שיעור 9
עשרת הדברות ,בלתי אפשרי
השטן הוא שקרן
השטן משקר כשהוא אומר לנו" ,עשרת הדיברות לא אמורים להיות כל הזמן ,הם בלתי אפשרי עבור אדם לשמור על כל אחד
מהם".
האם אי פעם נאמר זה? או שזה משהו שאתה מאמין?  .ובכן ,זה שקר ,סיפר על ידי השטן והמשיכו מאת שלו אנטיכריסט כדרך
בלשכנע אנשים לא כדי לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה.

השטן האויב שנפלו
זוכר . :השטן הוא לא שמו של אדם ,זה השם שניתן לכל מי האויב שנפלו .לוציפר היה הראשונים ,אך כך גם הם כל המלאכים
האלה בעקבות לוציפר במרד של אלוהים ,כמו גם כל האנשים בצד הדרכים של השטן ,מתנגדים את דרכיו של אלוהים ,החלק של השטן.
אדם או מי סיפר לך את השקר לעיל הוא השטן ,לאחד האויב נפל.
עשרת הדיברות במפורש מהו חטא ,אם אתה לא יודע את המצוות של אלוהים; איך יהיה לך את הידע ולהימנע מחטאים .אתה
באמת חושב עשרת הדיברות מפרך מידי בשבילך להחזיק? הבה נסתכל על עשרת הדיברות פעם נוספת עם זה בראש.

יש אלוהים לא לפניי
אני ה' האל ,אשר הביאו לך לצאת מארץ מצרים ,מבית עבדים; תהיה לא אלים אחרים לפניי אקסודוס 20:2-3

רק להתפלל לבורא
זה אלוהים עושה הצהרת עובדה ,הוא האל באותו שהביא על בניו של יעקב מכבלי עבדות .מעל זה הוא גם אומר ,שיש אלוהים
אחרים .הוא גם אמר לנו ספר בראשית הוא הבורא של היקום ,ולכן הבורא .האם אתה מאמין שיש רק אלוהים אחד ,וכי הוא יוצר הכל,
שאי פעם היה? אם אתם מאמינים לזה ,אז אתה חייב להתפלל רק אליו ,הבורא ,וכדי לא אחרים.

אתה מתפלל פסלים או תמונות אחרות?
אם אתם מעודדים על ידי הכנסייה שלך כדי להתפלל פסלים או ציורים ,או כל סוג אחר של פסל וכל תמונה ,אז אתה לא.
מתפללים לאלוהים .גם אם פסל וכל תמונה היא תמונה של זה נחשב בדרך כלל ישו ,זה עדיין פסל וכל תמונה ,לכן אסור על ידי אלוהים.
אם אתם מוזמנים להתפלל הקדושים מתו מזמן ,אז אתם לא מתפללים לאלוהים ,המעניק לך נגד זה הדיבר הראשון.

? האם זו מצווה לא יכול להיות
 .אז תחשוב על זה ,מה זה על המצווה זה יעשה מצווה זו גם קשה או בלתי אפשרי לשמור? כל כך קשה להתפלל רק לאלוהים
היוצר שלכם ולא אחרים?  .אלוהים בלב שלך ,הוא לעולם לא לזנוח זה אתה שלא  forsakesאלוהים כשאתה מסרב יסגדו לו כמו שהוא
פקודות .באיזה אופן היית שומר מצווה זו( ,שם לא אחר לפניי) אפשרי בשבילך לעשות?

יש אין מ"דברים
לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה ,או כל דמיון דבר זה בגן עדן לעיל ,או זה בעפר שמתחת ,או זה במים מתחת לאדמה :אתה ואזי לא
להשתחוות עצמך אותם ,או לשרת אותם :כי האדון האל אני קנאי ,מבקר את אשמת של האבות על הילדים בפני הדור השלישי והרביעי של אותם
ששונאים אותי .אקסודוס 20:4-5

עבודת אלילים
לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה" :פסל וכל תמונה" מוגדרת בתור :תמונה או פסל של האל או אדם קדוש (כביכול) .זה כולל
של פסל או תמונה המתארת את זה אשר בא כדי להיחשב התמונה של ישו .כל הדימויים המשמשים פולחן ,נמצא תמונות של עבודה זרה,
וכן כאלה אסורות לפי המשפט מצווה זו ,אפילו אלה של אלוהים או בנו של האלוהים.
זה יכול להיות בעיה עבור קתולים ובודהיסטים לשמור ,בין דתות אחרות שיש פסלים ,ציורים ותמונות אחרות בדיברה ,אך אם
מוצג לפניך את האמת ,שהם אלילים בניגוד הפולחן האמיתי של אלוהים ,אז היית כל כך קשה להיפטר מהדברים האלה .אם אתה אוהב
את אלוהים מתכוון לסגוד לו ,האין זה הגיוני כי אתה בטח יסגדו לו כפי שהוא אומר לך כדי ,במיוחד כאשר פסוק זה עושה את זה ברור כי
זה רצון האל?
או כל דמיון של משהו שבשמים למעלה ,או זה כדור הארץ מתחת ,או נמצא במים מתחת לאדמה :זה משאיר את כל מה
שאלוהים יצר.

לגן-עדן בשמיים
השמש
כאשר אתה מסתכל לשמיים ,מה אתה רואה? הדבר הבולט ביותר הוא השמש; לכן זה חטא אם תיתן את פולחן השמש או כל
היבט של השמש .זה מראה כי אלה שסוגדים לאל השמש הם כנגד האלוהים ואת השניה.

הירח
כאשר אתה מסתכל על המראה השני הבולט ביותר הוא זה של הירח .הירח הוא לא דבר חי ,אין לו מחשבות ,או רצונות ,הוא
פשוט סובב סביב כדור הארץ ,סלע בחלל .למה שמישהו יחשוב כי הירח היה בחיים ,ולכן נדרש פולחן?

הכוכבים
נוסף שלא נראה לעין בשמיים הוא הכוכבים .אל תיתן הפולחן מכל האורות בשמים ,ולא עלינו להסיק מ"דברים של כל אחד
מהם לצורך הפולחן ,כדי לעשות זאת היא לתת פולחן משהו אחר אלוהי היקום .אלוהים ברא את השמש ,הירח והכוכבים; אלוהים הוא
גדול יותר מכל היצירה שלו .לתת לסגוד הבורא ,לא שבו נוצר.

כדור הארץ מתחת
או זה בעפר שמתחת ,איסור זה מונע אדם מהצורך מ"דברים של כל בעלי החיים ,הצמחים ,או כל דבר אחר .יגור או לא .כפי
שאתה אולי זוכר מן שמות ,אהרון ,אח  ,Mosesעשוי שור הזהב כמו אלוהים לעם לתת פולחן לקבר .את זוכרת גם התגובה של אלוהים
את זה?
ויאמר ה' אל ",Mosesלכו ,רדו בך; לאנשים שלך ,איזה אלף  broughtestלצאת מארץ מצרים ,משחיתה את עצמם .הם יש סרו מהר מן הדרך
אשר צויתם :הם עשו להם עגל מותכת ,ו יש העריצו אותו ,ו יש הקריב  thereuntoואמר",אלה להיות אלים מלכותך ,שמע ישראל ,אשר הביאו אותך
מארץ מצרים" 32:7 .יציאת מצרים8-

 Mosesהיה נמשך אל ההר ,היה פה הרבה זמן .העם הפך מודאג ,חושב כי  Mosesמת על ההר ,ביקש אהרון כדי לגרום להם
אלוהים ,בזה הם חטאו נגד האל ונגד מצוותיו הראשון והשני ,כולל אהרון ,אחי '.Moses

עגל הזהב
ויאמר ה' אל ",Mosesראיתי את זה אנשים ,והבט ,זה אנשים קשה עורף :לכן תן לי לבד ,כי זעמי עשויים שעווה חמה נגדם ,וכי עשויים לצרוך
אותם :ואעשה אותך לגוי גדול 32:9 ".יציאת מצרים10-

התגובה של אלוהים זה היה מצביעים על כך שהוא להשמיד את כולם להשתמש רק  Mosesכמקור שלו על אומה גדולה .זה היה
רק לאחר  Mosesוהתחננה בפני אלוהים ,כי אלוהים הכחיש שלו נחוש להרוס את אלה אשר עוסקת עבודת אלילים .אם אלוהים להרוג
את כל אלה הוא עבד כל כך קשה כדי לפנות ממצרים ,כי ביצע עבודת אלילים ,מה אתה חושב שהוא יעשה לך אם לענוד צלב עם התמונה
של גבר עליו ,או אם יש תמונות או פסלים של קדושים מתו מזמן אצלך? אם הכנסייה שלך יש את הדברים האלה ומעודדת אותך לתת
תפילה אליהם ,אז הכנסייה שלך אינה על כנסיית האלוהים ,אבל לכנסיית השטן.

 .תראה את לבך
אתה לא צריך לסגוד אובייקט ,כי האל הוא בלב שלך ,אתה צריך רק לחפש אותו שם .מכיוון שאלוהים הוא כבר בלב שלך,
כשאת מתפללת אליו ,הוא ישמע אותך .אם אתה תסגדו אלוהים כמוהו פקודות ואתה להתפלל אליו ,אבל זה נראה כאילו הוא לא שומע
אותך ,אז ייתכן כי הוא אינו שומע אותך ,אבל הוא עושה ,אבל למה אלוהים ענה התפילות של מישהו שיעריץ אלוהים של ההמצאה
שלהם ,והם לכן ציות אלוהי היקום חושב?

מתפללים לאלוהים
ישוע אומר לנו כיצד להתפלל לאלוהים
מתי  ,prayestאתה לא תהיה כמו הצבועים הם :כי הם אוהבים להתפלל עמידה בתי הכנסת ,בפינות ברחובות ,כי הם ניתן לראות גברים .באמת
אני אומר לכם",יש להם פרס שלהםMatthew 6:5 ".
לשים לב כי ישוע אומר לנו להיכנס אל ארון איך להתפלל ,ואיך לא לצאת אל הציבור כאשר אנו מתפללים .להשתטות הציבורית שלנו
להתפלל ,ישוע אומר לנו איך צבועים להתפלל.

" מוגדרת בתור :חדר פרטי קטן ,או על שטח גדול של ארון או שקועים עם דלת ,שבו מאוחסנים בגדים או מצעים ,או חדר
"ארון
קטן להפריש עבור פרטיות.
תחשוב על זה ,אם אתה מזין לתוך ארון וסגרו את הדלת ,השארת את האור ,מה אתה רואה? אתה רואה את החושך ,נכון?
הגדרה זו ,מה טוב הוא פסל או ציור או כל פסל וכל תמונה אחרת ,אם אינך יכול לראות את זה בחושך .אבל באותו זמן כאשר אתה
מתפלל לבורא ,הוא ישמע אותך ,אז אתה רואה עם הלב שלך ,לא את העיניים שלך . .זה אלוהי היקום זה אתה מתפלל אז...
ה מוגדרת בתור :מישהו שמעמיד להערצה עקרונות ,אמונות או רגשות ,אבל מתנהגת אחרת .אם לדבר ,אך לא את
".צבוע"
ההליכה ,אז אתה צבוע.
אם זו הכוונה שלך לתת תפילה לאל הבריאה ,אז מה זה משנה לך מה אנשים אחרים חושבים? אם אתה אוהב את ישו על
ההקרבה שלו ,אתה אוהב האל האב לשליחת ישו אלינו ,ואז להתפלל לאלוהים ,סוגדים לאל ,כמוהו פקודות ,לעשות אחרת היא להעליב
את האב והבן .כאשר להעליב מישהו ,רואים את השנאה שלך לא האהבה שלך.

" מוגדרת בתור :להיות תוקפנית למישהו ,לומר או לעשות משהו חצוף או חסר רגישות באיראנים מישהו ,לעשות
המילה"עלבון
משהו מציע דעה של מישהו או משהו.
אלוהים הקימה מכללי ההתנהגות שאנחנו כילדיו לציית ,כאשר אתה לא מציית את הכללים שלו ,אתה מראה חוסר שלך בשבילו,
ובאותו זמן אז לתת להעליב אותו .זה נכון של אביך שבשמים ,כמו גם את אבא שלך .על פני כדור הארץ.
אבל ,כאשר אתה  ,prayestלהזין את הארון ,וכאשר אתה  .hastסגור את הדלת ,להתפלל אביך אשר הסוד; אביך אשר  seethבחשאי .אגמול
לך בגלויMatthew 6:6 .
ארון לא חייב להיות חדר פיזית; זה יכול להיות מקום סודי בראש שלך אתה בא כדי לתת את מלוא תשומת ליבך לאלוהים .אתה יכול לצאת
בקהל עם אנשים בכל מקום ,אבל אם אתם רוצים לתת תפילה בחשאי ,ללא הופעה ,החושפת את מתפללים לסובבים אותך ,ואז נכנסת לארון.

מערכת יחסים אישית ואינטימית
לדוגמה :אתם מתעוררים ברחוב הומה אדם ,מסיבה כלשהי ,אתה מועברים מודה לאלוהים ,לא להסס בשלב שלך או לשנות
את המראה החיצוני שלך בדרך כלשהי זה היה לקחת את ההודעה של הסובבים אותך ,ואז להפוך את התפילה שלך מבלי לאבד את צעד
שלך.
זכור :התפילה שאתה עושה הוא סוד בינך לבין אלוהים ,אז זה לא משהו שאתה רוצה לחלוק עם אף אחד אחר .אלוהים רוצה
לקיים יחסים אישית ואינטימית איתך .יש פעמים כאשר הכנסת האחרים שלך פולחן האל הוא רצוי ,וזו המשמעות של הקהילה עם אחרים
זה כל העניין ,אך לא כאשר אתה רוצה לדבר בפרטיות עם אביך שבשמים ,ואז יש צורך של קהילה.

חזרות שחצן
אבל כאשר אתם מתפללים ,להשתמש חזרות ולא שחצנית ,כמו עובדי האלילים :כי הם חושבים כי וברשותכם שלהם לדבר הרבה .להיות לא יה
לכן כמו להם :עבור אביך מכיר הדרוש של דברים יש לך ,לפני שואל אותוMatthew 6:7-8 .

הכנסייה של רומא מעודדת אנשים להגיד את המילים אותו שוב ושוב כאשר הם מתפללים; לדוגמה" ,האם מרי הקדושה של
אלוהים וכו" זה הוא פעמים רבות את התפילה ,ולכן חזרה לשווא .אלוהים מתייחס כזה תפילות כמו מכך שנוצר על ידי עובדת"כופרים,
"
" מוגדר מי שאינו אחרי דת ,מישהו מי שמפר חוק חברתי של התנהגות .לי זה
אתה רוצה כי אלוהים חושבת שאתה כופר? המילה"כופרים
אומר לתת תפילה או לסגוד כזב.
אף-על-פי אתם עשויים לחשוב כי אתה נותן תפילה לאל הבריאה ,אם לא תעשה כפי שאלוהים מצווה ,אז מי זה אתה באמת נותן
פולחן לקבר .אלוהים אומר לנו שאין לו.
והנה עוד משהו לא בסדר עם הדוגמה לעיל של תפילה זה תפילה כדי "מרי" אמו של ישו .מתי הפכת מרי תחליף אלוהים?
הדיבר הראשון אומר ,להתפלל ,רק לאלוהים ,אף אחד אחר ,כדי לתת מרי אמא תפילה או כבוד היא חטא כנגד אלוהי היקום . .מרי ,אמו

של ישו ,היה רק בשר ודם אדם ,לא שונים ממך וממני ,למה אז נתת תפילה לה? לי זה דומה כאילו הייתי כדי לרדת על ברכיי ונותן
תפילה לעצמי בעודי מביטה במראה .אלוהים אומר לנו "לא מתעסקים .עבודת אלילים ",למה אז אתה להמרות את פי אלוהים?

במשמעות:
גם יודעים כי אלוהים יודע מה אתה צריך ,ותקבל שסוגדים לאל כפי שהוא מצווה ,מן האל ,זה מה שהם צריכים .אין לבלבל זאת
עם מקבלים מה שהם רוצים .רק בגלל שאתה רוצה משהו .לא אומר שאתה זקוק לזה מה שאתה צריך הוא אוכל ,מקום להניח את הראש
בלילה ,בגדים לכסות את גופך .מעבר שלושת הדברים האלה מה נשאר עוד צריכים? מה שאתה צריך הוא שלמות ברוח ,ולא ידע ,הבנה
בדרכים של אלוהים ,כשאת מתפללת לאלוהים לדברים האלה ,הוא יענה לכם בתפילות.
אם תשאלו אלוהים עבור מכונית חדשה ,או לזכות בלוטו ,הוא קרוב לוודאי לא יענה לך .בגבעון על דברים גשמיים הם נותנים
בקשות שחצן לאלוהים .אלוהים רוצה שתתנו תהילה לאלוהים של כל עושים ואומרים ,באיזה אופן אתה נותן תהילה לאלוהים אם תשאלו
אותו לתת לך את מספריי.

תפילת האדון
אחרי זה להתפלל ":yeאבינו שבשמיים ,יתקדש שמך להיות .תבוא מלכותך ,ייעשה להיעשות בתוך הארץ ,כמו בגן עדן .תן לנו את היום הזה את
לחמנו .וסלח לנו את חובותינו ,כפי שאנו סלחנו .להוביל אותנו לא לפיתוי ,אבל תחלצנו מן הרע :שלך היא הממלכה ,ואת הכוח ,והתהילה לנצח . .אמן.
Matthew 6:9-13

כפי שאתם רואים בתפילה זו אשר אלוהים נתן לנו ,אתם מבקשים רק הדברים האלה שאתה צריך ,לכן ,מילה התפילות שלך
באותו אופן כמו תפילה זו הוא חריף ,אלוהים ישיב התפילה שלך.

להתפלל אל הקדושים
היבט נוסף של מצווה זו היא התפילה לכל אחר מאשר את אלוהים עצמו .כמה דתות מעודדים אותך להתפלל הקדושים מת
להדרכה ,הם מספקים לך עם פסלים ו ציורים המתארים הקדושים הללו ,על מזבח ,אז ניתן כרעו ברך אותם ,מתפללים .זהו חילול השם,
והוא באופן ישיר התנגדות הראשון ואת השני הדברות ,כאשר המילים הבאות .אתה ואזי לא להשתחוות עצמך אותם ,או לשרת אותם.

 .תחשיב את

זה :למה רצית לדבר עם המזכירה ,כאשר הבוס זמין עבורך? חוץ מזה ,הקדושים הם לא יותר מאשר אנשים

מתים; הם לא ולא? האם הם אי פעם אלים ,הם לא יכולים לשמוע אותך ,עבור .כמו אלוהים מראה לנו; המתים הם ישנים ללא הכרה עד
לתחיית המתים.

 .תחיית המתים שני
כל שחיו אי פעם יקום לתחייה בשתי הזדמנויות שונות ,התקומה הראשונה-הופעתו השנייה של ישוע המשיח ,יהיה כל נאמן,
(הקדושים של אלוהים)" ,אלה מי עשרת הדיברות נכתב על ליבם ,ויש העדות של תורתו של ישוע".

התחייה השנייה ,יהיה על כל אלו אינם מתאימים להגדרות הנ ל ,ולכן הם לא של האמונה .אתה לא רוצה להיות בקבוצה
האחרונה.
אם אתה צריך הדרכה ,נחמה או כל סוג של סיוע ,להתפלל אלוהי היקום ,שאל לו לסלוח על חטאיך . .הוא ישמע אותך .את
הקדושים מתים מתים הם לא שומעים אותך ,גם אם יכלו ,הם לא אלוהים; באילו דרכים אתה חושב שהם יכולים לעזור לכם?
איך לשמור על מצווה זו (לא תהיה שום אלילים או אחרים מ"דברים) יהיה בלתי אפשרי?

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

השם המשמש כמו קללה
מצווה זו יש משמעות יותר ממה שנדמה לך .לאלוהים יש שמות רבים ,באמצעות אחד מהשמות שלו באופן מואץ או הנלוזה,
חילול השם ,הפרה של מצווה זו.
לדוגמה :זה הפך מנהג ,לומר "ישוע המשיח ",קללה או בצורה של בוז .אני מאמין שזה שימוש לרעה הנפוצים ביותר של
מצווה זו .זה יכול לקחת לך זמן לצאת ההרגל כאלה השמצות ללא הרף ,אבל אם אתה אוהב ישו ואלוהים ,אתה בדיכאון לסיים את זה
חילול השם.

אלוהים שרימת הונאה
יש משמעות אחרת זה יותר חשוב לי ,וזה כדי לא לסבך אלוהים בתוך כל השבועות שיש לך שאין בכוונתם למלא .אם אתה נודר
את הביטוי "אז עזור לי אלוהים ",אתה מתקשר האל כדי לאמת כי מה שאתה אומר נכון .מתי ואז מסתבר יהיה שקר ,העניקו להעליב
את אלוהים ,ואתה לגרור אותו על הרמאות שלך .בדרך זו אתה לוקח את שם ה' לשווא.

שמו האמיתי של אלוהים
יש משמעות אחרת לגבי ,בשם אלוהים ,זה השם שהוא נתן את  Mosesעל הר סיני .זה מתחיל כאשר  Mosesמבקש מהאל
להראות לו את התהילה שלו ,אקסודוס  33:8דרך  ,34:1התשובה שנותן אלוהים  ?Mosesהוא שמו האמיתי של אלוהים זה את השם
הזה כי אתה לא לקחת לשווא .אם לאחר קריאת פסוקים אלה בתנ ך .אתה עדיין לא יודע את שמו האמיתי של אלוהים ,הסברתי אותו
במקום אחר בשיעורים האלה .הרשו לי לחזור על זה שוב .בכתבי הקודש ,אלוהים חוזר על עצמו פעמים רבות ,ולכן איני רואה סיבה
שאני לא צריך לעשות כך גם כן.

האישיות והאופי של אלוהים
עבור שבו זה תצא לאור כאן כי אני ואת אנשיך מצאו חן מול עיניך? זה לא כי אתה  goestאיתנו? אז אנחנו יופרד ,אני ואת אנשיך ,מכל
האנשים הנמצאים על פני כדור הארץ .שמות 33:16

זה מבקש  Mosesשל אלוהים" ,אם אתה לא להישאר עם האנשים שלך ,אז איך נהיה לאנשים שלך ,ידועה שמצאה חן
בעיניך ,מכל שאר האנשים על פני כדור הארץ?"
ישוע ואמר  ,Mosesואני אעשה את הדבר הזה גם כי אתה  hastדיבר :עבור כשמצאת גרייס על הכוונת שלי ,אני מכיר אותך בשם .אקסודוס
יראני

אלוהים מגיב  ,Mosesכי הוא יחליט כך  Mosesוהאנשים שלו יידעו את העולם כולו כדי להיות מיוחד ונפרד מן האחרים.
אלוהים גם הופך את ההערה כי אלוהים יודע  Mosesלפי שם .זה יש משמעות עבור  ,Mosesאשר תראה.
( )Mosesאמר ,אני מפצירה ,שהשמן לי את תהילתך .שמות 33:18

 Mosesמבקש אלוהים לחשוף את עצמו Moses .רוצה לראות איך נראה אלוהים ,אך יותר מכך Moses ,רוצה לדעת מי הוא
".
אלוהים . .זה ניכרת המשמעות של המילה"תהילה
" פירושו :מלכותו או פאר ,היופי מעוררת תחושות של פלא או ג'וי.
המילה"תהילה
" פירושו :מאוד מרשים ,מכובד איכות ,הסמכות העליונה ,כוח.
המילה"הוד מלכותך
בדרך זו  Mosesרוצה לראות יותר מאשר רק איזה אלוהים נראה אבל תובנות לתוך מי ,מהו אלוהים ,ומה אלוהים ופירושה ,את
אישיותו ואת האופי שלו.

כל הטוב שלי
ואני הוא (אלוהים) אמר ,שאני אעשה כל מה אלוהים עובר לפנייך .אני אורח את שם ה' ,לפני; תהיה אדיב על מי אני חסד ,יהיה שהשמן
רחמים על מי שכן שהשמן רחמים .שמות 33:19

תכונות אישיות
אלוהים מגיב  Mosesבאומרו שהוא יגרום לו הכרטיס הטוב לפניו .המילה אלוהים הוא במילה האנגלית שמחליפה את המילה
" ,מה שאומר; יופי ,שמחה ,רווחה ושמחה .לדעתי אלה מייצגים תכונות אישיות ,לא רק בחינה חיצונית.
בעבריתTuwb",
הוא (אלוהים) אמר",אתה יכול לראות את הפנים שלי :שם יהיה איש אינו רואה אותי ,ולהישאר בחיים ".שמות 33:20

אלוהים לא יכול להראות  Mosesפניו ,כי לשם כך יהרוג אותו.

החלקים האחוריים של אלוהים
ואלוהים אמר",ראו ,יש מקום על ידי לי ,ואזי תעמוד על סלע :ואת זה יבוא לעבור ,בזמן תהילתי  passethעל ידי ,כי אשים אותך ב בקע של
רוק ,וכן הרצון לכסות אותך עם היד שלי בזמן שאני עובר 33:21 ":יציאת מצרים22-

" מה שאומר ,פאר ,הכרכרה ,כבוד.
" ,היא המילה האנגלית שמחליפה את המילה בעברית Kabowd",או ,Kabod
המילה"תהילה
אם אתה לוקח כל שלוש הגדרות בחשבון ,לא רק הוא אלוהים חושף את המראה החיצוני שלו  ,Mosesאבל גם כן ,כבודו .כבוד מוגדרת,
משהו או מישהו ראוי לכבוד .אז אתה מבין .אלוהים לא רק מציג  Mosesאיך הוא נראה ,אבל את אישיותו ואת אופי.
ואני אקח את היד שלי ,תראה את החלקים האחוריים שלי :אבל לא יהיה ניתן לראות את הפנים שלי .שמות 33:23

ציינתי בעבר שלי .חסר סבלנות עם מי להגדיר את הפסוק מספור מערכת בתנ ך הם לעתים קרובות מדי לפרק פיסקאות
והסברים מחוברים על ידי אלה  numberingsלא הולם .זה נכון של פסוקים אלה .אני מאמין כי הפסוק הראשון של פרק  34צריך נכללו
פרק  .33הם ממשיכים את הדיון בין  Mosesאלוהים על הר סיני ,ולכן צריך להיות נכלל במסגרת השיחה .אולי אתם מסכימים איתי אני
לתת הסבר זה הפסוק הבא.

השתקפות של אלוהים
ויאמר ה' אל ",Mosesדבקים לך שתי טבלאות של אבן כמו בפני הראשון :ואכתוב על טבלאות אלה המילים שהיו בטבלה הראשונה ,אשר אתה
 ".brakestשמות 34:1

הם עדיין על הר סיני ,אלוהים רק חשפה את המראה החיצוני שלו  ,Mosesועכשיו הדבר הבא שהוא אומר הוא להכין שתי
טבלאות חדשות של אבן ,אז הוא יכול לכתוב את עשרת הדברות עליהם .כאשר אלוהים אמר"אני אורח את השם של האדון לפנייך,
"
שהוא מדבר על עשרת הדברות ,והם במחצית השנייה של חושף את עצמו  .Mosesעשרת הדיברות לתת הגדרה מיהו אלוהים .הראשון
הוא הראה  Mosesחלקי הגב שלו ,ואז הדבר הבא שהוא מדבר על מחליף את הטבלאות של אבן שיש עשרת הדיברות עליהם .זה אומר
לי ,כי עשרת הדברות הם האישיות של אלוהים ,האופי שלו ,תהילתו ,כבודו והשם שלו.
שם זה משהו מסכם את מי ואת מה שהאדם עומד על זה .עשרת הדיברות הוא המגדיר מיהו ומהו האל ,לכן ,עשרת הדיברות הוא
שם האלוהים.

למה השטן היה כל כך מוצלח?
אם אתה רוצה להבין באיזה אופן השטן אומר השקרים שלו ואז לגרום העולם כולו להאמין לו להיות אלוהים ,יודע זאת; השטן
בדרך של אנטיכריסט שלו הייתה שליטה והשפעה על אלו שלא לתרגמו השפות עברית ויוונית עתיקה השפות מודרני יותר .חלק ההשפעה
באה לידי ביטוי פרק ופסוק מספור מערכת של התנ ך .פסוק  1של פרק  34ב שמות ,היא למעשה חלק מהתשובה שנותן אלוהים .Moses
על-ידי הצבתו כמו במשפט הראשון של פרק חדש ,אולי לקרוא ,לא מבינים או רואה בכך חלק תשובתו של האל .זהו אחד מן הדרכים
השטן אומר השקרים שלו.

איך לשמור על מצווה זו (לא תישא את שם אדוני לשווא) יהיה בלתי אפשרי עבורך?

יום השבת
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה ,שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל היום השביעי הוא השבת
של האדון האל :זה לא עשה עבודה כלשהי ,אתה ,או שהם בנו ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת ,ולא את הבקר ,ולא מלכותך זר הנמצא בתוך
שערייך .כי בעוד שישה ימים האל ברא השמים ,האדמה ,הים ,את בהם ,והוא נח ביום השביעי :מה האל את יום השבת ,והיא מקודש זה .אקסודוס 20:8-
11

לכבוד היום
זה לא התצפית של השבת קדוש ,אבל היום בו אלוהים ברא הקדוש ,לכן זה יום שבו עליך לשמור על הקדושה .אלוהים שם
היום השביעי"" ,השבת ,מה שאומר שזה השם שניתן לאלוהים ליום השביעי .אלוהים לא כינתה כל יום אחר בשבוע ,רק ביום השביעי
יש אלוהים אז לכבוד.
המילה "שבת" ,אומר ,היום הקדוש של אלוהים ,ולכן אם היום השביעי הוא יום הקדוש של אלוהים ,אז למה אתה צופה ביום
הראשון בתור יום הקודש של אלוהים? בפסוקים הנ ל ,אשר דבר האלוהים אשר נאמרה על ידי אלוהים והוקלט על ידי לנביא Moses
האל ,אלוהים עושה את זה מאוד ברור כי זה היום השביעי הוא מקודש ,מקודש .או לקבל ולהאמין האלוהים או לקבל ולהאמין מילים
בעלות אין תמיכה בדפים של התנ ך .אם אלוהים לא פצה פה את המילים" ,יום ראשון הוא היום הקדוש של האל ",אז מי עשה?
יש רק אחד כמוך לא רוצה שאתם נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,זה השטן .אתה הילד של האל ,או צאצא של השטן?

לשמור על הקדושה
הראשון אלוהים אומר לנוזכור יום השבת לשמור על הקדושה ".כדי לזכור משהו ,אתה חייב קודם שכבר סיפר על זה לפני יד.
עם זאת ,זכור יצאתי לחפש בתנ ך שבו אלוהים עשה ביום הקדוש .השתמשתי לראשונה במנוע החיפוש במחשב כדי לחפש כל האירועים
כאשר השבת המילה משמשת בתנ ך .לתדהמתי ,השבת המילה משמשת בפעם הראשונה הפסוקים הנ של המצווה הרביעי .אם תסתכלו
מקרוב על המילים הפסוקים הנ ל ,תוכלו לראות המילים "יום השבת" ,משמשים ,אבל אין מחוון בפועל באיזה יום בשבוע שחל על ,ולכן
לא מצאתי כל מחוון המשרד לגבי איזה יום בשבוע הוא יום השבת .אז החלטתי לחפש את המילה הקדושה ,כדי שאוכל למצוא היכן
שאלוהים עשה משהו קדוש .שוב באמצעות מנוע החיפוש במחשב ,לא יכולתי למצוא שום דבר שבו אלוהים ברא ביום הקדוש .ואז לאחר
קריאת הפסוקים הנ ל שוב ,הבנתי כי אלוהים אולי לא השתמשו במילה קדושה ,אבל " ",Hallowedכך שוב הלכתי למחשב ,סוף סוף
מצאתי איפה אלוהים "המוות" השבוע וביום שישי באותו היום היה והינו היום השביעי כמו גילה הבאים פסוקים.
ובכך את השמים ואת הארץ היו מסתיימות ,ואת כל מנחה אותם .והסתיימה ביום השביעי אלוהים את העבודה שלו ,שהוא עשה;
הוא (אלוהים) ונח ביום השביעי מהעבודה שלו שהוא עשה .אלוהים ,היום השביעי ,ומבורך שעתקו אותו :כי זה שהוא נח מהעבודה
שלו מה שהאל יצר ועשה .בראשית 2:1-3

זוכר :אמרתי כדי לזכור משהו שאתה קודם צריך קבלתי הודעה על זה מראש .זה פסוקים אלה בספר בראשית זה אלוהים
מתייחס כשהוא אומר לנו לזכור .אז מה שהאל רוצה .לנו לזכור אלוהים אמר זכור את יום השבת ,אז בתור כדי לשמור על הקדושה.
היום היחיד שבו אלוהים אי פעם עשה הקדוש הוא היום השביעי כעדות בפסוקים  3לעיל מבראשית.
אלו הם דברי אלוהים ,נאמר על ידי אלוהים והוקלט על ידי לנביא  Mosesהאל .איפה זה כתוב בדפי הספרים של התנ ך שבו
כתוב שאלוהים יצר את הקדושה ביום הראשון? חיפשת בדקדקנות בתנ ך ,ואני לא מצאתי בשום מקום שאלוהים דיבר מילים כאלה .עם
זאת מצאתי במספר מקומות מחוץ בתנ ך שבו אחרים .מדבר על היום הראשון כמו להיות הלורדים יום של השאר ,אבל הם אינם ציטוטים
אלוהים וגם הם נכתבות על-ידי אחד נביאי האלוהים .שיעור  ,12תחת הכותרת השבת ביום ראשון ,אני מגלה וכמה אלה אנשים לאמץ
את השבת ביום הראשון ,למרות שזה לא נתקל כבר נאמר על ידי אלוהים אחרים.
 .שוב ,מצווה זו עשויה להיות קשה ,אבל לא בלתי אפשרי ,עבור מישהו העלה קתולי או לדתות אחרות לשמור את השבת אין או
לשקול ראשון כמו ביום הנכון של פולחן .כפי הראיתי לך ,השבת כפי שהוגדרו על ידי אלוהים מן השקיעה (חשכה) ביום שישי ,עד
השקיעה בשבת ,ובו כל קשר לאלוהים להיות הבורא של היקום ,אשר הוא הושלמה תוך שישה ימים ואז נח ביום השביעי ,מחזיק בכל יום
אחר כמו השבת מכניס אותך התנגדות או אי ציות לאלוהים.
זה יהיה כל כך קשה להפסיק ללכת לכנסייה ביום ראשון ,לשמור את השבת אמיתי כמו יום של התייחדות עם אלוהים .רק אלה
אשר מסרבים האלוהים כמו להיות האמת ,לכן מעדיפים להמשיך את עבודת שניתנו בבשורה שקרית של השטן ,תמצא את זה בלתי
אפשרי .האלוהים הוא המילה אמת או זה לא ,שעליך להחליט זאת בעצמך .אבל יודע את זה ,שוקל הנשמה הנצחית שלך על כף המאזניים

מערכת יחסים אישית ואינטימית
זוכר :אלוהים רוצה לקיים יחסים אישית ואינטימית איתך; כל שעליך לעשות הוא להתקשר אליו על ידי האמונה המילה שלו
מעל כל האחרים .מצווה זו אינה קשה לשמור ,אם אתה פשוט מכיר בעובדה כי השבת ראשון הוא שקר ,שאינו נתמך על-ידי כתבי
הקודש . .אני קורא עליך תיגר למצוא מקום בתנ ך שבו אלוהים או אלוהים בעצם נותן הוראה או מצווה כדי להעביר את השבת ביום
השביעי של השבוע ביום הראשון של השבוע .באיזה אופן לכן ,שמירה על מצווה זו (זכור את השבת שלי) יהיה בלתי אפשרי?

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

כיבוד ההורים שלך
שוב ,זה דבר כזה מאומצת לטיפול ההורים שלך עם כבוד ואדיבות?  .כן ,הם קיבלו זקן ,ואני נמצאים תמיד מנסה לתת לך לייעץ
נזיפה ,אבל אתה באמת חושב שאתה .אין לי עוד מה ללמוד מהם ,או האם זה קשה מדי לקבל מהם הצעות מתוך כבוד עבורם ,ולאחר מכן

החלט בעצמך באיזה נתיב לקחת? רק כי מישהו נותן לך עצה שזה לא אומר עליך להמשיך עם זה .החיים שלך הם חייך ,ההחלטה הסופית
היא שלך ,אבל יותר מידע יש לך ,ההחלטות שלך יהיו יותר אינטליגנטי.
זכור :כפי שכבר הראיתי ,מצווה זו יש משמעות גדולה יותר ,כי זה לא רק ההורים שלך מגיע את הכבוד שלך ,אבל כולם
פוגשים .בעת הצגת כל הכבוד לאחרים ,אתה אומר שאלוהים זה אתה תראה כבוד אליו גם כן.

משמעת דרך האהבה
זכור :מצווה זו חלה גם על מי ההורים את עצמכם ,ומערכת היחסים שלכם עם הילדים שלך .אני מניח שכבר קראת את דיון
לגבי ההבנה של עשרת הדברות .אלוהים מצווה עלינו כהורים לגדל את הילדים שלנו באהבה וברוח לכבד את החוק ,המשפט האזרחי,
כמו גם החוק של אלוהים .כשל של ההורים לעשות זאת יגרום לוודאי הכשל של הילד.
איך לשמור על מצווה זו (לכבד את אבא ואמא שלך) יהיה בלתי אפשרי?

אל תהרוג
לא תרצח .אקסודוס 20:13

אני באופן אישי לא רואה איך מצווה זו יכולה להיות קשה בכלל לשמור .לקחת החיים של אדם אחר דורש חשיבה של תו,
שאינה מתיישבת עם אדם מי הוא האלוהים . .אלוהים .הוא מזמין אותך לבוא לגור איתו ואם הרגת בעבר ,זה יהיה כזה דבר שקשה לך
לחזור בתשובה התנהגות כזאת להיות וחלו על ידי מה אתה עושה ,בקש מחילה של האל.

ניתן לסלוח כל החטאים
ולמה אני אומר לכם",כל מיני החטא ועל חילול השם להימחל בפני גברים :אך גידוף רוח הקודש יהיה נסלח בפני גבריםMatthew 12:31 ".

מה זה אומר זה בכלל דבר כזה הורג אחר ,יכול לקבל מחילה; אתה צריך רק בתשובה החטא שלך ולבקש מאלוהים למחילתו.
לחזור בתשובה פירושו לחפור עמוק לתוך הנשמה שלך ,להיות וחלו מאת החטאים שלך ,ואת נדר לעולם לא לחטוא שוב .אם זה מעמקי
נשמתך ,ואז אלוהים ,אמא! אם אתה נותן רק מס שפתיים בתשובה שלך ,אלוהים יודע.
איך לשמור על מצווה זו (לא תרצח) יהיה בלתי אפשרי?

ניאוף-ניאוף
ואזי אתה לא תנאף .אקסודוס 20:14

זה יהיה קשה לחיות רבות ביום ובגיל הזה של מוסר משוחרר ואת מוכנה שותפים ,אבל אשר לו ערך גבוה יותר אתה ,רגע של
הנאה או חיי נצח עם אלוהים? זו החלטה שיש לך לעשות ,אך יש לזכור; רק אלה אשר באמת לחזור בתשובה ,והתאימו  outlookכל
שלהם על החיים ,ועל אופי משלהם ,להיוולד לתוך בן-אדם לא חושק אחרת מאשר זוגם כדין ,יש סיכוי להיכנס לגן-עדן .שוב ,אם אתה
קורא את הדיון על עשרת הדיברות תהיה לך הבנה טובה יותר של מה שכתבתי כאן.
פשוט זכור את הנקודות הבאות .סקס כל זה חטא .העוסקים בסקס היא הדרך של חיות אשר ממנו אלוהים הרים איש לעיל.
לע סוק בפעילויות שאינן החייתי היא להסיר את עצמך מלהיות צדיק .אלוהים נתן כמתנת חתונה על תענוגות סקס גבר ואישה כאשר ,רק
כאשר הם עושים נדר ,התחייבות של מחויבות לכל החיים אחד לשני ,ברכת .רק נישואין בין אישה לבעלה הוא סקס מותרת ,מתנת חתונה
אלוהים זה רק במערכת היחסים הזאת שם אין חטא.
באיזה אופן היית שומר מצווה זו (אלף ואזי לא תנאף או לעסוק ניאוף) יהיה בלתי אפשרי?

גניבה
לא תגנוב  .אקסודוס 20:15
? זה באמת כל כך קשה דבר בשבילך ,כדי לרסן את עצמך מפני לקיחת אשר אינו שייך לך ,ולהפוך אותו שלך?
זכור :זה חל אחרת .לוקח באמצעות שקרים ,תרמיות ,כמו גם .אחרי הכל ,אלה הכלים המשמשים על ידי השטן .האם אתה
רוצה להיות כמו השטן ,או כמו אלוהים?

השטן הגנב
 .תחשיב את

זה :כאשר השטן נמצא ואף מצליחה בכך מרמה אותך ,הוא גנב משהו ששייך לך . .הוא גנב ממך ,חיי נצח,

פלוס הרבה יותר שאלוהים מציע .כאשר אתה גונב ,אתה ממקם את עצמך באותה חברה כמו שטן ,לא מישהו אחר אלוהים שרוצה לבוא
לגור איתו בגן עדן.
זוכר :השטן ומלאכיו אחרים שנפלו אולצו מגן עדן( ,התגלות  ,)12:9אז למה אלוהים רוצה מישהו אחר הוא חטא להכניס בו
הוא גירשה אחרים?
באיזה אופן ואז שמירה על מצווה זו (לא תגנוב) יהיה בלתי אפשרי?

עדי שקר
ברעך עד שקר נגד  thyשכן .אקסודוס 20:16

לומר כי מישהו עשה משהו ,או אמר משהו ,כאשר אתה יודע או אינם בטוחים שהם עשו זאת ,היא תענה ברעך עד שקר .כאשר
אתה מוצא את עצמך משקר ,להדוף את הנטייה ,לעצור את עצמך.
החטא הוא לעסוק משהו שהוא בניגוד האלוהים .עשרת הדיברות לתת לך ידע מה אלוהים כאילו חטא ,בלבד ,להבין ולדעת אותם
אתה תוכל לעצור את עצמך מהתמודדות עם חטא לפני החוטא.
איך לשמור על מצווה זו (ברעך עד שקר) יהיה בלתי אפשרי?

חושקת
רדיפה לא בבית חומדים רעיך  ,לא תחמוד הם אשת רעיך ,המשרת שלו ,ולא שלו משרתת ,ולא שור שלו ,ולא את התחת שלו,
ולא כל דבר זה רעיך .אקסודוס 20:17
זה הולך יחד עם מספר מצוות אחרות ,אם אתה לא חומד אותם בפעם הראשונה ,אתה לא מתחייבת אחרים החטאים האלו.
בניסיון שלך אותם .אם אתה מוצא את עצמך מתחרמן אשר אינו שלך ,ואז לעצור את עצמך .אם אתה מוצא כי אתה מסוגל לעצור את
עצמך ,פונים לאלוהים לעזרה .על ידי קריאת עשרת הדברות ,כמו גם שאר הפסוקים בתנ ך ולקחת את הזמן כדי להבין מה הם ,אתם
תקבלו את אשר משתוקקת את דעתך .אם אתה מתפלל לאלוהים ,הוא ייתן לך כוח כדי להדוף הפיתויים האלה.

להתפלל לאלוהים
להתפלל לאלוהים ,להתחרט על חטאיך ,לבקש ממנו סולח לך על חטאיך .לבקש מאלוהים לתת לכם הדרכה בחיי היומיום שלך,
בחדר העבודה שלך של התנ ך . .זה מיני תפילות אלוהים עונה ,לא אלה שבו אתה תבקש מאלוהים דברים הגשמי .אלוהים יודע מה אתה
צריך ,אם אתה סוגד לו כמו שהוא פקודות ,לשים את חייך ואת נשמתך בידיו ,הוא יספק לך את הצרכים שלך.
זכור :מה שאתה צריך לא תמיד לתרגם מה שאתה רוצה.
 .תן לי לשאול אותך שאלה את הקורא .איפה זה כתוב איפה אלוהים אמר כי עשרת הדברות לא נועדנו להיות כל הזמן ,וכי אף
אחד לא מסוגל לשמור .את כל עשרת הדיברות של אלוהים? מצאתי מקום בדפי התנ ך שבו הוא אומר דבר כזה .היא זה אומר ואז בדיוק
כמו האחת בנוגע שבת ראשון ,שקר שנאמר על-ידי השטן כדי לגרום לך מלתת אמיתי ונכון פולחן האל?
אז עכשיו אני שואל אתכם מה בלתי אפשרי אז בשמירת כל אחד או כל אלו עשרת הדברות?

אני לא מבין
 .אני מצטער ,אני פשוט לא רואה את זה .אולי זה קשור לאישיות שלך .אם לשמור את כל המצוות הללו יהיה בלתי אפשרי ,מכן
לשקול את האפשרות כי מדובר הן המצוות אשר אינם אפשריים ,אבל זה פגום.

יש לי הצעה .קח עט ונייר ,לרדת אלה המצוות משלך .עם העט ,ארשום כל המצווה את אשר יעשה את זה בלתי אפשרי או קשה
לך לעשות .פעם אחת אתה הפכו את הרשימה שלך ,הסתכל אל תוך נשמתך ,להחליט אם זה משהו שגורם להם בלתי אפשרי ,או על
משהו לגבי מצוות שהופכים אותם בלתי אפשרי.

להיוולד
רק על ידי תשובה מלאה על חטאיך ,לידה מחדש של האישיות שלך ואת האופי המוסרי ,יכול אתה לקוות להיכנס לגן עדן .לכן
ישוע קרא לזה להיות "מחדש על ה'".
ישוע ענה ואמר לו",באמת ,באמת ,אני אומר לך",אלא אדם להיוולד שוב הוא לא רואה למלכותו של אלוהים ".ון 3:3
ניקודמוס נאום לו האלהים"איך גבר יכול להיוולד כשהוא מבוגר?  .הוא יכול להיכנס השני לתוך רחם אימו ועם להיוולד?" ג'ון 3:4
אלוהים ענה",באמת ,באמת ,אני אומר לך ,אלא אדם להיוולד מים ורוח ,הוא לא יכול להיכנס למלכות האלוהים ".ג'ון 3:5
מה נולד של הבשר הוא בשר; הוא נשתל של הרוח זה רוח .יוחנן 3:6

פסוקים אלה הכוונה היא כדי להיוולד מחדש ,ולכן יש סיכוי להיכנס לגן-עדן; אתה צריך לעבור טרנספורמציה של האישיות
שלך ,אופי ,מה נותן הגדרה מי אתה ,מה אתה .אם היית בן אדם ,מי ראה שום דבר רע ,גניבה ,ואז להבין החטא שלך ,או אז ביקשתי
מאלוהים מחילה ,עליך לשנות תחילה את האישיות שלך לתוך מישהו שהוא לא גנב . .זה מה אלוהים אומר על ידי להיוולד על ה'.
אם אתה אחד שיש לו מספר חטאיו נגד אלוהים ונגד מצוותיו ,שינוי מוחלט אשר היית מי אלוהים רוצה להיות נחוץ .לדעת מיהו
אלוהים יעזור לך לחקות אותו ,ובכך לזרז את השינוי ,או לידה מחדש .אם ברצונך לדעת איזה מין אדם איזה סוג של דמות האל בעל,
אתה צריך רק לקרוא ולהבין עשרת הדיברות ותורתו של ישו .הם לא רק את חוקיו ,אולם תצוגה של מי הוא .זה מתגלה במקורות הבאים.

מה מהווה פאגאניזם?
המילון מגדיר עובד אלילים בפשטות :עובד אלילים .מה עובד אלילים ,מתי להכניס ההקשר של התנ ך ,הוא או כל אחד .זה לא
של אלוהים או מי זאת נגד אלוהים .כדי שתוכל להיות נגד אלוהים מעמיד את בהסכמה עם השטן ,אז אם אתה פגאני ,אתה פולחן השטן,
גם אם אתם לא קולטים את זה.
אם כמס שפתיים להיות נוצרי ,אבל אין את האופי המוסרי זה אלוהים יש שמציבה עשרת הדברות ,ומלמד כי ישוע ואז אתה הם
פגאני.
אם אתה לובש או להחזיק פסל וכל תמונה שנשמרת כסמל דתי ,אז אתה נגד השניה ,כך אתה נגד אלוהים ,ולכן לא של אלוהים,
אבל עובד אלילים.

אם תלך להתפלל ביום ראשון במקום השבת נכון ,שישי בשעת בין ערביים" ,שמש ",שבת בשעת בין ערביים ,אתה עובד
אלילים ,עבור בעשותו כן; להפריך את חוקי האל ,ובכך לשים את עצמך כנגד אלוהים ,שהופך את הדת שלך פגאני.

דת ברחבי העולם
אנטיכריסט הוא כבר לא כנסייה יחיד או דת ,כפי שנאמר בספר של  .Danielאנטיכריסט התפתחה דת ברחבי העולם מורכב של
מספר סניפים ,כתות .ישוע מגלה זאת לנו בפסוק הבא.
אל תניח לאיש להטעות אותך בכל האמצעים :כי באותו היום לא יבוא ,מלבד שם קדימה נופל משם הראשונה ,האיש הזה של החטא יתגלה ,בן
האבדון; הראשונה אל התסלוניקים II 2:3

לא נופל מהאל
ישנם כאלה אשר יאמר לך שזה פסוק זה מתייחס תקופה באחרית הימים ,כאשר נוצרים להסתובב אמונתם ,נופלים קורבן הדרכים של
השטן ,אבל זה השקר של השטן.

"האיש האבדון" השטן ,והוא נופל משם יבוא בבשורה שקרית וכנסיית שווא של השטן הוא גילה על השקר שהם אינם .מה
אומר הפסוק הנ ל הוא ,השטן או שקר הדת של השטן בבשורה שקרית של השטן יתגלה ואני כאשר זה קורה שם יבוא נופל נהדר במרחק,
של דת כוזבת של השטן .העם כאשר המוצגת אלוהים של ישאיר את הכנסיות שווא כדי לתת את עבודת אלוהים הבריאה .זה הכנסיות
שווא כי הם הדת ברחבי העולם ,נוסדה על בשורה שקרית של השטן.

מציג את עצמו בתור אלוהים
מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה נקרא אלוהים ,או אשר סוגדים לו; כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש האלוהים shewing ,את
עצמו כי הוא אלוהים .הראשונה אל התסלוניקים II 2:4

השטן ,בדרך של דת כוזבת שלו מבליטות את עצמו מעל אלוהים .זה תבוצע על ידי ההתחזות הכנסייה של ישו על ידי הכנסיות
שווא של השטן ,כך שהם נראים כנסיית האלוהים .בדרך זו ,האנשים יאמינו שהם נותנים סגידה לאלוהים ,אבל הם לסגוד לשטן בורות.
זה הכל החל עם הקמתה של הכנסייה של רומא  s'300לספירה ,וממשיך כיום עם הכנסייה הקתולית ,כמו גם בכל שאר הכנסיות
שהפרידו בין הכנסייה של רומא בתקופת הרפורמציה הפרוטסטנטית .אלה הם קלים לזיהוי ,כי הם לשמור שבת ראשון אשר היא מנוגדת
הדיבר הרביעי .אם אתה בספק אם מה שאני אומר בנוגע הכנסיות הפרוטסטנטית להיות חלק של דת אנטי המשיח ,המשך לקרוא כדי
לראות בעצמך ,אני נותן עומק דיון לגבי זה שיעורים האחרונים ,פרקים.

הזונה
ויהי אחד המלאכים אשר שהבקבוקונים שבע ,והוא דיבר איתי ,אומר לי",לפלירטוט; כמובן שהשמן לקריאתי פסק-הדין של זונה
נהדר זה  sittethעל מים רבים" התגלות 17:1
המלאך הזה עשה את מלאכתו ,רוקן את הבקבוקון אל כדור הארץ .זה עכשיו שאלוהים רוצה מאיתנו להבין משהו רגע נוסף
בנוגע השטן ליבם של האנשים.
" מתייחס אדמות מיושבים בו האומות בוגרים הזה שלט פעם ,או במקרה הזה זה מתייחס אומות העולם רבים
זכור":המים
הנמצאים תחת ההשפעה של אנטיכריסט.
" היא סמליות נוספת של אנטיכריסט ,או כפי שאנחנו למדו ,הכנסייה של רומא ,אך גם לכלול הכנסיות שמשך מן
"הזונה הגדולה
הכנסייה של רומא .כנסיות או דתות אלה כל הזמן כחלק אמונתם את המסורת הפגאנית והקימו פרקטיקות במהלך השנים  1260כי הוקמה
הכנסייה של רומא ,מתי זה עמד לבדו כמו צורר המשיח.

שלוש  Symbolismsשל אנטיכריסט
והזונה הגדולה להיות המדוברת של הפסוק לעיל מתייחס הפסוקים הבאים.

סמליות הראשון ,הקרן הקטנה
נחשב את הקרניים ,והבט ,שם עלה ביניהם הקרן הקטנה נוספת ,לפני גחמה היו שלושה של הקרניים הראשונות אזרתי על ידי
השורשים ,:הביטו ,כינסה היו עיניים כמו עיניו של אדם ,פה מדבר דברים גדולים( ,חילול השם)Daniel 7:8 .

סמליות נוספת
עמד על החול של הים ,וראיתי חיה התרוממו מתוך הים ,בעל שבעה ראשים ועשר קרניים ,על הקרניים עשר כתרים ו על הראשים
ותשעה .התגלות 13:1

הסמליות השלישית
אז הוא סחב אותי משם ברוח לשממה :ראיתי אישה לשבת על חיה בצבע ארגמן ,מלא שמות של חילול השם ,בעל שבעה ראשים
ועשר קרניים .יוחנן 17:3
כל שלושת אלה  symbolismsעיין צורר המשיח .אלוהים משתמש  imageriesברורים שלוש ,מראה את האבולוציה של מיהו
ומהו אנטיכריסט .תחילה היא מתחילה בתור אומה קטנה ,וזה מה מייצג הקרן הקטנה .ברגע שרואים בה חיה יוצא הים ,אשר למיין אותו,

או סמליות אלוהים בשימוש הפנייה האימפריות העתיק ארבע של האדם ,הבבלי ,הפרסית ,היווני ,ולבסוף הרומאים .שלישית ,אנטיכריסט
מוצג בתור אישה זונה ,שיושב על חיה .אני יוכל להכנס יותר לעומק מה שהפסוקים האלה אומרים בשיעורים האחרונים.

דין האל של אנטיכריסט
אני תגלה שהשמן לקריאתי ,פסק-הדין מתייחס העונש .שלא אלוהים מיד החוצה אנטיכריסט כל האומות ואת האנשים לעבוד
כדי לפרנס ומקדם אנטיכריסט לדורותיה.

מלכים( ,ם) של כדור הארץ
שאיתו מלכי הארץ ביצעו ניאוף ,תושבי כדור הארץ נעשו שיכור עם היין של הניאוף שלה .התגלות 17:2
" ,מתייחס מנהיגי האומות ,מנהיגי התעשייה ,כמו גם מנהיגי הדתות שקר כאחד.
"מלכים של כדור הארץ
" ,מתייחס חבילות ,הסכמים ,ושיתוף פעולה של מלכים אלה ,כמו גם יחידים ,עשה עם אנטיכריסט
הביטוי"יין של הניאוף שלה
(הכנסייה של רומא) ,אשר ספג ועזר לה לגדול כוח וחשיבותם ,וכן רצח מיליוני אנשים חפים מפשע דרך שלה ניסויים של האינקוויזיציה.

החיה בצבע ארגמן
אז הוא סחב אותי משם ברוח לשממה :ראיתי אישה לשבת על חיה בצבע ארגמן ,מלא שמות של חילול השם ,בעל שבעה ראשים
ועשר קרניים .יוחנן 17:3
ראיתי אישה ,מתייחס הכנסייה של רומא ,כמו גם את הצאצאים שלה( ,אנטיכריסט).
זוכר :אלוהים הראה גם את הכנסייה של ישו ,כאישה ,כפי מתגלה הפסוק הבא.
 ,שם הופיע פלא גדול בגן עדן; אישה לבושה השמש והירח תחת רגליה ,ועל ראשה כתר של תריסר כוכבים :היא להיות עם הילד
בכתה travailing ,שנולד ,ומבואס להישלח .התגלות 12:1-2
לכן כל  symbolismsבאמצעות נשים הן להיות מובן להיות כנסיות או דתות ,מקומות פולחן ,בדיוק כמו כל ההפניות חיות יש
לעשות עם האומות ,כמו גם מדינות לכובשה והשפעה.

"שב על חיה בצבע ארגמן ",מתייחס את הקרמה דת שקרית היא ,אשר הוא השטן בבשורה

שקרית .הוא מתואר כשני לתת

לזה דמיון לסמליות של השטן הדרקון האדום ,ויושב כי אנטיכריסט הבהמה הזאת כי דת שקרית אשר אנטיכריסט מתבסס על בשורה
שקרית של השטן.

" כפי הראיתי לעיל ,השטן נכנסה שקרים בתנ ך ,לוקח את זה מלהיות מכתבי הקודש של אלוהים
"מלא שמות של חילול השם
להיות בבשורה שקרית של השטן ,וככזה הבשורה שווא הוא מלא שמות של חילול השם .זה ואז מראה כי החיה ארגמן ,אשר בבשורה
שקרית של השטן ,התנ ך של השטן ,מלא קללות נגד אלוהים ואת מכתבי הקודש שלו והשקרים שלו.
החיה בצבע ארגמן בבשורה שקרית של השטן  ,באופן סמלי מתואר בעל שבעה ראשים ,קרניים  ,אם אתה זוכר ,זהו תיאור
דומה של החיה הוא צורר המשיח כפי שמוצג התגלות  .13:1הדבר היחיד שחסר על החיה בצבע ארגמן הוא הכתרים עשר על עשר ראשי
החיה הזו ,כי התגלות  13:1תיאור של הכנסייה שווא של השטן אשר הקיסרית ב השפעתה של האומות של העולם ,יוחנן  17:3תיאור של
השטן בבשורה שקרית ,וזה שאינו בנוי הכנסייה של רומא -הבשורה היא לא האימפריאליסטית כשלעצמה.

הלבוש של זונה
 ,האישה הייתה שבנוי צבע הארגמן וחוט השני ,מקושטים זהב ,אבנים יקרות ,פנינים ,נתקל ספל מוזהב בידה מלא תועבות,
 filthinessשל הניאוף שלה :התגלות 17:4
כדי להבין את הדימויים הללו ,עליך לדעת כי האופן שבו האישה הזו היא לבושה הוא מזהה חזקה של צורר המשיח ,לא נביאת
השקר .כדי להבין את המשמעות של זה הלבשה עליך לקרוא שמות  .39בפרק זה ,שהוא מספר על הבגדים של שירות ,כי הכהנים
במקדש היו נדרשים ללבוש בעת הזנת המקום הקדוש של המשכן .הצבעים של הבגדים האלה היו ,ארגמן ,סגול ,כחול ,משובצת חוטי
זהב.
שאולי תזהה את הלבוש כי האישה הזונה היא שבנוי; זה מתאים קרוב לשמלה רשמית של הכהן המשכן כפי שמוצג בתחילת
שמות  .28:2אולי גם שמת לב כי צבע כחול חסר – מהביגוד של האישה הזונה .את יודעת למה אנטיכריסט לא יהיה כחול בלבוש שלו?
הפסוקים הבאים יענה זה בשבילך.

בגדי כהונה
ואחר כך עברתי על  ,Mosesואת אהרון ,נדב ,אביהוא ואני שבעים הזקנים של ישראל :והם ראו את אלוהי ישראל :והיה תחת
רגליו כאילו עבודה סלול של אבן ספיר ,וכן זה היו הגוף של עדן צלילות שלו .והניח על האצילים של ילדי ישראל הוא לא את ידו :גם הם
ראו אלוהים ,ואת לאכול ולשתות .ישוע ואמר  ,Mosesבאים למעלה לתוך ההר ,ולהיות שם :ואני אתן לך טבלאות של אבן ,חוק ,ואת
המצוות אשר כתבתי; כך י ללמד אותם .אקסודוס 24:9-12

לצבע הכחול
" אלוהים מדבר על לתת את  Mosesטבלאות עם עשרת הדיברות
המפתח פסוקים אלה היא הביטוי",אתן לך טבלאות של אבן.
כתוב עליו ,שהוא אלוהים כתב על אבנים אלה כפי שסופר לנו הביטוי",מצוות אשר כתבתי.
"

אתם בטח שואליםw ,המהומה על צבע כחול נכנס משמעות .האבן רק כי אלוהים היה נותן התייחסות בפסוקים שקדמו פסוק
 24:12היא אבן ספיר שעמד על אלוהים בגן עדן .זה אומר לי ,כי הטבלאות של אבן עשרת הדיברות כתובים ,הוא מן הרצפה מאוד
השמים ,אבני ספיר.
המשמעות של זה הצבעים של המשכן על פני כדור הארץ ,וכן את הבגדים שלבשו הכהנים ,כחול הוא הפניה אל אבן ספיר
השמים ,ואת עשרת הדברות אשר נכתבים עליהם ע י האל בעצמו.

נחצב גן העדן
אני חייב לשאול אותך ,הקורא ,למה אלוהים כתב את חוקיו ,עשרת הדברות ,על אבן חצוב מהרצפה של גן עדן ,אלא אם כן הם
" אשר מסמל את העובדה פעם כתוב באבן ,זה יימשך לנצח . .אלה המצוות של אלוהים,
היו חשובים? אתה מכיר את הביטוי",נכתב ב אבן
משמעות זו; אלוהים אומר כי את עשרת הדיברות הם לנצח ,ולכן הוא כתב אותם אבן ספיר כחול נחצב גן העדן.
" אתה יודע היא עשרת הדיברות הם להיות מדוברת של .כאשר הביטוי
כל פעם שתיתקלו הביטוי",הדברות או חוקי האלוהים,
" שנאמר ,זה חוקי נכתב על ידי היד של האדם ,ולא אבן.
"מצוות ,Moses
הספיר האבן יכול להיות במספר צבעים כשנחתך ,אבל הוא בדרך כלל המחשבה להיות כחול ,זה יכול להיות את המראה של
אדום עם זאת .תמונה זו ניתנה על ידי אלוהים בפסוק זה כדי להרשים עלינו ,כי האבן הספיר כחול שעליו עמד ,היה לא של כדור הארץ,
אבל השמים .הסיבה לכך יהפוך ברור בקרוב.

כפי שניתן לראות על ידי גברים
הרשימה הבאה היא דוגמה נוספת בתנ ך למה שאלוהים מחשיב שעשרת הדיברות של החשיבות הגבוהה ביותר ניתן למצוא
התייחסות הבגדים שלבשו את האישה הזונה ואלה משוחק על ידי הכוהנים של המשכן.
למעלה מן הרקיע שמעל ראשם היה דמותה של כס מלכות ,כמו המראה של אבן ספיר :על דמותה של המלכות היה בדמיון כמו
המראה של האדם מעל על זה יחזקאל 1:26
זהו תיאור אחר מראה לנו ,ואבן ספיר המקורית עשרת הדיברות כתובים על זו של גן עדן לא של כדור הארץ.

הצבעים שבמשכן המקורי
 ,בשורה השנייה תהא אמרלד ,אבן ספיר ,יהלום -שמות 28:18
זהו תיאור של איך לאוהל המשכן היה נבנה .כפי שאתה יכול לראות ,הספיר היא חלק הבנייה שלו גם כן.
כחול ,סגול ,ואת סקרלט ,והם עשויים בד של שירות ,כדי לעשות שירות במקום קדוש ,עשה את בגדי הקודש לאהרון; כפי האל
ציווה  -Mosesשמות 39:1

פסוק זה מראה לנו כי בגדי הכוהנים היו עשויים באותו השילוב של צבעים ,כולל הספיר הכחול.

לא של כדור הארץ
ואז אני נראה ,והנה ,של הרקיע שהיה מעל הראש של הכרובים שם הופיע מעליהם כאילו אבן ספיר ,מראה דמותה של כס .יחזקאל
10:1
פסוק זה שוב מראה כי אבן ספיר היה בגן עדן ,לא של כדור הארץ . .זה מסיבה זו שלא תמצא את המנהיג של דת אנטי המשיח,
(האפיפיור) ,לובש כחול בלבוש רשמי שלו ...זו תזכורת עשרת הדיברות וכי הן נכתבו על אבן ספיר נחצב גן העדן .האפיפיור לעמוד
בראש הדת אנטיכריסט היה מעולם לא רוצה לשמור את הזיכרון של חוקי האלוהים ,אשר אנטיכריסט לקח כל כך הרבה זמן ומאמץ כדי
לרמוס את.

השטן הוא מזויף
עכשיו ,תן לנו לחזור התגלות  ,17:4הצבעים של הבגדים הזונה כל שם של השטן מנסים לכנסייה האמיתי של אלוהים מזויפת,
חוץ מכחול . .זה סמלי של העובדה כי הכנסייה של רומא שכחה או מפריך את עשרת הדברות ,או הפחות את ארבע הראשונות המצוות
אשר נותן הוראת ופקודת לגבי איך אנחנו כדי לעבוד את אלוהים .זו מהווה סיבה נוספת שיש לקחת בחשבון את החשיבות של עשרת
הדברות .אם האחד ,שמתנגד אלוהים( ,השטן ו שלו-ישו) ,דוחה את חוקי האלוהים ,אז למי יש אמונה באלוהים צריך לשמור חוקי האל.
לא רק חוקים אלה כי הוא נוח ,אבל כולן.
זוכר :אלוהים הוא לא ההמצאה של האיש ,איפה מאת שלו חוקים היכולים להתפרש על ידי גברים ,אבל האדם הוא ההמצאה
של אלוהים ,וככזה ,אנו נדרשים להתאים את חוקי האל ,בדיוק כפי שהוא מצווה ,לא להגביר או להפחית את אשר הוא מצווה.
התיאור לעיל הלבוש של האישה הזונה ,היא לובשת בגד ארגמן ,וחוט השני ,זהב .האפיפיור של הכנסייה של רומא ,כאשר
בלבוש שלו רשמית ,לובשת בגד שמתאים תיאור זה .אולי שמת לב ,אבל חסר צבע כחול ,זה כי אנטיכריסט יש צורך עשרת הדברות,
אשר נכתבים על ידי אצבע אלוהים על לוחות אבן הספיר הכחול כפי חייב שמוצג לעיל.

גבולות הבגד
על מנת להלום הביתה החשיבות של סמליות צבע התכלת ,אני אראה לך את הפסוק הבא.
לדבר אל בני ישראל ,ולקנות להם כי הם עושים אותם בשולי בגבולות את הבגדים שלהם לאורך כל הדורות שלהם ,שהם שמים על
הציצית של הגבולות סרט כחול :מספרים 15:38
זה נדרש על ידי אלוהים כי העם לעם ישראל הם על שם סרט כחול על השוליים שלהם בגדים כתזכורת שלא תשכח את עשרת
הדברות.

 ,זה יהיה לכם עבור שוליים ,כי  yeעשויים להסתכל בו ,ואני זוכר את כל מצוות ה' ,ולעשות אותם; ואת  yeלחפש אחריהם לא הלב
שלך והעיניים שלך ,לאחר מכן  yeלהשתמש שילך  -לזונה :מספרים 15:39
כפי שאתה יכול לראות ,לצבע הכחול חסר מדי של אנטיכריסט ,כי זו תזכורת כדי לשמור על מצוות האלוהים ,משהו
אנטיכריסט ,אני צריך לעזור לך להיזכר .אם אתה תמיד לוקח מבט מדי של האפיפיור במהלך אירועים מיוחדים ,כולל כל תיאור זה
מכסה ,התגלות  ,17:4חסרה בצבע כחול ,אשר מזהה אחר כי הכנסייה של רומא הוא צורר המשיח.

למה זונה?
 ,זה יהיה לכם עבור שוליים ,כי  yeעשויים להסתכל בו ,ואני זוכר את כל מצוות ה' ,ולעשות אותם; ואת  yeלחפש אחריהם לא הלב
שלך והעיניים שלך ,לאחר מכן  yeלהשתמש שילך  -לזונה :מספרים 15:39
 .זה מעל פסוק מסביר למה אלוהים מתארת אנטיכריסט כמו זונה ,כי אלה אשר לא שומרים את עשרת הדברות ,אבל רדפו אחרי
במו עיניהם ,הם -עוסק בזנות ,לאחר אלים כוזבים ,מנהגי הדת ,ככל אלוהים הוא מודאג .זה הביטוי הזה- ,עוסק בזנות ,שנותן
רלוונטיות לאלוהים מציג אנטיכריסט כמו זונה .אם אלה שלא האמינו באלוהים חיפש אלוהים פגאניים לתת פולחן לקבר ,אלוהים מדמה
פעילות כגון ללכת לזונות ,ואז ב אנטיכריסט הם מצאו את הזונה האולטימטיבי.

להילחם נגד אנטיכריסט
כי  yeאולי זוכר ,לעשות את כל מצותי ,להיות קדוש לאלוהים שלך .מספרים 15:40
יודעים ,הדרך היחידה .אתה יכול להיות קדוש ,זה לשמור על המצוות של אלוהים ,כי רק אלוהים יכול .לגרום לך הקדוש.
זוכר :המילה הקדושה משמש בתנ ך הוא נרדף עם האמת  ,wordלכן כדי שתוכל להיות קדוש עליך להיות ילדו של אלוהים.
למען האמת ,לא רק במילים .אתה חייב לציית לחוק ולא רק לדבר .הפעם אני אומר את זה ,אלה"מי הגולמיות אוזניים לשמוע ,תן לו
לשמוע ,ואלה שיש להם העיניים לראות לתת להם לראות.
"
כפי שאתה יכול לראות ,לצבע הכחול מסמל את הצורך לזכור את עשרת הדיברות של אלוהים .כל כך חשוב הן עשרת הדברות
באלוהים כי הוא נדרש בני ישראל ללבוש סרטים של כחול על הבגדים שלהם כך שהם לא ישכחו ,למרות בזמן שנדמה שהם באמת
שכחתי.
זה עוד אחד מזהי של אנטיכריסט ,נמצאו יוחנן  ,17:4צבע התכלת חסר – מהביגוד רשמית של מי יושב על כס המלכות של
אלוהים ,כאילו הוא אלוהים .אם תסכימו לקבל הודעה כאשר האפיפיור עושה הופעות ציבוריות ,זה הוא .הוא לבוש כמו נשים הזונה הזה
מתואר . .זה עדיין נוספת של מזהים האל של אנטיכריסט ,כי אנטיכריסט הכנסייה הקתולית ,ויש כי האפיפיור הוא המנהיג שלה ,ובתור
כזה הוא הקרן קטן בעל עיניים של אדם ו פה שמדבר קללות כמו המדוברת של הספר של .Daniel

אמו של פרוצות
על מצחה היה כתוב ,המסתורין ,בבל הגדולה ,אמא של פרוצות ,תועבות הארץ שם .התגלות 17:5

הסמליות המצח
יש משמעות לסמליות כי האישה הזו ,הזונה הזאת ,מי שיש לו שם בבל הגדולה שנכתבה על מצחה ,זה יש לעשות עם מה
שאמרתי קודם לגבי המצח .המצח היא הנציגה של המחשבה קוגניטיבית ,זה אומר כי האישה הזו ,או כאלה לשבת כמו מנהיגי האומה הוא
צורר המשיח ,בחרו דרך החלטה של עצמם ,כדי לעבוד את אלוהים כפי שהם בחרו ,ולא כמו שאלוהים ציווה .כפי שאמרתי בעבר ,כדי
לעבוד את אלוהים בשום צורה חוץ מזה אשר הוא מצווה הוא לא סוגד אלוהי היקום בכלל ,אבל אלוהים שהמצאתם בעצמכם ,שברירת
המחדל שלו פולחן השטן.

תעלומה להיות מובן
זכור :איך אלוהים השתמש הביטוי",מי הגולמיות אוזניים לשמוע ,תן לו לשמוע את ",המילה "תעלומה ",יוחנן  ,17:5מחליף את
הביטוי הזה ,אבל יש אותה משמעות .אלוהים צריך שתבין כי העוקב אחר המילה "תעלומה ",חשוב ,את צריכה ללמוד את זה .כך תוכל
להבין את האמת.
" הם חלק התעלומה .הסיבה כתוב על המצח של האישה הזונה .אלוהים משתמש כדי לסמל את
המילים",בבל הגדולה,
אנטיכריסט ,היא להראות כי זה חלק המסתורין הוא מחשבה קוגניטיבי ובכך היבט של מי היא האישה הזאת...

כשמה
אם אתה זוכר מההיסטוריה את הספר של  ,Danielהעתיקה שבבל הייתה כשמה שכבשו את כל העולם המתורבת הידוע לאחר
"  .זה מצביעים על כך אנטיכריסט היא עיר
מכן .אלוהים אינו משתמש מילים ללא תכלית ,לכן כאשר הוא משתמש הביטוי",בבל הגדולה,
כמו בבל המקורי ,היא כשמה ,מה שאומר שזה בגודל של עיר מדינה עצמאית.

חסר רוחניות קבלה
יש עוד למה אלוהים קורא המדינה העיר של הוותיקן ,בבילון הגדול לעומת זאת ,יש לעשות עם חוסר רוחניות קבלה של חוקי
האל ,כי מלך בבל ואת בנו ,למרות ניסים מוטל בספק שהוצג בפניהם ,עדיין להגדיר את עצמם מעל הבורא ,או הלכה-עוסק בזנות לאחר
אלים אחרים . .זה עוד אחד מזהי של אנטיכריסט ,היא כשמה ,זה לא נותן סגידה לאלוהים כפקודות הוא ,אבל הקימה תפילה כי היא
מנוגדת פולחן האל האמיתי.

שתי נקודות כדי לפתור את התעלומה
ישנן שתי נקודות מפתח או רמזים בפסוק זה ,אשר מסייעים בפתרון התעלומה הזו .אלה יסייעו לתת הבנה לגבי זהותו של
" כפי שמוצג התגלות .17:5
אנטיכריסט שהוא קיים באחרית הימים",המסתורין בבל ,אמא של פרוצות
השם של בבל שהגדולה לא להפנות הממלכה של בבל העתיקה של ימי  ,Danielזה הפניה אל כוח ,סמכות ,שפע של צורר
המשיח ,אשר אנו יודעים כעת להיות הכנסייה של רומא כמו ראש דת ברחבי העולם או דתות .אם אנטיכריסט ,הכנסייה של רומא ,מתואר
על ידי אלוהים בתור אמא ,זה לא מזכיר כי האמא יש הצאצאים? אז מה יכול להיות הצאצא של הכנסייה של רומא?

מי הבנות הזונה?
 .תחשיב את

זה :אם האם היא זונה ,היא אמא של פרוצות ואז זה לא לעמוד על הסיבה ,הבנות הן זונות גם כן? הבנות

מתייחס הכנסיות ספין-אוף זה נוצר במהלך הרפורמציה הפרוטסטנטית .זה נכון; זה לא רק הכנסייה של רומא ,זה הסוכן היחיד של השטן,
אבל הכנסיות הפרוטסטנטיות שמר על פרקטיקות חילול הקודש ,מדיניות ,מסורות או הדוגמה של הכנסייה הקתולית גם הם סוכנים של
השטן .אלה הבנות הזונה הם בדיוק כמו חלק של דת אנטי המשיח כמו הכנסייה של רומא.
התצפית של השבת ראשון הוא שיטה בוטה ביותר ,חילול הקודש של כולם .ככל הידוע לי ,רק אחת הכנסיות ספין-אוף שומר
השבת בשבת ,ולכן עשוי להיחשב על כנסיית האלוהים .למרות זאת ,ישנם היבטים אחרים של השבת יום השביעי זה שמירה על הכנסייה
שאינם נתמכים על-ידי כתבי הקודש ,אשר להשאיר אותי לחשוב אפילו שהכנסייה הזו היא אחת הבנות הזונה ,לא של הכנסייה של ישו.

בבשורה שקרית של השטן
עכשיו אתה יכול לראות כי אנטיכריסט הוא דת ברחבי העולם ,עם כוחה והשפעתה כי זה נותן את אותו הכוח של אימפריה? יש
יותר חושפני למה אנטיכריסט הוא דת ברחבי העולם ,וזה מה לעשות עם הבשורה שעליו הוא בנוי.

הדוגמה של הזונה
אני מרגיש נוטה עוד פעם לסקור את ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות ,בזיקה שבת ביום השביעי ,יום השבת הראשונה
הוקמה על ידי הכנסייה של רומא.

הדיבר הראשון
תהיה לא אלים אחרים לפניי.

מצווה זו אינה מופיעה גם בהמצוות כפי שהוצגו על ידי הכנסייה של רומא .מה זה פשוט אומר כי יש רק אלוהים אחד ,ולכן אתה
חייב להתפלל רק לו .לכרוע ברך למטה ולהתפלל שונה מזו ,אלוהים או כנסיית סנט מורשה היא חילול השם .הכנסייה של רומא מעודדים
את כרעה ולתת התפילה פסלים של קדושים מתו מזמן ,לשים אותו ואתה תוך הפרה של מצווה זו.

המצווה השניה
לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה ,או כל דמיון דבר זה בגן עדן לעיל ,או זה בעפר שמתחת ,או זה במים מתחת לאדמה.

אם אתה הולך לכנסייה הקתולית ,תוצג שפע של פסלים ,תמונות ותמונות אחרות כאלה ,של כנסיית הקדושים ,וכן כי התמונה
לכאורה של ישו ומרים את אמא.
חלק מצווה זו היא; 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; מראה רחמים בפני אלפים מהם זה לאהוב אותי ,ושמרו מצותי.
הכנסייה של רומא ,לא רק את מ"דברים ,אך הם קבועים עד עם הפיצולים ,נרות עליהם .כקתולית ,אתם מוזמנים להדליק נר,
כרעו ברך לפני המצבים האלה ,ולהתפלל לזה כי הם מתארים .אני רוצה לציין כאן כי אלוהים נותן הגדרה של איך לאהוב אותו ,מצווה זו.
הוא מתייחס למי לשבור את המצווה כמו לשנוא אותו ,מהם זה שונא אותי ואת מי להשאיר המצווה כמו לאהוב אותו ,מהם לאהוב אותי,
ושמרו מצותי.
יש אין אפשרות לפשרה .לך לשמור על מצוות האלוהים ,ובכך להראות את האהבה שלך כלפיו או לשבור את מצוותיו ,ובכך
מציג את השנאה שלך ממנו .בדרך זו הכנסייה של רומא היא מנוגדת המצוות של אלוהים.

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

למרות מה שאתה אולי חושב ,תוך שימוש בשם של האל באופן וולגרי ,או קללה ,היא לא הדרך היחידה לקחת את שם אדוני
לשווא .כדי להכחיש ,או לנסות לגזול את חוקי האלוהים ,היא לקחת את שם האל לשוא גם כן .במילים אחרות ,אם לשנות או להתאים את
כל חוקי האל ,כדי לגרום להם נוח לך ,אז אתה לקחת את שם האל לשווא .דוגמה לכך הוא ראשון .האל עשה את זה דיי ברור ,כי ביום
השבת ,הוא היום השביעי בשבוע ,או היום אנו קוראים בשבת ,כדי שתוכל להתעלם היום ,במקום ללכת לכנסייה ביום ראשון או בכל יום
אחר ,היא לקחת את שם אדוני לשווא.
אם לשמור את השבת שבת ,ואת עדיין ללכת לכנסיה או מקדש בימים אחרים בשבוע ,וזה בסדר ,כל עוד זו לא כנסייה אשר
נוסדה בבשורה שקרית של השטן ,וכן קורס רגיל של האימון! שמור ראשון כמו השבת שלה .לאלוהים יש בעיה אם אתה רוצה לסגוד לו
על שאר ימי השבוע ,אך תחילה עליך לשמור את השבת ביום השביעי ,כדי להוכיח שלך לסגוד לו.

סימן החיה
לשמור את יום השבת הקדוש יש גם קשר קנייה או מכירה גם כן .למרות עשוי לתת פולחן לאל על שאר ימי השבוע ליד ביום
השביעי הקדוש של אלוהים ,אסור לך ,לקנות ,למכור או לעסוק כל סוג של מסחר בשעות של שבת ביום השביעי .לשם כך היא כזה חטא
שאלוהים ייתן לך סימן החיה.

מאת התענוג שלך
תן לי להראות לך דרך אחרת .לוקח את שם האל לשווא .אלוהים היה הראשון מתחיל להראות לי .את האמת שלו ,היו לי בעיות
עם השבת נופל חשכה או השקיעה .הזמן של היום שבו השמש שוקעת שינויים לעונה ,זה אומר שזה לעולם לא באותו הזמן של היום.
מסיבה זו החלטתי שזה יותר נוח כי אני צופה את תחילתו וסופו של היום השביעי עד שעה  ,18:00ולא בשעת השקיעה . .זה מה שעשיתי
במשך כמה שבועות עד אלוהים דרך הסבלנות שלו איתי ,הראה לי את הטעות שלי.

מאת התענוג של אלוהים
 .זה לא את או אני לתקן את דברי האלוהים או בכל דרך לשנות את המשמעות שלהם ,זו חובתנו לתת תפילה לבורא שלנו בדיוק
כפי שאמר לנו לעשות זאת ,כל דבר אחר הוא להראות כבוד לאלוהים ,וכן במתן כבוד המקום את עצמך בחטא .אלוהים הבהירה כי יום
חדש מתחיל בבית שמש ירד ,לכן נדרש או להתבונן תחילתו של השבת הלורדים כאשר השמש שוקעת ,לא בזמן כלשהו כי הוא נוח לנו.

הדיבר הרביעי
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה .שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל היום השביעי הוא השבת של
האדון האל :זה לא עשה עבודה ,אתה ,נא את-בנך ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת ,ולא את הבקר ,ולא מלכותך זר זה בתוך שערייך :בשישה
ימים האל ברא שמים וארץ  ,הים ,וכל אשר בהם ,והוא נח ביום השביעי :מה האל את יום השבת ,והיא מקודש זה.

כפי שאתה רואה ,אלוהים מצביעים בשום אופן כי ביום השביעי של השבוע הוא השבת ,אשר אלוהים מקודש ,מקודש .לשמור
בכל יום אחר בשבוע יום תפילה לאלוהים ,הוא לא לעבוד את אלוהים בכלל . .אלוהים ,סיפר לנו איך הוא רוצה ל"אל ,זה לא שאנחנו
נחליט בעצמנו לסגוד לו בצורה נוחה לנו .כפי אני חייב שמוצג לפני ,יש רק שחור ולבן ,עם אין אזורים אפורים ,או שאתה אוהב אלוהים
ע י ציות לחוקים שלו או שאתה שונא את אלוהים.

סוגדים לשווא
ישוע אומר לנו מה הוא חושב על אלה אשר לא שומרים שבת ביום השביעי.
העם הזה תשמחנה אליי עם הפה שלהם honoureth ,אותי עם השפתיים שלהם; אבל הלב שלהם הוא רחוק ממני .אך לשווא הם
סוגדים לי ,מלמד על דוקטרינות המצוות של גבריםMatthew 15:8-9 .
למרות שאתה מעניק שפתיים לאלוהים ,אם אתה לא מסתיר את מצוותיו ,אתה מראה כי הלב שלך כנראה .לא במצב שלך
הפולחן .לכן ,אתה סוגד לשווא .בהשקפתה של גברים הן מסורות נוהגי הפולחן ,לא ניתנה לנו על ידי אלוהים ,אבל על ידי גברים לבחור
לא לשמור חוקי האל .הברור ביותר של אלה הוא הפולחן ראשון ,בניגוד ליום בשבוע שאלוהים קידש ועשה קדוש ,היום השביעי.
אלה המצוות ארבע הראשונות הם אלה להכתיב איך אנחנו סוגדים ולחשוף את עצמנו ,לפני אלוהים .הכנסייה של רומא כל-כך
מבולבל ,ויש מטושטשים חוקי האל ,לעניין המצוות הללו לא נשמרים על ידי ביותר אשר אומר" ,אני כריסטיאן" .אתה כמס שפתיים,
המשיח ,אך לשווא ,אם לא להתבונן דברות האלוהים האמיתית.

איך אתה ,לעבוד את אלוהים?
כפי שאתה אולי זוכר ,שאלתי שאלה זו של אלוהים עם תחילת השיעורים הבאים .אני מאמין עכשיו עניתי לשאלה זו ,אולם אם
אתה עדיין לא ברור ,תנו לי לסקור.

לאהוב אותי ,לשמור מצותי
" .כפי שאתה רואה ,אלוהים אמר לנו איך הוא רוצה
הדבר הראשון גילינו הוא במילים של אלוהים",אוהבת אותי ,שמור מצותי
לסגוד לו .ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות הם אלה להכתיב איך אנחנו כדי לעבוד את אלוהים.

אלוהים אחרים
אני אלוהים ,אבל לי אין דרך אחרת ,תהיה לא אלים אחרים לפניי.
לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה...
אתה ואזי לא תישא את שם האל לשווא.
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה...

אלה ארבעת המצוות הראשונות מתייחסות לספר לנו איך אנחנו כדי לעבוד את אלוהים; נותרו רק שישה חושף האל האישיות
והאופי .אלוהים נתן לנו את המצוות הללו כך אנחנו יכול לשאוף להיות כמו אלוהים ,בני מוסר וחכמה.

גם הוספה לבחירה או הפחתה מבחירה
אם אתם רוצים לסגוד אלוהי היקום ,אשר בא אלינו בדמות הגבר ישו ,ואז אלוהים מצווה שנעשה זאת בתור הוא מכתיב ,הוספת
לסגוד לו ,וגם הפחתה ממנו כלום.
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

 .אנחנו חייבים סוגדים לו כפי שהוא מצווה ,לא כמו שאנחנו בוחרים ,אנחנו לא יסגדו לו בכלל אך במקום לסגוד הכוזבות.
אלוהים ,השטן ,הוא ביסס את עצמו כמחליף של ישוע ושל הכנסייה של ישו.

לחיפוש אלוהים בחריצות
הדרך היחידה לדעת אם אתה באמת לסגוד אלוהי היקום ,היא על ידי לימוד התנ ך (בחריצות) עם המודיעין ,ובכך להשיג האמת
והידע של אלוהים ,להכיר אותו בצורה אינטימית ואישית .כאשר אתה מקבל מה עוד יש כ ,true -אז הסיכון מרומים והייתי מהתעיה.

מאת התענוג של אלוהים
זוכר :אלוהים ברא את האדם לשם ההנאה של אלוהים; לכן-התענוג של אלוהים אנו סוגדים לו ,לא על ידי .העונג כולו שלנו.
כפי בנקודה בשיעורים האלה ,הראיתי לך איך לתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,כל שנותר לך הוא להפגין את אהבתם לאל
עוקבת עם מה שלמדת ,החלתו על האישיות שלך ואת האופי המוסרי.
זוכר :ישוע לימד כי הגדול ביותר של כל המצוות הוא לאהוב את אלוהים עם כל הלב שלנו ,הנשמה ,הנפש .עכשיו ,אתה יודע
מה זה אומר ,אתה רק צריך להאמין מה שאלוהים דיבר האמת ,לשים את זה מעל מה שלמדת על-ידי אחרים בעבר.
אני מתפלל כי כל מי לקרוא המילים ,אשר אלוהים גרמו לי למקם על דף אינטרנט זה ,להיות מלא עם הרוח של האל ,ולא ניתן
להמיר אמיתי ונכון פולחן האל הבורא.

למה אלוהים להביא את העם ממצרים
אני ה' אלוהיכם ,אשר נותנת לך לצאת מארץ מצרים ,להיות אלוהים שלך :אני ה' אלוהיכם .מספרים 15:41
לאורך כל הדורות ,עוד לפני יציאת מצרים  ,Mosesהיו כמה שנתן אמיתי ונכון פולחן אלוהי היקום .לעומת האוכלוסייה של כל
אלה סביבם ,הם היו אבל קומץ אנשים.
אלוהים רצה להקים אומה של כמרים ,אשר לפי הדוגמה שאר העולם יכול למצוא את הדרך אלוהים של ולתת ובכך אמיתי
ונכון תפילה לבורא שלהם .לעם ישראל ,ותושביה ,נכשלה להיות הזה דוגמה לכל הגברים ,אך במקום זאת נכנעה התמריצים של השטן.
לעם ישראל נפל מתוך חסד ,ולכן אלוהים גרם כי זה להשמיד אפילו לא פעם אחת אלא פעמיים .זהו גם למה לעם ישראל איבד
את הברית עם אלוהים וגם למה אלוהים יצר ברית חדשה עם כל מי ייתן אמיתי ונכון סגידה לאלוהים.
ישוע נותן הגדרה שבה היא שאלוהים מכיר בהיותו הקדוש של אלוהים.
הנה הסבלנות של הקדושים :הנה הם לשמור את המצוות של אלוהים ,והאמונה של ישו .התגלות 14:12
אם אתה מאמין ותקבל כי ישו היה המשיח ,ולא ככזה ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,ונמצא לאמונה הזאת אתה להתבונן,
לשמור את המצוות של אלוהים ,אז אתה הקדוש של אלוהים ,וככזה הצדקה את התקווה ואת הציפיות של חיי נצח.
עשרת הדיברות אינם לובשים לבן כל הזמן ,זה השקר של השטן.

