תורתו של ישו
פרק 1
 .אני אוהב את אלה שאוהבים אותי
כשרק התחלתי ללמוד את התנ ך בפברואר  ,2007השאלה הראשונה לשאול של אלוהים היה" ,איך אתה ,אלוהים ,מחייבים כי
אני מעריץ אותך?" הפסוק הבא בתנ ך הוא שם ניהל אותי ,אשר נותן את התשובה לשאלה הזו.
 .אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; אלה .שרוצים אותי מוקדם (בחריצות) אמצא לי .פתגמים 8:17

בפסוק זה אלוהים אומר לנו כי הוא אוהב את אלו שאוהבים אותו ,אז הוא מסביר כיצד להציג או להתבטא שהאהבה בשבילו
ובשביל זה היא לחפש עבורו וההתקדמות.
המילה "נאותות" מוגדרת בתור :מאמץ מתמיד ודייקן עושה משהו ,טיפול או תשומת לב צפוי לעשות משהו.
בשבילי ,זה מתרגם החוצה כדי לקחת את הזמן והמאמץ של לימוד ומחקר המילים שכתוב בתנ ך כדי לוודא שאני מבינה
המשמעות המיועד אלוהים ששימש במקור .
שאני מתאימה ההגדרה שלי כדי להבהיר ,כי היא המשמעות המיועד אלוהים היה כשהוא דיבר דבריו לנביאים שלו שאני רוצה
לדעת ,ולא למשמעות הגיע עליו בשל תרגומים רבים של הכתובים המקוריים.
אם קראת את התנ ך כמו רומן ,אתה לא בחריצות מחפש אלוהים; יש לחפש את לימוד הפסוקים כדי להגיע נכון האלוהים ,וזה
מה אלוהים אומר כשהוא אומר שעלינו לבקש אותו "בחריצות ".שאר המחקר שלי על התנ ך כבר עם פסוק זה ,להבנתי זה ,בראש
ובראשונה בראש שלי.

שתי המצוות של אלוהים
הדיבר הראשון של ישוע
זה לדעתי כי כל שישוע מלמד אותנו ,ולכן מה שכתוב בספרים של הברית החדשה ,אפשר לסכם אותו מצוותיו שני ,לכן תן לנו
לקפוץ קדימה בבית הספר של  Matthewולדון מעשרת הדיברות .זה אותו אירוע מסופר של הספר  ,Matthewבספר של מארק ,ואת
הספר של לוק ,אני אראה את כל שלושת כדי הבנה יותר מלאה של מה שישו אמר.

מהספר של Matthew
אבל כאשר הפרושים שמעו כי העמיד את הצדוקים להשתיק ,הם התאספו יחד .ואז אחד מהם ,שהיה עורך דין ,שאל אותו שאלה,
לפתות אותו ,ואני אומר",אמן ,אשר נמצא המצווה הגדולה החוק?" Matthew 22:36
ישוע אמר לו האלהים ואהבת האל האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ועם כל נפשך .זה המצווה הראשונה ,הגדולהMatthew .
22:37-38
השני הוא כמו בפני זה",ואהבת  thyשכן כמו את עצמך .על אלה שתי דברות לתלות את כל החוק והסדרMatthew 22:39-40 .

מהספר של מארק
הסופר הזה הקשיב ישוע תשובה לשאלות שאל אותו ,וחושב כי ישוע ענה היטב ,שואל שאלה משל עצמו.
אחד הסופרים הגיע ולאחר ששמע אותם חשיבה ביחד ,ואת תפיסת כי היה השיבם .ובכן ,שאלתי אותו( ,ישו)",אשר היא הדיבר
הראשון של כל?" מארק 12:28

אלוהים ענה לו",הראשון של כל המצוות הוא ,לשמוע ,ישראל; הוא אלוהינו ה' אחד :אתה ואזי אוהב את האל ,האל עם כל לבבך,
יהיה כל נשמתך ,עם כל נפשך ואני עם כל הכוח שלך :זה הדיבר הראשון .מארק 12:29-30
השני הוא כזה ,כלומר",ואהבת  thyשכן כמו את עצמך .אין מצווה אחרת גדולה יותר מאשר אלה .מארק 12:31

מהספר של לוק
הביטו ,עורך דין מסויים קם על רגליו ,מפתה אותו ,אומר",מאסטר ,מה אני אעשה כדי לרשת את חיי נצח?" לוק 10:25
והוא (ישו) אמר לו האלהים"מה שכתוב בחוק? איך  readestאתה?" לוק 10:26

ואהבת הוא (עורך הדין) עונה אמר",האדון האל עם כל לבבך ,ולא עם כל נשמתך ,ו עם כל הכוח שלך ,ועם כל נפשך;  thyשכן כמו
את עצמך .לוק 10:27
והוא (ישו) אמר לו",אתה  hastענה מיד :זה עושה ואתה ואזי לחיות ".לוק 10:28

כפי שאתה יכול לראות את כל אחד השליחים שלושה אלה נותן מבט מעט שונה על מה הם עדים .למרות זאת ,תמצית של מה
הם כל מעידים על אותו דבר
? אתה מבין מה אלוהים אומר לנו הגדול ביותר של כל המצוות אין אפילו אחד של עשרת הדיברות ,אלא כי אנו אוהבים את
אלוהים עם כל הלב שלנו ,הנשמה והנפש .אני מציע כי זה נשקל כמועמד של כל מצוות על ידי ישוע ,כדאי שניקח .את הזמן כדי להבין
למה.

איך אתה אוהב אלוהים?
השאלה שלי היא" ,איך? אתה אוהב אלוהים עם כל הלב שלך ,נשמה ונפש" רק אומר" ,אני אוהב אותך .אלוהים ,אלוהים ,בורא
העולם ,ואני מקבל כי באת לחיות בקרבנו בגופו של אדם ,המשיח ישוע ,בשבילי אתה המושיע שלי ואת ".או משהו יותר הנדרש בתור
מבית היוצר של אהובי? בסופו של דבר ישנם מספר דתות ,שנקראים כריסטיאן ,וכמובן הדתות היהודים והמוסלמים ,כולם טוענים כי הם
האמונה האמיתית .עם זאת ,יש רק אלוהים אחד ,אז אני חייבת להאמין .שלא יכולה להיות אמונה אמיתית אחת בלבד .האמונה האמיתית,
האורח האמיתי של אלוהים ,חייב להיות האל עצמו סיפר לנו על זה.
השאלה עדיין נמשכת" ,איך אני באה לידי ביטוי האהבה הזאת ",כמו ביקש ב הדיבר הראשון של ישוע? רק אומר" ,כן ,אני
אוהבת את אלוהים ,כן ,אני אוהב את ישו ישוע ,ואני מקבל אותו כמושיעי?"  .זה יהיה להבטיח את הכניסה שלי לתוך השמים וחיים
נצחיים?
אף אחד לא מי יש השכלה במשנתו של התנ ך אמר לי ,כן ,זה כל מה שאני חייב לעשות ,עדיין נשאלת שאלה המטרידה .איך
המתבטאים באהבתי אלוהים ,כמו גם השכן שלי ,ישוע המשיח אמר לנו לעשות? זה נותן לי סיבה יודל ,כחלק לחקור בשקידה את אשר
קראתי בתנ ך.

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

עם כל לבבך
 .זה החלק הראשון של איך להציג את האהבה שלך לאלוהים ...אי פעם חשבת על המשמעות של אהבה עם כל הלב שלך? בשבילי זה הולך
כדלקמן :אני אוהב את אשתי של  47שנים בכל לבי ,אבל איך באה לידי ביטוי את אהבתו כלפיה? המילים "אני אוהב אותך ",הן מילים חלולות רק
עד שאתה ממלא אותם מעשים מהותית .אתה יכול לומר מאה אנשים שאתה אוהב אותם ,אבל עד לך להפגין את .האהבה הזאת קצת אופנה או אחרים,

המילים נשארות חלול .אציג את האהבה שלי .בשביל אשתי בכל פעם אני אוחז בשערה או לנשק אותה על הצוואר או פשוט לבוא אליה ולתת לה
חיבוק.
זה איך אתה ממלא את המילים חלול עם פעולות .נשאלת השאלה" ,איך מתרגמים פעולה באלוהים?" אתה יכול גם לראות או להרגיש את
האל ,לכן אף אחת מפעולות אלו לידי ביטוי את הלב הרגשתי מאוהבת לאלוהים.

עם כל נשמתך
 .זה החלק השני של כיצד ישוע מלמד אותנו לאהוב את אלוהים .אהבת פעם מישהו עם כל הנשמה שלך ,אתה אפילו באמת יודע למה יש
נשמות?
התנ ך אומר לנו שאלוהים יצר את האדם נפש חיה.
יהוה אלהים הקים איש האבק של הקרקע ולאחר ויפח נחיריו נשימת החיים; ואת האדם נהיה נפש חיה .בראשית 2:7
כפי שאתה רואה ,אלוהים לא נתן איש נפש חיה ,אך למעשה ברא את האדם נפש חיה .זה אומר לי כי נשמה חלק של הגוף ,לא נפרד ממנה.
יש ,עד מציאת הבנה זו ,הנחתי כי הנשמה היא כי אשר שקמתי לתחייה ,לא הגוף ,זה אומר לי שאני טועה לגבי זה ,זה הגוף זוכה לתחייה ,כי הנשמה
היא חלק של הגוף .זה גם אומר לי כי הנשמה אינה נפרדת מן הגוף ,אז הגוף מת ,כך גם עושה הנשמה .אלוהים יש עוד מה להגיד בנושא.

מהי הנשמה?
וזה גורם לנו לשאול השאלה שוב" ,מהי הנשמה?"
על מנת להבין זאת עלינו להשוות אדם לשאר החיות הוקם על כדור הארץ במהלך היום השישי של הבריאה .כמה מי דיברתי יותר מדי,
מפריך כי אלוהים ברא את האדם ביום השישי יחד עם כל שאר החיות הנמצאות על פני האדמה איתנו .הם מנסים להגיד לי ,כי האדם נוצר בנפרד מן
החיות ,אבל את הפסוקים הבאים ,מבהירה די לי ,כי שניהם הוקמו על כדור הארץ על היום השישי של יצירת.

היום השישי של הבריאה
ו אמר אלוהים",תן כדור הארץ הביאו את יצור חי לאחר שלו סוג הבקר ,ואת הדבר זוחל ,החיה של האדמה אחרי מינו ":זה היה אז בראשית
1:24
ואלוהים עשה את החיה של כדור הארץ לאחר סוג שלו ,ואת הבקר לאחר מינם ,על כל הרמש על הארץ לאחר מינו :אלוהים ראה שזה היה
טוב .בראשית 1:25

לאחר הטיפוס שלו
הביטוי "לאחר הטיפוס שלו ",מתייחס לעובדה כי בקר מולידה בקר ,כבש מולידה כבשים ,עכבר כהרכב עכבר ,וכן הלאה .זה גם אומר כי
הבקר לא תלד דוב ,או כלב לא תלד את האריה .זהו גם הבסיס להבנת התהליך של התפתחות טבעית.
 ,אלוהים אמר":נעשה אדם בצלמנו כדמותנו :ולתת להם דומיניון הדגים של הים ,ושוב לערכו של האוויר ,ולא מעל הבקר ,ולא מעל כל הארץ,
ושוב כל דבר זוחל הרמש על הארץ ".בראשית 1:26

כפי שאתה יכול לראות ,אדם הולך ומוקם על היום השישי של הבריאה ,לצד עם החיות של כדור הארץ .ההבדל היחיד הוא כי אלוהים נותן
לאיש שליטה על כל חיות אחרות.

שימו

לב :אלוהים לא עדיין דיבר של האדם כמו מכך שנוצר נפש חיה ,רק אלוהים ביססה את האדם על פני האדמה.

אז אלוהים ברא את האדם בצלמו ,בצלם אלוהים יצר הוא לו; זכר ונקבה שנוצר הוא אותם .בראשית 1:27

שימו לב:
על היום השישי של הבריאה ,אלוהים ברא את האדם ,זכר ונקבה .זה אומר לי כי אלוהים הוקמה אדם ,זכר ונקבה על כדור הארץ על היום
השישי של הבריאה ,באותו זמן.
זה לא עד לאחר היום השביעי של היצירה שאלוהים עושה אדם ,נפש חיה .זה אומר לי ,כאשר אלוהים ייסד אדם באותו יום כמו החיות,
האיש היה לא יותר מאשר חיה אחרת ,וזה כי לא עד אחרי שאלוהים נח על היום השביעי של יצירת לפני אלוהים הופך אדם ,אדם הראשון ולאחר מכן
את שאר האדם ,לתוך נפש חיה.
אני מציע כי זוהי הסיבה אלוהים גרם אדם להיכנס ישנו הרבה ,אלוהים צריך זמן .כדי או דורות לפני לכל שהיה האיש חסר נשמה מת ואני
רק האנשים שחיים נשמות נשארו.
 ,שאלוהים בירך אותם ,אלוהים אמר להם",להיות פורה ,להכפיל ,ולא לחדש את כדור הארץ ואת להכניעו :ויש דומיניון הדגים של הים ,לערכו
של האוויר ,ושוב כל יצור חי זה  movethעל פני האדמה ".בראשית 1:28
אלוהים ברא את האדם בצלמו ,וככזה הוא ברא את האדם יש אינטליגנציה בהרבה החיות האחרות .זה אפשרי יש מודיעין ,ולהיות עדיין לא
נפש חיה ,כמו פסוק זה אומר לי.
 ,אלוהים אמר":ראו ,נתתי לך כל עשב ועשב הנושאת זרע ,אשר על פניו .של כל הארץ ,וכל עץ ,אילו היא הפרי של עץ מניב זרע; לך יהיה
בשר ,ואת כל החיה של האדמה ,כל פאול האוויר ,כדי שכל הרמש על הארץ ,שבו יש חיים ,נתתי כל עשב ועשב ירוק בשר":זה היה אז בראשית 1:29-
30
מה הפסוק הנ ל .הוא מספר לי היא שאלוהים ברא את האדם להיות תלויים הדברים של כדור הארץ למחייתנו שלו ,בדיוק כמו שעשה את
החיות .עבור לי ,זו דרך אחרת לומר .האיש הזה הוא בדיוק כמו חלק של הסדר הטבעי של החיים על כדור הארץ כמו גם בעלי החיים.
ואת אלוהים ראיתי כל מה שהוא עשה ,והנה ,זה היה טוב מאוד .הערב ,הבוקר יום השישי .בראשית 1:31
כעת ,משהבנת האיש הזה הוא עד יום השישי של יצירה כמו החיות האחרות של כדור הארץ ,אבל עם מודיעין רבתי .עלינו ואז לשאול את
השאלה" ,מה שונה אדם וחיות האלה שיכול לתת פרספקטיבה היא מה נשמה?" אחרי הכל ,זה הבנתי ,התנ ך אומר לנו זה רק האיש נפש חיה ,וכי אין
חיה אחרת.
מה המחקר שלי על התנ ך אומר לי הוא שאין כאן שום בעל חיים אחר שיפסע על האדמה בעולם אשר אלוהים נתן גם נפש .לכן אנחנו רק.
צריכים להשוות את החיות לעצמנו כדי לקבוע איזה נשמה יכול להיות .אנחנו גם יודעים כי החל ביום השישי של הבריאה ,האדם לא שנוצר כבר נפש
חיה; לכן אנו עליך להשוות איש החיות ,כמו האיש השתנה על ידי אלוהים לאחר היום השביעי כאשר לנוח.

האיש ,נפש חיה
ובכך את השמים ואת הארץ היו מסתיימות ,ואת כל מנחה אותם .ביום השביעי אלוהים הסתיימה עבודתו שהוא עשה; שהוא נח ביום השביעי
מהעבודה שלו שהוא עשה .אלוהים בירך היום השביעי ,קידש זה :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר ועשה .בראשית 2:1-3
שלושה פסוקים אלה הם תמצות כל אלוהים אמר לנו בפרק  1בספר בראשית ,ולאחר מכן אלוהים ממשיך שלו הסבר על איך ברא את
העולם על ידי להגיד לנו שהוא נח ביום השביעי ,ובגלל שהוא נח ביום השביעי ,הוא "המבורך" היום השביעי ,מה שאומר ללעשות הקדוש .ואז הוא
אומר לנו .שהוא " "Sanctifiedהיום השביעי ,מה שאומר כי הוא עשה היום השביעי ליום מיוחד מכל היתר ,בכך שהוא ישאר ללא חטא .אלוהים
אומר לנו .אז זו הסיבה שהוא עשה היום השביעי ליום מיוחד כי; הוא (אלוהים) נח מהעבודה שלו.
אלו הדורות של השמים ושל האדמה נוצרו ,ביום שהאל עשה את האדמה ,השמים ,ולא כל צמח השדה לפני שזה היה כדור הארץ ,ואת כל
עשב השדה לפני זה גדל :כי יהוה אלהים לא גרמה לו גשם על האדמה  ,ולא היה אדם לעבוד את האדמה .אבל שם עלה ערפל מן הארץ ,להשקות את כל
הפנים של הקרקע .בראשית 2:4-6
הביטוי" :הדורות של השמים ושל האדמה ",מפנה חזרה פעם נוספת את פרק  1של ספר בראשית ,וביצע כל שאלוהים באותם ימים שישה
הראשונה של הבריאה .המילה" ,דורות" ,מתייחס לתהליך אלוהים נהג לקחת את הניצוץ המקורי שלו הבריאה ומעל ששת הימים הבאים של הבריאה,
גרם לזה טופס ולשינוי בצורתו המקורית לתוך מה שאלוהים התכוון שזה יהיה .זו דרך אחרת לומר ,כי אלוהים השתמש התהליך של "אבולוציה
מבוקר ",להשתנות לאט את היצירה שלו מצורה אחת לאחרת.
יהוה אלהים נוצר האדם של האבק של הקרקע ואת ויפח נחיריו נשימת החיים; ואת האדם נהיה נפש חיה .בראשית 2:7
עם ההבנה של הפסוקים הראשונים ,כי אלוהים השתמש של אבולוציה היווצרות השמים הארץ ,ואת החיות על פני האדמה ,אלוהים ואז נותן
הסבר ספציפי של היווצרות של גבר
הביטוי" :האבק של הקרקע ",מתייחס כדור הארץ ,וכי הוא מורכב של אבק או לכלוך .אבל הוא גם משקף חזרה על העובדה שכדור הארץ
הוא אבולוציונית לפי מוצר של הכוכבים בשמים .כל משנה ,פרט שני האלמנטים המקוריים ,היא התוצאה של הדינמיקות גרעיני מתרחש הליבה של
כוכבים ,כאשר הכוכבים נעלמים  ,Super Novaכל הפנים שלה היא פלטה לחלל ,המהווה ואז כוכבי לכת ,ירחים ,אסטרואידים.
בגלל זה אז תגידו כי כדור הארץ ,הצמחים ,בעלי חיים ,בנאדם .כולנו נוצרנו של אבק כוכבים .אז כאשר אלוהים אומר לנו כי הוא נוצר אדם
האבק של הקרקע ,הוא גם מתייחס לעובדה כי הקרקע היה בבת אחת סטאר-דאסט .אז זהו דרכו של אלוהים אומר לנו שהוא חלק בתוצאה הסופית של
התהליך האבולוציוני ,רק שהסביר בפסוקים שלעיל.
בניגוד לשאר החיות של כדור הארץ לעומת זאת ,בהאל בראשית  2:7איש נפש חיה .זה מה עושה האדם שונה כל החיות האחרות . .זה
ההבדל הזה עכשיו .עלינו לנסות להבין...

אלוהים אומר אהבה אותי
כי אלוהים אומר לנו לאהוב אותו ,אני חייב להאמין כי הקיבולת לאהוב הוא מחוון יש נשמה .אני יכולה להשתמש כמו הקשר של השוואה
האדם הקרוב ביותר אל ממלכת החי ,להשוות את השימפנזים לבין הקופים עם היכולת של האדם לאהוב ,אבל לי אין ידע אישי בנוגע שזה אז במקום,
שאני אשווה את האדם אל החיה .רק אני משוכנע יש את היכולת להראות אהבה.

כלב אוהב?
הכלב תמיד ניתן התואר כמו חברו הטוב של האדם .בימי קדם היה זה בגלל השותפות בין האדם לכלב בחיפוש מזון .בימים אלה כאשר אדם
צריך רק ללכת לשוק לרכוש מזון ,יש מערכת היחסים הזאת כל משמעות ,אולם הכלב עדיין נחשב חברו הטוב של האדם ,בגלל ידידות שלו אלינו,
כמו גם היכולת כלבים לתת נאמנות כזו עוצמה אדוניהם .זה נאמנות זו כי יש תמיד המשויך צורה של אהבה .אז אני משוכנע כי לכלב יש את
הפוטנציאל של אהבה ,ובכל זאת הם באמת מרגישים אהבה? בעלי חיים רבים אחרים מראים יכולות דומות; לכן אני תוהה אם היכולת לחוש אהבה
הוא היבט של איזה נשמה הוא בסופו של דבר ,כי אנחנו יודעים שהאדם רק נפש חיה.
היבט אחד של האדם אני משוכנע הוא לא משהו כי חיים יכול לעשות הוא לתת קוגניטיבית לחשוב מה זה אומר לאהוב .למרות הכלב יכול
להיות היכולת לתת אהבה ,אין הבנה של אהבה או אפילו שאוהבים אותו ,זה בסך הכל משחק על האינסטינקט . .זה לא איך גבר מרגיש אהבה; לפחות
זה לא איך להפגין אהבה.
במשנתו של ישוע ,הוא לימד אותנו היבט של אהבה ,וזה מוסר .במסגרת שיעור זה ישוע אמר לנו את הפעולות הבאות:

 ,אבל אם ברצונך להזין לתוך החיים ,לשמור המצוותMatthew 19:17 .
חיי ישו מתייחס אינה חיינו תמותה על כדור הארץ אבל החיים הניצחיים המציעה אלוהים כמתנה למי שמציג את אהבתם בשבילו .ישוע ואז
רשום חמישה מתוך עשרת הדיברות; ואז שוב הוא חזר על הדיבר השני שלו ,זה שהוא עושה כדי להרשים עלינו כי כאשר ישוע אומר לנו "לשמור
המצוות" ,הוא מתייחס עשרת הדברות.

עשה שום רצח.
אתה ואזי לא תנאף.
לא תגנוב.
ברעך עד שקרMatthew 19:18 ,
לכבד את אביך ואת אימך,:
ואהבת  thyשכן כמו את עצמךMatthew 19:19 .
כאשר תשלב רישום זה עשרת הדיברות עם משהו אלוהים חוזר לאורך התנ ך ,תבין איך אלוהים נותן לנו הגדרה לגבי איך אנחנו צריכים
להראות את אהבתו אליו.

צלם אלוהים
 Shewing ,רחמים בפני אלפים מהם לאהוב אותי ,וכך גם לשמור מצותי .אקסודוס 20:6
זה פסוק זה שבו מתגלים היבטים של הנשמה של אלוהים .אתה רואה ,אלוהים אומר לנו כי אם נשמור את עשרת הדיברות ,ואז אנו מציגים
שלנו אהבה כלפיו .זה אלוהים מראה לנו את יכולתו של בעל רחמים במי לשמור מצוותיו ,ואת זה היא לחשוף את הנשמה שלו כי הוא מתכוון שאנחנו
אוהבים עם כל הנשמה שלנו.

" מוגדרת על-ידי המילון ,למי שיש לו החמלה ,הרחמים ,מחילה ,האנושות ואת נדיבות כלפי הזולת .איזה חיה
המילה"רחמים
אחרת יש בהם את היכולת להציג את המאפיינים הבאים אבל איש

בתמונה של אלוהים
אלוהים ברא אותנו בצלמו; התמונה צריכה להיות לא רק צורה או צורה אבל תמונה יכול להיות גם תכונות אישיות כמו גם.
בכך ,כמו אלוהים ,יש לנו את היכולת להעניק חמלה ,רחמים ,מחילה ,נדיבות לאחרים ,חושף את הנשמה שלנו ,בדיוק כפי שהיא עושה
הנשמה של אלוהים .כאשר אתה גם להעיף מבט ציוויים מוסריים  6ברשימת עשרת הדיברות ,תראה אותם היבטים של בעל נשמה בעלי
החיים שאין להם .זה אלה המגדירים מה נשמה ,היא ,וזה הנשמה עושה לנו תמונה של אלוהים .

עם כל נפשך
 .המוח הוא עוד אחד ההיבטים של האדם כי אף אחד החיות האחרות להחזיק .המוח של האדם יש את היכולת לאחסן כמויות
עצומות של נתונים .לחשוב על המוח כמו מחשב ,זה יכול להיות מאוחסנת כמויות עצומות של נתונים ,אבל היא פחית .נבון ,המחשב
המחשב לקחת נתונים זה יש להשתמש?  .לא ,זה מוחו של האדם המשווה את הנתונים ,באמצעות חשיבה קוגניטיבית ,כדי לברר את
משמעות וכיצד מכן להחיל אותה משמעות לסביבתו .זה דבר אחד .כדי לאחסן נתונים בזיכרון ,זה די אחר לקחת את הנתונים ,יודע איך
לעשות בו שימוש .זה ההבדל בין מי יש השכלה ,אדם בעל תבונה.

אהבת אלוהים מחוץ ידע
זו דרך אחרת לומר כי אלוהים רוצה לאהוב אותו מן הידע שלנו עליו ולא על ידי אמונה עיוורת .יותר אתה יודע על אלוהים,
הנתונים המצטברים ,יותר תביני מה אלוהים כל העניין .יותר אתה מבינה ,ניתן להבחין את האמת שלו מן שקרים השטן יותר תבוא
לאהוב את אלוהים .אולי עכשיו תבינו מה אלוהים אומר כשהוא אומר לנו לאהוב את אלוהים עם כל הלב שלנו ,הנשמה והנפש.

ציטוט Moses
דבר נוסף ,לגבי זה ,אני תוהה אם אתה מודע .אתה יודע כי ביטוי זה" ,אלוהים אהבה עם כל את הלב ,הנשמה ,הנפש ",אינה
שמקורן עם ישו ,אך ישוע למעשה נותנת הצעת מחיר של מילים נכתבו בספר של ספר דברים על ידי ידו של  ,Mosesלפני כמה שנים
?1500
אבל אם משם אתה ואתם מחפשים את האל ,האל ,אתה תמצא אותו ,אם אתה מחפש אותו עם כל לבבך ועם כל נשמתך.
Deuteronomy4:29
כאשר הנך ב טריבוליישן ולאחר כל הדברים האלה הם באים אליך ,אפילו בימים האחרונים ,אם אתה לפנות אל האל האל ,ואזי
נמי אשא את קולוDeuteronomy4:30 :
האל הוא האל רחום; הוא שתדרשו אותך ,וגם להרוס אותך ,ולא לשכוח האמנה של אבות מלכותך  swareהוא אשר להם.
Deuteronomy4:31

בימים האחרונים
לקחת

" הוא הפניה אל אחרית הימים ,אשר הוא באותם ימים האחרונים
הערה :הביטוי לעיל" ,אפילו בימים האחרונים,

או שנים ,לפני הופעתו השנייה של המשיח ,אשר אני משוכנע ,אנחנו גרים עכשיו .הפניה זו בימים האחרונים מספר פסוקים אלה מיועדים
עבור אלה מאיתנו אשר חיים זה המאה העשרים ,בדיוק כפי שהיה עבור אלה בימים של .Moses
יש מי אמר לך את זה את עשרת הדברות ומצוות אחרות של הברית הישנה נועדו רק ליהודים וכי כנוצרים ,יש להם כל השפעה
עלינו לישועה .עם הבנה חדשה זו של אלוהים מתייחס הימים האחרונים ,אני יודע כי מה שאחרים סיפרו לי כל החיים שלי ,להיות השקר
של השטן.
להיות הקדוש של אלוהים זה נותנים סגידה לאלוהים כפי שאלוהים מצווה .אלוהים מצווה שאנחנו שומרים את המצוות; לכן אנו
חייבים לעשות כמו שאלוהים ציווה ,אם אנחנו באמת רוצים לתת פולחן אלוהי היקום.
כאשר ישוע נתן לנו את מצוותיו שני ,הוא היה ציטוט מתוך הפסוקים הנ ל בספר ספר דברים .לכן הדיבר הראשון של ישוע היא
לא שלו בכלל היה נכתב על ידי  ,Mosesלבקשתו של אלוהים ,אז אני מניח שאפשר לומר כי הם דברי ה' אבל שגבה  Mosesלכתוב
 1500ועוד שנה לפני ישו דיבר ראשון אותם.
אם קראת את הפסוקים שהובילו אלה ,בפרק  ,4ב ספר דברים ,תמצאו שההקשר לגבי מה  Mosesדיבר על אשר הולידה שלו
לכתוב מילים אלה .זה זה באותו הקשר זה ישו מצביע על שהוא אומר לנו כי לאהוב את אלוהים עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש ,הוא הגדול
ביותר של כל מצוות.
הפסוק הבא פחות או יותר מסכם את משמעות זו.
? ומה עכשיו ,ישראל ,מה ערב האל האל מחייבים אותך ,אבל כדי פחד אלוהים האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת
את האל האל בכל לבבך ,עם כל נשמתך ,לשמור את המצוות של אלוהים ,וחוק שלו אשר אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד דברים
10:12-13

פחד אלוהים
" כמו :מחשבה תחושה לא נעימה של חרדה וחשש הנגרמת על ידי נוכחות או ציפייה
במילון  Encartaמגדיר את המילה"פחד
לסכנה ,מפחידה רעיון או ישות אחרת הגורמת רגשות של פחד.
כפי שאתה יכול לראות ,עם ההגדרה הזאת היא מקדמת ריאקציה שלילית .עם זאת ,אלוהים הוא לא מישהו לחשוש ,לא באופן
זה לפחות . .זה השטן ,אשר נתן לנו משמעות זו.
" אשר מבוטא-Yaw ,ריי .ואז זה
אם תסתכלו המילה "פחד" בקונקורדנציה תנ ך תראה כי המילה העברית המקורי היה"יארה
מוגדר :אותו ולכבדו ,לתת כבוד.

" מוגדרת עוד יותר :תחושות של כבוד עמוק או מסירות .אז אתה מבין .אלוהים לא רוצה כי אנחנו פוחדים ממנו ,כדי
המילה"כבוד
לפחד ממנו ,אבל לתת לו כבוד מתוך כבוד ומסירות שלנו בשבילו ,וכל זה הוא מייצג.
בראש שלי ,זה לא אפשרי לתת כבוד לכל אחד ,אם אנחנו לא הראשונים יודעים מי הם ,האישיות שלהם ,כבוד והאופי המוסרי
"אלוהים הוא לא לפחד ממנו ,אבל יש את הכבוד עליונה ,ואת כבוד לאלוהים .הידע הזה זה תורתו של ישו יראה לנו איך
שלהם .פחד
לעשות את זה

אתה לא להוסיף ולגרוע מ
אלוהים רוצה גם להבין ,כמו היבט של האהבה או מחשש אותו ,כי עלינו לתת סגידה לאלוהים ,כפי שהוא מצווה .כדי לעבוד את
אלוהים באופן כלשהו מלבד אלוהים יש מאויתות במילים שלו ,היא לא לתת פולחן אלוהי היקום בכלל .האל הזה הופך ברור בפסוק הבא.
יה עוד תוסיף אשא המילה אשר אני מצווה עליך ,וגם  yeיהיה לצמצם שום דבר ממנו ,כי ניצות לשמור מצוות ה' אלוהיך אשר
אני מצווה עליך .דברים 4:2

זה משהו שאומרים את זה כל הזמן ,אבל אני אומר את זה באמצעות מילים שונות ." .אתה חייב לעבוד את אלוהים כשהוא
פקודות לא הוספת או הפחתה מבחירה איך הוא מצווה עליך שנסגוד לו ,לסגוד בכל דרך אחרת היא לא עובדים את אלוהי הבריאה אבל

איזה המצאה אחרות משלך" אל תשים מילים לפיו של אלוהים.
רק לשים לב השמר לך ,ולשמור את נשמתך בחריצות ,פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ,לפחות הם יוצאים מליבך כל ימי
חייך :אבל ללמד אותם את בנך ,ובניו של הבנים; דברים 4:9

בפסוקים אלה Moses ,מזהיר את בני ישראל לשמור על חוקי האל .כי אלוהי ישראל הוא האלוהים אותו כי הוא המשיח ,שהגיע
לארץ בדמות אדם ,אלוהים ,זה ואז אומר לי כי אזהרה זו חלה על אנו ,בצע את ההוראה של ישו ,כמו זה מיושם להם בימים של ,Moses
כי ישו עצמו מצביע זה שנכתב על-ידי  , Mosesבהקשר של מה  Mosesדיבר עליו ,ולכן הוא ההקשר ישוע מצביע ולאחר שההקשר הוא

לשמור על עשרת

הדיברות .

" מה שאומר זוכר את כל הדברים האלה ,זה אלוהים הראה לך ,ולשמור על
 Mosesנותן אזהרה",לשים לב השמר לך,
החוקים אשר אלוהים נתן לך .אם היססת מן האלוהים ,ואז כבר לא תיתן אמיתי ונכון סגידה לאלוהים .אלוהים הוא מאוד ספציפי לגבי
איך אנחנו לסגוד לו ,ולכן אם אתה אוהב את אלוהים ,אתה בטח יסגדו לו כמו שהוא פקודות.
" מספרת כי העבודה של שומר את החוק ואת התקנות של אלוהים אינה קלה ,לכן עליך
המילים",שמור את נשמתך בחריצות
לעבוד " .בחריצות" למנוע מעצמך שוכח אותם ,שובר אותם . .זה בדרך הישר .אתה חייב גם להכריח את עצמך שים לב כי השטן הוא
שקרן ,יטעו אתכם עם השקרים שלו אם לא בחריצות חיפוש אחר האמת האלוהית .אם זה לא כתוב בכתבי הקודש של אלוהים אז זה לא
של אלוהים .אם זה לא אלוהים .אז זה חייב להיות של השטן ,הוא נסיך השקרים.

המצווה השנייה של ישו
מהספר של Matthew
השני הוא כמו בפני ,ואהבת  thyשכן כמו את עצמךMatthew 22:39 .
ואת השני דומה לזה מה זה אומר לי הוא שתי דברות השנייה של ישוע כמו הדיבר הראשון של ישוע.
ואהבת  thyשכן כמו את עצמך .איפה ב הדיבר הראשון כתוב משהו על לתת אהבה כלפי שכנינו? אז ישו מה המשמעות השנייה היא כמו
הראשון? ב הדיבר הראשון ישוע נותן לנו הדרכה על איך לאהוב את אלוהים עם כל הלב שלנו ,הנשמה והנפש .באותו אופן שישו .לימד אותנו לאהוב
את אלוהים ,נאמר לנו לאהוב את השכן שלנו כמו ישו גילה את אהבתו אלינו .ישוע הראה את אהבתו אלינו על ידי מראה לנו איך לתת כראוי סגידה
לאלוהים ,ובאמצעות כי לנו הצדקה התקווה של הגאולה .ואז נאמר לנו להראות את אהבתנו שכנינו בלהראות להם איך לתת אמיתי ונכון פולחן האל,
בדיוק כפי שישו .לימד אותנו .כאשר אנו הקדושים של אלוהים ללמד אחרים איך להפוך הקדוש של אלוהים ,אז אנו מראים את האהבה שלנו עבור
אלה שובכך מלמדים.
אהבה גדולה אתה יכול להראות לאדם אחר ,יותר מאשר להראות להם הדרך לגאולה? רק ב נותנים סגידה לאלוהים כפי אלוהים מצווה
שאנחנו עובדים אותו ,יכולים אנו להיות מוצדקת בתקווה הישועה.

את החוק ואת הנביאים
על אלה שתי דברות לתלות את כל החוק ואת הנביאיםMatthew 22:40 .
אי פעם לקחת את הזמן כדי לנתח פסוק זה? מה לדעתך ישוע אומר את את כל החוק ואת הנביאים תחזיק אלה שתי דברות? הדיבר
הראשון של ישוע מתייחס החוק ההקשר שלה היא עשרת הדברות .השאלה תהיה אז באיזו דרך שתי דברות אלה מתייחסים הנביאים? אני מציע כי
אלוהים לא מדבר על האנשים הבודדים כתב את הספרים של הברית הישנה ,אבל התוכן של הספרים האלה.

נביא האלוהים
" כמו :אחד שמדבר
כדי להבין את זה שאתה צריך קודם להבין מה הנביא של אלוהים היא .במילון  Encartaמגדיר את המילה"הנביא
לאלוהים .ההגדרה הזאת זה בסדר אם את מדברת על אחד האלים האלה של ימי קדם ,אשר הם פסלים או אחרים מ"דברים אשר נעשו על ידי ידו של
גבר .הדברים האלה נקראו האלים ,אין לי חיים ,ולכן הם היו לא אלים ,רק יצירות של האדם ,מ"דברים .כי הם היו חיים ,הם לא ,אז צריך מישהו,
נביא ,שידבר בשמם.
אלוהים הבריאה אינה פסל או פיסול שנעשו על ידי ידו של גבר .אלוהי היקום החיים ,ואבל על חייו נותן לך ולי ,היה לנו אין חיים .אלוהי
היקום ,הוא החיים ,חשב קוגניטיבית ,לכן יש צורך מישהו .לדבר איתו ,הוא להיות מסוגל לדבר לעצמו .נביא האלוהים ולכן הוא אחד עד אשר
אלוהים מדבר ,מפיו של אלוהים ,לתוך האוזן של הנביא ,ולתוך שפורסמו בינוני (בתנ ך).

כאשר אלוהים אומר לנו הנביאים לתלות על מצוותיו שני ,הוא מתכוון להשיג את מה שהם כתבו ,לא את האנשים עצמם .מה כתבת הנביאים
למטה ,מכתבי הקודש של אלוהים .מה אלוהים אומר לנו בפסוק זה החוקים (עשרת הדברות) ואת הבשורה הקדושה של אלוהים ,תלוי מצוותיו שני.

דבר אלוהים הוא הערבות שלו
 .זו הצהרה מאוד חזק ? .את מבינה מה את עשרת הדברות ,הבשורה הקדושה של אלוהים מייצגים הם מייצגים את כל אלוהים מסמלת ואת
כל הסמכויות שלו ישלטו בנו ואת היקום כולו הם להתבטא בין חוקיו המילה הקדושה שלו.
אלוהי היקום אינו רק בכך ,שהוא גם מלך העולם ,שבו המילה המדוברת שלו היא המחוייבות שלו .של כבוד ,את אישיותו ואת האופי
המוסרי להבטיח צדק ורחמים לכל מי לתת לו פולחן .כפי שהוא מצווה .אני אוהב לחשוב על כתביו של נביאים של האל בתור כמו החוקה של אומה.
זה פירוט בכתב את החוקים על איך החברה לנהל את חיי היומיום שלו ,וזה איך לקיים אינטראקציה עם אחד את השני ,השליט של האומה .בתנ ך היא
החוקה של אלוהים ,בו אלוהים נותן הדרכה על איך שאנחנו חיים את חיינו ולתקשר עם אחרים ועם אותו ,מלך היקום.

מהספר של לוק
הוא (עורך הדין) ,מוכן להצדיק את עצמו ,אמר בפני ישוע",ומי השכן שלי?" לוק 10:29

השומרוני הטוב
ישוע עונה אמר",אדם מסוים ירד מירושלים ליריחו ,נפלו בין גנבים ,אשר מרשיונך אותו לבוש שלו ,פצעו אותו ואת עזב ,עוזבת
אותו חצי מת .במקרה שם ירד כומר מסוים כך :כאשר ראה אותו ,והוא עבר על-ידי הצד השני .כנ ל לויטה ,כשהוא היה במקום ,באו עליו,
ומה המועבר על ידי הצד השני .לוק ב30-32 :10

אבל שומרוני מסוימים ,כאשר היה בדרכו ,הגיע איפה הוא ,:כשראה אותו ,חמלה עליו ,ואת ניגשה אליו ,ו קשורות את פצעיו,
יטפטף שמן ,יין ,ו להגדיר אותו על החיה שלו ,ואת הביאה אותו פונדק ,והוא טיפל בו .ביום שלמחרת בצאתו ,הוא הוציא שני פני ,ולא נתן
להם למחשב המארח ,ואמר לו",לטפל בו; ואני בכלל אתה  spendestיותר ,כשאני בא שוב ,אשיב לך ".אשר כעת משלושת אלה ,לשחדני,
השכן לו שנפל בקרב הגנבים?" הוא אמר",הוא רחמיה כשגידלה אותו ".אמר ישוע לו האלהים"ללכת ,ואז לנהוג אתה ".לוק 10:33-37

אז זה אומר לי כי השכן שלי הוא כל אחד והאיש להיכנס על מסעותיו של חיי מי להפגין את המוסר או את התכונות של אלוהים
לימד אלינו בעשרת הדברות וביצעתי ב תורתו של ישו ,על צבע עורו ,מקום לידתו ,או את התוכן של הדת שלו .אם יש למישהו את
ראשיתה של המוסר של אלוהים ,אז ללא קשר כל דבר אחר ,יש להם את הפוטנציאל של שהוסב לבית אמיתי ונכון פולחן האל .זה
האחריות של כל ההולכים בדרכי ,את תורתו של ישו ואלוהים שיגבשו ולכן מאמץ חרוץ להראות לאנשים כאלה ,האלוהים האמיתי.

אמיתה של אלוהים
אלוהים הראה לי נכון שלסופרים יש; זכור זו אמיתה הבאים ,זה עזר לי לראות את שקריו של השטן ,אולי זה יסייע לכם שקרים
לראות השטן ,במקום להיות מסונוור אותם.

אם אלוהים דיבר זה ,ואז כתוב מכתבי הקודש ,וזה נכון ,זה נכון כי זה של אלוהים ,זה של אלוהים ,כי אלוהים דיבר עליו.
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז לא תמצא את זה כתוב מכתבי הקודש זה שקר ,זה שקר כי זה לא של אלוהים; זה לא של אלוהים ,כי
אלוהים לא פצה פה זה.
על ידי השוואה בין מה שאתה מאמין כרגע זו קלישאה ,ניתן יהיה להבחין אם אתה מאמין הוא של אלוהים או השטן השקר.
אתם עשויים לשאול "למה אני צריך להיות מודאג כי משהו שאני מאמינה ואולי לא יהיה של אלוהים ,ולכן השקר של השטן?
אני יודע כי מה שאני מאמין הוא נכון ,כי זה נכון".
הרשימה הבאה היא להזהיר אותך ,כי אלא אם וידאת בכתבי הקודש אם אתה מאמין כתובה ,אז הוד סגידותך עשויה להתבסס
בבשורה שקרית של השטן ,ולא על מכתבי הקודש של אלוהים .אם אלוהים היה מדבר זה ,זה כתוב מכתבי הקודש שלו .אם אתה מאמין
לא כתובים מכתבי הקודש או לכל הפחות ניתנה תמיכה על ידי דבר האלוהים ,כפי שכתוב בתנ ך ,אז זה שקר.
אל תניח לאיש להטעות אותך בכל האמצעים :כי באותו היום לא יבוא ,מלבד שם קדימה נופל משם הראשונה ,האיש הזה של החטא
יתגלה ,בן האבדון; מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה הוא אלוהים ,או אשר סוגדים לו; כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש
האלוהים shewing ,את עצמו כי הוא אלוהים .אני הראשונה אל התסלוניקים 2:3-4

פירוש הדבר הוא כי השטן ,על ידי באחרית הימים ,שולל כל העולם עם שלו בבשורה שקרית ,הם יחשבו .השקרים שלו הם
למעשה אלוהים של .רק על ידי הבנת המשמעות האמיתית של המילים בתנ ך ,אתה תוכל לראות את השטן עצמו ,עבור מי הוא ,אלוהי
האמת .מה אלוהים אומר לנו כאן ,היא כי השטן אצליח כל כך טוב לאנושות ,זה להיות הטיף בבשורה שקרית של השטן כנסיית האלוהים,
כאילו היו מכתבי הקודש של אלוהים ,ומתעתע האנושות לא רק יאמין שזה יהיה דבר האלוהים ,אך סוגדים לפי שקריו של השטן .רק על
ידי לימוד החרוץ של המילים בתנ ך ,ואתה יודע לכן הקפד של האלוהים האמיתי.
אל תחשוב על הפסוק הנ ל כמו המתאר אדם או אדם יושב על כס המלכות של אלוהים .הפסוקים הנ ל הם .symbolisms
אל תניח לאיש להטעות אותך בכל האמצעים , :ראי את עצמך מעל ההונאה ,אתה בטוח שלך פולחן האל ,לכן כאשר השטן
מתחיל לספר השקרים שלו ,תראה אותם על השקרים הם ,לא להיות מרומים .הבעיה עם המחשבה הזאת היא כי אתה קרוב לוודאי כבר
מרומים ,השטן סיפר את השקרים שלו במשך אלפי שנים ,סביר כי את פולחן האל הוא כמו אלוהים מצווה כי הוא העריצו ,אבל נוסדה על
בשורה שקרית של השטן ,זה אומר שאתה כבר בסיכון של פסק דין.
כי באותו היום לא יבוא :מתייחס הופעתו השנייה של ישו ,זה אומר כי ישו לא יחזור לארץ עד:
חוץ שם קדימה נופל קודם :נופל רחוק מה? ישוע אומר לנו שהוא לא יחזור לארץ עד נופל משם מתרחשת .השאלה היא מה
יפול משם ,מה זה ייפול ממנו?
" פירושו:
ולהיות האיש הזה של החטא יתגלה ,בן האבדון :שמדובר עליו כאן הוא השטן ,הוא ישו קרא בן האבדון :המילה"ובין
להיות במצב של בושה הנצחית והקללות .אז זה אומר לנו ,כי ישו לא יחזור עד אחרי השטן נחשף .אבל שוב לא תחשבי על זה כעל השטן

גבר ,אבל זה יהיה גלוי בבשורה שקרית של השטן .השאלה היא ,איך נוכל לחשוף את השטן בדרך כי העולם כולו לראות אותו ואחר כך
נופלת מן השקרים שלו של הפולחן שווא הם מעודדים?
אז מה זה אנחנו יפלו ממנו? לא השטן האדם אך שקריו של השטן ,אשר בשורתו שווא ,ואת הכנסיות שווא אשר עליו בבשורה
שקרית של השטן .איך אז אנחנו נחשוף את שקריו של השטן ,כאשר אנו עצמנו עלול לעוור אותם? אלוהים נותן לנו מספר דוגמאות כיצד
השטן שמספר שקרים שלו ,אנחנו רק צריכים לשמור על עצמנו מודעים לכך שאנחנו שיקרו להיות פתוח לאפשרות שמשהו שהאמנו כל
החיים שלנו יכול להיות שקר.
זוכר אמיתה של אלוהים ולהשתמש בו כדי להחיל על כל מה שאתה מאמין.
אם אלוהים דיבר זה ,ואז כתוב מכתבי הקודש של אלוהים ,זה נכון ,זה נכון בגלל זה של אלוהים ,זה של אלוהים ,כי אלוהים
דיבר עליו.
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז לא תמצא את זה כתוב מכתבי הקודש זה שקר ,זה שקר כי זה לא של אלוהים ,זה לא של אלוהים ,כי
אלוהים לא פצה פה זה.
עם זה ההבנה של שתי דברות ישוע ,כי הדיבר הראשון מוגדרת על-ידי לשמור על עשרת הדברות ,תן לנו עכשיו תעיף מבט
חרוץ מה ישוע מלמד אותנו ו להשוות את תורתו שאינו עשרת הדיברות מלמדת אותנו.

הראשון הוקלט שקר
אלוהים גם מראה לנו דרך אחרת של הבחנה שקריו של השטן חוץ אמיתה שלו .אתה יודע שהסיפור אמר בספר בראשית אין
ספק אבל אתה מודע לכך?
איב הוא מנהל שיחה עם הנחש.
 Hathואלוהים אמר",כן לא יזכה לאכול מכל עץ הגן?" בראשית 3:1

האם זה נכון כי אלוהים אמר לך כי אתה לא לאכול מכל עץ הגן?
הנשים אמר בפני הנחש",לאכול פירות עצי הגן :אבל של מפרי העץ אשר בתוך הגן ,וטרף אמר אלוהים ,יה-לא יאכל ממנה ,וגם לא
תיגע יה זה ,לפחות  yeלמות .בראשית 3:2-3

הנחש ואמר האישה",יה יהיה לא

" בראשית 3:4
מות תמות.

אתה יודע שזה יהיה השקר הראשון של השטן ,לפחות את השקר הראשון לגלות בני האדם .ב לספר לנו על השקר הזה ,אלוהים
נותן לנו תובנה לגבי אחת הדרכים כי השטן אומר השקרים שלו ,מדוע איננו מבחינים אותם שקרים אלא האמת.
אלוהים אמר" ,אל תאכל מן עץ הדעת טוב ורע ,לפחות  yeלמות ".זהו דבר האלוהים ,מכתבי הקודש שלו .ואז אלוהים אומר
לנו" ,עבור .כשאתה תבין זאת ,מות תמות"

השטן ואז אמר" ,יה יהיה לא

מות תמות ".המילים הללו הן שקר ,גם כאלה בבשורה שקרית של השטן .כל אלפי השנים לאחר

מכן הוא אמר הרבה שקרים ,ויש מכלול מהם אשר לפצות בבשורה שקרית של השטן.
הדבר אלוהים מנסה להראות לנו כאן הוא איך השטן שמספר שקרים שלו ,אז נוכל לחפש אותם בכתבי הקודש .בדוגמה זו
מבראשית ,אלוהים מראה איך השטן אמר שקר לו חוה .ואלוהים אמר" ,אתה מות תמות , ",השטן אמר" ,יה עוד לא מות תמות ".פשוט
על-ידי הוספת מילה בת שלוש אותיות פשוטות דברי האלוהים ,השטן שינתה את המשמעות של מה שאלוהים אמר ההפך הגמור כמו
שאלוהים התכוון דבריו להביע . .זה בדרך זו שיש השטן על ידי הוספת מילה או החלפת מילה ,או פשוט לתת פרשנות שווא של דברי
אלוהים בתנ ך כי הוא יש לקחת מכתבי הקודש של אלוהים ,והפך אותה בבשורה שקרית של השטן...
הבשורה הקדושה של אלוהים אינו מסוגל מזוהמים ע י השקרים של השטן ,אך התנ ך הוא יצירה של האדם ,כי גברים
(הנביאים) לקח את המילים נאמר להם על ידי אלוהים ,אז כתבתי .זה ואז להיות רשום את ידו של האדם הופכת מסוגל להיות שונה או
מזוהמים.
אתה יכול למחות על זה כמו שעשיתי קודם ואומר "אם התנ ך מזוהם עם שקריו של השטן אז זה שקר ולא של אלוהים ,ואם התנ
ך הוא לא של אלוהים ,אז איפה אנחנו יכולים למצוא את אלוהים?"
אף-על-פי התנ ך יש כבר מזוהמת על-ידי השקרים של השטן ,האמת של אלוהים היא עדיין בתנ ך .אלוהים אומר לנו זה
בקישורים הבאים.

איך למצוא את האלוהים האמיתי
לדעת כיצד למצוא דבר האמת של אלוהים בתנ ך מזוהם על ידי השקרים של השטן ,עלינו לחזור אל הפסוק הראשון שהצגתי לך
במחקר זה.
אני אוהבת אז זה לאהבני; אלה .שרוצים אותי מוקדם (בחריצות) אמצא לי .פתגמים 8:17

אתה רואה ,אלוהים של עדיין ניתן למצוא בתנ ך אם אתם מחפשים עבורו בחריצות ,דרך חרוץ לימוד ומחקר .ישוע נותן תמיכה
לכל זה הבאים.
ואז ראיתי עוד מלאך לעוף בתוך גן עדן ,לאחר הבשורה נצח להטיף להם השוכנים על האדמה ,ועל כל האומה ,את דומה ,ואת
הלשון ושל אנשים .יוחנן 14:6

כפי שאמרתי ,הבשורה הקדושה של אלוהים לא יכול להיפגם .בפסוק זה שישוע אומר לנו כי הבשורה הקדושה פגום הוא בידיים
של מלאך בשמיים ,שבו השטן לא יכול לזהם את זה ,זה יהיה המלאך ,באחרית הימים ,תפיץ את זה לאלה שחיים על כדור הארץ.
כאשר אתה מקבל את זה ,אז אתה חזק על הדרך שלך כדי להכיר אלוהים ,באופן אישי ,אינטימי.
 .לשטן יש בבשורה שקרית ,וזה הוא זה יטעו אדם באשר חושב בבשורה שקרית של השטן הוא האמת ,כי כשאומרים לך
מכתבי הקודש של אלוהים אתה לא אקבל את זה בתור דבר האלוהים כי היא סותרת את זה מה אתה מאמין כל החיים שלך ,דחייה אלוהים

של ולאחר צריכה שקריו של השטן .זה אתה ,למרות אלוהים של ניתן להראות לך בכתובים ,השטן נמצא לא דיבר על ידי אלוהים שאין
להם כל בסיס לתת להם תמיכה.
מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה אלוהים ,או אשר סוגדים לו; כפי שאמרתי ,אלו  symbolismsברגע שאתה
מבין המשמעות שלהם תוצג אלוהים של.

מה זה אלוהים?
השטן מתנגדת כל זה אלוהים .לכן שאלתי את השאלה" ,אז מה זה אלוהים?"
אלוהים הוא היוצר ,אז הבריאה הוא האלוהים .לשטן להתנגד או לנסות להשמיד יצירה ,יגרום להרס שלו ,עבור השטן כאילו
האדם הוא יצירה של אלוהים .אלוהים מוגדרת על ידי העובדה שהוא היוצר.
אלוהים גם ניתן להגדיר על ידי המוסר שלו ,כמו גם בעובדה שהוא מצווה שאנחנו (היצירה שלו) עובדים אותו .זה מתחיל עם
האל עשרת הדברות ,אשר על ידי עצמם אינם שלמים ,אבל עם תורתו של ישו ,משלים או ממלא איך אלוהים מגדיר את עצמו.
כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש האלוהים shewing ,עצמו ,שהוא הוא אלוהים .בית המקדש של אלוהים הוא לא לבנה ו
מרגמה הבניין .בית המקדש של אלוהים הוא אשר נותן הגדרה זה שהוא אלוהים; כבודו האישי ,את אישיותו ואת האופי המוסרי שלו .בית
המקדש של אלוהים היא הבשורה הקדושה של אלוהים ,אשר מסוכם על ידי עשרת הדברות .עשרת הדיברות הן אבל הסמלית של כל מה
שנאמר על ידי השפתיים של אלוהים ,וזו בשורתו הקדושה .כאשר השטן מנסה להרוס או לזייף את עשרת הדברות או מכל הפסוקים
הספרים של התנ ך ,הוא מנסה למקם את עצמו כמו תחליף או מזויפים של אלוהים .בדרך זו ,הוא מציג את עצמו להיות אלוהים ,על-ידי
שימוש שלו הגרסה של התנ ך גרימת אלה שלומדים לא בחריצות לחשוב שהם קוראים את דברי האלוהים .לכן אני אומר לך כבר שיקרו
מולכים שולל ,על התנ ך מזוהם על ידי השקרים של השטן.

השיקוי כדי הטעיה
למרות זאת התנ ך הוא השיקוי כדי הטעיה .רק ב בחריצות לימוד התנ ך ,להיות בטוח מה אלוהים אומר לך ,אתה תוכל לזהות
השקרים של השטן על השקרים שהם ,ואין מכתבי הקודש של אלוהים לאמת שכל זה.

מבין

זה :כאשר אתה מדבר ,המילים שבהן אתה משתמש יש משמעות עבורך ,אתה מצפה ומקווה כי אלה שומע את המילים

שלך יבין את המשמעות כפי שאתה מבין ,ובכך להבין מה אתה אומר .גם זה נכון של אלוהים ...כאשר הנביאים הראשונים כתב האלוהים
כמו אלוהים דיבר להם לנביאים ,הם כתבו אותם עם הציפייה כי כל מי יקרא את המילים שלהם יהיה אותה ההבנה של משמעות כמתוכנן
הנביאים שיש להם.
במשך הדורות ,השפה המקורית שינתה או מת ,שפות חדשות שהתעוררו .לכן הוא הופך הכרחי כי המילים המקורי לתרגום .זה
בתרגומים אלה שבו המשמעות המקורית יכול להיות מעוותת או מוחלף על ידי השקרים של השטן.

אם כך ,אתם עשויים לשאול" ,איך נוכל אי פעם לדעת בוודאות את המשמעות האמיתית של המילים מכוונת על ידי אלוהים? זה
כבר  3500שנים מאז  Mosesכתב ספרים הראשונים של מה שאנחנו קוראים את התנ ך ,ואת  2000שנה מאז השליח יוחנן כתב ספר
ההתגלות האחרון ".התשובה היא פשוטה ,בכוחות עצמך ,אתה לא יכול .זו הסיבה מדוע ישוע אומר לנו:
אני את הדרך ,את האמת ואת החיים :לא יבוא איש אל האב ,אלא גם על ידי .יוחנן 14:6

אתה רואה ,בהסתכלות ישוע ,המילים שלו ,כיוון במחקר שלך של התנ ך ,שהוא יראה לך אלוהים של .זה עדיין ידרוש חרוץ
לימוד ומחקר על החלק שלך ,אבל האלוהים האמיתי עדיין ניתן למצוא בדפים של התנ ך ,אתה צריך רק להתפלל לאלוהים הדרכה והבנה,
אלוהים יעניק זה לך אם אתה באמת נחוש להכיר את אלוהים.

אלוהים של ,הפסח
דוגמא טובה איך ניתן להראות אמיתה של אלוהים לעבוד הבחנה שקריו של השטן הוא בהקמה של הפסח .לפני  ,Mosesיציאת
מצרים ,היה פסח לא נכונה ואמיתית פולחן האל .במילים אחרות ,אברהם ,יצחק ויעקב לא להתבונן הפסח .וגם  Mosesעד לאחר שהוא
הוביל עם ישראל ממצרים.
לאחר יציאת מצרים ,אלוהים ציווה זאת השבוע השנתי של אנדרטת ומתכון יהוה ,יוחזקו על ידי ילדי ישראל וכל שלהם הדורות
כמו פקודת לנצח .זה אתה יכול למצוא שמות בפרק .12
מה שאלוהים עשה בהקמת הפסח ,הוא לעשות שינוי קטן באופן אמיתי ונכון לתת לו פולחן .ב .תוספת קטנה זו ,פקודה זו,
אלוהים מנחה כשזה שחלים ,מה הדברים הם צורכים הסעודה ,כיצד להכין אותם מאכלים ולאחר מכן איך זה להיאכל.
זה מינור לשנות בדרך אלוהים פקודות אלה המבקשים לסגוד לו ,חייב סוגדים לו ,הוא נתן הוראות מדויקות .אנו יודעים כי זה
חלק כיצד לעבוד את אלוהים ,כי אלוהים אמר לנו עם מילים מהפה שלו ולאחר גרמה את המילים הללו נרשם על ידי הנביא  ,Mosesזה
אומר ,שאלוהים דיבר עליו ,אז זה נכון.
הצדיקה אלה מאמינים כי מפצה את האמונה שלך ,להשתמש באותה שיטת בדיקה קפדנית .עם זה שניתן יהיה לקבוע מה
האמונות שיש לך נכונים ו של אלוהים ,ואת מה מאמינים הם שקרים ,לא נתקל אי פעם דיבר של אלוהים.

השבת ביום השביעי
עוד דוגמה של איך עובד אמיתה של אלוהים נמצא שמירה על השבת .הדיבר הרביעי האלוהים ,הוא נותן הנחיות באשר לשמור
על השבת ובקרה מדויקים.
"זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה,
שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה שלך:
 .אבל היום השביעי השבת של האדון האל :זה לא עשה עבודה כלשהי ,אתה ,או שהם בנו ,לא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את
משרתת ,ולא את הבקר ולא את זר הנמצא בתוך שערייך.

כי בעוד שישה ימים האל ברא השמים והארץ ,הים ואת כל אשר בתוכם ,נח ביום השביעי :מה האל בירך את יום השבת ,מקודש
זה .אקסודוס 20:8-11

שימו

לב :בפסוק לעיל (יציאת מצרים  )20:10אלוהים אומר לנו במילים לא בטוח אין זה היום השביעי הוא השבת של

האדון האל .אם אלוהים דיבר זה ,אז זה נכון .בתנ ך כתוב איפה אלוהים אומר כי ביום הראשון הוא השבת של האדון; מקום שמצאתי כל
בלימודי התנ ך? אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה בטח שקר.
" .להגיד לך תזכור משהו ,מרמז שזה משהו שיש לך כבר ידע .בתוך המילים
אלוהים מתחיל מצווה זו באומרו",זכור יום השבת
של עשרת הדיברות ,המצווה הרביעית היא המקום הראשון ,נכתב בתנ ך ,איפה כתוב את המילה השבת בכל העמודים של התנ ך עד אז.
זה במקרה זה ,איך יכול להיות אמרנו לזכור ,את אשר אנחנו רק להיות הודיע של?
אם קראת את התנ ך מההתחלה אתה תדע כי היום השביעי בשבוע שנאמר בראשית  , 2:3כי אלוהים"מבורך היום השביעי ,ולא
קידש את זה
"

מבורך
" מוגדרת על-ידי במילון  Encartaכמו :להכין הקדושה .לכן ,כאשר אלוהים אומר לזכור ,זה פסוק זה זה אלוהים.
המילה"ברוך
מכוון אותנו .אלוהים רוצה כי אנחנו זוכרים כי הוא אלוהי היקום ,שהוא גרם יום קודש השביעי .כאשר אלוהים אומר לנו לזכור את יום
השבת ,זה דרכו של אלוהים מודיע לנו שיש לו שם פרטי ליום השביעי.
 .תחשוב על זה ככה ,כל שבעת ימי השבוע ,רק אחד הוא מבורך ,קידש ,וכך הפך הקדושה .רק אחת שבעה ימים בשבוע קיבלה
שם על ידי אלוהים .זה עושה את היום השביעי או יום השבת יום מיוחד לאלוהים ,ובשנת את הדיבר הרביעי ,אלוהים רוצה שאנו גם
רואים .זה יום מיוחד מאוד .זה לא ההתבוננות השבת הוא מיוחד ,אבל ביום השביעי של השבוע הוא מיוחד.

הקודש מוגדר
" כמו :כדי
להבין את זה .אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של להיות "קדוש" גם כן .במילון  Encartaמגדיר את המילה"קודש
להגדיר בנפרד למטרות דתיות ,להקדיש את השירות של אלוהים ,אלוהים או אלילה ,הנוגעים ,השייכת או בא ישות אלוהית או כוח.
במחקר שלי של כתבי הקודש ,אני מוצא שיש לו משמעות שונה של מה זה אומר להיות "קדוש" .כדי להבין זאת ,תעיף מבט
" פירוש המילה "אמת"
" פירושו " "Wordו"קודש
" משמש במשפט הזה את המילה"הבשורה
במילים הבאות":מכתבי הקודש של אלוהים,
ולכן מה הניסוח הזה הוא למעשה אומר הוא "דבר האמת של אלוהים".
" ,וזה יהיה "נכון ,או האמת ,או ליתר דיוק ,אלוהים של ".אז
בדרך זו ,אלוהים נותן את ההגדרה של מה זה אומר להיות"קדוש
כאשר אלוהים אומר לנוזכור יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה" ,הוא אומר לשמור את זה נכון .אלוהים לא מדבר על להשאיר את
שמירת השבת הקדושה ,אך כדי לשמור את היום הקדוש או נכון .היום בו אלוהים מדבר של הדיבר הרביעי הוא היום בו אלוהים ברא

הקדוש ( )trueבספר בראשית ,ביום השביעי של השבוע .אני אשאל את השאלה לך הקורא" ,איך אתה יכול לשמור האמיתי היום
השביעי ,אם אתה נותן שמירת השבת ביום אחר בשבוע ,כגון ראשון?

להתקדש שהוגדרו
 Sanctifyמוגדרת בתור :לתת מעמד משהו קדוש ,וכדי לשחרר מישהו או משהו מן החטא .מה שזה אומר זה שאלוהים
"
המילה"
לא רק ביום השביעי של השבוע הקדוש היום היחיד בשבוע ,אבל באותו יום ,שיש להיות אין חטא עוסקת.
לאור זאת ,בהתבסס על המילים הבאות מן אקסודוס  ,20:11היום השביעי הקדוש הוא שם נרדף השבת Wherefore" .האל
".
" בראשית 2:3המילה השבת אינו בשימוש ,אבל במקום אלוהים השתמש את המילים",יום השביעי
בירך את יום השבת ,ואת זה מקודש
זה הדיבר הרביעי כי אלוהים עשה את שתי המילים להביע את אותו הדבר .לאלוהים יש שם ליום השביעי של השבוע .אין יום אחר
בשבוע האם אלוהים אז לכבד? שמו של היום השביעי בשבוע הוא לא שבת ,היא שמה פגאני ידוע ,הקיסר הרומי קונסטנטין בשם יום
השביעי .בעשותו זאת ,שטן ,דרך חייל הארציים שלו ,גרם לשינוי בשמו של היום השביעי .שם פרטי של אלוהים ביום השביעי הקדוש
הוא השבת.
" להשאיר משהו קדוש הוא לדעת כי הוא כבר
אז ,אלוהים הוא אומר" ,זוכרת את השבת( ,יום שביעי) ,לשמור על הקדושה.
קדוש ,כי אנחנו יכולים רק לשמור על הקדושה דרך הפעולות שלנו ,רק אלוהים יכול לעשות את היום או את השבת הקדושה יכול על ידי
עשייה כמו אלוהים פוקד ,לשמור על הקדושה בלבנו גם כן.

עבודה מוגדרת
" כפי שאתה זוכר מבראשית ,אלוהים
 .ואז ,אלוהים אומר לנו" ,שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה.
ברא את העולם בשישה ימים ,כאן ב -הדיבר הרביעי ,אלוהים אומר לנו ,כמוהו ,שיש לנו שישה ימים לעשות את כל העבודה שלנו.
המילה עבודה משמש כאן מתייחס כל מה שאנחנו צריכים לעשות ,לתת מזון לגוף שלנו.
בפסוק זה המילה עבודה יש יותר להשלים את משמעות מאשר עם זאת ייתכן שתגדירו .המילה "עבודה" בפסוק זה מתייחס לכל
סוג של מסחר או הכנסה לעשיית פעילות כמו גם .אם אתה בעסק ,עובדים ,לא תצטרך אותם העוסקים בעסק שלך בשעות של השבת .זה
לא מספיק כי אתה באופן אישי אינם מפרים את השבת ,אבל את לא יכולה להרשות לאחרים שנמצאים העובד שלך( ,ב שלך שערים),
כדי לשבור את השבת גם.
המילה לעבוד בפסוק זה אומר לנו שלא יכולה להיות אין חילופי כסף או בארטר או כל העברה אחרים מכל סוג ערך כספי.
לדוגמה ,אתה לא יכול ללכת לחנות ולקנות קרטון חלב בשעות של השבת ,אי אפשר לקנות גז לרכב שלך ,אתה לא יכול לקנות כרטיס
אירוע ספורט ,וניתן לכן בקיצור שם אין חילופי כסף או מטבעות או בארטר בשעות של השבת.

סימן החיה
לאלוהים יש אזהרה לכל מי לא שומרים את השבת ביום הקדוש.
הוא  causethכל ,הן קטן ,גדול ,עשירים ועניים ,חינם ,האג ח ,כדי לקבל סימן יד ימין שלהם או המצח :וכי אף גבר לא יכול לקנות
או למכור ,שמור הוא זה היה הסימן ,או את שם החיה ,או מספר שמו .ההתגלות 13:16-17

הפסוקים הנ ל כבר הבנת ,את השקרים של השטן .הפרשנות הפופולרי של הפסוקים הוא כי השטן ,כוחות כל מי רוצה לקנות או
למכור כדי לקבל את חותמו (סימן החיה) ,אחרת הם לא יוכלו לקנות או למכור.

גורמים המוגדרים
תן לחשוב מה אלוהים אומר אולם . .שאלוהים מחליט מי מקבל מארק האלוהים ,וזה הוא גם אלוהים מי מחליט למי יש הסימן
של החיה .אם כך ,שזה לא שהשטן כוחות לאנשים לקבל את הסימן של החיה ,אבל את השטן " "causethאותם לקבל את הסימן .המילה
" מוגדרת בתור :אדם או דבר גורם למשהו לקרות או קיים או אחראי על משהו שקורה .כפי שאתה יכול לראות ,הסיבות  wordלא
"גורם
" לנו .אתה רואה את ההבדל?
" ,עלינו לעסוק בהם חטא ,הוא לא"כוח
" השטן על ידי השקרים שלו",גורם
אומר"כפוי.
לכן ,השטן  causethמי לקנות או למכור בשעות של שבת כדי לקבל הסימן של החיה; הוא עושה זאת על ידי מספר לנו שקר;
כי השבת היא שחלים ביום הראשון של השבוע( ,יום ראשון) .כל מי ובכך לקבל את השקר של השטן ,ולשמור היום הראשון בשבוע כמו
יום השבת ,ישכח כי זה היום השביעי שהוא יום הקודש ,ולכן הם יעסקו במעשי חוטאים במשך שעות היום השביעי ,לא מבינים כי הם הם
למעשה מבצע חטא בכך.

החטאים יום השביעי
 .אנחנו לא לעשות כל סוג של עבודת העבדים ,כגון זו אשר מגדילה את הערך שלנו ,או יוצר סוג של יתרון כספי אלינו ...אם
אתה בעל עסק ,יש צורך לסגור את העסק בשעות של השבת .חלק ההשלכות של השקר של השטן ,כי בעולם של היום ,אם אתה רוצה
להיות עסקים ,בשבת או ביום השביעי של השבוע ,הוא בדרך כלל מקובל כמו סתם עוד יום עבודה ,ויאפשר ככזה ,לך לסגור את העסק
שלך ,אתה גם המתחרים שלכם מי אסור לצפות יום הקודש של אלוהים ,יתרון בעסקים נגדך.
שוב ,בגלל השקר של השטן ,מי ייתן אחרת אמיתי ונכון הפולחן לאל ,תהיה שגיאה ,נופל קצר של תפילה אמיתית ,כי הם בורים
ביום השביעי ,המקודש ולצפות ביום הראשון( ,ראשון) ,כמו ביום הקדוש במקום.
זה מאומת על ידי ישוע של הפסוקים הבאים.
( ,השטן) ותעש כל מקטן ,נהדר ,עשירים ועניים ,חינם ,האג ח ,כדי לקבל סימן יד ימין שלהם או המצח :וכי אף אדם עשוי לקנות או
למכור ,שמור הוא זה היה הסימן ,או את שם החיה ,או מספר שמו .ההתגלות 13:16-17

לקנות או למכור
" מה ישו
המילים הבאות הן המפתח להבנת הפסוקים שלעיל" .כי אף גבר לא יכול לקנות או למכור ,שמור הוא זה היה הסימן.
אומר הוא כי אף גבר לא לקנות או למכור בשעות של השבת ,כי רק אלה שיש להם את הסימן של השטן למעשה לקנות או למכור במשך
אותן שעות הקדושה ,כי הם רימו של השטן.
זה לא כי השטן יהיה כוח שלך לרכוש מארק או סוג של קעקוע לפני ניתן יהיה לקנות או למכור ,אבל זה המצב של חוסר ידיעה
של האמת של אלוהים ,שאתה לא תשקול היום השביעי בשבוע כמו הקודש כי אתה מתבונן ביום הראשון של השבוע את היום הקדוש.
בזה ,למרות הבורות שלך ,תקבל את הסימן של החיה מאלוהים על הכישלון שלך לשמור הקדוש יום השביעי.
אם לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה ,לשמור שבת ביום השביעי הקדוש ,אז תדע לא כדי לקנות או למכור במשך שעות היום
השביעי .מי לא נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,בגלל בורות שלהם ,לשמור עוד יום כמו השבת ,לא יבין אלוהים של ,אז הם יחשבו
את שום דבר ללכת חנות ,וכו ' ביום השביעי ,אז עושים ,לעסוק החטא ,ולא לתת הסימן של החיה.
הרשימה הבאה היא דוגמה שלדעתי הטוב מגלה האמת של דברי אלוהים .אם אתה ,בגלל השקרים תרמיות השטן ,לשמור השבת
ביום הראשון של השבוע( ,ראשון) ,ולא על היום של השבוע זה כתובה בתנ ך של הדיבר הרביעי( ,שאלוהים דיבר במילים שלו) ,אז אתה
לא אוהב אלוהי היקום ,אבל השטן .בתור שכזה ,אתה נותן שום מחשבה לשמירה יום השביעי הקדוש ,אבל במקום לצפות ביום הראשון
כמו השבת .כי אתה לא נותן שיקול דעת על קדושתו של יום השביעי( ,שבת) ,לעסוק בדברים חוטא כמו קנייה ומכירה .אין לך בעיה
לעבוד בשבת ,או העוסקים פעילויות מסחריות אחרות .זה בגלל הענותך של יום ראשון כמו השבת כי השטן  causethלך לחטוא נגד
אלוהים ,ובכך נותן אלוהים כי אתן לך הסימן של החיה.
אלוהים אומר לנו להתמיד ב הפולחן שלנו ,אם תכשל בזה ,אז אתה לא חף מפשע ,הבורות שלך היא עצמית ,ולכן רחם אין
עליך.

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

"  ,כשקראתי את המילים האלו ,זה די ברור לי מה
בפסוק לעיל ,אלוהים ממשיך ," ,אבל היום השביעי השבת של האדון האל.
אלוהים אומר לי" .היום השביעי הוא השבת של האדון האל" .איך אתה מקבל את השקר של השטן ביום הראשון של השבוע (א') ,הוא
השבת ,כאשר אלוהים שלו עצמו מילים ,יוצא נכון ,אומר לנו כי זה היום השביעי?
? מה אלוהים אומר לי היא פשוטה" ,אני מאומצת שישה ימים ,בימים ההם .אני האל שלך "גרם השמים ואת הארץ ,הים ,וכל
זה בהם הוא לכן ,כפי שעשיתי ,עליך לעשות ,וזה כדי לשמור על הקדושה ביום השביעי (שבת)".

בתוך שערייך שהוגדרו
ב הדיבר הרביעי ,אלוהים ממשיך מספר לנו ,כי אנחנו לא לעשות כל עבודה",אתה ,או שהם בנו ,לא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא
את משרתת ,ולא את הבקר ולא את זר הנמצא בתוך שערייך.
"
" אומר .אלוהים אומר לנו כי אתה והמשפחה שלך הם לא לעשות כל עבודה ,אבל
לשים לב להבין מה הביטוי"במסגרת שערייך,
אם אתה בעסק ,עובדים ,לא נותנים לעשות כל עבודה ,כי הם בתוך השערים שלך .לכן ,בשעות של השבת ,שישי ביום ראשון עד יום
שבת בשעה השמש ,לשום עסק הפועלים אתה בטח גם יהיה סגור למטה.
תחשוב על זה ככה .יש לך עסק קמעונאי ,בשבת יש לך באופן אישי לא קשור פעילותה ,כך שלא הפרה של השבת .עם זאת ,אם
אתה פקח את העסק ,יש עובדים המעורבים באופן פעיל את פעולתו ,אתם מכריחים אותם לשבור את השבת ,אתה גם תפתה מי הם
הלקוחות שלך לחלל שבת גם כן .כאשר אתה ,על ידי פעולות שלך ,לגרום לאחרים להפר את החוק של אלוהים ,אז אתה גם מפר את
תורתו של אלוהים.

היום השביעי הוא השבת
ביום השביעי של השבוע הוא היום אחד שעליך לעשות מה שצריך כדי לתת מזון לנשמה .כי אלוהים עשה יום קודש השביעי,
יום השבת קדוש ,נרדף אחת לאחרת; כדי לעבור את השבת בכל יום אחר בשבוע בלתי אפשרי .אלוהים לא עשה ביום הראשון נרדף
השבת ,ואת אלוהים לא עשה את היום הראשון הקדוש ,אלוהים תטהרו ביום הראשון ,אשר היא לומר כי רק ביום השביעי של השבוע
הקדוש ,אחרים ימי השבוע הם לא קדוש .לשמור השבת בכל יום מלבד יום השביעי היא להפוך את שמירת השבת לא קדוש.
ב הדיבר הרביעי ,אלוהים נתן הוראה מדויק וספציפי לגבי מתי אנחנו לשמור את השבת הקדושה שלו ,כמו גם הדרכה לגבי
" ,והוא זה כתוב בתנ ך ,אז אנחנו יודעים שזה נכון .אין שום מקום בתנ ך שבו
דברים .אנחנו לא יכולים לעשות .אלוהים יש"מדוברת זה
אלוהים ,נתן פקודה או הוראה בדבר העברת השבת מהיום השביעי הקדוש של השבוע  unholyליום הראשון של השבוע" .אלוהים אם
לא דיבר זה ,אז זה שקר.
"
רק תחשוב על זה ,שאלוהים היה מאוד ספציפי לגבי שינוי קטן איך ל"אל בהקמת הפסח ,והוא היה מאוד ספציפי לגבי שמירה על
יום השביעי שבת; אתה לא חושב שיהיה לפחות מדויקות בדבר העברת השבת ליום הראשון של השבוע ,אשר יהיה שינוי גדול ,איך
אלוהים אומר לנו לסגוד לו על אלוהים? כי אין בכלל בדבר העברת שכתוב בתנ ך ,זה מראה לי .זה לא של אלוהים ,אלא שקר ולכן.
השקר של השטן!

את  Paulהשליח ואת השבת
 Paulהשליח נתן לנו הערה בנוגע של שמירה על השבת בספר של העברים פרק . 4
 )1תן לנו ולכן פחד ,שמא ,הבטחה להיות עזב אותנו להכנס לתוך לנוח ,מישהו מכם צריך להיראות לבוא לפני זה

 )2אלינו היה הבשורה הטיף ,כמו גם בפני אותם :אבל המילה הטיף לא רווח אותם ,לא להיות מעורב עם אמונה בהם כי שמעתי את
זה
 )3אנחנו אשר האמינו נכנסים לתוך מנוחה ,כפי שהוא אמר",כפי נשבעתי ב זעמי ,אם הם ,ייכנס לתוך המנוחה שלי ":למרות
העבודות היו מסתיימות מן היסוד של העולם.
 )4על דברתי הוא במקום מסוים של שבע ביום הזה חכם ,ואלוהים לנוח היום השביעי של כל עובד שלו.
 , )5במקום הזה שוב ,אם הם ,ייכנס לתוך המנוחה שלי.
 )6רואה ולכן זה להיהרס כי כמה עליך להזין בו ,למי זה היה קודם הטיף נכנסו לא בגלל חוסר האמונה:
 )7שוב ,הוא  limitethיום מסוים ,אומר ב ,David -היום ,אחרי כל כך הרבה זמן זמן; כמו שנאמר ,היום אם והחוזק קולו,
להקשיח את הלב שלכם לא.
 )8כי אם אלוהים נתן להם מנוחה ,אז הוא לא אחר כך מדברים על עוד יום.
 )9לכן להיהרס מנוחה עם אנשי אלוהים.
 , )10עבורו הזנת למנוחה שלו ,הוא גם הגולמיות חדלה מן עובד שלו ,כפי שאלוהים עשה את שלו.
 )11תן לנו העבודה ולכן כדי להזין את השאר ,שמא כל אדם ליפול לאחר באותה דוגמה הארעי של.
לפניכם הסבר על המילים הנ של :Paul
" לפחד היא לתת דאגה לגבי אנחנו הנכון או לא נכון ,לגבי כוונתו של אלוהים.
")1תן לנו ולכן פחד,
" ההבטחה היא גן עדן וחיים נצחיים ,השאר שלו הוא השבת
"פן ,הבטחה להיות עזב אותנו להכנס לתוך למנוחה שלו,
הקדושה של אלוהים ,כפי שמציבה את הדיבר הרביעי.
" זה יש לעשות עם הבורות שלך ,או לעשות השקרים ואת תרמיות השטן ,זה לא
"מישהו מכם צריך להיראות לבוא לפני.
תבוא לתוך לשאר לורדים ,אבל לתוך לא לנוח בכלל ,או לתוך יום מנוחה ,יום ראשון שווא של השטן.
" זה אומר שישו .לימד  ,Paulהשליחים האחרים ,מכתבי הקודש הנצחי של אלוהים ,וזה
")2עבור אלינו היה הבשורה הטיף,
בתורו מלמדים אותנו דרך יצירותיהם.
" הוא הפניה לילדים של ג'ייקוב ,מי  Mosesהוביל ממצרים .זה אומר ,כי  Mosesהטיף מכתבי
"גם להם מנוחת עולם
הקודש של אלוהים ,כפי שעשה ישוע .זה שלפרש להביע ,כי הדברים הללו מטיפים הישראלים הראשונים זהים לימד על
ידי ישוע ,ולכן הוא ההבנה של  ,Paulבהתבסס על המילים הללו ,כי הדברים שאלוהים צפוי ,ציווה מאלה  Mosesהזה
לימד גם צפוי ,ציווה מאלה כי ישוע מלמד.

" .אבל המילה הטיף לא רווח אותם ,לא להיות מעורב עם אמונה בהם כי שמע את זה Paul -מה הוא אומר לנו הוא כי
"
בני יעקב שמע את הבשורה של אלוהים אבל שלא אימתו ,כי לא היה להם את האמונה באלוהי היקום ,ואילו אלו שבאו אל
ישוע ,באה מתוך אמונה ,כי ישו היה למעשה בנו של האלוהים ,האלוהים בדמות אדם  ,ולא בגלל אמונה זו ,הם אימצו את
הבשורה כאמת.
" זה אומר כי אלה מאיתנו אשר מאמינים שישוע הוא אלוהים בדמות אדם ,להיכנס המנוחה
")3לנו אשר האמינו להיכנס מנוחה,
של אלוהים בגלל אמונתנו אנו מצייתים הפקודות של אלוהים; דברי האל העליון ,זאת האמונה שנראים לנו לתת אמיתי
ונכון פולחן האל ,המילה שלו הנחיה והדרכה שלנו ,אין מילה אחרת , .אם היא לא מדוברת על ידי אלוהים .זה שקר.
"כפי שיש להשבעתו זעמי ,אלוהים נתן אזהרה לכל אורך התנ"ך ,כי אלה שלא מצייתים המילה שלו ירגיש את כל צדדיו
של זעמו.
אם הם ייכנס לתוך המנוחה שלי ":כדי למנוע את זעמו של אלוהים ,עליך להיות ממושמע אליו ,ואני לשמירת השבת
הקדושה ביום השביעי של השבוע כפי ציווה .זה הדרך בה זה להיות צייתנים אל המילה של אלוהים.
למרות העבודות היו מסתיימות מן היסוד של העולם Word .פועל בהקשר זה מתייחס לששת ימי הבריאה ,כי היצירה
הושלמה שהתבססה על כדור הארץ .המילה למרות עולה כי למרות היקום היה מלא של קרן של כדור הארץ ,אלוהים
עדיין מצפה כי בני האדם ישארו הקדוש יום אחד בשבוע שלהם בדיוק כמו החזיק הקדוש שלו ביום השביעי.
" מתייחס לאלוהים ,ואת המילים"מקום מסוים,
"
" המילה"הוא
"של
 )4דברתי הוא במקום מסוים ביום השביעי על החכם הזה,
" מתייחס היום השביעי שהוא אלוהים
"היום השביעי
מתייחס בספר בראשית ודיון שלו ביום השביעי הקדוש .המילים של
" אומר של הנושא אשר  Paulכותב על ,אשר בידיו של שבת ביום השביעי.
נח ,ואת המילים",על החכם הזה,
" הוא  Paulלהזכיר לנו כי אלוהים נח ביום השביעי ,לכן וכך גם אנחנו ,אם
"אלוהים לנוח היום השביעי של כל עובד שלו,
אנחנו רוצים לעבוד את אלוהים כמו שאלוהים ציווה.
" אלוהים הוא אומר לנו ,כמו בתקופת  ,Mosesוהסתמכות עכשיו
 ,")5במקום זה שוב ,אם הם ,ייכנס לתוך המנוחה שלי.
כאשר היא להיות מדוברת של מאת  Paulהשליח מי הוא שוב המצווה הרביעית ,כי כל מי הייתי סוגד אלוהים כפי שהוא
מצווה עליך להזין לתוך השאר שלו כפי שהוא אלוהים ציווה אותו כמו שהוא אלוהים עשה זאת בעצמו.
" היא הדרך של  Paulוידוע כי קצת( ,לא כולם) ,כנראה ,נכנס מנוחה האל
")6לראות ולכן זה להיהרס כי כמה עליך להזין בו
מתוך האמונה שישוע הוא אלוהים בדמות אדם ,וכי בעשותו כך יש לנו את ההבטחה של חיי נצח.
" היא הכרה מאת  Paulכי הוא מודע לכך כי חלק אלו
" ,והם למי זה היה קודם הטיף נכנסו לא בגלל חוסר האמונה:
שהלכו  Mosesלא נכנסו לתוך היתר של אלוהים בגלל שהם עשו לא האמונה .אני מניח שחוסר אמונה חזק נבעה האנשים
שבאו ממצרים עם  Mosesלא תופסים אלוהים את המילים שנאמרו על ידי  ,Mosesאבל ראיתי רק  Mosesגבר .אם
אתה חושב כי אדם לדבר איתך .בנוגע מוסר שלך ואתה לא תופסים את האיש הזה בתור איש האלוהים ,אז יש לך סיבה
להאמין המילים שמדבר על-ידי האדם הן הראשון נאמר על ידי אלוהים.

" למרות הבנה זו Paul ,הוא  reiteratingהעובדה שאלוהים להגביל יום מסוים( ,היום
")7שוב ,הוא  limitethיום מסוים,
השביעי) ,אשר ישוע שוב מגבילה את השבת ליום מסוים ,כי הוא לא דיבר על כל יום אחר.
" זהו  Paulלהשמעת קולן ההנחה
")8עבור אם ישוע נתן להם מנוחה ,אז הייתי .הוא לא אחר כך .מדבר על עוד יום?
ההגיונית ,כי אם שאלוהים הגביל את השבת ליום מסוים ,ישו לא הזכיר בכל יום בכל תורתו ,אז היום השביעי עדיין היה
יום המנוחה של אלוהים האמיתי.
" במילים אלה גורם  Paulמסקנה הגיונית המבוססת על כל זה הוא כה כתב,
")9שם להיהרס ולכן מנוחה אל העם של אלוהים.
הזה עדיין יש מנוחה אל העם של אלוהים ,אשר נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים.
"  Paulאומר לנו כי
")10כי הוא זה הוכנס למנוחה שלו ,הוא גם הגולמיות חדלו מן עובד שלו ,כפי שאלוהים עשה את שלו.
לנוח לאחר שישה ימים של עבודה ,זה "הוא" ,זה אומר כל מי ייכנס לשאר לורדים ,גם יפסקו כל שלהם עבודה ומסחר
בשבת ביום השביעי.
"  .Paulהוא אומר לנו,
")11הבה העבודה ולכן כדי להזין את השאר ,שמא כל אדם ליפול לאחר באותה דוגמה הארעי של.
כי אנחנו רוצים לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה ,ולכן עליך להזין לתוך את שאר האל ,זה אומר .השאר אותו כמו
הבורא ,ביום השביעי Paul .גם אומר לנו כי לא לעשות זאת תמיט באותה הדוגמה של אמונתם אשר עוסקת חסידי
 ,Mosesזה אומר ,כי אם אתה לא אוהב האל כפי שהוא מצווה ,וגם לא הוספת או הפחתה מבחירה את הפולחן הזה כפי
ציווה ,ואז אתה תסגדו אלוהים בכלל.
מכיוון שאלוהים הוא מאוד ספציפי ותובעני לגבי איך אנחנו לסגוד לו ,כפי הוא מפורש ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות,
כי זה קל עבור השטן באמצעות שקרים ,תרמיות ,לגרום לנו להאמין הנהוגים ולכן לעסוק זה אינם של אלוהים .לכן ,זה הכרחי כי אתה
מציית את המצוות של אלוהים ,בדיוק כפי שהוא אלוהים מאוית אותם החוצה אחר .אתה גם ייפול לתוך הארעי.

יום השבת נכון
כפי שאתה יכול לראות Paul ,הגיע למסקנה ההגיונית כי כי אלוהים נחה על יום השביעי לאחר לששת ימי המעשה ,אשר ישוע
מעולם לא ציווה ולא הורה שאנו מעבירים היום השביעי השבת ליום אחר ,שהיה לכן לתקן השבת ביום השביעי עדיין היה היום היחידי
השאר יכול להזין לתוך פולחן האל אמיתי ונכון.
להיות הזהיר .לפיכך ,שאם תתבוננו השבת ביום הראשון של השבוע ,הוא יוביל אותך שמה לא הגאולה . .זה השקר של השטן,
שהוקם על ידי אנטיכריסט ונאכפת עינויים ,רצח של מי שסרבו במהלך ימי הביניים .את זוכרת את הניסויים של האינקוויזיציה בניצוחו
של הכנסייה של רומא?

ישוע מכין מקום בשבילנו
בבית של אבא שלי הם ארמונות רבים :אם זה היה לא כל כך ,אמרתי לך .אני הולכת להכין מקום בשבילך .ג'ון 14:2

פסוק זה חשוב ,כי בו ישוע מודיעה לנו כי האל האב מזמין אותנו לבוא לגור איתו בביתו ,גן עדן .התנ ך הוא כלי הוראה זה
מסביר מה שאנחנו צריכים לעשות ,מה אנחנו לא יכולים לעשות ,אם אנחנו רוצים לגור עם אלוהים.

התנ ך הוא היפוך
המילה תנ ך הוא היפוך אותיות של:
-Bבסיסי
אני-הדרכה
-Bלפני
-Lמה שיותיר
-Eהארץ
התנ ך הוא "ההוראות הבסיסיות לפני כדור הארץ עוזב".

שתי קבוצות של פקודות
אלוהים קבע את ערכה של כללים שבאמצעותה אנו חייבים לחיות את חיינו ,אם אנחנו רוצים ללכת לגור איתו בגן עדן .כללים
אלה ידועים כמו עשרת הדברות .עשרת הדיברות ניתן לחלק לשתי קבוצות של ציוויים.

ארבע מצוות הראשון
ארבעת הראשונים לספר לנו איך אלוהים "פקודות" כי הוא להיות העריץ .כדי להוסיף או להחסיר ממנו אשר אמר לנו היא לא
פולחן לאל כל אך המצאה משלך ,זה אומר ,אם אתה רוצה לעבוד את אלוהים כפי התענוג שלך ולא על ידי התענוג של אלוהים ,אז אתה
צריך אין ציפייה של פעם הולך לגן עדן .אם אתה מוכן לעבוד את אלוהים כפי שהוא אמר לך הדרך לסגוד לו ,אז איך אתה מצפה ממנו
כדי לאפשר לך לבוא לגור איתו?
כל חיי ,נאום לאלוהים ,בוודאי עם יד האדיר ,עם זרוע ונמתחות ,ועם זעם נשפכו ,אני ישלוט עליך :יחזקאל 20:33

כל חיי :אלוהים .אלה החיים ,אבל לאל ,שיש חיים ,אני ואתה לא היה קיים ,כי מעולם לא היה לך את החיים .לכן ,השבועה
שגורם אלוהים אינה סתם נדר ,אבל זה הוא הוא משכון חייו ,כי אנחנו סוגדים לו .אלוהים ,יכול להיות אין נדר גדול יותר ,מאשר הנדר
של חייו.
ישלוט בך .במילים אלה אלוהים אומר לנו" ,אני אפסוק מעליך ,על ידי העונג כולו שלי ,אתה תציית לי .אני נשבע כל חיי ,אני
אפסוק מעליך .העוצמה המלאה של זעמי שאני אשפוך עמכם ,שאם לא תציית מצותי".

שהראית רחמים
 Shewingרחמים בפני אלפים מהם זה לאהוב אותי ,ושמרו מצותי .אקסודוס 20:6

אלוהים אומר לנו כי אם אנחנו אוהבים אותו ,ואז אנחנו עליך לשמור מצוותיו .בפסוק זה שאלוהים גם נותן הגדרה של מי הוא
ייתן לרחמיו ,אשר מי לציית ,ואני מעריץ אותו ,כי הוא אלוהים מגדיר את זה בתור מי לשמור מצוותיו .זה גם אומר לי .אם לא תציית את
המצוות של אלוהים ,אז אלוהים יש סיבה להיות רחומה לך.

 .תראה את אלוהים
נראה לי ,ולהיות  yeהציל ,את כל הקצוות של כדור הארץ :כי אני אלוהים ,ואין אף אחד אחר .ישעיהו השליח

תסתכל אליי ,ולהיות  yeנשמר ,עשרת הדיברות הם חוקי האל .כדי לשמור על המצוות האלה ,היא לחפש את אלוהים הכיוון
שלך .כדי לציית לאל על-ידי שמירת מצוותיו הוא להסתכל לאלוהים ,להפגין את אהבתם לאל .רק מי לשמור את המצוות של אלוהים ,יש
תקווה הולך לגן עדן .אם אתה לא מאמין זה .עכשיו ,אתה צריך להבין את תורתו של ישו .כאשר אתה מבין תורות אלה ,תוכל לדעת כי
עשרת הדיברות הם אבן היסוד וקרן כל ישוע מלמד ,וכדי הישועה אשר אלוהים.

לאחר דיבר זה נשאר מדוברת
נשבעתי בעצמי ,המילה לא .הפה שלי בצדקת ,ולא אחזור ,כי לי תכרע כל ברך ,כל לשון להישבע 45:23 .ישעיהו

פסוק זה הוא דרך אחרת לומר" ,אני אלוהים ,ישלוט ,מאת העונג כולו שלי ,ולא כפי שאתה מוצא נוח לסגוד לי ".אלוהים אומר
"  ,ברגע המילה מדוברת ,זה לא להיות פקעה .אלוהים הוא כבוד מחויב למלא את
לנו כי הוא דיבר" ,המילה הוא נעלם לי מהפה הצדק,
כל זה הוא הוגה ,הוא יצור מוסרי של מי מילתנו שלו .כאשר אלוהים אמר משהו והוא לא יהיה האחרון לא יכול לשנות את דעתו.
האלוהים היא מילתו חי ,חי האלוהים רוח הקודש.
ללא ספק ,לומר זאת ,האל יש אני צדקתו וכוח :אפילו אליו יבוא גברים; כל זה הם רותח נגדו להתביש 45:24 .ישעיהו

דרך אחרת לומר רותח נגדו ,הוא אומר ,כל מי שיבוא ממושמע ,לאחר דברות האלוהים .זה גם אומר כי מי שונא אותך בגלל
לציות לחוקי האלוהים תדע בושה ,על השנאה שלהם מכם על יום הדין ,עבור מתי אתה שונא הקדוש של האל; אתה גם להראות את
השנאה שלך של אלוהים.
זוכר את זה ,ואת שהשמן עצמכם גברים :להביא אותו שוב אכפת לך ,הו יה שפשע נגדו 46:8 .ישעיהו

הביטוי" ,שהשמן עצמכם גברים ",יכול להיות  rewordedאומר" ,לחשוף את כבודו האישי ,ולתת כבוד ציות לאלוהים".
אלוהים הוא גם אומר לנו כי כל מי חטא ,של אי-ציות לחוקי האלוהים ,ניתן לשמור אם הם "שהשמן עצמם יהיו גברים של כבוד"
ולהתחרט על חטאיהם ,בקש מחילה מאלוהים.

זוכר את הדברים הקודמים של ישן :כי אני אלוהים ,ואין אף אחד אחר; אני אלוהים ,ויש אף אחד כמוני ,שהכריז על סיומו
מההתחלה ולאחר מהעת העתיקה הדברים לא נעשים עדיין ,אומר ,עצתי יעמוד ,ואני אעשה את כל התענוג שליIsaiah46:9-10 .
הדברים הקודמים של ישן ,זו הפניה לששת ימי הבריאה .אלוהים הוא מזכיר לנו כי הוא הבורא ,כדי להוכיח את זה ,הוא אומר
לנו שהוא יכול לחזות אירועים אנושיים וטכנולוגיים טבעי ,ארוך לפני שהם מתרחשים .רק אלוהים יכול לראות אל העתיד .השטן הוא
יצירה של אלוהים ,גם אנחנו ,כמו שהיה עם האיש ,השטן לא יכול לראות את העתיד.
" היא דרך נוספת של אלוהים אומר ,כי אנו חייבים לציית מצוותיו ,אנחנו קיימים
"עצתי יעמוד ,ואני אעשה כל העונג כולו שלי,
על-ידי ההנאה ,וזה על ידי הנאה בטח שנסגוד לו ,לא על ידי .העונג כולו שלנו.

פונים משם את הרגל שלך
אם אתה תפנה את הרגל מן השבת ,מלעשות את העונג ביום הקודש; קוראים השבת תענוג ,הקדוש של האל ,מכובד; ואזי כבוד לו,
לא עושה דרכים נאמן לעצמך ,לא למצוא הנאה נאמן לעצמך ,לא דובר נאמן לעצמך המילים 58:13 :ישעיהו

" כאשר תמקם את הרגל שלך על משהו ,הן הפעלת שליטה על זה .אז אם אתה מפעיל את
" ,אם אתה תפנה את הרגל מן השבת,
הרגל שלך משם ,אתה מחזיר את השליטה לאלוהים ,לשמירת השבת כפי שהוא מצווה.
" זה אומר לעשות דברים שאת רוצה לעשות .כי הם הנוחים לך ,או מה אלוהים מצווה
"מלעשות את העונג ביום הקדוש שלי
שלא נעשה קשה.
דוגמה לכך הוא כזה .כי אני כבר לעבוד את אלוהים ,נאלצתי לשנות את ההרגלים שלי .כדי להתאים את רצונו של אלוהים.
אלוהים אמר כי השבת מתחילה ביום שישי בערב בשעת בין ערביים( ,שמש למטה) ,ממשיך עד שבת בערב בשעות בין הערביים .זה
מצאתי להיות לא נוח ,כי הזמן של היום שבו השמש שוקעת משתנה משבוע לשבוע ,לחודש ,בקיצור זה אף פעם לא באותו הזמן של
היום .מסיבה זו החלטתי שאשמור על השבת מהשעה  18:00בערב שישי  6:00-18:00שבת בערב השנה ללא קשר כאשר השמש
שוקעת .זה נתן אחידות ועקביות הפעם.
החשיבה שלי היה כי היה לי שעון אמין המאפשר לשמור ,אם הקדמונים היו שעונים מכניים שאלוהים ללא ספק הייתה בשעה
 18:00שהחל השבת .הבעיה עם הצדקה הזאת היא שאני מחזירה מילים לפיו של אלוהים . .זה לא משנה כי לא היה להם שעונים ,מה
שחשוב הוא מה ציווה לא מה נוח בשבילי ובשבילך.
אחרי כמה חודשים זה ,הבנתי את זה עושה את זה שהיה מכתיב את אלוהים איך שהתכוונתי לסגוד לו ,לא לסגוד לו כפי שהוא
ציווה .ברגע שהבנתי את זה ,התחלתי מיד לשמירת השבת כמו אלוהים מצווה עלינו לעשות ,כאשר השמש שוקעת בערב שישי ,משנה
באיזו שעה של היום השעון אומר לי זה.
" להתקשר השבת היא תענוג להיכנס לתוך השבת השלום בידיעה כי אתה
"ולקרוא את השבת תענוג ,הקדוש של האל ,מכובד
יכול לקחת השמחה בקריאת מילים של אלוהים מן התנ ך ,ולדעת אם יש לך שאלות זקוק להדרכה ובאהבה ,יש לך יום אחד השבוע אתה
יכול לקחת הזמן כדי להתפלל לאלוהים ,כי סיים לששת ימי המעשה.

תחשוב על זה ככה .בשישה ימים את זה שבו עליך לתת מזון לגוף ,אבל בשבת .תשאיר את הצרכים של הגוף מאחורי ,באמצעות
תפילה לאל ,חרוץ ,חקר מילות האל הקדושות ,אתה נותן מזון לנשמה שלך.

ילדו של אלוהים
" אלוהים אומר כאן,
"ואזי לכבד אותו ,לא עושה דרכים נאמן לעצמך ,ולא למצוא הנאה נאמן לעצמך ,לא מדבר במילים שלך.
מהו אם לשמור השבת כמו שהוא פקודות של "לא ע י ההנאה שלך ,זה אומר ,אם אתה סוגד תמצא הנוח לך ,לא כמו אלוהים יש שמציבה
מצוות ארבע הראשונות ,ואז אתה תסגדו אלוהים בכלל ,אבל זו המצאה של משלך ,עם זאת ,כאשר אתה סוגד לאל כמו שהוא פקודות ואז
אתה נותן כבוד לאלוהים  ,להראות לו כבוד ,מה שאומר כי רואים את אלוהים שאתה אוהב ולא לסגוד לו ולא רק אותו.
כאשר תשמור את השבת ביום השביעי כמו שאלוהים ציווה ,ביצעת היום השביעי ,על-ידי המעשים שלך ,סימן בינך לבין
אלוהים .אתה אומר אלוהי היקום ,היוצר שלך ,כי אתה רואה אותו ,רק הוא האל שלך ,הוא בתורו מודה לך כמו להיות הבן שלו .בתור
בנו של אלוהים ,אתה זכאי הירושה של להיות הבן של מלך היקום ,את הירושה היא חיי נצח.
כל אדם שחיו אי פעם לילדיו של אלוהים ,אבל הם רק אלה אשר נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים כפי ציווה בניו של
אלוהים ,והראוי ולכן של הירושה.

להתענג לאלוהים
ואז אתה ואזי לענג את עצמך באל 58:14 .ישעיהו

ההפך להנאת עצמך יהוה ,הוא בשבילך למקם את עצמך כנגד האל .אתה לא מחשיב את זה בלתי אפשרי להראות פולחן אלוהי
היקום ,אם אתה עוסק בפעולות למקם אותך בניגוד הרצון ואת תורתו של אלוהים

ששת האחרון של עשרת הדיברות
ששת האחרון של עשרת הדיברות הם רשימה חלקית של ציוויים מוסריים של האל ,אותו הוא נתן לנו כך אם אנחנו חיים את
חיינו על ידי אותם ,תהיה לנו באותו הסוג של אישיות מוסרית אלוהים או כאשר היא נאמרת במקום אחר ,אנחנו נהיה "אחת עם אלוהים".

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

תחת מצווה זו כלולה ,כבוד ,רחמים ,חמלה ,וכו ' עבור אחרים.

לא תרצח
אתה לא תרצח .אקסודוס 20:13

ואזי אתה לא תנאף
ואזי אתה לא תנאף .אקסודוס 20:14

בחטא הזה כלולים ניאוף ,גילוי עריות וחייתיות.

לא תגנוב
לא תגנוב .אקסודוס 20:15

ברעך עד שקר
ברעך עד שקר נגד  thyשכן .אקסודוס 20:16

לא תחמוד
לא תחמוד לבית של השכן; לא תחמוד אשת רעיך ,או המשרת שלו ,או משרתת שלו ,או שלו אוקס ,או בתחת שלו ,או משהו .זה
רעיך .אקסודוס 20:17

לאלוהים יש עניין מרשה לגן עדן לאף אחד זה לא מוסרי כפי שהוא אלוהים מגדיר את המוסר .לכן שחובה לך לאמץ את ציוויים
האל מוסריים  .6ולגרום להם מי אתה ,אם תעשה את זה ,וזה איך אלוהים מגדיר אותך בתור "אחד עם אלוהים".
מעל ,לרבות ,את ציוויים מוסריים  6ברשימת עשרת הדיברות ,ישוע מלמד נקודות נוספות של המוסר .זה איך ישו ממלא חוקי
האל ,כאשר תקבל את כל אלה של האל מוסר ולשנות אותם מלהיות חוקי יקוימו ,היבטים של האישיות שלך ,כבוד אישי מוסרי תו אז
אתה נמצא רוח האל .

אני מוביל במורד השביל
אני מוביל בדרך של הצדק ,באמצע הנתיבים של פסק הדין ,כי אני עלולה לגרום לאלה שאוהבים אותי לרשת תוכן; וימלא את
האוצרות שלהם .פתגמים 8:20-21

 .זה למטרה זו כי ישוע נשלח לכדור הארץ כדי ללמד אותנו כיצד למצוא את הנתיב אל הצדק ,ולא מצאתי פעם איך עם ישו
בתור המדריך שלנו ,להישאר על השביל המוביל אל הישועה ,במקום אחד השבילים רבים אשר מוביל כיליון.
אתה ואזי סוגדים לאל האל והוא רק אתה ואזי לשרתMatthew 4:10 .
לסגוד למישהו או למשהו אחר מאשר אלוהי היקום הוא חטא .זה חטא בגלל שאלוהים הוא הבורא ,וזה אומר כי הוא היוצר שלך,
אז לסגוד אחד מלבד אלוהים הוא לא לעבודת הבורא שלך . .זה יהיה עלבון לאלוהים ,שאמר לנו .לחשוב עליו כעל לאבינו שבשמים .אל
תהיה חסר נימוס כלפי אביך .איזו מטרה יש לסגוד אחר היוצר שלכם? רק הבורא מציע תגמול שלנו באהבה ,כבוד ,צייתנות של הפולחן
שלנו .מה מלבד מוות אפשר לצפות מאלוהים .כל עוד אין אלוהים?
זה תקף גם יחד עם מה שאמרתי לעיל על לסגוד לאל בדרך חוץ מזה אשר לו יש כבר מאויתות .כפי שאולי שמתם ,פסוק זה,
 ,Matthew 4:10דומה מאוד נוסח אל הדיבר הראשון של אלוהים; אשר היא להראות כי ישוע מלמד אותנו את עשרת הדברות.
תהיה לא אלים אחרים לפניי .אקסודוס 20:3

הנתיב לחזרה בתשובה
בתשובה :מלכות השמים הוא בהישג ידMatthew 4:17 .
אם חטאנו או יש בהם חטא ,אז אתה חייב לחזור בתשובה החטאים הללו כדי לקבל מחילה .להתחרט על חטאיך היא לדעת קודם
כי חטאת .החטא היא לשבור את כל עשרת הדיברות .שאינו נוגד רוח הקודש ,זה לא חטא אם לא מכוסה על ידי המשמעות ואת הכוונה
של עשרת הדיברות ,וזו סיבה טובה למה אתה צריך לדעת מה עשרת הדיברות הם הכל על .פעם אחת להבין מה מהווה חטא ,אתה חייב
להביא כמה שיותר חטאיך עד הזיכרון הנוכחי שלך ,איתם טרייה בזיכרון שלך ,אז כנראה התחרטו שיש אי פעם שביצע החטאים האלו,
ואז ואז לאחר שאתה צריך התחרט חטאיך ,לבקש מאלוהים לסלוח לך .אם לא נחזור בתשובה ,בקש מחילה מאלוהים ,אלוהים לא יכול
לסלוח לך?
ברגע זה נעשה ,עליך לעבוד לקראת שנותרו ללא חטאים לשארית חייך( ,הליכה בדרך של יושר); אחרת אלוהים יודע שאתה
לא באמת מתחרט כלל וכלל .זה יכול להיעשות על ידי למידה ,לדעת ולחיות על ידי עשרת הדיברות ,את תורתו של ישו ,כמו גם את שאר
מילות האל הקדושות נתון הספרים של התנ ך כמו.
עשרת הדיברות הם חוקי האל ,היסוד של כל פולחן האל אמיתי ונכון .אם לימדנו אותך מילדות עשרת הדיברות נתמלאו על ידי
ישוע על הצלב עד לנקודה כי הם מיושנים ,חשיבות לנוצרים ,אני שואל אותך ,היכן בתנ ך אתה יכול למצוא מילים כאלה .לא תוכל
למצוא אותם בתנ ך ,וזה בגלל זה ,אני זוכר ולהשתמש אמיתה של אלוהים" ,אם אלוהים אומר ,אז זה נכון ,אבל אם אלוהים לא תגיד
את זה ,אז זה שקר ".כאשר אתה קורא את דברי האלוהים בתנ ך ,אז אתה יודע כי אלוהים אמר את זה .אם אינך מצליח למצוא את
המילים האלה ,שאתה מאמין כדי שידברו על ידי אלוהים בדפים של התנ ך ,ואז המילים האלו הם שקרים ,ולא של אלוהים.

? אתה מעל לחוק של אלוהים
בכתביו של  Paulיש פסוק ,כאשר הוצא מהקשרו ,יכול להמליץ לך שאתה מעל תורתו של אלוהים.
אך אם  yeלהיות מובלים של הרוח ,יה אינם תחת החוק .הגלטיים 6:18

מה פירוש  ?Paulכשהוא אומר שאתה לא תחת החוק אם יש כבר שמת לב ,כל  Paulכתב עד כה ,אתה תדע כי  Paulלא אומר
שאתה כבר לא כפופים במוסריות של האל ,אשר מה החוקים שמעניק זהות ,אך כאחת ברוח ,אתם לא עבד של החוק ,אבל יש את החוק
על ליבך יכתב ויהיה מוסר האל מוסר שלך  ,ובכך הצבת את עצמך מעל החוק ,כי זה כבר לא החוק יקוימו ,אך היבט של אישיות משלך,
כבוד הצביון המוסרי .זה מה שם אותך מעל החוק ,לא בניגוד לחוק.

יירש את מלכות האלוהים?
כדי להפוך אותו ברור מה הוא מדבר .Paul ,ואז נותן רשימה של החטאים כי הם לידי ביטוי כאשר אתה מאפשר לעצמך להילקח
על ידי היצר החייתי שלך.
העבודות של הבשר הם הרישומים ,אשר הם אלה;
בגידה ,ניאוף ,טומאה,Lasciviousness ,
עבודת אלילים ,כשפים ,שנאה ,סטיה,
אמולציות צפות ,זעם ,מריבות,Seditions ,
היא כפירה ,מלא קנאה על המזל ,רציחות ,שיכרות,
 Revellingsכזה כמו :אשר אמרתי לך בעבר ,כמו גם אמרתי לך בזמן האחרון ,כי הם אשר לעשות דברים כאלה לא יירש את
מלכות האלוהים .הגלטיים 5:19-21
יש דעה רווחת כי כנוצרי זה לא חשוב לך .להסתיר את עשרת הדברות ,כי אתה נושע באמונה שלך .אם זה נכון ,אז למה  Paulנותן דיון
לגבי היבטים של עשרת הדברות?
וזה לא בגידה וניאוף המהות של המצווה השביעית" ,אתה ואזי לא תנאף?"
לא עבודת אלילים ,מהות השניה?
לא רצח ,המהות של המצווה השישי" ,לא תרצח?"
אם אתה לוקח את הזמן כדי ללמוד ולהבין את שאר החטאים האלו ברשימה על-ידי  Paulהפסוקים הנ ל ,תגלו כי הם גם מתייחסים אחד או
יותר של עשרת הדיברות .בכך  Paulמלמד את עשרת הדברות ,והוא  Paulהנביא לישו ,נכון נכון שאנחנו שומרים את עשרת הדיברות?
כי הם אשר לעשות דברים כאלה לא יירש את מלכות האלוהים.

 Paulואז מודיע לנו ללא כל ספק כי לעסוק מעשי חטא מסיר את כל סיכוי יורשות את מלכות האלוהים .פעולה זו מעניקה תמיכה מלאה לכל
זה הם אומרים את זה גם כן .כפי שאולי שמתם לב החטאים הללו רשומים היבטים ציוויים שישה מוסרית רשומים גם עשרת הדברות.

המוסר של אלוהים
אבל הפרי של הרוח ...אהבה ,שמחה ,שלום ,Longsuffering ,עדינות ,אלוהים ,אמונה ,הענווה ,מתינות:
נגד כזה אין שום חוק .הגלטיים5:22-23 ,

 Paulואז ממשיך לתת רשימה של אלה היבטים מוסריים של הרוח .אין שום חוק נגד הדברים האלה כי הדברים האלה הן היבט
של המוסר של אלוהים ,ולכן הם צדיקים ,רק חוקים אלה הוקמה על ידי השטן דרך בבשורה שקרית שלו ,יגרום כגון אלו חוטאים.
ברצונך ללכת בדרכים של אלוהים או השטן ,הבחירה היא שלך .כתביו של  ,Paulהוא נתן לך חינוך בדרכים של אלוהים ,באותו
זמן שאתה מבין איך לא ללכת בדרכים של השטן ,באיזו דרך אתה בחר ללכת?

