כתביו של Paul
פרק 1
 Paulהוא אחד הכי מצוטט של כל השליחים של ישו ,אך המשמעות שלו יש כבר שלא כהלכה כל כך כדי שיהיה אפשר לזהות
מתוך מה אלוהים אומר למעשה.
 Paulהוא נביא ישוע לגויים .כמו עם כל הנביאים של אלוהים ,ישוע להורות  Paul Paulלכתוב ואז לפרסם מה שישו אמר לו
לדורות הבאים ללמוד .השפה המקורית זו נכתבו כתביו של  Paulהייתה יוונית עתיקה ,ומאז תורגם ל רוב השפות בעולם המודרני.
למרבה הצער  ,בתהליך של תרגום ,השטן השפיעה ,גורם קשיים רבים של התרגומים המודרניים לשנות מן המשמעות המקורית .מסיבה זו
אני מציע הסבר זה של כתביו של  ,Paulשניתנה לי על ידי אלוהים ,באמצעות היוונית המקורית כדי לקבוע את המילה המודרנית הנכונה
לתת בצורה הטובה ביותר את המשמעות האמיתית של מה כתב .Paul

ההמרה של סול
 Paulמתחיל כמו סול ,תלמיד נלהב של אילת של זקני בית מקדש בירושלים .בתור שכזה הוא מאוד התחנך לאדם בגילו של
המאה הראשונה לספירה עוד אנחנו נשארים זמן היום.
סול ,עדיין נושף  threateningsושחיטה נגד תלמידיו של ישוע ,הלך אל הכהן ,והרצוי ממנו מכתבים לדמשק לבתי הכנסת ,אם הוא מצא כל
אחד בדרך זו( ,חסידיו של ישו) ,בין אם היו גברים או נשים ,הוא עשוי להביא אותם בשבי אל ירושלים .מעשים 9:1-2

שאול הוא כומר צעיר של בית המקדש ,במסגרת תפקידו ותחומי הדרכה יש לו הזדמנות להיות נוכח במהלך הפגישות של
המועצה העליונה ,וזו הסמכות הגבוהה ביותר של פרשנות התנ ך לעם ישראל .במהלך פגישה אחת כזו שאול היה העד במשפטו של אדם
צעיר של ישו בשם ( ,Stephenמעשי השליחים  ,)7:54-59אשר בשל עדותו של ישו כמו להיות המשיח ,המשיח ,בניגוד לצו של
המועצה העליונה ,נסקלה למוות ,של שאול שהיה גם עדים.
הפועל במסגרת תפקידו ,כבר נושף  threateningsושחיטה נגד תלמידיו של ישוע ,שאול הייתי מחפש אחרים אשר הטיף
העד של ישו ,ובכך וגרמו כי הם צריכים להיות שנרדפו ,עונו ונרצחו גם .עם הזמן ,מלא להט שלו כדי להרוס את חסידיו של ישו ,שאול
שאל של הכהן ,והרצוי ממנו מכתבים לדמשק לבתי הכנסת ,כדי להביא אותם מחוץ לתחומי ירושלים צדק עבור שלהם קללות לפני
המועצה העליונה.

הכוח של השטן על היהודים
כדי לתת פרספקטיבה להט של סול ברצוני להראות לכם את הפעולות הבאות.
הדרקון היה שנה אחת עם האישה ,הלכתי להפוך את המלחמה עם השריד של הזרע שלה ,אשר לשמור את המצוות של אלוהים ,ויש העדות
של ישוע המשיח .התגלות 12:17

נתתי הסבר של פסוק זה לפני ,אבל אני מבקש להסביר שוב ביחס שאול מה היא עוסקת.
הדרקון הוא השטן ,הוא שווה( ,שיש שנאה וכעס קיצוני) ,עם האמונה שהוקם על ידי ישו ,והרצונות להרוס אותו לפני זה יש
סיכוי של גדל.
האישה היא את הכנסייה של ישו או בני קהילות לתת סגידה לאלוהים על פי האמונה כפי לימד על ידי ישוע .זה כנסייה זו של
הקהילות של אנשים( ,את הזרע של האישה) ,כי השטן דרך הנשמה במאמצים להשמיד.
זה דרך זקני בית מקדש כי השטן קודם ניסיונות ההרס הזה ,והוא שאול ואחרים כמוהו את השוקת כלי מי השטן יש השפעה
ושליטה לבצע להרס שלו .זקני בית מקדש מאמינים כי הם עושים את עבודת האל הקדוש בניסיון להרוס את חסידיו של ישו ,אך בשל
העיוורון שלהם מן האמת אשר נאמרה על ידי ישו ,היא השטן שאותו הם משרתים.
המנהגים והמסורות של היהודים ,הקים במשך דורות ,הפכו להיות יותר חשוב לשמור על ידי זקני בית מקדש יותר החוק ואת
האלוהים .כל מה שישו .לימד ייתמכו על-ידי כתבי הקודש כפי שהיה בתקופת ישו ,או כפי שכתוב בברית הישנה יש להיות בברית
החדשה אין עדיין.
לכן  ,שיש בהתחשב מכתבים זקני בית מקדש ,שאול מסעות אל דמשק סוריה כדי לבצע לחורבנו של חסידיו של ישו בעיר ,עדיין
חושב שהוא עושה עבודת האל.

המסע של  Paulלדמשק
שמע קול
כאשר היה בדרכו ,והוא בא ליד דמשק :ואת פתאום שם מבריקות עגול עליו אש מן השמים :והוא נפל אל האדמה ,שמעתי קול אמרה לו ,סול,
סול ,למה רדפה אתה אותי? מעשים 9:3-4

במהלך מסעו לדמשק ,שאול שומע קול לא דיברתי מכל חבריו.
והוא (שאול) אמר":מי ומובן ,אדוני "? ואלוהים אמר",אני ישו מי אתה  :persecutestקשה לך לבעוט נגד מקדים ".מעשים 9:5

אז זה חזון נתן שאול מישו ...משמש כאן את המילה "מקדים" פירושו ,מישהו מרגיש מועקות חזק פתאומי; למשל בשל אשם
או בושה ,מה שמרמז לי כי שאול נלחם נגד מצפונו טוב.
זוכר :שאול היה עד למשפט של  Stephenושמעתי שכל  Stephenהזה אמר .שימוש זה המילה "דקירות" מציע לי את זה
כפי שהוא נסע לכיוון דמשק ,שאול היה לו מחשבה רבה לעדות של  ,Stephenאולי זה נתן שאול סיבה לפקפק בצדקת שלו הרדיפות מצד
חסידיו של ישו אלוהים יכול לראות לתוך ליבם של האנשים ,אז אני מציע את אלוהים .אלוהים-קונפליקט נפשי של סול לראות בחרו
להפגין את עצמו לפני שאול ,ובכך להשיג את תשובתו של שאול לתוך האמונה של תורתו של ישוע המשיח.

והוא (שאול) רועד ,הדהים אמר",אלוהים ,ווילט מה אתה יש לי לעשות?" ויאמר לו",קום ,וללכת אל תוך העיר ,וזה יהיה לספר לך מה אתה
צריך לעשות ".מעשים 9:6

שים את עצמך במקום שאול; אתה מאמין שאתה עושה את עבודת האל ,הצדקה שלך רדיפה וביצוע של אלה אשר מלמדים
ולהעריץ בניגוד למסורות נוסדה על ידי זקני בית מקדש דורות רבים .אז כאשר אתם נוסעים כדי להמשיך את העבודה הזאת ,אתה שומע
קול ,משום מקום לשאול" ,למה את מציקה לי ?"  .אני לא בטוח לגביך ,אבל זה לתפוס את תשומת לבי .ולהפחיד אותי בגדול .אפילו
יותר מזה ,הקול הזה אומר לך שאין אלוהים ,האיש שאת תורתו הגדרת החוצה להשמיד.

העד של אחרים
הגברים אשר לנצח איתו עמדו ללא מילים ,שומע קול ,אבל לראות אף גבר .מעשים 9:7

אלה אשר מלווים את שאול לשמוע את הקול אך לא רואה מי זה מדבר ,זה אומר שאול שיש עדים על הארוע כך אחרים כי הם
נתקלים בדמשק ,אולי להאמין ההמרה של סול בגלל עדים אלה .אני למוד פעמים תהיתי מה מאלה אחרים מסעותיה עם סול ,איפה הם גם
המרה ,אבל יש עוד דיון בתנ ך הקשור בהם.

שאול היא מתעוורת
שאול וקם מן הארץ; כאשר נפקחו עיניו ,הוא ראה איש :אבל הם הובילה אותו ביד ,והביא אותו אל דמשק .מעשים 9:8

כהוכחה שאול שלא לאחר זמן קצר תאמין הוא תיאר לעצמו מה הוא היה שראינו ושמענו ,ישו מסירה ראייה של סול ממנו .זה
יהיה קשה לי לחשוב שרק שדמיינת? משהו ,כאשר את כבר לא יכולה לראות ,כתזכורת שזה לא היה חלום.
הוא היה שלושה ימים ללא ראייה ,לא אכלת ולא משקה .מעשים 9:9

מצאתי מקום בחשבון זה תשובתו של שאול ,אשר ישוע נדרש כי שאול מהר לאחר שהיה לו חזון זה של ישוע לדבר אתו ,אך
כפי שאתה רואה ,שאול עושה זאת במשך שלושה ימים .בחום של המזרח התיכון ,ללכת בלי מים במשך שלושה ימים הוא מסוכן ,עלולה
להוביל למוות ,אך לכל הפחות ,זה יתנדף מהגוף שלך חלשה.

חנניה דמשק
היה תלמיד מסוים דמשק ,בשם חנניה; ואמר לו האדון בחזיון",חנניה ".הוא אמר",ראו ,אני כאן ,אדו"ן והאל אמר לו האלהים"עולות ,ללכת אל
הרחוב אשר נקרא ישר ולאחר בירורים בביתו של יהודה איש קריות עבור אחד בשם סול ,מטרסוס ,:והנה הוא  ,prayethוטרף ראה בחזיון אדם בשם
חנניה נכנס ,מניח את ידו עליו ,הוא עלול לקבל מטווח הראייה שלו .מעשים 9:10-12

כפי שאתה יכול לראות ,לא רק שאול ואלה שאיתו עדים לחזון הזה של ישו ,אבל זה חנניה של דמשק ,אשר מתואר כאן בתור
תלמידו של ישו .העד הוסיף לחזונו מישו ,היא הוכחה נוספת כי שאול יש להראות את התלמידים האחרים הוא המומר .ללא חזון זה
הוסיף ,אני לא בטוח אם שאול קיבלו או נתנו אמון על ידי הקהילה דמשק של ישו.

למה שאול?
ואז חנניה ענה":אלוהים ,שמעתי על ידי רבים של האיש הזה ,עד כמה רשע הוא עשה את הקדושים בירושלים ,:כאן הוא טענה רשות מן ראשי
הכהנים כדי להיקשר כל זה לקרוא על שמך .מעשים 9:13-14

חנניה קולות חשש לגבי שאול ,ומציינים את הבנתו מהם ,אילו שירותים הרשע שאול עוסקת .חושב על מה שקורה .חנניה
חיזיון ,ונשאר לחזון הזה נאמר על ידי ישוע לחפש את זה סול ,חנניה הוא מודע כיצד שאול רודפת את אלה אשר הולכים את תורתו של
ישו ושאלות ,חנניה כמה נבון שתהיה לו גישה סול.

שאול נמשח ע י אלוהים
אבל אמר לו האלהים"ללכת שבדרך :כי הוא קיבול שבחרת אליי ,לשאת את השם שלי לפני הגויים ,מלכים ,ואת בני ישראל :יהיה לי שהשמן
לו דברים כמה נהדר הוא לסבול למען השם שלי .מעשים 9:15-16
ישוע ואז מתוך חמלה העירו של חנניה מסביר כי שאול נבחר על ידי אלוהים ,שזה יהיה פעילות שלו (שאול) להטיף את האמונה נוסדה על
ידי ישו הגויים ,וכן מלכים של בני ישראל .זה בגלל אבטחות אלה ניתנת חנניה של אלוהים .אלוהים ,בחזיון ,כי חנניה עושה כפי שהוא הוא בקשה
להסב.
זוכר :חנניה לא היה אחד מאלה עם שאול כשהיה את החזון .החזון שמקבל חנניה מישו הוא נפרד .אני מציע כי חנניה היה מודע כי שאול
היה לקבל חיזיון מאלוהים ,אבל יגלה על כך שבפעם הראשונה ישוע עצמו ולא אף אחד אחר.

יהודה איש דמשק
חנניה ,נסע לדרכו ,ונכנס לתוך הבית; ואמר לשים את ידיו עליו",אחי שאול ,האל ,ישו ,שהופיעו לקריאתי בדרך כמוך  ,camestוטרף שלח לי,
כי  mightestלקבל את עיניך ,להיות מלא עם רוח הקודש ".מעשי השליחים9:17-
חנניה ,המשרת הנאמן של ישוע אשר הוא ,הולך לבית של האיש בשם יהודה שגר ברחוב הנקרא ישר ,מטילה את ידו על שאול שהומלץ הוא
היה לעשות לפי חזונו של ישו.
הייתי רוצה לציין כי זה יהודה אינו תלמידו של ישוע ,הוא חייב להיות יהודי נאמן ,שנתן חדר אחד מבני האליטה מקדש שבו הוא שאול.
עבור חנניה הזן הבית ליהודים ולדבר שאול כפי שהוא עושה ,מגלה של חנניה יהודי ,יהודה איש קריות ,זה נכון בעקבות .אלו זמנים מסוכנים עבור
חסידיו של ישו ,חנניה חושף את אומץ ליבו בהגשמת את אשר הוא ניתן לעשות על ידי ישוע .חנניה מסכן את חייו בביצוע ההוראות שניתנו לו על ידי
אלוהים-אלוהים .זה לי מראה כמה חזקים האמונה שלו ,את נכונותו לסכן את חייו כדי להוציא את משמים.
 ,מיד ויפל מן העיניים שלו (שאול) כמו קשקשים :הוא קיבל מראה מייד ,התעוררו ,הוטבל .כאשר הוא קיבל בשר ,הוא התחזק .ואז היה שאול
ימים מסוימים עם השליחים אשר היו בדמשק .משעשה הוא הטיף ישו בתי הכנסת ,שהוא בנו של האלוהים .מעשים 9:18-20

אני סקרן לדעת ,אם האיש יהודה שמדובר עליו כאן גם הומר .אחרי הכל הוא ללא ספק שמע כל עדותו של העדים את החזון הזה
של סול הוא כפי שיש להם עצמם היו עדים הנאמרים ,כאילו מהאוויר ,ולאחר מכן עם חנניה הזה בא לביתו ,ואם כבר מדברים על חזונו

של ישוע .אפשר היה לחשוב כי ייתכן יהודה גם שהוסב עם כזה טיוטות של ישוע .הייתי קשה לחוץ לא האמנתי .אם הייתי בוגד ,אבל
נראה שיש אין אזכור בכתובים זה נותן תשובה לשאלה זו.
כשאני קוראת את התנ ך ,לא קראתי את המילים ,אני אוהב לאפשר אלוהים של המילה חי שלכדו את עצמי באירוע מדוברות,
מרשה לעצמי לחוות את האירוע כאילו הייתי שם התרחשותה .האמור לעיל הוא דוגמה של איך אני להשיג את זה דרך לשאול שאלות
לגבי קבוצת דעתי אלו הפרט.

ב ספק הראשון
אבל כל( ,חסידיו של ישו) ,שמעתי אותו היו המום ,אמר;"זה לא הוא הרס אותם אשר נקרא על שם זה בירושלים ,ובאתי הלום על כוונה זו ,הוא
עשוי להביא אותם מחויב בפני הכומר הראשי? פועל 9:21

כפי שאתה יכול לתאר ,לא כל מי שומע שאול מדבר משוכנעים הוא כנה ההמרה שלו ,ואלה מקבלים זאת נדהמים בסיפור זה,
ואת ההוכחה החיה הכוח של ישוע בן האלוהים .כל התהילה לאלוהים ,על בנו ישוע המשיח.

המשרד של Paul
אך שאול גדל יותר בעוצמתם ,מבולבל היהודים אשר וישב בדמשק ,להוכיח כי זהו המשיח מאוד .מעשים 9:22

" .משמעות הדבר היא כי לאחר לא אכל במשך
אני יכול לחשוב על שתי משמעויות אפשריות למילים":אבל שאול גדל יותר כוח
שלושה ימים ,הגוף של שאול היה בשבוע ,לכן זה מדבר על העלייה של סול כוח הגוף שאול ליהנות .משמעות חלופית היא שאול הוגדל
הידע תורתו של ישו ,עם הידע הזה ,כוחו מטיף את תורתו של ישו היה מוגבר.
המילה " "Confoundedמשמש אמצעי הפסוק הנ ל Puzzled .1 :או משהו מבלבל .2 .הבעת רוגז או גירוי.
בהתבסס על ההקשר שבו נטוע פסוק זה ,אני מציע שהמשמעות השנייה היא הנכונה.
ברוב בברית החדשה ,אלוהים או באחד ושליחיו מדבר או כותביהודים"הוא התייחסות לאלה של ישראל שעושים לא לקבל את
ישוע המשיח ,אבל להמשיך בפולחן האל כפי זה הפך למסורת לעשות ,במקום המילה של אלוהים לפקודות .זה הגדרה זו איפה הניגוד בין
מה מיהו יהודי לעומת מי ומה ישראלית.
זכור :הישראלי הוא השם שבו ניתן לקרוא כל הקדושים של אלוהים ,אבל יהודי אשר אזרחית לעם ישראל או חסיד הטפה של
בית המקדש בירושלים נקרא .כי היהודים לא מקבלים את ישוע כמשיח ,הם נופלים קצר להיות הקדושים של אלוהים ,למרות שהם
שומרים את כל עשרת הדיברות האלוהים.

החיים של  Paulבסיכון
אחרי זה ימים רבים שהתגשמה התגשמה ,היהודים לקחו יועץ להרוג אותו :אבל  awaitהנחת שלהם היה ידוע של שאול . .והסתכלתי הם
השערים יום ולילה להרוג אותו .מעשים 9:23

ההמרה של שאול ,הטפותיו החכמות והגלויות של ישו המשיח ,ולכן בנו של האלוהים ,היהודים של דמשק לקח להעליב ,זמם
להרוג אותו .אין ספק ,שאול ניתנה התראה על הניסיון שלהם ,וזו הסיבה שהקשר הזה ידוע לו.

השטן גורם מלחמה
הפנייה הפתאומית הזו מלהיות אחד הכוהנים מקדש לכבוד לזה של כופרת הניצוד ,מגלה עד כמה מסוכן זה היה לאחר שישוע
נצלב ,איך השטן מאת שלו שליטה והשפעה על זקני בית מקדש ,השתדל להרוס את תורתו של ישו ,לפני שהם בקושי הגיעו קהל
מעריצים .אז זה מראה את הרלוונטיות ומספקים את הנבואה הזו של ספר ההתגלות.
הדרקון היה שנה אחת עם האישה ,הלכתי להפוך את המלחמה עם השריד של הזרע שלה ,אשר לשמור את המצוות של אלוהים ,ויש העדות
של ישוע המשיח .התגלות 12:17

 Paulהולך לירושלים
לאחר מכן התלמידים לקחו אותו בלילה ,אכזבתי אותו ליד הקיר בסל .כאשר שאול היה בירושלים ,הוא לבדיקה לקשור את עצמו אל
התלמידים :אבל הם פחדו ממנו הכל ,האמין לא כי הוא היה תלמידו .מעשים 9:24-26

כדי להימלט יהודים של דמשק ,שאול היא יורדת למטה מעל החומה המקיפה את העיר דמשק ,והוא נמלט לירושלים .הוא כבר
לא להיות בטוח לחזור אל חייו הקודמים ,במסלולים להצטרף התלמידים ,ירושלים ,לדחות אותו ,לא מאמין שהוא הפך.

נבא עומד על שאול
אבל נבא לקח אותו ,הביאה אותו השליחים ,והכריז להם איך שהוא (שאול) ראה את האל בדרך ,וכי הוא (ישו) דיבר אותו ,איך הוא (שאול)
הטיף באומץ בדמשק בשמו של ישוע .פועל ב27 :9

אני יכול רק להניח כי נבא היה מכר של שאול מהחיים שלו לשעבר ,או מישהו שאול חשד כמו להיות חסיד של ישוע ,אז הוא
חיפש אותו .מסתבר נבא האמין לסיפור של סול בנוגע ההמרה שלו ,בגלל נבא לוקח אותו לפני השליחים של ישוע ואז נותן עדות מטעמו
של סול.
הוא היה איתם נכנסים ויוצאים בירושלים .מעשים 9:28

זה מראה לנו ,אז כי השליחים בטח גם יש האמין ,אולי עם קצת חשש ,וקיבלת שאול אל שורותיהם.

הוא תומך נלהב המשיח
ויאמר לו באומץ בשם אדונינו ישו ,והוא שנוי במחלוקת נגד  :Greciansאבל הם הלכו עומד להרוג אותו .מעשים 9:29

אין ספק שאול לא ברר המילים שלו ,הוא דיבר באומץ ,נותן דיון ,ויכוח בנוגע ישו בן האלוהים .למילים שלו ,אשר להפריך את
רצונו של זקני בית מקדש ,הרבה אנשים עשה מאמץ להשתיק אותו .על-ידי הרג אותו.

שאול נוסע קיסריה
שבעת האחים ידעו ,הם החזירה אותו קיסריה ,וישלח אותו כדי תרסוס .פועל ב30 :9

הכרה הלהט שלו ואת האמת של ההמרה שלו ,אחיהם הצלוב סייעה לו לברוח ירושלים לאן הלך קיסריה ולאחר מכן תרסוס.
להבנתי שאול גדלו בתרסוס ,שזה הבית שלו ,שבו הייתה לו משפחה.

מרחיבה את הכנסייה
ואז הייתה הכנסיות לנוח לאורך כל יהודה ,הגליל והשומרון ,היו חינך; הליכה בפחד של האל ,בנוחות של רוח הקודש ,היו כפול .מעשים 9:31

ההבנה שלי של מה המילים" :ואז היה לנוח בכנסיות" ,עולה כי במשך זמן ,הרדיפה של חסידיו של ישו ,לפחות בערים לעיל,
עוצמתו ,ובכך נותן דיון פתוח ולעיתונאים האפשריות תורתו של ישוע.
פסוק זה גם אומר לנו שזה בגלל של סול מטיף ,האדמות של ישראל היו חינך ,או לימד והסב תורתו של ישו.

השליח יוחנן מצטרף שאול
אז הם( ,סול ונבא) ,להיות וישלח על ידי רוח הקודש ,עזב בפני  ;Seleuciaמשם הפליגו לקפריסין .כשהם היו בסאלאמיס ,הם והטיף האלוהים
בתוך בתי הכנסת של היהודים :היו גם ג'ון (השליח) לשר שלהם .מעשי השליחים 13:4-5

השליח יוחנן הוא בנם של זבדי ואחיו גם כדי  . .Jamesזה גם שלי ההבנה כי מדובר הג'ון באותה שהרים את החזיונות על ידי
ישוע ,שלו הקלטה שהחזיונות ספר חזון יוחנן...
ג'ון ואז ליווה שאול ובר -נבא במהלך החלק הראשון של המסע .אני מניח כי שג'ון הגיע יחד עם שאול כי כדי להמשיך לשפר את
הידע של שאול ואת ההבנה של ישוע ואת תורתו ,אך בקריאה שלי את הסיפור הזה של שאול כדי  ,Paulנשאר לי להאמין .שזה היה ישוע
אשר למעשה מורה  Paulלאף אחת .Apsotles
זוכר :השליח יוחנן ידע אלוהים פנים אל פנים ,באופן אישי ,ואילו שאול לא פגש ישו.

היזהרו נביאי שקר
כאשר נסעו דרך האי בפני  ,Pa'phosוהם מצאו מסויימים הקוסמת ,נביא שקר ,יהודי ,ששמו היה בר-ישו :אשר היה עם סגניתו של המדינה,
פאולוס סרגיוס ,אדם פיקח; מי קרא נבא וסול ,רצוי לשמוע את דבר אלוהים .מעשי השליחים 13:6-7

 ,Elymasסוכן של השטן
 Elymasאבל המכשף (עבור אז קוראים לו על ידי פרשנות) מהתעמולה אותם ,המבקשים לסלק את סגן מהאמונה .מעשי השליחים 13:8

 Elymasהזה ,מיהו יהודי ,נחשבת להיות מכשף .אני לא רואה את האדם הזה כאחת של הכהנים במקדש ,אבל מישהו תחת
ההשפעה של השטן ,מי שמע תורתו של ישו ,אבל במקום להיות מומר על ידי המילים האלו ,ניסיונות להקים דת משלו ,עם עצמו כמנהיג.
על ידי השחתת את אשר הטיף ישו Elymas ,מונעת אחרים של האלוהים האמיתי.
ב המאמצים את המכשף ,השטן מנסה לזהם תורתו של ישו וגם אז רק מספר שנים לאחר שישוע נצלב ,הגשמת הנבואה של ישוע
שזה יקרה.
שם טוב שקרי המשיח ,ועל נביאי שקר ,ולא יהיה שהשמן נהדר באותות ובמופתים;  insomuchזה ,אם זה היה אפשרי ,הם יהיה
לרמות מאוד לבחורMatthew 24:24 .
אני רואה את זה כמו השטן של שהוקלט לראשונה ניסיון להקים דת שקרית המבוססת על פירוש מוטעה של תורתו של ישו.

שאול נקרא Paul
ואז סול( ,אשר גם נקרא  ),Paulמלא עם רוח הקודש ,להגדיר את עיניו עליו ,אמרה O",מלא של כל  subtiltyכל שובבות ,אתה הבן של
השטן ,אתה האויב של כל הצדקה ,ווילט אתה לא חדלו סוטה הדרכים הנכונות של האדון? מעשי השליחים 13:9-10

 Paulבטח ראית את  Elymasהזה כסוכן של השטן וכן ,היא שמעידים שלו מעל המילים.

 Paulיש כוח על השטן
 ,ועכשיו ,הביטו היד של אלוהים היא עליך ,ואתם תהיו עיוור ,לא רואה את השמש למשך עונה אחת .מיד ויפל עליו ערפל וחושך; הוא הלך על
מחפשים להוביל אותו עם היד .מעשי השליחים 13:11

בפסוק זה ,אלוהים מגלה את כוחו על השטן .אלוהים יכול להגן את הנביאים ואת הקדושים ,אך כפי שאתה רואה ,השטן לא יכול
להגן אלו הוא שולט זעם האלוהים.
 .ואז הסגן ,כאשר הוא ראה מה עשו ,האמין להיות נדהם-תורת האל .מעשי השליחים 13:12

זוכר :שאול ובר -נבא נקרא לפני הסגן של המדינה ,פאולוס סרגיוס ,להטיף הסגן את תורתו של ישו.
 .סול מעתה בשם ,הידועה בשם  ,Paulאני מניח שנעשה כמו השתקפות של ההמרה שלו ,ממקם את הנגע אותו על זה נביא שקר
כפי שהוא עצמו סבל .עדים לזה ,סגן  Seriusפאולוס ,מומר מכן ,כי הוא מאמין כי  Paulובכך הוכיח להיות שר של אלוהים.

 Paulמתבונן את יום השבת
עכשיו כאשר  Paulלבין חברת שחרר מפפוס ,הם באו פרגה ב פמפיליה :וג'ון היוצאת אותם חזרה לירושלים .אבל כאשר הם סטה מדרכו של
פרגה ,הם לבוא אנטיוכיה בימי חשופה ,ולא נכנס לתוך בית הכנסת ביום השבת ,התיישב .מעשי השליחים 13:13-14

אנא

רשמו :שגרם אלוהים הכתוב ,פסוקים אלה ,כי  Paulניתנת התצפית של השבת ביום השבת .בכך כתוב למטה ,כדי

לקרוא ,אלוהים מראה לנו כי  Paulאינה מעניקה שמירת השבת ביום הראשון של השבוע ,אבל היום השביעי בשבוע ,כמו הדיבר הרביעי
מגדיר את יום השבת.
יום 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 ...אקסודוס 20:8-10

אם  ,Paulמי היא המר תורתו של ישו ,מתבונן שבת ביום השביעי כפי המצווה הרביעית דורש ,ולא דרך ההמרה שלו החל
לשמור את השבת ביום הראשון ,כפי נוצרי לעשות היום ,לא זה מציעים לך כי השבת יום ראשון הוא לא יום המנוחה של אלוהים או ישו,
אבל זה נכון זה השקר של השטן לרמות אלה שהעניקו אחרת הפולחן האמיתית לאלוהים כפי הטיף על ידי ישוע? פשוט כמו הקוסם ניסה
להקים דת שקרית ,בזמנו של  ,Paulמאז ,כפי שישוע ניבא ,אחרים היו מוצלחים ,ואז ביום הראשון השבת ,הוא תרגול זה מגלה לנו אלה
דת שקרית.
אם  , Paulכנביא של ישוע לגויים ,שומר שבת ביום השביעי ,אפילו אחרי שהוא קיבל חינוך תורתו של ישוע ואז זה מציע לי כי
ישוע מעולם לא לימד את שמירת השבת ביום ראשון ,אך למעשה ישוע גם שמר שבת ביום השביעי רק בתור הדרישות הדיבר הרביעי.
אם לשמור בכל יום אחר בשבוע כמו השבת מזה כמו המועברים על ידי ישו ,ואז שוב על ידי  ,Paulאז איך את יכולה קראת לעצמך
נוצרי ,או חסיד של ישו?

 Paulעומד לקרוא בכתובים
לאחר קריאת התורה והנביאים שליטי בית הכנסת שלח להם מנוחת עולם ,אומר",יה אחיהם ,אם יש לך כל מילה או בלשון התוכחה לעם,
וגברים לומר ".מעשי השליחים 13:15
 .זה המנהג של האמונה של ישראל חוקי האל הנקראות בתחילת כל מפגש יום השבת של קהילות ...זה מוצג גם חייב להיעשות על ידי
אלוהים ,לוק  ,4:16-21והוא נעשה מאז שאלוהים נתן את החוקים  ,Mosesלמיטב ידיעתי ,ממשיך בבתי הכנסת של היהודים אל המאה ה.21-
כפי שכתוב בלוק ,האנשים יכולים לעמוד ואז ,יבקשו לקרוא מתוך כתבי הקודש של אלוהים .זה מוצג להיות מותאמת אישית ישוע המשיך
במהלך החיים על פני כדור הארץ ,ולא להיות מוצג כעת כמו להיות מותאמת אישית של  ,Paulנבא.
" הוא מתן עצה
זה לאחר קריאת התורה ,Paul ,נבא נשאלו אם הם מעוניינת לתת כל בלשון התוכחה לעם את הקהילה".בלשון התוכחה
רציני או עידוד מבקשים מישהו חזק לעשות משהו.

סיפורו של ישו
 Paulואז קם ואמר :מאותת בידו"הגברים של ישראל ,ועל כן זה פחד אלוהים ,פגישותיו .מעשי השליחים 13:16

 Paulיקבל את ההצעה ,מתחיל לדבר ,לספר לקהילה קודם על תורתו של ישוע ,את הקשיים זה ישו כבר עברה בגלל תורות
אלה.

המשיח בא
 ,אנו מצהירים בפני אתה לא שמח בשורות רעות ,איך כי ההבטחה שנעשתה בפני האבות ,אלוהים הגולמיות מילא אותו אלינו את ילדיהם ,כי
הוא הציע והרים ישו שוב; כפי שכתוב גם המזמור השני",אתה הוא בני ,היום הזה יש לי שהוליד אותך ".מעשי השליחים 13:32-33

בחודש זה ,נותן  Paulציטוט מן הכתוב הישן ,בנוגע הנבואות על המשיח ,כי  Paulנותן הנוכחים להבין התגשמה על ידי ישוע.
כי ישוע הוא הארוך חיכו למשיח.
כמו בנוגע אשר גידל אותו למעלה מן המתים ,ועכשיו אין יותר כדי לחזור שחיתות ,הוא אמר על זה נבון",אני אתן לך את בטוח לחסדיו של
 ."Davidמעשי השליחים 13:34

שוב  Paulמתייחס הכתוב הישן ,על מנת לתת תמיכה לישו להיות המשיח .הנבואות לתת כי המשיח יהיה צאצא מביתו של
 ,Davidכמו ישו ,זה כוח נתינה לישו להיות המשיח.

לא תראה את השחיתות
הזין מהירה של האי הוא נאום גם ב מזמור אחר",אתה לא תרשה דע אחד הקדוש כדי לראות את השחיתות" .מעשי השליחים 13:35

נאמר בנבואה זה ימות המשיח אך גופו לא ידעה שחיתות.
כי אתה וילט לא להשאיר את נשמתי בגיהנום; ווילט .גם אתה תסבול מעודך קדוש אחד לראות את השחיתות .תהילים 16:10

המשיח הוא המבורך הפרט .זה כמו ישוע מילא בזה ואלוהים הקים אותו מן המתים לפני הגוף יכול ריקבון במוות.
עבור  ,Davidלאחר הוא שירת את הדור שלו על ידי רצונו של אלוהים ,נפל על שינה ,הונחה בפני אבותיו ואני ראיתי את השחיתות :אבל
הוא ,מי אלוהים הקים שוב ,ראה אין שחיתות .מעשי השליחים 13:36-37
 Paulממשיך להסביר כי מת המלך  ,Davidהגוף שלו אכן נכנס לתוך שחיתות ,אבל גופו של ישוע עשה .לא ,בדיוק כמו הנבואה ניבאו.

מחילת חטאים
להיות ידוע לכם ולכן וגברים עם אחיהם ,זה דרך האיש הזה הוא הטיף לקרבך חטאים :ולא על ידו כל מאמין מוצדקות מכל הדברים ,שממנו ye
ניתן להצדקה מאת  Mosesשל החוק .מעשי השליחים 13:38-39

 Paulממשיך ומסביר כי זה דרך תורתו של ישו את מחילת החטאים הם מטיפים .זה דרך האמונה שלנו תחייתו של ישוע זה אנו
יהיה מוצדק מכל הדברים ,זה חוקי של  Mosesאינם מצדיקים אותנו.
מה  Paulקורא את החוקים של  ,Mosesאשר כוללים את עשרת הדיברות של אלוהים ,כפי שהוא ניתן  ,Mosesאבל גם
הכוללים מעשרת הדיברות אחרים בכתב ידו של אדם ,או על ידי  .Mosesאין מקום בכל המצוות האלה ,אפילו לא בתוך עשרת הדברות,

שבו יש לך סיבה לקוות או מוצדקת כי תינתן לך להיכנס לגן עדן ,וגם לא חיי נצח .רק דרך שלך לקבל את תורתו של ישו והקבלה שלך
לשמור על תורתו ,אנחנו מוצדקות בתקווה לגאולה לתוך הישועה.
תורתו של אלוהים ,כפי שסוכם על ידי עשרת הדברות ,מראה רק איך להימנע חטא ,אבל לא נותנים פרס המתגוררים צדקתו.
תורתו של ישוע ,ובגלל תחייתו מן המתים ,ובכך ניתנת לנו ציפייה ותקווה של קבלת התגמולים האלה זהה אשר ישוע קיבל.

הטעיה של השטן
בפסוקים  2לעיל ,נראה במבט ראשון על ידי אלה שלא לוקחים את הזמן והמאמץ כדי ללמוד ולהבין מה  .Paulהוא אומר לנו,
כל אלה אשר מאמינים תחייתו של ישוע השמורות ,אבל זה לא מה  Paulהוא אומר .זה בדרך הזאת .השטן הוא ירמה.
כדי לחשוף את האמת בפסוק הנ ל ,אני רוצה להציג את הדיון הבא.

מחילה מושמעת
תן לנו מחקר  Paulדבריה בפסוק  2לעיל ,כדי להבין את דברי ,ובכך יודע האמת שלו.
דרך האיש הזה הוא הטיף מחילת חטאים .זה לא אומר כי מחילה מובטחת; ניתן לרכוש רק באמצעות האמונה שלנו ישו
ותחייתו.
הוא הטיף לקרבך סליחת החטאיםt ,שלו אינו אומר מחילה זו באה לידי ביטוי ,רק זה זה נדרשת .המילים" ,מושמעת",
מתייחסים נותן הוראה .זה אומר לעבור תורתו של ישו ללמוד או שניתן להיות הורה כיצד להשיג מחילה .המילים האלה לא אומר כי
מחילה מובטחת ,רק כי אתה יכול ללמוד איך לקבל מחילה.
ללמוד משהו דורש מאמץ על ידי לך לחנך את עצמך .לחנך את עצמך איך לרכוש מחילה דורש ממך ללמוד ולהבין את תורתו
של ישו ,ואת המילים האלו כתובים על ידי השליחים של ישו .אם לא לקחת את הזמן והמאמץ כדי ללמוד ,ואז חינוך הוא לא שם .ללא
חינוך יש סיכוי קטן שאתה תרוויח את הידע שאתה צריך לרכוש מחילה.
מה כל זה אומר הוא כי ישוע אינו מספק באופן אוטומטי מחילה ,עליך להפוך מאמץ של הלמידה וההבנה מה שישו .לימד ,ולאחר
מכן עם זה ידע ממשיך לעשות מה נדרש מכם כדי לקבל מחילה ,מחילה ,גאולה וישועה.

מוצדקת בכל הדברים
" פירושו :שיש נימוק מקובל עבור הפעולה שתבוצע ,קביל או סבירה
 ,על ידו כל מאמין מוצדקות מכל הדברים .המילה"מוצדקת
בנסיבות .כפי שאתה יכול לראות שום דבר שנאמר הגדרה זו ,מוצדקת זה בדיוק כמו להיות נסלח או נגאלים .מה  Paulאומר זה רק אלה
אשר מאמינים ,תחייתו של ישוע ,הם נכונים באמונתם ולהרוויח בגלל זה נכונות (לא מספקת) ,מחילה .כדי להרוויח משהו הוא להציע כי
עבודה כלשהי הכרחי .דרך למידה והבנה של תורתו של ישו ,אתה יכול ללמוד מה שאתה צריך לעשות( ,עובד) ,כדי להרוויח מחילה .רק

הכרזה על ישוע כדי להיות המושיע אינה מספיקה .השטן אמר לך את זה כי הוא כל מה שאתה צריך לעשות ,כדי לגרום לעצלנות ,לא
לקחת את הזמן והמאמץ כדי ללמוד על עצמך.

לא מוצדק על ידי החוק
 Paulממשיך המדינה כי מן אשר  yeניתן להצדקה מאת  Mosesשל החוק .במילים אלו שהתגובה אידיוט הברך היא כי Paul
אומר ,חוקי האלוהים ,מה שאנחנו יודעים על עשרת הדברות ,אך כפי שאתה רואה  ,Paulאומר את חוקי .Moses
כפי שכבר הראיתי לעיל ,בפסוקים אלה ,עשרת הדיברות והן את חוקי  Mosesהם להיות הצביע גם לא נותן הצדקה בתקווה
הישועה .במילים אחרות Paul ,לא מספרת לנו כי עשרת הדיברות או החוקים נכתב על ידי ידו של  Mosesלפלט המופק מיושן ,אבל כי
החוקים לא לתת צידוק בתקווה הישועה.
ההצדקה  wordאינו מצביע הגאולה רק שאת צודקת האמונה שלך זה כי ישו קם לתחייה מן המתים אל חיי נצח ,כי יש גם בסיס
בתקווה (לא ערבות) חיי נצח.
 .זה השטן נתן את משמעות שווא מה  Paulכתב המילים נכתבו על ידי  Paulברורים במובן שלהם ,אם תקח את הזמן ללמוד
וללמוד .קבלת פרשנות שווא שניתנו על ידי השטן ,מראה שלך עצלנות ועל העדפה לקבל בצורה עיוורת את מה שאומרים לך ,יותר
מאשר אתה לוקח את הזמן והמאמץ כדי ללמוד בעצמך.

אלה אשר לא תשמע
היזהרו לכן ,פן זה לבוא עמכם ,אשר דיבר על הנביאים;"הביטו ,יה  ,despisersואני שואל את עצמי ואל מותם :כי אני עובד עבודה בימים
שלך ,יצירה  yeכלל לא המאמינים ,אבל אדם להכריז על זה לקרבך ".מעשי השליחים 13:38-41

 Paulואז נותן אזהרה על ידי מתייחס אך עוד הנבואות העתיק .בנבואה זו אלוהים מודיע כי בימים של המשיח ,מי ישמע דבר
האמת של אלוהים לא לקבל או מאמין ולאחר הדחייה הזאת שהן ימותו ,זה אומר כי הם רק יהיו גיהינום להסתכל קדימה .זה היה נכון של
אלה שחיו בזמנו של  ,Paulכמו במקרה של היהודים ,אבל זה גם נכון מאלו שחיים כיום ,היהודים ,מוסלמים ונוצרים.
כפי שהיה עם היהודים ,שבאו דורות רבים להאמין כי המסורות שלהם לקח יותר בדבר אלוהים ,אז גם זה של יהודים ,מוסלמים
ונוצרים של היום.

הרעב הגויים האמת
כאשר היהודים היו נעלם מבית הכנסת ,הגויים התנשף כי המילים האלה עשוי להיות הטיף להם בשבת שלאחר מכן .מעשי השליחים 13:42

פסוק זה מבלבל אותי זה את ההבנה שלי רק שהיהודים נכנסו בתי הכנסת ,כי הגויים היו ביקורים מלעשות כן .אם אני לא טועה
בהבנה זו ,אז אני חייבת לשאול איך זה הגויים יודעים על מה  Paulהטיף ,כי הם ביקשו כי  Paulהיה להטיף להם שוב למחרת יום
השבת .אני יכול לחשוב על הסבר אפשרי אחד ,וכי בכך שלא כל התכנסויות של קהילות נערכו בתוך מבנה .אם מספר האנשים בקהל היה

נהדר ,ואז הם ייאלצו לעבור את מכלול החצר פתוחה .תוך כדי כך ,המילים של  Paulכבר שמעו על ידי כל בשטח ,ולא רק את אלה של
הקהילה.

יום השבת
שימו לב גם כי הגויים מבקשים  Paulמטיפים שוב הבאות יום השבת .זה אומר לי כי הנוצרים הראשונים כל הזמן ,צייתו שבת
ביום השביעי ,בדיוק כפי היה הדרך של ישראל .אחרי הכל ,בזמנו של  ,Paulהיה רק יום אחד בשבוע זה היה ידוע בשם יום השבת ,וזה
היה כמו המצווה פורת אומר לנו.
 .זה השטן הוא הוסיף עוד יום אשר הוא השטן מצהירה להיות השבת ...את חייבת לבחור ,או לקבל ,מאמינים בדבר אלוהים ,או
לקבל ולהאמין המילה של השטן.

זכור:

במקור ,ספר בראשית ,רק קרא את יום הקדוש שלו היום השביעי ,אבל ב -הדיבר הרביעי ,אלוהים נתן היום השביעי

שם ,הוא נקרא השבת ,לכן יום השבת הוא היום השביעי.
יודע זה :זה לא שמירה על כינוס שהאל יצר קדוש או מקודשת ,זה היה היום שבו אלוהים ברא הקדוש .הספר של ספר שמות,
פרק  ,20אלוהים אומר לנו לזכור את "יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה ".השבת אנו לזכור ,אלא "היום ",שאותו כינה "שבת".

קבלה הראשוןעכשיו כאשר הקהילה היה שבור ,רבים מן היהודים proselytes ,דתיים בעקבות  ,Paulנבא :מי ,ידבר איתם ,שכנע אותם להמשיך חסדו של
אלוהים .מעשי השליחים 13:42-43

בפסוקים אלה שני אנחנו הודיע כי  Paulהראשון ,נבא הם נפגשו עם אחווה על ידי היהודים ,ניתנת על ידי היהודים ללכת בחסדו
של אלוהים . .זה כדי להצביע כי בהתחלה היהודים של העיר הזו ,אין תלונה או מתנגד לזה אשר  ,Paulנבא הטיף.

היהודים להפוך עוין
למחרת השבת באו כמעט את כל העיר יחד כדי לשמוע את דבר אלוהים .אבל כאשר היהודים ראו את המונים ,הם היו מלאים קנאה ,ויאמר נגד
הדברים אשר נאמרו על ידי  ,Paulסותר ,מקלל .מעשי השליחים 13:44-45

עם זאת ,כאשר היהודים ראה ריבוי של הגויים יתקהלו סביב  Paulנבא ,הם קינאו סלבריטאים שלהם ,הם התחילו לדבר נגד
הדברים האלה דיבר על ידי השליחים שני .בכך  Paulמטיפה שישוע הוא המשיח ,של  Paulמאמינים כי ישוע הוא היחיד ,אפשר להכניס
את הנבואות על המשיח ,אז לדבר נגד הנאמרים מפי ישו היא לדבר נגד אלוהים ,וזה חילול השם אשר היהודים לנקוט.

דיברתי קודם היהודים
ואז  ,Paulנבא בשעווה מודגש ,ואמר",זה היה הכרחי כי האלוהים צריך קודם נאמרו לך :אבל לראות  yeממך ,ולא לשפוט את עצמכם ראוי
של חיי נצח ,הלאו ,נפנה לגויים .מעשי השליחים 13:46

שעווה מודגש היא לדבר ללא פחד ,ועם להט ומסירות Paul .מקבל כי זה היה הכרחי כי היהודים לשמוע דבריו של ישוע ,הם
הצאצאים של יעקב ,אבל עם שלהם דחייה של תורתו של ישו Paul ,מעתה ואילך ישיר הטפותיו כלפי הגויים .אם היהודים לא רוצים
לשמוע ,למה ממשיכים לתת להם את בשורות טובות .הגויים  hungeredלשמוע את המילה של אלוהים ,אז זה להם כי  ,Paulנבא היה
להטיף.
באופן אישי נתקלתי דחיית אשר דיברתי עם אחרים מסוג זה .ואילו  ,Paulנבא לו אחרים( ,הגויים) hungering ,לשמוע את
האלוהים האמיתי ,לא עד כה מצאתי מישהו שרוצה כדי לשמוע אותי נואם אשר אלוהים נתן לי לכתוב עליו .אני מטיף לאחרים אולם ,חוץ
מזה אני לא יודע מי הם ,כי הם אלה אלפים על אלפים שהולכים דף האינטרנט שלי לקרוא וללמוד ,אבל אף-אחד לא דיברתי אל פנים
רוצה לשמוע האלוהים האמיתי.

אור בפני הגויים
כי אז הגולמיות האל ציווה אותנו ,אומר",יש לי סט עליך להיות אור של הגויים ,כי  shouldestיהיה לישועה אשא הקצוות של כדור הארץ".
כאשר הגויים שמע זאת ,הם שמחו ,מהוללת את המילה של אלוהים ,:רבות ככל הוסמכת לכמורה לחיי הנצח האמין .המילה של אלוהים יצא לאור ברחבי
כל אזור .מעשי השליחים 13:47-49

כעדות הוא היכולת שלנו לקרוא את המילים האלה מתוך ספר מעשי ,ובכך אנו מבינים כי היו אלה שמעתי  Paulמלמדים מי מכן
כתבה ,שהופץ( ,פורסם) ,המילים של  Paulעבור אלה אשר לא שמע באופן אישי  Paulמדברים ,היתה במקום לקרוא אותם.

שגורשו אנטיוכיה בימי חשופה
היהודים אבל עכורה הנשים אדוקים ומכובד ,והגברים הראשי של העיר ,גידלה הרדיפה נגד  Paulנבא ואת גירש אותם מחוץ .החופים שלהם.
מעשי השליחים 13:50
אף-על-פי הגויים  hungeredלשמוע את דבר האלוהים Paul ,נבא היו כוח לעזוב את העיר.
אבל הם זיעזע את האבק של רגליהם נגדם ,בא איקוניום .התלמידים היו מלא בשמחה ,ועם רוח הקודש .מעשי השליחים 13:51-52

אם אתה זוכר ,ישו הורה ושליחיו שאם הם הגיעו דרך בית או עיר כי המילים הם הטיף נדחו על-ידי אזרחיהMatthew ( ,
 ,)10:12-15כי הם היו להתגורר ביחד .האבק רגליהם בעת שעזבו את העיר .אלה אנשים בתוך העיר וכך יהיה בשל אמונתם.

סכנה לומר את האמת
כאשר היתה תקיפה עשו שניהם הגויים ,גם של היהודים עם השליטים שלהם ,כדי להשתמש בהם  ,despitefullyאסקול אותם ,הם היו וואר
של זה ,וברחו בפני ליסטרה ו ,Derbe -הערים  ,Lycaoniaולא אשא לאזור  liethבערך ,:שם הם והטיף הבשורה .מעשים 14:5-7

כאשר  ,Paulנבא מאוימים על ידי היהודים של רשות בתוך העיר ,כמו גם אלה של הגויים אשר לא היו המרה ,הם נאלצים
לברוח.

 Paulהכריז על אלוהים
ולהיות שם ישב אדם מסוים ב ליסטרה ,חסר אונים על רגליו ,נכה מהרחם של אמא שלו ,מי לא הלך :שמעתי אותו  Paulלדבר :מי
 stedfastlyמסתיר אותו ,ואת תפיסת שיש לו אמונה כדי להירפא ,אמר בקול רם",תעמוד זקוף על רגליך" .הוא זינקה והלך .ואת העם ראה מה עשו
 ,Paulהם הרימו את קולם ,אומר בנאומו .של ",Lycaoniaהאלים הם לרדת לנו בדמותה של גברים ".מעשים 14:8-11

הידע שלי על השמות של ערים ומחוזות של האימפריה הרומית ,הוא במקרה הטוב ,גס ,אבל בהתבסס על השפה ,האל שיזכירו,
אני מציע כי  Paulו נבא הם בעיר של היוונים ,ולא כל אדמות לעם ישראל.

קורבן לאלים שני
 ,הם קראו נבא ,יופיטר;  ,Paul Mercuriusכי הוא היה הדובר הראשי ,ואז הכומר של יופיטר ,אשר היה בעבר העיר שלהם ,הביא שוורים,
זרי אשא השערים ,הייתי עושה הקרבה עם האנשים .מעשים 14:12-13
 ,Paulנבא מטיפים האלוהים כפי המועברים אלינו על ידי ישו ,אבל האנשים האלה בעלי האדמות של  Lycaoniaרואים את הניסים מעשי
האלים ,ולראות ולכן  Paulנבא כמו אלים .במקום לשמוע את המילים שנאמרו על ידי אותם האנשים רואים רק במעשים שהם מבצעים .זה כמו שהיה
עם הנוצרים האלה שפגשתי מעודי .אני לא שומע את המילים שאני מדבר ,כי הם רק שומעים מה שנאמר להם במשך כל חייהם .כזה הוא כוחו של
השטן לעיוור מן האלוהים האמיתי.
אשר השליחים ,נבא ,Paul ,שמעת ,הם משכירים את בגדיהם ,ורצת בקרב העם ,זועק ,ואני אומר",אדונים ,למה לך את הדברים האלה? אנחנו
גם הם אנשי כמו תשוקות איתך ,ולהטיף לקרבך  yeצריכים לסובב מ אלה איפור בפני החיים יש אלוהים ,וזה גרם השמים ,ואת הארץ ,ואת הים ,והדבר
כל כך :מי בעבר סבל כל האומות ללכת בדרכים משלהם .אף על פי כן הוא השאיר לא עצמו בלי העד ,כי הוא טוב ,נתן לנו הגשם מן השמים ,ואת עונות
פורה ,ממלא את ליבנו עם האוכל והשמחה ".עם האמירות הללו נדירים מרוסנת הם העם ,כי הם לא עשו הקרבה ועשיתם .מעשים 14:14-18

אלוהים נותן לנו ידע על הארוע כדי להראות לנו כי גם כאשר אתה שומע חלק האלוהים האמיתי ,אנשים רבים עדיין תשלב מה
שהם שומעים עם הנוכחיים שלהם מאמין .זה מגלים שזה חשוב לנו לקבל את דבר האלוהים כאמת ,תנסו להקטין את זה בהבנה שלנו .אם
אתה מאמין לא יכול להיות נתמך על ידי דבר האלוהים ,אז עליך לקבל האלוהים כאמת או לדחות את מה אתה חושב שאתה יודע להיות
השקר של השטן.

מסטול עד מוות
שם הגיע לשם היהודים מסוימות אנטיוכיה לבין איקוניום ,ששכנע את האנשים ,ומשכו ,נתקל מסטול  ,Paulמחוץ לעיר ,נניח שהוא היה מת.
 ,Howbeitכמו התלמידים עמד בערך אותו ,הוא קם ,נכנס אל העיר :למחרת כשהוא עזב עם נבא אל  .Derbeמעשים 14:19-20

זוכר :השטן הוא במלחמה עם "אישה" כפי שמוזכר בראשונה בספר חזון יוחנן .האישה הוא סמליות של הכנסייה של ישו
הטיף על ידי ישו ושליחיו ,Paul ,נבא הוא אחד מהם .באמצעות היהודים ,על ידי זקני בית מקדש ,השטן עושה כמיטב יכולתו כדי
להשתיק את הבשורה של ישו בזמן זה עדיין בחיתוליו .זה מוצג באופן סמלי הפסוק הבא.

והדרקון עמד לפני האישה שהייתה מוכנה להיות מועברות ,עבור לטרוף את הילד שלה ברגע שהיא נולדה .התגלות 12:4

חוזרים שוב ושוב אל Lycaonia
כאשר הם הטיף את הבשורה לעיר ,לימד רבים ,הם חזרו שוב ליסטרה וכדי איקוניום ,אנטיוכיה ,המאשרת את הנשמות של התלמידים ,מטיף
להם להמשיך באמונה ,וכי עלינו דרך הרבה קושי להיכנס למלכות האלוהים .מעשים 14:21-22

תן לחשוב מה מסופר לנו Paul .היה הייתי מסטול קרוב למוות ,אך הוא עדיין חוזר אל הערים האלה היו היהודים ניסו להרוג
אותו כדי מאשרים מחדש עם אלה אשר הוא נגע ,כדי לעמוד מהר עם האמונה החדשה שלהם.
התנ ך אינו מספר לנו זאת ,אך אני משוכנע כי  ,Paulנבא חזר לערים האלה כי הם לא חזרו .זה יכול היה לגרום כל אלה
שהמירו את השקופית בחזרה לתוך הפולחן שווא שידעו קודם . .תחשוב על זה .העם קיבל תקווה במילותיו של  ,Paulנבא ,ואז הם היו
הייתי מסטול  ,Paulחשבו למוות .איך זה לשבת עם אלה מצא תקווה? רבים שיחקה חולשת הטפה של אלוהים ואז מותר מטיפים שלו
להיהרג? על-ידי החזרת ,Paul ,נבא ,נותן עדות רחמים והכוח של אלוהים ,ובכך מחזקת את האמונה אשר הם מטיפים.

הרבה קשיים
בפסוקים אלה אלוהים גם מראה כל מי להמיר לפולחן אמיתית לשם כך שאין לדרך קלה ברגל".כי אנחנו חייבים דרך התלאות
" אפילו אלה כגון  Paulנבא נאלץ לסבול מצוקה ,התעללות פיזית ,ובסמוך מותו בידי אלה השפיעו,
הרבה להיכנס למלכותו של אלוהים.
שנשלט על ידי השטן.
מה זה אומר לי זה להכריז על ישו המושיע שלך זה לא מספיק בולטים של העצמי שלה .עלינו לעבור טרנספורמציה של הרוח
שלנו ,דרך תקופה של סכסוכים והתהפוכות של הנשמה ,לפני שאנחנו נבוא מהצד השני כמו ממיר נכון תורתו של ישו.
דבר נוסף אני רוצה להצביע .למרות המאמצים של השטן-להרוס את הכנסייה של ישו בחיתוליו ,הוא נכשל ,אשר היא עדות
לכוחה של האמת כאשר נאמר על ידי אלה יש אמונה ומאמינים.

ברית מילה העורלה
גברים מסוימים אשר ירד מן יהודה לימד הנזירים ,ואמר",אלא  yeלמול כמנהג  ,Mosesיה לא ניתן לשמור .מעשי השליחים 15:1
כדי לתת יותר הבנה מושלמת כדי זו ההתעקשות של היהודים ,אשר הוסב תורתו של ישו ,כי הגויים המומר צריך גם שלהם עורלה ברית
מילה ,אני צריך להראות את הניסוח של האמנה שהאל יצר עם אברהם.

החוק המדובר
ואני אקבע את האמנה בין אותי ,אותך ואת זרעך לאחר הריני בדורות שלהם עבור אדונינו ,להיות אל לקריאתי ,וכדי זרעך לאחר עליך .ואני אתן
לך ,וכדי זרעך לאחר אותך ,האדמה שבה הנך אדם זר ,כל לארץ כנען ,על אחזקה נצח; ויהיה האל שלהם .בראשית 17:7-8
 ,ואלוהים אמר לאברהם",אתה ואזי לשמור .על האמנה שלי .לכן ,אתה ,ואתה זרעך לאחר הריני בדורות שלהם ".בראשית 17:9

זאת הברית הגדולות הראשון שעושה אלוהים עם ילד של גבר ברית היא מילה נרדפת חוזה .כל החוזים דורשים לפחות שני
הצדדים ,כל צד נותן משהו בעל ערך שלהם במסגרת החוזה .זה אלוהים האמנה הראשונה מציעה את הקטע שלו ערך ,כל האדמות של מה
שהיה אז קרא כנען ,אך היום ידוע בשם פלסטין .בתמורה אברהם מסכים לתת סגידה לאלוהים ו לציית מצוותיו.
זה שלי אמנה ,לפיו  yeתשמר ,בין אותי ואת זרעך לאחר"כל ילד גבר ביניכם יהיה למול .יה למול את בשרם של העורלה שלך; זה יהיה רכיב
 tokenשל האמנה בין אני ואתה ".בראשית 17:10-11

של אברהם דבר של ערך הוא שהוא וייתן כל צאצאיו בעתיד פולחן האל הבריאה כפי אלוהים מצווה עליהם לעשות .כמו סמלית
עדיין סימן מוחשי קבלתם של הסכם זה ,כל הזכרים של הזרע של אברהם ושל אחרים או להיות חלק של משק הבית שלהם ,חייב להיות
שלהם עורלה ברית מילה.
 ,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.
הוא זה הוא יליד ביתך והוא שקנה בכסף שלך ,כנראה צריך למול :האמנה שלי יהיה גופכם עבור אדונינו .בראשית 17:12-13

 .זה שני אלה חרוזים .הזמן של המומר יהודים של  Paulלהתווכח כי הגויים חייב גם להיות נימול אחר הם תהיה מנותקת מן
האמנה ,כי לא למול מהווה הפרה של החוזה שיש לעם ישראל עם אלוהים.
 ,הילד גבר נימול את בשרו של העורלה שלו לא נימול ,את הנשמה יכרת מן האנשים; הוא הגולמיות שבור האמנה שלי .בראשית 17:14

ברית חדשה
בסוג זה של חשיבה עם זאת קיימת בעיה .אלוהים יש לבטל את תוקף האמנה הביעו  Mosesוצאצאיהם של יעקב ,כי לא
התגורר עד שלהם חלק מהחוזה .אלה אשר חיים לפי תורתו של ישו אינם חלק לעם ישראל הישן ,ולכן אינם נדרשים נתקל שלהם אל
תדאג ברית מילה.
לעיניים ,הימים באים ,נאום יהוה ,שאני אהפוך ברית חדשה עם בית ישראל ,ועם הבית של יהודה :לא לפי האמנה שהכנתי עם
האבות שלהם במהלך היום לקחתי אותם עם היד כדי להוציא אותם מארץ מצרים; אשר שלי האמנה הם הבלם ,למרות שהייתי בעל להם ,
נאום ה :אך יהא זה האמנה שיגרום עם בית ישראל; אחרי הימים ההם נאום ה",לשים את החוק בחלקים הפנימי שלהם ,ואני כותב את זה
בליבם; ולא יהיה לאל שלהם ,הם יהיו האנשים שלי .ירמיהו 31:31-33

"בית ישראל" לא מתייחסים לעם ישראל" .הבית ",כמו בשימוש פסוקים אלה ,מתייחס שושלת היוחסין או המשפחה .ישראל
כפי שמוזכר כאן ,מתייחס איש ישראל ,מי הוא מי אלוהים משתנה מיעקב כי יעקב התגבר על חטאיו .לכן" ,בית ישראל" מתייחס כל,
יהודי וגויים ,להתגבר על חטאיהם ,ולא לאמץ את חוקי האל ,לכתוב אותם על ליבם.
אני חבר של בית ישראל ,לא בגלל שאני צאצא דם של יעקב ,אבל בגלל כמו יעקב היה להתגבר על החטאים שלי ,אימצו את
תורתו של ישו ,הגיעו לחיות את חיי בתוך הרוח של תורות אלה.

חילוקי דעות של Paul
כשהיה ולכן  ,Paulנבא אין מחלוקת קטנה ,ויכוח איתם ,הם קבעו כי  Paulואת נבא מסוימים אחרים מהם ,צריכה לעלות לירושלים בפני
השליחים ואת הזקנים על השאלה הזאת .מעשי השליחים 15:2

כי  ,Paulנבא לא הסכים עם היהודים בנוגע לחוק כפי לחצו האמנה הראשונה ,את רובם העורלה ,הוחלט כי השניים צריכים
לחזור לירושלים ,להיפגש עם השליחים של ישו ,על מנת להשיג קונצנזוס של היישום של החוק.
מובא בדרכם על ידי הכנסייה ,והם עברו דרך  Pheniceושומרון ,מכריז על ההמרה של הגויים :הם גרמו שמחה גדולה בפני כל האחים .כאשר
הם היו באים לירושלים ,קבלתן של הכנסייה ,של השליחים ושל הזקנים ,הם הצהירו כל הדברים כי אלוהים עשה איתם .מעשים 15:3-4
אבל אין קם מסוימים של הכת של הפרושים אשר האמינו ,אומר ,כי זה היה שצריך לימול אותם ,וכדי הפקודה אותם לשמור את  Mosesשל
החוק .השליחים ואת הזקנים באו ביחד בשביל לשקול בעניין .מעשים 15:5-6

הפרושים הללו הם ממירים הכנסייה של ישו ,אבל הם התעקשו כי החוק בדבר ברית מילה יהיה תקף על ידי הכנסייה של ישו
כפי שהיא כתובה ב האמנה הראשונה.
זכור :זקני בית מקדש העדיפו מסורות מעל האלוהים ,גם אם אלה היו מי שהמירו את ישו; הם מצאו עדיין המשיכה של מסורת
חזקה .אני חייב להודות ,כי היה להם נקודה חזקה של תצוגה .רק בהבנה מלאה לגבי הסוף לברית הישנה לבין תחילתו של הברית
החדשה ,האל ניתן למימוש אולם.

פיטר קם נגד ברית מילה
כאשר היו הרבה חולק ,פיטר קם ,ואמר להם",גברים ,אחיהם ,אתה יודע איך מזמן לפני שאלוהים יצר את הבחירה בקרבנו ,כי הגויים על ידי
הפה שלי צריך שומעים את המילה של הבשורה ,ולהאמין .אלוהים ,אשר מכיר את הלבבות ,חשופים אותם עדים ,לתת להם רוח הקודש ,גם הוא עשה
אלינו; ושם אין הבדל בינם לבין עצמם ,טיהור הלבבות שלהם על ידי אמונה .מעשים 15:7-9
זה במילים אלה פיטר נותן הגדרה למה אלוהים כבר לא מחייב ברית מילה העורלה .גויים על ידי הפה שלי צריך לשמוע את

המילה של הבשורה ,ואני מאמין .מה המילים האלה אומרים כי הגויים לא היה יתרון של תורתו של אלוהים ,ולא הם היו מהול ,ובכל זאת
בגלל תורתו של ישו ,אשר נאמרו על ידי ישו ,כמו גם השליחים ,הם באו להאמין דרך תורות אלה למרות לא נתקל ידוע חוקי מאז
הילדות .זהו ברית המילה של הלב ,אשר צפנת בהזדמנויות שונות בספרים של הברית הישנה.

אבחנה אישית
בפסוקים שלעיל פיטר נותן התייחסות להיות נגע על ידי רוח הקודש ,שאלוהים עשה אין הבדל כל כך נגע ,הם יהודי או גוי .אני
מרגישה צורך להצביע ,איך השליחים ידע כי הגויים היו מקבלים למעשה או נפגע ע י רוח הקודש.
אם אתה חושב כבר נגעת על ידי רוח הקודש ,אז אתה תדע על מה אני מדבר ,אבל אלה מעולם לא נגע ,לא מבינים איך פיטר ידע
זה אלה שאליהם הוא הטיף קיבל את רוח הקודש.

התחלתי את לימוד ומחקר של התנ ך בפברואר  .2007אני לא להתחיל עם הרצון של למצוא את האל ,אבל כדי להשיג למידה אז
אני יכול לערער פירושים כי דודתי ,קלי היה נותן .זה לא היה עד ,במאי  ,2009עד שאלוהים הראה לו רחמים עלי מאת לגעת בי עם רוח
הקודש.

פיזית ,נפשית ורוחנית
ישבתי על כיסא צופה בסרטון וידאו של אדם ללמד את הספר  ,Danielולתת הסבר למשמעות ונשזר כאשר רוח הקודש אחזה
בי .אני לא ישב ,אני יודע כי אני היה נופל על הרצפה .למרות זאת ,למרות שאני יושב ,כמעט גלשתי של המושב.
דבר כזה חזק שקרה לי ,כי התחושה על ידי ,בתור כוח פיזי להשפיע על הכישורים המוטוריים שלי  .זה בו זמנית השפיע עליי;
נפשית ,כי כל מה שלמדתי אל נקודת זמן ,פתאום להיות מובן .זה היה כאילו אור פתאום התהפכו בחדר מלא עם החושך .את זה באותו
זמן ,נשמתי ,אשר עד אז ,אני פקפקתי בכלל קיימת היה מלא אהבה ושמחה כאלה ,כדי לגרום לי קרע ,ברגש עמוק .העניין הוא ,בזמן שכל
זה קרה לי ,אני לא הייתי בטוחה מה זה היה .זה לא היה עד כמה ימים לאחר מכן ,הבנתי כי אני נצרבו יד האלוהים .עם ההבנה הזו,
הכרזתי שארית חיי הפולחן ,ושירות של ריבונו של עולם.
בגלל ,שאני מאמין עכשיו ,הם כשנגעת מרוח הקודש ,כל סביבך יראה את השינוי .עלה לך .תהיה ספק להם ,אם הם בעצמם חוו
אותה .בדרך זו ,השליחים ידע כאשר ההטפה שלהם הביא על המרה של אלה לשמוע את דבריהם.

לא המוטלים על-ידי אלוהים
אלוהים ,אשר מכיר את הלבבות ,חשופות שאותם עדים ,לתת להם רוח הקודש ,גם הוא עשה אלינו; האמת זה פיטר .הוא
מביא ושוב היא כי אלה הגויים אותו קיבל מאלוהים רוח הקודש ,ומסיבה זו שהאל בחר כי הם ראויים ,לכן זה לא עבור כל אדם כדי
לנסות לכפות דרישה על הגויים המרה כי אלוהים לא הגביל את עצמו.
עכשיו לכן למה להתגרות  yeאלוהים ,לשים את עול על הצוואר של התלמידים ,אשר לא אבותינו ולא אנחנו היו מסוגלים לשאת? אך אנו
מאמינים כי באמצעות חסדו של האדון ישוע המשיח אנו יהיה להיוושע ,אפילו כפי שהם .מעשים 15:10-11

 ,אבל אנו מאמינים כי באמצעות חסדו של ישו אנחנו יהיה ניתן לשמור ,אפילו הם .המילה "חסד" היא מילה נרדפת
"רחמים" .אלוהים אמר לנו שהוא רחום לאלה שאוהבים אותו .ישוע אומר לנו לאהוב את אלוהים עם כל הלב ,נשמה ונפש שלנו .כפי
הראיתי בשיעורים אחרים ,ההגדרה של כיצד באה לידי ביטוי חזק אהבה מסוג זה היא לשמור את המצוות של אלוהים( ,עשרת הדברות).
כי זה מועבר אלינו על ידי ישו ,ואז זה אינו חל רק על היהודים רק אלא כל מי לעבודת האל כפי שהוא מצווה .גרייס של ישו ולכן תורתו
ויש את תורתו כיסוד שלהם עשרת הדברות .אם אתה לא לומד את תורתו של ישו ,ואז לא באופן אישי תקבל את הידע המספקים תורות
אלה .בלי הידע הזה אתה נופל קצר של קבלת את חסד האל.

חבר של ישו
זוהי מצווה שלי",כי אתם תאהבו אחד את השני ,כפי שאהבתי אותך" אהבה גדולה יותר הגולמיות אף גבר לא יותר מזה",כי אדם הנותן את נפשו
בעד ידידיו ".אתם החברים שלי ,אם אתם בכלל .אני מצווה עליך .ג'ון 15:12-14

המפתח להבנת מהו החסד של ישוע ניתן למצוא את המילים הבאות .יה החברים שלי ,אם אתם בכלל .אני מצווה עליך .אז מה
עשה ישו מצווה אותנו? אנחנו לאהוב את אלוהים עם כל הלב שלנו ,הנשמה ,הנפש ,אשר באה לידי ביטוי נשמור את עשרת הדברות.
לכן ,כדי לשמור על החסד של ישוע ,אנחנו חייבים לעשות כמו שהוא מצווה; שמור את עשרת הדיברות ואת כל שאר הדברים שהוא
לימד .זו הסיבה מדוע ישוע מגדיר את הקדושים של אלוהים ,כמו מי לשמור על מצוות האלוהים ויש עדותו של ישו הנוצרי .כאשר
פיטר אומר לנו שאנו נושעים על ידי החסד של ישוע ,זה ציות שלנו מה מצווה עלינו לעשות שאנו נושעים .אם לא תציית אשר ישוע
אומר לנו לעשות את זה ,אז אתה לא חבר של ישו ,אם אינך חבר ,אז אתה לא יישמרו.
לשים את זה דרך אחרת ,אינה מספיקה ,כי אתה פשוט מצהיר על ישוע כדי להיות מושיעך; אתה חייב לציית תורתו ,אשר יש
כיסוד שלהם עשרת הדברות .לקרוא לעצמך נוצרי ,כמס שפתיים כדי לתת את האהבה שלך לאלוהים ,וכדי להכריז על ישו המושיע שלך
עם השפתיים ,בכוחות עצמם ,לא יושיע אותך ,עליך לבצע תחילה בתור ישוע פקודות.
נעשה מאמץ נדרש מכם לעשות בתור ישוע פקודות ,אתה יודע ,שעל פי עשרת הדיברות וכן ולדעת לחיות על ידי מוסריות
המועברים אלינו על ידי ישוע .רק ב שלך עושה את הדברים האלה אלוהים תדע את האמת של האהבה שלך .אם בהוד סגידותך לעסוק
בדברים למצב הזה בניגוד לחוקי האל או את תורתו של ישו ,ואז הוד סגידותך לשווא אפילו אם םינפ ה דימעמ שישוע היה המושיע שלך.

ישראל שלוש
על סמך מה פיטר כתב לעיל שאין לי ספק כי פיטר הוא מודע הפעולות הבאות:
לעיניים ,הימים באים ,נאום יהוה ,שאני אהפוך ברית חדשה עם בית ישראל ,ועם הבית של יהודה :לא לפי האמנה שהכנתי עם האבות שלהם
במהלך היום לקחתי אותם עם היד כדי להוציא אותם מארץ מצרים; אשר שלי האמנה הם הבלם ,למרות שהייתי בעל להם  ,נאום ה :אך יהא זה האמנה
שיגרום עם בית ישראל; אחרי הימים ההם נאום יהוה ,לשים את החוק בחלקים פנימה שלהם ואני כותב את זה בליבם; ולא יהיה לאל שלהם ,הם יהיו
האנשים שלי .ירמיהו 31:31-33

האמנה הראשונה
לברית הישנה עם אברהם ,שבו אני קורא את האמנה הראשונה ,היה עם אברהם ,צאצאיו דרך אייזק ,לא דרך ישמעאל .ב ברית
זו נדרש הזרע של אברהם יש שלהם עורלה ברית מילה כקבלת סמלית של אותה אמנה.

האמנה השנייה
האמנה שגורם אלוהים עם צאצאי יעקב ,שבו אני קורא את האמנה השניה ,היה לעם ישראל ,לא עם כל אדם בודדים ,אבל כל
אזרחי האומה כקבוצה .ברית זו אלוהים הופך עבדים אומה ,אלא דורש גם הם לקיים את התנאים של האמנה הראשונה גם כן.

האמנה השלישי
תחת הברית החדשה ,שבו אני קורא את האמנה השלישי ,אלוהים בכוונת כי כל אחד מאיתנו כפרט יהיה קשר אישי ואינטימי
עם אותו ישירות ,אחד על אחד .היא זו ברית-המילה העורלה יש עוד משמעות .אלוהים אינה מעוניינת כלפי חוץ היבטים הפיזיים של
הגוף שלנו ,הם אבל .symbolisms
אלוהים רוצה אמיתי ,קבלה מהותית את החוקים שלו ,את הדברים האלה ,היוצרים מהנשמה שלנו המהווה מניפסט דרך הלב
שלנו ,הנשמה ,הנפש . .זה למה ,לפי הברית החדשה ,אלוהים רוצה כי אנחנו הופכים ברית מילה של הלב ,כבר לא לדרוש את ברית-
המילה העורלה.
אני רוצה שאתה צריך לקחת הערה של משהו המדוברת של הפסוקים הנ של ירמיהו; אלוהים אומר לנו כי ברית חדשה זו יהיו
עם בית ישראל ,ועם הבית של יהודה :עדיין לנו מי הם גויים מכוסים גם תחת האמנה החדשה אם נעשה כפקודות ישוע .בזה כדי להראות כי כאשר
ישו יוחנן מדבר  ,144,000אלה לא דם צאצאי יעקב כלולים גם את המספר הזה.
לאחר מכן כל ההמון המשיך השקט ,נתן הקהל נבא ,Paul ,מכריז על איזה ניסים ,נפלאות אלוהים היה מחושל בין הגויים על ידם .מעשי
השליחים 15:12

עם המילים שנאמרו על ידי פיטר ,ואת החוכמה האמת אשר הציג את המילים האלו ,כל האחרים ,הסכימו ב קודם נותרו כדי
להשתיק.

 Jamesמסכים עם פיטר
ואחרי החזיקו בשקט James ,ענה ,אומר",גברים ,נזירים ,הקשיבו לי :שמעון (פיטר) וטרף הכריז על איך אלוהים בתחילה ביקר הגויים ,כדי
לקחת מהם אנשים על שמו .מעשים 15:13-14
ומסכים לזה את דברי הנביאים; כמו שכתוב",אחרי זה שאני יחזור ,תבנה שוב את המשכן של  ,Davidאשר נפל למטה; אני אבנה שוב את
ההריסות הימנו ,להגדיר אותו :כי השאריות של גברים אולי לחפש אחר האל ,ואת כל הגויים ,שעליה נקרא שמי ,נאום יהוה ,מי כשפים כל הדברים
האלה ".הידועים לאלוהים הם כל עובד שלו מתחילת העולם .הזין מהירה של האי זהו זה .אנחנו בעיות לא הם ,אשר מבין הגויים מופעלים לאלוהים :אבל
זה אנחנו כותבים להם מנוחת עולם ,כי הם להימנע מן  pollutionsהאלילים ,ולא של ניאוף ,מן הדברים חנק ואני מהדם .עבור  Mosesישנים זמן
הגולמיות בכל עיר להם שהם מטיפים לו ,להקראה בבתי כנסת כל יום השבת .מעשים 15:15-21
 Jamesולכן הסכים עם פיטר שזה לא בשבילם להטיל דרישה על הגויים כי אלוהים לא דרשו מהם לפני לתת להם את רוח הקודש .לכן,
הסכם זה ,ההסבר אני שוב מתעקש כי  144,000כוללים את כל השוקד בשם אלוהים ,לא רק את הדם הנפטרים של יעקב.
המילים" ,על שמו ",מתייחס שוב שם אלוהים ,ואת ההתעקשות שלי כי שם האלוהים אינה רק יהוה ,או ישו ,אבל שמו האמיתי של אלוהים
מצוי עשרת הדיברות ,את המוסריות של אלוהים.

בעלי חיים למזון
 Jamesעם זאת להוסיף דרישה כי אלה של הגויים אז להמיר להיות משכיל בנוגע נמנעים מן  pollutionsהאלילים ,ולא של ניאוף,
מאכילת דברים חנק ואני משתיית הדם של החיות נאכל .אני משוכנע כי  Jamesהוא לא להיות מלבד רק את החטאים אשר הוא רשימות,
אבל זה החטא של עבודה זרה וניאוף הן היבטים של עשרת הדיברות ,ולכן הוא הפניה לכל עשר .הדברים חנק ,מדם ,להפנות הרישום של
החיות האלה זה הורשו להיות נהרג ולא אכל של האדם ,עם המזהה הוסיף כי החיות האלו היו לא להחנק ,וכי היינו לא לשתות הדם של
אותם שהרגנו .הרישום של בעלי חיים אלה ניתן למצוא את הספר של דברים בפרק .14

מהו שמו של אלוהים?
איזה שם של אלוהים  Jamesמתייחס לעיל? כפי הראיתי בשיעורים ,השמות האל אינם שמות רבה כפי שהם כותרות או
הצהרות של עובדה.
 Mosesאמר לאלוהים",ראו ,כשאני מתקרב בני ישראל ,אומר להם מנוחת עולם ",אלוהי האבות שלך הגולמיות שלח אותי",מה השם שלו? מה
להגיד להם?"
ואלוהים אמר בפני  ,Mosesכי אני :הוא אמר",ואכן ואזי אתה לומר בפני הילדים של ישראל I AM",הגולמיות שלח אותי אליכם .אלוהים אמר
בנוסף ",Mosesובכך ואזי אתה אומר בני ישראל ",לאלוהים של אבא שלך ,את אלוהי אברהם ,אלוהי יצחק האל של ג'ייקוב ,וטרף שלח אותי אליכם :זה
שמי לעולם וזה להלוויה שלי בפני כל הדורות ".אקסודוס 3:13-15

בפסוקים הנ ל האל עצמו אומר לנו את שמו .זה אני ,עדיין זה אני שם כמו שם מוגדר .אני תמיד הבנתי שם כדי להיות את מה
שניתן לנו הורינו בלידה כדי להבדיל אותנו בין אחים אנחנו ברשותך או מתכוון לעשות .לדוגמה ,אני האחרון של שמונה ילדים .ההורים
שלי קראו לי לארי ,ולכן זה השם שלי .אין לי אח כי ההורים שלי גם בשם לארי .כדי לעשות זאת ,הקימו על בלבול בעת מיעון אחד
מהשני .תחשוב על אלה אבות מי שמך בעצמם את בנם הראשון .אם שמו של אבי היה לארי ,אז זה גם יכול להביא על בלבול . .זה מסיבה
זו למה בעבר פעמים ,הבן להיות נתן שם ניק ,כגון ג'וניור ,או לארי השני ,או אולי נקרא בשמו האמצעי ...אני חושב שאתה רואה את
הנקודה שלי.
שם הוא את אשר אנו נקראים כדי להבדיל אחד מהשני .הדבר נעשה מאחר שקיימות כמה מאיתנו .עם זאת ,יש רק אלוהים אחד,
והוא נצחי אל הנצח .כאשר אלוהים אומר  Mosesשאנחנו מתייחסים אליו כמו " ,"I AMזה כדי להבדיל אותו אלוהי היקום ,אלוהי
אברהם ,יצחק ויעקב ,כל שקר האלים האחרים זה היה קיים ,היו והתפללו בתקופת .Moses
כאשר אלוהים אומר  Mosesוהוא דרכו כולנו כי אנחנו יכולים לקרוא אותו ,אנילא נותן לנו הצהרת עובדה ולאחר עשיית
שימוש זה כדרך של קביעת אלי ומעל הכל שקר? זה אני תופס את כוונתו של אלוהים .אז השם של אלוהים ,כפי שהוא ניתן ,Moses
אינה כל כך שם אלא ציון עובדה ,שנתנו שימוש נוחות עבור איש ומכיוון שכך ,עלינו עוד פעם לשאול את השאלה ,איזה שם James
מדבר?

אישיות ,אופי ,כבוד
בלידה הורינו תן לנו את השם ,אבל שם זה עד נקודה זו לנוחיותכם .דרך החיים שלנו אנו מפתחים את האישיות והאופי המוסרי
שלנו . .זה הדברים האלה זה כאשר פיתח באמת להגדיר מי אנחנו .השם אז הוא דרך קלה ונוחה של סיכום כל זה אנחנו .השם אינו מגדיר
אותנו; זה רק מסכם את כל מה מגדירים אותנו.
זה הגדרה זו של כבוד אישי שלנו ,האישיות ,האופי המוסרי באמת שמגדיר אותנו ,לכן הוא השם שלנו .אני התקשרתי לארי הוא
פשוט דרך נוחה לדעת אותי מכל האחרים .כמו כן זה לא השם אני זה אומר לנו מי אלוהים ,אבל כל הדברים מאותו הגדר ,לכן ,אשר נותן
לנו הגדרה לדעת מיהו אלוהים ,אשר כבודו האישי ,את אישיותו ואת האופי המוסרי שלו .אלה יכול להיות המוצג ,הבין את עשרת
הדברות ,מוסריות לימד על ידי ישוע .זה מה אומר לנו מי הוא אלוהים ,וזה שלנו בחיבוק הדברים שקורים באותו מוסר ,כבוד ,האישיות,
שנהפוך להיות אחד עם אלוהים .היא זו אשר אנחנו בתור יהודים וגויים נלקחה חוסר לשמו.
החל את הפגישה של זקני הכנסייה של ישו ,פיטר כבר היה חזונו מישו שנפתח כל ארבע רגליים חיות לבשר לאדם ,אבל זה
אכילת חיה יש כבר חנק או שתיית דמו שנחשב עדיין על ידי אלוהים .אני רואה את זה ' Jamesהבנה כי רבים מי היו גויים ,המרה לישו
היו בקיאים גינויים שכזה ,לכן צריך להתחנך.

המצפון הוא הגיע
אז מאוד את השליחים ,חונכים ,עם שכל הכנסייה ,ולשלוח גברים הנבחר של חברה משלהן לאנטיוכיה ועם  Paulנבא; כלומר ,יהודה המכונה
 ,Barsabasסילאס ,צ'יף גברים בקרב אחיהם :פועל 15:22

לכן ניתן להגיע לקונצנזוס ,הוחלט כי הגויים לא היה צריך למול כקבלת סמלי על ידי אלוהים כפי נחשף רוח הקודש באה עם
הגויים למרות שהם היו לא נימול קודם.
הייתי רוצה להעיר הערה לגבי זה .כפי .הראו ,שהסיבה האמיתית שהגויים לא צריך למול העורלה הוא כי זו לא דרישה של
האמנה השלישי .הגויים שיומרו נימולים של הלב ,המהווה ברית המילה אמת .זה מה שאלוהים התכוון לאורך כל הדרך .ברית מילה
העורלה תמיד היה ליצן סמלי כדי להזכיר לעם לשמור את החוק של אלוהים כפי שמובן על-ידי אברהם .רוב צאצאיו של אברהם לא
הצליח לשמור החוק ,כי הם לא האמינו ,אפילו אחרי אלוהים ,תניח את החוק בכתב ,בצורה של עשרת הדיברות ,הם עדיין לא האמינו כי
התורה ניתנה להם על ידי אלוהי היקום ,הם ראו את זה כחוק שניתנו להם על ידי האדם .Moses

הצהרה נשלח
והם כתבו מכתבים על ידי אותם אחרי זה האופן;"השליחים ואת הזקנים ואת אחיהם לשלוח ברכה בפני האחים אשר הגויים אנטיוכיה ,סוריה
ואת קיליקיה :מחזירים כפי ששמענו ,מסוימים אשר יצא מאיתנו מטריחה אותך עם מילים ,חודר את נשמתכם ,אומר" ,יה חייב להיות נימול ,ולשמור על
החוק :כדי שאותו נתנו אין מצווה כזו :נראה טוב אלינו  ,הורכב באקורד אחד ,לשלוח אנשים שבחרת לקרבך עם שלנו האהובה נבא  ,Paulגברים זה יש
 hazardedשלהם בשידור חי עבור השם של ישו אדוננו .מעשים 15:23-26

לאחר ההרכבה של השליחים ושל הזקנים החליט על השאלה ,הם כתבו מכתבים יישלחו אל כל הקהילות שהוקם כדי להסביר
ולתת הדרכה .זה נעשה כדי להביא סימטריה של פולחן משותף בין הכנסיות רבים של ישו במחוזות לכת של האימפריה הרומית.
שלחנו ולכן יהודה איש קריות ,סילאס ,אשר גם אספר לך את אותם הדברים דרך הפה .זה נראה טוב לרוח הקודש ,וגם לנו ,להטיל עליכם לא
עול גדול יותר מאשר אלה הדברים הנחוצים; מעשים 15:27-28
יה להימנע מן הבשרים המוצעים אלילים ,ואת מדם ,ולא מן הדברים חנק ומן ניאוף :שממנו אם אתם לשמור את עצמכם ,כן אעשה טוב .הנסיעה
שכהלכה .מעשי השליחים 15:29

אל תחשבו כי המכתב הזה היא ספציפית מה זה היא להנחיית הכנסיות של המשיח ,לא לעשות את זה הקהילות מוגבלים על ידי
רק את הדברים האלה .הכנסיות של ישו מבוססים על תורתו של ישו; לכן הם לאמץ מכלול של תורתו ,אם הם רוצים להישאר חלק
הכנסייה של ישו .זה כולל את ההבנה כי שישוע לימד את עשרת הדיברות ,דרך תורתו שלו הורחבו על אלה עשר עם רבים ציוויים
מוסריים אחרים ,כל אלה הם הנדרשות כחלק משלהם האישיות ,האופי המוסרי ,של המרת לישו וכבוד.

הפילוסופים של יוון
ואז פילוסופים מסוימים של אפיקורסים ושל הסטואיקנים ,נתקל בו .)Paul( ,כמה אמר",מה שיגיד הזנבנים הזה?" עוד קצת",הוא seemeth
להיות סטר הלאה האלים מוזר :מכיוון שהוא הטיף להם ישו ותחייתו מחדש את . ".הם לקחו אותו ,הביאו אותו בפני אראופגוס ,אומר",אולי אנחנו יודעים
מה זו תיאוריה חדשה ,ולראיה בזאת צללית ?" ,כי אתה למילותיו דברים מוזרים לאוזניים שלנו :היינו יודעים לכן מה אומרת את הדברים האלה .מעשים
17:18-20

בהתחלה אתה עשוי לחשוב כי הפילוסופים האלה היו סקרנים ,הרצוי כדי ללמוד את תורתו של ישוע .המילים ,והם לקחו אותו,
מתייחס מדידת בכפייה Paul .הייתה לי ברירה ,אם הוא סירב הוא עשוי הוכו .אלה הסטואית יראו עצמם אינטלקטואלים ,אליטיסטים,
לכן נחשב שיש להם ידע גבוהה מעל כולם.
עבור כל האתונאי ,זרים שהיו שם בילו את זמנם על שום דבר אחר ,אבל לומר או לשמוע משהו חדש .פועל 17:21

אולי חשבת כי זה יגרום להם לפתוח אופקים כלפי רעיונות חדשים ,אבל בדיוק ההיפך הוא נכון.
 Paulעמד באמצע היל של מאדים ,ואז אמר":יה גברים של אתונה ,הבנתי כי כל הדברים הם נבחרי מאמינים באמונות טפלות ,עבור כפי
שנחקק ,ראו תפילותיכן ,מצאתי מזבח עם הכיתוב הזה",אל"האל לא ידוע .מי ולכן  ye ignorantlyסוגדים; עליו להכריז אני אליכם .מעשים 17:22-23

זכור :היוונים ,הרומאים ,כמו נתן פולחן שפע של האלים .מה  Paulאומר הוא כי שהם נותנים סגידה לאלוהים כי ידעו ,לא,
לא .בכלל לא אלוהים לא ידוע .איך יכול אתה זה פולחן אשר אינו מוכר לך? לדבר על אמונה עיוורת .Paul .היא אומרת אותם כאן כי
האל לא ידוע הוא למעשה אלוהי היקום ,של מי ישוע הוא בן
אלוהים זה שיוכנסו בה את העולם ואת כל הדברים ,בראותו כי הוא אדון של שמים וארץ dwelleth ,לא במקדשים עשה עם הידיים; לא
סוגדים לו בידיים של גברים ,כאילו הוא צריך עוד ,שראיתי שהוא הנותן כל החיים ,הנשימה ושל כל הדברים; זיווג של דם אחד כל העמים של גברים
עבור להתעכב על כל פני כדור הארץ ,ואת הגולמיות נקבע הפעמים את מינה ,ואת גבולות מושבם שלהם; הם צריכים לחפש את האל ,אם  haplyהם
עשויים להרגיש אותו ,למצוא אותו ,חשבתי שהוא יהיה לא רחוק כל אחד מאיתנו :עבור בו אנחנו חיים ,ולא להעביר ,ולהתקיים; כמו מסוימים גם

המשוררים שלך אומר ,כי אנו גם הצאצאים שלו Forasmuch .ואז כפי שאנו צאצאי האל ,שעלינו לא לחשוב כי האלוהות דומה זהב ,או כסף ,או אבן,
שנכפה על ידי אמנות והתקן של האדם .מעשים 17:24-29

אנחנו הילדים של האל; בתור שכזה כדאי לא לחשוב על אלוהים כעל נעשים של זהב ,כסף או אבן ,שנכפה על-ידי האמנות ופרי
דמיונם של האדם .אנחנו האלוהים ,אלוהים הוא לא של גברים.

בתשובה אנשים בכל מקום
והשעות של ידיעה זו אלוהים קרץ; אבל עכשיו  commandethכל בני האדם בכל מקום לחזור בתשובה :כי הוא הציע מינה ביום ,שבו הוא
ישפוט את העולם בצדקת על ידי האיש הזה ,שאותו הוא הגולמיות הוסמך; ולראיה בזאת שנתת אבטחת בפני כל בני האדם ,כי הוא הציע הקים אותו מן
המתים .מעשי17:30-31 :

רוב הנוצרים כי דיברתי עם תגידי לי עשרת הדברות לפלט המופק מיושן על ידי מותו של ישוע על הצלב ,אבל אם זה נכון ,אז
למה  Paulמתעקשת כי כולנו חייבים להתחרט? לחזור בתשובה מרמז כי הם בחטא ,ואנו חייבים להתחרט על החטאים האלו .אם עשרת
הדברות ,איזו הגדרה לתת לגבי מה היא חטא ,לפלט המופק מיושן ,אז ממה יש נתחרט? זו דרך נוספת שבה השטן להטעות אותנו .אם אין
עשרת הדיברות ,ואז אין שום חטא ,אם אין חטא ולאחר מכן כלום שממנו אנחנו צריכים לחזור בתשובה.
כי אלוהים ציווה כי אנחנו חייבים לחזור בתשובה ,זה מתקבל על הדעת כי שם בטח עדיין חטא ,אם יש עדיין חטא ,אז רק אם
נדע מה מהווה חטא יכול לנו להתחרט על זה.
מהרגע  Edenשל גן שנלקח אדם וחווה ,אלוהים אפשר כי האדם סגדו הייתה העדפה שלהם .זה לא אומר שהוא היה שמח בקשר
לזה ,רק כי הוא לא כפה את עצמו על גברים ,אלוהים רוצה שאנחנו אוהבים אותו מתוך בחירה שלנו ,לא בגלל שהוא מכריח אותנו .יש
מלכוד אחד לעומת זאת ,אם אתה לא לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה ,אז אתה לא תקבל את מתנת חיי הנצח ,אבל במקום זאת ידעו
מוות נצחי.
כאשר אלוהים נוסדה לראשונה אדם על פני כדור הארץ ,הוא נתן לאדם חוזה שכירות על כדור הארץ .אלוהים ברא את האדמה
אז זה שייך לאלוהים ,אבל אלוהים אמר האיש להכפיל לחדש ושל להכניע כל הארץ ,לקחת שליטה על זה .התשלום של האיש על
הריבונות של כדור הארץ הייתה שאנחנו נותנים סגידה לאלוהים כפי שאלוהים מגדיר את הפולחן הזה ,יש אלוהים אחרים לפניו.
עם כל חכירה של נכס ,גם הוא הבין כי נראו לשמור במצב טוב הנכס מושכר אליו .האיש נכשלה בשתי דרישות אלה .על זו
הפרת חוזה ,אלוהים הולך להסיר את הריבונות של האיש של כדור הארץ; הוא לוקח את חזרה הבעלות לעצמו ,תפנה את כל האנשים
המסרבים לקיים את דרישות חוזה השכירות שלו .זה מה יום הדין הוא על כל.
עם תורתו של ישו ,של מותו לתחייתו ,אלוהים כבר לא יאפשר את פולחן לתת גבר אחר אותו .אלוהים איבד את סבלנותו עם
גבר ,הפעם של שיפוט מוגדר.
וכאשר הם שמעו תחיית המתים ,קצת לעג :וישמע אחרים אמרו",אנחנו והעלהו שוב העניין הזה ".פועל 17:32

פסוק זה מראה לנו כי אלה הסטואית לא מאמין ,אבל פשוט רוצים לשמוע עוד ,רק כי זה היה משהו חדש אשר הם מעולם לא
שמעתי בעבר.

האם קיבלת את רוח הקודש?
ו ויהי ,כי ,בעוד אפולו היה ב קורינתוס Paul ,לאחר שעברנו דרך חופי העליון הגיע אל אפסוס :מציאת תלמידים מסוימים ,והוא אמר להם",יה
קיבלו את רוח הקודש מאז  yeהאמינו "? והם אמרו לו",יש לנו לא כל כך כמו שמע אם יהיו כל רוח הקודש" .מעשי השליחים 19:1-2

אם לא קיבלתם את רוח הקודש ואז לא נושעת בישוע .אם אמונתך אתה מאמין כי אתה נותנים פולחן האמיתית לאלוהים ,אך
טרם קיבלו את רוח הקודש לאחר מכן לא נושעת בישוע ,לכן הוד סגידותך לשווא .אז אני מניח שעלינו לשאול את השאלה ,כיצד נדע אם
אנו מקבלים את רוח הקודש?
והוא אמר להם",בפני מה אז היו  yeהוטבל?" והם אמרו",בפני הטבילה של ג'ון ".אז אמר ",Paulג'ון באמת הוטבל עם טבילת התשובה ,אומר
בפני העם ,כי הם צריכים להאמין בו אמור להגיע אחריו ,כלומר ,על המשיח ישוע ".מעשים 19:3-4

מה  Paulאומר לאנשים האלה היא שזה לא מספיק כדי להיטבל אבל יוחנן המטביל הטיף תשובה של חטא ,כי מי שהוא הוטבל
היו להאמין עליו אשר צריך לבוא אחרי ,אשר הוא ישוע המשיח ,אשר הוא דרך אחרת לומר כי תשובה של חטא לא ובפני עצמו ייתן לך
הישועה  ,אתה חייב גם מאמינים ולהשאיר את תורתו של ישו.

דיבור בלשונות
כאשר שמעו זאת ,הם היו הוטבל בשם אדונינו ישו .כאשר  Paulהניח את ידיו עליהם ,רוח הקודש נחה עליהם; והם דברתי עם לשונות ,ואת
הנבואי .כל הגברים היו על  12שנים .ונכנס הוא בית הכנסת ,דברתי באומץ עבור השטח של שלושה חודשים ,חולק ושכנוע הדברים הנוגעים למלכות
האלוהים .מעשים 19:5-8

כפי שאתה יכול לראות מה בא אל התלמידים כאשר הם קיבלו את רוח הקודש .השאלה לפיכך חייבת להישאל ,יש לך את
היכולת כאשר מדברים הבשורה של אלוהים כדי לדבר בלשונות? הייתי חושב כי השאלה הראשונה צריך להיות לדבר בלשונות מה זה
אומר?
על מנת לדעת אם אתה בלשונות תחילה עליך להיות בחברה של אנשים אשר גדלה מדבר את השפה שבה גדלת אם כבר
מדברים ,אז כשאתה מדבר הבשורה הקדושה להם בשפת שלך ,ישמעו את שפתם הלידה ולא את השפה הלידה שלך .להלן נותן תמיכה
לכך.
הם וימלאו כולם רוח הקודש והחלו לדבר בלשונות אחרות כמו הרוח נתנם .והיו מגורים ב ירושלים יהודים ,גברים אדוקים ,מתוך כל אומה תחת
השמים .עכשיו זה היה  noisedבחו ל ,ריבוי הגיעו ביחד ולא נמהלו ,כי כל אדם שמע אותם מדברים בשפה שלו .הם היו כל נדהמת התפעל ,אומר אחד
למשנהו",הביטו ,לא כל אלה אשר מדבר  ?Galileansולשמוע איך אנחנו כל אדם בשפת שלנו ,שבו נולדנו?" מעשי השליחים 2:4-8

שעכשיו אתה מבין מה זה אומר רשותלדבר בארבע לשונות ,האם היית מסוגל לעשות זאת? אם לא ,ואז מראים כי אתה עלול לא
קיבל את רוח הקודש ,ולכן הם לא קדושים של אלוהים .אם יתברר כי זה למעשה מתארים אותך ,אז אני מציע לעשות את המאמץ של
מחקר וזמן להביא אותך להיות אחד עם אלוהים .העובדה כי קריאת מילים אלו ניתנו לי על ידי אלוהים ,מספרת כי אתה עושה את
המאמץ.

כל האמת ,אין לי מושג אם אני לדבר בלשונות או לא .לא ניסו להטיף בגלוי לכל מי שגדל מדבר שפה שאינה אנגלית; במקום
זאת הקדשתי את זמני לכתיבתם למטה של כל הדפים האלה תוכלו למצוא בדף אינטרנט זה .במאמץ זה ,יש לתרגם  11שפות אחרות
רבות של כתבים אלה ,אבל זה לא אותו הדבר לגבי מה זה אומר לדבר בלשונות.

מהי רוח הקודש?
יש עוד לקבל את רוח הקודש מעל ומעבר היכולת לדבר בלשונות אולם זה מתייחס מהי רוח הקודש .רוב הנוצרים מאמינים כי
רוח הקודש הוא חלק השילוש הקדוש או אלוהות .המושג או פרשנות זו הוקמה על ידי הכנסייה של רומא מהרכבה של הבישופים ,מוקדם
בהיסטוריה שלה .כמו כל דבר אחר אנטיכריסט הקימה זה הוא שקרי ,לא של אלוהים.
נתתי הסבר בשיעורים מהי רוח הקודש ,אבל בקיצור זה חי האלוהים .מתי אתה מלאים רוח הקודש כל הידע שרכשת באמצעות
לימוד ומחקר נכנס בהירות מלאה באשר ומשמעותו וההבנה שלך הימנו .יכול להסביר את זה בצורה הטובה ביותר באמצעות הניסיון שלי
בפברואר  2007התחלתי ללמוד תנ ך השקעה גדולה של זמן ומאמץ שלי .נכנסתי מחקר זה לא כדי למצוא את אלוהים אבל
להראות את בן הדוד שלי ,הוא השר מוסמך ,לטעותו שלו בהבנה של כתבי הקודש .אמנם לא למדתי כדי למצוא את אלוהים ,באמצעות
לימוד החרוץ שלי של כתבי הקודש ואירועים היסטוריים אלה המדוברת של הנבואה ,אני השגתי את כמות גדולה של ידע .קיבלתי ידע לא
חוכמה .היה לי את הנתונים ,אבל לא הבנתי ,וגם האמינו גם הדרישה של אמונה .זה לא היה עד אלוהים ריחמו עלי אחרי שאני יצרתי
תפילה אליו בגלל התסכול שלי לא להבין כי הוא אלוהים נגע בי.
בתפילותיי אני ביקשתי מאלוהים את סליחתו חטאים עשיתי מאז נעוריי ולאחר מכן אני התחרט החטאים האלה ,ברגע שבאתי
כדי להבין כי אשר מוגדר בתור חטא .כאשר אלוהים נגע בי ,כל הנתונים היו השגתי דרך המחקר ,נכנס בהירות ,הבנה באה אלי בשטף
של הכוח הרגשי ,הפיזי והרוחני .אני משוכנע כי אני לא ישב ,אני בטוח שהיתי כזה היה הכוח של שנגעת על ידי אלוהים.
זה כמו שהיה איתי כאשר קיבלתי את רוח הקודש .אבל זה לא יכול להיות גם ככה איתך ,המכנה המשותף אחד יהיה שיינתנו
לכם הבנה של כל מה שידוע לך בנוגע בכתבי הקודש .אני לא אומר כי מכלול של התנ ך תוכר לפתע לך ,רק זה של התנ ך באופן אישי
שנתתם מחקרים כדי להיות מובן על ידי לך .עם זאת ,ככל שאתה ממשיך ללמוד בתנ ך ,לאחר כבר נגעת על ידי רוח הקודש ,תבינו
בעודכם בוחנים ,יהיו מעט אם בכלל ודאות לגבי משמעות .במהלך תהליך זה ,אתה עדיין צריך לחפש את אלוהים הדרכתו .אם אתה מבין
איפה אלוהים מנחה ,ובחרת לא לאן ללכת ,הבנה אמיתית תתרחש.
רמז אחד אשר יאמר לכם אם למעשה קבלת רוח הקודש היא אם יש לך לבוא להבין המצווה הרביעית היא כפי שאלוהים מתכוון
לציית השבת הקדושה שלו או אם אתה ממשיך לראות אין בעיה לשמירת השבת ביום הראשון של השבוע .לזכור לשמור את יום השבת
הקדוש הוא הדיבר הרביעי ,בשל חשיבותו של פולחן האל אמיתי ונכון .אם אתה עדיין לא מקבל את זה כאמת ,אז אני בספק כי כבר נגעת
מרוח הקודש.

חבר של ישו
ישוע אמר שאתה חבר שלו אם אתה מציית הפיקוד שלו ,עשרת הדיברות הם חלק איך אנחנו אהבתנו לאלוהים ,הדיבר הרביעי
להיות אחד עשר .לכן ,אם אתה לא תעשה כמו שאלוהים ציווה ולשמור את עשרת הדברות ,כל עשר של אותם ,אז אתה אינם חברו ,אם
אתה לא חבר שלו אז לא תקבל את רוח הקודש ,ולא תדעי חיי נצח.

 ,Paulהשבת ביום הראשון
אם אתה להפריך מה לומר בנוגע שבת ביום השביעי Paul ,נותן דיון על הפסוקים הבאים.
ואנחנו הפליגה הרחק פיליפי לאחר ימי לחם שבצקו לא החמיץ ,הגיע להם  Troasב  5ימים; איפה אנחנו  abodeשבעה ימים .מעשים 20:6

ימים של לחם ללא שמרים להפנות הפסח; אז זה אומר לנו כי אירוע זה מתרחש בחודש מרץ.

פסחא
אני רוצה שכולכם .שימו לב כי  Paulנותן התייחסות הפסח אך לא חג הפסחא .הנוצרים הראשונים Paul ,כללה ,לא להחזיק
שמירה על מותו ותחייתו של ישו כמו כל סוג של חופשה או התבוננות דתית השנתי .זה לא היה עד הקמת הכנסייה של רומא s'300
לספירה כאשר הקיסר קונסטנטינוס הורה של שמירה ,כמו גם של שמירה על חג המולד.
הקיסר קונסטנטינוס עשה את זה ,לא בגלל משהו בכתבי הקודש היכן שאלוהים נותן הוראה או פקודה ,אך כי אלה שני מופעים
נופל במהלך האביבי ,כמו גם היפוך החורף ,אשר היו היבט של פולחן פגאני השמש ,וגם אין מה לעשות עם תורתו של ישו ,או פולחן
אלוהי היקום .הקיסר קונסטנטין היה מתפלל נלהב של אל השמש ,מעולם לא היה נוצרי כפי שהוגדרו על ידי מי לשמור על מצוות
האלוהים ויש עדותו של ישו הנוצרי.
על היום הראשון של השבוע( ,ראשון) ,כאשר התלמידים הגיעו ביחד לשבור לחם Paul ,הטיף להם מנוחת עולם ,מוכנים לעזוב ביום
שלמחרת; והמשיך בנאומו עד חצות .מעשים 20:7

רבים התייחסו לי פסוק זה כשאתה נותן דוגמה הזה  Paulנצפתה השבת ביום הראשון .במבט ראשון אני רואה איך שאתה חושב
זה; עם זאת כאשר אתה לקחת את הזמן כדי להבחין מה זה להיות אמר שתראה שזה לא שמירת השבת כי  Paulהוא מעורב או דיבור על.

לחם
פסוק זה הוא בהחלט מדבר של היום הראשון (יום ראשון) ,אבל השאלה שעליך לשאול היא ?Paul" ,מה עושה היום הראשון
בשבוע" פסוק זה אומר לנו ,התלמידים הגיעו ביחד לשבור לחם .מה זה אומר לחם? הם הגיעו יחד ארוחות ערב ,זה זמן לארוחת ערב. .
אין מה להציע כי הפגישה הזאת בכל דרך תצפית השבת ,הם הגיעו יחד בערב לארוחת ערב .הפסוק ואז ממשיך לספר לנו Paul",הטיף
" זה המילים האלה שמציגים מי דיברתי מתעקש כי זה משקף את שמירת השבת ,כי  .Paulמטיף אלה ביום הראשון של השבוע.
להם.

" חושף את המטרה האמיתית
המפתח להבנה למה זה לא שמירת השבת הוא במילים אלה אולם".מוכנים ליציאה ביום שלמחרת,
של למה  .Paulמטיף הנוכחים Paul .אעזוב בבוקר ,אז העם רוצה ואני צריך את  Paulלתת להם הוראה בדבר הבשורה של אלוהים ,מי
יודע מתי או אם  Paulפעם יעבור דרכם שוב . .זה לא על שמירת השבת אבל פגישה .מאולתרת של העם לקבל כמה שיותר מידע מאחד
" בגלל הסיפור הזה כתוב בכתבי הקודש ,הבאה מתוך
כגון  Paulככל שהם יכולים .לפני שהוא עוזב .המילים" ,והמשיך בנאומו עד חצות,
הבנה מלאה מביא לצורך זה ההיבט הראשון.
אתם שואלים" ,למה אלוהים גרם כי זה כתוב בתנ ך ,אם לא להורות כי לסגוד לאל ביום הראשון בשבוע מותרת של אלוהים?"
הפסוקים הבאים לתת את המטרה או בהקשר למה הסיפור הזה להיות נאמר בכתבי הקודש.
והיו אורות רבים בחדר העליון ,בו הם שהו יחד .שם ישבה בחלון אדם צעיר מסוימים בשם  ,Eutychusלהיות נפל בשינה עמוקה :ולא כפי
 Paulהיה ארוך מטיף ,הוא שינה ,ולא נפל בדירה השלישית ונותרו נלקח מת Paul .ירד ,נפלו עליו ואני מחבק אותו אמר",אל תטריד לא את עצמכם; על
חייו נמצא אותו ".כאשר הוא ולכן היה לעלות שוב ,ו היה שבור .הלחם ,ולא נאכל ,דיבר הרבה זמן ,אפילו עד תחילתו של יום ,אז הוא עזב .מעשים 20:8-
11

כפי שאתה יכול לראות שהמטרה היא להראות כי ילד נפל שלוש רמות ,הוכרז מת ,אבל כשהגיע  Paulלו ,את חייו חזר אליו .זה
מה המטרה של הסיפור הזה ואני לא קשור בכל יום קודם השבת.
דבר אחד שאני רוצה להסב את תשומת לבכם ,שנותן לי הוכחה שזה לא כינוס איסוף Paul .המשיך ודיבר הרבה זמן ,אפילו עד
תחילתו של יום .
זכור :את הפגישה הזאת ,הטפה מתחיל כאשר הם יושבים בארוחת ערב ביום הראשון שבוע ,ולאחר מכן ממשיכה כל הלילה
עד היום ,אשר יהפוך את זה ערב יום ראשון בערב ,בלילה בבוקר או הזריחה של שני בבוקר.

זכור

גם :אלוהים קובע יום חדש בתור התחלה בבית שמש למטה ,לכן היום הפרט אינה השבת ,היום השביעי ,אך הוא

למעשה ביום הראשון של שבוע או יום ראשון .אז הם לשבת לארוחת ערב ,יום ראשון בערב ,אשר אז כבימינו מתרחשת לפעמים ליד או
אחרי השקיעה ,או בשעות הערב של היום ,זה אומר ,יום ראשון בערב .מה זה אומר לי הוא כי בסופו של יום ראשון בערב של היום
הראשון ,הם יושבים לאכול ארוחת ערב .זה סוף בארוחת צהריים התרחשו זמן קצר לפני שהם התיישב לארוחת ערב ,תלוי באיזו שעה
של השנה זה היה ,והמשיך במהלך הלילה כאשר הילד נופל .זהו במשך שעות היום השני של השבוע כמו אלוהים אומר זמן .אנחנו יודעים
מתי השנה הזה מתקיים מ ,לאחר ימי לחם שבצקו לא החמיץ ,מעשים  -20:6הביטוי הזה הוא הפניה הפסח ,אשר נופל על חודש מרץ ,מה
שאומר כי הארוחה הייתי לוקח מקום מוקדם בערב בסביבות  ,16:00או  4אחר הצהריים ביום ראשון ,ולפני שהם התיישבתי לארוחת
ערב.
לכן ,כל הסיפור הזה להיות מסופר של אירועים המתרחשים מההגדרה של השמש ביום הראשון של השבוע ,כל הלילה כדי
לשבור את היום יום שני בשבוע ,אשר אינה ביום הראשון של השבוע ,ביום ראשון ,אבל ביום השני של שבוע שני .זה השמש זורחת,
ביום השני השבוע (יום שני) Paul ,ואז עזב.
עכשיו היינו צריכים לקחת את הזמן כדי ללמוד ולהבין פסוקים אלה ,שאני לא מבינה איך מישהו יכול לפרש את הסיפור הזה.
כמו להיות הוראה של לשמירת השבת ביום הראשון של השבוע .הכל נעשה על ידי  Paulהטפה היה אחרי שהשמש תשקע בערב ביום

הראשון כל הלילה עד הבוקר של היום השני .אף אחד של  Paulהטפה מתרחש בשעות היום זמן של היום הראשון ,כולן התרחשו במהלך
שעות כאשר רוב האנשים שאחרת היה ישן ,אלוהים נותן לנו להיות יום חדש או ביום השני של השבוע .אם אנשים אשר מאמינים כי
פסוקים אלה לתת הוכחה של שמירת השבת ביום הראשון של השבוע מתקבלים על ידי אלוהים ,אז לא זה בצע כי הפסוקים באותו אלה
צריך לתת הוכחה כי עלינו לשמור את השבת ביום השני של השבוע ,כמו גם שני?  .כמובן .לא ,השבת הוא השם שאלוהים נתן ליום
השביעי של השבוע ,היום היחיד בשבוע אלוהים מקודש ולאחר מכן קידש .בדיוק כפי שאנו מכנים היום השביעי שבת ,אלוהים קודם נתן
זה השם של השבת.

 Paulנותן הנבואה
ועכשיו ,הביטו ,אני יודע כי הקשיבו כולם ,בקרב מי אני יש הלכה מטיף למלכות האלוהים ,נראה את הפנים שלי יותר .הזין מהירה של האי אני
לוקח לך להקליט ביום הזה טהור מהדם של כל הגברים .כי אני לא צריך שהתרחקו להכריז לקרבך כל יועציו של אלוהים .מעשים 20:25-27
לשים לב לכן אשא את עצמכם ,אל כל העדר ,על אשר רוח הקודש זיווג את המפקחת ,להאכיל את כנסיית האלוהים ,הוא הציע לרכוש הדם
שלו .מעשים 20:28

 .זה מכתב מנהיגים או הזקנים של הכנסיות .זה לאנשים האלה  Paulמספרת הקהילות של ישו לקחת לב עצמם ,כמו גם את
הקהילות .הכנסייה היא בידיהם כדי לפקח על וכדי לטפח .הכנסייה נרכשה עם הדם של ישו על הצלב ,לכן זה הכרחי כי הזקנים האלה
לשמור לפולחן האל האמיתי כפי שמתואר בספר תורתו של ישו ,אשר כוללים את עשרת הדברות.
שאלה שאת צריכה לשאול היא ,של מה הזקנים האלה להיות הזהיר את לב של? באיזה אופן הם להאכיל את הכנסייה?

זאבים חמורה
אני יודע את זה ,כי לאחר צאתו שלי תהיה חמורה זאבים הזן ביניכם ,לא חוסכים את הצאן .גם של וצער לעצמכם עוד גברים עולות ,מדברים
דברים סוטים ,הרחקת תלמידים אחריהם .לכן לצפות ,ולזכור ,כי על ידי המרחב של שלוש שנים אני חדל לא להזהיר את כולם יום ולילה עם דמעות.
מעשים 20:28-31

בפסוקים הנ ל  Paulנותן אזהרה נואשות אל הכנסיות שהוא עזר להקים .הוא מזהיר הקהילות ,זאבים חמורה להזין ביניכם ,לא
חוסכים את הצאן ,המתייחס למי היה מטיף בבשורה שקרית ,להשפיע העם אלוהים של ,לתוך פולחן שווא של אלוהים.
 Paulממשיך להזהיר ,של וצער לעצמכם עוד גברים עולות ,מדברים דברים סוטים ,הרחקת תלמידים אחריהם .גם מי הם
של הקהילה ,מי שנראה הומרו על ידי תורתו של ישו לפולחן האל האמיתי ,סוטה הבשורה הקדושה לתוך שקריו של השטן ,ובכך מדביק
הקהילה שיעשה פולחן שווא.
אני יכול להראות לך איך היסטורית אחת סטייה כזו אירעה ,ובכך להראות לך איזה דבר לקחת לב בסגידה לאל אישי משלך.

ד ר אי טי Hiscox
כמובן היטב ידעתי כי ביום ראשון הגיע אל תוך שימוש בהיסטוריה הנוצרית המוקדמת יום דתי ,כאשר נלמד על אבות משיחיים
וממקורות אחרים .אבל כמה חבל המגיע עם הסימן של פאגאניזם והרלוונטית  christenedעם השם של השמש ,ואז אימץ קידש על ידי
והעונש האפיפיור ואני ולהנציחם הקדושה הוריש הפרוטסטנטיות".
זה ציטוט של המנהיג הבפטיסטית ,המחבר של "מדריך הבפטיסטית ",בסביבות  1880עד .1898
הציטוט הנ ל מתבסס על ההבנה כי הנוצרים הראשונים נתן שמירת השבת ביום הראשון של השבוע ,לכן  legitimatizedאת
השבת ביום ראשון .אבל כפי הנבואה של  Paulהתריע כי זה היה פרקטיקות wolfs ,חבלה חמורה ,ככה זה ימשוך קהילות מוקדם מן
הפולחן האמיתי של אלוהים.
אין ספק  Hiscoxד ר שמעולם לא למד בכתביו של  ,Paulולכן לא היה מודע שלו אזהרות הנבואי של חמורה זאבים זה יהיה
להזין לתוך ביניכם .או שזה כי ד ר  Hiscoxהוא אחד מאותם  wolfs Paulמזהיר על? הדיבר הרביעי הוא די ספציפי הקשור היום
השבוע השבת היא להיות נצפתה .אתה גם לציית האלוהים או לא ,אתה חבר של ישוע או לא.
עכשיו ,נזירים ,נחמד מצידך .אלוהים ,המילה של הוד חסדו ,אשר מסוגל לבנות לך ,וכדי לתת לך ירושה בין כל אותם אשר הם מקודשים.
מעשים 20:32

 Paulלא מלמדים את ההתבוננות השבת ביום הראשון של השבוע .בכך  Paulהיה הנביא של ישוע של האמנה השלישית ,ויש
וככזה הוא נבחר של אלוהים כדי לתת הוראות לגבי איך האלה זה הייתי סוגד אלוהים כפי שישו .לימד צריך להקשיב .לכן ,אם אתה רוצה
להיות חלק ירושה בין כל אותם אשר הם קידש את צריכה לעבוד את אלוהים כמו האלוהים מורה ,לא כמו שנוח לך .חבר של ישו הוא
לא אחד שנותן מס שפתיים כדי להיות נוצרי ,אבל אחד מי מציית המילים שלו ,כל הלב שלהם ,נשמה ונפש .
 .תן לי לחזור על משהו .אני אומרת לאורך כל דרך אלה כותב כי אלוהים גרם לי לעשות מאז יוני  .2009אם אתה לא אוהב
האל כפי שהוא מצווה אז אתה לא אוהב אלוהים בכלל .זה ניתנת תמיכה ב הפסוקים הבאים.
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 .יה יהיה לא להוסיף בפני המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה לכם לצמצם שום דבר ממנו ,כי אתם
עשויים לשמור מצוות ה' אלוהיכם אשר אני מצווה עליך .דברים 1-2 :4

שאלוהים לימד אותנו ,באמצעות נביאו ,Moses ,כמו גם כל שאר הנביאים ,איך הוא אלוהים מצווה כי ניתן לסגוד לו .כל זה
הוא לימד אותנו מסוכם בעשרת הדברות .כי זה דבר האלוהים ,נאמר לנו על ידי אלוהים שלו נביאים ,אנחנו מי אוהב את אלוהים ,מי
רוצה להתבטא אהבתנו לאלוהים בדרך שהוא אלוהים יראה את האהבה שלנו ,צריך לשמור על תורת ישו בדיוק כפי שישוע לימד אותנו,
לא הוספת משהו למילים שלו ולא הסרת משהו מדבריו .בקיצור אל תשים מילים לפיו של אלוהים ,ולא להסיר או להתעלם את מה
שאלוהים דיבר .כדי לעשות זאת הסרת אתה נותן את פולחן אלוהי היקום לזה של נתינה סגידה לאלוהים שהמצאתם בעצמכם .רק אלוהי
היקום מציע תגמולים לציות ,מה עושה אלוהים שאתה המצאת להציע לך?

