שיעור 11
הבנה "מעל לחוק"
ברוח של האל
אך אם  yeלהיות מובלים של הרוח ,יה אינם תחת החוק .הגלטיים 5:18
כמעט כל נוצרי .דיברתי שחושב כי עשרת הדיברות הם מיושנים ורואה בה נכונות לשמור השבת ביום הראשון של השבוע,
(ראשון) ,במקום ,ביום השביעי של השבוע( ,שבת) ,הנקודות על פסוק זה כמו אימות ,כנוצרים שהם כבר לא לפי החוק ,כלומר איכשהו.
כי הן יישארו לבחור באיזה יום בשבוע אליהן הם רוצים לעבוד את אלוהים .זה השקר של השטן.

חטא בלתי נסלח
השטן אוהב ליטול אמת ,על ידי לקיחת אותו מחוץ להקשר ,או על-ידי  deemphasizingמילים או ביטויים של האמת הזאת,
וכך לשנות את המשמעות של מה שנאמר ,ובכך הפכו את האמת לשקר .הפסוק הנ ל הוא כזה מופע אחד כי השטן יש שימוש אמת על-ידי
 ,Paulוהפך אותו שקר .כדי להראות את השקר זה ,אני יהיה לשבור את הפסוק לחלקיה הרלוונטיים.

אם כן להיות מובלים
משפט המפתח בפסוק זה שגרם השטן כדי להיות  deemphasizedאו להתעלם כאשר אנשים לקרוא את זה ,",אם כן להיות
" אם להתעלם או תעביר את צירוף המילים הזה בעת קריאת פסוק זה שזה הופך את הפסוק נשמע  .Paulהוא אומר לנו כי
מובלים הרוח.
כנוצרים .אנחנו כבר לא תחת החוק.

שינוי האלוהים
דבר אחד שאתה לא חייב לעשות הוא לשים מילים לפיו של אלוהים .לכן ,היכן בפסוק לעיל זה להשתמש במילה נוצרי ,או
מצי ינים כי (הנוצרים) הם מעל החוק .עליך לקחת בחשבון רק המילים נכתבו בפועל ,זה אומר ,את המילים הללו למעשה נאמר על ידי
אלוהים .כדי להוסיף מילים כי אלוהים לא דיבר גורם לך לתת כלומר אינה למשמעות המיועד של אלוהים .כאשר זה נעשה בכוונה ,זה
נוגד את רוח הקודש ,אשר ישוע אומר לנו ,חטא בלתי נסלח.

" כפי שאתה יכול לראות ,זה לא אומר אם
אומר הפסוק הנ ל",אם! אתם מובלים של הרוח ולאחר מכן אתה לא תחת החוק.
אתה נוצרי ,אבל אם אתה מוביל של רוח .

ברוח של האל
" אם אתה שם לב ,במחקר שלך של כתביו של ,Paul
השאלה לפיכך צריכה להישאל ,מה המשמעות  Paulעל ידי"הוביל הרוח?
לדפים אלו של דף אינטרנט זה ,תדע כי  Paulלא אומר אתה כבר לא על מוסריותו של אלוהים ,מה שמעניק החוק זהות כדי Paul .אומר
כי בתור אחד מי זה ברוח ,אתה לא עבד לחוק .אתה כבר לא עבד לחוק הסיבה ,כמו הקדוש של אלוהים ,כתבת החוק על ליבך
והמוסריות של אלוהים עשה את המוסר שלך ,ובכך הצבת את עצמך מעל החוק ,כי זה כבר לא החוק יקוימו ,אך היבט של האישיות שלך,
לכבד והאופי המוסרי .זה מה מגדיר מה זה אומר להיות הובילה הרוח ,וזה אשר שם אותך מעל החוק ,ו באותו זמן לא בניגוד לחוק.

 Paulמשתמש במזהה
המילים האלה גם מציב מזהה( ,אם) ,על מי זה כי הם לא תחת החוק" .מזהה" היא ,צירוף ,בכך שהוא מציג לפחות שתי
אפשרויות לקביעת משהו .בדוגמה זו ,המזהה זה ,אלה מי הם ברוח ,או ,אלה מי הם לא ברוח.

? אתה ברוח של האל
אני שואל אותך ,אתה מאמין כי אתה ברוח של האל? את יודעת בכלל מה זה אומר להיות ברוח? לדעת מה המשמעות של להיות
ברוח ,אז תגיד לנו מי נמצא מעל החוק ,אם אתה למעשה ברוח אשר יזכו אותך ואז תוך הצבת לך מעל החוק ,או אם אינך ברוח ,אז אתה
לא מעל החוק.
זה דעתי האישית ,כי אם אתה לא יודע מה זה אומר להיות ברוח ,אז אתה לא ברוח – לכן הם עדיין כפוף לחוק . .אני יודע מה זה
אומר להיות ברוח ,כי אני יודעת גם שאני במצב הרוח ,זה גם אומר לי כי אם אתה לא יודע מה זה אומר ,אז אתה לא יכול להיות הרוח ,כי
אם היית ברוח ,אתה כבר יודע מה זה אומר Paul .עצמו מאמת את זה בפסוק הבא.

אמונה מוגדרת
אבל לפני אמונה הגיעה ,היו ששמרנו תחת החוק ,שתוק אשא האמונה אשר צריך אחר כך להיחשף .הגלטיים 3:23
נתתי דיון באשר מהי אמונה בשיעורים הקודמים .בעיקרו של דבר" ,אמונה" היא האמונה ,מסירות ,הסתמכות על משהו או
מישהו גדול יותר מעצמך .כאשר אתה מאמין שישוע הוא בנו של אלוהים או אלוהים בדמות אדם ,ואז אתה אמרת שתהיה לך אמונה
בישוע .כשאתה מאמין שישוע קם מן המתים ,הוא חי עכשיו בגן עדן ,אז הם .אמרת שתהיה לך אמונה ב .resurection

לפני אמונה :דבריה של  Paulהיא אם לפני הכרת אלוהים ,לפני הכרת אלוהים ,לפני שאת מאמינה ,שיש לך אמונה . .אלוהים-
אלוהים מתייחס כגון "שפל רוח"

השתקפות של אלוהים
 .היינו תחת החוק :החוק של אלוהים הוא השתקפות של המוסר של האל ,ואת אישיותו .מהי תורת אלוהים? עשרת הדיברות הם
חשבו תורתו של אלוהים ,אבל למען האמת ,הם אינם אלא קיצור של כל מה שמוצג בבשורה הקדושה של אלוהים ,וזה מכתבי הקודש של
אלוהים אשר נותן לנו את ההבנה המלאה של מיהו אלוהים .אלוהים נתן לנו את התורה דרך  ,Mosesכך שלא יהיו שום אי הבנה לגבי מה
היא והיא לא חטא .אלוהים הוא נצחי כדי נצחי ,אלוהים היה ,ויש תמיד יהיה ,אלוהים .יש שינוי .מי הוא או מה הוא יהיה בעתיד ,זה אומר
כי האישיות והמוסריות של אלוהים תמיד מאז לפני היקום הזה היה אי פעם .אם אלוהים הוא תמיד זהה ,לא משנה ,אז למה אתה חושב
שאלוהים ישנה את הדרישות עליה היא כי הם הקדושים של האל מדור לדור של האדם הבא? מוסריותו של אלוהים הוא כל סיבית דרישה
של הנוצרים כפי שהוא היה הישראלים הראשונים.

קיצור
אלוהים נתן  Mosesקיצור של מי .אלוהים הוא( ,עשרת הדברות) ,כדרך  ,codifyingאו לשים סט של חוקים ותקנות ,זה מה
שהוא מצווה שאנו חיים על-ידי .אלוהים הוא ישות מוסרית ,וככזה הוא דורש כי אנו ילדיו גם להיות מוסרי .תורת אלוהים נותן לנו הבנה
בכתב של הדברים האלה כי האל מוצא התקפית או חוטאים .האל הזה נותן לנו אז נדע מראש כי אשר תגרום לנו לחטוא .אם אתה יודע
לעשות משהו זה פוגע באלוהים ,אתה .לא ,אם אתה אוהב את אלוהים ,אז מאמץ לעשות את הדברים האלה? אם אתם בקיאים מה
שאלוהים לא יודע ,אז איך אתה יכול לדעת אם פתחת בחטא או לא?
"לאחר מכן להתגלות  ",הוא מפתח להבנת ההבדל של אלה שאינם צדיקים לפי החוק ,ואת אלו של האמונה ,כפי תורתו של
ישוע .מה  Paulאומרת כי לפני אלוהים ,אנו יכולים רק לעבוד את אלוהים חוק מכתיבה ,אבל עם תורתו של ישו ,שלו מביא לסיום חוקי
האל ,אנחנו עכשיו יגיעו אל האמונה אשר לפני אלוהים ,איננה אפשרית .אבל אתה חייב לבוא אל האמונה ,כדי שתוכל להיות מעל החוק,
אם אתה לא מומרים האמונה ,אז אתה חייב להיות כפופים לחוקים של אלוהים.
לפני שנגיע אל האמונה ,היינו צריכים את החוק כדי למנוע .מאיתנו צדיקים עד האמונה מתגלה דרך ישוע .זה נותן הסבר על
למה רק מעטים של העם לעם ישראל התנ ך יכול לשמור את חוקי האל .רק מעטים מאמינים כי אלוהים היה אמיתי; כל השאר היו אמונה
כי הם לא האמינו באלוהים הבורא או כל ההבטחות שלו .אם אתה לא מאמין בהבטחות של אלוהים ,אז אתה לא מאמין האלוהים ,ולכן הם
לא של אמונה של האל.

למנהל בית הספר
הזין מהירה של האי החוק היה מחנך שלנו להביא אותנו בפני אלוהים ,כי אנחנו עשויים להיות מוצדק על ידי אמונה .הגלטיים 3:24

 Paulבהמשך מסביר כי החוקים הם מורה ,להביא אותנו אל אחדות עם אלוהים ,את מכירה את החוקים ,יש לשמור את חוקי,
לנו ואז הצדקה באמצעות ישוע על ידי האמונה.
" הוא להיות במוסריות אותו כמו את אשר לאלוהים יש .לא יכולה להגיע המוסריות של אלוהים אם אתה
להיות"עם אלוהים אחד,
קודם לא יודע מה זה .החוק הוא למנהל בית הספר שנותן לנו חינוך ולביטול מהו מוסרי ומה לא מוסרי כפי שהוגדרו על ידי אלוהים.
" ,הם לא מתכוונים אותו הדבר עם זאת.
 Justifiedהוא כמו להיות"ניצלו
"
נוצרים רבים אשר דיברתי ,הן של האמונה כי להיות"

הישועה שהוגדרו
" מוגדרת בתור :מישהו או משהו מגן או
" פירושו :מאפשר למישהו אחר יחוסו על המצב או פעילות .המילה"ישועה
להיות"נשמר
מספק אחר מפני פגיעה ,הרס ,קושי או תקלה או גאולה מחטא או תוצאות החטא דרך מותו של ישו על הצלב.

מוצדק שהוגדרו
 Justifiedהוא
"
 Justifiedמוגדרת בתור :יש נימוק מקובל עבור הפעולה שתבוצע ,קביל או סבירה בנסיבות .להיות"
"
המילה"
צריך של ציפייה סבירה אתה תנצל ,לא שזה ודאות הישועה .אכן מוצדק הוא שיש תקווה.
אבל אחרי זה האמונה ,אנחנו כבר לא תחת מורה .הגלטיים 3:25
פעם אנחנו לאמץ את חוקי האל ,ולא לכתוב אותם על ליבנו ,אז ,ורק אז אנחנו מעל חוקי ,כי הם עכשיו חלק ממי שאנחנו ,את
אישיותנו ואת האופי המוסרי שלנו .הקדושים האלוהים ,הם אינם חוקים נדרשים יהיה תקף ,אבל הבחירות האישיות של המוסר ,היבט
של מי אנחנו באמת .המצוות של אלוהים הופכים לחלק של מי אנחנו ,בדיוק כמו פעימות הלב שלנו בלי המחשבה המודעת שלנו ,אז גם
הם חוקי האל חלק מי אנחנו מבלי לחשוב עליהם.

ההבנה Paul
כי אתם כל הילדים של אלוהים על ידי האמונה בישוע המשיח .הגלטיים 3:26
לשים את מכלול של מה  Paulכתב בהקשר .המשפט כולו של הגלטיים  ,5:18צריך להכניס ההקשר של  Paulעל מה מדבר,
לא רק בפסוק אחד אבל כל מה שהוא כתב על פסוק זה לפני ואחרי .אתה יכול לקרוא את הספר הגלטים בעצמך; לפניכם סיכום של התוכן
שלה.

הגלטיים בתקציר
ספר הגלטים יש לעשות עם כמה נוצרים אשר היו שהומרו מהיהודים ,אשר נתן תלונה הגויים אשר נעשו הנוצרים סירבו ,נדרשו
לא למול .תחת האמנה הראשונה שיש אלוהים עם אברהם ,כל הזכרים היו צריכים להיות בעלי שלהם עורלה ברית מילה כדי להיות חלק
מהקהילה ,ולכן משפחתו של אלוהים.
החוק נלקח לחדר השאלה פה היא לא אחת עשרת הדיברות; זה אחת מהדרישות באמנה אלוהים היה עם צאצאיו של אברהם .זהו
הארגומנט שגורם  .Paulהוא רגיל נכונות של פיטר להיכנס לתוך הבית של יהודים ,לצורך מקבל את הנקודה שלו על פני מראה השגיאה
של פיטר באמונה.

השגיאה של פיטר
אבל כאשר פיטר היה אנטיוכיה ,אני מהתעמולה אותו על הפנים ,כי הוא היה אמור להיות האשימה .הגלטיים 2:11
 Paulנחשב משהו .פיטר עשה כמו להיות בניגוד האמונה הביא על ידי תורתו של ישו ,מה שגרם את הקרע בסולם הדרגות של
יהודים ונוצרים מהגויים הנוצרים.
כי לפני מסוימים בא  ,Jamesשהוא באמת אכל עם הגויים :אבל כשהם היו באים ,הוא פרשה ,הפריד את עצמו ,מחשש אותם אשר
עסקו ברית המילה .הגלטיים 2:12
לפי החוק של האמנה השניה ,היה זה בלתי חוקי עבור יהודי להיכנס לתוך הבית של גוי ,ואז לבד לשבת בשולחן שלהם ,לשתף
אותם ארוחה .אלוהים מנעה את היהודים מן עושה את זה בגלל האפשרות של יהודי להיות מעורבים של טקס פגני או שירות או אכילה
של בשר זה הקריב באירוע הדתיות פגאניים .כל אשר הוא חטא.
מה  Paulאומר הוא כי פיטר הראשון לעסוק הגויים שהומר לאחרונה בבתיהם כי פיטר לשבת עם הגויים ,הצטרפו אליך את
ארוחותיהם .מה  Paulמנסה להפוך ידוע הוא כי החוק לא חל הגויים המומר האלה ,הם היו של אמונה של ישו ,ולכן הייתי לא ואני לא
הצליחה לתקוף בשיטות פגאניים.
שמכתיב בניו או האמנה השלישי מאפשר כל המין האנושי ,העמים ,kindreds ,העמים וכל הלשונות להיכנס לתוך האמונה
של אלוהים .כי ה גויים האלה ,אבל לא יהודים המיר האמונה באמצעות ישוע ,ולכן היו פאגאניות יותר אין אלוהים ,מותר את המר עוד על
האמונה ,פיטר ,תוכל לשבת ליד השולחן של אחיו של ישו.
פיטר הראשונה ישוע היה עושה ,וישב על בתיהם של אלה שאותם הוא נראה כדי להמיר האמונה בישוע ,אך אז מלא חלק
מהיהודים המומר ,שהחזיקו עדיין רבים מדי של השגיאה המכס של זקני בית מקדש ,גער פיטר עבור פעילות זו .פיטר בחרה
 acquiescentאת הלחץ של היהודים ועצר העוסקים הגויים בבתיהם .היה זה  Paulביקש להראות פיטר ,האחרים לא היה כמו ישו לימד,
היה לכן בשגיאה ב -הכנסייה של ישו.

ברית מילה של הלב
למרות זאת ,פיטר התרחקה אלה אשר היו שלא נימול כאשר הוא הועמד על ידי היהודים בדמותו של  Jamesשהיה גם שליח של
ישוע James .יהודי ,להמיר האמונה של ישו ,אבל בטח לא היו מקבלים כי כמו שהתגייר ,ברית מילה עם חוקי האל ,נכתב על הלב שלך,
הלב שלך ,לכן אין צורך הסמליות של העורלה נימול.
זו אחת הסיבות למה אני אישית מאמין כי ישוע קרא פיטר ,פטרוס" ,אבן קטנה ,מטלטלין ,בקלות הועבר או נטה" עם אמונה
אמיתית הליבה במשנתו של ישו .פיטר מותר הביקורת של השני להכתיב את הקבלה שלו של תורתו של ישו.

שינוי כיוון של פיטר
פיטר לי בעיה לשבת וסלח עם לא-יהודים ,כמו גם אלוהים ,עד  ,Jamesיהודי ,לקח נושא איתו פעולה .פיטר ואז עשה על
הפנים ,והזנת הפסיק לתוך בתיהם של הגויים הנוצרים Paul .הזה הבנתי כמו להיות בניגוד תורתו של ישו והתעמת פיטר לפניו בדבר זה.
יהודים אחרים  dissembledכמו כן איתו; בנדרים כי נבא גם היה נסחפתי עם  dissimulationשלהם .הגלטיים 2:13
כי פיטר שלף משם ,כך גם היה אחרים של היהודים הנוצרית .זה הביא אחרים נשארים  trueכדי לברית הישנה ,לא המרה על
הברית החדשה .בניו או האמנה השלישי אומר לנו כי כבר לא היינו נדרשים לימול את העורלה ,אבל כדי להיות ברית מילה לבנו .
משמעות הדבר היא כי בגלל ההחלטה של פיטר כבר לא להיכנס לבית של מי היו שלא נימול ,הוא היה גורם לאחרים לחזור לדת
היהודית ולא לאמץ את תורתו של ישו .הדת היהודית קשורות לסמליות ברית-המילה העורלה ,אך אמונה של ישו מתייחס ברית המילה
בפועל של הלב.
כאשר יש לך את החוק או המוסר של אלוהים כתובה על הלב שלך ,אז זה כבר לא הכרחי כדי להסתכל תורתו של אלוהים כדבר
מה אתה עליי לאכוף ,כי זה חלק אשר אתה ,הם היבט טבעי של האישיות שלך ואת לא חוקי יקוימו . .זה זה ,לגבי מה זה אומר להיות
תחת החוק ,לגבי מה  Paulנותנת התקיים דיון ...עקב השגיאה של פיטר ,היהודים היו נמשכת חזרה לשמירה על החוק כדרישה של
צייתנות ולא כאל היבט של האישיות והאופי המוסרי שלהם.

אם פיטר עשה אז למה לא לגויים?
אבל כאשר ראיתי כי הם הלכו לא  uprightlyעל פי האמת של הבשורה ,אמרתי אשא פיטר לפני כולם",אם אתה ,להיות יהודי,
 livestכמנהג של הגויים ,ולא כפי לעשות היהודים ,למה  compellestאת הגויים לחיות כמו היהודים?" הגלטיים 2:14
 Paulאומר לנו ,זה הוא מימוש עוונותיהם של אמונה שבוצעו על-ידי פיטר והיהודים אחרים הנוצרית ,הוא  Paulמתעמת עם
פיטר בפניו את העד של האחרים Paul .שואל פיטר לגמרי" ,אם לחיות באמונה ולא ניתן שם בשבילך לחיות את חייך ככל הגויים,

לא כיהודי אשר זה מי שאתה ,אז אם כך ,איך אתה יכול לדרוש כי הגויים לחיות את חייהם כיהודים כאשר לא"? כל זה מתייחס
ההתעקשות של היהודים כי הגויים למול של העורלה שלהם ,בהתאם לחוק הראשון ואת השני בריתו.
פיטר משכו בחזרה מן האמונה כפי שלימדו על ידי ישוע והחל לדרוש כי צריך למול הגויים אשר באים אל האמונה העורלה .זה
מסיבה זו  Paulמעמתת פיטר ,לפני השפעתו על סך התמוטטות האמונה האמיתית כפי לימד על ידי ישוע ,חזרה על האמונה שמכתיבה
הראשון ואת השני בריתו.

לא מוצדק
בידיעה כי אדם לא מוצדקת עבודות צילום של החוק ,אך על ידי האמונה של ישוע המשיח ,אפילו שהאמנו בישוע המשיח ,כי אנחנו
עשויים להיות מוצדקת על ידי האמונה של ישו ,ולא באמצעות יצירותיהם של החוק :עבור עבודות צילום של החוק יהיה אין בשר להיות
מוצדקת .הגלטיים 2:16
הפסוק הנ ל הוא אחד מאותם דברים נכתב על ידי  Paulהשטן בשימוש לסובב סביב כדי לקחת אמת והופכים אותו שקר .התנ ך
אומר לנו את ההגדרה של אחד שהולך בדרך של יושר ,זה הוא מי :חי את חייו בתוך הפרמטרים של המצוות של אלוהים ,בקיצור מי
לשמור את המצוות של אלוהים .שהוא צדיק הוא להיות בחוק ,מוצדקת אמונה הישועה ,אינה דורשת ידע של החוק .אבל החוק עדיין
מלמדת כיצד לא לחטוא ,אז אתה צריך את שניהם ,צדקתו  ,אמונה להיכנס לחיי נצח.
הגויים הראשון להמיר את תורתו של ישו היה ידע מוקדם של החוק ,אך הם התגיירו על ידי אמונתם שישוע היה ,הוא האלוהים
בדמות אדם .למרות שזה נכון ,אם אתה לוקח את הזמן לשקול כל מה שישו .לימד ,כפי חייב שמוצג בשיעורים הקודמים ,תוכל לדעת
שישוע לימד את המוסריות של אלוהים ,אשר עשרת הדיברות קיימים כל ,לכן ,שישוע לימד את החוק .להיות מומר ל אמונה של ישו הוא
לא ידע החוק כפי לימד על ידי ישוע.

המוסר של אלוהים
ציוויים מוסריים שש
החוק כפי שהוצגה על ידי עשרת הדיברות לא היה שלם; ששת האחרון של עשרת הדיברות לחשוף חלק מיהו אלוהים על ידי
מתן שרישום  6תכונות מוסריות של אלוהים ,אשר כוללים:
לכבד את אביך ואת אימך.
לא תרצח.
אתה ואזי לא תנאף.
לא תגנוב.
ברעך עד שקר,

לא תחמוד.
התכונות המוסריות הללו אולם אינם מגלים את המוסר מוחלט של אלוהים .ישוע מביא לסיום ציוויים מוסריים אלים עם תורתו
אשר כוללים:

ישוע מלמד המוסר
חמלה,
חבל,
מחילה,
נדיבות,
להיות פשוט,
כנות,
להיות בלי רמאות,
חסר בהתנהגות ( ,Lasciviousnessמחשבות מיניות לא מוסרי),
לא יועבר גאווה או מעשים מלא גאווה.
לדעת אלוהים ,אישיותו ,כבודו והאופי המוסרי שלו ,עליך לדעת את כל התכונות המוסריות לעיל האל בעל .הם יותר לאלוהים
אלה ,אך אלה לתת טוב להבין מה סוג האדם הוא אלוהים.

עובד המוגדר
כדי להבין מה  Paulאומר בפסוקים הנ ל ,תחילה עליך להבין מה  Paulאומר את המילה "עובד" ,וכן מה זה אומר "על ידי
האמונה של ישוע המשיח"-
"
" משמש כאן את המילה"עובד
"בידיעה כי אדם לא מוצדקת עבודות צילום של החוק ,אך על ידי האמונה של ישוע המשיח.
מתייחס המאמץ ואת הזמן שהשקעת משתנה מאדם החטא לאדם שהוא כבר לא בחטא.
את המילה "עובד" או (אלה שעושה מאמץ)-להיות כמו אלוהים ,על ידי חובק לחיות את החיים שלך על-ידי המוסר הוא אלים.
כדי להשיג ,באמצעות מעשיך האל מוסר הוא רק חלק מה עליך לעשות כדי להיות ברוח של האל ,אשר  Paulהמשמעות על-ידי עובד לא
להיות כל מה שצריך כדי להיות מוצדקת באמונה.

מסע אישי
במסע שלי להיות חסיד של ישו ,נאלצתי לעבור לידה מחדש של הקוד המוסרי שלי הליבה .אני כבר ,לפני מציאת ישו ,אדם
חוטא .לא היה לי מושג עד כמה חוטאים הייתי ,כי הייתי בקיאים איך אלוהים מגדיר את החטא .למעשה ,רק בקושי האמנתי אלוהים,
אלוהים ,היה לי תעלומה מוחלטת . .זה זה לידה מחדש ,אשר אלוהים מצפה מאיתנו ...אנחנו חייבים ללכת מאלו של חטא אלו חזקה
מוסריותו של אלוהים.

מהי האמונה בישוע?
ישוע הוא אלוהים בדמות אדם; לכן האמונה באלוהים ,להיות בעלי האמונה של אלוהים פירושו לעבוד את אלוהים האמונה
בישוע .כדי לעבוד את אלוהים פירושו לתת סגידה לאלוהים ,בדיוק כפי שהוא מצווה .וזה מביא אותנו בחזרה אל עשרת הדיברות.

נותנים סגידה לאלוהים
עד כה דיברנו על הכל היא בנוגע ששת האחרונים של המצוות של אלוהים; מצוות ארבע הראשונות עם זאת ספר לנו איך
אלוהים מצווה שאנחנו עובדים אותו .אתה רואה ,להביא את עצמך שווה להמוסריות של אלוהים ,אבל טוב ,אינה מצדיקה את באלוהים.
אתה חייב גם לתת סגידה לאלוהים ולא כפי שתמצא נוח אבל כפקודות הוא .זה זו הסיבה שאלוהים נתן לנו מצוות ארבע הראשונות
בתחילת ובסוף לא עשרת הדיברות .אתה יכול להיות שווה לאלוהים מוסריות שלך ,אבל אם אתה לא נותנים סגידה לאלוהים שהוא
פקודות אז אתה נופל קצר של מציג את האהבה שלך עבור האל.

כדי סגידה היא לתת כבוד
אחת השאלות הראשונות שאני ביקשתי מאלוהים הייתה" ,איך אתה רוצה שאני מעריץ אותך?" הוא ענה לי בא על פני תקופה
של זמן ,מצריכה יותר מאשר רק תשובה פשוטה .דבר אחד זה עזר לי להבין היה כאשר הסתכלתי למעלה את ההגדרה של המילה
"תפילה ".המילה "פולחן ",מוגדרת בתור :הערצה ,אהבה ,כבוד ,כבוד ,מסירות ,ההערצה .במקרה יש לי שמת לב ,הגדרה זו דומה מאוד
כמו ההגדרה למילה " Fearingאלוהים ".המילה "ההערצה" מוגדרת בתור :תחושה של יראת כבוד או כבוד ,הערצה .לכן כדי לעבוד
את אלוהים הוא לתת את הכבוד שלך לאלוהים ,אשר אתה עושה כשאתה אתה סוגד לו כמה מצוות ארבע הראשונות לומר לך .לדיון
מעמיק בנוגע אלה המצוות ארבע ,ללכת שיעורים  2ו  3של דף אינטרנט זה .לפניכם סיכום מעשרת הדיברות ארבע הראשונות:
תהיה לא אלים אחרים לפניי.
לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה.
אתה ואזי לא תישא את שם ה' האל לשווא.
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה.

דבר אחד כדי לרשום כאן לעומת זאת ,כדי לסייע לך להבין מה  Paulמדבר .כאשר היהודים להפריך את ישו ,ואז צלבו אותו,
האמנה שהיו להם עם אלוהים נעשה חלל ועל שנפסל ,במקומה אלוהים נתן אלה שהלכו אחרי במשנתו של ישוע ברית חדשה ,כמו שהיו
לו עם האבות שלהם .

הברית החדשה
בשביל למצוא פגמים איתם ,הוא נאום",ראו ,ההפרשות ימים ",נאום יהוה",כאשר אני יעשה ברית חדשה עם בית ישראל ואת בית
יהודה ":אל העברים 8:8
"לא על-פי האמנה שעשיתי עם האבות שלהם ביום שלקחתי אותם עם היד להוביל אותם לצאת מארץ מצרים; כי הם לא המשיך את
האמנה ,החשבתי אותם לא",נאום ה .העברים 8:9
"כי זאת הברית אשר אכרות עם בית ישראל אחרי הימים ההם ",נאום ה;"אני שם את חוקי לתוך המוח שלהם ,ואני כותב אותם
בליבם ,:ואני אהיה להם לאלוהים .הם יהיו לי אנשים ":אל העברים 8:10
מה  Paulמדבר היא החוק כפי שהוא נוגע את ברית המילה של כל הזכרים ,איך זו לא תחול על הגויים שבאים על האמונה
באמצעות ישוע ולא על ידי חוקים ,תקנות נכתב על ידי  .Mosesבמילים אחרות ,הגויים ,של היום שלו ,לא היה לי היתרון של הורים
בבית הספר ,כמו היהודים ,אבל באים לאמונה של תורת ישו למרות אי ידיעת החוקים שלהם . .זה זה ,אשר ההקשר ,לקביעת מה Paul
אומר כשהוא כותב;
אך אם  yeלהיות מובלים של הרוח ,יה אינם תחת החוק .הגלטיים 5:18
הגויים לא ידע את עשרת הדברות או אחר של חוקי האל ,אך כאשר הם היו הטיף את תורתו של ישו ,הם היו להמיר את האמת
כפי שנאמרו על ידי ישוע .זה הגויים הגיע לאמונה אמונה ולא ידע על החוק.
להיות של האמונה ,שהוא להאמין בדברי אלוהים-אלוהים ,זה לא אומר כי הם נשמרים על ידי החסד של ישו ,רק כי הם
 Justifiedהוא הציפייה לישועה .אתה עדיין צריך לשמור על עצמך מפני החטא .כפי שניסיתי להביא לאור ,ישו הטיף ,ולכן תורתו יש
"
"
קרן שם כמו עשרת הדברות.
למרות כל המאמץ של  Paulכדי להפוך כתביו הבין ,הוא החליט לחזור ולהדגיש של עשרת הדיברות ,כדי להבטיח כי שם היה
בלבול בדבר הצורך לשמור על חוקי האל ,אפילו עבור אלה אשר באמונה הצדקה את החסד של ישו .כדי לעשות זאת אתה צריך רק
לקרוא קדימה ספר הגלטים לסיים את ההקשר שבו מדבר .Paul
עכשיו המילים של הבשר הן מניפסט ,אשר הם אלה; בגידה ,ניאוף ,טומאה ,lasciviousness ,הגלטיים 5:19
עבודת אלילים ,כשפים ,שנאה ,סטיה ,אמולציות צפות ,זעם ,מריבות ,seditions ,כפירה ,הגלטיים 5:20
מלא קנאה על המזל של ,רציחות ,שיכרות ,revellings ,כזה כמו :אשר אמרתי לך בעבר ,כמו גם אמרתי לך בזמן עבר ,כי הם
אשר לעשות דברים כאלה עוד לא יירש את מלכות האלוהים .הגלטיים 5:21

קודם בפסוק  Paul 18אומר אלו ברוח אינם נמצאים תחת החוק ,אך לאחר מכן בפסוקים  19עד  21הוא רשימות החטאים
מספר ,כמה מהן מכוסים במסגרת עשרת הדברות ,בהיותו החטאים אשר ישאיר אתכם מחוץ למלכותו של אלוהים .כפי שאמרתי ,אם אתה
באמת ברוח ,שזה  imposableלך לעסוק הדברים הללו ,אך  Paulנותן שרישום אותם כדי לוודא שאנחנו מבינים שאין חוקים אלה ,כי
הוא אומר שנהיה מעל כאשר אנחנו ברוח של האל.
לפרש כלומר  Paulהוא לא כולל את עשרת הדברות בתוך ההגדרה של מה מהווה החוקים הוא מדבר בפסוק  ,18אשר הולך יחד
עם מה הם אומרים בנוגע לברית הישנה ,לבין הדרישה ברית-המילה העורלה.
זה יכול להיות מוצג לאחרים על כתביו של  .Paulב Paul -הבאים מכוון את המילים הללו על הגויים במיוחד.
הזין מהירה של האי זוכר ,יה בזמן בעבר הגויים בכבודה ובעצמה ,הנקראים  uncircumcisionבכך אשר נקרא את ברית המילה
בבשר שנעשו על ידי הידיים; אל האפסיים 2:11
היהודים מתייחסים הגויים בתור  uncircumcisionכי הגויים אין ילדיהם זכר נימול .אשר נקרא ברית מילה זה התייחסות
היהודים שהיו כפופות האמנה השנייה .מיוצר על ידי ידיים ,מתייחס לעובדה כי לימול את העורלה של ילד ,זה חייב להיעשות על ידי ידו
של גבר.
כי באותו הזמן כמה שהיו ללא אלוהים ,החייזרים במדינת ישראל ,ועל זרים הבריתות של הבטחה ,שיש תקווה ,ולא אלוהים בעולם:
אל האפסיים 2:12
לפני הופעתו הראשונה של ישו ,הגויים היו חייזר במדינת ישראל .הם היו מכבלי האמנה בין ילדים של יעקב לבין אלוהים .בגלל
זה ניכור ,הגויים הייתה תקווה לחיי נצח ,או לגן עדן .אלוהים לא הכירו הגויים כמו להיות חלק של ילדיו; לכן הם היו בעולם ללא
אלוהים.
אבל עכשיו במשיח ישוע  yeשהיו לפעמים רחוק נעשים כמעט על ידי הדם של ישו .אל האפסיים 2:13
בגלל את תורתו של ישו את האמונה של אלה להמיר לאותיות אמת פולחן אלוהי היקום ,נעשו הגויים כמעט לאל ,וכך הפך
" מוגדרת בתור :ליד המקום או הזמן .הגויים שהומרו הפך קרוב לאל.
לילדיו של אלוהים .המילה"כמעט
כי הוא ,מי גרם אחד בשני ,שלוותנו ,וטרף לשבור את הקיר האמצעי של מחיצה בינינו; אל האפסיים 2:14
תורתו של ישו הגויים בני ישראל הפכה אחת בתוך אמונה וסגידה .נהגתי את המילה "ישראלית" כאן .ואני לא יהודי בכוונה .רק
קומץ של יהודים היו גם בני ישראל כפי הגדרתי את המילה ,אבל כל מי הם חסידי תורתו של ישוע הם בני ישראל.
יש לבטל בבשרו את הטינה ,אפילו את תורת המצוות הכלול התקנות; בשביל לעשות בעצמו של טוויין אחד חדש .אז עושה שלום;
אל האפסיים 2:15

לקחת הערה של דבריה של  Paulכאן? שהוא זכאי איזה חוקים הוא מדבר של בהתייחסות אליהם ,אפילו את תורת המצוות
הכלול התקנות .העובדה שהוא משתמש  wordמזהה התקנות מראה כי הוא לא מתייחס את חוקי האל חקוק בסלע ,אלא את סעיפיו
.Moses
כדי להבין למה  Paulהוא מתכוון כשהוא אומר ,הדברות הכלול התקנות ,אתה צריך לראות מה שישו אמר:
והוא אמר להם",השבת בוצע עבור האדם ,ולא האדם לקראת השבת .לכן אדם הוא אדון גם השבת ".מארק 2:27-28
זקני בית מקדש ,דורות רבים ,הקים כללים שתחתיו יהודי עליך לפעול בהתאם בשעות של השבת .כללים אלה היו מפרך עם
עונשים חמורים .שני הפסוקים הנ ל ,ישו על זריקות אלה כללים ,כי מעולם לא הוקמה על ידי אלוהים ,אך היו יותר של הצביעות המקדש
שנפל תחת.

בני האדם
שימו

לב :ישוע אומר לנו כי בנו של האדם הוא אלוהים של השבת .ישו מתייחס לעצמו כאל בן האדם מסיבה מסוימת .ישוע

נולד של אישה ,בשר ודם ,כמו כל גבר .בהתייחסות אל עצמו כאל אדם ,הוא מצביע על כי הוא ככל אדם כמו שהוא האלוהים .בקיצור,
ישוע אומר לנו ,שהוא אחד מאיתנו .כל ההיסטוריה של העולם ,את קיומו של האדם על פני כדור הארץ ,נתן אלוהים אחרים על כל הצעה
האיש הזה .היה שווה להם?  .לא ,יש להם לא .לאלים פגאניים .תמיד היית מעולה לגברים ,האיש היה העבד שלו בצייתנות . .אלוהים-
אלוהים אומר לנו שאנחנו יכולים להשיג שוויון איתו ,בדמות המוסרית שלנו ,אם רק ניתן פולחן( ,כל הכבוד) ,לו על ידי לאמץ את
המוסר שלו ולהפוך אותו המוסר שלנו.

שני אנשים אמונה אחת
ונשחט כי הוא יכול לפשר בין שניהם לאלוהים בגוף אחד על ידי הצלב ,שיש את הטינה ובכך :אל האפסיים 2:16
 .זוהי הפניה אל הגויים ,אשר אינם צאצאים דם של יעקב ,והיהודים היו ...בפסוקים אלה  Paulמדבר עם הגויים ,מסבירה איך
לא לאחר שחיו תחת הבריתות של הבטחות שהם יגיעו אל האמונה על ידי הדם של ישו .הדבר שרציתי להצביע כאן על מקומות ההקשר
על הדיון שלו עם היהודים כריסטיאן ניתן למצוא ב:
יש לבטל בבשרו את הטינה ,אפילו את תורת המצוות הכלול התקנות; אל האפסיים 2:15
אם אתה קורא פסוק זה באופן שטחי ,אתה עלול להתעלם מה אומר  Paulלמעשה .Paul .הוא אומר לנו כי ישוע ביטל את
"תורת המצוות הכלול התקנות" .Paul .הוא לא אומר את עשרת הדברות ,אך כללה מזהה ,וכך לזהות איזה הדברות הוא מדבר ,הם
אלה אשר נכתבים על ידי ידו של האדם.)Moses( ,

אם תמקם את זה בהקשר עם העובדה שאני הראו כי ישנם שתי קבוצות של חוקים ,ואת אלה נכתבות ביד  ,Mosesמכונים על
ידי אלוהים "תקנות" ,ובכך נותן ההוראה כי החוקים אשר ישוע הגשים או ביטל כמה את "התקנות ,Moses ",לא את "חוקי אלוהים
" אשר הם עשרת הדברות.

התהליך של המרה
".
זה מחזיר אותנו  Paulהמשמעות כאשר הוא מתייחס לאלה אשר"ללכת ברוח
ישנן שאלות שצריכות להישאל;
 / 1מה זה אומר להיות"ברוח?
"
 / 2אם אתה חושב שאתה יודע מה זה אומר ללכת ברוח ,יכול אתה לומר בכנות כי אתה "ברוח?"
 / 3באיזה תהליך יש לך להשתמש ,ללכת מי הוא חוטא ,או כנגד חוקי האל לאדם שהוא ברוח עם אלוהים.
כפי הראו לך במחקר זה התנ ך ,חלק מלהיות ברוח פירושו להיות אחד עם אלוהים .זו מושגת כאשר אתה להמציא את עצמך,
של מי הוא חוטא ,או אי-ציות המצוות האלוהים ,לתוך אחד לא רק שומר על חוקי האלוהים ,אבל למי יש להם שנכתבה על ליבם ,והם
לכן מחדש אותו סוג של אישיות ואופי כמו אלוהים יש.
 Paulאמר כי מי הולך ברוח אינם כפופים לחוק ,אבל  itemizesחלק מן הדברים הללו החטאים מכוסה על ידי עשרת הדיברות,
ואז ואז מספרת לנו ,אלה אשר מעורבים בדברים האלה החוטא לא יירשו למלכותו של אלוהים גם אם הם ברוח אחרת.
אם אתה נמצא ברוח ,ויש לך את המוסר חרתה על דגלה המצוות של אלוהים ,אז  Paulהוא צודק ,שאתה כבר לא כפוף לחוק ,כי
המצוות של אלוהים .תפסיק להיות חוקים לך ,הם הפכו להיות חלק של מי שאתה ,אתה יכול יותר לשבור את החוקים האלה ,ממה שאתה
יכול להפסיק לנשום ולחיות .להיות ברוח ,אומר שעשית המוסר האלוהים שלך ,ובכך מכניס את אחדות עם אלוהים.
תחשבי על זה ככה :אתה מכיר מישהו מתיימר להאמין כי ישוע הוא בן האלוהים או ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,אך באותו
זמן אתה מכיר את האיש הזה .כמו להיות שקרן ,גנב או של נואף; איך יכול אדם זה באמת להאמין אם הם עדיין עוסקים בפעולות החוטא.
אתה לא האמונה במשיח .אם אתה מאמין רק; עליך גם להיות במוסריות זהה של אלוהים להיות אחד עם אלוהים באמת.

האם עשרת הדיברות לא חשוב?
הנה הבעיה שלי עם המחשבה כי אז זו מפחיתה את עשרת הדיברות ל  .unimportanceהעובדה שיש לך חוקי האל טבוע על
הלב שלך אומר לי שיש להם מאוד .חשובה לך .רק על ידי הידיעה ,ולשמור אותם אתה יכול אותם הטבענו את הלב והפך לחלק מכם,
למקרה שלא ידעת קודם מה הם היו? איך יכול אתה להעלותם על הלב שלך?
אך אם  yeלהיות מובלים של הרוח ,יה אינם תחת החוק .הגלטיים 5:18

חטאיו נגד אלוהים
אם לקרוא רק פסוק זה ולא להשאירו מחוץ להקשר ואז אתה תחשוב כי  Paulאומר כי הקדושים של אלוהים אינם כפופים
לתורת האלוהים .לשים את זה בהקשר אתה חייב להמשיך לקרוא מה הוסיפה  Paulכדי פסוק זה.
העבודות של הבשר הם הרישומים ,אשר הם אלה; ניאוף ,ניאוף ,טומאה ,lasciviousness ,עבודת אלילים ,כשפים ,שנאה ,סטיה,
אמולציות צפות ,זעם ,מריבות ,seditions ,כפירה ,של  ,Envyingרציחות ,שיכרות ,revellings ,ולא כזה כמו :אשר אמרתי לך בעבר,
כמו גם אמרתי לך בזמן האחרון ,כי הם אשר לעשות דברים כאלה לא יירש את מלכות האלוהים .הגלטיים 5:19-21
בחלק זה ,אני נותן הגדרה של כל אחד מאלה הרשומים על ידי  Paulלאלה ,כי ימנע ממך מלכות האלוהים.
ניאוף :הקשר .המיני מרצון בין אדם נשוי מישהו שהוא לא בן הזוג שלו או שלה .זה מכוסה תחת עשרת הדברות.
ניאוף :יחסי מין בין זוג מבוגרים אשר לא נשואים זה לזו . .זה מכוסה תחת עשרת הדברות.
טומאה :חוטא ,במיוחד מעורבים או אשם בביצוע חטא מיני . .זה מכוסה תחת עשרת הדברות.
 :Lasciviousnessמציג של הרצון ,או עניין לא נאות ,סקס ,מעוררות תאווה .זה מכוסה תחת עשרת הדברות.
עבודה זרה :פולחן אלילים או כוזב . .זה מכוסה תחת עשרת הדברות.
כשפים :קסם מפתה או מפתה או השפעה ,מינית בטבעה . .זה מכוסה תחת עשרת הדברות.
שנאה :תחושה של עוינות עזה מישהו או משהו . .זה מכוסה תחת עשרת הדברות.
השונות :היתר להתעלם כלל או חוק האלוהים .זה מכוסה תחת עשרת הדברות.
אמולציות צפות :כדי לנסות שווה או לעלות על מישהו או משהו כי הוא מוצלח או נערצת.
זעמו :כעס חזק ,לעתים קרובות עם רצון לנקמה .זה מכוסה תחת עשרת הדברות.
סכסוכים :מריר ואלים לפעמים עימות ,מאבק או יריבות.
 :Seditionsפעולות או מילים שנועדו לעורר או להסית נגד רשות ממשלתית.
כפירה :דעה או אמונה שסותר הוקמה הדת מלמדת ,במיוחד אחת שאורשע באופן רשמי על ידי רשות דתית .בהקשר זה מתייחס
המצוות ואת התקנות של אלוהים.
מלא קנאה על המזל של :תחושת כעס או עצב רצון של מישהו אחר הצלחה ,מזל טוב ,תכונות או רכוש . .זה מכוסה תחת
עשרת הדברות.
רצח :פשע הריגת אדם אחר בכוונה ולא הגנה עצמית או עם כל שאר נסיבות מקלות מזוהה על-ידי חוק . .זה מכוסה תחת עשרת
הדברות.
שכרות :מעורבים מדי אלכוהול ,או המתרחשים בזמן אנשים היו יותר מדי אלכוהול.
 :Revellingsיש זמן מהנה בחברתו של אחרים ,במיוחד במסיבה.
בכל האמור לעיל ,ביותר הם מכוסים על ידי עשרת הדברות .זה אומר לי כי  Paulמחשיב את עשרת הדברות קרן להתפלל כל
אמיתי ונכון של אלוהים .אני גם רואים בזה  Paulהקשה על הנקודה שנותן לנו אמונה הצדקה הציפייה לישועה ,אבל אנחנו גם חייבים
להיות משחורר מחטאים ,אחרת אנחנו לא יירשו למלכותו של אלוהים .הדרך למנוע חטא לדעת מה מהווה חטא כפי שהוגדרו על ידי
אלוהים ,שנמצא את עשרת הדברות ,את תורתו של ישו .להביא הביתה נקודה זו Paul ,מוסיף הבאות.

הדרך של אלוהים
אבל הפרי של הרוח הוא אהבה ,שמחה ,שלום ,longsuffering ,עדינות ,אלוהים ,אמונה ,הענווה ,מתינות :נגד כזה אין שום חוק.
אם אנו חיים ברוח ,תן לנו גם הולך ברוח .הגלטיים5:22-25 ,
פסוק אחרון זה ,25 ,מספרת כי  Paulמסכימה עם מה שאמרתי .ללכת ברוח ,אומר לך בלי לפגוע כנגד עשרת הדברות ,וכי
האישיות שלך ,את התוקף המוסרי של הדמות שלך כוללים אך אינם מוגבלים הדברים המפורטים ב 22 -ו 23 -לעיל ,אשר כמובן היבטים
של המוסר של האל.

האישיות של אלוהים
עשרת הדיברות הם השתקפות של האל אישיות ,אופי ,ולכן הוא נתן לנו אותם כמדריך להשגת תכונות אלה אותו בעצמנו .תן לי
לנסח את זה בדרך אחרת .כדי להיות ברוח ,אתה צריך קודם לדעת מה זה אומר להיות ברוח? ברגע שאתה יודע אז מה זה אומר להיות
ברוח ?,אתה יכול באמת זה מה שאתה רוח מה היה תהליך שהשתמשת בצורה של עצמך מאדם החטא ,אחד שהולך ברוח?
בקיצור ,כדי שתוכל להיות ברוח ,קודם היית חוטא ,שעשה תשובה על חטאיו ,לאחר מכן בתהליך של למידה והדרכה מאלוהים,
(ספר ראשי) לך להשיג את המצב של להיות ברוח .לאורך כל התהליך הזה ,היית צריך לדעת ,מחקר ,ואני גר עשרת הדברות ,לפני אולי
יעזור לך להשיג את המצב של הליכה ברוח ,זה אומר שתצטרכי את עשרת הדיברות הראשונים.
אז מתי  Paulאומר ,אבל אם כן להיות מובלים רוח ,אתם לא לפי החוק ,הוא אומר כי ברגע שהלכת לאורך התהליך מן החוטא
אל אחד שהולך ברוח ,ואז ,רק באותו הזמן ,אתה כבר לא לפי החוק ,כי הם כבר לא חוקי תוקף אותך  ,אבל הם היבטים של אישיות ואופי
משלך.

הגויים המרה
אני בטוח שרבים מכם קורא את המילים האלה תתנגד ואמר כי אלה של הגויים אף פעם לא ידעתי את עשרת הדברות גם כך
התקבלו על ידי ישוע .זה נכון ,אבל נותן את המחשבה הזאת ,למה אלוהים לקבל אותם .האם ישוע לקבל כל מי שהוא נתקל ,או היה
משהו שונה לגבי אלה הוא לקבל?
מה זה היה על ישוע שגרמו הגויים האלה יומרו על האמונה? היה זה תורתו של ישו ושכנעו את הגויים ,כי מה שהוא דיבר היה
נכון .אז מה עשה ישוע ללמד ,שישוע לימד את המוסר של אלוהים .הגויים לא הזדקק עשרת הדברות ,בגלל שישוע לימד בדבר תכונות
מוסריות באותה אלה ,כמו גם אחרים .אז למרות הגויים לא היה החוק ,הם באו להבין ולקבל את המוסר של אלוהים בדיוק אותו הדבר.

התהליך של לידה מחדש
ברגע שאתה מבין מה זה אומר להיות ברוח ,ואז אתה צריך לעבור תהליך של לידה מחדש ,מה ישוע קרא להיות להיוולד מחדש,
של מי הוא חוטא אחד מי זה ברוח .תהליך זה דורש קצת עבודה ותפילה ממך.
הראשון :יודע על חטאיך .על מנת לדעת החטאים שלך ,אתה צריך להיות מודע מה מהווה חטא .חוץ חטאים נגד רוח הקודש,
אם זה לא מכוסה על ידי עשרת הדיברות או את תורתו של ישוע המשיח ,אז זה לא חטא .כדי לעשות זאת עליך לדעת את משמעות
המצוות של אלוהים ,אבל אתה חייב גם להבין ולהכיר את תורתו של ישו.
השני :להביא את חטאיך בחזית את דעתך .על-ידי רישום החטאים שלך כפי שהם טריים בזיכרון שלך ,כאשר אתה תבקש
מאלוהים מחילה ,אותם כולם זמינים לך ואתה יכול איפוא להיות באמת מתחרט מהם.
השלישי :להתחרט על חטאיך .כדי שתוכל לחזור בתשובה ,אתה קודם צריך להכיר את עצמך בה היו למעשה החטאים ,לדעת
את זה ,אתה צריך להיות הלב נשבר ואז מצטער שהיית אי פעם לעשות דברים כאלה.
דבר אחד על החטאים שלי ,הם היו לא רק נגד אלוהים או מצוותיו ,הם פגעו אלה שאוהבים ,אז הבנתי כי אלה דברים שעשיתי
היו חטאים ,התגלה גם מה פוגע אדם הייתי למשפחה שלי .זה הביא על תחושת הבושה שלא הרגשתי מעולם .פעם אחת אני העלה כל
החטאים שלי בחזרה ,והפך מתבייש בעצמי ,אז אני באמת הוכנה מתחרט או בתשובה החטאים שלי.
הרביעי . :התפלל לאלוהים למחילה כך תוכל לדעת ,אלוהים יכול לסלוח לך מיד ,אבל אולי לא ידעת בוודאות אלא אם כן אתה
ואז להמשיך עם התהליך של ההליכה של רוח האלוהים .ברגע שאתה צריך התחרט על חטאיך ביקשתי מאלוהים מחילה ,העבודה רק
החלה .מכאן ואילך לשארית חייך ,אתה חייב לצאת ברוח ,לעולם לא מהבהבים של לידה מחדש מוסרית שעברת.
החמישי :כמו הופעה סמלית של חזרה בתשובה שלך והלידה שלך בחיים חינם חדשים חטא ,להיטבל במים .יש לי עדיין לעשות
את זה ,כי עדיין אצטרך למצוא מישהו אחר מקבל האלוהים כאמת ,ולכן דוחה מסורות אלה כי הם כנגד המילה האלים .הייתי מוכנה
לעשות להיטבל על ידי השר מוסמך המטיף בבשורה שקרית של השטן .כשל זה אומר כי אני קצר האמונה ,אני חושב שלא ,טבילת המים
היא סמלית ,אז ,כאשר כותבים את דבר האלוהים על הלב שלך .אתה לא צריך בעל סמליות בשבילך הם ובכך הוטבל על ידי רוח הקודש?
זכור :רוח הקודש היא החיים דבר האלוהים ,אז אם אתה כותב דבר האלוהים על הלב שלך ,אתה מקבל את רוח הקודש.

לסיכום
להיות ברוח ה' יש שני חלקים:
 .1לוקח זמן ומאמץ (עובד) ללכת מאדם החטא ,על מי מחבק את המוסר של אלוהים והופכת מוסר האל המוסריות שלהם.

 .2נותנים סגידה לאלוהים יש יש התווה בשנת ארבעת הראשונים של עשרת הדברות.
בנקודה זו קריאה שיעורים אלה ,הוצבה רגל אחת על נתיב של יושר ,ברגע זה .לשארית ימי חייך; אתה צריך לשאוף להישאר
על השביל הזה .זה לא יהיה קל ,ולא ייתכן הטיול נופלים לעתים קרובות ,אבל על ידי שמירה על ולדעת את עשרת הדברות ,כמו גם
תורתו של ישו ,ואת אז על-ידי לקיחת אותם ללב ,לאהוב את מה שהם מייצגים ,תוכלו למצוא את הנתיב פחות קשה.
זכור :את כל זה ,כדי לשמור על קשר עם אלוהים ,להתפלל אליו ,תבקש ממנו הדרכתו ,אז תקשיב לו לדבר איתך .כשהוא
אומר לך לעשות את זה או תלך בכיוון הזה ,עליך לעקוב לאן הוא מוביל ,אחרת אתה יגלוש מחוץ לנתיב .אחד משותף דרך איך שאלוהים
מדבר אלינו היא דרך שלנו  .sub-conscienceזה לך תדע מה קרה ,מה שנכון .לאפשר את המצפון שלך (את קולו של אלוהים) להוביל
את הדרך שלך ,אתה תשאר צדיק בעיניו של אלוהים.

ישוע הוא הדרך
ישוע נאום לו",אני את הדרך ,את האמת ואת החיים :לא יבוא איש אל האב ,אלא גם על ידי ".יוחנן 14:6
מה אלוהים אומר הוא ,אם אתה באמת רוצה ללכת בדרך הישר ,אתה חייב לקחת כיוון והדרכה רק מישו .אם תסתכלי על אחרים
כגון השר מוסמך ,ללא אימות ואז עם אלוהים-ישו כי השר היא נכונה ,אז אתה יכול לפיתויים .השטן נמצא סביבנו; רק בחקר חרוץ
ותפילה אתה יכול להיות בטוח למצוא את האמת האלוהית.
זכור מה אמר אלוהים.
"אני אוהב את אלו שאוהבים אותי ,אלו המחפשים אותי מוקדם (בחריצות) אמצא לי ".פתגמים 8:17
"עבודה קשה" ,רכישת ידע היא הדרך למצוא את אלוהים.

Original
”Understanding “Above the Law

