פרק 3
תורתו של ישו
ההוראה על ידי מעשיו
המצורע
מתי שהוא (ישו) היה יורד מן ההר ,המונים נהדרת אחריוMatthew 8:1 .

אבן הפינה של אמונה
הביטו ,ויהי מצורע סגדו לו ,אומר",אלוהים ,אם כרצונך ,אתה יכול לגרום לי נקי ".אלוהים הושיט את ידו ,נגע בו ,אומר ;",להיות
אתה נקי" .מיד צרעת שלו היה נקיMatthew 8:2-3 .
שימו לב הנאמרים מפי המצורע".אם כרצונך ,אתה יכול לעשות לי נקיים.
"
המצורע .היא לא מבקשת כי ישו יכול לרפא אותו ,הוא זה הקובע אמונה ,הצהרה של אמונה ,אשר אם ישוע בוחר לעשות כן,
ישו יכול מנקה המצורע של המחלה שלו ,והוא זה המצורע מסוימים.
במילים אלה המצורע מראה כי הוא מאמין שישוע היה אלוהים בדמות אדם אתה גם להבין ולדעת זה :האמונה היא אבן הפינה
לאמונה .ישו לזהות את האמונה הזו ,מיד ,ובגלל זה ישוע מרפא המצורע ,אשר נותן ראיה כל עדים כי אמונה המצורע היא מוצדקת.
בדוגמה זו ,המצורע היא מוצדקת להאמין שישוע הוא אלוהים בדמות אדם ,כי ישו מטהר מיד המצורע של המחלה שלו ,לא בגלל
המצורע מבקש ישו לרפא אותו ,אלא בגלל המצורע מאמין כי ישו יכול אם זו הנאה כדי לעשות זאת.
את ואני מעולם לא ראיתי במו עינינו אלוהים או אלוהים לרפא אף של מחלה מתישה ,אז עלינו לסמוך על האמונה שלנו
שאלוהים קיים ,כי אלוהים יכול ,יהיה לגרום ניסים ,מתי ואיפה אלוהים בוחר לעשות זאת .זה אמונה.
כפי שאני הראו בעבר ,עם זאת ,אלוהים לא רוצה שיהיה לנו אמונה עיוורת ,אבל אמונה מן הידע שלנו .הידע מתקבל דרך חינוך,
ולכן אלוהים קורא לנו לחפש עבורו בחריצות.
בתנ ך ,ישנם מספר סיפורים איפה ניסים כאלה מבוצעים ע י אלוהים-אלוהים .בקריאה שלנו של אירועים אלה ,ניתנת לנו
הבחירה .גם אנו מאמינים כי הסיפורים כתובים של התנ ך ניתנת הנביאים על ידי השפתיים של אלוהים ,ולכן הם דבר האלוהים ,או שאנו

יכולים להאמין כי המילים בתנ ך הם פשוט הכתבים הישנים אפור גברים מזוקנים ,פשוט מנסה לעודד אותנו להתנהג בבית אחוזה
מוראלית ,עבור מטרות או סדר יום משלהם.
לפני תחילת המסע הזה במרדף שלי כדי למצוא את האמת האלוהית ,שקלתי את התנ ך לא יותר מאשר אוסף של סיפורים על
אנשים ועל האומה הישראלית .זה ראיתי לא יותר מאשר משפחה לא מתפקדת ,נותן מס שפתיים של האל ,אך לאחר מכן עוברת את
חייהם באופוזיציה ישירה שבקיא מאוד מוסרי כי הם נשבעו שנמסר להם על ידי אלוהים.
אם אלוהים דיבר אלי ,או אם הייתי מאמין כי אלוהים היה מאחורי כזו ,ואז הייתי ברירה אלא כדי לתת צייתנות לאלה שאותם
הוא מלמד אותי .כי היהודים ,אף פעם לא נראה לציית במה שהם ראו דבר האלוהים ,אמרו לי שזה כל הונאה ,שהיה שם אין אלוהים.
עם שלי להמשך לימוד ומחקר של התנ ך וההיסטוריה בהתחשב בתנ ך ,באתי כדי להבין שאלוהים קיים ,כי כל הסיפורים שכתוב
בתנ ך הם אמת ,וגם שזה בגלל השפעת השטן על האומה הישראלית ,כי הם נכשלו להאמין והאנשים .אני רואה הכל סביבי בעולם שבו
אני חייה היום .הנוצרים כמס שפתיים להיות חסידיו של ישו ,אך הם נותנים פולחן בדרכים שאינן באופוזיציה ישיר את זה מה שהאל,
ישוע מלמד אותנו בדפי התנ ך.
המצורע בכתבה לעיל האמין ,למרות שאין לו את היתרון של חינוך זה ,הקדשתי את עצמי .כמו המצורע ,אברם ,האמין ,למרות
ההבטחות שנעשו לו על ידי אלוהים ,היו על פי רוב בלתי אפשרי לא הגיוני להאמין מלכתחילה .למרות זאת ,האמין אברם ,על אמונתו,
מילא אלוהים ההבטחות הללו כי הוא עשה אברם ,ושינינו את שמן של אז עושה אברם לאברהם.
ישו נאום לו האלהים"ראה אתה אומר איש; אבל ללכת שבדרך ,שהשמן את עצמך בפני הכומר ,החדרים מציעים המתנה Moses
ציווה ,עבור עדות להםMatthew 8:4 ".
ישוע מלמד אותנו כמה שיעורים כאן; את יודעת מה הם?

לקחים
השיעור הראשון היא לישו יש עם אבל מילה מדוברת שפתיו או המגע של היד שלו לרפא את האדם הזה רעיל ,המחלה מתישה.
איזה בן אנוש בן אדם יכול לעשות את זה? מעשיו הוא לכן אומר" ,נשלח על ידי אלוהים ,כי אף גבר לא יכול לרפא כפי שעשיתי ,אבל זה
שהוא ניתן לעשות זאת ע י אלוהים".
הלקח השני הוא כי ישוע אומר לנו שהוא רק מסוגל לרפא את האיש הזה ,אם יש לו אמונה כי ישו יכול למעשה לרפא אותו.
ישוע אומר לנו שזה לא רק כי הוא נשלח על ידי אלוהים ,אבל אנחנו גם חייבים להאמין כי הוא נשלח על ידי אלוהים ,להאמין שישוע הוא
הארוך שחיכה ניבא המשיח .לחשוב על זה במונחים ניתנה על ידי אלוהים במקורות הבאים.
 Shewingרחמים בפני אלפים מהם זה לאהוב אותי ,ושמרו מצותי .אקסודוס 20:6

? אתה מבין מה אלוהים אומר לנו הוא רחום לכל מי שאוהב אותו ,איך הוא אומר שאנחנו להפגין את אהבתו אליו ,על ידי
שמירה על עשרת הדיברות שלו? בדוגמה של המצורע ,ישוע הוא נותן רחמים כי אדם זה הראו אמונה כי הוא מאמין שישוע היה בנו של
האלוהים ,המשיח.

שמירה על תורתו של אלוהים לבד לא יבטיח את הכניסה לגן עדן( ,אתה לא נושע על ידי שלך עובד לבד) ,אבל כאשר אתה זוג
לחיות את החיים שלך בתוך ציוויים מוסריים של אלוהים ,יש גם אמונה שישו הוא בן האלוהים אז אתה יהיה מוצדק ,בציפיה לישועה.
מוצדקת אינה אותו הדבר כמו מובטחת ,הדרך לגאולה היא שביל צר מלא מכשולים שם על ידי השטן ,אתה חייב להמשיך בנתיב
זה קיצה ,מה שאומר עד הסוף של החיים שלך ,אשר לאחר מכן תציג אלוהים אמונה אמיתית שלך.
הלקח השלישי הוא כי ישוע מעידה היא שהוא יותר מאשר אדם שיש לו המיוחל ניבא המשיח ,אלוהים בדמות אדם .ישוע נותן
אז ההוכחה לכך ,עבור מי שאינו אלוהים יכול לרפא אדם של מחלה ,פשוט על-ידי דיבור מילים?

המשיח הגיע
ישוע אומר ואז האיש הזה לא כדי שהשמן עצמו לאף אחד אבל כדי לעבור ישירות אל הכומר של בית המקדש ,ולתת מתנה
למקדש זה מסמל הוא נוקה . .זה יותר מזה עם זאת .אלוהים רוצה שהבן אדם הזה כדי למסור עדות למקדש עם גופו ואת העובדה כי הוא
נוקה מצרעת שלו כהוכחה כי המשיח הגיעה .בדרך זו אלוהים נותן הודעה זקני בית מקדש ,מי שהיה נבואות בכתבי הקודש העתיקים,
הגיע.
הוא צפוי על ידי אלוהים ,כי אלה של בית המקדש ,אשר השקיעו את חייהם של יראת כבוד סמלי זה הצביע על ביאת המשיח,
לצאת ,קבלו אותו בזרועות פתוחות .למרבה הצער כפי שכולנו יודעים ,זקני בית מקדש היו שמחים לשמוע את החדשות.
שיעורים אלה נלמדו על ידינו ,ללא ישו מילולית מספר לנו את השיעור ,אך על ידי מעשיו ,למדנו את השיעורים הבאים.

צנטוריון
ישוע היה נכנס כפר נחום ,ויהי לו צנטוריון ,שיפצירו בו ,ולא אומר",אלוהים ,המשרת שלי  liethב הביתה חולה שיתוק ,בתפקידה
מיוסר" .ישו נאום לו",אני בא ,לרפא אותוMatthew 8:5-7 ".
צנטוריון הוא קצין ברמה נמוכה בצבא הרומי השנואה .בזמנו של ישו ,העם היהודי הוא לא יותר מאשר פרובינציה כבושה של
האימפריה הרומית רבתי .צנטוריון הוא שווה לזה של סרן בצבא האמריקאי.
לישו להסכים ללכת לבית של האיש הזה כדי לרפא את משרתו ,הוא עצמו מספיק כדי לעורר אותם בישראל ,אשר תומכים
מלחמת השחרור מרומא ,שונא את ישוע ולשקול אותו בוגד.

והלקח הנלמד
יה שמע הגולמיות נאמר",אתה ואזי  love thyשכן ,ואתה שונא את אויבך ,אך אני אומר לכם" אוהב את האויבים שלך ,יברך אותם
זה מקלל אותך ,לעשות טוב להם ,שונא אותך ,ואת להתפלל עבורם אשר  despitefullyלהשתמש בך ,רדפו אחריךMatthew 5:44 "...

אתה רואה ,אלוהים לא רק אומרת לנו לאהוב את השכנים שלנו ,אבל הוא חי על ידי תורתו שלו .ישוע הוא לכן דוגמא לכולנו.
הוא לימד אותנו שיעור על ידי מעשיו ,לא כל-כך לפי דבריו .אלוהים מראה לנו כי למרות צנטוריון הזה הוא אויב ישראל השנואה ,עדיין
מגיע לו אהבת האל ,אם אלוהים יכול לתת לו אהבה אליו ,אז כך גם לנו אסור.
זה יכול לטעון כי המתנה הגדולה ביותר שיש אלוהים להציע אדם חיי נצח ,אבל אני משוכנע כי מתנת האל של מחילה של אלה
אשר בעבר הראו את השנאה שלהם עליו ,כמו פעם ,הוא רחוק האדיר ביותר של מתנות אשר אלוהים נתן לי .אם הזמן שהוא גם נותן לי
חיי נצח ,לכבוד הוא לי ,אך זה הוא סלח לי ,הוא עדיין חשוב לי.
צנטוריון ענתה ואמרה",אלוהים ,אני לא אדם נכבד אתה  shouldestלבוא תחת הגג שלי :אבל לומר את המילה בלבד ,המשרת שלי
יהיה להירפא .כי אני אדם תחת הסמכות ,יש חיילים תחת :ואני אומר לאיש הזה ,ללכת ,ומצא גת; אחרת ,בוא ,הוא יבוא; המשרת שלי ,מה
לעשות ,והוא כשפים זהMatthew 8:8-9 ".
למרות צנטוריון הזה אינו מחשיב עצמו ראוי של בעל החיים אלוהים להיכנס לביתו ,ישוע על ידי מעשיו מראה שהוא בנו של
האלוהים ,מי זה אלוהים בדמות אדם ,אין למקם את עצמו מעל הילדים שלו ,אבל יהיה ללא היסוס נכנסו לתוך הבית שלך ,הקומונה
איתך ,כל מה שאתה צריך לעשות הוא לבקש .אלוהים מתדפק על .דלתך; כל מה שאתה צריך זה לפתוח את זה בשבילו ,הוא לבוא ,מה
קורה איתך ועם את איתו.
כאשר אלוהים שמע את זה ,הוא התפעל ,ואמר להם שבאו אחר כך" Verilyאני אומר לכם ,לא מצאתי אמונה כל כך נהדר ,לא ,לא-
ישראלMatthew 8:10 ".

ישוע פלאים
? אתה מבין למה ישו פלאים בעומק של רומן זה אמונה? רומאי ,הוא לא לימדתי מילדות של חוקי האלוהים ,או אפילו של
אלוהים אמיתי של הבריאה ,אך במקום זאת ,שיעוריו מעורב עם האלים פגאני .עבור פגאני ,ורומן השנואה ,לא רק באים אל ישוע
ולשאול אותו כדי לרפא את משרתו חולה ,היא שיעור חזקה באמונה ,אבל אז בשביל זה רומן להעיד את חוסר ערך עצמי כי אלוהים צריך
להיכנס לביתו .רומן זה גם אומר כי הוא מאמין שישוע היה אלוהים בדמות אדם ,כי הוא יודע כי ישוע צריך לדבר רק את המילים יהיה
לרפא את משרתו ואת לרומי הזה יודע את זה ,יש אמונה כי יהיה לרפא את משרתו .זה הרבה יותר מבית היוצר של לסגוד את האלוהים
האמיתי ,מאשר ישו עד כה מצא שבחרת .האנשים האל של העם היהודי.
ואני אומר לקרבך",כי רבים יבוא מן המזרח והמערב ,יהיה לשבת עם אברהם ,יצחק ויעקב ,בתוך מלכות השמים .אבל הילדים של
הממלכה תהיה להיות מושלכים לאפלה החיצונית :יהיה בכייה וחריקת שינייםMatthew 8:11-12 ".
זה מכוון את היהודים ,כמס שפתיים כדי לסגוד לאל ,אך מי הפכו את גבם לפולחן האמיתית ,את עשרת הדיברות ,אבל זה יכול
להיות גם שיעור למי קוראים לעצמם נוצרים למוסלמים ,אבל לא אוהב האל כפי שהוא מצווה.

רבים יבוא מן המזרח והמערב :כאשר ישוע נותן הפניה זו שהוא מתייחס יהודים ,או על הגויים זה נתקל הוסבו פולחן האל
האמיתי ,כי הם תינתן כניסה לגן עדן ,בעוד יהודים אלה חושבים שהם אלוהים ,דחה ,אינה מותרת כניסה לגן עדן .שוב ,זו יכולה להיות
אזהרה לכל מי קוראים לעצמם נוצרי ,אבל דחה את עשרת הדברות ,מי לשמור את השבת ביום ראשון.
דבר אלוהים הוא העליון מעל כל האחרים ,האל הדיבר הרביעי הוא מדויק לגבי באיזה יום בשבוע הוא יום הקדוש שלו ,עבור
נוצרי להתבונן בכל יום אחר בשבוע כמו השבת היא לפגיעה אלוהים ,ו זה מה ישוע אומר לנו הוא הסימן של החיה.
אבל הילדים של הממלכה תהיה להיות מושלכים לאפלה החיצונית :שיעור זה הוא שוב משהו כי אלה שחושבים את עצמם
יהודים שלא מקבלים את ישוע כמשיח או נוצרים שנותנים ליפ לשרת ישוע המשיח ,אבל לא מצייתים לחוקים שלו ,או לחיות על ידי
תורתו .זה לא מספיק לדבר ,אבל אתה צריך גם את ההליכה.
יהיה בכייה וחריקת שיניים :רבים דיברתי להאמין שזה .אומר כי זה מתייחס למי שאינם של אלוהים ,אשר מוצאים את עצמם
דחה על-ידי ישו ,יתלונן חייהם של החטא .האמת זה היא כי הוא מופנה לעבר אלה שחושבים את עצמם נשמר ,רק כדי לגלות שאין להם
הקדושים של אלוהים .זה למי אתה מסונוור שקריו של השטן ואני חושב כי הם נותנים סגידה לאלוהים ,אבל מרומים ,ולכן לא נותנים
פולחן כמו שאלוהים ציווה .הם מי כאשר הם נשארים מאחור לאחר הסובבים אותם הם הרימו לתוך העננים עם ישו עם שובו( ,סוף
העידן) ,זה להיות בוכה וחריקת השיניים שלהם.
ישוע ואמר צנטוריון",ללכת שבדרך; כמו אלף  hastהאמין ,אז אפשר לעשות לך ".משרתו נרפא שעה שזנחוMatthew 8:13 .
בכל פעם אשר ישוע מבצע נס ,הוא מכריזה לעולם ,כי אלוהים הוא איתך ,הגעתי .מאת נסים האלה ,אשר איש אינו מסוגל
לעשות שמור על ידי רצונו של אלוהים ,ישוע מראה שהוא אלוהים בדמות אדם ,המשיח .רק אלה אשר לקבל ולהאמין לזה להיות אמיתי,
יש סיכוי הישועה ,יידע כל השאר רק מוות נצחי

ישוע המחייה את המתים
כל חיי ,נאמר לי כי ישוע הוא בן האלוהים ,שהוא גידל מאחור מתים לחיים .בצעירותי הייתי מאמין זה .ללא ספק( ,אמונה
עיוורת) ,אך ככל שהזדקנת ובא בספק את קיומו של אלוהים ,לעשות כדי לראות את אי-ציות שניתנו על ידי היהודים ברחבי התנ ך ,גם
לא האמנתי ישוע רומם את המתים.
מאז שלי מחקר אינטנסיבי וממושך מחקר הסיפורים ,נבואות התנ ך ,באתי לקבל כי המילים שכתב את הנביאים של אלוהים בתנ
ך לא נכתבו כי הגברים היו השראה דרך אמונה לכתוב אותם ,אבל כי אלוהים דיבר אליהם ונתן להם כי הם צריכים לפרסם שכל זה נאמר
להם על ידי אלוהים .במילים אחרות ,נוכחתי לדעת בגלל שלי לחנך את עצמי ,אשר אלוהים דיבר אל האנשים האלה ,הגברים אז רשמתי
מה נאמר להם על ידי אלוהים ,כך כל אלה שבאו אחריהם תהיה אפשרות לקרוא את דבר האלוהים עבור עצמם.
השפה המדוברת של אלוהים הוא חי האלוהים ,ובתור שכזה הוא דבר האלוהים החי רוח הקודש שמוזכר בתנ ך .עם זה ידע ,לא
אמונה ,אבל ידע ,אני יודע כי ישו למעשה להעלות המתים בעקבות זה מראה לנו.

ויהי ביום שאחרי ,כי הוא (ישו) נכנס עיר שנקראת  ;Nainואת ורבים מתלמידיו נסע איתו ,ועם הרבה אנשים .עכשיו כשהוא הגיע
כמעט עד לשער של העיר ,הביטו ,היה אדם מת ביצעו ,הבן היחיד של אמא שלו ,היא הייתה אלמנה :הרבה אנשי העיר היה איתה .כאשר
האל ראה אותה ,חמלה עליה ,והוא אמר לה",אל תבכו" לוק 7:11-13

 ,הוא בא ונגע את ביר( ,ארון קבורה) ,והם אשר לו עמד מלכת .הוא אמר"איש צעיר ,אני לומר לקריאתי ,קום ".הוא היה מת
התיישבתי ,והוא התחיל לדבר .וקיים( ,ישו) ,אותו לאמו .ויהי פחד על כל :ו הם מהולל אלוהים ,אומר ,כי הנביא הגדול הוא קם בתוכנו; כי
אלוהים הגולמיות ביקר את אנשיו .לוק 7:14-16

להרגיש שאני נותן הסבר של המילה "פחד" משום שהוא משמש בפסוקים אלה .המילון מגדיר את המילה "פחד" כמו :טרור,
חרדה ,פחד או אזעקה .כשהלכתי להגדרה היוונית של המילה המקורית נהג לכתוב את הספר .של לוק" ,פובוס ",זה נתן ההגדרה הבסיסית
זהה ,אך כפי שכתבתי בעבר ,אלוהים לא רוצה שאנו חוששים לו להיות מפחד ממנו ,הוא רוצה את זה אנחנו אוהבים אותו ,וכן בכבוד
ובהערצה בשבילו .לכן ,אני מציע שזה לא כל כך הרבה פחד או כי האנשים האלה הפך מפחד של ישוע ,אך כי הם השיגו אותו מתוך כבוד
עמוק ,לראות את ישו הצליח להעלות המתים ,אז הם ידעו כי ישוע היה חייב להיות אלוהים .זה זה שהם ידעו מה המילה פחד אומר ,לא כי
הם התחילו לפחוד של ישוע.

 .לפי
דרך אחרת כי ישוע מלמד דרך מעשיו ,לא כל כך הרבה מהמילים שהוא דיבר מתגלה הבאות.
וחזר לנצרת ,היכן הוא חונכה :ו ,כמו היה מותאם אישית שלו ,הוא נכנס לבית הכנסת ביום השבת ,ועמד על לקרוא .לוק 4:16

השיעור שאתה צריך ללמוד כאן הוא ישו ,למרות שהוא בנו של אלוהים ,או אלוהים בדמות אדם ,עדיין נותן בשמירת השבת
ביום בו ציווה להיות יום השבת .בזמנו של ישו ,לעם ישראל ,תרגם יום השבת ליום השביעי של השבוע ,ולא אחר .זה לא היה עוד 200
שנים לפני השקרים של השטן כאשר רעיונות שווא לעורר כי ביום הראשון של השבוע היה יום שניתנו על ידי אלוהים.
על ידי הפעולות של ישו ,ועל זה נאמר לנו כי מדובר שלו "מותאם אישית" כל יום השבת ,כי ישו הוא מפגין את החשיבות ואת
הדרישה כי יום השבת הוא יום קדוש ,וזה נכון ביום אחד בשבוע כאשר אתה נותנים סגידה לאלוהים .לא רק תן פולחן לעומת זאת ,אבל
כדי להיכנס התייחדות עם אלוהים .זה יכול להתבצע על ידי קריאה ולימוד ,האלוהים כפי שכתוב על ידי הנביאים שלו בספרים של התנ
ך.
היום הזה שקוראים את השבת ,היא הפניה של אלוהים ביום השביעי הקדוש .דבר זה ידוע כי בזמנו של ישו ,לא היה עוד יום
ככל בני ישראל היו מודאגים .כי ישו נצפתה השבת ביום השביעי ,צריך להראות דרך מעשיו כי אנחנו גם חייבים לשמור השבת ביום
השביעי אשר הוא היום היחידי בשבוע שהאל יצר הקודש.

איך אתה יכול לשמור משהו קדוש בהתבונן זה ביום בו אלוהים לא ברא הקדוש? ביום הראשון בשבוע הוא יום של האו ם
הקדוש באלוהים הזה מעולם לא הגיע הקדושה ,אז לך לשמור השבת ביום הראשון ,אתה לא מצליח לשמור את השבת הקדושה על ידי
התבוננות לא השבת ביום השביעי הקדוש של אלוהים ועל ב .sin

זכור :אתה חייב לתת סגידה לאלוהים בדיוק כפי שאלוהים מצווה; אחרת אתה לא אוהב אותו בכלל.

זוכר

גם . :זה לא שמירה על השבת הקדושים ,זה היום בו אלוהים ברא הקדוש ,באותו היום הוא היום השביעי בשבוע.

השבת מוגדרת
ספר בראשית ,אלוהים נותן תיאור של תהליך זה הוא בשימוש הבריאה של היקום .האדם נוסד בהיום השישי של הבריאה ,ואת
הלך כדור הארץ בצורה של ההומו-סאפיינס עבור האחרון  7,000שנים ,פחות או יותר ,יחד עם כל שאר בעלי חיים וצמחים זה היה סביב
לאלו המעטים אלפי שנים.
אלוהים מגלה את התהליך הוא בשימוש יצירתו של היקום ושל כדור הארץ ,במונחים מובן על ידי אדם ,על-ידי שימוש במונח
יום לציון כל שלב של התהליך .זה אלוהים אומר לנו כי לקח  6ימים להשלמת התהליך של מניפולציה הניצוץ הראשוני שלו הבריאה
להתפתח הדבר שאנו רואים סביבנו היום .ואז אלוהים מגלה לנו משהו אחר.
לכן 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 .בראשית 2:1-2
אלוהים"היום השביעי" ,והיא שעתקו אותו :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר ועשה .בראשית 2:3

" .תראה מה שאלוהים אמר הבא .האל
שימו לב כי אלוהים אינו משתמש המילה שבת ,אבל שיחות היום השביעי"יום השביעי
" .נתתי הגדרה זו קודם לכן במחקר זה ,אבל אני רוצה שתביני .אלוהים לא נותן ברכה "השבת" ,אלא "יום",
המבורך"יום השביעי
" . .זה לא ההתבוננות השבת כך והאל בירך ,אבל היום עצמו...
"יום השביעי
יש כאלה שאומרות לי ,כי כל עוד תמשיך לפחות יום אחד בשבוע יום של תפילה לאלוהים ,כי אתה לקיים מצווה זו ,אבל אני
אומר את זה זה בטעות ,אלוהים אמר לנו את זה .זה היום השביעי שהוא עשה הקדוש ,זה ביום הזה .הוא אומר לנו לזכור כדי לשמור על
הקדושה .או לקבל ולציית האלוהים שניתנו על ידי אלוהים או לא תתן אמיתי ונכון סגידה לאלוהים.
" ,וזה שוב לא של
" שוב ,נתתי הגדרה מוקדם יותר של המילה"Sanctified
"את זה
"Sanctified
אלוהים ואז מתחילה שלב נוסף",ו
" ,הוא להיכשל לשמור
שמירה כי אלוהים הוא קידוש ,אבל "יום" .כדי שתוכל לשמור השבת בכל יום בשבוע אחר מאשר"יום השביעי
" כך ציווה שאנו חייבים לעשות.
את היום הקדוש ,וזה בידיו של הקדוש"יום השביעי
אתה מקבל את דבר האלוהים כמו העליון לציית ואני יודעת הישועה או להמרות את פי ואתה יודע רק מוות נצחי .אתה חייב
לשמור את כל המצוות של אלוהים; זהו ישוע נותן תמיכה ב הפסוקים הבאים.
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 5:17 .
עבור טורוס",עד השמים ואת הארץ מעבר ,כלל או כזית כלל לא יעבור מן החוק ,עד כל להתגשםMatthew 5:18 .

אם אלוהים הוא חושף החשיבות של שמירת עשרת הדברות ,אז למה היית כנוצרי ,חושב כי עשרת הדיברות מכוונות אך ורק
ליהודים?

כתבי הקודש מילא
שם נמסר לו את הספר של הנביא  .Esaiasכשהוא פתח את הספר ,הוא מצא את המקום שבו הוא נכתב :לוק 4:17

הרוח של האל היא נפלה עלי ,כי הוא הציע משח אותי כדי לדרוש את הבשורה לעניים; הוא הציע לשלוח לי לרפא את שבור,
להטיף הגאולה השבויים ,וזה היה מחובר לסליבי הראייה לעיוורים ,כדי להגדיר רשאית אותם זה חבולות ,להטיף השנה מתקבל על הדעת של
אלוהים .לוק 4:18-19

הוא סגר את הספר ,הוא נתן את זה שוב לשר ,והתיישב .העיניים של כל אותם שהיו בבית הכנסת היו מהודקות עליו .הוא התחיל
להגיד להם",היום הזה הוא הכתוב הזה מילא את האוזניים" .לוק 4:20-21

לשים פסוקים אלה בהקשר ישוע השיגה כבר כל הדברים האלה ,שהיו שנובא על ידי  ,Esaiasאז מה אלוהים אומר כל הנוכחים
כאן ואנחנו מי לקרוא את המילים האלה ,כי ישו הוא להודות להיות המשיח ,כי נבואת  Esaiasולכן התבצעה על ידי אותו ישו.

 .יש להם עיניים אבל לא רואים
ואת כל חשופים אותו העד התפלאו על המילים אדיב אשר המשיך לו מהפה שלך .הם אמרו",זה לא הבן של יוסף הזה?" לוק 4:22

האנשים האלה ,ישו ,גדלתי בסביבת;  .הכירו אותו כילד ,ולכן הם שואלים את השאלה"זה לא הבן של יוסף הזה?
"
והוא (ישו) אמר להם Ye",בוודאי ואומר לי את הפתגם הזה ",רופא ,רפא את עצמך :בכלל ששמענו בוצע ב כפר נחום ,לעשות גם
כאן במדינה שלך ".והוא (ישו) אמר",אני אומר לכם ,לא נביא מקובל במדינה שלו  .Verilyאבל אני אומר לך האמת ,אלמנות רבות היו
בישראל בימים של אליאס; כאשר השמים היה סגור שלוש שנים ו 6 -בחודש ,כאשר הרעב הגדול היה לאורך כל הארץ; אבל בפני אף אחד
מהם לא היה אליאס שלח ,לשמור בפני צרפת ,העיר צידון ,אשא אישה הייתה אלמנה .לוק 4:23-26
רבים מצורעים היו בישראל בזמנו של  ,Eliseusהנביא; אף אחד מהם לא היה נקי ,שמירת נעמן הסורי .לוק 4:27

זה ישוע מסביר כי אף אחד הנביאים העתיקים היו מסוגל לבצע הניסים שהוא ישו כבר ביצע.
הם בבית הכנסת ,כאשר שמעו את הדברים האלה היו מלאות זעם ,קם ,ו דחף אותו .אל מחוץ לעיר ואני הוביל אותו אל המצח של
הגבעה הצמחוני שעליו נבנתה העיר שלהם ,כי הם אולי ליהק אותו למטה קדימה .אבל הוא עובר דרך בעיצומו של אותם ויצא לדרך .לוק
4:28-30

הסיבה העם הפך כל כך כועסת על מילותיו של ישוע ,היה כי הוא היה המתיימרים להיות גדולה מהנביאים העתיקים .במאה
הראשונה יהודי ,זה הסתכם חילול השם ,אף-על-פי דבריו גובו על ידי פעולות .אלה אנשים אשר ישוע שגדל בסביבה לא ראתה בישוע
מה ראתה רבים אחרים.

אלוהים מתדפק על הדלת שלך
הביטו ,אני עומד-הדלת ,ואת טוק; אם אדם שומע את הקול שלי ,פתח את הדלת ,אני יבוא אליו ,וסעדי והוא איתי .התגלות 3:20

לא להיות כמו האנשים האלה היו ,לעוור עובד ,וגם מחזיק מהר אל המסורת .ישוע היה לדפוק על הדלת שלו הילדות
 ,acquiescesאבל הם לא יכלו לשמוע את דפיקות.

שמירת המשיח
השטן שיקר כאשר אמר
כל שעליך לעשות כדי להינצל הוא להכריז על ישוע כמושיעך.
כפי שניתן לראות מה שלמדת כבר ,זה לא כל מה שאלוהים דורש מכם ,ולכן מהכנסייה שלך שלשם זה ,אתה זוכר מה שקראת
בדפים האלה ,יודעים מה שהם אומרים לך הוא שקר .הם מולכים שולל על ידי השטן ,אבל שתדע את האמת עכשיו אינם מרומים .אבל
יש לך את האור של האמת של אלוהים ,לכן זה האחריות שלך כדי לשתף את הידע שלך ואת האור שלך עם אלה אשר אתה נתקל בחיים
שלך.
כאשר גם את לא היה ,הם נכנסים לו רבים היו ששלט עם שדים :הוא לגרש את הרוחות עם המילה שלו ,לרפא כל חולה:
Matthew 8:16
כי זה עלול להתגשם אשר נאמרה על ידי  Esaiasהנביא ,אומר לעצמו לקח שלנו וחולשותיו ,חשופים מחוליינוMatthew 8:17 .
בשיעור זה ,ישוע הוא להיות ישיר ,ישר לעניין",אני המשיח ,רק מילאתי עתיקה זו לנבא כדי להוכיח שאני המשיח.
"

בשרות האל
עכשיו כאשר אלוהים ראיתי המונים גדול עליו ,הוא נתן מצווה לעזוב בפני הצד השניMatthew 8:18 .
מסוים הסופר לבוא ,אמר לו ,מאסטר ,אני אעקוב אותך אם ייאות שאלף Matthew 8:19 .goest
ישו נאום לו האלהים"השועלים יש חורים ,ואת הציפורים של האוויר יש קינים; אך בנו של האדם הגולמיות לא היכן להניח את
הראש שלוMatthew 8:20 ".

יש שיעור רב עוצמה שיש ללמוד בפסוקים  .3ללכת אחרי ישוע הוא לא ללכת בעקבות האיש אבל בשבילך למקם את עצמך
במקום לשרת את האל .כל זה אתה ,כל זה אתה  espierלהיות ,כל מה לעשות ,להשיג תהילה לא לך אלא לאלוהים . .שאלוהים נתן לך
את הכישרון הזה יאפשר לך להשיג מטרות אלה .נותנת תהילה לאלוהים ,אבל לו היית כמו כלום.

בחירת אלוהים מעל המשפחה
אחרת שלו התלמידים ואמר לו",אלוהים ,סובלים לי קודם ללכת לקבור את אבא שלי ".אך ישוע אמר לו האלהים"עקוב אחרי;
שהמתים יקברו את המתים שלהםMatthew 8:21-22 ".
ישוע הוא לא להיות חסר רגישות .עם האיש הזה ,הוא מלמד אותנו שיעור עם זאת .אם אתה אוהב את אלוהים ,ולשמור את
חוקיו ,כי אהבה יש קדימות על-פני האהבה לך למשפחה שלך .אהבתך אלוהים חייב להיות בעל חשיבות עליונה כדי להיות כולו שלך .זה
בא לידי ביטוי במקורות הבאים.
הוא אוהב את אבא או אמא יותר ממני שאינו ראוי לי :זה המעורב בו הבן או הבת .יותר ממני הוא לא ראוי ליMatthew 10:37 .
הרשה לי לחלוק אירוע אישי שנותן הבנה לשיעור הזה ניתנה על ידי אלוהים .לא מזמן דודתי מתה ,היא להיות נוצרי .היה
מתוכנן כי ההלוויה היה שיתקיים ביום שבת ,אשר כפי שאת יודעת יום השבת הקדוש הלורדים .יכולתי להשתתף בהלוויה הזאת ,כי כדי
לעשות זאת היה מכניס אותי באי ציות לאלוהים .בדיוק כמו ישו אומר לאדם לעיל שהמתים יקברו את המתים ,נאלצתי לבחור בין האהבה
של דודה שלי והאהבה שלי של אלוהים .אם אינך רואה איך שלי הולך להלוויה דודות שלי בשבת צריך להכניס אותי אי ציות לאלוהים,
אלמ התחשבות הקבורה של ישו.

הדוגמה של ישו
ישוע מת על הצלב ביום השישי בשבוע מה שאנו מכנים כיום שישי .הנשים הצליחו להשלים את ההכנות הקבורה שלו בגלל
תחילתה של השבת .אם לקבור את ישוע הייתה הפרה של השבת ,ואז? לא הקבורה של דודה שלי גם תהיה הפרה
המתים ישו הדוברת מכאן ,הם אלה אשר תבצע את מצוות האלוהים ,ולכן הם מתים ברוח ,אם לא בגוף .למרות שהם עדיין
חיים ,ה ם ידעו מוות נצחי ,כמו גם המוות האנושי ,ולכן כדי להיות מעורב לעיסוקים הארציים יכולה להוביל רק מוות נצחי ,ואילו לעסוק
ברצון האל מציע חיי נצח.
אם האיש הזה אשר ישוע הוא מדבר ,האם לא מבין זה ,והמערכת תתעלם ישו ,לא פעל אחריו אבל הלך לקבור את אביו ,ואז
הוא הראה במעשיו שאלוהים הוא לא מרכז היקום שלו ,הוא ממקם את משפחתו מעל אהבתו לאל .זה שיעור קשה ולאחר כמה יהיו
מסוגלים לקבל את זה .הנחתי אלוהים קודם ,אבל יש לי עדיין להיבדק .אני אוהב את אשתי בכל לבי ,אבל אם הייתי צריך לבחור בינה
לבין אלוהים ,בחרתי אלוהים ,אבל האם אני אהיה אם אני באמת בדקתי? אני רק מקווה כי אלוהים אינו חש הצורך לבחון אותי ככה,
אחרי הכל זה היה אלוהים מי נתן לי את אשתי.

 ,Paulהנביא של ישו לגויים
כי אתם הולכים ראוי האלוהים ,אשר טענה ,ויקרא את ממלכת והתהילה שלו .למטרה זו גם להודות לנו אלוהים ללא הרף ,כי,
כאשר  yeקיבלו דבר האלוהים אשר כן שמעת עלינו ,יה אליהם הוא לא כמו המילה של גברים ,אבל כפי שהוא באמת ,דבר האלוהים ,אשר
לאשש  workethגם בך זה להאמין .הראשונה אל התסלוניקים 2:12-13

רק אלוהים יכול לסלוח על חטאיך
הביטו ,הם הביאו לו חולה שיתוק ,גבר שוכב על מיטה :ישו רואה את אמונתם ואמר חולים שיתוק;"בן ,תהיה במצב רוח טוב,
חטאיכם שיסלחו לךMatthew 9:2 ".
הביטו ,מסוימים של הסופרים אמר בתוך עצמן",האיש הזה Matthew 9:3 ".blasphemeth

רק אלה של אמונה
שימו לב לוקח את המילים האלה:
" ואם אתה לקחת את הזמן בכדי .תראי את זה ,תגלה כי הפעם היחידה כי ישוע הוא מסוגל לרפא
" ,אלוהים רואה את אמונתם,
מישהו או לגרש שדים ,או להעלות את המתים ,מישהו קרוב לאדם דגומים או אותו אדם ,יש לחשוף קודם את האמונה כי ישוע הוא
מסוגל לעשות את הנס הזה .אם אתה לא מאמין שישוע הוא בן האלוהים ,הוא לא יכול לעזור לך ,כי רק ניצלנו את האמונה.
" מדוברת על ידי ישו ,אבל לעשות זאת נחשבת חילול השם ליהודים של היום שלו ,רק אלוהים יכול
"חטאיכם ניתן לסלוח לך,
לתת מחילת חטאים ,אלוהים עושה ,הוא אומר הנוכחים ,נוכל לקרוא את המילים האלה ,שהוא אלוהים ,הוא אלוהים.
" .אני רוצה להביא משהו לתשומת לבך .הסיבה הסופרים נחשב ישו הצחיק היא כי הם נתפסים ישוע
"האיש הזה blasphemeth
כלא יותר מאשר אדם ,שרק אלוהים יכול לסלוח חטאים .אז כאשר אדם (ישו) מתיימר להיות מסוגל לסלוח חטאים ,זה היה להאשימה של
הסופר.
כי הסופרים לדבר בינם לבין עצמם כי האיש הזה  ,blasphemethיש לעשות עם העובדה כי רק אלוהים יכול לסלוח חטאים,
עבור ישוע כדי לומר לו כי חטאיו נמחלו ,הוא חילול השם עבור אדם בשר ודם לעשות .רק זה אתה מסכים כי ישוע הוא אלוהים בדמות
אדם ,המשיח ,הוא מובן כי ישו יש את הכוח לסלוח חטא.
זה מה שישו .מכוון לנו לקרוא את דבריו .ישוע הוא מתן עדות שהוא המשיח ,אלוהים בדמות אדם .באותו זמן ,עם זאת ,הוא
 reaffirmingכי רק אלוהים יכול לסלוח חטאים ,אדם בן תמותה לא יכול לעשות זאת .אבל הוא  .blasphemesישוע מעולם לא נתן
ושליחיו הם יכולים לסלוח על החטאים של אלה שהם ריפאו; היה להם להיות רק גברים אין כוח כזה ,ישוע רק להאריך להם את היכולת
לרפא ,להעלות מן המתים ,לא לתת מחילה.

אם הכוהנים של הכנסייה שלך אומר לך כי נמחל לך על חטאיך ,פשוט כי נתת ההודאה אליהם ,אז הם משקרים לך .רק אלוהים
יכול לסלוח החטאים שלך ,כי כאשר החוטא אתה מתנהג לא מכובד של אלוהים ,ממושמע ,לאחר למילה שלו ,הוא זה שעושה את זה חטא;
לכן זה רק אלוהים יכול לסלוח לך .זה מה ישו מנסה ללמד אותנו הפסוקים הנ.

הכוהנים של הכנסייה הקתולית
 .תחשיב את זה איפה מעורב הכנסייה של רומא .הכנסייה מתעקש כי וכוהניה הסמכות להעניק מחילה על חטאיך ,עדיין עם פסוק
זה ,מקימה אלוהים רק אלוהים יכול לתת מחילה . .זה עדיין מזהה אחר שנותן תמיכה הכנסייה של רומא כמו להיות צורר המשיח ...עם
זאת ,ישוע הוא האלוהים בדמות אדם; לכן זה בסמכותו לתת מחילה.
ישוע בידיעה המחשבות שלהם אמר",היכן חושב  yeהרשע בליבך? עבור אם תהיה קלה יותר ,לומר' ,חטאיכם להימחל;' או
אומרים ',תקום ,ובמרחק הליכה?" Matthew 9:4-5
אבל זה יה עשויים לדעת כי בנו של האדם הגולמיות כוח על פני כדור הארץ לסלוח חטאים( ,אז נאום הוא לחולים שיתוק,"),
תופסים את המיטה ,ואגש אל בביתךMatthew 9:6 ".
הוא התעורר ,עזב לבית שלוMatthew 9:7 .
אבל כאשר המונים ראיתי את זה ,הם השתומם ,התפאר אשר נתן כוח כזה בפני גבריםMatthew 9:8 .
עוד פעם אלוהים מראה את עצמו להיות בנו של האלוהים ,המשיח ניבא ,פעם נוספת האנשים מאמינים ,אבל הסופרים של בית
המקדש לא רק אינם מאמינים ,הם נפגעים מעצם ישוע.

הסופרים שהוגדרו
הסופרים הם למי יש חינוך והם מסוגלים לקרוא ולכתוב .אם אתה לא יכול לקרוא ,רייט ואתם רוצים לשלוח מכתב למישהו
שאתה צריך להעסיק סופר לכתוב את זה בשבילך ולאחר מכן האחד שאתה שולח את המכתב צריך לשכור סופר לקרוא אותם.
הסופרים היו גם גורם מרכזי בהירארכיה של המנהיגים מקדש ,בגלל החינוך שלהם ,ואת הצורך ברציפות להעתיק מסמכים
ישנים .הכל היה שם ,בכתב יד שלא היה המצאת הדפוס עדיין.

השליחים
כדי להבהיר את הנקודה הזאת .אפילו יותר ברור ,לשקול את זה .השליחים ניתנו את הכוח על ידי אלוהים ורוח הקודש כדי
לרפא מחלות ,כמו גם אנשים מן המתים ,לגרש שדים .השליחים אולם לא ניתנה הסמכות לסלוח חטאים .הם לימדו את העם ,כפי שעשה
אלוהים ,כיצד לעבוד את אלוהים כפי פיקד ,ובכך המסביר כיצד לא לעשות דברים חטא ,אבל הם לא סלח למישהו על חטאיהם.

כמו ישו עברו הלאה משם ,הוא ראה אדם ,בשם  ,Matthewיושבת על קבלת של התאמה אישית :ו הוא נאום לו האלהים"עקוב
אחרי ".הוא ( )Matthewעלתה ,ועקבתי אחריוMatthew 9:9 .
שומרת על קבלת מותאם אישית היא דרך אחרת של  Matthewהיה אספן המס ,מי ישוע ראה אותו Matthew ,היה יושב ליד
השולחן באופן פעיל בניהול העסק של המקצוע שלו.
ישו אז שיחות עם האיש הזה ,Matthew ,לבוא בעקבות אותו ,ואת  Matthewמיד ,מכניס הצידה את עבודתו ההכנסה המעמד
העליון כי זה נותן לו ,ללכת אחרי ישוע .זה כמו שכן ,פקיד ממשלתי גבוה תשלום טוב את העבודה שלך ,פתאומי וללא הודעה מוקדמת,
עוזב את העבודה שלך ,מקומך בחברה ,ללכת בעקבות בן אדם טוען כי אלוהים .נכון ,אתה יכול להראות אמונה כזו כדי להגדיר את כל
שיש לך בצד בשביל זה?  .זה שוב שיעור של הכוח של הוד סגידותך האלוהים ...עליך להציב אלוהים ואת רוצה תהילה מעל רוצה תהילה
ומעל גם המשפחה שלך.

גאולת החוטאים
והוא הגיע לעבור ,כמו ישו ישב ליד בשר בבית ,הביטו ,רבים המרזח ,החוטאים בא ,ישב איתו ועם תלמידיוMatthew 9:10 .
" ,אומר :לשבת לארוחה.
המילים",ישבו על בשר
" הוא עובד של הממשלה (האימפריה הרומית) ,יהודי אחד שעובד עבור הרומאים השנואה ,הידועה של היהודים
"הפאב והחוטא
חוטאים; היום אנחנו שיקראו להם משתפי פעולה .לפני ללכת אחרי ישוע Matthew ,היה הפאב והחוטא.
" לא בהכרח אומר שהם חוטאים נגד חוקי האל ,אך הם בגדו .אלוהים וגוי שלהם על ידי עובד של הרומאים.
ההתייחסות"חוטאים
" משמש גם כלפי אנשים אשר היה סוג של מחלה .באותו הזמן ,אם היו זמינים ,או נולד עם איזה סוג של נכות ,או
המילה"החוטא
שההורים שלך נחשבו חטאו בדרך כלשהי ,כעונש על החטאים האלו ,אלוהים גרם שתיקח את חולשתם .אשר היה והינו מוטעית לחלוטין,
אבל זה כפי שסברו .אני חושב כי אמונה זו התעוררו בעיקר בגלל בני ישראל הפך מן הפולחן האמיתי של אלוהים ,הייתי מקבל הרבה
התפלות של הדתות הפאגאניות סביבם.
בשל אמונה זו ,היה לא הולם אנשים טובים לשבת להיפגש עם החוטאים .לישו לשם כך ,נתן זקני בית מקדש עוד סיבה לדחות
את ישוע ,היה קל להם לשכנע את האנשים אשר ישוע לא היה המשיח ,אלא חוטא לעצמו .זה מתגלה בפסוק הבא.
וכאשר הפרושים ראו את זה הגידה תלמידיו",למה  eatethאת האדון שלך עם המרזח וחוטאים?" Matthew 9:11
אבל כאשר ישו שמע ,הוא אמר להם",להיות כל עליהם לא רופא ,אבל הם חוליםMatthew 9:12 ".
אם אתה חולה של הגוף ,תלכי לרופא ,כך שהוא יכול לרפא אותך .אם אתה חולה רוח אתה להפוך לאלוהים .זו הסיבה מדוע
ישוע ,אלוהים בדמות אדם ,ישבתי ליד ארוחות עם אנשים כאלה ,הוא עשוי לרפא את נשמתם ,בדיוק כפי הוא ריפא את הגופות של
אחרים.

 .אבל לכו ,למד מה זה משמעות ,אני רחם ,ואני לא להקריב :כי לא באתי לקרוא את הצדיקים החוטאים בתשובהMatthew .
9:13
ישוע אומר הפרושים במילים אלה הוא האלוהים ,שנשלח על ידי אלוהים ,כדי לרפא את אלה שהם חוטאים ,לא אלה שהם ללא
חטאים .אם אתה חולה הנפש ,ואז אתה פונים לאלוהים כדי לרפא אותך .הוא אומר אלה הפרושים ללכת ולתת שדבריו חשבתי שהם אולי
מבינים מה הוא אומר .אני רואה את זה כאזהרה מוסווית על ידי ישוע נגד הפרושים כי הם החוטאים אמיתי.

צום
ואז בא אליו תלמידיו של יוחנן (המטביל) אומר",למה אנו ,הפרושים מהר למוד ,אבל תלמידיך מהר לא?" Matthew 9:14
ישוע אמר להם",יכולים הילדים של תא הכלה להתאבל ,עוד החתן נמצא איתם?" Matthew 9:15
אם אתה זוכר ,קודם לכן הבעתי את אי הוודאות בדבר הצורך מהירות כמו להיות חלק הדרך הנכונה של אלוהים .בפסוקים אלה,
הוא מציע לי ,כי ישוע אומר שזה לא נחוץ .שוב ,יכול להיות שאני טועה לגבי זה ,אבל זה .כפי שאני רואה אותה משמעות .אם ישוע
להיות אלוהים זה לא חשוב .כי תלמידיו לא מהיר ,ואז אני רואה את זה כמו שיתוף פעולה שאני צודק ,כי כדי מהר אינה דרישה של נתינה
אמת ולתקן תפילה לאלוהים.
איש  puttethחתיכת בד חדש בפני בגד ישן ,כי את אשר מוכנס למלא אותו לקח מן הבגד ,שכר דירה זה החמירMatthew .
9:16
זה במאה ה ,21-עם בגדים חד פעמיים ,זה לא יכול להיות ברור לך מה שנאמר כאן .בימים ההם ,אפילו בגד קרועים ובלויים
ושחוקים היה יקר ,כי כדי לצאת החוצה ולקנות חדש היה מעבר האמצעים הכספיים של כל פרט המעמדות העליונים .לכן ,כאשר בגד
פותח מקום שחוק או נקרע ,לך היו מניחים פיסת בד האזור שכר דירה ,אבל זה בד חדש או בד לא של אותו צבע או מרקם של המקור,
יראה החוצה לכל מי ראה את זה ,ובכך הופך את הבגד נראה יותר גרוע ,אז אם לא לתקן זאת.
גם גברים לשים יין חדש לתוך בקבוקים הישן :עוד הבקבוקים ישברו ,ואת היין ספוגה .הבקבוקים לגווע :אבל הם הכניסו היינות
החדש בקבוקים חדשים ,שניהם נשמריםMatthew 9:17 .
בזמנים ההם ,בקבוקים היו עשויים חימר ,הכבשן יבש לתוך כלי חרס .זה מותר להם להיות דליפת הוכחה ,אבל רק לזמן .קדרות
זה לא נמשך זמן רב לפני זה התישה ,ולכן לא תשימו את היינות החדש לתוך הישן בקבוקים .
כך תוכל לדעת ,ההפניה של ישוע יין חדש אינה ענבים מותסס אל ,הזה שנקרא יין .יין חדש זה מיץ ענבים .למרות יהודים רבים
שתו ענבים מותסס ,בכל פעם שאתה רואה התייחסות בתנ ך יין חדש ,זה ענבים  unfermentedכי הם מדברים על .כאשר ישוע לקח
מים והפך אותו יין ,זה לא היה יין תוסס שהוא עשה אבל "יין חדש".
השיעור שמלמד ישוע בשתי הדוגמאות כאן הוא כי הדרכים הישנות של היהודים היו בטעות ,מאשר לנסות לתקן שגיאות אלו
עם תורתו החדשה ,ישו בנה על מה הייתה נכונה ,עם גדול ומלא משמעות כך שיהיה קל יותר להבין .בדיוק כמו הפסוקים קודמות של

הספר של  ,Matthewישוע ומרחיב על המשמעות של הרבה ציוויים מוסריים שישה בהתחשב בעשרת הדברות .הוא לוקח משהו נכון,
על ידי מתן משמעות אליהם ,איתורם לך ולי .להבין.
 .זה שוב אינדיקציה נוספת לי כי הצום אינו חלק פולחן האל האמיתי ,אבל הרעיון שהיה נדרש היה בטעות ,בשל הפנייה משם
של פולחן האל האמיתי ,קבלת מסורות ומנהגים פגאניים שווא ...עם זאת ,כי ישו מודה התרגול מבלי לגנות אותה ,גם מספרת כי בפועל
הוא לא כל כך הרבה שגיאות כפי שהוא תוספת מקובלת הפולחן הנכון של אלוהים .אני רואה את זה .כפי שיש מקורו בשעות השבת,
כאשר אין מזון ,ואני מעדיף מאשר לעבוד בשבת ,הם צמתי כמובן זה בנוגע צום ,גם כל השערה על החלק שלי ,לא מבוסס על ידע זה
קראתי בתנ ך ,או שמוצג לי על ידי אלוהים .עם זאת ,אני טרם מוצא בכתבי הקודש היכן שאלוהים ציווה כי אנחנו מהר ,אז עד שאני
אעשה ,אני אמשיך להסתכל על צום רק בתור מעשה אישי מקובל פולחן ולא כפי למצווה הנדרש של אלוהים.

 .ישו המרפא
הביטו ,שם יבוא אחד של שליטי בית הכנסת Jairus ,לפי שם; כאשר ראה אותו ,הוא נפל לרגליו ,התנשף אותו במידה רבה,
אומר",בתי  liethברגע המוות :אני מתחנן לכאן ,תניח את ידך עליה ,כי היא עשויה לרפא; היא חייכם .מארק 5:22-23

אמונתו של האדם זה שישוע הוא בן האלוהים ,המשיח ,היה כזה כי הוא ידע אם ישו היה אבל לגעת בתו גוססת ,היא לא ימות,
אך להירפא.

ישוע מרפא חולים
ישוע הלך איתו; הרבה אנשים הלכו אחריו ,הצפיפות אותו .סמן 5:24

 Throngedפירושו :כדי להקיף ולדחוף נגד מישהו.
"
המילה"
אישה מסויימת ,אשר היה נושא של דם  12שנים ,סבלה הרבה דברים של רופאים רבים ואני במשך כל-כך .היא הייתה ,היה מה
לשפר ,אבל מעדיף החמירה ,מארק 5:25-26

אני מציע כי האישה הזו סבלה לוקמיה.
כאשר היא שמעה של ישוע הגיע לעיתונות מאחורי ,נגע בגד שלו .סמן 5:27
כי היא אמרה",אם אני יכולה לגעת אבל הבגדים שלו ,אני אהיה שלמה ".סימן 5:28

האמונה של האישה היה כזה כי היא האמינה שהיא רק צריך לגעת את הבגד משוחק על ידי ישו ,ניתן לרפא את המחלה שלה.
משעשה מזרקת את דמה היה ייבשה את; היא חשה בגופה היא שהתרפא של המכה .סמן 5:29
אלוהים ,לדעת מיד בעצמו שאירע המוסריות ממנו ,הסגיר אותו .על העיתונות ,ואמר",מי נגע הבגדים שלי?" מארק 5:30

ו תלמידו ואמר לו",אתה רואה את ריבוי ממשרדי אותך ,ואתה שמעתם ,מי נגע בי?" סמן 5:31
והוא נראה עגול עומד לראות אותה שעשה את הדבר הזה .סמן 5:32
אבל האישה מחשש ,רועד ,לדעת מה שנעשה בה ,הגיעה נפל לפניו ואני אמרתי לו את כל האמת .סמן 5:33
הוא אמר לה",הבת ,אמונתך הגולמיות עשה אותך כל;  .לך בשלום ,כל מכה את ".סמן 5:34

 .זה עדיין נוסף מבית היוצר של מה אלוהים יכול לעשות עבור מי אוהבת אותו ,ולשים את אמונתם ואת חייהם לתוך הידיים
שלו ...ישוע אומר האישה הזאת ואנחנו מי לקרוא את דבריו ,כי המעשה של נגיעה בגד שלו הוא לא מה ריפא את האישה הזאת ,אבל את
האמונה כי ישוע הוא אלוהים בדמות אדם .זה היה אלוהים האב מי רואה את האמונה שלה ריפא אותה ,ללא הצורך של ישוע לבצע את
המשימה הראשונה.
יש עוד שיעור שאפשר ללמוד מזה .נשים זה ,בהתחשב עצמה לא ראוי אלוהים פנים אל פנים ,הרגשתי את זה למרות שהיא היו
ראוי ,כי אם אך תיגע בגדיו כי היא היתה בריאה .זה היה על ידי ישוע מסתובב ודיבור ישירות לאישה הזאת ,כי הוא היה מראה אותה ואת
לנו ,כי לא ילדו של אלוהים הוא לא ראוי לדבר עם אלוהים .כשהיא תראה דרך הפעולות שלנו ,לא רק בשפתנו אנו אוהבים את אלוהים,
אז הוא יענה הקריאה שלנו אליו.

ישוע המחייה את המתים
בזמן אך הוא דברתי ,שם הגיע שליט הבית בית הכנסת מסוימים אשר אמר",ילדתך מת :למה  troublestאתה המאסטר בכל נוסף?"
סמן 5:35
ברגע אלוהים שמע את המילה נאמרה ,הוא נאום בפני השליט של בית הכנסת",אל תפחד ,רק להאמין .סמן 5:36

שומע את בתו מת ,אני בטוח כי שליט זה בית הכנסת החלו לבכות ,אך ישוע הרגיע אותו ,ואמר לו כל לא אבדה ,אם הוא היה
מאמין.
הוא סבל אף אדם לעקוב אחריו ,שמור פיטר ,James ,ושל ג'ון אחיו של  .Jamesסמן 5:37
הוא בא לבית של השליט של בית הכנסת ,ו  seethאייברייט ,ואותם בכה ,יללת במידה רבה .סמן 5:38
כאשר הוא בא ,הוא נאום להם מנוחת עולם",למה להפוך  yeהזה  ,adoותבכה? עלמה לא מת ,אבל  ."sleepethסמן 5:39

הם צחקו לו למה .אבל כאשר הוא הציב אותם עד הסוף ,הוא לקח האב ,האמא של עלמה ,ואותם שהיו איתו entereth ,ב איפה
שיקר עלמה .הוא לקח את עלמה ידה ,ואמר לה ;Talithacumi",וזו ,להיות לפרש",עלמה ,אני אומר לקריאתי ,מתעוררת ".מארק 5:40-41

משעשה עלמה התעוררו ,והלכתי; כי היא הייתה של הגיל של  12שנים .הם התפלאו עם למרבה התדהמה ,והוא דרש מהם
 .straitlyאיש לא צריך לדעת את זה; וציווה כי משהו צריך לתת לה לאכול .מארק 5:42-43

ישוע הראה הסרגל הזה ,ואת כל אלה היו נוכחים ,זה לשים את האמונה באלוהים ,להישאר על כנו ,עם מה היו ניסים לגברים,
אבל כלום לעומת אלוהי היקום .שליט זה האמין שישוע היה בנו של האלוהים ,שנשלח על ידי אלוהים ,באה לידי ביטוי האמונה שלו .ישו
היה מסוגל לעשות את זה שבו הוא ביקש ממנו.

ישוע נותן הראייה לעיוורים
 .אלוהים עזב ומשם ,שני אנשים עיוורים עקב אחריו ,בוכה ,ולא אומר",אתה הבן של  ,Davidרחם עלינו Matthew ".ב27 :9

כאשר הוא בא לתוך הבית ,הגברים עיוור באו אליו :ישו נאום להם מנוחת עולם",מאמינים  yeשאני מסוגל לעשות את זה? הגידה
לו ,כן ,אדוני",אחר-כך נגע הוא בעיניהם ,אומר ",על פי אמונתך לקרבךMatthew 9:28-29 ".
נפתחו עיניהם; ישו  straitlyדרש מהם ,אומר",נראה כי איש לא יודע את זה Matthew ".ב30 :9

אבל הם ,כאשר הם היו המנוח ,נפוצו תהילתו במדינה זוMatthew 9:31 .
ישנם רבים אשר יש התפלל לאלוהים וביקש לו לעשות את זה או לעשות את זה בשבילם ,זה לא היה את תפילותיהם ענה ,או לא
בצורה שלא ביקשו ממנו לענות אותם .מה ישו הוא מפגין כאן ,היא שזה לא מספיק לבקש מאלוהים ,אבל להאמין באמונה כי אלוהים יכול
" אם את אמונתם אינה כפי הם אומרים שזה.
להשיג את מה שביקשנו ממנו .זו הסיבה מדוע ישוע אומר להם",על פי אמונתך שיהיה לכם
לא היה הבריאו והם לא קיבלו את ראייתם .כי הראיה שלהם ניתנה להם ,הגהות שיש להם את האמונה שישוע היה האלוהים ,שנשלח על
ידי אלוהים ,בנו של האלוהים.

אלוהים מטיל את השדים
בעודם פוסעים החוצה ,הביטו הביאו לו אדם טיפש דיבוק עם השטןMatthew 9:32 .
כאשר השטן הושלך החוצה ,את דברתי טיפש :וראו המונים השתומם ,אומר",זה אף פעם לא כל-כך בישראלMatthew 9:33 ".
את העד של ההמונים ,ישוע נתן קול אחד שהיה טיפש .זאת הוא עשה על ידי יציקת החוצה שד שהשתלט על האיש הזה.
אך הפרושים אמר",שאנו שדים דרך נסיך השדיםMatthew 9:34 ".
האנשים שראו זאת במו עיניהם ללא ספק ידע שזו תהיה פעולה של אלוהים .אך הפרושים ,אשר מסיבות משלהם סירב לפגוש
את אלוהים בישוע ,הכריז עליו לגירושו של להיות שדים בכוחו של השטן ,ולא של אלוהים .זאת הפרושים עשה כדי חוסר ודאות לאותם
אנשים אשר לא ראה במו עיניהם ,כדי להטיל ספק ישו להיות המשיח .לראות במו עיניך ,להאמין הוא דבר אחד ,אבל כדי שלא ראית
בעצמך ואני עדיין מאמין ,לוקח הרבה יותר באורח אישי אמונה באלוהים.

המורה השליחים
ישו הלך על כל הערים והכפרים ,מלמד בבתי הכנסת ,ללמד את בשורת של הממלכה ואת ריפוי כל מחלה בכל מחלה בקרב העם.
Matthew 9:35
אבל כשראה את המונים ,הוא הועבר עם חמלה עליהם ,כי הם התעלף ,היו מפוזרים בחו ל ,עובר ואין רועה כבשיםMatthew .
9:36
ואז נאום הוא בפני תלמידיו",הקציר באמת הנוראה ,אבל יצאו מעטים; מתפללים  yeלכן אדון הקציר הוא תשלח הלאה ב־1914
לתוך שלו הקצירMatthew 9:37-38 .
זו הפעם הראשונה בה אני מודע כי ישוע מכנה ההמרה של העם הפולחן האמיתי של אלוהים ,הושווה של להיות יבול כמו
הגרגרים בשטח .זה עוזר כדי להגדיר את ההבנה של היתה ונשארה האחרון כי הוא יספר.
מה אלוהים אומר הנה ,כי מספר האנשים ,אשר בעקבותיו מבקשים אותו לרפא את מצבי הבריאותי שלהם ,או רק רוצה להיות
קרוב ולתת פולחן אותו מהם הם הגיעו להאמין הוא בנו של האלוהים ,המשיח ,גדל כל כך גדול ,כי הוא בעצמו לא יכול להענות לכל ,
ושהוא צריך אחרים כדי לסייע לו .על ידי שואל את תלמידיו  12להתפלל לאלוהים כדי לשלוח ב־ ,1914הוא דרך את תפילותיהם לקבוע
אם התלמידים מחויבים באופן מלא העבודות של ישו יש להם לעשות.
בשבילך לקיים את המצווה השנייה של ישו ,אתה חייב להמשיך בעבודתו של ישוע ,אשר היא ללמד את הבשורה של אלוהים,
למי יש צורך לשמוע את זה .כמו ישוע הראה את אהבתו אלינו ההולכים שלו ללמד ,אנחנו בתורו להראות את האהבה שלנו עבור השכנים
שלנו בלהראות להם תורתו של ישו ואת החוק של אלוהים ,עשרת הדיברות ,כפי הראיתי ,היסוד שעליו כל ישוע מלמד.

שנים-עשר השליחים
כאשר הוא היה קרא לו תלמידיו שנים עשר ,הוא נתן להם כוח נגד רוחות טמאות ,כדי להשליך אותם החוצה ,וכדי לרפא כל מיני
מחלה ולא כל מיני מחלותMatthew 10:1 .
עכשיו שמות שנים עשר השליחים אלה;
 Simonהראשון ,מי נקרא פטר ,ו
אנדרו אחיו;
 Jamesבנם של זבדי.
ג'ון אחיו;
פיליפ;
ברתולומיאו;
;Thomas

 ,Matthewהפאב והחוטא;
 Jamesבנו של מעצורים
ולבי ,שם המשפחה שלו היה תאדאוס;
כשמעון,

יהודה איש קריות ,שבגדו בו גםMatthew 10:2-4 .
אלה ישו  12וישלח ,וכן ציווה אותם ,אומר",לא נכנס דרכו של הגויים והזן לתוך כל עיר של השומרונים יה לא .אבל מעדיף ללכת
הצאן האבוד של בית ישראלMatthew 10:5-6 .
ישוע נותן פקודה שלו שנים עשר השליחים לא להטיף למי שאינם הנפטרים דם של יעקב .אלוהים בא אלינו בדמות אדם ,לא
לתת גאולה המין האנושי ,אך כדי להשיב שלו איבדה אנשים ,היהודים .רק אחרי בני יעקב נדחה ישוע ,הגויים הוצע גם הישועה.
כמו כן הולך ,מטיפים ,אומר",ממלכת גן עדן היא בהישג יד" .לרפא את החולים ,לטהר את המצורעים ,להעלות המתים ,מגרשת
שדים :בחופשיות  yeקיבלו ,והצלבMatthew 10:7-8 .
בדרך זו שהשליחים המשך העבודות נכתבו על ידי ישו ,ובכך מכניסים תרגול השניה ניתנה לנו על ידי אלוהים.

ממלכת גן העדן
דבר נוסף אשר ישוע אומר ושליחיו מלכות השמים הוא בהישג יד .אם בני ישראל היו את ישו כמשיח המיוחל ,אלוהים הקים
את ממלכתו על פני כדור הארץ כך .ב הנבואות של הקצה של פעמים ,אחרית הימים שניתנו בבית הספר של  ,Danielושוב ספר חזון
יוחנן ,אלוהים צריך הוסר ,בוטל הנבואות של והסיום ועבור סופו של יום.
שבעים שבועות נקבעים על אנשיך ,על העיר הקדושה שלך ,לסיים את עוונותיהם ,לעשות סוף של חטאים ,ו כדי להפוך הפיוס על
העוול ,ו להביא בצדקת נצח ,ואת לאטום והחזון והנבואה ,ואת כדי למשוח לקודש הקודשיםDaniel 9:24 .
כך תוכל להבין באופן מלא ,נצטרך לשבור את פסוק זה.
" . .זה מה שאני מכנה נבואה בזמן .בנבואה זו אלוהים נותן זמן
"שבעים שבועות נקבעים על אנשיך ,על העיר הקדושה שלך
" מייצג תדעו את האמת של נבואה זו .אלוהים אומר  ,Danielכי בגלל
מסוים" ,שבעים שבועות ".רק בהבנת כמה זמן"שבעים שבועות,
" כדי לסיים את
חטאיהם ,הוא (אלוהים) נותן בני ישראל הזדמנות אחרונה לגאול את עצמם .אלוהים נתן להם"שבעים שבועות
עוונותיהם ,לעשות סוף של חטאים ,ולא לעשות הפיוס על העוול ,ואת להביא בצדקת נצח . .תחשוב על זה ,אלוהים אומר Daniel
" לסיים את דרכינו חוטא שלהם,
כי בני ישראל ,אשר בזמנו של  Danielפזורים בארבע פינות של האימפריה הבבלית",שבעים שבועות
לשמור את חוקיו ,עשרת הדברות.
זכור :מן הדיון שלנו של הספר של  Danielבשיעורים" ,שבעים שבועות" הוא שבועות נבואיים ,וכי הם לחשב החוצה עד 490
שנים מילוליים.

בזמנו של ישו השנים  490הינם כמעט בסוף Daniel ,שחייתי-בסביבות  600לפנה ס ישו לאחר שחיו במהלך השנה הראשונה
לספירה.
" .זה אומר כי את
אם היהודים להשיג זאת ,לחזור אל הפולחן אמיתי ונכון של אלוהים ,אז הם יהיו"לאטום את החזון ואת הנבואה
הנבואות של אבדון וקדרות של אחרית ,באחרית הימים יהיה חתום  ,לא הבנתי.
אם רק בני יעקב למלא דרישה זו במסגרת הזמן השנה  ,490ישוע הקמנו את ממלכתו על פני כדור הארץ ,לא היה צריך לשאת
" זה אומר שלא רק הילדים של יעקב לבוא באופן מלא
את הצליבה .זה איפה נכנס האחרון של פסוק זה ,",כדי למשוח לקודש הקודשים
את הציות של אלוהים לשמור על מצוותיו ,אבל הם בטח גם מקבל את ישו ניבא המשיח ,ובכך לתת לו את הפולחן ואת להפוך אותו למלך
ישראל.

יום אחד לשנה וביקרה
" או עושה את זה? זה עם פרק זמן זה נתון פסוק זה כמו איפה הבנה מתעוררת .זה מוסבר
כל זה חייב להתבצע בשבועות"שבעים
בספר יחזקאל אשר נותן משמעות הנבואה של שבעים שבועות.
שקר אתה גם בצידו השמאלי מלכותך ,ולהניח את אשמת בית ישראל על זה :על פי מספר הימים אשר אתה ואזי לשכב עליו ואזי
לשאת את העוול שלהם .כי הנחתי עליך השנים של מאורת שלהם ,על פי מספר הימים ,שלוש מאות תשעים ימים :אז ואזי לשאת את אשמת
בית ישראל .מתי אתה  hastלהשיג אותם ,שקר שוב על הצד השמאלי שלך ,ואת ואזי לשאת את אשמת בית של יהודה ארבעים יום :יש
מינה אותך בכל יום במשך שנה .יחזקאל 4:4-6

בפסוקים אלה ספר יחזקאל ,אלוהים הוא הקמת באותו יום אחד שווה לשנה אחת .אלוהים מעניק יחזקאל להסתגף  390ימים
" זה
עבור חטאיהם של בני ישראל ,אשר למעשה לחטוא במשך שנים  .390אלוהים הוא ובכך לבסס את שלטון"יום אחד במשך שנה אחת.
נישא על ל הנבואות זמן נתון את הספרים של  Danielואת חזון יוחנן.
ולכן נקבע כי שבעים שבועות לא מתכוון שבועות אבל חייב להיות מחושב כדלקמן .שבעה ימים בשבוע ,כפול שבעים שבועות
שווה  490ימים .יום אחד שווה לשנה אחת ,הימים נבואיים  490הופך  490שנים מילוליים.
אם אתה חושב על זה ,בני ישראל היו תוך הפרת החוק ואת המצוות של אלוהים  390שנים ,עד הזמן של יחזקאל ( 600לפנה ס)
אתה באמת חושב שאלוהים מחשיב אותו לאפשר להם לחזור בתשובה שלהם דרכינו חוטא ,לאמץ את פולחן האל האמיתי רק  70שבועות
מילוליים ,או שנים מילולית אחת ואת השלישי? אתה לא חושב שזה סביר יותר זמן האנשים מקבלים  490שנים?
כשאתה קורא את הספר של  ,Danielולעשות שימוש של יום אחד עבור כלל שנה אחת ,תוכלו למצוא את הספר של Daniel
הגיוני ,כאשר מבינים כי הימים  1260אנטיכריסט צריך לעשות מלחמה עם הקדושים של אלוהים ,הוא למעשה שנים .1260
כדי לסכם  ,Daniel 9:24אלוהים נותן הנפטרים של יעקב  490שנים ולהתחרט על חטאיהם ,ולהתחיל הפולחן נכונה ואמיתית
של אלוהים ,או אחר .אם הם עושים כך ,ישוע תקים את ממלכתו ,לא להיצלב.

אלוהים נתן נבואה כי בני יעקב לא בתשובה ,כי ישו יצטרכו להיות קורבן ,אבל אם הם מתחרטים ,האל לנגב את הנבואות הללו,
ואז להקים קו זמן שונה לגמרי עם ישו הגדרת את ממלכתו על פני כדור הארץ 2100 ,שנים מוקדם יותר ממה שהוא יקבל אותו אחרת.
על טבילתו של ישוע ,השנים  490נגמרו .יש רק שבע שנים מילוליים .לדיון מעמיק יותר מזה ,ללכת לשיעורים של הספר של .Daniel
כזה הוא כוחו של אלוהים ,כי אפילו את חלוף הזמן עושה למלא את הוראות האל .כל התהילה לאלוהים ,עבור מי אחרים יש כוח
כזה ,מי אם לא אלוהים הכל יכול מגיע הפולחן שלנו?  .אמן.

הוראות השליחים
תן חופשי מה הוא נותן בחינם
לספק גם זהב ,ולא כסף ,וגם לא פליז ארנקים שלך ,ולא המרשם למסע שלך ,גם שתי שכבות ,נעליים ,וגם עדיין חמשות :הפועל
הוא ראוי לו בשרMatthew 10:9-10 .
בישוע זה אומר ושליחיו ,אנחנו לעקוב אחריהם ,כי כאשר אנחנו מטיפים לאחרים ,זה צריך להיעשות ללא פיצויים ,בחופשיות
קיבלנו את הידע ואת האמת של מילות האל הקדושות ,בחופשיות אנחנו צריכים לתת את זה לאחרים .זה בגלל זה? למה לא שאלתי את
כל תרומה ממי תכופות בדף אינטרנט זה .לקחתי על עצמי את העלות של שמירה על דף אינטרנט זה על תזות האחרון  6שנים.

להטיף למי שיקשיב
לתוך בכלל עיר או עיירה  yeיהיה הזן ,לברר מי זה ראוי; יש לקיים עד  yeללכת משם אתMatthew 10:11 ....
כאשר אתה נכנס בית ,מצדיעים זה .אם הבית להיות ראויה ,תיתן את שלוותך שהוטלו זה :אבל אם זה יהיה לא ראוי ,תן את שלוותך
להחזיר לך .יומת יהיה לא לקבל אותך ,ולא שומע את המילים שלך ,כאשר  yeוממריאות באותו הבית או העיר ,לנער את האבק של
הרגליים10:12-14 Matthew .

טורוס",יהיה יותר נסבל עבור קרקע של סדום ועמורה של יום הדין ,מאשר לעיר הזאתMatthew 10:15 ".
בעיקרו של דבר מה פסוקים אלה אומרים שאם תנסה להראות לאחרים את האמת כי שמצאת לך אבל הם דוחים אותך ואת מה
שאתה מנסה ללמד אותם ,אז זה לא בשבילך לאלץ את עצמך או את ההבנה שלך עליהם . .אלוהים ייתן הבנה ולאלה שכן ,אז אם הם
דוחים את זה כי אלוהים דחה אותם קודם .לכן ,לא הקש את הבשורה ,אבל לפרוש מן האנשים האלה ,ומקבלים כי אלוהים יעסוק אותם
בדרכו שלו.

לא מזיק כמו יונים
הביטו ,אני שולח לך ושוב כבשים בעיצומה של זאבים :תהיו אתם לכן כמו נחשים ,ולא מזיק כמו יוניםMatthew 10:16 .
" לפתוח את ליבם של אלה שהוא בוחר ,להקשיח את אלה אשר הוא
זה ישוע אומר לנו ,אלוהים"לא בכוח את תורתו על אף אחד,
אינו מבצע בחירה .אל תחשוב את עצמך כל כך צדיקים שיש לך סמכות לכפות את אמונתך על אחרים .עם הברית החדשה ,רק מי לבוא
לפני אלוהים מרצון ,מתוך אהבה וכבוד ,מוזמנים .אם הלב שלך אינה תפילה או ציות לאלוהים ,ואז הוא לא יהיה כוח שתאהבו אותו ,וגם
לא יוזמנו להצטרף אליו בגן עדן.

הנרדפים והתעללו
אבל צריך להיזהר של גברים :כי הם אספק לך עד המועצות ,הם להלקות את בבתי הכנסת; יה יובאו לפני המושלים והמלכים
למעני ,עבור עדות נגד אותם הגוייםMatthew 10:17-18 .
זה מתייחס בעיקר לאלו אשר חי בין השנים  1260אנטיכריסט היה צריך מלחמה הקדושים של אלוהים ,מהתקופה של השליחים
עד הכוח של אנטיכריסט בו צורר המשיח בשנת  1798על ידי נפוליאון.

האל מדבר אלינו
אך כאשר הם מספקים לך ,לקחת שום מחשבה איך או מה אדבר  :yeכי יינתן לך בבאותה השעה מה יה לדבר ,כי זה לא יה לדבר,
אבל הרוח של אביך אשר  speakethבךMatthew 10:19-20 .
ארבעת הפסוקים הנ ל הם נבואה פעמים והמבשרים עדיין צריכה לבוא מתי שישו .צעד על פני האדמה .זה נכון לגבי אלה למי
הוא מדבר ,אבל זה גם נכון של אלו שנתנו עדותו של האלוהים האמיתי בזמן שהיה אנטיכריסט לניהול מלחמה הקדושים של אלוהים,
השנים  1260כפי שמוזכר בראשונה הספר  .Danielאני משוכנע כי ברגע השנים  1260הסתיימו ,אשר הם עושים  1798לספירה,
כאשר אנטיכריסט מקבלת את הפצע האנושי שלה ,כגון נחזה  ,Matthew 10:17-25היכולת להפוך את המלחמה על הקדושים האלוהים
יהיה גם יבוא לקיצו.
למרות נבואות אחרית הימים לספר לנו מתי מרפא את הפצע שמקבל אנטיכריסט ,יתבצע ניסיון להשיב לאחור את כוחה עם
העזרה של האלוף החדש שלה ,ונביאי השקר .להבנתי ממחקר שלי את ישו חוזר לפני זה מלא יכול לבצע זאת עם זאת.
קראתי שום דבר בכתובים שמרמז לי אנטיכריסט שוב יהיה להשיג כוח כזה כפי שהיה במהלך ימי הביניים . .אני קורא עם זאת
כי הוא ינסה להחזיר את הכוח שלה ,אך ישוע יחזור לפני שהוא יכול
אתה יכול לשאול מאיפה אני בא עם שנת  1798לספירה כפי להיות השנה כי אנטיכריסט מקבל הפצע שלה ,ואתה עשוי ואומר
שאין דבר בתנ ך אומר לנו תאריך זה ,אך להיות סמוך ובטוח כי הכתוב נותן לנו את היכולת לקבוע תאריך זה ,יחד עם קצת ידע של
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הילדים יקום נגד הוריהם
ואת אחיו אמסור את האח למוות ,ואת האבא הילד :הילדים יהיה להתקומם נגד הוריהם ,לגרום למוות .ו יה טוב להיות שנוא
מהגברים למען שמי :אבל זה  endurethעד הסוף האם אפשר להציל אותוMatthew 10:21-22 .
שוב במהלך ימי הביניים במיוחד ,דברים כאלה אירעה ,עקב ניסויים של האינקוויזיציה עוסקת על ידי הכנסייה של רומא ואת
אלה מלכי אירופה נתן תמיכה לכנסייה.

למלחמה נגד הקדושים של אלוהים
את לא חושבת שזה אזהרה נבואיים זו ניתנת לאלו שקוראים לעצמם נוצרי ,עבור מכוון שסוגדים לאל כפי שהוא מצווה,
הקדושים של אלוהים ,לא בהכרח אותו הדבר .ישוע מגדיר מי הקדושים של אלוהים הם כדלקמן.
הדרקון היה שנה אחת עם האישה ,הלכתי להפוך את המלחמה עם השריד של הזרע שלה ,אשר לשמור את המצוות של אלוהים,
ויש העדות של ישוע המשיח .התגלות 12:17

הדרקון הוא סמליות של השטן ,התגלות .12:3
האישה היא הכנסייה של ישו אשר נוסדה על הבשורה של אלוהים כפי שעולה התגלות .12:1
השריד זרע שלה הוא אנשים ,קהילות שסוגדים לאל כפקודות הוא ,התגלות  ,12:2ולא כפי שהוגדר על ידי ישו ,אשר לשמור
על המצוות של אלוהים ,ויש העדות של ישו הנוצרי . .זה לאלוהים אלה הקדושים של האישה יולדת...
המצוות של אלוהים הם עשרת הדברות ,כל עשר ,כמו המאוית ליד המילים והמשמעות נתון מעשרת הדיברות.
עדותו של ישוע כוללת שני היבטים של משרדו על פני כדור הארץ.
הדבר הראשון ישוע העידו על היה שהוא היה המשיח או אלוהים בדמות אדם.
הדבר השני אלוהים העיד על הוא תורתו של המוסר ,אשר נוסדה ב ולהרחיב על מוסריות נתון של ציוויים מוסריים שישה
בעשרת הדברות .במילים אחרות ,ישוע לימד את עשרת הדברות ,הורחבו על משמעותם .בישוע זה מלמד אותנו כי אלוהים הוא ישות
מוסרית ,רצונות כי ילדיו גם להיות מוסרי .אם לקחת את המוסר של אלוהים באמצעות לידה של הנשמה להפוך אותם המוסר שלנו ,ואז
אנחנו יהיה להיות אחד עם אלוהים ,או כמו  Paulהשליח" ,ברוח של האל".

אם מקבלים ,לאמץ את עדויות אלו של ישוע ,לשמור את המצוות של אלוהים ,אז אתה הקדוש של אלוהים .אם לא בכושר
הגדרה זו ,ואז אתה גם לא אחד הקדושים של אלוהים ,אבל הולכים לאיבוד במבוך השקרים ואת תרמיות השטן.

התלמיד לא מעל ראשי
אבל כאשר הם רדפו אחריך בעיר הזאת ,לברוח  yeאחר :עבור טורוס אותך ,יה עוד לא עברו על ערי ישראל ,עד בנו של האדם
להיות .התלמיד אינו מעל המאסטר שלו ,וגם לא המשרת מעל אדונוMatthew 10:23-24 .
 .זה מספיק עבור התלמיד הוא להיות המאסטר שלו ,וכן משרת האל שלו אם הם היו קוראים המאסטר של בעל זבוב הבית ,עוד
כמה הם יקרא להם של משק הבית שלו? Matthew 10:25
אלוהים שמר את מצוות האל ,כולל את היום השביעי ,השבת ,לכן זה נכון כי אלה שהלכו אחרי אדונם (ישו) ,צריך גם לחיות את
חייהם כפי שהוא חי שלו ,בדיוק כמו ישו הוא קילל וטיפחו ,כך גם יהיה התלמידים להיות מנוצל.
בעל זבוב הוא שם אחר השטן האויב שנפלו.
חשש אותם ולכן :אין שום דבר מכוסה ,לא תיחשף; הסתרת ,אשר לא יכירוMatthew 10:26 .
אני תמיד מפרש פסוק זה כמו משמעות כי באחרית הימים ,מכל השקרים של השטן שמוסתרים במסווה של האמת תוגש אל אור,
הוכח להיות השקרים שהם ,שום דבר לא שהוכחו על ידי אלוהים השתנה את דעתי על הנכונות של פרשנות זו.

מטיפים בגלוי ועם ערבות
מה שאני אומר לך באפלה ,שדנים  yeבאור :ולשמוע מה יה אל האוזן ,להטיף לך על כך מכל הגגותMatthew 10:27 .
אף-על-פי אנטיכריסט כיום ,מאז  ,1798אין את הכוח להרוס אותך או לגרום לך להיות עונו או כלוא על שלך מאמין ,ונביאי
השקר בדרך של סממני דת שקרית וחסר מצפון אשר נקרא ליברליזם הוא צובר את הכוח הזה ,יש את היכולת רדפו אחריך ,להרוס את
המוניטין שלך ואת היכולת שלך ללדת תעסוקתי טוב.
דף אינטרנט זה הוא לרוב מהרדאר של ממשלות אלה שהפכו אותו פשע כדי לקרוא משהו לעשות עם כתבי הקודש של אלוהים.
לכן ,חשוב על דף אינטרנט זה כמו מדברים אליך בחשיכה .הכתוב לעיל ,ישו ,וכך גם אני ,ממליצים לבצע את אשר למדת מקריאת דפים
אלה ,לך תצעק את זה לכל מי שהיה מוכן להקשיב .להפנות את כל מי מתעניין מה שאתה מטיף אל דף אינטרנט זה ,אולם אלה מה אמרת
להם ,אינם מתייחסים לדף אינטרנט זה הם הסוכנים של השטן ,ינסה לסגור דף אינטרנט זה.

הגוף יכול למות אבל לא נשמה
ופחד לא להם להרוג את הגוף ,אך אינם מסוגלים להרוג את הנשמה :אבל מעדיף מפחדים ממנו אשר מסוגל להשמיד את הנשמה
והגוף בגיהנוםMatthew 10:28 .

לא שני דרורים נמכרים בפרוטה? אחד מהם לא יפלו על הקרקע ללא אבא שלך .אבל שערות הראש מאוד כל ממוספרים .הפחד
שלא לכן ,יה אתם בעל ערך רב יותר מאשר ציפורים רביםMatthew 10:29-31 .
כאשר אתה לוקח את האלוהים האמיתי כפי אני יש לי הציג את זה בדף אינטרנט ,ולהיות השליח של ישוע ,יוצאים ואני מטיף
לאחרים מה ללמוד כאן ,אז סיכנת את עצמך של גינוי מן המשפחה שלך ואחרים ,כולל מי ינסה להשתיק אותך .מה הפסוקים הנ ל אומר
הפחד לא להיות שליח פעיל של ישוע ,עבור למרות אחרים עלול להרוג אותך ,תדע חיי נצח בגלל שהעדות שלך של תורתו של ישו.
מותך תמותה אינו אלא אבן דרך בחיי נצח.

מודה לאלוהים
יומת ולכן יהיה לוודות אותי לפני בני אדם ,אותו יהיה אני מודה גם לפני אבי אשר בגן עדןMatthew 10:32 .
לך למות בתחום הקידום של תורתו של ישו מבטיחה את כניסתו לגן עדן ולחיי נצח.

וו למי להכחיש את אלוהים
אבל יומת אתכחש אותי לפני בני אדם ,אותו האם אני גם מכחיש לפני אבי אשר בגן עדןMatthew 10:33 .
מה אלוהים אומר כאן היא כי אלה אשר רדפו אחריך יהיה לי הכוח להרוג אותך ולהרוס את הגוף שלך ,אבל אין להן שום כוח
על נשמתך .לכן אל תפחד נהרגים בעדות שלך של תורתו של ישו ,או של הבשורה הקדושה של אלוהים ,כיוון נותנים לחייך בן תמותה
בשם האל ,יזכו אתכם חיי נצח .ואילו ,אם את חוששת לאלה לרדוף אותך ואתה להסס בעדות שלך של אלוהים ,אז תוכלו לחסוך באופן
זמני בחיי בני תמותה והגוף שלך ,אבל תפסיד את חיי נצח בסופו של דבר.

המקום אלוהים מעל המשפחה
חושב שלא באתי לשלוח לשלום כדור הארץ :באתי לא לשלוח לשלום ,אך חרב ,כי באתי כדי להגדיר אדם בוריאנס נגד אביו הבת
נגד אמא שלה ואני הבת במשפט נגד אמה בחוק .האויבים של אדם יהיה הם של משק הבית שלו עצמוMatthew 10:34-36 .
האמת של הבשורה של ישוע המשיח ,אשר היא הבשורה אותו כמו את אבינו שבשמים ,היא בניגוד ישיר בבשורה שקרית של
השטן .מסיבה זו ,אלה שמסרבים לראות את המילים האמיתיות של אלוהים ,אך ממשיכים ב קבלה של השקרים של השטן ,ישים הבן
כנגד האב ובתו בניגוד לאמא.

צער אישי
זה הוכיח נבואיים עבורי באופן אישי .אף אחד שלי אחים או אחיות מקבל או אפילו רוצה לשמוע שום דבר .אני מדבר על מתוך
מה אלוהים הראה לי .יש לי שני בנים ,ומספר נכדים ,אחד מהם לא קיבלו או אפילו רוצה לשמוע מה שיש לי לומר .בקיצור אני הפכו

מנודה במשפחה שלי .אני מקבל את זה כמו המחיר שאני חייבת לשלם בתמורה עבור האמונה שלי את תורתו של ישו ,וכן כל שאלוהים
גילה לי.
זה שאני מכיר באופן אישי .לא מוקדם יותר אלוהים נגעו לי ,ובכך נתן לי יכולת לראות לא רק את האמת שלו ,אלא הבנה של
מה שהוא הראה לי ,אני ניסה להראות את אשתו ,ואת האחים והאחיות .ניסיתי לגלות להם את אשר אלוהים גילה לי ,הוא גילה לי ,זה
הסדר שהוא חשף את זה לי .של אלה רק אימץ את אשתי אמת מה שהאל נתן לי לכתוב .אחיי ואחיותיי דחו מה הראיתי להם .אף-על-פי
שאראה להם את דברי אלוהים ,מדבר מהפה שלו ,הינם זמינים לכל מי לומד( ,לא לקרוא) ,אבל את התנ ך ,הם דחו את האמת של
אלוהים ,כי זה סותר עם מה שהם קיבלו כל חייהם ,ולכן הם ממשיכים לאמץ את שקריו של השטן ,אשר מסכים עם מה שהם מאמינים
כנכון.
דודי ,מי אהבתי כאח כל חיי ,על פי רוב ניתק קשר איתי .הוא כומר הכנסייה הפרוטסטנטית ,במקום להמשיך לשמוע מילה
אמיתית של האל ממני ,הוא מנעה ממני ליצור איתו קשר .כמו אלה של הסנהדרין ששם בד באוזניים שלהם על מנת למנוע השמיעה,
כאשר  Stevenהטיף ישו כמו להיות המשיח ,אז גם יש בת דודה שלי הפסיק את אוזניו ,אז הוא לא יכול לשמוע את המילים האמיתיות
של אלוהים.
ישוע מלמד כי אנו חייבים לשים אהבתנו לאלוהים מהצעתו של המשפחה ,שיעור אני נאלץ ללמוד ,עם כבדות וכאב לב.
הוא אוהב את אבא או אמא יותר ממני שאינו ראוי לי :זה המעורב בו הבן או הבת .יותר ממני הוא לא ראוי ליMatthew 10:37 .
כדי להעניק את הפולחן האל ,אתה חייב לשים את אלוהים מעל הכל ,אפילו את אהבתך לאבא ואימא ,ומעלה את האהבה שלך
עבור בן/בת זוג וילדים .כדי לעבוד את אלוהים היא המקום שלך אהבה אותו ואת כל מה שהוא מייצג לפני אפילו הדאגה שלך החיים
שלך.

ראוי של אלוהים
הוא לקח לא את הצלב שלו ,ולא לו אחרי אינו ראוי בשביליMatthew 10:38 .
 .הוא זה  findethאת חייו .יפסיד אותו :הוא זה  losethאת חייו למעני יהיה למצוא את זהMatthew 10:39 .
אם היססת בעדות שלך בשורת האלוהים ,אתה יכול להציל את חייך בן תמותה ,אך תאבד את חיי האלמוות .ואילו אלו שיעמדו
מהיר בעדותם של אלוהים ,למרות שהם עלולים לאבד את חייהם בן תמותה תרוויח הם חיי נצח ,כפרס על אמונתך איתנה.
 .הוא זה  receivethאת  receivethאותי ולאחר שהוא  receivethלי  receivethאותו שלחה לי . .מי יתן לשתות בפני אחד
הקטנים האלה כוס מים קרים בלבד בשם תלמיד ,טורוס ,הוא כלל לא יפסיד את הפרס שלוMatthew 10:40-41 .
בפסוקים אלה ישוע אומר לנו כדי להיות ראויים לו ,זה אומר שיהיה ראוי אמיתי ונכון פולחן האל ,אתה צריך לקחת את הצלב
שלך ,שפירושו את ההליכה ,ולא רק לדבר .אם את פולחן האל אינה עם ליבי ,הנשמה והנפש שלך ,אז אתה לא באמת אוהב את אלוהים.
" הוא ציטוט של דברים שבו  Mosesנתן ההגדרה כי לשמור .על עשרת
כפי שאתה זוכר ,המילים",עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש ,שלך

הדיברות ,ומהם ישוע נתן לנו את הדיבר הראשון שלו ,אותו הוא מכנה הגדול ביותר של כל מצוות .כי ישוע אומר לנו כי בידיו של עשרת
הדיברות הנעלית של כל מצוות ,אז אני מציע לך לשים לב ,להתחיל את המסע של לידה מחדש מאחד שחי תחת השקרים של השטן,
לאדם שהוא מחדש האמת של אלוהים-אלוהים.

הוא ישוע המשיח?
ו ויהי ,כאשר ישו היה הסיום של מפקד התלמידים שנים-עשר שלו ,כשהוא עזב ומשם ללמד ולא להטיף בערים שלהם.
Matthew 11:1
עכשיו כאשר יוחנן (המטביל) שמע בכלא העבודות של ישו ,הוא שלח שניים מתלמידיו ,ואמר לו",ומובן שהוא צריך לבוא ,או
אנחנו מחפשים אחר?" Matthew 11:2-3
אלוהים ענה ואמר להם מנוחת עולם",קדימה ,שהשמן ג'ון שוב באותם דברים שבהם אתם שומעים ורואים :העיוור לקבל את
ראייתם של ההליכה עלוב ,המצורעים התנקו ,לשמוע חירש ,המתים הם והרים ,ואת העניים הבשורה הטיף להם .ברוך הוא ,יומת לא תהא
נעלב ביMatthew 11:4-6 .
הם עזב ,ישוע החלו אומר המונים בנוגע ג'ון",מה יצא לך אל המדבר כדי לראות ,פיה מנוער עם הרוח? Matthew 11:7
ישו שואלת שהנוכחים סביב אותו שאלה" ,למה הלכת המדברה אל יוחנן המטביל? ? הלכת לראות את פיה מנוער עם הרוח?"
אבל מה קרה  yeבשביל לראות? אדם הלבוש לבוש רך?  .הביטו ,ללבוש בגדים רכים הם בבתים של מלכיםMatthew 11:8 .
ישו שואלת את השאלה" ,הוא הלך אל המדבר כדי למצוא את ג'ון ,אדם לבוש בבגדים .יפים אתה לא תמצא למי ללבוש בגדים
משובחים במדבר ,אבל הבתים של מלכים ואנשים של עושר".
אבל מה קרה  yeבשביל לראות ,נביא?  .כן ,אני אומר לכם כי גם מנביא .כי זה הוא ,מהם נכתב",הנני שולח מלאכי מלאכי את פניך,
אשר תכין שבדרך לפניךMatthew 11:9-10 ".
טורוס",ביניהם נולדים מהנשים שם הגולמיות לא עלו גדול מיוחנן המטביל :למרות זה לפחות במלכות השמים הוא גדול יותר הוא".
Matthew 11:11
ישוע עונה לשאלה שלו" ,לא ,הלכת לשמוע את העדות של אלוהים אשר נאמרו באמצעות נביאו ,ג'ון".
מימי יוחנן המטביל עד עכשיו מלכות השמים  sufferethאלימות ו אלימות לקחת את זה בכוח .עבור כל הנביאים ואת החוק והתורה
ג'וןMatthew 11:12-13 .
ואם כן יקבלו את זה ,זה אליאס ,אשר היה בשביל לבוא",מי שיש לו אוזניים לשמוע .תן לו לשמועMatthew 11:14-15 ".
זו הדרך של ישוע אומר" ,חוכמה היא מוצדקת של הילדים שלה".

היה זה ניבא כי המשיח לא יבוא עד לאחר החזרת אליאס הנביא .אליאס היה רק אחד שני אנשים שלא הכירו המוות של הגוף
האנושי ,כי הם להיות מורם לתוך העננים על ידי אלוהים ,עדיין בחיים ,כאשר העבודה שלהם על פני כדור הארץ היה מלא.
? מה ישו אומר אלו הסובבים אותו ,כמו גם לנו מי אתם קוראים את דבריו ,כי יוחנן המטביל היה אליאס ,לכן הנבואה התגשמה
בנוגע אליאס ,וזה נתן לכן הוכחה הוא ישוע המשיח.

בא הכתוב כילד
ישוע נותן אז תפילה לאבינו שבשמים.
הריני מודה לך ,הו אבא ,אלוהים של שמים וארץ ,כי אתה  hastהחביא את הדברים האלה חכם ,נבון ,ואתה גילית אותם בפני
חתיכות .למרות זאת ,אבי :כי אז זה נראה טוב מול עיניךMatthew 11:25-26 .
ישוע אומר לנו שיש רק אלה המקבלים אלוהים של כמו ילדים קטנים יש סיכוי לגן עדן .בתפילה זו ,ישוע הוא מתן תודה
לאלוהים האב ,בשל חוכמתו .זה כל כך.
אתה הקורא יודע מה אלוהים אומר לך בפסוק זה? אתה מבין מה אלוהים אומר כאשר הוא מתייחס רק למי היו כמו ילדים קטנים
יכולים להבין מה הוא מלמד אבל למי שהיה חכם ושקול ,לא הבינה ,ולכן דחה את אשר ישו מטיף?
כמבוגר .יש לנו כל חוויות החיים שלנו נותן לנו את ההבנה שלנו ואת הפרשנויות ,כיצד לעבוד את אלוהים ,אבל בתור ילד ,לפני
שהיה לנו החוויות האלה ,נקבל כי אשר נאמר לנו ,שאין בנו לתת השוואה ,אנחנו יקבל כ true -כאשר נאמר לנו ע י מישהו שאנחנו
סומכים.
כמבוגרים ,אנו כבר יש להגדיר והבנתי אמונות לגבי איך לעבוד את אלוהים ,אז כאשר מישהו אומר לנו משהו שסותר את אשר
אנו מאמינים לאחר זמן החיים של חוויות ,זה קשה אם לא בלתי אפשרי עבורנו לקבל כל דבר זה סותר את מה שאנחנו כבר רואים נכון.
" אשר פשוט לשים אמצעים,
זה בשל כך ,ישוע אומר לנו",רק אלה כדי לבוא לפני אלוהים כמו ילדים יש סיכוי להיכנס לגן עדן,
לקבל ובו הקמתו בבשורה הקדושה של אלוהים ,אל תשווה מה אתה חושב? שאתה מכיר עם כתבי הקודש ,אך תמיד מסכימות כי אשר
מדוברת על ידי אלוהים ,כל ילד יקבל את מה שהוא אמר על ידי אלה שהוא בוטח.

לבטוח בדבר אלוהים
אם לא ניתן למצוא מה שאתה מאמין בכתובים ,אז זה לא מדוברת על ידי אלוהים ,ועל כן לא של אלוהים .תאמינו אז מה שנאמר
אלוהים ,לדחות או לתת את אשר נתמכת על ידי בכתבי הקודש שום מחשבה.

זכור :אשר מדוברת על ידי אלוהים ,היא של אלוהים ,ולכן הוא האמת ,וזה אשר נתמכת על ידי דבר האלוהים ,הכל השקרים
של השטן .להשוות בין מה שאתה מאמין מחוויות החיים שלך על מה דיבר אלוהים ומה כתוב בכתבי הקודש .אם אינך מצליח למצוא
בכתבי הקודש אשר נותן תמיכה במה אתה מאמין ,אז במה אתה מאמין זה השקר של השטן.
זכור מה אלוהים אומר לנו:
 .אני אוהב את אלה שאוהבים אותי; אלה .שרוצים אותי בחריצות .ימצאו אותי .פתגמים 8:17

זה אומר ,זה מי לקחת את הזמן והמאמץ כדי בחריצות לחפש האמת על ידי לימוד התנ ך ,תוכלו למצוא את האמת .בדרך זו תוכל
לדעת החינוך את האמת ,למעשה ,חומר ,כבר לא באמונה עיוורת .זה אלה אשר מאמינים מתוך אמונה עיוורת ,לא על ידי חינוך ,אוהב
השטן רוב ,לקבל בצורה עיוורת הוא לא יודע הרבה על עצמך ,אז השטן אומר לך השקרים שלו ,שאתה מקבל אותם כאמת.

מסורת פסוקים תורתו של אלוהים
באותו הזמן שישוע הלך ביום השבת דרך התירס; תלמידיו היו  ,hungeredהחלו למרוט את קלחי תירס ,לאכולMatthew 12:1 .
עבור היהודים הפך מסורת ,באמצעות החוקים שנכתבו על ידי ידו של אדם ,ועל ידי ההנהגה של המלכים וגם זקני בית מקדש
שהפכו יום השבת ,יום של חרדה ולא יום לצפות .ב הפסוקים הבאים ,ישוע ניסיונות להחזיר את השבת כמו יום של שמחה הפולחן של
אלוהים ,על ידי זה מציג השבת נוצר לגבר ,לא האיש הזה נוצר לקראת השבת-
בכתב את הדיבר הרביעי הן המילים",שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :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".
מפתח המילים כאן המתייחסות  Matthew 12:1לעיל" ,לא עשה עבודה ",אינם חד משמעיים לכל היותר .הגדרת מה
שאלוהים התכוון המילה "עבודה" הולידה בטעות על ידי זקני בית מקדש והשקרים של השטן במשך הדורות ,על כוונתו של אלוהים.
בניסיון להישאר נאמן מצוות האלוהים ,זקני בית מקדש לאורך הדורות גרמה עונשים על דברים שהיו לא תורמת סיבת השבת במקום
הראשון.
אחד כזה היתה שזה לא חוקי לעסוק במסיק היבול ,שלהיות עבודה או את העוסקים אלה הוד התוסס .כפי שאתה יכול לראות,
ישוע ומאמיניו היו לא קצירת יבולים ,אבל היו פשוט לקטוף את התירס לצריכה מיידית שלהם ,אולם זקני המקדש והעם בכללותה ,כפי
שמובן על-ידי שלהם שגיאות במשך הדורות ,נחשב את העובדה שהם היה צריך לאסוף את התירס כדי הסתכם נוגד הדיבר הרביעי ,היה
לכן עונשים  ,אפילו סקילה למוות.
אבל כשראיתי הפרושים ,הגידה לו",ראו ,תלמידיך לעשות את זה שזה לא חוקי לעשות לאחר יום השבת" Matthew 12:2
אבל הוא (ישו) אמר להם",יה לא קראתי מה  Davidעשה ,כשהוא היה על  ,hungeredוהם היו איתו; איך הוא נכנס לתוך בית
האלוהים ,אכלת לחם הפנים ,ולא היה מותר לו לאכול ,גם עבור אותם שהיו איתו ,אך רק עבור הכוהנים?" Matthew 12:3-4

או יה לא קראתי בחוק ,איך זה בימים שבת הכהן בבית המקדש לחול השבת ,וגם הם חפים מפשע? Matthew 12:5
מה עושה אלוהים הוא מתקן את אשר היה בטעות ,על ידי מתן דוגמה חיה זו .ישוע הוא גם משווה את תלמידיו לזה של הכוהנים.
אבל אני אומר לכם",במקום הזה זה אחד גדול מן המקדש"Matthew 12:6 .
" הוא אחד גדול מן המקדש .המקדש נבנה ,כסמל לבואו של המשיח ,כך כשהוא הגיע הוא
ישוע אומר אז כל הנוכחים ,שכי יש"פה,
כבר היה כיסאו במקום .כי המקדשים נועדה להצביע לבואו של המשיח ,התכוון כי המשיח הוא גדול מן המקדש ,עבור בית המקדש לא
היה אלא הכתר של המשיח ,אבל זה היה הוא ישוע המשיח.
אבל אם אתם יודעים מה זה משמעות ,אני רחם ,ואני לא להקריב ,יה לא גינו את מי .בנו של האדם הוא אפילו שר יום השבת.
Matthew 12:7-8
בפסוקים הנ ל ישוע אומר לנו שהוא למעשה המשיח ,כי לכן נבואות אלה נתמלאו .בדוגמאות שלעיל ישוע גם מראה כי את
" גדל דברים שאינם כמו שאלוהים התכוון לכך .בחודש האחרון
המסורות והחוקים אשר התפתחו מתוך ניסיון לתת הגדרה למילה"עבודה
פסוק ישוע אומר שהוא המשיח ,בן האלוהים; יש את הסמכות כדי לתקן את השגיאה בחזרה להגדרת על כוונתו של האל.

עושה טוב
כשהוא היה המנוח משם ,והוא הלך לתוך בית הכנסת ,:הביטו ,היה אדם שהיה בידו קמל .הם שאלו אותו ,אומר",זה כדין לרפא
בימים שבת?" הם אולי מאשימים אותוMatthew 12:10 .
זכור :האנשים האלה הם הפרושים ישוע היה מדבר איתו .הם ראו את ישוע ואת תורתו כאיום מקור הפרנסה שלהם ועל
מעמדם בקהילה .אז כששאלו אותו אם ריפוי ביום השבת היה חוקי ,זה היה עם הידע שלא יאמר כן ,ובכך למעשה מעניקים להם ראיות.
כדי להאשים אותו עם שבירת מסורת ארוכה מוחזק אשר הם בטעות ,וכי לכן נתפסת בטעות ,כמו את  Mosesשל החוק ושל אלוהים.
הוא אמר להם",איזה גבר יהיה ביניכם ,יש אחד כבשים ,ולא אם זה נופל לתוך בור ביום השבת ,הוא לא שכב רגע זה ,והרם והוצא
אותו? אז כמה הוא בן אדם טוב יותר כבשה? הזין מהירה של האי זה חוקי לעשות טוב בימים שבת"Matthew 12:11-12 .
" משמעותה להראות רחמים וחמלה ,באותה מידה לביצוע העבודה הלורדים .אלה הם מן
הן מילות המפתח הן",כדי להצליח,
ההוראה קודמות של ישוע .מה אלוהים אומר ,הוא לעסוק בדברים למען תהילת האל האב נוספת ,אם זה לא יהיה חטא ,אבל הוא עושה
טוב.
כדי להחזיר את בטיחות כבשה ,הוא להתנסות בפרקטיקה האלה ציוויים מוסריים המועברים על ידי ישו ,ולכן אין חטא יכול
להיות מחויב.
כדי לרפא מישהו עם מוגבלויות היא להתאמן רחמים וחמלה ,הן כדי להיות מעורב את דרכיו של אלוהים ,ולכן זה לא חטא.
ואז אמר הוא נביאו לאיש",למתוח את היד שלך ,".הוא הושיט אותה; ו שוחזר שלמים ,כמו האחרMatthew 12:13 .

הפרושים יצאה ,ואז כנגדו מועצה ,איך הם עלולים להשמיד אותוMatthew 12:14 .
בניסיון שלי אישי להישאר נאמן המשמעות של מה מותר לעשות ואת מה אסור לעשות ביום השבת ,השתמשתי פסוקים אלה
לעיל כמדריך שלי .אם מה אני וישתתפו לטובת אחרים ,מבית היוצר של רחמים או נדיבות ,אז זה דבר טוב ,לא חטא לעשות .אני גם
רואה את אלה שאינם רופאים ואחיות ,שעובדים במשך שעות יום השבת לעשות את עבודת האל ,ולכן הם לא בחטא .כשהם הולכים
לעבודה.
כאשר ישו יצא במשך שעות יום השבת ,הטיף ,ולא נרפא ,אילצו את השדים ,הוא היה ביצוע עבודת האל ,ולכן אם לצאת ביום
השבת ולהטיף לאחרים ,ואז אני גם אני עוסקת עבודת האל ,ולכן לא יכול להיות בחטא.
ההבנה שלי של מה שישוע לימד כדי בנוגע ליום השבת היא להימנע וישתתפו דבר שהוא חטא .זה חטא לקנות או למכור במשך
שעות יום השבת; לכן אני לא נוגעת במוצרי חנויות ומוסדות אחרים הקמעונאי במשך שעות יום השבת.
 .זה חטא לעסוק בכל פעילות זה יש פוטנציאל להיות נציג של דת כוזבת או זה מטיף נגד אלוהים הבשורה .זה עם זה בראש?
למה לא להיכנס לתוך בתיהם של בני משפחתי שלא מקבלים את המילה נכון של אלוהים ,במשך שעות יום השבת .אם כך הם אולי
עו סקים טקס דתי או דיון נוסדה על השטן בבשורה שקרית ,אז אני גם יכול להיות מוכתם על ידי פעילויות כגון .במקום סיכוי דברים
כאלה נשארתי בביתי שלי ,שבו אין פעילויות כאלה יתרחשו.

האמת האלוהית פסוקים שקריו של השטן
יש לקח שאפשר ללמוד מן האירוע הזה .את הקורא יודעת מהו השיעור הזה? שקול את הפרושים ,אל תחשוב על אותם אנשים
רעים ,אלא גברים שהיה להם פעם בחיים של התנסויות סיפר להם לעבוד את אלוהים בדרך מסוימת ,ולאחר מכן לשקול את ישו ,לא כפי
שאנחנו מכירים אותו להיות בן האלוהים ,אבל כמו הפרושים תופסים אותו ,גבר .הוא מטיף הבשורה אשר מנוגדות מספיק כאלה
המחזיקים הפרושים כמו אלוהים של.
זה מחזיק חזק אל המסורת כחוק של אלוהים ,ולא ציות לחוק כפי שכתוב ,הוא משתולל בעולם בו אני גרה .כאשר אתה מקבל
האמת כי אשר לא דוברים את השפתיים של אלוהים ,והוא כתוב ביד הנביאים שלו ,את פולחן האל ולכן היא שגיאה ,אבל להיות מסונוור
שקריו של השטן ,אתה לא יכול לראות הונאתו .כאשר מישהו כמוני מגיע ומודיעה לך כי את פולחן האל יש שגיאה ,תדחה אותי ,מה שאני
אומר ,ואתה ובכך לדחות את האלוהים האמיתי.

אתה עם אלוהים או נגד אלוהים
זה לא איתי הוא נגדי; הוא זה  gatherethלא איתי  scatterethבחוMatthew 12:30 .
את מבינה מה אלוהים אומר בפסוק זה? אם אוהב את אלוהים ,ואת יסגדו לו כמו שהוא פקודות ,לאמץ ,לכתוב על ליבך מצוותיו
לבין לחיות את חייך כמשמעותו מעשרת הדיברות ,אז אתה איתו ,אתה אחד הקדושים של אלוהים .אם אתה לא לשמור את כל המצוות
של אלוהים ,ובכך תסגדו אלוהים כפי שהוא מצווה ,אתה לא איתו ,ואז אלוהים רואה רק שחור על גבי לבן .אם תציית אלוהים ,אז תראה

את אהבתם לאל ,שאם לא מצייתים או לעבוד את אלוהים בכל דרך אחרת מאשר מה שהוא מצווה ,ואז אתה שונא את אלוהים ,יש אין
דרך ביניים.
אתה אולי יכול לראות את זה בבהירות יותר בדוגמה הבאה כאשר ישו חוזר( ,ביאת המשיח) ,הוא יתקשר כל הקדושים של האל
מת ,בקברם ,אליו בעננים .ואז הוא יתקשר לכל מי שעדיין גרים הקדושים של האל ,אותו גם כן אלה שאינם הקדושים האלוהים ולכן
יהיה איתו .כל שנותר על פני האדמה ,גרייבס או בחיים הם מפוזרים בכל רחבי הארץ ,אשר לא להיות עם ישו הם פזורים בחו.
הקדוש של אלוהים מוגדרת על-ידי ישו :אלו אשר לשמור על המצוות של אלוהים ,יש העדות של ישו הנוצרי .התגלות 12:17

חטאיו של האב
ולמה אני אומר לכם",כל מיני החטא ועל חילול השם להימחל בפני גברים :אך גידוף רוח הקודש יהיה נסלח בפני גברים .יומת
 speakethמילה נגד בנו של האדם ,זה בסדר אזי אותו :אבל מי שצריך  speakethנגד רוח הקודש ,זה יהיה נסלח אותו ,גם בעולם הזה וגם
בעולם לבואMatthew 12:31-32 .
ב שני הפסוקים הנ ל ישוע אומר לנו כי למרות שחטאנו ,זה לא מאוחר מדי עבורנו .אם אנו בתשובה חטאינו ,בקש מחילה
מאלוהים ,שהוא יסלח לנו . .אבל אנחנו חייבים בתשובה באמת ,למעשה ,עבור .אם אתה אומר שאתה מתחרט אך בלב שלך אינם,
אלוהים יודע...
עם זאת ,אם חטאת מפני רוח הקודש ,אתה בכוונה ,במודע לקידום דוקטרינות שקר זה יפחית את השם ואת אופיו של אלוהים.
אם אתה כומר או מנהיג דתי אחר ,שמלמד אחרים בדימויים (ואתה יודע שהם יהיו בדימויים) ,ובכל זאת אתה עדיין קורא להם אמת ,ואז
אתה שמנאצים רוח הקודש .רוח הקודש היא המילה חי אלוהים ,מכתבי הקודש של אלוהים .כשמשנים בכוונה או במודע את המשמעות
של מכתבי הקודש של אלוהים ,אז הם לחטוא נגד רוח הקודש.
למשל ,בראשית  ,3:4השטן אמר ,אדם וחווה ,שהם "לא לבטח תמות" ,אם הם אוכלים של עץ הדעת טוב ורע .בעשותו כן ,הוא
היה מתקשר אלוהים שקרן אלוהים אמר להם כי הם בוודאי מתו .מאת קורא אלוהים שקרן ,לוציפר ביצע חטא כנגד רוח הקודש; הוא
 impingedעל שמו הטוב ועל הכבוד של אלוהים על ידי שינוי הנאמרים מפי אלוהים ,וכך לשנות את המשמעות שלהם למשהו אחר.
אנחנו כבר אמרו כי הסיבה האדם נולד לתוך העולם הזה בחטא של אדם ,היא כי .הן אכלו מן העץ האסור ,אף-על-פי אלוהים
אמר להם לא לעשות.
אבל של עץ הדעת טוב ורע ,מצווים לא לאכול ממנו :כי במהלך היום אתה  eatestממנו מות תמות לבטח .בראשית 2:17

אבל זה לא חטא אשר כולנו לשאת .החטא האמיתי ,חטא זה לא נסלח ,היא כי אדם וחווה האמין השקרים של השטן ,כמו האמת,
האמת של אלוהים כמו שקרים .כאשר השטן אמר להם אלוהים שיקר להם בנוגע עץ הדעת ,כי אם הם אכלו ממנו הם יהיו כמו אלוהים,
אלוהים לא רצה אותם כדי להשיג רמה זו ,שווה לו.

הנחש ואמר האישה",אתם לא מות תמות :אלוהים יודע כי ביום בבהמה תאכלו ממנו ,ואז יהיה ניתן לפתוח את העיניים ,ואתם תהיו
כמו אלים ,לדעת טוב ורע ".בראשית 3:4-5

אדם וחווה האמין השטן למרות שידעו אלוהים אישי ,אינטימי .הוא היה אבא שלהם ,אח ,ואלוהים .אלוהים בא ,התיישב עמם
בגן יום אחד בכל שבוע לתקשר איתם( ,השבת) ,אך הם אהבו אותו כך מעט כי הם קיבלו שקרים שסיפרתי להם על ידי השטן ,במקום
להסתמך על דברי האלוהים כאמת . .זה חטא זה היה נסלח ,לא אוכל בפועל מפרי העץ.
 .זה חטא זה .ישו סלח כשהוא מת על הצלב .כבר לא יהיה הילדים לשלם על חטאי אבותיהם .מעתה ואילך ,החל ביום שבו
ישוע מוסמר לצלב ,נהיה רק אחראית על חטאינו ,כבר לא להיות אחראי על חטאי אבותינו .זה ניתנת תמיכה בפסוק הבא.
האבות יהיה לא תוצא להורג לילדים ,וגם לא הילדים להיות למוות עבור האבות; אבל כל אדם יהיה תוצא להורג על החטאים שלו.
דברים 24:16

החטאים אשר עשינו דרך חיינו בעצמנו יכול להיסלח רק אם אנו מבקשים מאלוהים שיסלח לנו .אם אתה לא מבקש מחילה ,אז
אלוהים לא יכול לסלוח לך .בשבילי זוהי עוד הוכחה נוספת כי שמירה על עשרת הדיברות של אלוהים הוא הבסיס של כל פולחן אמיתי
ונכון של אלוהים .הדרך היחידה שמשהו הוא חטא הוא אם זה נגד החוק של אלוהים ,וע .עשרת הדיברות הן החוק של אלוהים; לכן הדרך
היחידה שאתה יכול לחטוא היא מפרה את עשרת הדיברות.
אבל אני אומר לקרבך",כי כל מילה סרק זה גברים .עליי לדבר ,הם אתן חשבון הימנו ב יום הדין .עבור לפי דבריך אתה ואזי להיות
מוצדקת ,לפי דבריך אתה ואזי להיהרסMatthew 12:36-37 ".
לאל ,המילים שבהן אתה מדבר מתייחסים ישירות את המחשבות שלך ,את המחשבות שלך מתייחסים ישירות את הלב שלך .אם
אתה אוהב את אלוהים ,ו לציית לחוקים שלו ,ואת לקחו את עשרת הדיברות ,כתוב להם על הלב שלכם ,ואז שמה יכול לבוא מפיך .אם
לעומת זאת לך לבחור אילו מצוות שברצונך לשמור ,ואז הלב שלך אינו טהור ,אתה תדבר מילים שאינן דוחה את אלוהים.
 .הביטו ,הימים .בוא( ,בסוף הימים) ,נאום יהוה ,שאני אהפוך ברית חדשה עם בית יהודה :לא לפי האמנה שהכנתי עם האבות
שלהם במהלך היום לקחתי אותם עם היד כדי להוציא אותם מארץ מצרים; אשר את האמנה הם הבלם ,למרות שהייתי בעל להם מנוחת עולם,
נאום ה .אך יהא זה האמנה שיגרום עם בית ישראל; לאחר באותם הימים (בסוף הימים) ,נאום ה ,לשים את החוק בחלקים הפנימי שלהם,
לכתוב זאת בספר על לבם; ולא יהיה לאל שלהם ,הם יהיו בני עמי 31:31 .ירמיהו33-

" הוא הפניה של אחרית הימים האחרונים ושל אלף שנות שלטונו של ישוע על פני כדור הארץ.
הביטוי"אחרי הימים האלה,
אלוהים אכתוב אותם( ,חוקי האלוהים ,אשר הם עשרת הדיברות) כמו גם משנתו המוסרי של ישו ,בליבם .רק אלה אשר לקחו
את חוקי האל ואת עברו לידה מחדש של האישיות והאופי המוסרי ,באמצעות חובק את עשרת הדברות להרוויח על מוסריותו של אלוהים
להיות המוסריות שלהם יהיה מכוסה תחת האמנה החדשה עם אלוהים .כבר לא הכרחי זה יש את העורלה נימול ,אבל אלוהים רוצה לי את
הלב .ברית מילה.

מה זה מסתכם הוא מי לדבר ,אבל לא את ההליכה ,ישפטו על פי מילים משלהם .הם עצמם דיברו במשך השנים של חייהם .אלה
אשר במהלך החיים האלה ,עוברים התהליך של ההתהוות אחד עם אלוהים ,מי הולך ברוח של הלורד ,לא יצטרך הפרצוף יום הדין ,אך
יהיו בין אלה נלקחים לתוך העננים כדי להיות עם ישוע כאשר הוא חוזר.

המשפחה של אלוהים
בעוד הוא כבר דיבר עם האנשים ,הביטו ,את אמו ואת הנזירים עמדו ללא ,שרוצה לדבר איתו .ואז אחד אמר לו האלהים"הביטו,
אימך ,את אחיהם לעמוד בלי ,להנות לשוחח עימךMatthew 12:46-47 ".
אבל הוא ענה ואמר לו כי אמרתי לו"מי זה אמא שלי ,ומי אחיי?" הוא הושיט את ידו כלפי תלמידיו ,ואמר",הנה ,אמא שלי ,אחיי!
עבור .מי יעשה רצונו של אבי אשר בגן עדן ,אותו דבר שלי אח ,אחות ,אמאMatthew 12:48-50 ".
בקיצור ,אם תקבל את תורתו של ישו ,אשר ,כפי שמוצג הדיבר הראשון שלו כולל ,היא נוסדה על לשמור על עשרת הדברות,
אשר נותן הגדרה לעשות את רצונו של האב אשר בגן עדן ,אתה אחיהם ישוע ,ואז הוא אחיך ,אחותך ,אמא שלך ,במילים אחרות ,ישוע
הוא המשפחה שלך.
אם אתה לא חי לפי תורתו של ישו ,אחר כך אתה אינם אחיהם ישוע ,ולכן אינם איתו אולם פרוסים בחו .לומר שאתה נוצרי,
אינה זהה לחיות את החיים שלך בתוך תורתו של ישוע .אתה צריך לציית לחוק ,ולא רק לדבר.
? אתה מבין אשר ישוע מדבר אם אתה מצייתת אלוהים ,על ידי שמירת מצוותיו ,לסגוד לאל כפי שהוא יש ציווה שנסגוד לו,
אשר הוא מפורש ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות ,אם אתה גם לקחו את המוסר של אלוהים ,הצליח המוסריות שלך ,להיות מאוית
האחרון  6מתוך עשרת הדברות ,ואז גם אתה אחיהם ישוע ואחיו  ,כי אתה עושה רצונו של אביו.
מי חושב עצמם הקדושים של אלוהים ,אבל לא נופלים תחת ההגדרה הנ ל ,הם אלה חושבים עצמם נוצרים או יהודים ,אך הם
למעשה לסגוד לאל בניגוד את אשר הוא מצווה .הנוצרים כמס שפתיים להיות נוצרי ,אך ליבם הרחק לסגוד לו .כמו שהוא פקודות.
היהודים דוחים את ישוע כמשיח ,רשאי לשמור את עשרת הדברות ,אך ללא העדות של ישוע ,הם לא לסגוד לאל כפי שהוא מצווה.

