תורתו של ישו
פרק 2
מי ומה הוא המשיח?
לפני שנמשיך עם תורתו של ישו ,אני רוצה לשאול ,מישהו מכם שמתם לב וכך עד עכשיו שהשתמשתי פסוקי התנ ך לתת הבנה
למילים אלה כתוב בברית החדשה אשר דיבר ישוע?
אני לא בטוח מי המציא את הרעיון כי יש זקן ,התנ ך ,אך בכך שנתתי ההבנה של מה שמלמדים את הספר  Matthewעל ידי
פנייה פסוקים מצאו בספרים של הברית הישנה ,באתי למסקנה כי אין זקן ,התנ ך  ,אבל רק המשך של מה שאלוהים מלמד אותנו מן לפני
לידתו של ישוע ,המשך של מה שישו מלמדת אותנו .יש אין קו התיחום או הפרדה ,רק זרם מתמשך של ללמד את השיעורים באותו כפי
שאלוהים תמיד ניסה ללמד אותנו .אחרי הכל ,ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,אבל הוא אלוהים בדיוק אותו הדבר .ישו הוא המהות של
אלוהים ,וזו הסיבה שישוע הוא המשיח.
שלי בניסיון להבין את הקשר בין אלוהים האב ,אלוהים .אלוהים-בנו ,ביקשתי אלוהים בתפילה לתת לי הבנה .הוא ענה לי על
ידי מתייחס לי מספר משלי פרק  8והתחלה עם פסוק  20דרך החרוז האחרון  .36בפסוקים אלה ,אשר אני אעזוב אם תקרא בעצמך,
המשיח מציגה את עצמו עבורנו ,שנים לפני שהוא נולד ב בשר ודם של ישוע מן הרחם של האישה ,מרי .במבוא זה הוא נותן הבנה כלשהי
לגבי היחסים בין האב והבן .מתוך פסוקים אלה שיש לבוא עם הבנה שמבוסס על החיים האישיים שלי חוויות .הרשימה הבאה היא איך
באתי לחשוב על ישוע.

סמליות
את היד ואלדו
בצעירותי הייתי קורא נלהב .מדע בדיוני היה ,משם הנושא האהוב אך גם היה לי עניין רב בקריאת ספרים של מהתקופות
ההיסטוריות ,מקומות ,אנשים ,כמו גם יומנים של המדע .ספר שקראתי ,אבל אני לא זוכר .זה התואר וגם היוצר שלה ,המסייע לתת לי
משמעות היחס בין אלוהים האב ,אלוהים הבן ,היה בסיפור תיאור של משהו שאחרי אחרי קריאת הפסוקים שהוזכרו לעיל ,פתגמים ,נתן
לי הבנה טובה יותר של זה שיחסים מזה המילים של פתגמים נתן לי בכוחות עצמם.
בספר ,הוא סיפר על האיש הזה היה סוג של מחלת שרירים ,שהותיר אותו בעצם משותק בכל הגוף .בגלל ההשפעה של כוח
הכבידה של כדור הארץ הוא הצליח ללכת או אפילו להאכיל את עצמו .לעקוף לקות זו הגבר המציא מכונה אותו הוא מכנה "היד ואלדו"
אשר הוא יכול לשלוט ,רק קטנה בתנועות של אצבעותיו .ביד הזאת הוא היה אז מסוגל לטפל בצרכים שלו.

 .זה זה "היד ואלדו" זה היה שלוחה של עצמו ,שהיה תחת שליטתו .זה היה חלק ממנו אך נפרדים ממנו .זה כמו שאני רואה את
ישוע .ישו הוא חלק של אלוהים ,אבל ,האדם ואת גופו של ישוע ,הוא נפרד מן האב ,אך תמיד סיומת של האל ,לכן ,אשר ישוע מדבר זה
של אלוהים בדיוק כפי שהוא וכשהאל מדהר האב.
אני מקווה שההסבר עזר לך ,כמו שהיא חשובה לי .באתי כדי להבין כי לאורך כל חיי ,אלוהים מנחות אותי .לנקודה הזאת בחיים
שלי .בלתת לי לקרוא רומן מדע בדיוני זה ,הוא איפשר לי למצוא הסבר על מערכת היחסים אב-בן נוח ,ולכן יכול להבין .אולי דרכי,
אלוהים נתן הסבר .אתה גם יכול להיות נוח עם גם כן.

האווטר
יש אנלוגיה נוספת שמסייעת לתת הבנה לקשר הגומלין אב-בן .אם אי פעם ראית את הסרט "אווטר" תבינו שיש בגוף האווטאר
חיים אבל אין נשמה או מודעת משל עצמו .כאשר האדם נכנס לחדר הזה הוא היה אז מסוגל להשתלט על הגוף ,ובכך מעבירה את אישיותו
לגוף של האווטר .זה גם עוזר לי להבין את גופו ודם של ישוע נשלט על ידי רוח האלוהים ,ישו.

? ומי הקדושים של אלוהים?
העניים ברוח
אשרי העניים ברוח :כי להם מלכות השמיםMatthew 5:3 .
כדי להיות שפל רוח הוא להיות ללא אמונה חזקה .אני מניח שישוע אומר כי אלה אשר אינם רוחנית על ידי הטבע ,ואז הופכים
המתפללים האלוהים מן הדברים אותם לימד אותם על ידי ישוע .ואז נותן להם סיכוי גדול יותר מלראות את האמת האלוהית ,ובכך נכנס
לגן עדן ,מאשר אלה הדתית של מי שמאמין מבוססים על בסיס מוצק ספוגים שגיאה .אם הבסיס הזה בטעות ,זה יהיה הרבה יותר קשה
להם לקבל את האמת של אלוהים כאשר האמת ניגודים עם מה .שהם מאמינים ,למרות לאמונה הזאת מבוססת על השקרים של השטן ,לא
יכול להיות נתמך על ידי כתבי הקודש של אלוהים.
מישהו שהוא עני .רוח  ,שאין כל דתי למעין המשרד מאמין לא ייתפס למעלה או שולל מכל השקרים של השטן ,לכן יהיה סביר
להבין את האמת של אלוהים כאשר הם שומעים את זה.
 .זה גם כתוב כי לאלה יש אין אמונות דתיות ,ואז אתה מתעמת עם אלוהים האב ביום הדין יקבל אלוהים ברגע שהם ראו אותו
במו עיניהם .יהיה להם רק סיכוי להיכנס לגן-עדן ,אם הם היו בעצם אנשים במהלך חייהם ,רק חסרה את ההיבט של לסגוד לאל כפי
שהוא מצווה .אם תדחה אלוהים ,כמו גם את נקודות שלו של המוסר ,אז אתה לא שפל רוח ,אתה לא מוסרי ,כי הבדל חשוב.

הם אבלים-קריעה הזה
אשרי הם מתאבלים( ,להתאבל על אדם אהוב שנפטר) :שכן הם נחמהMatthew 5:4 .

עבור אלה אשר לא יודעת אלוהים או תסגדו לו כמו שהוא פקודות ,אז אובדן אדם אהוב יכול להיות קשה עבורך .כאשר אתה
יודע אלוהים ,באופן אישי ,אינטימי ,האבל לא יהיה כל כך חמורה ,לך תדע כי אם אהוב הזה היה אחד עם אלוהים ,אתם נשארים ברוח
של האל ,ואז שניכם נהיה שוב יחדיו בבית של האל .זה דבר חמורה עבור אלו שלא יודעים את אלוהים ,כי אין להם את הידע או
האפשרות של תחיית המתים לתוך חיי נצח.
זה ההרגשה שלי כי אם אחד שנפטר היה אחד עם אלוהים ,אז המוות הוא משהו לשמוח ,כי הדבר הבא כי אדם זה הוא מודע
מתנהגת בנוכחותו של אלוהים .אלפי שנים עלול לפוג מן הגוף האנושי שלך מת כדי כשאת עומדת לפני אלוהים ,אבל שעבר אבל כהרף
עין.

מהו מוות?
שני הפסוקים הבאים מתאר אלוהים מוות.
שמת לא מבטחך הנסיכים ,ואף לא בנו של האדם ,אשר שאין עזרה .נשימתו גת הלאה ,הוא  returnethלארץ שלו; בזה ביום
מחשבותיו לגווע .תהילים 146:3-4

אני עברתי לתת אזהרה בנוגע לנושא זה .אני עשיתי את זה בעצמי ,לפני שהבנתי את השלכותיו .בקוד המוצג למעלה פסוק
 ,Matthew 5:4ישוע אומר לנו את זה לפנות לאלוהים ,הוא ינחם אותנו בשעת מצוקה וצער .מה שעשיתי בעבר ,אני מודע לכך הכי גם
עושה כשאתה זקוק לדבר עם אלה שאנו אוהבים מתו ,הוא לדבר עם המתים .מי מת של הגוף האנושי מת עד תחיית המתים ,הם לא
שומעים אותך .מה פסוק זה אומר לך ,לא לדבר עם המתים ,אבל פונים לאלוהים ,ולא לדבר איתו ולשאול אותו לתת לך נחמה .אלוהים
יענה לך; המלח האהוב שלך לא יכול לענות לך ,הם מתים .כשאתה מדבר עם המתים .ראה זאת להתפלל אל המקום האהוב שלך ,במקום
לאלוהים .לא לצער לשבור הדיבר הראשון של אלוהים .מתפללת רק באלוהים לנוחות ,אחרת אתה מסתכן .שיקול דעת.

הענווים
אשרי הענווים :יירשו את הארץMatthew 5:5 .
 Meekכמו :עניים או צנועים .זו לא הגדרה מלאה עם זאת .קונקורדנציה תנ ך גם מגדיר  Meekכמו,
"
המילון באנגלית מגדיר"
עניים או צנועים ,אבל אם אתה מסתכל על כל האירועים בתנ ך שבו אלוהים מתייחס למי הם הענווים ,אני רואה הגדרה משוכלל יותר
מבחינת ההגדרה של אלוהים.
שהצייתנים יהיה לאכול ולהיות מרוצה :הם בסדר תודה לאל זה לחפש אותו :הלב שלך נחייה לנצח .תהילים 22:26

" בפסוק זה היא הפניה:
המילה"מחפשים
 .אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; והעיניים שלו זה לחפש אותי מוקדם (בחריצות) אמצא לי .פתגמים 8:17

זה אומר ,מי לקחת את הזמן ,המאמץ לחפש את אלוהים עבור עצמם ,על ידי מחקר ,מחקר ,למצוא את אלוהים ,ואני ולכן הם
 ,Meekבעוד אלה רק קורא את התנ ך ללא התחשבות מה אלוהים אומר אותם ולקבל עם אמונה עיוורת את אשר נאמר להם על ידי
אחרים ,בנראה להיות מוביל מדרך הישר על ידי שקרים תרמיות בבשורה שקרית של השטן.
שהצייתנים יהיה מדריך הוא שיקול :ו שהצייתנים הוא ילמד את דרכו .תהילים 23:27

" הוא הפנייה את הבשורה של
" בפסוק זה הוא הפניה אל האל ,כמו גם ישוע המשיח .הביטוי"הוא ילמד בדרך שלו,
המילה"הוא
אלוהים ואת כל זה האלוהים ולהגדיר העריצו ,אני זה כמו עשרת הדברות ,כי בהם תוכלו לראות בכל הדרכים של אלוהים.
זכור :עשרת הדיברות הן סיכום של מכלול הבשורה הקדושה של אלוהים .הפסוקים הבאים לחזק את זה; זה הפניה אל אחרית
הימים.
אבל שהצייתנים ירשו את הארץ; וטעמו יהיה עצמם השפע של השלום .ויצף תהילים
כאשר אלוהים עלתה על פסק הדין ,כדי להציל כל שהצייתנים של כדור הארץ; תהילים 76:9

" הוא התייחסות יום הדין.
"כאשר אלוהים התעוררו על פסק הדין,
" הוא הפניה הקדושים האלוהים ,מי תוסר לתוך העננים עם ישוע על ביאתו השנייה
"כדי להציל כל שהצייתנים של כדור הארץ,
שלו.
האל  liftethאת הענווים :שאנו הרשעים עד היסוד .תהילים 147:6

" הוא התייחסות נוספת ההלקחות.
"האל  liftethאת הענווים,
ההיפך " 'Meekנמצא"רשעים",לכן  Meekהם הקדושים של אלוהים ,מי לשמור את המצוות של אלוהים ויש עדות של ישוע
המשיח.

קדושי האל
" הוא הפניה אל כל אשר לא מתאימות ההגדרה של ישוע מי הקדושים של אלוהים הם ,אשר הולך
"שאנו הרשעים לקרקע,
כדלקמן:
אלה לשמור על המצוות של אלוהים ,יש לך העדות של ישו; התגלות 12:17
 .הנה הסבלנות של הקדושים :הנה הם לשמור על המצוות של אלוהים ,והאמונה של ישו .התגלות 14:12

בין שני הפסוקים הנ ל ,אתה יכול לראות הן הקדושים של אלוהים כמה ספציפית כי ישוע הוא בהגדרת שלו של מי? שני
הפסוקים שיהיה ברור כי עליך לשמור או לציית לעשרת הדברות .לא רק אלה אשר נוח לך ,אבל את כל העשר .אז אלוהים עושה את זה
ברור כי עליך לקבל גם את עדותו ואת האמונה( ,אמונה) כי ישוע הוא אלוהים בדמות אדם זה כולל גם את הדרישה שאתה מקבל את
תורתו של ישו תורתו או דבר האלוהים.

עבור האלוהים לקח הנאה באנשים שלו :הוא לייפות שהצייתנים בגאולה .תהילים 149:4

" הוא הפניה אל הגאולה ואל חיי נצח ,כי ניתנת הקדושים האלוהים ,אשר הם לשמים למעלה
"הוא לייפות שהצייתנים בגאולה,
עם ישו.
אבל עם צדקתו יהיה לשפוט את העניים ,והוא גוער בהון עצמי עבור שהצייתנים של כדור הארץ :הוא יהיה .הכה את כדור הארץ
עם המוט שלו לפה ,ואני עם הנשימה של השפתיים שלו האם הוא לקטול את הרשעים .ישעיהו 11:4

מי הם הקדושים של האל (הענווים) ,לעלות לשמים למעלה עם ישו בעננים ,כאשר ישו חוזר לכדור הארץ .הם לא יצטרכו לקבל
פני האל ביום הדין ,למעשה יעמדו בצד של אלוהים.
העניים ברוח ,לא נתקל סגדו לאל הוא המצווה ,יהיה חייב להישפט ,אבל בתור אלוהים אומר לנו לעיל",אבל עם צדקתו הוא
" .מה שאומר לי ,כי מי לא אוהב אלוהים כי אין להם שום ידע של האל ,או בגלל שקריו של השטן לא מאמין כי יש
תשפוט את העניים
אלוהים ,הם יישפטו מבוסס על מה טוב הם חיו את חייהם אחרת .זו מתייחסת במוסריות של אלה אשר הם שפל רוח .אם המוסריות
שלהם הוא קרוב או שווה למוסריות כפי שמציבה את ציוויים מוסריים  6ברשימת עשרת הדיברות ,כמו גם אלה המועברים על ידי
אלוהים ,גם אם הם בקיאים ציוויים אלה ,עדיין ייתכן ויש סיכוי להיכנס לגן עדן .זה אומר כי מי שפל רוח הם אלה שאינם בקיאים
אלוהים של .אם מוצגים אלוהים של? אז אתה דוחה את זה על שקריו של השטן ,אתה לא אחד של העניים ברוח.
עבור שהצייתנים גם יגבר השמחה על יהוה ,העניים בקרב גברים אשמח ב המבורך של ישראל;  29:19ישעיהו

אלה שאינם בקיאים חוקיו( ,העניים ברוח) מי פעם אחת הם מובאים פנים אל פנים עם האל ביום הדין ,ואלוהים יהיה שהומר על
ידי האמת שלו ,ובכך להיות אחד עם .Meek
יש עוד ,אבל עם פסוקים אלה המופיעים יש ,לדעתי שאתה תראה יותר להשלים את ההגדרה של המילה " "MEEKכמו גם

את אלה אשר מייצג את "שפל

רוח" הם אלה אשר הם הקדושים של האל ,לשמור את המצוות של אלוהים ,אשר מקבל עדותה של

ישוע הוא אלוהים בדמות אדם .בתנ ך המילה  MEEKלכן הפניה הקדושים האלוהים.

צמא אחרי הצדק
אשרי הם אשר רעב וצמא לאחר צדקתו :כי הם בסדר להיות מלאMatthew 5:6 .
" מוגדרת על-ידי המילון כמו :מי הוא תמיד מתנהג על פי קוד דתי או מוסרי.
המילה"צדיק
קונקורדנציה תנ ך מגדיר צדיקים כמו :חף מפשע או קדושה.
זכור :המילה "קדוש" אומר אמת או אמת ,לכן להיות צדיק זה לדעת לא רק אלוהים של ,אבל לחיות את החיים שלך את
האמת.

אני מוצא את הגדרות אלה איננו מתאים למשמעות של כוונתו של אלוהים עם זאת .אני מרגיש כי בהגדרה התנ כית הכי טוב של
המילה צדיק ניתן למצוא שני הפסוקים הבאים.
היה בימי הורדוס ,מלך יהודה ,כומר מסוים בשם זכריה ,הקורס של אלי אליאב :אשתו הייתה של הבנות של אהרון ,קראו לה
אליזבת .ושניהם היו צדיקים לפני אלוהים ,נכנסת כל המצוות ואת התקנות של האדון ללא רבב .לוק 1:5-6

כפי שאתה רואה ,אלוהים מגדיר את אלה שאינם צדיקים כמו הליכה כל המצוות ואת התקנות ובחקותיו .משמעות הדבר היא
כי הם כל הזמן ,Observed ,חיו על-ידי ,עשרת הדיברות ,ואת כל שאר מצוות אלוהים מתייחס כאל תקנות נכתב על ידי ידו של .Moses
לכן כד י להיות צדיק ,אתה גם בטח כמו אביו ,אמו של יוחנן המטביל היה ,בהסכמה עם חוקי האל .המוסר הוא חלק חזקה של חוקים או
דרכים של אלוהים ,כך שהוא צדיק עליך להיות מוסרי כפי שאלוהים מגדיר את המוסר.

הנדבן
כי :שכן הם בעלי הרחמיםMatthew 5:7 .
" מוגדרת על-ידי המילון כמו :למי שיש לו החמלה ,הרחמים ,מחילה ,האנושות ,נדיבות כלפי הזולת .זוהי הגדרה
המילה"רחמים
זהה בעיקרו של דבר נותן הקונקורדנציה .אז מה אלוהים אומר או ללמד אותנו כאן היא אם האישיות ואת התוקף המוסרי שלנו כוללת
תכונות אלה ,בשילוב עם לסגוד לאל כפי שהוא מצווה ,אז אנחנו הסיכוי הטוב ביותר יתקבלו בברכה על ידי אלוהים ,לבוא לגור איתו
שלו הביתה ,המהווה גן עדן.
אני גם רוצה שתיקח הערה רחמים הוא הצבע של מוסר ,זה אומר כי ישוע מלמד אותנו ערכה של המוסר שבה לחיות את חיינו.
אם אתה לוקח קרוב תסתכל האחרון שישה עשרת הדיברות ,תמצאו גם הם בסיס מוסריות .אלוהים הוא ישות מוסרית ,והוא רוצה אותנו,
מי הוא מתקשר ילדיו ,כדי להיות מוסרי באותה מידה .אלוהים קורא לנו לאמץ את המוסר שלו ולעשות את מוסריותו המוסר שלנו כצדיק.
אם אלוהים מדבר זה ,זו האמת .אלוהים דיבר רק ,אתה לפי האמת שלו? ? אתה צדיק

לב טהור
אשרי טהור לב :כי הם יראו את האלMatthew 5:8 .
" מוגדרת בתור :מזוהמת נקייה ,בריאה ,תקינה ,חף מפשע ,מוסרית .השאלה נשאלת ,של מה טהור לב תקינה ותמימה
" Pureבלב,
של? כי מטרתו של המקרא היא ללמד אותנו בדרך הישר ,כמו גם מלמד אותנו של החלופה איזו היא דרך שמה ,אשר דרכו של השטן
בבשורה שקרית ,אז זה מרמז לי כי טהור בלב הם למי ללכת בדרכו של הצדק ,לא בדרך של השטן .זה אומר לי כי ישנם שתי הבשורות
בעולם הזה ,ואת זה הכרחי עבור לנו להבחין בין האמת והשקר ,עם ישו כמו שפרד שלנו בחיים ואת המדריך שלנו במחקר שלנו החרוץ
של התנ ך ,אנו יכולים להיות טהור בלב .זה מסיבה זו לתת לכל מי יקרא ,מחקר זה של תורתו של ישו ,כך הם יבואו לדעת מיהו אלוהים
דרך הידע של מחקר חרוץ ולא על ידי אמונה עיוורת.

אמונה עיוורת
כאשר אתה מקבל כי אשר נאמר לך על ידי מישהו שאתה רואה .באמת ,כמו ההורים שלך כשאתה צעיר או קלי ,אך לא נראה
לתנ ך בעצמך כדי לוודא מה שנאמר לך ,אז זה הוא מקבל על ידי אמונה עיוורת .זהו כלי הגדול ביותר של השטן מרמה אותך.
אולי כדאי להבין משמעות שלי :אני לא מאמין כי ישוע הוא בן האלוהים ,אני לא מאמין שיש האל ,שיצר את היקום .להאמין רק
דורש קבלת כל זה נאמר לך על ידי מישהו אחר .כל החיים שלי סיפרו לי על-ידי אחרים כי אלוהים ברא את העולם ,אני תמיד קיבלתי את
זה נכון .עד לאחרונה ,בפברואר  ,2007מעולם לא לקחתי את הזמן והמאמץ כדי למצוא הוכחה שזה נכון ,כמו שאמרתי;  .קיבלתי את
אשר נאמר לי .זה אמונה עיוורת.
עם לימוד אינטנסיבי ,מחקר בכתבי התנ ך ומחקרים היסטוריים ,כדי לקבוע את הדיוק ואת הנבואות של התנ ך ,כעת אני יודע
עם המשכילים ידע כי אלוהים הוא אמת ולאחר שהוא ברא את היקום ,והוא כי נתן כהוכחה שלו אמת ,נבואות מאות ואלפי שנים לפני
שזה קרה .מי עוד חוץ הנצחי של האל יכול לעשות דבר כזה?

הידע משכיל
אני לא מאמין באלוהים ,אני יודע בוודאות משכיל כי יש אלוהים ,וזה גם אומר זה הכרחי כי אני מציית מצוותיו ,לחיות את חיי
בתוך המנחים המוסריים הוא מאוית עשרת הדיברות ,תורתו של ישוע .אלוהים מציע ניסוח מחדש עבור מי לציית לו ,אני חפץ כזה של
ניסוח מחדש ,אבל כשעליתי להכיר את אלוהים באופן אישי ,אינטימי ,בגלל שלי לימוד ומחקר ,אציית כי באתי לאהוב את אלוהים ואת
כל מה שהוא מייצג .שלי פולחן האל אינה מבוססת על אמונה עיוורת אלא על ידע המשכילים.

רודפי
אשרי רודפי :כי ייקרא להם לילדיו של אלוהיםMatthew 5:9 .
יברך הם אשר נרדפים של הצדקה :כי להם מלכות השמיםMatthew 5:10 .
" כי אתה אוהב את
אם הגוף האנושי שלך נהרסת ונרצחה בגלל שהעדות שלך של תורתו של אלוהים ,אז אתה"נרדפים ' הצדקה.
אלוהים .אלוהים .-יותר מאשר את החיים שלך ,אתה תהיה קדושה של אלוהים ועל קבלת פנים בגן עדן.
אשרי ,כאשר גברים יהיה לאזרח ,רדפו אחריך ,ואני אומר כל מיני סוגים של רוע נגדך באופן כוזב ,למעני .לשמוח ,ולא ניתן לחרוג
שמח :מעולה .הנה הפרס שלך בגן עדן :כי אז היא רדפה הם הנביאים אשר היו לפניMatthew 5:11-12 .
אם אתה נרדפים בגלל את האמונה ואת האהבה של תורתו של ישו ,לשמוח עבור הרדיפה הזאת ,עבור הפרס שלך יהיה גן עדן.

נרדפו לך אי פעם?
חשוב על זה כעל אזהרה ,אם אתה קורא לעצמך נוצרי ,אז למה אתה אף פעם לא נרדפו?  .תחשיב את זה; לעשות לך להגשים
את ההגדרה של ישוע של מה זה להיות הקדוש של אלוהים" ,מי לשמור על מצוות האלוהים ויש עדותו של ישוע המשיח?" אם אתה לא
למלא הגדרה זו ,אז אתה לא הקדוש של אלוהים ,רוב הסיכויים הם מסונוור בבשורה שקרית של השטן ,ולכן השטן לא רדפו אחריך.

מלח הארץ
אתם מלח הארץ :אבל אם המלח איבדו  savourשלו ,שבעזרתו יהיה זה להיות מלוחים? זה מתוק"להיות טוב עבור שום דבר ,אבל
לגרש אותם ,וכדי להיות הנפוצה תחת כף הרגל של גבריםMatthew 5:13 .
מלח זה אשר שמת על האוכל שלך כדי להוציא או לשפר את טעמו .ללא מלח האוכל יהיה טעם תפל ,המייללת .מה ישו מלמד
אותנו כאן הוא שיש לנו מי הם הענווים של כדור הארץ ,ולשמור מצוות האלוהים ,המלח אשר נותן טעם לכדור הארץ .זה לנו מי הם
הענווים ,אשר נותן אלוהים אושר בעולם הזה ,מבלי שהוא אחרת ימצא את זה תפל ולא מושך .ישוע אומר לנו בפסוק זה כי אלוהים רוצה
ומעוניין האהבה שלנו בדיוק כמו שאנחנו צריכים ואת הרצון אהבתו.

האור של העולם
יה הם האור של העולם .לא יכול להיות הסתרת עיר הינו ממוקם על הגבעה ,גם גברים עושים נר ,שים את זה מתחת לחבית ,אלא
על פמוט; זה נתן לאור בפני כל הנמצאים בבית . .תן את הפנס .כן לפני בני אדם ,כי הם עשויים לראות עבודות שלך טוב ,להאדיר את אביך
אשר בגן עדןMatthew 5:14-16 .
אנחנו תמיד חושבים האלוהים ככתוב האור שאליו אנחנו מחפשים הדרכה ,כיוון ושלום .בפסוקים אלה ,ישוע מלמד אותנו כי
כאשר אנחנו מראים את אהבתנו לאלוהים על ידי שמירת מצוותיו ולכתוב את חוקיו על ליבנו ,כי אז אנחנו האור שיכול לבהוק הדרך
בשביל כל אלה אנחנו נפגשים .זה לא נכון אלוהים של ,כי אנחנו עשויים להיות פמוטים האל ,דרך שלנו לשמור מצוות האלוהים  ,נותנת
אור לכל מי לאיבוד בחשכת שקריו של השטן.
כל זה אתה קראת עד כה  Matthewפרקים  5 ,4היבטים של המוסר ,המוסר של אלוהים להיות ספציפיים .ישוע מלמד אותנו כי
אם אנו לאמץ את כל התכונות המוסריות הללו ולהפוך אותם שלנו ,כי אנחנו ואז תהפוך את  Meekו את הקדושים של אלוהים ,תענוג
לאלוהים.

ישוע ממלא את החוקים ואת הנביאים
כפי שציינתי קודם לכן ,ששת האחרון של עשרת הדיברות שישה של ציוויים מוסריים של אלוהים ,אלה אשר ישוע מלמד
אותנו ,הינם חלק מהתפקודים איתם .זה מראה לי ,כי ישו הוא לא רק מלמד אותנו שלו לכללי המוסר ,אלא מלמד אותנו עשרת הדברות,
וכי תורתו של ישו הם לא לבדי ,אבל מתבססים על אבן פינה כי הם עשרת הדברות אשר מהווים את הבסיס עבור כל פולחן אמיתי ונכון

של אלוהים .ישוע הוא לא רק מלמד אותנו את עשרת הדברות ,אבל הרחבה על משמעותם .ישו ובכך ממלא תורתו של אלוהים ,על ידי
לקיחת אשר לא הושלם ,עשרת הדיברות ,ומביא אותם עד לסיומו.

השטן שקרים
נוצרים רבים נאמר על ידי הכנסיות שלהם עשרת הדיברות התגשמו על ידי ישוע על הצלב ,ובכך טיוח מיושן והם כי עשרת
הדיברות אינן חלות על הנוצרים ,כי הם היו אבל הסדר זמני בין יהודים לבין אלוהים.
בפסוקים הקודמים אנו לומדים על ידי ישו ,אלמנטים של המוסר ,וב זה כמו שש המצוות המשקפים המוסריות של אלוהים ,אלה
אשר ישוע מלמד להרחיב על שישה אלו ,וזה אומר כי המצוות של אלוהים לא התקיימו עד לנקודה של עיבוד מיושן ,וכי במקום הם
הבסיס של כל תפילה אמיתית והצדיקים של אלוהים .זה שאני משוכנע ניתנת תמיכה על ידי ישוע בעצמו במקורות הבאים.

 .לא באתי כדי להרוס
לא באתי כדי להרוס את החוק ,או הנביאים :אני לא להרוס ,אלא כדי להגשיםMatthew 5:17 .
ישוע אומר לנו במילים שלו שיש לו לא באים להרוס את החוק או הנביאים .או שאתה מאמין דבריו של ישוע ,או אתה .מאמין
לשקרים של השטן.

כדי למלא
? נתת התחשבות מה אלוהים אומר כשהוא אומר שהוא הגיע כדי למלא? אני יכול להבין את הגשמת של חוקי ,אך מה אלוהים
" פירוש המילה; כדי להשלים ,או להביא לסיום .עם זה בחשבון,
אומר כאשר הוא מפנה להגשמת הנביאים? המילון אומר לנו כי"להגשים
אני יכול לראות בשום אופן אינה הגדרה זו מציעה כי זה גם חייב להיות שניתנו מיושן ,כאשר הוא הביא לסיום.

נביא
אני אשאל את השאלה ,כיצד אתה מביא נביאים לסיום לא אזכור להשמיד אותם? זה מביא אותנו לשאלה אחרת ,מה ישו מדבר
כאשר הוא מתייחס הנביאים? לכן אצטרך לשאול את השאלה ,מהו נביא?" כי אלוהים מדבר על נביאים ,אנחנו חייבים להניח כי הוא
מתייחס נביאי האלוהים .בשיעורים אחרים הסברתי מה הוא נביא של אלוהים ,אז באיזה אופן אתה להרוס או להביא לסיום הנביאים של
אלוהים?
הנביאים היו גברים שאלוהים נתן הוראה ,אשר אז רשמתי את מה שאלוהים הורה להם לכתוב .באיזה אופן אתה להגשים או
להרוס אדם מת זמן רב? אני לכן יש להניח שהאנשים ישו מתייחס אלא העבודה הם הופיעו .נביאי האלוהים כתב את הספרים של התנ ך.
הספרים של התנ ך הם הבשורה הקדושה של אלוהים .אם ישוע אומר לנו שהוא לא להרוס את הספרים של התנ ך ,אבל להביא אותם .עד
לסיומו ,אז איך הוא להשיג את זה?

הספרים של התנ ך
הספרים המרכיבים את הברית הישנה לא הושלמו בכוחות עצמם .ישנם דברים רבים המדוברת של הספרים האלה שנתפסים לא
מלא עד לך לקרוא את ספרי הברית החדשה ,יש דברים המדוברת של ספרי הברית החדשה שנתפסים לא מלא עד שאתה חוזר על
הספרים של הברית הישנה .תורתו של ישוע ואת נבואותיו הם מה נתנה גירוי השליחים ,נביאים מאז שישוע כותב את ספרי הברית
החדשה .זה בכתיבת ספרי הברית החדשה ,ישוע הביא הנביאים תתגשם .ישוע סיים את אשר לא היה שלם .את הבשורה של אלוהים ואת
תורתו שסופקו על-ידי מילות האל הקדושות הובאו עד לסיומו (מילא) על ידי כתביהם של הספרים של הברית החדשה.

חושב שלא כי .באתי כדי להרוס את החוק
מה זה אומר להרוס ,איך אתה יכול להרוס את החוקים? אם מניחים צלחת קרמיקה על שולחן ,ותתחיל דפיקות על זה עם מוט,
אתה תצליח להרוס את המנה על-ידי הפחתת אותו לתוך מיליון רסיסים של אבק.
איך אתה הורס באופן חוקי האל עם זאת? דרך אחת להשמיד את חוק של האדם היא להעביר חוק חדש אשר הופך את החוק
המקורי מיושן .ישוע לא כתב שום חוקים חדשים; למעשה ישוע נותן דיון לגבי את המצוות של אלוהים ,אפילו ומרחיב על משמעותם. .
זה לא איך להרוס ולא לשכתב ,אלא כדי להביא לסיום ...לכן ,המשמעות של מה ישו מדבר סובבת סביב ההגדרה של המילה להגשים .זה
אומר לי כי מה אלוהים אומר לנו הוא כי עשרת הדיברות אינם שלמים ,והוא בא להביא אותם .עד לסיומו.
דרך נוספת כדי להרוס את חוק של האדם הוא צריך סמכות גבוהה לקבוע כי החוק אינו מיושן או בניגוד לרצון הסמכות גבוה
יותר .ישוע אינו סמכות גבוהה לאלוהים ,הוא אלוהים ,ויש אין סמכות גבוהה יותר מאלוהים .חוקי האל נכתבו על ידו ,האב ,הבן ,שכך
שלמעשה אין סמכות גבוהה יותר .ישוע אומר לנו כי הוא לא בא להרוס את חוקי; לכן חוקי נותרות בתוקף.

עד השמים והארץ מעבר
זה ניתנת תמיכה על ידי ישוע עצמו בפסוק הבא.
כי באמת אני אומר לכם",עד השמים ואת הארץ מעבר ,כלל או כזית כלל לא יעבור מן החוק ,עד כל להתגשם" Matthew 5:18
מה אלוהים אומר בפסוק זה היא כי החוקים נותרו עדיין חוקי ,אין חלק מהחוקים הללו יעברו מן החוק ,עד כל להתגשם.
" אשר ישוע הוא עשרת הדיברות כפי שהם סיכום של מכלול כל שנכתב בספרים של התנ ך .ישוע
אני משוכנע שמדבר"חוק
רינדור מיושן כמה מהחוקים נכתב על ידי ידו של  ,Mosesאך לא כולן .ישוע אינו ,בבכל דרך או צורה ,לפרוע מיושן מכל עשרת
הדיברות של אלוהים עם זאת.

אחד הדיברות לפחות אלה
יומת ולכן יישבר אחד הדיברות לפחות אלה ,יהיה ללמד גברים כל כך ,הוא ייקרא המעט בממלכת השמים :אבל יומת יהיה לעשות
וללמד אותם ,הדבר ייקרא הגדול בממלכת השמיםMatthew 5:19 .

אתה רואה ,אלוהים נותן אזהרה לאלה שחושבים כי תורתו של אלוהים הוא מיושן ונותן איום למי גם ללמד אחרים את תורתו
של אלוהים כבר שניתנו מיושן.
"? מה אלוהים אומר כאן היא כי ישנם עשרת הדיברות,
? נתת התחשבות מהי המשמעות של"הפסקה אחת הדיברות לפחות אלה
כדי לשבור אפילו אחד מהם היא לשבור את כולן .אנחנו לא יכולים לבחור אשר ממצוות האל נשמור ,אנו לשמור על הכל ,ובכך צדיקים
בעיני אלוהים ,או בחרנו אשר הדברות בכוונתנו להמשיך וליצור ובכך תפילה לאל שהמצאנו ,כי זה לא אלוהי היקום אתה סוגד אם אתה
סוגד לו בדרך כלשהי חוץ מזה אשר הוא מצווה שאנחנו עובדים אותו .הרשימה הבאה היא דוגמה שנותן ישוע לתת בהירות פסוק זה.

מסורת רעה
ואז בא ישוע והפרושים ,אשר היו בירושלים ,אומר",למה תלמידיך דאיכא המסורת של הזקנים? כי הם שוטפים לא את הידיים
שלהם כאשר הם אוכלים לחםMatthew 15:1-2 .
 .זו מסורת של יהודים ,נוצרים כי עליכם לרחוץ הידיים לפני להתמודד עם השאלות .תאכלו ללא ספק ,אלו שהלכו אחרי ישוע
היה התרשלו בכך עד לנקודה אלה הפרושים עיצור שלהם ההתנגדות לישו.

מסורת פסוקים האלוהים
אבל הוא (ישו) ענה ואמר להם מנוחת עולם",למה כן גם דאיכא במצוות אלוהים על ידי המסורת שלכם? כי אלוהים ציווה ,אומר,
"לכבד את אביך ואת אימך :ו ,הוא זה  cursethאביו או אמו או לתת לו למות המוותMatthew 15:3-4 ".
ישוע עונה על-ידי האשמת זקני בית מקדש לנסח את המסורות שלהם לפני ומעל תורתו של אלוהים...
אבל מסוגלת לומר( ,זקני בית מקדש)",יומת אומר אביו או אמו ",זו 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 15:5-6 ".
ישוע נקודות כי תחת תורתו של אלוהים שהדיברה החמישית עושה את זה ברור כי ילד חייבים לכבד אימו ואביו ,עדיין תחת
המסורת של בית המקדש ,אם הילד נתן את המתנה למקדש ,לא בטיפול ההורים שלו ,הוא לא היה מפר מצוות האלוהים.
בעשותו כן בית המקדש היה מטיף בבשורה שקרית ,כי אלוהים נתן מצווה מצוות האלוהים חייבים לציית .כל ניסיון של גברים
כדי לשנות או להתעלם את המצוות של אלוהים הוא חילול השם ,ולכן מעמיד אותנו נגד אלוהים.
? אתה רואה כמה פסוקים אלה משקפים את המשמעות של מה שישו אומר ב ?Matthew 5:19
ישוע בא לעולם כדי לייצב את המצוות של אלוהים ,וכדי להראות איך איש ,דרך המסורות שלהם ,נמשך מן הפולחן אמיתי ונכון
של אלוהים.
"  ,בגלל המסורת נוסדה על ידי זקני בית מקדש ,באופן
המצווה זה מתייחס ישוע היא הדיברה החמישית",לכבד את אמא ואבא,
ספציפי ,המסורת כי אם בתור ילד הייתי נותן תרומה למקדש ,אשר בתוכו לשחררם לחטאו של לא נותן תרומה התמיכה של ההורים ,
אשר בפועל הוא באופוזיציה ישירה אל הרצון של אלוהים ,האל הדיברה החמישית.

אין שום מקום בכתבי הקודש שנותן תמיכה מסורת זו ,אך זקני בית מקדש שהוקמה היא וקידמנו את זה .רק תחשוב על זה,
כאשר ילד נותן תמיכה להורים שלו כמו שאלוהים ציווה ,ואז המקדש מקבלת אין הכנסות ,אבל כאשר בית המקדש מקבל את הכסף צריך
ללכת התמיכה של ההורים ,ואז המקדש רווחי הון .למסורת שנוסדה על ידי זקני המקדש היה ולכן שקר ,כדי להביא עושר לתוך המקדש
על חשבון הקשישים או לא זמין ההורים .ישו משתמש בזה כדי להראות איך המסורת הייתה הפרה של הדיברה החמישית ,אבל כפי
שאתם יכולים לראות;  .השקר היה באותה מידה הפרה של השמינית ,התשיעית ,העשירית הדברות.
לי זה הוכחה כי זקני בית מקדש שבו תחת ההשפעה של השטן .זה היה תפקידם ,שניתנו להם על ידי אלוהים ,כדי לדרוש את
הבשורה לעם כך העם לא נסטה מן האלוהים ,אבל במקום זה היה מזקני בית מקדש זה היה סוטה מן הבשורה הקדושה של אלוהים ,ובכך
השחתת העם מאת בבשורה שקרית של השטן המטיף שלהם.

יום השבת של השטן
עוד דוגמה שנותן הבנה מה שישו הוא מדבר עליו ,כשהוא אומר "לא כלל ",הוא שמירה על השבת ביום בשבוע אחר מזה שבו
אלוהים יש שמציבה הדיבר הרביעי.
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

כמו עם המסורת של זקני בית מקדש ,מסורת זו של אלה המכנים עצמם נוצרים ,אשר יש להם לשמירת השבת ביום הראשון של
השבוע( ,ראשון) ,יש בסיס בכתובים . .תמצא דבר בכתבי הקודש היכן שאלוהים נותן פקודה או הוראה ההעברה של שבת ביום השביעי
בכל יום אחר בשבוע ...הנוצרים לצפות ביום הראשון של השבוע (יום א') כמו השבת ,הוא ישיר בניגוד הרצון ואת תורתו של אלוהים
כפי שמציבה את הפסוקים הנ של המצווה הרביעי .לכן ,הנוצרים לא אוהב האל כפי שהוא מצווה ,על פי האל מכתבי הקודש ,אבל הם
סוגדים לאל על פי בבשורה שקרית של השטן.

אמיתה של אלוהים

זוכר :אם אלוהים לא דיבר זה אז זה שקר .ככזה ,האמונה הנוצרית ,שהיא מתורגלת היום ובמשך

כמה מאות שנים ,היא חלק של דת שקרית של השטן ,צורר המשיח.

צבועים
יה צבועים ,טוב עשה  Esaiasלנבא מצידך ,ואמר",זה אנשים תשמחנה אליי עם הפה שלהם honoureth ,אותי עם השפתיים
שלהם; אבל הלב שלהם הוא רחוק ממני" Matthew 15:7-8

לא חושב כי ישו מדבר רק של היהודים לפני  2,000שנים הוא מדבר על כל מי כמס שפתיים להיות של אלוהים ,אבל ששומרים
על המסורת שווא ועל בבשורה שקרית ולא האלוהים.

נותנים מס שפתיים לאלוהים
האם אתה מבין? ישו פשוט קורא לאלו אשר קוראים לעצמם נוצרי ,אבל לצפות ביום הראשון בשבוע כמו השבת ,צבועים .אתה
שומר ראשון כמו השבת? אם כן אז אתה נגד האלוהים ולאחר ככזה ישוע חושבת שאתה צבוע .בתשובה שלך חטא; לפנות האלוהים על
ההבנה האמיתית ואת הדרך הנכונה לתת סגידה לאלוהים האמיתי.
נוצרים אלה אשר מולכים שולל על ידי השטן ,כמס שפתיים ישוע ,את תורתו ,אך מעשיהם לחשוף כי הלב שלהם הוא רחוק
פולחן האל האמיתי.

אבל לשווא הם סוגדים לי
אך לשווא הם סוגדים לי ,מלמד על דוקטרינות המצוות של גבריםMatthew 15:9 .
נוצרים מרומים אלה עשויים לחשוב כי הם סוגדים לאל ,אך יש פולחן לשווא .אם אתה לא אוהב האל כפי שהוא מצווה ,על ידי
ההנאה ,אז אתה לא אוהב אלוהים בכלל הוד סגידותך לכן לשווא.
כי אני אומר לכם",למעט את צדקתך יהיה החורגות צדיקותו של הסופרים והפרושים ,יה בשום מקרה ,ייכנס לתוך ממלכת גן עדן"
Matthew 5:20
 .אלה הנאמרים מפיו של ישו ,למה אתה לא מקשיב לישו ,אבל נשארו נאמנים בבשורה שקרית של השטן?
זכור :המילה"הצדק" אומר :אלו ששומרים על האלים עשרת הדברות ,ומוסריות האל המוסריות שלהם ,ואינם ניתנים לכן
צדיק בעיניו של אלוהים .לשאול את הקוראים שוב ,האם אתה צדיק כפי שהוגדר כאן?
מה ישו מלמד אותנו כאן הוא כי אתה לא ייכנסו לתוך במלכות השמים ,אם תמשיך או תרגול של דבר המציב אותך לתוך
האופוזיציה לאלוהים ,כי המסורת של השבת ראשון נוסדה על השטן בבשורה שקרית ,יותר מאשר את החוק של אלוהים ,כמו מקוצר על
ידי עשרת הדברות.
אלוהים נתן לנו מצוות ,זה לנו לשמור את המצוות האלה כפי הוא אלוהים דיבר עליהם ,וגם לא הוספת את המשמעות שלהם ,או

הפחתה מבחירה את משמעותם .בקיצור" ,אל תשים מילים לפיו של אלוהים".
ארבעת הפסוקים הנ ל Matthew 5:17( ,עד  ,)20הם לעיתים קרובות מהקשרם ,אחד לשני .זה בדרך זו טמון השטן הזה.
? אתה מבין מה אלוהים אומר לנו בפסוקים  4לעיל
מי נשבר אפילו הקטנה ביותר המצוות של אלוהים ,ומלמד אחרים לעשות כן ,לעולם לא ייכנסו לתוך ממלכת גן עדן.

חוקים של  Mosesהם אלה נכתב על ידי ידו של אדם ,זמני ,ולכן לא אומר לסבול לנצח .עם זאת חוקי או את המצוות של
אלוהים הם אלה נכתב על ידי אצבע אלוהים בטבלאות של אבן ,המציין כי הם לסבול לנצח.

זוכר אמיתה של

אלוהים :אם אלוהים היה מדבר ,אז זה נכון .כי ישו דיבר מילים אתה יכול לקרוא בתנ ך ,אז אתה

מכיר אותם להיות אמיתי ,אך כאשר אתה שומע שנאמרו שאומרים ושאי אפשר למצוא בכתבי הקודש של אלוהים ,הם לא של אלוהים,
אז הם השקרים של השטן .התנ ך הוא הבשורה הקדושה של אלוהים ,כל מה שיהיה מעט מוכתם על ידי השקרים של השטן .פירוש
המילה "הבשורה" מילים המדוברת או נכתב .המלים הקדושות של אלוהים ולכן הם מכתבי הקודש של אלוהים.

בהלכות Moses
אף-על-פי התנ ך הוא מזוהם מעט על-ידי השקרים של השטן ,אלוהים של עדיין ניתן למצוא דרך חרוץ לימוד ומחקר .להראות
לך את זה ,יש הבדל בין תורתו של אלוהים( ,עשרת הדברות) ,ואת חוקי  ,Mosesשקול את הנקודות הבאות.
גם יותר להסיר למרגלות ישראל מחוץ וזאת אני שמינית לאבות שלך; כך הם ייקחו הקדישה את כל כך ציוויתי אותם ,לפי כל חוק,
חוקים ,התקנות ביד  .Mosesהשני מתעד 33:8

להסיר את כף הרגל של ישראל מחוץ האדמה מתייחס הפעמים כאשר אלוהים אפשר הבבלים כדי לבוא ולהרוס לעם ישראל
להרוס את העיר ירושלים ובית המקדש ,ולאחר מכן הסר את האנשים להיות מפוזרים בארצות אחרות .מצד שני כאשר אלוהים אפשר
הרומאים להרוס לעם ישראל ובית המקדש ולאלץ את האנשים להסיר את עצמם כדי לחיות בארצות אחרות.
מה אלוהים אומר ,כי הוא לעולם לא תגרום זה בני ישראל המערכת תכפה על הקרקע שניתנה להם על ידי אלוהים ,הארץ
המובטחת.
כך הם ייקחו הקדישה את כל כך ציוויתי אותם ,לפי כל חוק וחוק ו התקנות ביד  .Mosesכפי שאתה רואה ,אלוהים מהנוזל
" ,משמש במקום הזה ,מעיד על שני סוגי החוקים הינם
" המילה"ואת
את המילים "כל חוק" המילים "חוקים ,תקנות ",מאת המילה".and
נפרדים ,בתמורה ,ולכן לא שווה.
הפסוק ואז ממשיך לספר לנו כי חוקים אלה המהווים חוקים ,תקנות ,היו אלו שהיו נכתב על ידי ידו של  .Mosesאתה רואה,
אלו חוקים ומצוות נכתב על ידי ידו של האיש ",Moses" ,הם רק חוקים ,תקנות ,ככל-ישו הוא מודאג ,ואילו תורת אלוהים (עשרת
הדברות) הם נצחית ,וזה מה כוונתך כאשר אתה אומר משהו חקוק על אבן.

ישוע ומרחיב על עשרת הדיברות
בנוגע אם נתמלאו עשרת הדיברות עד לנקודה של עיבוד מיושנים או לא ,ישוע אומר לנו הבאות ,התומך בשבילי ,כי עשרת
הדברות לא לפלט המופק מיושן.

לא תרצח
יה שמע שנאמר על ידם של זמנים עברו ,שלא תרצח; אהרוג את מי שצריך יהיה בסכנה של פסק-הדיןMatthew 5:21 :
אבל אני אומר לכם ,כי מי שצריך הוא כועס על שלו אח ללא סיבה יהיה בסכנה פסק דין; יומת ונאמר לאחיו  Ra'caיהיה בסכנה
אש גיהינוםMatthew 5:22 .
זה ישוע מדבר על המצוה השישית"לא תרצח.
"
כפי שאתה יכול לראות ,ישוע באמצעות תורתו הרחיבה על המשמעות של "לא תרצח ",שהיא אחת של עשרת הדיברות כמובן.
אם ישוע מלמד אותנו היבטים של עשרת הדיברות ,והוא לא רק מלמד אותנו אך ומרחיב על המשמעות ,אז זה לא נכונה כי אנחנו כמו
הקדושים של אלוהים ,צריך לחיות את חיינו בתוך מסגרת העבודה של תורתו ,שלהיות עשרת הדיברות?
בפסוק לעיל ,של לימודי של ישו ,זה נתן לי בעיה להבין בדיוק מה הוא מנסה להגיד לי ,אז בתפילה ביקשתי הבהרה ,זה מה
שאלוהים גילה לי.

איזה סוג של כעס?
איזה מין כעס עליך יש לך עבור אדם אחר אשר יגרמו ישו להזהיר אותנו .כי זה יכול לגרום בשיפוט ,לעזאזל אש ,אשר ישוע
משווה אותו עם זה של להרוג מישהו?
ישו גילה לי כי לחוש שנאה לאדם אחר בלי סיבה הגיונית ,היא היבט של מה הוא מלמד בשיעור זה .אם אתה שונא מישהו
שנראה שונה ממך ,או שיחות שונה ממך ,או מנהגים אשר שונה משלך ,או שהעור שלה הוא כהה יותר או בהיר יותר שלך ,בקיצור להיות
קנאי קיצוני או גזען ,אתה בסכנה האורתודוקסיים אש הינה מה שישו מזהיר אותנו על.
כאשר מישהו הוא גזען ,כעס ושנאה שלהם חסרת בסיס כדי מוצדקת לכעס שלהם .הם שונאים .מפני שהם שונאים ,בלי חוש
סיבה .לכן ישוע משווה זה על הריגתו של מישהו ,כי אם נשאר פסטר ולגדול ,רצח הוא לא הרחק מאחור השנאה.
השטן שיקר כאשר אמר כי עשרת הדיברות התגשמו עד לנקודה של והוציאם מיושן כאשר ישוע מוסמר לצלב .אם זה נכון ,אז
למה ישוע ללמד אותנו מוסר שמבוסס על ציוויים מוסריים  6ברשימת עשרת הדברות? למה ישוע מלמד אותנו כי זה חטא להרוג ,ולאחר
מכן להרחיב על המשמעות של זה עם אזהרה בנוגע עורכים כעס בלי סיבה ,אם אלה ציוויים מוסריים אותו לפלט המופק מיושן על ידי
ישוע?

ניאוף
הרשימה הבאה היא עוד דוגמה נוספת של ישוע מלמד אלמנטים של עשרת הדיברות.
יה שמע שנאמר על ידם של זמנים עברו",אתה ואזי לא תנאף ":אבל אני אומר לכם ,כי מי שצריך  lookethעל אישה לתאווה .אחריה
הגולמיות נאף איתה כבר בליבוMatthew 5:27-28 .

" שוב פעם ,אלוהים לא רק מלמד אותנו
" כמו גם את הדיבר העשירי",לא תחמוד.
זהו את המצווה השביעית",אתה ואזי לא תנאף,
אלמנטים של עשרת הדיברות ,אך הוא מתרחב על משמעותם .מה הוא אומר לנו כאן ,כי זה לא רק המעשה הפיזי בביצוע ניאוף או ניאוף
זה חטא ,אבל לחשוב על פעילויות כגון; לקולוניאליזם על דברים שכאלה היא חטא גם כן.
זוכר :אלוהים נתן חיים לאדם ,בזה שאנחנו שלווה אלוהים; ככזה הוא איתנו תמיד ,כאשר אנחנו נשמח באהבתו של אלוהים,
כמו גם כאשר אנו עוסקים דברים לשים אותנו כנגד החוק של אלוהים.
אם אתה לוקח את הזמן ללמוד על הניסוח של המצווה השביעית ,תגלו כי כל מגע מיני אחרים מאשר בין איש לאשתו ,הם
חוטאים .בקיצור ,יחסי מין מחוץ לנישואין הוא דוחה אלוהים ולכן חטא .זה כולל ניאוף ,ניאוף ,הומו-מיניות.

גירושין
הגולמיות נאמר",יומת יהיה לכלוא את אשתו ,תן לו לעשות אותה כתיבת הסכם גירושים ":אבל אני אומר לכם",כי יומת יהיה לכלוא
את אשתו ,חוסכת סיבת ניאוף causeth ,אותה נואפים ,:יומת תינשא לה זה גרושים  committethניאוףMatthew 5:31-32 ".
הפסוקים הנ ל שישו גורם ברור ,כאשר אתה מתחתן זה הוא לכל החיים .כי אתה יכול להתגרש בן הזוג שלך רק אם בן הזוג
שלך ביצע ניאוף או ניאוף קודם .אם יש אין ניאוף ,רק תתגרשו ,אז התחתנת ,אתה חוטא ניאוף עם בן הזוג החדש שלך ,אתה גורם בן
הזוג החדש שלך תנאף בגלל החטאים שלך.
בימים אלה של מוסר משוחרר ,בגלל השפעת השטן ,אתה לא יכול לשקול את זה רע יש מקיום יחסי מין ,ובכך לעסוק ניאוף,
אבל אם אתה רוצה לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה כי הוא ל"אל ,אז עליך לקבל כי כל סקס מכבלי הנישואין הקדוש הם חטא,
לחשוב אחרת-הוא אחד אשר מקבל שקריו של השטן  ,גורם לך צאצא של השטן ,לא ילדו של אלוהים .אני אגיד את זה שוב ,להתפלל
שבדרך כלשהי מלבד כפי שהוא מצווה הוא אלוהים לא פולחן האל בכלל ,אלא המצאה של משלך ,שברירת המחדל שלו פולחן השטן.

ואזי אתה לא משקר
שוב ,יה שמע כי הגולמיות נאמר על ידם של קדומים ,עת אתה ואזי לא השביעי את עצמך ,אלא ואזי לבצע על ה' דע השבועות:
אבל אני אומר לכם",נשבע .בכלל לא; גם על-ידי השמים; אני מחפש את כס המלכות של אלוהים .ולא על-פי האדמה; אני מחפש את הדום
שלו :גם על ידי ירושלים; בשביל זה היא העיר של המלך הגדול .גם מות אתה נשבע ראשך ,כי אתה לא יכול לעשות אף שערה לבן או
שחור .אבל התקשורת שלך להיות ,כן ,כן; לא :,עבור כלל הוא יותר מאשר אלה יבוא של הרועMatthew 5:33-37 ".
 .זה המצווה התשיעית",ברעך עד שקר.
"
דוגמה הדור הנוכחי של מה מהווה מתן עדות שקר היא הצבת משהו על מישהו ,באינטרנט אינו נכון ולא לגרום לכאב האדם הזה,
או בכל דרך יהא כבוד שלהם ,או אופי טוב .זה ידוע בשם סייבר  .Bullingכפי שאתה יכול לראות ,ישוע מלמד אותנו עשרת הדברות,
ואז הוא קושר את כל זה עם השני מצוותיו שני:

אוהבת את השכן שלך
יה שמע כי הגולמיות נאמר",אתה ואזי  love thyשכן ,ואני שונא את אויבך" .אבל אני אומר לכם",אוהב את האויבים שלך ,יברך
אותם זה מקלל אותך ,לעשות טוב להם ,שונא אותך ,מתפלל עבורם אשר  despitefullyלהשתמש בך ו רדפו אחריך .כי ייתכן  yeהילדים
של אביך אשר בגן עדן :כי הוא גרם השמש שלו לעלות על הרע ועל הטוב sendeth ,הגשם על הצדיקים ועל חוסר צדק .כי אם כן אוהב
אותם אשר אוהב אותך ,איזה גמול לקבל אותכם? אפילו לא המרזח לעשות את אותו הדבר אם  yeהצדעה המסדר שלך בלבד ,ומה לעשות
כן .יותר מאחרים עושה אפילו לא המרזח כך?  .יה ולכן מושלם ,גם אביך אשר בגן עדן מושלם" Matthew 5:43-48
לסלוח ולאהוב אחרים היא תכונה מוסרית גבוהה מאוד .אם אתם רק אוהבים מי אוהב אותך ,אז מה יש גדולתו של זה? אבל אם
אתה אוהב אלה שונא אותך ,מתעלל בך ואני מתפלל לאלוהים שיעזור להם מי מתעלל בך לראות את האור של האמת ,אז אתה שם עם
אלוהים בשלמות את המוסריות.
כאשר אתם חוטאים ,לא אלוהים עדיין אוהב אותך? אלוהים אוהב את נמלץ ואת האבדון ,בדיוק כמו שהוא אוהב את הצדיקים.
הוא אוהב אותם כי הם עדיין יש פוטנציאל של החרטה דרכם הרע ,כל עוד יש להם פוטנציאל ,אלוהים הוא מוכן לסלוח לאחר ממומש
הפוטנציאל שלהם .כל מי שחטאתי ייסלח על ידי אלוהים ,אם הם רק בתשובה החטאים האלו ,לבקש מאלוהים לסלוח להם.
מה ישו מלמד אותנו כאן היא שצריך יש את היכולת הזו לאהוב אפילו את מי ששונא אותנו ,אם ברשותנו זו תכונה מוסרית
גבוהה ,אז נהיה כאלוהים ,מושלם.
אתה רואה! כל מה שישו .לימד אותנו עד כה יש מוסריות .אלוהים הוא ישות מוסרית ,הוא מלמד אותנו את המוסר שלו בציפייה
כי אנחנו ירצה לחקות אותו ולהיות מוסרי את עצמנו כפי שהוגדרו על ידי הבורא.
ששת האחרון של עשרת הדיברות צריך לעשות עם מוסר ,כי ישו הוא הרחבה על שישה אלו עם כל שקראנו עד כה ,הוא הוכחה
לי זה ,השטן שיקר כשאמר" ,עשרת הדיברות היו שניתנו מיושן על ידי ישוע" .אם הם מיושנים ,אז למה ישו עשה מאמץ כדי להרחיב על
משמעותן?
אמון לא מילים אינם נתמכים או הן בניגוד מכתבי הקודש של אלוהים ,כי הם דבריו של שדים ,גיהינום הוא התגמול שלהם.

 .התפלל למחילה
כי אם כן סולחים גברים שלהם ,אתה השמימי אבא גם יסלחו לך :אבל אם  yeסולחים ולא לגברים שלהם ,וגם לא אביך סולחים לך
שלךMatthew 6:14-15 .
כאשר מישהו עושה אותך חולה ,לא שונא אותם או מחפש לנקום בהם .לסלוח להם היא למקם על אותו מישור של המוסר הוא
אלוהים .כאשר אתה לא סלח להם .להשתדל לנקום בהם הוא ממקם את במעמקים  miredאותו איפה שהשטן מתהלך.

חיים מוסריות של אלוהים
צדקה
לוקחים להנחיות  yeלעשות לא את הנדבות( ,מעשים טובים) ,לפני בני אדם ,יראו אותם :אחרת יש לך אין תגמול של אביך אשר
בגן עדןMatthew 6:1 .
לכן כאשר אתה יכולתה דע נדבות ,לא נשמעת חצוצרה לפנייך ,כמו הצבועים בבית הכנסת ,ברחובות ,כי הם יכולים להיות גדולתה
של גברים .באמת אני אומר לכם",יש להם את הפרס שלהם .אבל כאשר אתה יכולתה נדבות ,אתן לא ידך השמאלית יודע מה כשפים יד ימינו
מלכותך :שייתכן דע נדבות בסתר :ואת אביך אשר  seethבחשאי את עצמו .אגמול לך בגלויMatthew 6:2-4 ".
אם אתה רוצה לעשות מעשה טוב עבור מישהו במצוקה ,לא תעשה זאת עבור השבח כי אתה מקבל מאנשים ,אך להפוך את
המנחה בחשאי בינך לבין האחד שאתה מחפש לתת סיוע .זה לא של גברים כי אתה מחפש לשבחים ,אבל כאשר אתה עושה את המעשה
הטוב שלך ,זה תמיד צריך להיות כדי תהילת האל שתעניק שבחים ,כי זה אלוהים ששם אותך במצב כזה יוכל לתת סיוע ,אבל מודים
לניסים ,אולי את זה צריכים המעשים הטובים של אחרים.

נותן תפילה ,להתפלל
מתי  ,prayestאתה לא תהיה כמו הצבועים הם :כי הם אוהבים להתפלל עמידה בתי הכנסת ,בפינות ברחובות ,כי הם ניתן לראות
גברים .באמת אני אומר לכם",יש להם פרס שלהםMatthew 6:5 ".
כשקראתי את פסוק זה בפעם הראשונה ,ראיתי את היהודים בישראל ,עומד לפני הכותל המערבי ,באופק של גברים ,עושה
הרבה דברים לעשות של מתפללים לאלוהים .מה אלוהים אומר לנו כאן הוא זה ,כאשר אתה מתפלל ,זה בינך לבין אלוהים ,באופן אישי,
אינטימי .לעשות מחזה של התפילות שלך מסיר האינטימיות ,מציע כי התפילות אינם הלב הרגיש אבל אתם מחפשים את התשואות של
גברים לא של אלוהים.

אלילים
הוא מופיע גם לי זה עושה כזה עניין גדול על התפללתי לפני הכותל המערבי ,היהודים הפכו חומת אבן וחומרי מליטה לתוך אליל
דתיים .זה לא יכול להיות בצורת להיראות כמו אלוהים ,אבל בתפילה לפני זה ,הם מתייחסים זה באותה דרך כמו עובדי אלילים להתייחס
את אליליהם .אלוהים הוא בתוכך ,אתה רק צריך להסתכל פנימה את עצמך כדי למצוא אותו .להתפלל אל קיר אפילו של קיר של המקדש
העתיק הוא מעשה של עבודת אלילים.
שמעתי הרבה אנשים אומרים" ,אני נוצרי טוב ,אני הולך לכנסייה כל שבוע" .מה אני רואה את ישוע בתור מספר לנו ,כי זה טוב
לתקשר עם אחרים אשר סוגדים לאל .כמוך ,אבל הכנסייה אינה זהה מתפללים לאלוהים ,לקחת קצת זמן( ,ביום  th7השבת) ,כל שבוע,
ללמוד בשקידה ,לחקור את דברי האלוהים .לקחת את הזמן כדי ללמוד ולחקור את הדברים האלה .זה מה שנאמר לך נאמרו על ידי

אלוהים-אלוהים ,אז אתה יודע מניסיון כי הן של ישו ושקרים של השטן לא .אם אינך מצליח למצוא את המילים האלה בתנ ך ,תומכים
במה אתה מאמין ,אז הם לא של אלוהים .זה טוב לתקשר עם אחרים בכנסייה ,אבל אם אין לך קשר אישי ואינטימי עם אלוהים ,אז לאיזו
מטרה הוא בילה בכנסייה אחר מאשר להיות בחברת אנשים ,בשביל אלוהים הוא בתוכך ,ולכן אתה צריך לא להסתכל הלאה כשאת
מתפללת אליו .ישו תומך זה הפסוק הבא.

הזינו את הארון
אבל ,כאשר אתה  ,prayestלהזין את הארון ,וכאשר אתה  .hastסגור את הדלת ,להתפלל אביך אשר הסוד; אביך אשר seeth
בחשאי .אגמול לך בגלויMatthew 6:6 .
מה פסוק זה אומר לי שזה לא נחוץ ללכת לכנסיה כדי לעבוד את אלוהים .בפסוק זה ישוע מלמד אותנו שאנחנו יכולים לעבוד את
אלוהים על ידי מתפללים אליו באופן פרטי מן המראה והשמיעה של אחרים .כשאת מתפללת לאלוהים ,להפוך תפילה לאלוהים; תן את
המילים שלך להיות אינטימיים בין אלוהים לבין לא משהו שאתה משתף עם אחרים .אלוהים רוצה לקיים יחסים אישית ואינטימית איתך,
אחד על אחד ,בשביל זה אתה לא צריך את החברה של אחרים.

תפילות חוזר על עצמו
אבל כאשר אתם מתפללים ,להשתמש חזרות ולא שחצנית ,כמו עובדי האלילים :כי הם חושבים כי וברשותכם שלהם לדבר הרבה.
Matthew 6:7
פסוק זה גורם לי לראות קתולים ,איך הם חוזרים שוב ושוב את תפילותיהם .אתה יודע" ,האם מרי הקדושה של אלוהים ",וכן
הלאה .ישוע אומר לנו בפסוק זה ,כי לעסוק זה סוג של תפילות שחוזרת על עצמה היא פגאני ,ולא של אלוהים .אז אני חייב לשאול את
השאלה ,אם מתפללים בבית נימוסים שני אלה הוא לא מתפלל לאלוהים ,ואז לעשות מי אותך להתפלל? כאשר אתה מתפלל תפילה
קתולית הנ ל זה לא אלוהים כי התפילה מכוונת ,אך אמו של ישו .באיזה אופן היא הפכה כמו אלוהים? באיזה אופן יכולים היא לענות
לתפילותיך ,היא מתה .תפילה זו ולכן הוא דוגמא טובה איך השטן דרך שקרים ורמאות גרם אלה תפילה זו ,סוגדים לשטן לא אלוהים.

דברים של כדור הארץ
להיות לא יה לכן כמו ועשיתם :עבור אביך מכיר הדרוש של דברים יש לך ,לפני שואל אותוMatthew 6:8 .
כשאת מתפללת לאלוהים ,לא להתפלל לדברים של כדור הארץ .לא להתפלל עבור דברים לתת מזון לגוף ,אלוהים יודע מה אתה
צריך ,יספק אותם בשבילך.

מזון לנשמה שלך
התפלל במקום לאלוהים שלו הדרכה וסיוע במתן מזון לנשמה שלך .שישה ימים ,שעליך לספק מזון לגוף שלך ,להיכנס השבת
משאיר מאחור שישה ימים האלו ולהשתמש שאר אדוני להביא מזון לנשמה שלך .רק על ידי כניסה התייחדות עם אלוהים ,אחד על אחד,
על התפילה והלימוד של מכתבי הקודש של אלוהים ,אתה יכול לתת מזון לנשמה שלך.

התפילה הלורדים
אחרי זה להתפלל  :yeיהיה אבינו שבשמיים ,יתקדש שמך .תבוא מלכותך ,ייעשה להיעשות בתוך הארץ ,כמו בגן עדן .תן לנו את
היום הזה את לחמנו .וסלח לנו את חובותינו ,כפי שאנו סלחנו .להוביל אותנו לא לפיתוי ,אבל תחלצנו מן הרע :שלך היא הממלכה ,הכוח,
התהילה ,לנצח . .אמןMatthew 6:9-13 .
אתה רואה ,זה תפילה לאלוהים ,לא דברים של כדור הארץ ,אלא לקיומה של הנשמה .ב תפילת האדון ,אתה לא מבקש עבור
מכונית חדשה או עבודה טובה יותר ,או כדי לזכות בהגרלה ,אתה נותן שבח לבורא ואת שואל אותו הדרכה כדי לשמור לך על הדרך
הישר ,ויוצאת הפיתויים של הדברים האלה ,שיוביל אותך מהאל.

צום כחלק לתפילותיך
יתר על כן כאשר  yeמהר ,לא להיות ,כמו הצבועים ,ארשת עצוב :כי הם השחתה הפנים שלהם ,כי הם עשויים להופיע בפני גברים
מהירה .באמת אני אומר לכם",יש להם פרס שלהםMatthew 6:16 ".
אבל אתה ,כאשר אתה המהירה ,סכו בשמן שא ראשך ,ולשטוף את פניך; כי אתה להופיע לא בפני גברים מהירה ,אבל אל אביך
אשר הסוד :ואת אביך ,אשר  seethבחשאי .,אגמול לך בגלויMatthew 6:17-18 .
אני תמיד הייתי מודע לכך שיש ליהודים ,כמו חלק מותאמים אישית שלהם מהירה ,ועל כך כך מהר איכשהו הפך חלק שלהם
פולחן של אלוהים .אני חייב להודות ,אני לא מבינה לאיזו מטרה זה משרת .אני יכול לראות איך בשעות של השבת אחד יכול  forgoמזון
הדורש מכל סוג של הכנה ,אבל אלוהים מאפשר לנו להכין את האוכל אשר אנחנו יצרוך בשבת יום לפני ,או ביום ההכנה .בגלל זה ,אני
לא רואה למה צום עוסקת.
כי ישוע בפסוק לעיל נותן הוראה למי מהיר אומר לי את הצום הוא היבט האמיתי של פולחן האל . .אני נחוש לסגוד לאל כפי
שהוא מצווה כי אני עושה ,אבל כמו של עדיין לא ראיתי לכל דרישה לעסוק צום גם הפולחן הזה ...אני רואה כי היהודים מהר אבל אני
מצאתי דבר בכתבי הקודש איפה אלוהים אומר לנו כי אנחנו חייבים מהר .אני מתפלל הזה ,תבקש מאלוהים הדרכתו ,כמו שאתה צריך.
לאחרונה מצאתי איפה יש מטרה עבור צום ,אשר יש לעשות עם הבריאות של הגוף ,המהווה חלק של שמירה על עצמך בשביל
התהילה של אלוהים .אלוהים רוצה שיש לנו גוף בריא ,נפש בריאה; לכן הוא נתן הוראות של מזונות ובעלי מה אנחנו לאכול ,לא לאכול.
כאשר אתה מהיר למשך  24שעות ביממה ,לא רק צריך לעסוק בפולחן האל ,אבל הוא מנקה את הזיהומים מהגוף שלך ,ובכך מסייעות
להשאיר אותך בריא.
לאחרונה גיליתי שיש לי סכרת .מחלה זו מופקת על ידי תזונה לקויה ביותר שיש זה .באמצעות מחקר מצאתי כי הגורם הגדול
ביותר בשבילי רכישת סוכרת קשור ההשמנה שלי .אני אוהבת אוכל ,לכן אני מעל שניזנת; כאשר אתם אוכלים יותר אוכל ממה שהגוף
צריך על סוכרים הנוצרים על-ידי הגוף פירוק המזון ,הוא לא נשרפו ,לכן להצטבר בגוף בצורה של שומן .זה עודף הסוכר המביאה על
הקשיים רבים הקשורים בסוכרת .על ידי צום יום אחד בשבוע( ,השבת) ,לך לשרוף את עודף סוכרים שהצטברו בגופך במהלך ששת
הימים הקודמים .זה אומר לי כי הצום אינו היבט הנתינה אמיתי ונכון סגידה לאלוהים אלא היבט של אלים הכוונה נהיה בריאים בגוף,

בנפש .לי יש לכן בהזדמנויות שונות התענה מאז מגיע להבנה הזו ,אבל אני לא עושה את זה כתנאי הנתינה סגידה לאלוהים ,אבל כדרך
לשמור על רמת הסוכר בדם שלי תחת שליטה .עליך להחליט בעצמכם מה שאלוהים מצווה עליך.

לא מתפללים אוצרות
שכב לא נתון את עצמכם אוצרות האדמה ,איפה עש וחלודה מושחתים ,ולא היכן גנבים לפרוץ ולגנוב :אבל על פרופיל עבור עצמכם
אוצרות בגן עדן ,איפה עש וגם לא חלודה מושחתים ,ואיפה גנבים לא לפרוץ ולא לגנוב את :עבור איפה האוצר שלך ,יהיה שם את הלב
להיות גםMatthew 6:19-21 .
אוצרות האדמה ,אשר ישוע הוא מתייחס ,הם כל נכסיך הארציים .ישוע אומר לך זה עמל את החיים שלך לצבור שפע גדול
יותר זה שבו אתה צריך זקוק הנוכחית של כישלון .אלוהים יודע .מה שאנחנו צריכים ,אם למקם את עצמך בידיים שלו ולא לקחת את
הכיוון שלך בחיים ,באמונה ממנו ,הוא יספק את הדברים האלה ,שאתה צריך .יכול להיות שהם לא מה שאתה רוצה ,אבל רוצה משהו הוא
לא תמיד כמו צריך משהו.
זה לא אומר כי צריך להפסיק לעבוד ,תשאיר את זה לאלוהים עושה הכל בשבילך ,אבל אתה צריך לקחת כיוון בחיים שלך
ולעשות את אשר אלוהים מראה לך לעשות .זה עשיתי ,אני עכשיו עובד במשהו .אני יש מיועדת בעצמי ,אך ורק אלוהים הנחה אותי
הכיבוש הזה ,ואז בעקבות הכיוון שלו ,מצאתי את עצמי עושה משהו שהוא כמעט מושלם בשבילי .מה שרציתי הוא לעשות אלוהים תן לי
את מספרי הלוטו .כדי שאוכל לפרוש ,אבל אלוהים להפנות לי עיסוק זה אני לא מעדיף לעשות ,אבל בגלל שאני רוצה ,זה בטח הדבר
הטוב ביותר עבורי . .השבח לאל ,כי הוא מכיר אותי .יותר מאשר את עצמי

להיות אור את מילות האל הקדושות
האור של הגוף הוא העין :אם לכן כלום להיות יחיד ,את כל הגוף יהיה מלא אור .אבל אם העין דע להיות רשע ,את כל הגוף יהיה
מלא של החושך .אם ולכן האור זה בקרבך יהי חושך ,כמה נהדר זה חושך! Matthew 6:22-23
אני מציע לא לוקח את שני הפסוקים הנ ל ,פשוטו כמשמעו ,אבל באופן סמלי .העין היא מסמלת את היכולת שלך להבין ,וכדי
להבין .האור היא סמלית הידע שיש לך לרכוש .אם אתה להקדיש את חייך להבנה של בשורתו הנצחי של אלוהים ,והאמת המצויה בדברי
אלוהים .כל הגוף שלך ,ואת נשמתך ,יהיה מלא עם הבנה זו ,ואילו אם אתה מתיר את הרוע מהעולם הזה שמקיפים את כולנו כדי קדימות
על-פני בחיפושיך אלוהים ,ואז הגוף שלך ,את עולמך  ,הנשמה שלך יתמלא החושך.

יש לך ייעוד
לעתים קרובות פעמים שמעתי אחרים אומרים כי חייהם למצוץ ,שאין להם שום מושג .מה הם עושים ,היכן הם עומדים ,לאיזו
מטרה הם בכלל קיימים .היו זמנים לפני זמן לא רב זה הרגשתי ככה .חלק מהאנשים קוראים לעצמם הנוצרים .אם הפולחן הם לתת ,הוא
אלוהים הבריאה ,ולכן המבוסס על מכתבי הקודש של אלוהים ,אז הם לא ירגישו כל-כך אבוד .לאלו מכם אשר תמצאו את עצמכם
אבודים ,ללא כיוון ,לאן להפנות את המילים האלה .אם את אשר אתה סוגד אינה ממלאת אותך עם שמחה ,תקווה ,תחושת מטרה ,אז זה
לא אמונה של אלוהים אלא בבשורה שקרית של השטן.

הידע שהושג במחקר ומחקר של האלוהים ,מביא שלום ,אושר ,הבנה של המטרה שלך בחיים .יחסים אישית ואינטימית עם
אלוהים מביא בריאות בגוף ובנפש.

זוכר אמיתה של אלוהים
אם אלוהים היה מדבר זה ,תוכלו למצוא בבשורה הנצחי של אלוהים ,אם אלוהים היה מדבר זה ,זה נכון ,זה נכון כי זה של
אלוהים ,זה של אלוהים ,כי אלוהים דיבר עליו.
אם אלוהים לא דיבר זה ,לא תמצאו אותה בבשורה הנצחי של אלוהים ,אם אלוהים לא דיבר זה ,זה שקר ,זה שקר כי זה לא של
אלוהים ,זה לא של אלוהים ,כי אלוהים לא פצה פה זה.

הפסוקים הגשמי הרוחני
אף אדם לא יכול לשרת שני אדונים :גם הוא שונא האחד ,ואהבה; או אחרת הוא להחזיק את מתעבת את האחר .יה יכול לשרת את
האל ,ממון( ,הארציים עושר) .לכן אני אומר לכם",קח מבלי לחשוב על החיים שלך ,מה אתם תאכלו או מה יה ישתה;  .ולא עוד עבור הגוף
שלך ,מה יה אשים ...זה לא החיים יותר מאשר בשר ,ועל הגוף מאשר לבוש?" Matthew 6:24-25
לבלות את ימיך במרדף אחר העושר הגשמי ,הדברים של העולם הזה ,שאינו תורם הוספת עושר שוכב בעצמכם אוצרות בגן
עדן .כאשר תמקם את עצמך בידי האל ,הוא תספק עבור כל מה שאתה צריך בזמן אתה חי על כדור הארץ .מה שאתה צריך לא תמיד
שווה מה שאתה רוצה .אם אתה לוקח את הזמן לחשוב על זה ,לא מה אתה רוצה לעשות חיים נצחיים ,ושמחה ,אהבה ושלום? אפשר
לקנות את הדברים האלה עם עושר הארצי; הדברים האלה חופשיים מאלוהים אם אתה מראה לו על ידי לסגוד לו .כמו שהוא פקודות,
ופעילות גופנית המוסריות לאותו האל בעל.
 .הביטו על עופות של האוויר :כי הם זורעים .לא ,לא לעשות הם לקצור ,ולא מתכנסים לתוך אסמים; עדיין אביכם שבשמים
 feedethאותם .אתה לא הרבה יותר טוב מאשר הם? Matthew 6:26
מי מכם על ידי לקיחת מחשבה יכול להוסיף אמה אחת אשא את קומתו? Matthew 6:27
ולקחת את שיה חשב על לבוש? ראה את פרחי הלילך של השדה ,איך הם גדלים; והם עמלים שלא ,וגם הם מתנגשים:
Matthew 6:28
ובכל זאת אני אומר לכם",הזה אפילו שלמה כל תהילתו הייתה לא מסתדרים כמו אחד כזהMatthew 6:29 ".
הזין מהירה של האי ,אם אלוהים אז להלביש על הדשא של השדה ,שהוא היום ,מחר הוא יצוק לתוך התנור ,האם הוא לא הרבה
יותר להלביש אותך O ,קצת אמונה? Matthew 6:30
לכן לקחת שום מחשבה ,אומר",מה נאכל :או ,מה נשתה? או ,האם נהיה לבושים?" Matthew 6:31
לאחר כל הדברים הללו לעשות את הגויים למצוא :עבור אביכם שבשמים המנהלים כי יש צורך של כל הדברים האלה.
Matthew 6:32

אבל נתראה הראשונה למלכותו של אלוהים ,וצדקתו; כל הדברים האלה יבוא אליכםMatthew 6:33 .
קחו לכן שום מחשבה בפתיל :עבור המחר אקח לחשוב על הדברים של עצמו .עולם ומלואו היום הוא הרוע הימנוMatthew .
6:34
? זה מה כל זה מסתכם .אנו חיים בעולם פגום על ידי השטן ,העולם הזה הוא לא כפי שאלוהים התכוון כפי שמעידים בסיפור
 Edenשל הגן .כי העולם הזה הוא כמו השטן גרם שזה יהיה ,לא להיכנע השטן מאת לחיות את החיים שלך בחיפוש אחר התענוגות
הארציים ועושר.
אלוהים אומר ,למקם את עצמך בידיו ,ולא לקחת את הכיוון ממנו ,במקום לחתור כדי לקבל קידום בעבודה ,עבודה במקום כדי
להכין את עצמך ואת נשמתך לאלוהים .כדי לצבור עושר ,כוח על הארץ רק .כל עוד על פני כדור הארץ ,אבל החיים קצרים ,ואילו חיים
יכול להיות נצחי ,אם אתה עובד בשירות האל ולא משלך.
כל מה שלמדנו עד כה של תורתו של ישו יש מוסריות ,כי ששת האחרון של עשרת הדיברות הם גם של המוסר ,אשר לאחר מכן
מספרת שישו ,מלמד אותנו את עשרת הדברות .הוא מלמד אותנו זה כי עשרת הדיברות ועד אלה ציווי מוסרי אחר ישוע לימד אותנו ,הוא
הבסיס לכל הפולחן אמיתי ונכון של אלוהים .אם זה לא ברור לך כמו לי ,אולי ,נמשיך ללמוד את תורתו של ישו ,לך יהיו משוכנעים

אם לשפוט אחרים
שופט .לא ,לא תישפט .כי עם מה פסק הדין  yeהשופט ,האם תישפט ,:איזה מידה  yeלהעמיד ,זה יהיה ניתן למדוד לך שוב.
Matthew 7:1-2
אתה אתם מסתכלים על אחרים ולהפוך תגובה ,אפילו אם זה רק בשביל עצמך ,כי הן באופן שגוי צריכים להציג את הדרך
הנכונה? אם כן ,אתה מותח ביקורת על אחרים .אם אתה שופט אחרים ,ואז אלוהים ישפוט אותך כפי שאתה לשפוט אותם .זה דבר אחד
שימו לב כי אחרים הם לסגוד בטעות ,ולנסות להראות להם את הטעות שלהם על-ידי הצבעה את כתבי הקודש המגלה אלוהים של .זה
דבר נוסף לשקול השגיאה של אדם אחר ,ולא לשפוט אותם בעצמך . .זה לא בשבילך להעביר ביקורת זה הזכות של אלוהים ושלו לבד...
אם לשפוט על אחרים יש את היכולת מיד עונש ,אז אלוהים ישפוט אותך באותה מידה ,מיד החוצה ענישה עליכם באותה מידה כמוך נתן
לאחרים .הנקמה היא האצילים ,לקחת על עצמך את זה וזה נכון של אלוהים ,היא למקם את עצמך נגד אלוהים.

יודע החטאים שלך
ולמה  beholdestאתה את חלקיק זה בעין אחיי ,אבל  considerestלא קרן זה בעין שלך? או איך וילט אתה תגיד לאח שלך",תן
לי להוציא את חלקיק מחוץ לעין דע; הביטו ,קרן בעין שלך?" אתה צבוע ,תחילה מגרשת את קרן נאמן לעצמך העין; ואז אתה תראה בבירור
לגרש את חלקיק מתוך העין של אחייMatthew 7:3-5 .
 .תן לי לנסח את זה מחדש בסימבוליזם עדכנית יותר .אם אתה גר בבית זכוכית ,עליך ולא באמצעות אבנים .אם אתה זורק
אבנים ואז אתה מסתכן לקבל אותם בחזרה שזרקו אותך ,זה אומר כי אם אתם לא טובים יותר מהם זה אתה מבקר ולתת גינוי ,ואז מה הוא
אומר כי הוא ביקר שלך נפוח ויהיר ביקורת בחזרה עמכם ,ובכך מראה לך עבור בצביעות אתה.

מה אלוהים אומר ,יותר מאשר אתה מותח ביקורת על אחרים ,קודם לדעת כי אתה אשם כמוהו הוא מי שאתה מבקר .זה יותר
טוב כי אתה לא לקחת על עצמך לשפוט אחרים ,זה לא מוסר שלך או שלך תקני כי העולם הוא כפוף ,אבל אלים ,כפי הוא אלוהים מי
יעשה את שפיטה ,אם ניסית לעשות העבודה של אלוהים היא למקם את עצמך נגד אלוהים.
מאוד אהוב ,לנקום לא את עצמכם ,אבל מעדיף לתת מקום בפני זעמו :כי כתוב",ואנקום;  .אשיב ,נאום הMatthew 7:5 ".
אם מישהו עושה לך עוול ,או מתעלל אתה ,או בכל דרך גורם לך כאב או מבוכה ,לא לנקום בנקמה ,אבל להחזיר את הרוע
שלהם עם לבך ,זה הדרך של אלוהים .כדי לחזור רעה תחת רעה היא להיות השטן.
תן כי קדוש אשא הכלבים ,גם הטלת  yeשלך פנינים בפני חזיר ,שמא הם לרמוס אותם מתחת לרגליהם ,שוב ואני אקרע אותך.
Matthew 7:6
שלי בניסיון להבין מה אלוהים אומר לנו ,חשבתי על כזה דבר אחד הקודש ,ולכן לא צריך להיות מוזן לכלבים אשר העולה של
חיות שהקריבה עצמה .אני מניח שזה בזה ישו מדבר ,אלא רק בצורה סמלית ,בידיעה כי ישוע שניתנו מיושן את הצורך לעסוק הקרבת
בעלי חיים.

 .תראה את אלוהים
לשאול ,ולא יינתן לך; מחפש ,ולא תמצא; דופקים בדלת ,וזה יהיה ניתן לפתוח לכם :כי בכל זאת  ;asketh receivethהוא זה
 ;seeketh findethולא לו  knockethזה יהיה ניתן לפתוחMatthew 7:7-8 .
הוא זה  seeketh findethזו הפניה"אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; אלה .שרוצים אותי מוקדם (בחריצות) אמצא לי ".פתגמים
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" עליך
מתי לך להתחרט על חטאיך ונבקש מאלוהים לסלוח לך ,וזה מה שישו אומר "לו  knockethזה תהיה אפשרות לפתוח.
תחילה בתשובה חטאיך ,ולאחר מכן לבקש מחילה .אלוהים לא יכול לסלוח אם לא תשאל אותו ,ואם אתה למעשה לא התחרט על חטאיך,
אז אתה לא כנה ברצון שלך לקבל מחילה .אם אתה לא אמין ב מבקש מחילה ,אז אלוהים לא יסלח לך .אלוהים יודע את הלב; אתה לא
יכול להסתיר דבר ממנו.

מתן צדקה
 .או איזה גבר היא שם של אתה ,מי הבן שלו לשאול לחם ,יהיה הוא לתת לו אבן? Matthew 7:9
 .או אם הוא שואל דג ,הוא ייתן לו נחש? Matthew 7:10
אם  ,yeרעים ,יודע להעניק מתנות טובות בפני הילדים שלך ,כמה עוד אביך אשר בגן עדן אתן דברים טובים להם לשאול אותו.
Matthew 7:11
לכן בכלל כל הדברים יה זה גברים צריכים לעשות לך ,לעשות יה אפילו אז להם :כי זה החוק והסדרMatthew 7:12 .

עשה לאחרים ,היה לך שאחרים יעשו לכם .זו הפעם השנייה עד כה במחקר שלנו זה שמעתי את הרגשות האלה מפי ישו .אז
הייתי חושב כי הוא מחזיק את הדברים האלה להערכה גבוהה ,ואת מי שחי את חייהם בתוך הרגש המוסרי הזה ,ישוע תקיים גם להערכה
גבוהה .אם אתה לטפל אחרים ,חמלה ,חסד ,חמלה ואהבה ,אשר הם כמו אלוהים שואל בכך ,ואז מה שהרשע יכול להיכנס ללב שלך?

השער מצר
הזן  yeבשער מצר :ביטוי רחב הוא השער ולאחר רחבה היא הדרך ,תוביל לחורבן ,רבים יהיו אשר נכנס לשם ב :מצר הוא השער,
לצמצם זו הדרך ,אשר תוביל אל החיים ,ועל כמה יהיו שימצאו אותוMatthew 7:13-14 .
בפסוקים אלה שני ,המילה מצר מגיע מהמילה היוונית"ממברנה" מה שאומר :לצמצם עם מכשולים רבים שבקרבתו על .מה
אלוהים אומר ,הוא לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה הוא שביל צר כי יש הרבה מכשולים ואת החסרונות( ,שם שם על ידי השטן),
אבל זה .אנחנו חייבים ללכת בדרך מצר בדיוק כדי להישאר נאמנים של אלוהים יהיה .לקחת את הדרך הקלה ,נתיב רחב ,אשר נותנים
סגידה לאלוהים כפי שנוח לך ,אבל לשם כך מסיר את פולחן האל אמיתי ונכון.
אם אתה לא אוהב אלוהים בדיוק כפי שהוא מצווה אז אתה לא אוהב אלוהי היקום בכלל .כדי לעבוד את אלוהים בדיוק כפי
שהוא פקודות הוא נתיב קשה מלא מלכודות ומכשולים שם על ידי השטן ,הדורש ההתמדה ,כדי לא להילקח על ידי השקרים של השטן.
אם אתה אוהב את אלוהים ,אז למרות הדרך היא קשה ,שאתה בטח בדיכאון ,אחר האהבה שלך אינה מלא כמו שחשבת.
אלה כל  ,symbolismsמה הם אומרים .זה כי אתה חייב לקחת את הזמן והמאמץ כדי לדעת האמת של אלוהים ,דרך לימוד,
מחקר ,תפילה .אם אתה לא מוכן לעשות את המאמץ הזה ,וההוצאות הזה של הזמן שלך ועל המחשבות קוגניטיבית ,אז אינך ממלא אחר
הדרך לגאולה ,אבל שמה .לומר כי את הולכת לכנסיה כל שבוע אינו מוצג אהבתך .אלוהים ,שאתה חייב לעשות את המאמץ הנוסף
בכוחות עצמך . .את חייבת לאהוב את אלוהים עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש ,כל דבר פחות ,אינך ראויה של אלוהים.
הביטוי "אשר תוביל אל החיים ",מתייחס חיי נצח ,לא בחיים נוראיים אלה .זה אומר ,אם אתם רוצים חיי נצח ,לגן עדן ,אתה
חייב ללכת בדרך מצר שמוכתב על ידי אלוהים ,עוד תוכלו למצוא רק הרס ,נצחי.
אלוהים אמר לנו כיצד סוגדים לו( ,ארבעת הראשונים של עשרת הדברות) ,נתיב זה הוא צר .אם אתה לא אוהב אלוהים בדיוק
כפי שאמר לנו לסגוד לו ואז אתה לא אוהב אותו בכלל .ללכת בדרך הישר הוא לחיות את החיים בתוך הדרישות צרים .זה לוקח סוג
מיוחד של האדם לעשות זאת ,כי לעתים קרובות מדי ננסה להרחיב את המשמעות של מה שנדרש כדי לעבוד את אלוהים .ברגע שאתה
עושה זאת ,אתה נשאר בדרך הישר ,לקחו אל השביל הרחב יכול להוביל רק הרס .תן ישוע ,את תורתו ,אשר כוללים את עשרת הדברות,
להיות המדריך שלכם ,מדריך ההודעות לאורך הנתיב ,לא נהסס ,אבל להישאר נאמנים האהבה שלך של אלוהים ,ואת הפולחן שלו אמיתי
ונכון.

פולחן בדיוק כמו שאלוהים ציווה
להלן חושף את הצורך הזה נותנים סגידה לאלוהים בדיוק כפי שהוא מצווה במילים של אלוהים.

יה בסדר לא להוסיף אל המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה  yeלצמצם שום דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך
אשר אני מצווה עליך .דברים 4:2

הכוונה שלי ,הרצון לתת פולחן שנתן לי את החיים ,אחרת למה סוגדים בכלל ? .האם יש מישהו אחר שראוי לסגוד שלי לוציפר
דורשת כי אנחנו סוגדים לו ,אבל הוא מציע שום דבר מעניין עבורי .ערכי מוסר ויושר של אלוהים מושך אותי ,לכן אם אני אתן לסגוד
למישהו או למשהו ,נתתי את זה .הוא נתן לי את החיים ,אבל בשבילו אני לא הייתי כאן ,ולכן מגיע לו את הכבוד ואת פולחן ,אתה לא
מסכים?

נביאי שקר
היזהר מנביאי שקר ,המגיעות לך בעור של כבש ,אבל מבפנים הם הם חלאות כרסתניות זאבים .תדע אותם על-ידי הפירות שלהם.
האם גברים לאסוף ענבים של קוצים ,או תאנים של שושנים? למרות זאת כל טוב עץ מניב פירות טובים; אבל מושחת עץ מניב פרי הרשע.
עץ טוב לא יכול לפלח פירות הרוע; וגם יכול עץ מושחתים לפלח פירות טובים .כל עץ מניב לא טוב פרי חצוב למטה ,יצוק לתוך האש .הזין
מהירה של האי על ידי פירות שלהם תדע אותםMatthew 7:15-20 .
מה זה אומר לי הוא נביא שקר יהיה קל לזהות .אתה צריך רק על אמיתה של אלוהים אשר מטיף ונביאי השקר .אם מה שהוא
מטיף להם יכול להיות מצא תמיכה בתנ ך ,אז זה של אלוהים ,אם מה שהוא אומר הוא לא להימצא בתנ ך ,אז זה שקר.
למרות מה הוא מטיף ,אם מטרתו תחתון הוא לבקש לך תרומה ,אז את מטרתו היא להשיג עושר עולמות .איזה צורך יש אלוהים
עבור העושר של העולם הזה? אלוהים כבר הבעלים של האדמה ,אך הוא אומר לנו שיש ערך בקביעת מי ייכנס לגן עדן .הדרך הטובה
ביותר לדעת אם הוא נביא האל או נביא של השטן הוא התוכן של מה שיש לו לומר .אם זו אינה מגובה  100%על-ידי כתבי הקודש ,או
לאימות בהיסטוריה ,או בעולם הטבע ,ואז זה שקר ,עבור רק אם אלוהים אמר את זה קודם זה יכול להיות של אלוהים .זכור אמיתה של
אלוהים.

את ההליכה
לא כולם זה נאום אליי ,אלוהים ,אלוהים ,להיכנס למלכות השמים;  .אבל הוא כשפים את רצונו של אבי אשר בגן עדןMatthew .
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לא רק לדבר; אתה חייב את ההליכה גם כן .מה אלוהים מסביר לנו כאן הוא ,רק כאלה שסוגדים לאל כפי שהוא מצווה ,אשר
מתגלה ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות ,כמו גם הצורך במוסריות של אלוהים כפי שמוצג ששת האחרון של עשרת הדיברות ,את
תורתו של ישו ,יהיה סיכוי כניסה לגן עדן.
אני גם רואה משמעות אחרת למילים אלה .אלוהים מזהיר אותנו כי ישנם שתי הבשורות בעולם הזה ,נצחי הבשורה של אלוהים,
(הנתיב מצר) ,ובעולם בבשורה שקרית של השטן( ,השביל רחב) .השטן הוא נסיך השקרים ,ביסס באמצעות שקרים ,תרמיות הבשורה
אשר נראה ,מרגיש כמו בשורתו של אלוהים ,אבל נתן פירושים שווא על-ידי החלפת המילים בעברית ,יוונית המקורי של התנ ך
ומשמעות המיועד שלהם ,עם מילים בשפה המודרנית ,שאין משמעות זהה כפי שאלוהים תכנן במקור .בזה אנחנו חושבים כי אנחנו

קוראים אלוהים מילים ,אבל למעשה אתה קורא את שקריו של השטן .זה מסיבה זו אנחנו חייבים ללמוד ,לחקור ולשאול אלוהים
בתפילה ,את האמת והדרכה.

מציאת שקריו של השטן
ישנם שני מקומות בתנ ך שאלוהים נותן לנו אזהרה של בשורה שקרית של השטן.
"אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; אלה .שרוצים אותי מוקדם (בחריצות) אמצא לי ".פתגמים 8:17

וראיתי 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

ב פתגמים  ,8:17המילה בחריצות הוא המפתח להבנת האזהרה של הפסוק הראשון .אני חייב לשאול את השאלה "למה אנחנו
צריכים ללמוד ,לחקור ולראות עם כוונה מכוונת למצוא את אלוהים במלותיו אלוהים גרם נכתב?" אם אלוהים גרם מילים אלו נכתבו כדי
בכך שהוא יכול להסביר לנו דברים ,אתה לא חושב כי הוא היה משתמש במילים אנחנו יכולים להבין את המשמעות שלו פשוט על-ידי
קריאת המילים האלה? למה אז המשמעות כל כך מעורפל עם המסתורין ובלבול?
בפסוק זה אולם ,אלוהים אומר לנו כי אנחנו חייבים לחפש אותו בחריצות ,דרך לימוד ומחקר ,אחר שלא נמצא אותו .הדבר
מצביע על שתי אפשרויות לי:
 .1אלוהים בכוונה עושה למצוא אותו קשה כדי לנכש את עצלנית ולא להשאירו;
 .2או לא תורגמו המילים בשימוש במקור על ידי אלוהים בעברית וביוונית עתיקה עם המשמעות המלאה והכוונות שלהם.
יש רק אחד יש סיבה להסתיר את המשמעות האמיתית של אלוהים והוא השטן . .זה בדרך זו ,כי השטן הפיק שלו בבשורה
שקרית .זה בגלל  misinterpretationsהאלה כי מחקר חרוץ של התנ ך הכרחי אם אתה באמת רוצה למצוא אלוהים של.
בפסוק השני לעיל ,יוחנן  ,14:6אני חייבת לשאול את השאלה "למה זה הכרחי כי מלאך בשמיים יש החזקה של בשורתו הנצחי
של אלוהים ,אז יש הצורך מטיפים להם השוכנים על כדור הארץ?" תחשוב על זה ,אם יש לנו בתנ ך אצלנו כבר ,למה שזה יהיה נחוץ
עבור מלאך בשמיים יש ולהגן על הבשורה הנצחי של אלוהים? למה זה היה הכרחי על ידי אלוהים כדי להגן על האמיתי הבשורה בגן
עדן?
זה הכרחי כי השטן השפיעה על אלו שלא עשו את התרגום בתנ ך ,ובכך מזהמים התנ ך עם שקרים .כאשר אתה לוקח את דבר
האלוהים לשנות מילה פה או שם נותן משמעות שונה לזו של המילה המקורית ,שכבר אין לך את המילה של אלוהים ,אלא שקר.

קונקורדנציה תנ ך
כשרק התחלתי .המחקר שלי על מכתבי הקודש של אלוהים ,מצאתי שאני צריך מילון כדי להבטיח שלא הבנתי מה אמרו על
פסוקי המקרא .יום אחד אני הזכירה את זה לבת דודה שלי ,מי שר מוסמך ,מי אמר לי ההגדרות באנגלית של המילים באנגלית הוא לא
תמיד נכונה את המשמעות של המילים בעברית ,יוונית המקורי נכתב בספרים של התנ ך.
מיד מרדתי כנגד המחשבה .אם התרגום האנגלי לא היה נאמן המשמעות המקורית של אלוהים ,אז התנ ך כפי שכתוב באנגלית
חייב להיות שקר . .סירבתי להאמין כי אלוהים הרשה מכתבי הקודש שלו להשתנות כל כך . ...חשבתי שיש אלוהים הכוח למנוע את
השטן מלהשיג דברי כפירה שכאלה.
זמן קצר לאחר השיחה עם בן דוד שלי ,קיבלתי קונקורדנציה תנ ך ,ע י מישהו .הייתי גם היו לי שיחות עם הנוגעים בדבר
האלוהים .בהתחלה סירבתי המתנה כי זה היה ספר גדול מאוד ללא ספק עולה הרבה כסף ,אבל הנותן התעקש ,ואת הרגיעו אותי ,כי אם
השתמשתי בו ,מציאת המשמעות האמיתית של אלוהים בתנ ך יהיה אפשרי.
אם קראת אפילו קצת הדפים הכלולים בדף אינטרנט זה ואז תדע כי הכנתי נרחב לנצל קונקורדנציה תנ ך ,לחזור אחורה למילים
בעברית וביוונית המקורי כדי לגלות איזו משמעות שהיה להם ,.ובכך להשיג הבנה טובה יותר של מה שאלוהים התכוון.
 .זה כזה מאמץ נוסף אשר אני מתכוון כשאני אומר לחקור ,ללמוד ,על מנת "אלוהים  Seekבחריצות".

אניני טעם שקריו של השטן
אלוהים גילה לי מספר השקרים של השטן המצויים בתנ ך ,כאן הוא רק אחד ,אני אראה לך אז אתה תדע את האמת של מה
השטן נתן שווא משמעות הכתובים.
רוח אלוהים עבר על פניו של המים .בראשית 1:2

רוח אלוקים
זה שבו שאלת את השאלה" ,מה הוא אלוהים מנסה לומר לי כאן?" כדי לענות על זה ,אתה צריך להכניס בהקשר שבו אלוהים
כבר אמר לנו בפסוקים הקודם.
בראשית ברא את השמים ואת הארץ .בראשית 1:1

זוהי הצהרת עובדה; זה לדעתי זה אלוהים אומר לנו שהוא ברא את היקום ,באופן חד משמעי ,למען האמת.
והארץ היתה ללא טופס ,ובהו; והיה חושך על פניו העמוק .ועבר רוח אלהים על פני המים .בראשית 1:2

פסוק זה מתפרק שתי אמירות.

אלוהים קודם אומר לנו מה זה איפה הוא הציב את היצירה שלו ,שבו הוא מתייחס כאל" ,עמוק" ,אשר הוא אז מקומות מה שהוא
" אז עכשיו דמיינו בעיני רוחך מה אלוהים הוא לראות ,מנסה להראות
מכנה"כדור הארץ ללא טופס ,חלל ריק ,ולא חשוך לגמרי ,עם אור.
לנו .הוא יצר את היקום ,ואת המקום שבו הוא קורא את "הארץ" ,שבו הוא הציב את היצירה שלו ,הוא חלל חסר צורה כהה.
ברצוני לציין בפנייך ,המילה "אדמה" משמש כאן שאינו מפנה אל כדור הארץ . .זה מה אלוהים קורא המקום שהוא הריק ,היכן
הוא ממקם את אשר הוא יצר . .אני כאן .כי תוכלו לראות בפסוקים אחרים בעת קריאת התנ ך ,שתי משמעויות אחרות עבור המילה
"אדמה".
כדי להבין באופן מלא מה אלוהים רוצה שתדע ,אתה צריך להכניס את דבריו ההקשר .אחד מילה כזו" ,הארץ" ,יש שלוש
משמעויות שונות ,כדאי שתשמור את זה בראש תוך כדי לימוד התנ ך ,ולא רק עם כדור הארץ מילה אבל כל המילים .להדוף את הנוהג
של לקיחת מילים ושירה מחוץ להקשר ,אחרת לא תדעו מה אלוהים בכוונת אלא יסווגו תרמיות והשקרים של השטן.
לחזור שלי הוכחת הפריטים החזותיים משמשות בתיאור היצירה שלו ,עכשיו אתה רואה מה אלוהים היה מסתכל? אני עוצמת
את העיניים ואני רואה חלל ריק חשוך העצום של ריקנות ,אשר אלוהים פשוט מיקמה את היצירה שלו (העמוק) לתוך.
בחלקו השני של פסוק זה ,אלוהים אומר לנו מה הוא עושה אחרי ברא את היקום ,כאשר הוא ממקם אותו בריק כהה".ועבר רוח
" פסוק זה אומר לנו הרבה יותר מאשר רק קורא המילים אחרת יכול להציע.
אלהים על פני המים.

הרוח המילה
שוב אתה צריך לשאול את השאלה ,מה אלוהים אומר לנו כאן? וכך התחלתי על-ידי הפיכת בטוח שאני מבין המשמעות של
" אומר :הנפש או את המהות של האל ,כאשר אתה
המילים .להפתעתי המילה "רוח" אין המשמעות .הנחתי שזה היה . .נתתי את המילה"רוח
נראה את המילה במילון זה מוגדר של החיים נותן כוח ,או המהות של האל .כאשר תחפש את המילה "רוח" אברו התנ ך ,משמעות מלאה
יותר בא לידי ביטוי.
 Ruwachאשר מוגדר כ" :רוח; על ידי הדמיון נשימה ,קרי הגיונית (או אפילו
"
המילה העברית המקורית עבור המילה רוח ,הוא"
אלים) נשיפה ,אייר ,כעס ,הפיצוץ ,נשימה ,רפרוף או לנער"  ,שתי המילים האלה",עלתה ,ורוח" ,להעניק פירוש שונה הפסוק כולו.

המילה עברה
" היא המילה האנגלית מתורגמת המילה העברית ,"rachaph" ,כלומר :דגירה,
באמצעות קונקורדנציה של התנ ך ,המילה"עלתה,
אשר בתורו אומר להרהר ,אשר בתורו אומר לתת מחשבה ,או שיקול של.
אני מוכן להמר כי הנחת את המילה עברה ,אמור לצוף מעל ,או לעבור מעל ,שהיה סוג של תנועה מעורבת .אתה רואה ,משמעות
המשוערת של מילה אינה תמיד המשמעות האמיתית .השטן השתנה המילה המקורית של האל עם מילה שאין לו משמעות זהה ,ולכן לוקח
אלוהים של ולהפוך אותו שקר.
 .הנה עוד גירסה חדשה יותר של התנ ך זה החליף את המילים באנגלית הישן ואת הדרך של דיבור עם נוסח אנגלי מודרני יותר
" ,המבוססת על ההבנה הנכונה שלנו של מה המילה העברית המקורית נועד
" בגירסה זו היא  retranslatedאל המילה"מרחף
המילה"עבר

להביע המילה "רחף" משנה לחלוטין את משמעות הפסוק כל ביחד .זה עולה עכשיו כי אלוהים יושב במקום אחד מעל העמוק .נכון ,זה
יכול להציע כי הוא היה הרהור העמוק ,הוא ישב במקום ,אך הריחוף  wordאינו חושף לנו את העובדה שאלוהים היה למעשה הרהור או
לתת את מה שיצר רק מחשבה .לאחר שהבנת מה אלוהים אומר לנו במילים אלה ,ואז תבין כי אלוהים הוא לא רק יושב במקום או מרחף
מעל העמוק .המילה"רחף" לא נותן לך את המשמעות המלאה של המילה העברית המקורית "".rachaph
"  .הנחתי התכוון כי אלוהים נעה פני העמוק או כאל יש  rewordedאת זה ,המים .כפי שניתן לראות
הביטוי"עלתה על פני המים,
את ההסבר הקודם שלי של המילה"עלתה" ,ועכשיו עם ההגדרה בעברית של המילה"רוח" ,משמעות חדשה יצא לאור על פסוק זה.

המשמעות האמיתית של אלוהים
" פירושו :להרהר ,לחשוב עליהם ,או לתת שיקול של משהו .העמוק הוא זה אשר ברא או באלפיות שניה את
המילה"מיוחמת
היקום לאחר בניצוץ הבריאה .אז אלוהים הוא הרהור ,או נותן לזה הוא פשוט יצר .אני רואה את אלוהים ,להביט על היצירה שלו ,נותן
שיקול דעת לגבי איך לתמרן אותו הפכו את אשר הוא רוצה שזה יהיה
" ,היא רפרוף או לנער  broodedאחרי שלאלוהים יש מעל או חשבתי היוצר שלו ,הוא
החלק השני של המשמעות של המילה"רוח
מתחיל לנער אותו ולגרום לו רפרוף.
במחצית השנייה של הפסוק ,אלוהים קבע את הטופס הנכון הוא רוצה היקום לקחת וממשיך כדי לתפעל את העמוק או המים ,על
ידי פיצוץ עליו; פירוש המילה "רוח" משמש כאן ,לפוצץ ,וכדי ובכך לגרום לנער ,הצמצם .
אז תן לנו לבדוק שוב .אלוהים יצר את היקום ,אשר הוא מיקמה לתוך חלל אפל; הוא מביט אז היצירה שלו ,ואז מתפוצץ עליו.
עם זאת ,הוא לא רק נושף עליה ,אבל כפי הגדרת עברית מרמז ,זה רוח עם אלימות ,נשיפה או פיצוץ של נשימה ,כמו סופה לכפות רוח
הים ,אשר בתורו הופך תריס ו .shake -ולכן אלוהים מתמרן העמוק או המים ,כדי ליצור כמה שהוא רוצה זה את הטופס .אני קורא
התהליך האבולוציוני מבוקרת של האל הזה.
זה ההסבר מה אלוהים עשה הוא הרבה יותר טוב בלתת לי הבנה של התהליך כי אלוהים עוסקת הבריאה של היקום ,וכל זה
נמצא בתוכו .הסבר זה נותן תיאור חי יותר בשבילי לדמיין.

משל מרק
 .תחשיב את

זה; יש לך קערה חם מהבילה של מרק לפניך ,לטבול את הכפית לתוכו ,אבל לפני מיקומו בפה לך לנשוף

עליו .מה שעשית כרגע הוא לתפעל את הנוזל בכף שלך .על ידי גורם לזה להתקרר ,מהר יותר ,הוא הופך להיות זמין למיקום בפה שלך
מוקדם יותר .נכון בסופו של דבר ,למרק את הכפית שלך ירגיע אז אתם יכולים לאכול בזמן משלו ,אבל אתה בוחר לא לחכות ,אז אתה
להפעלתו.
אלוהים לא הולך לאכול היצירה שלו ,אבל מעשה משבי בהמרק גורם המולקולות המרכיבות המרק להאט ,בצורה איטית יותר
המולקולות דחוס יותר המרק .הקיטור העולה מן שלך קערת המרק הוא מולקולות אדי מים ,כי הם נעים במהירויות הרבה יותר מהר
מאשר הנוזל .אם אתה מבין זה ,איטי המולקולות למטה יותר ,את המרק יהפוך קרח ,להקשיח.

 .זה אותו הדבר זה אלוהים עושה על ידי פיצוץ על הנוזל חם ערב ( ,H2Oווטרס) המהווה הטופס המקורי של היצירה שלו ,הוא
גורם החומר ממנו להתקרר רק מהירות שהוא רוצה להתקרר ,ובכך גורם של האבולוציה מבוקרת של הנוזל.

התבוננות הבריאה
כדי בכך .אתה מבין ,זה הוצע על ידי מדענים ,היוצרים של עולמות תוכן מקורי ,אלפיות השנייה לאחר בניצוץ הבריאה( ,המפץ
הגדול) ,שם היו רק שני יסודות הקיום ,חמצן ו מימן .כל יסודות כבדים יותר נוצר רכיבים אלה במרכזה של הכוכבים פרוטו ,גורשו
כאשר הכוכבים האלה הלכו סופר נובה .אז כאשר אלוהים קורא היצירה שלו את "עמוק" ולאחר מכן "מים" זה מסיבה זו .חמצן ומימן
לייצר מים .H2O
אלוהים אינו רק נושבת על העמוק זאת ,פיצוץ ,או כוח רב עוצמה של נשימה ורעדתי .זה מתחיל את הנוזלים כדי להתחיל לפתח
מערבולות ,מערבולות .אני מאמין כי זה מזה שיצרו הגלקסיות.
 .אני מודע לכך כי חלק ההסבר פשוט נתתי לא נמצא בתנ ך.
זוכר :אלוהים נתן לנו את היקום כולו ללמוד כמו גם בתנ ך .אלוהים הוא הבורא של היקום הוא מחברם של התנ ך .יש לי
עניין במחקר של כמה מן המדעים ,אז למדתי קבוצה של מדענים אשר קבעו כי היקום ,רק אלפיות השנייה לאחר המפץ הגדול ,קיים
בצורה של נוזל חם ארוחת ערב .ההסבר הזה הוא כך קרוב מה שאלוהים אומר בתנ ך ,כי אני אימץ את זה כ.true -

הקדושים של אלוהים פסוקים נוצרים
יחד עם ההסבר הנ של הפסוקים הראשונים בספר בראשית ,אלוהים נותן לנו דוגמא נוספת איך השטן שמספר שקרים שלו.
רבים יגידו לי ביום ההוא ,אלוהים ,אלוהים ,יש לנו לא ניבא בשמך? ? ומה בשימך יש מגרשת שדים ? ומה שמך לעשות יצירות
רבות נפלא Matthew 7:22
" הוא הפניה אל אחרית הימים ,את הופעתו השנייה של ישו ,יום הדין .מי שסבור כי הם נמצאים לסגוד לאל
הביטוי",ביום ההוא
שאלה למה ,אם הם עשו כל העבודות האלה של אלוהים ,ישוע שאינו מכיר אותם.
ואז יהיה מתימרים להם מנוחת עולם",מעולם לא הכרתי אותך :סורו ממני ,כי עובד מאורתMatthew 7:23 ".
מה אלוהים אומר כאן היא אם כמס שפתיים ישו ו קורא לעצמך נוצרי או יהודי ,אבל לא אוהב האל כפי שהוא מצווה ,ואז אתה
סוגד לשווא ,כי אתה חייב לעבוד את אלוהים בדיוק כפי שהוא ציווה עלינו לעשות זאת ,לא שבו נחליט נכונה.
" מתייחס למי שלא לשמור על חוקים ומוסר של אלוהים ,עדיין חושב ויש ובכך מאורת בחייהם .אתה
הביטוי" ,יה עובד העוול,
יכול להחליף את אשמת  wordעם השקרים .word

הדיבר הרביעי – פרק ב'
המצווה הרביעית היא דוגמה מושלמת איך חשבת לעבוד את אלוהים ,אבל לא כי אתה לא אוהב אותו כמו שהוא פקודות ...הוא
גם מגלה איך שיקר השטן השקר שלו הופכים קיבל כאמת ,האלוהים היא להתעלם או נחשבת השקר.
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה,
שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה שלך:
אבל היום השביעי הוא 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.
בשישה ימים שהאל ברא את השמים ואת הארץ ,הים ,ואת כל כך בהם הוא,
נחה היום השביעי :מה האל בירך את יום השבת ,מקודש זה .אקסודוס 20:8-11

יום השבת הוקמה לששת ימי הבריאה ,באותו הזמן נוצר היקום .במהלך אלה לששת ימי הבריאה שאלוהים ייסד מתי את
המתחיל היום וזמן מתי היום מסתיים גם כן.
הדיבר הרביעי ,אלוהים הוא להיות מאוד ספציפי לגבי היום של השבוע( ,אבל היום השביעי שבת ה' אלוהים מלכותך ,).כמו
גם הזמן של יום השבת מתחיל ,ואת הדברים האלה עליך ואתה בטח לא לעסוק בשעות של השבת.
תוכלו למצוא שום דבר בכתובים ,וזה האלוהים ,כי לציין בכל דרך או צורה ,שאלוהים מצווה או מורה כי השבת יועבר ביום
השביעי של השבוע ביום הראשון של השבוע.

זוכר אמיתה של

אלוהים :אם אלוהים היה מדבר זה ,זה נכון .אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה שקר .לכן ,אם אלוהים

לא גרמה העברה הזה להתרחש ,אז מי לדעתך עשה?
אם על-ידי קבלת לך לשמור שבת ראשון ,אשר אינה של אלוהים ,במקום האמיתי יום שביעי שבת ,השטן ולכן הוא מסוגל למנוע
ממך להיכנס לגן-עדן ,מקבל את מתנת חיי הנצח של אלוהים ,אז אתה לא חושב שהוא יעשה כך? אם אלוהים לא אישר את ההעברה ,אז
רק השטן היו מניע לעשות זאת.
לכן ,כאשר ישוע אומר לנו" ,מעולם לא הכרתי אותך :סורו ממני ",זה מסיבה זו כי הוא עושה את זה .אם הוד סגידותך מתבסס
על אי-הצדק (שקרים) של השטן ,ואז אתה סוגד לשטן ,את פולחן האל לשווא .רק כאשר אתה סוגד אלוהים כפי שהוא מצווה אתה סוגד
אלוהי היקום . .זה למה הכוונה שקדנית ,הוד סגידותך.

מבט מקרוב הדיבר הרביעי
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה ,אלוהים רוצה לזכור את יום השבת ,לא את שמירת השבת ,אבל ביום השבת.
אלוהים עשה יום השביעי הקדוש ,ולא קידש היום השביעי; אלוהים לא עשה של שמירה על השבת הקדושה ,אלוהים ברא ביום השביעי
של השבוע הקדוש . .זה את זה שהוא רוצה כי אנו זוכרים ,הוא גם אומר לנו לשמור על הקדושה...

אנחנו לא יכול לשנות כלום קדוש בכוחות עצמנו ,אבל אלוהים ברא את יום השביעי הקדוש ,הוא אומר לנו בפסוק זה כי מה הוא
עשה הקדוש .אנחנו חייבים לשמור על .הקדושה ,ועל הדרך לשמור על הקדושה היא לבחון את השבת שלו ביום הקדוש הזה.
היום השביעי הוא היום היחידי בשבוע שהאל יצר הקדושה ,כאשר אנחנו שומרים את השבת ביום הזה להפוך ,לשמור את השבת
הקדושה .אם אנחנו שומרים את השבת ביום שלא אלוהים עשה הקדוש .השבת הופך טמא ,ולכן לא של אלוהים .לכן שמת את עצמך כנגד
אלוהים ,כי אתה לא מצליח לשמור את יום הקדוש שלו הקדושה.

אלוהים נתן שם היום השביעי
תן לי להראות לך משהו .אלוהים גילה לי .ב בראשית  2:3אלוהים אומר לנו כי הוא מבורך היום השביעי ,שהוא קידש היום
השביעי .אחר כך ,אקסודוס  ,20:8-11אלוהים אומר לנו הוא מבורך את יום השבת ,מקודש זה .מצאתי מקום בתנ ך עד יציאת מצרים,
איפה אלוהים אפילו מנצל את המילה השבת או את יום השבת .אני רואה רק אלוהים יתקדש יום השביעי ,לא את יום השבת.
 .אני רואה רק הסבר אחד אלוהים קורא היום יום השביעי בספר בראשית ,ואז מתקשר אותו הדבר את יום השבת בספר שמות,
" ,אשר היה לשנות
והיא המילה שבת שם אשר אלוהים נתן ליום השביעי של השבוע .זה 21רחוב המאה ,אנו קוראים היום השביעי",שבת
על-ידי הקיסר קונסטנטין שבת לספירה  .s'300עקב שינוי זה ,אנו יודעים את השם של היום השביעי הוא יום שבת ,הם ולכן הם חלק
בלתי נפרד .היום השביעי הוא יום שבת ,יום שבת זה היום השביעי.
זה כמו זה עם אלוהים ,היום השביעי הוא השבת ,השבת היא היום השביעי ,נפרד .לכן ,לא ניתן להעביר את השבת ליום הראשון
של השבוע ,כי השבת היא היום השביעי בשבוע ,זה לא היום הראשון.
פירוש המילה שבת" ,הלורדים הקודש היום ".זה אומר כי היום השביעי בשבוע הוא יום הקדוש של אלוהים . .הם בלתי נפרדים.
ביום הראשון של השבוע הוא לא היום הקדוש הלורדים; לכן לא ניתן השבת.
שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה .אלוהים אומר לנו משהו חשוב בנוגע את יום השבת .הוא אומר
תוך שישה ימים בשבוע תגרום לכך הדרוש לך כדי לספק מזון לגוף ,ואם יש לך משפחה ,כמו גם בגופם . .זה מה פירוש המילה
"עבודה" בפסוק זה" ,לעשות את מה שאתה צריך ,לעבודה ,מתן האספקה של הגוף".
 .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.
שימו לב כי אלוהים עם שפתיו שלו אמר את אותו הדבר .רק ניסיתי להסביר ,היום השביעי הוא השבת של האדון האל.
המילה הראשונה של פסוק זה הוא שהמילה "אבל" עם המילה הזאת ,אלוהים אומר לנו שהוא נותן לנו שישה ימים כדי לספק עבור
האספקה של הגוף" ,אבל" ביום השביעי ,אנחנו חייבים לעזוב התחשבות הגוף הצידה ,ולקחת יום השביעי לספק עבור קיום הנשמה
שלנו.
יום השבת הוא היום של אלוהים ,זה היום הקודש שלו ,צריכים לצפות היום שלו כפי שהוא מצווה .תחשבו על זה ככה ,ששת
הימים הראשונים של השבוע נועדו לשמש שיקול דעתה של האספקה של הגוף שלנו ,אם זה אוכל ,ביגוד ,דיור ,או כאשר יש לנו בתנאי
" ביום האלים ,אנו חייבים לשים את מה התענוג
לצרכים שלנו ,אנחנו נוכל להשתמש זמן פנוי לטפל רצונותינו ,או .העונג כולו שלנו".אבל

שלנו ,אז כדי לתת דרך ההנאה של אלוהים ,וגיליתי לתת מזון לנשמה ,אשר יכול להיעשות רק על ידי לקיחת היום במחקר של מילות
האל הקדושות ,בתנ ך ,בפולחן האל הבורא של היקום.

למה לשמור את השבת?
למה אנחנו צריכים לקחת את זה יום אחד בשבוע ,ולתת את אבינו שבשמים? בשישה ימים האל ברא השמים והארץ ,הים ואת
כל אשר בתוכם ,נח ביום השביעי :מה האל בירך את יום השבת ,ואת זה מקודש אתה רואה ,אלוהים עבד שישה ימים ,והניח ואז יום
אחד .כאשר אנחנו גם מחזיקים היום של השבת כאל הפקודות ,אז אנחנו ממקם את עצמנו באותו אופן כמו אלוהים ,אנו מציגים שלנו
היוצר כי אנו רוצים להיות כמוהו ,לשמור את יום השבת הקדוש ,אנחנו נמצאים מפגין שלנו אהבה וכבוד של אלוהים ,בצורה עניינית
ואמיתית.

סימן בינך ובין האל
אתה גם תצטרך לדבר בני ישראל ,אומר Verily",שלי שבתות  yeתשמר :כי זה סימן ביני לבינך לאורך כל הדורות שלך; יה עשוי
לדעת כי אני ה' זה להתקדש אותך 31:13 ".יציאת מצרים

הפסוקים הנ ל שהגיעו שיקראו את הדיבר הרביעי ,האל עצמו מתייחס היום של השבת כמו ביום השביעי .תוכלו למצוא מקום
בתנ ך שבו אלוהים אומר לנו כי הוא מורשה או העלימו את ההעברה לעוד יום של השבוע .השאלה היא אם כך ,אם אלוהים אמר שהשבת
היא שחלים ביום השביעי של השבוע ,אלוהים אומר לנו את זה הוא עשה היום השביעי הקדוש ,ויש מקום ניתן למצוא בתנ ך היו אלוהים
אומר אחרת ,אז איך אתה יכול להתבונן בכל יום אחר בשבוע מאשר האחד אשר אלוהים אמר לנו להתבונן ,עדיין נותן פולחן האל
הבריאה? אתה סוגד אלוהי היקום או לא .אלוהים אומר לנו" ,אוהבת אותי ,לציית לי ,סוגדים לי ",אבל אתה חייב לעבוד את אלוהים
כפי שהוא מכתיב ,ולא כפי שנוח לך.
אלוהים הוא גם אומר לנו כאשר אנחנו שומרים שבת שלו שהוא יעשה זאת " "Sanctifyאותנו.
זוכר "Sanctify" :הוא לעשות חטאים  .לכן ,כאשר אנו לשמור יום הקודש של אלוהים כמו השבת ,לכן לשמור על הקדושה,
שכן שנהיה .חטאים וקדש אלוהים לנו ככזה.

כותב  Paulהשליח
המנוחה של אלוהים
תן לנו ולכן פחד ,שמא ,הבטחה להיות עזב אותנו להכנס לתוך למנוחה שלו ,מישהו מכם צריך להיראות לבוא לפני .העברים 4:1

אלינו היה הבשורה הטיף ,כמו גם בפני אותם :אבל המילה הטיף לא רווח אותם ,לא להיות מעורב עם אמונה בהם כי שמעתי את זה.
העברים 4:2

 .אלו שבאו ממצרים עם  Mosesהיו הטיף מכתבי הקודש ,בדיוק כמו ישו הטיף מכתבי הקודש ,אך כי לא היה להם אמונה
הבשורה לא להטביע עצמו אל ליבם.
אנחנו אשר האמינו נכנסים לתוך מנוחה ,כפי שהוא (אלוהים) אמר",כפי נשבעתי ב זעמי ,אם הם ,ייכנס לתוך המנוחה שלי :למרות
העבודות היו מסתיימות מן היסוד של העולם ".העברים 4:3

להיכנס מנוחה ,כפי שאמר (אלוהים) Paul .הרגע אמר כי אנו חייבים להיכנס אל המנוחה של אלוהים ,כפי שהוא אלוהים
אמר ,אשר הוא מפורש את הדיבר הרביעי של אלוהים .אין שום דבר כתוב בכתבי הקודש היכן שאלוהים נתן פקודה ולא הוראות כי הוא
העביר לו יום מנוחה מהיום השביעי הקדוש של השבוע ליום הראשון של השבוע .לכן יש רק מקום אחד בתנ ך שבו אלוהים אומר לנו
מתי ואיך לשמור את השבת הקדושה .Paul ,היא מראה לנו כי הוא זה אשר הוא מפורש את הדיבר הרביעי שהוא  Paulמזהה נכון יום
המנוחה.
הפסוק הנ ל מתייחס:
 .בוא ,הבה סוגדים ,משתחווה :הבה ברך בפני האל את הבורא.
כי הוא אלוהינו; אנחנו אנשי המרעה שלו ,ואת הכבשה כף ידו .היום אם והחוזק קולו ,להקשיח ולא בלב ,כמו של פרובוקציה ,וכמו
היום הפיתוי במדבר :מתי אבא שלך פיתה אותי ,הוכיח לי ,וראיתי את העבודה שלי .זמן ארבעים שנה היה אני באבל עם הדור הזה ,אמר",זה
אנשים לטעות בליבם ,הם לא מכירים את הדרכים שלי :תהילים 95:6-10
על דברתי הוא (אלוהים) במקום מסוים ביום השביעי-זה חכם ,ואלוהים לנוח היום השביעי של כל עובד שלו .העברים 4:4

במקום מסוים הוא הפניה בראשית שבעת ימי הבריאה ,היום השביעי אלוהים נח.
במקום זה שוב ,אם הם ,ייכנס לתוך המנוחה שלי .העברים 4:5

המנוחה של אלוהים הוא השבת ביום השביעי.
הרואה ולכן זה להיהרס כי כמה עליך להזין בו ,למי זה היה קודם הטיף נכנסו לא בגלל חוסר האמונה :אל העברים 4:6

אף-על-פי אלו שבאו ממצרים עם  Mosesנכשלה לשמור את השבת ביום השביעי ,זה היה קשור הארעי .למרות כל שאלוהים
הראה להם ניסים ,הם עדיין לא האמין אלוהי היקום .הם ראו את ההוראות שניתנו להם על ידי  Mosesבהיותו להוראות של אדם לא
אלוהי היקום ,ולכן הם לא האמינו.
שוב ,הוא (אלוהים)  limitethיום מסוים ,אומר ב ,David -היום ,אחרי כל כך הרבה זמן זמן; כמו שנאמר ,היום אם והחוזק קולו,
להקשיח לא הלב שלכם .העברים 4:7

מה  Paulאומר ,היא  Paulשהוא מודע לכך שאלוהים הגביל יום מסוים בשבוע כמו ביום השבת.
עבור אם ישוע נתן להם מנוחה ,אז נכון לאחר מכן לא מדבר על יום נוסף .העברים 4:8

 Paulשואל את השאלה ,אם ישוע נתן השליחים עוד יום מלבד השבת ביום השביעי ,לו לא לספר על זה כך זה היו נכתבות
באחד הבשורות של השליחים?""

אנשים של אלוהים
שם להיהרס ולכן מנוחה אל העם של אלוהים .העברים 4:9

 Paulולכן הוא אומר" ,בשדיבר ישו אין היום השני ,נותר זה אלוהים מדברים על ,השבת ביום השביעי ,וזה שהוא ביום הזה
ולכן הוא יום המנוחה .זה אומר לי כי אלוהים הראה  Paulאמיתה שלו ,בדיוק כפי הוא הראה לי אותו ,עכשיו הראו אותו למי לקרוא את
המילים האלה.

שימו

לב :כי השאר יום השביעי הוא עבור אנשים של האל ,לכן אם לא תשמור את השבת ביום השביעי ,אז אתה לא לאחד

האנשים של אלוהים.
עבורו הזנת למנוחה שלו ,הוא גם הגולמיות חדל מן עובד שלו ,כפי שאלוהים עשה את שלו .אל העברים 4:10
תן לנו העבודה לכן להיכנס אל המנוחה הזאת ,לפחות אדם ליפול לאחר באותה הדוגמה של חוסר האמונה .אל העברים 4:11

אלוהים לא עשה בכל יום של השבוע הקדוש ,אז לך לשמור השבת בכל יום אחר בשבוע ,זה להיות התנגדות ישיר הפקודה של
אלוהים ואת תורתו של ישוע .אם אתם רוצים לסגוד הבורא שלך ,אז אני חושב שצריך לעשות כדבריו ,ולא כפי שנוח לך ,או כי אתה
מאמין ראשון הוא הנכון .אם אלוהים אמר את זה ,נכון .לא משנה מה אתה מאמין ,הכל חוזר מה שאלוהים אמר .אם מה שאתה מאמין
נתמכת על-ידי  Wordאלים ,אז במה אתה מאמין הוא שקרי ולא של אלוהים .אלוהים אם לא אמרתי את זה ,אז זה שקר ? .אתה באמת
רוצה להמשיך השקר ,שהוא שבת ראשון של השטן ,או רוצה להראות לאלוהים כי את אוהבת אותו ,לכבד אותו ,לכן לשמור ,להתבונן
כמו יום השבת היום של השבוע שבו אלוהים ברא הקדוש?
אני רוצה להראות לכם משהו אלוהים גילה לי .לא תמצאו זאת בתנ ך ,אך במסמכים היסטוריים.

ד ר אי .טי Hiscox
מחבר של המדריך הבפטיסטית
ד ר אי טי  ,Hiscoxדיווח על הדרשה שלו בכנס שר בפטיסטי ,ב" -ניו-יורק הבודק 16 ',בנובמבר .1893
"הייתה פקודה לשמור את יום השבת הקדוש ,אבל באותו יום השבת לא היה יום ראשון .זה יהיה עם זאת ברצון אמר ,ועם קצת להראות של
ניצחון ,כי השבת היא הועברה מן המאה השביעית ליום הראשון של השבוע ,עם כל חובותיה ,הרשאות ,סנקציות.
שבאמת מידע בנושא זה ,אשר למדתי במשך שנים רבות ,לשאול ,היכן את הרשומה של עסקה כזו ניתן למצוא :לא בברית החדשה – בשום

פנים ואופן לא .אין ראיות המקראי של השינוי של המוסד השבת מן המאה השביעית ליום הראשון של

השבוע "-

"נראה לי ושכמותה ישוע ,במהלך דיונים שלוש שנות עם תלמידיו ,לעיתים קרובות משוחח איתם על השאלה השבת ,לדון בזה חלק היבטיו
השונים ,פינוי זה מ שלה שווא מסורתי [יהודים] ומהותיים ,מעולם לא המרמזת על כל העברה של היום; גם ,כי במהלך ארבעים ימי חייו תחיית המתים,

אין דבר כזה היה במחקר רפואי .ולא ,עד כמה שאנחנו יודעים ,האם הרוח ,אשר ניתנה כדי להביא את הזיכרון שלהם בכלל כל הדברים אשר אמר להם,
להתמודד עם השאלה הזאת .ולא ולמרות זאת עשה את השליחים השראה ,ללמד את בשורת ,הקמת כנסיות ,ייעוץ והדרכה של אלה נוסדה ,לדון או לגשת
לנושא.
כמובן ידעתי היטב ראשון הגיע אל תוך שימוש בהיסטוריה הנוצרית המוקדמת יום דתי כאשר נלמד אבות משיחיים וממקורות אחרים .אבל
כמה חבל המגיע עם הסימן של פאגאניזם והרלוונטית  christenedעם השם של השמש ,ואז אימץ ,קידש על ידי האפיפיור והעונש ,הוריש שיוקדש

קודש למען הפרוטסטנטיות".

ניצחון
" ד ר  Hiscoxאומר כי ההעברה של השבת מהיום השביעי הקדוש
שמת לב של ד ר  Hiscoxמילים",ועם לאיזה מופע של ניצחון?
של השבוע ליום הראשון לא קדוש בשבוע זה משהו שכדאי לראות ניצחון .כי אני יודע שיש דבר בתנ ך מגלה דבר האלוהים ההעברה,
לכן ,אני רואה את המילים האלה משמעות כי ד ר  Hiscoxמסתפקת בכך ניצחון על אלוהים ,כי ההעברה הושלמה .הקורא את המילים
האלה רוצה לעבוד את אלוהים ,או על-ידי המעשים שלך לנצח אלוהים? רק תזכור אמיתה של אלוהים" ,אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה
שקר".
אתה לא מסכים ,כי אם אתה רוצה לעבוד את אלוהים ,כי אתה צריך סוגד לו כמו שהוא פקודות? אם תבחר לעבוד את אלוהים
באופן אחר מזה שבו הוא מצווה עליך לסגוד לו ,אז זה לא אלוהים את הפולחן ,אלא המצאה משלך ,אשר כברירת מחדל הוא השטן.

טאהרה
לאיזו מטרה זו מושגת על הניצחון על אלוהים? כדי לעשות זאת הוא מעמיד אותך באופוזיציה ישירה לאלוהים ,התוצאה הסופית
של זה הוא מוות נצחי .רק מצייתת .אלוהים ,יש לך פוטנציאל של חיי נצח רק תחשוב על זה כך ,אלוהים ברא את העולם ואת כל בו,
במילים אחרות ,היקום הזה הוא ארגז החול של אלוהים וזה יכול לעשות בו ככל שלו .אם אתה רוצה לעבוד את אלוהים ,אז אתה חייב
לעשות זאת כמו התענוג שלו ,כפי שהוא יש כבר איותו אלינו ,דרך דבריהם של עשרת הדיברות ,תורתו של ישוע.

שם אלוהים שולט
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 :ישעיהו 58:13

ואז אתה ואזי לענג את עצמך על יהוה; ואני לגרום לך לרכב על המקומות גבוהה של כדור הארץ ,להאכיל אותך .עם המורשת של
יעקב אביך :עבור הפה של האל דיברה זה 58:14 .ישעיהו

כדי למקם את הרגל שלך על משהו הוא צריך לשלוט בה .כאשר אתה מפעיל את הרגל שלך משם ,אתם מוותרים על אותו פקד.
אלוהים אומר כאן ,מהו אם לשמור השבת כמו שהוא פקודות של"לא על ידי ההנאה שלך ,ולא מדבר מילים נאמן לעצמך ,ואז ואזי
אתה לענג את עצמך באל.
"

ההפך להנאת עצמך יהוה ,הוא בשבילך למקם את עצמך כנגד האל .אתה לא מחשיב את זה בלתי אפשרי להראות פולחן לאל,
אם אתה עוסק בפעולות למקם אותך כנגד אלוהים

איפה בתנ ך?
ד ר  Hiscoxואז ממשיך להפוך את המקרה השאלה",שם את הרשומה של עסקה כזו ניתן למצוא :לא בברית החדשה – בשום פנים
ואופן לא .אין ראיות המקראי של השינוי של המוסד השבת מן המאה השביעית ליום הראשון של השבוע".

אז אתה מבין ,ד ר  Hiscoxהוא מודע היטב כי לא אלוהים האב ולא אלוהים בנו ישוע ,נתן פקודה ולא הוראה ההעברה מיום
ראשון עד יום ראשון ,ובכל זאת הוא עדיין כפיים את ההעברה כמו שצריך לשקול פעולה של"ניצחון" -לשאול את השאלה ,האם ברצונך
על אלוהים או האם ברצונך לעבוד את אלוהים?

ישו לבעתה!
ד ר  Hiscoxואז יש את החוצפה לקרוא חוסר ישוע שינוי ביום השבת מיום ראשון עד יום ראשון כמו
 !UNACCOUNTABLEבן אנוש פשוט צריך לגעור אלוהי היקום הוא אשר הוא מניצחונו .ביקשתי ממך את הקורא" ,איפה אלוהים
בתוך כל  Hiscoxד ר הזה אומר?" ד ר  Hiscoxאומר אלוהים איך הוא (ד ר  )Hiscoxמתכוון לסגוד לו ,ללא התחשבות לגבי מה
אלוהים רוצה או דרישות .לכן זה לא אלוהים .ד ר  Hiscoxשרוצה פולחן ,אלא המצאה של עצמו.
אלוהים העניק לך את הבחירה של אין לך לסגוד לו ,אבל אם את רוצה לסגוד אלוהי היקום ,אז אתה חייב יסגדו לו כמו שהוא
פקודות ,לא כפי שבחרת .עליך להתעקש על לסגוד לאל ,בכל דרך אחרת מזו אשר ציווה ,אומר כי אתה מחשיב את עצמך טוב יותר
לעשות קביעה זו מאשר האל עצמו.
יה עוד תוסיף בפני המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה ש ye-לצמצם שום דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך
אשר אני מצווה עליך .דברים 4:2

לא סוגדים בצורה כלשהי הרצוי ,אם להוסיף או להפחית מבדיוק כמו האל היחיד ,פקודות כי הוא ל"אל ,ואז אתה לא סוגדים לו,
אבל כמה המצאת משלך ,ובכך לתת פולחן השטן כברירת מחדל.
ישנם רק שני כי הביקוש הוד סגידותך ,אבל רק אלוהי היקום יש תגמולים לאחר המוות לתת לאלה אשר מצייתים לחוקים שלו,
ואילו פולחן השטן יש רק מוות נצחי כפרס שלה.

אתה מסכים עם ד ר ?Hiscox
יש לי שאלה לכל מי מסכים עם ד ר  ,Hiscoxהאם שקלת את הסיבה .מעולם לא היה כל שינוי שנוצרה על-ידי ישו וגם את
תלמידיו ,הנוגע בידיו של השבת? האם זה לא בגלל שאלוהים לא שינה את יום השבת ,אבל גם .לשטן יש!!! ד ר  Hiscoxמתייחס
השבת ראשון בתור הקדושה המורשת הפרוטסטנטית .לשאול באיזה אופן הוא קדוש .אלוהים לא עשה ראשון עבודת הקודש ,הוא עשה
היום השביעי הקדוש ,ולאחר מכן ציווה כי זה כי אנחנו לשמור השבת באותו היום .אז מי עשה ראשון פולחן קדושים?

הכנסייה של רומא רוצה שתחשבי את זה יש את הסמכות מאלוהים כדי להפוך את יום ראשון ליום הקדוש של פולחן ,המהווה
חילול השם ,רק לאלוהים יש רשות זו ,מצאתי מקום בתנ ך שבו אלוהים נתן כל סמכות כזו הכנסייה של רומא ,ולכן יש סמכות כזו .אם
אלוהים לא דיבר זה ,זה שקר.
כי הכנסיות הפרוטסטנטית ,כשהם נפרדו מן הכנסייה הקתולית ,שמרו שבת ראשון כמו יומם של מועדים ,ממקם אותם כנגד
אלוהים גם כן .לכן ,הכנסיות הפרוטסטנטיות לשמור שבת ראשון ,כלולים זה הדת צורר המשיח.

אבות הכנסייה
ד ר  Hiscoxמצביע על העובדה כי חלק אבות הכנסייה החל להתבונן ראשון במקום בשבת ,אבל מה שהוא כנראה לא מבין ,כי
למרות שהוא עשוי לשקול לאנשים האלה? כדי להיות אבות הכנסייה ,ברגע שהפסיקו לסגוד לאל כמו שאלוהים ציווה ,הם הפסיקו להיות
אלוהים ,הפולחן אשר הם עוסקת לא היה פולחן האל.
זה יכול להציג את האמת על-ידי קריאת פרקים  2ו  3של ספר ההתגלות .בפרקים אלה ,ישו ,דרך החזיונות שגבה השליח יוחנן,
נוזפת הכנסיות של אסיה הקטנה ,נופל משם לתוך הפגאניות ,לא להישאר נאמן של ישוע המשיח .למרות שישוע לא מזכיר את השבת
באופן ספציפי ,הוא גוער בנוגע מנהגים אלילים אחרים.
" ,אשר אינו של אלוהים .ברגע קהילות אלה עצר התבוננות היום השביעי שבת ,הם הפסיק
זכור :ההגדרה של המילה"פגאני
להיות האל ,לכן הפך עובדי אלילים.

ישוע נותן אזהרה
בתשובה; אחרת יבואו לקריאתי במהירות ,ו נלחמים נגדם עם החרב של הפה שלי .התגלות 2:16

בפסוק זה אני רואה אלוהים מזהיר אותנו כי עלינו לתת סגידה לאלוהים כפי שאלוהים ציווה עלינו ,כל דבר פחות או יותר ,היא
כדי לא לעבוד את אלוהים בכלל .אם לא ,כמו שאלוהים ציווה ,ואז אלוהים יהרוס אותך ואת הכנסיות שווא עם שובו.

האישיות של השטן
הלוואי להעיר הערה אישית בנוגע אלה מילים של ד ר  .Hiscoxאם אי פעם תהית איזה סוג של אישיות בעלת השטן ,אתה צריך
רק לקרוא המילים של ד ר  Hiscoxשוב .הם שיצטרך אותו .הם הכל על לי ,לי ,לי ,שחצן ,יהיר מלא חשיבות עצמית ,בלי כלום (אין
מחשבה) על מי שיצר אותו.

החכם
לכן מי שצריך  hearethאת האמירות האלה של שלי ,ושל כשפים איתם ,אני אותו אל להמשיל אדם חכם ,אשר בנה את ביתו על
סלע ,:הגשם ירד ,השיטפונות הגיע ואני הרוחות התפוצץ ,והיכו על הבית; והיא נפלה לא :כי היא נוסדה על סלעMatthew 7:24-25 .

אי פעם על זה  hearethהאלה פתגמים שלי ,ושל כשפים אותם .לא ,טוב להיות מהקדרות אדם טיפש ,אשר בנה את ביתו על
החול ,:הגשם ירד ,השיטפונות הגיע ואני הרוחות התפוצץ ,והיכו על הבית; והיא נפלה :נפילתו של זה היה נהדרMatthew 7:26-27 .
אתה חי על ידי ההוראה של ישוע ,אשר כפי הראיתי לך ,כוללים את עשרת הדברות ,ולא תרגיש ראוי להיכנס לגן עדן ,או אתה
סוגד לפי ההנאה שלך ,או שלך מאמין אשר מבוססים על בשורה שקרית של השטן ,אשר אין תגמול מאלוהים . .זו החלטה שאתה חייב
לעשות ,וזכור ,נשמה נצחית שוקל על כף המאזניים.

Original
Before we continue with the teachings of Jesus, I want to ask, have any of you noticed that thus far, I have used verses of the Old
?Testament to give understanding to those words written in the New Testament of which Jesus has spoken,

