שיעור 8
המוסר של אלוהים
הלקח החשוב ביותר לימד על ידי ישוע?
מהו המצווה הגדולה ביותר" ,אלוהים אהבה עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש?" ישוע אומר לנו שזה המצווה הראשונה והטובה.

ציוויים מוסריים מינימום  6של אלוהים
ששת האחרון של עשרת הדיברות הם התכונות מוסרית מינימלית כי כל אחד חייב להיות לפני שאנחנו יוזמנו לגן עדן על ידי
אלוהים .ייתכן שאתה זוכר כי הפניתי בשש האחרון של עשרת הדיברות כבלתי חוקי המוסר .אלוהים הוא ישות מוסרית .אלוהים רוצה
בכך ילדיו( ,אנחנו מי גבר) ,כדי להיות מוסרי באותה מידה .זו תשוקה ,שאלוהים נתן לנו שישה ציוויים מוסריים ,אשר עלינו להשיג,
לחיות על-ידי אם אי פעם אנחנו רוצים להיכנס לגן עדן.
למוד פעמים שמעתי אנשים אומרים" ,לא כופה מוסר שלך עליי ".להשיב" ,זה לא כל כך המוסריות שלי ,כמו זה מוסר של
האל קודם ,מתוך אהבה שלי .אלוהים .-אלוהים ,בחרנו לחיות על-ידי המוסר שלו ולהפוך אותו שלי .בחרתי לכתוב מוסר האל על לבבי
ולהפוך אותו לחלק בלתי נפרד ממי שאני".
אחרים הגיבו לי ,שהם לא מאמינים באלוהים ,אז לכן הם לא כפופים לחוקים האלה ,וגם לא סוג כזה של המוסר .זו נקודה בזמן,
נראה לי הרבה יותר שאנשים ללא אמונה רוחנית מאשר ישנם כאלה אשר שמו את מבטחם באלוהים .אז אם זה המקרה ,האם מוסריותו
של התנ ך להפוך למשהו להתעלם?

המוסר ,התרבות
ששת אלפים או יותר שנים ,היה המין האנושי תרבותי .להיות  Civilizedזה להיות חברה שמורכב מאנשים עניין חברתי דומה,
לאסוף יחד ,ויצרו ערים ומדינות ,בעוצמה של החוק ,שפה ו/או דת ,כמו הדבק זה מחזיק אותם ביחד .
של כל התרבויות יש .שיצא ,נעלם במשך הדורות ,אלה שהיו ערכה המוסרי של חוקים ,שחי החברה כולה ,שגשגה ושרדו .רק
מחוץ כיבוש גרמה את החברות האלה לסיים.

את החברות האלה .זה לא היה בסיס מוסרי ,נטו למות ,לעשות שחיתות ושחיתות משלהם ,ללא הצורך של לחצים מבחוץ.
אגודות אפילו שהיה בסיס מוסרי ,וגם היו דקדנטי ולא נקיות ,לא נמשך זמן רב .הציוויליזציה המאיה הוא דוגמה לכך .הדת שלהם היה
קוד מוסרי חזק ,אבל את תאוות הדם של הקורבן האנושי ,הביא את מותו.
את החברות האלה .זה התחיל עם בסיס מוסרי ,אבל מי איבד את זה לעשות לא משנה מה הסיבה ,אינו נוטה לשרוד זמן רב
לאחר שאיבדו את הבסיס שלהם .אני מאמין שזו אחת הסיבות מדוע אלוהים הייתה כה נחושה כי לעם ישראל ,עמו שבחרת ,צריך לחיות
לפי חוקיו ,לא להסס .בכל פעם בהיסטוריה הם איבדו את דרכם מאלוהים ,הוא מותר בזמן של קושי לבוא עליהם .רק כאשר שוב מצאו
אותו ,הם היו מסוגלים לחזור ולהיות חזקה ומשגשגת ,אמר ,כי האל מזכה את מי שחי על-ידי המוסר שלו ,ומאפשרת למי שאינו להסס,
להיכשל ממכשירים משלהם.
זה האמונה שלי כי אם אתה מדבר עם מישהו על המוסר ,הם נוטים לשייך אותו איזה נוף דתי או משהו .כמעט בכל התרבויות עם
ערכה המוסרי של חוקים על סמך חוקים אלה סממני דת משותפת.
מאז ומתמיד את האמונה שלי ,כי אדם אשר מגדיר הכללים המוסריים שלו או שלה לחיות לפי ,עושים לא פחות ופצעו החברה
כולה .כאשר יש לך מאות מיליוני אנשים עם כל הגדרות משלהם לגבי מה נכון ,מה לא בסדר ,ואז הכאוס הוא התוצאה.
איך אפשר לצפות את הילדים שלנו לגדול עם מוסרי בסיסי אלא אם כן אנחנו ההורים האומה מספקת להם אחד לזיהוי ,מוטלת
בספק? ילדים צריכים הדרכה ומגבלות על המעשים שלהם ככל שהם גדלים .אלה להחליט בשביל עצמם לעתים קרובות יותר מאשר לא
לבחור ברע .רעיון זה נתמכת בפסוקים הבאים.

לטפח את הילד
יה אבות לעורר לא הילדים שלך את זעמו :אבל לשמר אותם  ,chasteningההטפה של האל .אל האפסיים 6:4
כאשר החברה כולה ללא בסיס מוסרי ,התוצאה תהיה ממשלה ללא מוסר .ואז הממשלה וכן אלה הם שבחרו של הפקידות גורם
לו לפעול ,יהפוך והיפו ולכן אין אפשרות להיות אמינים יותר.

אויב של החברה
זה האחריות של הממשלה לשמור שלה בטוח אזרחים ,לא רק בטוח מפני נזק מפני אויבים מבחוץ ,אבל בטוח מפני אויבים
פנימיים .שחיתות הוא כמה שיותר אויב העם כמו כל אקדח טרוריסטים מאזנים .כאשר ממשלה ללא מוסר ,אז אלו בממשלה יהיו ללא
מוסר .זה מתכון חורבן ותוהו -ובוהו.
אני למאמין אדוק של חירויות אישיות .לי יש תמיד היה מורד ,התנגד מכללי ההתנהגות המוטלות עלי על ידי אחרים .במקביל,
גם הבנתי כי חופש אישי חייב להיות מחוסמת לפי הצרכים של החברה כולה .זכויותיהם של הרבים חייב הנחית את הזכויות של המעטים.
הדמוקרטיה מושתת על עיקרון זה ,זה רוב .בכל פעם .זה לא נכון ,הכאוס הוא התוצאה .חברה בתוהו ובוהו היא חברה נידונים מראש
לכישלון.

ערכה של חוקי מוסר
ממחקר שלי החרוץ של התנ ך ,באתי כדי להבין כי אלוהים שהוטלו ערכה של חוקי מוסר לעם ישראל ,עשרת הדברות ,אז כדי
לרומם את האנשים האלה ,במדינה מעל כל שאר האומות והעמים.
אלה המצוות זהה של מוסריות חלות על כל המין האנושי כמו גם .הם להרים את האנושות מעל החיות של כדור הארץ ,להביא
אדם קרוב יותר לאלוהים שהוא יצור מוסרי .הוא נתן לנו רצון חופשי להחליט לבד לעבוד את אלוהים או לא .אלו שבוחרים לעבוד את
אלוהים כפי שהוא מצווה תינתן חיי נצח ואת הכניסה לגן עדן .עם זאת ,למה אלוהים ירצו לתת כזה מתנה עצומה לבעלי גרידא? על ידי
הטלת ערכה של חוקי מוסר לנו ,הוא מצפה יותר מאשר החיות שיש אין מגבלה כזו המוטלות על מעשיהם.

כור היתוך של הנשמה
אם אנחנו רוצים לחיות במסגרת ההגבלות מוסרית שאלוהים מטילה עלינו ,במהלך חיינו קצרים כאן על כדור הארץ ,אז מה יכול
הוא יכול לצפות .אם הוא הביא אותנו עד השמים ,נתנה לנו חיי נצח? השהייה שלנו כאן על פני האדמה ,היא כור היתוך של הנשמה .רק
אלה אשר לשרוד את האש של חיים תחת ההשפעה של השטן ,ולחיות עדיין על-ידי המוסר של אלוהים ,יהיו אי פעם סיכוי להיכנס לגן-
עדן.
בשבילי ,הוא יותר מאשר קבוצה של כללי התנהגות המוסר עם זאת .המוסר הוא גם המצב של אנשים בתוך התא המשפחתי,
ושוב בקהילה .אלוהים ברא את אדם לסמל של האב ,או הפטריארך של המשפחה של גבר בתור ראש המשפחה ,זה את האחריות ואת
חובתו של האב כדי לקבוע כללי התנהגות של התא המשפחתי .דרך אדם את הדוגמה של חטאו ,אלוהים ייסד מדריך כי אבות צריכים
להשתמש בקביעת כללים אלה של התנהגות דברות האלוהים ,אשר נותנים לנו המוסר של אלוהים.
בדיוק כמו אדם הוא הפטריארך של האיש ,הוא אבי שבשמים ,לכן הראש של המשפחה של חוקי איש האל מוטלות על אותנו
בדיוק כמו כללי התנהגות של האבות שלנו על כדור הארץ .אלוהים למעשה נתן אבותינו סמכות זו על הילדים במשק הבית שלהם.

מדוע הוא השטן הרע?
אתה יודע ,אני בטוח ,שהשטן הוא רע ,אבל אתה יודע למה שאלוהים מחשיב השטן להיות רשע? ההגדרה של המילה הרשע
מהמילון :אדם מרושע ,חטא ,או המקור של צער או מצוקה .כדי להבין את ההגדרה הזאת אנחנו צריכים להחליט נגד מה לעשות אנו
מודדים כמה פעולות אלה ואני אומר ,כן זה הרוע ,או .לא ,זה לא מרושע? מהו  guidepostשנותן לנו קביעה זו?

בסיס מוסרי
אם אתה נותן מחשבה זה ,לאורך כל ההיסטוריה של האדם היו  guidepostבאמת עקבית אחת בלבד ,וזה המוסר של אלוהים.
אפילו אלה הדתות הפאגאניות שהיו איזשהו בסיס מוסרי ,רכשה את הבסיס הזה מהשפעת של אלוהים בשלבים המוקדמים את הדתות של
פיתוח.

באי ציות לאלוהים
אלוהים רואה השטן להיות רשע ,כי הוא מוכיח מסרבת לחיות על פי חוקי האל או שהשטן הוא נגד חוקי האל .לכן ,אם לעסוק
בכל פעילות זה חטא ,וזה אומר להיות נגד חוקי האל ,אז אתה מרושע בעיניו של אלוהים.
לדוגמה :כולנו יודעים כי להרוג מישהו הוא להיות מרושע ,זה בגלל שזה מפר את הדיבר השישי ,לא תרצח ,אבל מה אתה
אולי לא מבין ,זה לשמור את השבת בכל יום מלבד יום השביעי בשבוע כפי שמציבה את הדיבר הרביעי ,הוא גם הרע בעיני אלוהים .הן
החטאים הם שמציבה את עשרת הדברות ,לכן שניהם החטאים .לעסוק במעשי חוטא הוא רשע .כל אחד עשרת הדיברות היא מעט מדי
חשוב כמו כל אחד אחר.
כאשר ישוע התבקש אשר הדיברות היה הגדול ביותר ,הוא לא נתן לנו מישהו עשרת הדיברות ,הוא נתן לנו את מצוותיו שני
הראשונה ,אשר הוא לאהוב את אלוהים ,עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש ,גילוי אשר נועד לשמור את כל עשרת הדיברות של אלוהים כפי
שהסברתי שיעור קודמות ,וכן כמו אופן  ,לאהוב את השכנים שלנו.

ישוע נותן אזהרה
אך ישוע נתן לנו גם אזהרה נוספת:
עבור טורוס",עד השמים ואת הארץ מעבר ,כלל או כזית כלל לא יעבור מן החוק ,עד כל להתגשםMatthew 5:18 .
מה הוא ישוע אומר לנו בפסוק זה? עד מעבר שמים וארץ ,הוא הפניה אל אחרית הימים אחרי אלף שנות שלטונו של ישוע על
פני כדור הארץ ,כאשר אלוהים יגרום הזה בן השמים והארץ הישן הולך לעולמו ,תביא וארץ חדשים .אירוע זה אז עדיין לא התרחשה,
לכן ,מה אלוהים אומר לנו הבא הוא עדיין בתוקף כי עלינו שחיים כיום ,שנים רבות יותר ,לקבל ,לחיות על ידי.
כלל או כזית כלל לא יעבור מהחוק .אני לא יודע לגביך ,אבל אם אתה אוהב את ישו ,ואז את אשר ישוע מלמד אותנו ,אנו
" מוגדרת בתור :לכתוב משהו בצורה מהירה פורמלי ,ביטויים ,איוטה .המילה
חייבים מקבלים ומצייתים .אז מהו "כלל"? המילה"כלל
" מוגדר עוד כמות מאוד קטנה של משהו ,כמו "כל אחד עם ואף יוטה הגיוני".
"איודה
המילה "בשידור" מוגדרת בתור :קצת משהו ,סימן קטן בשימוש הדפסה וכתיבה ,למשל מבטא ,סימן פיסוק או סימן ניקוד.

בהקשר ל מה ישו מדברת על ,אשר הוא עשרת הדיברות ,כלל או בשידור ואז כל מילה ,ביטוי או פיסוק ,זה לא יהיה שינוי או
הסרה של כזה מן הניסוח של עשרת הדיברות ,עד כל מתגשמת.

עלינו לציית כל עשר
לומר זאת בבוטות ,ישוע הוא אומר לנו עשרת הדברות כמו מנוסח ,נכונה ,ולכן ניתן לשינוי או ימיהם עד כל האל התגשמה .לכן,
אנחנו חייב ,אם אנחנו אוהבים את ישו ,לשמור את כל עשרת הדיברות שניתנו לנו על ידי אלוהים דרך  ,Mosesמבלי לשנות כל מילה או
צירוף מילים מהם .מבחינתי ,זה אומר כי אנו חייבים לשמור ומצייתים כל "עשר" המצוות של אלוהים אחר איך אנו יכולים לומר כי
אנחנו ילדים של אלוהים?

קוד של לוגיקה
המוסר של אלוהים ,כפי שמשתקף בעשרת הדברות ,נוסדה בשנת לוגיקה .הם אינם רק מורים לנו מה כן ומה לא נסבל על ידי
אלוהים ,אך הם גם מציעים בסיס חברתי האחדות והשלום.
הרומאים העתיקים הם דוגמה מצוינת של יחידה משפחתית חזקה ,כי כאשר במאה אחוז ,כך גם עשתה החברה .אני לא אומר את
זה הרומאים הקדמונים איפה המוסר כאל מגדיר מוסריות ,אבל היה להם קבוצת כללים לאומי ואישי שבו הם חיו את חייהם ,הם קראו את
הקוד המוסרי שלהם .רומא מעולם לא נכבשה על ידי אויב חיצוני; זה מת מ מבפנים ,כי הוא איבד את הקוד המוסרי שלה .הוא איבד את
הקוד המוסרי אשר מותר אז השטן דרך כוחו מעל סרגלים או  Caesarsלקחת השלטון הקיסרי.

הבובות של השטן
יודע את

זה . :לשטן יש כוח על אלו שלא חיה על-ידי המוסר של אלוהים ,אבל מי לא מוסרי ,הן כפי השטן ,ולכן יכול

להיות מושפע ואפילו מניפולציות על ידי השטן .אתם עשויים לחשוב כי אתה עושה מה שאתה עושה מן מרצונך החופשי ,אבל למען
האמת ,אתה הבובה של השטן ,עושה מה שהוא רוצה לעשות ,רק חושב שאין לך שליטה .זהו כוחה של התרמית לשטן יש מעל אלו
המסרבים המוסריות של אלוהים .הרשימה הבאה היא רשימה של שישה האחרון של עשרת הדברות .אני אציג לכם אותם שוב כך ללמוד
אותם כמו גם להבין כי אלה ציוויים מוסריים המינימלי אנו חייבים כל מה להשיג ,לחיות על ידי אם אנחנו רוצים לגן עדן .תן לנו ואז
לנסות להגדיר את ההיבטים השונים של מה מהווה לחוקי המוסר .אני לא מתכוון לקיים דיון כאן על כל המצוות ,אשר שכבר עשיתי
בשיעורים הקודמים ,אבל במקום לדון את המוסר משתמעת או מאויתות על ידי כל אחד.

לכבד את אבא ואמא
זה הידוע בכינויו הדיברה החמישית .המצוות האלה לומר לראש המשפחה כי משמעת של הילד נדרש .אלוהים ,שנתן לנו ציוויים
מוסריים אלה ,להעניש את כל מי לדחות או לא צייתתי לו .אלוהים אבינו שבשמים ,ולכן יש סמכות כמו הבורא ,לכפות את המוסר שלו
עלינו.
כפי שהכותרת לעיל חל ,זה נדרש של הילדים כדי לתת כבוד ואהבה כלפי הוריהם .אבל זה המצוות יש משמעות הרבה יותר
פשוט מזה .כאשר אתה להראות את הכבוד שלך ,אהבה להורים שלך ,גם כאשר הם להעניש אותך ,ואז אלוהים יודע כי אתה תראה לו
אהבה ,כבוד גם כן ,אם אתה מביא לחיות עמו בגן עדן.

כל הכבוד
" מוגדרת עוד יותר :שם העניין
" מוגדרת בתור :רגש או יחס של כבוד כלפי מישהו או משהו והערצה .המילה"כבוד
המילה"כבוד
של אדם אחר הראשון לפני שלך.
נותן כבוד ,לא רק להורים שלך אבל לכולם ,הוא מראה אהבה ,איזו היא דרך הישר .כאשר אתה חסר נימוס של אחרים ,רואים
את השנאה שלך מהם .שנאה היא הדרך החושך של בשורה שקרית של השטן .מאת כבוד לסגור את הדלת על השטן ,כי הוא לא יכול
להיכנס .איפה הוא לא מוזמן.

בנים או ממזרים
כדי להגדיר כללי התנהגות ומשמעת ואז לא מי מפרה את החוקים ,זה יותר חטא של האב מאשר חטא של הילד . .זה הטבע של
ילד כדי לבדוק את העצמאות שלו או שלה מהוריהם .לכן נדרש של האב לאכוף  /כללי התנהגות.
אלוהים אמר ,כי ילד אשר לא ממושמע על החוקים ,חייב להיות אהבה על ידי ההורים ,בחשבם כי חייבים לכן של הילד כמו
ממזר .אם ההורה מרגיש המשמעת .להיות מפרך כדי לבצע ,ולאחר מכן את אהבתו לילדיו היא זניחה .אם ההורים שלנו על כדור הארץ
לא אוהבים אותנו ,אז למה צריך אבינו שבשמים לתת לנו כל הודעה?
אם אתם סובלים  ,chasteningאלוהים  dealethאיתך כמו עם בנים; עבור איזה בן הוא מי האב  chastenethלא? אבל אם אתם
בלי הענישה החמורה ,ולראיה בזאת כל הם לקדושה ,ואז הם יה ממזרים ,ובנים לא .יתר על כן יש לנו אבות הבשר שלנו ,אשר תיקנו אותנו,
ונתנו להם יראת כבוד :טוב לא ממש מעדיף להיות בהושמע התקרבו לאבא של רוחות ,ולחיות? העברים 12:7-9
" .אם אבא שלך על כדור הארץ התחומים שבו נקרא
"אם אתם סובלים  ,chasteningאלוהים  dealethאיתך כמו עם בנים
משמעת ,ואז הוא מראה את אהבתו ,כי הוא רוצה לעשות נכון .הכול בסדר ,אביך על פני כדור הארץ ובכך מראה את אהבתו כך גם תרצה
אביך שבשמים להראות את אהבתו על ידי מתייחסים אליך כמו הבן שלו.

"עבור איזה בן הוא מי האב  chastenethלא? זה אלוהים שואל שאלה ? .איזה סוג של בן הוא מי אביו שקיבלתי עונש? אם
אבא שלך אין את הזמן או הרצון לתת לך תיקון ,אז אבא שלך באמת אוהב אותך?
 ,אבל אם אתם בלי הענישה החמורה ,ולראיה בזאת כל הם לקדושה ,ואז  yeממזרים ,ובנים לא" -אלוהים שואל את השאלה,
אם אבא או אמא שלך אף פעם לא ממושמע לך ,אז מה זה אומר על האהבה? ? אתה לא הבן שלהם אבל ממזר שבשבילם הם אין אהבה
או לטפל?
כדי להבין טוב יותר זה ,עלינו להבין מה המילה "ממזר" מוגדר" .ממזר" הוא אדם לא נעים או מעצבן ,מישהו שהוריהם לא
נשואים זה לזה ,משהו שהוא נחות ,משפיל ,או ממקור מפוקפק או מעורבות.
ההורים שלך חושבים כי אתה אדם מעצבן ובלתי נעימים ,הם רוצים כי מעולם לא היית נולדת? אם אתה מעולם לא הורשע על
ידי ההורים ,אז זה כמו אלוהים חושב על ההורים שלך .זו הסיבה ,זה ההורה הוא לחטוא נגד אלוהים ,לא את הילד כאשר הילד צריך
להיות ממושמע ,אבל ההורים לא תעשה.

סימן לאהבה
"יתר על כן יש לנו אבות הבשר שלנו ,אשר תיקנו אותנו ,ונתנו להם יראת כבוד :טוב לא ממש מעדיף להיות בהושמע
" אם ההורים שלך להעניש אותך ,האם אתה לא עדיין אוהב אותם ולתת להם את הכבוד שלך .אם כן,
התקרבו לאבא של רוחות ,ולחיות?
אז כאשר ממשמעת את אלוהים ,מצביע על שגיאות שלך ,זה נכון כי עדיין אוהבת אותו ,לתת לו כבוד .אם אתה חושב של אלוהים אחר
של ההורים שלך ,לאחר מכן כאשר האלוהים הוא בניגוד מה אתה רוצה לעשות ,לחשוב על דבר האלוהים כמו .תסתדרי או משמעת נגדך
שאתה .עושה משהו שגוי וצריך תיקון.
משמעת זה ההורים שלך לגרום לך ,לעזור לך להפוך לאדם טוב יותר ,אבל משמעת זה אלוהים נותן לך עוזר כדי להדריך אותך
חיי נצח ,כניסה לגן עדן .כאשר אתה מקבל תוכחה של אלוהים ,ללמוד ממנו ,לתקן את אשר אתה עושה נתן סיבה לאלוהים לתקן אותך,
אז אתה בדרך הישר ,אשר נדרש עבור כניסה לגן עדן.
אתה יכול לשאול את השאלה "מתי אלוהים נתן לי תיקון?" כל פעם שאתה עושה משהו שאתה טועה ,או להיות חטא ,אתה
מרגיש כאב עז של המודע .כאב חד של המודע הוא אלוהים נותן לך לנזוף מול מה אתם עומדים לעסוק .כאשר אתה מרגיש כאב חד,
עצרת את עצמך ,אם רואים את אלוהים שאתה מקשיב לו.
אני חייב להודות ,בצעירותי ,הרגשתי את תשית האלה ,אבל לרוב אני התעלמו מהם .במבט לאחור על הפעולות שלי ,אני רואה
איך מאוכזבים אלוהים היה בתוכי .אלוהים אוהב כל אחד ואחת מאיתנו ,אבל באותו זמן שאלוהים מצווה שאנו חיים את חיינו מוסריות
אותו שהוא חי שלו .בכל פעם אתה להתעלם תוכחה של אלוהים ,ולמכור את מה שאתה יודע הוא חטא ,ואז אתה נותן עלבון אביך
שבשמים ,אומרת לו שאת לא אוהבת אותו ,ושיש לך שום כבוד המוסר שלו.
אנחנו מוגדרים כל לגבי מי שאנחנו .על ידי איזה סוג של אישיות ,כבוד ,האופי המוסרי שיש לנו .אם אתה אדם מוסרי ,אז כל מי
יודע שאתה יודע את זה .כדי להיות מי אתה ,אם אתה אדם לא מוסרי ,אז כל מי מכיר אותך .זה מי שאתה  .זה אותו דבר עם אלוהים.

כשיהיה לך להכיר את אלוהים באופן אישי ואינטימי ,אתה יודע שאלוהים הוא מוסרי ,שיש לו תחושה גבוהה של כבוד . .זה איך האישיות
שלו מוגדר .כאשר תדחה תוכחה של אלוהים ,אתה אומר אלוהים שאתה שונא .כל זה הוא ,כי אשר מגדיר מי הוא .בקיצור אתה מעליב
אלוהי היקום ,ולכן בעיני אלוהים אתה רשע.

כשל של האב
אם אתה לא יודע מה נכון או מה לא בסדר .כי ההורים שלך החדירו מעולם לא ידע זה נכנס בך כילדה ,ואז אתה נותן עלבון
לאלוהים למרות שאין לך מושג שאת .עושה זאת.
זה לדעתי זה ילד שנשאר לרצונותיהם ,וויל לעתים קרובות יותר מאשר לא ,בחרתי ברע . .זה תפקידו של ההורה לסייע
לילדיהם לרכוש את המיומנויות הדרושות להתמודד עם הידע של מה נכון כפי שהוגדרו על ידי אלוהים ,מה קרה כפי מגדיר על ידי
אלוהים .זה יאפשר לילד כדי לעבור את החיים מסוגלת להתמודד עם הקשיים של החיים .כשל של האב לעתים קרובות מדי תגרום לכשל
של הילד.

לימוד נכון בין טוב לרע
במיץ הוא לא פחות מאשר ללמד הילד את ההבדל בין טוב לרע .אם הרעיון הזה לא מושתל לתוך האישיות של הילד בשלב
מוקדם בחיים ,אז זה פחות סביר להניח להתבצע כפי שהילד מגיע שלהם שנים של גיל ההתבגרות.
זוהי דרישה אישית בין ההורה לבין הילד ,הדבר האחרון שאנחנו צריכים .יש ממשלה מאלץ אותנו להתפלל בדרך כלשהי חוץ
מזה שבו אנו להחליט נכונה .זה היה מוטל על אירופה בימי הביניים על ידי הכנסייה הקתולית בגלל זה אנשי אירופה הוסתרו ,החברה
שמריה במשך אלפי שנים.
אנשים רצים הדתות ,למרות המבוסס על אמונה ,כאשר הם לצבור כוח על פני אנשים אחרים; נוטים לחשוב את עצמם יותר טוב
מהאחרים .הם ואז מתחילים לכופף את חוקי הדת הזאת כדי לשקף את רצונות שלהם או פרשנויות ,יותר מאשר את הכוונה של אלוהים. .
זה מה שקרה בבית המקדש בירושלים ,ב אירופה ,הכנסייה של רומא.

אלה נגד אלוהים
זה לא איתי הוא נגדי; הוא זה  gatherethלא איתי  scatterethבחוMatthew 12:30 .
אני תמיד יש לי  rewordedאומר" ,כל מי לא לעבוד את אלוהים כפי הוא מורה לנו לעשות ,הוא לא לסגוד לאל בכלל ,ועל
כן נגד אלוהים".

הדיברה החמישית יש יותר קשר האמיתי ולתקן פולחן לאל יותר ילדים הזקוקים לכבד את ההורים שלהם . .אלוהים ,דרך
תורתו ,נותן לנו הבנה יותר מלאה של מצווה זו .הרשימה הבאה היא דיון האלה ציוויים מוסריים המועברים אלינו על ידי ישו ,אשר
להביא לסיום על הדיברה החמישית.

רחמים
" מוגדרת בתור :אופי לגלות רחמים או לסליחה של אחרים .להיות סבלני ,האוהב ,מתחשב ,הבנה של הסובלים.
המילה"רחמים
להיות מוכנים לתת יד לעזור לאנשים במצוקה.
אלוהים אומר לנו על מזהים שאנחנו חייבים להשיג אם אנחנו רוצים לקבל את חסדו של אלוהים בפסוק הבא.
 Shewing ,רחמים בפני אלפים מהם ,אוהב אותי ,וכך גם לשמור מצותי .אקסודוס 20:6
אתה רואה ,מזהה הוא עלינו הראשון "שמור מצותי ",לפני אלוהים יתן לנו לרחמיו .חושבת על זה כמו על ההורים שלך .אם
אתה צייתן על הכללים שנקבעו הם בשבילך לחיות על-ידי מתחת לאף שלהם ,אז ההורים שלך להראות אתה רבים לחסדיו החסדים.
ואילו ,אם אתה ממושמע ,לאחר שלהם כללי התנהגות .אז הם לא רק להשתדל לתת אותך מהי .משמעת ,אך הם גם מסתיר שלהם לחסדיו
ממך לזמן מה.
ישוע אומר לנו זה על רחמים:
כי :שכן הם בעלי הרחמיםMatthew 5:7 .
בישוע זה מלמד אותנו ,לא על דבר של חטא ,אלא תכונה של אלוהים .זה אלוהים מראה לנו כי אלוהים הוא רחום לאלו אשר
אוהבת את האל ,נותנים ציות לאלוהים ותן מי רחמים לאחרים .אלוהים נותן לנו את מה אנחנו נותנים לאחרים.

חמלה
" מוגדרת בתור :אהדה לסבלם של אחרים ,עם רצון לעזור .אבל בחסד האל ,אלה שנמצאים כאב או סבל עלול
המילה"חמלה
להיות אתה .לתת את עצמך כמו שאתה רוצה אחרים כדי לתת לך ,וזה מה דיבר ישו של הדיבר השני שלו.

רחמים
" מוגדרת בתור :תחושה של עצבות עקב בעיות של אדם אחר או הסבל .רחמים הולך יחד עם חמלה .אם תבוא זה
המילה"רחמים
כאב ,סבל ,פיזית או נפשית ,ריחם עליהם ,אין יקטול או ללעוג ובכך להוסיף את הכאב שלהם.

המשל של המשרת חסר הבעה
ולכן הוא מלכות השמים מהקדרות למלך ,אשר ייקח בחשבון את משרתיו .כאשר הוא החל לאסוף ,אחד הובא בפני אותו ,אשר חייב
לו עשרת אלפים כשרונות ,אבל  forasmuchכפי שהוא לא ישלם ,אדונו ציווה עליו להימכר ,ואת אשתו ,וילדיו ,כל מה שהיה לו ,ואת
התשלום להתבצעMatthew 18:23-25 .
ישוע אומר לנו ב לעיל כי המשל הזה ניתן להשוותם עם השמים ,אבל זה גם יכול להיות משולה במוסריות של אלוהים .כפי
שאתה יכול לראות ,המשרת חייב סכום לאדונו ,אבל יש לא לבצע תשלום באמצעות .לורד ואז פקודות המשרת את אשתו ,וילדים ,כל זה
הם הבעלים הם להימכר בפיצוי על החוב.
המשרת ולכן נפלת ,סגדו לו ,אומר ,לורד יש סבלנות איתי ,אני אשלם לך כלMatthew 18:26 .
זה המשרת מבקש סבלנות ,על ידי העתירות וההתכתבויות עם אדונו הוא טוב עבור החוב אם האל רק צריך סבלנות איתו.
ולאחר מכן אדון מכתבים הועבר עם חמלה ,שחרר אותו ואני סלחה לו את החובMatthew 18:27 .
בפסוק זה ,האל מראה חמלה ורחמים שלו בכך שאסלח את החוב של משרתו .זה האל הוא חושף שארות שלו עם המוסר
האלוהים.
אבל המשרת אותו החוצה ,ומצאתי אחד ממשרתיו עמית שלו ,אשר היה חייב אותו ואת פני מאות :והוא הניח ידיו על אותו ,לקח
אותו בצוואר ,אומר",לשלם לי .אתה  ".owestמשרתו הבחור נפל לרגליו ,התנשף אותו ,אומר",יש סבלנות כלפיי ,אני אשלם לך כל" .והוא
(המשרת הראשון) לא :אבל הלך וליהקו אותו לתוך הכלא ,עד שהוא צריך לשלם את החובMatthew 18:28-30 .
זה המשרת מראה שארות שלו עם השטן ,כי יש לו שום רחמים או חמלה ,כמו האל שלו הראתה לו.
אז משרתיו הברנש ראה מה עשו ,הם היו מאוד מצטער( ,מלא חמלה) ,ו בא ואמר בפני האדון שלהם כל מה שנעשה .האל שלו,
אחרי שהוא התקשר אליו ,אמר לו האלהים" Oאתה מרושע המשרת ,סלחתי לך את כל החוב ,כי אתה  desiredstלי shouldest :נא
תחשוש גם היו חמלה על משרתך .בחור שלך ,אפילו בזמן שהיה לי חבל עליך?" Matthew 18:31-33
במשל זה ,ישוע הראה לנו הצצה לתוך האישיות ואת האופי המוסרי של אלוהים .אלוהים הוא אבא שלנו ,הוא רוצה שאנחנו
גרים ,בפועל הדבר שלנו שיפוטים מוסריים כמו אלוהים מראה לנו.

מחילה
" מוגדרת בתור :מעשה חנינה מישהו עבור טעות או חטא .להיות סלחניים למי לרעה או שונא אותך .תחשוב על
המילה"מחילה
איך אלוהים נותן מחילה לאלה מאיתנו אשר חוטאים נגדו .גם לאחר חיים של חטא ,אמור לעשות את העבודה ,אני יודע שאלוהים מחל לי.
זה הראה לי איך לסלוח אלה שהתעללו לי על החיים שלי .שיש לו תכונה מוסרית זו גורמת לי לרצות את זה ,כי אני ,להיות הבן שלו
הרצון להיות כמוהו ,והוא מוסריותו של אלוהים יפה בשבילי.

נדיבות
" מוגדרת בתור :הנכונות לתת כסף ,עזרה או זמן בחופשיות ,עם אין ציפייה הפרס .לא משנה כמה עני אתה ,אם יש
המילה"נדיבות
לך אלוהים ממושמעים למילה שלו ,ואז אלוהים תמיד יהיה לך כל מה שאתה צריך שסופקו לך על ידי אלוהים .אלוהים לעולם לא יאפשר
את מי לאהוב ולציית לו רעבים או שאין לי לאן לצאת הקור .הוא יספק לצרכים שלך .אז כאשר אתה נתקל אחר שאין לו קשר ,לקחת מה
אתה יכול ולא לתת להם .יחד עם המתנה שלך לקיומנו ,לתת להם את המתנה של ישוע .לשתף איתם את תורתו ,כך את זו חסרת כל דרך
אלוהים לעולם לא נזדקק .עבור שום דבר שוב.
יודע מה ההבדל בין לרצות משהו לבין אצטרך משהו . .אלוהים ידאג לצרכים שלך ,אבל לרצות משהו יותר מאשר כל מה
שאתה צריך הוא מוגזם .דברים של כדור הארץ של כדור הארץ ,לא יכול להילקח איתך כשאתה מת ,או כאשר אתה הולך לגן עדן ,לכן,
דברים של כדור הארץ מלבד הדברים האלה נחוצים ,עודף של החיים רק לגרוע תהילתך נתינה לאלוהים.

צייתנות
" מוגדרת בתור :מעשה או תרגול של ההוראות ,ציות כללים או תקנות או הגשת לרשות של מישהו אחר .כשאתה
המילה"צייתנות
נותן כבוד להורים שלך לך להפגין את האהבה שלך עבור אותם על ידי כך וצייתן אל הכללים שלהם .אלוהים דורש גם אתה מציית
מצוותיו . .הם שלך ...אלה אשר מצייתים מצוותיו ,הם מאושרים ,ממורכז נפשית כך הם יכולים להתמודד עם הניסיונות והקשיים של
חיים בעולם על ידי שקרים מאבקיה והולכת של השטן .כאשר אתה נותן ציות להורים שלך ,אלוהים יודע כי אתה גם ייתן ציות לו .זה
ההורים שלך נכפה את החוקים ניסיון עבור הכללים של אלוהים .אם אתה יכול לציית ההורים שלך ,גם כאשר אתה לא רואה את הכללים
שלהם הוגן ,רואים את אלוהים .אתה תציית חוקיו גם כן .כפי שאתה יכול לראות ,זה עוד פעם חובתם של ההורים כדי להטיל משמעת על
ילדיהם ידיעת טוב ורע ,על מוסריותו של אלוהים .כשל של ההורה הוא חטא ,לתוצאות לעתים קרובות מדי ,זה כשל לכשל של הילד.
זכור :אנחנו כל ילדי האל ,יש למקם את ילדיו בטיפול של הוריהם הארציים ואלוהים נתן ההורים של כל אחד מאתנו את
הפקודה כי הם לחנך את ילדיהם בדרך של האל .אם שאתה מסתיר את האחריות הזאת ,אז זה אתה אשם אם הילד לא תגדל אהבתו של
אלוהים ,בכל דרכיו.
אף-על-פי תדחה את הסמכות של ההורים שלך ,אם אתה גר בתוך ביתם ,או בתצוגה רחבה יותר ,בתוך הגבולות של העיר,
המדינה ,או של מדינה ,יש צורך להישאר צייתן כללים ,חוקים ,חוקים .אם אינך מצליח לציית חוקים וכללים הגשמי שלך ,אז למה
שתחשוב שאלוהים היה עניין מזמינה אותך לגן עדן? אם שום דבר אחר ,אלוהים הוא הכל אודות כללים ,תקנות המצוות .כאשר אתה
מציית להורים שלך גם רואים את האהבה שלך עבור האל .אם לדחות את הוריך ,עוסק ברשלנות ,ואז אתה נותן כבוד לאלוהים גם כן.

כל הכבוד
להיות צייתנית מתייחס גם נותן כבוד ההורים שלך ,כמו גם את חוקי המדינה בה אתם חיים .לציית לחוק לא אומר לקבל את זה
כנכונים .חוקי האל מחליף את חוקי האדם .אם חוק של האדם כנגד החוק של אלוהים ,אז זה האחריות שלך כדי לציית זה הנקודה כי אתה
לא להמרות את פי אלוהים.
לדוגמה :היו חוקים בעבר יחוקק שבוצעו פולחן נותן אלוהים ביום השביעי לא חוקי .חוק זה הוא בניגוד ישיר הדיבר
הרביעי .כי חוקי האל מחליף חוקי האדם ,עליכם להמשיך לתת את הפולחן לאל בשבת הקדושה שלו ,לא לציית לו אדם שמפר את חוקי
האל .בשביל זה להיות נרדף כלוא ,אולי אפילו נהרג .במידת האפשר אתה חייב לציית לחוקים של הגבר ,אבל רק עד לנקודה כי כך לא
להכניס אותך הפרת חוקי האלוהים.
מי אוהב את החיים שלהם יותר מכפי שהם אלוהים הם לא ראוי של אלוהים.
רינדור לכן תנו לקיסר את הדברים אשר הם של קיסר; לאלוהים הדברים של אלוהיםMatthew 22:21 .
בהקשר זה ,קיסר מייצג כל מה הגשמי ,הנוגעות לחיים על פני כדור הארץ.

לא תרצח
רצח
" מוגדרת בתור :מכוון ולא מכוון לפעול של נטילת חיי אדם נוסף; עם אלימות ואכזריות.
המילה"רצח

הריגה
" מוגדרת בתור :הריגת אדם אחד על ידי אחר ללא תכנון מראש ,או מעשה לא מכוון של אדם אחר החיים ,בעקבות,
המילה"הריגה
תאונה או רשלנות בלתי חוקיים.

ורצח
" מוגדרת בתור :ההורג תינוק או ילד חדש נולד .מן המחקר שלי על כתבי הקודש של אלוהים ,זה ההבנה שלי כי
המילה"ורצח
לאלוהים זו כוללת הריגת תינוקות שטרם נולד( ,הפלה) גם כן .הבנה זו מתייחסת איך ומתי אלוהים מכיר את קיומו של יצור אנושי.
הפסוק הבא מגלה את דעתי כאשר מצב זה מתרחש.

עבור יהיה נהדר בעיני האל ,והוא ישתה יין וגם משקה חזק; הוא יתמלא רוח הקודש ,אפילו מרחם אימו .לוק 1:15
אמנם עדיין ברחם אימו ,יוחנן המטביל מזוהה כמספר להיות בני אדם על ידי אלוהים ,כי אלוהים ממלא את ג'ון שטרם נולד עם
רוח הקודש .זה הבנתי ,רוח הקודש ניתנת רק בני-אדם ,ולא על על חיים או כל דבר אחר שאינו אנושי .זה אומר לי ,כי אפילו את הילד
החדש הגה של האדם ,נתפסת כבלתי אנושי על ידי אלוהים.

טרור
" מוגדרת בתור :המעשה רצח מכוון האזרחים הלא-לוחמני כהרחבה של מאמץ המלחמה הצבאית ,להרוג מום או
המילה"טרור
להרוס ,עם הכוונה ליצירת טרור האוכלוסיה ,אלימות או האיום באלימות ,בעיקר פיגועי חטיפה ,רצח ,ביצעו למטרות פוליטיות.

פשעים נגד האנושות
פשעים נגד האנושות הם מעשה מכוון לגרום למניעת נפגעים על האוכלוסיה האזרחית חלק צבאי או למאמץ המלחמתי.
כל מעשים בלתי מוסריים אלה קשורים "לא תרצח ",וזאת גם כאלה חטאים נגד המצוות של אלוהים.

ניאוף
" מוגדרת בתור :יחסי מין מרצון בין אדם נשוי בן זוג שאינו בן הזוג החוקי.
המילה"בגידה

ניאוף
" מוגדרת בתור :מגע מיני בהסכמה ולא מרצון בין אנשים לא נשואים זה לזו .זה מקיף את כל יחסי מין בין ואישה,
המילה"ניאוף
הגדרה נוספת בין גבר ואישה ,שמונע את זה של שני ממין זהה להיחשב נשואה על ידי אלוהים .ככל אלוהים הוא מודאג" ,כל יחסי מין
מחוץ לנישואין הוא חטא".

הרבייה של המין האנושי
סקס על ההולדה של המין האנושי ,הוא היבט הכרחי של ממלכת החי .אדם ואינו על פני האדמה על היום השישי של יצירת כמו
החיות האחרות ,ולכן יש צורך כי האיש גם עוסקת סקס כי כדי להמשיך את המין .בניגוד לשאר החיות עם זאת ,אלוהים גרם האדם נפש
חיה .זה הוסיף רכיב של מי האיש הוא מעליות גבר מעל חיות ונותן האיש את הפוטנציאל של היות אלוהים הוא ,בראש ברוח .מכיוון
שאלוהים נתן זה לאדם הוא ציווה כי האדם להיות מעל חיות זה אלוהים בכוונת האדם להיות ישות מוסרית כמו אלוהים ,ולכן כאשר בני
האדם לעסוק סקס כמו החיות זה מוריד אותנו לחזור .להיות טוב יותר בעלי החיים.

מתנה מאלוהים
אלוהים גרם קצבה מיוחדת לאיש על החכם הזה .אם גבר ואישה מזין לנישואים קדושים ,נותן את הנדרים של אמינות אחד
לשני ,ואז אלוהים נותן לנישואים מתנה .המתנה ניתנה על ידי אלוהים הוא כי נשואים זה לזו יכול עכשיו לקיים יחסי מין ,ללא חטאים.
אם יש רק נישואים ,כפי שהוגדר על ידי אלוהים ,אז יש שום מתנה ,לעסוק סקס זה עדיין חטא.

גילוי עריות
" מוגדרת בתור :מעשה יחסי מין עם חבר של המשפחה של כל אחד ,גם הפול או בדרך של אונס; זה כולל
המילה"גילוי עריות
קווי דם למטה ,כולל בני דודים מדרגה שלישית; וכן לקוחות פרטיים הקשורים באמצעות נישואים.

פיתוי
" מוגדרת בתור :השימוש של אחד הביצועים המיניים ,כדרך לשלוט את הפעולות של אחר עבור רווח אישי שלך ,או
המילה"פיתוי
ההנאה המינית מכוונת.

זנות
" מוגדרת בתור :מעשה המציע מעשים מיניים פיצויים.
המילה"זנות

באמנות הזונה
" מוגדרת בתור :מעליב .כלומר להיות לקוח קבוע של זונות ,או מעליב .התכוונו לעבוד בזנות.
המילה"באמנות הזונה

הומו-מינית
" מוגדרת בתור :הקשורים ,או שיש נטייה מינית על בני אותו המין ,להיות הומו או לסבית .מכיוון שאלוהים
המילה"הומו-מינית
מחשיב כל יחסי מין מחוץ לנישואין בין גבר לאישה להיות חוטאים ,אלוהים קורא את המיניות-הומו תועבה בפני העיניים של אלוהים.
" מוגדרת בתור :משהו שהוא בלתי מוסרי ,דוחה או מביש ,תחושת תיעוב עז או זלזול כלפי מישהו או משהו.
המילה"תועבה
יודעים את זה ,הסיבה שזה שתועבה היא לא לגמרי שני אנשים או שתי נשים; זה בגלל שהם מעורבים בהעסקת סקס מחוץ
המדינה של הנישואים כפי שהוגדרו על ידי אלוהים .זה ניתנת תמיכה ב הפסוקים הבאים.
אתה ואזי לא לשכב עם המין האנושי ,כמו עם המין הנשי :זו תועבה .ויקרא 18:22

אם אדם משקר גם עם המין האנושי ,כפי שהוא  liethעם אשה ,שניהם ביצעו תועבה :הם בוודאי להיות אשים למוות; הדם שלהם
יהיה עליהם .ויקרא 20:13
כפי שאתה יכול לראות ,האל מוצא הומוסקסואליות כמו להיות תועבה ,לכן ,אם אתה מעשים כאלה; לא חושב שיש מקום בגן
עדן או חיי נצח בשבילך .כי אלוהים אמר שזה חטא ,אז אם אתה אוהב את אלוהים יותר מאשר את עצמך ,אתה חייב לסיים את זה מעשה
מגונה ,או רק קללה ומוות נצחיים ממתינים לכם.

זואופיליה
" מוגדרת בתור :פעילות מינית בין אדם ,חיה ,או מעשה ,התנהגות או מצב מתאים יותר עבור חיה ולא בן אדם.
המילה"זואופיליה
כפי הראיתי לעיל ,אלוהים ברא את האדם גדול מהחיות ,כדי להפחית את עצמך כדי להיות חיה היא להעליב אלוהים ,לומר
לאלוהים שאת שונאת אותו.

לא תגנוב
" מוגדרת בתור :מעשה מכוון של הסרת רכוש של אדם אחר באופן לא חוקי או ללא הרשאה של הבעלים ,שהופך
המילה"לגנוב
אותו משלך ,זאת בעקבות עם רכישת נכס דרך רמאות ,כפיה ,בתחבולות ,גניבה ספרותית ,הונאה.

רמאות
" מוגדרת בתור :מעשה להטעות מישהו דרך חוסר כנות ,שקרים.
המילה"רמאות

גניבה ספרותית
" מוגדרת בתור :התהליך של העתקת רעיון של אדם אחר או עבודה בכתב בטענה כמו יצירה מקורית משלך.
המילה"ספרותיות
נתתי רשות כי ניתן להעתיק ,לשכפל כל מה שמתי על דף אינטרנט זה ,לכן לפעול באופן לא גניבה ספרותית; עם זאת ,אם תבצע
עותקים ,ואז טוענים כי העבודה שלך ,אז זה גניבה ספרותית.

הולכת שולל
" מוגדרת בתור :פעולה ערמומי או התוכנית נעשה בכוונה כדי לרמות או להטעות.
המילה"רמאות

הונאה
" מוגדרת בתור :באמצעות שקרים ורמאות ,לקבל כסף ,רכוש או איזה יתרון נוסף של אחר .אז זה הוא כמו השטן,
המילה"הונאה
ולכן בעת לעסוק בסוג כלשהו של פעילות הונאה; שאתה מציג את עצמך כדי להיות צאצא של השטן ,לא ילדו של אלוהים.

כפייה
" מוגדרת בתור :השימוש בכוח ,הפחדה או איומים כדי לגרום למישהו .לעשות משהו נגד רצונו שלו או שלה.
המילה"כפייה

תענה ברעך עד שקר אין
עדות שקר
" מוגדרת בתור :לספר שקר לאחר שהתרחץ שבועה לומר את האמת ,כל מעשה הנתינה ברעך עד שקר אחר,
המילה"עדות
שגורמים להם מבוכה ,בושה או סכסוך משפטי.

משקר
" מוגדרת בתור :אומר משהו שאינו אמת ב מאמץ מודע להונות מישהו ,לתת רושם מוטעה ,עדות שקר עשה
המילה"שקרים
בכוונה עם כוונה להונות.

באחריות
" מוגדרת בתור :שיש אחריות משפטית על משהו ,במיוחד הוצאות או נזקים שייגרמו אחר.
המילה"אחראים

לא תחמוד
 Covetמוגדרת בתור :יש רצון עז להחזיק משהו ששייך למישהו אחר ,רוצה משהו כל כך רע כדי לפתח מצב נפשי
"
המילה"
שלילית ,זה מסיר לך סיבה הגיונית.
של כל ששת ולעוור את אלוהים יש המפורטים בעשרת הדברות Covet ,הוא הגרוע ביותר .תחשוב על זה ככה:
אם כן לא חומדים את אשר בבעלות ההורים שלך ,אתה מתייחס אליהם עם כבוד וכבוד

אם כן לא חומדים את אשר היה שייך למישהו אחר ,לא היית נהרג להם לרכוש אותו.
אם כן לא חומד אתה לא יבצעו ניאוף או ניאוף .
אם עשית לא חומד  ,היית לא לגנוב .
אם עשית לא חומד שיהיה סיבה לשקר או לתת ברעך עד שקר .
אם כן לא חומד ,ואז סיבת רוב החטאים שבוצעו לא יהיה קיים.
כל ששת ציוויים מוסריים לעיל של אלוהים ,רוב האומות של העולם כיום יש חוקים הנוגעים דאגות מוסריות ,בדרגות שונות
של עונשים הנוגעים אלה שישברו אותם .בדרך זו זה אומות העולם רואה את ההיגיון בכך שיש המוסריות של האל בתור הגדרת האופי
של האומה ,אפילו אם האומה מפריך .אלוהים ,הם עדיין לאמץ את המוסר שלו.

אלוהים הוא ישות מוסרית
כפי שאתה יכול לראות ,ישוע הגדיר מה הוא מוסרי ,אשר ישוע לימד אותנו ניתן להראות כמו להיות חלק בלתי נפרד עם ציוויים
מוסריים  6ברשימת עשרת הדברות .ישו הגדירה מוסר כי הוא יצור מוסרי ,והוא רוצה אלה למי שהוא יצר ,אשר יש נשמה ,שאותו הוא
מכנה את הילדים שלו ,להיות כמו גם ישויות מוסריות.
" אם מסתכלים על כל עשרת הדיברות ,תראה
אתה יכול לשאול את השאלה",למה אלוהים אכפת אם בני אדם מוסרי או לא?
הדמות של אלוהים בהם .אלוהים הוא ישות מוסרית ,מי הזמין אותנו לבוא לגור איתו בביתו .לא כל אחד מאיתנו שיהיה מקובל על אותו
אך רק את אופיו המוסרי הוא אחד עם אלוהים ,יש סיכוי כלשהו שנגאלת.

המוסר של ישוע
כפי שאתה יכול לראות ,ציוויים מוסריים  6ברשימת עשרת הדיברות יש משמעות הרבה יותר מאשר המילים לבד מציע .זה
הוסיף משמעות כי ישו לימד אותנו ,וזה אלה תורתו של ישוע כי חוקי האל נתמלאו ,לא עד לנקודה של  obsolesceאבל עד לנקודה של
שלמות גדולה יותר האל דרך והגדרת מי הוא אלוהים.

הדרך של אלוהים
עכשיו לכן הקשיבו אליי ,הו יה ילדים :עבור מבורכים הם אלה לשמור על הדרכים שלי .פתגמים 8:32
אלוהים אומר לנו ישר אלה לשמור על דרכי ה' מבורכים .המילה "ברוך" מוגדרת בתור :נעשים קדוש ,ולא כפי שאתה אולי
זוכר המילה הקדושה היא להחלפה עם האמת  wordאו נכון ,זו עוד דרך להגיד צדיקים .רק אלוהים יכול להפוך אותנו הקדוש ,כשהוא
אומר לי שאני קדוש ,אם לשמור את דרכיו ,אז אני יהיה עם כל שלי יכולות ,הנפש ,הנשמה ,הלב ,לשמור את הדרכים של אלוהים .בני
האבות ,ואני רוצה רק לתת תהילה לאבא שלי ,לחיות את החיים שלי כמו שהוא כפי שהצטווה לי לעשות זאת.

השכלה וחוכמה
לשמוע הוראה ,להיות חכם ,ואתה מסרב זה לא .פתגמים 8:33
עד כה באלה שמונת השיעורים הראשונים ניסיתי קרדיולוגים הדרישה לחנך את עצמך על דבר האלוהים .בפסוק זה אלוהים
אומר לנו אותו הדבר .להיות חכם שאתה קודם צריך להתחנך ,לרכוש השכלה תחילה עליך ללמוד ולחקור .יודע דבר האלוהים מן המחקר
שלך; אין לסמוך על אחרים לספר לך מה הכתוב אומר.

מחילה
תן הרשעים לזנוח את דרכו ,והאדם צדיק מחשבותיו :ואני אתן לו לחזור על ה' ,הוא (אלוהים) ירחם עליו; וכדי אלוהינו ,כי הוא
בשפע יסלחו לי 55:7 .ישעיהו
אם אתה אדם חוטא ,אתה צריך רק לזנוח את דרכיכם החטא ופנו לאלוהים ,לבקש ממנו מחילה לאחר החרטה כל חטאיך לפניו.
ישוע אומר לנו; כל החטאים הם נסלח ,שמור נוגד את רוח הקודש .זאת אומרת ,אם הרגת מישהו בתשובה הפעולות שלך לבין לבקש
מאלוהים לסלוח לך ,שכן ,כל עוד אתם לא פעם לחזור שלך דרכינו חוטא .ברגע שאתה בקש מחילה מאלוהים ,אתה חייב להישאר נאמן
דרכיו של אלוהים לשארית חייך ,אם להסס ולא לחזור דרכינו חוטא שלך ,אז זה אומר אלוהים שאתה לא היית מתחרט אחרי הכל .אם לא
היית באמת מתחרט ,הם כל מחילה אשר אלוהים נתן לך היא .void

האל בכל מקום
המחשבות שלי הן לא המחשבות שלך ,גם הם את דרכיכם דרכיי ,נאום ה .עבור כפי שהשמיים גבוה יותר מאשר כדור הארץ ,גם
את הדרכים שלי גבוה יותר מאשר את דרכיכם ,והמחשבות שלי מאשר את המחשבות שלך 55:8 .ישעיהו9-

חי האלוהים
אז המילה שלי יהיה גת ושוב מהפה שלי :זה לא חוזר אליי  ,voidאבל זה יהיה להשיג את מה שאני רוצה ,זה שיצליח בדבר מערב
שלחתי את זה 55:11 .ישעיהו
אלוהים לא יצר את היקום להנאתם של האדם ברא את העולם להנאתם משלו ,קיים לפי רצונו של אלוהים .כל אלוהים רצונות
שהוא יגרום יקרה ,כי זה ההנאה.
אז המילה שלי יהיה גת ושוב מהפה שלי :המילים צפנת המתנהלים על ידי נביאים של האל ,והן ואז לרשום את המילים האלו
לפרסם אותם ,כך כל מי שמגיע לאחר להם מי גם לחפש את אלוהים כפי שעשו תהיה גישה באותן המילים נאמר להם על ידי אלוהים.
בדרך זו הוא האלוהים רוח הקודש ,עבור האלוהים היא חיה עכשיו .הוא היה כשיפנו אליך הנביאים.

זה לא חוזר אליי חלל :פירוש המילה "הריק" להיות ללא חומר .משמש כאן על ידי אלוהים ,זה אומר שיש הנאמרים מפי
אלוהים החומר ,כי אלה לשמוע או לקרוא את דבר האלוהים ,קבל זאת האמת יומרו הפולחן של אלוהים .זה ההמרה שנותן את דבר
האלוהים החומר ואת החיים .האלוהים הוא המילה חי או הצדקה ,ובתור שכזה הוא רוח הקודש.

בדרך הישר
שער מצר
שואפים להיכנס בשער מצר :עבור רבים ,אני אומר לכם ,ינסו להכניס ,לא תוכל .לוק 13:24
זה אומר לעשות מאמץ כדי להיות של האמונה אמיתי ונכון של אלוהים .השער הוא הכניסה לגן עדן ,אשר הוא סימבולי לשמור
" הוא סמלי ,כלומר לחיות את החיים שלך על-ידי תורתו של ישו ,לשמור על עשרת הדיברות ,חובקת
על האמונה האמיתית".שער מצר,
המוסריות שלהם ,ולהפוך אותו חלק של מי אתה ,וזו הדרך הישר והכרחי להפוך הקדוש של אלוהים.

מצר
" מוגדרת על-ידי המילון כמו :להיות פשוט ,ראוי והגון,
כדי להבין באופן מלא ,אתה צריך להבין את המילה ,מצר .המילה"מצר
מצב קשה או כרוכה במצוקה .יחד עם זה ,בהקשר של מה אלוהים אומר ,זה אומר להתעמת על ידי מכשולים ,או בנתיב גרם קשה בשל
מכשולים.
עבור רבים ,אני אומר לכם ,יבקש להיכנס פנימה ,ולא יהיה מסוגל .רבים לנסות קשה לשמור על האמונה ,אך לא תהיה
אפשרות .יהיו שם הרבה אנשים קוראים לעצמם נוצרי ,עורכים רק מס שפתיים כדי המשיח ,אך לא בצע האמונה האמיתית כפי מאויתות
על ידי אלוהים בתנ ך .אתה חייב לציית באופן מלא את דבר האלוהים .אלוהים אומר כי היה יום השביעי זה שהוא נח ,שהיה זה יום
השביעי אלוהים מקודש ,וזה היה יום השביעי אשר אלוהים קידש .למה אז לעשות את רוב הנוצרים לשמור השבת ביום הראשון של
השבוע?

מתן צייתנות האלוהים
אני רוצה לתת לך דוגמא כאן . .אני יודעת ראשון הפולחן הוא הסימן של החיה ,אבל לצורך העניין ,נניח כי ביום ראשון הפולחן
היה מחלו על ידי אלוהים .זה לא יהיה המהלך הנכון ,כי עליך לשמור את השבת ראשון באותו אופן כפי שהוא נדרש לשמור את השבת
כפי שמציבה את הדיבר הרביעי?
השבת הוא יום של התייחדות עם אלוהים ,עדיין כמה אשר קוראים לעצמם כריסטיאן ,לבלות את היום לראות ספורט ,או
מעורבים בעצמם בכל מספר של פעילויות ,שאף אחד מהם לא מתייחס פולחן האל .שלא להזכיר הולכת לשוק כדי לקנות מצרכים או
מעשים אחרים של המסחר .זה דעתי כי אחרי הכנסייה נוצרים רבים ללכת לשוק לקנות מצרכים ,או ללכת אירוע ספורט ,לשלם להיכנס.

הדברים האלה הם כל כנגד מה שאלוהים אמר בנוגע שמירה על השבת ,אבל כמו רבים עדיין נוצרי לעסוק מעשים אלה .זה בדרך זו ,בין
היתר ,זה לתת מס שפתיים של ישו ,אך לבה ממנו ,גורם לך צבוע.
יש כאלה שקוראים לעצמם כריסטיאן מי הולך לכנסייה ביום ראשון ,ולא לשבת ולהקשיב מישהו מטיף להם .אולם ,ביותר
לעשות זאת הצגה ,ולא מעשה פולחן .מה שאני אומר הוא להיות נוצרי אמיתי ,אתה צריך לציית לחוק ,ולא רק לדבר.
זה קל ללכת לכנסייה ,לשבת שם מקשיב מה להיות נלמדת ,אבל איך זה מיתרגמות הוד סגידותך נתינה לאלוהים? כשאתה עוזב
הכנסייה עושה כל מחשבה של אלוהים ,כתבי הקודש לעזוב אותך.
כאשר אלוהים בא יום אחד בשבוע לתקשר עם אדם ,זה היה ביום השביעי של השבוע .אדם ואלוהים לשבת ביחד ,לאכול
ארוחה ,אדם נותנים סגידה לאלוהים ,לשאול שאלות ואני להמשיך שיחה ,כפי שאנחנו היינו עושים עם אבינו .זו הסיבה מדוע אלוהים
קורא לעצמו את אבינו שבשמים ,הוא רוצה מערכת יחסים טובה עם אלוהים ,בדיוק כפי שעשינו עם האב וטוב שיש לנו על פני האדמה.

למה שבת ראשון הוא חוטא
כי יום ראשון הוא לא יום הוקמה על ידי אלוהים כדי לבחון את השבת שלו ,אבל לשקר של השטן ,בהתבונן ראשון לתת שום
התחשבות ליום האמיתי של השבת ,שבת .בגלל זה אין לך בעיה הולכת לשוק או העוסקים במסחר בשבת .זהו בדיוק כמו השטן רוצה
שתעשה .מצריך שימוש מעשי חטא ביום שבת כי רימו אתכם לתוך להאמין ראשון זה יום השבת .בשביל זה אלוהים יקצה עם סימן
החיה עם שובו.
זוכר :אלוהים יש יתקדש יום השביעי ,מה שאומר כי היום השביעי הוא יום לורדים המנוחה האמת .אלוהים קידש גם היום
השביעי ,מה שאומר כי הוא כולל ניקה באותו יום כל החטאים ,ויש לך לעשות דברים חטא ביום השביעי מה נותן לך את הסימן של החיה.
זה מה היא היבט של מכשולים וקשיים מאת נשאר נתיב מצר שנאמר בפסוקים שלעיל .לנוח על יהוה לא אומר לקחת יום חופש
מהעבודה כדי שתוכל לעשות מה התענוג שלך ,כדי להפוך יום אחד בשבוע ביום מתחבר עם אלוהים .ולשבת הוא לתקשר; חושב על זה,
אתה מדבר או להתפלל לאלוהים ,כאשר אינך בכנסייה בשבת?

איך לשמור שבת
ישנם ארבעה היבטים של מה שאת צריכה לעשות ביום השבת.
 / 1לא עובדת:
 / 2לא לגרום לאחרים לעבוד:
 / 3לא מתעסקים המסחר ,קנייה או מכירה של משהו:
 / 4אלוהים להביא לתוך החיים שלך למשך היום ,מסתודדת עם אלוהים ,מה שאומר לערב את עצמך במחקר של מכתבי הקודש
שלו.

גיור שלי לסגוד האלוהים ,מצאתי כי אלוהים מדבר לעתים קרובות אלי בזמן שאני מעביר המחקר לשאלות ספציפיות ,שאלתי
אותו .רוב המחקר שלי נעשית בתנ ך ,כי זה המקום היחיד זה תוכלו למצוא את דבר האלוהים; לכן כאשר אני לומד תנ ך שלא מרבה
לשמוע אלוהים מדבר אלי.
חייב לכן להישאל השאלה" ,מה מהווה לעבוד כפי שהוגדרו על ידי אלוהים ".אם אתה הולך ספר ויקרא ,תוכלו למצוא כל
מיני סוגים של חוקי כי היהודים לא יכולתי לעשות בשבת ,אך לאחר מכן ישוע לבטל רוב החוקים האלה ,כשהוא אמר את השבת נועדה,
איש ,לא איש לקראת השבת . .אז זה משאיר סימן שאלה גדול בשבילי לגבי מה שאלוהים רוצה מאיתנו בגין שמירת השבת שלו.
" כמו המעשה של ביצוע חובות אלה הדרושים לך כדי להיות שכיר ,או אחר ,מה שנדרש כדי להתפרנס,
אני תמיד הגדרת"עבודה
לשים אוכל על השולחן ,וגג מעל הראש.
אלוהים נתן לנו שישה ימים כדי לראות לכל צרכי הגשמי שלנו ,אבל יום אחד בשבוע אלוהים קבע הצידה כך אנחנו יכול לשכוח
הצרכים של הגוף שלנו ,לתת מזון לנשמתנו .רק ב הסגרתך אלוהי היקום יכול לך למלא את הנשמה שלך בריאות ואושר.

עושה את ההנאה שלך
לדוגמה ,נגר הוא בעבודה בעת שהוא עוסק באמצעות כישוריו לצורך שם תעסוקה .אבל אם זה הנגר אותו ,בשבת ,רצונות
לעבוד בגינה שלו ,כי היא הנאה ורגיעה ,ו יש שום היבט של הפקת אותו מטבע ,זה עבודה כהגדרתו הדיבר הרביעי?  .כן ,זה עדיין עובד
כפי שהוגדרו על ידי אלוהים .השבת היא להביא את אלוהים לתוך החיים שלך זה יום אחד בשבוע ,לא לתת לך להשהות כדי שתוכל
לעשות את הדבר אשר אתה נהנה .אתה חייב לתקשר עם אלוהים .אל תנוח על אלוהים הוא לא בשביל ההנאה שלך ,אבל לשם ההנאה
של אלוהים .אלוהים נותן לנו שישה ימים בשבוע לעשות .העונג כולו שלנו ,זה יותר מדי לבקש כי יום אחד בשבוע בזבזת אותו עם
אלוהים?
מצד שני ,היא לבלות את השבת מול הטלוויזיה או המחשב צפייה בסרטים או אירוע ספורט או משחק משחקים שווה ל עושה את
העבודה?  .אני אומר שכן ,כפי היא כוונתו של אלוהים בנוגע שלנו בשמירת השבת הקדושה כאשר אתם עוסקים בדברים הנוגעים לא
התקשורת בינך לבין אלוהים אתה לא בהתייחדות עם אלוהים .להיות בקשר שיצרתי עם אלוהים דורש שתתנו מחשבה ושיקול אל כתבי
הקודש ומה משמעותו ,מתפללים לאלוהים תודה גם כמו הדרכה .איך זה נעשה כאשר אתה שקוע דברים אחרים? השבת אינה הנאה שלך;
 .זה בשבילך לעשות התענוג של אלוהים.

להכניס את אלוהים לתוך חייך
מה שלא תעשה ,אתה חייב להביא אלוהים לתוך החיים שלך כל ימי השבוע ,אבל במיוחד על השבת .אלוהים הוא היוצר ,שבח
שניתנת לו כל היופי ,למנוחה ורגיעה ,היצירה שלו נותן לך.
שקול את יום השבת כתאריך ואלוהים חייב להיות אחד עם השני .חשוב על כך ,יום אחד בשבוע ,אלוהים יושבים ב Eden -את
הגינה עם אדם ,פנים אל פנים ,נושאת על שיחות אישי ואינטימי ,עם אדם .תוכלו לשים את עצמך במקום  ,Adamsוליהנות את התייחדות
עם אלוהים ,אדם שאיבד כל כך בטיפשות.

תחשוב על זה כמו שהיית עושה עם אבי הארציים או אמה; אתם מזמינים אותם לשתף אתכם ביום ,בעוד הם שם לך לעסוק עמם
שיחות .זה כמו אלוהים היה לך קשר אתו על זה יום אחד בשבוע.

הזמן הולך ואוזל
כאשר לאחר הבסיס של הבית הוא קם ,וטרף ולסגור את הדלת ,ולהתחיל יה כדי לעמוד בלי ,תדפוק על הדלת ,אומר ,אלוהים,
אלוהים ,לפתוח אלינו; הוא צריך לענות ואני אומר לכם ,אני מכירה אותך לא שממנו אתם :לוק 13:25
אתה חושב את עצמך נוצרי ולאחר ולכן מצפה כי אתה נושע ,כי ישו יגיע בשבילך ,נתקל היה לי מקום בשבילך בבית של אבא
שלו ,רק כדי לגלות שהוא שאינו מכיר אותך בתור מישהו שהוא מכיר .מסיבה זו תתחיל ממרר בבכי ,קינה מבולבל למה ישו דחתה אותך.
אלוהים אומר לנו" :אוהב אותי ,שמור מצותי ",כי אתה לא מסתיר את עשרת הדברות ,אלא וריאציה כלשהי של אותם
במקום ,אלוהים לא התייחס אליך .אתה חייב לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה; אחרת אתה לא אוהב אותו בכלל .כשמשאירים את
מצוות האלוהים אתה מפגין את האהבה שלך עבור האל .כשאתה נכשל לעבוד את אלוהים כפקודות הוא ,המילים שלך של אהבה הם
הקדושים ללא חומר.
ואז יחלו  yeלומר",אנחנו יש לי שאכלנו ושתינו בחברתך ,ולימד את  hastברחובות שלנו ".לוק 13:26
תגיב ,אני נוצרי ,התפללתי לך לעתים קרובות ,קראתי את התנ ך שלך לעתים קרובות ,אני הולך לכנסייה כל יום ראשון.
אבל הוא אומר",אני אומר לך ,אני מכיר אותך .לא מהיכן אתם ,סורו ממני ,כולכם עובדים מאורת הרשע ".לוק 13:27
האנשים האלה הם אלה אשר קוראים לעצמם נוצרי ,יהודי ,מוסלמי ,אך לא לנהוג על פי תורתו של ישו או את המצוות של
אלוהים .כדי להיות חסיד של ישו ,אתה צריך לחיות את האמונה ,ולעשות האמונה בך ,להיות חלק "אחד עם אלוהים".
" משתמש כדי להראות מי כמס שפתיים המשיח ,אבל לא חי בתוך מסגרת העבודה שנקבעו על ידי
אלוהים לא",העובדים חטאים
עשרת הדברות ,לעומת אלה שחיים על האמונה ,מאת חיים את חייהם על ידי תורתו של המשיח אשר יש כיסוד שלהם עשרת הדברות.
השבת ,כפי שמוגדר בעשרת הדיברות ,היא השקיעה ביום השישי של השבוע ,השקיעה ביום השביעי של השבוע .עוד אנחנו
נשארים זמן היום ,זה מתוך השקיעה שישי עד השקיעה שבת .אם לא תשמור את היום הזה כמו השבת של אלוהים ,אז אתה מתנהג המרה
את פי האלוהים .סרבתי הוא כמו להיות נגד אלוהים . .אלוהים ,זה בדיוק כמו לשנוא אותו .מי שמתנגד .אלוהים ,הוא בליגה עם השטן,
בין אם הוא יודע את זה או לא.
יהיה בכייה וחריקת שיניים  ,כאשר יה נראה אברהם ,יצחק ,יעקב ,ואת כל הנביאים ,ממלכת האלוהים ,ודחפה את עצמכם החוצה.
לוק 13:28
כדי להיות הקדוש של אלוהים ,עליך לשמור על מצוות האלוהים; כל עשר מהן ,כמו גם לנו עדותו של ישו ,על ידי האמונה כי
ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ויהיה חי על ידי תורתו של ישו ,אחרת אין מקום בשבילך במלכות האלוהים.

והן יבוא ממזרח ,ממערב ,ואת מהצפון ואני מהדרום ,בסדר .שב על מלכות האלוהים .לוק 13:29
למלכותו של אלוהים כבר לא תגביל את צאצאי יעקב ,כל אדם ,לא משנה את התחנה או גזע או המקום של מקור יהיה רצוי
לטור של הקדושים של האל ,הם צריכים רק לשמור את המצוות של אלוהים ,להכיר את ישוע המשיח כמו האל ,יבוא אל האדמה בגופו
של אדם.
הביטו ,בפעם האחרונה אשר יהיה הראשון ,והם קיימים קודם אשר יהיה האחרון .לוק 13:30
פירוש הדבר ,כי למרות לך לבוא מאוחר על האמונה של אלוהים ,היה חוטא כל החיים שלך ,אם אתה בתשובה החטאים שלך,
בקש מחילה מאלוהים אתה תהיה הראשון לתוך גן עדן ,ואלה יש שהגדירו עצמם כריסטיאן או יהודית או מוסלמית שנים יהיה האחרון,
אם בכלל ,משום שהם לא נותנים סגידה לאלוהים כמו שאלוהים ציווה.

ההיסטוריה חוזרת על עצמה
עבר למוד אמר כי ההיסטוריה נוטה לחזור על עצמה ,כמו עם נוצרים ויהודים של היום ,אז גם זה היה עם היהודים של הימים
כאשר ישוע וללכת בעולם.
ירושלים ,ירושלים ,אשר  killestאת הנביאים ,ואת  stonestאותם ,הנשלחות לקריאתי; כמה פעמים אני נקהלו ילדיך ,כמו
תרנגולת לאסוף את גוריה תחת כנפיה ,יה היה לא! הביטו ,את הבית שנשאר בפני  yeשומם :האם באמת אני אומר לכם ,אתם לא נראה לי,
עד הגיע הזמן כאשר אתה אומר",ברוך הוא אשליך בשמו של האל ".לוק 13:34-35
כפי שהיה אז עם היהודים ,אז זה היום עם הנוצרים .אתה מאמין שאתה נושע ,בגלל את הכנסיות מטיף לך זה להכריז על ישו
המושיע שלך היא על מנת להבטיח ישועה ,אבל זה השקר של השטן ,ולראייה הוא שכל מה כתבו בשיעורים לעיל .אם לאחר קריאת כל
המילים האלה ניתנו לי על ידי אלוהים ,עדיין לא תקבל דבר האמת של אלוהים ,אז אתה כמו היו היהודים של אלפיים שנה לפני ,הפסיד
את היהירות שלך.

