שיעור 10
ישוע ,עשרת הדיברות
אתה חסיד של ישו
 .תן לי לשאול אותך את הקורא ,שאלה .אתה מחשיב את עצמך נוצרי? אם כן ,אז לא יהיה רעיון טוב לדעת מה שישוע לימד? זה
לא מה שישו .לימד כי אשר מגדיר מיהו נוצרי? כדי באמת קוראת לעצמך נוצריה ,לא נדרש לך לחיות על פי תורתו של ישוע המשיח?
מה ישו לימד בפועל ,אני מכסה בפירוט רב ,הפרקים תחת הכותרת" ,תורתו של ישו" ,במקום אחר בדף אינטרנט .בקיצור ,מה
שישוע לימד כולל כל מוסריות .מה שישו .לימד ,גם יש הקמתו עשרת הדברות .זה יש שנוגעים לפני אבל אני יציג ראיות נוספות פעם
נוספת בשיעור זה.

הגדרת נוצרי
" במילון  Encartaמוגדר כבית , :מישהו אשר הדת היא הנצרות דת המבוססת על האמונה שישוע
אם תחפש את המילה"כריסטיאן
המשיח בן האלוהים ,או ' משיח ,וכן קבלה של תורתו ,הכלול הבשורות.
אני מקבל את זה כמו הגדרה נכונה של מה זה אומר להיות נוצרי כפי שהיה בתחילה 200 ,השנים הראשונות אחרי ישו למרבה
הצער זה לא איך נוצרי מוגדרת היום .כפי שהם קיימים היום ,נוצרי נוסף מוגדר מישהו מתבונן השבת ביום הראשון של השבוע( ,יום
ראשון) .למרבה הצער זה לא מה ישו לימד ,לא ההגדרה של מה זה להיות הקדוש של אלוהים.
 .אני רוצה להראות לך .איך ייתכן שאתה לא מתאים של ישוע ההגדרה של מה זה להיות הקדוש של אלוהים ,אבל במקום זה
איך אתה למעשה בצע בבשורה שקרית של השטן ,אינך אפילו יודע זאת .זה שגיאה זו נגרמת על ידי השקרים של השטן שגורמים לך
נוצרי כפי שזה מוגדר היום ,אך גורם לך ליפול קצר היות הקדוש של האל .יש הבדל.

הגדרת קדוש של אלוהים
איך ישו מגדיר את הקדושים של אלוהים?
"אלה אשר לשמור על המצוות של אלוהים ,ויש העדות של ישוע המשיח?" התגלות 12:17

אם אתה הולך התנ ך שלך תסתכל על פסוק זה ,תראה כי זוהי ההגדרה של אלה אשר "הדרקון" גורם למלחמה .הדרקון הוא
השטן ,אז אם הוא עושה מלחמה על מישהו ,אז הם חייבים לפי ההגדרה להיות אלה אשר "צדיק בעיניו של אלוהים ".איזו סיבה השטן
יצטרך לעשות מלחמה עם מישהו .כבר נפל דרך האלוהים?
אם אתה גר בחיים של מוסריות ,ואז איזו מטרה השטן יצטרך לעשות מלחמה עם אתה? מטרתו של השטן היא לגרום לך להפסיק
לתת נכונה ואמיתית סגידה לאלוהים .אם אתה כבר נמצא אי-ציות לחוק האלוהים אתה כבר מישהו שלא הקדוש של אלוהים .השטן עושה
מלחמה על אלה שאינם צדיקים בעיני אלוהים ,שחיים את חייהם מוסריותו של אלוהים.

מי ממשיך
החלק הראשון של ההגדרה של ישוע היא כי הם "אלה ששומרים על ".השאלה היא" ,מה הם שומרים?" התשובה לשאלה הזו
היא" ,המצוות של אלוהים ".אנחנו חייבים לשאול עוד שאלה" ,מה זה המצוות של אלוהים?" התשובה לשאלה הזאת ,אם אינכם
בטוחים ,עשרת הדיברות באופן ספציפי ,וכל שאר האלוהים של הדברות הנגזרים או כבסיס שלהם ,עשרת הדיברות כפי מקבלים את
הספרים של התנ ך.
זוכר :עשרת הדיברות הם קיצור של כל אשר כתוב בספרים של התנ ך .כל מצווה יש משמעות מעבר לכך המילים המרכיבות
את המצווה .אלוהים נתן לאדם עשרת כדרך הנתינה קל לזכור סיכום של כל מה שהן מציבות.

יש לך עדות
החלק השני של ההגדרה של ישוע היא כי הם "אלה שיש להם את עדותו של ישוע המשיח ".אז שוב אנחנו מחויבים להמשיך
לשאול את השאלה" ,מה היה זה שנתן ישוע המשיח עדותו של?"
ישנם שני חלקים כדי מה שישו נתן עדות בדבר.
הראשון :ישוע העיד שהוא בנו של האלוהים ,והמשיח ,המתרגמת לישו להיות אלוהים בדמות אדם השמים ,לאותו אל מי נתן
 Mosesעשרת הדברות ,הגיע לכדור הארץ בגופו של אדם ,מראה את ילדיו הסורר את הנתיב חזרה אל הצדק ,אשר הם שתעיתי
להתרחק ממנו.
השני :ישוע לימד צדקתו ,בדמות דרך האלוהים ,אשר הדרך של המוסר ,אהבת אחים.

? אתה קדוש של אלוהים
אז שוב שלשאול את הקורא ,את הקדושה של אלוהים ,הכרתם כל הדרישות של מה הגדרה זו כרוכה הראשונה הנוצרית של
 200השנים הראשונות לאחר שישוע היה למעשה מתאים לתוך ההגדרה הזאת ,אבל אז השטן החלו אנשים מפתה ,וכן באמצעות שקרים

תרמיות ,החל לתת הגדרות של כתבי הקודש ,זה לא היה כמו המחבר( ,אלוהים) ,היה מיועד במקור .כבר הראיתי לך חלק השקרים
האלה ,בשיעורים הקודמים ,ואני אמשיך לעשות זאת לאורך כל השיעורים הללו ,פרקים.

הליכה הליכה
ישנם שני היבטים שמוצג ההגדרה שלעיל לתת הגדרה מה זה אומר להיות נוצרי.
 .1קבל מאמינים שישוע הוא בן האלוהים :שכל מי שמתקשר עצמם נוצרי זה דיברתי ,לקבל את זה.
 .2קבל חיה על תורתו של ישוע ,כפי שהם מאויתים בבשורה הקדושה של אלוהים ,אשר ניתן למצוא העמודים של התנ ך .היא זו
הנוצרים היום מהתחזית.
כל נוצרי זה דיברתי הבטיח לי שהם מאמינים ללא ספק שאין במשיח ישוע ,הוא ואני תמיד יהיה ,בנו של אלוהים .כמה אינם כל-
כך בטוח כי ישוע המשיח הוא אלוהים בדמות אדם ,אבל ,משם ,שרובם עושים .זה אומר לי כי אשר דיברתי לחשוב ,כי הם אמת של
כריסטיאן ,על סמך זה הרכיב הראשון של ההגדרה.
 .זה הרכיב השני של הגדרת את זה כמעט כל מה דיברתי ליפול קצר .שוב ,הרכיב השני מראה לנו עליך לקבל את תורתו של
ישו ,כפי שהם כתובים בבשורה הקדושה של אלוהים.
" מוגדרת בתור :כדי לאשר את קבלת עובדה או האמת להשלים עם זה ,לסבול משהו
" משהו? המילה"מסכים
מה זה אומר"מסכים
ללא מחאה או מנסה לשנות את זה ,להודות כי משהו נכון .איך זה מתרגם לאמונה בישוע ,הוא להבין כי הנאמרים מפי ישו מתקיימים כפי
שהם נכתבו על ידי השליחים של ישו .כי עליך לקבל את המילים הללו ואת המשמעות ישו נועד ,מבלי לנסות לא מסכים ,או לשנות את
המשמעות שיתאימו להעדפות שלך.

ישוע הגשים את חוקי האל
עכשיו ,ישראל ,מה ערב האל האל מחייבים אותך ,אבל כדי פחד אלוהים האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ואת לשרת את האל
האל בכל לבבך ,עם כל נשמתך .דברים 10:12
הראיתי בשיעורים קודמות איך שישוע לימד את המוסר ,ובכך שהוא לא מפר את חוקי (מוסר) של האל .אני גם הראו כי ישוע
הדיבר הראשון מצביע על המילים אשר את ספר דברים כי ישוע הוא הפניה זה לאלוהים אהבה עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש באה לידי
ביטוי על ידי שמירה על עשרת הדיברות.

? אלוהים דורש מכם?
מה ערב האל האל מחייבים אותך? במילים אלה  Mosesשואל כל המעוניינים לתת סגידה לאלוהים ,מה זה זה שואל את האל
שלהם ,או פקודות מהם?

לפחד האל האל
אבל לפחד האל האל ,התשובה חלקית ,אבל מה המשמעות של פחד אלוהים? המילה האנגלית "פחד" מוגדרת בתור ,כדי לגרום
טרור ,חרדה ,חרדה ,אזעקה ,אימה ,מטענים ובהלה .הגדרה זו היא כמו השטן רוצה שאתה צריך לחשוב על אלוהים ,כי אתה צריך לפחד
אותו כמעין יצור נורא ,מהיר כדי לנקום על אף מי ממושמע ,לאחר לו ,אבל זה לא .כמו שאלוהים מתכוון כאשר הוא משתמש במילה
העברית המקורית" ,יארה" { yawריי} אשר מוגדר ,אותו ולכבדו ,כדי לגרום לפחד  ,צריך לפחד ,לתת כבוד אל.
המילה "כבוד" עוד יותר מוגדר ,כדי לתת כבוד ,הערצה ,פולחן ,יראת כבוד ,ההערצה ,מסירות .כפי שאתה יכול לראות ,על ידי
הולך בשפה המקורית שבה נכתב הספר של ספר דברים ,הבנה שונה לגמרי של מה שאלוהים רוצה מאיתנו המבהיקים דרכם זוהי האמת
של אלוהים ,למצוא דרך שלי חרוץ לימוד התנ ך שלי נכונות לחקור מעבר לתפיסות הנוכחי כדי למצוא את האמת המלאה.
אלוהים לא רוצה יפחדו ממנו להיות מפחד ממנו ,הוא רוצה להראות כבוד לכל זה הוא עומד ,לתת לו הערצה ומסירות ,בדרך זו
תיתן לו פולחן .היא זו דרך זו את "פחד ה' אלוהיכם".

הליכה בדרכים האל
ללכת בכל דרכיו; השאלה צריכה להישאל ,מה דרכים של אלוהים? רק יכולה לקבל מענה לשאלה זו ,אם אתה יודע מי זה
אלוהים .הראיתי בשיעורים קודמות ,אלוהים מוגדרת על-ידי עשרת הדיברות ,מוסריות נוספים ללמד אותנו על ידי ישוע .ברגע שאתה
לומד כל כך ואז תוכל לדעת מהן כל הדרכים של האל.
ולאהוב אותו; שוב ,עלינו לשאול שאלה ,איך אלוהים אמר לנו לאהוב אותו? התשובה לכך מצוי דברים  .10:13כאשר אנחנו
שומרים את עשרת הדברות ,המוסרי של תורת ישו ,אנחנו נמצאים מפגין אהבתנו לאלוהים.
 ,לשרת את האל האל בכל לבבך ,עם כל נשמתך :המילה "לשרת" מוגדרת בתור :לעבודה ,לתת עזרה ,לסייע ,וכדי לסייע .כפי
שניתן לראות אלה מילים נרדפות שאלוהים לא רוצה את זה .אנחנו נהפכים לעבדיו ,אבל זה נהיה שלו מוכן הסייעות העוזרים.
ב באיזו צורה ואז לוקח את הסיוע הזה? אלוהים נותן לנו תשובה על כך בהמצווה השנייה שלו .בהמצווה השנייה שלו ,מצווה
שאנו סוחבים על העבודה שהוא התחיל ,לאהוב אחרים כפי שיהיה לנו אחרים אוהבים אותנו .זה מתרגם החוצה כדי להראות לאחרים את
הדרך אלוהים של ,בדיוק כפי תורתו של ישוע הראה לי ולך אלוהים של.

לשמור על המצוות
כדי לשמור על המצוות של אלוהים ,וחוק שלו ,אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד? דברים 10:13
ב דברים  10:12אלוהים שואל שאלה ,ואז ב -דברים  10:13אלוהים עונה על השאלה שלו .אם אתם רוצים לתת אמיתי ונכון
סגידה לאלוהים ,ולעשות כפי שאלוהים ביקש מכם ,אז אתה חייב לשמור את המצוות של אלוהים ,אשר מבוססים על עשרת הדיברות.
אחרים כל המצוות שניתנו בתנ ך נגזרים מ ו  in deference toעשרת הדברות.

אינם מפרים את עשרת הדיברות
בהמשך הראיתי בשיעורים קודמת כיצד ישוע אומר לנו כי אף אחד לא חוקי האל יוסר על חוקי האלוהים עד כל מתגשמת.
יומת ולכן יישבר אחד הדיברות לפחות אלה ,יהיה ללמד גברים כל כך ,הוא ייקרא המעט בממלכת השמים :אבל יומת יהיה לעשות
וללמד אותם ,זהה ייקרא נהדר במלכות השמיםMatthew 5:19 .
כאשר תמקם כל זה בהקשר של מה ישו מלמד אותנו ,זה אומר לי כי עשרת הדיברות הם כמו חוקי והכרחי עכשיו למי קוראים
לעצמם כריסטיאן .כמו שהם היו עבור הישראלים הראשונים בתקופת  .Mosesזה אז ניתנת תמיכה בהגדרה של ישוע אשר היא הקדושה
של אלוהים.

ישוע מגדיר קדוש של אלוהים
אז זה אומר לי כי ההגדרה מלא ושלם של להיות נוצרי לכלול גם מה זה מוגדר בתור כדי להיות הקדוש של אלוהים ,אשר ,מי
לשמור את המצוות של אלוהים ,ויש העדות של ישו הנוצרי .התגלות 12:17

הדברות לא זמני
הראיתי איך השטן שיקר כשאמר" ,עשרת הדיברות הם הסדר זמני בין אלוהים לבין היהודים" .כל מה יש נשא ישו אומר לי שזה
שקר.
לכן ,כל עשרת הדיברות הם כדי להיות כל הזמן ,לא רק על אלה תמצא הנוח .לי פירוש אלה אשר קוראים לעצמם כריסטיאן
ולצפות ביום הראשון (יום א') כמו השבת אינן למעשה הנצרות כפי שהוגדרה.

שבת ביום השביעי
המצווה הרביעית היא מאוד ברורה ,כי שבת או יום השביעי בשבוע השבת הקדושה הלורדים.
השטן שיקר כשאמר" ,היה כבר ביטל את השבת ביום השביעי ,כי שמירת השבת הועבר ביום הראשון של השבוע"  .אין
בבשורה הקדושה של אלוהים איפה אלוהים או אלוהים נותן הוראה או פקודה כי השבת הועברה ביום אחר . .אין בבשורה הקדושה של
אלוהים איפה אלוהים או אלוהים נותן הוראה או פקודה שהיא ביום הראשון של השבוע הקדוש או קידש על ידי אלוהים .גם את"מסכים
"
מאמינים כי המילה של ישו היא אמיתית ,או שאתה נופל קצר של היות הקדוש של האל ,ולהמשיך את המסורת של התבוננות ראשון כמו
השבת .לא רק כמס שפתיים להיות כריסטיאן" ,מדבר לדבר ",אבל "הליכה ללכת ",על-ידי ביצוע כמו אלוהים-ישוע מלמד אותנו.
קדוש של אלוהים

ישוע לא בא להשמיד
בשיחות עם רבים אשר קוראים לעצמם כריסטיאן ,מצאתי שמעטים באמת יודעים מה שישוע לימד או זה גם מתייחס אל מצוות
האלוהים . .בוא נראה לכן-מה ישוע היה לומר על עשרת הדיברות.
אחת ההערות הראשון שישוע הופך הספר  Matthewבנוגע לעשרת הדברות זה;
חושב שלא כי .באתי כדי להרוס את החוק ,או הנביאים :לא באתי להרוס ,אבל להגשיםMatthew 5:17 :
עבור טורוס",עד השמים ואת הארץ מעבר ,כלל או כזית כלל לא יעבור מן החוק ,עד כל להתגשם" Matthew 5:18
יומת ולכן יישבר אחד הדיברות לפחות אלה ,יהיה ללמד גברים כל כך ,הוא ייקרא המעט בממלכת השמים :אבל יומת יהיה לעשות
וללמד אותם ,זהה ייקרא נהדר במלכות השמיםMatthew 5:19 .

הגדרת המילה "למלא"
נלקחה על ידי העצמי שלה ,זה נשמע כמו ישו הרגע אמר כי הוא בא כדי למלא את עשרת הדיברות .המפתח להבנת פסוק זה,
היא כי אתה צריך לדעת מה פירוש המילה "למלא את" .השטן יהיה לך להאמין שזה אומר להביא לסיומם עד לנקודה של טיוח זה מיושן,
או כבר לא בעל חשיבות אלה אשר מצהירים על ישוע כמושיעם .זה חשוב ,הימנעות שקריו של השטן ,כי אתה לא לוקח הפסוקים
מהקשרם .מכיר את במלואו או בהקשר של מה הפסוק הוא ביחס ולאחר מכן תוכל לדעת את המשמעות האמיתית של הפסוק.
המילה "למלא את" מוגדרת בתור :כדי להשיג כדי להשיג ,להבין ,כדי לספק ,כדי להצדיק ,כדי להביא ,כדי להביא לסיום.
המילה " "Realizeמוגדר עוד יותר :כדי להבין ,להבין ,להעריך ,להבין ,לזהות .
כפי שאתה יכול לראות ,ישוע אומר לנו כי הוא בא להגשים את החוקים ואת הנביאים כך אנו להבין אותם ,כדי להיות מסוגל
להבין למה הם מתכוונים ,להעריך ,להבין את המשמעות שלהם ,וכדי מזהה כי חוקי האלוהים הם סימן של אהבתו לנו ,על ידי אתה ואני
שומר על חוקי האלוהים  ,אנחנו בתורו להראות לאל שאנחנו אוהבים אותו.

" .לא" באתי כדי להרוס
חושב לא באתי כדי להרוס את החוק ,או הנביאים :ישוע אומר לנו במילים שלו שיש לו לא באים להרוס את החוק או
הנביאים .או שאתה מאמין דבריו של ישוע כ ,true -או אתה .מאמין לשקרים של השטן.
"  ,איך אתה יכול להרוס את החוקים? שאלה גדולה אף יותר הוא איך אתה הורס הנביאים? אם מניחים
מה המשמעות של"להרוס,
צלחת קרמיקה על שולחן ותתחיל דפיקות על זה עם מוט ,אתה תצליח להרוס את המנה על ידי לצמצם אותו לתוך מיליון רסיסים של
אבק .אבל איך אתה הורס נביא?

מהו נביאים של אלוהים
זה מביא אותנו לשאלה אחרת ,מה ישו מדבר כאשר הוא מתייחס הנביאים? מהו נביא זה בעל פוטנציאל שנהרס? כי אלוהים
מדבר על נביאים ,אנחנו חייבים להניח כי הוא מתייחס נביאי האלוהים .בשיעורים אחרים הסברתי מה הנביא של אלוהים הוא" ,אחד עד
אשר צפנת ",כל כך; בבאיזה אופן אתה להרוס או להביא לסיומם נביאי האלוהים?
הנביאים היו גברים שאלוהים נתן הוראה ,ואז רשמתי את מה שאלוהים הורה להם לכתוב .אשר הם רשמו זה הספרים של התנ
ך .באיזה אופן אתה להרוס אדם מת זמן רב? לכן אצטרך להניח שזה לא האנשים ישו מתייחס אבל העבודה או השירות הם לבצע עבור
האל.
נביאי האלוהים כתב את הספרים של התנ ך .הספרים של התנ ך הם הבשורה הקדושה של אלוהים ,אלוהים חיה מילה ורוח
הקודש .אם ישוע אומר לנו שיש לו "לא" כדי להרוס את הספרים של התנ ך ,אבל להביא אותם במלואם ,כך אנו מבינים ,להבין ,אז איך
הוא להשיג את זה?
הספרים המרכיבים את הברית הישנה לא הושלמו בכוחות עצמם .ישנם דברים רבים המדוברת של הספרים האלה שנתפסים לא
מלא עד לך לקרוא את ספרי הברית החדשה ,יש דברים המדוברת של כל הספרים של הברית החדשה הם אינה מובנת במלואה עד שאתה
חוזר על הספרים של הברית הישנה .יחד הם יוצרים עבודה כל יחיד" ,דבר האלוהים".
את תורתו של ישו נבואותיו הם מה נתנה גירוי השליחים ,נביאים מאז שישוע כותב את ספרי הברית החדשה .זה בכתיבת ספרי
הברית החדשה ,ישוע הביא הנביאים תתגשם .ישוע סיים את אשר לא היה שלם .את הבשורה של אלוהים ואת תורתו שסופקו על-ידי
מילות האל הקדושות הובאו במלואם (מילא) על ידי כתביהם של הספרים של הברית החדשה .על ידי אלוהים להביא את דבר האלוהים
השלמה ,אנחנו עכשיו ניתן כדאי להבין ,להבין ,כל שאלוהים אומר לנו.

איך אתה הורס באופן חוקי האל?
השטן יהיה לנו להאמין כי מה אלוהים אומר לעיל מתייחס המצווה הרביעית בעיקר .השטן אומר לנו כי השבת ביום השביעי
בוטלו ,כי השבת היא שחלים ביום הראשון של השבוע ,מכאן ואילך.
זה הדיבר הרביעי כי אנהל את ההערות שלי בדיון הבא .דרך אחת כדי להרוס את אחד עשרת הדיברות היא להעביר חוק חדש
אשר הופך את החוק המקורי מיושן .לא הצלחתי למצוא בשום מקום בכתבי התנ ך שבו אלוהים או אלוהים כתב כל חוקים חדשים; לגבי
את הדיבר הרביעי ,בדיוק ההפך.

 Expandsישוע על המשמעות
ישוע נותן דיון לגבי את המצוות של אלוהים ,אפילו ומרחיב על משמעותם . .זה לא איך אתה להרוס ולא לשכתב את חוק ,אלא
להפוך אותם יותר מובן .זה אומר לי ,כי ישו מודיעה לנו ,כי עשרת הדברות לא הושלמו ,כי הוא בא כדי להביא אותם במלואם.

אין סמכות גבוהה יותר
דרך נוספת כדי להרוס את החוק הוא צריך סמכות גבוהה לקבוע כי החוק אינו מיושן או בניגוד לרצון הסמכות גבוה יותר .ישוע
אינו סמכות גבוהה אל אלוהים הוא אלוהים ואין שום סמכות גבוהה יותר מאלוהים .חוקי האל נכתבו על ידו ,האב ,הבן ,שכך שלמעשה
אין סמכות גבוהה יותר .ישוע אומר לנו כי הוא לא בא להרוס את חוקי; לכן ,זה אומר לי כי החוקים בעינן כפי שכתוב בספרים של התנ
ך.

השטן מתכנן להשמיד את חוקי האל
יש כזה שמתכוון על השמדת או לשכתב את חוקי האל ,זה השטן . .לשטן יש סמכות לשנות את חוקי האל ,אך הוא ,להיות הרשע
בכך הוא ,ניסה לעשות .אז פשוט אותו.

 .תחשיב את

זה , :אם אלוהים לא השתנה כל של חוקי כי שהקים ,ישוע המשיח הרחיבה על המשמעות של חוקים אלה

כדרך של שיפור אותם ,וכדי לא להרוס אותם ,אז אתה לא חושב שזה חכם מצידך לציית האלוהים ,ולא להסתכל בחשדנות בכל דבר זה
אומר כי חוקי האל כבר לא חלים על הנוצרים?

אני לא בא להרוס ,אבל להגשים.
? נתת התחשבות מה אלוהים אומר כאשר הוא אומר שהוא בא למלא? הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא להגדיר את המילה
" מוגדרת על-ידי במילון  Encartaכמו :לעשות מה שצריך כדי להביא או להשיג משהו צפוי ,או בלתי מושגת
להגשים .המילה"למלא את
הבטיח ,כדי להשלים ,או להביא לסיום .אין שום דבר מכל הגדרה זו שמרמז כי המילה למלא את האמצעים כדי להבהיר מיושן או להרוס
כאשר הוא הביא לסיום.
אני יכול להבין איך המילה להגשים עלול לגרום לך לחשוב כי חוק פעם מילא לכן עיבוד מיושנים או בוטל .אבל מה עם
הנביאים ,כיצד אתה להגשים נביא או להשמיד אותם.

איך ישו ממלא את חוקי האל
לאחר לספר לנו כי הוא לא בא להרוס אבל כדי למלא את ישוע נותן דוגמאות כיצד הוא ממלא את חוקי האלוהים.

 Expandsישוע" ,לכבד את אביו ואמו"
למה תלמידיך דאיכא המסורת של הבכירים ,כי הם שוטפים לא את הידיים שלהם כאשר הם אוכלים לחם? אבל הוא (ישו) ענה
ואמר להם",למה יה גם במצבנו במצוות האל על ידי המסורת שלכם? כי אלוהים ציווה ,אומר",כבוד אביך ואמא :והוא ,זה  cursethאב או
אם נתן לו למות המוות ".אך יה אומר",יומת אומר אביו או אמו ",זו מתנה ,על ידי כלל אתה  mightestלהיות שהרוויח על ידי בי; כבוד לא
אביו או אמו ,הוא יהיה חופשי .וכך הפכו  yeבמצוות אלוהים ללא השפעה על ידי המסורת שלכםMatthew 15:2-6 .
את הדיון הזה על ידי ישוע מתייחס  th5מצווה של אלוהים ,לכבד את אבא ואמא שלך; מה אלוהים מסביר הוא המסורת נוסדה
על ידי זקני בית מקדש דורות רבים ,כי אם בן נתן מתנה או תרומה בית המקדש ,ולא באמצעות הכסף ב התמיכה של ההורים שלו ,אז לא
היה חטא ,כי הבן לא יהיה תוך הפרת  th5המצווה.
כפי שאתה יכול לראות על ידי ההערות של ישוע ,הוא ישוע משווה את זה כדי לקחת את החוק של אלוהים ,שינוי המטרה שלו
ומשמעות ,ביצוע החוק של אלוהים ללא השפעה .להיות ללא אפקט" ",נועד להיות שניתנו מיושן או נהרסו .מה ישו מלמד כאן הוא כי
תורתו של אלוהים " .לא" נהרס ,אלא כי המסורת של זקני בית מקדש ,הוא מפר המצוות של אלוהים.
 .משמעות הדבר היא כי ישוע אומר הפרושים הללו ,כי זה הם רוע וסוכנים של השטן ,כי מניחים את המסורת של בית המקדש
מעל האלוהים .בדיון הזה ,אלוהים מראה לנו  th5המצווה היא עדיין בתוקף ,כי זה המסורות והמנהגים שהוקם על ידי זקני בית מקדש מה
שרע .בדרך זו ,ישוע מלמד את עשרת הדברות.

ישוע מתרחב" ,לא תרצח"
יה שמעתם כי נאמר על ידם של זמנים עברו",לא תרצח;" ,אהרוג את מי שצריך יהיה בסכנה של פסק-הדין :אבל אני אומר לכם",כי
מי שצריך הוא כועס שלו אח ללא סיבה יהיה בסכנה של פסק-הדין :יומת אומר לאחיו",Raca",יהיה בסכנה של המועצה  ,:אלא יומת אומר,
"אתה טיפש" ,האם יהיו בסכנה אש גיהינוםMatthew 5:21-22 .
" כפי שאתה יכול לראות ,ישוע באמצעות תורתו הרחיבה על המשמעות של"לא תרצח",
זה ישוע מדבר  th6מצווה",לא תרצח.
כמובן שהיא אחת של עשרת הדברות .אם ישוע מלמד אותנו היבטים של עשרת הדיברות ,והוא לא רק מלמד אותנו אך ומרחיב על
המשמעות ,ואז זה לא נכון כי אנחנו כמו הקדושים של אלוהים ,צריכים לחיות בתוך מסגרת העבודה של תורתו ,שלהיות עשרת
הדיברות?

מה שיעור לימד
בפסוק לעיל עלינו לשאול" ,מה ישו מלמד אותנו?" בפסוקים אלה ,יש לי בעיה להבין בדיוק מה ישו מנסה להגיד לי ,אז
בתפילה ביקשתי הבהרה ,זה מה שאלוהים גילה לי.
אני למאמין אדוק מילים ,ואת המשמעות של המילים הללו ,והכוח שניתנה את המילים הללו כאשר נאמר על ידי אלוהים ,או
"? אני בטוח שתסכים
" .המשיח הוא מתייחס אלה אחים",אח
אלוהים .לכן ,יש לי לשקול ,מה זה אומר ,על ידי פנייה עבירה נגד"אח שלו
שהוא לא התנהג כך מגבילים .המשיח מתייחס קרובי הדם של האדם? למרות אפשרות ,אני לא חושב כך המשיח התייחס כל האנושות
בכללותה? אני לא חושב .לאורך ההיסטוריה של העם היהודי ,זה ברור ,כי הם תמיד שמרה את עצמם מלבד אלה לא חולקת .במערכת
היחסים שלהם עם אלוהים .אלוהים עצמו מראה לאורך כל מערכת היחסים שלו עם שלו הנבחרים הוא לא להחזיק את אנשיו לגעור
כאשר הם ביצעו רצח עם נגד עמים אחרים בו הם נתקלים .אני אפנה אתכם ,דברים .6-7:1
ישו ולכן מתייחס אחרים שיכולים להיחשב אחים ,האמונה של האדם?  .זה מה נוטה להאמין שהוא התייחס .אני מאמין שהוא
פירוט זה בקישורים הבאים.

ישוע מרחיבה את המשמעות
ביתר הכבשים
וכבשים אחרים יש לי ,אשר אינם של הקיפול :אותם גם אני חייב להביא ,הם ישמע את הקולי; שם יהיה קיפול אחד ,ורועה אחד.
ג'ון 10:16
כאשר ישו קם לתחייה ,לטיפול מיוחד לעם ישראל בא אל קיצו .האל ברית לעם ישראל ,נקבע כי האמנה (חוזה) יישאר בתוקף
כל עוד העם לעם ישראל תשמור על האמונה ,מה שאומר לשמור את עשרת הדברות .המשיח הוא התגשמות הנבואות שהובילו המשיח,
לעם ישראל לא לקבל את זה ,שם אותם מחוץ האמונה כפי האל עצמו יש אייתו את זה .עם זאת ,כיחידים ,העם היהודי יכולים להיכנס אל
הברית החדשה עם אלוהים; הם צריכים רק לקבל את ישוע בתור אלוהים בדמות אדם ולקבל ישוע הביא לסיום את החוקים ואת נביאי.
בהתייחסו המשיח הוא ביתר הכבשים ,לפרש את זה בתור כלומר אחרים של האמונה ,כי אינם היהודים ,או אלה אינם צאצאי
יעקב ,זו נקודה בזמן; כאשר אלוהים אומר לנו זה ג'ון  ,10:16זה יהיה הפניה הגויים ,את הרצון שלו כדי להביא אותן לתוך האמונה
האמיתית של אלוהים.
היהודים לא מקבל את ישוע כמשיח ,אלוהים בדמות אדם ,אבל הם של האמונה כי זה ממערכת היחסים שלהם עם אלוהים כי
ישוע בנו כנסייה שלו .הדרך היחידה שיהפכו יהודי אחד עם אלוהים ועם חלק של הברית החדשה עם זאת ,אם הם יסכימו שישוע הוא
המשיח.

המוסלמים הם אחים של האמונה ,כמו  Mohamedכתב בקוראן" ,נוצרים ויהודים הם של הספר" .יש רק אחד בספר
 Mohamedיכול להיות ,אפרופו ,וזה מכתבי הקודש של אלוהים .אני אומר את זה כי אמונתם המבוסס על צוואות הישן לפני תקופת
 .Mosesזה אומר לי ,הקוראן הוא לא ספר עצמאי ,אבל  Mohamedהזה כתב את זה כהמשך של הספרים של התנ ך ,הוא נביא האל .זה
ניתן לתמוך בדורות האחרונים הראשון לאחר  ,Mohamedהמוסלמים חיו בשלום ובהרמוניה עם יהודים ונוצרים כאחד; זה לא היה עד
הכנסייה הקתולית ,במהלך מסעות הצלב הנוצריים ,הכריז מלחמה על המוסלמים שפרצו שנאה בין שתי הדתות ,עכשיו ,אנחנו יודעים מהו
הכנסייה של רומא ,או שכחת.
בספר חזון יוחנן אומר לנו .זה רק עניין של זמן לפני אלה של הנוצרים ,המוסלמים הדתות היהודית ישולבו הפולחן אמת אחת
של אלוהים; כל הנדרש הוא עבורם לראות שישוע כאלוהים בבשר ,המשיח ,ולא לאמץ את עשרת הדיברות של אלוהים ,את תורתו של
ישו .צעד ענק אני מודה ,זה לעולם לא יקרה כדת ,אבל אנשים יוצג את האור של האמת על ידי אלוהים . .ידעתי שזה יקרה כי ישוע אומר
לנו שכן שלו נבואות על אחרית הימים . .זה בדרך זו ,כי ישו הוא אפרופו ביתר הכבשים .

כמה כועס
איזה מין כעס עליך יש לך לעוד שתגרום את ישוע להזהיר אותנו .כי זה יכול לגרום בשיפוט ,לעזאזל אש ,אשר ישוע משווה את
הכעס הזה עם זה להרוג מישהו?
ישו גילה לי כי לחוש שנאה לאדם אחר בלי סיבה הגיונית ,היא היבט של מה שהוא אומר בשיעור זה .אם אתה שונא מישהו
שנראה שונה ממך ,או שיחות שונה ממך ,או של מי יש מנהגים שונים ממך ,או שהעור שלה הוא כהה יותר או בהיר יותר שלך ,בקיצור
להיות גזען ,או קנאי ,אז אתה בסכנת האורתודוקסיים אש הינה מה שישו מזהיר אותנו בקשר .כאשר מישהו הוא גזען ,כעס ושנאה שלהם
חסרת בסיס כדי מוצדקת לכעס שלהם .הם שונאים .מפני שהם שונאים ,בלי חוש סיבה .לכן ישוע משווה זאת על הריגתו של מישהו ,כי
אם נשאר פסטר ולגדול ,רצח הוא לא הרחק מאחור השנאה.

השטן רוצה לשנוא אותך
השטן רוצה אדם ששונא את אחד לשני ,כאשר אנחנו שונאים אחד את השני שאנו נמשכים ונפרדים ,אחדות האנושות לאלוהים
שבור .בדרך זו גם .לשטן יש כוח ושליטה על איש להילחם נגד הדחף להיות גזען ,היא הצד עם רצונו של אלוהים ואת תורתו של ישוע.

ישוע מתרחב" ,בגידה"
יה שמע שנאמר על ידם של זמנים עברו",אתה ואזי לא תנאף :אבל אני אומר לקרבך",כי מי שצריך  lookethעל אישה לתאווה.
אחריה הגולמיות נאף איתה כבר בלב שלוMatthew 5:27-28 .

" שוב פעם ,אלוהים לא רק מלמד אותנו אלמנטים
" כמו גם את הדיבר העשירי",לא תחמוד.
 .זה  th7המצווה",אתה ואזי לא תנאף,
של עשרת הדיברות ,אך הוא מתרחב על משמעותם .מה הוא אומר לנו כאן ,כי זה לא רק המעשה הפיזי בביצוע ניאוף או ניאוף זה חטא,
אבל לחשוב על פעילויות כגון; לקולוניאליזם על דברים שכאלה היא חטא גם כן.
זוכר :אלוהים נתן לחיי אדם .בזה אנחנו חתיכה מאלוהים; ככזה הוא איתנו תמיד ,בין אם אנחנו נשמח באהבתו של אלוהים ,או
כאשר אנו עוסקים דברים לשים אותנו נגד חוקי האל .אם אתה לוקח את הזמן ללמוד על הניסוח של המצווה השביעית ,תגלו כי כל מגע
מיני אחרים מאשר בין בעל ואשתו ,הם חוטאים .בקיצור ,יחסי מין מחוץ לנישואין הוא דוחה אלוהים ולכן חטא .תן לי לחזור על זה" ,כל
סקס הוא חטא ",הפעם היחידה שאלוהים מאפשר סקס וזה אינו חטא ,היא מתנה שניתנה לבעל ואישה כמתנת חתונה . .מתנה מאלוהים ,כי
אלה שני נכנסו לתוך נישואים קדושים ,הפכו את הנדרים של המחויבות בין אחד לשני הכול שם העד הנישואין.

ישוע ,גירושין
הגולמיות נאמר",יומת יהיה לכלוא את אשתו ,תן לו לעשות אותה כתיבת הסכם גירושים , ":אבל אני אומר לכם",כי יומת יהיה לכלוא
את אשתו ,חוסכת סיבת ניאוף causeth ,אותה תנאף :ואת מי שצריך תינשא לה זה גרושים  committethניאוףMatthew 5:31-32 ".
הפסוקים הנ ל שישו גורם ברור ,כאשר אתה מתחתן זה הוא לכל החיים .הסיבה היחידה כי ישוע נותן איפה מי בן הזוג שלך,
היא אם בן הזוג שלך ביצע ניאוף או ניאוף קודם .אם יש אין ניאוף ,רק תתגרשו ,אז התחתנת ,אתה חוטא ניאוף עם בן הזוג החדש שלך,
אתה גורם בן הזוג החדש שלך תנאף בגלל החטאים שלך.
בימים אלה של מוסר משוחרר ,בגלל השפעת השטן ,אתה לא יכול לשקול את זה רע לקיים יחסי מין מחוץ לנישואין( ,ל
 ,)Fornicateאבל אם אתה רוצה לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה כי הוא ל"אל ,אז עליך לקבל כי כל סקס מכבלי הנישואין הקדוש
הם חטא ,לחשוב אחרת-הוא אחד אשר מקבל שקריו של השטן  ,גורם לך שרץ של השטן ,לא ילדו של אלוהים .אני אגיד את זה שוב ,כדי
לעבוד את אלוהים בדרך אחרת כפי שהוא מצווה היא כדי לא לעבוד את אלוהים בכלל ,אלא המצאה של משלך ,שברירת המחדל שלו
פולחן השטן.

עוד על הגירושין
הפרושים בא אליו ,שאל אותו",זה כדין לגבר לכלוא את אשתו? מפתה אותו .מארק 10:2
הוא ענה ואמר להם מנוחת עולם",מה  Mosesמצווה עליך?" הם אמרו Moses",וסבל לכתוב הסכם גירושים ,ולשים אותה ".מארק
10:3-4
אלוהים ענה ואמר להם מנוחת עולם",על הקשיות של הלב שלך הוא כתב את המצוה הזאת .אבל מתחילת הבריאה שאלוהים עשה
אותם (האדם) זכר ונקבה .למטרה זו יהיה אדם לעזוב את אביו ואמו ,קליב לאשתו; והם טוויין יהיה בשר אחת :אז הם לא טוויין יותר ,אבל
בשר אחד .מה ולכן חיבר האל ,אתן לא יפריד ".מארק 10:5-9

רוב אתה קורא את זה ייתכן זיהו את המילים האלה כמו מדוברות בטקס הנישואין .אין ספק ,תלמידי ישוע ,כמו גם את הפרושים
היו לא בטוחים מה שישו התכוון במילים אלה ,אז הוא הסביר מה הוא מנסה ללמד אותם.
הוא נאום להם מנוחת עולם ,יומת יהיה לכלוא את אשתו ,ולהתחתן עם אחר committeth ,ניאוף נגדה .אם אישה רוצה לכלוא את
בעלה ,להיות נשוי לאחרת ,היא  committethניאוף .מארק :11-12 10
כפי שאתה יכול לראות ,ישוע מלמד על המצווה השביעית ,אתה ואזי לא תנאף .הוא נתן לנו המילים של טקס חתונה נישואין היא
מחויבות לכל החיים ,ואת ההשלכות של אי-ציות את המצווה השביעית ,איך להתגרש יכול להוביל חטא ,גם כאשר אין חטא לכאורה
אפילו על ידי בן הזוג החדש אחרת חפים מפשע.

ישוע מתרחב ,עדות שקר
שוב ,יה שמע כי הגולמיות נאמר על ידם של זמנים עברו",אתה לא ואזי השביעי את עצמך ,אלא ואזי לבצע על ה' דע השבועות":
אבל אני אומר לכם",נשבע .בכלל לא; גם על-ידי השמים; אני מחפש את כס המלכות של אלוהים ".ולא על-פי האדמה;  .אני מחפש את הדום
שלו :גם על ידי ירושלים; בשביל זה היא העיר של המלך הגדול .גם מות אתה נשבע ראשך ,כי אתה לא יכול לעשות אף שערה לבן או
שחור .אבל התקשורת שלך להיות ,כן ,כן; לא :,עבור כלל הוא יותר מאשר אלה יבוא של הרועMatthew 5:33-37 .
 .זה  th9המצווה" ,ברעך עד שקר".
אתה יכול לכלול גם עם הדיון הזה על ידי ישו ,מילות גסות או דברי לעג ולשון הרע.
אני רואה את זה כמו ישוע אומר לנו ללכת אל תבטיח הבטחות .כי אנחנו לא יכולים או אין לי כוונות שמירה .מה זה אומר?
ישוע אמר לנו שזה אלו המילים זה בא מהפה שלנו זה מטמאים ,לא את מה שאנו מכניסים לפה שלנו .השביעי את עצמך היא לומר
שקר ,או אל תנבלי את פיך ,או כדי להבטיח הבטחה( ,שבועה) ,כי אתה מסוגל להגשים ,או אין לי כוונות שמילאת .כשאתה נותן עדות נגד
מישהו ,הוא שקר ,אז אתה השביעי את עצמך .מה אלוהים אומר ,הוא להחליט לא הצהרות מודגש או מופרכת ,אבל אל תגיד כן או לא,
משהו אחר מוביל את השביל הישר ,אל הדרך אש האורתודוקסיים.
כפי שאתה יכול לראות ,ישוע מלמד אותנו עשרת הדברות ,ואז הוא קושר את כל זה עם השני מצוותיו שני:

על הגבעה
יה שמע כי הגולמיות נאמר",אתה ואזי  love thyשכן ,ואתה שונא את אויבך .אבל אני אומר לכם ,אוהב את האויבים שלך ,יברך
אותם זה מקלל אותך ,לעשות טוב להם ,שונא אותך ,להתפלל עבורם אשר  despitefullyלהשתמש בך ואני רדפו אחריך .כי ייתכן ye
הילדים של אביך אשר בגן עדן :כי הוא (אלוהים) ארצה השמש שלו לעלות על הרע ועל הטוב sendeth ,הגשם על הצדיקים ועל חוסר
צדק .כי אם כן אוהב אותם אשר אוהב אותך ,איזה גמול לקבל אותכם? אפילו לא המרזח לעשות את אותו הדבר אם  yeהצדעה המסדר שלך

בלבד ,ומה לעשות כן .יותר מאחרים עושה אפילו לא המרזח כך? תהיו אתם ולכן מושלם ,אפילו אם אתה אבא שהוא בגן עדן מושלם
Matthew 5:43-48
זהו ישוע  nd2המצווה .מה ישו מלמד אותנו כאן הולך כדלקמן :לסלוח ולאהוב אחרים היא תכונה מוסרית גבוהה מאוד .אם אתם
רק אוהבים מי אוהב אותך ,אז מה יש גדולתו של זה? אבל אם אתה אוהב אלה שונא אותך ,מתעלל בך ואני מתפלל לאלוהים שיעזור להם
מי מתעלל בך לראות את האור של האמת ,אז אתה שם עם אלוהים בשלמות שלך של המוסר.

 .אלוהים אוהב אותך
כאשר אתם חוטאים ,לא אלוהים עדיין אוהב אותך? אלוהים אוהב את נמלץ ואת האבדון ,בדיוק כמו שהוא אוהב את הצדיקים.
הוא אוהב אותם כי הם עדיין יש פוטנציאל של החרטה דרכם הרע ,כל עוד יש להם פוטנציאל ,אלוהים הוא מוכן לסלוח לאחר ממומש
הפוטנציאל שלהם .כל מי שחטאתי ייסלח על ידי אלוהים ,אם הם רק בתשובה החטאים האלו ,לבקש מאלוהים לסלוח להם.
מה ישו מלמד אותנו כאן היא שצריך יש את היכולת הזו לאהוב אפילו את מי ששונא אותנו ,אם ברשותנו זו תכונה מוסרית
גבוהה ,אז נהיה כאלוהים ,מושלם.

אלוהים הוא ישות מוסרית
אתה

רואה! כל מה שישו .לימד אותנו עד כה יש מוסריות .אלוהים הוא ישות מוסרית ,הוא מלמד אותנו את המוסר שלו

בציפייה כי אנו ,הילדים שלו ,ירצה לחקות אותו ולהיות מוסרי את עצמנו כפי שהוגדרו על ידי הבורא.
ששת האחרון של עשרת הדיברות יש מוסריות ,כי ישו הוא הרחבה על אלה שש .עם כל מה שקראנו עד כה ,הוא הוכחה לי,
השטן שיקר כשאמר" ,עשרת הדיברות היו שניתנו מיושן על ידי ישוע" .אם הם מיושנים ,אז למה ישו עשה מאמץ כדי להרחיב על
משמעותם?
כפי שאתה יכול לראות ,ישוע הוא הרחבה על המשמעות של חמש דיברות אלה ,לא להרוס אותם .כדי להרחיב על משהו מציע
כי הם לא היו מלא מראש ,ולכן ישוע מילא את המצוות הללו .על-ידי השלמת אותם ,הוא עשה אותם יותר מובן לנו .זה זה דרך וכן השני
את תורתו כי ישוע מילא את החוק של אלוהים .אם עדיין יש לך ספקות חושב להמשיך באמונותיך חיים ארוכים נוסדה על שקריו של
השטן ,ישו יש עוד דבר אחד לומר על זה.

עד השמים ואת הארץ מעבר
עבור טורוס",עד השמים ואת הארץ מעבר ,כלל או כזית כלל לא יעבור מן החוק ,עד כל להתגשםMatthew 5:18 .

פסוק זה ממשיך את המחשבה .מה ישו מדבר ב Matthew 5:17 -וככזה יש להתייחס בהקשר של כל חשב .ישו אומר "לא",
לא כל עשרת הדיברות שיש להסירו או התעלמות ,לא עד כל מתגשמת .זה מסיבה זו שאנחנו צריכים לוודא .שאנחנו יודעים מה אלוהים
אומר לנו בפסוקים שלעיל.
חושב שלא כי .באתי כדי להרוס את החוק ,או הנביאים :הדבר הראשון שאתה צריך לשים לב כאן הוא כי ישו אומר .הוא לא
יבוא להשמיד .בשבילי שזה מראה המשותף שנערך מאמינים הזה גורם ישו החוקים להיות מיושנים או לא הכרחי ,שמוצג להיות שקר
השקר של השטן .אם תהפוך משהו מיושן ,זה אותו הדבר כמו להרוס אותו .בשני המקרים ,להרוס היא להפוך אותה עוד חשיבות.
 .זה לא מה שישוע עשה ,ישוע מלמד אותנו כי עשרת הדיברות הם עדיין חשוב כל פולחן אמיתי ונכון של אלוהים.

שישה ציוויים מוסריים של אלוהים
להלן החוקים של אלוהים ,בזיקה במוסריות של האל ,אשר מוצג באופן חלקי שש האחרון של עשרת הדברות:
לכבד את אביך ואת אימך;
לא תרצח.
אתה ואזי לא תנאף.
לא תגנוב.
ברעך עד שקר,
לא תחמוד.
האישיות והזהות של אלוהים הוא יותר מאשר אלה שש ציוויים מוסריים לעומת זאת ,את אשר ישוע מלמד אותנו ,מגלה את זה.
ישוע להשלים את רשימת תכונות אופי של אלוהים עם הבאות מוסרי.

המוסר של אלוהים מילא
חמלה,
חבל,
מחילה,
נדיבות,
להיות פשוט,
כנות,
להיות בלי רמאות,
חסר בהתנהגות ( Lasciviousnessמחשבות מיניות לא מוסרי) ,ו
לא יועבר גאווה או מעשים מלא גאווה.

 .זה על ידי שתי התורות הללו ,אשר ישוע הביא על קיום חוקי האל ...לדעת את זה ,אני חייבת לשאול ,עכשיו מתוכם את
החוקים ואת תורתו של ישו או עכשיו את ישוע נתן הגדרה מי שאלוהים הוא ,אנחנו לא רוצים לאמץ את כל אשר הוא האלוהים ולהפוך
המוסר של אלוהים את המוסר שלנו ומשמעות גדולה יותר .ישוע ממלא חוקי האל על ידי הרחבת עליהם במשמעות ותוכן.
אז השאלה היא ,האם אתם ממשיכים לקבל השקרים של השטן החוק כבר שניתנו מיושן והתעלם חוקי האל ,או שמה תאמץ דבר
האמת של אלוהים?

הכל או כלום
יומת ולכן יישבר אחד הדיברות לפחות אלה ,יהיה ללמד גברים כל כך ,הוא ייקרא המעט בממלכת השמים :אבל יומת יהיה לעשות
וללמד אותם ,זהה ייקרא נהדר במלכות השמיםMatthew 5:19 .
אם קודם שני הפסוקים ( 5:17ו )5:18 -להשאיר אותך עם כל בלבול לגבי החוק היה עדיין בתוקף תחת תורתו של ישו ,פסוק
זה צריך עכשיו לעשות ברור ,כי החוק הוא עדיין בתוקף .לא רק זה ישוע נותן לשבח ותגמול למי לשמור על החוק ,באופן Matthew
 ,5:19אלא הוא גם נותן גינוי ועונש עבור מי לא שומרים על החוק.
אתה רואה ,המצוות של אלוהים" ,עשרת הדברות ",הם בתוקף עד כל מתגשמת .ישוע ואז ממשיך לתת לדיון של עשרת הדברות
על ידי הרחבה על המשמעות של ארבע ציוויים מוסריים  6של אלוהים.

שתי הקבוצות של חוקי
חלק מן הבלבול לגבי המשמעות של פסוקים אלה נגרמת על ידי העובדה כי רבים לא מבינים חוקי האל יכול להיות שבור למטה
לשתי קבוצות.
עשרת הדברות ,אשר הם חוקי האל ,ונכתב על ידי אצבע אלוהים באבן ,המסמלת כי הם לנצח ,ו הלכות  ,Mosesנכתבים את ידו
של האדם ,אשר אלוהים מתייחס חוקים ,תקנות .זה מאומת בפסוק הבא.

סעיפיו Moses
גם יותר להסיר כף הרגל של ישראל מחוץ האדמה אשר יש מינתה לאבות שלך; כך הם ייקחו הקדישה את כל כך ציוויתי אותם,
על-פי החוק כולו ,חוקים ,את התקנות על ידי ידו של  .Mosesהשני מתעד 33:8
כפי שאתה רואה ,אלוהים הוא התעקש כי "כל חוק" להיות אישר ,כולל "חוקים ,תקנות ",אשר מסמל כי השניים הם נפרדים,
בתמורה ,ולכן לא שווה .הפסוק ואז ממשיך לספר לנו כי חוקים אלה המהווים חוקים ,תקנות ,היו אלה אשר נכתבו על ידי היד של

 .Mosesאתה רואה ,אלו חוקים ומצוות נכתב על ידי ידו של האיש ",Moses" ,הם רק חוקים ,תקנות ,ולכן הם רק זמנית,
 ,amendableככל-ישו הוא מודאג ,ואילו חוקי האל ,נכתב על ידי אצבע אלוהים על שתי טבלאות של אבן ,הם נצחיים.

 .עלינו לתת פולחן בדיוק כמו שאלוהים ציווה
מה זה אומר בשבילי היא כי אם אתה רוצה לעבוד את אלוהים ,אתה בטח יסגדו לו כמו שאלוהים ציווה ,הוספת משהו ל הוראות
ופקודות של אלוהים ,וגם הפחתה משהו משם .זה ניתנת תמיכה ב הפסוקים הבאים.
יה יהיה לא להוסיף אל המילה ,מצווה עליך ,כך גם יהיה  yeלצמצם שום דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך אשר
אני מצווה עליך .דברים 4:2
שאלוהים מגדיר איך הוא רוצה לסגוד לו ,התיקון לזה חייב לבוא ממנו לא אתה או אני.

 .תחשיב את

זה :השטן אינו רוצה האדם לעבוד את אלוהים ,אז מה יותר טוב למנוע ממך לסגוד לאל יותר כדי לשקר

אותך ולומר לך כי עשרת הדיברות הם כבר לא בעל חשיבות ,כי שבת ביום השביעי (זה להיות הדיבר הרביעי) בוטלו ולשים השבת ביום
הראשון במקומו?

שני שולחנות מאבן
הוא נתן בפני  ,Mosesכאשר הוא יצר סוף מתחבר עם אותו על הר סיני ,שתי טבלאות של עדותו ,שולחנות אבן ,נכתב עם אצבע
אלוהים .שמות 31:18
אתה רואה Moses ,לא כתבת את עשרת הדברות ,שאלוהים עשה ,עם האצבע שלו על שתי טבלאות של האבן .שמתחילים
להראות לך .מתי ישו אומר הוא בא כדי למלא ,הוא הוא עיבוד מיושן .כמה חוקים ,תקנות ,אלה נכתבו על-ידי  ,Mosesבמיוחד אלה
הנוגעים הקורבן של חיות ,אבל חוקי האל" ,עשרת הדברות ",הם לנצח עד כל מתגשמת.

אלמנטים נוספים של עשרת הדיברות
נראה לי כי ישוע נתן אין תגובה או הרחבה של ,של הדיבר השמיני( ,לא תגנוב) ,וגם לא את הדיבר העשירי( ,לא תחמוד) .אני
מחשיב את זה להיות כל כך ,כי אין שום דבר נוסף שהוא להוסיף אחד שייתן משמעות או מטרה ,מלבד מה אלוהים כבר אמר עליהם .אין
שום סיבה להביא לסיום את אשר כבר להשלים.
כפי שאתה יכול לראות ,ישוע מלמד אותנו עשרת הדיברות ,הוא לא רק מלמד את עשרת הדברות ,אבל הוא הרחיב על
משמעותם ,ישוע הביא את החוק של אלוהים ושל הנביאים עד לסיומו .שכעת הם להשלים צריך נפטרים מהן? הם מעובדים מיושן?

להאמין שזה להראות את השטויות שלך ,ואת המזימה שלכם .הביא את עשרת הדברות לסיום ,ישוע ואז קושר את כל זה עם השני
מצוותיו שני:

על הגבעה
יה שמע כי הגולמיות נאמר",אתה ואזי  love thyשכן ,ואתה שונא את אויבך .אבל אני אומר לכם ,אוהב את האויבים שלך יברך
אותם זה לקלל אותך ,לעשות טוב להם ,שונא אותך ,ואני מתפלל עבורם אשר  despitefullyלהשתמש בך ,רדפו אחריךMatthew ...
5:43-44
אני רואה את זה בתור אלוהים מראה לנו ,כי את הדיבר הראשון שלו" ,אלוהים אהבה עם כל הלב הנשמה והנפש שלך",
מוגדר על ידי עשרת הדברות ,על-ידי מלמד אותנו עליהם ולאחר מכן בעקבות תורות אלה על ידי הפניה אל הדיבר השני שלו ." ,די,
אהוב את שכנך"
ישוע זה קושר ביחד שוב בקישורים הבאים:

רצח
עשה שום רצח ,אתה ואזי לא תנאף ,לא תגנוב ,ברעך עד שקר ,לכבד את אביך ואת אימך :ואהבת thy ,שכן כמו את עצמך.
Matthew 19:18-19
אתה רואה ,כמו ישוע נתן לנו מצוותיו שני את הראשון שקשור רחום עם כל נפש ונשמה שלך ,ואז את השני שקשור לאהוב
השכן שלך ,הוא אומר את אותו הדבר כאן .אלא שהפעם הוא נותן רשימה אחדים של עשרת הדיברות ,כמו ההגדרה של איך לאהוב את
אלוהים ,אז אומר  love thyשכן .זה שהוא עושה כדי להראות כי על ידי שמירה על עשרת הדיברות לך למלא את הראשון של שתי
דברות ישוע ,אז על ידי אהבה לשכן שלך ,לך למלא את השני של שתי דברות ישוע.

למה להרוס את מה שישוע מתבסס?
רוב אלה דיברתי לגבי התנ ך רואים את עשרת הדברות הסדר זמני בין אלוהים לבין היהודים ,אבל אם זה נכון אז למה אלוהים
אמר לנו כי אנחנו חייבים לשמור על המצוות האלה כמו זה כל כך ברור שהוא עשה ב . Matthew 19:18-19

האם אתה נוצרי?
אז עכשיו אשאל את השאלה שוב ,יכול באמת אתה קורא לעצמך נוצרי ,אם אתה לא חי לפי תורתו של ישו? ישוע מלמד אותנו
עשרת הדיברות ,כפי שהראתי; לכן אם אתה רוצה לקרוא לעצמך .נוצרי ,יש צורך לשמור את עשרת הדברות .נכון ,גם הספר של

 ,Matthewישוע ידבר רק על אלה המצוות הנוגעות המוסר ,אך כפי שהוא עזב את האזכור של לא תגנוב  ,שלא תחמוד ,זה לא אומר
שאתה חופשי להתעלם מהם ,יותר מאשר עליך להתעלם ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות של אלוהים.
אם אתם עדיין לא משוכנעים על ידי כל שהראיתי לך ,אז מה אתה חושב שישו אומר לך כשהוא אומר"לא כלל או כותרת
" ,זה אומר לי כי עשרת הדיברות הם מצוות האל בברית החדשה" ,ישוע המשיח ",כמו גם חוקי האל בתנ ך ,יהוה .כמובן ,המשיח
יעבור
הוא אלוהים ,לכן אלוהים הוא המשיח .זה היה המשיח אשר נתנו עשרת הדברות  ;Mosesזה היה המשיח אשר עם האצבע שלו כתב את
עשרת הדברות על שתי טבלאות של אבן .זה חשוב כי אתה מאמין בזה ,עבור ,לא האמנתי .גורם לך לא חוץ ישוע כאלוהים בבשר אדם,
המהווה תנאי הכרחי להיות נוצרי ,כמו גם נותן לך את האפשרות של הגאולה.

טוב ורע
כי ייתכן  yeהילדים של אביך אשר בגן עדן :כי הוא גרם השמש שלו לעלות על הרע ועל הטוב sendeth ,הגשם על הצדיקים ועל
חוסר צדקMatthew 5:45 .
אלוהים נותן ראשים הארציים שלו את הטוב ואת הרע .לי את זה מאמת את ההגדרה של שתי דברות ישוע .הם להוביל חזרה
לאל את האב ,את עשרת הדברות ,מעגל של אמונה.

? אתה צדיק
המילה צדקתו משמש בתנ ך מתייחס אלה להמשיך לציית לחוקי אלוהים ,עשרת הדיברות -אם אתם לא חיים בדרך של האל ,אז
אתה לא אלוהים ,אם אתה לא אלוהים ,אז אתה צאצא של השטן.

אלוהים מגדיר את צדקתו
ואז יהיה לכם להחזיר ,להבחין בין הצדיקים והרשעים ,לו  servethאלוהים בין אותו זה  servethאותו לא .מלאכי 3:18
כפי שאתה יכול לראות ,זו הגדרה של מי אלוהים נחשב "צדיקים" ומי שאלוהים מחשיב "וויקד".
זכור :להיות בשירות לא אומר להיות עבד ,אבל כדי להיות מוכן עוזר ,עוזר .ואז זה מרמז כי משרתו של אלוהים הוא לגמרי
מאחורי ,מסכים עם השירות שהוא מספק עבור האל .האם אתה מקבל ומסכים עם חוקי האלוהים ,אם כך ,האם אתה חצוצרה זה לכל אלה
לפגוש אותם לנהל שיחות עם? זה הדרך בה אתם נותנים שירות לאלוהים.

רק הצדיקים יכנסו לגן עדן
כי אני אומר לכם",למעט את צדקתך יהיה החורגות צדיקותו של הסופרים והפרושים ,יה בשום מקרה ,ייכנס לתוך ממלכת גן עדן.
Matthew 5:20
בפסוק זה ,ישוע הוא שהופך אותו די ברור שאם אתה לא "צדיקים" אז אתה לא יורשו לעלות לגן עדן .זה המקרה ,בואו נעבור
על מה המשמעות של להיות "צדיקים" כפי חייב שמוצג זה מוגדר.
להיות צדיק זה לשמור את המצוות של אלוהים ,ולציית
להיות צדיק זה לתת שירות באלוהים.
רק הצדיקים יהיה להיכנס לגן עדן.
שוב ,אני שואל אותך ,האם אתה צדיק?

לכבד את אבא ואמא שלך
חוסר יושר מציגה דרך יפה בפסוק הבא:
אבל כן אומר",אם גבר אומר אבא או אמא ,זה  ,Corbanזאת אומרת ,מתנה ,על ידי כלל אתה  mightestלהיות שהרוויח על ידי
בי; הוא יהיה חופשי ".לסמן 7:11

מתנה ( )Corbanאת אלוהים
 Corbanמוגדרת בתור :א העברית להציע אלוהים או מנחה שבוצעו המקדש בירושלים.
"
המילה"
ו יה סובלת אותו יותר לעשות אלמדו אביו או אמו; עושה דבר האלוהים ללא אפקט דרך המסורת שלכם ,אשר  yeלהעביר :רבים
כאלה כמו דברים לעשות כן .סימן 7:12-13
בידיעה כמוני כי זקני בית המקדש היו מושחתים ,תחת השפעתו של השטן ,שתי הגדרות אלה( ,להיות צדיק ,או נותן ,)Corban
אינם נרדפים ,אבל בניגוד אחד את השני .אם עשרת הדיברות אומרים לכבד את אביו ואמו ,אך במקום לספק להם אם הם לקוי בשל
מחלה או זקנה ,אתה נותן את הכסף אל המקדש ,ואז .שזה הדבר הנכון לעשות בעיניו של אלוהים.

החוק לעומת המסורת
 Matthew 7:12-13הוא הפללה על ידי ישוע של מסורת אשר התפתחו בתוך האמונה היהודית .כי אם אדם נותן במתנה
למקדש במקום לתמוך אבא או אמא שלהם ,הם לא עוברים על הדיברה החמישית ,לכבד את אביך ואת אימך ,שהיא כמובן בניגוד ותוך
ציות מצוות האלוהים .על ידי מתן מתנה זו המקדש במקום ההורים שלך ,אתה עובר על הדיברה החמישית.
זכור :עשרת הדיברות הן תורתו של אלוהים ,גם כאלה העליון מעל כל החוקים של גבר

ההמצאה של האיש
מסורת היא צורה אחרת של חוק מעשה ידי אדם או הרגל . .זה בכיוון הזה ,כמו גם אחרים ,כי השטן היה פגום המקדש זקני וכן
רבים של הכוהנים .הם הפכו יותר מתעניין העושר שהם יוציאו מן העם ,ולא את האל שלהם ניתנה למטרת מובילה את העם דרכים
האלוהים.
הדיון הזה הוא אפוא ,לדיון נוסף של עשרת הדברות אשר ישוע מלמד אותנו על .למעשה ,הוא לא רק מלמד אותנו מצווה זו ,אך
הוא מוקיע את המסורת של זקני בית מקדש ,והוא מציג אותם המסורות שלהם נמצאים התנגדות ישיר לתורת האלוהים.
מסורות אלה שעשו הלא-אפקט את המצוות של אלוהים ,נוסף על האמונה ,הגורמת האמונה לשינוי מלהיות פולחן האמיתי.
אלוהים ,אל תוך אמונה של המצאה של האדם ,ולא של האל.

אלוהים אומר לנו כיצד סוגדים לו
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
אני רואה שזה .אומר :חייב לעבוד את אלוהים בדיוק כפי שהוא פקודות ,אם תשנה את כל מה שהוא ציווה ,אז זה לא אלוהי
היקום אתה סוגד ,הוד סגידותך הוא לשווא( .לא לשים מילים לפיו של אלוהים).

ישלטו אותך
אני עדיין חיה ,נאום לאלוהים ,בוודאי עם יד האדיר ,ולא עם זרוע ונמתחות ,ועם זעם נשפכו ,אני ישלוט מעליך .יחזקאל 20:33
אני מתרגמת את הפסוק הנ ל אומר" ,אתה לסגוד לי כאל אני פיקוד ,עבור אם תעשה לא לפקודתי ,את תסגדו לי בכלל ,אלא
המצאה של משלך ,שברירת המחדל שלו פולחן השטן".

את אשר סופר נהדר
יש הוראה אחרת של ישו ,אשר אני מרגיש מחבק את החשיבות של שמירה על מצוות האלוהים.
והוא אמר",זה אשר באה מתוך האדם ,סופר את האיש ".מארק 7:20
עבור מ מבפנים ,מתוך הלב של גברים ,להמשיך מחשבות רעות ,כי מקרב ,הניאוף ,רציחות ,גניבות ,החמדנות ,רוע ,רמאות,
 ,lasciviousnessעין הרע ,חילול השם ,גאווה ,טיפשות :כל הדברים הרעים האלה באים בתוך ,ולזהם את האיש .סימן 7:21-23
בפסוקים אלה שאלוהים מראה לנו על-ידי עצמנו ,ושאנו כבולים לעשות רע ,רק על ידי שמירה על ולדעת את עשרת הדברות,
את תורתו של ישו ,אנחנו מסוגלים להדוף את הרוע זה מצב טבעי של איש רוב הדברים המופיעים הפסוקים הנ ל הם אלמנטים של עשרת
הדברות .אני בזה כך תוכלו להבין כי ישו פעם נוספת מלמד את עשרת הדברות.
כפי שאתה יכול לראות ,ישוע מלמד אלמנטים של עשרת הדברות .הוא לא רק מלמד את עשרת הדברות ,אך הוא מתרחב
עליהם .אם כך ,איך יכול מישהו קוראים לעצמם נוצרי ,אלא אם כן הם חיים לפי תורתו של ישו ,ישו לימד את המצוות של אלוהים ,אז
כדי להיות הקדוש של אלוהים ,אתה חייב לחיות על פי מצוות האלוהים?

הקדוש של אלוהים מוגדרת
ההגדרה של מיהו הקדוש של אלוהים :אלה אשר לשמור על המצוות של אלוהים ,יש העדות של ישו הנוצרי .מכניסים את
ההגדרה הזאת? זה להיות ההגדרה שנותן ישו ב התגלות  ,12:17אתה לא חושב שזה נבון בכך כל מה שעליך לעשות כדי להביא את
עצמך למצב תאימות להגדרת הזה? אחרי הכל ,החלופה לגאולה היא קללה.

רצונו של אלוהים
לא כולם זה נאום אליי ,אלוהים ,אלוהים ,להיכנס למלכות השמים;  .אבל הוא כשפים את רצונו של אבי אשר בגן עדןMatthew .
7:21
רצונו של אבי ,מתרגם כדי לשמור על חוקי האלוהים ,אשר כמובן עשרת הדברות .ישוע מלמד אותנו ,כי אפילו אם אתה חושב
שאתה פולחן האל ,שהוא אומרים אלוהים ,אלוהים ,הם לא באמת לסגוד לאל אלא אם הם שומרים על חוקי האלוהים הראשון .אם לא
תשגיחי עשרת הדיברות אז אתה לא צדיק ,אם אתה לא צדיק ,אז אתה לא יכנס לגן עדן.

אלה כמס שפתיים ,שירות בפועל לא
רבים יגידו לי ביום ההוא ,אלוהים ,אלוהים ,יש לנו לא ניבא בשמך? ? ומה בשימך יש מגרשת שדים ? ומה עם שמך עושה יצירות
רבות נפלא ואז יהיה מתימרים להם מנוחת עולם ,מעולם לא הכרתי אותך :סורו ממני ,כי עובד עוול:Matthew 7 22-23 .
מה אלוהים אומר לך כאן הוא למרות שאתה קורא לעצמך נוצרי ולאחר להשיג כריסטיאן רבים כמו עבודות ,הוא עדיין לא

מכירה אותך ,או התייחס אליך? למה אתם

שואלים? "אם אני חי את חיי כנוצרי ,למה הוא להפריך אותי ביום הדין?"

הוא כבר ענה לשאלה זו ,בעוד  Matthew 7:21לעיל .כל זה אתה ואת עושה חייב להיות רצון אבינו אשר בגן עדן .זה
דיבורשטוח ,זה פשוט אומר ,אם אתה לא אוהב האל כפי שהוא ציווה כי הוא ל"אל לקרוא לעצמך נוצרי ,ואז המתיימרים להיות חסיד של
תורתו של המשיח ,לא הולך לקחת אותך לגן עדן.
 .זה רק עוד הוכחה כי עשרת הדיברות הן עדיין בתוקף ,אם אתה להפריך אותם ,ואז להפריך את המשיח .אחד הדברים אשר
מגדירים נוצרי מאז הקמת הכנסייה של רומא הוא אלה שהולכים לכנסייה ביום ראשון .הבעיה עם זה היא כי המצווה הרביעית היא
מפורשת כי השבת היא חשכה או שקיעת החמה ביום שישי עד השקיעה ביום שבת .זה ,אשר היום מגדיר אותך כנוצרי ,מציב אותך ישיר
בניגוד לתורת האלוהים.

הכרזה על ישו המושיע שלך
השטן יהיה לך להאמין ,כי כל מה שאתה צריך על מנת להשיג את הגאולה הוא מצהיר על אהבתך לישו ,תכריזי מושיעך.
פשוט נתתי לך כמות גדולה של ראיה מקראית מפריך את השקר .אתה צריך להחליט אם הראיות הראיתי .אתה מספיק כדי
לשכנע אותך כי את חייך לסגוד לאל היה שקר ,ולכן היו לא לסגוד אלוהי היקום אבל אל השקר ,השטן.
אני חייב להגיד את זה שוב ,זה להיות כל כך חשובה היות הקדוש של האל" ,האלוהים אשר נתנה את עשרת הדברות ,Moses
היה המשיח ,אז למה המשיח? מוכן להפסיק לדרוש לשמור על עשרת הדיברות כשהוא מגיע לחיות בינינו הבשר של ישו"

כדי להשיב את הילדים האבודים
שישוע בא אלינו .בתחילה ,לא לסלוח על חטאי המין האנושי ,אבל לדרוש שלו הפסיד ילדים ,צאצאיו של יעקב .זה השתנה רק
לאחר הילדים נדחה ישוע ,אלוהים לקח את האמנה מהם ונתן אותו אומה חדשה ,אנשים חדשים .הכי טוב להדגים מצב זה בפסוקים
הבאים.

האישה של כנען
הביטו ,אישה של כנען יצא החופים אותו וקרא לו ,אומר",רחם עליי ,אלוהים ,אתה בנו של  ;Davidהבת שלי היא מוקנטת
בתפקידה שטן"Matthew 15:22 .
אבל הוא ענה לה מילה .תלמידיו הגיעו ,התנשף אותו ,אומר",לגרש אותה; כי היא  criethאחרינוMatthew 15:23 "-
אבל הוא ענה ואמר",אני לא שלחתי אבל אל הצאן האבוד של בית ישראלMatthew 15:24 ".
אתה רואה ,ישוע נשלח כדי להשיב איבד בני ישראל ,מי היה לסטות מן האמונה האמיתית ,לא לסלוח על חטאי המין האנושי .גם
היום ,אם אתה לא הקדוש של אלוהים ,שמחזיק את המצוות של אלוהים ,יש לך העדות של ישו ,אתה לא נשמרים .האמנה מחייבת עדיין
שני הצדדים לאמנה לתת משהו בעל ערך .אלוהים נותן ההבטחה של חיי נצח ,בין מתנות אחרות .בתמורה אתה בטח ככה כמו שהוא
פקודות ,למלא את החלק שלך של האמנה .אלוהים מצווה שיש לך מצוותיו נכתב על הלב שלך ,ובכך הופך את מוסריותו המוסריות שלך,
ולא לסגוד לו כמו שהוא פקודות ,הנאה שלך אלא על ידי שלו.

אלוהים חללים האמנה השנייה
בתמורה אלוהים נותן את חסדו האומה החדשה ,המהווה הקדושים של אלוהים ,בתורו שעליהם לשמור מצוותיו .זה היה כי
היהודים עצר שומר המצוות האלים ,הוא סיים את בריתו איתם .זה יכול להתגלות בצורה הטובה ביותר במקורות הבאים:
למה כן גם דאיכא במצוות האל על ידי המסורת שלכם? 3:Matthew 15
 .כי האל ציווה ,אומר ,לכבד את אביך ואת אימך :ו ,הוא זה  cursethאביו או אמו ,או לתת לו למות המוותMatthew 15:4 .
אבל כן אומר",יומת ונאמר אביו או אמו הוא מתנה ,על ידי בכלל אתה  mightestלהיות שהרוויח על ידי בי;" Matthew 15:5
כבוד לא אביו או אמו ,הוא יהיה חופשי .וכך הפכו  yeבמצוות אלוהים ללא השפעה על ידי המסורת שלכםMatthew 15:6 .
זה בגלל החמדנות של מקדש חונכים ,אשר היו ילדים נותן במתנה למקדש ,כי אשר יכול ,צריך ללכת רווחת אביהם ,אמא,
שגרמו פולחן לאל לשנות את אמונה של חילול השם .פרקטיקה זו היא הפרה ישירה של הדיברה החמישית .ישו משתמש זה כמו אך
דוגמה אחת העבירות של זקני בית מקדש ,ישנם רבים יותר אשר חושף בסטייה מן הפולחן האמיתי של אלוהים ,משהו אחר ,הומצא על
ידי השטן ,חבוק על ידי זקני בית מקדש.
בדיוק כמו זקני בית מקדש שהגדירו עצמם מאמיני אמונת האמת ,הם רק נתן זה מס שפתיים ,התאמן דת של ההמצאה שלהם,
ולא של אלוהים .כפי שאמרתי ,הסיבה בני יעקב איבד שלהם ברית עם אלוהים ,היא חלק בלתי נפרד לדיון הזה .הם הכניסו את המסורות
הדתיות שלהם לפני חוקי האלוהים .הם עצרו שמירה על חוקי האל .אתה חושב שאלוהים הוא מוכן כי כנוצרי לא ,עליך לשמור את
חוקיו? כדי להכריז על עצמך נוצרי ולאחר כמס שפתיים לישו ,לא הופך אותך הקדוש של אלוהים .עדות לכך היא בפסוקים הבאים.

שפתיים על ישוע
זה אנשים 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 .
מה זה אומר ,אבל אתה קורא לעצמך נוצרי ,ולהפנות אותך לעיתים קרובות ישו ,אם לא תמשיך את המצוות של אלוהים ,אז
אתה לא הקדוש של אלוהים .אז בתור אחד שיעריץ אלוהים של המצאה שלו ,את תפילותיו יעברו מתקבל על ידי האל האמיתי ,מה
שאומר שאתה מתפלל לשווא.
הדבר היחיד החשוב ביותר של הדור שלי שקוראים להם הנוצרים לא לעשות הוא לשמור את השבת האמיתי.

חסדו של אלוהים
השטן יהיה לך להאמין" ,כי אנחנו חיים תחת החסד של אלוהים ,אתה כבר לא צריך לשמור את השבת נכון ,לכבודו על תחייתו
של ישוע ביום הראשון של השבוע ,זה בסדר .זה לך לשמור את השבת ביום הראשון של השבוע".
אלוהים לא להחיות ישוע ביום הבא בעקבות היום שהוא נצלב כי באותו היום היה השבת ,אלוהים רצה להראות כי אלוהים לא
עושה חוקים אחרים לשמור על ,אבל הוא שומר אותם חוקים אלה .אלוהים הוא לא מעל את החוקים שלו ,כדוגמה לאדם שיש יותר מעל
את חוקיו .כאשר תשמור ביום הראשון שלך יום של מנוחה ,ואז אתה מעליב ישו ואלוהים .ישוע הושאר במוות בשביל עוד  24שעות,
מתוך ציות הדיבר הרביעי ,להשאיר יום אחר ,היא להעליב ישוע.

שקר הדת
השטן ,בדרך של אנטיכריסט שלו ביסס דת שקרית ,מה אלוהים מכנה הדברות של הגברים ,או בבשורה שקרית ,כינוס שווא .כל
כך מוצלח השטן נמצא מרמה בן אדם כי העולם מאמין שם הכל בסדר עם שמירת השבת ביום ראשון ,וכי זו דת שקרית היא הערצה
האמיתי של אלוהים.

אלוהים מגדיר אנטיכריסט
מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה נקרא אלוהים ,או אשר סוגדים לו; כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש האלוהים,
 shewingאת עצמו כי הוא אלוהים .הראשונה אל התסלוניקים II 2:4
זוהי התייחסות אנטיכריסט ,הכנסייה שווא ,או כנסיית השטן . .זה לא משהו זה יהיה לקרות בעתיד ,אחרית הימים ,שזה קורה
עכשיו ,קרה במשך השנים האחרונות  .1800התנ ך אומר לנו כי ההתחלה והסיום של החל כאשר יוליוס קיסר ,דרך שלו להיות דיקטטור

לכל החיים ,הוקמה במה שיהפוך האימפריה הרומית .זה קרה שנים  60או יותר לפני היום שבו ישוע מוסמר לצלב .הרשימה הבאה היא
כתבי הקודש שאני מאמינה תומך הבנה זו.

מתחיל סוף פעמים
מלך הדרום יהיה חזק ,אחד הנסיכים שלו; הוא יהיה חזק מעליו ,ויש להם שליטה; ושליטתו תהא מדינת חסות נהדר .ואת סוף שנה
הם להצטרך את עצמם יחד; כי בת מלך הדרום נכספתי לבוא מלך הצפון לעשות הסכם :אבל היא עוד לא ישמרו על הכוח של הזרוע; גם
הוא יעמוד גם זרועו :אבל היא תהיה .תן למעלה ,והם שהביאו אותה ,והוא זה הדומות בתיאוריהן אותה ,והוא זה חיזק אותה בימים אלה.
Daniel 11:5-6
אני משוכנע כי זוהי נבואה של יוליוס קיסר ,מארק  Anthonyואת קליאופטרה ההפניה לסוף שנה הוא שהם כבר של אחרית,
וככזה הוא מתחיל עוד לפני לידתו של ישוע .האירוע ההיסטורי רק זה יכול להיות אירוע חשוב לגבי צו אלוהים כמו המציין כי הם היו
כבר ההתחלה והסיום של היתה כאשר יוליוס קיסר סיים את הרפובליקה של רומא ,וזה אימפריה על-ידי אילוץ הסנאט להכריז עליו
דיקטטור לכל החיים .אני מחשיב את זה .כדי להיות חשוב מאוד ,אני אראה לך למה בחלק זה.

הדרקון הופך את המלחמה
הדרקון היה שנה אחת עם האישה ,הלכתי לעשות מלחמה עם השריד של הזרע שלה ,אשר לשמור את המצוות של אלוהים ,ויש
העדות של ישוע המשיח .התגלות 12:17
אתה רואה ,השטן ,מי זה "הדרקון" ,היה "שנה אחת" ,מה שאומר כועס באלימות של "אישה" הם הקדושים של אלוהים,
או אלה העוסקים הפולחן האמיתי של אלוהים ,כי הוא גרם למלחמה "שריד של הזרע שלה ",ישוע אשר לאחר מכן מגדיר כמו אלה זה,
"לשמור על המצוות של אלוהים ,ויש העדות של ישו".
אבל כפי שאתם רואים כאן ,כי המגדיר את הקדושים של אלוהים מוצג לך בפסוק זה ,אשר בברית החדשה ,שגבה השליח יוחנן
ישו ,בחזיון .ישוע בעצמו אומר לנו שזה יהיה האמונה האמיתית ,בפולחן האל האמיתי; אתה חייב לשמור את המצוות של אלוהים,
המהווה עשרת הדברות ,יש לך העדות של ישוע המשיח ,מה שאומר להאמין שישוע הוא אלוהים בדמות אדם ,וכן לאמץ את תורתו.
שניהם נחוצים או הם לא לסגוד לאל כפי שהוא מצווה הוא להיות העריץ.
אם מישהו אמר לך עוד משהו ,אז הם סוכנים של השטן ,החוצה כדי להונות אותך ,ומונעות על ידי רמאות הזה לאלוהים ,כפי
שהוא מצווה .הרשימה הבאה היא דוגמה נוספת של ישוע מלמד את עשרת הדברות .פסוקים אלה הם עמוק כי שאלתי שאלה זו לעיתים
קרובות בחיים שלי ,זמן רב לפני אלוהים הראה לי את האור של האמת שלו.

כיצד אוכל לזכות בחיי נצח
כאשר הוא היה נכנס מצד לצד הדרך ,שם הגיע אחד פועל ,כרעה ברך אותו ,וביקשתי ממנו ,אדון טוב ,מה אני אעשה .אני עשוי
לקבל בירושה חיי נצח? מארק 10:17
ישו אמר לו  ,למה  callestאלף לי טוב? ? מה טוב אבל אחד ,כלומר ,אלוהים מארק 10:18

התשובה של ישוע
יקרת המצוות ,לא תנאף ,לא להרוג ,אל תגנוב ,לא תענה ברעך עד שקר Defraud ,לא ,לכבד את אביך ואת אימך .מארק 10:19
הוא ענה ואמר לו ,מאסטר ,כל אלה יש הבחנתי מהילדות שלי .מארק 10:20
פסוקים אלה הם עמוק ,כי ישוע אמר לנו בדיוק מה עליך לעשות כדי להיגאל ,כך אנו יכולים להיכנס לגן עדן ,יש חיי נצח .כפי
שאתה יכול לראות ,ישו נותן רשימה של חלק עשרת הדיברות תשובתו .ישו פשוט השיב על השאלה בגיל זקנה" ,איך ניתן להשיג חיי
נצח?" התשובה שלו היא לשמור את עשרת הדברות .שוב אני שואל" ,איך יכול מישהו קוראים לעצמם נוצרי ,אם הם לא חיים על ידי
תורתו של ישוע? אם ישוע מלמד אותנו את עשרת הדברות ,ואז להיות נוצרי ,עליך לשמור את עשרת הדברות ,וזה מה אלוהים אומר
לאורך כל הדרך.

לראות את השקר על השקר כי זה
השטן יהיו לך להאמין ,שמירה על עשרת הדברות זו לא דרישה מחייבת להיות נוצרי ,וכל כפי שאתה יכול לראות ,כבר שיקרת.

לאהוב אותי ,לשמור מצותי
בתור אחד כי זה הגיע לאחרונה פולחן אלוהי היקום ,אני אילת בהתשוקה שלי לספר .לכולם שיש לי קשר עם מה אני יודע
להיות אמיתי .בכלל ,יש לי מחשבות שאני הייתי רוצה לראות את הממשלה שלי השתנה לתוך אחד כי הוא בהרמוניה עם חוקי האלוהים.
אני בטוח כי ישנם הסבורים כי להיות נאמנים האמונה דורשת שיגבשו ממשלתנו נאמנה גם את האמונה .המשיח כתובות זה הפסוקים
הבאים.

תנו תנו לקיסר
רינדור לכן תנו לקיסר את הדברים אשר הם של קיסר; לאלוהים הדברים של אלוהיםMatthew 22:21 .

כדי לכפות את הדת על אחרים ,על-ידי קבלת לממשלה אזרחית חוקים בנושא ,הוא לא מחלו על ידי ישוע כמתואר בפסוק לעיל.
לי זה אינדיקציה של ישו כי הוא מכיר את החלוקה של הממשל האזרחי ושל האמונה של אלוהים.
כי אני אדם שחזר לאחרונה על האמונה של ישו ,אני רוצה שכולם יראו את האור אלוהים הראה לי .זו הדרך של הקדוש של
האל ,תרצי להביא שמחה למצוא האור של האמת האלוהית לאחרים אז רבים ככל האפשר נחשפים אליו.

הוראות השליחים
זכור :כאשר ישו הורה התלמידים לצאת מלמדים את דבר ,הוא הסביר להם להימנע מאותם מקומות שבהם הם נדחים או
התנגדו .הוא הורה להם רק לדרוש לאלה אשר הגיבו באופן חיובי המילים.
אבל כאשר הם רדפו אחריך בעיר הזאת ,לברוח  yeאחר :עבור טורוס אותך ,יה עוד לא עברו על ערי ישראל ,עד בנו של האדם
להיותMatthew 10:23 .
אם ישו הורה לתלמידיו לשמור מרחק של אלה אשר דחה אותן ,מה שאומר לכן ,לא לנסות לכפות את תורתם על אחרים ,אז
עלינו לעשות אחרת? כדי לאלץ את אמונתנו על מי שאינו רוצה לקבל את זה ,על-ידי הממשלה שלנו לחוקק מכריח כל אזרחיה לדבוק
בהם הוא לא כמו ישו בכוונת .האל האב ישיג את נקמתו עליהם כאשר זה התענוג של אלוהים כדי לעשות זאת .אלוהים רוצה שאנו באים
אליו כי אנו בוחרים בגלל שלנו קבלה של האמת שלו.

כמו בלתי מזיק כמו יונים
הביטו ,אני שולח לך ושוב כבשים בעיצומו של זאבים :תהיו אתם לכן כמו נחשים ,ולא מזיק כמו יוניםMatthew 10:16 .
לכן אם אתה חדש דבר האלוהים ,והאמונה האמיתית של ישו ,ואז בהתלהבותך לעזור להביא את דבר אלוהים אחרים סביבך ,אל
תנסה לכפות את הבנתך חדש נמצא על אחרים ,אבל לדבר עם מי שרוצה להקשיב ,לדבר אפילו אז כיונה לא מזיק.
אם הדרך היחידה אמונה דתית לקחת להחזיק על מנת לכפות את עצמו על העם ,כפי מצריכה את הממשלה ליישם חוקים
התומכים הדת ,אז איזה מין דת זו? רק לאלוהים יש את היכולת להביא את אמונתו לאחרים ,על-ידי פתיחת הלב שלהם .הקדושים של
אלוהים אנחנו אבל את הכלי שלו ,אשר מסיע את המילה שלו .אלה הם חלק המשפחתי שלך הם באחריותך לחנך באמונה .אלוהים הוא
אלוהים של אהבה ושלום .כדי להפיץ את הבשורה שלו באמצעות כל שיטה מלבד אהבה ושלום הוא להשחית את המילה שלו.

בנג'מין פרנקלין אמר
כאשר דת הוא טוב ,זה יטפל עצמה .כאשר דת אינו מסוגל לטפל העצמי שלה ,לא מצאתי לנכון אלוהים כדי לטפל בזה .כך הוא
צריך לפנות אל הכוח האזרחי על התמיכה ,זה ראיות לדעתי כי הגורם הוא רע.

במילים אחרות ,אם אלוהים הוא לא מאחורי הדת היא צריכה הממשלה האזרחית לחוקק חוקים כדי לתמוך בה ,אז הדת היא לא
של אלוהים ,אלא של השטן.

כמו הוא רצון האל
כי אותו אור ,זה לא בשביל הקדוש של אלוהים ,להרים ידיים ,או אחרת של כלי הנגינה של מלחמה ,להתקדמות שלך דתי
מאמין ,שיזרח השם את האור של האמת שלו לאלו אשר הוא ,כפי התענוג שלו ,דבר שאנחנו יכולים לעשות שאלוהים לא יעשה בעצמו.
זה התפקיד שלנו כאל הקדושים של להטיף האלוהים האמיתי ,אבל רק להטיף .אם העם לא מקשיבים זה בינם לבין אלוהים .כאשר ישו
חוזר ,הוא יקבל על כל אלה בניגוד לו ,הוא לא יזדקק לעזרתנו ,ב  dispensingצדק.
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