כתביו של Paul
פרק 4
עוולות של ישראל
אחיהם ,הלב שלי הוא הרצון תפילה לאלוהים לישראל הוא ,כי הם יוכלו להינצל .כי אני לשאת אותם הרשומה שיש להם להט של אלוהים ,אך
לא על פי הידע .אל הרומיים 10:1-2

 Paulרוצה בכל ליבו עמו ,תושבי ישראל ,צריך להינצל Paul .ואז נותן עדות כי היהודים אוהבים אלוהים( ,יש להם להט של
אלוהים) ,אבל הוא גם חושף את הבנתו כי להט שלהם היא אינה נתמכת על ידי הידע ,זה אומר שהם הפולחן בטעות.
אני אומר את אותו הדבר לגבי הנוצרים של היום .רוב לדבר כדי לחשוף את אהבתם לאל ,אבל הם ,כמו היהודים ,סוגדים
בטעות .אלוהים מצווה כי אנחנו נותנים פולחן בדיוק כפי שאמר לנו על ,כל דרך אחרת אינה דרכו של האל ,לכן הוא פולחן לשווא.

הידע משכיל
? את מבינה מה זה אומר  Paulלאורך כל כתביו זה שהיית מעורב ,ערכת נושא אחת מחזיקה נכון .אלוהים לא רוצה שאנחנו
עובדים אותו באמונה עיוורת ,אבל שאנחנו סוגדים ולא אוהבת אותו מתוך הידע המשכילים .ככל שאנחנו למדנו ויודעים על אלוהים ,יפות
יותר הוא ,ועל האהבה יותר שיש לנו עליו.

פולחן כמו שאלוהים ציווה
אף-על-פי היהודים מאמינים כי את עבודת האלוהים הוא אמיתי ונכון ,כמו הנוצרים של היום ,אלוהים הוא מאוד נחוש כי אנו
סוגדים לו בדיוק כפי שהוא פקודות ,לא גדל ולא הולכת ופוחתת בכל היבט של איך הוא אומר לנו לסגוד לו.
אם הכנסיה אשר נכחת מציינת כי זה חלק פולחן האל כרעו ברך לפני פסל של ישו ,ולתת התפילה הנכונה ,אז תאמינו כי היא
נכונה ,כי זה מה הכנסייה שלך אומר לך .אם לעומת זאת אתה לומד התנ ך את עצמך תמצא כי אלוהים אומר לנו:
לא 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 :כי האדון האל אני קנאי ,לבקר את אשמת של האבות על הילדים בפני הדור השלישי והרביעי
של אותם ששונאים אותי; ורחמים  shewingבפני אלפים מהם זה לאהוב אותי ,ושמרו מצותי .אקסודוס 20:4-6

שעכשיו קראת השניה ,את מבינה מה אלוהים שמפקד לך לעשות או יותר טוב .עדיין ,מה לא לעשות? במאמץ שלי כדי להראות
לך כיצד לחנך את עצמך במחקר של האלוהים ,פעלתי לעידוד השכלה על אמונה עיוורת .למד את עצמך מן הלימוד והמחקר ,אין לסמוך
על אחרים לספר לך .מה אומר המילים במקרא.

פסל וכל תמונה
בואו נתן התחשבות מה אלוהים אומר לנו בפסוקים הנ של שמות...
מה זה "פסל וכל תמונה?" המילון מגדיר אותו בתור :אובייקט של פולחן ,החצוב בדרך כלל עץ או אבן ,או עשויים חימר ,זהב
או כסף .מגולף בידי האדם ,ולכן לא אלוהים אלא של אדם בעל דמיון .פסל וכל תמונה מכונה על ידי אלוהים אליל או חפץ אחר פולחן .
חלק שיש את משכילים הידע של אלוהים הוא להבין יותר מה הגדרה זו אומר לנו .כל חפץ דתי מגולף על ידי ידו של אדם הוא
פסל וכל תמונה .פסל ,תמונות  reputedשל ישוע ,ולכן הוא אליל ,פסל וכל תמונה ,אז גם הם פסלי את מריה הקדושה ,או כל שפע
אחרים של פסלים וציור המתארות את הקדושים של הדתות הנוצרית.
מה אז זה אומר הגדרה לך והאמונה שלך? אם יש או הן בעידוד הכנסייה שלך כדי להתפלל או בעלי ,כל סוג של פסל וכל תמונה
בעלת משמעות דתית ,אז זה פסל וכל תמונה ,לכן אסור על ידי המצווה השנייה של אלוהים.
אחי ואחותי יש פסלי מלאכים ששמים על רכושם ,אשר ראיתי אותם הזהרתי כי הם היו מ"דברים ,לבקש מהם לשים אותם נגד
השניה ,את הצורך להיפטר של דברים כאלה .גער בי והם טענו כי הם לא להתפלל הפסלים ,ולכן שהם אינם נגד אלוהים .אך מה אלוהים
אומר לנו לעיל היא שאנחנו לא צריכים לנהל כל אלילים כאלה .זה לא משנה אם אתה לא מתפלל  .יש להם היא חטא.

תכרע ברך את האני שלך
אתה ואזי לא להשתחוות עצמך אליהם ,ולא לשרת אותם :משתחווים מציע לתת לסגוד להם ,אבל אם אתה לובש צלב על הצוואר
שלך שיש לו תמונה של ישו נחשב עליו ,אז זה זהה כרע ברך ,הנתינה פולחן .אפילו יש את התמונה של האחד שנאמר לך הוא שישו הוא
חטא כפי שאלוהים דיבר על השניה.

התמונה של ישו
יודע את

זה :זה הכי הכנסיות של הדתות נוצריות לספר לנו התמונה של ישוע היא שקר .אף אחד לא יודע מה נראה ישו,

התמונה מוניטין של ישוע היא רמאית ,נוצר על ידי אומן-עזבונו של הכנסייה של רומא בתקופת ימי הביניים.
אם אלוהים היה מתכוון שכדאי שנדע מה נראה ישו ,היו אומנים רבים במהלך השנים כי ישו צעד על פני האדמה זה יכול לקבל
מגולף פסל או כמה דימויים אחרים של אותו .אבל אלוהים אומר לנו ,כי אנחנו לא לקיים כל מ"דברים למטרות דתיות .הכנסייה של רומא
הקימו את השקר הזה ,כי זה לא כנסייה של אלוהים ,אבל הספר  Danielמבהירה ,הוא צורר המשיח .ככזה ,הכנסייה של רומא רוצה
שאנחנו לתת כבוד כדי דימות ,כי כדי לעשות זאת הוא באופוזיציה ישירה מצוות האלוהים.
לקחת  yeולכן טוב לב בפני עצמכם; עבור יה ראיתי אין מיני  similitudeביום זה לורד ויאמר לך ב עין הורוס כפולה מתוך
בעיצומו של האש :שמא  yeלהשחית את עצמכם ,ולא תעשה לך פסל וכל תמונה ,את  similitudeשל כל דמות ,דמותה של זכר או נקבה,
דמותה של כל חיה על כדור הארץ ,דמותה של כל כנף פאול זה  fliethבאוויר  ,דמותה של דבר זה  creepethעל הקרקע ,דמותה של כל דג

במים מתחת לאדמה ,:שמא אתה החיים עינייך וראי בפני שבמרום ,וכאשר אתה רואה את השמש ,הירח ,ואת הכוכבים ,אפילו את כל גרמי
השמיים shouldest ,להיות מונע לסגוד להם ,ומגישים אותם ,אשר האל האל הגולמיות חילק לגויים כל תחת השמים כל .דברים 4:15-19

כאשר אלוהים דיבר אל בני ישראל מן ההר ,כל מה שהם ראו היה ענן של אש על צלע ההר .מה  Mosesהוא המורה לעיל ,היא
כי אלוהים אינו חושף את עצמו מכל סוג  ,similitudeכי העם ולכן לא מומלץ לנסות להפוך את כל פסל וכל תמונה או  similitudeשל
אלוהים.
אם אלוהים לא רוצה אתה ואני .לתת תמונה של מה שנראה אלוהי היקום כמו תפילה ,למה שהוא ירצה כי אנחנו נותנים כבוד על
תמונה של אדם בשר ודם ,ישו?
זוכר :ישוע הוא אלוהים בדמות אדם ,אך גופו של ישוע הוא לא הגוף של אלוהים .אלוהים אף פעם לא מראה לנו את הצורה
האמיתית שלו; כי הוא לא רוצה כי אנחנו נותנים את פולחן חפץ דומם ,וזו כל פסל הוא .אלוהים רוצה כי אנחנו סוגדים לו ,אלוהים הוא
רוח ללא טופס הארציים .לדעת מה אלוהים נראה .אתה רק צריך להסתכל לתוך הרוח שלך .אלוהים ברא את האדם נפש חיה ,זה הנשמה
היא חלק של אלוהים ,לא את הגופה .זה הנשמה עושה את האדם בדמותו של האל.

 Shewingרחמים
 Shewing ,רחמים בפני אלפים מהם זה לאהוב אותי ,ולשמור מצותי .מה אלוהים אומר לי ולך במילים אלה? במילים אלה
עושה .אלוהים ,זה ברור ,כי אם אתה אוהב את אלוהים ,אז אתה חייב לציית מצוותיו כל עשר מהם ,תמורת זה מראה של האהבה שלך.
אלוהים ,אז אלוהים יראה רחמים עליכם.
ההפך הוא גם נכון .אם לא תציג אלוהים שאת אוהבת אותו על-ידי התעלמות המצוות של אלוהים ,או העוסקים דברים ציווה כי
אנחנו לא לעשות ,אז איזו סיבה שאלוהים צריך להיות רחום לך?

מסורות בטעות
תורתו של ישוע ישוע מגלה כי המנהיגים מקדש דורות רבים הקימו מנהגים ומסורות להפוך ללא-אפקט את המצוות של אלוהים,
זה אומר כי הפולחן שלהם הם במקום לשמור על המנהגים האלה מעל לשמור על המצוות של אלוהים .תורתו של אלוהים הוא הסמכות
העליונה בעולם הזה ,ולכן אין חוק או מסורת של האדם יכול מחליף תורתו של אלוהים ,על מנת לעשות אז להסיר אלה לשמור על
המסורת מלתת פולחן אמיתית ונכונה של אלוהים ,אשר הוא אותו הדבר כמו להיות כנגד רצון האל .איך אתה אומר כי אתה סוגד אלוהים,
כאשר אתה מתנגד לו ,על ידי דחיית המילה שלו לטובת המסורת שלכם?
ישו גילה את זה על מסורות בדוגמה הבאה.
אבל הוא (ישו) ענה ואמר להם מנוחת עולם",למה כן גם דאיכא במצוות אלוהים על ידי המסורת שלכם?  .כי האל ציווה ,אומר,
לכבד את אביך ואת אימך :ו ,הוא זה  cursethאביו או אמו ,או לתת לו למות המוות .אבל כן אומר ,יומת אומר אביו או אמו ,זה מתנה ,על
ידי בכלל אתה  mightestלהיות שהרוויח על ידי בי; כבוד לא אביו או אמו ,הוא יהיה חופשי .וכך הפכו  yeבמצוות אלוהים ללא השפעה על
ידי המסורת שלכםMatthew 15:3-6 ".

ישוע מדבר הדיברה החמישית שניתנו ב אקסודוס  .20:12כי כחלק של מתן כבוד להורים שלך ,הוא חובתם ,תחת המצווה בזמן
שההורים של המרפאה או בגיל מבוגר ,כאשר הם אינם מסוגלים לטפל בעצמם פיננסיים צריך ,כי בנים ובנות ,לסייע במתן עבורם.
זקני בית מקדש לאורך הדורות הוקם מסורת ,כי במקום של מתן כסף או תמיכה להורים ,כי אם הכסף ניתנה המקדש במקום,
הילדים לא יהיו אשמים בכך .שהם בניגוד הדיבר החמישי של אלוהים.
ישוע הוא ,בדוגמה שלעיל ,עושה את זה ברור ,זו מסורת בניגוד מצוות האלוהים זה שקר ,כי הבנים והבנות נמצאים למעשה אי
ציות החמישית מצווה האלוהים ,זה אומר ,לתת את כספם במקדש הם נכשלים לתת סגידה לאלוהים כפי ציווה.

הבורות היא דרך השטן
כל אלה אי-הצדק .יכול להיות נעוצים בורות .אם תיקח על עצמך ללמוד ,לחקור ולדעת את כתבי הקודש ,ותוך כדי התהליך
להתפלל לאלוהים הנחיה והדרכה ,לאחר מכן להחליף בורות עם ידע המשכילים .לא חיי נצח שווה המאמץ הנוסף?
תן לי לעשות את זה ברור ,אם קראת את התנ ך בלי לשאול שאלות ולאחר מכן מחפש את התשובות בעצמך ,אז אתה לא תמצא
אלוהים של .עליך לתת המשמעות למילים שנועדו במקור כאשר הנביאים כתב את מילותיו ,לא מה שאחרים סיפרו לך כי הם מתכוונים.

פרשנויות שווא
במשך מאות שנים ,תורגמו המילים בעברית ,יוונית מקורית השפות עדכנית יותר .זה טוב כי אתה לא חייב להיות חוקר שפות
עתיקות כדי להיות מסוגל לקרוא את דבר האלוהים ,אך כאשר התרגומים מתבצעים ,משמעותו המלאה של מה המילה המקורית אמר ,הוא
לעתים קרובות מדי לאיבוד בתרגום .זה לא אומר כי האלוהים אינה בתנ ך ,כי זה עדיין שם ,רק לא ברור כמו שקריו של השטן ,אם אתה
לומד ומחקר ,תוכלו למצוא דבר האלוהים .זו הסיבה מדוע אלוהים אומר לנו:
 .אני אוהבת אותם ,כי אהבה אותי; ואת אלו זה לחפש אותי מוקדם( ,בחריצות) ,אמצא לי פתגמים 8:17

כאשר אלוהים ראה כי אני רצינית לגבי מגלה את האמת ,הוא גרם לזה מישהו שהכרתי ,ייתן לי קונקורדנציה תנ ך . .זה כמו
מילון זה ניתן להשתמש כדי לחפש את המילה האנגלית ,זה נותן לך את המילה המקורית העברי או עם משמעות או הגדרה שהחזיקה את
המילים העתיקים הללו .עם הקונקורדנציה התנ ך ,אני יכול לגלות ,דרך הלימוד ,במקור כוונתו של האל פסוקי התנ ך אומר .שיש לך
בצורה הזאת השכלה בעצמי דבר האלוהים ,אני כבר לא תלויים אחרים כדי להסביר מה התנ ך אומר.

בהתחלה
אם קראת באחד השיעורים הכלולים בדף אינטרנט זה ראיתם איפה עשיתי מספר השוואות של מילים כדי לחשוף את המשמעות
האמיתית שאבדו או מוסתרים .אחת השגיאות התרגום החשוב ביותר נמצא הפסוקים הראשונים בספר בראשית .זה חשוב כי זה משנה את
הבנתנו המלאה מה אלוהים מסביר לנו ,בתור שכזה ,נותן לנו הבנה שווא של היצירה של אלוהים ,איך אלוהים הביא אותו לידי קיום.
בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ .והארץ היתה ללא טופס ,ובהו; והיה חושך על פניו העמוק .את רוח אלהים עבר על
פניו של המים -בראשית 1:1-2

בהתחלה ,מתייחס תחילת הבריאה .כאשר אלוהים גרם ניצוץ הבריאה להצית ,מה מדענים אקרא את המפץ הגדול .
אלוהים ברא את השמים והארץ מתייחס ציון עובדה .זהו אלוהים מי אומר את הדברים האלה  Mosesהנביא .אלוהים אומר
" ,Mosesאני עשיתי את זה .כל זה ,כל זה יהיה אי פעם עשיתי את זה ,כי אני היוצר"
וכדור הארץ בלי צורה .תן לחשוב מה המילים האלה אומרים לך .איך יכול כוכב להיות בלי צורה? לפי ההגדרה "הארץ" הוא
גוש של סלע וגזים מחוזק ע י כוח המשיכה ,אשר מסלולים סביב כוכב או שמש .בידיעה הגדרה זו ,אם כך ,איך יכול "הארץ" מדוברות
בפסוקים אלה שני להיות כוכב?
אמרתי שזה לא כדור הארץ זה אלוהים מתייחס הפסוקים הנ ל ,אבל מקום או חלל האין ,איפה אלוהים ואז גורם הפיצוץ הבריאה
להתרחש .זה ניתנת תמיכה על ידי מספר המילים הבא בפסוק.
ו ;Void -וחושך היה על פניו העמוק" .חלל" מוגדרת בתור , :לגמרי חסר חומר שיש ללא תוכן ,ריק ,לא תפוסים ,רווח ריק
גדול או אזור .כדי להפוך את זה ברור" ,מרחב" כפי שנמצא מחוץ לאטמוספירה של כדור הארץ ,הוא לא חלל ריק ,זה ריק ,אבל עדיין יש
לו חומר ,יש חלל ריק מתוכן.

כדור הארץ ,כוכב?
אם אלוהים היה מדבר על כדור הארץ ,אז איך יכול הוא להתייחס אליו כאל חלל? אני מציע כי מה אלוהים מדבר הוא מקום של
ריקנות ,ריק ,בלי צורה .זה לא כוכב לכת ,אבל אזור שהיה קיים לפני אלוהים שהוטלו הבריאה .החלל הזה עדיין קיים ,אבל מחוץ ביקום
הזה .בתוך המקום הזה של ריקנות ,אלוהים גרם היקום ,אנחנו קיימים ,לבוא לידי קיום .לחשוב על היקום הזה בתור בועה של המציאות
בתוך מקום הרבה יותר מכלום.
במהלך העשורים האחרונים ,המדענים סיפרו לנו כי היקום מתפשט ,כי הגלקסיות זו נסיעה במהירויות גבוהות מאוד החוצה אחד
מהשני .אני אשאל את השאלה ,מהי אם כן היקום מרחיבים? אני מציע כי זה המקום של כלום ,או חלל ,אשר אלוהים הוא אפרופו
בפסוקים שלעיל.

הבנה של פיצוץ
כאשר אתה לגרום למשהו להתפוצץ ,הפיצוץ זורק פסולת בכל הכיוונים נקודת המרכז של הפיצוץ .על כדור הארץ ,עם האווירה
ואת הכבידה להתערב ,ההריסות בסופו של דבר נופל חזרה לכדור הארץ .בחלל ריק של ריקנות ,שבה אין אטמוספירה ,אין כוח משיכה,
הפיצוץ לא יעצור אבל להמשיך ללא הגבלת זמן .לכן התיאור המעניקים מדען של היקום מתרחב החוצה היא בקנה אחד עם מה שאלוהים
אומר לנו ,כי ניצוץ מהבריאה שלו נדלק בחלל ריק של כלום .אני מציע כי זה ברא אלוהים הוא בועה של המציאות ,בתוך שטח הנצחי של
ריקנות.

הארץ ,מקום לא כוכב
אני רואה את המילים האלה בתור אלוהים נותן תיאור של המקום הוא קורא הארץ ,היכן שהוא גרם ניצוץ הבריאה להתפוצץ
בעוד שעתיים.
החושך ,היה על פניו העמוק .המילה "החושך" מוגדרת בתור :העדר או חוסר אור.

סטאר-דאסט
אם אלוהים היה לוקח על כדור הארץ ,אז מה הוא .הייתי אומר הוא כי כדור הארץ קיים לפני השמש .השמש שנותן אור לכדור
הארץ ,אם יש "החושך ",ואז לוגית חייב להיות אין שמש.
הדרכים של היקום הזה ,אשר ברא ,כוכבי הלכת נוצרות הלבלב שמכבה מכוכב שהולך  .Super Novaהסלעים ,מים וגזים
המרכיבות את כדור הארץ ,שמקורם במרכז של כוכב ,ומכאן המונח אבק כוכבים .
אני מציע כי מה אלוהים נותן הסבר גם הוא שחור ,כהה ,חלל במרחב של ריקנות ,איפה אלוהים גרם ניצוץ הבריאה להצית,
וכי התוצאה הזאת ההצתה של הבריאה אשר בצורתו המקורית אלוהים מכנה "עמוק" אשר פניו היו בחשכה.
לספק תמיכה נוספת את ההצעה שלי ,זה היום הראשון של הבריאה ,ועל כדור הארץ שכדור הארץ לא דיבר עד היום השלישי
של הבריאה .זה הציע המשמעות ניתנת תמיכה גדול הבא הנאמרים על ידי אלוהים.
ועבר רוח אלהים על פני המים .במשפט זה יש שתי מילים באנגלית שאין להם את המשמעות המלאה כמו אלה נועד במקור
"רוח אלהים ,או סתם רוח ",והמילה "עלתה".
המילים בעברית ,והם,

המים
לפני שאנחנו לוקחים את הזמן כדי להבין את המשמעות האמיתית של שתי המילים הללו ,אני מרגיש שזה חשוב שנבין מה
אלוהים מתייחס בתור "ווטרס".
במשפט הראשון של פסוק  ,2אלוהים מתייחס היצירה שלו בתור "העמוק ",עכשיו במשפט השני הזה שהוא מתייחס אותו עצם
היותו "המים ".ב הזה ניסוחן של אותו הדבר ,אלוהים רוצה שיש לנו הבנה טובה יותר של רק מה היצירה שלו היה מורכב.
על פני כדור הארץ ,הביטוי "העמוק של האוקיינוס ",מתייחס מים או האוקיינוסים של כדור הארץ ,אשר מורכב של מים .לכן,
אני רואה מבריאתו של האלוהים כמו זה "עמוק" ,שהיא הבריאה של אלוהים ,כפי שזה קיים אלפיות השנייה לאחר אלוהים גרם לו
להתפוצץ לתוך הריק שחור כהה ,שאלוהים הנקרא כדור-הארץ .העמוק הוא המים; לכן המים היא הצורה שבה היקום היה מיד אחרי זה
התפוצץ לתוך הריק שחור .נשאלת השאלה ,אלוהים אומר לנו שכל היקום כללה  H2Oבמצבו המקורי?
לאורך כל חיי ,יש לי של סקרנות או עניין בדברים רבים ,היסטוריה ,מתמטיקה ,מדע ולאחרונה ,נכון האלוהים ,גם היא ניתנת
בתנ ך .עד כה מצאתי כי התנ ך מדבר על שלושה דברים.

 .1אלוהים ואת מערכת היחסים שלו עם גבר,
 .2את מערכת היחסים שלו עם אחרים של האדם ,המתייחס ההיסטוריה של איש ואיש
 .3ניסיונות רציף של השטן לעיוור מן האמת של אלוהים ובכך מתרחקת גבר אמיתי ונכון פולחן האל.

להבין את האמת

הזו; אלוהים ברא את העולם ,אלוהים הוקמה ביקום ערכה של כללים שבאמצעותה הפונקציות היקום,

מדענים לקרוא כללים אלה חוקי הפיזיקה ,כללים אלה חלים על בו דרך גלקסיות ,כוכבים ,כוכבי לכת לתקשר אחד עם השני.
כשם אלוהים ברא גם את חוקי הפיזיקה ,אלוהים הקים את עשרת הדברות ,ובכך הקמת איך אדם גם לקיים אינטראקציה עם גבר
אחר ,ומה שלומו של אדם לתקשר עם אלוהים.
יש קבוצה של מדען אשר במהלך העשורים האחרונים יש מודל תיאוריה ,כי הראשון באלפיות שניה אחרי המפץ הגדול ,היקום
מורכבת נוזל הלוהטת ,ההסבר אשר דומה באופן כה הדוק הסבר זה ניתנה על ידי אלוהים ,השלמתי את התיאוריות שלהם כפי שהוא נכון.
נוזל זה שאומרים כללה שני אטומי המימן חלקים ,חלק אחד של אטומי חמצן ,או  ,H2Oמים .אני זוכר כי הם גם תיאוריה כי
המים היו בסביבות  4000מעלות קלווין ,אשר יהפוך את זה חם יותר מאשר במרכז השמש שלנו .אני רואה את ההסבר הזה ניתנה על ידי
מדען כמו להיות כ קרוב לארוחת מה שהאל הוא אפרופו ,כי הסבר זה הגיוני של פסוקי בראשית  1ו ,2 -כי אני אימץ את זה כאמת.
כאשר אני אראה לך את המשמעות האמיתית של המילים" ,רוח ,ולא עלתה ",אני חושב כי תוכל גם לראות כי זה מתאים מה אלוהים
מדבר ללא בלבול.

המילה עברה
ועבר רוח אלהים על פני המים .בראשית 1:2

המילה "עלתה ",מתורגמת מן המילה בעברית ",Rachaph" ,שפירושו :עד יתאבל על ,רפרוף ,ולנער.
המילה "מיוחמת" יותר חשוב להרהר או לתת מחשבה .חרוץ.
אני בטוח שחשבת כי המילה עברה כמו בשימוש הכתוב לעיל ,הציע כי רוח האלוהים היה נע פני המים ,או שהיה סוג של תנועה
עוסקת על ידי אלוהים .כפי שאתה יכול לראות ,המילה "עלתה ",מתייחס לא רוח אלוהים להיות בתנועה ,אבל זה שהוא נותן ריכוז
מתחשב או התחשבות אל המים .המים הם כאלה מבריאתו של האלוהים אשר במצבו המקורי.
כפי שרומז ההגדרה ,יש רועד גם כן ,אבל זה אינה רוח האלוהים אשר רועדת ,אבל רוח אלוהים גורם המים לרעוד.
את ההסבר שלי של דברי אלוהים היא שאלוהים הביא את הניצוץ של הבריאה ,אשר בצורתו המקורית היה  H2Oאו מים ,רוח
האלוהים ,ואז נתן שיקול דעת והתבוננות של המים ,שם על ואז החל לנער אותו ,או כדי לגרום לה לרטוט ,ונכנסים אליו .אני מציע כי
"איפה תנועת הגלקסיות מתערבל מקורו.
היא זו רטטמים

אלוהים נותן שיקול של המים ,כי אלוהים יודע .מה הוא רוצה היצירה החדשה שלו להיראות כמו במצב הסופי ,אז אלוהים נותן
שיקול של המים ,כדי לקבוע את הדרך הנכונה כדי להמשיך ,כדי להביא את המדינה בסוף.
תחשוב על זה כמו אמן שעובד עם חימר .בהתחלה ,האמן יש לפניו גוש גדול של קליי ,עם צורה ,חוץ מזה של מחבריהן או כדור.
האמן רוצה ליצור פסל עם שלו גוש חמר ,אז הוא לוקח רגע כדי לקבוע כיצד להתחיל ,לאן ללכת פעם הפרויקט מופעל.
 .זה כמו אלוהים עושה בפסוק לעיל; אלוהים חושב על היצירה שלו כדי לקבוע את הדרך הטובה ביותר כדי להמשיך.

רוח אלוקים
התרגום האנגלי של "רוח אלוהים" הוא המהות של האל ,ללא משמעות רלבנטיים אחרים .במילים אחרות ,אין זה משמעותו
המלאה של המילה העברית המקורית ,ומסיר מן המשמעות שלה את מלוא משמעות המילה המקורית מנסה להקנות לאלה לקרוא אותו.
המילים "רוח אלהים" משמש בעברית המקורי אשר משתמשת המילה ",Ruwach" ,אשר יכולה להיות מספר משמעויות שונות
בהתאם לשימוש בה משפט ואת הנושא הפרט.
משמש בהקשר הנ של אלוהים את המילה " "Ruwachפירושו,
 .1רוח ,או נשיפה של אלים,
 .2להתפוצץ ,כמו לנשום ,הפיצוץ או אוויר ,או סופה,
 .3לגעת ,להריח או להבחין,
 .4לעשות עם הבנה מהירה,
 .5החיים ,אבל רק על יצור רציונלי" ,המהות של האל".
כפי שאתה יכול לראות ,זה חייב את המשמעות של "המהות של אלוהים ,כמו ישות רציונלית" אבל הרבה יותר משמעות זה
חסר ההגדרה באנגלית .תן לנו לכן ,קלט את משמעות אמיתית ומלאה לתוך מה אלוהים מנסה להסביר לנו בפסוק  2לעיל.

היצירה הוקמה
אלוהים יצר כדור ענק של "מים"  ,רותח ,והוא לקח שנייה כדי לתת שיקול זה .אלוהים מתחיל אז צריף המים על ידי פיצוץ עליו
בנשיפה אלים ,בפיצוץ של אוויר זה יוצר סערה ,או שריפה בתוך המים.
כפי שאתה יכול לראות ,הסבר זה של פסוקים אלה לתת הבנה עזים ,גרפיקה של מה אלוהים עושה ,כמו גם את מטרתו נוספת
להבין את שאר האל הסבר של ששת הימים לקח לו ליצור את היקום כפי שאנו מכירים אותה כיום.
כאשר אתה קורא במקור שני פסוקים אלה ,כנראה שראית את המחשבות שלך ,ורוח אלוהים עובר על-פני הים הגדול הזה של
מים .הבעיה שלי עם זה היא כי זה נתן לי אין פרטים נוספים.

דבר זה גרם לי לשאול את השאלה" ,מה היה אלוהים עושה כפי שהוא עבר על פני המים ,לאיזו מטרה?" אחרי הכל ,פסוקים
אלה ספר בראשית הם ניסיון של אלוהים לתת לנו את ההבנה לגבי התהליך אלוהים נהג להביא על היקום בו שאנו חיים ועל כדור הארץ
הוא ביתנו.

והחלטתי
בשבילי ,ההסבר היה לא מספיק ,ולכן חסר .רציתי ללמוד את האמת ,כל האמת ,כי איך עוד אני יכול לבוא לדעת אלוהים ,ובכך
נותנים האהבה שלי לאלוהים ,אלא אם כן אני ידע מי הוא מדוע הוא טורח ליצור את היקום הזה ,שלא יכולתי לראות איך אני יכול לתת
לו? את אהבתי עד שאדע את האמת.
לדוגמה :ייתכן נפגשים ברחוב ,ואני יכול לבוא כמוך ,אבל עד שאני לא מכירה אותך ממש טוב ,אני רק אחשוב על חבר או
מכר ,לא מישהו שאהבתי.
בשלב זה שהתחלתי זה חיפוש רציני של האלוהים האמיתי ,האל אך זר לי ,אפילו לא מישהו שאוכל בכנות להתקשר לחבר.

הייעוד של אלוהים
את הנוער ,כמרים ,כמרים ,כל נזפה בי ללא הרף לשאול שאלות ,שתמיד אמרו לי כי האל פועל בדרכים מסתוריות .אני צריך
לקבל ולהאמין ,ללא ספק .תפיסה זו היה מגוחך בעיניי .למה אלוהים יתן לנו בתנ ך ,אם לא כדי לחשוף את מטרתו אלינו?
מאז תחילת המחקר שלי על התנ ך וההיסטוריה חשף במקום זה ,באתי למסקנה כי אלוהים אינו מסתורי ,כי יש לו מטרה ,והוא
עושה את מה שהוא רואה לנכון במאמציו להשיג את מטרתו .הייעוד של אלוהים אפילו כבר לא תעלומה עבורי; אלוהים רוצה להחזיר
אדם מעיוורון הנגרם על ידי תרמיות ,לתוך אלוהים של והשקרים של השטן.
עם זה עניין מחודש במציאת האמת של אלוהים ,אשר אני החל בפברואר  ,2007בת  56והפסקתי להיות מתוסכל בגלל חוסר
מידע שנראה אלה מילים באנגלית יש ,המחקר שלי בשנת  2009מתוסכל למרות המאמצים שלי כדי להבין ,באמת שיש לי מושג האמת
של אלוהים.
מסיבה זו ,אני הסתיים הניסיון האישי שלי להבין ונעשה תפילה לאלוהים .שאלתי את אלוהים להראות לי .את האמת שלו ,וכדי
לתת לי הבנה ,כך כאשר ראיתי את האמת .,תופסים אותו כמו להיות האמת .אני הודה לכל הרוע .שעלה לי עשה שלי בחיים ,ביקש כי
אלוהים יסלח לי.
במאי  ,2009כמה שבועות לאחר התפילה שלי ,אלוהים ענה ,עושים זאת ,הראתה לי זה מעל הסבר של פסוקים  1ו 2 -הפרק
הראשון בספר בראשית .זו אינה הפעם הראשונה בה אלוהים דיבר אלי ,אבל זו נקודת מרכזי זה נתן לי תמריץ ו קנאות כדי להמשיך
ללמוד ולחקור את התנ ך ואת הארועים ההיסטוריים המדוברת של התנ ך של נבואות להתרחש בעתיד.
כי אני כבר להכיר ולאהוב את אלוהים ,אז גם אתה יכול פשוט להיות מוכן להשקיע את הזמן והמאמץ כדי ללמוד דבר האלוהים,
לא רק לקרוא אותו ,לעשות מאמץ כדי להבין מה הוא היא שאלוהים אומר לך.

בורות מוות ,הידע הוא החיים
אחיהם ,הלב שלי הוא הרצון תפילה לאלוהים לישראל הוא ,כי הם יוכלו להינצל .כי אני לשאת אותם הרשומה שיש להם להט של אלוהים ,אך
לא על פי הידע .אל הרומיים 10:1-2

 Paulמבינה את חוסר הידע ותוצאותיה הנוראות .הפסוקים הבאים נכתב על ידי ידו של שלמה המלך ,בנו של המלך  ,Davidגם
לתת תמיכה לצורך זה של ידע והבנה.
זכור :מילים אלו נכתבו על ידי ידו של שלמה המלך ,אבל המילים שנמסרו לו ע י אלוהים.
בני ,אם ברצונך לקבל את המילים שלי ,וכדי להסתיר מצותי עימך; כך אתה בשיפוע מעודך אוזניים התבונה ולהחיל את הלב דע
להבנה;  .כן ,אם אתה זעקת אל אוסיריס אחרי ידע ,ואתה  liftestאת קולך על ההבנה; אם אתה ותשיג אותה ככסף searchest ,בשבילה
כמו אוצרות  ;hidואזי אתה להבין את יראת ה' ,ואז למצוא את הידע של אלוהים .פתגמים 2:1-5

המילה פחד
אני רוצה שתבין כי המילה "פחד" כפי המשמש התייחסות אלוהים לא אומר שצריך לפחד ממנו ,פירוש המילה "פחד" יש כבוד
גבוהה ,וכדי לתת כבוד למישהו אחר.
כפי שאתה יכול לראות ,Paul ,מי הוא נביא בברית החדשה ,הוא במילים שלו ,וקבע כי אשר נכתב מעל  1600שנים קודם לכן
על ידי שלמה המלך שניתנו לו על ידי אלוהים.

מי מגדיר מוסריות?
עבור הם להיות בורים בצדקת האלוהים ,והולך להקים צדקתם העצמית ,לא הגשתי את עצמם בפני האלוהים .אל הרומיים 10:3

נאמר לי פעמים רבות על ידי אנשים ,כי הם לא צריכים המוסריות של אלוהים ,כי יש להם את המוסריות שלהם .שאלוהים הוא
הבורא ,אך אלוהים נותן לנו את החיים ,אתה אף פעם לא נולד .לכן זה כל-כך שאלוהים ואז שואל אותך כי את חיה את חייך מוסריות זה
אלוהים יש מאויתות עשרת הדיברות ,את תורתו של ישו? תחשוב על זה ,אם אלה תורגמו לעברית את האנגלים הכיר למעשה משמעותו
המלאה של המלים בעברית ,למה אז הם עוזבים את האמת?

 .לשטן יש השפעה
 .לשטן יש השפעה בעולם הזה ,דרך כוחו אנטיכריסט ולאחרונה דרך כוח ונביאי השקר .כאשר מי תרגם את המילים האלה עשו
זאת ,השטן היה השפעה ושליטה על אותם .לכן ,השטן מי הסיר אלוהים של ,כדי להסתיר את זה גבר
 .זה מסיבה זו שאלוהים רוצה .כי אנחנו תלמדו משלנו אקורד ,לא לקחת את ההסבר של אחרים כמו להיות האמת ...השטן
שקרים ,אפילו חבר אהוב של ישוע ,יהודה איש קריות ,בגד בישוע ,כי הוא הושפע השטן.

בפסוק זה ש Paul-נותן תמיכה כל מה שאמרתי .הצדקה מתייחס לעובדה כי חוקי האלוהים הם צודקת ונכונה .לכן אלה אשר
אוהב את אלוהים רוצים לסגוד לאל לעשות זאת על פי מה אלוהים אומר לנו לסגוד לו ,לא בתור איזה המסורת או מכתיבה מותאם
".
אישית ,וזה מה  Paulאומר .הוא אומר",להקים צדקתם העצמית
פסוקים שני הראשונים של ספר בראשית ,היה את המשמעות הנכונה עד איש ,בהשפעתה של השטן ,שינתה המשמעות לנכון מה
האיש רצה את המילים להביע ,במקום כמו שאלוהים התכוון כי הם מתכוונים.

ישו ממלא את החוקים ואת הנביאים
המשיח הוא לסוף של החוק למען הצדק לכולם כי ימות .אל הרומיים 10:4

למה  Paulאומר לנו את המשיח הוא לסוף של החוק למען הצדק? כל זה מתייחס חזרה מה שישו אמר.
חושב שלא באתי להרוס את החוק ,או הנביאים :אני לא באים להרוס ,אבל כדי להגשיםMatthew 5:17 :

אתה רואה ,ישוע בא לכתוב ,אומר לנו כי הוא לא בא להרוס את החוק או הנביאים.
כי באמת אני אומר לכם",עד השמים ואת הארץ מעבר ,כלל או כזית כלל לא יעבור מן החוק ,עד כל להתגשםMatthew 5:18 .

 .בוא ניתן התחשבות מה אלוהים אומר לנו .חושב שלא באתי להרוס את החוק ,או הנביאים .ישנם שני דברים ישוע אומר לנו ,יש לו לא
באים להרוס את.

החוק
כדי להבין ,ישוע הוא אומר שהוא לא באים להרוס את החוק .אז אני נאלץ לשאול את השאלה" ,איך אתה להרוס את חוק?"
העובדה כי ישו אומר שהוא לא הגיע כדי להרוס את החוק ,מציע כי זה אפשרי להשמיד את החוק ,אז כדי להבין מה אלוהים אומר ,עלינו
להבין בדיוק איך אחד הולך על השמדת חוק.
חוקי אדם הנקבעים על-ידי חוקה ממשלתיים בכתב ,אשר הוא מדריך או הוראה כי כל חוקי לסר אומה עליך בצע ,לא תחליף.
חוקים אנושיים אחרים הנקבעים על-ידי המנדט לכנסת לאחר תקופה של דיונים .עדיין חוקים אנושיים אחרים נוצרים באמצעות חלוף
הזמן בצורה של מסורות ומנהגים האזרחי .אז אם כך ,איך אנחנו הולכים להרוס את אחד מהחוקים האלה? בעת שינוי או מחיקה של חוק,
אתה להרוס אותו ביעילות.
בארצות הברית ,משפט חוקתי כביכול רק משתנה (נהרס) על ידי ביצוע תיקון הניסוח בחוקה עצמה.
חוק חקיקה  enactedיכול להשתנות (נהרס) ושוב עושה תיקון הניסוח של החוק ,או על ידי  repealingהחוק הכל ביחד.
שקול את החוקים של האיסור ,שנחקקה על ידי הקונגרס ולאחר מכן חתם על החוק על ידי הנשיא ,ב  .1920כאשר העם הבין
עד כמה מזיק חוקים אלה היו הם השמידו אותם או את  repealedאותם.

חוקים שנקבעו על-ידי דורי מנהגים ומסורות הם הרבה יותר קשה לשנות ,הם דורשים לשנות החשיבה ואת המוסריות של
החברה בכללותה ,וזקוקים בדרך כלל מספר שנים על דורות אפילו כדי לחולל שינוי אמיתי.
בקיצור אתה להרוס חוק על-ידי שינוי הניסוח או על-ידי ביטול .לדעת את זה .ואז עוד פעם לשאול את השאלה" ,כיצד ניתן
לשנות (להרוס) חוק האלוהים ?
תורת אלוהים לא נוצר או שיחקק איש ,אבל מוכתב על-ידי הבורא לאדם .אלוהים הוא ישות מוסרית ,מי רוצה שאנחנו הילדים
שלו להיות מוסרי באותה מידה .על המוסר שלו ,אלוהים גם מתעקש כי אנחנו נותנים את פולחן אותו ולא אחר .לשם כך ,אלוהים נתן לנו
רשימה של כללים שבאמצעותה אנו חייבים לחיות את חיינו .שש מתוך החוקים האלה מתייחסים האופי המוסרי המינימלי שחייבת להיות
לנו אם יש לנו רצון כלשהו של חיי נצח:
 -1תן כבוד אביך ואמך,
 -2אל תהרוג,
 -3לא תנאף.
 . .4אל תגנבו,
 -5לא נותנים עדות שקר (שקר) ,ו-
 .6לא חומדים את אשר אינו שייך לך.
על אלה ציוויים מוסריים ,אלוהים נותן גם רשימה של מה הוא דורש כי ניתן לסגוד לו:
 -1תן פולחן כדי לא אחר אבל אלוהי היקום,
 -2אין מ"דברים או לתת לסגוד להם,
 -3לא תישא את שם האל לשווא
 .4זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה.
אשאל אותך עוד פעם אחת" ,איך אתה הורס (שינוי) חוקי האל? השטן במאמצים להשמיד את חוקי האל על ידי גורם האדם
להתעלם מהם ,או כדי לשנות את משמעות שאלוהים התכוון באמצעות לתרגם מילים דומה אך לא באופן מלא לתקן מהמשמעות המקורית
הנאמרים על ידי אלוהים.

יש לי לא לבוא להרוס
דבר אחד אתה צריך לזכור ,ישו אומר שיש לו לא באים להרוס (שינוי) חוקי .אם השטן רוצה לשנות את חוקי האלוהים ,ישו
אומר שהוא לא בא לשנות את חוקי ,אז למה כל כך הרבה נוצרים מאמינים כי חוקי האל כבר לא חלים עליהם? אם אתה אוהב את ישו
ואלוהים ,לא יהיה הנכון לכללים שאותם הם מצווה?

מהו נביא?
הדבר השני ישוע מדבר על זה שיש לו לא באים להרוס את הנביאים .איך שמישהו יהרוס את נביא בכל מקרה?

שוב אנחנו צריכים להבין .על מה ישו מדבר ,ולכן השאלה חייבת להישאל" ,מהו נביא?" רק על ידי לדעת מה נביא הוא יכול
לבוא להבין איך להרוס אותו.
" במילון זה מוגדר :אחד שמדבר על אלוהים .למיטב ידיעתי ההגדרה נשמע קצת כמו חילול השם לי-
אם תחפש את המילה"הנביא
אם יש לך אדם מתיימר להיות נביא האלוהים ,אז אומר לך דברים שהוא אומר לקשר במחשבה של אלוהים ,אז לא הוא פירט לתוך הפה
של אלוהים? איך נוכל לדעת אם מה האדם הזה אומר לנו בעצם האלוהים ,לא של האיש הזה שייך שנאמרו למטרות האישיות שלו?
אם האל המייצג את הנביא ניצב פסל או כמה פסל וכל תמונה אחרת ,חיים ,לכן יש לא המוח או מחשבות ,אז כן זה אלוהים זקוק
למישהו לדבר על זה ,כי הוא אינו מסוגל מדבר בעד עצמו ,ולכן הגדרה זו להחיל.

נביא האלוהים
" היא אחד עד אשר צפנת ? .אתה מבין ההבדל אלוהי היקום החיים ,אבל בשבילו נותן החיים
ההגדרה הנכונה של"נביא אלוהים
לכדור הארץ ,לך ולי היו אין חיים .אלוהים אינו צריך גם הוא נותן הרשאה שכל אחד יכול לדבר איתו .אלוהים משתמש הנביאים שלו
על-ידי לתת להם הוראה ולאחר מכן דרך הנביא פרסום המילים שגבה הנביא על ידי אלוהים ,ובכך לאפשר כל שאר האדם לדורות לבוא,
כי הם יכולים לקרוא ולדעת האלוהים.
הנביא של אלוהים הוא לא יותר מאשר צינור מפיו של אלוהים העיניים והאוזניים .של גבר
שוב :השאלה צריכה להישאל" ,איך אתה הורס נביא?" מן ההסבר שלי לעיל ניתן לראות כי נביא הוא אדם ,כפי שזה קורה
נביאי התנ ך ,הכל מת ונקבר ? .אז איך אתה יכול להרוס את אשר עברו כבר?
אז ברגע יותר אנחנו צריכים לתת התחשבות מה שישו הוא מדבר על .אם ישוע לא מתייחס לאנשים עצמם ,אלא את הספרים כי
הם כתבתי ופורסם ,אז איך אתה הורס אותם? דרך אחת היא להעביר חוקים שגורמים בעלי עותק של התנ ך או כל היבט של הכתובים בו,
מצאו פשע עם ענישה שהוקצו זה מרתיעה אנשים לפתוח את התנ ך.
חוק זה נחקק על ידי הכנסייה הקתולית במהלך ימי הביניים 300( ,לספירה עד  1798לספירה) ,כמו חלק אנטיכריסט הוא מנסה
להרוס את החוק של אלוהים ועל נביאי האלוהים .כאירוע היסטורי לאימות ,אז זה עוד אחד מזהי של אנטיכריסט ,המעניקה תמיכה
הכנסייה של רומא כמו להיות אנטיכריסט הזהיר את הספרים של  ,Danielהתגלות.
זוכר :ישוע אומר שיש לו לא באים להרוס את ,ולכן כל הדיון הזה הנוגעים כיצד לשנות או להרוס את החוקים ואת הנביאים
מתייחסים לשטן ,לא הכוונה של ישוע .אז עם כל הבנה זו אני שואל אותך ,אם אלוהים יעשה לא כוונה להרוס או לשנות ,אז מדוע אתה
מאמין כי עשרת הדיברות יש עוד משמעות נוצרים ,אשר מאמינים כי איכשהו הם מעל החוק? זה לא יותר הגיוני כי אמונה זו היא תוצאה
של השקרים של השטן ,כי אתה מרומים?
אנחנו עכשיו קוראים את המילים האלה הוא הפרק הרביעי של כתביו של  ,Paulכך שאתה כבר הוכחו  Paulמפריך אמונה
שקרית זו ,ברגע שאתה מבין המשמעות האמיתית של המילים שכתב .Paul

להגשים שהוגדרו
 .תחשיב את

זה :מה המשמעות של המילה "למלא את" מתכוון? אחרי הכל ,זה לא המילה היא גורלית לשאלה זו כל?

ישוע אומר לנו בפסוקים הנ ל ,כי הוא בא להגשים את החוקים ואת הנביאים ,אז זה לא חשוב להבין בדיוק מה אלוהים אומר?
" מוגדרת בתור :כדי להשלים ,או להביא לסיום .באיזה אופן עושה זה מציע הגדרה זה מעבד משהו מיושן? תן
המילה"למלא את
לי לתת לך דוגמא שאינה המקראי ,משל אם תרצו זה מבהיר את משמעות המיועד מה אלוהים אומר לנו.

המשל של השולחן
אתה נגר ,תהליך בניית טבלה ,יש לך כל העליון יחד ,יש לאבטח את שלושתנו .ארבע הרגליים ,אבל איך קוראים לך מהעבודה
שלך .השולחן אינו שלם ,אם את סובלת את זה על שלוש רגליים שלה זה יהיה לא יציב ,זה עדיין לא נגמר .זה יכול להיקרא שולחן כי
מרבית הדרישות של להיות טבלה ,אך תפקידה הוא עדיין לא הושלמה.
למרות עבודה זו יש רק שלוש רגליים ,זה יכול עדיין להחשב טבלה? אני אומרת כן ,זה עדיין יכול לתפקד כך טבלה נועדה
לפעול ,רק לא כל-כך טוב.
כאשר כנגר תחזור לעבודה שלך אתה מכן לצרף את הרגל הרביעית ולהחיל כתם ,עיבוד הטבלה המלאה ,שהשלמת המשימה
שלך .אתה עכשיו תיקח הטבלה והשלך אותו? לא ,אתה שמת את הטבלה כדי להשתמש ,כי עכשיו זה ימלא את תפקידו כפי שהוא נועד
כדי לאורך כל הדרך.
זה אותו הדבר עם הבשורה האלוהים כפי שנאמר בספרי התנ ך .הם מספרים סיפור של מערכת היחסים של האדם עם האל ,אך
הסיפור אינו שלם .אפילו עשרת הדברות ,או אני צריך להיות יותר ספציפי ולעוור את המוסר  6ברשימת עשרת הדיברות אינם תיאור.
מלא של מוסריות מלא של אלוהים.

ישוע ממלא הנביאים
דרך תורתו של ישו ,הבשורה מלא של אלוהים באה לידי ביטוי ,ההיבט מלא של המוסר של אלוהים הביא להבנה שלנו .בדרך זו
אלוהים מילאה החוקים והנביאים ,כפי שאמר את מטרתו היה מגיע .כמו עם השולחן ,פעם מילא ,לא זרקת אותו או עצירה עשיית שימוש
זה ,אתה עכשיו יש חוק בתפקוד מלא ,הבשורה כדי ללמוד ולהבין.
ישוע ממלא הנביאים על-ידי מתן נביאים חדשים אשר הם אלה שכתב את הספרים של הברית החדשה .תורת אלוהים מתגשמת
דרך תורתו של ישוע ,כפי דבריו כתובים על-ידי המחברים הספרים של הברית החדשה.
ב כל מה שלמדנו על כתביו של  Paulלנקודה זו ,פולחן לאל היהודים לעסוק זה לא שלם ,זה לא עד שתוסיף לבסיס של הפולחן
היהודי את הדברים האלה המועברים על ידי ישו ,האם אתה להשיג האמיתי ואז לתקן (מילא) פולחן האל.

מי שצריך שובר אפילו אחד
ישוע ואז נותן תמיכה הטענה לעיל בפסוק הבא.
יומת ולכן יישבר אחת המצוות האלה לפחות ,יהיה ללמד גברים כל כך ,הוא ייקרא המעט בממלכת השמים :אבל יומת יהיה לעשות וללמד
אותם ,הדבר ייקרא הגדול בממלכת השמיםMatthew 5:19 .

ישוע מחזקת את ההערות לעיל שלי כשהוא אומר לנו כי אנחנו לא לשבור אפילו המעט הדיברות .לי זה אומר כי בכל  10עשרת
הדיברות נדרשות גם את הדברים האלה ללמד אותנו על ידי ישוע .כדי להתעלם או לשנות אפילו אחד מן החוקים האלה היא לשים אותך
כנגד רצון האל .אם אתה באופוזיציה ,אז איך יכול אתה מתיימר נותנים סגידה לאלוהים?
השטן שינתה את חוקי האל דרך שקרים ורמאות; לכן זה נבון כי אנו שואפים לשמור על תורתו של אלוהים כפקודה מילים של
אלוהים ,במיוחד שכעת אנו יודעים כי השטן עושה כל שביכולתו כדי להסתיר את האמת של אלוהים מאיתנו.

שבת ראשון
וזה מחזיר אותנו שמירה ראשון על השבת .אני מזמין את כולם למצוא בדפים של התנ ך ,איפה אלוהים או אלוהים נותן פקודה
או הוראה כי הוא העביר את שמירת השבת מהיום השביעי הקדוש של השבוע ליום הראשון של השבוע .אני יודע שאתה לא תמצא ,כי
אלוהים מעולם לא דיבר עליו ,אבל השטן דיבר זה ,אשר חשפו לך בשיעורים.
הנכונה לשמור על השבת יום השביעי הוא מפורש על ידי אלוהים הפסוקים הבאים.
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה .אקסודוס 20:8

כאשר אני הראשון לקרוא את פסוק זה עם כוונה לתת סגידה לאלוהים ,אני נאלץ לשאול את השאלה ,באיזה יום בשבוע אלוהים
אומר לנו יש יום השבת? בפסוק הנ ל זה לא ניכר.
שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אקסודוס 20:9

שוב ,אני חייב לשאול" ,איזה שישה ימים?" שוב ,אלו שני פסוקים לא לפרט מספיק כדי לתת ידע מסוים של כוונתו של אלוהים.

היום השביעי
 .אבל היום השביעי השבת של האדון האל  :זה לא עשה עבודה ,אתה ,בנך ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא הם משרתת ,הם
הבקר ,ולא את זר הנמצא בתוך שערייך .אקסודוס 20:10

לבסוף ,בפסוק זה ,אלוהים נותן לנו יום מסוים ,כמו גם רשימה ספציפית של מי הוא להיות מצייתת מצווה זו.
אלוהים אומר לנו במילים שלו ,כי היום השביעי הוא השבת של האדון .איך אתה יכול יותר ברור מה יום השבת של אלוהים
היא? היום השביעי הוא השבת של האדון .למה ואז נוצרים ברוב המקרים לשמור השבת ביום הראשון של השבוע?

אם אלוהים באופן חד משמעי אמר כי שלו יום השבת הוא היום השביעי ,ובכל זאת נוצרים לצפות ביום הראשון ,ולכן הגיוני
להניח כי השטן אמר השקר ,הכנסיות של הדתות נוצריות קיבלו לשקר גם ,העביר את זה על קהלם נכון?
כדי להעניק תמיכה ביום הראשון בתור שקר השטן ,אלוהים אמר עלינו "זכור יום השבת לשמור על הקדושה ".שעכשיו אנחנו
יודעים היום בו אלוהים אומר שאתה ואני זוכר הוא היום השביעי ואז היו אלוהים אמר לנו שהוא עשה היום השביעי הקדוש? רק אלוהים
יכול לעשות משהו קדוש ,אז אלא אם אלוהים אומר לנו כי הוא עשה היום השביעי הקדוש ,זה לא יכול להיות קדוש.
להיות אמר כדי לזכור שמשהו מרמז כי לנו אמרו את זה לפני יד .לכן ,הסתכלתי בתחילת התנ ך אינדיקציה שהאל יצר יום של
השבוע הקדוש.

יום קדוש
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 .אלוהים ,היום השביעי ,ומבורך שעתקו אותו :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר
ועשה .בראשית 2:1-3

כפי שאתה רואה ,אלוהים עשה יום של השבוע הקדוש .עוד פעם ,אלוהים מתנהג מאוד ספציפי .אלוהים תבוא לבחוץ ,אומר לנו
שזה היה יום השביעי זה שהוא נח ,ובגלל שהוא נח ,הוא "המבורך ,קידש" היום השביעי.
כאשר אלוהים " "Blessesמשהו ,זה אומר אלוהים עשה את אשר הוא בירך "הקדוש ".אם אתה ספק זה ,אלוהים כולל שהוא
" "Sanctifiedהיום השביעי .המילה " "Sanctifyמוגדרת בתור :לתת מעמד משהו קדוש ,לשחרר מן החטא .לכן ,אלוהים עשה הקדוש
יום השביעי.
עם כל המידע הזה שונה הספרים של התנ ך ,זה משאיר לחלוטין ללא ספק במוחי שאלוהים יצר את יום השביעי הקדוש ,אשר
בגלל שאלוהים נח ביום השביעי ,ציווה כי אנחנו ,הילדים שלו ,גם לנוח ביום השביעי.
לכן אשאל אותך מי קוראים לעצמכם נוצרים ,למה את לא נותנת שמירת היום השביעי בשבוע כמו להיות יום קודש הלורדים
של השבת.

צדקת התורה
 Paulואז יוצאת עם הסברו של האלוהים.
עבור  Moses describethאת צדקתו אשר הוא החוק",כי האיש אשר כשפים הדברים האלה חייכם על ידי אותם" .אבל  speakethצדקתו אשר
אמונה על החכם הזה",אומרים לא בליבך ,מי יהיה השמיימה? (זאת כדי להפיל המשיח מלמעלה) .או ,מי יהיה לשקוע העמוק? (כי היא ,להביא את
המשיח שוב מן המתים ).אל הרומיים 10:5-7

לחיות על פי החוק של אלוהים
" זוהי
עבור  Moses describethאת צדקתו אשר הוא החוק",כי האיש אשר כשפים הדברים האלה חייכם על ידי אותם.
התייחסות הבא נכתב על ידי  Moses 1,500שנה לפני ישו.
 ,ישראל ,מה ערב האל האל מחייבים אותך ,אבל כדי פחד אלוהים האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת את האל האל עם כל הם
הלב ועם כל נשמתך ,לשמור את המצוות של אלוהים ,וחוק שלו ,אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד את? דברים 10:12-13

מה נדרש על אלוהים?
אלוהים דורש מאיתנו .לשמור על המצוות של אלוהים ,וחוק שלו .
המילה "לדרוש" ,מוגדר  :לעשות משהו תנאי מקדים הכרחי ,לדרוש משהו של מישהו.
אחת הסיבות הם נקראים עשרת הדיברות ,הוא כי אלוהים בדרישה ,או לדרוש כי אנו מצייתים להם .אלוהים לא שואל אותנו בבקשה ,הוא
אומר ,אתה חייב או אחר .להלן מחמאות אלה דברי  ,Mosesנכתבו על ידי שלמה המלך בנו של המלך .David

הגדרת ,או אחר
הוא לימד אותי גם ,ואמר לי",תן דע הלב לשמור על המילים שלי :שמור מצותי ,ולחיות .פתגמים 4:4

העובדה כי  Paulהשליח הוא ציטוט מתוך וכן לתת הפניה אל כתבי התנ ך לתת תמיכה מה הוא מנסה להראות לנו ,אומר לי
להיות נוצרי ,המתרגמת להיות חסיד תורתו של ישו ,אתה חייב לשמור את המצוות של אלוהים ,תדע מי שיישארו חיי נצח .זה גם אומר
כי מי לא שומרים את עשרת הדברות ,או מי רק לשמור על כמה מהם ,לא יהיו החיים אבל בגלל חוסר הציות שלהם אל האלוהים תדע רק
מוות נצחי.
כי  Paulהשליח ,מי ישוע בחרה להיות הנביא ,נותן התייחסות פסוק זה מ -מספר משלי ,כהתייחסות התומכים מה  Paulמנסה
להורות ,אז נכון כנוצרי ,לשקול זאת שקולה לפי  Paulאומר לך לעשות" ,לשמור על המצוות של אלוהים?"

החוק ואת האמונה
אבל מה נאום זה? המילה היא כמעט ,אפילו את פיך ,וכן את ליבך :כלומר ,המילה של אמונה ,אשר אנחנו מטיפים; כי אם אתה ואזי מודה עם
פיך אדונינו ישו ,ואתם מאמינים בליבך כי אלוהים הגולמיות הקים אותו מן המתים ,אתה ואזי להינצל .אל הרומיים 10:8-9

 Paulשואל שאלה שני הפסוקים הנ .הוא שואל" ,מה זה אומר כאשר נאמר לנו כי אנחנו חייבים להודות כי ישוע הוא
המשיח ,כי הוא קם מן המתים ,כי אם אנו מאמינים זה כאמת ואז יהיה הצלנו?"
 Paulרוצה להרשים עלינו  Mosesהראה כי החוק אינו צדיק ,לכן טוב שאנחנו שומרים על החוק ,אך החוק לבדו אינו מספיק,
(אי אפשר להינצל על ידי שלך עובד לבד) .אמונה בעת הוספת העבודה של שמירה על החוק מביא לסיפוק קשורים לפולחן אמיתי ונכון

" הוא הגשמת הבשורה
של אלוהים .שוב ,זה בגלל תורתו של ישו כי זו התגשמה .כמו  Paulאומר",המילה של אמונה ,אשר אנו מלמדים,
של אלוהים .כדי להבין מה  Paulאומר שתחילה עליך לזכור את כולם  Paulהזה הוכיח עד כה אלינו.

מה יש  Paulמטיף לנו?
החוק הוא טוב ונכון ,להיות חופשי של חטא עלינו לדעת ,לשמור את התורה .לכן ,לחשוב כי  Paulאומר ב לעיל כי אנחנו רק
צריכים להכריז על ישו בן האלוהים המושיע שלנו הוא בכלל לא מה  .Paulהוא אומר לנו .אתה חייב לשים בהקשר כל  Paulהראה לנו,
לא רק פסוקים אלה שני כמו עומד לבד על משמעותם.
 Paulעוד מספר לנו ,כי אם אנחנו מאמין בליבך כי אלוהים הגולמיות הקים אותו מן המתים ,אתה ואזי להינצל ".אבל אני
משוכנע כי לא פשוט לעצור על האמונה כי אלוהים הקים את ישוע מן המתים ,אבל אנחנו צריכים להאמין כל תורתו של ישוע ולחיות את
חיינו מוסריות שהוא לימד אותנו ,וזה לי מתרגמת כדלקמן.

אמיתה של האל:
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.

אמונה מבלי לדעת
עבור הלב אדם יחיה בפני צדקתו; והוא פה הודאה עשוי לישועה .לפי כתבי הקודש נאום",יומת ימות עליו לא להתביש ".כי אין שום הבדל בין
היהודי לבין היווני :למען האל אותו מעל לכל הוא עשיר בפני כל זה קוראים לו .עבור מי שצריך עוד קורא את השם של האל יהיה להינצל .אל הרומיים
10:10-13
אני מוצא כי אלה שקוראים לעצמם כריסטיאן חושב כי המילים האלה מתייחסים אל הגבר ישו ,אך ישוע הוא יותר מסתם בן אדם ,הוא כל
מה יש לו המדוברת והוא לימד .להאמין בישו היא לקבל ולחיות על-ידי אשר ישוע לימד ,לא רק הגבר בשר ודם.

שומע את המילה של ישו
אם כך ,איך הם אקרא עליו אשר הם לא האמנת? ואת איך שהם המאמינים בו מהם הם לא שמעו? איך הם ישמע בלי כומר? אל הרומיים
10:14

אתה רואה Paul ,גם מתייחס "שומע את דבריו של ישוע ",לא אל הגבר בלבד Paul .ממשיך לשאול" ,איך הם ישמע בלי
כומר?" האיש מת ,ואז קם ישוע מן המתים ,אבל אז הוא נשאר בעולם הזה כדי השמיימה ,לפיכך ,הוא כבר לא זמין לדבר איתנו .לכן
עלינו מטיף כדי לספר לנו את המילים שנאמרו על ידי ישוע.
בזמנו של  ,Paulספרי הברית החדשה טרם .להיות כתוב ,אז הדרך היחידה לשמוע את המילים שנאמרו על ידי ישוע היא שיהיה
מישהו כמו  Paulמטיף לך אותם .כיום ,עם זאת ,התנ ך זמין בקלות כמעט בכל העולם ,ככזה ,תוכל לברר מה שישוע לימד את פשוט על
ידי לקרוא את המילים האלה בתנ ך.

הבנת פסוק 10:14
 Paulשואל השאלה" ,אם כך ,איך הם אקרא עליו אשר הם לא האמנת?" אם אתה לא מאמין( ,אמונה) ,ההבטחות של אלוהים,
כמו גם תחייתו של ישוע Paul ,שואל" ,איך אתה יכול לקרוא את אשר אתה לא מאמין?"
" יכול אתה באמת מאמין במשהו לא אפילו
 Paulממשיך על-ידי שואל השאלה" ,איך עוד הם מאמינים בו מהם הם לא שמעו?
ששמעת? אם אתה לא יודע מה שישו .לימד ,אז איך אתה יכול להגיד שאתה מאמין? רק בלמידה הנאמרים מפי ישו ,אתה יכול אז יודע
מה ישו לימד.
בדף אינטרנט זה שכתבתי כמות גדולה של הסברים מה אלוהים הראה לי כדי להיות אלוהים האמיתי ,אבל אם היית מעולם לא
לקחת את הזמן כדי לקרוא את אשר נכתב ,אז איך אתה יכול להאמין או לא מאמין מה שכתבתי.
איך הם ישמע בלי כומר? את באמת מאמינה במשהו ,אם לא לוקחת את הזמן כדי ללמוד ולחקור את כתבי הקודש בעצמך? איך
אפשר לדעת אם לא שמעת את המילה נכון של אלוהים? איך אפשר לדעת אם מה היית מטיף לך ,הוא למעשה את אשר ישוע אמר את
דברו ,או עיוות של המילים שלו?

מחפש את אלוהים בחריצות
אם אתה סומך על רק את מה הוא סיפר לך על-ידי אחרים ,ואם יש להם את זה לא נכון כי כמוך הם רק שמעו אותו מאחרים גם
לא לקח את הזמן או אנרגיה כדי ללמוד על עצמם?
אם האנשים שאתה סומך עליו ללמד את הבשורה אליך ,כאשר שלהם בתהליך של להיות מטיף ,הם היו פסיכולוגיות בבשורה
שקרית של השטן ,אז איך אתה מצפה כי המטיף שלך יכול אולי מטיף האלוהים נכון לך? אם אתה מבצע שימוש אמיתה של אלוהים ,אשר
נתתי לך לעיל ,ניתן יהיה להשוות בין מה שנאמר לך ,עם המילים שנאמרו על ידי ישו ואלוהים כפי כתובה בתנ ך.

חוץ מזה הם להישלח
כמה טוב הם מטיפים ,אלא הם להישלח? כמו שכתוב",כמה יפה הרגליים שלהם מלמדים את בשורת השלום ,והוא מביא עמי בשורות של
דברים טובים! הרומאים 10:15

אם אתה נותן מחשבה הכתוב לעיל ,מי זה היה זה היה המורים של עם ישראל? זה היה נביאי האלוהים .כן היו רבי ,אמיתי דיבר,
אבל המורים נכון היו הנביאים .העובדה כי היהודים היו לרוב פולחן האל רע צריך להיות מספיק כדי לחשוף את השגיאה של רביע רבים
שהיו גם זה לא נכון .ואילו אלה שגילה את האמת ,לקח את הזמן והמאמץ כדי ללמוד את הספרים של הנביאים.
נתתי את הדוגמא של  ;Danielהוא אומר לנו את עצמו כי הוא הבין מן המחקר שלו של כתביו של ירמיהו  70שנות הגלות היו
כמעט נגמר .זה אומר לי ,כי  Danielלא להסתמך על אחרים לומר לו דבר האלוהים ,אבל לקח זמן ומאמץ כדי ללמוד ,כדי לדעת בוודאות
באמצעות חינוך מה שאלוהים אמר הנביאים שלו.
" הנביאים נשלחו על ידי אלוהים ,אין שום דבר בכתובים זה
אז  Paulשואל השאלה" ,איך עוד הם מטיפים ,אלא הם להישלח?
משכנע אותי רביע שנשלחו על ידי אלוהים .עם הבנה זו ,אתה לא רואה את הקשר בין היהודים הישנים לבין הנוצרים של היום? שניהם
להסתמך על שלהם מטיפים לומר להם מילה הקדושה של אלוהים ,כי שניהם עסוקים מדי או עצלן לימוד ומחקר עבור עצמם לעתים
קרובות יותר מאשר לא יש להם את זה לא נכון כי זה נאמר להם בטעות.
" הרומאים 10:16
 .אבל הם לא כולם לציית הבשורה ,כי  Esaiasנאום",אדון ,וטרף שהאמינה הדוח שלנו?

כפי שאתם רואים Paul ,נותנת תמיכה מה שאמרתי .אם תציית הבשורה שאתה קודם צריך לדעת דבר האלוהים ,איך יכול אתה
מציית את אשר אתם בקיאים?  Esaiasהיה נביא האלוהים ,דרך אותו אלוהים דיבר אל העם היהודי ,לא רק בזמן שלו אבל לפי דורות,
עד אשר תגיעו היום ,אבל היהודים לא להקשיב לו ,ביקשתי ממך הקורא ,לקחת את הזמן כדי ללמוד ולדעת את הדברים האלה שאלוהים
לימד דרך  ,Esaiasשלא לדבר על כל הנביאים? אם אתה רק מסתמכים על זה אשר מטיף שלך אומר לך ,אם כך ,איך אתה יכול להיות
בטוח כי המטיף שלך יש זה נכון?
אז אמונה יבוא על ידי שמיעה ,שמיעה על ידי דבר האלוהים ,אבל אני אומר",הם לא שמעו?"  .כן ,הצליל שלהם נכנס אל כל הארץ ,ואת המילים
שלהם עד סוף העולם .אל הרומיים 10:17-18

מה  Paulאומרת המילים שנכתבו בספרי הנביאים זמינים לכל העולם ,אתה רק צריך להרים את התנ ך ואת המחקר.
אבל אני אומר",ישראל לא ידעה?" נאום  Mosesהראשון",אני באפשרותך לעורר לקנאה על ידי אותם כי הם לא אנשים ,על ידי אומה טיפשי
לעצבן אותך ".אל הרומיים 10:19

 .זו נבואה שנאמר על-ידי  ,Mosesניבוי של עליית הנוצרים ,ואיך היהודים ,מי להיות יהיר באמונתם כי הם הם העם הנבחר של
האל ,יובא קנאה על ידי אלוהים מפנה לנוצרים ,ומשאיר את היהודים בשל כישלונם ב לסגוד לאל כפי שהוא מצווה.
אבל  Esaiasהוא מאוד נועז ,נאום",מצאה כי ביקשו ממני לא; אני היה עשוי להתבטא ועשיתם שביקש לא אחרי ".אבל בישראל הוא נאום",כל
היום אני צריך הושיט את הידיים שלי בפני אנשים ממושמע ,לאחר ".gainsaying ,אל הרומיים 10:20-21

אני נמצא מהם כי חיפשו אותי מתייחס הגויים ,שלא חיפשו את אלוהי היקום ,התוכן שלהם אלים כוזבים פגאניים ,ומבלי
היתרון של ספרי הנביאים ,אך עם הזמן שהגויים לאמץ את האמת שישוע .אך האנשים הם לעם ישראל ,שהיה את החוק ואת כתביו של
הנביאים כל חייהם ,לא מאמינים למרות שיש ספרי הנביאים ללמוד.

 Gainsayingמתייחס לאנשים מי להפריך את המילה של אחרים .כאשר הנביאים דיברו את המילים שניתנו להם על ידי
"
המילה"
אלוהים ,שהיהודים דחו אותם ,אפילו שמה של אותם נביאים למוות ,על המילים הם דיברו כל לעתים קרובות מדי לא מסכימה עם מה
שהם רצו לשמוע .שוב זה נותן המתאם ישנים היהודים ואת הנוצרים של היום.

אלוהים נטש את עמו?
אני אומר Hath",אלוהים השליך את אנשיו?" חס וחלילה ,כי גם אני ישראלית ,של זרע אברהם ,של שבט בנימין .אלוהים הגולמיות לא השליך
את אנשיו אשר הוא  .foreknewתמיד יה מחדש לא מה כתבי הקודש נאום של אליאס? איך ארצה התערבותו לאלוהים נגד ישראל ,אומר",אלוהים ,הם
הרגו את הנביאים ,ו חפרת את המזבחות דע;  .ואני לבד ,הם מחפשים את חיי .הרומאים 11:1-3

המילה " ",Wotמוגדרת בתור :החוש המנטלי ,מודיעין או מחשבתית ,לחשוב.

ישראלית
אל תחשבו כי אלוהים עזב את היהודים כפי  Paulמסביר .כמובן שלא ,אלוהים יש הבטחה שעשה לאברהם כי הזרע שלו יגרום
הארץ המובטחת .אבל הבטחת אלוהים לאברהם הזרע לעם ישראל.
להבין מי "זרע" של אברהם לוקח יותר מכמה מילים ,אבל כתבתי בנושא הזה כבר.
גם לקחת שימו לב Paul :מתייחס לעצמו כאל של הישראלי  ,במקום פשוט קורא לעצמו יהודי .אני רואה זו הוכחה גם אלוהים
בכוונת שבו אנו מבינים את ההבדל בין להיות יהודי ולהיות הישראלי ,כפי שניסיתי להסביר קודם לכן במחקר זה.

האלים פגאני
אבל מה נאום התשובה של אלוהים לו?"יש .שמרתי לעצמי שבע אלף גברים ,יש לא קד הברך התמונה של הבעל .הרומאים 11:4
 Paulמתייחס אל פגאני " ,בעל ",אשר הפך פופולרי בישראל לתת פולחן ,בזמן חייו של  Paulועל במשך דורות לפני .אחת התלונות
העיקריים שיש אלוהים עם היהודים ,במקום לתת את פולחן אלוהי היקום אלוהים  ,Mosesואת יעקב ,אברהם ,במקום זאת נתנו פולחן אליל ,אשר
אין אלוהים.

השריד בחסד
אפילו אז בזמן הנוכחי גם אין שריד על פי בחירתו של גרייס .אם בחסד ,ואז יהיה זה יותר של עבודות :אחרת גרייס כבר אין יותר חן .אבל אם
זה עובד ,אז זה לא גרייס יותר :אחרת זו לא עוד עבודה .הרומאים 11:5-6
כאשר אלוהים הביא לעם ישראל ,הבבלים ,כדי להשמיד את העם וכדי להרוס את בית המקדש ,אלוהים נשמר שריד ,אשר החזיק מהר כדי
פולחן האל האמיתי .משריד זה אלוהים מחדש לעם ישראל ,רק כדי שצאצאיו עוד פעם נופלים מן האמת שלו.

ב שני הפסוקים הנ ל .Paul ,הוא אומר לנו כי אלוהים גרם שבע אלפי לוחמים לדעת עוד פעם את האלוהים האמיתי ,הם אלה הם השריד
אלוהים ישתמש שוב מחדש .הפעם ,עם זאת לא לעם ישראל זה ייבנה מחדש ,אבל אומה חדשה ,איפה חוקי האל נכתבות על ליבם של האנשים ,ולא
רק על שתי טבלאות של אבן כמו חוקים לציית.
הבן שלי ,לשכוח לא החוק שלי; אבל העבודה יפה והלב לשמור מצותי; אורך ימים ,חיים ארוכים ,ואת השלום ,האם הם מוסיפים לפניך .תני
לא רחמים ואמת לזנוח אותך bind :אותם על הם צוואר; לכתוב אותם על השולחן של הלב דע :אז אתה תמצא טובה והבנה טוב בעיני האל ,איש פתגמים
3:1-4
אתה רואה ,אלוהים רוצה כי תורתו של אלוהים ,עשרת הדיברות ,את תורתו של ישו ,לא רק מילים או חוקי שנכתבה על שולחנות אבן ,אבל
כי אתה כותב אותן על ליבך ,ולהפוך את חוקיו לחלק אשר אתה האישיות שלך ואת האופי המוסרי שלך.
"הביטו ,את ההפרשות ימים ",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 את האמנה הם הבלם ,למרות שהייתי בעל להם מנוחת עולם",נאום ה":אך
יהא זה האמנה שיגרום עם בית ישראל; אחרי הימים ההם",נאום יהוה",אני לשים את החוק בחלקים פנימה ,ואני כותב את זה בליבם; ולא יהיה לאל
שלהם ,הם יהיו האנשים שלי 31:31 ".ירמיהו33-
 .זה האנשים האלה ,אשר הם הקדושים של האל ,אשר אלוהים אבנה לתוך אומה חדשה .חוקי האלוהים יהיה עוד מילים שנכתבו על
שולחנות אבן ,משהו שלא חייבים להיות כל הזמן ,חוקי האל ייכתב על ליבם של האנשים ,ולהיות חלק מי הם ,האישיות שלהם ,את האופי המוסרי.

האחד יירשו את הארץ
אז מה? ישראל טענה לא לקבל את אשר הוא  seekethאבל בבחירות הגולמיות לקבל את זה ויש השאר היו סומות .כפי שכתוב ,אלוהים שנתת
להם רוח תרדמה ,זה שהם לא צריכים לראות עיניים אוזניים הם לא צריכים לשמוע; עד עצם היום הזה .הרומאים 11:7-8
אם אתם קוראים את כתבי הקודש של אלוהים אבל לא לקחת את הזמן כדי להבין את המשמעות של המילים ,יש לך העיניים זה איני רואה.
אם אתה שומע את המילה של אלוהים דיבר אך להפריכן כי האלוהים אינו מסכים עם מה שאתה מאמין ,יש לך אוזניים לא שומעים .הייתי עדה זו
תרדמה את עצמי במשפחה שלי ,אשר מעציב אותי מאוד.
 Davidנאום",תן השולחן להתבצע מלכודת ,מלכודת ,ו להיות אבן נגף ,לפצותו ועשיתם :לתת עיניהם להתכהות כי הם לא רואה ,וגם
להשתחוות שלהם בחזרה תמיד ".הרומאים 11:9-10

מה זה אומר לי ,כי בכוונת אלוהים ,כי רבים אם לא רוב של רצון האדם לא לשמוע ,לא יראו ,והוא לא יבין את המסתורין של
אלוהים ,אבל זה כמה ,מי הוא בחר ,אבין .זה אומר לי ,כי לא משנה כמה אני מנסה לאחד את המשפחה שלי כדי לראות את האלוהים
האמיתי ,את המאמצים שלי הם לשווא .אלוהים בחר אלו הוא ,ומי הוא לא בחר ,הולכים לאיבוד.

הניצחון של הגויים
אני אומר",הם מעד כי הם צריכים ליפול?" חס וחלילה :אבל מעדיף דרך נפילתם הישועה הוא מתקרב הגויים ,בשביל לעורר אותם (את היהודים)
לקנאה .הרומאים 11:11

כאשר אלה של בית המקדש נדחה ישוע ולאחר מכן עוסקת רדיפתם של אלו שהלכו אחרי תורתו של ישוע ,הם עשו זאת מתוך קנאה .הם
היו אלה שבחרת ,ילדיו של אלוהים ,אז אלה גויים ,היהודים היו תמיד התייחסו אליו בזלזול ,החלו לטעון כי הם הוסבו דרך האלוהים ,וכי הם לכן
הילדים של אלוהים . .היהירות של היהודים לקבל זאת כאפשרות אז הם ביקשו להשמיד שבאו תורתו של ישוע.
עכשיו אם נפילת להם את העושר של העולם ,את הולכת ופוחתת מהם את העושר של הגויים; ? כמה יותר שובע שלהם? אל הרומיים 11:12
כי אני מדבר אליכם ,הגויים ,ובעיני אני השליח של הגויים ,אני להגדיל במשרד שלי :אם בכל האמצעים אני עלולה לעורר בנו כדי בהדמיית
אותן את בשרי ,ומותאמים עשויה להציל כמה מהם .כי אם הליהוק משם של אותם להיות ליישב העולם ,מה קבלת מהם יהיה ,אבל החיים מן המתים?
הרומאים 11:13-15

 Paulרוצה הגויים לדעת כי בהבאת אלפי גויים על האמונה בישוע ,הוא מגשים את הנבואה של אלוהים ,על-ידי גרימת היהודים
להיות קנאי של קשר הגומלין הוקמה בין הגויים לאלוהים כי-היהודים אולי בתשובה שלהם מסורות ומנהגים שגויים ,לאמץ את ישו כמו
הגויים עושים.

המשל של עץ זית
זוכר :משל הוא לספר סיפור ,מובן בקלות ,כמו סימלית עם מטרה דתית-
אם הפרי הראשון להיות קדוש ,הגוש הוא גם הקדוש :אם השורש להיות קדוש ,וכך גם הענפים .אם כמה מהענפים ישבר את ולא אתה ,להיות
עץ זית בר ,הדרך וכוחך הושתל ב ביניהם ,איתם במסגרת של השורש ,השומן של עץ הזית; מתגאים לא נגד הענפים ,אבל אם אתה רואה ,את המחווה
הזעירה לא הבסיס ,אבל השורש עליך .הרומאים 11:16-18

הפרי הראשון :אלה של הדורות הבאים .אלו שבאו ממצרים עם  ,Mosesהיו הפירות הראשונים ,הם נעשו הקדושה על ידי
כתבי  Mosesשניתנה לו על ידי אלוהים .הם היו קדושים כי הם כל הזמן ולא צייתו לחוקים כפי שניתנו להם על ידי  .Mosesהם אלה
הם הגוש ואת השורש של פולחן האל האמיתי ,הם ישראל האמיתיים.
הענפים :מן השורש הזה ,סניפים רבים גדל ,ובנוגע השורש היו הקדוש אז גם הם הענפים" ,ענפים" להיות שנים עשר שבטי
ישראל .
עוד יותר בזמן מהרגע הראשון ,ככל היהודים החליקה מן הפולחן נכון ,מזוהמים ע י האלילים אשר הקיפו אותם ,לכן את הענפים
נשברו פולחן אמיתית .זה ניתן להראות כי בהיסטוריה ,לעם ישראל ככלל הפנה גב פולחן האל האמיתי והשאירו רק את ארץ יהודה,
ירושלים .זמן אולם ,אפילו הם החליקה הרחק האמונה האמיתית.

יחזקאל ואת חטאי בית ישראל
עד יחזקאל 595( ,לפנה ס) ,לעם ישראל הפסיקה נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים במשך שלוש מאות תשעים שנה ,כפי
שנאמר בפסוק הבא.

כי הנחתי עליך השנים של מאורת שלהם ,על פי מספר הימים ,שלוש מאות תשעים ימים :אז ואזי לשאת את אשמת בית ישראל-
יחזקאל 4:5

בקוד המוצג למעלה ,אלוהים נותן יחזקאל לשלם עונש על השנים  390ישראל חטא על ידי הנחת בצידו השמאלי שלו 390
ימים ,ובכך יחזקאל ניתנת אחת ליום במשך שנה אחת.

יחזקאל ואת חטאי הבית של יהודה
כאשר אתה  hastלהשיג אותם 390( ,ימים) ,שקר שוב על הצד השמאלי שלך ,ואת ואזי לשאת את אשמת בית של יהודה
ארבעים יום :אני שמינית לך כל יום במשך שנה .יחזקאל 4:6

כפי שאתה יכול לראות ,אלו הם שני הענפים של פולחן האל היסס את עבודת האלוהים ,היו נשבר אמיתי .האומה הישראלית
בכללותה ,הפסיקה לתת פולחן אמיתי ונכון לאלוהים שנים  ,390אלה של יהודה הפסיק במשך ארבעים שנה.
אז אתה יודע שאת זה בגלל חטאים אלה שאלוהים גרם לזה לעם ישראל את העיר ואת המקדש בירושלים להיהרס על ידי
הבבלים.

הארכת הגויים
עם משתילים על האמונה האמיתית של הגויים Paul ,מזהיר" ,לא משוויצים בהם שאת צדקתך נגד היהודים ,זה נמצא לא
הענפים זה נותן תמיכה השורשים אבל השורשים זה נותן תמיכה הענפים".
המשמעות היא שיש האמונה הנוצרית כיסוד שלה אשר הוקמה דור ראשון מן  .Mosesזה אינה אמונה חדשה עם אין קשרים
הישן ,ואם כנוצרי לך להתגאות ההעדפה שלך עם אלוהים ואז אתה מתגאים ב יהירות ,עבור החדש הוא הושתל לתוך הראשונה אינה דת
עצמאית בפולחן האל.
דיברתי עם מספר הנוצרים אשר לספר לי כי את אשר ציווה על היהודים ,לעם ישראל ,אינה חלה על הנוצרים ,כי דברים כמו
עשרת הדברות היו אבל הסדר זמני בין אלוהים לבין היהודים.
האמור לעיל נכתב על ידי  Paulאומר לי שזה שקר Paul .מקשה מאוד מאוד ברור ,כי הפולחן נוסדה על ידי  ,Mosesאלו כמה
דורות לאחר  Mosesהוא השורש הבסיס של האמונה הנוצרית כפי זה הוא השורש הבסיס של האמונה היהודית .למי אתם מאמינים,
 ,Paulנביא ישוע לגויים או מה מישהו אחר סיפר לך? השאלה היא ,האם אתה מקבל את דבר האלוהים ככתוב העליון מעל הכל אחר?

בגלל חוסר האמונה
תואיל לומר אז",הענפים היו נשבר כי אני (הנוצרים) עשוי להיות הושתל ב ".ובכן; בגלל אמונתם הם היו נשבר ,אתה  standestעל ידי אמונה.
לא גבוהות ,אבל חוששים :כי אם אלהים חס לא הענפים טבעי ,לשים לב שמא הוא גם תחסוך לא עליך .הרומאים 11:19-21

זו אזהרה חזקה הנוצרים ,שפעלו הנתיב של שגיאה בעקבות היהודים ,והיא כמו היהודים לפניהם ,הנוצרי איבדו שלהם עומד עם
אלוהים.

אזהרה נגד הנוצרים
והנה לכן את הטוב והחומרה של אלוהים :עליהם אשר נפל ,חומרת; אבל כלפי אותך ,אלוהים ,אם אתה ממשיך ליבו :אחרת אתה גם ואזי
ייחתך .הרומאים 11:22
כפי שניתן לראות הפסוק הנ ל ,אל תחשוב את עצמך כנוצרי ללא פחד אלוהים ,כי אם היססת במתן סגידה לאלוהים כפי שישו .לימד אותנו
לעשות ,ואז אתה גם להיות נשבר .ואתה גר דרכים האלוהים ולכן ניתן לקרוא את הילדים של אלוהים או נפלת לתוך מאורת ולא להיות נקרא שטן,
אויבו של אלוהים .או שאתה אוהב אלוהים או אלוהים שונא ,אין באמצע.

היהודים קולחים
והם גם ,אם הם מצייתים לא עדיין אמונה ,יהיה ניתן הושתל ב :כי האל הוא היכולת להרכיבם .אל הרומיים 11:23

זהו טיעון של  Paulמכוונת היהודים ,לא רק של שלו היום אבל היום גם כן .אם היהודים בתשובה ,מאמין בהבטחות של
אלוהים ,במיוחד כי ישוע הוא בן האלוהים ,קם לתחייה מן המתים על ידי אלוהים .עבור הפוגות מכל חטאיהם ,אז הם גם להיות הושתל
חזרה אל העץ הוא סמלי פולחן האל האמיתי.
אם אתה היית לגזור את עץ הזית אשר פראית מטבעו ,הדרך וכוחך הושתל בניגוד לטבע לתוך עץ זית טוב :עוד כמה טוב אלה ,אשר להיות
הענפים טבעי ,להישתל משלהם עץ זית? הרומאים 11:24

עיוורון של היהודים
מכיוון שאני לא ,אחים ,כי  yeלהיות בקיאים המסתורין הזה ,שמא אתה צריך להיות חכם ב משלך  ;conceitsהעיוורון הזה בחלק זה קרה
לישראל ,עד מלוא הגויים להיות  .inבוא הרומאים 11:25

 Paulמעדכנת את כל היהודים נפילתה היה נחוץ עד הגויים נעשים בטוח הפולחן האמיתי ,אך סיום ,היהודים עוד פעם יובא כדי
להשיב את המקום שלהם לפני אלוהים.
זוהי נבואה של  Paulבנוגע באחרית הימים ,כפי מתגלה הבאות.
באותה השעה היתה רעידת האדמה הגדולה ,ואת החלק העשירי של נפל על העיר ולאחר רעידת האדמה נהרגים אנשים  :7000היו
השריד  ,affrightedונתן תהילה לאל השמים .התגלות 11:13

זה הוא לספר של האירועים להתרחש זמן קצר לאחר הופעתו השנייה של ישו ואת סוף העידן של כל הקדושים של האל לתוך
העננים עם ישו .העיר מדוברות מכאן היא ירושלים ,זה יתערער עד לנקודה זו עשירית מזה תיפול ,עם שבע אלף נהרג.
פסוק זה חשוב ,כי עד אירוע זה ,היהודים יישאר שמסרב לראות את ישו כמי שהיתה המשיח ,וגם לכן יוסרו מלהיות הקדושים
של אלוהים.

בלה ,העולה מתוך קבריהם של כל מת הקדושים של האל ,ולאחר מכן כל אותם ואלו היו עדיין בחיים ,נלקחת למעלה לתוך
העננים ,לעיני כל העולם ,היהודים של העיר ירושלים לראות את האמת ,ולחזור בתשובה סירובם של ישוע .בכך ,הם להגשים נבואה זו
כי היהודים עוד פעם להיות הושתל על גבי העץ של פולחן האל האמיתי.
וכך יהיה ניתן לשמור את כל ישראל :כפי שכתוב",אשר הגיע לציון הגואל ,יפנה משם צדיקות של יעקב :כי זה שלי האמנה להם מנוחת עולם,
כאשר אני אקח משם חטאיהם ".הרומאים 11:26-27

כי זה הפסוק מדבר של "חילול הקודש של יעקב" ,ולא של ישראל ,זה להודיע כי זה מתייחס ישירות דם צאצאי יעקב .זוהי
דוגמה נוספת למה יהודי אינה אותו הדבר כמו של ישראלית ,ולא להיות שיהודי לא הופך אותך ואת ישראלית ,ולהיות ישראלית ,לא
אומר שאתה חייב גם להיות יהודי.

שימו

לב Paul :מתייחס חילול הקודש של יעקב . .אני בטוחה שאתה יודע כי יעקב רק נוחה שכזו עד שהוא גבר על חטאיו

ועבור הייתה הסיבה שינתה ישראל על ידי אלוהים .לכן ,זה לא האיש יעקב זה  Paulמדבר ,אך ליהודים לעומת בני ישראל ,כפי שאתה
וודאי זוכר מ לפני במחקר זה ,בו הסברתי ,יש הבדל בין השניים.

למען אבות
ככל הנוגע הבשורה ,הם אויבים לטובת :אבל הכי מרגש הבחירות ,הם האהוב בשם של האבות ,מתנות הייעוד של אלוהים נמצאים ללא
תשובה .הרומאים 11:28-29

 Paulממשיך להסביר ,היהודים הם אויבים למילה האמיתית של אלוהים ,למען הגויים ,כי הגויים יכול להגיח למיסדר של אמונה
באלוהים .עם זאת ,היהודים אינם נספרים מ הבחירות לחלוטין ,אלא למען האבות של היהודים( ,אברהם ,יעקב ,)Moses ,המקום שלהם
עדיין מוחזק אותם ,כאשר הם חזרו בתשובה ויש אמונה ההבטחות של ישו ואלוהים.

ב פעמים בעבר
עבור כפי  yeב פעמים בעבר לא האמנת אלוהים ,עדיין יש עכשיו להשיג רחמים דרך חוסר אמונתם :למרות זאת אלה גם עכשיו לא האמנת כי
דרך לרחמים שלך הם גם עשויים לקבל רחמים .הרומאים ב30-31 :11

כפי שהיה כי הגויים קיבל רחמים מאלוהים בגלל אמונתם של היהודים ,היהודים כנ ל יינתן רחמים על ידי אלוהים בגלל הרחמים
על הגויים על ידי אלוהים.
לאלוהים הגולמיות הסיקו אותם כל אמונה ,שתהיה לו רחמים על כל .הרומאים 11:32

מה זה אומר לי ,הוא שיש אלוהים גרם כי היהודים לא תאמיני שישוע המשיח ,כי הם כל כך האמין אז ישוע ,השליחים הייתה
סיבה להתחיל להטיף על הגויים .אבל כאשר היהודים דחה את עדותו של ישו שניתנו על ידי השליחים ,הסט הבמה עבור ההכללה של
הגויים לתוך פולחן האל האמיתי.

המסתורין של אלוהים
 העומק של העשירים הן את החוכמה והידע של אלוהים! ואין עוד מלבדו איך הם פסקי דין שלו ,דרכיו בעבר לגלות! אל הרומיים 11:33
שים את עצמך במצב של אלוהים .אם אתה ביססו סדרת כללים שבו ילדיכם נדרשים לציית ,אבל הם להפריך את הכללים שלך ,לקבוע
כללים משלהם ,כי ברוב המקרים הם בניגוד שלך ,היית סוג האהבה .אלוהים הוא חושף ליהודים ,או האם אתה מנשל את הילדים שלך ותראה לאמץ
אחרים?
אלוהים הקימה לחוקי המוסר הוא מתעקש כי ילדיו לחיות על-ידי .דור אחרי דור היהודים לתת שפתיים שירות להיות בני ישראל ,אבל
מלבד כמה ,דחה המוסריות של אלוהים ,איך הוא מצווה שהוא ל"אל ,ולבסס את עצמם מנהגים ומסורות; למרות זאת ,אלוהים מראה את אהבתו על
ידי נותן תקווה כי צאצאיהם של אותם אנשים עדיין יכולים להיגאל.
עבור מי הגולמיות לדעת במוחו של האל? או מי שהיה כבר היועץ שלו? או מי קודם שנתת לו ,זה .יהיה  recompensedלו שוב? עבור אותו,
ואת דרכו ,אליו ,הם כל הדברים :מי נהיה תהילה לנצח . .אמן .הרומאים 11:34-36

חי את החיים בהמוסריות של אלוהים
 .אנחנו שייכים לאלוהים
אני מפציר בכם לפיכך ,נזירים ,גוויותיכם של אלוהים ,יה להציג גופכם להתפרנס להקריב ,הקדושה ,מקובל לאלוהים ,אשר הוא השירות שלך
סבירים .אל הרומיים 12:1

הסיבה ש Paul-מתייחס נותן לעצמך כמו קורבן חי בתור שירות סביר הוא כי ,אלוהים ברא אותך ,הגוף שיש לך היא הספינה
מחזיקה את נשמתך ,לכן כדי לתת את עצמך את דרכיו של אלוהים מאשר הדרכים של החיה ,הוא ציפייה סבירה של אלוהים.
הנשמה עולה לך מעל החיות של כדור הארץ ,לכן זה הגיוני כי אלוהים הייתי מצפה כי היית רוצה להיות טוב יותר בעלי החיים,
את השלמות יכולה להיות מושגת כאשר אתה .להשתדל לחיות עם הראש לכיוון הרוחני ולא עם גופך החייתי.
זוכר :השטן שונא אדם לו האיש הוא לא יותר מאשר חיים ,לכן הוא שקרים ,מסתיר אותנו מן האמת של אלוהים ,ובכך מעוור
אותנו למטרה שלנו ,בהשגחת האל ? .אתה רוצה להיות לא יותר מאשר חיים ,או האם אתה מעדיף התרומם להיות יותר כמו אלוהי
היקום?

להיות לא נשתווה
לא להיות מותאמים לעולם הזה :אבל  yeלהשתנות ע י חידוש של המוח שלך ,כי  yeיוכיח מה כל כך טוב ,מקובל ,ולא מושלם ,הרצון של
אלוהים .אל הרומיים 12:2

 Paulאומר ,אל תהיה תאמו להיות לא יותר חיה ,אבל שינוי צורה את עצמך דרך המוח בכך שאתה לומד את המוסר ,דרכים
אחרות של אלוהים ,עושה את זה אתה יהפכו את עצמך מקובל מושלם בעיניו של אלוהים.

שום חיה לא יהיה אף פעם להיכנס לגן עדן;  .המקום שלהם כאן על כדור הארץ .אתה ,בתור בן אדם יש את הפוטנציאל של
להיכנס לגן-עדן ,אולם .אם לעשות או לא זה תלוי רק אותך ואת שלך נכונות ללמוד ,וללמוד באמצעות חינוך כל זה אלוהים.

חלקים של השלם
כי אני אומר ,דרך החסד אשר ניתן אליי ,לכל אדם זה ביניכם ,לא לחשוב על עצמו יותר גבוהה ממה שהוא צריך לחשוב; אבל לחשוב בצורה
מפוכחת ,לפי אלוהים הגולמיות התמודדתי כל בנאדם את מידת האמונה .עבור כפי שאנו יש חברים רבים בגוף אחד ,כל החברים ויש לא באותו המשרד:
כך אנו ,להיות רבים ,הם גוף אחד במשיח ,כל אחד חברים אחד של השני .אל הרומיים 12:3-4

כדי להבין את דבריה של  ,Paulאתה צריך ידע קטן של הביולוגיה .הגוף של אדם מורכב של חלקים ,הראש ,ידיים ,רגליים ,כמו
גם איברים שונים .כל החלקים האלה יש גליל ספציפי על בריאותם של הפעולה של הגוף; זה מה  Paulמתייחס באופן סמלי כחברים בכל
הגוף זה אמונה של ישו.

כל אחד בדרכו
לאחר מכן מתנות שונות לפי החסד שניתנת לנו ,אם הנבואה ,תן לנו לנבא לפי היחס של אמונה; או משרד ,לתת לנו לחכות על בחוליו שלנו :או
שהוא זה  ,teachethעל ההוראה; או שהוא זה  ,exhortethעל בלשון התוכחה :הוא זה נתן ,נתן לו לעשות את זה עם פשטות;  .הוא זה  ,rulethעם
גילוי נאות; הוא  shewethרחמיו ,עם שמחה .אל הרומיים 12:5-8

אנחנו גוף אחד במשיח בכך ,מי מאמין ההבטחות ,ולכן יש אמונה ,אנחנו חלק הכנסייה של ישו .כל אחד מאיתנו מגיע האמונה
בדרך שלנו ועם עצמנו יכולות לתת שירות לכל .יש ,מי ייתן לנבא מי תנחה אחרים וכן הלאה .לא משנה לאיזו מטרה האישי שלנו ,נוכל
לתרום כל.

 Paulמלמד המוסר
תן אהבה להיות ללא  .dissimulationמתעב את אשר הוא רשע; קליב את מה שטוב .להיות בחביבות  affectionedאחד לשני עם אהבת
אחים; לכבוד העדפת אחד את השני; לא העצלות בעסק; נלהב ברוח; לשרת את האל;  .ישמחו תקווה; החולה ב טריבוליישן; המשך מיידית בתפילה;
הפצת והצורך של הקדושים; להעניק אירוח .אל הרומיים 12:9-13

לא משנה איזו פונקציה שלך ,לבצע את השירות שלך לאלוהים בדרך של אלוהים אשר נחשפת בעשרת הדברות באותה מידה
כמו תורתו של ישו .בכלל פעמים רואים את עצמך לא יהירות או יהירות ,אבל להיות צנוע נותן פאר והפולחן לאל.

ולפאר את אלוהים
תחשוב על זה ככה ,לא היו לך את הכישרון שיש לך אבל כי אלוהים ברא אותך כמו שאת ,הוא גרם לך כמו אתה כי יש לו
עבודה הוא צריך להשיג עבורו .לכן זה נכון שאתה .להשיג את העבודה שלך ובכך להאדיר את מי גרם לך.
יברך אותם אשר רדפו אחריך :מברכים ,ומקללים לא .עלוז איתם לשמוח ,ולא לבכות איתם זה לבכות .אל הרומיים 12:14-15

אם אתם עומדים בפני אלה אשר אינם מאמינים ולכן הם ללא אמונה ,הם יש את הכוח כדי לרדוף את או לפגוע בך ,לא שונא
אותם ,לא לקלל אותם ,אך זכור כי על ידי אותם לרדוף את אלוהים הוא חושף את החדות של הפולחן אמיתי ונכון ,דרכים שווא שלהם.
דרך את הקשיים שלכם ,אלוהים ואז נותן תהילה לך .בזה אתה תאיר את אורך לאלוהים ,לפי מעשיך תחת טריבוליישן שתראה שאחרים
עדיין לא חתום של אלוהים ,הניגוד בין האמונה שלך ואת קיומם חלול .לכבוד הזה שאתה לא להתייאש ,.אבל בוכה עבור אחרים כמוך,
מי התעללות כפי שאתה התעללות.
להיות אותו דבר אחד כלפי השני .אכפת לך דברים לא גבוה ,אבל מקריא אנשי ן נמוך .לא להיות חכם ב  conceitsשלך .אל הרומיים 12:16

למי יש יהירות היכולות שלהם ,מקום בחיים ,ללכת בנתיב פסק דין .למי להתייחס לאחרים שווה לעצמם בכל מגעיו הארציים
שלהם ואת בתחנה לפני אלוהים ,ללכת בדרך הישר.

אתן לא רעה תחת רעה
פיצוי על אין אדם רעה תחת רעה .מספקים דברים כנים בעיני כל בני האדם .אל הרומיים 12:17

אם מישהו מתנהג אלייך קשות ,לא להרהר נקמה נגדם .רק תזכור ,אלוהים משגיח עליהם ויודע הרוע שלהם ,אל תרגישי רע
מאת היות והם היו . .נקמה היא לתחומו של האל ,לכן לא משהו אתה צריך לתת נחשב.
אם זה אפשרי ,עד כמה  liethבך ,לחיות בשלום עם כל הגברים .אל הרומיים 12:18
אם יש לך שכן מי לא מתחשב והתנהגות פרועה ,או מי הולך כדי להתפרנס לידם לא נעים ,אל תעשה אותם כפי שהם עושים לך .אחר
מאשר באמצעים משפטיים ,נסה לחיות בשלום איתם .שוב זכור ,אלוהים יודע; השכן שלך ,את מנהגיו הנלוזים והם יקבלו את הגמול.

הנקמה היא שלי אמרו ישוע
מאוד אהוב ,לנקום לא את עצמכם ,אבל מעדיף לתת מקום בפני זעמו :כי כתוב ,הנקמה היא שלי;  .אשיב ,נאום ה .אל הרומיים 12:19
לכן אם אויבך רעב ,להאכיל אותו; אם הוא צמא ,תן לו לשתות :עבור ובכך אתה ואזי נוסיף גחלים של אש על ראשו .לא ניתן להתגבר על
הרוע ,אך להתגבר על הרע בטוב .אל הרומיים 12:20-21

אם אתה גר בתוך הפרמטרים מניחים את עשרת הדברות ,את תורתו של ישו ,ולתת אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,אז מקומך בגן
עדן הוא המשרד ,עם הידע הזה ,מה זה יכול להיות עניין הארצי יכול לקחת יותר לך?

תן ציות לחוקי האומה שלך
תן לכל נשמה להיות קשורים כוחות גבוה יותר .כי אין כוח אבל האלוהים :הכוחות העתידיים הם מוסמך של אלוהים .יומת ולכן  resistethאת
הכוח resisteth ,פקודת האל :ו שהם להתנגד תקבלו לעצמם כיליון .הרומאים 13:1-2

התקנות של אלוהים הם המילה חוקי האל .כדי לעמוד בפני אלוהים הוא לאהוב את המוות .משהו השטן אינו .הוא חושב שהוא
יכול לנצח נגד אלוהים ,כזה הוא טיפש מי שחושב שהם יכולים לפצח פתוח נועזים יותר עם ראשם חשוף.

אני אמריקאי ,ולא ככזה חייתי תחת החוקה המאפשר לא רק עבורי לדבר נגד הממשלה בעת שאני מאמין שזה יהיה שגיאה ,אבל
אני מעודד לעשות כן ,במסגרת משפטי המגבלות שהוטלו על ידי החוקה .מסיבה זו ,אני אי הסכמה עם מה  Paulכולל חרוטים .בעולם
שבו מלכים הם כל העוצמה ,זה נאמר באוכלוסייה כי הם שואבים את סמכותם אלוהים ,אז אם זה מה שאתם מאמינים ,אז בכל האמצעים
להיות צייתן מכתיבה שלהם.

החוקה האמריקאית
כל מה שלמדתי את לימוד התנ ך שלי בא לדעת ולהבין את אלוהים ואת אישיותו ,נמצא כי אלוהים אומר לנו כי אנחנו אחד
מיוחדת וייחודית ,ולכן יקר בעיניו .אם כך ,איך אפשר להיות גדול יותר מהשני ,כי השימוש במשרדים יש קול לתת תלונה כאשר האחר
נמצא במצב שגיאה?
בגלל חוסר הסכמה זה במילים אלו נכתב על ידי  ,Paulלקחתי את הזמן והמאמץ כדי ללמוד על החוקה של ארצות הברית ,כמו
גם את ההיגיון האבות המייסדים היו לפינוי עצמם מן הסמכות של מלך אנגליה ,כפי שהם נתן קול זה ב הכרזת העצמאות.
מה שמצאתי היה בלתי צפוי .גיליתי כי אלוהים היה מעורב בהקמת ארצות הברית של אמריקה ,זה דרך המוסר של אלוהים שיש
החוקים המפורטים בחוקה את סמכותם .האבות המייסדים ,הסמכות העליונה של אלוהים ,ומסכים כי חוקי האדם הם כפוף לרשות זו . .זה
מה שגיליתי במחקר זה שנותן לי להציע כי זו לפחות Paul ,היא שגיאה.
אם הממשלה שלכם למלך או נבחר מחוקקת חוקים כי הם נגד תורתו של אלוהים ,אז הם בטעות ,ולכן הם תחת השפעה או
שליטה של השטן .בתור שכזה ,כמו הקדוש של אלוהים אסור לך שעל פי החוק של האומה שלך אך נשארים מהר כדי תורתו של אלוהים.

אם הסקרנות שלך הוא מציץ על ידי זה ,תוכל למצוא את המאמר שלי בדף אינטרנט זה ,כפי שזה נקרא ,ליברליזם
פסוקים החוקה

האמריקאית .

השליטים
הסרגלים אינם טרור מעשים טובים ,אבל הרוע .וילט אלף אז לא לפחד של הכוח? לעשות את מה שטוב ,והיא תהיה לשבח אותו :כי הוא שר
אלוהים לך לתמיד .אבל אם אתה עושה את זה שהוא רשע ,תפחד; כי הוא  bearethלא החרב לשווא :כי הוא השר של אלוהים revenger ,לבצע חמת
אותו הרוע כשפים .הרומאים 13:3-4

הפסוקים לעיל מעידה על כי אלה בעמדות סמכות על העם הם טוב ואני רק הוגן השליט-הספינה שלהם .בגלל השפעת השטן,
אני צריך עוד לראות בשום מדינה בכל ההיסטוריה של האדם ,איפה זה נכון למעט אולי של המלך שלמה .כאשר ישוע מחזירה מבססת
את ממלכתו על פני כדור הארץ ,ואז זה יהיה נכון של השליטים ,אבל עד אז ,זה רק פנטזיה גחמני.

הסבר
הסרגלים הם אלה אשר כופים חוקים על האזרחים של העמים הנמצאים בשליטתם .אם תמקם את עצמך מחוץ לחוקי המדינה
שלך ,ואז את עושה הרע בעיניו של הסרגלים ,אתה פורע חוק .משום שהיה בשלטון יש את היכולת לעצור אותך ,או לנקוט צעדים נגד

פעילות בלתי חוקית שלך ,אתה צריך להיות בפחד מהם .אם מצד שני ,אתה גר בתוך החוקים של המדינה שלך ,ואז אתה עושה טוב ,כי
אתה אזרח שומר חוק ,ויש לך לחשוש מפני הסרגלים.
בספר של  ,Danielאלוהים ייסד ללא ספק כי אלה שיש להם סמכות עליכם לעשות זאת לפי רצונו של אלוהים ,לכן עליך לציית
לחוקים שלהם בדיוק כמו אתה מציית לחוקים של אלוהים .זה עשוי להיות נכון בתרבות שבהן שאזרחים אין כל הזדקקות נגד השליטים,
בטעות ,או מי לחוקק חוקים שהם לא צודקים או נוחה שכזו.
אני לא מסכים עם  Paulעל זה לעומת זאת ,אם החוקים שנעשו על ידי האומה שלך ,בניגוד חוקי האלוהים ,בדרך כלשהי למנוע
ממך לתת אמיתי ונכון פולחן האל ,אז להתנגד שומר אותך נאמנה אשר יש קדימות על פני חוקי של איש

הפלה
אני נותן כדוגמה את חוקי המאפשר הפלה של ילדים שטרם נולד .חוק זה לא מוסרי ,באופוזיציה ישירה השישי הדברות השביעי
ושל כל מי הם אלוהים מחשש ולחיות את חייהם מוסריותו של אלוהים ,צריך להתנגד חוקים אלה.
בתור אזרח אמריקאי שאני נותן חירויות וזכויות כפי שמציבה את החוקה של ארצות הברית .למרות זאת ,ממשלות הפדרלי,
המדינה כבר עוסקת בהעברת החוקים כי הם בניגוד לאלה שניתנו בחוקה .החוקה יש בסיס או הליבה קבלת תורתו של אלוהים הוא
העליון ,וכי הזכויות שניתנו לפי החוקה הן בהסכמה עם תורתו של אלוהים שלו .כאשר הממשלה ולכן ליצור חוקים חדשים לנסות לבטל
אלה שניתנו בחוקה ,חוקים אלה הם גם בניגוד לתורת האלוהים ואת ככזה לשקול הריק לא חוקי כי אני צריך לציית .זו מכונה פסיבית,
והיא כפי שהאל רצה לעשות כפי שנכתב חלוקה לפי הפסוקים הבאים של .Paul
הזין מהירה של האי יה צריך להיות נושא ,לא רק עבור זעם ,אבל גם למען המצפון .למטרה זו להוקיר לך גם :שכן הם השרים של אלוהים,
השתתפות ללא הרף על הדבר הזה .רינדור ולכן לכל חובך שלהם :מחווה למי שמגיע מחווה; מותאם אישית למי מותאמים אישית; פחד לפחוד מהם;
כבוד לכבוד מי .הרומאים 13:5-7

בכל זאת Paul ,מובנית כבר כי השליטים הם פשוט ,האנשים עצמם ירא שמיים .אם זה המקרה ,אז אני לא רואה איפה שאמצא
אי פעם פגם עם החוקים שלהם .אבל כאשר השליטים הם רוע ,בובות של השטן ,אז זה נכון ,בראש שלי ,כדי לתת התנגדות חוקים
ושליטים האלה ,כל עוד את ההתנגדות שלך להישאר בתוך הפרמטרים כפי שנקבע למטה על-ידי תורתו של אלוהים.

 Paulמטיף עשרת הדיברות
חייב אדם אין כל דבר ,אבל כדי לאהוב אחד את השני :כי הוא זה בו עוד הגולמיות מילא את החוק .הרומאים 13:8

החוק עשוי לשקול כי  Paulמדבר מכאן זאת המצווה השנייה של ישוע ,אם אתה זוכר זה ישוע השני מתחיל במילים אלו," ,
" הקש  homeחשיבותם.
השני הוא דומה לזה ,ואהבת  thyשכן כמו את עצמך . ".הראו לי את המילים",דומה,

השניה של ישו יש באותו ההקשר של הדיבר הראשון שלו ,להיות זה מה שישוע לימד לנו ,אלוהים אהבה עם כל את הלב,
הנשמה ,,אנחנו גם חייבים לעשות אם אנחנו רוצים לקיים את המצווה השנייה שלו .בקיצור ,כדי להציג את אהבתנו השכנים שלנו לפי
ללמד אותם איך לתת את אהבתם לאלוהים ,בדיוק כמו ישו לימד אותנו.
רוב הנוצרים זה דיברתי ,מאמינים כי ישוע אומר שאנחנו צריכים לנהל טוב רגשות אחד כלפי השני היינו רוצים שיהיה הרגשות
טובות לעברנו להם ,אבל זה רק חלק מה אלוהים רוצה מאיתנו.
אלוהים רוצה שאנחנו להמשיך את העבודה כי הוא החל ,הוא רוצה כי כולנו להיות האוונגליסטים ,מטיף למלכות האלוהים
ומטיפים איך אלוהים מצווה שהוא ל"אל -זה לא מספיק כי תראה אדיבות כלפי אחרים ,אבל כחלק אדיבות זו לך ללמד אותם איך .להפגין
אדיבות כלפי אחרים על ידי לימוד תורתו של ישו ,את המצוות של אלוהים .איזה חסד גדול אתה יכול להראות אחרת ,מאשר כדי להוביל
אותם לתוך חיי נצח?

 Paulנותן רשימה של המוסר
אם אתה לא מסכים איתי בנוגע  Paulמלמד את המצוות של אלוהים ,שימו לב מה כותב  Paulהבא.
בשביל זה ,אתה ואזי לא תנאף.
לא תרצח.
לא תגנוב.
ברעך עד שקר,
לא תחמוד;
ואם יהיה כל מצווה אחרת ,זה בקצרה היא מובנת הזו באומרו ,כלומר,
ואהבת  thyשכן כמו את עצמך .אהבה  workethאין חולה השכן שלו :לכן אהבה הוא מגשים של החוק .הרומאים 13:9-10

אני בטוח שאתה מזהה את חמשת הראשונים מתוך רשימה זו כמו חמישה ציוויים מוסריים  6ברשימת עשרת הדברות .במתן
רשימה זו Paul ,הוא חושף כי היבט של השכן טורקיש איירלייס אהבה כוללת הוראה השכנים שלך בנוגע עשרת הדיברות.
סוג האהבה אשר ישוע רוצה להראות כלפי השכן שלך הוא אותו סוג של אהבה אשר ישוע הראה לנו . .אלוהים מה לימד אותנו
על? ישוע לימד איך אנחנו אהבתנו לאלוהים ,כפי שאני הראו מספר פעמים בעבר ,זה לתרגם שמירה וציות -עשרת הדיברות.

התעוררי מהחלומות שלך פיג'מות
ואני מכירה את הזמן ,עכשיו זה הגיע הזמן ער מתוך שינה :לעת עתה הוא קרוב יותר מאשר כאשר האמנו ישועתנו .בלילה די מבוזבז ,היום היא
בהישג יד :תן לנו לפיכך השליכו את העבודות של החושך ,נניח על השיריון של אור .הרומאים 13:11-12

" הוא הפניה אל הרומיים  11:8איפה  Paulמדבר על אלוהים נותן ליהודים ברוח תרדמה Paul .ובכך מעודדת היהודים
המילה"ער
של היום שלו לעורר את הפיג'מות Paul .ממשיך לחשוף שלו מאמינים כי הזמן הוא בהישג יד ליהודים ,במהלך הימים ההם אותו כי
 Paulמטיפה האלוהים שניתנה לו על ידי ישוע המשיח .אלפיים שנה מאוחר יותר ועדיין לישון היהודים ,אבל כשאני כותב את המילים
האלו ,אני משוכנע שעכשיו הוא למעשה הזמן עבור היהודים להתעורר מתוך והשינה שלהם .כמו היהודי המומר הוא חלק גדול שחתם

 144,000על ידי מארק של האל ,וכי מספר גדול של אלה אשר ביקרו את דף האינטרנט שלי שייכים לעם ישראל ,להכריז על כי הם
למעשה הם התעוררות מוהשינה שלהם כפי שאני כותב את המילים האלו.
תן לנו ללכת .בכנות ,כמו היום :לא מהומות ,שיכרות ,לא ב תטעיני ,פריצות ,לא מריבות ,מלא קנאה על המזל .אבל לשים לכם על האדון ישוע
המשיח ,להקציב לא על הבשר ,כדי להגשים את תאוות הימנו .הרומאים 13:13-14

כל הדברים האלה Paul .אומר לנו שלא לעסוק הם החטאים כנגד עשרת הדברות ,זאת דרך אחרת כי  Paulנותן תמיכה בעובדה
הגדי לשמור על עשרת הדיברות הכרחי ,אינטגרל חלק כל פולחן האל אמיתי ונכון.
" מתייחס חובק את תורתו של ישו ,כי אתה עלול ללכת בנעליים שלו ,להיות אחיהם ישוע ,ובכך
הביטוי"אבל לשים לכם על ישו,
להפוך את בנו של אלוהים.

