שיעור  ,27לומדים להכיר את אלוהים .אלוהים-
מחפש את אלוהים בחריצות
 .אני אוהבת אותם ,כי אהבה אותי; אלה אשר מחפשים אותי מוקדם
(בחריצות) ימצאו אותי  .פתגמים 8:17
אתה צריך להבין :הנבואות בספרי התנ ך הם למעשה ניבוי אירועים זה יקרה
בעתיד של הזמן כאשר הנביא לראשונה מפרסמת האלוהים כאשר היא ניתנת לו.
מה שזה אומר זה נבואות אלה ,כולל את הצעותיה ארבעת הפרשים ,הן ניבוי
של דברים אשר יהיה ,קשה להבין לא רק מסתורי סיפורים .אלוהים ראה העתיד
ולא יודע מה יקרה ,מאות ואלפי אפילו שנים מראש .הנבואות האלו ניתנות
בשבילך ובשבילי .כדי להזהיר ,כך אנחנו יכולים להיות מוכנים כאשר הם קורים.
יודע גם :שאלוהים נתן לנו את התנ ך .כך נוכל ללמוד עם התמדה כי הוא
שוחח עם הנביאים שלו .על ידי לימוד האלוהים ,אנחנו יכולים עם הסבלנות ועל
ידי מתן תפילה לאלוהים ,כדי להבין מה זה אלוהים רוצה שנדע .אלוהים ,אני צריך
להיות מצ'ארלס בור של מי הוא ,מה השבעו אלה אינם מספקים אמיתי ונכון
תפילה לבורא שלהם .אלוהים אומר לנו שהוא אוהב אותנו ,כי הוא רוצה שאנחנו
אוהבים אותו .הפסוק הבא משקף את זה.
אם אתה אוהב את אלוהים .אלוהים ,אז הוא יאהב אותך בחזרה ,אלוהים
יתייחסו אלייך כמו הבן שלו .שינהגו בנו הוא להיות זכאי הירושה של אלוהים,

אשר חיי נצח לגן עדן .רק את הבנים האל יקבל מתנה נפלאה זו מאביו .כל אדם,
זכר ונקבה הם ילדים של אלוהים ,אבל כדי להיות בנו של אלוהים ,עלינו להיות
צייתנים מצוות האלוהים.
בפסוק לעיל אלוהים אומר כי הוא אוהב אותנו ,אבל הוא שם אזהרה על כך
באומרו כי אנו גם חייבים לאהוב אותו .הוא האמין על ידי כמעט כל מי דיברתי
כי אלוהים אוהב כל אדם ,ללא סייג ,ובכל זאת בפסוק זה שאלוהים אומר לנו,
"אני אוהב .אז את אוהבת אותי" .אם אתה מקבל שדברי האל היא האמת ,אלה
שנאמרו ע י אלוהים לכלול הסמכה .זה אומר לי כי אם לא להראות את האהבה
שלך עבור אלוהים אז הוא עשוי לא אוהב אותך.

אין מין בגן עדן
בתחיית המתים הם לא להתחתן ,ולא ניתנת בנישואין ,אלא כמו מלאכי אלוהים
בגן עדן  .מתיו 22:30
כדי להיות שבנו של אלוהים לא מונעת נשים ,שאין מין בשמיים;  .אלוהים
רואה רק את אלה המהווים הקדושים של אלוהים ואת מי שונא את אלוהים על ידי
להיות באופוזיציה כדי או ציות האלוהים.
סקס הוא היבט של הרבייה של המין האנושי; לכן סקס הוא היבט ארצי לא
היבט של הרוח .כשאתה חי לנצח ,יש צורך של סקס ,אז כל מי הם הקדושים של
אלוהים ,להיות הסתכל על-ידי אלוהים כמו ללא מין ,אבל יהיה יותר אוהבת את
המלאכים ולא כמו איש זה ניתנת תמיכה לפי הכתוב לעיל.

מה זה אומר לי הוא אם יש נישואים בגן עדן ,כי אלה בגן עדן לחיות לנצח,
ההולדה יש מקום ,כלומר גם מין יש מקום גן עדן ,זה אומר כי כאשר אלוהים
מסתכל על ילדים האדם ,זה לא כמו לראות זכר או נקבה ,אך אלה שאינם וצייתן
אל האלוהים ואלה שאינם.
שימו לב :כל הילדים של הגבר ,זכר ונקבה ,הם ילדים של אלוהים .כאשר התנ
ך משתמש את המילים" ,הבן או בנים ",אלוהים לא מתייחס רק על הזכרים של
המין האנושי ,אבל של זכר ונקבה .שאין מין ,בשמים ועל חיי נצח.

איך להציג את האהבה שלנו
ואז אלוהים אומר לנו איך להציג את האהבה שלנו .אלה אשר מחפשים
אותי מוקדם (בחריצות) יהיה למצוא אותי  ,או כיצד באה לידי ביטוי האהבה
שיש לנו אותו בלב שלנו לתוך מוחשי .אם אתה .מחפש להבין מי הוא אלוהים ,כל
מה שהוא מייצג ,דרך לימוד ומחקר של הספרים של התנ ך ,אלא גם של אשר את
ההיסטוריה נובאו בתנ ך האירועים האלה שבאו להעביר ,אז אלוהים יסייע לך
חפש את האלוהים האמיתי.

 .זו אהבה
זה היא אהבה את זה .אנחנו הולכים אחרי מצוותיו . .זה המצווה ,",כפי
שמעתם מההתחלה ,אתם צריכים ללכת זה "-יוחנן השני 1:6

ye

מצוות האלוהים סוכמו על ידי עשרת הדיברות ,עשרת הדיברות הם הבסיס
היסוד של כל מה שישו .לימד .מה הפסוק הנ ל אומר ,לך ולי .להצגה או המניפסט
שלנו אהבה לאל ,אנחנו חייבים לציית ולשמור את עשרת הדיברות של אלוהים.

בחדר כס המלכות של אלוהים
אחרי זה אני נראה ,והנה ,הדלת נפתחה בגן עדן :ואת הקול הראשון אשר
שמעתי היה כביכול של חצוצרה מדבר איתי; אשר אמר",לפלירטוט ,ואני אעשה
שהשמן עליך דברים אשר חייב להיות להלן ".התגלות 4:1
על מנת להבין בצורה הטובה ביותר למה האדם הוא ברציפות מעורב במלחמות ,ולכן למה אלוהים נותן ניבוי של המלחמה
האחרונה של אדם מול אדם ,אשר אלוהים קורא המלחמה הגדולה ,אתה צריך להבין כי השטן ללא הרף מנסה להתרחק איש אמת ותקן
פולחן האל . .זה השטן זה הסיבה הליבה כל המלחמות שאי פעם נלחמתי על ידי העם נגד המדינה או נגד אנשים
ספר ההתגלות נכתב על ידי השליח יוחנן העולים בחזיונות שניתנה לו על ידי ישוע המשיח .החזיונות האלה הגיעו בזמן ג'ון
התקיים אסיר על האי פטמוס עבור הפשע של הטפה שישוע המשיח ,בן האלוהים .באחד החזיונות האלה ג'ון ניתנת הצצה לתוך גן עדן,
על כס המלוכה חדר האלוהים אשר ג'ון ואז כותב ,מפרסמת כך כל הדורות יכול לבוא לדעת מיהו אלוהים.
בפסוק הנ ל ,שיחות ישוע החוצה כדי השליח יוחנן" ,המזמינות ",זה אלוהים מזמין ג'ון לעלות לגן-עדן כך ישו יכול להראות
דברים ג'ון זה יקרה לאורך זמן או בעתיד של ג'ון .

קול צלילי חצוצרה
א קול כמו של חצוצרה

 ,אם אי-פעם שמעת חצוצרה ,זה חזק לכן ,הקול הזה הוא מדבר ג'ון הוא בקול רם ,אבל

הוא גם נגינה נעימה לאוזני ,לפחות שזה נעים האוזניים של אלה אשר הקדושים של אלוהים ,אם אתה חי את חייך תוך ציות האלוהים ,אז
קולות אלה יהיה צווחני ולא נעים לאוזניים שלך.

בטח מכאן והלאה
דברים אשר חייבת להיות להלן ,אומרת לי שזה לא חזון של העבר ,אומר המילה להלן  :שעדיין לא הגיע או בעתיד .לכן ,זה
חיזיון של העתיד ,אבל עתיד זה חייב לבוא נבואה העתידיות ,או להעביר.

לאלוהים יש את היכולת לראות העתיד ,לא החי האחר להיות ביקום הזה יש את היכולת הזאת ,אבל הם ינסו לשכנע אותך כי הם
עושים .כאשר אלוהים אומר לנו משהו יקרה או יתממשו ,זה לא בהכרח כי הוא יגרום לזה לקרות ,אך כי אלוהים ראה את זה קורה.

כס המלכות של אלוהים בגן עדן
 ,מיד הייתי ברוח; הביטו ,כס מלכות הוגדר עדן ,ועוד אחד ישב על הכס.
התגלות 4:2
השליח יוחנן נלקח ברוח לחדר כס המלכות של אלוהים .אני חייב להודות ,אני מקנא ג'ון כאן .בזמן שהוא עדיין חי ,הלך על
העולם הזה בתור בן אדם ,הוא ויתר תובנה של החיים יהיה כמו בגן עדן ,ואני לא סתם מקום בגן עדן אלא לתוך חדר מאוד כס המלכות
של אלוהים.
התיאור לעיל אני לוקח ללב ,ומקווה כי אני ייחשב ראוי להיכנס לגן עדן גם כן .לקחתי את הצעד הראשון שבקבלת המשיח
כמושיעי ,אך שמירה על מצוות האלוהים ,לפחות שניים מהם ,כבר אתגר אחרי חיים שלמים של בורות ונוהג לעשות דברים אחרת .אני
לא אגיד לך איזה שתי דברות .יש לי בעיה עם זה ,כי זה ביני לבין אלוהים.

צלם אלוהים
אשר היה הרואות כמו ג'ספר ואבן הסרדינים :והיה קשת עגולה על כס
המלכות ,באופק כמו בפני אמרלד .התגלות 4:3
אני בטוח ,כאשר ג'ון הוא משמש את המילים האלה ,התיאור שלו של האל ,אותו ואת אלה של היום שלו ,זה יהיה מובן .מצד
שני ,אין לי מושג איך הסרדין אבן נראה אפילו ג'ספר אינה משהו שאני בטוח שראיתי אי פעם ,לכן חיפשתי אותם למעלה במילון.

מוגדרת "סרדין אבן"",Sardion " ,ממשמעות השורש"אדום") ,פנינה של צבע
הדם-אדום ,אדמדם שקוף יקרות־למחצה אבן קשה .זה נקרא " "Sardiusכי ממנו
סרדיס ב לידיה הושג . .זה מפורט בין אבני יקרות של המשכן הגדול של הכוהן
(אקס .)39:10 ;28:17

"ישפה" מוגדרת בתור :כלקדון אדום ,ברזל מניבי ,בשימוש תכשיטים וחפצי
נוי-
שוב אין לי מושג מה "כלקדון" הוא .אז בדקתי את זה במילון גם :אבן יקרות־למחצה שקוף או אפרפר זה מגוון של קוורץ
מפוספס ,פנינה בשימוש קישוטים .
עם הגדרות אלה ,יש לי קצת מושג על מה .ג'ון מדבר של ,אבל אני מודה ,אני לא לגמרי ברור .ג'ון נותן תיאור של איך נראה מי
יושב על כס המלכות של אלוהים ,לכן אני מניח שזה תיאור של אלוהים .אלוהים מעולם לא גילה הצורה שלו ,אז אין לי שום דרך לדעת
אם החזון של אלוהים הוא מדויק או רק את האובך חזון של הנחשף של ג'ון.

עשרים וארבע הזקנים
עגולה על כס המלכות ,היו עשרים וארבע מושבים :ולא על המושבים ראיתי
עשרים וארבע הזקנים יושבים ,לבוש בכחול לבן לבוש; והיה להם על כתרים
הראשים שלהם זהב -התגלות 4:4
עשרים וארבע משמע 24 ,שעות ביממה ,לבוש בגדים .הסמליות של לבוש לבן מסמל כי הזקנים האלה התנקו מכל החטאים,
וזה מזכיר לי כי הן ממסופרות הקדושים האלוהים.

שבעה רוחות של אלוהים
מתוך המלכות המשיך ברקים ו  thunderingsוקולות :היו שבע המנורות של האש
הבוערת לפני כס המלכות ,שהן שבעה רוחות של האל .התגלות 4:5
זו דעתי ,ולכן למיטב הבנתי "הרוחות שבעה של אלוהים" שבעת ימי הבריאה ,הקמת שבת ביום השביעי .זה על אלה כי
אלוהים הקימה את סמכותו על שמים וארץ .הבנה זו אינה זמינה מיידית מן הפסוקים של התנ ך ,אבל בהרצון שלי כדי להבין ,נתתי
תפילה לאלוהים ,ההסבר הנ ל הוא מה אלוהים הראה לי.
אם אתה משווה את כל האירועים בספר חזון יוחנן שם משמש הביטוי הזה" ,הרוחות שבעה של אלוהים" זה נותן אמון על
ההסבר הזה גם כן .כאשר אלוהים ברא את היקום הזה ,הוא הקים על פני האדמה כי יהיה שבוע  7יום ,מותר שבדרך ששת הראשונים של
אותם ימים שאדם יעשה כל עבודתו ואת הדברים הנדרשים כדי לקיים את הגוף ,אך ביום השביעי ,האיש להפריש חששות של הגוף ולתת
מועדים לדברים האלה לתת מזון לנשמה .אלוהים קרא היום השביעי הזה ,יום השבת של האל ,יום קדוש של מנוחה מעבודה ,יום של

התייחדות עם אלוהים .ובגלל זה ,שבעה רוחות של אלוהים הם שבעה ימים בשבוע .כל יום של השבוע מביא אותך קרוב יותר היום
השביעי ,התייחדות עם אלוהים.

עדן כמו ים של זכוכית
 ,לפני כס המלכות שם היה ים של זכוכית דומה קריסטל :בתוך המלכות ,סיבוב
על כס המלכות ,היו מלא בעיניים מארבע הבהמות לפני ומאחורי .התגלות 4:6
אני רואה מארבע הבהמות האלה כאל והודיע לי כי הוא אלוהים יצר אחרים מאשר אדם וכי אלוהים עשה את החיות האלו חיים
נשמות ,כפי שעשה האדם נפש חיה ולך .אלה לא מלאכים ,כי אלוהים מתייחס אליהם כמו חיות ,כמו האיש חיה של כדור הארץ .זה אומר
לי כי אלה "החיה" לתת סגידה לאלוהים באו מעולם אחר ביקום הזה ,בדיוק כמו אדם יוצא מן העולם .אם אי פעם תהית אם האדם היה
לבד ביקום כולו ,לדעתי עם פסוק זה אלוהים אומר לנו" , ,לא! האיש הוא לא החי היחיד הנשמות יצרתי" .

מארבע הבהמות בגן עדן
 ,החיה הראשונה היה כמו אריה ,והחיה השני כמו עגל ,ו החיה השלישית היו
פנים כאיש ,החיה הרביעית היה כמו הנשר המעופף .מארבע הבהמות היה לכל אחד
מהם שש כנפיים עליו; והם היו מלא בעיניים בתוך :הם לנוח לא יום ולילה ,אומר,
הקדוש ,הקדוש ,הקדוש ,האל ,אשר היה ,ויש לבוא .התגלות 4:7-8
מארבע הבהמות האלה נותנים סגידה לאלוהים ,אשר נותן תמיכה לרעיון החיות האלו הן כמו גבר ,נשמות החיים וחיות לא רק.
בלי נשמות בעלי מסוגלת לתת פולחן ,רק אלה להבין בין טוב לרע ,מודעות עצמית ,יש את היכולת להבין ולתת לכן פולחן.

להנאתם של אלוהים
החיות האלה נותנים כבוד ואת בזכותו ,התיישב על כס המלכות ,שיעניקו
בשביל לנצח ,זקני עשרים וארבע נופלים לפניו ישב על כס המלכות ,ואת יסגדו לו
שישו הזה לעולם ועד ,ולא להטיל כתרים שלהם לפני כס המלכות ,אומר".הנך ראוי,

אדוננו ,לקבל את התהילה ואת הכבוד והכוח :כי אתה  hastיצר את כל הדברים,
ועבור את העונג הם ,נוצרו" .התגלות 4:9-11
למקרה שלא שמת לב ,החיות האלו נותנים סגידה לאלוהים ,גם לדבר רק יצורים אינטליגנטיים יכול לעשות ,לא חיות . .זה עוד
חתיכת ראיה לי כי התזות חיות חיים נשמות ,כמו גבר

פסוקים

אלה ,מקבלים את התיאורים של ארבע חיות ,אך החיות הם לא מה הם חשובים .ג'ון מוצג החיות מוזר הם לסגוד

לאל ,וגם כי אפילו זקני ,ללא קשר תחנת או מצב בגן עדן ,לקבל למטה כדי לעבוד את אלוהים .אלוהים הוא הקדוש ברוך הוא ,שאלוהים
הוא הבורא ,לפיכך ,אלוהים הוא ראוי שלנו בכבוד ובהערצה.

הבורא של כל הדברים
לקחת

הערה :הפניה ב שלהם תחינות ניתנת לעובדה שאלוהים הוא הבורא ,כי אתה  hastיצר את כל הדברים ,כל זה ,וכל

זה קיים ,כי אלוהים רצה בכך מאוד ,וכי כל הבריאה היא להנאתם של אלוהים ,ועבור את העונג הם ,נוצרו .אם ההנאה אלוהים בוחר
להרוס כל מה שהוא יצר ,הוא יכול .למעשה ,זה בדיוק מה הוא מתכוון לעשות.
זכור :הדיבורים של גן עדן חדשים וארץ חדשה .כל זה ייעשה ,חטא יוסרו ממנו ,וזו הסיבה של חטא זה נזרקים לתוך אש
הגיהינום ,לא ייזכרו ,כי שמים וארץ כי הם גרו ,יהיה לא יותר ,הם כלל לא יתקיים ב חדשים וארץ חדשה .זה ניתנת תמיכה של התגלות
פרק . 21

 .אנחנו שייכים לאלוהים
זה בגלל שאלוהים הוא הבורא של כל הדברים ,מה שנותן לו את הסמכות לתת לנו את המצוות לגבי איך צריכים לחיות את
חיינו .אתה רואה ,הוא שייך לנו ,הוא נוצר או גרם לנו ,ולכן הוא שייך לנו .כאשר ישוע מת על הצלב ,אלוהים לרכוש את הנשמות שלנו
עם הדם של הבן שלו .אז כאשר הליברליזם מטיפה כי גוף האישה שייך לה" ,זה הגוף שלי ,אני יכול לעשות מה שאני רוצה ",ואם היא
בוחרת לא לשאת את המונח הריון אבל  chosesלעשות הפלה ,זה שקר לספר לך על ידי השטן .הגוף שלך ,הנשמה שלך ,עלייך ,הכל
שייך לאלוהים .בתמורה שלך חיים ושימוש של הגוף שלך ,אלוהים מצפה כי אתה מציית המילה שלו .אם אתם מצליחים לתת הפולחן
לאל שלו בשל ,חי על מצוות האלוהים ,אז כל מה שיש ,הגוף ,הנפש ,החיים יילקח ממך בעת יום הדין.

טאהרה
לחשוב על זה

כדלקמן :היקום הזה הוא ארגז החול של אלוהים .כל הצעצועים זה שייך לאלוהים .אתה אחד של נכסיו

גם כן .אם אלוהים בונה ארמון בחול כדי שתוכל לשחק עם ,אבל אז אתה לא מצליח לשחק לפי הכללים שלו ,הוא יכול ,אם הוא בוחר,

לקחת את הטירה ושבור אותו .אני לא אומר שזה מה שאלוהים יעשה; זה רק כי זה זכותו לעשות כן .אנו חייבים לחיות את העונג שלו,
לא שלנו.

הסימן-ההודעות החיים לגאולה
דברתי אלוהים ואת כל אלה מילים ,אומר",אני ה' האל ,אשר הביאו לך לצאת מארץ מצרים ,מבית עבדים .לא תהיה אלים אחרים

לפניי " .אקסודוס 20:1-3
בכל מקרה ,אף אחד לא סיפר את זה ,אלוהים רוצה להכיר אותו ,באופן אישי ,אינטימי .בפסוקים  3שלעיל שהאל רוצה שנבין
הוא "אלוהים שלנו" ,כי זה רק אליו כי אנחנו צריכים לתת הפולחן שלנו .חוקים או המצוות שלו הם  guidepostsלהראות לך .איך
נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,ואיך לא לחטוא .לחשוב על מצוות האלוהים באופן הבא.

המשל של הטיול
אתה מכין לטיול ביעד רכב-הולך ממדינת המרכזי ,ניו-יורק דנוור ,קולורדו .כדי לדעת איך להגיע לשם ,להוציא את אטלס
נסיעות ,ציירו קו לאורך המסלול בו אתה צריך לקחת כדי להגיע ליעדכם.
כשמושכים מהחנייה שלך סוף סוף אתה מחליט כי יש את המסלול למטה בזיכרון ,כך שתמקם את האטלס במושב האחורי מתוך
להגיע .שאפשר להגיע עיר גדולה ,כבישים מהירים רבים אחרים מצטלבות לתוך תוואי שאתה חייב לקחת .יש שילוט ,עם המספרים של
המסלולים לנצל את זה או את העיר .תמצא כי אינך בטוח איזה כביש עליך להפעיל כדי להישאר על המסלול הנכון ,אז יש לך לעצור בצד
כדי לאחזר את האטלס מהמושב האחורי.
במשל זה ,נסיעות אטלס הוא התנ ך ,הדרך הנכונה ,הקו שמתחתם וזה בדרך הישר; שילוט הן עשרת הדברות .אם לא תשמור
את עשרת הדברות ללב שלך ,יכול ללכת לאיבוד ,קח פנייה לא נכונה מהכביש הראשי אל הגאולה ואל הרוח על אחד הכבישים רבות
שמה.
אלוהים נתן לנו את עשרת הדברות ,כתוב באבן ,כך לא ניכנס מבולבל בקשר לאיזה כיוון אנחנו צריכים ללכת כדי להגיע ליעד
שלנו לגאולה ,לא ללכת לאיבוד בדרך שמה לאורך הדרך.

עשרת הדיברות
 .1תהיה לא אלים אחרים לפניי
 .2לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה ,או כל דמיון דבר זה בגן עדן לעיל ,או זה בעפר שמתחת ,או זה במים מתחת לאדמה :אתה
ואזי לא להשתחוות עצמך אליהם ,או לשרת אותם :האל ,האל ,אני מקנא באלוהים ,לבקר את אשמת של האבות על הילדים
בפני הדור השלישי והרביעי של אותם ששונאים אותי; ורחמים  shewingבפני אלפים מהם לאהוב אותי ,ושמרו מצותי.

 .3אתה ואזי לא תישא את שם ה' האל לשווא; כי האל לא יחזיק אותו מי זה לקח את שמו לשווא.
 .4יום זכור השבת ,כדי לשמור על הקדושה .שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל 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 :בשישה ימים האל ברא שמים וארץ  ,הים וכל אשר בהם ,נח ביום השביעי; הזין מהירה של
האי האל בירך את יום השבת ,ואת זה Hallowed
 .5לכבד את אביך ואת אימך :כי יאריכון ימך עשוי להיות ארוך על האדמה אשר האל האל נתן לך.
 .6לא תרצח.
 .7אתה ואזי לא תנאף.
 .8לא תגנוב.
 -9ברעך עד שקר נגד  thyשכן.

-10

לא תחמוד בית רעיך ,לא תחמוד אשת רעיך ,ולא המשרת שלו ,לא משרתת שלו ,ולא שור שלו ,ולא את התחת שלו ולא

כל דבר זה רעיך .אקסודוס 20:3-17
זוכר :הסברתי כי ישנם שלושה הבריתות הראשי כי אלוהים עשה עם איש
הראשון עם אברהם על יצחק,
השני עם משה ,אלה שהגיעו ממצרים.
השלישית עם הקדושים האלוהים שבאים אלוהים באמצעות ישוע המשיח.
הסיבה שאני מחשיב את הברית שאלוהים עשה עם משה ,האמנה השנייה ,היא כי האל מבהיר ,את עשרת הדיברות ,אשר זה
אומר לחיות דרך האלוהים .על ידי  codifyingחוקי האל( ,עשרת הדברות) ,ויש להם זה לרשום את .ופרסמת ,זה נותן ספציפי וקל
לזכור רשימה של מה שאלוהים דורש הקדושים שלו.

חוקים של אהבה
דבר נוסף שאני רוצה קרדיולוגים .עשרת הדברות חוקים של אהבה .אם נדע מה מהווה חטא מראש אתה יודע מראש ,איך לא
לחטוא . .זה למה ,כל הניסיונות האחרונים האלה על ידי הנביא שווא כדי להכפיש וכדי להסיר הפניות האל או את עשרת הדיברות ,הוא
כל כך מסוכן כדי איש אם יש מעולם לא קראו את עשרת הדיברות ואנו אף פעם להבין את משמעותם ,אז לא נדע איך לא לחטוא . .זאת
הכוונה של השטן ,כדי להסתיר או לבלבל את האמת עם השקרים שלו ,תרמיות

השטן שונא את אלוהים ,כי אלוהים ברא את האדם ,השטן שונא איש ,אם השטן יכול למנוע ממך להשיג חיי נצח ,ולאחר מכן
הוא הצליח לשלול אלוהי אתה ואתה מאלוהים .אתה אוצר לאלוהים ,כל זה אתה ,חוויות החיים שלך ,את אהבתך ואת ההצלחות ,כולם
הם בעלי ערך לאלוהים .אם נכשלת להישאר נאמן הפולחן של אלוהים ,אז אתה יאבדו לאלוהים.

היה מושלם
וכאשר אברם בן תשעים שנה ,תשע ,האל הופיע אברם ,ואמר לו",אני האל; הליכה לפניי ,והיה מושלם ".בראשית 17:1

קדושה של אלוהים
מה אלוהים אומר הוא שהוא רוצה את אברם להפוך הקדוש של אלוהים .דבר אחד כי אתה עשויה או לא עשויה להיות מודע ,אך
אלוהים גרם לזה מילים אלה דיברתי אברם נרשם שאתה ואני .לקרוא את זה ,היא כי הן חלות על כל אדם ולא רק אברם .אלוהים רוצה
את כל הילדים שלו ללכת לפני אלוהים ,יהיה מושלם.

הגדרת שלמות
פרשנות זו של מה אלוהים אומר אברם הוא נתמך על ידי המילים הבאות" ,והיה מושלם ".אלוהים אומר ,לא מבקש ,אברם
יהיה מושלם שלו בהליכה לפני אלוהים .מה אלוהים אומר על ידי "מושלם  ,לדעתך?"
המילה "מושלם" יש מספר משמעויות תלוי איך משתמשים במילה ,ההגדרה הטובה חל על השימוש הזה היא.Faultless :
להיות " "Faultlessבעצם להיות ללא רבב ,ללא רבב ,ללא רבב ,irreproachable ,ו" -הנכונה" .אלוהים אומר אברם מה הוא צריך
לעשות הואללכת בדרכים של אלוהים ,ולא להיות ללא דופי ונכון כל מה שהוא עושה " .כזו היא אותו הדבר כמו המשמעות נמצאו
עשרת הדברות ,ובגלל זה אני אומר כי הם היו קיימים לפני הזמן של משה ,הם פשוט לא נכתבו לפני.

התהלך לפני
מה עושה אלוהים אומר כאשר הוא אומר" ,התהלך לפני ?" את חושבת שאלוהים רוצה .אברם ללכת לפניו כך אברם יכול
להוביל את הדרך לאלוהים? אני לא חושב כך אני מציע כי אלוהים רוצה כי אברם הולך דרך האלוהים ,אז אלוהים מי שומר אברם יוכל
לראות את הכבוד ,אוהב כי אברם נותן לאלוהים בצייתנות שלו לאל.

דרכיו של אלוהים
מה הוא הדרך של אלוהים? על מנת להבין תחילה עליך להכיר מיהו ומהו אלוהים מה שהוא מייצג ,כבודו האישי ,איזה סוג של
אישיות יש לו ,והוא הדמות המוסרית שלו . .את זה שאני מאמין שאת יודעת ,שיש לקרוא את זה רחוק בדפים האלה משיעורי של דף
אינטרנט זה

דרכים האלוהים מוכשרות כאשר אתה לשמור את המצוות של אלוהים חיים לפי התורה המוסרי של ישו המשיח ,שהוא גם
ההגדרה של מה זה אומר להיות צדיק .
למרות שישוע היה עדיין להיוולד בזמנו של אברהם ,לכן היה עדיין חייב ללמד אותנו משהו ,למרות זאת ,את אשר ישוע לימד,
קיים כי אלוהים הוא נצחי אל הנצח ,תורתו של ישו הן תכונות מוסרי נצחי זה הן תכונות מוסריות של אלוהים .אז למרות שישוע לא
לימדו אותם עדיין ,זה לא אומר שהם לא ידוע על אברם .אשר ישוע לימד הוא זה אשר ניתנה ישו על ידי אלוהים האב ,אלוהים להיות
נצחי כדי נצחי ,אז גם זה דרכים האלוהים.
כדי לשמור על כל הדרכים של האל הוא לשמור על תורתו של אלוהים ,תורת אלוהים מסוכמים בעשרת הדברות .רק בגלל
שהם לא נכתב (מעוגן) ,בזמנו של אברהם ,לא אומר שהם לא קיימים עדיין.

אלוהים נח ביום השביעי
ובכך את השמים ואת הארץ היו מסתיימות ,ואת כל מנחה אותם .על האל ביום השביעי הסתיימה עבודתו שהוא עשה; שהוא נח

ביום השביעי מהעבודה שלו שהוא עשה .בראשית 2:1-2
שני פסוקים אלה הופכים את זה מאוד ברור כי למעשה ,ינוח על היום השביעי של יצירת .לחיות את חייך בדרך של אלוהים,
אתה בטח צייתן דברות האלוהים ,אם אלוהים נצפתה היום השביעי יום מנוחה ,ואז כדי וכך גם אתה.

אדם חייב לנוח ביום השביעי
שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל ביום השביעי השבת של האדון האל ,זה אשר תעשה עבודה.

אקסודוס 20:9-10
שוב  ,בפסוקים אלה שני ,אלוהים מתנהג מאוד ברור ,כי אלוהים נח ביום השביעי ,אז כך גם כל אדם חייב לנוח ביום השביעי.
למרות ההבהרה של פסוקים אלה ,העולם כולו הוא האמונה ביום ראשון או ביום הראשון יום לורדים המנוחה .אני מחשיב את זה יהיה
באשמתו של השקר הגדול של השטן.
שקרים רוב מתבססים על  90%אמת ,רק  10%שקר ,אבל עם שמירת יום הראשון של אלוהים יום של מנוחה ,אין שום דבר
בכתבי הקודש נאמר על ידי אלוהים או על ידי ישוע זה מעניק תמיכה השקר הזה ,עדיין העולם מאמין שזה יהיה נכון למרות שזה שקר
 100%עם לחלוטין אין אמת בזה.

אני אהפוך את האמנה
ואני יעשה את ברית ביני לבין הריני ,יתרבו עליך מאוד .בראשית 17:2

כדי בכך שתביני למה אני רואה שם להיות שלושה ראשי הבריתות ולא רק לשאול את השאלה" ,איזה גמול אלוהים מוצעות
אברם הוא כמו שאלוהים ציווה עליו?" בתמורה לחיות את חייו באלוהים "הצדקה" יגרום ברית עם אברם ,וכל אלה של הדורות זה שעל
פי האמנה אשר אלוהים קבע הלאה עם אברם.
אתה רואה ,זה לא היה מספיק זה נולדת לאחת המשפחות לעם ישראל ,אם רצית להיות חלק הברית עם אלוהים ,אז אתה צריך
להיות ממושמע לזה אשר אלוהים נדרש כאשר האמנה נקבע במקום .אם לא תצליח למלא את החלק שלך של האמנה ,אלוהים לא מאוגדת
כדי למלא את החלק שלו איתך.

כמו חוזה עסקי
 האמנה הוא כמו חוזה עסקי .אם אתה חוזה לרכישת רכב ציינת שזה יהיה אדום צבע עם גלגלי כרום ,אבל כשאתה הולך
לקחת את המכונית של הסוחר ,זה כחול צבע עם גלגלי הפלדה רגיל; אתה לא נדרש ולא יכול להיות נאלץ לקבל את המכונית הזאת,
שאינו עומד מפרטים ספציפיים שלך ,מה אתה מתכווץ כדי לקנות.
אותו עם האמנה עם אלוהים ,אם אתה מסכים להיות ממושמע דרכים האלוהים ,אך אז לא אעשה זאת ,אז אלוהים הוא לא מחויב
לתת לך את כל המתנות הן הבטיח לאלה לשמור את כל מצוות הנדרש על-ידי אלוהים באמנה הראשון הוא עשה עם אברהם.

התגמולים של אברם
אברם ,נפל על פניו :אלוהים דיבר איתו ,אומר .",הביטו ,האמנה שלי הוא
עימך ,ואתם תהיו אב של עמים רבים .וגם יהיה שמך אף יותר להיקרא אברם ,אבל
ושמך יהא אברהם; אבא של עמים רבים הבהרתי לך .אהפוך אותך העולה פורה ,ו.
אגרום אומות הריני ו מלכים יצא לך .אקבע את האמנה בין אותי ,אותך ואת זרעך
לאחר הריני בדורות שלהם עבור אדונינו ,להיות אל לקריאתי ,וכדי זרעך לאחר
עליך ".בראשית 17:3-7
להבין את הפעמים שבהן התגוררו אברם .על כל כדור הארץ ,פולחן אלוהי היקום היה בשום מקום ,שמור פזורים כמה -השטן
היה להקים הדתות הפאגאניות רבים עם אלים כוזבים להתפלל ,אז אלוהים אומר אברם ,הגיע הזמן שהוא אלוהים הכריז שוב את עצמו
בחייהם של אדם על-ידי יצירת אנשים נראתה לו כמו האל שלהם ,ולתת לסגוד לו ,אלוהי היקום .היה אברם כי אלוהים התכוון כי הוא
מתחיל זה בעקבות.

ההבטחות של אלוהים
ואני אתן לך וכדי זרעך לאחר אותך ,האדמה שבה הנך אדם זר ,כל לארץ כנען,
על אחזקה נצח; ואני יהיה האל שלהם .בראשית 17:8
אלוהים ולכן מבטיח לתת אברם את הזרע שלו אדמות כנען המוכר כיום את הפלסטין או לעם ישראל.

הגדרה על קדושי האל
 ,ואלוהים אמר לאברהם",אתה ואזי לשמור .על האמנה שלי .לכן ,אתה ,ואתה זרעך לאחר הריני בדורות שלהם .בראשית
17:9
כפי שיש שציינתי קודם ,ילדים של אברהם אינו מתייחס לצאצאים הדם של האדם ,אלא את כל אלה אשר מאמינים הבטחות של
האלוהים ,ויש אמונה כי מה אלוהים מדבר ,הוא האמת ,מה שאלוהים מבטיח לעשות ,אלוהים יעשה.
הדבר נכון של בני ישראל ,כל מי להתגבר על חטאיהם בני ישראל ,לא כל מי הם צאצאי יעקב דם הם בני ישראל .אני ילד של
אברהם ,כי יש לי אמונה בדבר האלוהים ,אני הילד של ישראל ,כי יש להתגבר על החטאים שלי ולא אלוהים ביקשו את סליחתו .שניהם
נדרשים הקדוש של אלוהים.

אתה

רואה :זה לא רק לאברהם כי אלוהים הוא עושה ברית זו ,אבל כל מי עוקב אחרי אברהם .אלוהים משתמש במילה

"דורות" כדי להבהיר כי כל מי נותן צייתנות דרכים האלוהים ,וכדי המצוות של אלוהים ,ייהנו להבטחותיהם של אלוהים ,עם זאת ,זה גם
מרמז כי אלה אשר לא לציית ,לא יעמדו לרשותכם.

דרישות האמנה אגרוף
זה שלי אמנה ,לפיו  yeתשמר ,בין אותי ואת זרעך לאחר למול כל ילד גבר
ביניכם .יה למול את בשרם של העורלה שלך; זה יהיה רכיב  tokenשל האמנה בין אני
ואתה .הוא בן שמונה ימים יהיה להיות נימול ביניכם ,כל ילד גבר בדורות שלך ,הוא
שנולד בבית ,או לקנות בכסף של כל זר ,אשר אינה של זרעך .בראשית 17:10-12

הראשון אלוהים אומר אברם כי הוא חייב להיות מושלם של דרכים האלוהים ,אז הוא מרחיב הזה על-ידי מפקד כל הזכרים של
העם צריך גם את העורלה ברית מילה כמו "אסימון" המסמל את הברית" .אסימון" מוגדרת בתור :הפגנה סמלית .זה מארק על הבשר
של כל אדם הוא להזכיר להם כי הם נדרשים כדי לשמור על דרכים האלוהים ולקיים האמנה בינם לבין אלוהים.

לקחת

הערה :של הגדרת "אסימון" המילה "סמלית" משמש .המילה "סמלית" מוגדרת בתור :ייצוג של משהו אחר,

המאופיינת או הכרוכות של סמלים או . symbolisms
אף פעם לא הייתי חובב נותן הגדרה של מילה באמצעות המילה השורש של המילה המוגדרת; לכן אני נותן את ההגדרה הבאה
של המילה "סמלית".
המילה "סמלית" מוגדרת בתור :מתן ייצוג של דבר אחד באמצעות אחר כדי לתת לו משמעות באופן מובן בקלות על ידי העם .
דוגמה" :יונה" הוא סמלי המדינה של השלום" .יונה" אינה שלום; רק מייצג את הרעיון של השלום .
עם הגדרה זו בראש ,ברית-המילה העורלה היא תזכורת קבועה ופיזית כי אלה של זרע אברהם ויעקב נדרשים להיות ממושמע
דרכים האלוהים .נימול לא ובפני עצמו הופך אותך ללא חטא ,היא מסמלת את הצורך שלך להיות ממושמע דברות האלוהים ,צייתן דרך
האלוהים הוא כמו להיות צייתנים הדברות ,פסקי-דין של אלוהים.
אם תכשל לכן ,להיות ממושמע אל האלוהים ,אז אתה אינם מכוסים במסגרת הראשונה או השנייה הבריתות נוסדה עם אלוהים.
אם אתם לא מכוסים הבריתות של אלוהים ,אז אתה לא זכאים מתנות מקבלים בתמורה להיות צייתן מצוות האלוהים.

כל עוד למול
יה למול את בשרם של העורלה שלך; ולא יהיה לקח של האמנה בין אני ואתה .בראשית 17:11
בהמצווה ,אלוהים מחייב כל זכר ילדים וגברים שלהם אל תדאג ברית מילה ,סימן ו אסימון ,נותן סימן פיזי וקבועה של צייתנות,
בין האדם לאל.
כפי שאתה יכול לראות ,דרישות או הן המצוות אשר ילדיו של אברהם נדרשו כדי לשמור היה פשוט ,נותנים אמיתי ונכון סגידה
לאלוהים ויש כל הזכרים ברית מילה.

בסקירה
בתמורה אברהם ,את הזרע שלו להשאיר את הדרכים של אלוהים .ויש את העורלה של כל הגברים נימולים ,הם יקבלו כל
האדמות של כנען ,אשר הוא יום מודרני פלסטין .זה האמנה הראשונה שהאל יצר עם אברם .כפי שאתה יכול לראות ההבטחה היחידה או
מתנה להיות שניתנו על ידי אלוהים הוא האדמה .לא מדברים על עשרת הדיברות או לשמור על השבת או נצח אפילו שיש?

האמנה השנייה
מה אומר בפני הילדים של ישראל",אני ה' ,ואני יוציא אותך מתחת הנטל של המצרים ,אני יזכר לך מכבלי עבדות שלהם ,תגאל
אותך .עם זרוע ונמתחות ,ועם פסקי-דין הגדול ,:אני אקח אותך אלי עבור אנשים ,ואני אהיה לך אלוהים  :ולא תדע כי אני ה' אלוהיכם ,אשר

 bringethלך מתחת הנטל של המצרים .אקסודוס 6:6-7
האמנה השנייה ,נדרש זהה האמנה הראשונה ,אבל הוסיף( ,לגאול אותך עם פסקי-דין הגדול) ,זה אומר של קודיפיקציה של
תורתו של אלוהים( ,בעשרת הדברות) ,כדי לתת הוראה שאינם מפקפקים .ואינם מובנות על איך נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים
אשר האמנה הראשונה לא היה.
אברהם ,יצחק להיות צדיקים לפני אלוהים ,היית רק צריך לתת פולחן אמיתי ונכון של אלוהים ,אבל כאשר זה הוכיח להיות דו-
משמעי דרישה ,אלוהים נתן השנייה האמנה ,הכוללת לשמור על ערכה ומבלי של המצוות ,כדי להבהיר מה את הדרך של אלוהים הנדרש.
כי חוקי או דרישות אלה היו שלא רשום בזמנו של אברהם ופורסמו לדורות כל גישה הנאמרים מפי אלוהים ,האנשים החיים בין
אברהם ומשה היו בקלות מבולבל ,שולל על ידי השטן.
זו הסיבה שאלוהים נתן משה שלו עשרת הדיברות נכתב על אבן ,כדי לנצח ,אך אלוהים גם גרם משה לכתוב ולפרסם את
הספרים הראשונים של התנ ך ,לתת הבנה טובה יותר בכלל עשרת הדברות ,כי עשרת הדיברות הן אלא סיכום של דרך האלוהים ,אלא גם
על מה שאלוהים דורש של האדם איך גבר היא לתת סגידה לאלוהים.
כפי שאתה יכול לראות ,הבריתות האלה הם המצוות של אלוהים ,כי אלוהים אומר אברהם ,דרכו כל הדורות הבאים ,כי העם
"חייב" לשמור אותם חוקים .זו אינה בקשה או בבקשה יפה ,זה להיות דרש מאת אלוהים זה האנשים לציית .בסגידה שלך .אלוהים.-
אלוהים ,אתה מציית

ממלכת כהנים
יה לראות מה (אלוהים) שעשה בפני המצרים ,איך חשפתי אותך על כנפי נשרים ,ואז אתכם אלי .עכשיו לכן ,אם

ye

מצייתים את הקול שלי אכן ,לשמור ברית שלי ,אז כן תהיה אוצר מוזר לי מכל
האנשים :עבור כל הארץ היא שלי :ואתם תהיו לי ממלכת כהנים ,של אומה קדושה.
אלו המילים שאין אתה ואתם מדברים בפני בני ישראל -יציאת מצרים 19:4-6
עם משה ,אלוהים ממשיך את בריתו אשר הקים עם אברהם ,אבל כדי להקים אומה עמו שזה נדרש כי אלוהים ונערכו או שאני
אומר אומדן יותר בבירור כל המגדיר "הליכה בדרך של אלוהים ".זה מסיבה זו כי משה ניתנת עשר חוקים ספציפיים הנדרשים לכל
הדורות של בני ישראל מאז והלאה.

במסגרת האמנה שהאל יצר עם משה ,צאצאים של ג'ייקוב ,אלה בני ישראל ,שבו אני קורא האמנה השני ,אלוהים גרם בלי
הבטחות חדשות למשה מעל ומעבר את אשר הבטיח אברהם .מה שאלוהים עשה הורדם בכתב אשר היה מובן בין אלוהים לבין אברהם,
אך מעולם לא נכתבו לפני .חוסר שיש סט חוקים לציית ומבלי מותרת עבור השטן לבלבל ולהטעות את העם ,כדי לקבל דברים .אלוהים
לא התכוון ,ובכך להסיר את האנשים ,לאחר תקופת זמן ,מלתת אמיתי ונכון פולחן האל.

האיש עדיין שקוע בחטא
לכן אלוהים נתן לאדם כל הכתבים הדברות הוכחה ומובן בקלות ,אז האיש הזה לא יהיה מבולבל או שולל ,אבל השטן הוא עדין
ורמאי שגדולים יותר מכל האחרים ,ולכן היה מסוגל ,למרות חוקי האל נכתבים למטה ,למרות זאת לגרום לאנשים להאמין לשקרים של
השטן מאשר האלוהים כפי שכתוב בדפי הספרים של התנ ך.

אמיתה של אלוהים
יכולת זו של השטן להטעות האדם נגזרת התנגדות של האדם לרעיון כי האלוהים הוא האמת ,זה לא שקר ,כאשר משווים את
אשר אלוהים אמר את דברו ,כתב למטה ,עם משהו אחר דיבר או לרשום את זה .זה סותר את דבר האלוהים ,או יש משמעות לא התכוון
על ידי אלוהים .בגלל ליקוי זה באדם ,אלוהים נתן לי את אמיתה הבאים.
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.
בזה האמנה השני ,אלוהים את זמנה חדש למשה מעל ומעבר את אשר הבטיח אברהם .הסיבה שאני מחשיב זאת האמנה השנייה,
היא כי האל מבהיר את מה פירוש הדבר לחיות דרך האלוהים .על ידי  codifyingחוקי האל ,זה נותן ספציפי וקל לזכור רשימה של מה
שאלוהים דורש הקדושים שלו.
כפי שיש שציינתי קודם ,ילדים של אברהם אינו מתייחס לצאצאים הדם של האדם ,אלא את כל אלה אשר מאמינים הבטחות של
האלוהים ,ויש אמונה כי מה וכשהאל מדהר ,אלוהים יעשה.
הדבר נכון של בני ישראל ,כל מי להתגבר על חטאיהם ,כפי שעשה יעקב הם בני ישראל ,ולא כל מי הם צאצאי יעקב דם הם בני
ישראל.
אני ילד של אברהם ,כי יש לי אמונה בדבר האלוהים ,אני הילד של ישראל ,כי יש להתגבר על החטאים שלי ולא אלוהים ביקשו
את סליחתו .שניהם נדרשים הקדוש של אלוהים.

הברית החדשה (השלישי)
אך יהא זה האמנה כי אני אכין עם בית ישראל; אחרי הימים ההם (בסופו של
דבר פעמים) ,נאום יהוה ,אני לשים את החוק בחלקים הפנימי שלהם ,ולא כותב את
זה בליבם; יהיה להיות האל שלהם ,הם יהיו האנשים שלי .ג'רמיה 31:33
אחרי הימים האלה
" הוא הפניה של אחרית הימים האחרונים ,כולל אלף שנות שלטונו של ישוע על פני כדור הארץ.
הביטוי",אחרי הימים האלה,

חוקים בליבם
אני אשים את החוק בחלקים שלהם פנימה

 :אלוהים יהיה לכתוב את זה( ,חוקי האלוהים ,אשר

עשרת הדיברות המוסרי של תורת ישו) ,בליבם .רק אלה אשר לקחו את חוקי האל ואת עברו לידה מחדש של האישיות והאופי המוסרי,
באמצעות חובק את עשרת הדברות להרוויח על מוסריותו של אלוהים להיות המוסריות שלהם (ישראלית) יהיה מכוסה תחת האמנה
החדשה עם אלוהים.
כבר לא זה הכרחי שיהיה העורלה נימול ,אבל במקום זה אתה בטח אוהב את החוק של אלוהים בלב ,בצורה כזאת ,כי הם כבר
לא חוקים לציית ,אבל הם היבטים של מי אתה ,כבודו ,האישיות שלך ,ואת האופי המוסרי.

הופעתו הראשונה של ישו
אלוהים שלח ואז ישו גופו של ישוע לתת שוב ההוראה ואת המצווה לגבי איך אדם נותנים סגידה לאלוהים ,איך אדם לחיות
מוסריות של אלוהים .למרות זאת ,עוד פעם השטן גרם אדם להאמין שקרים על ידי זיוף את הכנסייה של ישו ,הבשורה אשר נאמרה על
ידי ישו ,בדרך של-ישו השטן ,ועכשיו באמצעות הדת חסר אלוהים של הליברליזם ,אשר ספר הגילויים מכנה נביא שקר.
של מעל  7מיליארד אנשים שחיים על כדור הארץ היום ,שאלוהים מכיר רק להיות  144,000כמו הקדושים של אלוהים.
אנטיכריסט וגם את נביא שקר מביא ללחץ ועל אלו זה נכון לתת סוגדים לאל ,אם האל שלא להתערב בקרוב ,כל רישום של מי מה
אלוהים הוא ,ופירושה יהיה אבוד לילדים של אדם ,לכן ,אלוהים עומד להתערב ,הוא ניבא בנבואות הבאים .שעכשיו אתה יכול לראות כי
השטן הוא מאחורי כל המלחמות ומאחורי כל הפעמים בגלל גבר נותן תפילה לאלי שקר ,זה הזמן להראות לך את התוצאה הסופית של כל
תרמיות השטן.

התהילה של ישו
וראיתי בכף יד ימין שלו ,התיישב על כס המלכות ספר שנכתב בתוך והן בצד
האחורי ,אטום עם שבעת החותמות .התגלות 5:1
פסוק זה הוא המתארים אלוהים יושב על כסאו בגן עדן ,מחזיק ספר ,עם מילים נכתבו על זה ,בתוכו .ספר זה נמדד על ידי שבעת
החותמות ,וזו דרך לומר שזה לא מסוגל להיקרא על ידי כל אחד.
מספר שבע הוא סימבולי למספר של הבריאה ,כי לקח אלוהים שישה ימים כדי ליצור ואז אחד באותו יום או יום השביעי לנוח.
זה עולה לי כי אלה שבעת החותמות הן היבטים של הבריאה זה רק לאלוהים יש גישה ,אשר איש אינו מסוגל להבין.

מי זה ראוי
ראיתי מלאך חזקה מכריזים בקול גדול",מי זה ראוי לפתוח את הספר ,ולא
לאבד את כלבי ים הימנו?" התגלות 5:2
האם אתה תוהה "למה שאלה זו מתבקש?" מטרתו של ספר היא להעביר את המחשבות של המחבר של הספר לכאלה לקרוא את
הספר .אם כבר נכתב ספר ,אז למה היא לא קריא על ידי כל אשר ירצו לעשות זאת?

אף אדם לא יכול לפתוח את זה
אף אדם בגן-עדן ,ולא על האדמה ,גם מתחת לאדמה ,הצליח לפתוח את הספר,
גם להסתכל בגינו .התגלות 5:3
מה פסוק זה אומר זה שלמרות שזה ספר ,שנכתב כדי לקרוא ,לא שהוא מסוגל לקרוא אותו וגם אפילו להסתכל על זה .זה עוד
פעם עולה לי ,הספר הזה יש משהו לעשות עם "יצירה" ,וכי זה רק יכול להיות שקראתי והבנתי מאת הבורא.

סקרנות
אני מציע כי הסיבה אף אדם לא יכול לפתוח זה ספר או להסתכל על זה כי הספר הזה כתב בו כל ההיסטוריה של העבר והעתיד.
כפי שהצעתי לעיל ,הספר הזה הוא היבט סמלי של הבריאה ,היבט אחד של הבריאה שאלוהים ברא את הזמן ,כמו גם את העולם
הפיזיקלי.

האיש הוא בשבי לנהר הזמן ,יש את היכולת לשנות את העבר או לראות לתוך העתיד ,אבל אלוהים אשר אינה של היקום הזה,
אך הוא שיצר את היקום הזה ,הוא מחוץ לזמן ,ולכן ניתן לראות או ללכת לשום מקום בזמן ,הוא בוחר.

אף אדם מתחת לאדמה
אף אדם בגן-עדן ,ולא על האדמה ,גם מתחת לאדמה ,הצליח לפתוח את
הספר ,גם להסתכל בגינו .התגלות 5:3
פסוק זה מציע חומר למחשבה .האם מישהו אחר מעוניין מה אלוהים אומר
כשהוא אומר לנו כי אין אדם מתחת לאדמה הוא אפשרות לפתוח את כלבי ים?
מתחת לאדמה היא בדרך כלל התייחסות בים.
ללא קשר ,ישוע הוא נותן הפניה ברורה לאיזה מקום לא בשמים היא ולא על
כדור הארץ .זה מרמז כי ישנם גברים במיקום זה ,כי אף לא אחד מהם אותם
הצליח לשבור.
ביטוי מוזר ,אתה לא חושב? אלוהים לא מדבר אבל זה יש משמעות .אז איזו
משמעות יכולה לנו ללקט מן שאיש מתחת לאדמה יכול לפתוח את הספר ,כמו
שאמרתי" ,חומר למחשבה" אלוהים גילה את המשמעות של זה עבורי ,אבל אני
לא חושב שמישהו יאמין .מה שאלוהים נתן לי להבין; לכן אשאיר אותה תלוי
באלוהים ,אם הוא רוצה כי אחרים לדעת.

אין אדם ראוי
ואני בכיתי הרבה ,כי איש לא נמצאה ראויה כדי לפתוח ,לקרוא את הספר ,גם
להסתכל בגינו .התגלות 5:4

השאלה ששאלתי היא" ,מה זה הספר הזה? זה ספר כפי שאנו מכירים
ספרים ,או שזה סוג של סמליות אשר נדרש ,כך שאנו יכולים להשיג הבנה של
מה .אלוהים .-אלוהים מנסה ללמד אותנו?
מה זה על הספר הזה כי איש אינו יכול לפתוח אותה?
מה זה אומר" ,גם להסתכל עליה?" כי הספר הזה לא יכול להיות דחופה על
ידי אדם ,אני מציע כמו בעבר הצעתי ,כי ספר זה הוא סמליות ,ואת הסמליות שיש
משהו לעשות עם היצירה ,ולא עם העולם הפיזי.
אני מציע ,החל בתקופה זו את החזון הזה ,כי ג'ון היה לי מושג מה כתוב בספר ,אבל שהוא ידע שזה היה חשוב ,זה היה צריך
לפתוח ולקרוא .כי אף אחד לא נמצאה כדי להיות ראויה ,גרם לו הרבה מצוקה ,והביא אותו עד דמעות.
יש עוד משהו שאת צריכה .לתת התחשבות .מהו התוכן של הספר הזה ,למה ג'ון מרגיש כל כך מודאג כי זה לפתוח ולקרוא
אותה?

השורש של דוד
 ,אחד מנכבדי נאום אליי",אל תבכו :הביטו ,האריה של שבט ג'ודה ,השורש
של .דיוויד ,וטרף הצליח לפתוח את הספר ,ולא לאבד את שבעת החותמות הימנו".
התגלות 5:5
אני אראה אתשלו כהפניה מובהק לישוע המשיח .ישוע הוא בן האלוהים ,אך במקביל שישוע הוא בנה של מרים ,אדם בשר ודם,
ולכן ישוע הוא בן של האדם ,כפי שהוא למוד פעמים מתייחס לעצמו.
 .להיות הבן של מרי ,הוא ישיר צאצא של דוד המלך ,כמו מרי ,ולכן הוא נקרא כמו להיות שורש דוד.
באותו זמן ,עם זאת ,ישוע הוא המשיח ,המשיח ורוח אלוהים ,מכין ישוע ,אלוהים בדמות אדם .זוהי הסיבה שישוע הוא מסוגל
לפתוח את הספר ,כאשר אין גבר אחר הוא מסוגל ,ישוע הוא יותר איש אלוהים הוא רוח אלהים.

רק ישוע להיות אלוהים
דבר נוסף שאת צריכה .לתת שיקול אותו ,למה רק של כל העם בגן עדן ,הארץ אלוהים הוא היחיד שתוכל לפתוח את הספר? אף
אחד ,לראות את זה בתור ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,כך שרק אלוהים יכול לפתוח את הספר זה גם נותן מושג על איזה הספר זה,
מה עשוי להיות כתוב בו ,למה אני מציע כי זה נותן את הכוח של הנבואה ,לראות לתוך העתיד.

הקרניים שבע ובשבע עיניים
שאני ראיתי ואני ,הלאו ,בתוך המלכות מארבע הבהמות ואני בעיצומו של זקני,
עמד טלה כמו זה היה רצח ,בעל הקרניים שבע בשבע עיניים ,שהן שבעה רוחות של
האל וישלח בכל הארץ .התגלות 5:6

עמד טלה כפי שזה היה רצח
כאשר ג'ון ניתנת החזון הזה ,שהוא רואה את אשר יש את המראה של השה עומד באמצע אלה התאספו סביב כס המלכות של
אלוהים בגן עדן .הכבש הזה יש את המראה של אחד עם נהרג  ,או נתקל פעם מת ,אבל עכשיו עומד בחיים כדי שכולם יוכלו לראותו .אני
רואה את זה בתור חזון סמלי מובהק של הגבר ישוע ,אשר ישוע מת על הצלב ,אבל מודה בפני מהחיים השליח יוחנן עדים באופן אישי,
במו עיניו.

בעל הקרניים שבע בשבע עיניים
ישו מוצג כדי השליח יוחנן ,לא בתור בן אדם ,עם זאת ,אבל כמו כבש ,בעל הקרניים שבע בשבע
עיניים ,זה אני רואה שנעשה ,ג'ון ,אתה ואני ,להבין שישוע הוא יותר מאשר אדם,
אבל שישוע הוא עצמו הסמלי של הבורא ,וכל זה האל ניצב הממ

שבעה רוחות של אלוהים
אני מציע כי שבעה רוחות של האל הם שבעת ימי הבריאה  ,איך הם הקימו את השבת ביום השביעי .
ישו מגלה כי הקרניים שבע ובשבע עיניים על השה ,אשר היא סמלית של הכנסייה של ישו ,היא סמליות נוספת של שבעה
רוחות של אלוהים; לכן ,הם גם לייצג את שבעת ימי הבריאה והקמה של שבת ביום השביעי .

זה הגיוני כאשר אתה מחשיב הכנסייה של ישו כפי שנקבעו על ידי ישוע מושתת על העובדה שאלוהים הוא הבורא ,כי שבת ביום
השביעי שלו הוא יום קדוש ,על זה אנחנו נזכרים לשמור את השבת הקדושה.

אני

מציע :סמליות זו גם מודיעה לנו כי רק אלה לשמור את השבת ביום השביעי יכול להיות הקדושים של אלוהים ,ועל כל

האחרים לתת סוגדים לאל-ישו ,אבל לא לשמור את השבת ביום השביעי ,תן הפולחן שלהם לשווא.
ההתייחסות בשר כבש כפי שזה היה רצח עכשיו צריך לשכנע אותך כי זה הוא ישוע המשיח ,דרכו שישוע הוא סמלי הכנסייה
של ישו אשר נוסדה על כל אשר ישוע לימד

ישו נמצא ראוי
הוא (ישו) באו ולקחו את הספר מתוך היד הימנית שלו ,התיישב על כס המלכות .התגלות 5:7

את המילים האלה" ,לקח הספר מתוך היד הימנית של אותו זה ישב על כס המלכות ",אומרים לי שזו הנקודה שבה אלוהים
נותן רשות לישוע המשיח ,סמכותית ,עד אז ,רק היה זה של אלוהים האב.
אלוהים הוא הרחבת סמכותו של אלוהים לידיים של ישו המשיח . .זה אותו הדבר כמו אבא אדם נותן הודעה כי הבן שלו הוא
היורש של נכסיו ,ולכן יש את כל הסמכות של האב.

ישוע הוא פולחן
כאשר הוא לקח את הספר ,מארבע הבהמות וארבע עשרים זקני נפל לפני השה ,שיש לכל אחד מהם נבלים ,מלא ריחות ,אשר התפילות של
הקדושים הזהב בקבוקונים .התגלות 5:8

עם אלוהים נותן את הסמכות שלו ישוע המשיח ,כל הנוכחים רומא כס המלכות ,להכיר הקצאה זו של סמכות ,על ידי לפני ישו
ואני נותן את פולחן לישו תהילת האל האב.
כאשר מלך אנושי מת ,או  abrogatesהמלכות ,בנו של המלך לוקח את המעטה של המלך ,האנשים ואת הנושאים הראשונים
נותן אמונים לבן.

שיר חדש
הם שר שיר חדש ,אומר",הנך ראוי כדי לקחת את הספר ,וכדי לפתוח את כלבי ים הימנו :כי אתה  ,wastושאתם  hastגאל אותנו לאלוהים על
ידי דמך מתוך כל ברוחן ,לשון ,ואת האנשים ואת האומה;  hastעשה אותנו בפני אלוהים מלכים והכמרים שלנו ,:אנו נשלוט על כדור הארץ ".התגלות
5:9-10

הסיבה זה השיר החדש ,כי בכל הנצח ,שאלוהים לא נתן סמכות כזו לאף אחד.

 .תחשיב את

זה :אלוהים מתייחס המלאכים ,יצורים שמימיים אחרים כמו להיות הבנים שלו ,אך לעולמי עד ,אלוהים לא

נתן כבוד או תהילה כאלה כפי הוא נתן ישוע המשיח . .זה מסיבה זו למה הנוכחים לשיר שיר חדש; כזה מעולם לא נאמרה לפני זה.
הפניה זו היא הגואל hast ,גאל אותנו לאלוהים .על ידי דמך ,ואת אשר ישוע ציווה כי תלמידיו לקחת את תורתו על הגויים
ואת כל האומות ,עכשיו צריך לשכנע אותך ,שזה ישוע המשיח אשר הוכרז ראוי פתיחת הספר הזה עם שבעת החותמות שלה.

רק ישוע להיות אלוהים
דבר נוסף שאת צריכה .לתת שיקול אותו ,למה רק של כל העם בגן עדן ,הארץ אלוהים הוא היחיד שתוכל לפתוח את הספר? אף
אחד ,לראות את זה בתור ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,כך שרק אלוהים יכול לפתוח את הספר זה גם נותן מושג על איזה הספר זה,
מה עשוי להיות כתוב בו ,אשר אני מציע הוא הכוח על הבריאה ואת כל זה יש.

ישוע הוא פולחן
שאני ראיתי ,שמעתי את קולו של מלאכים רבים סביב על כס המלכות ,החיות,
זקני :והיה מספר להם עשרת אלפים פעם עשרת אלפים ,ואלפי אלפים; אומר בקול
רם",ראוי הוא כבש אשר נרצח כדי לקבל כוח ,עושר ,ואת תבונה ,ואת כוח ,ו כבוד,
ו תהילה ,ברכה" .התגלות 5:11-12
המלים הגדול ביותר נמצא בתנ ך נמדד באלפים .לכן ,כאשר זה נספר בכפולות של עשר אלף פלוס אלפי אלפי ,זה דרך אחרת
לומר ,מיליארדים על גבי מיליארדים על טריליונים ,על  .quadrillionsבקיצור ,הרבה זוויות היו נוכחים ,הם היו כל המצהיר ישוע
המשיח ראוי כס המלכות ,וכן ראוי להיות מסוגל להסיר את שבעת החותמות לפתוח ולקרוא את הספר הזה.

יבורך כבש
ושמעתי כל יצור אשר הוא בגן עדן ,על פני כדור הארץ ,תחת האדמה ,וכן
כאלה כמו גם בים ,ועל כל זה הם בהם ,אני אומר",לברכה ,כבוד ,תהילה ,כוח ,להיות
לו זה  sittethעל כס המלכות ,אשא את הטלה לנצח נצחים" ואמר מארבע הבהמות,
אמן .זקני עשרים וארבע נפל ,סגדו לו שישו הזה לעולם ועד .התגלות 5:13-14

זו דעתי ,כי זה לא באמת אומר זה בתנ ך ,אבל כי פסוקים אלה כלולים לחזון הזה כדי השליח יוחנן כדי לעזור לקורא להבין את
העובדה שישוע המשיח הוא אלוהים בדמות אדם לדעתי זה חשוב ,כי ישנם אלים כוזבים אחרים .השטן בפרט ואת שאר המלאכים
הנופלים הקימו דתות אחרות זה לחקות או מזויפים האמונה האמיתית .אולם הם שקר ,אפילו אם אתה מאמין שאתה הם לסגוד את
האלוהים האמיתי ,אתה שולל ,לכן לא לסגוד את האלוהים האמיתי . .זה עבור זו הסיבה למה אנחנו חייבים לקחת את דבר האלוהים
ככתוב האמת ואת כל מילים אחרות ,לסתור או לא מסכים עם דבר האלוהים כמו שקרים...
בפסוקים שלעיל ,אלוהים נותן את ישוע המשיח ,הסמכות שמים וארץ וכל זה בתוך ,אבל נותרת הסמכות על כל שאר היקום. .
יש רק אלוהים אחד ,אלוהים ברא את המלאכים בדיוק כפי שהוא יצר מן השטן הוא מלאך ,אז הוא לא אלוהים ,אבל אל שקר ,כי הוא הוא
אחד המלאכים הנופלים ,כך נוצר על ידי אלוהים גם .יש רק אלוהים אחד ,וככזה אנחנו חייבים לתת פולחן אלוהים אחד כפי שהוא מצווה.
כדי להגדיל או לצמצם את כל דבר החל מה שאלוהים דיבר הוא לבצע את הפולחן שווא ,ולכן אתה סוגד לשווא .הפסוקים הבאים לתת
תמיכה לכל זה.

לשווא  yeתפילה
הוא( ,ישו) ,ענה ואמר להם( ,הפרושים)",ובכן הגולמיות  Esaiasניבא של
הצבועים ,כמו שכתוב",העם הזה  honourethלי עם השפתיים שלהם ,אבל הלב שלהם
הוא רחוק ממני Howbeit .לשווא לעשות הם סוגדים לי ,מלמד על דוקטרינות המצוות
של גברים?" סימן 7:6-7
מה זה אומר honoureth ,אותי עם השפתיים שלהם ,היא אם תתן מס שפתיים כדי להיות נוצרי או יהודי או מוסלמי ,אם

אתה לא אוהב כמו אלוהים מצווה הוא ל"אל ,ואז Howbeit ,לשווא הם סוגדים לי,

הוד סגידותך לשווא.

הדוקטרינות של האיש הן מילים דיבר אלוהים אלא על ידי אחרים כמו האפיפיור ,כומר ,או כומר ,או של מולא ,אשר מנוגדות
משמעויות כמו כי אילו אלוהים דיבר אל הנביאים שלו ,כי הם רשמו פרסם .רק האלוהים הוא האמת ,כל המילים אחרים סותרים או
משנות את המשמעות של האלוהים הם שקרים.

השקר הגדול של השטן
 ,אבל היום השביעי השבת של האדון האל :זה לא עשה שום עבודה .אקסודוס 20:10
הברור ביותר של הדברות של הגברים הוא המילים לומר לך ליום הראשון של השבוע ,או יום ראשון הוא יום השבת ה' אלוהיך,
כאשר אלוהים אומר לנו בפסוק לעיל כי היום השביעי הוא יום הקדוש של אלוהים ,יום השבת.

אתה אומר ,אני מתפלל לאלוהים!
אתה יכול לומר" ,אם אני מתפלל לאלוהים ,ואת בלב שלי ,זה אלוהי האמת אני מתפלל ,אז יש לי מה לדאוג ".אני אומר שזה לא
נכון .אם תבצע מאמינה ומתרגלת ואני ממשיך את המסורת של הכנסיות שווא ,לא משנה עד כמה ,אתה מתפלל זה השקר ,למי אתה
מתפלל ,התפילות שלך עשויים לשווא .להלן יעזור לתת בהירות של מה אני מנסה לומר.

המשל של החבר
הוא( ,ישו) ,ענה ואמר להם( ,הפרושים)",ובכן הגולמיות  Esaiasניבא של
הצבועים ,כמו שכתוב",העם הזה  honourethלי עם השפתיים שלהם ,אבל הלב שלהם
הוא רחוק ממני Howbeit .לשווא לעשות הם סוגדים לי ,מלמד על דוקטרינות המצוות
של גברים?" סימן 7:6-7
אם שלא לקחת את הזמן להכיר את אלוהים באופן אישי ואז באופן אינטימי ,איך אתה יכול לדעת אם זה למעשה אלוהים שתגיש
פולחן לקבר ? כדי לסייע לך להבין .מה אני מנסה לומר ,נסתכל על זה ביחס להכיר אדם אחר.
ג'ק הוא חבר שלך .ידעת ג'ק עבור סביב חודש ,נהנית לקבל איתו בירה ולצפות ספורט .יום אחד .סאם ,מי הוא חבר ותיק שלך,
בא אליך ,ומסבירה כי ג'ק הוא גנב ,הוא גנב כסף מסאם ,ולא כי אתה צריך להיות זהיר עם ללבכם סביב ג'ק.
השאלה היא אתה מכיר את ג'ק מספיק טוב לדעת אם סאם אומר לך את האמת ,או שזה סם מי השקרן .רק על ידי להכיר מישהו,
אתה יכול באמת לדעת בוודאות אם הם כפי שאתה מאמין שהם או אם הם כמו מישהו אחר אמר לך שהם.
גם זה נכון של אלוהים ...לוציפר אמר לנו כי אלוהים הוא רמאי ,ושקרן .כאשר אלוהים אומר כי היום השביעי הוא השבת של
האל ,אבל השטן אומר לנו ביום הראשון של השבוע (א') ,הוא השבת של הלורד ,למי אתה מאמין? רק על ידי להכיר גם את אלוהים וגם
את השטן ,אתה אולי יכול נחישות משכילים ,בעלי ידע .שהשטן נוסף יצר יותר קשה כי הוא יצר דת בעל כל את המראה והתחושה של
האמונה האמיתית של אלוהים ,אבל זה לא האמונה כפי המועברים אלינו על ידי ישוע .השטן יש לזייף את הבשורה של ישו ,לעניין שזה
קשה לדעת שזה של המשיח ,וזו של השטן .רק על-ידי קבלת להכיר את אלוהים במערכת יחסים אישית ואינטימית בכלל אפשר לדעת
בוודאות .האמת היא ,שזה השקר .אלוהים הסביר מה שעלינו לעשות על מנת להראות כי אנחנו סוגדים לו ולא רק אותו .זה הכל נפרס
בתנ ך ,עשרת הדיברות ,תורתו של ישוע המשיח .רק על ידי ללמוד את הדברים האלה ,מגיע לדעת מה אלוהים ושטן יסבול ,אתה יכול
לדעת שנכונות אותם או אם הם אינם מקובלים עליך .לאחר שהבנת המוסריות של אלוהים ,אז באת לדעת מיהו אלוהים .אנחנו כולם
מוגדרים על-ידי שלנו תחושת כבוד ,האישיות ,האופי המוסרי שלנו ,אז גם הוא אלוהים ,אנו עשויים בצלמו.
עכשיו נתן לך תובנה קטנה זה שהוא .אלוהים .-אלוהים ,אנחנו יכולים להתקדם ללמוד אלה נבואות אחרית הימים שגבה השליח
יוחנן המשיח ישוע  + 2,000לפני שנים.

