שיעור 23
ליברליזם :נביא שקר
השטן מלחמה נגד המוסר של אלוהים
אני רואה את הליברליזם האידיאולוגיה בשימוש על ידי השטן של השטן על הולכת לנסות להסיר את מוסר האל במוחם של איש
ככזה ,הליברליזם את האח הגדול סוציאליזם הוא ונביאי השקר ,כפי שזוהו ב ספר הגילויים .האל נגד הטפה של הדוגמה הליברלית ,השטן
ניסיונות כדי להסיר לא רק פולחן האל .המוחות של האדם ,אשר הוא הפונקציה של צורר המשיח ,אך גם להרוס של שמירה על המוסר
של אלוהים ממוחם של האדם ואת החלף עם התנהגות לא מוסרית של השטן ,הבאות יש דוגמאות של המדיניות הליברלית ואת הדוגמה
שלהם השוואה עם המוסריות של אלוהים  ,מה שנותן תמיכה והוכחת את הנחרצות.

מטרתו של השטן
מאז ימיו של אדם וחוה בגן עדן ,עברו ,במטרה של השטן להסיר המוחות של האדם ,כל זה הוא האלוהים ,והתפללו .כמו השטן
ממשיך במאמץ זה ,השטן החלה מעל מאה האחרונה או שנים כדי להחדיר המודע של האדם ,דת חסר אלוהים שהדת היא ליברליזם והיא
את האח הגדול סוציאליזם .כדי להמחיש טוב יותר זה אני אראה לך את ההתקדמות של הצורות של הדתות הפאגאניות במשך הדורות של
האדם ,ואז אני אראה ההסברה של סוציאליזם ,ליברליזם ,מה שלומך באופוזיציה ישירה המוסר האלוהים.

בהתחלה
תחילתו של האדם על כדור הארץ ,לאחר להיות מגורש מן בגן העדן ,הקים השטן אלים כוזבים ,אשר לקח את צורת מ"דברים
בצורת בידי גברים .פראייר של האדם נחשף על ידי קבלתם של דמויות אלה פסלים כמו אלים ל"אל.
עם הופעתו הראשונה של המשיח ,ישוע מלמד את האמת של מה אלוהים היה הכל על ,מי הוא אלוהים ,וכן ההבטחות של חיי
נצח ,הקים השטן בדת שווא אנטיכריסט כדרך המאבק פולחן האל ישו גילה האמיתי.
דת שקרית של השטן מתבסס על השקרים (בבשורה שקרית) של השטן ,למרות שזה עדיין נתן שפתיים עם ישו ואלוהים ,ובכל
זאת :חוסר הסכמה של ארבעה הראשון של עשרת הדיברות; היא לא הצליחה לתת סגידה לאלוהים כמו שאלוהים ציווה .דת שקרית זו,
(אנטיכריסט) ,עם זאת ,לאמץ את המוסר של אלוהים ,כפי שמשתקף בשש האחרון של עשרת הדיברות ,את תורתו של ישו .את השקר
הזה ,השטן נתן דתו שווא את המראה והתחושה של הפולחן האמיתית של האל ,אשר התקבלה ככזה על-ידי חלק גדול של אוכלוסיות
האדם מאז המודעה .s'300

זוכר :הכי אמר שקרים הם אלה עם  90%אמת ושקר  .10%כשאתה נכשל ללמד איך נותנים סגידה לאלוהים כפי שהצטווה
על ידי אלוהים ,ואז הפולחן שלתת הוא לא של אלוהים למרות אתה מטיף מוסר של אלוהים.

ליפ שירות מוסר האל
למרות הכנסייה של רומא נראה לקיים את המוסר של אלוהים ,זה נותן רק ליפ שירות זה .אם אתה קתולי ,לך לחטוא ,אתה רק
צריך ללכת לכומר ,ולתת להתוודות על חטאיך ,הכומר יעניק לך מחילה.
המילה "מחילה" מוגדרת בתור :שחרור ,סלח לי ,וסליחה .תחשוב על מעשה זה של "מחילה" ,אותו אור היהודים שנתן הקרבת
בעלי חיים בבית המקדש בניסיונות לשטוף את חטאיהם.

הדרך של אלוהים
לאיזו מטרה הוא ריבוי של קורבנות שלך אליי? נאום ה :אני מלא את  burnt offeringsשל האיילים ,והשומן של הפדרציה חיות; ולשמח
לא בדם של שטויות ,או של כבשים או עזים הוא .ישעיהו 1:11

אני נותן לך הכתוב לעיל ,כך תוכל לדעת מה אלוהים יש להגיד על השימוש יהודים הקרבת בעלי חיים ,שטיפת חטאיהם.
אלוהים שואל את השאלה ," ,לאיזו מטרה אתה עושה קורבנות אלו?" ללא הרף ,החוטא לפיה עליך לתת להקריב שוב ושוב ,אז
לאיזו מטרה זה עושה לרחוץ את החטאים שלך ,אם אתה רק הולך לצאת וחוטאים שוב?

 .תרחיק את הרוע
לרחוץ אותך ,לגרום לך לנקות; תניח את הרוע של עניינים שלך מן לנגד עיני; חדל להיות מרושע ללמוד טוב; לחפש הדין מחדש המדוכאים,
לשפוט את יתומים מאב ,להתחנן .האלמנה .ישעיהו 1:16-17

אלוהים עונה על השאלה שלו עם הדרכה לאלה אשר יעניק אמיתי ונכון לסגוד לו .מה אלוהים אומר זה אם אתה כל הזמן בקיום
פעילויות שאינן חוטאים ,אז למה צריך הוא מוחל לך על חטאיך ,בשבילך לא למדו משגיאה שלך אבל ממשיכים לעשות רע .במקום זאת,
קץ הדרכים הרעות שלכם ,להשתדל לעשות דברים טובים ,שאינם דורשים שתיקח את חטאיך מחל.
אם הכנסייה שלך אומר לך שאתה צריך חטאיך מחל ,ללא קשר כמה פעמים אתם חוטאים ,אז הכנסייה שלך לא מלמד אותך את
דרך האלוהים ,אבל הדרך של השטן .החטא הוא הדרך של השטן ,לחיות את החיים שלך כמו זה נתון במוסריות של עשרת הדיברות,
המועברים אלינו על ידי ישו ,הוא דרך האלוהים.

"פוליטקלי קורקט"
 .אני לא בטוח אם זה נכון באירופה אך ב שארצות הברית הביטוי "פוליטקלי קורקט" נכנסה הרבה בנפש החברתית שלנו.
גערתי אני לעיתים קרובות על-ידי אחרים שאני לא פוליטקלי קורקט ,על אשר אני מודה להם על המחמאה .לי זה נשמע יותר מדי כמו

אשר פשיסטים ,קומוניסטים שנכפה על האנשים שלהם במהלך המאה העשרים; לציית שיגידו לך מה לעשות ,לא לחשוב על זה ,פשוט
לעשות ללא ספק.
ליברליזם ,כמו שהיה עם סוציאליזם האח הגדול שלה ,מתעקש כי כולם חייבים לדבוק שלה מכתיבה ואידיאולוגיות .אלה
המקבלים את האידיאולוגיה הליברלית יש את המנטליות הבאים.
אם אתה לא מסכים איתי ,אז אתה טועה ,ואם אתה אומר לאחרים כי זה מחלוקת לי ,אז אתה איום ,והם חייבים להשתיק אותו.

מי מחליט מה לתקן ?IS
מהרגע ששמעתי לראשונה את המשפט "" פוליטקלי קורקט " ",אשר היה זמן רב לפני שהתחלתי ללמוד את כתבי הקודש,
לעתים קרובות תהה מי זה היה .שזה מחלוקת עם .אף אחד לא יכול להגיד לי? מי זה היה .זה החליט מה היה נכון ,מה שגוי.
תמיד הייתי זהיר בנושאים פוליטיים ,כלכליים ,גם יזם ,חסידה של הקפיטליזם בקלילות מוסדר ,אז כאשר הרעיון הנכון מבחינה
פוליטית באה ,נכונות שלו היה מבוסס על מושגים הסוציאליסטית ,אני באופן טבעי הוכיחה זה ואלה אימצו את הדוגמה שלה.
ברגע שהתחלתי מחקרי החרוץ של מילות האל הקדושות ,מצאתי את התנגדותי פוליטית נכונה לא רק שהייתי שמרנית פוליטי,
אבל זו לא הדוגמה שלה היה באופוזיציה ישירה המוסר האלוהים.
עם ההבנה שלי של האלוהים האמיתי ,אני עכשיו יודע כי הסיבה שאף אחד לא יכול להגיד לי מי זה מה שהיה קודם נתן הגדרה
מה היה "פוליטקלי קורקט" ,היא אותה הסיבה והכל אבל קומץ ,ראה אין אפשרות השטן שקרים ,תרמיות על השקרים שהם.
אם ידעת מההתחלה כי להיות פוליטקלי קורקט היה להיות מסכים עם השטן בבשורה שקרית ,ולכן בניגוד דבר האלוהים ,היה
לך אימץ את הליברליזם חזק כל לך.

דוגמאות של תקינות פוליטית
משמעת של הילדים שלנו
הבאות שאני נותן ,כהוכחה של מה אומרים ,הם דוגמאות של הדוגמה ליברלי זה השטן יש בהצלחה שכפו תושבי אירופה וארהב
לאחרונה ,אשר בניגוד ישיר המוסר של אלוהים.
אני של אמונה ,דעה ,בהתבסס על מה אלוהים אומר לנו בתנ ך ,כי לאב יש את והאחריות המוחלטת ואת סמכות מאלוהים,
להחליט בין טוב לרע עד חינוך הילדים שלהם.
הליברלים יגיד לך כי להורים יש זכות כזו ,וזה כי הממשלה קובע את הכללים עבור הילד משמעת.

מי הממשלה או הבירוקרטיה שלה?
השאלה שלי אל הליברלים היא" ,מי זה בממשלה שעושה החלטות אלו?" הממשלה היא לא אדם יחיד ,אבל בירוקרטיה
חסרת פנים ,עם שום אדם אחד באפשרותך להגדיר את החוקים.
אין ממשלה על פני האדמה כי הייתי מוכן לוותר על הסמכות שלי מעל לילדים שלי.
בשלב זה בהיסטוריה ,כל אומות הארץ נשלטים על ידי חוסר מוסריות .מוסריות היא היפוכה של המוסר .המוסר הוא הדרך של
אלוהים ,לכן ,מוסריות היא הדרך של השטן .אני מציעה לכן שזה השטן שנותן לנו .את ההחלטה איך ילד הוא צריך .להיענש לכן זה
השקרים של השטן הליברליזם שמבוסס על.

הצלפות ישבן ילדך
הדוגמה הליברלית אומר שזה פשע .כשהורה להכות את הילד שלהם .במהלך העשורים הליברלים עוסקת מוצלחת הפיכה de
 Taשל ממשלות אירופאים ,יש חוקים כי תגרום הורה שנעצר והילד לקח מהם ,אם הם נראים הלקאה ילדם פרוע.
מאז ומתמיד את האמונה שלי ,כי אדם אשר מגדיר הכללים המוסריים שלו או שלה לחיות לפי ,עושים לא פחות ופצעו את עצמם
ואת החברה כולה .זה הוכח כנכון .כשאתה מסתכל על התפוררות של משפחה יחידה ,והחברה בכללותה לאורך הדורות האחרונים שניים
או שלושה מאז קרימינליזציה של ליברליזם של הורה הלקאה הילד שלהם ואת  Liberalismsמלחמה נגד הוראת אחריות אישית על
המעשים שלנו.

מציית להורים שלך
ילדים ,מציית להורים שלך על יהוה :כי זה נכון .לכבד את אביך ואת אימך; מי הוא הדיבר הראשון עם הבטחה; כי זה יכול להיות
טוב עם אותך ,ואתה י חי הרבה זמן על האדמה .אל האפסיים 6:1-3

כאשר הילד הרע ,כהורה ,אתה יודע בין טוב ורע ,זו האחריות שלך ,תחת ההדרכה של אלוהים ,כך נוזף הילד שלך ,כך הם
ילמדו בין טוב לרע .לדעת להבדיל בין הלא היא היבט של המוסר של אלוהים ,אבל יותר מזה זה מה שעושה אדם גדול יותר בעלי החיים
שאין להם מושג כזה .אם הילד אינו נלמד טוב לרע הם ימציאו את המוסריות שלהם.
זוכר :כאשר אדם וחוה אכלו מעץ הדעת טוב ורע ,הם ביצעו את הראשון .השטן לא רוצה שהילדים יודעים להבחין בין טוב
לרע .כאשר ילד גדל ללא הבנה של נכון לא נכון ,לעתים קרובות מדי שיבחרו לא נכון ,זה כעדות על ידי כמה רחוק האחרון מספר דורות
של האיש חמקו מן המוסר והתנהגות הצדק של אלוהים.
כאשר יש לך מאות מיליוני אנשים עם כל הגדרות משלהם לגבי מה נכון ,מה לא בסדר ,ואז הכאוס הוא התוצאה.
ישנן דתות כי אנחנו יכולים לפנות ,זה לאמץ את המוסר .דתות אלו יכול לתת להורים הדרכה כיצד לחנך את ילדינו ,אבל מה
נוצרי מחשיבה כבלתי מוסרית ,שמוסלמי ימצא לא מוסרי ,ולכן הדת היא בדיוק כמו לחלק על הנושא של מוסריות בתור הבירוקרטיות

של האומות .זה מסיבה זו למה אנו כיחידים ,צריך ללמוד וללמוד את הדרכים של אלוהים ,ולהפוך אותן הדרכים המדריך שלנו עבור
המוסר שלנו כמו גם איך אנחנו צריכים לגייס ,לחנך את ילדינו.

ילדים צריכים בסיס מוסרי
איך נוכל לצפות את הילדים שלנו לגדול עם מוסרי בסיסי אלא אם כן אנו מספקים אותם עם אחד כי הוא לזיהוי ,מוטלת בספק?
ילדים צריכים הדרכה ומגבלות על המעשים שלהם ככל שהם גדלים .אלה להחליט בשביל עצמם לעתים קרובות יותר מאשר לא לבחור
ברע .עדות לכך היא בעולם היום ,על ידי כל כך הרבה ילדים שיש להם מושג של רחמים ,חמלה או נותן כבוד לאחרים.

אלוהים מגדיר משמעת
 ,יה אבות ,לעורר לא הילדים שלך את זעמו :אבל לשמר אותם  ,chasteningההטפה של האדון .אל האפסיים 6:4

אין אחד בעולם הזה אשר יש סמכות להחליט בין טוב לרע ,טוב מן הרוע ,וכי הוא אלוהים ,לכן כדי המוסריות של אלוהים כל
אדם חייב לציית ,כל ההורים חייבת להשתמש בתור בסיס של מתי ואיך משמעת של ילדינו נתונה.
המילה לעורר מוגדרת בתור :מישהו מרגיש כועס ,לעורר מישהו רגש או התגובה.
המילה לטפח מוגדרת בתור :כדי להעניק טיפול עדין והגנה הילד הצעיר ,חיה או צמח ,מסייעים לו לגדול ולהתפתח ,לעודד מישהו או
משהו כדי לגדול ,להתפתח ,לשגשג ,וכי להצליח.
המילה  chasteningמוגדרת בתור :כדי להפוך מישהו פחות שלכשעצמה וכנועה יותר ,לנושא מישהו משמעת.
המילה מהוראת מוגדרת בתור :תוכחה קלה אך רצינית ,עצות בעד או נגד עושה משהו.
כל הגדרות אלה בסכום זה; אלוהים נתן הדרכה על איך אנחנו כהורים הן להעניק המשמעת לילדים שלנו .אנחנו לא כדי לעורר,
אותם לתוך כעס או זעם על ידי ניצולו אבל לתת הדרכה לטיפוח באמצעות אהבתנו אותם ,ואת  chasteningכאשר יש צורך עבור הילד
ללמוד להבחין בין טוב לרע ,או כאשר הם הופכים פרוע או לוחמני ,וכדי שהדיון בהם כאשר הם שגיאה ,כך הם ילמדו צדקתו .כל זה הוא
כך שהם יחיו הערצה וציות חוקי האלוהים ,של ממשלות האזרחי בהם הם חיים .ב הפסוקים הבאים אלוהים נותן הוראות נוספות בדבר
היתרונות של משמעת.

לגדל את ילדך הוא נכון
לאמן את הילד בדרך .הוא צריך ללכת ,:כשהוא ישן ,לא יסור מן את זה משלי 22:6

שימו

לב :אלוהים משתמש במילה "הרכבת" בפסוק לעיל .הרכבת"מישהו היא לחנך אותם .אלוהים ולכן הוא אומר כי

המעשה של משמעת הוא סוג של חינוך בבית הספר לדעת להבחין בין טוב לרע.

אם תרימו ילדיכם משמעת של יושר ,הוראה ,כבוד ,רחמים ,סבלנות ואדיבות ,הילדים שלך יגדל עם אלה בענייני המועברים
אלינו על ידי ישו ,ואז יהיו להם כל ימי חייהם.

ילד בלי משמעת
הוא זה  sowethאת העוול ,יקצור ההבלים :ואת המטה הכעס שלו ייכשל .פתגמים 22:8

אם להתעלם הילדים שלך או שלא מלמדים אותם בין טוב ורע ,אז הם יגדלו בדרכים של השטן" ,מאורת ".אם לאחר מכן מנסים
לחנך אותם ,לאחר שהם גדלו ,יהיה לשווא מכיוון שזה יהיה מאוחר מדי.

מוט של תיקון
טיפשות מאוגדת בליבה של ילד; אבל המטה של תיקון יניע אותו רחוק ממנו .פתגמים 22:15

מתי אתה ללמד ילד מגיל צעיר בין טוב ורע ,כפי שאלוהים מגדיר נכון לא נכון ,שיעורים אלה יישמרו על ידי הילד לאורך כל
חייו.
כפי שאמרתי קודם ,ילד שמחליט עבור עצמם מה .נכון ומה לא נכון סביר יבחר לקוי .רק על ידי מתן ההוראה הנכונה ומשמעת
בעת הצורך ,ירוויח הילד הבנה נכונה.
לא חושב כי אלוהים היא מצדיקה את באמצעות "רוד" או כל נשק במשמעת על הילד שלך" .רוד של תיקון" היא סמלית של
משמעת האוהב ,ענישה גופנית לא.

ילד השאיר לעצמו
רוד אזהרה נותן חוכמה :אבל ילד השאיר לעצמו  bringethאמו בושה .פתגמים לכלספר

"רוד" משמש בפסוק זה היא סמלית של מעשה משמעת ,לא להם במדוייק כמו באמצעות מוט או איזה נשק אחרים ,שהזהיר את
הילד .אלוהים לא עו ד השימוש באלימות או גרימת כאב על הילד שלך במאמץ שלך כדי לחנך אותם .אלוהים רוצה אותך מהי .משמעת
מתוך אהבה עבור ילדך .איך מישהו יכול לשלוח מישהו שהם אוהבים כאב וסבל?

האל מוסר הוא היסוד של משמעת
המוסר של אלוהים הוא על כל ,שלום ,חמלה ,הבנה ,להיות מתחשב של אחרים ויש להם כבוד לאחרים בין ציוויים מוסריים
אחרים .זה על-ידי ללמד את הילדים מוסריות של אלוהים ,שמעמדו אותם כאשר הם דאיכא ממנה ,שאלוהים מצווה עלינו ההורים לחנך
את ילדינו .המורה הכי טוב הוא מי תרגילים אשר מלמדים ,ובכך להיות דוגמה עבור אלה מלמדים ,לחיות על פי .כהורה ,אתה לא תיתן
את הילד שלך על משהו ופנו סביב ,להשיג את מה שאתה צריך משמעת ילדך עבור עושה.

אם אתה מעשן או שתיין כבד ,אבל לך תגיד לילד כי הם לא לעשות כמוך ,ואז אתה מתנהג בדוגמא גרועה .אם אתה רוצה
להרוויח את הכבוד של ילדך ,לשאול אותם כדי לסייע לך לסיים את הרגל רע של עישון או על שתייה .יחד לזייף את בונד האמיתי ,וכבוד
הדדי.

משל המגדלור
ילד ממושמעים משולה כדי בור ועם הארץ ,אשר הוזמן לאכול ליד השולחן הנאמנים; הוא לא יידעו באיזה מזלג להשתמש או
אפילו איך לשבת ליד השולחן ,נתקל מעולם לא היה ולמד את רזי של הגינות .ילד ממושמעים יהיה הכי מכוערים ,צרכים רגשיים בחברה
כפי הוא שומר המגדלור הזה הוא בחברה הגבוהה.

-Falseלמכסה המנוע של ליברליזם
חוכמה תן רוד ,אזהרה :אבל ילד השאיר לעצמו  bringethאמו בושה .כאשר ,הרשעים מוכפלים מעידה  :increasethאבל הצדיקים נראה
נפילתם .לכלספר פתגמים16-

כשיש לך ילד אחד מי כדי זה מכוער ,אבל כשיש לך שפע של ילדים ממושמעים ,כי לגדול לתוך להשגיח מבוגרים ,אז אתה
רואה הפקרות כפול ברחבי החברה .הסיבה לכך היא החברה שאנו חיים בה היום ,ליברליזם כאילו זה לחנך את ילדינו בגיל מוקדם.
המילים" ,אבל שמאלה הילד לעצמו  bringethאמו בושה ",מתייחס הבושה שיש אמא כאשר ילד שלה הוא נמצא כדי להיות
רוצח ,גנב או אנס .כל החטאים האלה נעשים בקלות על-ידי אלו שאין להם מושג מה נכון ,מה לא בסדר .כעדות הוא בעולם היום ,האם
גם מרגיש בושה כאשר הילד שלה מתייחס אליה עם חוסר ותיעוב ,אשר היא היבט של התנהגות לא מוסרית של השטן.
החלק האחרון של שני הפסוקים הנ ל מראה לנו כי "שהצדיקים נראה הנפילה שלהם ",הוא נבואה של אחרית הימים כאשר כל
הרוע יוסרו מן הארץ .מי לדבוק הדוגמה של הליברליזם ,ולפיכך אינן מצליחות להעניק המשמעת של ילדיהם ,כאשר הוא נקרא ,הם
"וויקד" כי אלוהים מתייחס ,כמו גם אלה של ילדיהם לא העלה דרכים האלוהים .מי הביא ועם מי לחיות בתוך המוסר של אלוהים יראה
לכן הדעיכה של אלו החיים חיים בלתי מוסרי ,ואילו הצדיקים להתקיים בחיי נצח.

לתקן את בנך
נכון בנך והוא אתן לך מנוחה;  .כן ,הוא יתן תענוג בפני את נשמתך ...איפה שיש שום חזון ,האנשים ילכו :אבל הוא זה  keepethאת החוק,
שמח הוא 29:17 .פתגמים18-

ילד ניתנת הדרכה לגבי מה .נכון ומה לא נכון ולאחר מכן ניתנת משמעת כדי להזכיר הילד כאשר הם טועים ,תגדל מבוגר
המרוכז טוב להתמודד עם הקשיים של החיים ,אשר בתורו יגרום לו לחיים מאושרים.
כאשר ילד מפונק והתחנך לא ממש טועה ,הוא יהיה תמיד לעבור את החיים כאילו הוא וכזה הכל ,אבל יהיה מתוסכל וכועס
כאשר הכל לא מתקשרת אליו.

החברה הרחבה של הילד
כאשר החברה כולה ללא בסיס מוסרי ,התוצאה תהיה ממשלה ללא מוסר .ואז הממשלה ,אלה שבחרו כמו גם את אלה בקרב
הפקידות גורם לו לפעול ,יהפוך והיפו ולכן אין אפשרות להיות אמינים יותר .זה ניכר בכל הרמות של הממשל האמריקאי היום ,עם כל
שתל ,שחיתות ,שלא לדבר על היכולת.
 .זה האחריות של הממשלה לשמור שלה בטוח אזרחים ,לא רק בטוח מפני נזק מפני אויבים מבחוץ ,אבל בטוח מפני אויבים פנימיים כמו
גם ...שחיתות הוא כמה שיותר אויב העם כמו כל מחבל  tottingשל האקדח .כאשר ממשלה ללא מוסר ,אז אלו בממשלה יהיו ללא מוסר.
זה מתכון חורבן ותוהו -ובוהו.

חירויות מחוסמת
אני למאמין אדוק של חירויות אישיות .לי יש תמיד היה מורד ,התנגד כללי התנהגות המוטלת עלי ,וזו אחת הסיבות מדוע? מרדתי כנגד
הרעיון של נכונות פוליטית .באותו זמן ,אולם ,גם הבנתי כי חופש אישי חייב להיות מחוסמת לפי הצרכים של החברה כולה .זכויותיהם
של הרבים חייב הנחית את הזכויות של המעטים .בכל פעם .זה לא נכון ,הכאוס הוא התוצאה .חברה בתוהו ובוהו היא חברה נידונים
מראש לכישלון.
זה הפך מגמה בארצות הברית ,בגלל תקינות פוליטית ,כי הזכויות של הפרט להכריע בזכויות הרבים .זכויות אלה ,של אלה אשר
מעורבים בפשעים ,מעל צל על זכויותיהם של הקורבנות שלהם ,וזו תוצאה ישירה של האידיאולוגיה של הליברליזם .זה מה שאני רואה
את הסיבה הגדולה ביותר לירידה חברתית בחברה המערבית ,וזה למה אני אומרת שזה לא האסלאם הרדיקלי או רוסיה או סין ,האיום
הגדול ביותר בעולם היום ,אבל הליברליזם ואת השליטה שלה גדל והולך של ממשלות העולם.

אלוהים מצפה ליותר
ממחקר שלי החרוץ של התנ ך ,באתי כדי להבין כי אלוהים המוטלים סט של חוקי מוסר על האיש ,עשרת הדברות ולאחר מכן
תורתו של אלוהים ,אז לרומם את האדם מעל החיות של כדור הארץ ,ובכך להביא אדם קרוב יותר לאלוהים שהוא יצור מוסרי.
אלוהים נתן לנו רצון חופשי להחליט לבד לעבוד את אלוהים או לא .אלו שבוחרים לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה תינתן
המתנות הנפלאות כמו חיי נצח ו לגן עדן .עם זאת ,למה אלוהים ירצו לתת כזה מתנה עצומה לבעלי גרידא? על ידי הטלת ערכה של חוקי
מוסר על האדם ,אלוהים מצפה יותר מאשר בעלי החיים ,אשר להם אין מגבלה כזו המוטלות על מעשיהם.

הדרך הנכונה של הורות
כפי שאתה יכול לראות בתנ ך ,אלוהים מראה לנו את הדרך הנכונה לחנך את ילדינו .זהו ניגוד חזק כפי שהליברליזם טוען
שאנחנו צריכים מעלים אותם .תסתכל סביבך בחברה כי הליברליזם יצר ,זה כפי שתרצה שילדך יגדל? זה הניגוד הוא אותו אלוהים
פסוקים השטן ,לכן אני אומר ליברליזם הוא נביא שקר ונביאי השקר הוא הנשק בשימוש על ידי השטן ,כדי לנסות להרוס את מוסר האל
ממוחם של איש

ציד המכשפות של הנשמה
אם אנחנו רוצים לחיות במסגרת ההגבלות מוסרית שאלוהים מטילה עלינו ,במהלך חיינו קצרים כאן על כדור הארץ ,אז מה יכול
אלוהים יכול לצפות אם הוא הביא אותנו עד השמים .החיים שלנו כאן על פני האדמה ,היא כור היתוך של הנשמה .רק אלה אשר לשרוד
את האש של חיים תחת ההשפעה של השטן ,עדיין חי לפי המוסר של אלוהים ,יהיו אי פעם סיכוי להיכנס לגן-עדן.

סמכותם של ההורים
ההורים :סמלו של האל
ילדים ,מציית להורים שלך על יהוה :כי זה נכון .אל האפסיים 6:1

בשבילי ,הוא יותר מאשר קבוצה של כללי התנהגות המוסר עם זאת .המוסר הוא המצב של אנשים בתוך התא המשפחתי.
אלוהים ברא את ההורים ,האב ,האם ,להיות הסמל של אותו ,אבי שבשמים.

הפטריארך של משפחת האדם
לכבד את אביך ואת אימך; זה הדיבר הראשון עם הבטחה כי זה עלול להיות טוב עם אותך ,ואתה י חי זמן רב על כדור הארץ .אל האפסיים
6:2-3

אלוהים הוא הפטריארך של המשפחה של גבר בתור ראש התא המשפחתי ,זה את האחריות ואת חובתם של ההורים לקבוע כללי
התנהגות של המשפחתי .במדריך זה ההורים צריכים להשתמש בקביעת כללים אלה הוא המוסר של אלוהים .הוא אבי שבשמים ,ולכן
ראש המשפחה של חוקי איש האל מוטלות עלינו כשם כללי התנהגות ההורים שלנו על כדור הארץ .אלוהים למעשה נתן הורינו סמכות זו
על הילדים במשק הבית שלהם.
זה האחרון ,הוא הבסיס עבור הרשות של ההורה לחנך את ילדיהם ,עם פסוק  6:4מעל שדוחקים את רוחם של ההורים .אבל זה
גם אזהרה להורים .לא את זה לרעה את הילדים שלך .למשמעת זה דבר אחד ,כדי להאכילם או אחרת להתעלל בהם ,הוא לא מחלו על ידי
אלוהים.

טיפוח באהבה
 ,יה אבות לעורר לא הילדים שלך את זעמו :אבל לשמר אותם  ,chasteningההטפה של האדון .אל האפסיים 6:4

אתה לשמר אותם באהבה ,וללמד אותם .משמעת צריך להיות ב"מדד את הפרה על ידי הילד .אלוהים הוא אבינו שבשמים .אם
אלוהים מתייחס אלינו עם אהבה והבנה ,גם כאשר אנו חוטאים ,אז כך גם להתייחס ההורים את ילדיהם עם אהבה והבנה כאשר הם
ממושמע ,לאחר?

כאשר דיסציפלינות האב את הילד שלהם בלי סיבה ,שבו אין עבירה שהתרחשה ,או המשמעת גדול מ צווי הפרה ,ואז הילד
יהפוך כעס של האב ,וכן רופף כבוד אליהם .על מנת לכבד מישהו אתה צריך להיות מסוגל לכבד אותו או אותה קודם .אלוהים רוצה את
ההורים לדעת ,כי משמעת חייב להיות ב"מדד אהבה .כי כשאוהבים מישהו ,אתה לא מסוגל לפגוע אליו או אליה ,או להיות בלתי צודק.

נקודה נכונה של משמעת.
 .אני תמיד האמנתי כי לאלוהים יש חוש הומור ,ביצירתו של האדם ,הוא סיפק את התכונה מושלם שבו לחנך את ילדינו .הוא
ידוע בתור הישבן .כאשר הורה מכה שלהם יד פתוחה על הישבן של הילד שלהם ,הן לילד והן להורה חש את הכאב .כאשר הורה נאלץ
להעניש ילד ,זה כמו הרבה ההורה קצרים הביאות ללמד את הילד ,גם ככה העקשנות של הילד .אז לכן שניהם צריך להיות נתון את
הכאב.
ילד צריך להיות מעולם לא פגע עם מקל או מוט או חגורה ,או כל צורה אחרת של נשק ,רק יד פתוחה של ההורה אמור לשמש,
רק על הישבן ,הכאב יהיה הרגיש אבל אין נזק או פגיעה תתרחש .אם הורה מכה כל-כך קשה כדי לגרום פגיעה אמיתית לילד אז הם גם
מזיקות עצמם.

כמו עם בנים
אם אתם סובלים  ,chasteningאלוהים  dealethאיתך כמו עם בנים; עבור איזה בן הוא מי האב  chastenethלא? העברים 12:7

אם עליכם לסבול להיות נתון למרותם של ההורים שלך ,ואז אלוהים ידאג לך כמו אבא שלך גם כן .אלוהים ואז שואל השאלה
"איזה סוג של ילד יהיה התוצאה כי מעולם לא הורשע על ידי הוריהם?" זה אומר ,כי כל הילדים בזמן כלשהו ככל שהם גדלים ,צריך
להיות ממושמע .זה הטבע של גדל ,מנסה להפעיל סמכות של כל אחד על אחד העצמי של .אלה לא ממושמעים יגדל מקולקל ממושמע,
לאחר ,לא רק להורים שלהם ,אבל כדי לחוקים של המדינות שלהם וכדי תורתו של אלוהים.

כדי משמעת הוא הדרך של אלוהים
פסוק זה הוא דוגמה נוספת למה אני מאמין כי הליברלים חברתית הם שגיאה קיצונית ,למעשה הם כפילויות של השטן ,מתייחס
שלהביא ילד .ליברליזם מתעקש שזה לא נכון לחנך ילד .ליברליזם מטיפה כי גם בפומבי סטירה לילד איכשהו לפגוע ההערכה העצמית
של הילד ,או ליצור מחלה נפשית מהשפלה שיוצר כזה משמעת .אני אומר ,כולנו זקוקים קצת ענווה מעת לעת ,ללא תלות בגיל שלנו.
פסוק זה ,אל העברים  ,12:7מספר לי כי הלקאה ,בפומבי או ביחידות ,הוא מחלו על ידי אלוהים ,ולכן הדוגמה הליברלית הוא
באופוזיציה ישירה אל האלוהים.
זוכר :אשר מנוגדת באלוהים זה השטן ,ורע לכן.

נגד רצונו של אלוהים
הדוגמה הליברלית קיבל אפילו עד לנקודה של ממשלות העולם ,יש חוקים כדי להעניש את ההורים ,אפילו להסיר את הילדים
ממשמורת שלהם ,אם הם כל כך הרבה לתת את הילד הפלקה .אלו סוגים של חוקים הם כנגד רצון האל .אלה ליברלים חברתיים מי לקדם
חוק מהסוג הזה הם עצמם כנגד אלוהים ,ולכן היזמים בבשורה שקרית של השטן.

האם ילדך ממזר?
 ,אך אם אתם בלי הענישה החמורה ,ולראיה בזאת כל הם לקדושה ,ואז  yeממזרים ,לא בנים? העברים 12:8
כדי לגבש נוסף הביתה את הלקח המוסרי הזה ,אלוהים נותן לנו את הפסוק הנ.

הממזר שהוגדרו
המילה "ממזר" מוגדרת כ:
 - 1מעליב .בשביל מישהו נחשב גאוותן ולא שחצנית.
 - 2מעליב .למישהו שנולד להורים נשואים.
 - 3משהו זה נחות ,הממשל ,או ממקור מפוקפק או מעורבות .
אם ילד לא ממושמע אז איזה סוג של אדם הוא יגדל להיות ,אלוהים משתמש במילה "ממזרים" כדי להראות כמה הוא מחשיב
ילד כזה והוריהם .אם אהבה האב את הילדים שלהם אז הקטן הזה הם אפילו לא לקח את הזמן והמאמץ משמעת שבו נקרא משמעת ,אז
למה אלוהים רוצה להזמין או ,ילדו או הורהו לגן עדן?
זה מצווה של אלוהים אשר נוכל לגדל את ילדינו ידיעת טוב ורע בתור מוצג הפסוקים הבאים.

צייתנות היא נכון
ילדים ,מציית להורים שלך על יהוה :כי זה נכון .לכבד את אביך ואת אימך; מי הוא הדיבר הראשון עם הבטחה; כי זה יכול להיות
טוב עם אותך ,ואתה י חי זמן רב על כדור הארץ .אל האפסיים 6:1-3

מעל פסוקים אלו שני קצוות חרב . .אלוהים נותן פקודה כי הילדים הם להיות ממושמע להורים שלהם ,אבל אלוהים הוא גם
אומר לנו כי אם נחיה בצדקת ,ואז אנחנו נחיה הרבה זמן על האדמה .אם חיים לפי מילה ,המצוות של אלוהים ,נותנים סגידה לאלוהים
בדיוק כמו שאלוהים ציווה ,ואז אתה הצדקה את הציפייה והתקווה של חיי נצח .אם לך לעסוק אי ציות לא רק להורים שלך ,אך גם את
אלוהים ,אז יש רק מוות נצחי זה מחכה לכם.

בקצה השני של חרב זו היא כי פסוקים אלה אומרים ההורים ,כי זה האחריות שלך כדי לגדל את הילד בצדקת ,כשל של האב
כדי לעשות זאת הוא כמה שיותר נוגד את מצוות האלוהים כפי הוא הילד שלא להיות ממושמע.
כאשר ילד שנשאר הוא להחל יט מה נכון ולא נכון בכוחות עצמם ,שכן רוב לעיתים קרובות טעו בבחירה .כאשר ההורה משתמט
אחריותם ,זה משאיר את הדלת פתוחה עבור השטן להזין .זה יוביל את הילדים לחיות חיים אומלל של תסכול ,כאשר הם לא מקבלים את
דרכם כאשר הם גדלים בעולם האמיתי.

חובה ואחריות
לכבד את אביך ואת אימך :כי יאריכון ימך עשוי להיות ארוך על האדמה אשר האל האל נתן לך .אקסודוס 20:12

הדיברה החמישית הופך חינוך ילדים נכון את החובה והאחריות של ההורים .לחנך ילד הוא מצווה מאלוהים האב צריך להכין את
הילד על הניסיונות והקשיים של החיים ,כמו גם ציות לאלוהים ולכל הארץ .כשל זה היא חטא של ההורים כנגד האל ,בדיוק כמו הילד
הסורר מתחייב החטאים כאשר הוא/היא עושה בחירות שגויות בחיים .כשל של ההורה לחנך את הילד שלהם כאשר הוא נקרא עבור הוא
חטא של ההורים ,כי הם בתורו המאפשר את הילד שלהם לחטוא נגד האלוהים.

לדעת על אהבת ההורה
אם לאב יש חשש כל כך מעט עבור הילד שלהם ,ואז הם מתייחסים הילד הזה כל אחד יתייחס ממזר .העברים  12:8לעיל מספרת
כי אם ההורים להתייחס לילד כאל ממזר ,ואז אלוהים ינהגו בהן זהה ,אלא אם כן הילד איכשהו מוצא את אלוהים בכוחות עצמם ,למרות
הביאות קצר של ההורים שלהם .כדי לא יש הורשע ,כאשר לצורך ,הוא לא יודע הרבה על אהבת ההורה .אם אי אפשר לדעת ההורים
אוהבים ,אז איך תזהה שהאלים אוהבים כאשר הוא נותן?

 .תחשיב את

זה :מתי ילד כל הזמן להיות רע ואני עושה דברים כדי לעצבן את ההורים שלהם ,ההורים תכופות נאנח

ואומר "הילד רק רוצה תשומת לב ".טוב!  !Yeaאם אין לך כהורה את הזמן כדי לתת תשומת לב הילד שלך ,אז אתה אומר שהילדה כי
אתה לא אוהב אותם .את הילד ,אפילו את תשומת הלב ניתנת הלקאה ,הוא יותר טוב לב בכלל .בפעם הבאה שאת הילד שלך פועל ,אל
תכה אותו או אותה ,פשוט להרים את הזרועות ואת לתת אותם חיבוקים ,נשיקות ולומר להם שאתה אוהב אותם .בפעם הבאה ,אל תחכו
לילד כדי לפעול .חיבוק ליום מפסיק להיות עצוב ,ובנוסף השטן .הורה ,אשר לא ניתן לחנך את הילד שלהם ,הוא גרוע בדיוק כמו אב
מתעלל ילדם בשם משמעת.

משמעת היא הוראת נגד הרוע
יתר על כן יש לנו אבות הבשר שלנו ,אשר תיקנו אותנו ,ונתנו להם כבוד :טוב לא ממש מעדיף להיות בהושמע התקרבו לאבא של רוחות,
ולחיות? העברים 12:9

לאחר שיש הורשע על ידי ההורים שלנו ,אין לנו עדיין אוהב אותם? בציות האל וקבלת דיסציפלינות שלו ,אנחנו צריכים עדיין
אוהבת אותו ,הוא אשר מציע לנו חיי נצח?

הסועדים על קדושתו של אלוהים
כי הם באמת כמה ימים תגובתו אותנו לאחר הנאה משלהם; אבל הוא למטרות רווח שלנו ,שנוכל להיות לקדושה של הוד קדושתו .אל העברים
12:10

זכור :המילה "קדוש" אומר אמת ,ומכאן להשתתף קדושתו לורדים זה לחיות של אלוהים.
ההורים שלנו לחנך אותנו ,כך אנחנו נציית מכתיבה שלהם .ההורים שלנו אתה מרחיב את סמכותם מעלינו ,סיבות ותקני
משלהם .אלוהים ממשמעת אותנו כך אנחנו אולי יודע את מוסריותו ,המהווה את צדקתו ,שם על ידי להיכנס לגן עדן .לפיכך ,מעטרים את
התהילה שלו .מאת חובק את ציוויים מוסריים שישה האלוהים מצא את עשרת הדברות ,כמו גם אלה לימד על ידי ישוע ,ואז אנחנו גם
נעשה תהילתו תהילה שלנו .הסיבה שאלוהים הזמין אותנו להצטרף אליו בגן עדן היא כי הוא מבקש לוויה ,אבל חבריו חייב להיות באותו
מובן של יושר ומוסריות שיש לו.

המשל של האחוזה
בבית של אבא שלי הם ארמונות רבים :אם זה היה לא כל כך ,אמרתי לך .אני הולכת להכין מקום בשבילך .יוחנן 14:1-2

בקוד המוצג למעלה החרוזים ,ישו לנו להודיע שאני ואתה כי אם אנו חיים הצדק ,כי הוא ישוע יכין אחוזה עבורנו בגן עדן,
המהווה הבית שבו אלוהים האב מתגורר.
אני חושב על ההזמנה של אלוהים של כניסה לגן העדן של האור הבאים .אתה גר לבד ב גדול אחוזה עם חדרים רבים ,כך
להחליט שאת רוצה שאחרים בסביבות לשתף את הבית שלך ולתת לך ידידות .אז אתה מודעה מזמין אחרים לבוא לגור איתך במודעה
לאיית את סוג האנשים צריכים להגיב .בדרך זו נתת רשימה של מה שאתה מחשיב להיות נכון ולא נכון.
אדם יבוא לדפוק על הדלת שלך;  .הוא המדובלל במבט ,עם חולצה מלוכלכת ,אלכוהול על נשימתו וסיגריה בפה שלו .לעומת
זאת ,לך להתקלח ולהחליף הבגדים כל יום ,את לא שותה ,אתה לא מעשן.
האדם הזה אין התכונות האישיות לך ,ולכן הוא לא מחבב אותך .כמובן אתה תדחה את האדם הזה לחיות בבית שלך.
הדבר יהיה נכון של אדם כמתואר לעיל עם החולצה מלוכלך; מה אם זה היה הוא בבעלות האחוזה הגדולה ,רצתה לערוך את
הלוויה לבוא לגור איתו .מה אם מישהו כמוני ,לא מעשנת ,לא שותה אלכוהול ,לא אוהב "מסיבה לבבית" כל ימי השבוע ,הגיע לדפוק על
הדלת שלו .האיש הזה היה רוצה יותר כגון לי לבוא לגור איתו יותר .הייתי רוצה לבוא לגור איתי.

המוסר של אלוהים
אלוהים נותן לנו את עשרת הדברות כך נדע איך להיות כמוהו .אלוהים יש שפורסם כי הוא רוצה לאנשים לבוא לגור איתו בגן
עדן .עשרת הדיברות ספר לנו איזה סוג של אנשים שהוא רוצה בדיוק כמו הדוגמאות לעיל המשל נתן שלהם רשימות של הסוג של אנשים

הם הייתי בא לגור איתם .עשרת הדיברות כוללים שש ציוויים מוסריים ,אשר הן תכונות מוסרית מינימלית אשר עלינו לקבל כתו
המוסרית שלנו ,אם אי פעם נרצה יש סיכוי להיכנס לגן-עדן.
כאשר אנחנו תדפוק על דלתו של אלוהים ,ביקשתי לבוא לגור איתו ,אנחנו חייבים להראות לאל שאנחנו אוהבים אותו ואת מה
שהוא מייצג .אלוהים אומר ,לא להרוג ,ואם הרגת ,אז אתה צריך להראות לאלוהים כי יש התחרט חטא זה ,השתנו מי אתה כך יכולים
להעיד על אלוהים כי אתה אף פעם לא תהרוג כל אחד שוב.
אלוהים אומר לנו לחזור בתשובה חטאינו ,ואז לבקש מאלוהים שיסלח לנו עבור שיש להציג שלנו עם כל הכבוד של אלוהים
עבור לאחר שבר את חוקיו מלכתחילה .אם אתה יכול תשפיל את עצמך אלוהים הבריאה ,אז אתה עלול למצוא מחילה וישועה של
אלוהים.

פרי אוהב שלום הצדק
עכשיו לא  chasteningאת ההווה  seemethהעליז ,אך חמורה :אף על פי כן אחרי זה  yieldethאת פרי אוהב שלום הצדק ועשיתם אשר
יפעלו ובכך .אל העברים 12:11

זה אף פעם לא נעימה כדי להיות ממושמע ,כפי שזה קורה ,מצאנו אותו חמורה ומשפיל .אולם אחרי זמן מה ,אם ההורים שלנו
ממושמע אותנו מתוך אהבה שלהם אלינו ,אנחנו מבינים את הסיבה לכך ,השיעורים שאנו לומדים לתת לנו שלום והדרכה ,ובכך לנו אדם
יותר טוב ויותר קרוב להורים שלנו ,באלוהים ,עבור שלנו יש סבל זה.

תן בפני לקיסר את אשר לקיסר
למרות כל מה שאמרתי על ממשלות הליברלית בניגוד רצונו של אלוהים ,זה לא המקום של הקדושים של האל לערב עצמם
בפוליטיקה של המדינה שבה הם  .abodeישו יש להקצות לכל אחד מאיתנו ,מי הם הקדושים של אלוהים ,עבודה ,אשר היא להמשיך את
העבודה ביצע בזמן הוא צעד על פני האדמה .זה ללמד אחרים איך לבוא לפני אלוהים ,על ידי הצגת להם את האמת כי השטן יש מוסתרים
מן העולם .זה יחזיק אותנו עסוקים לחזור לפוליטיקה .חוץ מזה ,כאשר ישו חוזר ,תקים את הממשלה שלו בעולם ,והוא באותה תקופה
יודיע לנו מה הוא צריך מאיתנו בממשלה הזו .אם אתה מעורב בפוליטיקה ,מה שאלוהים רוצה מאיתנו עשוי כנגד מהלכים פוליטיים אנחנו
אולי הקמנו ,ובכך עלול לשים אותנו נגד אלוהים ,אז אני ממליץ כי אנחנו כמו הקדושים האלוהים לא מתערבים הפוליטיקה המדינות
שלנו.

בנג'מין פרנקלין
כאשר דת הוא טוב ,הוא ידאג של עצמו .כאשר דת אינו מסוגל לטפל העצמי שלה ,לא מצאתי לנכון אלוהים כדי לטפל בזה .כך
הוא צריך לפנות אל הכוח האזרחי על התמיכה ,זה ראיות לדעתי כי הגורם הוא רע.
הסיבה היחידה שתהיה הקדוש של אלוהים שאני מעורב עם הפוליטיקה היא להילחם נגד החוקים אשר השטן גרם כדי להעשות
הנמצאים ישירה התנגדות תורתו של אלוהים ,עם זאת ,בציטוט הבא עשוי להראות לך למה אני ממליץ להיות מעורב.

אני חושב על תגובות של בנג'מין פרנקלין באור הזה .כאשר הכנסייה יש לנקוט כדי איומים ,אלימות ,איומים ,torcher ,רצח
כדי לאלץ אנשים נוכח .בדרשות שלו ולחיות לפי הדוגמה שלה ,אז הכנסייה הזאת היא לא של אלוהים ,עבור תכונות אלה אינם דרך
האלוהים ,הם דרך השטן .אלוהים יתקשר אלה לו להתפלל ,כי הם ההנאה ,ואין דבר שאתה או אני או הממשל האזרחי יכולים לעשות כדי
להביא אנשים כדי לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה; רק אלוהים יכול להשיג את זה דרך האמיתות הוא מדבר.
במילים אחרות ,אם אלוהים הוא לא מאחורי הדת היא צריכה הממשלה האזרחית לחוקק חוקים כדי לתמוך בה ,אז הדת היא לא
של אלוהים ,אלא של השטן .כי אותו אור ,זה לא בשביל הקדוש של אלוהים ,להרים ידיים ,או אחרת של כלי הנגינה של מלחמה,
להתקדמות שלך דתי מאמין ,שיזרח השם את האור של האמת שלו לאלו אשר הוא ,כפי התענוג שלו ,דבר שנוכל לעשות שאלוהים לא
יעשה בעצמו .כאשר ישו חוזר ,הוא יקבל על כל אלה בניגוד לו ,הוא לא יזדקק לעזרתנו ,ב  dispensingצדק.
"לעבוד" כי ישוע אומר לנו לעשות את זה ,היא לחנך אותם אנחנו נכנסים החוזה עם ,של האלוהים האמיתי .לתת הוראה לא
אומר לכפות את רצוננו באחרים .אתה אומר את האמת של אלוהים ,אתה תשמע או אחרים ידחה את דבריך ,זה רצון האל ,כי אלה שהוא
בוחר יראו את האור ואת אלה שלא יראו את האור של האמת של אלוהים.

היחסים האישיים & אינטימי
 .אבל אתה ,כאשר אתה  ,prayestלהזין את הארון ,וכאשר אתה סגר את הדלת ,להתפלל אביך אשר בסתר; אביך אשר seeth
בחשאי ,אגמול לך בגלוי .מתיו 6:6

מה פסוק זה מישו .הוא אומר לי זה כי אתה לא צריך כנסייה ,כומר או קהילה נותנים סגידה לאלוהים .כאשר אתה נכנס לארון.
סגור את הדלת ,אתה נשאר לבד בתוך החושך .כאשר אתה לכן מתפללים לאלוהים ,זה רק אליו ,בדרך אישית ואינטימית.
כדי להיות חלק דת הוא מיותר חוץ צריך אחווה עם אחרים עם אותה אמונה כמוך .אבל לצורך מתן סגידה לאלוהים ,ארון מבודד
כהה הוא כל מה שצריך.

כבשים בעיצומה של זאבים
הנני שולח מלאכי לך ושוב כבשים בעיצומה של זאבים :תהיו אתם לכן כמו נחשים ,ולא מזיק כמו יונים .מתיו 10:16

אנו הקדושים של אלוהים קולו של אלוהים באמצע שאיכנע שקריו של השטן ,אלוהים צריך אנו חושפים את האמת שלו .אז
שקריו של השטן יהיה מניפסט על השקרים שהם .תנו לקול שלכם להיות הצליל נעים של יונה כאשר זה שר ,לא את נוהם של זאב.

לכבד את אביך ואת אימך
המוסר של אלוהים אומר ראש המשפחה כי משמעת של הילד נדרש .חלק בנתינת כבוד וכל הכבוד אבא שלנו ,אמא היא לקבל
את חוקי התנהגות הם קבעו לנו ,בלי קשר אם אתה חושב אותם הוגן או נכון .אם אתה בתור ילד מורד נגד אלה כללי התנהגות ,אז למה
אלוהים לא יחשבו שאתה מורד נגד אביך שבשמים.

חטא של ההורים
להגדיר כללים של התנהגות ולאחר מכן לא משמעת מי מפרה את החוקים ,זה יותר חטא של ההורה מאשר חטא של הילד . .זה
הטבע של ילד כדי לבדוק את העצמאות שלו או שלה מהוריהם .לכן נדרש של האב לאכוף  /כללי התנהגות .אלוהים אמר ,כי ילד אשר לא
ממושמע על החוקים ,חייב להיות אהבה על ידי ההורה .אם ההורה מרגיש המשמעת כדי להיות מפרך כדי לבצע ,ואז האהבה שלהם עבור
הילד שלהם הוא זניח .אם ההורה שלך על פני האדמה לא אוהב אותך ,אז למה צריך אבינו שבשמים לתת לנו כל הודעה?

בן לא אה
אם אתם סובלים  ,chasteningאלוהים  dealethאיתך כמו עם בנים; עבור איזה בן הוא מי האב  chastenethלא? אבל אם אתם בלי
הענישה החמורה ,ולראיה בזאת כל הם לקדושה ,ואז הם יה ממזרים ,ובנים לא .יתר על כן יש לנו אבות הבשר שלנו ,אשר תיקנו אותנו ,ונתנו להם כבוד:
טוב לא ממש מעדיף להיות בהושמע התקרבו לאבא של רוחות ,ולחיות? העברים 12:7-9

" .אם אבא שלך על פני האדמה ממשמעת את שבו נקרא
"אם אתם סובלים  ,chasteningאלוהים  dealethאיתך כמו עם בנים
משמעת ,ואז הוא מראה את אהבתו ,כי הוא רוצה לא רע ,כמו אביך .על פני כדור הארץ ובכך מראה את אהבתו כך גם אביך שבשמים
יציג את אהבתו מאת מתייחסים אליך כמו הבן שלו .האמת הזו ניתן לתיאור במקורות הבאים.

אחים ואחיות של ישו
בעוד הוא כבר דיבר עם האנשים ,הביטו ,את אמו ואת הנזירים עמדו ללא ,שרוצה לדבר איתו .ואז אחד אמר לו האלהים"הביטו ,אימך ,את
אחיהם לעמוד בלי ,להנות לשוחח עימך" .אבל הוא ענה ואמר לו כי אמר לו האלהים"מי זה .אמא שלי? ומי אחיי?" הוא הושיט את ידו כלפי תלמידיו ,ואמר,
"הנה ,אמא שלי ,אחיי! עבור .מי יעשה רצונו של אבי אשר בגן עדן ,אותו דבר שלי אח ,אחות ,אמא ".מתיו 12:46-50

מה אלוהים אומר לי ,אשר הולך יחד עם מה אני הראתי לך בעבר ,הוא מי לציית דבר האלוהים ,אשר תורתו של אלוהים ,יטופלו
" .בשבילי זה אומר דבר אחד; הקדושים של אלוהים
על ידי אלוהים לא נתיני אלוהים אבל את אחיהם",אותו היא שלי אח ,אחות ,ואמא
אינם רק העם של אלוהים אלא על בניו של אלוהים ,וככזה אנחנו היורשים של העושר של אלוהים .בדיוק כמו התרבות האנושית ,בניו
ואת בנותיו של המנוח לקבל השפע של הוריהם על מותם ,הם יורשים אותם .אז גם לעשות בני האלוהים יורשים את אביהם שבשמים .לא
במוות של אלוהים ,אבל תהילתו ,מכלול היקום שאלוהים ברא.
"עבור איזה בן הוא מי האב  chastenethלא?  ,אך אם אתם בלי הענישה החמורה ,ולראיה בזאת כל הם לקדושה ,ואז ye
ממזרים ,לא בנים ".אלוהים שואל את השאלה ,אם אבא או אמא שלך אף פעם לא ממושמע לך ,אז מה זה אומר על האהבה? ? אתה לא
הבן שלהם אבל ממזר שבשבילם הם אין אהבה או לטפל? אלוהים ואז ממשיך לשאול את השאלה" ,אנחנו כל מי הם אהבו על ידי
ההורים שלנו לא גם לקדושה של הענישה החמורה כאשר זה נקרא ?" כי אנחנו לקדושה ,אז זה נכון כי אנחנו כהורים חייבים לתת
הענישה החמורה לילדים שלנו כאשר זה נקרא כשם שהורינו בזה שהיא העירה אותנו כשהיינו צעירים.
"יתר על כן יש לנו אבות הבשר שלנו ,אשר תיקנו אותנו ,ונתנו להם כבוד :טוב לא ממש מעדיף להיות בהושמע התקרבו
" אם ההורים שלך להעניש אותך ,האם אתה לא עדיין אוהב אותם ולתת להם את הכבוד שלך .אם כן ,אז
לאבא של רוחות ,ולחיות?

כאשר ממשמעת את אלוהים ,מצביעה על שגיאות שלך ,זה נכון כי עדיין אוהבת אותו ,לתת לו כבוד .המשמעת .ההורים שלך לתת לך
עוזרת לך להפוך לאדם טוב יותר ,אבל משמעת זה אלוהים נותן לך עוזר כדי להדריך אותך חיי נצח ,כניסה לגן עדן.
זה לדעתי זה ילד שנשאר לרצונותיהם ,וויל לעתים קרובות יותר מאשר לא ,בחרתי ברע .זה התפקיד של ההורים כדי לסייע
לילדיהם לרכוש את המיומנויות הדרושות להתמודד עם הקשיים של החיים .כשל של האב לעתים קרובות מדי תגרום לכשל של הילד.
אלוהים נתן לנו הוראות לגבי איך אנחנו צריכים לחנך את ילדינו ,כאשר הוא הופך להיות פוליטיקלי קורקט לציית להוראות של
אלוהים ,אז זה תלוי בנו כדי לנזוף הליברליזם ואת אלה חוקים נגד אלוהים השטן הצליח להשיג שנחקקה על ידי ממשלות האזרחי.

לימוד נכון ולא נכון
יתר על כן יש לנו אבות הבשר שלנו ,אשר תיקנו אותנו ,ונתנו להם כבוד :טוב לא ממש מעדיף להיות בהושמע התקרבו לאבא של רוחות,
ולחיות? העברים 12:9

במיץ הוא לא פחות מאשר ללמד הילד את ההבדל בין טוב לרע .אם הרעיון הזה לא מושתל לתוך האישיות של הילד בשלב
מוקדם בחיים ,אז זה פחות סביר להניח להתבצע כפי שהילד מגיע שנות ההתבגרות.
זוהי דרישה אישית בין ההורה לבין הילד ,או בתוך התא המשפחתי ,ולהיות תואם ההנחיות שניתנו על ידי אלוהים .הדבר
האחרון שאנחנו צריכים הוא שיש ממשלה אזרחית מאלץ אותנו משמעת ,או כדי לא לאפשר לנו לחנך את הילדים שלנו בכל דרך שבה
אלוהים מנחה אותנו לעשות .תורת אלוהים גוברת על כל חוקי האדם ,עדיין הליברליזם מנסים לכפות את ההוראות על הדרך לחנך את
הילד שלך ,אשר בניגוד המצוות של אלוהים.
זכור :מה שאמר בנג'מין פרנקלין ,אם דת צריכה הרשות האזרחית לחוקק חוקים כדי לכפות ציות את הדוגמה הדתות ,ואז הדת
היא לא של אלוהים .הליברליזם יש להפוך כל כך השתלב ממשלות אזרחית של העולם ,כי זה הפך להיות דת במימון ממשלתי ,ככזה
בניגוד ישיר המוסריות ואת החוק של אלוהים ,שלא לדבר על להיות באופוזיציה ישירים לחוקת ארצות הברית ,אשר אוסר על הממשלה
להקים דת.

הרוע שהוגדרו
אתה יודע ,אני בטוח ,שהשטן הוא רע ,אבל אתה יודע למה שאלוהים מחשיב השטן להיות רשע? ההגדרה של המילה "רשע"
מהמילון :אדם מרושע ,חטא ,או המקור של צער או מצוקה .אלוהים רואה השטן להיות רשע ,כי הוא מוכיח חוקי האל ,או שהשטן הוא
נגד חוקי האל .לכן ,אם לעסוק בכל פעילות זה חטא ,כלומר להיות נגד האלוהים ,אז בעיניו של אלוהים .אתה מרושע.
כולנו יודעים כי להרוג מישהו הוא להיות מרושע ,זה בגלל שזה מפר את הדיבר השישי ,שלא תרצח ,אבל מה אתה אולי לא
מבין ,זה להיכשל לחנך את הילדים שלך כפי הוא מפורש על הדיברה החמישית ,הוא גם הרשע .שניהם עשרת הדיברות ,כל אחד כל
סיבית חשוב כמו כל אחד אחר.

אתה יכול לומר" ,רגע ,הדיברה החמישית לא אומר כלום משמעת על הילדים ,רק הילד הוא לתת כבוד אביו ואמו שלהם".
 .זה נכון ,אבל כפי שאני הראו בעבר ,שעשרת הדיברות הם קיצור של יותר בדיון עומק שניתנו בשאר הבשורה של אלוהים .כפי שניתן
לראות ההסברים הנ ל ,המשמעות המלאה של המצווה החמישית נמצא בספרים אחרים של התנ ך ,לא רק במילים של עשרת הדיברות.

ילדך לא התעללות
 ,יה אבות מתגרים לא הילדים שלך את זעמו :אבל מעלה אותם נרכשות ,ההטפה של האדון .אל האפסיים 6:4

יש הבדל גדול בין במיץ לבין להביס אותם או אחרת ניצולו .אלוהים אומר לנו על משמעת מתוך אהבה לא בכעס ,הוא אומר,
"איך אתה יכול לפגוע במישהו שאתה אוהב?" אם כהורה לכת מעבר לכך אשר אלוהים אומר לנו לעשות ,אז ורק אז אחרים מחוץ
למשפחה שלך יש סמכות ואת הזכות להתערב .אלוהים נותן הגדרה ברורה של מה מהווה התעללות ו הלקאה ילדך באופן פרטי או
בציבור אינו מהווה התעללות ,כפי שאלוהים מגדיר אותו מן הדיון לעיל .ללמוד באופן מלא על איך אלוהים מצווה לנו לחנך את ילדינו
ללכת הספרים של אל האפסיים וגם העברים.

להיות מצייתת אלוהים
זה לא איתי נגדי; והוא הוא אשר  gatherethלא איתי  scatterethבחו ל .מתיו 12:30

אני תמיד יש  rewordedהפסוק לעיל לומר" ,מישהו מי לא סוגדים לאל כאל מורה לנו לעשות ,הוא לא לסגוד לאל בכלל ,ועל
כן נגד אלוהים ".פסוק זה יש שתי משמעויות .משמעותו הליטרלי בהתבסס על הקשר ישו .הוא מדבר על הולכת ככה:
 -1במהלך הופעתו השנייה של ישו ,הזוויות של אלוהים לאסוף לתוך העננים כל אלה שאלוהים נתן את מארק של אלוהים,
(הקדושים אל) .אלו כל כך התאספו יהיו עם ישו בעננים .זו ידועה בשם ההלקחות .כל אלה לא אסף יישאר איפה הם,
מפוזרים .בכל רחבי הפנים של כדור הארץ.
המשמעות השנייה הולכת ככה.
 -2אני תמיד יש  rewordedהפסוק לעיל לומר" ,מי לא לעבוד את אלוהים כפי הוא מורה לנו לעשות ,הוא לא לסגוד לאל
בכלל ,ועל כן בניגוד לו ".כאשר הממשל האזרחי מנסה לכתוב חוקים מחליף את המילה של אלוהים ,אז חוקים אלה הם
כנגד האלוהים .אז זה הופך את האל נגד הממשל האזרחי.
כאשר הממשל האזרחי מנסה לכתוב חוקים מחליף את דבר האלוהים ,אז חוקים אלה הם כנגד האלוהים .אז זה הופך את החוק
ואת הממשלה האזרחית מחוקקת חוקים אנטי-האל .אלה חוקים שחוקקו באירופה ,ארה ב אשר מאפשר להסיר ילדים מהוריהם הוא
בניגוד רצונו של אלוהים ,גם כאלה חוקים הרשע ,כפי שהוגדר על ידי אלוהים.
אם אתה לא אלוהים ,כמו ציות המוסריות ואת החוק של אלוהים ,אז אתה מפוזרים בחו.

החוק כולו ,או כלום
יומת יהיה לשמור על"חוק שלם" ,ואת עדיין לפגוע בנקודה אחת ,שהוא אשם כל! הוא אמר( ,אלוהים)",לא להתחייב ניאוף ",אמר גם",לא להרוג".
עכשיו אם אתה הורג ,הנך הופך ובעל עבירות מכבדו של החוק .ג'יימס 2:10-11

אתה צריך לדעת כי הניסוח בכל עשרת הדיברות הוא קיצור של משמעות הרבה יותר גדולה שניתנו בספרים אחרים של התנ ך.
אלוהים קיצור כדי שיהיה קל יותר לזכור .רק על ידי לימוד ספרים אחרים של התנ ך תלמד משמעות גדולה אשר אלוהים רוצה להבין.
באור הזה שני הפסוקים הבאים לספר לנו משהו חשוב מאוד.
אם אתה חושב שאתה לשמור על החוק כולו ,כולל עשרת הדיברות ,כמו גם אחרים שניתנו על ידי משה וישו ,אבל לשמור על
היום הראשון בשבוע (יום ראשון) כמו השבת שהיא בעצם התנגדות ישירה האלוהים ,אז אתה ובעל עבירות מכבדו של החוק .עם
אלוהים .זה הכל או כלום ,אין דרך ביניים .או שאתה אוהב אלוהים או אלוהים שונא ,את עם אלוהים או אתה פזורים בחו .

עם ישו או לא עם ישו
 .זה לא איתי נגדי; והוא הוא זה  gatherethלא איתי  scatterethבחו .מתיו 12:30

מה אלוהים אומר לנו שזה לא מספיק כי אתה קורא לעצמך נוצרי ,עליך לשמור על החוק כולו .אם רק תמשיכי  9מתוך עשרת
הדיברות ,אז אתה לא באמת עם ישו ,כי הוא לימד את החוק כולו.

מהו החוק כולו?
צריך לחיות את החיים שלך המוסר של אלוהים ,כפי שמוצג ששת האחרון של עשרת הדיברות באותה מידה כמו תורתו של ישו,
אבל זה לא מספיק ,החוק כולו כולל גם ארבעת הראשונים של עשרת הדברות אשר נותן ההוראה ,המצווה על איך אנחנו נותנים סגידה
לאלוהים .אם תיכשל בכל אחד את ההוראות האלה ומצוות ,אז אתה לא באמת חסיד של ישוע המשיח ללא קשר אתה קורא לעצמך.

המצווה הגדולה ביותר
ואז אחד מהם ,שהיה עורך דין ,שאל אותו שאלה ,מפתה אותו ,ואומר ,Master",וזו המצווה הגדולה בחוק?" מתיו 22:35-36

זכור :אנו דנים הליברליות דת שקרית ,וזהו ליברליזם זה נקרא ספר חזון יוחנן שאני רואה בתור ונביאי השקר.
בפסוק לעיל ,אחד של הפרושים ,בניסיון לערער או יגרמו ישו להכשיל את הידע של כתבי הקודש ,שואל שאלה הגיונית.
אלה פסוק מגלה כי אפילו בזמנו של ישו ,השטן היה ניסיון להציג שקרים כדרך מסתיר דבר האמת של אלוהים מן העם .אם ישוע נתן
העדפה לאף אחת של עשרת הדיברות על פני האחרים ,מישהו היה נעלב ,העדפה כזו יכולה לא להיות נתמך ,אפילו לא על ידי ישוע.
הבנה זו תעלומה ,ישוע נותן תגובה לגמרי לא צפוי ,אך בדיוק נכון.

אוהב את האל ,האל
ישוע אמר לו",ואהבת את האל ,האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל נפשך . .זה המצווה הראשונה ,הגדולה .מתיו
22:37-38

למרות שזה אינו מאוית בשום מילים בעשרת הדברות ,כוונת אלוהים זה כי בשנת .ציות המצוות של אלוהים ,אנו ובכך בא לידי אהבתנו
לאלוהים .אלוהים רוצה כי אנחנו להפגין את אהבתו אליו ,ולכן זה מה אלוהים אומר לנו בתשובה לשאלה ,נכון ,והיא נכונה.

 Love Thyשכן
השני הוא כמו בפני זה",ואהבת  thyשכן כמו את עצמך .על אלה שתי דברות לתלות את כל החוק ואת הנביאים .מתיו 22:39-40

אתה רואה ,אלוהים לא רוצה שאנחנו רק אוהבים אותו ,אבל אנחנו גם אוהבים אחד את השני .כולנו אחים באלוהים ,כאשר אנו חיים לפי
המוסר של אלוהים ,אנו נותנים סגידה לאלוהים כמו שאלוהים ציווה ,אז אנחנו גם אחים עם ישו.

קדושי האל מוגדר
כאשר ישוע התבקש אשר הדיברות היה הגדול ביותר ,הוא לא נתן לנו מישהו עשרת הדיברות תשובתו ,ישוע נתן לנו מה נקראה
בשם שתי המצוות של ישוע ,אשר היא לאהוב את אלוהים ,עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש ,כמו גם לאהוב אחד את השני .
? אתה מבין מה אלוהים אומר ,וחשוב עוד יותר ,את יודעת איך נותנים אהבה חזקה כזו לאלוהים? עשרת הדברות ידועים כמו
חוקי האל ,אבל אלוהים לא רוצה שאנחנו שומרים רק על החוק אלא גם שנעשה זאת מתוך אהבה ,על אלוהים ועל אחד את השני .אלה
אשר השיגו את מעשה האהבה חזקה הם אלה אשר מוגדרים גם הקדושים של אלוהים.
 .זה מסיבה זו מדוע ישוע אומר לנו .אנו חייבים לאהוב את אלוהים עם כל הלב שלנו ,הנשמה והנפש; מלא ושלם אהבה ,לא
רק מעשה שמירה וציות לחוק .איך לך להפגין את אהבתם לאל? הרשימה הבאה היא דיון נוסף בנושא זה.

הדיבר הראשון של ישוע
 ,אבל כאשר הפרושים שמעו כי העמיד את הצדוקים להשתיק ,הם התאספו יחד .ואז אחד מהם ,שהיה עורך דין ,שאל אותו שאלה ,מפתה אותו,
וזה אומר ,מאסטר ,המצווה הגדולה בחוק? ישו אמר לו האלהים"ואהבת האל האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל נפשך" . .זה המצווה
הראשונה ,הגדולה .מתיו 22:34-38

? אתה מבין מה אלוהים אומר לנו הגדול ביותר של כל המצוות הוא אפילו לא אחד של עשרת הדיברות ,אבל אנחנו אוהבים את
אלוהים עם כל הלב שלנו ,הנשמה והנפש .אני מציע כי זה נשקל כמועמד על ידי ישו ,הגדול ביותר של כל המצוות ,כדאי שניקח .את
הזמן כדי להבין למה.

" במקום לתת כתשובה לשאלה של עשרת
ישוע לעיל הוא שאל שאלה",אשר עשרת הדיברות הוא הגדול ביותר של כולם?
הדיברות ,ישוע נותן כתשובה משהו שהוא לא חלק עשרת הדברות ,לפחות לא במבט ראשון.
"זה המצווה הראשונה ,הגדולה" .כדי למלא את הכוס ,ישוע אומר לנו שזה יופיע רבת עוצמה של אהבה לאלוהים הוא הגדול
ביותר של כל מצוות.
זה אומר לי ,כי הנעלית כפי שהוגדרו על ידי ישו אינה אפילו אחד של עשרת הדיברות של אלוהים ,אלא כי ישו ,רוצה שיהיה זה
מראה עוצמתי של האהבה לאל לנו .פעולה זו מאלצת אותי לתהות ,מה ולאחר מכן ישוע אומר לנו .מה זה אומר ,או איך אנחנו מניפסט
שאהבה חזקה לאלוהים .נותרתי עם אין ברירה אלא לתת מחשבה ,המחקר לגבי מה שישו הוא מנסה ללמד אותנו ? .ידוע לך ,הקורא,
המשמעות של ישו ,או איך להפגין רמה זו של אהבה לאלוהים?

איך לאהוב את אלוהים?
ישוע אמר לו",ואהבת את האל ,האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל נפשך . .זה המצווה הראשונה ,הגדולה .מתיו
22:37-38

השאלה שלי היא" ,איך אתה אוהב אלוהים עם כל הלב שלכם ,הנשמה ,ונפש?" רק אומר" ,אני אוהב אותך .אלוהים,
אלוהים ,בורא העולם ,ואני מקבל כי באת לחיות בקרבנו בגופו של אדם ,המשיח ישוע ,בשבילי אתה המושיע שלי ואת הגואל?" ישנם
כמה דיברתי אומרים כן ,זה כל מה שאתה צריך לעשות ,אתה נושע .אמרו לי ,כי בזה אני תישמר ולא נגאלו על ידי החסד של ישוע ,כי
אני אין לי לעשות שום דבר אחר כדרך הגהה בעצמי או נותן הפגנה של אהובי .הסתכלתי בכל התנ ך ,אני לא מוצא איפה כל המילים
הללו משמשים .אם משהו אמר לך על ידי אחר אדם מעולם לא נאמרה על ידי אלוהים ,ואתה יודע כי כל דיבר נמצא בתנ ך ,אז אם אינך
מצליח למצוא את זה בתנ ך ,שדיבר זה אם לא אלוהים?
כי אני כבר לא מצליח למצוא את המילים האלה בתנ ך ,אני מחשיב את מה האנשים האלה אומרים לי היא לא של אלוהים .זה
שיכנע אותי יותר זה כנדרש מבית היוצר של האהבה שלי? בסופו של דבר ישנם מספר דתות ,שנקראים כריסטיאן ,וכמובן הדתות
היהודים והמוסלמים ,כולם טוענים כי הם האמונה האמיתית .עם זאת ,יש רק אלוהים אחד ,אז אני חייבת להאמין .שלא יכולה להיות
אמונה אמיתית אחת בלבד .האמונה האמיתית ,האורח האמיתי של אלוהים ,חייב להיות האל עצמו סיפר לנו על זה .עם זאת ,זכור שאני
נתן תפילה לאלוהים ושאל ממנו שיראה לי .את האמת שלו.
זה היה הניסיון שלי ,מאז התחלתי את המסע שלי בחיפוש אחר האמת של אלוהים ,כי אלוהים לעתים קרובות נותן לי תשובות
לתפילות שלי בזמן שאני קורא את התנ ך .אז התחלתי מחקר חרוץ מצפה התשובה שלו .השאלה עדיין נמשכת",איך אני באה לידי ביטוי
אהבה חזקה זו" ,כפי ביקש ב הדיבר הראשון של ישוע? זה נותן לי סיבה יודל ,כחלק לחקור בשקידה את אשר קראתי בתנ ך כפי שסופר
לנו במקורות הבאים.

לא מספיק כדי להכריז על ישו
"אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; אלה .שרוצים אותי מוקדם (בחריצות) אמצא לי" פתגמים 8:17

הפסוק הנ ל מראה לנו את שאלוהים אוהב את אלו שאוהבים אותו . .זה מדאיג אותי פעם נוספת לגבי איך אני אראה את אותו
סוג של אהבה לאלוהים לאחר מכן אלוהים ממשיך באומרו כי אם אנחנו לחפש אלוהים (בחריצות) אנו נמצא אותו ? .אתה לא רואה כי
אלוהים נתן הגדרה לגבי איך אנחנו צריכים להראות את אהבתו אליו על ידי המבקשים אותו בחריצות
זה אומר לי שאני נכונה לחשוב כי יש משהו שאנחנו צריכים לעשות ,איזה סוג של מעשה אנחנו עליך לבצע כדרך מפגין אהבתנו
לאלוהים .כדי להכריז על ישוע כמושיעך אינה מספיקה ,עליך להפגין את אהבתך ומרבה תרגיל של הזמן שלך ועל המאמץ כדרך מפגין
את האהבה שלך.

הגדרת אהבה
המילון המורשת האמריקנית יש הגדרות שונות רבות של המילה "אהבה" ,אבל זה נראה הטוב ביותר הקשורים עם שאלה זו
היא" ,יש תחושה עמוקה ,רך ,בל-יתואר של חיבה ,ועדנה כלפי".
רוצה להיות בטוח שלא הבנתי את ההגדרה ,הערצתי את ההגדרה עבור המילה בל-יתואר ,אשר Incapable" ,של; באות לידי
ביטוי שאי אפשר לתאר או שאין" גם החלטתי לחפש את המילה ועדנה ,רק כדי להיות בטוח שהבנתי את המשמעות שלה ,המילון אומר
לנו הוא ועדנה "מטרה של חרדה או הדאגה".
בעזרת מידע זה ,מתעוררת יותר הגדרת המילה אהבה" ,להביע רגשות עמוק ,שאי אפשר לתאר ,והמכרז שאין של חיבה ,חרדה
או דאגה כלפי אחר".
אני שואל אותך ,הקורא ,את אותה הגדרה עוזר לכם להבין איך להפגין את אהבתם לאל? זה לא עוזר לי כל כך הרבה .אני מציע
שלנו לחפש את המשמעות של אהבה ,מבט תנ כית .אחרי הכל ,אלוהים וישו שניהם לספר לנו לאהוב אותם ,אז זה לא לעמוד על הדעת כי
אמרו לנו כיצד באה לידי ביטוי האהבה הזאת?

עם כל לבבך
ישוע אמר לו האלהים"ואהבת האל את אלוהים עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל נפשך . .זה המצווה הראשונה ,הגדולה.
מתיו 22:37-38

 .זה החלק הראשון של איך להציג את האהבה שלך לאלוהים ...אי פעם חשבת על המשמעות של אהבה עם כל הלב שלך?
בשבילי זה הולך כדלקמן :אני אוהב את אשתי של  47שנים בכל לבי ,אבל איך באה לידי ביטוי את אהבתו כלפיה?
המילים "אני אוהב אותך ",הן מילים חלולות רק עד שאתה ממלא אותם מעשים מהותית .אתה יכול לומר מאה אנשים שאתה
אוהב אותם ,אבל עד לך להפגין את .האהבה הזאת קצת אופנה או אחרים ,המילים נשארות חלול .אציג את האהבה שלי .בשביל אשתי
בכל פעם אני אוחז בשערה או לנשק אותה על הצוואר או פשוט לבוא אליה ולתת לה חיבוק.
זה איך אתה ממלא את המילים חלול עם פעולות .נשאלת השאלה" ,איך מתרגמים פעולה באלוהים?" אתה יכול גם לראות או
להרגיש את האל ,לכן אף אחת מפעולות אלו לידי ביטוי את הלב הרגשתי מאוהבת לאלוהים . .אז זה נשאר בגדר תעלומה בשבילי.

עם כל נשמתך
ישוע אמר לו",ואהבת את האל ,האל עם כל את הלב ,ועם כל נשמתך ,ועם כל נפשך . .זה המצווה הראשונה ,הגדולה .מתיו 22:37-
38

 .זה החלק השני של כיצד ישוע מלמד אותנו לאהוב את אלוהים .אהבת פעם מישהו עם כל הנשמה שלך ,אתה אפילו באמת יודע
למה יש נשמות? התנ ך אומר לנו שאלוהים יצר את האדם נפש חיה ,לא שהוא נתן לנו נפש חיה ,אבל כך שהוא גרם לנו נפש חיה.

נפש חיה
יהוה אלהים הקים איש האבק של הקרקע ולאחר ויפח נחיריו נשימת החיים; ואת האדם נהיה נפש חיה .בראשית 2:7

כפי שאתה יכול לראות ,אלוהים לא נתן איש נפש חיה ,אבל למעשה ברא את האדם נפש חיה .זה אומר לי כי נשמה חלק של
הגוף ,לא נפרד ממנה .יש ,עד מציאת הבנה זו ,הנחתי כי הנשמה היא כי אשר שקמתי לתחייה ,לא הגוף ,זה אומר לי שאני טועה לגבי זה,
זה הגוף זוכה לתחייה ,כי הנשמה היא חלק של הגוף .זה גורם לי לשאול את השאלה שוב ,מהי הנשמה?

השוואה בין הכלב לאדם
כדי להבין את זה אני מציע כי אנו משווים אדם לשאר החיות הוקם על כדור הארץ במהלך היום השישי של הבריאה כאשר
הגבר הוקם לראשונה .מה שונה אדם וחיות האלה שיכול לתת פרספקטיבה היא מה נשמה?
במילון  Encartaמגדיר את "הנשמה" :היבט  nonphysicalשל אדם ,המתחם של תכונות אנושיות זה מבטאת התודעה ,מחשבה,

רגש ורצון ,נחשב ברורים מהגוף הפיזי .הגדרה זו אומר לנו הרבה ,אבל לא באמת יכולה לומר לי דבר שאני מוצא שימושי מפגין אהבתי
לאל.
מה המחקר שלי על התנ ך אומר לי הוא שאין כאן שום בעל חיים אחר שיפסע על האדמה בעולם אשר אלוהים נתן גם נפש .לכן
אנחנו רק .צריכים להשוות את החיות לעצמנו כדי לקבוע איזה נשמה יכול להיות.
כי אלוהים אומר לנו לאהוב אותו ,אני חייב להאמין כי הקיבולת לאהוב הוא מחוון יש נשמה .אני יכולה להשתמש כמו הקשר של
השוואה האדם הקרוב ביותר אל ממלכת החי ,להשוות את השימפנזים לבין הקופים עם היכולת של האדם לאהוב ,אבל לי אין ידע אישי
בנוגע שלזה אז במקום ,שאני אשווה את האדם אל החיה .רק כי אני משוכנע יש את היכולת להראות ולהרגיש אהבה.
הכלב תמיד קיבלה את הכותרת כמו חברו הטוב של האדם .בימי קדם היה זה בגלל השותפות בין האדם לכלב בחיפוש מזון.
בזמנים אלו מתי אנחנו רק צריכים ללכת לשוק לרכוש מזון ,יש מערכת היחסים הזאת כל משמעות ,אולם הכלב עדיין נחשב חברו הטוב
של האדם ,בשל ידידות שלו אלינו ,כלבים את היכולת לתת נאמנות כזו עוצמה אדוניהם .זה נאמנות זו כי יש תמיד המשויך צורה של
אהבה .אז אני משוכנע כי לכלב יש את הפוטנציאל של אהבה ,ובכל זאת הם באמת מרגישים אהבה? בעלי חיים רבים אחרים מראים
יכולות דומות; לכן אני תוהה אם היכולת לחוש אהבה היא אכן היבט של איזה נשמה הוא אחרי הכל.

חשיבה קוגניטיבית
היבט אחד של האדם אני משוכנע הוא לא משהו כי מכל חיה אחרת יכול לעשות הוא לתת קוגניטיבית לחשוב מה זה אומר
לאהוב .למרות הכלב יכול להיות היכולת לתת אהבה ,אין הבנה של אהבה או אפילו שאוהבים אותו ,זה בסך הכל משחק על האינסטינקט.
 .זה לא איך גבר מרגיש אהבה;  .לפחות ,זה לא איך להפגין אהבה...

מוסר
 ,אבל אם ברצונך להזין לתוך החיים ,לשמור המצוות .מתיו 19:17

תורתו של ישו ,כמו גם שש האחרון של עשרת הדיברות של אלוהים ,אלוהים-ישוע מלמד אותנו היבט של אהבה ,וזה מוסר .כל
חלק בשיעור זה ישוע אמר לנו לעיל.

שימו לב:

" .למוד פעמים סיפרו לי את זה כי אלוהים אמר
" אבל כדי"לשמור את המצוות
ישוע לא אומר",לשמור את מצוותי,

"לשמור את מצוותי ",כי הוא מתכוון רק על ישוע שתי דברות ,ולא על עשרת הדיברות .אני תמיד להפריך כי פרשנות ,הסיבה של אשר
" .זאת הוכחה נוספת במוחי ישוע מדבר עשרת הדיברות.
" ,אבל"ה-ה
תוצג בקרוב ,אבל כפי שאתה יכול לראות ,ישו .הוא לא אומר"שלי

נוצרי במעש
את קוראת לעצמך נוצריה ,אתה בטח של ישו; להיות של ישו היא לאמץ את תורתו של ישו .כי ישוע מלמד בנוגע לשמור על
עשרת הדיברות ,ואז להיות של ישו מחייב לשמור את עשרת הדברות.

חיי נצח
 ,אבל אם ברצונך להזין לתוך החיים ,לשמור המצוות .מתיו 19:17

" ישו מתייחס אינה חיינו תמותה .על כדור הארץ אבל חיי הנצח שאלוהים מציע כמתנה למי שמציג את אהבתם אותו .ישוע
"חיים
ואז רשום חמישה מתוך עשרת הדברות ,אשר אני רואה את חיזוק שלו כי זה עשרת הדיברות שעליהם הוא מתכוון .אז לאחר מתן רשימה
של כמה עשרת הדיברות ,ישו חזר שוב את הדיבר השני שלו.
עשה שום רצח.
אתה ואזי לא תנאף.
לא תגנוב.
ברעך עד שקר ,מתיו 19:18
לכבד את אביך ואת אימך,:
ואהבת  thyשכן כמו את עצמך .מתיו 19:19

כאשר תשלב רישום זה עשרת הדיברות עם משהו אלוהים חוזר לאורך התנ ך ,תבין איך אלוהים נותן לנו הגדרה לגבי איך
אנחנו להפגין את אהבתו אליו.

 Shewing ,רחמים בפני אלפים מהם לאהוב אותי ,וכך גם לשמור מצותי .אקסודוס 20:6

זה פסוק זה שבו מתגלים היבטים של הנשמה .אתה רואה ,אלוהים אומר לנו כי אם נשמור את עשרת הדיברות ,ואז אנו מציגים
שלנו אהבה כלפיו .זה אלוהים מראה לנו את יכולתו של בעל רחמים במי לשמור מצוותיו ,ואת זה היא לחשוף את הנשמה שלו כי הוא
מתכוון שאנחנו אוהבים עם כל הנשמה שלנו.

בתמונה של אלוהים
המילה "רחמים" מוגדרת על-ידי במילון אנגלי ,למי שיש לו חמלה ,רחמים ,מחילה ,האנושות ,ונדיבות כלפי הזולת .איזה חיה
אחרת יש בהם את היכולת להציג את המאפיינים הבאים אבל איש נאמר לך; אין ספק ,מהילדות שלך את אלוהים ברא אותנו בצלמו; אבל
אתה יודע מה זה אומר?
התמונה צריכה להיות לא רק צורה או צורה אבל תכונות יכול להיות גם תמונה .בכך ,כמו אלוהים ,יש לנו את היכולת להעניק
חמלה ,רחמים ,מחילה ,נדיבות לאחרים ,חושף את הנשמה שלנו ,בדיוק כפי שהיא עושה הנשמה של אלוהים .כאשר אתה גם להעיף מבט
את ציוויים מוסריים  6ברשימת עשרת הדיברות ,כמו גם אלה ציוויים מוסריים המועברים על ידי ישו ,תראה אותם היבטים של בעל
נשמה בעלי החיים שאין להם .זה אלה המגדירים מה נשמה ,הנשמה שעושה אותנו בדמותו של האל.

עם כל נפשך
ישוע אמר לו",ואהבת את האל ,האל עם כל לבבך ,ועם כל את הנשמה ,ועם כל נפשך . .זה המצווה הראשונה ,הגדולה .מתיו
22:37-38

החלק השלישי של כיצד ישוע אומר לנו לאהוב את אלוהים הוא בעזרת המוח כולו שלנו . .המוח הוא עוד אחד ההיבטים של אדם
כי אף אחד החיות האחרות להחזיק .המוח של האדם יש את היכולת לאחסן כמויות עצומות של נתונים וחשב אז על ידי השוואת נתונים
אלה ,באמצעות קוגניטיבית ,כדי לברר את משמעות ולאחר מכן כיצד להחיל אותה משמעות .זה דבר אחד .כדי לאחסן נתונים בזיכרון,
היכולת הזאת אני רואה בבעלי חיים אחרים ,אבל זה די אחר לקחת את הנתונים ,יודע איך לעשות בו שימוש .זה ההבדל בין מי יש
השכלה ,אדם בעל תבונה.
מחשב יכול לאחסן כמויות עצומות של נתונים ,בהתאם לגודל הדיסק הקשיח שלה ,אבל האם מחשב יש חוכמה? רק אלה אשר
לגשת לנתונים ולהשתמש בנתונים אלה לאחר שיקולים של מידע המאוחסן בתוך הנתונים ,יש חוכמה .זה נכון של האיש ,התחנכו רבים
של המין האנושי עם כל מיני סוגים של ידע ,אבל זה רק אלו שיודעים כיצד לקחת את הידע הזה ולעשות לנו על זה בחיי היומיום שלהם
בעלי חוכמה .כה רבים ,בעלי ידע אבל להיכשל כדי להשתמש בידע הזה ,ולכן הם לא יותר מאשר אידיוטים משכיל ,לדעתי.
רחום בעזרת המוח כולו שלנו היא דרך אחרת לומר כי אלוהים רוצה לאהוב אותו מן הידע שלנו עליו ולא על ידי אמונה עיוורת.
יותר אתה יודע על אלוהים ועל הידע יותר של המילה האמיתית של אלוהים ,היא הבשורה הנצחי של אלוהים ,יותר תביני מה אלוהים הוא
הכל אודות או מי הוא .זו דעתי ,יותר אתה מבין ואני ניתן להבחין אלוהים של מן השטן שקרים ,יותר תבוא לאהוב את אלוהים .אולי
עכשיו תבינו מה אלוהים אומר כשהוא אומר לנו לאהוב את אלוהים עם כל הלב שלנו ,הנשמה והנפש.

ציטוט מתוך ספר דברים
אבל אם משם אתה ואתם מחפשים את האל ,האל ,אתה תמצא אותו ,אם אתה מחפש אותו עם כל לבבך ועם כל נשמתך .כאשר הנך ב
טריבוליישן ולאחר כל הדברים האלה הם באים אליך ,אפילו בימים האחרונים ,אם אתה לפנות אל האל האל ,ואזי נמי אשא את קולו :למען האל האל
רחום; הוא שתדרשו ,לא להרוס לך ,ולא לשכוח האמנה של האבות את אשר הוא  swareועשיתם .דברים 4:29-31
דבר נוסף ,לגבי זה ,אני תוהה אם אתה מודע .את יודעת כי זה מנסח" ,ואהבת האל האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל

נפשך ",אינה שמקורן עם ישו ,אבל זה למעשה מנסח מחדש ישוע של מילים נכתבו בספר של ספר דברים על ידי ידו של משה ,לפני כמה
שנים  ? 1500כאשר ישוע נותן הצעת מחיר של ספר דברים הוא מצביע על ההקשר של פסוקים בספר דברים ,כדי להמחיש מה הוא
מלמד אותנו.
לאהוב את אלוהים עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש היא לשמור את עשרת הדברות ,וזה מה משה מדבר בספר דברים.

מה אלוהים דורש עלייך
 ,ישראל ,מה ערב האל האל מחייבים אותך ,אבל כדי פחד אלוהים האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת את האל האל בכל לבבך,
עם כל נשמתך לשמור מצוות ה' ,תקנונים שלו ,אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד את? דברים 10:12-13

עכשיו ,ישראל  :נתתי הסבר של מה ישראל מייצג בדיונים אחרים .בשימוש ב פסוקים אלה ,זה לא מתייחס לעם ישראל ,אבל
אלו מי היה להתגבר על חטאיהם ולשמור מי את המצוות של אלוהים או כמו שהסברתי ,אלוהים מכוון פסוק זה על מי יכולה להיות
מוגדרת כ בני ישראל ,או את בני ישראל ,את הקדושים של אלוהים.

אם אתם מחפשים
אבל אם משם אתה ואתם מחפשים את האל ,האל ,אתה תמצא אותו ,אם אתה מחפש אותו עם כל לבבך ועם כל נשמתך .דברים 4:29

" אומר לי כי אלוהים דורש יותר מאיתנו יותר
הביטוי" ,אתה תמצא אותו ,אם אתה מחפש אותו עם כל לבבך ועם כל נשמתך,
כדי רק להצהיר ישוע כמושיעך .אפילו מעשה המבקשים אותו בחריצות אינה מספיקה ,כמו לימוד ומחקר ,אבל זה אנחנו חייבים לחפש
את אלוהים עם הרצון המלא למציאת האמת שלו ,עם כוונה לתת לו פולחן .כשנמצא אותו.
אם אתה לומד תנ ך לצורך הבנה אלוהים של ,ייתכן שתגלה את האמת שלו ,אבל אלא אם החיפוש שלך היא לא רק למען האמת
אבל כדי למצוא את אלוהים עצמו ,אתה לא תמצא אותו ,אלא כתוצאה להבנת האמת שלו .זה ההבדל של המבקשים אלוהים של כמו
מרדף אינטלקטואלי או מחפש האמת של אלוהים במרדף רוחנית.

אלוהים נגע בי
 .אני לא בטוח שאני מקבל על פני מה שאני מתכוון ,אז תן לי לתת לך נקודת מבט שלי חפש האישי אלוהים של .דודי הוא קלי,
הוא למוד זמן ציטוט מהתנ ך ,ולאחר מכן תן ההגדרה של המשמעות של הצעת המחיר .היה לא מנוסה מאוד בתנ ך ,אך ידעתי כי הגדרות

שלו לא היו תמיד נכונה . .ספר לי מה מה הפסוקים למעשה אמר ,אך ללא חינוך במקרא אשר לבן דוד שלי יש ,הוא יחייך אלי כמו איש
זקן חכם כלפי ילד צעיר .זה תסכול על חוסר הידע שלי הוביל אותי ללמוד ולחפש המשמעות האמיתית של כתבי התנ ך .אתה רואה ,לא
להתחיל הרצון למצוא את אלוהים ,רק כדי לגלות את האמת כי היה להראות דודי את טעותו .לאחר מספר חודשים מצאתי את אלוהים,
כמו גם את האמת שלו ,החיים שלי לא היו אותו הדבר מאז.

ידע לא חוכמה
ככל שאני לומד הכתובים השגתי את הידע ,אבל עדיין חסרה הבנה .אם אין לך הבנה אז אין לך חוכמה .מתוסכל ,התחלתי לחפש
את אלוהים הדרכה וכיוון בחדר העבודה שלי .כאשר לבסוף לקח את הזמן הידור שלי חמישים ועוד שנה של חטאים ,הבנתי שאכן אני
חוטא ,פנתה אלוהים בתפילה וביקש למחילתו.

נגע על ידי רוח הקודש
זמן לא רב לאחר מכן אלוהים נענה לתפילתי בצורה מאוד עוצמתית .בשטף של הבנה ,כל מה שלמדתי בשלב זה הגיע אלי.
אלוהים היה נגע בי .זה היה פיזית ,נפשית ורוחנית .אני לא ישב אני בטוח כי היתי .כעת אני יודע לא רק האמת של אלוהים ,אבל
שאלוהים הוא אמיתי ,חי ,כי הוא יצר את כל זה ,כולל אותי .אבל זה לא מתוך האמונה מן הידע שהושג .עם הידע הזה ,הקדשתי את כל
חיי כדי לשרת את האל ,בכל דרך שהוא אלוהים נותן לי כיוון .אז עכשיו שיש לך גדול ידע על איזה דברים  10:12-13מדבר בערך כמו
גילה מתוך חשבון אישי שלי.

ב טריבוליישן
כאשר הנך ב טריבוליישן ולאחר כל הדברים האלה הם באים אליך ,אפילו בימים האחרונים ,אם אתה לפנות אל האל האל ,ואזי נמי אשא את
קולו :למען האל האל רחום; הוא שתדרשו ,לא להרוס לך ,ולא לשכוח האמנה של האבות את אשר הוא  swareועשיתם .דברים 4:30-31

" מתייחס עת של צער או זמנים קשים ,אם תסתכל באלוהים ,הוא יהיה שם כדי לתת לך
הביטוי" ,כאשר הנך ב הצרה הגדולה,
הדרכה ונוחות .ליתר דיוק זאת ,הפניה אל תקופת הצרה הגדולה היהודים סבלו במהלך השבי שלהם בבבל ,כמו טוב לגבי המצוקה זה
הקדושים של אלוהים עברה במהלך השנים  1260המכונה הביניים ,ואז שוב בצרה הגדולה לקחת מקום באחרית הימים כי בכל העולם
יצטרכו לסבול.

בימים האחרונים
הביטוי "אפילו בימים האחרונים ",הוא הפניה אל אחרית הימים ,אשר מתחיל כאשר הנבואות של ישוע לתקשר המלחמה
הגדולה ,מתוך הספר של מת'יו ,מתחילים לבוא לעבור ,זה אומר ,כי אפילו אם לא היית של אלוהים לפני הצרה הגדולה של אחרית
הימים ,זה עדיין לא מאוחר מדי בשבילך להתחרט על חטאיך .ולבקש מאלוהים לסלוח .בת  + 55כאשר מצאתי את אלוהים ,ואני בטוח כי
הוא סלח לי את חיי החטא ,אז אם הוא יכול לסלוח לי ,האדם הרע .הוא יכול לסלוח למישהו.

צייתן לקול שלו
" הוא להדריך אותנו כי אנו חייבים לציית לחוקים ,דבר האלוהים ,אשר כוללים
הביטוי",ואזי להיות צייתן אשא את הקול שלו,
את עשרת הדברות .זה גם אומר מה וכשהאל מדהר ,וזו בשורתו קדוש מכתבי הקודש שלו היא האמת .אם נקבל את שלו מילה אמת ,לכן
להבין כי אם אלוהים לא דיבר זה ,זה שקר ,אז נהיה צייתן אשא את קולו.
זמן קצר לאחר מציאת האל ,הוא גילה לי קוראים אמיתה של אלוהים .אמיתה זו עוזרת לי לראות את שקריו של השטן בקלות.
אולי זה יהיה לעזר לך גם כן .נכון אני סיפקו את זה כבר במחקר זה התנ ך ,אבל זה חשוב אז אני אסביר לך שוב : .זה הולך ככה

מה אלוהים דורש מכם
 ,ישראל ,מה ערב האל האל מחייבים אותך ,אבל כדי פחד אלוהים האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת את האל האל בכל לבבך,
עם כל נשמתך לשמור מצוות ה' ,תקנונים שלו ,אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד את? דברים 10:12-13

" אשר היא השאלה המקורית .שאלתי ,מה עוד עליי לעשות כדי להיגאל מאשר פשוט לומר
הביטוי",מה האל האל דרוש עלייך,
כי ישוע הוא המושיע שלי?
התשובה לשאלה זו היא",אבל כדי פחד אלוהים האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת את האל האל בכל לבבך,
עם כל נשמתך ,לשמור את המצוות של אלוהים ,וחוק שלו ,אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד את?
"

פחד אלוהים
" יש יותר קשר מחשש עצמך ,מאשר פחד אלוהים .אם אתה צייתן המצוות של אלוהים ,אז יש לך את מה לפחד
"לפחד האל האל,
מאלוהים ,אבל אם אתה  laxלציות ,הוד סגידותך ,אז אתה יש לך ממה לפחד . .אבל זה אני ואת מעשייך אשר יביא זעמו של אלוהים
עמכם ,אז זה את עצמך שאתה צריך לפחד כי אתה לא להחליק מ בדרך הישר .כאשר אתה להבין את משמעות כל עשרת הדיברות של
אלוהים ,כמו גם תורתו של ישו ,לחיות את חייך מצייתת מהמשמעויות ,אתה תהיה אחד עם אלוהים ,צריך לחשוש ממנו.

אלוהים מחשש מוגדר
מה ערב האל האל מחייבים אותך? אלוהים שואל שאלה של בני ישראל ,אבל זה באמת שאלה הם צריכים לבקש של אלוהים.
אם אתה ישראלית ,או כפי השם הזה ,הורחבה הקדוש של אלוהים ,אתה צריך כבר יודע את התשובה לשאלה זו .לאלו מכם שלא יודעים
את התשובה ,אלוהים אומר לך.
אבל לפחד האל האל :המילה פחד מוגדרת בתור :כבוד ו/או יראת כבוד למישהו או משהו .המילה לכבד הוא המילה החשובים
באמת אתה צריך לזכור היו אלוהים הוא מודאג .המילה לכבד מוגדרת בתור :רגש או יחס של כבוד כלפי מישהו ,והערצה שיקול או
התחשבות.

המילה כבוד מוגדרת בתור :הכבוד מנומס ,במיוחד הצבת האינטרס של אדם אחר הראשון ,הגשת פסק דין ,חוות דעת ,או רצונו
של אדם אחר ,אדיבות.
 .תן לי אז לנסח ,אבל לפחד האל האל :כדי לתת כבוד לאלוהים האל ,יש התחשבות ובהתחשבות אל האלוהים ,לשים את דבר
האלוהים מעל הכל ,על-ידי קבלת כי האלוהים הוא האמת ,ולהגיש ובכך שיקול הדעת ,חוות דעת של רצונו של ריבונו של עולם ,כמו
הבורא ואבא שלך בגן עדן.

הדרך של אלוהים
 ,ישראל ,מה ערב האל האל לדרוש עלייך ,אבל לפחד האדון האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת את האל האל בכל לבבך ,עם
כל נשמתך ,לשמור את המצוות של אלוהים ,וחוק שלו ,אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד את? דברים 10:12-13

ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו" :דרכים של אלוהים" הוא הפניה אל מוסריותו של אלוהים .מה אלוהים אומר לנו שאתה ואני
אוהב את אלוהים ,להפגין את אהבתו אליו באמצעות חובק במוסריות של אלוהים ,ביצוע מוסר של האל את המוסר שלנו ,כבר לא חוקי
בכתב על שולחנות אבן ,אך תכונות אישיות שנכתבה על הלב שלנו .זה הדרך בה הקדוש של אלוהים הוא מעל החוק ,כי הם כבר לא
חוקי יקוימו אבל היבטים של אופי מוסרי ,ולכן גורם לנו "אחד עם אלוהים".
" היא דרך אחרת לומר ,לשמור מצוותיו ,כמו גם תורתו של ישו ,ציוויים מוסריים אלה הם הדרכים
הביטוי "ללכת בכל דרכיו,
של אלוהים ,הם השתקפות של אישיותו ,האופי המוסרי ,כבודו ,זה אומר שאלוהים רוצה .נהיה כמוהו ,באישיות שלנו ,האופי המוסרי,
האידיאלים שלו גבוהה של כבוד.
" מספרת כי אלוהים דורש
הביטוי"לשרת את האל האל בכל לבבך ,עם כל נשמתך ,לשמור את המצוות של אלוהים ,וחוק שלו,
יותר מאיתנו יותר כדי רק להצהיר ישוע כמושיעך .אפילו מעשה של המבקשים אותו בחריצות אינה מספיקה ,כמו לימוד ומחקר ,אבל
זה אנחנו חייבים לחפש את אלוהים עם הרצון המלא למציאת האמת שלו ,עם כוונה לתת לו פולחן .כשנמצא אותו.
אם אתה לומד תנ ך לצורך הבנה אלוהים של ,ייתכן שתגלה את האמת שלו ,אבל אלא אם החיפוש שלך היא לא רק למען האמת
אבל כדי למצוא את אלוהים עצמו ,לא תמצא אותו .זה ההבדל של המבקשים אלוהים של כמו מרדף אינטלקטואלי או מחפש האמת של
אלוהים במרדף רוחנית.

הצבעה על עשרת הדיברות
 ,ישראל ,מה ערב האל האל מחייבים אותך ,אבל כדי פחד אלוהים האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת את האל האל בכל לבבך,
עם כל נשמתך לשמור מצוות ה' ,תקנונים שלו ,אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד את? דברים 10:12-13

הביטוי לעיל ,אלוהים אומר לנו כי אנחנו להראות את אהבתו אליו עם כל לבבך ועם כל נשמתך ,ואז מגדיר איך אנחנו להפגין
עוצמה אהבה מסוג זה ,על-ידי שמירת המצוות של אלוהים ,וחוק שלו .היא זו אשר ישוע כולל כמו הקשר לגבי מה שישו אומר כשהוא

אומר לנו לאהוב את אלוהים עם כל הלב שלנו ,הנשמה והנפש .ישוע אומר לנו כי אהבה חזקה זו באה לידי ביטוי כאשר אנחנו שומרים
את המצוות של אלוהים.

יודע את

זה :שעשרת הדיברות הם קיצור של הבשורה הקדושה כל אלה עשרת הם מכלול של האלוהים ,כדי לשמור על

עשרת עליך גם להעניק כבוד הבשורה הקדושה כולה.

ישוע ציטט ממשה
כאשר ישוע נתן לנו את מצוותיו שני ,הוא היה ציטוט מתוך הפסוקים הנ ל בספר ספר דברים .לכן הדיבר הראשון של ישוע היא
לא שלו בכלל היה נכתב על ידי משה ,לבקשתו של אלוהים ,אז אני מניח שאפשר לומר כי הם דברי ה' אבל שניתנו למשה לכתוב 1500
ועוד שנה לפני ישו דיבר ראשון אותם.
אם קראת את הפסוקים שלפני ואחרי אלה ,הן דברים פרק  ,4פרק  ,10תוכלו למצוא את ההקשר באשר לשאלה מה משה דיבר
אשר הולידה שלו לכתוב מילים אלה.

מה לעשות איתם .זה לחיות
עכשיו לכן הקשיבו ,שמע ישראל ,בפני חוקים ,בפני פסקי-דין ,אשר שאלמד אותך ,בשביל לעשות אותם ,כי  yeעשויים לחיות ,ותלך בעלי
הקרקע אשר לאלוהים של אבא שלך נתן לך .דברים 4:1

משה מדבר ללמד את בני ישראל ,חוקים ולא אשא שיפוט ,אשר הם החוקים של משה בכתב ידו ,אלא גם בהקשר זה מייצג את
כל חוקי אלוהים לרבות את עשרת הדברות .זה יהפוך ברור ככל שאתה ממשיך לקרוא בפרק  4ספר דברים.
אם לשמור ו לציית את המצוות של אלוהים חי לפי המוסר של אלוהים לבין נותנים סגידה לאלוהים כפי ציווה את זה עלינו ,ואז
תינתן לך ,כפרס שלך ,חיי נצח .נפילה קצר זה הפרס שלך יהיה מוות נצחי.

בדיוק כמו שאלוהים ציווה
יה עוד תוסיף בפני המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יה יהיה להפחית אלמדו ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך אשר אני מצווה
עליך .דברים 4:2

להערכתי ,פסוק זה חשוב מאוד כדי שירצה לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה שאנחנו עובדים אותו . .זה המשרד שלי להבין
את זה אם תסגדו את אלוהים כפי שהוא מצווה אז את תסגדו אלוהי היקום בכלל אלא המצאה של משלך.
זה משהו שאומרים את זה כל הזמן ,אבל אני אומר את זה באמצעות מילים שונות ." .אתה חייב לעבוד את אלוהים כפי שהוא
פקודות לא הוספת או הפחתה מבחירה איך הוא מצווה עליך שנסגוד לו ,לסגוד באופן אחר הוא לא לעבודת האל בבריאה אבל איזה

המצאה אחרות משלך" אל תשים מילים לפיו של אלוהים.

ללמד את הבנים
רק לשים לב השמר לך ,ולשמור את נשמתך בחריצות ,פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ,לפחות הם יוצאים מליבך כל ימי חייך :אבל
ללמד אותם את בנך ,ובניו של הבנים; דברים 4:9

בפסוקים אלה ,מזהיר משה את בני ישראל לשמור על חוקי האל .כי אלוהי ישראל הוא האלוהים אותו כי הוא המשיח ,שהגיע
לארץ בדמות אדם ,אלוהים ,זה ואז אומר לי כי אזהרה זו חלה על אנו ,בצע את ההוראה של ישו ,כמו להחיל אותה על אותם הימים של
משה .ישוע עצמו מצביע זה שנכתב על ידי משה ,כולל בהקשר של מה משה היה מדבר ,לכן ההקשר ישוע מצביע ולאחר שההקשר הוא
לשמור את עשרת הדברות ו ,עושה את זה לך להפגין את האהבה שלך של כל הלב שלך ,נשמה ונפש למען האל.
" אומר זכור ,כל מה אלוהים הראה לך ,ולשמור על החוקים אשר אלוהים נתן לך .למרות
משה נותן אזהרה",לשים לב השמר לך,
שאני ואתה לא ראתה אלוהים חלק הים האדום ,אנחנו יודעים שזה קרה ,ניתן לראות בכך מן המילים שכתוב בתנ ך .לכן ,כאשר משה
אומר לבני ישראל זוכרת את הדברים הללו ,הם ראו ,אלוהים גם אומר לנו לזכור אותם גם כן.

הטעיה של השטן
אלוהים רוצה שאנחנו .ואת כל מי ירדוף אחרינו כדי לזכור את תורתו שלו הבטחות ,אבל השטן במשך מאות שנים בתרגומם
לגרום לו לשכוח את דבר האלוהים על ידי מספר שקרים ולתת פירושים שווא את זה איזה אלוהים דיבר.
עם נפילת אנטיכריסט ואת יכולתו לרדוף את הקדושים של אלוהים ,השטן בעשורים האחרונים ביסס את דת שקרית של
הליברליזם ,אשר נושאת השטן בניסיון להסתיר את האלוהים האמיתי.

החוק כולו
עבור מי שצריך תשמר את כל החוק ,ולפעמים עדיין בנקודה אחת ,שהוא אשם כל! משום שהוא אמר (אלוהים)",האם לא להתחייב ניאוף",
אמר גם",האם לא להרוג" .עכשיו אם אתה הורג ,הנך הופך ובעל עבירות מכבדו של החוק .ג'יימס 2:10-11

אתה צריך להבין כי אלוהים-אלוהים אומר כי אנחנו חייבים לשמור על החוק כולו שאלוהים נתן לנו .אם אתה רק לשמור קצת
על מצוות האלוהים ,אז איך אתה יכול לחשוב שאתה נותן נכון ותקן סוגדים אלוהים הבריאה .השטן ,בדרך של אנטיכריסט שלו הסתיר
את האמת על ידי מספר לנו כי ביום והשאר הלורדים הוא ביום הראשון (יום א') בשבוע .אם אתה תמשיך כל את  9האחרים של עשרת
הדיברות ,אך נכשלים לשמור את המצווה הרביעית כפי שאלוהים דיבר זה ,אז אתה אשםכל מצוות ".או שאתה אוהב אלוהים לגמרי ,או
שאתה שונא את אלוהים ,אין דרך ביניים ,אין אזורים אפורים ,רק אהבה ,שנאה ,טוב ורע.

משמעות להתחבא במישור
אלא ,היום השביעי הוא השבת של האדון האל :זה לא עשה עבודה ,אתה ,בנך ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת ,ולא
את הבקר ,ולא מלכותך זר הנמצא בתוך שערייך .אקסודוס 20:10

אותו דבר נכון גם עבור מי לא שומרים את השבת הקדושה כפי נצטווה על ידי אלוהים .השטן החביא את המילים האמיתיות של
אלוהים ,נתן פרשנות נוספת שהופכת ביעילות את מה שאלוהים אמר לשקר.

אלוהים אומר

לנו :היום השביעי( ,שבת) ,הוא השבת של האדון האל ,לא ביום הראשון( ,יום ראשון) .כפי שאתה

יכול לראות בפסוק לעיל ,זו נאמרה ע י האל בעצמו .גם לך להאמין ולציית את מה שאלוהים דיבר או לא .אם אתה מקבל משהו אף פעם
לא דיבר על ידי אלוהים כמו להיות האמת ,ואז אתה שולל ,ככזה תינתן לך על ידי אלוהים ,הסימן של החיה ,לא סימן של האל.

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.
אם אתה חסיד אמיתי של ישו ,ואז עליך להאמין ולאחר יודע הגבר בשר ודם ,ישו הוא המשיח ,ולא להיות שהמשיח הוא להיות
המהות של האל ,לכן ,ישוע הוא האלוהים בדמות אדם .בתור שכזה ,מה ישו מדבר הוא כאילו אלוהים מדבר.
הראשון ומצוות השנייה של ישו ,ולכן ,הם מצוות האלוהים .כאשר השטן מנסה להסתיר את האמת של ישו מילים ממני וממך,
אז זה חשוב כי לשמור על אמיתה של אלוהים בראש ,כדי לסייע לנכש את השקר מן האמת.

ההתקפה של ליברליזם על מוסריות
קונדומים בבית הספר
הדוגמה הליברלית רוצה שנאמין כי יחסי מין מחוץ לנישואין הוא נורמלי לחלוטין ,כי אין שום חטא כדי לקיים יחסי מין מחוץ לנישואים.
כדי להקל על הדוגמה הזו ,הליברלים במהלך השנים חדרו ממשלות ואת הבירוקרטיות גורם חוקים ומדיניות כדי להעשות ,כגון הממשלה
בחסות הממשלה שילם על חלוקת קונדומים לילדים שלנו בבתי הספר הציבוריים שלנו .הליברלים יגיד לך שזה לצורך מניעת הריונות לא
רצויים ומחלות מין.
 .תחשוב על זה עם זאת .הליברליזם אינו אומר לילדים שלנו כי הוא שגוי או חטא לעסוק ניאוף ,אבל במקום מספר הילדים כאשר הם
לקיים יחסי מין ,שהם צריכים להגן על עצמם .מה זה אומר לילדים שלנו על מוסריותו של הטוהר המיני אם הממשלה שלנו מחלקים

קונדומים אליהם? אומר להם שזה בסדר כדי לקיים יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואין .כאשר המדיניות של הנביא שווא לוקח משם על
הגורמים בושה או חטא סקס ,ואז כמובן הילדים לעסוק זה ,ובכך לעסוק במעשי חטא אי ציות הדיבר השביעי האלוהים.

הסתמכות על המוסר של אלוהים
הטוהר המיני היא היבט של דרכים של האל (המוסר של אלוהים) ,אז כאשר הילדים שלנו מעודדים לעסוק בפעילות מינית ,ואז
הם להיות מעודדים להיות ציות דבר האלוהים ,שזה כמובן חטא.
כאשר ממשלה אזרחית מחוקקת חוקים או מדיניות המקדמים התנהגות אנטי-אלוהים ,אז הממשלה הזו היא כבר לא ראוי לשלוט
על העם של אלוהים .חוקי האדם חייב תמיד להיות כפוף לתורת האלוהים.
זה מוצג להיות אמיתי ,חלק של המוח קבוצת למי שהיה מעורב בהקמת מדינת ארצות אמריקה ,בהקמה של חוקת ארצות הברית
של אמריקה.
להלן נלקח את הכרזת העצמאות האמריקאית אשר מראה בבירור כי האבות המייסדים לשים שלהם הסתמכות על אלוהים ועל
המוסר שלו בעת יצירת מגילת העצמאות והן על החוקה של ארצות הברית של אמריקה.

אלוהים של הטבע
להניח בין הכוחות של כדור הארץ ,התחנה נפרדים ולא שווים אילו שהחוקים של הטבע ,האלוהים של הטבע מקנה להם .
חוקי טבע מתייחסות כל הפעילויות של כדור הארץ ,כולל תנועת את האווירה ,את הצמיחה ואת התרחבות של צמחים ,צמיחה
והרחבת של בעלי חיים ,ולא של צמיחה והתרחבות של איש הכלולים כוחות הטבע ,אילו היבטים של כל חיים אורגניזמים המתייחסים
הרבייה של המין האנושי .עם צמחים ובעלי חיים ,באופי אלוהים ,שם אין שיעבוד או כללי התנהגות ,אבל עם האיש ,אלוהים נתן לנו
רישום של המוסר שלו( ,עשרת הדברות) ,לפיו כל אדם נדרש לחיות על פי.
כפי הצעת מחיר זו של מגילת העצמאות ,האבות המייסדים אמריקאי ,נראה אלוהים כמו ההשראה שלהם ,של היווצרות של
האומה החדשה ואת החוק שעליו מושתת האומה המוסריות שלו .תחילת שלה ,הליברליזם יש כבר לצאת למלחמה נגד החוקה של ארצות
הברית של אמריקה ,זה בתורו שם את הליברליזם עם המוסר של אלוהים.

להם בידי
אנו מניחים כמובן מאליו כי כל בני האדם נבראו שווים ,כי הם להם בידי זכויות  unalienableכי בין אלה הם חיים ,חירות,
המרדף אחר האושר .

חיים:
כמו בשימוש לעיל ציטוט מן הכרזת העצמאות האמריקאית ,החיים ,מתייחס האל נתון נכון לחיות את הדרך ואת תחנת שלו
בחירה ,ולא להיות נתון לפקד או אילוץ שמונח על ידי ממשלה או סוכנויות שלה .

ליברטי:
כמו בשימוש הציטוט לעיל ,החירות ,מתייחס החופש לחשוב ולפעול בלי להיות מוגבל על ידי הצורך או כוח ,כמו גם של
הפוליטי ,חברתי וכלכלי נכון ששייך לאזרחי מדינה או לכל האנשים ,שמור את ההגבלות המוטלות עלינו על ידי המוסר של האל.

ולקיום על ההשגחה
אתה רואה ,האבות המייסדים שים שלהם הסתמכות על אלוהים להעביר ביקורת על מעשיהם ועל כוונותיהם .כזה היה את ההקמה של
אהבת האלוהים ואת המוסריות של אלוהים .החוקה ,למרות שיש לא צוואות כזו מכוונת אלוהים ,נכתב על ידי אותם אנשים ,לרוב ,שהיו
מעורבים הניסוח של מגילת העצמאות ,ויש מעין זה הגיוני ודרשה כי חוקים אלה והממשלה בחוקה בבסיסו את המוסר של אלוהים .לכן,
כאשר הממשלה או סוכנויות שלה לקדם התנהגות לא מוסרית ,הממשלה הזאת כבר לא פועל מתוך האילוצים לשים על זה על ידי החוקה
או את המוסר של אלוהים ,ולכן פועל מחוץ שלה חוזה משפטי עם העם.

הפלה
כאשר קבע בית המשפט העליון של ארצות הברית ,הפלות הורשו תחת החוקה ,כך עשתה בלי לקחת בחשבון את המוסר של אלוהים,
ככזה את פסק הדין הוא אנטיכריסט כמו הרצח של ילדים שטרם נולד.

המוסר של אלוהים
הדיבר השביעי
אתה ואזי לא תנאף .אקסודוס 20:14

והתנ ך אומר; זהו העיקרון של הטוהר המיני .הקשורים עיקרון זה הם האיסורים של גילוי עריות ,פיתוי ,זנות ,ניאוף ,וכו '

ניאוף שהוגדרו
" כמו" ,בהתנדבות ליחסי מין בין אדם נשוי ושותף חוץ הזוג כדין ".אם אתה נשוי ,סקס
המילון מורשת האמריקאי מגדיר"ניאוף
עם מישהו חוץ האחת .אתה נשוי ,אז אתה נואפים .אם אתה לא נשוי סקס עם מישהו נשוי ,אז אתה נואפים.
ייתכן שתבחין ,כי אין מין מוזכר .המילים" ,נשואה אדם ",משמשים ,אז אם גבר נשוי ויש לו קשר מיני עם אחרת ,מאשר אשתו החוקית,
ואז הוא ביצע ניאוף .אם נשים מי נשוי יש קשר מיני עם אחרת מאשר בעלה כדין ,היא ביצעה ניאוף .יש גם לציין כי אלו עם מי .יש לך
סקס גם חוטאים בניאוף אפילו אם הם לא יודעים שאתה נשוי.

להיות השטן
אם אתה משקר בנוגע שמצבך המשפחתי כדי לעודד מפגש מיני עם אדם אחר ,אז אתה בקיום אותן סוגי תרמיות שקרים
המשתמשת השטן .אתה הופך את עצמך להיות השטן.
זוכר . :השטן הוא לא יחיד; לוציפר הוא הפרט ,השטן הוא מצב של ישות .השטן הוא האויב שנפלו .ואם תעשי היא הדרך של
השטן ,ואז אתה נפלו ולאחר ככזה להפוך את עצמך אויב של מה מייצג אלוהים .כמו לוציפר ,גרמת לעצמך להיות השטן.

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

עכשיו אני מניח כי היפוכה הוא נכון גם כן .כל אישה נשואה מי מסתכל על גבר אחר עם תאווה ,גם אשמה בניאוף בלבה .יש לי גם
להניח ,כי המשיח מתייחס נשואה לאדם ,מתאווה עבור אחר ,עבור שבאה עם ההגדרה של ניאוף .מה שזה אומר זה שאם נשואים יש
פנטזיות על סקס עם מישהו חוץ בן הזוג שלך ,את הפנטזיות האלו מהווים ניאוף אפילו אם הם לא מתקדמים המעשה בפועל של יחסי מין.
בפסוק זה ישו הוא מלמד את עשרת הדברות ,ולא רק ללמד אותם אבל להרחיב על משמעותם .אם ישוע מלמד עשרת הדברות,
אז זה לא לעמוד על הדעת כי כדי להיות נוצרי עליך לשמור את המצוות של אלוהים ,אשר כוללים את השבת ביום השביעי?

ניאוף שהוגדרו
" כמו :יחסי מין בין זוג מבוגרים אשר לא נשואים זה לזו .הגדרה זו יכולה להתפרש החלה רק על מבוגרים
במילון  Encartaמגדיר"ניאוף
אם אתה מתבגר ,שכן לא תקפים .לכן ,זה הכרחי כי אנחנו יודעים איך אלוהים מגדיר ניאוף.
" כמו" :יחסי מין בין גבר ובין אישה שאינן נשואות ,או כל צורה של התנהגות מינית נחשבת לא מוסרי ".עם הגדרה
אלוהים מגדיר"ניאוף
זו ,אפילו בני נוער יכולים להיות דיבר כמו להיות גברים ונשים; ? לכן החטא של ניאוף לצעירים כל סיבית חטא כפי שהוא נמצא עם
מבוגרים.
בהתבסס על הגדרות אלה ההבנה שלי של ניאוף ו/או ניאוף זה ,כאשר אדם נשוי עוסקת כל סוג של המפגש המיני עם מישהו
מלבד כשבן-זוגה ,שביצעו ניאוף .לשים את זה דרך אחרת" ,כל מין מחוץ הקשר הקדוש של נישואין זה לא מוסרי ,חוטא ולא של
תועבה בפני העיניים של אלוהים".

דבר יפה
מין הוא מתנת חתונה שניתנה ,על ידי אלוהים ,בעל ואישה לתת שיפור האהבה שהם כבר חשים אחד כלפי השני .תחשוב על זה
ככה ,לא נהנה החיה אחרים מסקס .למען החיות זה שרתי מטרה אחת בלבד ,ההולדה של המין ,האיש לעומת זאת גם מרגיש אהבה זוגם.
על ידי שילוב האהבה שאתה מרגיש את בן הזוג שלך עם ההנאה לאקט המיני ,אתה מקבל מלא וניסיון הגשמת רגשי ופיזי .זה יכול

להיעשות רק בין שני אנשים כאשר יש להם את אהבתם זה לזו .בזמן שאתה נהנה מפגש מיני עם כל אחרים לטמא את זה וזה יפה ואתה
פורנוגרפי.

אנשים לא נשואים
איך כל זה מתקשר אנשים לא-נשוי ,ההתנהגות המינית שלהם? אם ניאוף הוא מעשה מיני בין אדם נשוי למישהו אחר ,פרט זוגו
נשוי כדין ,אז איך זה לתרגם לנוער ,שני אנשים שהם לא נשואים?
" כמו" :יחסי מין ,בין בני זוג ,אשר לא נשואים זה לזו".
המילון מורשת האמריקאי מגדיר"ניאוף
אם הגדרה זו נשמע ממש כמו ניאוף ,זה כי זה ,לצורך הפיכתה להבהיר הנוער ,ואנשים אחרים לא נשואה ,אשר גם הם כפופים מצווה זו.
אז בואו נבהיר:
 :1אם אדם נשוי "מרי" עשתה סקס עם מישהו חוץ זוגם" ,מייק" ,שניהם נואפים ,אך הזוג" ,ג'ים" לא חוטא.
 :2אם אדם לא נשואה "מייק" סקס עם אדם נשוי" ,מרי" אז הם נואפים וגם יש לכן שניהם חטאו.
 : 3אם שני אנשים לא נשואים "מייק ,לתבוע" סקס אחד עם השני ,ואז שניהם להתחייב ניאוף ,אשר הוא בעיקרו של דבר זהה
ניאוף זה חטא.
אז זה אומר לנו ככל אלוהים הוא מודאג" ,כל יחסי מין מחוץ לנישואין הוא חטא".

מטרה נעלה יותר
למרות זאת ,האדם הוא חיה של הטבע ולאחר רק מושגת התעלות מעל הבהמות האחרות של העולם כאשר אלוהים ברא את
האדם נפש חיה ,ובכך ליצור אדם-סוג ,יש לנו עדיין את האינסטינקט החייתי של החיות טיפש .אלוהים לעומת זאת ,מיקם אותנו למטרה
נעלה בעולם הזה .לנהל את עצמנו ב מיניות יחסי ,כמו חיות ,מוריד אותנו למצב הזה ,ולכן גורם לנו לא ראוי להיכנס הנוכחות ואת חסדו
של אלוהים.

איש ואשתו
בקיצור ,אלוהים מקבלת סקס רק בין בעל ואשתו נשואים כדין ,כל פעילות מינית אחרת אסורה על ידי אלוהים .לכן אם אתה
לקיים יחסי מין היה הימור ממני לצאת עם מישהו( ,תאריך) ,ואז אתה חוטא חטא ,השטן אוהב אותך .

 .זה לא צעצוע
סקס זה לא צעצוע .תוציא אותם לשחק עם ,זה נועד על ידי אלוהים כדי להיות ההתגשמות של האהבה שאת מרגישה כלפי בן
הזוג שלך ,כל מעשי סקס מגונה בעיניו של אלוהים.

ילד מחוץ לנישואין
בן זונה ,לא ייכנס לתוך הקהילה של האדון; אפילו בדור העשירי שלו האם הוא לא הזינו את הקהילה של האדון .דברים 23:2

אם ילד צריך לבוא בגלל הפעילויות נואפת שלך ,ואז את הילדה",ממזר" אין אפשרות להיות חלק מהקהילה של האדון.
" כמו" :הדומה של סוג ידוע או מינים אבל לא באמת כזה ".אז הילד הזה ,מי נראה לך חף
המילון מורשת האמריקאי מגדיר"ממזר
מפשע כל חטא ,בגלל המעשים שלך נדחתה בחברתה של הקהילה של הלורד ,במילים אחרות ,כניסה לתוך הכנסייה של ישו ,ולא רק את
אחדמתחת אבל הדור העשירי ,מעבר הילד הזה .רק דרך הקהילה עם אחרים ועם אלוהים יכול הפרט יש ידע טהור של רצון האלים ,שלא
לדבר על אחדות עם הקהילה שבה הוא חי.
על ידי הכנסייה ,הקהילה ,אני לא מתכוון"דת מאורגנת" .דת מאורגנת ,הפרשנות של דבריו של אלוהים ,מוכתבים על ידי כמה
שאינם בשליטה ,ולאחר כל פרשנויות בניגוד שלהם הם לא נסבל.
את המשמעות של"בתוך הקהילה ,כנסיית" אנשים אחרים הם של האמונה שלכם ,והוא האמונה של ישוע הבטחה לתחיית המתים
הוא  ,trueאשר נפגשים כדי לדון וללמוד את דברי אלוהים איתך.
בלי ההזדמנות של התייחדות עם אחרים ,ואז הילד ואת צאצאיו הפריע את עבודת האלוהים .אם אתה סוגד לאל בדרך כלשהי
חוץ מזה אשר לו יש הכתיב ,אז אתה לא אוהב אותו בכלל .לכן ,הילד הזה הוא פחות סביר להיכנס לגן עדן ,מאשר ילד שנולד ב
לנישואין ,הכל בגלל חטאיך.
ייתכן כל פלא למה אלוהים יעשה את החיים כל כך קשה עבור ילדה תמימה ,אפילו אלה עדיין להיוולד .זה נראה כמו עונש כזה
לא הוגן עבור אלה אשר עצמם לא חטאו .אני מרגיש סימפתיה עם המחשבה הזאת .עם זאת ,זה לא הילד שאליו מופנית מצווה זו .זה גם
אנחנו תכננו לנאוף או נואפים.
זה אחד הדברים .ישוע הגשים או שאני צריך לומר שניתנו מיושן; דברים  ,23:2כבר לא עושה הילד לשלם עבור החטאים של
הורים .זו הסיבה החטא של אדם כבר אינו על ראשינו .זה החטא הזה אשר נסלח דרך ישו ,רק יכול לקבל מחילה מכל החטאים שביצעת
בחיים שלך אם אתה בתשובה אותם ולבקש מאלוהים לסלוח לך ,וזו עוד סיבה טובה למה אתה צריך לשמור את עשרת הדברות .אם אתה
לא יודע את המצוות האלה ,אז איך לדעת אם אתה חוטא חטא או לא?

איפוק מוסרי
אלוהים רוצה להרשים על כולנו ,כי הפעולות שלנו יש השלכות מעבר לעצמנו .גם אם אנחנו לא יכולים לשלוט על היצר החייתי
שלנו ,המחשבה על הכאב שאנו כופים על כל ילד הוא התוצאה של חטאינו ,ייתן לנו הפוגה ,במטרה לשכנע אותנו מן החטא הזה.
על ידי בעל הממשלות האזרחי להתעלף קונדומים ,אתה למעשה החליפו זה איפוק מוסרי ,ותוך כדי כך הממשל האזרחי מעמיד
עצמו לתוך האופוזיצ יה על המילה של אלוהים . .זה בדרך זו נביאת השקר דרך סממני דת שקר שאנו מכנים ליברליזם ,גורם למלחמה
המוסר של אלוהים.

מיניות הומו
אם אדם משקר גם עם המין האנושי ,כפי שהוא  liethעם אשה ,שניהם ביצעו תועבה ,הם בוודאי להיות אשים למוות; הדם שלהם יהיה עליהם.
ויקרא 20:13

אולי שמת לב שהיה את המילים" ,אחרת" בהסבר שלי לעילt ,שלו היא לציין ,שכל אדם נשוי ,מי שיש לו קשר מיני עם מישהו
ממין זהה שלהם ,מהווה ניאוף או ניאוף ,גם כן.
בגיל הזה ,לחיות ,הומו המיניות אינה נחשבת חריגה על-ידי החברה בכללותה .אז בהקשר הזה ,החוק של המצווה להחיל גם כן .מאחר
שאלוהים מגדיר נישואין כמו להיות בין גבר ואישה ,ניתן רק נישואים ,בעיניו של אלוהים ,בין שני ממין זהה .אשר אמר ,כי אם הממשלה
האזרחית מגדיר הנישואים כדי לאפשר לגברים ייחשב ,אז את המשפט האזרחי הוא באופוזיציה ישירה על המילה של אלוהים ,ולכן הוא
של השטן ,שנפלו אויב אויבי האל ,זה עדיין עוד דרך ונביאי השקר גורם מלחמה על המוסר האלוהים .כי ההלכות למעשה עברו על ידי
הממשלה הליברלית מראה עוד פעם איך ליברליזם הוא שם נוסף השטן או ליתר דיוק בבשורה שקרית של השטן ,הכלי המשמש את נביא
שקר כדי להאריך את המלחמה נגד המוסר של אלוהים.

אלוהים ומיניות הומו
אם אדם משקר גם עם המין האנושי ,כפי שהוא  liethעם אשה ,שניהם ביצעו תועבה ,הם בוודאי להיות אשים למוות; הדם שלהם יהיה עליהם.
ויקרא 20:13

כפי שאתה רואה ,אלוהים מדבר בפשטות על הרשעתו של הומו המיניות . .אני לא רואה .אלוהים בתור נותן גינוי למיניות הומו
כל כך שאלוהים נותן גינוי של כל מין מכבלי הנישואין בין בעל ואישה ,כמו אלוהים עוד יותר מגדיר בתור גבר ואישה.
כל המשמעות של להיות הומו מיני היא לקיים יחסי מין ,זה בעל משמעות אחרת .כי אלוהים ימצא את זה תועבה הוא בגלל זה,
כמו גם הע ובדה כי גבר עם זכר ולא נקבה עם נקבה הוא בסתירה לסדר הטבעי של כדור הארץ כפי שאלוהים ייסד את הסדר .הטבעי
להיות.

עקרו והרס
זה ברור לי ,כי אלוהים אומר לנו כי שניהם מעורבים הם למוות שהאל רוצה כי המיניות ההומו צריך להיות עקרו ,הרס ,כך
החטא לבין המחלה לא יזהם שאר החברה.
קראתי פעם ,לפני כמה שנים ,כי איזה מדען שהיה נחוש כי ישנו הבדל של הכרומוזומים של האנשים שנמצאים מינית הומו ,ואת אלה
שאינן מינית הומו .המדען סיכם אז לכן יש גברים שמעדיפים גברים אחרים לנשים .מה שהמדען מציעה היא שלהיות הומו זה כורח
ביולוגי.
אלוהים ברא זכר ונקבה ,למטרת ההולדה של המינים של כל בעלי החיים בטבע .יכול להיות אין רבייה בין שני זכרים או שתי
נקבות; לכן זה בניגוד לסדר הטבעי של אלוהים.

בחירה לא ביולוגיה
אני חושב כי המדען הזה אולי היה הומו מיני עצמו ,רק ניסיתי לתת אמון להעדפותיו המיניות .הומו המיניות אינה כורח ביולוגי ,אלא עניין
של בחירה ,במילים אחרות ,אתה בוחר להעדיף אחרים של המגדר שלך באותו ובחרת בקבלת בחירה זו ההגדרה שלך של המוסר על פני
אלוהים.
זה לא משנה כי הממשל האזרחי מחוקקת חוקים להסכים איתך או לא חוקי האל הוא הסמכות העליונה בעולם הזה ,ולכן אתה
עדיין לחטוא ,אתה עדיין תועבה בפני העיניים של אלוהים.

"אני ,אני ,אני ",פקטור
יש היבט אחד של כל הומו מינית ,כי באתי איתו במגע ,זה הופך אותם שונה מגברים אחרים ביותר .הרצון זה מרוכזים בשביל
ההנאה האישית והגשמה ,ללא חשש בשביל התוצאה של אופן מעשיהם ,עלול להשפיע על אחרים ,או החברה כולה . .אני קורא לזה לי,
לי ,לי גישה .הם מרכז עולם משלהם ,ויש להם מעט או ללא דאגה הסובבים אותם.

נישואים חד מיניים
סקס כל תועבה בפני העיניים של אלוהים למעט בין ואישה ,זה עוד יותר מוגדרת על-ידי אלוהים כמו גבר ואישה .כל נישואים אחרים,
קידום על ידי ליברליזם ,שהיא הדת של הנביא שקר ,גם אם משפטי לפי החוק האזרחי ,הם החטאים תחת ההגדרה של אלוהים של מה
מהווה זוג נשוי
חוקי האל העליון מעל חוקי האדם ,כל משפט אזרחי שמפר את חוקי האל היא מנוגדת אלוהים ,ולכן היא עצמה חטא .כל חוקים אזרחיים
שנחקקה על ידי כל הממשלות של האדם שמפרות את המוסר של אלוהים הם היבטים של הנביא שווא עובד כדי להרוס את המוסר של
אלוהים.
לא רק חוקים אלה נגד האלוהים ,אבל אז גם הם אלה אשר כתב את החשבון והציג להתייחסות ,כמו גם אלו שהצביעו בעד הצעת
החוק נגד האלוהים .אתה לא יכול לבחור אילו תכונות מוסריות של אלוהים תאמץ . .אתה גם מוסרית כפי שאלוהים מגדיר מוסרי ,או לא.
להיות אדם מוסרי ואז קולות לעשות חוק כי אשר לא מוסרי ,מסיר את הנתיב של יושר ,תודה על השביל שמה.
זה מה הליברליזם ,נביא שקר המהות ,חקיקת חוקים ושיטות הנמצאים באופוזיציה ישירה ועד חוקי האלוהים .בגלל השקרים של
השטן ,תרמיות ,אפילו אנשים שאפשר לשטות בהם .זו הסיבה; אם אתה לא מבין .אלוהים הוא המצוות ,את תורתו של ישו ,אז איך אתה
יכול לדעת מתי אתה חוטא חטא?

אלוהים ישפוט
הנישואין הוא מכובד בכל ,ואני המיטה  :undefiledאבל הזונה שוחרי ואני לבוגד .אלוהים ישפוט .העברים 13:4

בואו נשבור את השקט,

 Defiledהוא בעל משמעות .המילון מורשת האמריקאי מגדיר אותה; כדי להפוך מלוכלך או מלוכלך; לזהם ,כדי להשפיל את
"
המילה"
 purenessאו את המצוינות של; להשחית את.
איך אחד להפוך מלוכלך ,לזהם או להשפיל נישואים? דרך אחת היא על-ידי ביצוע ניאוף ,או מעשה ניאוף ,לפני או לאחר הזנת לנישואים.
אני יודע כי בעידן זה ,לפני החתונה סקס מתקבלת והביטה לאף אחד ,זכר או נקבה ,שמסרבת לקיים יחסי מין לאחר יוצאת לדייט ,הוא
הכי מוזר או חריג ,כל כך מוצלח ונביאי השקר כבר יחליף המוסריות של אלוהים עם מוסריות של השטן .כל כך הרבה קוראים את זה
ורוצה יש אלוהים סולח על חטאיהם ,שלקחו חלק יש זנות ,ייתכן לומר עצמם ,אם כבר ביצעתי חטא זה ,אז איך יכול אני לקוות יש
אלוהים להתקדש נישואין שאני רוצה להיכנס.

מאמינים בישוע
כי לא יאבד יומת באמונתם אותו ,אבל יש חיים נצחיים .ג'ון 3:15

" ,מתייחס "אנחנו אנשים
" איפה"יומת
המפתח להבנת הפסוק הנ ל היא להבין מה זה אלוהים אומר במילים אלה":מי יחיה אותו,
" מתייחס אלוהים-אלוהים .אז השאלה היא",מה זה אנחנו בני אדם צריכים להאמין?
"
הבנים ואת הבנות של איש""אותו
הרשימה הבאה היא רשימה קצרה של הדברים האלה .את צריכה להאמין אם אתה רוצה לתת אמיתי ונכון פולחן לאל הבורא.

מאמינה בתחיית המתים
 .אתה חייב להאמין האל מבטיח את זה .כמו ישו קם לתחייה מן המתים לתוך חיי נצח ,אז גם הוא יהיה להחיות הקדושים שלו
לתוך חיי נצח .אתה הקדוש של אלוהים אם תעברו לידה מחדש של האישיות של מי הוא חטא אחד שעובד כדי לשמור על עצמך מפני
החטא.
 .אתה חייב להאמין ישוע למעשה לתחייה מן המתים על ידי אלוהים האב.

האלוהים הוא האמת
 .אתה חייב להאמין כי האלוהים הוא האמת ,בכל פעם מישהו מדבר דבר שהוא בניגוד האלוהים כגון האמונה הרווחת כמה זמן
יש לי ,עליך לקבל האלוהים ולהאמין דחה החזיק זמן רב.

ישוע הגשים או הביא לסיום
 .אתה חייב להאמין כי תורתו של ישוע הם ההתגשמות השלמה של תורתו של אלוהים ,ישוע לקח את עשרת הדברות אשר לא
היו שלמים ,דרך תורתו של ישוע של ציוויים מוסריים נוספים ,הביא את עשרת הדברות לסיום.

להאמין שישוע הוא "רק בן אלוהים האלוהים"
כי ככה אהב האלוהים את העולם ,שהוא נתן את היחיד ,כי מי שצריך באמונתם אותו לא יאבד ,אבל יש לי חיי נצח .יוחנן 3:16

הצלילים הפסוק לעיל כמו שידור חוזר של הפסוק לפני זה ,אבל יש משהו אחר ישוע מלמד אותנו בפסוק זה.

בנו של אלוהים
 .אתה חייב להאמין שישוע הוא בן האלוהים ,זה אומר שישוע הוא בשר ודם אדם ,נולד של האישה מרי ,אבל הוליד מאת
אלוהי היקום ,הוליד לא על ידי האדם יוסף.

אלוהים בדמות אדם
אבל יותר ,.שישו הוא המשיח" ,אלוהים בדמות אדם"
 .אתה חייב להאמין שישוע הקריב את חייו עד מוות כך שאנו ,בני האדם יכולים להיגאל לאלוהים .רק באמצעות האמונה שלנו
בישוע וכל זה שישוע לימד את יכולים להיגאל מכל אדם.

כדי לשמור שלא לגנות
על אלוהים לא שלח את בנו אל העולם לגנות את העולם; אבל זה בו העולם עשוי להינצל .יוחנן 3:17

לפני הופעתו הראשונה של ישו ,אף אדם לא יכול להיות גאולה לפני אלוהים .האיש שהיה שקוע בחטא של אדם ,עם אין נתיב
זמין כדי להיגאל על ידי אלוהים .בישוע המשיח ,נתיב זה היה זמין לא רק לאלו שחיו מאז ישו ,אך כל אדם גם אלה חיו ומתו לפני ישו.
ישוע הוא הדרך ,הצדקה מקווה הגאולה.

מוצדק בתקווה
חוקי האלוהים ללמד אותנו איך לא לחטוא ,וזה חשוב ,על אף חוטא יהיה להיכנס לגן עדן ,אבל רק אמונה בהבטחות של אלוהים
ושל את תחייתו של ישו אנחנו מוצדקת (לא מובטח) ,מקווה הישועה.
תורתו של ישו אינם גינוי של בני האדם ,אך הם במקום אור הבנה לגבי איך אלוהים מצווה שאנו מעצבים את הכבוד האישי
שלנו ,האישיות ,האופי המוסרי שלנו .אם אנחנו הבנים ואת הבנות של האדם ללמוד מפי ישו ולכתוב מוסר האל על ליבנו ,לאהוב את
אלוהים עם כל שלנו הלב ,הנשמה ,הנפש ,אז נהיה אחד עם אלוהים.

גם כי ימות
ואשר עליו זה לא נידון; אבל ואשר לא מקולל כבר ,כי הוא הציע לא האמין בשמו של בנו היחיד של האלוהים .ג'ון 3:18

להיות נידון הוא להיכשל להיגאל ,להיכשל להיות ראוי לחיי נצח .אלוהים הוא ישות מוסרית ,הוא מצווה שאנחנו הילדים שלו
להיות מוסרי באותה מידה .אלוהים נתן לנו רשימה של ציוויים מוסריים משלו ,וזה לנו ,בני האדם ,כדי ללמוד המוסר לאמץ אותם ואז
לגרום להם את המוסר שלנו .רק אלה אשר מאמין ,עושים את זה ,לעשות את זה ,יש סיכוי הישועה .מי נכשל ,או אפילו אל תנסה ,הם
כבר נידון למוות נצחי.

חשיפת חטאיך
זה הגינוי ,כי האור הוא מגיח לעולם ,גברים אוהבים חושך ולא אור ,כי מעשיהם היו רעות .בכל אחת הרוע כשפים  hatethהאור ,וגם לא יבוא
אל האור ,שמא כדאי שלא להוכיח את מעשיו .ג'ון 3:19-20

" הוא ידע למצוא חרוץ לימוד ומחקר של המילים של התנ ך ,כך אתה יכול לחפש את המילה
" הוא האלוהים האמיתי".אור
"אור
האמיתית של אלוהים ,למרות היותה מוסתרת חלקית על-ידי השקרים של השטן.
" היא בורות ההסתמכות שלך על קבלת מילים של אחרים כמו להיות דבר האלוהים ,ללא חקירה ,מחפש את האמת על
"החושך
עצמך את האמונה העיוורת .
" זה השקר של השטן כי השבת הקדושה של אלוהים הועבר ביום השביעי של השבוע ביום
הצגת הברורה ביותר את"החושך
הראשון של השבוע .שם זה אין הנחיה ,וכמו כן אין המצווה בתנ ך שבו אלוהים או אלוהים אומר לנו כי זה כך; לכן ,אם אלוהים לא דיבר
זה ואז הוא שקר .אם אתה ממשיך לקבל את זה ראשון הוא היום המתאים בשבוע כדי לשמור השבת ,אז אתה אוהב החושך ואני שונאת
את האור על החושך שקריו של השטן ,האור הוא האלוהים האמיתי.

האמת יבוא אל האור
אך הוא זה כשפים יבוא האמת אל האור ,מעשיו עשויים להתבטא ,כי הם נמצאים מחושל באלוהים .ג'ון 3:21

לשים את זה פשוט אומר ,אם חטאת ואתה מסרב לקבל את המשיח ,את המצוות של אלוהים ,כי לשם כך ראשית עליך להכיר את חטאיך
ולאחר תוכחה בעצמך ,אז אתה נגד האלוהים.
אם אינך רואה איזה נזק יש ,דרך סקס עם מישהו חוץ ,בן הזוג שלך ,אם אינך יכול לראות למה אחרים ,אפילו אלוהים ,צריכה להכתיב
לך מה נכון ,מה לא בסדר ,ואז עשית מעצמך כנגד האלוהים ,אלא אם כן לך להתחרט על חטאיך ,אתה כבר נידון באש הגיהינום.

ציד המכשפות של הנשמה
אלוהים אוהב את כולנו ,ורוצה כולנו לבוא אליו ,אבל קודם אנחנו חייבים להוכיח .את עצמנו ראוי .בניגוד הזוויות ,אשר אלוהים
ברא מושלם כבר מן ההתחלה; אלוהים יש שם את האדם בעולם הזה לא מושלם ,עם תאוות וצרכים של החיות .אני רוצה להתייחס הפעם
על כדור הארץ ,כמו כור ההיתוך של הנשמה .אלה מאיתנו מסוגל להיות מחוסמת מזויפים בחום של ההשפעות של השטן ושל גרם
טהור ,יתקבלו בברכה לגן עדן ,אשר הוא הבית של אחוזות רבות ,שדיבר על-ידי ישוע של.

לעיתים קרובות שמעתי כתוב מאת לאלו הרוצים להתפנק התנהגות לא מוסרית",מי אתה לכפות את המוסר שלך עלי?" טוב אני אומר את
זה "אלו האלים מוסר קודם ,הוא נתן לי אותם .הם היו הסטנדרט שבו תרבות המערבית חי 6,000 ,השנים האחרונות ,למרות הניסיונות
של השטן להשמיד אותם .מי אתה חושב שאתה? מיוחד או חכם יותר אלוהים וכל שחיו לפני"
ג'ון  , 3:21מעל ,הוא המפתח .למרות חטאיך ,אם בתשובה ולא נראה ישו להדרכה ,ואז אלוהים תקיים את החטאים מחושל.
" כמו :עבר ואני קרובים של העבר :עבודה , .במילים אחרות ,זה שם בעבר ,כל עוד זה נשאר
המילון האמריקני מגדיר את המילה"יצוק
בעבר ,אתה כבר לא לחטוא נגד האלוהים ,דרך ישו את ייסלח.

ישוע ,גירושין
נישואים זה לכל החיים
הגולמיות נאמר",יומת יהיה לכלוא את אשתו ,תן לו לעשות אותה כתיבת הסכם גירושים :אבל אני אומר לכם ,כי יומת יהיה לכלוא את אשתו,
חוסכת סיבת ניאוף causeth ,אותה נואפים ,:יומת תינשא לה זה גרושים  committethניאוף .מתיו 5:31-32

יש היבט נוסף של ישוע מילים שאני מרגיש צורך להבהיר .שם בן הזוג שלהם משם בגירושין יהיה נואף עצמם אם הם להינשא שוב ,הם
גם לגרום האחד הם נישאים תנאף גם כן .ללא קשר מה משפט אזרחי כלשהו מכריז ,כשאת נישאת ,ככל אלוהים הוא מודאג ,שהנישואים
זה לכל החיים" ,עד שהמוות החלק"
המילים",חוסכת סיבת ניאוף" ,אומר לי כי גירושין מקובל על ידי אלוהים ,רק כאשר בן הזוג ביצע חטאי ניאוף ,ניאוף או כל אחד
אחר המינית פועל מכוסה תחת המצווה הזאת .אז אלא אם כן אלוהים צריך לתת לי סיבה להאמין אחרת ,הפעם היחידה שבה שאדם יכול
להתגרש זוגם ,בלי מבצע ניאוף עצמם ,היא אם בן הזוג שלהם לא היה נאמן אותם קודם.
פסוק זה מדבר על התוצאה על האישה ,אך אני מציע היפוכה לגברים מתקיים גם כן .זה גם עולה ,כי מלבד בגידה ,אלוהים צפיות נחשב
מחויבות לכל החיים .עם זאת ,אם בן הזוג צריך נואפים ,אלוהים אומר לנו כי זה חטא לא תגרום האחר ,שנשארה נאמנה בנישואים,
לחטוא צריך הוא או היא להתחתן שוב לאחר קבלת גט.
זה גם אומר לי ,כי אם הנך גרוש ,לעשות כדי הבגידה של בן הזוג שלך ,אז התחתנת ,אתה לא יבצעו חטאי ניאוף כאשר
התחתנת ,ולא לעשות כי בן הזוג החדש שלך תנאף .אם ,לעומת זאת ,היו האחד הזה ניאוף מחוייב במהלך הנישואין שלך ,גרושים לבין
ואז להתחתן שוב ,כי בן הזוג החדש שלך תנאף ,בדבר משלך החטא ניאוף.

ליברליזם וניאוף
בשלב זה בהיסטוריה ,הייתי עדה אנשים שהתחתנו עם מחשבה בראש אם דברים לא יסתדרו שהם יכולים תמיד לקבל גט
האחרון .קבוצה זו דעתי מבוססת על השפעתן של נביא שקר חוקים אזרחיים במשך הדורות מספר האחרון ,כי בגידה וניאוף אינם חטאים,
אבל היבט נורמלי של להיות אנושי .וכמו שהשתדלתי להפוך נקי כל שאלוהים נתן לי לכתוב ,זאת בניגוד רצונו של אלוהים.

" אתה חייב להאמין בדבר האלוהים ,אחרת אתה נידון כבר.
זכור :מה שישו אמר ב הפסוקים הנ ל ,אשר ימות בו הוא לא נידון.
האלוהים אומר לנו נישואין הוא לכל החיים; לכן אתה חייב להאמין בדבר אלוהים ,ללא קשר מה החוקים האזרחי לאפשר.

ישוע ,נישואין
הפרושים גם בא לו ,מפתה אותו ,ואני אומר לו",זה כדין לגבר לכלוא את אשתו למען כל?" והוא ענה ואמר להם מנוחת עולם",יה לא קראתי,
שהפך אותם בתחילת שעשה אותם זכר ונקבה ,ואמר כי מטרה זו תהיה גבר לעזוב אביו ואמו ,ולא יהיה קליב לאשתו :והם טוויין יהיה בשר אחד? הזין
מהירה של האי הם לא טוויין יותר ,אבל אחת בשר .מה ולכן חיבר האל ,אתן לא יפריד ".מתיו 19:3-6

בברית הישנה ,כפי שכתוב בהלכות משה ,גירושים היו מקובלים ,אבל הנה מה ישוע היה אומר על זה.
הוא אשר גרם להם בהתחלה" ,הוא" איפה אלוהים ,ואת "בראשית" הוא היום השישי של הבריאה ,אשר ביום הבריאה כי
האדם הוא קודם מושם על פני האדמה.
עשה אותם זכר ונקבה ,הוא איך ישו מגדיר "בעל ואישה" .לכן ,הגדרה זו אומר לי שכי "זכר ,זכר או נקבה ונקבה" היא לא
כפי שאלוהים מגדיר זוג נשוי.
למטרה זו אדם יעזוב את אבא ואמא .כאשר אתה גר בבית של אביך ואמך ,חייבים לחיות תחת שלהם סט של כללים ,תמיד
כפופים משאלות ומצוות שלהם.
זוכר :לכבד את אבא ואמא שלך?
כשתתחתן ,הסרת את עצמך ממשפחת זה היה אביך ואני אמהות ,להיכנס לתוך משפחה חדשה של בעל ואישה.
ו האם קליב את אשתו ,ולכן במשפחה החדשה הזו ,אדם חייב להיצמד מקרוב ,בנחישות ,בנאמנות אשתו ,לשים אותה ואת את
החדש המשפחה הראשונה וכל שאר הנאמנות שנית.
הם טוויין יהיה בשר אחד .המילה "טוויין" פירושה שתיים ,אבל בהקשר זה הוא בעל משמעות גדולה יותר .לפני הנישואים,
השניים היו אנשים נפרדים ,אבל כשהם התחתנו .הם הופכים משפחה ,אשר הוא אחד ישות הכוללת הכולל של השניים אבל נפרד
ממשפחת של אביו ואימו.

נישואים הם כמו התפיסה
מה הם לא טוויין יותר ,אבל אחת בשר .כמשפחה נפרדת הם זוג משלה .תחשוב על זה כמו התפיסה של הילד .הזרע של האב
יש חיים בגלל האב ולא של עצמו .הזרע של האמא יש את החיים בגלל האמא ולא של עצמה ,אולם כאשר שתי לבוא יחד ,שם קשר הוא
כבר לא זרע אך ישות חדשה בעל חיים משלו ,שניתנה לה על ידי אלוהים ההתעברות ,כבר לא חלק האב ,רק חלק של האמא הצורך של
החומר עד הלידה .כשאתה חושב על נישואין בדרך זו ניתן לראות בקלות איך בעל ואישה היא משפחה חדשה כבר לא חלק המשפחה של
אבות ואמהות שלהם.

גירושין ,הנשק של השטן
מה ולכן חיבר האל ,אתן לא יפריד .בדיוק כפי שאלוהים אומר לנו להרוג הוא מעשה של הרשע ,כפי ההפלה של ילד שטרם
נולד ,אז גם זה מעשה רוע לגבר להתפרק בעל ואישה .אלה חוקים ליברלית שנחקקה על ידי ממשלות האזרחי לאפשר גירושין תחת כל
מסיבות אחרות ולא רק כי אלוהים מאפשר גירושין ,בניגוד ישיר החוק ואת משמים ,גם כאלה הרשע .כל הרוע יש בבסיסו שקרים של
השטן .זה מוצג איך הליברליזם ונביאי השקר נשק של השטן ,ויש כמה השטן משתמש בנשק הזה כדי לנסות להשפיע האיש המוסריות
של אלוהים.

קשיות הלב
אומרים לו",למה עשה משה ואז הפקודה לוותר על כתיבת הסכם גירושים ,ולשים אותה? הוא (ישו) נאום להם מנוחת עולם",משה בגלל קושי
לבבות סבלה אותך כדי לכלוא את נשותיכם :אבל מההתחלה שזה לא כך .אני אומר לכם",יומת יהיה לכלוא את אשתו ,אבל זה בשביל ניאוף ,תינשא
אחרת committeth ,ניאוף :ואת מי  marriethלה אשר לשים משם נואפים ".מתי 19:7-9

אלה מעל שני פסוקים מדברים על איך הבעל גורם האישה נואפים ולאחר כל בעלה החדש ,כי היא מקבלת נישאה מחדש .אני
נאלץ להוסיף לזה ,זה הבעל זה מעמיד את אשתו משם ב גירושין ,כאשר היה בלי בגידות על ידי האישה ,נואפים אם הוא נישאת מחדש,
אשתו החדשה גם מבצע ניאוף ,אפילו אם היא לא מודעת של גירושין פסולה . .אתה חייב להאמין הנישואים זה לכל החיים ,ולכן לא
להזין לתוך ללא מחויבות מוסרית חיים ביחד.

נדרי החתונה שלך
היבט אחד של נישואין צריך להיות שחדר ,כאן .כאשר אתה עומד בפני מישהו ,להיות כומר ,הוסמך שר ,או כמה בודדים אחרים באופן
חוקי מורשה לבצע את הנישואין ,שתבצע נדר ,הזוג פוטנציאליים שלכם ,כל הנוכחים העד לנישואים שלך .אם תבצע נודר נדר את בן
הזוג שלך להיות ,כמו גם האחרים בנוכחותו ,באלוהים מי יהיה עד הנישואין שלך ,הזמנת אותו או לא ,ואז את מתחייבת הנישואין לכל
החיים.
אם אתה מתחתן עם כוונה או ציפייה כי אם הנישואין לא יעבוד אתה יכול לקבל גט האחרון ,אתה לא באמת מתחתנים תחת
ההגדרה של אלוהים של נישואין ,מה שאומר כי סקס שיש לך עם האדם אשר אלוהים אינו מזהה בתור בן הזוג שלך ,הוא ניאוף ,חטא.
אם אתה רוצה להישאר צייתן האלוהים ,אז הוא מצפה לך לשמור את הנדרים שלך .אם אחרי זמן מה ,אחת או את שתיהן מכם להחליט כי
הנישואין לא כל זה אתה קיוו ,ומחליט לחפש להתגרש ,זכור את הדברים הבאים .הנישואים לא אודות מין ללא חטאים .נישואין זה ,יהיה
חבר נלווה ,שותף לחלוק את חייך עם ,לך לשתף את חייהם .הידידות ,הקשר הרגשי אטום עם אמון ,זה נישואין על.
זכור :מין בין אישה לבעלה הוא מתנה מאלוהים;  .זה ניתן להביא עניבה פיזית בן הזוג שלך ורק אתה משתף .בזמן שאתה
נהנה ניאוף ,אתה להרוס את שיתוף מיוחד כמו גם האמון .יש כמה רגעים של הנאה גופנית ממש שווה לאבד את כל זה?

להורים לא נשואים
בתקופה זו ,השנים המוקדמות של המאה העשרים ,ישנם רבים ,אשר גרים ביחד ,ואת לי ילדים ,אבל לעולם אל תתחתנו בצורה
חוקית .עושה את זה אז הם שניהם אשמים ניאוף? ישנם כמה מי יגיד כן ,ולא של פרשנות המחמירים של האלוהים תעשה .אבל אם
מסתכלים על שיטות של הברית הישנה ,היה לא רשמי רישוי הדרושים עבור זוג מתחתנים .אם ההורים של שניהם מחלו היחס ,ישירות
או בעקיפין על ידי חוסר המעש שלהם ,ואז השני הפך ואישה בהשגחת האל.
כפי שהיה אז ,היום אם ההורים לא מתנגד כי אין חתונה רשמית או רישוי הושג ,ואז הזוג נשוי בדיוק אותו הדבר .הם בחרו אחד
את השני; הם עשו התחייבות זו לזו דרך מעשיו ,אם לא במילים ,ולכן הם נשואים ולכן בהשגחת האל .ברגע שיש להם ילדים הילדים
אינם ממזרים ,אבל הצאצאים משפטי.

לדעתי ,אתה מחליט
 .כמובן ,זאת הדעה שלי; ניתן ליצור דעה משלך מן את לימוד התורה .זו גם דעתי כי אלה שחיים יחד ללא נישואים רשמית יש
פוביה בביצוע למערכת יחסים לכל החיים ,כי הם מאמינים כי הם תמיד חופשיים לעזוב מערכת יחסים שבה אין נישואים.
הם גם חושבים כי הם חטאים ,אם הם בחרו לעסוק רומן עם מישהו אחר ,כי ההגדרה של ניאוף לא תקף ,למה אלוהים כולל
חטאי ניאוף כחלק ואינה כלולה המצווה נגד ניאוף .אמונה זו יש בשורשיו בשקרים של השטן ,והוא רצוף כל כך הרבה נקודות של
שגיאה .אם אתם אוהבים אחד את השני ,רוצה לגור יחד כבעל ואישה ,אז אתם צריכים קודם מתחתנים ,תחת תורת אלוהים אפילו אם לא
לפי החוק האזרחי .החטא הוא עיסוק בפעילות יחסי מין מחוץ לנישואין .כל החטאים שווים להרוג מישהו זה חטא ,לקיים יחסי מין מחוץ
לנישואין הוא חטא ,שניהם להסיר את חסדו של אלוהים.

המוסר של אלוהים
המוסר של אלוהים ,כמו משתקף בעשרת הדברות ומרגיש מסופק על-ידי תורתו של ישו ,נוסדה בשנת לוגיקה .הם אינם רק מורים לנו מה
כן ומה לא נסבל על ידי אלוהים ,אך הם גם מציעים בסיס חברתי האחדות והשלום.
ליברליזם ,כמו הדת של נביאת השקר ,ואת הנשק של השטן ,פרחה ב אירופה ,אמריקה במשך מספר דורות עכשיו ,ומתבטא אם
תשווה לחברה עכשיו מה זה היה אפילו קצת כמו לפני חמישים שנה ,הבדל סטארק .ליברליזם לא השמיע החברה טוב יותר ,אבל כמו כל
דבר הקשור בבשורה שקרית של השטן ,החברה הוא משתולל עם הפשע והיפו הרבה יותר ,שחיתות בכל הרמות של הממשלה והן בכל
הרמות החברתיות.

הפלה ,רצח של ילד שטרם נולד
לא תרצח .אקסודוס 20:13

ליברליזם אומר לנו כי העובר הוא רק נבאדה ביו-מסה ,ולכן הוא לא בן אדם .ככזה זה לא רצח כדי לבטל את ההריון.

ליברליזם אומר לנו כי לאישה יש את הזכות לבחור אם היא לשאת הריון עד תומו ,או לעשות את זה בוטל.
ליברליזם אומר לנו כי הגוף שלנו שייך לנו ,ולכן יש לנו המילה האחרונה .לגבי מה שאנחנו עושים עם גופנו.
הליברלים יש חוקקו חוקים תעשי את זה חוקי עבור נשים לבחור יש את הילד בוטלה ולאחר מכן כדי לעשות זאת ,מישהו
שמנסה למנוע אותה ההפלה מבצע פשע יכול להיות ועצרו קנס .כל זה נמצא באופוזיציה מוחלטת הישירים לרצונו של אלוהים.
השאלה ואז מגיע לזה ,זה העובר מאדם ,כמו כזה תינוק אנושי בתוך לרחם אימו ,נושא אותה זכות לחיים בתור ילד שנמצא מחוץ לרחם

של אימו? נביא שקר( ,ליברליזם) אומר .לא ,זה לא אנושי.

הגדרת נפש חיה
עבור הוא יהיה נהדר בעיני האל ,ישתה יין וגם משקה חזק; הוא יתמלא רוח הקודש ,אפילו מהרחם של אמא שלו .לוק 1:15

בוא נראה איך אלוהים מגדיר כאשר העובר הופך נפש חיה .עבור בני אדם ,החיים הם כלום אלא אם כן יש לנו גם נשמה; כל
עוד זה יהיה גבר הוא רק עוד חיה .לכן ,באיזו נקודה אלוהים עושה את בני ובנות האדם נפש חיה?

יוחנן המטביל
בפסוק זה אלוהים הוא להדריך אותנו זה ג'ון המטביל היה מלא עם רוח הקודש ,ואילו עדיין ברחם של אמא שלו .קראתי בכתבי הקודש
אומרת כי אתה רק מקבל רוח הקודש כאשר אתה אימץ את מוסריותו של אלוהים ולתת פולחן אמיתי ונכון כמו שאלוהים ציווה .זה דורש
מאיתנו ,הידע ,הביא על החינוך.
בפסוק לעיל ,אלוהים אומר לנו ,אשר בדמותו של יוחנן המטביל ,אלוהים נתן את הידע הזה שטרם נולד .אתה יכול לדמיין? נולד
בבית ידיעה מלאה של מילות האל הקדושות? כי ,אלוהים אומר לנו את זה זה גם דרכו של אלוהים מראה לנו אפילו בזמן העיבור ,האיש
הזה הוא נפש חיה . .זה הנשמה עושה את האדם בדמותו של האל; לכן הילד שטרם נולד יוחנן יכול לקבל רק את רוח הקודש אם היו לו
נשמה .זה אומר לי ,כי כל אדם עשוי נפש חיה ההתעברות ולכן לקחת את חייו של ילד שטרם נולד רצח ,כמו לקחת את חייו של ילד זה
נולד מתוך רחם אימו זה רצח.

השטן שונא איש
השטן שונא בני אדם ,הוא יעשה הכל כדי לגרום גבר לשבור את חוקי האלוהים .אם השטן יכול לשכנע אותך כי יש לך את
הזכות להחליט לשאת הריון בלתי רצוי על המונח או לא ,ואז השטן זכה .תורת אלוהים ברור" ,לא תרצח ",אז בשבילך לעשות זאת בכך
בוטלה ילדך ,אתה נופל קצר של חסדו של אלוהים .אם אתה לא חסדו של אלוהים ,אז אתה ארור אש הגיהינום.

עדיין ברחם
מרי ,עלתה בימים ההם ,ולא נכנס לתוך המדינה היל בחיפזון ,לתוך העיר של ג'ודה; נכנסו לתוך הבית של זכריה ו הצדיע אליזבת .ו ויהי ,כי
כששמע את הברכה של מרי אליזבת ,בייב זינקה ברחם שלה; אליזבת הייתה מתמלאת רוח הקודש :לוק 1:39-41

מה פסוקים אלה אומרת לי אלוהים מזהה הילד שטרם נולד יוחנן המטביל וזו של הילד החדש הגה של ישו כבן אדם חי- .הקול
קול של מרי ,מי עצמה היה יזום של ישוע ,הילד שטרם נולד יוחנן זינקה הרחם או אמא שלו .זה ג'ון שונה .לא יותר ממך ,אני או הילדים
שלנו ,אז זה גם אומר לי שאלוהים מחשיב שכל הגה העובר בהיותו נפש חיה( ,אנושי) ,להבדיל בין מיידית של התפיסה.

 .תחשיב את

" המילים האלה אומרים לי? הילד שטרם נולד יוחנן המטביל היה מוכר את הילד
זה" :בייב זינקה ברחמה.

החדש הגה של ישוע בתור אלוהי היקום בגופו של אדם .אז זה אומר לי כי אלוהים אומר לנו כי ילד שטרם נולד הוא לא רק של נבאדה
ביו-מסה אבל אדם חי .שאלוהים מזהה שזה יהיה כך ,אז מי אוהב אלוהים לעשות לא פחות?
ב שאלוהים מחשיב כך ,לאישה לקחת את חייו של אדם אחר (עוברה) היא לשים אותה תוך הפרת מצוות האל ,לא תרצח.
האישה מסכימה לקיים את הילד שלה בוטלה ביצע רצח .הרופא המבצע ההפלה מבצע רצח .הסגל הרפואי מעורב עם הכנת ההפלה
חוטאים רצח .חברי המחוקקים מעורב בכתיבת הצעת החוק המאפשר הפלה ,מי מכן הציע זה ברצח הצבעה מחויבים .חברי המחוקקים
שהצביעו כן בעד החוק הזה ביצע את הרצח .מושל המדינה כי הצעת החוק בחוק ביצע את הרצח .כל האזרחים שהסכימו עם חוקיותו
של החוק הזה מבצע רצח בכל פעם מתבצעת ההפלה.
אבל השטן ,דרך ליברליזם ,אומר לנו גופנו שייך לכל אחד מאיתנו ,לעשות עם כל העונג כולו שלנו ,כפי הראיתי לעיל ,ישוע
אומר לנו סיפור אחר.

להאכיל את כנסיית האלוהים
לוקחים להנחיות לכן אשא את עצמכם ,אל כל העדר ,על אשר רוח הקודש זיווג את המפקחת ,להאכיל את כנסיית האלוהים ,שהוא
הציע לרכוש הדם שלו .מעשים 20:28

בפסוק זה מדובר על מנהיגי הכנסיות הנוצרית השליח פאולוס .פאולוס מזהיר המנהיגים להאכיל את הצאן ,שהינם תושבי
הקהילה המרכיבות את הכנסייה .זה אומר להאכיל את האלוהים האמיתי אל העם ,כדי לשמר ולהמשיך את כנסיית האלוהים דרכים
האלוהים.
פול גם מעדכנת את כל מי לקרוא את המילים האלה ,אשר ישוע שילם הקהילות של כנסיית האלוהים הדם שלו כשהוא נצלב על
הצלב .ככזה האנשים האלה כבר לא שייכים לעצמם אבל לאלוהים ,נקנה ושולם .זה אומר לי ,כי גוף האישה אינה שייכת לה ,זו לא זכותה
להחליט מה היא תעשה עם זה.
לא רק הוא מבטל רצח הילד שבבטנה ,כך גם חושב עצמך מעל אלוהים חטא.

הבטחתו של אלוהים לישועה
כאשר הנך ב הצרה הגדולה ,ואת כל הדברים האלה הם באים אליך ,אפילו בימים האחרונים ,אם אתה מפעיל לאלוהים האל ,ואזי
להיות צייתן בפני קולו; הוא שתדרשו ,לא להרוס לך ,ולא לשכוח האמנה של האבות את אשר הוא  swareועשיתם .דברים 4:30-31

אתה שייך לאלוהים ,ו עליך להיות צייתנים למילה שלו ואתה כדי בכל דרכיו ,אחרת להשיג את מתנת חיי הנצח ,יידע רק מוות
נצחי.
 .זה הליברלית מדיניות של הנביא שווא ברחבי העולם שהפכו הפלה חוקית לפי החוק האזרחי ,אך רק אלוהים יכול לשנות את
חוקי האלוהים .אם אתה אוהב את אלוהים ,זה לא משנה מה המשפט האזרחי אומר ,אתה חייב לקיים דרכי האל ,אחר שאתה מגנה כיליון.

נוסדה בהמוסר של אלוהים
הרשימה הבאה היא רשימה של ציוויים מוסריים של אלוהים כפי שנמצאו עשרת הדיברות ,כמו גם אלה לימד על ידי ישוע .ששת האחרון
של עשרת הדיברות הן של אלוהים תכונות מוסרית מינימלית אתה ואני חייבים לחיות את חיינו על ידי אם אנחנו רוצים סיכוי להיכנס
לגן-עדן ,תכונות מוסריות אלה לימד על ידי ישוע להביא הגשמה של חוקי האלוהים ,ובכך לחשוף את מלוא משמעות מי הוא אלוהים,
דרך אישיותו ,כבוד אישי ,האופי המוסרי שלו .כל אלה הם מותקפים על ידי השטן דרך ונביאי השקר אשר השטן הקימה לאסוף איפה
אנטיכריסט הפסיק.
זכור :אנטיכריסט איבדה את כוחה לניהול מלחמה הקדושים של אלוהים אחרי שנים  .1260ונביאי השקר לקח את הכוח הזה,
והיא עוסקת באופן מלא ולא רק את האיסור של נתינה אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,אלא גם כדי לשמור על המוסר של אלוהים.

Original
I see liberalism as the ideology used by Satan in Satan’s on going attempt to remove God’s Morality from the minds of Man.

