שיעור 13
בחריצות את התנ ך
אלוהים אוהב את אלו שאוהבים אותו
 .אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; אלה .שרוצים אותי מוקדם (בחריצות) .ימצאו אותי .פתגמים 8:17
לראשונה קראתי את המילים האלה ולא הבנתי מה הם אומרים ,שאלתי את השאלה "מדוע?" אם התנ ך הוא דבר האלוהים ,אז
למה לא אלוהים נתן לנו את המילים כך שהם יכולים להיות מובן ללא שאלה או צורך ללמוד בשקידה?
בפסוק זה ,אלוהים אומר לנו כי הוא אוהב את אלו שאוהבים אותו ,אז הוא ממשיך להעפיל מה שדרוש לנו אהבתנו אליו",מחפש
" את מבינה מה זה אומר? אם אתה מחפש את אלוהים ,אז אתה .מחפש האמת שלו .לשם כך עליך להיות מוכן לקבל את
אותו בחריצות.
המאמץ ואת זמן ללמוד וללמוד את האמת ולאחר מכן כאשר אתה מוצא את האמת יהיה מוכן לקבל זאת האלוהים היא האמת ,אם זה לא
מסכימה עם תנועה ארוכה שנערך האמונה שלך שאתה צריך להתעלם כי האמונה החזיקה זמן רב ומקבלים האלוהים . .זה נשמע קל ,אבל
כל כך הרבה נוצרים דיברתי ,לדחות את דבר אלוהים ולהמשיך להאמין לשקרים של השטן ,גם לאחר הראיתי להם בכתבי הקודש מה
אלוהים בעצם אמר.
אלוהים אוהב את אלו .שעושים מאמץ זה ,לדעת את האמת שלו ,ואלוהים לא על ידי תאפשר למישהו אחר .להגיד לך מה
המילים הממוצע התנ ך ,אלא לעשות מאמץ חרוץ ללמוד ואף מחקר על משלך .אתה צריך ללמוד בעצמך דרך תפילה לאלוהים ,הדרכה,
ונכונות להשקיע את הזמן והמאמץ כדי להבין .הצורך מאמץ אישי זה על החלק שלך יהיו ברורים יותר ככל שאתה ממשיך לקרוא את
השיעורים הבאים .עלי לציין כי זה לא מספיק שאתה מחפש אלוהים של ,אבל כאשר הוא מוצג ,שאתה מקבל אותו כפי האמת אפילו אם
האמת סותר את אשר יש לך תמיד מאמין כנכון.

הגדרת אנטי המשיח?
אזהרה :לדעת את זהותו של אנטיכריסט לא לבטח את הכניסה לגן עדן .לדעת מי זה ישו ,מה שהוא לימד ,פועל על הידע
יוביל אתכם למטה הנתיב של הישועה ,הנתיב של הישועה היא הדרך היחידה המובילה אל השמים; כל שאר הנתיבים להוביל פסק-הדין.
הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא להגדיר את המשמעות של המילה צורר המשיח .המילה המשיח ברור; זה מתייחס המושיע,
בן האלוהים ,אלוהי היקום ,אלוהים בדמות אדם ,ישו.

מילה יוונית
"
רובכם יניחו כי המילה האנגלית נגד פירושו נגד ,או באופוזיציה כדי ,אתה צודק כשאתה מסתכל למעלה את המילה האנגלית"נגד
במילון .שימוש בהקשר של התנ ך המילה נגד היא מילה יוונית ,לכן אנחנו צריכים לדעת את המשמעות היוונים שנתנה המילה על מנת
לדעת את מלוא משמעותה.

לא האיש אבל הבשורה
" בסעיף היוונית קונקורדנציה תנ ך ,זה לא רק אומר מישהו נגד המשיח ,אבל מי היא שקרית או
כאשר תחפש המילה"נגד
בהתמרה למען ישו .במילים אחרות ,אנטיכריסט הוא על המשיח שווא ,או תחליף המשיח .ההגדרה של אנטיכריסט היא לכן ,מישהו או
משהו שגורם לך לחשוב שהם אלוהים או אלוהים ,או האלוהים ,אבל הם לא .לשים את זה דרך אחרת ,הבשורה הקדושה של אלוהים
מסומל כמו ישו ,ואילו בבשורה שקרית של השטן מסומל כמו צורר המשיח.
" ,יריב של המשיח ,המילה היוונית "נגד" ,אולם
המילה היוונית ",antichristos" ,יש משמעות דומה כמו המילה האנגלית"נגד
יש משמעות גדולה יותר ,במקום לעומת זאת ,בהחלפת הממ זה אנטיכריסט רק נגד .אלוהים ,זה נכון ,אבל צורר המשיח ,אשר הוא כוחו
של השטן עלי אדמות ,הוקמה על ידי השטן לצורך החלפת אלוהים והטיף החלפת בבשורה שקרית של השטן על ידי אנטיכריסט לטובת
מכתבי הקודש של אלוהים.

 Falseכנסיית השטן או דת
השטן הקימה כנסייה שווא (אנטיכריסט) המבוסס על בשורה שקרית של השטן .הכנסייה הזאת יש את הצליל והתחושה הכנסייה
האמיתית של ישו ,אבל זה תחליף הכנסיות האמיתיות.
זכור :הטוב ביותר לספר שקרים הם אמת שקר ו .10% 90%
תחשוב על זה ככה ,הכנסייה שווא מחבק תומך של ציוויים שישה המוסרי של עשרת הדיברות של אלוהים ,אבל דוחה ו מטיף
כנגד מצוות ארבע הראשונות ,אשר הם אלה החושפים כיצד אלוהים דורש כי אנחנו סוגדים לו.
זוכר :הסברתי כי אתה לא נושע על ידי העבודה שלך לבד ,איך העבודה שלך הוא המאמץ בהשגת מוסר האל .כנסיית השטן
שווא מטיף העבודות ,אך דוחה את פולחן האל האמיתי.
אל תחשבו כי אני מתייחס רק ישו האדם ,כשאני אומר כי אנטיכריסט מנסה תחליף המשיח ,כי זה חל גם את הכנסייה של ישו,
הבשורה הקדושה של אלוהים .במילים אחרות ,אשר השטן רוצה להחליף או תחליף זה בבשורה שקרית והכנסיה שווא שלו לזה של
מכתבי הקודש והכנסיה האמיתי של אלוהים .זה יכול להיות מוצג ברור כשמש הבאות.

שינוי מכתבי הקודש של אלוהים
אבל מפרי העץ אשר בתוך הגן ,וטרף אמר אלוהים-Ye",לא יאכל ממנה ,וגם לא תיגע יה זה ,לפחות אתם מתים" בראשית 3:3
הפסוק הנ ל הוא דוגמא של הבשורה הקדושה של אלוהים .אשר אלוהים מדבר זה המילה של אלוהים ,ולכן את בשורתו.

בבשורה שקרית של השטן
הנחש ואמר האישה",אתם לא מות תמות :אלוהים יודע כי ביום בבהמה תאכלו ממנו ,ואז יהיה ניתן לפתוח את העיניים ,ואתם תהיו
כמו אלים ,לדעת טוב ורע ".בראשית 3:4
אתה רואה ,הנאמרים מפי אלוהים פסוק  ,3:3מכתבי הקודש של אלוהים ,והם לכן האמת .הנאמרים על ידי השטן פסוק ,3:4
בבשורה שקרית של השטן ,ולכן הם שקרים .זו אינה היחידה השקר השטן אמר במשך אלפי שנים מאז אדם וחווה ,זה אומר כי השטן
נצבר בבשורה שקרית נרחב.
כפי שאתה רואה ,אלוהים אומר כי אם אדם וחוה לאכול מן העץ בתוך הגן אז הם מות תמות ,הואיל השטן אמר כי "יה לא מות
תמות ".על-ידי הוספת מילה בת שלוש אותיות פשוטות אשר נאמרה על ידי אלוהים ,השטן שינה לחלוטין את המשמעות של המילים.
השטן יש לקחת את הבשורה של אלוהים ,והפך אותה בבשורה שקרית של השטן.
שלא כמו אלוהים ,השטן לא להקים נביאים לרשום את השקרים שלו ,הוא גרם במקום המילים בתנ ך של אלוהים להיות
משתנה ,משתנה כלומר כך בתנ ך שורץ שקריו של השטן .כאשר אלוהים אומר לנו כי עלינו לבקש אותו בחריצות ,לכן מסיבה זו .האמת
של אלוהים היא עדיין יכולים להימצא בתוך הספרים של התנ ך ,אבל את חייבת להיראות בשקידה כדי למצוא אותו .כדי לראות את
שקריו של השטן על השקרים שהם ,אסור פשוט לקרוא את התנ ך כמו רומן ,אבל כדי ללמוד ,לחקור ובוא ובכך לדעת האמת של
אלוהים.
אנטיכריסט הוא יותר מזה עם זאת . .זכור מי השטן ,אבל גם מה השטן עומד על שלו נחוש להרוס את כל מה של אלוהים ,את
אשר הוא פולחן .אנטיכריסט הוא יד ימין של השטן; זה דרך זה כי השטן הוא הצליח להם השפעה מהותית ואמיתית על ענייני ,מחשבות
של האדם

פרשנות שווא של כתבי הקודש
אנטיכריסט הוא אדם בשר ודם ,אשר יגיעו בחשמל על אומות העולם בזמן האחרון כמה שנים שהובילו הופעתו השנייה של ישו.
זוהי אמונה זמן מוחזק התקבלה על-ידי הנוצרים במשך מאות שנים ,אבל זה לא נכון ,שאנטיכריסט הוא דת שקרית נוסדה על ידי
השטן ,בהתבסס על שלו בבשורה שקרית ,משתרע על פני מאות שנים שולט ,מתפעל ויש לו השפעה על אנשים ואומות .אנטיכריסט יש

את ראשו או את מנהיגותה גבר ,זה נכון ,אבל אותו מנהיג משתנה לאורך השנים מדור אחד למשנהו .זה יכול להיות מוצג הנבואות הבאות
מתוך הספר של .Daniel

המזהה הראשון של אנטיכריסט
נחשב את הקרניים ,והבט ,שם עלה ביניהם אחרת .הקרן הקטנה ,שלפניו היו שלושה של הקרניים הראשונות אזרתי על ידי
השורשים ,:הביטו ,כינסה היו עיניים כמו עיניו של אדם ,פה מדבר דברים נפלאים (קללות)Daniel 7:8 .
הספר של  Danielמסופר  ,symbolismsיש צורך להבין מה  ,symbolismsלפני שתבין שהוא צורר המשיח ,או מכל הדברים
האחרים המדוברת של  .Danielתן לנו לתת מחקר חרוץ הפסוק הנ.

הקרניים של החיה מהספר של Daniel
" השאלה שעליך לשאול היא מה קרנות? כדי לעשות זאת אתה צריך להתחיל בקריאה מתחילת Daniel
 .בחנתי את הקרניים.
פרק  .7אז תדעו כי הקרניים ש Daniel-מדברת על הן הקרניים עשר של החיה הרביעית זה עולה ,עולה למעלה מתוך הים הגדול .להבין
כי הקרניים עשר גם סמלי של  10מדינות אשר יקומו מתוך שרידי החיה הרביעית המהווה הרביעי האנושי האימפריה ,האימפריה
הרומית .אסביר זאת בפירוט רב יותר בשיעור האחרון כדי להסיר ספקות ,אבל לעת עתה אני מנסה מראים כי אנטיכריסט הוא לא גבר
אלא דת עולם המבוססת על הבשורה שווא של השטן.

קרן קטנה
" הקרניים הן הקרניים עשר מתואר לחזונו של החיה הרביעית המגיעות מהים
כאשר  Danielאומר לנו" ,שקלתי הקרניים,
"  .הקרן הקטנה הזו
הגדול .בין הקרניים עשר  Danielנחשב או צפה בהם קרן קטנה מתעוררת",שם עלה ביניהם הקרן הקטנה נוספת.
לכן המזהה הראשון של אנטיכריסט שאלוהים נתן  Danielלחזון הזה .כפי שאמרתי ,הקרניים עשר מייצגות עשר מדינות אשר יקומו
מתוך שרידי האימפריה הרומית . .הקרן הקטנה הזו ולכן היא אומה קטנה שעולה לאחר ה 10-המקורי ,כמו הקרניים עשר המקורי ,גם
הוא אומה ,המהווה חלק של הייצוג הסמלי שלו להיות קרן קטנה . .כבר ,בנבואה זו ,אלוהים מגלה את האמת בנוגע אנטיכריסט .זה לא
בן-אדם ,זה לא התרומם בשנים לפני שובו של ישו ,אך למעשה עולה ,עולה למעלה זמן קצר לאחר נפילת האימפריה הרומית.

בעת הקמת
לחזון הזה כי אלוהים נותן  ,Danielאלוהים נותן לנו משהו .ונוכל לאמת בהיסטוריה ,כדי למקם את "מתי" שעולה כינסה קטן
או הנמלה-ישו ,לא רק כדי לספק הוכחה שיש בבסיסו של המצב כמו מדינה עצמאית אומות ריבוניות אחרות .שוב ,זה משהו .אתן הסבר
מלא בשיעור מאוחר יותר .זה חשוב כדי לדעת מתי בהיסטוריה של אנטיכריסט ירכשו את כוחה.
" זו קרן קטנה או האומה אשר תחילתו של אנטיכריסט
"שלפניו היו שלושה של הקרניים הראשונות אזרתי על ידי השורשים
גורם שלוש האומות המקורי עשר להיהרס עד לנקודה של הכחדה .מדינות אלה ,האנשים והתרבות של נגרמות להימחק על ידי

אנטיכריסט זמן קצר אחרי אנטיכריסט מגיע לידי קיום .ניתן לוודא בהיסטוריה אם אתה יודע איזה מדינות ה 10-קרניים מייצגים ,וללמוד
אותם כדי לדעת כי היו שלושה היו למעשה על ידי השורשים ,שניתנו נכחד.
אנחנו יודעים מן ההיסטוריה שאינן ממלכות עשר שיצרו מתוך שרידי האימפריה הרומית המערבית,
 Alamanni .1או הגרמנים;
 .2בורגונדים ,או השוויצרי;
 .3הפרנקים ,או הצרפתים;
 .4לומברדים ,או האיטלקים;
 .5הסקסונים ,או האנגלים;
 ,Suevi .6או הפורטוגלים;
 .7הוויזיגותים ,או הספרדית;
 ,Heruli .8מהאזור של ימינו אוסטריה ,אשר נכחדו עכשיו;
 .9אוסטרוגותים ,מן האזור מצפון האי האיטלקי מעל כדי מצפון מקדוניה ,אשר נכחדו עכשיו;
 .10ונדלים ,של ימינו מרוקו ,אשר נכחדו עכשיו;

רמאות והונאה
כפי שאתה יכול לראות מן ההיסטוריה ,הנ ל הם האומות עשר זה מתוך אפרם של האימפריה הרומית המערבית ,ולא שלושת
האחרונים ברשימה כבר אינם ,אבל נגרמו להיהרס על ידי העם הקטן ,זמן קצר אחרי זה התעורר מן האחרים .אתה צריך לשים לב כי
האומה הקטנה ,צורר המשיח ,לא השמידו אלה שלוש האומות עצמו מכוח משלו של נשק אלא באמצעות הונאה ,רמאות משוכנע אחר
לעשות את העבודה המלוכלכת שלו בשביל זה .רמאות והונאה הן שהכלים נעשה שימוש על ידי השטן ,אז הדת היוצרת השטן יהיה צפוי
להשתמש בשיטות דומות של נעשית את מה שהוא רוצה לעשות.

בן האבדון
להדגים מצב זה בתנ ך .אלוהים משתמש מילים בן האבדון רק פעמיים בכל התנ ך.
בזמן שהייתי איתם בעולם ,שמרתי אותם בשימך :אלה כך  gavestלי קיימתי ,אף אחד מהם הוא אבוד ,אבל בן האבדון; כי הכתוב
יכול להתגשם .ג'ון 17:12

בפסוק זה ישו מתפלל לאבינו שבשמים .ישוע מעדכנת את אלוהים ,למען נוכל לקרוא בתנ ך ,הוא החזיק כל השליחים באמת של
" מי זה יהודה איש קריות ,שהיה כידוע לך ללא ספק אחד
האלוהים ,אשר לימד אותם ,שמור עבור ה ,one-אשר הוא מכנה "בן האבדון
שנים עשר השליחים של ישו  ,עד על ידי הונאה; הוא גילה את אופיו האמיתי כאשר הוא בגד בישוע אל הפרושים.
המילים ,את כתבי הקודש יכול להתממש ,הוא הפניה אל נבואה עשה הרבה לפני ישו נולד .הנבואה סיפרה כי המשיח להיות
נבגד ,לא על ידי אויב אלא על ידי אדם קרוב לו ,מישהו אהוב על ידי אותו.

נופל משם
אל תניח לאיש להטעות אותך בכל האמצעים :כי באותו היום לא יבוא ,מלבד שם קדימה נופל משם הראשונה ,האיש הזה של החטא
יתגלה ,בן האבדון; מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה נקרא אלוהים ,או אשר סוגדים לו; כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש
האלוהים shewing ,את עצמו כי הוא אלוהים .הראשונה אל התסלוניקים II 2:3-4

בגידה גילה
על ידי המילים בזה לעיל בפסוק ,אני בטוח שאתם רואים כי זה מתייחס השטן? ואת שלו אנטיכריסט אלוהים מראה אותו כמו
שהיה בן האבדון כי הוא (אלוהים) אהב לוציפר כמו ישו אהב את יהודה איש קריות ,כמו ישו ,הוא אלוהים ,נבגד על ידי לוציפר גם כן.
בפסוק הנ ל ,זה "נופל רחוק ",ניתן גם להראות כמו כנסייה אהוב על קהילות שלה ,רק עבור אותם לגלות כי זה בגד אותם
להאמין שזה הוא כנסייה של אלוהים ,אבל כדי למצוא את זו כנסייה שווא של השטן ,וכאשר האנשים יגלו את האמת ,הם נעלמים או
להשאיר הכנסייה שווא.
אלה שתי הפניות הנ ל אותו הביטוי ,בן האבדון  ,הוא כדי להראות לנו כי אפילו מישהו אהוב ומהימן ,יכול למעשה להיות סוכן
של השטן ,יכולה להוביל אותך מדרך הישר מן האל ,ולתוך שקריו של השטן ,אם אתה לא חרוץ במחקר שלך של כתבי הקודש .יהודה
איש קריות בוגד ישוע דרך רמאות ורמאות אז גם האם השטן השתמש רמאות ורמאות לבגוד כולנו איש

שלושה היבטים של רמאות
להבין מיהו ומהו אנטיכריסט ,ישנם שלושה היבטים של רמאות זה אתה צריך להיות מודע.
 / 1במכוון" ,הטעיה מכוונת" הוא כאשר מישהו ,לא בהכרח השטן ,על ידי תכנון מוקדם ,אומר לך שקרים לתת לך סיבה
להאמין כי השקרים הללו .זו האמת ,ובכך מרמה אותך.
" ,Unintentional / 2הטעיה מכוונת" הוא כאשר מישהו ,אגרסיבים ,מי חושב הם על פי חוקי האלים ,אומר לך משהו .הם
חושבים להיות אמת ,אבל הוא למעשה הוא שקר .הם היו שולל להאמין בשקר כדי להיות האמת ,בכך שינחה אתכם ב מה שהם מחשיבים
האמת ,הם להונות אותך גם כן.

 /3ההונאה ,הוא כאשר אחרי קריאת הכתובים אתה מקבל פרשנות שווא של כתבי הקודש הזה ללא אימות זה באמצעות לימוד
חרוץ ומתחשב משלך.

אזהרה חזק
הפסוקים הנ ל ,השנייה הראשונה אל התסלוניקים  ,2:3-4יש משהו אחר כדי לומר שאני מרגישה .זה חשוב".מקבלים שם
" מחזיקה אזהרה עוצמה אלה מאיתנו אשר מצאו אלוהים של במסע האישי שלנו והלימוד החרוץ של התנ ך .מה המילים
קדימה נופל קודם,
האלה אומרות הוא כי ישו לא יחזור עד לאחר הנפילה משם ,זה אומר ,כי אדם יהיה להבין כי שקריו של השטן הם למעשה שקרים ,ואז
ישו יחזור אלינו .עד אנחנו מוכנים? אלוהים ,על ידי להיות מוכן לקבל את האמת של אלוהים על שקריו של השטן ,ישו לא יחזור.
אחרית הימים אלוהים של הוא הציג פעם נוספת לתוך העולם ,שקריו של השטן יהיה מניפסט לעיני כל .שקריו של השטן
תתגלה על השקרים שהם אינם .כאשר זה קורה ,רק אחרי שזה יקרה ,יהיה נהדר נופל מן הדתות האלה מבוססים על בשורה שקרית של
השטן .מבין את האמת ,העם לסיים את הקשר שלהם עם הכנסיות ,לאמץ את האלוהים האמיתי .מה אלוהים אומר לנו הוא ביאתו השנייה
של ישוע לא יקרה חוץ מזה נופל משם מגיע הראשון ,האיש של החטא מתגלה.
שקריו של השטן על השקרים שהם אז זהו חשבון היסטורי של נפילת צורר המשיח ,אשר טרם באה לידי נכון הזמן לכתוב את
המילים האלה ,אבל תנו לנו לחזור  symbolismsשמוצג בספר של  ,Danielכך שאנו יכולים לראות מחקר חרוץ איך מבליט אלוהים
של ,ומראה לעיל.

עיניו של אדם
עם הידע הזה נוכל עכשיו להמשיך ללמוד רק מי או מה צורר המשיח.
" במילים אלה ,שאלוהים מראה לנו כי
"ב .הקרן הקטנה הזו היו עיניים כמו עיניו של אדם ,פה מדבר דברים גדולים( ,קללות).
אנטיכריסט הוא לא רק אומה קטנה ,אבל כי מנהיגות שלה הוא אדם.

הנפילה משם
הוא בדרך כלל האמין ,כי השטן אומר לנו כי אלה של הדתות נוצריות מפסיקים להאמין ,מאבדים את אמונתם במשיח .הם ואז
הפסיק ללכת לכנסייה והחלק לתוך הרע הוא השטן.
זוהי פרשנות שווא של הכתוב הזה ,זה אומר שזה השקר של השטן .השקר הזה ניתן להראות כשקר עם העזרה של הפסוקים
הבאים.

מלאך נתקל בשורתו של אלוהים
וראיתי עוד מלאך לעוף בתוך גן עדן ,לאחר הבשורה נצח להטיף להם השוכנים על האדמה ,ועל כל האומה ,ברוחן ,ואת הלשון ושל
אנשים ,אומרים בקול רם",פחד אלוהים ,ותהילה לתת לו; עבור השעה של השיפוט שלו הגיע :ולהעריץ אותו שגרם השמים ,ואת הארץ,
הים ,ואת את המזרקות של ווטרס ".יוחנן 14:6-7
הפעם הראשונה שקראתי את פסוקים אלה עם כל סוג של הבנה ,עוד פעם שאלתי את השאלה "למה"? אם כבר יש לנו על פני
האדמה מכתבי הקודש של אלוהים בצורה של התנ ך ,אז למה אלוהים מרגיש זה הכרחי לשים את בשורתו הקדושה להגנה על זווית בגן
עדן ,למה אנחנו צריכים לעשות זה מלאך מטיפים לנו מכתבי הקודש של אלוהים אז?

התנ ך מזוהם על ידי השקרים של השטן
"  ,מה אנו מקבלים
אתה רואה ,ישוע אומר לנו כי הבשורה של אלוהים נצחי הוא בגן עדן" ,ראיתי עוד מלאך לעוף בתוך גן עדן,
מכתבי הקודש של אלוהים( ,התנ ך) ,מזוהם ,למעשה על ידי השקרים של השטן כבר לא של אלוהים מכתבי הקודש ,ולכן המלאכים בגן
עדן יש בשורתו נצחי של אלוהים והוא יתחיל .תפיץ את זה לאלה מאיתנו על כדור הארץ " ,יש את הבשורה נצח להטיף להם השוכנים
על כדור הארץ.
"
אין זה אומר כי אינו יכול להבחין אלוהים של שלך מחקר חרוץ של התנ ך ,אבל לשם כך דורש יותר מאשר לקרוא את זה ,אתה
צריך לתת תפילה לאלוהים על הדרכתו ,בחריצות לימוד ומחקר להגיע אלוהים של .זה יכול גם להציג את האמת הפסוקים הבאים.
 .אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; אלה .שרוצים אותי מוקדם (בחריצות) .ימצאו אותי .פתגמים 8:17
 Thomasנאום לו",אלוהים ,שאיננו יודעים לאן אתה  ;goestאיך נוכל לדעת את הדרך "? ישוע נאום לו",אני את הדרך ,את האמת
ואת החיים :לא גבר בא אל האב ,אלא גם על ידי ".יוחנן 14:5-6

לימוד ותפילות
אם אתה אוהב את אלוהים לעשות את המאמץ של זמן ולעבוד במחקר של התנ ך ,בעצמך .לא מקבלים את מה שנאמר לכם על-
ידי אחרים לגבי המשמעות של הכתוב .אתה צריך למצוא את עצמך ,אלוהים של על ידי מסתכל באופן ביקורתי המילים ואת הפסוקים כדי
להבטיח כי יש להם משמעות זהה במילים מתורגם כפי שהם בשפות עתיקות של עברית ,יוונית .שיהיה לך עותק של קונקורדנציה תנ ך
יסייע בתהליך המחקר .עם זאת ,להיות ידוע ,לא תמצא אלוהים אלא אם כן .אתה נראה ישו הנחיה והדרכה .עליך ,מחקר חרוץ וגם
תפילות לאלוהים ,אם אתה באמת מחפש לאלוהים.

נבואה מילא
אחרית הימים הזווית אשר השתלטה על מכתבי הקודש של אלוהים ,יכריז על זה למי שנמצאים על פני כדור הארץ .זהו אחד
של הנבואות שמוצג כדי השליח יוחנן בחזיון מישו .אני חייב לתת עדות כי הנבואה הזאת הגיעה לעבור ,כבר נתתי את הבשורה טהור של

אלוהים ,אשר כמה יש לי את הידע לכתוב שיעורים אלה .כי אני כבר המוצגת אלוהים של ,מספרת כי המלאך הזה כיום מטיפה זה לאלה
כך יש חדים עצמם לשמוע את המילים שלו ,זה אומר כי אנו נמצאים כעת אחרית הימים ,יש חודשים בלבד לפני המלחמה הגדולה,
התלאות המדוברת של הנבואה מתחיל ,מספר שנים לפני ישו חוזר.

זיוף של ישו
כדי להבין מדוע זה הדרושות לך כדי ללמוד ולחפש אלוהים של בכוחות עצמך ,אתה צריך להבין את התחנה או משרדים של
ישו ,ולהשוות אותם כדי מה אנטיכריסט עשה דרך שקרים ורמאות כדי למקם את עצמו משרדים ותחנות השייכים לישו ,תחליף את עצמו
ואת בשורתו (בבשורה שקרית של השטן) למען האל ולמען בשורתו הקדושה כבר לאורך ההיסטוריה .למה זה חשוב? הפסוק הבא מסביר
זאת היטב.

לומדים להכיר את אלוהים
 .וזה חיי נצח ,כי אולי הם יודעים עליך אלוהים האמיתי היחיד ,ואת ישוע המשיח אשר אתה עשית שלחה .יוחנן 17:3
מה פסוק זה אומר ,זו הדרך היחידה  ,חיי נצח או גאולה ,היא על-ידי הכרת אלוהים ,ישוע המשיח .אלוהים רוצה לקיים יחסים
אישית ואינטימית איתך .הדרך היחידה שזה יכול לקרות היא אם אפשר להכיר אותו באופן אישי ואינטימי .איך אתה יכול לאהוב את מה
שאתה לא יודע? איך אתה יודע בוודאות שכל שאתה מאמין של האל האמיתי ,ולא התבססה השקרים ואת תרמיות של השטן ,שלו
אנטיכריסט?
בפסוקים שלעיל ,ישוע הוא מזהיר כי זה בדיוק מה שקרה ...השטן הקימה בבשורה שקרית ,דת שקרית היא נוסדה על חילול
השם שלו .השטן יש להחליף את בשורתו שווא מכתבי הקודש של אלוהים ,אלוהים אומר את שזה ,כך תוכל לדעת כדי לחפש בחריצות
על האמת שלו ,לקבל את שקריו של השטן בגלל עצלנות שלך ואת חוסר  ,diligenceתוביל את כיליון על יום הדין.

אליקסיר השקרים של השטן
בזה שיש צורר המשיח בעולם ,אומר לך שקרים ,מרמה אותך ,זה אמור לגרום לך מודאג כי אתה חושב שהכל נכון ,יכול להיות
שקר אמר על ידי השטן .האליקסיר מושלם לביצוע בטוח כי אתה לא מרומים היא להשוות בין מה שאתה חושב שנכון נגד מה התנ ך
אומר את האמת .ך אינה תומכת בו ,אם זה לא נכון.

זוכר אמיתה של

אלוהים :כפי הראיתי לפני ,השטן היה בעבודה לעוות את המשמעות האמיתית אפילו בכתובים ,זו

הסיבה מדוע אלוהים אמר לנו ,אם אתה מחפש אותו בחריצות שאתה תמצא אותו .באמצעות שקדנית בחדר העבודה שלך ,תוכל לראות
מופעים אלה השטן יש עיוות מה שאלוהים מתכוון לומר ואיפה שגבו שווא משמעות המילים הפסוקים.

המהות של רמאות
" מוגדרת בתור :המנהג בכוונה לגרום למישהו להאמין .בדברים לא נכונים .מהי מהותו של הטעיה? אלה אשר
המילה"הונאה
מולכים שולל ,שמעצם הגדרתן ,אינם מודעים לכך שהם הם מרומים .פעם אתה מבין כי רימו אתכם אז לפי ההגדרה .אתה כבר לא שולל.
רק על ידי המבקשים בחריצות את האמת על המילים בתנ ך ,אתה יכול להיות בטוח כי אתה לא מרומים .לאור זאת אני מרגישה מחויבת
לחזור:

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.

יודע את

זה :התנ ך הוא תבנית של האדם ומכיל ככזה מכתבי הקודש של אלוהים ,אבל זה נבנים על ידי האדם שהשטן עלול

להשפיע ,בגברים שליטה במקרים מסוימים ,התנ ך מכיל גם  discerptionsוהשקרים של השטן .הבשורה הקדושה של אלוהים,
הנאמרים מפי אלוהים והוא טהור מכל השקרים של השטן .באמצעות לימוד חרוץ ,התפילות שלך לאלוהים ניתן יהיה להבדיל בין שקר
לאמת.

ליבת השורש של פולחן
השורש הליבה ואת קרן אמיתי ונכון לפולחן האל עשרת הדברות ,נוסף על כך ,תורתו של ישוע המשיח אשר מביא תתגשם חוקי
" היא; כדי להשלים ,או
האל .להגשים המילה לא אומר כדי לסיים את השימוש או הצורך ,או למסור מיושן .ההגדרה של המילה"למלא את
להביא לסיום .בקיצור ישוע לקח את אשר היה לא שלם (עשרת הדברות) והביא אותם במלואם .באופן ספציפי ,ששת האחרון של עשרת
הדיברות ,חלק ציוויים מוסריים של האל ,אך הם אינם מגלים כל אלוהים או כל שאלוהים הכל על . .אלוהים ,ב תורתו נותן לנו מספר
תכונות המוסרית יותר להביא בהירות זה מה שהאל ,ואת מה שהוא מייצג ,לכן ,ישו " "FULFILLSחוקי האל.
אם אתה עדיין משוכנעים על הצורך מוחלט וחד משמעי כדי לשמור על מצוות האלוהים ,את כל העשר של אותם ,כמו גם של
ישוע המשיח ,אז אני חושב שאתה יהיה משוכנע כאשר אתה מבין מי אנטיכריסט ,ועל איך היא נוסדה על ידי השטן כדת אלטרנטיבה או
תחליף עבור האמונה האחת והאמיתית.

אני יכולה לספר לך את הזהות של אנטיכריסט; למרות שנתתי את הידע הזה אתה בשיעור הקודם ,אתה צריך לראות את כל
הראיות שניתנו על ידי אלוהים בתנ ך קודם כדי שתוכל לראות בעצמך (לימים משכיל) ,לכן ,יודע ללא ספק.
כל כך טוב השטן רימה את המין האנושי ,שהוא אפילו היה מסוגל להסתיר את אנטיכריסט נכון בגלוי במשך מאות שנים,
שאנש ים שחושבים את עצמם נוצרים מאמין להיות הדת של אלוהים ולא נתנו הפולחן אליו כפי שהם היו נותנים סגידה לאלוהים ,כי
היותם שולל על ידי השטן.

איך אתה יודע?
אם לוציפר" ,השטן ,את האויב שנפלו ",בא ,אמר ,ולסגוד לי ,לא אלוהים ,אתם שולחים אותו בדרכו עם הבוהן של המגף שלך
על הישבן שלו ,נכון .אבל אם השטן ,דרך תואנה ,שקרים ,תרמיות ,גרמו לך לחשוב שאתה לסגוד לאל ,אך למעשה הם לסגוד לשטן ,איך
אתה יודע?
זכור :אתה יכול רק לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה הוא ל"אל ,כל עוד חיבור או חיסור משתנה זה פולחן ,מלהיות של
אלוהים ,להיות לא של אלוהים ,אבל פגאני .ארבעת הראשונים של עשרת הדברות אומר לנו איך אלוהים דורש כי אנחנו סוגדים לו,
השטן יש שינוי או התעלמות מעשרת הדיברות ארבע ,מטיף וקולטי שווא במקום .שבת ראשון להיות הברורה ביותר של השקרים האלה.

אין לך מושג
מהות ההונאה היא שאין אלו מרומים מושג כי הם הם מרומים .אם ידוע לך כי אתה מרומים ,אז לפי ההגדרה ,אתה כבר לא
מרומים .המפתח כדי למנוע את עצמך מרומים הוא ללמוד בעצמך מה אלוהים אומר לך ,על ידי לימוד התנ ך את עצמך .לא לקבל את
הפרשנות של אדם אחר באופן חופשי ,שאלה אותו ולוודא זה עם התנ ך .זה כולל כל מה שכתבתי בשיעורים האלה גם כן .זה יכול לגרום
לך הרבה זמן לימוד ומחקר ,אשר אומר הרבה עבודה ,אבל לא חיי נצח שווה את זה? השיקוי כדי הטעיה היא כתבי התנ ך .אני באופן
אישי בחריצות חיפשו אלוהים מאז פברואר  ,2007כשאני כותב דפים אלה שזה ביוני  .2014אלוהים הראה לי הרבה ,אבל אני יודע
בוודאות כי יש עדיין הרבה .אני עדיין בקיאים.

רשות לפקודה
אנטיכריסט הוקמה על ידי השטן ,כדי לתת פולחן חלופי של פולחן האל .השטן שונא את אלוהים ועושה כל שביכולתו כדי
למנוע ממך נותנים סגידה לאלוהים .השטן יש הניח לדרוש את כדור הארץ ואת כל זה עליו .השטן אין סמכות לעשות טענה זו או לסגוד
שלך ,ובכל זאת הוא דורש זה בדיוק אותו הדבר.
אלוהים הוא הבורא של היקום .זה על ידי רשות זו כי אלוהים דורש כי אנחנו סוגדים לו ,לא על ידי .העונג כולו שלנו ,אלא על
ידי התענוג של אלוהים.

לכן ישנם שני הטוענים את הזכות לקבל את הפולחן .לדעת איזה מהם הוא אלוהי האמת ,היא המפתח לגאולה שלך .לאלוהים יש
פרס יקר ערך שסוגדים לו ,חיי נצח ,לשטן יש מה להציע מלבד אש הגיהינום של מוות נצחי.

הודעת טקסט מאלוהים
התנ ך הוא כיצד אלוהים מדבר אלינו .בכל פעם אתה פותח את התנ ך ומתחיל לקרוא ,אלוהים מדבר אליך .תחשוב על זה כעל
הודעה מאלוהים .נשאלת השאלה ,את שומעת את מה שיש לו לומר ,או לא זוכרת אתה יודע מה המילים אומר לך ,אז אתה פשוט לקרוא,
במקום באמת לנסות להבין מה אלוהים אומר לך .מה שאני מנסה לומר זה שיש המילים בתנ ך משמעות ,אבל יותר לעתים קרובות מדי
המשמעות האמיתית מוחלף ,על ידי השטן ,על מה שאמרו לנו המילים אומרות ,כך כאשר אתה קורא ,כמו רומן ,אתה לא תלמד אלוהים
של ,אבל רואה רק השקרים של השטן .אתה חייב ללמוד בשקידה ולשאול שאלות ,כך שאלוהים יכול להראות לך את המשמעות
האמיתית של מה שאתה קורא.

הבנת מילים עם משמעות
אני בטוח כי רובכם יחשבו כי אני מדבר חידות .כאשר אתה קורא ,אתה יודע מה אומר מילה ,וזה המשמעות להחיל על זה כפי
שקראת .אני מציע שזה .לא יהיה המקרה .אני מציע כאשר קראת משהו שכבר קראת בעבר ,או מישהו סיפר לך על ולא נתנו לך שקר
פרשנות של ,כי כבר הוצבה משמעות ,כשתקראי את זה שוב ,באופן אוטומטי למקם הכוזבות המקורי משמעות המילים ,יותר מאשר
אימות דרך חרוץ לחקור את זה שיש לך את משמעותו הנכונה בפעם הראשונה.
זכור :ההגדרה של ה  wordאנטי  ,-אם מניחים אותו אומר "באופוזיציה כדי ",אז זה משמעות החלת על המילה הזו בכל
פעם קראת את זה .מתי ,כפי הראיתי לך ,התייחסות "אנטיכריסט" זה לא רק באופוזיציה כדי אבל "בהתמרה עבור" גם כן .ניתן למצוא
הפיקוח במילים אחרות בתנ ך ,שממקם הבדלים משמעותיים כדי המשמעות הכוללת של מה המשפט או פסוק אומר לך.
כדי לסיים את ההונאה הזו ,התחלתי לשאול את עצמי אחרי שגמרתי לקרוא פסוק" ,מה אלוהים מנסה להגיד לי?" לפני תחילת
העבודה שלי אני מנסה להתפלל לאלוהים להדרכה קודם .אני לא תמיד לעשות את זה ,כי אני חדש להיות מתפלל של אלוהים ,ולשכוח
ולכן להתפלל כפי שעליי .כאשר מתפללים ,בלבול שאולי יש לי נראה במהירות להיות התבהרו ,והוחלף בהבנה .זה אומר לי כי אלוהים
שומר עלי ,פשוט נענה לתפילותיי.

להתפלל על ההבנה
אחרי אני מתפלל ,לשבור את המילים בפסוק ואני אחפש אותם במילון קודם ,כדי לוודא המשמעות היתה כמו .הנחתי שזה היה,
רק כדי להיות בטוח אפילו יותר ,אני ללכת קונקורדנציה ממצה של החזק של התנ ך ,ואז לחפש את המילה המקורית עברית או יוונית,
ומה משמעותו כדי לוודא כי התרגום לאנגלית היה טהור ואמיתי .אתם צריכים להיות מודעים ,כי מצאו מספר תרגומים מילת המפתח

קרובה למקור משמעות ,ובכל זאת לא בדיוק משמעות זהה ,אשר בשל תרגומים אלו החשוכים ,לתת משמעות שונה ומשובש מה
שאלוהים התכוון ,המילה נגד להיות דוגמה מושלמת של זה.

הבנת את היום הראשון של הבריאה
הנה דוגמה נוספת של איך המשמעות של המילים השתנה מ מכוון על ידי אלוהים.

המילה עברה
ועבר רוח אלהים על פני המים .בראשית 1:2
אתה עשוי לזהות את זה היום הראשון לבריאת העולם . .אני מוכן להתערב כי הנחת את המילה עברה ,נועד שצפים מעל ,או
" במילון זה מוגדר :כדי לשנות את המיקום או מיקום ,או כדי
לעבור מעל ,שהיה סוג של תנועה מעורבת .אם תחפש את המילה"עלתה
לבצע פעולה או מישהו או משהו לפעול .המילה "עלתה ",היא התרגום לשפה האנגלית של המילה העברית ,"rachaph" ,מה שאומר
דגירה ,אשר בתורו אומר להרהר ,אשר בתורו אומר לתת מחשבה ,או שיקול של .אתה רואה ,משמעות המשוערת של מילה אינה תמיד
המשמעות האמיתית כמו המיועד על ידי אלוהים.
יש גרסה אחרת של התנ ך מזו של  Jamesהמלך החליף גירסה שימוש זה את המילים באנגלית הישן ואת הדרך של דיבור עם
נוסח אנגלי מודרני יותר .המילה "עלתה" בגירסה זו היא  retranslatedלמילה "רחף" ,מבוסס על ההבנה החדשה שלנו של מה המילה
העברית המקורית מיועדת שהמילה "רחף" משנה לחלוטין את משמעות הפסוק כולם יחד.
" מוגדרת בתור :לצוף או רפרוף באוויר מבלי לזוז מאוד רחוק באותו המקום .זה עולה עכשיו כי אלוהים יושב במקום
המילה"רחף
אחד מעל העמוק .למעשה ,נכון יכול להמליץ כי הוא היה הרהור העמוק ,הוא ישב במקום ,אך הריחוף  wordאינו חושף לנו את העובדה
שאלוהים היה הרהור ,או לתת את מה שיצר רק מחשבה .לאחר שהבנת מה אלוהים אומר לנו במילים אלה ,ואז תבין כי אלוהים הוא לא
" נותן את המשמעות המקורית המילה "".rachaph
" ולא"רחף
רק יושב במקום או מרחף מעל העמוק .גם המילים"עלתה
לאחר שאנו יודעים את המשמעות הנכונה .זה מה שאלוהים התכוון ,זה שבו שאלת את השאלה" ,מה אלוהים מנסה להגיד
לי?" כדי לענות על זה ,אתה צריך להכניס ההקשר זה מה שהאל כבר אמר לנו.

אלוהים נותן הסבר
בראשית ברא את השמים ואת הארץ .בראשית 1:1
זוהי הצהרת עובדה; זה לדעתי זה אלוהים אומר לנו שהוא ברא את היקום ,באופן חד משמעי ,למען האמת.
והארץ היתה ללא טופס ,ובהו; והיה חושך על פניו העמוק .ועבר רוח אלהים על פני המים .בראשית 1:2

הפעם הראשונה שקראתי את פסוק זה עם הבנה ,אני לא הצליחו להבין מה אלוהים סיפר לי .כאן אלוהים נתן לנו הסבר על איך
הוא יצר את השמים והארץ ,שכל המילים הציע לי היה כי רוח האלוהים נעה על פני העמוק הזה או המים ,זה אומר שזה לא יותר טוב
הודיע לגבי איך ברא את העולם ממה שהייתי לפני שקראתי את המילים האלה .אלוהים גילה לי את המשמעות האמיתית שלו כאשר הוא
הראה לי את הדברים הבאים .פסוק זה מתפרק שתי אמירות.

שלושה היבט של כדור הארץ מילה
הראשון :המקום ,אשר אלוהים קורא הארץ ,שבו האל ממקם את היצירה שלו.
השני :כדור הארץ.
השלישי :ההמונים אדמה או ארץ של כדור הארץ.
אלוהים קודם אומר לנו מה זה איפה הוא הציב את היצירה שלו אשר אלוהים קורא "עמוק" .המקום שבו הוא מעמיד את היצירה
" אז עכשיו דמיינו בעיני רוחך מה אלוהים הוא לראות ,מנסה
שלו הוא"כדור הארץ ללא טופס ,חלל ריק ,ולא חשוך לגמרי ,עם אור.
להראות לנו .הוא יצר את היקום ,המקום שאליו הוא קורא את "אדמה" ,שבו הוא הציב היצירה שלו ,הוא חלל חסר צורה כהה.
" משמש כאן שאינו מפנה אל כדור הארץ . .זה מה אלוהים קורא המקום שהוא הריק,
הלוואי על הדגשה לך כאן המילה"אדמה
היכן הוא ממקם את אשר הוא יצר .אני בזה כי תוכלו לראות בפסוקים אחרים כמו קראת את התנ ך ,שתי משמעויות אחרות המילה
" ,הארץ ,על אדמת כדור הארץ ,שלושת המשמעויות של המילה אותה יש חשיבות הבנת האל הבורא ,אבל אני אתן לך ל כפמ.
"אדמה
לחזור שלי הוכחת הפריטים החזותיים משמשות בתיאור היצירה שלו ,עכשיו אתה רואה מה אלוהים היה מסתכל? אני עוצמת
את העיניים ואני רואה חוסר עצום כהה האין ,אשר רק הניח היצירה שלו (העמוק) לתוך ,איזה מדען לקרוא את "המפץ הגדול" אשר
מצאתי תיאור של המתאים בניצוץ הבריאה כפי שמתואר בפסוקים שלעיל.

הרוח המילה
החלק השני של בראשית  1:2הוא אלוהים אומר לנו מה הוא נכון אחרי ברא את היקום ,ולאחר שהוא נוטל זה בריק כהה".ועבר
" פסוק זה אומר לנו הרבה יותר מאשר רק קורא המילים אחרת יכול להציע .שוב אתה צריך לשאול את
רוח אלהים על פני המים.
השאלה ,מה אלוהים אומר לנו כאן? וכך התחלתי על-ידי הפיכת בטוח שאני מבין המשמעות של המילים .להפתעתי המילה האנגלית
"רוח" אין המשמעות .הנחתי שזה היה .נתתי הרוח המילה להביע ,הנשמה ,או את מהותו של אלוהים ,כשאתה מסתכל את המילה במילון
זה מוגדר של החיים נותן כוח ,או המהות של האל .כאשר אתה מסתכל הרוח המילה אברו התנ ך ,משמעות מלאה יותר של המילה באה
לידי ביטוי.

המילה העברית המקורית עבור המילה רוח ,הוא " "Ruwachאשר מוגדר כ :רוח; על ידי הדמיון בנשימה ,דהיינו נשיפה
הגיונית (או אפילו אלים) ,אוויר ,כעס ,רפרוף או לנער עם הפיצוץ של נשימה ,שתוצאתה טלטולים או רטט . .כבר ,שתי המילים האלה,
" ,להעניק פירוש שונה הפסוק כולו כפי שאלוהים התכוון להביע מראה בבהירות הניסיון של השטן לעוות את המשמעות
"עלתה ,ורוח
האמיתית של אלוהים.
הביטוי"עלתה על פניו של המים ",הנחתי התכוון כי אלוהים עובר פני העמוק או כאל יש  rewordedאת זה ,המים .כפי שניתן
לראות את ההסבר הקודם שלי של המילה"עלתה" ,ועכשיו עם ההגדרה בעברית של המילה"רוח" ,משמעות חדשה יצא לאור על פסוק זה.
המילה עבר אשר פירושו בעברית עתיקה להרהורים ,וזה בתורו אומר להרהר ,לחשוב עליהם ,או לתת את זה בחשבון .העמוק
הוא זה אשר ברא ,או באלפיות שניה את היקום לאחר בניצוץ הבריאה .אז אלוהים הוא הרהור ,או נותן לזה הוא פשוט יצר .אני רואה את
אלוהים ,להביט על היצירה שלו ,נותן שיקול דעת לגבי איך לתמרן אותו כדי ליצור לתוך את אשר הוא רוצה שזה יהיה החלק השני של
המשמעות של המילה "רוח" ,רפרוף או לנער כל כך אחרי שאלוהים יש  broodedאו בהתחשב נחשב היצירה שלו ,הוא מתחיל לנער
אותו ולגרום לו רפרוף מאת נושף עליה עם כוח גייל את נשימתו.

אלוהים מפעיל היצירה שלו
במחצית השנייה של הפסוק ,אלוהים קבע את הטופס המתאים ואת ההכנסות לתמרן את העמוק או המים ,על ידי פיצוץ עליו;
הרוח  wordמשמש כאן ,אומר לפוצץ על העמוק ,אבל במהלך נושף עליה ,כמו ההגדרה אומרת לנו ,מבריאתו של האלוהים מתחיל
לרטוט וללחוץ.

דבר האמת של אלוהים
אז תן לנו לבדוק שוב .אלוהים יצר את היקום ,אשר הוא מיקמה לתוך חלל אפל; הוא ואז מביט היצירה שלו ,ואז מתפוצץ עליה.
עם זאת ,הוא לא רק נושף עליה ,אך כפי הגדרת עברית מרמז ,זה רוח עם אלימות ,נשיפה או פיצוץ של נשימה ,כמו סופה לכפות רוח
הים ,הגורמת לה לרטוט ולנער אז .לכן אלוהים מתמרן העמוק או המים ,כדי ליצור כמה שהוא רוצה זה את הטופס ,אני קורא אלוהים הוא
מבוקר התהליך האבולוציוני.

משל מרק חם
הסבר זה של מה אלוהים עשה הוא הרבה יותר טוב בלתת לי הבנה של התהליך שהוא עוסק .הסבר זה נותן תיאור חי יותר
בשבילי לדמיין.

 .תחשיב את

זה :יש לך קערה חם מהבילה של מרק לפניך ,לטבול את הכפית לתוכו ,אבל לפני מיקומו בפה שלך .אתה

תנשוף על זה .מה שעשית כרגע הוא לתמרן נוזלי בכף שלך .על ידי גורם לזה להתקרר ,מהר יותר ,הוא הופך להיות זמין למיקום בפה

שלך מוקדם יותר .נכון בסופו של דבר ,למרק את הכפית שלך ירגיע אז אתם יכולים לאכול בזמן משלו ,אבל אתה בוחר לא לחכות ,אז
אתה להפעלתו.
אלוהים לא הולך לאכול היצירה שלו ,אבל מעשה משבי בהמרק גורם המולקולות המרכיבות המרק להאט ,בצורה איטית יותר
המולקולות דחוס יותר המרק .הקיטור העולה מן שלך קערת המרק הוא מולקולות אדי מים ,כי הם נעים במהירויות הרבה יותר מהר
מאשר הנוזל .אם אתה מבין זה ,איטי המולקולות למטה יותר ,את המרק יהפוך קרח ,להקשיח.
 .זה אותו הדבר זה אלוהים עושה על ידי פיצוץ על הסעודה חם נוזל  ,H2Oהמהווה הטופס המקורי של היצירה שלו ,ולכן הוא
" ,הוא גורם החומר ממנו להתקרר רק מהירות שהוא רוצה להתקרר ,ובכך גורם של האבולוציה מבוקרת של
מתייחסת אליו בתור"המים
הנוזל.

אלמנטים של היקום
בצורתו המקורית ,אלפיות השנייה לאחר בניצוץ הבריאה( ,המפץ הגדול) ,היו רק שני יסודות הקיום ,חמצן ומימן .כל יסודות
כבדים יותר נוצר רכיבים אלה ,במרכז של הכוכבים פרוטו ,גורשו כאשר הכוכבים האלה הלכו סופר נובה.
אלוהים אינו רק נושבת על העמוק זאת ,פיצוץ ,או כוח רב עוצמה של נשימה ,רועד .זה מתחיל את הנוזלים כדי להתחיל לפתח
מערבולות ,מערבולות .זה שאינו .הגעתי למסקנה כי הגלקסיות נוצר.
 .אני מודע לכך כי חלק ההסבר פשוט נתתי ואינה נתמכת על ידי בתנ ך.
זוכר :אלוהים נתן לנו את היקום כולו ללמוד כמו גם בתנ ך .יש לי עניין במחקר של כמה מן המדעים ,אז למדתי של קבוצה
של מדענים אשר קבעו כי היקום ,רק אלפיות השנייה לאחר המפץ הגדול ,קיים בצורה של נוזל חם ארוחת ערב .H2O ,ההסבר הזה הוא
כך קרוב מה שאלוהים אומר בתנ ך ,כי אני אימץ את זה כ.true -

להיות אישי עם אלוהים
אני הראתי לך את התצוגה הפשוט של מה מילים שחשבת שאתה יודע את המשמעות של ,למעשה יתכן מתי להכניס ההקשר של
מה אלוהים מנסה לומר לך.
זכור :המתרגמים של העברית העתיקה ,יוונית רק יכול לתת משמעות למילים כמו מי שיצרו את התרגום הבין את המשמעות,
עם השפעת השטן ,המשמעות פגום אפילו יותר .לכן ,זה תלוי בך כדי לקבוע בעצמכם מה אלוהים אומר לך .לכן חשוב כי אתה מקבל
הסברים אחרים לגבי משמעות או כוונה כתבי התנ ך .אלוהים רוצה לקיים יחסים אישית ואינטימית איתך .זה יכול להתרחש רק אם אתה
אישית ואינטימית איתו .זה עלול לקחת קצת עבודה ,זמן ,אבל לא חיי נצח שווה את זה?

קולו של האל
התנ ך הוא אלים דרך מדבר אלייך ,ולכן השטן רוצה לזהם אותו בשקרים שלו .אף-על-פי ספרי התנ ך נכתבו לפני אלפי שנים,
המילים הן בחיים ,כאשר אתה קורא אותם היום ,יש להם משמעות עבורך היום ,שאלוהים מדבר אליך ,עכשיו היום ,כאילו הוא שם בחדר
איתך ,כמובן ,הוא .אלוהים שולח לך הודעת טקסט ,באותו זמן כמו שאתה תקרא את המילים של התנ ך ,מקשיב ,אתה יכול לשמוע אותו?
איך יכול להיות לך מערכת יחסים אישית עם אלוהים ,אם היית שואל מישהו אחר לפרש את התנ ך בשבילך? איך אתה יכול
להיות בטוח כי הפרשנות של אותו אדם הוא נכון או אם השטן השפיעה להגדרת של המילים ,או פסוק .למרות דבריו של בשורתו של
אלוהים נצחי טמא ומוגן על ידי אלוהים ,התנ ך אינו ,לכן אלוהים נתן את בשורתו נצחי המלאך ,בשמים ,ועל הפקודה אותו המלאך
מטיפים לנו שחיים על כדור הארץ האלוהים האמיתי .אם אתה לא קורא את התנ ך בעצמך( ,בחריצות) ,אבל להסתמך על אחרים לקרוא
אותם אתה ,אז איך אתה יכול להיות בטוח אם הפרשנות נותנים לך ,אמנם המשמעות של אלוהים או ,יש כבר נגועה על ידי-ישו השטן.

 .תוביל את הדרך
מה אלוהים אומר לך כשהוא אומר "אני תוביל את הדרך ",הוא רק עם ישו בתור המדריך אתה תמצא את הדרך ,האמת והישועה
של אלוהים .אם תנסה ללמוד בשקידה את התנ ך ,אין שום ערובה כי תמצא אלוהים של .עליך גם לתת תפילה לאלוהים עבור הדרכה,
ההבנה והידע שלו .עושה את זה אתה תקים תקשורת ישירות עם אלוהים ,ועל ידי כך להכיר אותו .בצורה אינטימית ואישית.

אמונה עיוורת
 .יש משהו שאני מוצא שרוב הנוצרים לדבוק;  .נו זה מה שאני מכנה "אמונה עיוורת" .אם הכומר ,שר או הכומר שלך אומר
לך משהו ,אז אתה מאמין .זה ללא ספק .לאחר כל השרים של אלוהים ,הם אמורים לדעת ,נכון
כאשר אתה לקרוא וללמוד את המילים בתנ ך בעצמך ,אז תלמד תנ ך אמת ,זה הופך את פולחן האל חכמה ,לא עיוור .הסיבה
שאלוהים גרם התנ ך נכתב היא אז את יכולה לבוא להכיר אותו באופן אישי ,על ידי משלך הידע שנרכש מתוך למידה ,ולא באמצעות
ההבנה שניתן לך על ידי מישהו אחר.

 .תחשיב את

זה , :אם כל אחד לקח את הזמן והמאמץ כדי לקרוא וללמוד את התנ ך ,ובכך מתחילה להכיר את אלוהים

באופן אינטימי ,השטן לא יהיה מסוגל להוליך שולל אף אחד מהם שוב.

להישאר  Diligentבמחקר שלך
עכשיו אתה יכול לראות איך השטן אומר חלק השקרים שלו ,אפילו עד לנקודה של השחתת את המשמעות של המילים בתנ ך,
שאת צריכה לשמור התראה במחקר שלך ך ' ,מחפש ללא הרף בהזדמנויות אחרות של השקרים של השטן.
בנקודה זו קריאה של שיעורים אלה ,אין ספק ראיתם איך אני לוקח את הזמן והמאמץ כדי לשבור את הפסוקים ,לחפש את
המשמעות של המילים ,לא רק במילון ,אלא גם את קונקורדנציה תנ ך .לא לכולנו יש גישה כלי רב עוצמה עבור אניני טעם נכון האלוהים,
וזה למה שכתבתי למטה כל שאלוהים הראה לי ,הגיע לרשות כל מי בחרה לקרוא את הדפים האלה .העובדה שאתה לוקח הזמן כדי לקרוא
את הדפים האלה היא הוכחה שאתה מתכוון ברצינות בידיעה אלוהים של; פשוט עשו לי את המחפשים קצת יותר קל בשבילך.

