שיעור 12
שבת ראשון
יש אלוהים העלימו את קיומה?
על מנת קרדיולוגים הקורא ,החשיבות של התבוננות ביום הנכון כמו הלורדים יום של האחרים ,אני רוצה לעשות בנקודה מאוד
ברור; היום הראשון או יום ראשון השבת היא השקר של השטן.
אני אישית לומד תנ ך בשקידה מאז פברואר  .2007כמו של עדיין לא מצאתי כל פקודה או הוראה מאלוהים או ישו כי אלוהים
אישר או העלימו את העברת שמירת השבת מהיום השביעי של השבוע ,כמו זה הוא מפורש את הדיבר הרביעי ,ליום הראשון של השבוע.
למרות זאת ,אלה נוצרים אשר דיברתי ,כולל שני שרים מוסמך ,להבטיח לי כי א' שמירה נכונה .ישנם שלושה ראשי פסוקים בתנ ך כי
אלה המחזיקים ביום הראשון השבת ,או השבת ביום ראשון ,מתייחסת אותי בתור אימות כי בעשותו כן הוא מקובל על אלוהים.

הפניה ראשון הראשונות
מריה מגדלנה בא ואמר התלמידים כי ראתה את האל ,כי שוחח את הדברים האלה שלה .ג'ון 21:18
אם קראת את הפסוקים לפני זה תדע כי אירועים אלה מתרחשים ביום בו ישוע עלה מן הקבר .כאשר ישו לתחייה מדבר עם
מריה מגדלנה ,זה היום הראשון של השבוע ,ואת מוקדם ,כאשר היה עדיין .בוקר טוב ,השמש לא נתקל עלתה מעל לקו האופק.
ואז באותו היום בערב ,ביום הראשון של השבוע ,כאשר הדלתות היו עצומות איפה התלמידים היו מורכבים מחשש היהודים ,בוא
ישו ונעמד באמצע ,נאום ועשיתם ,השלום להיות לכם .ג'ון 21:19
דבר ראשון זה הכי ברור לי ,היא שאין שום אזכור בפסוק זה או כל המקדים או בעקבות חרוזים .אפילו מרמז כי השבת יום
השביעי הוא להיות מוחלף או מוחלף על ידי השבת ביום הראשון .אז בואו נסתכל מה פסוק זה בעצם אומר לנו.

ביממה ,זמן נתון
הדבר הראשון שאני רואה הוא היום ואת השעה ניתנת באותו היום בערב ,להיות ביום הראשון של השבוע ,שהמילים האלה
תגיד לי כי אירוע זה מתרחש באותו יום גופו של ישוע נמצא חסר ,אשר אנחנו יודעים שזה היום הראשון בשבוע או ראשון ,ולא את ישו

לתחייה שוחח מריה מגדלנה .המילים האלה גם לספר לנו כי זה בערב ,או לפני השקיעה (השקיעה) כאשר ישוע הופיע בחדר שבו רוכזו
השליחים .אז המפגש הזה מתקיים יום ראשון בערב ,קצת לפני השקיעה.
" אינו אומר לנו כי הם הם התכנסו
החלק הבא של פסוק זה",כאשר הדלתות היו עצומות שבו רוכזו התלמידים מחשש היהודים,
במטרה לשמירת השבת ,אבל הם הם התכנסו מחשש לחייהם ,בגלל שהם מודאגים כי הם נמצאים יחופשו על ידי הפרושים (יהודים) של
בית המקדש .אני מודה ,הם היו ככל הנראה מעורבים הרבה תפילות בעת הרכבה זו ,אבל בשום אופן זה מציע שזה היה בדרך של החלפה
של שבת ביום השביעי .זה כל כך הרבה מי יקרא את עצמם כריסטיאן להפנות לי פסוק זה ,מראה לי עד כמה מוצלח השטן כבר מרמים
את כולנו ,כי פעם האמין ראשון להיות יום המנוחה גם כן נכון.

ההתייחסות השנייה
על היום הראשון של השבוע ,כאשר התלמידים באה ביחד לחם Paul ,הטיף להם מנוחת עולם ,מוכנים לעזוב ביום שלמחרת;
והמשיך בנאומו עד חצות .מעשים 20:7

הפניה היום
החלק הראשון של פסוק זה נותן לנו עוד פעם הפניה היום ,ועל היום הראשון בשבוע ,אז אנחנו יודעים .זה היום שבו אנחנו
קוראים ביום ראשון ,היום הראשון של השבוע ,למעשה.

הפניה זמן
בחלקו השני של פסוק זה הוא הפניה זמן ,כאשר התלמידים הגיעו ביחד לשבור לחם .זה אומר לנו שזה הזמן דיינר ,או בשעות
אחר הצהריים ,אבל עדיין לא .ערב .זה אומר כי המפגש הזה מתקיים ביום ראשון מתישהו אחרי הצהריים ,אך לפני השקיעה כדי לשבור
לחם( ,יש משהו לאכול).
החלק השלישי של פסוק זה אומר לנו יחד עם ארוחת ערב Paul ,הטיף להם .אני רואה איך כאשר מהקשרם זה יכול להציע כי
 Paulמחזיק התפלות ביום ראשון ,אבל ההקשר נמצא בחלק האחרון של פסוק זה.
 Paulהוא מטיף אלה אנשים ,למה ,כי הוא גורם מוכנים ליציאה ביום שלמחרת;  Paulמתכוננת לצאת בבוקר ,לכן הנוכחים יש
צורך שלו לתת להם הדרכה באמונה שלהם .זה בשום אופן לא מספרת כי הטפה  Paulעוסקת היא במקום או בהתמרה עבור שמירת
השבת ביום השביעי .אם האמונה האמיתית ,זה טבע שני להתפלל לאלוהים בכל יום של השבוע ,אבל כאשר יש לך אחד כזה מוניטין כמו
 Paulבחברה שלך ,זה רק הגיוני שהם רוצים לשמוע מה יש לו לומר ללא קשר איזה יום בשבוע זה.
זה החלק האחרון של פסוק זה יש עוד זמן התייחסות והמשיך בנאומו עד חצות ,מה שאומר לי הרכבה זו נמשכה גם ביום
ראשון האחרון אל תוך הלילה של יום שני כאל מראה זמן.

זכור :השקיעה או בין הערביים מסתיים היום ישן ,יום ראשון ,ומתחיל חדש ביום שני .הם המשיכו עד חצות אומר כי הם
המשיכה של חשכה ,תחילתה של שני ,חצות יום שני ,השני של השבוע.
אם זה המקרה ,בחרת להאמין השקר של השטן ,לא כדאי לנו גם לשקול ביום השני של השבוע (יום שני) יום החלפת לקראת
שבת וכן?
יש הקשר נוסף על פסוק זה אם אתה ממשיך לקרוא את הפסוקים הבאים ,תוכלו לראות ,כי הפניות זמן אלה היו בשימוש כדי
להגדיר את הבמה עבור מה הנושא באמת בקשר ,זה היה לכך את העובדה כי האיש הצעיר  ,Eutychusנרדמה נפל מן הלופט השלישי
ואת הוכרזה מתה ,שם מאת  Paulחיבק את הילד  ,הודיעה כי חייו היו עדיין בתוכו .אם אז תמשיך לקרוא ,תמצאו כי מכלול ואז המשיכה
לדבר עד היום ,שתאפשר את הזריחה ביום שני בבוקר .אני יכול לראות בלי סיבה הגיונית למה מכל זה יכול להיות הסתובב להציע כי זו
הסיבה להעברת שבת ביום השביעי (שבת) ביום הראשון( ,יום ראשון) .כזה הוא כוחו של השטן שקרים כי רבים כל כך מקבל את זה כמו
הוכחה ביום ראשון הוא היום הנכון של השבת.

הפניה השלישי
לגבי האוסף עבור הקדושים ,כפי שנתתי סדר הכנסיות של גלטיה בכל זאת לעשות יה .על היום הראשון בשבוע לתת לכל אחד מכם
שכב על ידו במאגר ,כפי שאלוהים הגולמיות שגשגה אותו ,להיות אין התכנסויות כשאני בא .אל הקורינתיים 16:1-2
ללא ספק יש אוסף הורכב לאלו בירושלים אשר באו תחת זמנים קשים .זה גם ניכר ומפסוק זה זה  Paulביקש אלה של האמונה
העיר גלטיה כדי להתחיל את האוסף הזה ,כי הוא מציין כי המכתב זה נשלח בעיר של קרינתיה .אלה לעשות .הוא ביקש אותם ב גלטיה.
החלק הראשון של פסוק זה הוא עוד פעם הפניה זמן שוב אומר לנו כי  .Paulהוא מדבר על היום הראשון בשבוע או ראשון.
בחלקו השני של פסוק זה ,תני כל אחד מכם להציג על-ידי אותו בחנות ,אומר לנו מה  Paulמבקש את האנשים האלה של
האמונה לעשות ,אשר היא מקום אחסון אלה תרומות שאספו אותם על ידי הקהילה .אין זה אומר כי הוא שואל את האנשים האלה .כדי
להחזיק את תפילות השבת ביום ראשון ,אבל הם מכניסים .האחסון הדברים האלה כי הם תרמו כדי להישלח לירושלים .אני יכול לראות
את זה נעשה ביום ראשון ,כי הקהילה לא להתאסף יחד כדי לספר על מה  Paulכתב במכתבו עד שבת היום לפני ,שמירת השבת ,אז הם
לא מודע הצורך של התרומה ,מכיוון שהיא אינה נכונה לאסוף תרומות אלה ביחד בשבת  ,הם חייבים לחכות עד יום ראשון כדי למקם את
התרומות באחסון.
החלק האחרון של פסוק זה חשוב שקורה השאלה ראשון השבת Paul .אומר , ,כך שיהיה אין התכנסויות כשאני בא .הוא לא
נותן תאריך ושעה כי הוא מצפה להגיע קרינתיה ,אבל כשהוא עושה הוא רוצה התאספויות לא באותו הזמן .אני יכול רק לשער כי הסיבה
שהוא לא רוצה התכנסויות מיותר כל זה בגלל רדיפות פעיל של הנוצרים ,הוא לא רוצה מכל הקהילה להכניס כל סיכון נוסף של גילוי
ממה שצריך .יש גם האפשרות כי הצורך של אלה בירושלים הוא כזה  Paulחש הצורך למהר שם ואני לא יואטו על ידי כל התכנסויות.

כאשר אני בא ,מדומיין  yeהאם לאשר על-ידי את המכתבים שלך ,אותם גם שלחתי להביא שלך ליברלי עד ירושלים .אל
הקורינתיים 16:3
 Paulיגיע הוא יהיה אלה תרומות שנאספו שנשלחו על ירושלים עם מי הקהילה אישר לו לשלוח אותם עם ,בהתבסס על
מכתביהם של הוראות אליו.
מקום בפסוקים אלה ,ולא בכל אחד הפסוקים הקודמים או הבאים ,האם אני שומעת כל זכר ההעברה של שבת ביום השביעי ליום
הראשון של השבוע .רק בגלל .ביום הראשון של השבוע שנאמר ,אינו מהווה הפרשנות שווא כי העברה התרחש.

עיוור אמונה ,הנשק של השטן
השטן הוא טוב בלקבל אמיתות התנ ך ,על ידי מתן פירושים שווא גורם לאנשים לקבל הכזב על פני האמת הברורה .זה אני רואה
כבלתי אפשרי ,כי רוב האנשים לא רוצה לקחת במאמץ וזמן בחיפוש האמת חרוץ ,הם תוכן לקבל את מה שאחרים אומרים להם מה
הכתוב אומר .זו קבלה על ידי אמונה עיוורת היא אחד הכלים שהשטן משתמש כדי להעביר שקרים כאילו האמת.
פשוט יושב בכנסיה ,מקשיב מה מישהו למעלה על הפודיום אומר הוא לא תחליף משלך חקר משמעות הכתובים .כאשר אתה
מסתמך על אחרים כדי למצוא את התשובות בשבילך ,תמקם את עצמך בסכנה של .שנתנו פירושים שקרית המבוססת על השקרים של
השטן ולא על האמיתות של אלוהים.

תפילה על ידי התענוג של אלוהים
תזכור את

זה :אנו בוחרים לעבוד את אלוהים; ולכן אנו מחויבים יסגדו לו כמו שהוא פקודות שאנחנו עובדים אותו .אם

תבחר לעבוד אותו בדרך אחרת זה ישתנה אפילו הקטן ביותר של מה שהוא ציווה ,אז אתה כבר לא נמצאים לסגוד אלוהי היקום ,אתה
כבר לא בוחרים לעבוד את אלוהים ,אלא המצאה של משלך.
ב ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות ,אלוהים יש מאויתות בדיוק איך הוא מתכוון שאנחנו עובדים אותו .השטן רק צריך
לקבל ממך להאמין שינוי בכל אחד מעשרת הדיברות ארבע הראשונות ,אתה כבר לא לעבוד את אלוהים .כאשר השטן בדרך של
אנטיכריסט שלו משתנה השבת ליום הראשון של השבוע ,ואלה שרצו לעבוד את אלוהים ,קיבל את השקר הזה כפי שהותר של אלוהים,
" מוגדרת בתור ,לא של אלוהים .
ואז הם כבר לא של אלוהים ,אבל עובדי אלילים ,כברירת מחדל שהם סוגדים הוא השטן .המילה"פגאני

ד ר מרטין לותר
תן לי לתת לך ציטוט של ד ר מרטין לותר ( 1483כדי  )1546נכתב לחבר זמן לא רב לפני מרטין לותר הוגלה מן הכנסייה
הקתולית.

אנחנו יכול להשיג להבנת הכתוב על-ידי לימוד או האינטלקט .החובה הראשונה שלך היא להתחיל על ידי תפילה .להפציר
אלוהים כדי להעניק לך ,ברחמיו ,הבנת המילה שלו .יש אין מתורגמן אחר של המילה של אלוהים מאשר המחבר של המילה הזאת ,כפי
שהוא עצמו אמר" ,להיות כל מה שלימדו של אלוהים ".מקווה לחינם מ עמל משלך ,מהבנה משלך :אמון אך ורק אלוהים ,וכן את השפעת
רוחו .מאמינה על המילה של אדם שיש לו ניסיון".
ד ר לותר הוא המייסד של הכנסייה הלותרנית .מה אומר ד ר לותר הוא אם אתה מעוניין ללמוד את כתבי הקודש כדי למצוא את
אלוהים ,אז אתה לא ישיגו את המטרה הזו מן השכל שלך ואת ההבנה ,רק אלוהים יכול לתת לך הבנה של מכתבי הקודש שלו .רק על ידי
מתפללים לאלוהים להדרכה שלו ,ניתן לך לקוות להבנה באופן מלא.
אני באופן אישי מעידות על האמת של אלה מילים של ד ר לותר ,ניסיתי לגלות הבנה באמצעות משלי חוכמה אישי ויכולת
להבין ,אבל לא הצלחתי .זה לא היה עד התפללתי לאלוהים להדרכה שלו ,אשר אני עכשיו מנסה לעשות ביותר בכל פעם לפני תחילת
בכל מפגש לימוד ,שהתחלתי להבין באמת ,ולא במציאת הבנה ,מצאתי אלוהים באופן אינטימי ואישי.

הורשת חיי הנצח
היבט נוסף של אלוהים כפי שהוא אלוהים פקודות ,יש שהזכרתי ,אבל אתה אולי לא יש נתפס ,אז לכן תנו לי להראות לכם שני
האנשים הבאים של התנ ך החושפת את רכיב נוסף זה.
זה אדם הראשון ,יש לי כבר בשיעורים אחרים ,דיבר איתך על זה בספר של מארק ,אבל הפעם אני אשתמש להפניה שלה מתוך
הספר של לוקס ,כי אני מרגישה שלוק נותן אומרת חיה יותר .אני אתן את כל הטקסט שניתנו בתנ ך ,אז אני אדון על המשמעות לאחר
מכן.

כיצד יורשים חיי נצח?
מסוים שליט ביקש ממנו ,אומר"טוב מאסטר ,מה אעשה כדי לרשת את חיי נצח?" לוק 18:18
ישו אמר לו האלהים"למה  callestאלף לי טוב? שום דבר לא טוב ,מלבד אחד ,זה אלוהים ".לוק 18:19
יקרת המצוות",לא תנאף ,לא להרוג ,לא תגנוב ,לא תענה ברעך עד שקר ,לכבד את אביך ואת אימך ".לוק 18:20
ויש (הסרגל מסוימים) אמר ,כל אלה אני המשכתי מהילדות שלי .לוק 18:21
עכשיו אלוהים שמע את הדברים האלה ,הוא אמר לו האלהים"עדיין  lakestאתה אחד הדבר :למכור כל אלף  ,hastולהפיץ אשא
העניים ,והיא תהיה אוצר בגן עדן ,:בואו ,עקבו אחריי ".לוק 18:22
כאשר הוא שמע זאת ,הוא היה מאוד נוגה :הוא היה עשיר מאוד .לוק 18:23
כאשר אלוהים ראיתי שהוא היה מאוד נוגה ,הוא אמר",איך בקושי הם בעלי עושר נכנסים למלכותו של אלוהים!" לוק 18:24
זה קל עבור גמל לעבור דרך העין של מחט ,מאשר לעשיר להיכנס למלכות האלוהים .לוק 18:25
הם שמעו את זה אמר",מי מכן ניתן לשמור?" לוק 18:26
והוא אמר",הדברים אשר אינם אפשריים עם גברים הם אפשרי? עם אלוהים" .לוק 18:27

ואז פיטר אמר",הלאו ,לנו יש השארתי את כל ,ולאחר מכן עליך ".לוק 18:28
הוא אמר להם מנוחת עולם Verily ,אני אומר לכם",ויש אף גבר שנשאר הגולמיות הבית ,או הורים ,אחים ,או אשתו או ילדים,
למען למלכותו של אלוהים של ,מי לא יקבל סעפת יותר בזמן הזה ,ובעולם לבוא חיי נצח .לוק 18:29-30

ההסבר
וביקשתי סרגל מסוים ממנו ,אומר אדון טוב ,מה אני אעשה כדי לרשת את חיי נצח? לוק 18:18
אלה שאלות בגיל זקנה .מה עלי לעשות כדי ללכת לגן עדן? מה עלי לעשות כדי להשיג חיי נצח?  .אני עדיין נדהם כי
התשובה נכתב בתנ ך כל השנים  2,000האחרון ,עדיין השאלה עדיין מתבקש אף-על-פי התשובה נמצאת כאן כדי שכולם יוכלו לראותו.

התשובה של ישוע
יקרת המצוות,
לא תנאף.
אל תהרוג,
 .אל תגנבו,
לא תענה ברעך עד שקר,
לכבד את אביך ואת אימך .לוק 18:20
" התשובה היא עשרת הדברות.
" זה אומר כי"מה אעשה כדי לרשת את חיי נצח?
התשובה של ישוע היא פשוטה",יקרת המצוות,
אם אתם רוצים חיי נצח ,אתה צריך רק לשמור את המצוות של אלוהים ויש לך עדותו של ישוע המשיח .למרות הכתוב לעיל ,ישוע רק
מזכיר כמה המצוות של אלוהים ,הוא רק צריך להזכיר אחד ,כי הוא מדבר עם יהודי מהמאה הראשונה יבין כי כאשר אחת המצוות של
אלוהים מוזכר ,כולם מיועדים . .אני חוזר ,אם אתה רוצה ללכת לגן עדן ,חיי נצח ,לאחר מכן עשה ישוע אומר לנו לעשות את זה ,לשמור
על עשרת הדברות.
ויש (הסרגל מסוימים) אמר ,כל אלה אני המשכתי מהילדות שלי .לוק 18:21
אדם זה אומר ישוע כי הוא חי על ידי כל עשרת הדיברות מאז נעוריו.
עכשיו אלוהים שמע את הדברים האלה ,הוא אמר לו האלהים"עדיין  lakestאתה אחד הדבר :למכור כל אלף  ,hastולהפיץ אשא
העניים ,והיא תהיה אוצר בגן עדן ,:בואו ,עקבו אחריי ".לוק 18:22
התנ ך מלמד אותנו ,כי האלוהים של התנ ך ,אלוהים ,האל של הברית החדשה ,מי אלוהים הך ,שניהם אומר לנו" ,אוהבת אותי,
לציית לי ,סוגדים לי ולשמור מצותי ".כאן ,לעומת זאת ,ישו רק הוסיפה דרישה אחרת .לתת כל הגשמי רכושך משם ,ולאחר מכן ללכת
הליכה עם ישו.

? אתה רואה את זה באור אותו לעשות ישו פשוט לא סיפרת לאיש הזה כי כי הוא חי את חייו בתוך הפרמטרים שמכתיבה עשרת
הדברות ,אם הוא נותן את כל רכושו ,באה והולכת איתו ,ישו ,הופך להיות השליח אחרת ,תהיה לו את מתנת חיי הנצח? האיש שהוצעה לו
חיי נצח ,לגן עדן ,מה התגובה של האיש הזה?
כאשר הוא שמע זאת ,הוא היה מאוד נוגה :הוא היה עשיר מאוד .לוק 18:23
כאשר אלוהים ראיתי שהוא היה מאוד נוגה ,הוא אמר",איך בקושי הם בעלי עושר נכנסים למלכותו של אלוהים!" לוק 18:24
זה קל עבור גמל לעבור דרך העין של מחט ,מאשר לעשיר להיכנס למלכות האלוהים .לוק 18:25
כפי שאתה יכול לראות ,האיש היה מוכן לתת את כל רכושו הגשמי ,אפילו לא בשביל ההבטחה של חיי נצח .אני רואה את זה
בתור האגם של האיש האמונה שישוע היה אלוהים בדמות אדם ,או את אחיזתו העושר של העולם הזה ,בצירוף ההבטחה של חיי נצח,
ואת הכניסה לגן עדן.
הם שמעו את זה אמר",מי מכן ניתן לשמור?" לוק 18:26
 .יש לך פלא למה השליחים שואלת את השאלה הזו? אם אדם חי את חייו מצייתת חוקי האלוהים ,ואתה עדיין לא יכול להיכנס
לגן עדן ,אז איזו תקווה החוטאים עלינו? זה מתייחס חזרה לדיון שלנו על כתביו של  .Paulאתה לא נושע על ידי שלך עובד לבד ,יש
משהו יותר נדרש.
ו (ישו) אמר",הדברים אשר אינם אפשריים עם גברים הם אפשרי? עם אלוהים" .לוק 18:27
ואז פיטר אמר",הלאו ,לנו יש השארתי את כל ,ולאחר מכן עליך ".לוק 18:28
כפי שאתה אולי זוכר ,כאשר פיטר ואחיו יצאו לסירת הדייגים מתכוננים להפליג ,ישוע עבר ,שאל אותם לבוא .ללכת איתו ,הם
מיד ,מניחים בצד מה הם עושים ,והשאירו את אביהם ,ללכת עם ישו.
עכשיו פיטר ואת אחיו לא היו עשירים ,אבל היה להם את הספינה שלהם ואת העסק שלהם כמו דייגים .אך לא אנשים של עושר,
הם הפכו את גבם על כל זה היה להם ,ללכת עם ישו .מה פיטר אומר .הנה ,זה שהשארנו את כל מה שהיה לנו ללכת איתך ,אז זה אומר כי
אנו להיכנס לגן עדן ,חיי נצח? ישוע לא התשובה מוסתרת באופן ישיר ,אבל הוא אומר את זה,
והוא אמר להם",טורוס ,אין אדם שנשאר הגולמיות הבית ,או הורים ,אחים ,או אשתו או ילדים ,למען למלכותו של אלוהים של ,מי
לא יקבל סעפת יותר בזמן הזה ,ובעולם לבוא חיי נצח ".לוק 18:30
" בעולם לבוא של חיי נצח .אני תוהה ,האם זה באמת? מה אלוהים אומר
מה אלוהים אומר ,זה את התגמולים שלהם יהיה"סעפת,
האיש ששאל כיצד יורשים חיי נצח כדי לקבל הבנה מלאה של מה שישו אמר ,אתה חייב קודם ללכת הדיבר הראשון של ישוע",אהבת
" .כפי חייב שמוצג ,זו מושגת או מניפסט על ידי שמירה על עשרת הדיברות .יש עוד אולם ,את
אלוהים עם כל הלב שלכם ,הנשמה ,ונפש
המשמעות המלאה של מצווה זו ניתנה על ידי אלוהים .עליך להציב אלוהים מעל הכל בחייך .מאת חובק במוסריות של עשרת הדיברות,
" אבל אין הוא
" או"להיות ב -הרוח של האלהים,
ולהפוך אותם משלך ,באישיות באופיו ,מביא אותך קרוב יותר להיות"עם אלוהים אחד,
עוד משהו צריך להיות מושלם באמונה שלך.

אתה חייב להאמין ולהבין ,כי כל מחזיק ,הבעלים ,יש ,כל עושר ,כוח ,ו יוקרה להשיג בחיים האלה ,זה כלום לעומת .אלוהים,
אם אתה צריך לא סגדו לו כמו שהוא פקודות .אז כאשר האיש הזה ,יכול לא לתת את כל עושרו ,הליכה עם ישו ,הוא גילה כי חסר לו
דרישה זו האחרונה ,לאלוהים אהבה עם כל הלב שלך ,נשמה ונפש.

ספר איוב
האדם השני של התנ ך ,אשר מסייע לתת הגדרה כיצד לאהוב את אלוהים עם כל את הלב ,הנשמה ,שאני רוצה להכיר לך ,שם
העבודה.

המפגש בגן עדן
היה יום כאשר בני אלוהים בא להציג את עצמם לפני יהוה ,השטן בא גם ביניהם .עבודה 1:6
בפסוק אחד אלוהים נותן הצצה לחדר כס המלכות שלו בגן עדן .יושב על כסאו ,ילדיו ,מי לפרש להיות מלאכים ,אחד מהם הוא
לוציפר (השטן) ,מציגים את עצמם לפני אלוהים.

אלוהים שואל השטן שאלה
האדון אמר בפני השטן",שממנו שמא מבקש אתה להזהירני אתה?" השטן ענה ישוע ,ואז אמר",ללכת הלוך ושוב בתוך האדמה,
מלהיכנס למעלה ולמטה זה ".עבודה 1:7
כאן אלוהים שואל השטן שבו הוא היה ,השטן עונה ,באדמה .אתה צריך לשים לב כאן את לוציפר לא כשטן עד שהוא נפל מחסד.
שם השטן אומר ,האויב שנפלו .כי פסוק זה מתייחס אליו כמו השטן הוא חשוב .אולי תראה זה כמו הסיפור חגה.
ויאמר ה' אל השטן Hast",אתה נחשב את המשרת שלי ,עבודה ,שאין אף אחד כמוהו .באדמה ,מושלמת ,אדם זקוף ,אחד כי ירא
אלוהים ,ואת ( eschewethצנוע) רשע?" עבודה 1:8
כי אלוהים מתייחס העבודה כמו להיות מושלם ,מספרת כי העבודה שמרו על חוקי האלוהים ,חי את חייו בצדקת .פחד אלוהים
אינה אומרת בהכרח לפחד .אלוהים ,זה אומר להיות מפחד ממך ,עלול לחטוא ולאחר כך מרגיזה ,לפגוע ,להעליב ,או כדי לטפל בחוסר
כבוד אלוהים ,ובכך לגרום אלוהים לכעס ,כדי להכריע את זעמו עליכם.
מספרים כי הוא היה לכדור הארץ ,אלוהים שואל השטן שאלה .הסתכלת על העבודה ,סקרן ללמוד מה השטן .חושבת על משרתו
ב?-
זכור :שניים מהם הם לא לבד ,אבל בחברה של כל הבנים לאלוהים .השטן ,או לוציפר היה אחד של שני מלאכים שעמדו משני
צדי כס המלכות של אלוהים ,ולכן הוא היה מאוד מכובד .לא רק על ידי אלוהים אלא על ידי כל אחרים יצורים שמימיים ,ואת אלוהים

להפגין אדיבות כלפי לוציפר ,רציתי את חוות דעתו של העבודה יפורסמו כל לבניו .אלוהים לא שכחה כי השטן שונא אלוהים ,כפי
שאפשר היה ללמוד את  Edenשל גן.

התגובה של השטן
השטן ענה ישוע ,ואז אמר Doth",העבודה פחד אלוהים לשווא?  Hastלא אתה עשוי גידור עליו ועל ביתו ,על כל זה הוא הציע
בכל צד? אתה  hastמבורך העבודה של הידיים שלו ,החומר שלו הוא גדל בארץ .אבל הושיט דע את היד עכשיו ,ומגע שכל כך הוא הציע,
ואני הוא יקללו אותך לפנים שלך ".עבודה 1:9-11
זכור :זו ישיבה על בניו של אלוהים ,בלשון רבים ,יותר מפעם אחת .השטן הזמין רק אלוהים ,ואת צדקתו של העבודה בפני
עדים .בעיקרו של דבר ,השטן הזמין את העבודה רק אוהב את אלוהים בגלל כל העשירים אשר אלוהים נתן לו .השטן אומר ,לקחת את זה
כל ,ואת העבודה יקללו את הפנים שלך.

אתגר של אמונה
 .אלוהים .לא יורד גשם הרס על מי לאהוב ולציית לו ,אך שהשטן יצר האשמה ציבורית ,האל בעל להגיב.
והכול אמר בפני השטן",ראו ,הוא מי שיש בעוצמתך; רק על עצמו הושיט לא שבידך . ".אז השטן יצאו מן הנוכחות של האל .משימה
1:12
" מה השטן
כך תוכל להבין ,אלוהים לא אמר השטן לפגוע דבר זה של העבודה ,הוא פשוט אמר",כל תחפצי הוא נמצא עוצמתך,
מחליט לעשות עם הכוח הזה נשאר עד השטן.
שאר העבודה אני נותן לכם לקרוא בעצמכם ,אבל מה קורה הוא השטן הזה ,ואז חוזר אל כדור הארץ והורג כל עבודות בניה,
ואני מניח מההפניה שזה היה מפגש כשהם היו כל משפחתי נהרג ,כי בנו נשיהם וילדיהם היו נוכחים ,מת גם כן .השטן גם מסיר מהעבודה
כל העושר שלו ,כך הוא נשאר בלי כלום.

האמונה של העבודה חשף
השטן עשה את הגרוע לעבודה ,זה מה העבודה היה לומר.
ואז עבודה נוספת ,ואת לשכור את גלימתו ,גילח את ראשו ,ו נפל על האדמה ואני סוגדים לו ,עבודה 1:20
ואני בא אמר ,עירום מהרחם של אמא שלי ,ועירום כך יהיה חוזר לשם :אלוהים נתן ,ואלוהים לקח; מבורך להיות שם יהוה ,עבודה
1:21
בעבודה הזאת חטאו לא ,וגם לא טעונה אלוהים בטיפשות .משימה 1:22
האם אני לקחת את הבשר שלי בשיניים ובשל שם חיי ביד שלי? עבודה 13:14

למרות שהוא לשימחה ,ובכל זאת אני אבטח בו :אבל שומרת על דרכים משלו שלי לפניו .עבודה 13:15
הוא גם יהיה הגאולה שלי :עבור צבוע לא תבוא לפניו .עבודה 13:16

לקחים
כפי שאתה יכול לראות ,איש עבודה ,למרות שהיה לו הכל נלקח ממנו ,לרבות כל  7הבנים שלו ,כמו גם את ילדיהם ,נכדים של
העבודה ,הוא אלוהים ,עודך נתן שבח לאל.

אופיו האמיתי של השטן
 .זה מה שאלוהים רצה לראות על ידי שאר ילדיו בגן עדן .השטן פרסם אתגר ,איזה חשד שמוקם בעיקרו של דבר על הדרך
שאלוהים נתן טובה לחלק וספג שלו טובה מאחרים .אלוהים הוכיח בהפגנה הזאת ,כי העבודה אהבתי ,והתפללו .אלוהים ,לא בגלל כל
קיבל מאלוהים ,אבל בגלל שהוא אהב את אלוהים ,נקודה .זה התגלה גם לבניו של האל הרע הוא השטן .השטן לא היו צריכים להרוג את
המשפחה עבודות ,הוא בוחר לעשות זאת ,מראה השטן ואכזרית בכך הוא ,רוצח.

כל הרע הוא השטן ,לא אלוהים
זה צריך להיות גם ציין כאן הערה בנוגע למי היו הרסניות הפסדים ,ומקללים למעשה אלוהים .אם אותם אנשים סגדו באחת
הכנסיות הכנסיות שווא ,ולכן לא של אלוהים אלא אל השקר ,ואז זה יכול להיות אמר כי הם קיללו אלוהי היקום ,או היה זה למעשה
קללה המוטלים נגד האל שווא? אם הוד סגידותך שאתה חושב שאתה מתפללים לאל הבריאה ,אבל בגלל שקריו של השטן ,אתה למעשה
פולחן האל שווא ,שטן ,אז זה השטן כי אתה מקלל ,אפילו אם אתה חושב שהוא אלוהים .אני של הנפש עם זאת ,כי אלוהים לא חושב זה.

הייעוד של אלוהים
אף-על-פי השטן חשב כי הוא היה בהצלחה הציב אלוהים במצב מביך ,זה היה למעשה אלוהים אשר הקימה השטן כדי להראות
לו שקרים ,האשמות והאופי כפי שהם באמת .זאת בניגוד האיש שלא רצה לדעת איך יירש חיים נצחיים ,אך כאשר זה הוצע לו ,יכול לא
ברצון לתת משם כל מה שהיה .זה אלה שתי קומות ,כי אתה חייב למצוא את .המרכיב האחרון ללידה לתוך הקדושה של אלוהים.
ב השם ואת התהילה שהוא אלוהים ,אמונתי בישוע ,כאל בגופו של אדם ,אני מתפלל זה אני ואת כל מי לקרוא את המילים האלה
תוכלו למצוא את הדרך הישר ,ודרך הישר אל אמונה ,אשר הדרך היחידה לאלוהים . .אמן.
התהליך אתה לקחת על הנתיב שלך מחיי חטא לאדם הליכות ברוח של האל ,שהוא ארוך ,עבורי מסע קשה .בדיוק כפי שנולדו
לתוך זה עושה היה מלא שינויים שהיה לך לעבור ,ואילו ברחם של אמא שלך ,כדי שתהיה מסוגלת לשרוד בעולם הזה ,לידה מחדש מחיי
חטא אחד ברוח יתמלא בשינויים האישיות שלך ואת אופי .הלידה לקח רק תשעה חודשים של פיתוח ,להיוולד לתוך הרוח ייקח את
שארית חייך.

כפי שאמרתי בתחילת השיעורים האלה ,כתבים אלה הם לא יותר מאשר כלי .עם הכלי הזה שאתה יכול ,אם אתם רוצים בכך,
למצוא את תחילת הדרך של יושר .המילים האלה רק יראה לכם את הכניסה לנתיב אולם .ניתן רק בעקבות השביל עצמו אם אתה מתיר
ישוע ,להוביל אותך למטה .אני יכול להראות לך את הכניסה ,אבל המסע שלך ללכת ,רק עם ישוע על ידי הצד שלך תוכל לשמור על נתיב
וגם לא פולטר או לבטל.

המשל של שבנוטעים
בנקודה זו קריאה של שיעורים אלה ,אתה אמור להיות מסוגל לראות את הכניסה הנתיב של יושר ,אם לא ,זה מפני שעדיין לא
לתת לעצמך האמת הם מעכבים מלתת את עצמך לגמרי לישו .זה יכול להתגלות בצורה הטובה ביותר במקורות הבאים.
ויאמר לו דברים רבים להם היתה ונשארה ,אומר",ראו ,הזורעים יצאו לזרוע; Matthew 13:3
הוא שזרעה ,זרעים נפל דרך אגב בצד ,ולא הגיע ונביחות טרפו אותם למעלהMatthew 13:4 :
כמה נפלו על מקומות סטוני שבו הם היו .לא הרבה הארץ :ולא מחה הם נוצרו ,מכיוון שלא היה להם אין עומק של הארץ:
Matthew 13:5
כאשר השמש היה למעלה ,הם נשרפו; מכיוון שהם היו לא שורש ,הם קמל משםMatthew 13:6 .
חלקם נפלו בין קוצים; ואת הקוצים ,צצו ,וחנק אותםMatthew 13:7 :
אבל אחרים נפל לתוך הקרקע טוב וכרוך הביא פרי ,כמה ,מייחל ,איזה  ,sixtyfoldאיזה שלושיםMatthew 13:8 .
מי הגולמיות אוזניים לשמוע ,תן לו לשמועMatthew 13:9 ".
אם אינך בטוח מהי המשמעות של המשל ,ישוע מסביר.
הקשיבו ולכן המשל של שבנוטעים .כאשר כל אחד  hearethאת המילה של הממלכה understandeth ,זה לא ואז יבוא האחד
הרשעים ,ולא  catchethמשם את אשר היה שנזרעו בלב שלו . .זה הוא אשר קיבל זרע אגב בצדMatthew 13:18-19 .
פסוק  19מסביר כי אלו ששמעו את דברי אלוהים עדיין לא מבינים את המשמעות שלהם;  .זה הם מי יהיה הכי רגישים שקריו
של השטן .אם נאמר משהו מהבשורה ,אבל לא מבינה מה זה שנאמר לא לקחת על עצמך למחקר ואני ללמוד מה שסיפרנו לך עד שאתה
להשיג הבנה ,אז אתה פותח את הדלת עבור השקרים של השטן .בשקרים שלו שתינתן לך הבנה של מה המילים אומרות ,כי הסבירות
אבל זה לא מה שאלוהים באמת מתכוון הם מתכוונים .לי זה טיעון טוב ,כי אמונה עיוורת היא הנשק של השטן.

כל מה שאנחנו צריכים האמונה ,נכון?
נאמר לי ,ואני לא יודעת כמה פעמים בחיים שלי ,כי לשמור כל מה שאני צריך הוא אמונה .מאמין מה שאומרים ,ללא קשר מה
זה ,כמו להיות האמת באמונה ,אני יישמרו.

אבל זה השטן מדבר .השטן יכול לדבר איתך דרך חבר ,הכומר ,או כומר ועל -ידי אומרת לך משהו אומר לך .כי זו האמת ,אז
אומר לך" ,אל תחשוב על זה ,כי אם אתה רק מקבל את זה דרך אמונה ,אתה "...מה אם מה שנאמר לך האמת ,מה אם זה שקר ,אבל
להיות שיגידו לך לקבל את זה על ידי אמונה ולתשאל אותה לא.

אמונה באמצעות ידע
אלוהים אומר לנו בתנ ך כי האמונה מושגת באמצעות הידע ,על-ידי לחנך את עצמך והבנה ולכן מה אלוהים אומר לנו בבשורה.
אלוהים רוצה להשיג את הגאולה לא בצורה עיוורת אבל דרך חינוך וידע מושגת .פולחן ואהבה .אלוהים ,את הידע שלך של האמת שלו,
לא מתוך אי ידיעה ואמונה עיוורת ,אחרת אתה יכול ליפול קורבן לשקרים של השטן

למד להכיר את אלוהים ,באופן אישי ,אינטימי
אלוהים רוצה לאהוב אותו ,זה יכול רק יקרה אם קודם להכיר אותו באופן אישי ,אינטימי ,זו הסיבה שהוא רוצה להבין .אם
אלוהים היה רוצה שנאמין בו דרך אמונה עיוורת ,ואז הוא לא גרמו התנ ך נכתבו מלכתחילה .התנ ך הוא לא קל לקרוא ,פשוט לקרוא את
זה בלי לשאול שאלות ,היא הדרך שקריו של השטן .כאשר לומדים מחקר המילים בתנ ך לבין נותנים תפילה לאלוהים שיעזור לך למצוא
הבנה ,ולאחר מכן מחפש את התשובות כמו שאתה הולך ,אשר הוא לומדים באמצעות לימוד חרוץ .אם אתה לא שואל שאלות כאשר אתה
מבולבל או לא בטוח את המשמעות ,ואז אתה סיכון קריאה וקבלת אחרות לספר מה המשמעות ,והוא לא מה שאלוהים מתכוון שזה מה
שזה אומר.

המחנכת את ישו
זה גם כמו ישוע הראה לנו . .ישו היה המורה שלנו ,במילים אחרות ,הוא בבתי ספר לנו מה עלינו להשיג את הגאולה .הוא חשף
את הצורך לחנך את עצמך כאשר אנו ממשיכים שלנו הסבר על המשל של שבנוטעים.
אבל הוא קיבל את הזרע לתוך מקומות סטוני ,אותו הוא  hearethאת המילה ולאחר  anonבשמחה Matthew receiveth
13:20
עדיין הגולמיות הוא לא הבסיס עצמו ,אבל  durethקצת :כי כאשר קשיים או רדיפה  arisethבגלל המילה ,בידי הוא נעלב.
Matthew 13:21

אמונה ללא הבנה
 .זה מישהו מקבל את המילה של אלוהים עם שמחה ואושר ,עדיין צריך לא בעומק האמונה שלו ,זה אומר שהוא ישמע את האמת
אבל לא לוקח את הזמן והמאמץ כדי לחקור את זה ואני יודעת שזו האמת ,אז מתי הוא נבדק האמונה שלו ,דרך רדיפה ,או בתקופות של
צער או אחרים קושי בחיים  ,סוודר נחמד משתנה והוא .backslides

אמונה של הידע
אם האמונה שלך הוא מבוסס על ידע אישי ,רכשה למידה ,עם הדרכה מאלוהים ,אז האמונה שלך יש חומר .האלוהים אז יש
עמוקה משמעות ,אז כאשר אתה מועמד לדין על האמונה שלך ,אתה תדע מן הידיעה שאלוהים הוא איתך ,כי ההבטחה שלו נכון אשר אז
נותן לך את הכוח לעמוד כנגד רדיפה והקשיים.

לאלה של כדור הארץ
הוא גם זה התקבל זרע בין החוחים הוא זה  hearethאת המילה; הטיפול של העולם הזה ,מחליא את העושר ,לחנוק את המילה ואני
הוא  becomethהעקרMatthew 13:22 .
פסוק זה אומר את אותו הדבר כאשר ישוע אמר",עשירים תוכלו למצוא זה יותר חזק להזין את שערי השמים ,מאשר עבור
" אבל הוא יקבל את המילה בשמחה ,הוא יהיה מקום את העושר של העולם הזה ,את החיים ,העדפה על
גמל לעבור דרך עינו של מחט.
ההבטחה של החיים לבוא.

אמונה המבוססת על חינוך
? אבל הוא קיבל את הזרע לתוך הקרקע טוב הוא  hearethאת המילה ,ולא  understandethאשר גם  bearethפירות ,והוא
מניב ,חלקם לחצית ,איזה שישים ,איזה שלושיםMatthew 13:23 .
ובכל זאת אם יש לו בסיס של ידע אישי ,ואז הזרעים של האלוהים להיות מעובד ולגדול .כאשר אתה לקבל את דבר אלוהים,
ולקחת את הזמן והמאמץ כדי להבין את המשמעות שלה ,כדי לחנך את עצמך למען האמת שלה ,אתה תישא פרי ידע רב הקיפול.
מה אלוהים אומר לנו היא כי אנו מקבלים את האמת של האלוהים בשימחה בהתחלה ,רק אלה שמחפשים באמת אלוהים למעשה
את העוצמה הרוחנית כדי להמשיך את המסע במורד נתיב של יושר .רוב האחרים יהפוך את גבם על פולחן האל ,כאשר הם נמצאים
למבחן עבור אמונתם ,או כאשר העושר של העולם הזה קדימות על-פני ההבטחות של העולם הבא.

מחפש את אלוהים בחריצות
" זה יש לבצע על בסיס אישי ,אחד על אחד עם אלוהים .פשוט
"אלה מי מחפש אותי מוקדם( ,בחריצות) ,תוכלו למצוא אותי
ללכת לכנסייה ,יושב בשקט בעוד מישהו אחר מדבר מהתנ ך ,לא הולך להשאיר אותך בדרך הישר ,זה דורש מאמץ על החלק שלך ,עם
הדרכה של ישו .רק אלה שהיו מוכנים להשקיע את זמן ואנרגיה בחיפוש אחר אלוהים ואת האמת שלו יש סיכוי אמיתי להשגת של
ההליכה ברוח .אתה לא יכול לסמוך על קרובי המשפחה שלך ,חברים ,שר או הכנסייה שלך כדי שתוכל למצוא את המטרה הסופית של
להיות ברוח ,את המסע הזה .אתה חייב ללכת לבד עם אלוהים-ישו שלך מדריך ,מורה פרטי ומקור לדעת לאיזה כיוון ללכת כאשר אתה
מוצא את עצמך על מזלג בכביש .הדבר נכון גם במסע החיים שלך כמו המסע הרוחני שלך.

הבנת את השבת
אתם בטח שואלים מה כל זה קשור שבת ראשון ,אשר היא הכותרת של שיעור זה . .תמצא דבר כתבי הקודש המגלה כי אלוהים
נתן פקודה או הוראה השבת היה צריך להישמר ביום הראשון של השבוע ,ולהביא לסיומו של שמירה על השבת ביום השביעי של
השבוע ...אלוהים אם לא דיבר זה אז זה שקר.

לימוד ומחקר
אם כעת לקבל ,מאמינים כי יום ראשון הוא היום המתאים של השבוע לשמור השבת ,אז לא נתת לימוד התורה את עצמך.
קיבלתם את מה שאחרים סיפרו את האמת במקום לחפש הסבר לאלוהים .אני לא מתכוון לשבת ולקרוא את התנ ך כמו רומן ,אבל לקחת
את הזמן והמאמץ כדי מחקר בהיסטוריה של המילון ,קונקורדנציה תנ ך ,מה אלוהים אומר האמת.
 .אני רוצה להראות לך בכתבי הקודש איך אלוהים נותן פקודה והוא הוראה זה משאיר ללא ספק זה של אלוהים ,ואת השקר של
השטן לא .להראות כמו ניגוד לאמונה לא נתמך בדבר השבת ביום ראשון.

פסח
לפני  ,Mosesהגירתם של בני יעקב ממצרים ,לא היתה שום דרישה שמירת שבוע הפסח היה צריך להישמר .עם יציאת מצרים,
אלוהים נותן הארוטיות ומלאי פיקוד והדרכה לגבי מתי הפסטיבל הזה הוא להיות נצפתה מה דברים והם לא להיאכל ,איך זה להיות מוכן,
איך אתה לאכול את זה.
היום הזה יהיה לכם זכרון; יה טוב לשמור את זה משתה לאלוהים לאורך כל הדורות שלך; יה אשמור אותה סעודה על ידי פקודת
לנצח .יציאת מצרים 12:14
חיפשתי ראיות .זה צריך להיות כל הזמן על ידי כל המעוניינים לתת סגידה לאלוהים כמו שאלוהים ציווה ,אבל אני עדיין לא
בטוח .לנקודה זו אנ י רק בטוח כי שמירה על הפסח יש לעשות עם האמנה השניה ,ולא עם אמנה השלישי ,אשר אלוהים אומר לנו הוא
בניגוד האמנה היתה לו .עם האבות .מסיבה זו ,אני משוכנע כי שמירה על הפסח אינה נדרשת האלוהים הקדושים אשר חסידיו של ישו.
שבעה ימים בבהמה תאכלו לחם שבצקו לא החמיץ; אפילו ביום הראשון  yeאשים משם לוון מחוץ לבתים שלכם :עבור מי שצריך
 eatethשפירורי הלחם מהיום הראשון עד היום השביעי ,את הנשמה יכרת מישראל .יציאת מצרים 12:15
בשלב זה ,השם ישראל הוא הפניה אל עם ישראל; ואילו תחת האמנה השלישי ,ישראל מתייחס הסיבה שאלוהים שמה של
ג' ייקוב ל ישראל ,ובכך פולחן האל אמיתי ונכון .תחת האמנה השני ,אלוהים ייסד אומה של העבדים הזה הוא הוביל ממצרים .אומה זו היה
האזרחי והן במישור הרוחני .תחת האמנה השלישי ,יש אף אומה ,רק אנשים עם חוקי האל שנכתבה על ליבם.

ביום הראשון אשר יהיו ולאולם הקדוש ,ביום השביעי אשר יהיו ולאולם הקדוש '; אין סגנון העבודה של ייעשה בהם ,זה כל גבר
חייב לאכול ,זה יכול להיעשות רק אותך .יציאת מצרים 12:16
המילה ולאולם מוגדר גדולים רשמית הרכבה של מכללה ,הקהילה או החברים הבכירים של כנסייה .הקמת הפסח מתרחשת לפני
קודיפיקציה של עשרת הדיברות ועד כניסת השבת .למרות זאת ,הפסוק הנ ל נותנת דרישה של היום הראשון בשבוע שמתחיל הפסח,
היום השביעי בשבוע בקצה של הפסח ,כמו שנתנו ביסודו של שמירה אותו כמו השבת.
זה לא אומר לנו כי זה היום הראשון של פסח הוא היום הראשון של השבוע אנו קוראים יום ראשון או יום השביעי הוא היום
השביעי בשבוע .זה ניתן להבין היטב בהקשר של הבאים.
ויאמר את לורד אל  Mosesואהרון במארץ מצרים ,אומר",החודש יהיה לכם תחילת חודשים :יהיה החודש הראשון של השנה לך".
אקסודוס 12:1-2
החודש מדוברות מכאן ,אנחנו קוראים חודש מרץ .אלוהים אומר בני ישראל ,כי חודש מרץ הוא החודש הראשון של השנה .ואז
חושף עוד שקר אמר על ידי השטן ,אשר גרם לנו להתבונן ינואר כמו החודש הראשון של השנה.
מדברים יה אל כל עדת ישראל ,אומר",ביום העשירי של החודש והם יקחו להם כל גבר טלה ,לפי הבית של אבותיהם ,כבש עבור
בית ":אקסודוס 12:3
 .אלוהים הוא המורה כי ביום העשירי של מרץ ,בני ישראל הם לוקחים השה ,לשמור אותו ,או להכין אותו על ההקרבה .כי
אלוהים נותן יום מסוים (ביום העשירי) נוכל להבין כי זה לא נותן לנו כל הוודאות באשר באיזה יום בשבוע זה מתייחס .אחרי הכל ,היום
העשירי של מרץ יכול ליפול על כמעט בכל אחד מימי השבוע תלוי לוח השנה המשמש.

יודע את

זה :כאשר אלוהים רוצה שאנחנו .יודעים איזה יום בשבוע הוא מדבר על ,הוא מתייחס אליה כאל "היום הראשון,

או את היום השני ,וכו' ".זה הוא לא עשה לו הסבר על הפסח.
יה טוב לשמור את זה עד יום ה 14-באותו חודש :מכלול שלם של כנסת-ישראל תהיה להרוג אותו בשעות הערב .אקסודוס 12:6

שבע היום  /השבוע
 .הם יהרגו את הקורבן ביום י ד של מרץ ...מה שאני רוצה לראות ,כי בניגוד השבת ,היום בשבוע י ד מרץ הנופל על יכול
להשתנות משנה לשנה ,ואילו השבת היא תמיד ,לנצח ביום האחרון או השביעי של השבוע .היום של השבוע יש אין מערכת יחסים מספר
ימים בחודש ,לכן תמיד וברציפות הסיבוב הראשון כדי השביעי ,ולאחר מכן לחזור הראשון . .אין בשמים ,זה נותן לנו סיבה לשמור
שבעה ימים בשבוע .שנמשיך בשבוע יום שבע הסיבה שאלוהים ברא שבעה היום  /השבוע באותו הזמן שהוא יצר את שאר הברואים.

יום הכנה
אתה צריך גם לשים לב כי ביום הראשון והשביעית שמירה הפסח שמותר לעשות כל עבודה הוא הכרחי עבור הכנת ארוחות,
ואילו בשבת אפילו הכנת מזון אסור .בשבת הכנת ארוחות שעליך לעשות במהלך היום לפני כניסת השבת ,ובגלל זה היום השישי של
השבוע נקרא יום הכנה.

חגו של לחם ללא שמרים
ולצפות  yeיהיה החג של לחם ללא שמרים; עבור יום שזנחו יש הבאתי הצבאות שלך מחוץ מארץ מצרים :ולכן יהיה  yeנבחן את
היום שלך דורות על ידי פקודת לנצח .יציאת מצרים 12:17
בחודש הראשון ,ביום ה 14-של החודש אפילו ,עוד תאכלו לחם שבצקו לא החמיץ ,עד ליום אחד ,העשרים של החודש אפילו.
יציאת מצרים 12:18
האמור לעיל שני פסוק מכן להעניק הפסח מתחיל ולכן כאשר זה נגמר ,אשר ביום י ד של החודש הראשון העשרים של החודש.
בחודש זה ,הפסח יכול להתחיל בכל יום בשבוע ,תלוי באיזו שנה זה .בשנת  2013הפסח להתחיל ביום חמישי את ביום חמישי2015 .
בתוך הפסח מתחיל ב 14 -במרץ ,שהוא שבת ,מסתימות במרץ 21רחוב בבית שמש.
הנקודה שניסיתי לעשות היא שמירה פסח בשום צורה סותר או מחליף את שמירת השבת ,זה מתרחשת רק שבוע אחד בשנה
כולה ,ואילו השבת מתרחשת כל שבוע ביום השביעי לנצח ללא התחשבות באיזה חודש או שנה זאת.
שבעה ימים יהיה אין לוון נמצאו בבתים שלכם :מי שצריך  eatethאת אשר הוא שפירורי ,אפילו כי הנשמה תהיה מנותקת מבית
כנסת-ישראל ,בין אם הוא אדם זר ,או נולד בארץ .יציאת מצרים 12:19
ולצפות  yeיהיה הדבר הזה עבור פקודת לך וכדי הבנים לנצח .יציאת מצרים 12:24

פקודת
 .אני משוכנע אבל לא בטוח הפסח היא חלק בלתי נפרד של האמנה השנייה ,לא החלק של האמנה השלישי בדיוק כפי ברית
המילה של העורלה הוא חלק הראשון ואת השני בריתו ברית המילה של הלב הוא חלק האמנה השלישי .למרות שאלוהים מצווה אשר
אמור להיות שנצפו על ידי הבנים לנצח  .זה החלק של החוזה ופעם שהיהודים באו תוך הפרת החוזה ,הדרישות של זה היו שניתנו מיושן.
יש עוד אחד הוכחות כי שמירה על הפסח אינה נדרשת של הקדושים של האל ,וזה הבאות :ולצפות  yeיהיה הדבר הזה עבור
פקודת .
זכור :פקודת הוא בהגדרה חוק זמני ,מסוגל להיות שתוקן או הופסק .כפי שאמרתי בעבר ,רק עשרת הדברות ,כתוב באבן ,הם
לנצח .זו ההבנה שלי דעות; אתה צריך להתפלל לאלוהים הדרכה והבנה בעצמכם.

תמורת הקרקע
וזה יהיה לעבור ,כאשר  yeלהיות באים לארץ אשר אלוהים ייתן לך ,לפי הגולמיות הבטיח ,כי  yeתשמר שירות זה .יציאת מצרים
12:25
זה יבוא לעבור ,כאשר הילדים שלכם אומר לכם",למה מתכוון  yeשירות זה?" יציאת מצרים 12:26
זה יה טוב ,כל קורבן הפסח של האל ,אשר עבר מעל הבתים של בני ישראל במצרים ,כאשר הוא חבט המצרים ונשא את הבתים
שלנו .האנשים הרכין את ראשו והחלו .אקסודוס 12:27
כל כנסת-ישראל תשמור אותה .אקסודוס 12:47
כאשר אדם זר יהיה לשהות עימך ,ישמור הפסח לאלוהים ,לתת כל הזכרים שלו למול ולתת לו להתקרב ולשמור אותו; הוא יהיה
כמו אחד שנולד בארץ :עבור אדם נימול לא תאכל ממנו .אקסודוס 12:48
חוק אחד תהא לו הוא הביתה נולד בפני הזר זה  sojournethביניכם .אקסודוס 12:49
חמשת הפסוקים הנ ל חשובים .ב אותם אלוהים גורם ברור כי רק אלו שנולדו בישראל יכול להיות שותף של ארוחת פסח .אם
מישהו לא נולד ישראל רצונות תורשי הארוחה הם חייבים קודם להביא את עצמם ואת משפחותיהם לתוך אקורד הראשונים הבריתות
השני ,וכן הצבת את עצמם ואת משפחתם תחת חוקי האלוהים .ברגע שיש לך לעשות זאת ,אתה תהיה ישראלית כאילו היית נולד
בישראל.

שום גבולות
בכך אני רואה כי הפסח כמו היבט לעם ישראל ולא את זהותו כעם ריבוני ,וזו אחת הסיבות שאני לא רואה של שמירה על הפסח
להדרש על ידי הקדושים של האל מכוסה תחת האמנה השלישי בעל שום גבולות.

אומה של כמרים
זה גם אומר לי שאלוהים התכוון כי בני ישראל לעודד אנשים אחרים כדי להמיר אמונת ישראל ,בדיוק כמו הנוצרים לעודד
אנשים אחרים כדי להמיר תורתו של ישוע המשיח .למיטב ידיעתי זה משהו כי היהודים מעולם לא ,הם קינאו היחסים שלהם עם אלוהים,
היה עניין בהמרת אחרים לפולחן אלוהי היקום ,בתוספת העובדה כי פרט למשחק קומץ של כל דור ,היהודים היו תוך הפרה של חוקי
האל ,את עצמם .קשה ללמד אחרים את אשר אתה לא מאמין בעצמך.

סמל בלאומיות
זה יהיה כאשר האדון יביאו אותך אל ארץ הכנענים ,החיתים ,ו את האמורים ,ולא את  Hivtesואת ועממים ,איזה  swareהוא אשא
את האבות כדי לתת לך ,ארץ זבת חלב ודבש ,כי אתה ואזי לשמור השירות בחודש זה .אקסודוס 13:5
שבעה ימים אתה ואזי לאכול לחם שבצקו לא החמיץ ,ביום השביעי יהיה חג של האל .אקסודוס 13:6

לחם ללא שמרים להיאכל שבעה ימים; אשר אין לחם חמץ ניתן לראות עימך ,וגם יהיה לוון ראה עמך במגורים שלך .שמות 13:7
רדיפה שהשמן בנך ביום ההוא ,אומר",הדבר נעשה בגלל מה שעשו לי כאשר נבראו ממצרים" .אקסודוס 13:8
זה יהיה סימן לקריאתי על שבידך ,ולכל אתר הנצחה בין עיניך ,שייתכן לחוקי האל בתוך פיך :ביד חזקה האל הביא אותך מחוץ
למצרים .אקסודוס 13:9
אתה ואזי לכן שמור פקודה זו העונה שלו משנה לשנה .יציאת מצרים 13:10

ההשוואה
 .רק תחשוב על זה ,אם אלוהים ייתן כזה מעורערים ,ספציפי הוראות בדבר שינוי מינורי שמירה נכונה ואמיתית על אמונתו ,כמו
הקמת הפסח ,אתה לא חושב שהוא יהיה לפחות כמו מסוים חל שינוי גדול איך אנחנו לסגוד לו?
תוכלו למצוא שום הנחיות משוכלל או אפילו פשוט בתנ ך בדבר העברת השבת בין היום השביעי ליום הראשון ,עדיין אתה
כנוצרי מקבל אלוהים אישר את ההעברה .זה השקר של השטן .אם אין שום פקודה או הוראה ,אז איך את מסוגלת להאמין בשקר?

אמיתה של אלוהים
אם אלוהים היה מדבר זה ,ואז תוכלו למצוא זאת הבשורה הקדושה,
אם אלוהים דיבר זה ,אז זה האמת.
זו האמת ,כי זה של אלוהים,
זה של אלוהים ,כי אלוהים דיבר עליו.
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז לא תמצאו אותו .הבשורה הקדושה,
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה שקר,
 .זה שקר ,כי זה לא של אלוהים,
זה לא של אלוהים ,כי אלוהים לא פצה פה זה.

השלכות
אתה מאמין ,לשמור שבת ראשון ,אף-על-פי דבר בתנ ך כדי לתמוך בה .אלוהים לא דיבר זה ,לכן זה שקר .השקר לא עוצרות
השינוי שחל היום לשמור השבת עם זאת .כשתפסיק בהתחשב יום השביעי יום הקודש של אלוהים ,אז שתבצע חטאים נגד את הדיבר
הרביעי ונגד אלוהים בלי לדעת כי אתה חוטא חטאים.
הדיבר הרביעי אומר לנו כי נעשה עבודה בשעות של השבת .לעשות את העבודה לא רק כרוך אתה לא עושה עבודה פיזית או
העוסקים בכל עיסוק בכך לשים לחם על השולחן וגג מעל הראש .העבודה המילה ,כמו בשימוש את הדיבר הרביעי ,מתייחס כל צורות של
המסחר .אם כי אתה לא רואה את שבת כמו יום קדוש ,אז אתה לא תחשוב שזה חטא לך לתדלק את המכונית שלך ,או לקנות חלב בחנות,

או לשלם עבור הערך לתוך אירוע ספורט ,או להחזיק בחצר המכירה ולקבל תשלום עבור דברים נמכרו ביום השביעי של השבוע,
(שבת) .כאשר לך לעסוק הקניה ,או המכירה של כל דבר (מסחר) בשעות של שבת ביום השביעי הם לחטוא נגד אלוהים ונגד מצוותיו,
עבור החטא שלך תינתן לך( ,על-ידי אלוהים) ,הסימן של החיה.

הסימן של החיה
ותעש כל מקטן ,נהדר ,עשירים ועניים ,חינם ,האג ח ,כדי לקבל סימן יד ימין שלהם או המצח :וכי אף גבר לא יכול לקנות או למכור,
שמור הוא זה היה הסימן ,או את שם החיה ,או את המספר של השם שלו .ההתגלות :16-17 13

פרשנות מסורתית
השקר של השטן ,הפרשנות המסורתית של פסוק זה ללכת כדלקמן:
כמו ימי הביניים ,הכנסייה של רומא( ,אנטיכריסט) ,היה הכוח להפלת מלכים; ועל ידי הטיה הפחדה כדי לאלץ את האוכלוסייה
לציית מכתיב .הפעם ,באחרית הימים ,אז הפרשנות האמין בדרך כלל הלכה ,ונביאי השקר אנטיכריסט לדרוש ואת כוח כי כולם צריכים
לקבל סימן ,גם יד ימין או על המצח ,ואלה העניקו שווא זו פרשנות בעבר הראו כי הסימן הזה יהיה סוג של קעקוע  ,או אפילו מכשיר
אלקטרוני ממוקמים מתחת לעור.
כפי הראיתי בשיעורים הקודמים ,מארק של אלוהים הוא המצח שלך בגלל החלטה מודעת ומחושבת על החלק שלך כדי לשמור
את המצוות של אלוהים ,במקום המשך להתפלל כמו המסורת ואת השקרים תרמיות של מכתיב השטן .כי השטן יש גם סימן על המצח
מרמז לי כי גם יש לך החלטה מתחשב ,אבל להחליט נגד החוק של אלוהים ,להמשיך להתפלל כפקודות השטן .אני מחשיב הבאות כהסבר
חלופי ,יותר הגיוני של הפסוק הנ.

דבר האמת של אלוהים
" איפה הפניה של נביא שקר ,או צורר המשיח.
""הוא
" ,ותעש את כל.
המילה" causethאו הגורם ",אומר :לגרום למשהו לקרות או קיים ,או להיות הסיבה עבור מישהו עושה משהו או משהו קורה.
".
" ,זה אומר כל מי שחי על פני כדור הארץ ,כפי שהוסבר",הן קטן ולא גדול ,עשירים ועניים ,חופשי ,בונד
המילה"כל
לכן נביא שקר יגרום לכל שחיים על כדור הארץ ,כדי לקבל סימן יד ימין שלהם ,או המצח .נשאלת השאלה ,איך אינה זו נביא
שקר לגרום לכולם לקבל את הסימן הזה ,סימן החיה ?

הדבר הראשון שעליך להבין הוא כי המילה"גורם" לא אומר"כפוי ".השטן בדרך של אנטיכריסט שלו או נביא שקר שלו ,לא
יכריח אותך לקחת איזשהו סימן על המצח שלך או את יד ימין ,הוא גורם לך לקבל את הסימן.

ישוע מקצה את הסימן
זה אלוהים-ישו כאשר הוא חוזר כדי להסיר את כל החטאים ,החטא של השטן ,השקרים שלו מעל פני האדמה ,שצריך להחליט
למי יש סימן של אלוהים ,למי יש את הסימן של השטן .אלוהים יחליט אם אתה תקבל את מארק האלוהים או הסימן של החיה ,בהתבסס
על מי אתה ,אם אתה נופל לתוך ההגדרה של מי הוא הקדוש של אלוהים.
זכור :הקדוש של אלוהים הוא מי לשמור על מצוות האלוהים ויש עדותו של ישו.

לא קונה או מוכר
והיה כי אף גבר לא יכול לקנות או למכור ,שמור הוא זה הסימן ,או את שם החיה ,או את המספר של השם שלו .ההתגלות 13:17
עברו את ההבנה שלי מאז שהייתי ילד ,כי פסוק זה מרמז כי השטן בדרך של אנטיכריסט שלו בשותפות עם ונביאי השקר ידרוש
שתקבל איזה סוג של סימן על המצח או ביד ימין .השקר הזה עוד יותר אומר לנו כי אם תסרב לקבל את הסימן הזה ,אז אתה תמנע קונה
או מוכר ,דרך איזה חוק האזרחים שחוקקו על ידי העם זה ונביאי השקר ,אלא גם את הממלכות עשר שהעניק דומיניון ונביאי השקר.
פסוק זה ,לאורך ההיסטוריה ,נתן רוב האנשים להאמין כי הסימן על היד היא סוג של קעקוע פיזי או כזה ,וזו לוגי כאשר אתה

שוקל שאינך יכול לקנות או למכור ללא הסימן הזה .הבנה זו של פסוק זה ,ספר ההתגלות בכללותה נגרמת על ידי פרשנות שווא ,שקריו
של השטן .כדי לסייע בהבנת פסוק זה אתה צריך ללכת ולהבין את הפסוקים הבאים.

 Frontletsבין עיניך
אתה ואזי לאגד אותם לחפש סימן על יד דע ו הם יהיו כמו  frontletsבין עיניך .דברים 6:8
 Frontletsבין עיניך ,מתייחס הבתוך השטח של העפעפיים שלך ,אז כאשר אתה סוגר את העיניים שלך ,תמשיך לראות את
עשרת הדברות כתוב שם .כל זה כמובן סמליות ,אין סימן בפועל על היד או על המצח ,או על  frontletsאת העיניים ,לפחות לא נהיה
מודע ,אך אלוהים מי זה שנותן לנו את הסימן הזה .יראה את זה.
אם קראת את הפסוקים לפני ולא אחרי זה בספר ספר דברים אתה תדע כי אלוהים מתייחס לעשרת הדברות ,וכי בפסוק זה הוא
מספר הילדים של ישראל לאגד אותם לחפש סימן על יד דע .אז סימן נוסף של אלוהים או סימן של אלוהים הוא כי אלו עשרת הדברות
מאוגדים אל היד ,כמו גם את  frontletsבין בעפעפיים.

רק אלו עם הסימן של החיה
ההיפך להיות סימן של האל ,הוא הסימן של החיה( ,השטן) ,אז כאשר תדחה בכל דרך את עשרת הדברות ,ואז יש לך את הסימן
של החיה .הסימן יכול להיות על ידך או על המצח שלך .אז אתה מבין ,זה לא שהשטן או צורר המשיח או ונביאי השקר יהיה לך כוח
לקחת את הסימן הזה כדי לקנות ולמכור ,אך כי כמו הקדושים של אלוהים ,אנו לא לקנות או למכור משהו על השבת ,כדי לעשות זאת
יגרום לנו לקבל את הסימן של החיה .לכן זה רק אלה אשר אינן אחד עם אלוהים ,ולכן אינם בקיאים אלוהים של ,מקבל את הסימן של
החיה כי הם יהיה לקנות ולמכור ביום נכון של השבת ,שישי בשקיעה עד שבת בשעת השקיעה ,חושב ביום ראשון הלורדים השבת.

הפעלת עסק
והיה כי אף גבר לא יכול לקנות או למכור ,שמור הוא זה הסימן ,או את שם החיה ,או את המספר של השם שלו .ההתגלות 13:17
ב הדיבר הרביעי ,אלוהים אומר לנו כי ביום השבת ,השבת ביום השביעי כי אף אדם או אין הקדוש של האל האמיתי ,יעבדו
האמיתי .זה חל גם על אחרים הנמצאים בתוך שעריכם שאומר לא רק בתוך הבית שלך ,אבל זה לא תגרום לאחרים לעבוד מן משהו
לעשות .כאשר אתה קונה או מוכרת כלום בשבת אתה גורם לאחרים לעבוד או לעסוק בעסק .לדוגמה ,תלך לשוק ,ביום שבת שבת נכון,
לקנות חלב ,החנות נפתחת אז אתה יכול לעשות את זה ,בחנות .יש אנשים המועסקים בשבת כדי לקחת את הכסף שלך .בתמורה החלב,
הוא הפרה של לא עובד בשבת ,בדיוק כפי שאתה עושה עבודה את עצמך .זו הפרה .לכן אם לקנות או למכור בשבת ,ואז תקבל את הסימן
של החיה גם אם אתם צדיקים בכל המובנים האחרים .כי גרמת לאחרים לעבוד ,לכן מקבלים הסימן של החיה.
תחשבו על זה ככה ,זה לא אנטי המשיח או הנביא שווא שיחייבו איזשהו סימן לפני שתוכל לקנות או למכור ,אבל זה אם אתה
שובר את הדיבר הרביעי ,יוצא לשוק ,או להיות מעורב בכל סוג של עסק ,ולכן קנייה או מכירה ,תקבל מישו ,הסימן של החיה . .זה לא
השטן זה נותן לך את מארק ,אבל אלוהים ,בגלל שלך ציות מצוותיו ,אי ציות אפילו הביא על ידי הבורות שלך ואת השקרים של השטן
הוא חטא.

הקדושים לא לקנות או למכור ביום השביעי
לכן ,אם הם משתדלים לעבוד את אלוהים כשהוא פקודות לך לשמור את השבת ביום השביעי כמו את יום המנוחה של ואני
להכניס את אלוהים לתוך הבית שלך הקומונה איתו ,אז אתה כנראה לא ללכת לשוק ,או כדי לעבוד ,או לערב את עצמך בשום דבר .זה
יהיה בניגוד לכוונת המצווה הרביעית ,וזה כולל הולך השוק  ,או לקניון ,או בכל דרך לערב את עצמך לקנות או למכור משהו .עורך
מכירת חצר בשבת הוא כגון הפרה כמו הולך מסעדה לארוחת ערב.
 .זה השטן אשר גרם לך לקבל את הסימן של החיה שלו עיוותים של החוקים של אלוהים ,ועושה שבת יום עסקים והיום לא
הלורדים של השבת ,אך הוא האלוהים אשר מקצה עם סימון של החיה על התעלמות ועל אי-ציות לחוק שלו.

אם אחרי כל שקראת בדפים האלה של דף אינטרנט זה ,עדיין אינך משוכנע האמת של מילים אלו ,אולי כשתלמד את זהותו של
אנטיכריסט ,ונביא שקר ,להבין ,כך מאמינים.
אני מבין כי ציינתי בדפים האלה כבר כי אנטיכריסט הוא הכנסייה של רומא ,כמו גם בכל הכנסיות הפרוטסטנטיות שמשך מן
הכנסייה אמא .אבל עכשיו הגיע הזמן להראות לך מן המילים נכתב בתנ ך ,לא רק שלי אומר לך ,האמת זה ואעשה את זה מספר
בשיעורים הבאים.

