנשים להיות מפוזרים לארבע רוחות השמיים.

אם היהודים ,למה לא הנוצרים?
אז אני שואל אותך ,אם הוא יעשה את זה .אם הצאצאים של יעקב לא מצליחים לשמור מצוותיו ,אז למה לדעתך הוא יהיה מוכן
להרחיב ברית חדשה לגויים ,ואני גם לא מתעקשת כי הם לשמור מצוותיו ?

בהיסטוריה ,נענש
בהיסטוריה של אלוהים השיגה את האיום הזה נגד לעם ישראל.

בבילון
בפעם הראשונה ,אלוהים העניש לעם ישראל הוא כאשר הוא מורשה הבבלים להרוס את העיר ירושלים ובית המקדש המצוי בו,
ולכבוש את האומה.

רומא
הפעם השנייה היא כאשר היהודים הצליחו לקבל את ישוע כמשיח ,וסקלנו  Stevenעל הטפה שישוע המשיח .שוב פעם אלוהים
העניש לעם ישראל על-ידי מתן הרומאים להרוס את בית המקדש ולאלץ את פיזור היהודים פינות הרחוק של האימפריה הרומית.

לא על ידי יד האלוהים
 .זה לקח שנים אלפיים לפני לעם ישראל מתחדשת עצמו( ,שנת  70לספירה עד  1948לספירה) ,אבל לא על ידי החסד של
אלוהים ,אלא על ידי הסיוע של אנטיכריסט ,או לפחות אלה האומות זה לתת מזון אנטיכריסט בהמשך ,הספר לתוך השיעורים ,תבינו את
ההפניה לעיל בנוגע למדינות אלה.
" כדי להביא הביתה את ההשלכות על כך
אני לכלול את אלה מעל  5פסוקים ,יחד עם זה יש את הביטוי",לשמור את מצוותי,
אלוהים של המצוות .להבין מה יכול להיות אבוד .כשאתה נכשל לשמור המצוות ,אתה צריך לקרוא את הספר של "מלכים א , ",כמו גם
הספרים של ירמיה ויחזקאל .בהם ,ניתנת ישראל אזהרה לאחר אזהרה ,בדרך של הנביאים ,אך הם עדיין לא הצליחו בתשובה ,לשמור את
המצוות של אלוהים .בשביל זה את האנשים ואת האמנה שאלוהים עשה עם  ,Mosesצאצאיו של ג'ייקוב ,היה בטל ,העם היהודי לא הותר
להיהרס להתפשט לארבע רוחות השמיים ,לא פעם אבל פעמיים ,לפי בבילון ולאחר מכן על ידי רומא .אם אלוהים יעשה את זה לאנשים
שבחרת שלו ,למה אתה חושב שהוא לא לעשות זאת נוצרים אם הם סירבו או נכשל לשמור מצוותיו?

הם נוצרים יותר מאשר ליהודים?
דבר נוסף ,כדאי לשים לב שוב הנה כי אלוהים מבדיל בין מצוותיו ,עשרת הדברות ,מתקנונים שלו .הם אינם אותו הדבר; עשרת
הדיברות נכתבו על אבן ,על ידי אצבע אלוהים ,המסמלת כי הם לנצח ,ואילו חוק יכול להשתנות ,מתוקן ,או מוסרות לפי מכתיבה משמים.

השביעי :לשמור מצותי
ובכל זאת האל העיד נגד ישראל ונגד יהודה ,על ידי כל הנביאים ,ועל ידי כל הנביא ,אומר",להפוך  yeשלך דרכים רעות ,לשמור
מצותי וחוק שלי ,על פי כל חוק אשר פיקדתי על האבות שלך ,ואשר שלחתי אליך על ידי משרתי הנביאים II ".מלכים 17:13
אני שוב רוצה שתיקח .שימו לב :אלוהים מתייחס בנפרד מצוותיו ,וחוק שלו ...שוב ,המצוות הם עשרת הדברות ,כתוב באבן,
אמור להימשך לנצח ,ואילו חוקים הם חוקים  ,Mosesשנכתב על ידי  ,Mosesוהן באופן זמני ,שחלקם( ,אלה הנוגעים להקריב חיה) ,היו
שניתנו מיושן על ידי הופעתו הראשונה של ישוע המשיח.

שימו

לב :החשיפה הפסוקים הנ ל ,שלא מדובר רק עשרת הדיברות זה אלוהים מתעקש להיות כל הזמן אבל כל הכתוב

בבשורה הקדוש שלו .האלוהים הוא חוק האלוהים; ישנן רמות שונות רק החשיבות שלהם .אלה מפוסל של זה באבן באצבעו של אלוהים
ואת אלה נכתב על ידי ידו של אדם ,Moses ,הנביאים.

ח' :לשמור מצותי
של אלוהים חידש אזהרה
זכור ,אני מפצירה ,המילה אתה  commandestאת משרתך  ,Mosesאומר ,אם כן דאיכא ,אני יתפזרו אתה בחו ל אומות העולם:
נחמיה 1:8
זה אלוהים נותן אזהרה לעם ישראל ,שמור מצותי ,או "אני אשמיד את האומה הישראלית שיצרתי .לא רק להשמיד את זה ,אני
יתפזרו העם לחיות בין אומות העולם ,מן האדמות הטובות האבות שלך".
ישנם הטוענים כי פסוק זה הוא התייחסות החורבן לעם ישראל ולא את העבדות עוקבות של העם על ידי הבבלים ,אבל אני שואל
אותך ,לא לעם ישראל הושמד על ידי של הרומאים לא ישראל מפוזרים בין האומות של העולם ,לא רק מאז  1948לספירה  ,כי לעם
ישראל יש חידוש עצמה? למרות נבואה עשויות לחול על אירוע אחד ,באפשרותך גם להחיל על אירוע אחד או יותר .ההיסטוריה נוטה
לחזור על עצמה ,כי השטן הוא זהה ,המין האנושי הינם תמימים תמיד נופלים כדי להפוך את אותם השקרים תרמיות שוב ושוב.

חסדו של אלוהים
אבל אם אתם פונים אליי ,וגם לשמור את מצוותי ,לעשות אותם :למרות שהיו לך לגרש אל החלק סוף של גן-העדן ,עדיין תוכלו
לאסוף אותם משם ,יביא אותם אל המקום אשר בחרתי להגדיר את שמי שם .נחמיה 1:9
זה כדי להראות את רגעים קטנים של חסד אלוהים נותן למי להראות את האהבה שלהם ,ע י ציות את חוקיו ואת המילה הקדושה
שלו .זה הוא גם חושף כי אם אבא שלך לא הצליח לשמור על מצוות האלוהים ,אבל אז אתה .להשתדל לעשות כן ,כי אתה יובא חזרה
למשפחתו של אלוהים.

התשיעי :לשמור מצותי
לשכוח לא החוק
הבן שלי ,לשכוח לא את החוק; אבל העבודה יפה והלב ממשיך את מצוותי; אורך ימים ,חיים ארוכים ,ואת השלום ,האם הם
מוסיפים לפניך .תני לא רחמים ואמת לזנוח אותך; לאגד אותם על הצוואר שלך; לכתוב אותם על שולחן העבודה יפה והלב :אז אתה תמצא
טובה והבנה טוב בעיני אלוהים ואדם .פתגמים 3:1-4
זוכר . :אלוהים רוצה לכתוב את עשרת הדיברות על הלב שלך ,שפסוקים אלה לוודא זאת .אז אני שואל שוב ,כיצד ישוע
להגשים חוקי האל ,עד לנקודה של עיבוד עשרת הדיברות מיושן ,כאשר הוא רוצה לכתוב אותם על הלב שלך ,מה שאומר .כדי לשנות את
האישיות והאופי (להיוולד) דומה לזו של המוסריות של אלוהים ,להיוולד מחדש ברוח .זה מוצג שוב להיות אמיתי בפסוק הבא.
ישוע ענה ואמר לו",באמת ,באמת ,אני אומר לך ' ,אלא אדם להיוולד מחדש ,הוא לא יכול לראות את מלכות האלוהים ".ון 3:3
להסיר שלכם לקפל עיוור ,פתח את ליבך ,לשמוע את דבר אלוהים-ישוע ,בתשובה ,לחיות ,ממשיכים על חטא ולמות.

הכוח של השקר של השטן
עשרת הדיברות יהיה כבר לא רלוונטיות הפולחן נכונה ואמיתית של אלוהים הוא זהה עבור לך תפנה את גבך לאל ,לאמץ את
השטן ,בשביל להאמין השקר הזה חזק ,אתה נופל קצר של פולחן האל .האלוהים הוא עליון; לקבל את זה מעל המילים אף פעם לא דיבר
על ידי אלוהים.
לא עושים אותה שגיאה שגרמה אדם וחווה; הם האמינו הנאמרים מפי הנחש( ,השטן) ,ולא את אשר אלוהים היה ציווה אותם.

לא נמצא בתנ ך
אם המילים אינם נכתבים דפי הספרים של הנביאים ,אז זה השקר של השטן .מקום בכתבי הקודש אתה תמצא כתוב כי אלוהים
או אלוהים נתן פקודה או הוראות האדונים היום הקדוש של .השאר היה להישמר ביום הראשון של השבוע .מקום בכתבי הקודש של
אלוהים אתה תמצא איפה אלוהים או אלוהים עשה הקדוש או קידש בכל יום מלבד יום השביעי .למה אז אתה מקיים היום הראשון בשבוע
כיום הקודש של אלוהים ,מתי אלוהים מעולם לא כינה ביום הראשון יום הקדוש שלו?

לאפשר לאל-ישוע להדריך אותך
להאמין באלוהים בכל לב דע; להישען לא אשא את ההבנה שלך .פתגמים 3:5

פסוק זה חשוב לזכור ,אתה צריך לחיות על-ידי אותו .רזה לא אשא את ההבנה נאמן לעצמך .כשרק התחלתי לקרוא בתנ ך,
במטרה למצוא את האמת של אלוהים ,אני הסתמך בעיקר על ההבנה שלי כשקראתי .לא רק שלא מצאתי אלוהים ,ביותר של מה שאני
קריאה היה מבלבל ולא מועילה לכן בחיפוש .זה היה רק כאשר אני שהתפלל למחילתו של חיי החטא ,וביקש עזרה והכוונה שלו ,בחיים
שלי ,בחדר העבודה שלי ,באשר לאיזה כיוון אני צריך לקחת את המחקר שלי והחיים שלי אשר אלוהים נתן לי הבנה .אלוהים ריחם עלי
ונתן לי הדרכתו ,מתוך כך הוא הראה את אורו של הבנה עלי . .אני ממליץ על ההתפתחות לך גם כן.

נותנת תהילה לאלוהים
בבכל דרכיך בקיומו ,הוא יהיה לכוון את הנתיבים .פתגמים 3:6
זה אומר כי אתה חייב לעשות כל מה שעשית כדרך נותנת תהילה ,לא לעצמך אבל לאלוהים .לא לחיות את חייך כדי להשיג
תהילה או כבוד לעצמך ,אבל לחיות את חייך כך שאלוהים יכבד אותך כי נתת כבוד לאלוהים.

 .אתה השתקפות
לא כל כך בתרבות כי אנו חיים היום ,בגלל השפעת השטן על אומות העולם ,אבל בדורות האחרונים ,לידי ביטוי הפעולות של
האב לבניו ,הפעולות של הבנים הרהרה בבית האב .גם זה נכון עם אלוהים ...אנחנו הילדים של אלוהים ,להיות לנו זכר או נקבה ,אנחנו
כל הבנים לאלוהים .סוג אדם אתה ,אם אתה המכובד ,מוסרית ,או לא הגון ולא מוסרי ,הפעולות שלך משקפים על אביך על כדור הארץ,
בגן עדן .כאשר אתם חוטאים ,הם  besmirchingאת כבודה .של אביך ,על פני כדור הארץ ,בשמיים; לכן ,בפסוק לעיל אלוהים אומר
להכיר את אלוהים בכל דבר שאתה עושה .אם אתה אלוהים זכור תמיד נראים לכבד אותו ,אז אלא אם אתה באמת שונא את אלוהים,
תוכל להימנע מבייש אותו בתור קורס הטבעי של הפעולות שלך.

לקבל תוכחה של אלוהים
הבן שלי ,מתעב לא את  chasteningשל האל; לא להיות עייף של התיקון שלו :עבור מי האל בו הוא  ;correctethאפילו בתור
אב הבן במי הוא  .delightethפתגמים 3:11-12
כאשר אתה שגיאה ,או לחטוא ולאחר מכן הם נזף עבור אי-הצדק .על ידי אלוהים ,לא פרירים על הענישה החמורה שלו ,אך
יודע כי הוא נותן לך תיקון מתוך אהבה ,כך תוכלו ללמוד טוב לרע ,כך תוכלו ללמוד על דרכים האלוהים בניגוד לדרך של השטן.

הולך ברוח של האדון
תמיד הליכה בחיים בדרך לאל .גם לזה רלוונטיות כאשר מוצג לפניך בכתובים משהו מפריך אמונה זמן מוחזק שיש לך .השטן
נמצא ,ויש הרבה שקרים שלו בצורה של פרשנות שגויה של פסוקים או מילים בתנ ך .כאשר מוצג לפניך פרשנות נכונה כמו שאלוהים
התכוון שזה אומר ,זה סוג של תוכחה מאלוהים .לא פרירים-פרשנות אמיתית ,אבל לוודא שזה נכון דרך לימוד ומחקר משלך .אז תדע
דבר האמת של אלוהים מן הידע שנרכש על ידי לך ,לא מתוך אמונה עיוורת בקבלת מה שאחרים אומרים לך.

ידע הוא כוח
שמח הוא האיש המכח ,האיש ירשא׃הנובת קיפי םדאו .עבור הסחורה זה עדיף מאשר הסחורה של כסף ולהשיג את הימנו מזהב.
פתגמים 3:13-14
 .את זה שאני יכול להעיד אני הייתי איש של העושר החומרי עד מצא את אלוהים .אושר חמק ממני ,עד השקעתי החיים והנשמה
שלי בידיו של האל . .אני כבר לא איש של .עושר הדברים הארציים ,אבל עכשיו אני איש של עושר קיצונית אהבה של אלוהים.

אלוהים רוצה האמונה שלך נוסדה בידע
פסוק זה נותן תמיכה להערות שלי לעיל .החוכמה היא שצברה ידע ,הבנה הפרס עבור שניהם .הדברים האלה לא ניתן להשיג מן
האמונה העיוורת; רק ב לימוד ומחקר ניתן לקבל ידע ,מה שמוביל להבנה ,כשהתוצאה היא חוכמה.
הרבה אנשים משכילים מאוד ,אבל הם אינם חכמים ,לדעתי .כאשר אתה לוקח את הידע ולשלב אותו עם הבנה ,ואז לך להשיג
חוכמה .אם אתה קורא את התנ ך על בסיס קבוע ,אך נכשל להבין ,או להיכשל כדי לקחת את הזמן כדי להשיג הבנה לגבי מה התנ ך מנסה
להסביר לך ,אז ברשותך החינוך אך אין חוכמה .רק ב צובר הבנה של מה שאלוהים מצווה אותך ,יקבל את החוכמה של מי זה אלוהים,
ואת מה שאלוהים דורש מכם.

 .העשירי :לשמור מצותי
שומע ,יה ילדים ,ההוראה של אבא ,נוכח לדעת הבנה .כי אתן לך תיאוריה טובה ,לזנוח יה לא משפט שלי ,כי אני הייתי הבן של
אבא שלי ,המכרז ואהוב רק בעיני אמא שלי .הוא לימד אותי גם ,ואמר לי",תן דע לב ישמרו על המילים שלי :שמור מצותי ,ולחיות ".מקבל
חוכמה ,מקבל הבנה :שכח מזה .לא; גם הירידה מן המילים של הפה שלי .לזנוח אותה ,היא ישמרך :אוהב אותה ,היא תשמור עליך .החוכמה
היא הדבר העיקרי; לכן להשיג חוכמה :עם כל שלך מקבל את ההבנה .פתגמים 4:1-7
בתוך פסוקים אלה ניצבת האמת של אלוהים .אלוהים הוא המורה של כולנו לפיו דרך הבנה .ההבנה תוכל להיות מושגת רק על
ידי הוראה או חינוך .לכן ,רק על ידי לחנך את עצמך בבשורה הקדושה של אלוהים ,ובאמצעות מחקר חרוץ אתה תרוויח הבנה ועם הבנה
חוכמה .פסוקים אלה מסבירים כיצד לחשוף את השקר של השטן על השקרים הם:

אמונה עיוורת
הכלי של השטן של הונאה
השטן שיקר כשאמר" :מאמינים בהדרכה על ידי אמונה; דרך אמונה אתה "...אמונה עיוורת היא הכלי שבו השטן משתמש ביותר
בכדי להוליך אותנו שולל לתוך להאמין לשקרים שלו מעל אלוהים של .אם אתה מקבל את מה שאחרים אומרים לך אמת בלי הנטוי

בשביל עצמך ,אז אין שום דרך לדעת אם מה שאמרו לך נכונים או לא .זו הדרך של האדם עצלן .אתה אולי קורא לעצמך נוצרי טוב ,אבל
אתה לא מוכן לעשות את מה שנדרש כדי להיות הקדוש של אלוהים .אתה יכול להיות נוצרי ,אבל אתה הקדוש של אלוהים? נוצרי מוגדר
במאה העשרים ,כמי שהולך לכנסייה ביום ראשון וחי על פי קוד מוסרי ,אך זה לא הופך אותך הקדוש של אלוהים.

הקדוש של אלוהים מוגדרת
הספר של התגלות ישוע נותן הגדרה למי הדרקון( ,השטן) ,גורם למלחמה.
הדרקון היה שנה אחת עם האישה ,והלך לעשות מלחמה עם השריד של הזרע שלה ,אשר לשמור על המצוות של אלוהים ,ויש
העדות של ישו הנוצרי .התגלות 112:17
הגדרה זו מתאימים לך? אם לא ,זה תלוי בך כדי להתאים את האישיות שלך ,ויש מוסר השכל קוד כדי להתאים את מי אלוהים
מגדיר בתור הקדושים שלו ,אחר אתה תיפול קצר ,וקדושיו רק כל תקווה של כניסה לגן עדן.

לביקוש :לשמור מצותי
לשמור את המילים שלי
שלי בני ,לשמור את המילים שלי ,ומניחים את מצותי עימך .לשמור את מצוותי ,ולחיות ,והחוק שלי כמו התפוח של כלום .לאגד
אותם על אצבעות שלך; לכתוב אותם על השולחן של הלב שלך .אומרים התבונה",הנך אחותי;" ולקרוא הבנת את  :kinswomanכי הם
עשויים למנוע עליך אישה מוזרה ,מן הזר אשר  flatterethעם המילים שלה .פתגמים 7:1-5
" מתייחס חיי נצח ,לא את החיים בני תמותה.
הביטוי"חיים
הביטוי "כמו התפוח של העין שלך ",הוא בעצם משמעות זהה כבעלי את המצוות הכתובות על ליבך.
אלוהים מתייחס האחות ,את  kinswomanכמו להיות משפחה ,טוב וטהור ,ואילו אישה זרה הזונה ,יוביל אותך אל החטא
והשחיתות .המשפחה הוא דרך האלוהים; אישה זרה דרכי השטן.

הנתיב של החטא
 .תני לא את הלב מסרב לה דרכים( ,אישה זרה); לסטות לא בנתיבים שלה .כי היא טענה הטילה למטה הרבה פצועים :כן ,גברים
חזקים רבות נשחטו על ידה .הבית שלה היא הדרך לגיהינום ,יורדים לחדרה של מוות .פתגמים 7:25-27

הפסוקים הנ ל אלוהים הוא באמצעות משמעות כדי לסמל את דרכיו( ,עשרת הדברות) ,בניגוד הדרכים של השטן .להורות כי
אתה סבור חוכמה כמו אחותך ,והבנה  kinswomanשלך ,אלה לא תשקול לעסוק מעשה מיני עם ,והשקרים של השטן ,אשר ניתן
לסכם במשפט( ,אמונה עיוורת) ,של נשים זרות ,או זונה.
" הוא תוצאה לא לקחת את הזמן כדי
המשפט האחרון" ,הבית שלה היא הדרך לגיהינום ,יורדים אל הצ'יימברס של המוות,
ללמוד ,ללמוד ולהבין את מכתבי הקודש של אלוהים ,אבל ללכת בדרך הקלה של קבלת מה שאחרים אומרים לך .זו האמת .אתה גם יכול
" הוא הפניה אל האישה הזונה (אנטיכריסט) מי יושב הבהמה סקרלט צבעוניים( ,בבשורה שקרית של השטן)
להבין כי"נשים זרות
המדוברת של ספר ההתגלות ,הוא סמליות של צורר המשיח .עם הידע משכיל לשקרים של אנטיכריסט יהיה אין כוח ,ואילו האמונה
העיוורת יביא לך לתוך אחזו הזונה.
דבר אחד יש לציין כאן .והחכם הברית הישנה ,אך אני משוכנע כי זה מדבר אלינו הוא המשיח ,לפני שנולד לתוך הבשר של
אדם .בקיצור ,וב ,המשיח מציגה את עצמו אלינו לפני שהוא נולד של אישה בגוף של גבר .אמת והחכם נכתב על ידי ידו של שלמה המלך,
אך כפי היא הדרך של כל הנביאים של אלוהים ,הוא כתב אשר ניתנה לו לכתוב על ידי אלוהים ,ולכן המלך שלמה הוא הנביא של
אלוהים.

 :12לשמור מצותיפיליפ נאום לו ,אדון ,שהשמן לנו האב ,זה  sufficethאותנו .ישוע נאום לו",אני הייתי איתך זמן רב כל כך ,עדיין אתה  hastאינו
ידוע לי ,פיליפ?  .הוא הציע לראות אותי הגולמיות ראה את אביו; ואיך אומר אלף אז ,שהשמן לנו האב?" יוחנן 14:8-9

מאמינים שישוע הוא אלוהים
 Believestאתה לא שיש לי האב ואביו בי? המילים אני מדבר אליכם אני מדבר לא על עצמי :אבל האבא ששורה עליי ,הוא
כשפים העבודות .ג'ון 14:10
תאמין לי שאני משתתפת האב ואביו בי :או אחרת תאמיני לי למען של העבודות מאוד .באמת ,באמת ,אני אומר לכם",הוא יחיה,
העבודות שאני עושה טוב הוא עשה גם; ועובד יותר מאשר אלה יהיה מה עושה;  .כי אני בפני אבי ...יוחנן 14:11-12

שימו

לב :ישוע אומר לנו כי אם אתה מאמין כי ישוע הוא בן האלוהים ,ולכן אלוהים בדמות אדם ,אז אתה חייב גם חי את

חייך על ידי הדברים האלה אשר ישוע לימד אותנו .אם לא תקבל את תורתו של המשיח ,אז אתה לא מוסמך לקרוא לעצמך .נוצרי.
בכלל  yeאבקש בשם שלי ,כי אני אעשה ,כי האב יכול להיות פיארו בבן .אם יהיה שואל משהו על השם שלי ,אני אעשה את זה.
יוחנן 14:13-14
אם אתה אוהב אותי ,שמור את מצוותי .ג'ון 14:15

שוב הדרישה כפול ,אם אתה אוהב את אלוהים ,אז אתה חייב לשמור מצוותיו .אולי יש מי יאמר ,כי ישו מדבר בפסוק זה ,לכן זה
מצוותיו שני כי הם המוזכרים כאן ,לא עשרת הדברות של אלוהים .אם אחרי ההסבר שלי הראשונים של ישו שני הדיברות אתה עדיין
מסרבים לראות ,עשרת הדיברות כמו מצבי למשמעות של לאהוב את אלוהים אז תחשיב את זה .אם אתה מאמין כפי באתי להאמין כי ישו
הוא ההתגלמות של האל ,ישו ולכן אלוהים ,ויש ואז אם ישו אומר "שמור מצותי"  .ואלוהים אומר " שמור מצותי ",אנחנו לא מתייחס
מצוות אותו ,אם הם אותו הדבר אלוהים אשר מדברים אל לנו?

השלוש עשרה :לשמור מצותי
אם "yeשמור מצותי" ,יה יצייתו באהבה שלי; גם אני שומרת המצוות של אבי ,להסכים מאוהבים שלו .ג'ון 15:10
בפסוק זה ,לא המשיח עצמו אומר לשמור מצוותיו זה לשמור על המצוות של אביו?  .זה מה פסוק זה אומר לי .אם במשיח ישוע,
שומר המצוות של אביו" ,עשרת הדברות ",זה לא רק הנכון כי אם אתה רוצה לקרוא לעצמך .נוצרי ,אתה חייב ללכת בדרכו של ישו,
לשמור המצוות של אבינו שבשמים?

שלט עם אלוהים
אלוהים באופן עקבי אומר לנו ,כי לאהוב אותו אנחנו חייבים להראות זה על ידי שמירה על כל עשרת הדיברות .השבת היא
מפתח מפגין אהבה זו ,ולאחר אימות כי ,האל של היצירה ,הוא אלוהים שאתה סוגד ,לא אחרים .כאשר תשמור את המצוות של אלוהים זה
סימן בינך לבין אלוהים .אתה אומר אלוהים שאתה אוהב אותו ,מכבד את הסמכות להטיל את חוקיו עליכם ,כי אתה מסתכל אלוהי היקום,
רק עליו את הפולחן ואת הישועה.

המשך העבודות של ישו
ישו המשיח נתן לנו שני דיברות ,הראשון הוא אהבתנו לאלוהים ,המתייחס בחזרה ההתעקשות של אלוהים על שלנו התבוננות
עשרת הדברות .השניה היא לאהוב את השכנים שלנו ,באופן דומה ,כמו ישוע הראה את אהבתו אלינו .ישוע הראה את אהבתו אלינו על
ידי שלימד אותנו הדרך נכונה ואמיתית של איך לעבוד את אלוהים ,אז אנחנו חייבים לעשות .כפי שהוא עשה על ידי מלמדים אחרים
לאתר את אוהבת את האל .בדרך זו ,אנו ממשיכים את יצירותיו.

תהילה לאלוהים האב
? אתה רואה את המעגל של עקביות בין תורתו של המשיח והרצון שלו להאדיר ,לא את עצמו ,אבל האב ,אלוהים שלנו .כל
התהילה היא האבות .לא אלוהים ולא לעשות לנו לכל התהילה ,אבל את אשר ניתן לנו ע י האב.

בדפי לעיל ,אני ניסו להראות לך כיצד לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה לנו לעשות .אם אתה עדיין משוכנעים ,או יש לך
שאלות ,כמו ,למה זה כל כך חשוב לשמור את השבת בשבת ,ואסור לסגוד ביום ראשון ,או למה זה רע בשבילנו לענוד צלב עם פיסול
לגבר ,עליה ,מבית היוצר של אמונתנו ,אתה תהיה משוכנע למה אני בטוח ,כאשר אתה מבין מי אנטיכריסט  ,מה השטן עד השנים
האחרונות  2,000או יותר מאחר והוא ישוע מוסמר לצלב.

לחיות ליד ישוע  nd2המצווה
משל פרי הגפן
אני הגפן האמיתית ,אבי  .husbandmanכל ענף בי זה  bearethלא פרי הוא לקח :ואת כל ענף זה  bearethפירות ,הוא
 purgethאת זה ,כי זה עשוי לקדם יותר פירות .ג'ון 15:1-2
הפרי להיות שמדובר עליו כאן הוא ההמרה של אנשים נוספים לדבר האלוהים האמיתי .ישו מצווה שנאהב את השכנים שלנו,
כפי שהוא אוהב אותנו; זו מושגת על ידי ביצוע כפי שישו עשה .ישו גילה את אהבתו אלינו על ידי מטיף לנו הבשורה הקדושה של
אלוהים ,ועל דרך זה הכיר לנו את האל האב .ישוע בכוונת כי אנו ממשיכים את העבודה שלו ,על ידי מלמדים אחרים כפי שישו .לימד
אותנו ,בדרך זו מראה על אהבתך לרעך.
בקוד המוצג למעלה ,ישו משתמש האנלוגיה חקלאית אחרת לחצות הבנה באמצעות איור גרפי .זה ישו משתמש לדוגמה של גפן
ענבים ואת כל ענפי שלו ,אשר גדלים החוצה מן הגפן העיקרי.
 Husbandmanהוא חקלאי ,מישהו שמפקח הגזם ממני ענפים כבר לא לתת פירות .בעת הסרת הישן מותש סניפים ,אתה
"
"
מאפשר ענפים טריים חדשים לצמוח ,ובכך מגדילים את התשואה של פירות גפן מייצרת.
כל ענף בי זה  bearethלא פרי הוא לקח :שאלוהים נמצא  ,husbandmanהוא מסיר אלה מי ב .דרך תורתו של ישו ,אבל מי
נופל קצר של האמונה ,ובכך לאפשר רק אלו שמקבלים את תורתו של ישו עם שלהם מלא הלב ,הנשמה ,הנפש להמשיך לצמוח.
 Purgethזה כמו שזיפים ,עוד יותר את האמצעים לחתוך או לגזור את הישן
"
כל ענף זה  bearethפרי ,הוא  purgethאת זה".
כדי לאפשר את חדש ורענן לצמוח ולשגשג.

האם אתה יודע להילחם
מה אלוהים אומר זה אף עלול לבוא תורתו של המשיח ואתה קורא לעצמך נוצרי( ,ויתור שפתיים על האמונה) ,אך אלא אם כן
את ההליכה לא רק לדבר ,אולי את יצרנית להגדלת לילדיו של אלוהים ,לפיכך ,אלוהים יסיר לך כדי לא למנוע מאחרים שהולכים לגדול
ולהתרחב.

אמיתה של אלוהים
אתה בטח שואל" ,איך יכול אני ,את ההליכה ,מה עליי לעשות כדי להראות לאלוהים כי שלי פולחן אותו היא כנה מעומק הלב?"
הדבר הראשון והחשוב ביותר כולנו חייבים לעשות הוא להבין כי האלוהים הוא העליון ,רק אם אלוהים דיבר משהו זה של אלוהים ,מה
שמביא אותנו אל אמיתה של אלוהים.
אם אלוהים היה מדבר זה ,תמצאו את זה בכתבי הקודש,
אם אלוהים היה מדבר זה ,זו האמת ,זו האמת .כי זה של אלוהים ,זה של אלוהים ,כי אלוהים דיבר עליו.
אם אלוהים " .לא" דיבר זה ,לא תמצאו אותה כתבי הקודש,
אם אלוהים " .לא" דיבר זה ,אז זה שקר ,זה שקר כי זה לא של אלוהים ,זה לא של אלוהים .כי אלוהים מעולם לא דיבר עליו.

דוגמה
דוגמה כיצד ניתן להראות אמיתה זו נמצא שמירת השבת הקדושה .בספר בראשית ,את הספרים של שמות ובספר היא מופיעה
מספר פעמים זה יום הקודש של אלוהים ביום השביעי של השבוע ,אך לפני כמה נוצרים ,לשמור השבת ביום הראשון של השבוע .אין
שום מקום בתנ ך שם תמצאו איפה אלוהים או אלוהים לתת המצווה ולא הוראה כי ביום הראשון בשבוע הוא יום הקדוש של האל .למה
ואז נוצרים שומר אותו .ולא היום בו אלוהים "דברו"?
השבת ביום הראשון היא לא של אלוהים אלוהים מעולם לא דיבר זה ,לכן זה חייב להיות שקר ,רק לשטן יש סיבה לספר שקר
כזה .בהתבונן השבת ביום הראשון של השבוע ,את פולחן האל הוא לשווא ,הוא לא האלוהים אשר אמר כי היום הראשון הוא יום הקדוש
שלי.
בדוגמה זו ,אלו המחזיקים ביום הראשון כמו השבת ,הם "מדברים לדבר ",אבל הם עושים זאת בניגוד האלוהים ,ולכן הם
נכשלים ללכת"הליכה ",לא יהיה אחד מאלה שלא לעבור את החיים בציות האלוהים.

טיהור חטאים
עכשיו אתם נקיים באמצעות דבר אשר דיברתי אליכם .ג'ון 15:3
? את מבינה מה אלוהים אומר במילים אלה אנחנו נקיים מה שאומר להיות אלו שנגאלו ,לא על-ידי שלנו טוען כי ישוע הוא
המושיע שלנו ,אלא את המילים שנאמרו על ידי ישוע .אנו חייבים לחיות את חיינו בדרכים ללמד אותנו על ידי ישוע המשיח אם אנחנו
רוצים להיגאל לתוך הישועה.
בחסד בי ,ואני בך .כמו הסניף לא יכול לשאת פרי של עצמו ,מלבד זה בחסד הגפן; ולא עוד את יכולה .כן ,חוץ  yeלציית לי .ג'ון
15:4

להיות נקי כפי שישוע הוא מדבר על כאן הוא להיות טהור של חטא ,תוך ידיעה מלאה של המילה הקדושה של אלוהים .ישוע
מדבר ישירות אל ושליחיו בזמנו שהוא מדבר המילים האלה להם ,הם מלאים של כל מה ישו דיבר אליהם .אבל זה חל גם לי ולך.
כמו עם הדוגמה שלעיל ,ישוע מעולם לא דיבר על עוד יום מזו שאלוהים ייסד במהלך ששת הימים של היצירה ,ואז שוב ב
המצווה הרביעית ,ולכן אם ישוע לא מדברים על יום נוסף ,אלוהים מדבר רק על יום השביעי ,אז זה היה חייב להיות יום השביעי הוא יום
הקדוש של מנוחה של אלוהים  ,להאמין בכל דבר אחר להאמין שקרים של השטן על פני האמת נאמר על ידי אלוהים.
אם נוכל ללמוד ,לחקור בשקידה את הספרים של התנ ך ,גם נהיה נקי דרך המילה .עלינו לדעת האמת של אלוהים ,סומך רק על
האמת הזו ,לעולם לא לקבל מילים אחרות שנאמרו על ידי אחרים ,כי הם השטן מנסה להוליך שולל ,להשחית אותך.

ילדי האלוהים
אני הגפן ,אתה הענפים :הוא זה נופל בי ,ואני בו ,אותו מניב הרבה פרי :עבור בלעדיי אתה יכול לעשות שום דבר .ג'ון 15:5
רק דרך ההכרה של האלוהים הם לנו סניפים בא ושוב מישו הגפן .רק בהקשר זה לדבר האלוהים האמיתי ,מסוגלים אנו שתקדם
פירות של האמונה ,ולא פירות אלחי המיוצר על ידי השקרים של השטן.

צאצא של השטן
אם אדם לציית לא בי ,הוא יצוק כמו ענף ,והוא זה קמל; גברים לאסוף אותם ,והשליכו אותם לתוך האש ו הם שרפו .ג'ון 15:6
אם אתה מטיף שווא הבשורה של השטן ,ואז אתה בחסד לא ישו או הבשורה הקדושה של אלוהים .אבל אתה מטיף בשורה ,זה
בבשורה שקרית ,אלוהים יהיה חלק מהיבול שלך .אם אלוהים דוחה אותך ,ואז הם כי אתה לרמות בשקרים של השטן לקמול ,יודע רק
מוות נצחי גם כן . .המוות שלהם יהיה על הראש במשך נתקל הטיף שווא הבשורה של השטן.
אם אתה כבר הראו דבר האמת של אלוהים ,אך דחה שאותה לטובת שלך מוחזק זמן סבור ,ואז אתה ואלה שאתה מטיף כדי
להיות מיועד מוות נצחי.

האדרת האל האב
אם  yeלציית לי ,המילים שלי בחסד אתה ,שואל מה יכשלו ,זה יבוצע לקרבך .בזאת הוא אבי מהולל ,יה לשאת פירות; כך אהיה יה
תלמידי .ג'ון 15:7-8

מובן כי המצווה השנייה של ישוע ,אנו חייבים לדרוש את המילה לאחרים כפי נשא ישו את המילה אלינו .בכך שאנו נותנים
תהילה לאלוהים האב כ טוב כמו ישוע בנו .ישוע בכוונת כי אנחנו הופכים מטיפים ונותנים הידע שלנו על דבר האלוהים לאחרים לא
להבין את האמת.

נבחר ע י אלוהים
יה לא בחרו בי ,אבל בחרתי אותך ,ואת הוסמך ,יה שכדאי שתלך ותביא ושוב פירות ,וכי הפרי שלך צריכים להישאר :כי בכלל ye
אבקש של האב על שמי ,הוא עשוי לתת את זה לך .ג'ון 15:16
" אלוהים בוחר מי שיראה כמו להיות נאמן הפולחן שלו .כדי להבין מה
אלוהים אומר לנו",יהיה לי רחמים על אלה שאני כן.
אלוהים אומר ,הסתכלתי אחורה על החיים שלי .לפני שהגעתי אל אלוהים ,הייתי לבד ,ללא כיוון או מטרה בחיים .נכון יצאתי בחיפוש
אחר אלוהים ,אבל זה אלוהים שבחר רחם עליי ,ולהזמין אותי לתוך חסדו .רק תסתכל על האנשים סביבך .קדימה ,למעט דרך החיים
הכוזבות מאמינים כי הם נשמרים מן החסד של אלוהים ,אך הם לא עושים כלום כדי להרוויח הישועה ,לעתים קרובות יותר מאשר לא,
הם עוסקים מעשים בלתי מוסריים תוך התעלמות את תורתו של ישו ,את המוסר שמוצג עשרת הדברות.

מאמץ אישי
השטן אמר לנו כי אנחנו רק צריכים להכריז על ישו המושיע שלנו ,אנחנו יישמרו .כפי שניתן לראות כל מה שכתבתי עד כה,
שזה שקר .אלוהים דורש כי אנחנו לצבור ידע ,דרך ידע ,הבנה ,ואת דרך הבנה ,חוכמה .זה יכול להתבצע רק על ידי מאמץ אישי על
החלק שלך .אמונה עיוורת זה הכלי של השטן כדי שנהיה בקיאים מכתבי הקודש של אלוהים.
את הדברים האלה אני מצווה עליך ,כי כן לאהוב אחד את השני .ג'ון 15:17
שוב ,לאהוב אחד את השני הוא ללמד את דבר האלוהים לכל מי אנחנו יודעים ולפגוש.

העולם שונא אותך
העולם שנא את ישו
אם העולם שונא אותך ,אתה יודע כי הוא שנא אותי לפני זה שנאה אותך .אם כן היו של העולם ,העולם אשמח שלו עצמו :אבל כי
אתם לא של העולם ,אבל בחרתי בך לעולם ,ולכן העולם  hatethלך .ג'ון 15:18-19
כדי להבין את זה אתה צריך לדעת  ,לקבל הדתות בעולם הזה תואם את תורתו של ישו או את המצוות של אלוהים .בתור שכזה,
הם מראים את שנאתם אלוהים האב ,אלוהים הבן .מתי אתה למד ומתחיל לחיות את החיים שלך ואת מטיף לאחרים מה שלמדת את

המחקר של דבר אלוהים אמיתי ,כל שאר הכנסיות ידחה אותך ואת מה שאתה אומר .כאשר אתה מטיף שבת ביום השביעי ,הם דוחים את
האלוהים האמיתי ,כי הם מעדיפים את השבת ביום הראשון ,הם יחשפו את השנאה שלהם מכם של ישו ,של אלוהים האב.
זוכר את המילה שאמרתי לכם",המשרת אינו גדול מהאל שלו ".אם יש רדפו אותי ,גם אתכם ירדפו; אם הם נשארו שאני אומר ,הם
ימשיכו את שלך גם .ג'ון 15:20
זוכר :ישוע היה נדחה ,בסופו של דבר כשהיא ממוסמרת לצלב ,על המילים שדיבר .המילים כי ישו דיבר סותר את השקרים
של השטן ,אשר זקני המקדש היה מסונוור כי ישו היה במנוסה ,כך גם יהיה לנו לשמור את המצוות של אלוהים ואין להם את עדותו של
ישו להירדף על ידי אלה שקוראים לעצמם נוצרי ,כי האלוהים הוא בניגוד כי הם מאמינים מכדי להיות אמיתי.
אבל כל הדברים האלה הם יעשו לכם למען השם שלי ,כי הם יודעים לא הוא שלח לי .ג'ון 15:21
אתה תהיה דחה ,נרדף על ידי אלה שקוראים לעצמם ,נוצרי ,יהודי ,מוסלמי ,כי הם חושבים שהם יודעים .את אלוהים ,אבל הם
יודעים רק השטן ,מי יש לזייף את עצמו יופיע להיות אלוהים .כל שלושת הדתות הללו אומרים כי הם סוגדים אלוהי היקום ,אך הם דוחים
את המילים מאוד נאמר על ידי אלוהים ו כתוב בספרים של התנ ך על ידי הנביאים שלו.

כדי לדחות ישו הוא חטא
אם היה לי לא לבוא ,דיבר להם ,שלא היה להם החטא :אבל עכשיו יש להם אין הגלימה עבור החטאים שלהם .ג'ון 15:22
לפני הופעתו הראשונה של ישוע המשיח ,היהודים לא היו בחטא כל עוד הם שמרו על חוקי האלוהים כפי שהם נכתבו בספרים
של הברית הישנה ועל עשרת הדיברות ,אבל עם ישוע ,את תורתו ,שזה כבר לא מספיק פולחן האל אמיתי ונכון .זו הסיבה מדוע ישוע
נותן הגדרה של מי הם הקדושים של אלוהים.
אלה שעושה הדרקון( ,השטן) ,מלחמה עם הם אלה אשר לשמור את המצוות של אלוהים ,יש העדות של ישוע המשיח .התגלות
12:17
גם הוא זה  hatethלי  hatethאבא שלי .ג'ון 15:23
אם תדחה שישוע הוא המשיח ,ובתור שכזה הוא בנו של האלוהים ,ואז להראות את השנאה שלך עבור ישו ולהראות באמצעות
ישוע את השנאה שלך של אלוהים .רק תזכור ,אלוהים נתן הנבואה לבואו של המשיח ,שדחית היחיד בהיסטוריה יוכלו לפגוש את
הנבואות הללו להגשים אותם ,לכן תדחה אלוהים ,הפולחן שלתת הוא לא שלם .אלוהים אומר לנו כי אנחנו חייבים סוגדים לו בדיוק כפי
שהוא פקודות ,אחרת אנחנו לא אוהב אותו בכלל.
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 אביך נתן לך .דברים 4:1

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

ישו לא היה בא
אם לא עשיתי ביניהם העבודות אשר לא אחר האיש עשה ,שלא היה להם החטא :אבל עכשיו הם גם וראית שנא גם אותי ואת אבא
שלי . .אבל זה יבוא לעבור ,כי המילה עלול להתגשם זה כתוב בחוק שלהם",שהם שנאו אותי ללא סיבה ".ג'ון 15:24-25
אם לא עשיתי ביניהם העבודות אשר אחר האיש עשה ,הוא הפניה את תורתו של ישו ,את הגשמת החוקים ואת הנביאים של
אלוהים .אם ישוע לא היה בא ,אז ישוע אומר לנו ,שלא היה להם חטא ,מה שאומר :את מי שאנחנו חושבים כיהודים ,אחרת לשמור את
עשרת הדברות ,לא יהיה חטא את עבודת האלוהים.
הופעתו הראשונה של המשיח ועל תורתו של ישוע מבטלת האמנה השנייה שהייתה אלוהים עם ילדים של ג'ייקוב ,לעם ישראל.
עם סיום הזה של מה אני להתייחס כאל האמנה השנייה , ,אבל עכשיו הם גם וראית שנא גם אני וגם אבא שלי ,בניו או השלישית של
אלוהים הופך האמיתי ולתקן דרך לתת סגידה לאלוהים ,כמו שאלוהים ציווה .בכל התנ ך ,אלוהים נתן קול ,בהזדמנויות רבות בספרי התנ
ך ,את הברית החדשה ,עם ישו ,בניו או השלישי האמנה שוללת האמנה השנייה.
היהודים דחו אלוהים ,אז הפולחן בהתבסס על האמנה השנייה הוא כבר לא אמיתי ונכון פולחן אלוהי היקום .עם זה רק מי מקבל
את ישו ,הם יהודי או גוי ,תורתו יחד עם עשרת הדיברות וכל זה שהם תומכים ,נותן פולחן האל אמיתי ונכון.
אם אתם נותנים סגידה לאלוהים ,אבל לא לאמץ את תורתו של ישו ,וכן לשמור על עשרת הדיברות ,ואז ישו-שאלוהים מחשיב
" זכור ,אלוהים רואה רק שחור ולבן ,לטוב או לרע ,אוהבת אותי או שונא אותי ,אין דרך ביניים .גם אתה
זה כמו"שנאו אותי ללא סיבה.
נותן פולחן בדיוק כמו שאלוהים ציווה אחר שהוד סגידותך הוא לשווא.

מנחם
אבל כאשר מנחם הגיע ,אשר אני שולח אליכם מן האב ,אפילו את הרוח של האמת ,אשר  proceedethמן האב ,הוא יהיה להעיד
עליי :ו יה גם יעיד ,כי כן היה איתי מההתחלה .ג'ון :26-27 15
זכור :שנלמדו בשיעורים הקודמים כי השמיכה היא רוח הקודש ,כי רוח הקודש הוא חי האלוהים ,אשר מתגלה הבשורה
הקדושה של אלוהים ,או מה שאנו מכנים את התנ ך.
מנחם להעיד של ישוע זה בתנ ך ,אלוהים נתן נבואה על המשיח ,ולא בלימוד התנ ך תהיה לך את העדות מנחם הוא גם ספרי
הברית החדשה ,כי הם גם נותנים עדות הנאמרים מפי ישו .העדים האחרים של אלוהים הם הקדושים של האל ,מי כבר לקחת את הזמן
כדי ללמוד ,מחקר המילים של התנ ך ,ולא מצאו דבר האמת של אלוהים ,ולאחר מכן המשך שהעבודה החלה על ידי ישוע על ידי מטיף את
המילים שנאמרו על ידי ישו כל האחרים שהם מסוגלים.

" רוח הקודש דבר אלוהים חיים ,האלוהים הוא האמת ,לכן ,מנחם הוא רוח
זה ניתנת תמיכה המילים הבאות",אפילו רוח האמת.
האמת ,כי בתנ ך אתה יכול למצוא את האלוהים האמיתי.
זכור :בזמנו של ישו ,ועד הפרסומת  ,s'300היה תנ ך .כפי שהוא היום .היו מספר ספרים שנכתבו על ידי הנביאים של אלוהים,
אבל הם לא היו מכל סוג הפרסום כלולות  all-in-oneהוא התנ ך .זה המוסד הזה של התנ ך בכתב ,אשר הוא מנחם אלוהים-שישו שלח
אלינו .מי קורא את התנ ך ,לבחינה אלוהים של נמצא נחמה האמיתות כתוב בין דפיו.

בשני העדים של אלוהים
הוא טוב יעיד עלי :הוא הפניה לאחד שני עדים כי ישוע אומר לנו על ספר חזון יוחנן .השני מתגלה את המילים הבאות ,ועל כן

 YEמציין לנו הקדושים של אלוהים .שני עדים ולכן הם ,התנ ך אלה הקדושים של
גם יעיד ,כי י נמצא איתי מההתחלה .המילה" "
אלוהים ,כי באמצעות מחויבותם מקום fast-האלוהים כפי שכתוב בספרים של הנביאים ,נמצא בתנ ך ,לבין המחויבות הקדושים של
התנ ך ושל לא מרשה את זה כדי להפוך שנשכחה במשך מאות שנים ארוכות אנטיכריסט שניתנה להפוך את המלחמה על הקדושים של
אלוהים ,על עדותו של ישו.

להשיג חיי נצח
דברתי מילים אלה ישו ,הרים את עיניו לשמים ,אמר",אבא ,השעה הגיע; להאדיר את בנך ,כי בנך גם ייתכן להאדיר עליך :כמו אלף
 hastמעניקה לו כוח על כל בשר ,הוא צריך לתת את חיי נצח רבים כמו אלף העניק לו .יוחנן 17:1-2
 .וזה חיי נצח ,כי אולי הם יודעים עליך אלוהים האמיתי היחיד ,ואת ישוע המשיח אשר אתה עשית שלחה .יוחנן 17:3

בפסוקים אלה ישוע נותן הוראה לגבי איך נוכל להשיג חיי

נצח .כדי להשיג חיי נצח ,ישוע אומר לנו ,שתחילה עליך לדעת

אלוהי היקום ואת בנו ,ישוע המשיח .כמו שהסברתי ,להכיר מישהו ,ראשית עליך ללמוד עליהם ,מי הם ,אישיות ,כבוד והאופי המוסרי
שלהם .שלושת הדברים האלה נותן הגדרה מיהו מישהו ,זה אלוהים או אדם אחר .ללמוד כרוך חינוך ,חינוך ,מתקבל דרך לימוד ,מחקר,
כמו גם קשר אישי .אז זה נותן תמיכה ההסבר שלי קודמת של הפסוק הבא.
 .אני אוהב את אלו שאוהבים אותי ,מי שמחפש אותי בחריצות .ימצאו אותי .פתגמים 8:17
" לקחת את הזמן והמאמץ כדי להכיר .אלוהים .-אלוהים-
אם אתה רוצה חיי נצח",זה אולי הם יודעים עליך האל האמיתי היחיד,

לדעת ישוע
יש הגזמתי לך על פני האדמה :סיימתי את העבודה אשר אתה  gavestלי לעשות .ולפאר עכשיו ,הו אבא ,אתה לי עם עצמך עם
התהילה אשר היה לי עמך לפני שהעולם .יוחנן 17:4-5

" זה מתייחס מבוא והחכם של ישוע בעצמו לפני שהוא נולד בדמות אדם.
הן מילות המפתח בפסוקים אלה שני",לפני העולם היה.

דרכו של האל
האל דבק בי בתחילת דרכו ,לפני יצירותיו ישנים .הפליל מ נצחי ,מן ההתחלה ,או אי פעם כדור הארץ היה .פתגמים :22-23 8
זה ,שאנו מכירים ישוע ,המשיח ,המשיח הוא אלוהים בדמות אדם .המשיח הוא בן האלוהים ,אפילו לפני שישוע היה בנו היחיד.
תחילת דרכו מתייחס לעובדה כי כאשר אלוהים ייסד את עצמו הוא גם הקים ישו .דרכו של האל מוגדר האישיות שלו ,כבודו והאופי
המוסרי שלו .זה אומר לי כי אלוהים היה ,ויש תמיד יהיה ,כמו שהוא עכשיו ,ישות מוסרית למי יש את היכולת של אהבה ,אבל שגם מבין
שנאה.
בזמן שעדיין הוא לא יצר כדור הארץ ,או השדות ,או החלק הגבוה ביותר של האבק של העולם .כאשר הוא הכין את השמים ,הייתי
שם :כאשר הוא מוגדר מצפן על פניו של העומק :כאשר הקים את העננים לעיל :מתי הוא חיזק את המזרקות העמוק :כאשר הוא נתן לים לצו
החדש ,כי המים אין לעבור את המצווה שלו :מתי הוא מינה את היסודות של כדור הארץ :ואז הייתי לצידו  ,בתור אחד הביא איתו :ואני
הייתי מדי יום השמחה שלו ,צוהלים תמיד לפניו; שמחת בחלק למגורים של כדור הארץ; והיו לי תענוגות עם בניו של גברים .פתגמים 8:26-
31
עכשיו לכן הקשיבו אליי ,הו יה ילדים :עבור אשרי זה להשאיר את הדרכים שלי .לשמוע הוראה ,להיות חכם ,ואתה מסרב זה
לא .פתגמים 8:32-33

להאמין בישוע
יש בא לידי ביטוי שמך בפני האנשים אשר אתה  gavestאותי בעולם :מעודך הם היו ,ואתה  gavestאותם אותי; והם שמרו את
המילה .עכשיו הם ידעו כי בכלל כל הדברים אתה  hastשניתנו לי הם עליך .יוחנן 17:6-7
עבור ,אירוע הצדקה שלנו .ישו הוא מדבר לאלוהים האב .כל אשר ישוע עשה ,אמר ,הושלמה היה בגלל זה אשר ניתנה לו על
ידי האל האב .ישוע נותן שבח בידי השליחים ,כי הם מאמינים ויודעים כי מה שישוע עשה היה תהילת האל ועבור .ישו עשה את כל זה
לעצמו .ישוע נותן כל התהילה לאלוהים האב ,הוא אומר לנו ואלוהים כי השליחים הם מודעים שאין זה כך.

היה שליח של ישו
נתתי להם את המילים אשר אתה  gavestאותי; והן קיבלו אותם ,לדעת לבטח כי יצאתי ממנו ,צריך האמינו כי אתה לשלוח אותי.
יוחנן 17:8

כי המילים האלה נכתבות לטובתנו ,הן חלות על אותנו המאמינים בישוע בדיוק כפי שעשו שנים עשר השליחים המקורי .אם
אתה זוכר את המילה לבטח ,אומר עם ידע מוחלט ,וודאות ,ולכן ישוע אומר לנו השליחים שהאמין .ללא ספק ,בגלל הידע וההבנה ,וגם
אנחנו צריכים .אם אתה מקבל את תורתו של ישו בהיותו האמת ואז הוא צפוי מכם להטיף את תורתו לאחרים.

ישוע מתפללת השליחים
אני מתפלל עבורם :אני מתפלל לא עבור העולם ,אך עבור אותם אתה  hastנתן לי; כי הם שלך . .שלי הם שלך ואת שלך הם שלי;
אני הגזמתי בהם .יוחנן 17:9-10
ישוע לא מתפלל עבור כל מי חי על כדור הארץ או יחיה על כדור הארץ ,אני מתפלל לא עבור העולם .רק עבור אלה שבאמת
ישו הגדיר כמו הקדושים של אלוהים ,אבל אותם אתה  hastנתן לי רק מי אהבה-אלוהים ניתנת רחמים ,כל השאר שמראות על אלוהים,
השנאה שלהם על ידי לא לסגוד בדיוק כמו שאלוהים ציווה ,אינם נחשבים הציל ,להם יש את הפוטנציאל של שמירת ,אבל מסרבים
לראות את האמת של אלוהים ,להיות מסונוור שקריו של השטן .זה חל גם על אלה שמתבוננים שבת ראשון ולא שבת ביום השביעי
ציווה.

בשם האל
עכשיו אני יותר בעולם ,אבל אלו בעולם ,אני באה אלייך .האב הקדוש ,לשמור באמצעות נאמן לעצמך השם מי אתה  hastנתן לי
שהם עשויים להיות אחד ,כפי שאנחנו .ג'ון 17:11
השם של אלוהים אשר ישוע מתייחס כאן הוא לא יהוה או כל אחד אחר כי אנחנו כבני ישקול שם .שם ה' הוא אשר נותן הגדרה
שאליה אלוהים הוא האישיות שלו ,את כבודו והאופי המוסרי שלו .השם של אלוהים זה ישו שואלת כי אלוהים לשמור על השליחים
הקדושים בגן ,הם אלה אשר תיווצר למעלה מ הטפה של השליחים .כל זה של אלוהים ואת בנו שישו יכול להיות מצוי הבשורה הקדושה
של אלוהים ,כמו זה מסוכם על ידי עשרת הדברות .רק על-ידי לחיות את חיינו ב המוסריות ואת פולחן האמיתי של אלוהים אנו יכולים
להינצל באמצעות חסדו של אלוהים .זה בזה ישו מתפלל לאלוהים .כאשר אנו להגיע למעמד של הקדושים של אלוהים ,אז נהיה אחד עם
אלוהים כמו ישוע הוא אחד עם אלוהים.

השליחים הוחזקו שם האלוהים
בזמן שהייתי איתם בעולם ,שמרתי אותם בשימך :האלה אתה  gavestלי קיימתי ,אף אחד מהם הוא אבוד ,אבל בן האבדון; כי
הכתוב יכול להתגשם .ג'ון 17:12
בן האבדון כי ישו מתייחס הוא יהודה איש קריות ,וכי בלבד .הוא הלך לאיבוד ,אבל זה בגלל נבואה אחת שקרובה ישוע לבגוד
בו .אני מאמין כי ישוע ידע מן ההתחלה כך יהודה מי תבגוד בו ,וזו הסיבה שישוע קיבל אותו בתור אחד השליחים ,כך הנבואה לירמיה
יתקיים.

העולם שונא הקדושים של אלוהים
ועכשיו אני בא לפניך; הדברים האלה לדבר בעולם ,אולי יש להם את השמחה שלי מילא את עצמם .נתתי להם את המילה; העולם
הגולמיות שנא אותם ,כי הם לא של העולם ,גם אני לא של העולם .יוחנן 17:13-14
נתתי להם את המילה ,מתייחס תורתו של ישו ,הגשמה של האלוהים.
העולם הגולמיות שנא אותם ,מתייחס לאלה אשר מסרבים לראות את דבר האלוהים כאמת ,בגלל העיוורון שלהם בשקרים של
השטן .כי האלוהים סותר מה אנשים קיבלו כ true -עבור כל חייהם ,הם דוחים את דבר האלוהים כשהם שומעים אותו ,כאילו האלוהים
אתה משקר.
זכור :האלוהים יכול ,נתמכת על ידי הספרים של התנ ך ,ואילו שקרים של השטן יש לא תמיכה כזו.

לשמור עליהם מפני הרשע
אני מתפלל לא כי  shouldestלקחת אותם לעולם ,אבל כך  shouldestלמנוע מהם הרוע .הם אינם של העולם ,גם אני לא של
העולם .להתקדש אותם דרך האמת שלך :השמועה אומרת את האמת .יוחנן 17:15-17
פסוק זה מעניק תמיכה מה שאמרתי קודם .האלוהים הוא האמת ,האלוהים הוא קדוש ,קדוש לכן לאמת ,להיות האמת הוא
קדוש .הבשורה הקדושה של אלוהים הוא האלוהים האמיתי ,ניתן למצוא את הספרים של התנ ך.
מה ישו מתפלל לאלוהים האב עבור הוא כי כל אלה הקדושים של אלוהים ,להישמר הפיתוי ואת אחרים הרשע בעולם (השטן)
יעבור לפניהם.
כפי אתה עשית שלחה אותי אל העולם ,למרות זאת יש גם שלחתי אותם אל העולם .בשביל הרווח שלהם אני וטהרו את עצמי ,כי
הם גם יכול להתקדש דרך האמת .יוחנן 17:18-19
גם להתפלל אני עבור אלו לבד ,אבל עבור אותם גם אשר המאמינים עלי דרך המילה שלהם; שהם כל יכולים להיות אחד; כמוך,
אבא ,באמנות בי ,ואני בך ,כי הם גם עשויים להיות אחד בנו :כי העולם עשוי להאמין כי אתה עשית שלחה אותי .יוחנן 17:20-21
ישוע הוא מתפלל כל מה שהפך הקדושים של אלוהים מיום קדימה לאורך כל הדורות.
והתהילה אשר אתה  gavestלי שנתתי להם; שהם עשויים להיות אחד ,גם אנחנו אחד :אני אותם ,אתה בי ,כי הם עשויים להיות
מושלם אחד; כי העולם יכול לדעת כי אתה עשית שלחה אותי hast ,אהב אותם ,כמו אלף  hastאהב אותי .ג'ון :22-23 17
אבא ,אני אעשה את זה .הם גם ,מי אתה  hastנתן לי ,להיות איתי איפה אני; כי הם עשויים ראו את התהילה שלי ,אתה  hastנתן
לי :כי אתה אוהב אותי לפני הקמתה של העולם  .אבי צדיק ,העולם הגולמיות לא ידוע לך :אבל אני מכיר אותך ,אלה לדעת כי אתה עשית
שלחה אותי .יוחנן 17:24-25

ואני הכריזו ועשיתם את שמך ,תצהיר זה :כי האהבה שבעזרתו אתה  hastאהב אותי ייתכן אותם ,ואני בתוכם .ג'ון 17:26
" ,אבל ההישג העיקרי של ישוע היה כל-כך לימד ,כי אנו של דורות
זה נכון כי ישוע ביקש? מה שמו של האל הוא הגיב עם"יהוה
העתיד יכול ללמוד את תורתו ולהאמין כפי שעשה השליחים .השם "יהוה" מתורגם להביע" ,אלוהים הכל יכול ".זה האמת ,ואז את השם
"יהוה" הוא יותר של כותרת או הצהרה של עובדה ולא שם.

אחד עם ישו
כדי להכריז על עצמך "אחד עם ישו" ,הוא להצהיר כי יש למד וקיבלת את תורתו של ישוע ,יש לאמץ את תורות אלה,

להשתדל לחיות את חייך כפי שישו .לימד שכדאי לנו .מה אם כך היה הדבר הגדול

ביותר שישו .לימד? "תפסיק!" לא קורא

יותר עד לך לענות על השאלה בעצמך .לאחר מכן המשך לשיעור הבא ,שבו אני אראה לך את התשובה הנכונה כאשר היא ניתנת בספרים
של התנ ך.

