פרק 4
תורתו של ישו
ישוע מלמד עם היתה ונשארה
"משל" מוגדרת בתור :קצר סיפור פשוט ,אנשים יכולים לתקשר ,הממחיש את שיעור מוסרית או דתית.

המשל של שבנוטעים
הביטו ,הזורעים יצאו לזרוע; הוא שזרעה ,זרעים נפל דרך אגב בצד ,ולא הגיע ונביחות טרפו אותם למעלה :כמה נפלו על מקומות
סטוני ,שבו הם היו .לא הרבה הארץ ,:מייד הם נוצרו ,מכיוון שלא היה להם אין עומק של הארץ :כאשר השמש היה למעלה הם נשרפו;
מכיוון שהם היו לא שורש ,הם קמל משם .חלקם נפלו בין קוצים; ואת הקוצים ,צצו ,וחנק אותם :אבל נפל לתוך הקרקע טוב ואף לדרדר פרי,
כמה  ,hundredfoldקצת  ,sixtyfoldקצת  .thirtyfoldמי הגולמיות אוזניים לשמוע ,תן לו לשמוע? Matthew 13:3-9
כאשר ישוע סיפר את המשל הזה על ההמוני של אנשים התאספו סביבו ,הוא היה בטוח כי מעטים אם בכלל היית מבין מה הוא דיבר.
המלים האחרונות לחשוף את זה" ,מי הגולמיות אוזניים לשמוע ,תן לו לשמוע ? ".אתה מבין המשמעות של המשל הזה
" הוא האדם( ,חקלאי) מי צמחים זרע .זהו אחד של  symbolismsהראשונה המשתמשת ישוע נקודה או נותן לנו שיעור .לדעת
"הזורעים
את זה הוא סמליות ,לחשוב על מה אלוהים אומר ביחס המטרה של ישו ואלוהים.
האיכר הוא לא חוואי בכלל אך הוא סמליות למשהו אחר.
הזרעים אינם זרעים אך מסמלים משהו אחר.

לדעת את המסתורין
ישוע נותן הסבר את המשל הזה עוד יותר ,אבל קודם .הוא מלמד אותנו עוד שיעור.
ועל התלמידים בא ,ואמר לו",למה תאמר מהי אתה להם היתה ונשארה?" Matthew 13:10
הוא ענה ואמר להם מנוחת עולם",כי"היא ניתנת לכם להכיר את מסתרי מלכות השמים ,אבל להם זה לא ניתנהMatthew 13:11 .

מה אלוהים אומר בפסוק זה ,נמצא כי התלמידים של אלוהים צריך להבין את המשמעות של מה ישוע מלמד ,אבל האדם הממוצע ברחוב
לא יבין לפחות הם קודם לומדים ,אפשר רק ללמד אם רצונם לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה .אם כבר חשבת על זה הדרך אתה סוגד
לאל היא נכונה ,אז אתה כנראה לא יוכלו להבין את המשל לעיל בכוחות עצמך.

מי שצריך דברים שיש הבנה
עבור יומת הציע לו יינתן ,הוא יהיה לי עוד שפע; אבל יומת הגולמיות ,ממנו תלקח משם אפילו כי הוא הציעMatthew 13:12 .
בפסוקים אלה ישוע מדבר על הקדושים של אלוהים .לכן ,המילים "עבור מי שצריך הגולמיות" ,מתייחסים למי לקחת את הזמן והמאמץ
" שאלוהים ייתן לו
כדי לחפש את אלוהים ,יהיה מה הם כבר יש דברים רוחניים( ,אמונה באל)".כדי לו יינתן ,ויהיו לו עוד שפע;
(הקדושים של אלוהים) ,יותר ,בשפע.
זה אינו מתייחס לחיים בן תמותה ,עבור למרות שיש מצאתי אלוהים ,הוכחו על ידי אלוהים כל כך אני כותב בדפים האלה ,אני
מבחינה כלכלית הרבה יותר אי פעם לפני מציאת אלוהים עניים .אלה מעל הפסוקים מתייחסים העולם יגיע לאחר הורדת הרע מהיקום
הזה וגם בחיים לאחר תחיית המתים לתוך חיי נצח.
" מתייחסים באופן מילולי האמונה ואת ההבנה של איך לתת סגידה לאלוהים .אלו המחפשים עבור
המילים"יומת הגולמיות,
האלוהים האמיתי בחריצות יהיה מה כבר יש להם הרבה יותר ,וזה אלה הקדושים של אלוהים .כל אלה של האדם ,אשר אי פעם עבר על
פני האדמה ,יש שפע גדול יותר מאחרים .זה למי ניתנה סגידה לאלוהים כפי שהוא מצווה אלו המילים הראשונות מכוונים.

לא מה יומת שונתה
אלה אולם מי אינם מבקשים אלוהים עם ההתמדה והנחישות של הלב הם אלה אשר ישוע מדברת על המילים הבאות",אבל יומת
" אז הן יישארו בלי כלום ,אפילו לא את אשר כבר יש להם.
הגולמיות ,ממנו תלקח משם אפילו תחפצי הוא,
מה כבר יש להם החיים האנושי ,זה ילקח מהם ביום הדין ,אלה אשר לא לחפש את אלוהים ולתת פולחן אמיתי ונכון של האב
יקבל רק זעמו של אלוהים ביום הדין ,לא שום מתנות .כל מה שיש להם בחיים אלו יוסרו מהם ,כי במוות ,לקחת שום דבר איתך.
זה הכי טוב ניתן להבין כפי שניתן לראות מנקודת המבט של ביאתו השנייה של ישוע .באותו הזמן ,אשר ביקשו את אלוהים ,ולכן הם
הקדושים של אלוהים ,ישמור את אשר הם (חיים) אבל יתנו יותר ,כניסתו לגן עדן וחיי נצח .אלו המסרבים אלוהים של מאבד לא רק שכל
שרכשו בחיים ,אבל יאבדו את חייהם כדי האורתודוקסיים אש גם כן.

שיש לך עיניים אבל לא רואה
לכן דברי אני אליהם במשל :כי הם רואים לא; השמיעה שלא ילמדו ,גם הם מביניםMatthew 13:13 .
אף-על-פי אלו המסרבים אלוהים של יש עיניים לראות ,הם עיוור לאמת ,למרות שיש להם לשמוע עם ,הם מסרבים לשמוע האמת של
אלוהים ,ולכן הם לא יכולים להבין כי אשר הוא הציג לפניהם.

אני יודעת שזה נכון ,כי יש במשפחה שלי שאני אוהבת שיכולים לראות מה שאראה להם אשר אלוהים הראה לי קודם ,או שומע את דבר
האלוהים ,אשר דיברתי אליהם ,חשף את המילים הללו בכתבי הקודש.
משפחתי בין אלה אשר ישוע מדברת על פסוקים הנ ל מי כן שומע את המילים שלי כפי שהוא ניתן לי על ידי אלוהים ,אבל לא
לשמוע את האמת ,שיש לך עיניים כדי לראות עם לא תראה ,ולכן לא תשיג הבנה.

אוזניים אבל לא שומעים
כי הלב של העם הזה היא שעווה ברוטו ,ואוזניו עמום של שמיעה ,והעיניים שלהם שוהם סגרו; שמא בכל עת צריך לראות בעיניים
שלהם והם שומעים באוזניהם ,צריך להבין עם הלב שלהם ואת יומרו ,אני צריך לרפא אותםMatthew 13:15 .
" אם אתה פתח אלוהים של ,כמו ילד פתוח ההוראה ,ולכן הם
הם מילות המפתח כדי מה אלוהים אומר לנו בפסוק זה",יומרו.
מסוגלים לשמוע ,לראות ולהבין ,ואז אתה יומרו מתוך אמונה המבוססת על השקרים של השטן ,בבשורה שקרית של השטן ,פולחן האל
מבוסס על דבר האמת של אלוהים ,מכתבי הקודש של אלוהים.
כקדושה של אלוהים ,לך יהיה לרפא ישוע השני שבאתם,אני צריך לרפא אותם ".בכל מצבי הבריאותי שיש הקדוש של אלוהים
בחיים האלה ,אלוהים לרפא ,להפוך אותך לשלם על תחיית המתים שלך לחיי נצח.

התלמידים לראות ,לשמוע ולהבין
אבל אשרי את העיניים ,הם ראו :ושלך אוזניים ,כי הם שומעיםMatthew 13:16 .
זה אל התלמידים של ישו ,את המילים האלה מיועדים לא רק השליחים הראשונה שלו ,אבל לנו מי לחיות במשך הדורות מצייתת אלוהים.
ישוע אומר לנו כי כאשר דיבר במשל הזה ,תלמידיו ידע על מה הוא דיבר ,ולכן הם מבורכים ,אם היית יודע את המשמעות לפני לקרוא
ההסבר של ישוע ,ואז אתה גם מבורך.

המשל של שבנוטעים הסביר
הקשיבו ולכן המשל של שבנוטעיםMatthew 13:18 .
כי אתה קורא את המילים האלה ,אני מניח שאתה ולכן בחריצות .בחיפוש אחר האמת של אלוהים ,אני חושד כי שמתם החוצה מה ישו
מנסה ללמד אותנו ,אלא על האפשרות כי אינך בטוח המשמעות ,אלוהים נותן לנו הגדרה כך שאין להסתמך רק על מה שכתבתי.

אגב בצד
כאשר כל אחד  hearethאת המילה של הממלכה understandeth ,זה לא ואז יבוא האחד הרשעים ,ולא  catchethמשם את
אשר היה שנזרעו בלב שלו . .זה הוא אשר קיבל זרע אגב בצדMatthew 13:19 .

שובב הוא כמובן השטן .השטן לא רק האדם אבל בבשורה שקרית של השטן .אם כשאתה שומע את המילה של אלוהים ,אלא
בגלל הסירוב שלך לשקול את זה בגלל הנוכחי שלך ולחבק זמן מאמין ,או כי שאין לך עניין בכל דבר לעשות עם כל דת או דיון של כתבי
הקודש ,אז השטן זכה על הנשמה שלך ,ויש לך רק אש הגיהינום להסתכל קדימה.

תזכור את

זה :אנטיכריסט ונביא שקר הם לא גברים ,אבל הם רעיון או יותר מוגדר כדת .נכון יש אנשים בראשם של דתות

אלו ,אבל הם דתות ,בראש ובראשונה .דת זו שנראה ומרגיש כמו הדת הנכונה של אלוהים ,כי הטוב ביותר לספר שקרים הם אלה 90%
אמת ושקר  10%בלבד.

זיוף הדתות
דתות כוזבות אלו הם הזיופים של האמונה האמיתית שניתנו על ידי עשרת הדברות ו תורתו של ישוע .לכן כשאתה שומע
בבשורה שקרית של השטן הטיף ,זה נשמע כאילו זה מכתבי הקודש האלים.
בדיוק כמו מזויפת של שטר של מאה דולר  .נראה כמו הדבר האמיתי למי לא מלומדים ,אז גם נראה בבשורה שקרית של
השטן ,נשמע כמו דבר האמת של אלוהים לאלה אשר לא מלומדים במה שאלוהים אמר למעשה ,פרסם בספרים של התנ ך.

אמיתה של אלוהים
זה בשל כך ,אלוהים נתן לי ,ואת דרכי אליך ,אמיתה של אלוהים;
אם אלוהים היה מדבר זה ,ואז תוכלו למצוא זה מכתבי הקודש של אלוהים ,אם אלוהים לא דיבר ,ואז נמצא בבשורה
הקדושה של אלוהים.
זה הכרחי כי אתה את התנ ך בשקידה; לשאול שאלות כפי שאתה עושה ,ואז לוקחים את הזמן והמאמץ כדי למצוא את התשובות
לשאלות שלך ,דרך התפילה והלימוד חרוץ .ודא כי אתה מקבל רק האמת את אשר אתה בטוח נאמר על ידי אלוהים ,כתוב בתנ ך על ידי
נביאים של האל .לחנך את עצמך במחקר של הכתוב בתנ ך היא המפתח להשגת הבנה .אמונה עיוורת היא הדרך לקבל את שקריו של
השטן.

לא הבנת
כאשר כל אחד  hearethאת המילה של הממלכה understandeth ,זה לא ואז יבוא האחד הרשעים ,ולא  catchethמשם את
אשר היה שנזרעו בלב שלו . .זה הוא אשר קיבל זרע אגב בצדMatthew 13:19 .
כדי לתת משמעות ברורה יותר פסוק זה אני נותן בדוגמה הבאה.
לאורך כל הכתבים הנמצאים בדף אינטרנט זה ,אמרתי פעמים רבות כי השבת ראשון היא השקר של השטן ,ואז נתתי פסוקים בתנ ך זה
עושה את זה מאוד ברור כי היום השביעי בשבוע (שבת) הוא יום מנוחה של האל .מתי קראת את זה ,אתה הבין וקיבל לכן את האמת ,אם
לך יש דבר האלוהים ,המדינה .תממן.

אם מתי שקראת את זה כי ביום ראשון הוא השקר של השטן ,אבל לך לדחות את האמת הזו ולהמשיך לצפות ראשון כמו ביום
לורדים ,אתה עיוור ,חרש אל דבר האלוהים .במשחק הזה ,אתה מקבל אחד את הרשעים ,כי אתה מקבל את השקרים שלו על פני
האלוהים האמיתי .אתה לכן ,אחד שילך .האלוהים האמיתי היה הטיף אליך ,אבל אתה עיוור ,חירש למילים אלה.

המקומות סטוני
אבל הוא קיבל את הזרע לתוך מקומות סטוני ,אותו הוא  hearethאת המילה ולאחר  anonבשמחה  receivethעדיין הגולמיות
הוא לא הבסיס עצמו ,אבל  durethקצת :כי כאשר קשיים או רדיפה  arisethבגלל המילה ,בידי הוא נעלבMatthew 13:20-21 .
אם אתה הראשון בעת שמיעת דבר האלוהים לקבלו בשמחה ,אבל הם לעגו ואז נזף לקבלה שלך של דבר אלוהים ,לך לדחות את האמת
בגלל הרדיפה הזאת ,ואז לחזור לאמונה בהתבסס על בשורה שקרית של השטן ,זה אומר כי אלוהים של הופך פוגע בך ,בגלל אחרים
אשר רדפו אחריך עבור האמת הזאת.
זה כמעט קרה לי בהתחלה ,תוך באמונתי עדיין להיות זוייף ,אחרים לעגו אשר אלוהים הראה לי .כאשר ניסיתי לחזור על מה אלוהים
הראה לי אותם לאחרים ,והם צחקו עלי ,ואז הם הפכו לוחמני לעברי .בני משפחה שלי ,מי יש חזקה ,מאמין דתי הוותיק ,ואמורים ישכנע
אותי הרחק מה אלוהים הראה לי ולקבל את זה אשר היה הטיף הכנסיות האלה כי הם השתתפו .הפכתי להיות מנודה ,ואהבה זה שהכרתי
כל משפחתי בשעווה קר ,עד כדי כך לקבל את אשתי ,את האהבה .אלוהים הראה לי ,שאני מוצאת את עצמי לבד בחיים האלה.
האמונה שלי ואת הידע שקיבלו אני נשארתי חזק אז אני לא מערה את הלחץ שהופעל על ידי המשפחה שלי .בזה אני הוכיח כי יש לי
בסיס ,כאשר לחצתי ,האמונה שלי אפשרה לי לצמוח ולשגשג בתוך פולחן האל אמיתי ונכון.
אחרים שאין להם שורש ,תתמוטט ללחץ מבחוץ ,והן להסתובב האלוהים לחזור השקרים כפי שהיה להם לפני שמיעת אלוהים של.

בין החוחים
הוא גם שקיבלו זרע בין החוחים הוא זה  hearethאת המילה; את הטיפול בעולם הזה ,מחליא את העושר ,לחנוק את המילה ואני
הוא  becomethהעקרMatthew 13:22 .
מי שומע את המילה של אלוהים ,אבל הם כל כך מודאג לגבי העשירים כי את החיים הצעות ,לתת עדיפות להשגת עושר האלה ,וגם
מאפשרים האלוהים ללכת בקשותיי .בשבילך לשמוע דבר אלוהים זה דבר אחד ,אך עליך גם להמשיך את הבסיס של שמיעה ללמוד
ומחפשים יותר אלוהים של .באופן אישי עליך להפוך מאמץ של הזמן ,תפילה והתבוננות; עוד לאבד אלוהים של ,להחזיר את הדרכים
הישנות ,אשר מבוססים על השקרים של השטן ,בבשורה שקרית של השטן.
יש כאלה במשפחה שלי הם כל כך שקועים עבודות או מקצועות שיש להם אין זמן עבור האלוהים שלהם ,לאחר שדיברתי חלקים ממנו
אליהם ,הם דוחים אותה .כי זה לא תורם שלהם רדיפת העושר של העולם הזה ,הם עושים שום חשש העושר הבטחות אלוהים ולא
מסוגלים לראות איך המחקר של מכתבי הקודש של אלוהים יסייע להם במאמציהם כדי להפוך הבועות מבריקים ודברים האדמה שלהם.
הם פשוט לא מבינים כי כל העושר הזה בחיים לא יכול להילקח איתם ,ולכן אין לו ערך בכל סוג של חיים אפשריים לאחר תחיית המתים.

לתוך הקרקע טוב
? אבל הוא קיבל את הזרע לתוך הקרקע טוב הוא זה  hearethאשר גם  bearethפירות ,והוא מניב ,חלקם לחצית ,איזה שישים,
איזה שלושיםMatthew 13:23 .
מי שומע את המילה נכון של אלוהים ,ולא לוקח אושר ב ,word -מעמיד את חייו בעולם הזה לידיו של אלוהים ,ולא מאפשר לתת לו
כיוון ,הן את החיים והן את החיפוש אחר דבר האלוהים ,אלוהים ומאפשר אלוהים להראות לו יותר ויותר יותר של האמת שלו ,לוקח את
הזמן והמאמץ כדי ללמוד ולחקור את התנ ך  ,ואז הוא הקדוש של אלוהים .זה הוא האדמה טובה ,פורייה בגן שבו יגדל אהבת אלוהים,
לפרוח.

את החיטה ,את Tares
משל אחר הושיט לו להם מנוחת עולם ,אומר",ממלכת גן עדן הוא מהקדרות אדם אשר זורעת זרע טוב בתחום שלוMatthew ":
13:24
" ,מגלה כי ישו שוב משתמש  ,symbolismsולכן גם עם משל הראשון ,הוא מלמד אותנו באמצעות משהו שאנחנו יכולים
המילה"משולה
להתחבר ,אבל זה רק סמלי של מה הוא בעצם אומר לנו.
" משמשים כדי לציין כי אלה  symbolismsהן בנוגע לפולחן האל ,ואלה יילקח לתוך ממלכת השמיים ,בשביל
המילים",ממלכת גן עדן,
לסגוד לאל כפי שהוא מצווה אמיתית.

שבנוטעים
בפסוק לעיל ,אלוהים הוא שבנוטעים" ,הוא מהקדרות אדם אשר זורעת" הזה הוא אלוהים "זורעת זרע טוב ".הזרעים הטובים הוא
האלוהים האמיתי ,מזה ,האדם נוסד בהיום השישי של הבריאה ,ואת בונד בצייתנות.
כאשר אלוהים ברא את העולם ,הוא הקים את האמת שלו והחוקים שלו לאורך כל התהליך הסביר לנו בפרק  1בספר בראשית.
כאשר אלוהים ייסד אדם על פני כדור הארץ ,האיש היה אג ח על ידי חוקים אלה הוקמה על ידי אלוהים .בדיוק כמו אדם קבוע לכדור
הארץ על ידי הכבידה ואינו מצויד לטוס ,אז גם הוא האיש אג ח על ידי המוסר של אלוהים.

האב והבן
הסברים אלה מבראשית מקבלים נוספה תמיכה הפסוקים הבאים .בפסוקים אלה ,ישו נותן מבוא מי הוא ,הסבר קטן על היחסים
בין האב והבן.
האלהים השתלט עליי .בתחילת דרכו ,לפני יצירותיו ישנים .פתגמים 8:22

האל הוא האל האב; תחילת דרכו ,מתייחס האל האב ו שלו .כינונה של הבסיס המוסרי שלו ,ואת כל מה שהוא מייצג ,אתה יכול לקרוא
לזה כאשר אלוהים מבוססת הקוד המוסרי שלו ,המשיח כבר היה שם.
הפליל מ נצחי ,מן ההתחלה ,או אי פעם כדור הארץ היה .פתגמים 8:23

מה אלוהים אומר לנו כאן היא זמן רב לפני אלוהים ברא את הארץ ,בנם היה כבר עם האב .המילה "הארץ" משמש כאן ,לא להפנות כדור
הארץ ,אך אל המקום הזה אלוהים קורא הארץ לאן הוא הביא בניצוץ הבריאה.
והארץ היתה ללא טופס ,ובהו; בראשית 1:2

כפי שאתה יכול לראות ,שאלוהים מדבר על המקום שבו הוא מייסד את היצירה בתור כדור הארץ ,זה להיות בלי צורה ,חלל ריק.
לכן ,מה ישו אומר לנו הוא שהוא היה חלק מן האל האב ,אפילו לפני החלל השחור של ריקנות אלוהים קורא הארץ היה קיים .זו אומתה,
או לפחות לתת תמיכה ב הפסוקים הבא.
שהיו שם לא בחוגים ,הביאו אותי הלאה; כאשר היו אין מזרקות עם מים שפע .לפני ההרים יושבו ,לפני הגבעות ,היה הבאתי
הלאה :בזמן שעדיין הוא (אלוהים) לא יצר כדור הארץ ,ולא את השדות ,ולא את החלק הגבוה ביותר של האבק של העולם .פתגמים 8:24-
26
כאשר הוא הכין את השמים ,הייתי שם :כאשר הוא מוגדר מצפן על פניו של העומק :פתגמים 8:27

כפי שאתה זוכר ,אני נותן הסבר זה הוא אשר הקים את חוקי שבו היקום עובד ,את חוקי הפיזיקה להיות חלק החוקים נוסדה על
"היא ליצור כללים או הנחיות איך משהו לעבוד או לתפקד .
ידי אלוהים ,זה מעל פסוק .אלוהים ,מראה שזה נכון .הגדר מצפן,
בדיוק כמו חוקי הפיזיקה הם מצפן לתת תקנה לגבי איך הפונקציות היקום ,אז גם הם עשרת הדיברות מצפן לתת רגולציה על
שלומו של אדם לתפקד.
כאשר הקים את העננים לעיל :מתי הוא חיזק את המזרקות העמוק :כאשר הוא נתן לים לצו החדש ,כי המים אין לעבור את המצווה
שלו :מתי הוא מינה את היסודות של כדור הארץ :אז הייתי לצידו ,בתור אחת העלה איתו :ואני הייתי מדי יום השמחה שלו ,צוהלים תמיד
לפניו .פתגמים 8:28-30

שוב בפסוקים  , 3זה להיות מוצג ,שקבע כי אלוהים הוא הוא שיצר את החוקים אשר הפונקציות היקום .זה ניתנת הבטחה חזקה על ידי
המילים" :כי המים אין לעבור את המצווה שלו ".כמו עם עשרת הדיברות של אלוהים ,אשר מכתיב כיצד אדם הוא פונקציה או על
התנהגות ,נתן אלוהים מצווה איך היקום עצמו פונקציות.

אלוהים הוא היוצר
מכל הפסוקים האלה אומרים ,מהו אלוהים או ישו נותן הסבר שזה היה אלוהים מי שקבע את הכללים אשר הפונקציות היקום ,או
כפי מדענים מכנ ים אותה ,חוקי הפיזיקה .אתה רואה ,אלוהים הוא הבורא מיקרוסקופיים כדי גלקטית ,עובד היקום כפי שהיא עושה ,כי
האל ציווה כי זה כדאי.

הזרעים הטובים
הזרעים הטובים הוא מכתבי הקודש" ,אשר זורעת זרע טוב בתחום שלו ",אשר אלוהים נתן לאדם כך אנחנו להבין ולדעת מה
אלוהים מצפה מאיתנו .הנחיות אלה איש יודע מה אלוהים מצפה מאיתנו ,אם פשוט ניקח את הזמן והמאמץ כדי ללמוד מה פירושם.
כשמשאירים את מצוות האלוהים ,אתה מצייתת אלוהים .הבשורה הקדושה הוא האלוהים ,נגבתה בני ישראל בפעם הראשונה
בצורה כתובה דרך  .Mosesהבשורה של אלוהים .מאז לפני אלוהים ייסד אדם על פני כדור הארץ ,אולם ,כפי הראיתי בהסבר של
אלוהים של הבריאה .זה היה דרך  ,Mosesהנביא של אלוהים ,כי אלוהים נתן לאדם את המילה הקדושה שלו בכתב .הוא מן הבשורה
הקדושה של אלוהים שניתן אלוהים של נמצא .זה בספרי התנ ך כי תמצא מכתבי הקודש של אלוהים אמר נביאי האלוהים ,כתוב למטה
עבור כל אדם יש גישה.

השדה
"השדה" הוא העולם או "הארץ" אשר זורעת זרע טוב בתחום שלו .כאשר ברא זה כדור-הארץ ,זה היה מושלם ,כאשר
אלוהים לגרום לחיים קדימה כדור הארץ ,זה היה מושלם ,כאשר אלוהים ייסד האדם על האיש הארץ היה מושלם .כאשר אלוהים נתן
לבני האדם שלו הדברות ,חוקים ,הם היו מושלמים רק כאשר האדם הפסיק ציות המצוות של אלוהים בגלל השקרים של השטן ,האיש
ליפול מן בשלמות הזאת לתוך אי-הצדק של החטא.
" הם סמלי האל ,או אדם ,האיכר ,מי זורעת מכתבי הקודש שלו על העולם.
המילים",משולה בפני איש,

בעוד גברים שכבת
אבל בעוד גברים שכבת ,האויב שלו הגיע ,זורעת  taresבין החיטים ,נסע לדרכוMatthew 13:25 .
" .גברים שכב  ",מתייחס לעובדה כי האדם הפסיק להיות חרוצים שלהם הבנה וקיום המצוות של אלוהים ,בגלל חוסר התמדה ,השטן
הצליח להונות אדם באמצעות שקרים ,עיוותים הפירושים של האלוהים.

הגברים
"הגברים ",דיבר מתייחס כל המין האנושי ,אשר ישנה את העיוורון שלהם של האמת של אלוהים ,עקב השקרים תרמיות השטן
או שלהם אדישות איזכור של האל או את בשורתו.

האויב
השטן הוא "אויב" ,אך הוא עמוק יותר .השם השטן אינו שם שאלוהים נתן רק ללוציפר כשהוא נפל מן החסד ...השם שטן
מתייחס כל ,מלאך ,אדם ,מי ליפול מן חסדו של אלוהים .השטן הוא השם אשר אלוהים נתן כל פולחן ופעילויות נגד אלוהים .לוציפר היה
הראשון להפוך השטן ,אבל כל המלאכים הנופלים ואלה של גברים ,הפועלים כדי לקדם את אי ציות לאלוהים ,הוא גם השטן.
תחשוב על השטן להיות דת ספוגים ציות החוקים ואת המוסר של אלוהים .אנטיכריסט ונביאי השקר הם היבטים של השטן ,כי
גם הם הדתות מטיפים אי ציות לאלוהים.

Tares
במילים אלה ,את השטח  taresבין החיטים ,אתה יכול להחשיב  Taresהאלה טמון השטן  ,את  taresלהיות מוטבע עם המילה
האמיתית של אלוהים ,הזרעים הטובים או חיטה .
יש לזה משמעות גדולה יותר כשאתה משווה אותה למילים של התנ ך .הספרים של התנ ך ,תוכלו למצוא מילה טובה של
אלוהים; מה המשל הזה מלמד אותנו זה מוטבע בתוך דפי התנ ך אשר מכילים אלוהים של הם גם שקריו של השטן .הראו לי עובדה זו
בהזדמנויות שונות בכתבים אלה ,שבו המילים בשפות המודרנית אין משמעות זהה כמו שאלוהים התכוון בתחילה כאשר קודם רשום על
ידי הנביאים בעברית עתיקה ,יוונית .אם אתה משנה את המשמעות של האלוהים ,הוא מפסיק להיות דבר האלוהים ,הופך לשקר . .זה
בדרך זו כי חלק שקריו של השטן נאמר.

החיטה
אתה יכול גם לחשוב של חיטה כמו מילות האל הקדושות ,השטן אשר יש מוטבע השקרים שלו ,Tares ,עם הבשורה של
אלוהים ,ובכך משנים את דבר אלוהים למשהו אינה של אלוהים ,אלא שקרים.
ישוע מסביר לנו ,מהו כי השטן הוא מעורב שקרים עם הבשורה הקדושה של אלוהים בדפי התנ ך .דרך טובה יותר להבין הוא כי
השטן יש מזוהמים התנ ך עם השקרים שלו . .זה מסיבה זו כי עלינו ללמוד את התנ ך עם התמדה ,לא פשוט לקרוא את זה .כפי שקראת
רומן...

הילדים של זה מרושע
הגברים ,לקבל את השקרים האלה ואני חושב שהם יהיו מכתבי הקודש של אלוהים אלה ,הילדים של האחד הרשעים( ,השטן),
ואז הם עושים כך כי הם לא בחריצות לחפש את אלוהים ,אבל מעדיף לקבל דרך אמונה עיוורת ,וזה עוד שקרים של השטן ,אלוהים
רוצה שתבין ,וזה מחייב ידע ,אשר בתורו מחייב מחקר חרוץ .הוא מי להיכשל כדי לחפש בחריצות אלוהים של מה שהאל יש הקוצרים

שלו  ,מי הם המלאכים ,צרור יחד ולא לזרוק לתוך הגיהינום ,ואילו מי מורמות למעלה מן הזרעים הטובים ,הקדושים של אלוהים ,תינתן
חיי נצח ואת הכניסה לגן עדן.

 Taresזה שקרים של השטן
אבל כאשר הלהב היה צצו ,הביא פרי הלאה ,ואז הופיע גם Matthew 13:26 .tares
למי ששמע את דבר אלוהים נחנק ,על ידי אלה של הבשורה שווא של השטן .עבור חלק ייתכן שיהיה קשה להבדיל את הבשורה האמיתית
של אלוהים בין בבשורה שקרית של השטן ,בדיוק כפי שהוא קשה לומר צעיר יורה של חיטה מכל צעיר יורה של עשבים שוטים.

למשרתי והטרידו
 .משרתים של בעל הבית הם מלאכים של אלוהים ,כך למשרתי והטרידו בא ואמר לו:
אדוני ,האם לא אתה לזרוע זרעים טובים בתחום שלך? מ שממנו ואז וטרף אותה Matthew 13:27 ?tares
הוא אמר להם",אויב עשה את ".המשרתים ואמר לו",וילט אלף אז אנו נלך ,לאסוף אותם?" Matthew 13:28
אבל הוא אמר",לאו; שמא בעוד  yeלאסוף את  ,taresיה שורש למעלה גם את החיטה איתםMatthew 13:29 ".
 .תן שני גדלים יחד עד הקציר ,:בזמן הקציר אגיד הקוצרים ,התאספו יחד קודם  ,taresלאגד אותם בחבילות לשרוף אותם :אבל
מבין החיטה לתוך האסם שליMatthew 13:30 .
כאשר צמח החיטה הוא פשוט מרחם האדמה ,זה יכול להיות קשה להבחין את החיטה מן העשבים .זה נכון את הקדושים של אלוהים ואת
אלה חושבים שהם קדושים .לכן האיכר (אלוהים) אומר אתן להם לגדול יחד ,אנו נדע אחד מהשני בזמן הקציר.
מה אלוהים אומר כאן הוא כי יש לו תקווה ,כי דרך חייהם הזמן על כדור הארץ אלה הולכים לאיבוד במבוך של השטן נמצא
עדיין יכול לראות את האמת ,לכן לשמור ,אם הוא צריך לתת את המלאכים שלו the( ,הקוצרים) ,תעלה אותם בטרם עת ,הם אולי תעלה
גם למי אחרת עשויים לעבור המרה.
זוהי הסיבה שאלוהים אפשר השטן זמן יש כוח על פני האדמה .אם אלוהים פשוט להיפטר השטן בתחילת השקרים שלו ,כפי שהוא בקלות
יכל ,ואז האדם לא היה אפשרות בחירת מהחלטה משלהם ,המצוות של אלוהים ,על השקרים של השטן .אלוהים רוצה פולחן לו כי ניתן לו
זה שלנו מתוך בחירה ,לא תחת לחץ והאהבה שלנו .אלוהים רוצה אהבתו אליו להתבסס על הידע שלנו על מי ועל מה אלוהים הוא מייצג,
אם אתה בור מהם הוא אלוהים אז איך אתה יכול לאהוב אותו עם כל הלב שלך ,נשמה ונפש?
על-ידי מתן השטן את זמנו ,אלה שבאמת באים בשביל אלוהים לעשות זאת מתוך אהבה וכבוד עבור מי הוא ו ,מה שהוא מייצג הם
החיטה ,כל האחרים הם את  taresאו את העשבים .האמור לעיל היה את ההסבר שלי של המשל הזה; ישו מעניק את הסברו של המשל
הזה כדלקמן.

במילים של ישוע
השדה הוא העולם; הזרעים הטובים הם ילדיו של הממלכה; אבל  taresהילדים של האחד הרשעים; Matthew 13:38
זה שוב נותן ראיה כי ישנם שתי הבשורות בבשורה שקרית של השטן ,מכתבי הקודש של אלוהים ,לדעת איזה מהם שתבסס את
פולחן לאל על הכרחי כדי שלך הולך לתוך חיי נצח או מוות נצחי .אלוהים גילה לי בצורה פשוטה לקביעת האמת מתוך השקר ,אני לספק
לך אותו במקורות הבאים.

אמיתה של אלוהים
אם אלוהים היה מדבר זה ,ואז תוכלו למצוא זאת הבשורה הקדושה,
אם אלוהים דיבר זה ,אז זה האמת.
זו האמת ,כי זה של אלוהים,
זה של אלוהים ,כי אלוהים דיבר עליו.
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז לא תמצאו אותו .הבשורה הקדושה,
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה שקר,
זה שקר ,כי זה לא של אלוהים,
זה לא של אלוהים ,כי אלוהים לא פצה פה זה.
לדוגמה :הוא נרחב האמין על ידי נוצרים כי אלוהים אישר ,העלימו את ההעברה של השבת ביום השביעי של השבוע (שבת)
ליום הראשון של השבוע (יום ראשון) .אני שואל אותך ,איפה בתנ ך כתוב את זה?
אם היא לא מדוברת על ידי אלוהים אז זה לא של אלוהים .מאז פברואר  2008אני בילו את רוב הזמן הפנוי שלי במחקר ומחקר
של הספרים של התנ ך וההיסטוריה של האדם כפי שהוא מתייחס לדברים ניבא ,מעולם לא מצאתי כל הוראה או המצווה על ידי אלוהים
או אלוהים כי ביום הראשון בשבוע הוא יום לורדים של כל .מצאתי בכמה הזדמנויות אולם איפה אלוהים אומר לנו כי היום השביעי
בשבוע הוא יום השבת הקדושה שלו; בראשית פרק  2וספר שמות פרק  20:10שם רק שניים .יש דוגמא נוספת בתנ ך שעוזר להבין איך
עובד אמיתה של אלוהים.

הפסח
 Mosesוהאנשים היו בטוחים בסיני ,לאחר שיש בא ממצרים ,אלוהים אמר להם כי הדורות הבאים שלהם והם היו לזכור שכל
שאלוהים עשה למענם על ידי התבוננות הפסח .אנחנו יודעים זה של אלוהים ,כי זה כתוב בתנ ך .לא רק אלוהים ציווה כאשר הפסח הוא
להיות נצפתה ,אבל איזה מאכלים להכנה ,כיצד להכין את האוכל ,ואז איך לאכול את האוכל .זה אלוהים הוא מאוד ספציפי ,הכוונה היא
מסוימים .הדבר נכון גם בנוסח של המצווה הרביעי ,אלוהים הוא לא פחות ספציפי והוא יומו המיועד של מנוחה מסוימים.

אז אני שואל אותך ,איפה זה כתוב עם הנחיות מדויקות לגבי העברת השבת מהיום השביעי הקדוש  unholyליום הראשון של
השבוע? אם היא לא מדוברת על ידי אלוהים אז זה לא של אלוהים . .זה בדרך זו כי השטן אומר חלק השקרים שלו אלינו ,וזה השקרים
האלה כי הם בבשורה שקרית של השטן אשר במשל הנ ל הוא ...Tares
 .האויב זה זורעת אותם היא השטן; הקציר הוא סוף העולם; הקוצרים המלאכיםMatthew 13:39 .
האויב( ,השטן) ,זורעת את ( ,taresבבשורה שקרית).
הקציר הוא ביאתו השנייה של המשיח.
-הקציר מלאכים האלוהים יפריד הצדיקים( ,אלה לשמור על המצוות של אלוהים ואין להם עדותו של ישו) ,מן הרשעים.

לכן  taresהם התאספו ,באש; כך יהיה בסופו של דבר בעולם הזהMatthew 13:40 .
אש האורתודוקסיים ממתין כל המסרבים כדי לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה .לכן המשל הזה" ,את החיטה ,את ",Tares
היא נבואה ניתנה על ידי ישוע של אחרית הימים ,את הופעתו השנייה של ישו.
בנו של האדם ישלח המלאכים שלו ,הם יאספו מחוץ ממלכתו דברים שלא להעליב ,וכל אותם לעשות עוול; Matthew 13:41
הבן של האיש ,הוא הפניה אל ישוע.
אלה מי פוגע באלוהים הם אלה אשר לא פולחן האל כפי שהוא מצווה.
אלה שעושים עוול הם אלה אשר לא אימצו את המוסר של אלוהים ,כמו זה הוא מפורש ששת האחרון של עשרת הדיברות וכן
מועבר אלינו על ידי ישו ,ומי לא אוהב האל כפי שהוא יש שמציבה ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות.
אני פרופסור טרלוני אותם לכבשן האש :יהיו וחורקים שינייםMatthew 13:42 .
לכבשן האש הוא האורתודוקסיים אש.
יהיו וחורקים שיניים כי שסוגדים מאת בבשורה שקרית של השטן ,חושב כי הם נמצאים לסגוד לאל כפי שהוא מצווה ,לא יהיה
מסוגל להאמין בזה כאשר אלוהים דוחה אותם .אלה אנשים חזקים את עבודת ,תשמש בגלל שקריו של השטן ,לגמרי בהפתעה שאלוהים
רואה אותם לא הקדושים שלו ,אלא למי יש את הסימן של החיה .זה מסיבה זו כי הם להיות בוכה וחריקת השיניים שלהם.
זוהי אזהרה ,לא מקבלים מה אנשים אחרים לספר לך כאמת ,אבל יודע בעצמך אם זה אמת או שקר על-ידי חרוץ לימוד ומחקר
ולאחר בתפילה לאל .לבקש מאלוהים כדי להראות לך .את האמת שלו ,לתת לך להבין את זה כאשר אתה רואה את האמת שלו שאתם
רואים זה כאמת.
אז הצדיקים יאיר כמו השמש בממלכה של אבא שלהם .מי הגולמיות אוזניים לשמוע ,תן לו לשמועMatthew 13:43 .
הצדיקים הופיע כי כבר לא יהיה אף אחד כפילויות של השטן עזב על כדור הארץ ,לאחר הופעתו השנייה של ישו ,רק את
הקדושים האלוהים תהיה השמאלית ולאחר כל רע שיש הוסר על ידי המשיח.

כיום בעולם ,למי סוגדים לפי שקריו של השטן ,או לתת אין תפילה בכלל; עולים במספרם אלה ניתן להגדיר את הקדושים של
אלוהים .כאשר ישו חוזר ,כל הרוע יוסרו מן הארץ ,יישאר רק את הקדושים של אלוהים ,הם יזרח בבהירות ,כבר לא לחיות בצילו של
הרוע ,את מרומים.

144,000
ישוע אומר לנו ספר חזון יוחנן זה לפני המלחמה הגדולה מתפרץ ,יהיו  144,000הקדושים של אלוהים נתן את מארק האלוהים.
כדי להבין את המשמעות של זה ,להשוות את זה עד כמה אנשים שחיים על כדור הארץ ,או  ,7,000,000,000או שבע מיליארד כיום .אם
את יחס זה אתה צריך  0.002057%מאוכלוסיית כדור הארץ יכולה להיות מוגדרת כ הקדוש של אלוהים ,ואילו 99.9979%
מהאוכלוסייה אינם מסוגלים להגדיר את הקדושים של אלוהים .לדעת את זה ,את באמת מאמינה שאתה אחד הקדושים האלוהים?
כדי להראות את זה באור אחר ,ההערכה היא כי ישנם לפחות  1,000,000,000או אחד מיליארד נוצרים בעולם היום .יחס שזה
לקבל 14.2857% ,מאוכלוסיית כדור הארץ מחשיבים את עצמם כריסטיאן .אתה רואה את הבעיה עם זה? ואילו מעל 14%
מהאוכלוסייה מחשיב כחסרי כריסטיאן ,שאלוהים רק מכיר 002057% .או פחות מ th1/4 -של אחוז אחד הקדושים של אלוהים.
לשאול את השאלה; אם אלוהים רואה כה מעט פחות מ  1%וגם הקדושים הנוצרים בחשבון מעל  14%אז זה לא אומר לך כי
להיות נוצרי אינו שווה ל היות הקדוש של האל.
מי הגולמיות אוזניים לשמוע ,תן לו לשמוע ,דרך אחרת לומר ,הזמן הולך ואוזל ,לחשוב על החיים שלך ועל אמונתך.
זכור :אם היא נאמרת על ידי השפתיים של אלוהים זה של אלוהים ,אם אלוהים לא דיבר זה ,ואז זה שקר.

החוק של אלוהים מילא?
זה מקובל על ידי רבים של הדתות הנוצרית על ידי ישוע התגשמו עשרת הדיברות עד לנקודה של והוציאם מיושן .אני יכול לומר
לך כי כנוצרי אתה נושע על ידי חסדו של אלוהים על ידי פשוט טוען כי ישוע הוא המושיע שלך .אך אם יש שמת לב תורתו של ישו,
תראה כי ישוע לא רק מלמד אותנו בנוגע לעשרת הדברות ,אך הוא התרחב עליהם גם כן.
אם ישוע מלמד מהם אז איך זה אפשרי כי הוא מעבד אותם מיושן? זה ראיתם במו עיניכם כפי נתתי לך ציטוטים מהתנ ך .אם
אלוהים היה מדבר זה ,כתוב בתנ ך ,אם אלוהים לא דיבר זה ,ואז אתה לא תמצא אותו בתנ ך .אמונה נוצרית זו היא למעשה השקר של
השטן ,וזו הסיבה שאלוהים אינו מזהה את כל הנוצרים בעולם בתור הקדושים של אלוהים.

הפישרים נטו
הרשימה הבאה היא שוב סמליות הנבואי של אחרית הימים ,את הופעתו השנייה של ישו.
שוב ,מלכות השמים הוא כמו בפני רשת ,היה מושלך אל הים ,וכך גם שנאספו מכל סוג :אשר ,כאשר היא הייתה מלאה ,הם שאבו
לחוף ,התיישבתי ,נאספו הטובים לתוך כלי ,אבל השליך את הרעMatthew 13:47-48 .

 .כך יהיה בסוף העולם The Angels :יהיה מהמחבוא ,ולנתק את הרשעים מקרב הצדיק ,ו פרופסור טרלוני אותם לכבשן האש
האש :יהיו וחורקים שינייםMatthew 13:49-50 .
ישוע נאום להם מנוחת עולם",יה הבינו כל הדברים האלה?" Matthew 13:51
? אתה מבין המשל של החיטה ,את  Taresואת ההסבר של ישוע הימנו? אם כן ,אז שאר אבלי את ברכותיו ,אם אתה לא בטוח
או תימהון לחלוטין אז לקחת את הזמן כדי לשקול את המשל ,ואת ההסבר שלי ,ולאחר מכן ההסבר של ישוע .ואז בתפילה לאלוהים,
לבקש ממנו הדרכה והבנה .כאשר אתה לקחת את הצעד הראשון בחיפוש אחר האמת של אלוהים ,אז הוא יענה לכם בתפילות .עם זאת,
עליך לקחת את הצעד ולאחר תהיה מוכן לקחת כל צעדים נוספים אחרים כי אלוהים מוביל שתיקח ,אחר הלב שלך והוא לא באמת זה,
אתה לא באמת .חיפוש אחר האמת .אלוהים יודע.

מסורות פסוקים חוקי האל
דרך אחרת שאומרת השטן השקרים שלו היא באמצעות הקמת מסורות במשך מספר דורות עד העם רק יודע את המסורת ,אינם
נותנים חשב איך זה באופן ישיר עם האלוהים.

לכבד את אביך ואת אימך
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 ".
אבל הוא ענה ואמר להם מנוחת עולם",למה כן גם דאיכא במצוות אלוהים על ידי המסורת שלכם?  .כי האל ציווה ,אומר ,לכבד את
אביך ואת אימך :ו ,הוא זה  cursethאביו או אמו ,או לתת לו למות המוותMatthew 15:3-4 ".
אולם אתם אומרים",יומת ונאמר אביו או אמו הוא מתנה ,על ידי בכלל אתה  mightestלהיות שהרוויח על ידי בי;" כבוד לא אביו או
אמו ,הוא יהיה חופשי .וכך עשו יה את מצוות האלוהים ללא השפעה על ידי המסורת שלךMatthew 15:5-6 ".
מסורת פיתח מעל רבים דורות ,אם ילד נתן מתנה למקדש אשר צריכים ללכת הטיפול שלו בגילאי או הורים  ,infirmedהילד
לא יהיה תוך הפרת הדיברה החמישית ,לכבד את אבא ואמא שלך .בעשותו כן ,המסורת צל של אלוהים . .זה חילול השם ,כי חוקי האל
האולטימטיבי של סמכות ,החוקים ,המסורת של בני האדם כפופים לחוקי האל

צבועים
יה צבועים ,טוב עשה  Esaiasלנבא מצידך ,זה אנשים תשמחנה אליי עם הפה שלהם ,ואתה  honourethאותי עם השפתיים
שלהם; אבל הלב שלהם הוא רחוק ממני .אך לשווא הם סוגדים לי ,מלמד על דוקטרינות המצוות של גבריםMatthew 15:7-9 .

חוץ מזה הלקח ברור למדתי כאן בנוגע למסורות שגיאת מילא הוקמה על ידי זקני בית מקדש ,עוד שיעור הוא ניכר .ישוע מלמד
על עשרת הדיברות .למה אלוהים נתן תגובה בנוגע מסורת המסתיר למצווה אם עשרת הדיברות לפלט המופק מיושן על ידו?
זכור :אם היא נאמרת על ידי השפתיים של אלוהים ,אז זה נכון ,אם היא לא מדוברת של אלוהים ,אז זה שקר.
שיעור זה מחזיקה נכון גם היום .הנוצרי של להחזיק למסורת שנוסדה על ידי הכנסייה של רומא לספירה  s'300שהוא ראשון
הנכון יום השבת .אין שום דבר בכתובים; אין שום הוראה או פקודה מאלוהים או ישו כי זה נכון .המצווה הרביעית היא מאוד ספציפית
לגבי איזה יום בשבוע ,היום השביעי ,אשר אלוהים מקודש ,קידש ,לכן להתבונן בכל יום של השבוע הוא להיות באופוזיציה ישירה אל
האלוהים...
אם אתה נוצרי ,הכנסייה שלך מתבונן השבת ביום ראשון ,אז הכנסייה שלך ואתה לא של אלוהים ,אתה מסונוור שקריו של
השטן .התעורר ,הזמן הולך ואוזל! למי שיש עיניים שיראו ,למי יש אוזניים .תנו להם לשמוע.

את אשר מטמא אדם
הוא קרא ההמון ,ואמר להם",לשמוע ,ולהבין :לא כי הפה שתאלץ; אבל זה אשר באה מתוך הפה ,זה סופר גברMatthew ".
15:10-11
זוכר :פסוקים אלה נותנים דיון הנוגע לאי השליחים לרחוץ הידיים לפני אכילת לחם ,אם חושבים על זה ,אינה הסניטריים.
אתה קודם רוחץ הידיים לפני יושב לאכול? אלוהים לא נותן דיון ימינה או טעות לא לשטוף את הידיים עם זאת ,במקום זאת ,ישו מראה
איך המסורת של בית המקדש הם בניגוד חוקי האלוהים.
המפתח להבנת שני הפסוקים הנ ל ,ניתן למצוא את המשמעות של הביטוי" ,סופר נהדר ".המילה לטמא מוגדרת בתור :כדי להכתים,
להשמיץ ,סאלי או  .despoilמה ישו מתייחס הוא המעשה של ממציא חטא זה אשר היה מושלם .ישוע אומר את המילים אתה מדבר;
לקבוע מהו בליבה של הגבר.
איך אתה לטמא אדם? ? אתה מבין מה ישו מתייחס מה זה שיוצא מהפה של אדם מטמא את האדם? האם אכילת מזון עם ידיים
מלוכלכות לטמא? אני לא חושב כך ישוע אומר לנו כי זה לא האוכל שאנחנו אוכלים זה חיללתם אותנו ,אבל זה אשר מגיע מהפה ,זה
לטמא אדם.
אם אתה דובר מילים לצדיקים ,כפי שהוגדר מוסריות של אלוהים ,אז צדיקים ,אם תדברי קללות או שקרים ,או מילים של כעס,
אז אתה לא צדיק ,ולכן הם חוטא לבין מחלל הגוף שלך.

הפרושים הם נעלב
ואז באו תלמידיו ,ואמר לו",מנהיגו כי הפרושים היו נעלב ,אחרי שהם שמעו את הפתגם הזה?" Matthew 15:12

הפרושים היו נעלבת כי ישוע נתן עדות זו הייתה בניגוד למסורות של בית המקדש ,ועל הכוהנים במקדש לשים ערך רב יותר את
המסורות שלהם .יותר על חוקי האלוהים ,שלא כמו רבים מן המסורות שנצפה על ידי נוצרים ויהודים היום .זה עוד יותר מדוברת על-ידי
ישו במקורות הבאים.
ואז הם אמסור לך עד להיות נגועה ,אהרוג אותך :יה עוד שנא כל הגויים למען השם שלי .ואז תעשה רבים להיעלב ,האם לבגוד
אחד לשני ואני עוד שונאים אחד את השני .הרבה נביאי שקר יקום ולאחר יהיה לרמות רביםMatthew 24:9-11 .
בפסוקים שלעיל ,ישוע הוא נותן נבואת אחרית הימים ,השנים  1260שיהיו אנטיכריסט לניהול מלחמה הקדושים של אלוהים.
המפתח להבנת נבואה זו היא הביטוי" ,למען השם שלי ".הסיבה שהפרושים היו נעלב הייתה כי ישו דיבר נגד המסורת ,איך הם היו
בניגוד לתורת האלוהים .במהלך הזמן צליבתו של ישו עד היכולת של אנטיכריסט לעשות מלחמה עם הקדושים נלקח מהם ,)1798( ,אלה
שהיו הקדושים של אלוהים נרדפו שנא על דבר האמת של אלוהים הדיבור שלהם ,כאשר העם כולו לא רצה לשמוע את האמת ,אך
העדיפו לשמוע את השקרים שנאמרו על ידי הכוהנים של אנטיכריסט.
במאמץ שלי כדי להראות לאחרים כי אלוהים אשר גילה לי ומשפחתי ,פגעתי בהם .למרות שאני אצביע הכתובים כתמיכה
למילים שלדבר ,אני להעליב אותם ,כי האמת אינו מסכים עם מה שהם מאמין כל חייהם .בדיוק כמו הפרושים ואחרים שנא ישוע כאשר
הוא הטיף דבר האמת של אלוהים ,אז גם היכן הם השליחים של ישוע שנא על דבר האמת של אלוהים המטיף שלהם.

העיוורים להוביל את העיוור
אבל הוא ענה ואמר":כל צמח ,אשר אבי השמימי הגולמיות אינה נטועה ,להיות מושרש . .תן להם לבד :הם להיות מנהיגים עיוורים
של העיוורים .אם העיוור עופרת העיוורים ,שניהם ייפול לתעלהMatthew 15:13-14 ".
המפתח להבנת הפסוקים שלעיל נמצא המילים " ,אשר אבי השמימי הגולמיות אינה נטועה  ".מה אלוהים אומר ,אם אלוהים
לא לשתול אותו ,אז זה לא של אלוהים ,בדיוק כפי שנסקר של אלוהים אומר לנו כי אם אלוהים לא דיבר זה אז זה לא של אלוהים ,חייב
לפיכך להיות שקר .בדיוק כמו ישוע אומר לנו כי הצמחים הללו אינה נטועה על ידי אלוהים יהיה "מושרשת ",כך גם יהיה כל שסוגדים
לפי בבשורה שקרית של השטן להיות מושרשת אחרית הימים.
ואז פיטר ענה ואמר לו",מכריז אלינו את המשל הזהMatthew 15:15 ".
אלוהים גרם זה פיטר לשאול את זה של ישוע כדי לספק מטרה שנתן ישוע את ההזדמנות לתת הסבר מעמיק על זה כדי לא
מותירים ספק באשר ומשמעותו.
זכור :כל פסוקים אלה מתייחסות התלונה על ידי הפרושים כי חסידיו של ישו לא לשטוף הידיים לפני האכילה.
ישוע אמר",הן  yeגם עדיין מבלי להבין? ? לא יה עדיין מבין כי בכלל  enterethב בשפך גת לתוך הבטן ,מושלכת אל הרוח אבל
אלה הדברים אשר המשיכו מהפה מהמחבוא מכל הלב; הם לטמא את האיש .עבור מהלב המשך מחשבות רעות ,רצח ,כי מקרב ,הניאוף,
גניבות ,עד שקר ,קללות :אלה הדברים אשר לטמא אדם :אבל כדי לאכול עם הידיים  unwashenסופר לא נהדרMatthew 15:16-20 ".

אני מחשיב את זה אך עוד הניסיונות של ישוע כדי להראות כי השבת תוכנן על ידי אלוהים עבור האדם ,ולא האדם לקראת
השבת .זה תקף גם יחד עם הרעיון כי זה כבר לא אסור לאכול מזונות תחת חוקים של  Mosesנאסר .אם אתם נמצאים אינו מזדהם על ידי
המזון שאתם אוכלים ,אז לא משנה מה אתה אוכל .שוב זאת הדעה שלי ,אתה צריך לתת תפילה לאלוהים ,משהו על עצמך ,כמו עם כל מה
שמציגים במחקר זה התנ ך

ישוע מלמד את עשרת הדיברות
כל אלה חטאים כי ישו מדבר ,מחשבות רעות ,רצח ,כי מקרב ,הניאוף ,גניבות ,עד שקר ,קללות ,כלולים את ציוויים מוסריים
שישה נמצאו בעשרת הדיברות .ישוע מלמד בנושא עשרת הדברות ,אז באיזה אופן הם הם שניתנו מיושן? להאמין כי עשרת הדיברות
מעובדים מיושן על ידי ישוע הוא מאמין לשקרים של השטן .כל זה ישוע מלמד יש קשר כיצד לעבוד את אלוהים כמו הוא שאלוהים
ציווה ,אשר נוסדה על עשרת הדיברות.
עד עכשיו השיעורים המועברים על ידי ישו שמרכזת את האופי המוסרי שלנו ,איך אנחנו חייבים להיות ישויות מוסריות כמו
אלוהים .אם אנו לאמץ את המוסר של אלוהים ,לגרום לזה שלנו ,אז נהפוך להיות אחד עם אלוהים.

לשים את חייך בידיו של אלוהים
השיעור הבא יש קשר לאמונה ,כי אלוהים הוא הכל יכול ,אם נכניס את עצמנו בטיפול שלו ,אין שום דבר שלא ניתן להשיג.

האישה של כנען
לאחר מכן ישוע הלך משם ,עזב אל חופי צור ,צידון .הביטו ,אישה של כנען יצא החופים אותו וקרא לו ,אומר",רחם עליי ,אלוהים,
אתה בנו של  ;Davidהבת שלי היא מוקנטת בתפקידה שטן" .אבל הוא ענה לה מילה .תלמידיו הגיעו ,התנשף אותו ,אומר",שלחי אותה משם;
כי היא  criethאחרינו ".אבל הוא ענה ואמר",אני לא שלחתי אבל אל הצאן האבוד של בית ישראלMatthew 15:21-24 ".
אתה רואה ,הסיבה העיקרית ישוע שנשלחו על ידי אלוהים היה האבא הולכים ביננו לא לתת רחמים על כל המין האנושי ,אבל
כדי להראות את השגיאה הדרכים שלהם לצאצאים של ג'ייקוב ,שאיבדו את דרכם של האלוהים האמיתי.
ואז הגיע היא ,סגדו לו ,אומר",אלוהים ,עזור לי" .אבל הוא ענה ואמר":זה לא לפגוש לקחת הלחם של הילדים ,ולא צריך ללהק את
הכלבים" .והיא אמרה",אמת ,לורד :עדיין שהכלב יאכל של הפירורים המתחלקים מטבלה מאסטרים שלהםMatthew 15:25-27 ".
האישה ,אשר אינו צאצא של יעקב ,מציג את האמונה ואת האמונה כי ישוע הוא המשיח ,בן האלוהים.
ואז ישו ענה ואמר לה",אישה  ,Oהגדולה היא אמונתך :שיהיה לך גם תצווני ".ולא בתה כל מ שעה מאודMatthew 15:28 .
האישה הזאת ,שלא היה הכנעני ,ולכן לא יהודי ,לכן הוא לא צאצא דם של יעקב ,מבקש כי אלוהים ירחם על בתה ,לשחרר אותה
מן השד שאופפת אותה.

אבל ישוע אומר" ,לא ,אני באתי לשם הכבשים האובדות של ישראל ,לא עבור עובדי אלילים ולא הגויים כי הם כלבים לעומת
בני ישראל".
האישה נותן פולחן ישוע על ידי הצבת את עצמה על הקרקע לפני אלוהים ,אומר" ,כן ,אנחנו כלבים ,אבל אפילו שהכלב יאכל
הפירורים שנופלים מהשולחן של אדוניהם".
עם כן האמונה כי ישוע הוא בן האלוהים ,ישו מעניק לה את אשר היא ביקשה אותו .חשוב על זה בהקשר שלו .האישה ,הכנעני,
קרוב לוודאי היה ללא השכלה בהלכות  Mosesאו עשרת הדברות ,אך היא רואה ישו בן האלוהים ,נותן לסגוד לו .זה אמונה טהורה
למדתי מכל הלב ,לא מתוך ידיעת החוק.

ישוע מאכיל ארבעת אלפים
 .אלוהים עזב משם ,הגיע כמעט עד הכנרת; עלה על ההר ואני התיישבנו שם .המונים הגדול בא אותו ,עושה איתם אלו שהיו עלוב,
עיוור ,טיפש ,נכים ועוד רבים אחרים ,והשליכו אותם לרגלי ישוע; הוא ריפא אותם ,Insomuch :ריבוי תהה מתי שהם ראו ,המטומטם לדבר
פצועים את כל ,צולע ברגל ,לעיוורים לראות :ו הם פיארו את אלוהי ישראלMatthew 15:29-31 .
ואז ישו לתלמידיו לו ואמר",אני חמול על ההמון ,כי הם ממשיכים איתי עכשיו שלושה ימים ,ואין לנו לאכול :ולא ישלח את אותם
משם צום ,שמא הם להתעלף בדרךMatthew 15:32 ".
תלמידיו אומרים לו",שממנו צריך יש לנו לחם כל כך במדבר ,כדי למלא שפע כל כך גדול?" Matthew 15:33
ישו נאום להם מנוחת עולם",כמה אוהבים לקבל אותכם?" ,הם אמרו",שבע ולאחר כמה דגים קטניםMatthew 15:34 ".
הוא ציווה את ריבוי לשבת על הרצפהMatthew 15:35 .
הוא לקח את שבע והדגים את ,ולא נתן תודה ,ו בלם אותם ,ונתן תלמידיו ,וגם לתלמידיו ריבויMatthew 15:36 .
הם כל מה אכלת ,מולאו :הם לקחו הבשר שבור ,מה שנשאר שבעה סלים מלאיםMatthew 15:37 .
הם אוכלים היו ארבע אלף גברים ,לצד נשים וילדיםMatthew 15:38 .
זה ריבוי של אנשים עזבו את בתיהם ,הלך בעקבות ישוע במשך שלושה ימים .זה שמו את אמונתם ואת חייהם בידיים של
אלוהים ואת בנו .הם היו בעקבות ישו ,רחוק המדברה בלבד בכל עיר ,בידיעה כי הם שמים את עצמם בסכנת רעב לצמא ,ובכל זאת הם
צעדו עם ישוע ,כי בו הם ראו שהם יהיו בטוחים ,מטופל .זה לא יכול היה להשיג באופן לוגי ,אלא על ידי אמונה באלוהים בנו.
זה באמצעות האירוע הזה כי ישוע מלמד אותנו שיעור חזקה; אם אתה בוטח באלוהים ,ולציית מצוותיו ,הוא ידאג לך .שאלוהים
ייתן לך את אשר אתה והמניפולציות בתמורה את פולחן אותו .בדיוק כמו זה אומר של הנס הזה ,אלוהים האכיל את ריבוי גדול של
אנשים ,הוא ייתן לך כי היית צריך.

סיפורו של ג'ונאס
מגיע גם עם הצדוקים הפרושים ,מפתה חושקת בו זה שהוא שהשמן אותם סימן משמים .הוא ענה ואמר להם מנוחת עולם",כאשר בא
הערב ,אתם אומרים ",זה יהיה מזג אוויר נאה :השמים הוא אדום .בבוקר ,זה יהיה מזג אוויר עבירה היום :השמים הוא להורדת ואדום O ".יה
צבועים ,יה ניתן להבחין את פניו של השמיים; אבל אתם לא ניתן להבחין את הסימנים של הפעמים :דור הרשעים ונואפת  seekethלאחר
סימן? אשר אין סימן תינתן בפני זה ,אך הסימן של הנביא ,ג'ונאס .הוא השאיר אותם ולא עזבMatthew 16:1-4 .
השיעור כי ישוע הוא מנסה ללמד ,זקני בית מקדש האלה ,אתה ואני ,יכול להיות מובן רק אם ניקח את הזמן והמאמץ כדי ללמוד
את סיפורו של ג'ונאס ,כך הוא לאן אני אקח אותך הבא .לא יעבור כל הפסוק בספר של יונה ,אני אשאיר לך לקרוא את כל זה ,אני במקום
רק לתת תגובה בנוגע פסוקים כי אני מחשיב רלוונטי ביותר להבנת אשר ישוע מדבר על.

יונה בורח מאלוהים
עכשיו המילה של אלוהים בא יונה בנו ספורו ,אומר ,",לך אל נינוה ,העיר הגדולה ,ולא לבכות נגדה; על רשעות שלהם הוא לבוא
לפני ".יונה 1:1-2

אלוהים קורא יונה "ללכת בעיר נינוה ,מלמדים את הבשורה כי הם ידעו שהם רשעים ,אז הם בתשובה".
אבל ג'ונה קם להימלט אל תרשיש הנוכחות של האל ,וירד  ;Joppaהוא מצא ספינה הולך תרשיש :אז הוא שילם את דמי הנסיעה
הימנו ,וירד לתוכה ,ללכת איתם אל תרשיש מן הנוכחות של האל .יונה 1:3

יונה שנשאר בפחד קולו של אלוהים ,במקום ללכת נינוה כפי ציווה לו לעשות ,הוא מנסה ללכת למקום אחר כדי לברוח קולו של
אלוהים.

הסערה
אבל האדון שלח רוח לתוך הים ,ושם היתה סערה האדירה בים ,כך הספינה היה כמו להיות שבור .יונה 1:4

אלוהים נתן יונה פקודה ,ויש כוונה יונה ממלא את אשר ציווה עליו .בסופו של דבר ,יונה הוא יצוק לתוך הים של האחרים
הספינה הוא על ,נבלעת על ידי דג גדול .במשך שלושה ימים ושלושה לילות יונה על בטנו של הלויתן ,והוא מתפלל לאלוהים מחילה
על חטאיו ,שהוא ברח מן האל .יונה חטאנו נגד אלוהים מסרב לעשות כפי שהיה ציווה לו לעשות .כולנו יודעים כי זה בלתי אפשרי
להישאר בחיים יותר מכמה דקות בבטן של לוויתן ,אבל ריבונו של עולם יש כוח לשמור אותנו מן המוות ,אז יונה התעמת עם החטא שלו
ויש לו זמן לחשוב על הרוע הוא חולל .עם זה הוא ואז הופך תפילה לאלוהים ,רוצים לבקש את סליחתו של החטא שלו.
כאשר הנשמה שלי התעלפה בתוכי נזכרתי האל :ובא לתפילתי לקריאתי ,בדרך למקדש הקדוש דע . .הם שומרים משקר איפור
לזנוח את הרחמים שלהם . .אבל אני אקריב לקריאתי עם הקול של חג ההודיה; אני אשלם את זה .אני נשבעתי .הישועה היא של האדון.
והקאתי לורד ויאמר הדג ,וזה את יונה על החוף .יונה 2:7-10

האמת באגדות או של אלוהים
נאמר לי על ידי יותר מאדם אחד כי זה סיפורים כמו זה למה שהם לא מאמינים באלוהים .אומרים שאי אפשר לשרוד בבטן של
דג או של נואשים אפילו במשך כמה דקות ואז לבד שלושה ימים.
אני להגיד לכל אלה שחושבים שכן זה בלתי אפשרי עבורך לשרוד בבטן של דג ,אבל זה בגלל שאתה לא יודע .אלוהים .רק
באמונה אתה יכול לדעת כי הסיפור הזה היא אפשרית ,כי אלוהים הוא הקב ה ,שיצר את היקום ,כל דבר קטן כמו להחזיק אדם חי בבטן
של דג ,הוא כאין וכאפס .כשאתה יודע אלוהים כי אני כבר מכיר אותו ,אין לי שום בעיה לא רק להאמין מתוך אמונה ,אלא לדעת
בוודאות ,כי הסיפור הזה נכון .אם היא נאמרת על ידי אלוהים אז זה האמת.

השיעור של הפרושים
נשאלת השאלה ,מה הסיפור הזה יש קשר למה ישו אומר את הפרושים ,הצדוקים? התשובה הולך כדלקמן:
ג'ונאס היה מרדן נגד אלוהים; הוא הפר את הפקודה של אלוהים ,וניסה למנוע האל על-ידי בריחה לארץ אחרת .ג'ונאס למד
לציית לאלוהים יש השלכות ,וכי יש מקום ביקום הזה אתה יכול לברוח ,אל שאלוהים לא תדע איפה אתה גם הינם לאלץ אותך לציית או
לתת לך משמעת.
אני לא חושב .לוציפר מבין זה ,כי הזמן שלו הוא בהישג יד ,אך הוא עדיין של המורדים נגד הדרכים של אלוהים .באשר
הפרושים ,הצדוקים את ,כל כוח ,עושר שלא היתה להם כל עוד בית המקדש עמד ,נלקח מהם כאשר אלוהים גרם המקדש להיהרס על ידי
הרומאים .עונש זה אולם הוא מתון עד מה מחכה להם את זה כל כך שנא את ישו ,כאשר הם יובא פעם נוספת עם ישוע ביום הדין.
זה היה הייעוד של אלוהים של כוהנים ,חונכים ,כדי למנוע את עם ישראל מאבד אמון ונופל לתוך הפגאניות ,על ידי לימוד
מכתבי הקודש של אלוהים .אבל זה היה השחיתות של הזקנים העושר והכוח שנוצר על ידי בית המקדש שגרמו להם למעשה להיות
הגורם של העם לאבד את דרכם.
לפחות ג'ונאס ראה את טעותו ,התחרט ,זקני בית מקדש רצח ישוע על הצלב ,ואני עדיין לא התחרט .ישוע מוסיף את השיעור
הזה הפסוקים הבאים.

היזהרו בבשורה שקרית של השטן
כאשר תלמידיו היו בצד השני ,הם שכחו לקחת לחם .לאחר מכן ישוע אמר להם",לוקחים להנחיות ,היזהרו לוון הפרושים ,הצדוקים
את ".הם חשבו בינם לבין עצמם ,אומר",זה כי לקחנו אין לחם" .אשר ישוע נתפס ,הוא אמר להם O",קצת אמונה ,למה הסיבה  yeבינכם ,כי
הביאו  yeאין לחם? Matthew 16:5-8
זה מובן לי .אף-על-פי השליחים של ישוע היה במשך זמן ,ללכת איתו ,ולשמוע את תורתו באופן אישי ,הם עדיין נכשל לראות
מי ישוע היה ,וזו הסיבה שישוע מתייחס אליהם כאל "קצת אמונה"-

יה עדיין לא מבינה ,אף אחד לא זוכר וחמש כיכרות הסלים חמשת אלפים וכמה יה לקח? גם שבע כיכרות הסלים ארבעת אלפים
וכמה יה נטל? איך זה אתה לא מבין שאני דברתי שהם לא יהיו איתך .בנוגע לחם ,יה צריך  bewareלוון הפרושים ,הצדוקים את?"
Matthew 16:9-11
ואז הבינו הם איך שהוא ציווה אותם להיזהר לא שאור לחם ,אלא של הדוקטרינה של הפרושים ושל את הצדוקיםMatthew .
16:12
מה אלוהים אומר תלמידיו הוא להיזהר התורה של זקני בית מקדש ,שהוא נפגם ,והוא כבר לא המילה של אלוהים אלא בבשורה
שקרית .השטן הוא הנסיך של שקרנים ,את  ,corruptorישוע הוא אזהרה שליחיו של זה.
אני רוצה שתבין כי הסיבה לכל זה רשום בספרי התנ ך היא כך גם עליך להבין כי הכנסיות של היום הם בדיוק כמו מושחתים
בטעות היו זקני בית מקדש .היזהרו ,מה הם מלמדים ,לקחת את הזמן והמאמץ כדי ללמוד על עצמך אם מה שמשפר לך הוא האלוהים
האמיתי ,או בבשורה שקרית של השטן.

כריסטיאן כנסיות
אלוהים מזהיר את ואני ,מהו שיש בבשורה שקרית ,אשר מלמדת הדוקטרינה השקרית שאינה של אלוהים אלא האויב שלו,
השטן ...פשוט תחשוב על זה ככה ,בית המקדש היה מרכז דתי ורוחני של העם היהודי .למרות זאת זה הושחת על ידי השטן ,אפילו זקני
בית מקדש שנכנעה לפתויים של השטן . .זה הפך לבית האלוהים הבית של דת פגנית יותר של פולחן האל .פלא קטן אלוהים גרם המקדש
להיהרס לא פעם אחת אלא פעמיים.
לחשוב ,שיש מאוד לבית האלוהים אשר נבנו כך ,כאשר המשיח הגיעו המלכות כבר מחכה לו ,היה אז להיפגם כי לא רק זה לא
לברך ישו בזרועות פתוחות כשהוא נכנס לתוכו על גב חמור ,כמו נבואה עתיקה אמר ,אבל הוא נלקח במקום לעינויים ,מותו על הצלב.
בבשורה שקרית אותו נדרשת היום ,אלה ראשי הכנסיות יש הושחתו על ידי בבשורה שקרית כמו זקני בית מקדש מהמאה
הראשונה היו פגומים .תתעורר! הזמן הולך ואוזל.

הסלע הכנסייה של ישו
כאשר ישוע בא אל חופי קיסריה פיליפי ,הוא שאל את תלמידיו ,אומר",מי הגבר אומר כי בנו של האדם אני "? והם אמרו",יש
האומרים כי הנך יוחנן המטביל :כמה ,אליאס; אחרים ,ירמיהו ,או אחד הנביאיםMatthew 16:13-14 ".
בפסוקים אלה ,ישוע הוא לברר של השליחים שלו " ,מי האנשים אומרים לי שאני  ".השליחים להגיב כי האנשים אומרים
שהוא גלגול של ג'ון ,או אליאס ,או אפילו ג'רמיה".
הוא נאום ועשיתם",אבל מי אמר לכם שאני?" Matthew 16:15
העם לא היה היתרון של היחסים האינטימיים עם ישו השליחים היה ,אז אלוהים שואל אותם " ,מי אתה אומר שאני ? "
 Simonפיטר ענה ואמר;"הנך המשיח ,בנו של האלMatthew 16:16 ".

אלוהים ענה ואמר לו",ברוכים  artאתה :Simon Barjona ,עבור בשר ודם לא הגולמיות חשף את זה בפני לך ,אבל אבי אשר בגן
עדןMatthew 16:17 .
ואני אומר גם לקריאתי",כי הנך פיטר ,מול זה רוק אני אבנה הכנסייה שלי; שערי הגיהנום וסמכויות לא יגברו עליהMatthew ".
16:18
הכל ,רוב כל מי מדברת על פסוקים אלה נמצאים תחת הרושם כי פיטר הוא הסלע של ישוע אשר מדבר ,זה פיטר אשר ישוע
אבנה הכנסייה שלו .בשפה האנגלית העתיקה זה נשמע נכון ,אולם בעת החלפת המילים עם היוונית המקורית משמעות שונה מציג דרך
אשר מגלה פעם נוספת של השטן נסיון להסתיר של אלוהים התכוון משמעותה ,באמצעות תרגומים חלקיים או כוזב ,ובכך הופכת למעין
אמת שקר.

פיטר הוא פטרוס
" מה שאומר "שלווה רוק ,נשבר ,בקלות הועבר או נטה אבן הנגף".
שם פיטר היוונית הוא"פטרוס
על מנת להבין ,זה לא פיטר ,אשר ישוע אבנה הכנסייה שלו ,אתה צריך להבין כי המילה היוונית המקורית להשתמש בו במקום
המילה רוק  ,כפי שנאמר על-ידי ישו הבאות" ,מול סלע זה ",היה פטרה ,אשר מוגדרת על ידי אמצעי ,גוש של סלע ,שאינו ניתן
להעברה ,קוסמי .אז אתה רואה ,פיטר הוא רק פטרוס ,ואילו ישוע אומר פטרה .המפתח להבנת זה נמצא ניסוחן הבאה של מה שישו אומר
על-ידי שילוב המילים היוונית המקורית:
ואני אומר גם לקריאתי",כי הנך פטרוס ,על פטרה אני אבנה הכנסייה שלי; שערי הגיהנום וסמכויות לא יגברו עליה.
"
כפי שאתה יכול לראות ,אני לקחו את המילים באנגלית הישן אשר נאמרה על ידי ישו ,החליפו את המילה "פיטר" ועם

"פטרוס" ,המילה "רוק"  ,החליפו את זה עם "פטרה" .וכך מציג את הניגוד בין מה ישו באמת מתכוון כדי.
שערי הגיהנום וסמכויות לא יגברו עליהMatthew 16:18 .
אלוהים אינו מתכוון לבנות כנסייה שלו של פטרוס ,אבל של פטרה .רק פטרה יכול לעמוד מול שערי הגיהינום ,לא חתיכה של
רוק ,אבל גוש של סלע ,שאינו ניתן להעברה ,קוסמית .אז מהי האבן על ישוע אשר הוא מדברים אז? כאשר אתה תראה את ארבעת
הפסוקים העליון ולשים אותם לתוך בהקשר של נושא זה הוא דיברו ,הכל צריך להיות ברור.

הנושא הוא לא פיטר
הנושא הוא לא פיטר ,אבל השאלה ששואל אלוהים",אבל מי אומר כי אני?" התשובה מיהו ישוע הוא הנושא את המשמעות של
המילה רוק .לכן ,הסלע (פטרה) אשר המשיח אבנה הכנסייה שלו הוא לא פיטר ,אך פטרוס לענות על השאלה אשר ישוע שואל".הנך
המשיח ,בנו של האל ".המשיח הוא בנו של האל ,וזה על הסלע אשר המשיח אבנה הכנסייה שלו .זה כל מה נתמך על ידי הנבואה של
החלום של המלך נבוכדנאצר ,הביטוי",אבן היה לגזור בלי ידיים.Daniel 2:34 ".

כדי לחזק כי ישוע אינו מתכוון שזה פיטר שעליו הוא נבנה כנסייה שלו ,ישוע מספק תצוגה לתוך הדמות של פיטר ,ולמה ישוע
מתייחסת אליו בתור "שלווה רוק ,נשבר ,בקלות עבר או נטתה על מועד סטון ",או כפי שאני למדתי לחשוב עליו ,ציור חכה .ישוע ואז
מגלה את האמת של היבט זה של פיטר ב הפסוקים בצע.
מאותו הזמן ואילך החל ישו כדי שהשמן בפני תלמידיו ,איך שהוא חייב ללכת אל ירושלים ,לסבול דברים רבים מנכבדי ועל ראשי

הכהנים ואת הסופרים ,ו להיהרג להיות מורמת השלישי היוםMatthew 16:21 .
ואז פיטר לקח אותו ,והחל לנזוף בו ,אומר",יהיה זה רחוק לך ,אלוהים :לא יהא זה לקריאתיMatthew 16:22 ".
אבל הוא הפך ,ואמר פיטר",צא ,שטן :הנך עבירה אליי :כי אתה  savourestולא על הדברים להיות של אלוהים ,אבל אלה להיות
גבריםMatthew 16:23 ".
ישוע הראשון אומר תלמידיו מדוע נשלח על ידי אלוהים ,ואת זמנו נגמר וכי הוא צריך לסבול בידי זקני בית מקדש .פיטר לשמוע כי ישו
חייב למות מוכיח זאת ומסרב כי זה אמור לקרות לישו .זה מה מראה למה פיטר הוא פטרוס בקלות הועבר או נטתה , .אמרו לו כי זה רצון
האל ,ובכל זאת הוא מוכיח את זה .זה סירוב זה על ידי פיטר לקבל דבר האלוהים כפי שאלוהים דיבר זה ,למה אלוהים קורא לו השטן ,כי
הוא על אי-ציות האלוהים .זה לא מישהו שהיית רוצה לבנות את הכנסייה של ישו כי הוא הראה כי הוא לא יכול לשאת את שערי
הגיהנום.

שמירת באלוהים
ואז אמר ישו בפני תלמידיו ,אם כל אדם יבוא אחרי ,לתת לו להתכחש לעצמו ,לקחת את הצלב שלו ,אחרייMatthew 16:24 .
נאמר לי פעמים רבות אשר יישמרו כל שעליך לעשות הוא מכריז ישו המושיע שלך .פסוק זה אומר לי שזה שקר .ישוע אומר כי
עליך מונע מעצמך .יש לך מושג מה זה אומר?
בשבילי זו הכוונה  .אבי ,כל שאני ,איני מבקשת ,כל זה אני מקווה בשביל לתת תהילה לאבא שלי ,בפעולות שלי ,במילים שלי,
בסגידה שלי איתו .מה שאני רוצה זה לא חשוב ,אלוהים נספק בשביל הצרכים שלי כל כך לרצות משהו יותר מאשר מה שאני צריך זה
טיפשי .מה אנחנו צוברים במהלך החיים האלה בדברים הגשמי ,ערך ,הכניסה לגן עדן ,אז עדיף להשקיע זמן ואנרגיה בחיפוש אחר עושה
את רצון האל ,ולא בחיפוש אחר דברים הגשמי שלנו.
עבור מי שיציל את חייו .יפסיד זה :יומת יאבדו את חייו .עבור מה אמצא אותוMatthew 16:25 .
אם בגלל שלך אמונה וסגידה ,אתה נרדפים והן על צריך להיות על מוות בגלל זה פולחן ,ואתה ניתנת בחירה ,למוות עם שם
האלוהים על שפתייך ,או לחזור בו ,הוד סגידותך ,ובכך יחוסו על המוות הזה ,מה הן ההשלכות של כל אחת מהבחירות?
תוצא להורג בשם ישוע ,תאבד את החיים ,אבל אתה לקום לתחייה לתוך חיי נצח .כפי שישוע מת מוות נוראי לטובת ,אז גם
אנחנו יידרש לעבור תקופה של כאב וסבל לפני שנמות? המשרת הוא לא יותר טוב אדונו .מה שזה אומר זה אם הבסיס הוא נרדף ,אז
כך גם יהיה המשרת להיות.

שהעלימו את האמונה שלך עשוי או עלול לא לחסוך לך שמשכיבים מוות ,אבל יהיה אז לותר חיי נצח יש רק מוות נצחי להסתכל
קדימה .בזמן שכולנו נמות ולאחר זמן תצטרך לעמוד לפני אלוהים להישפט .הוא אמר ששום דבר מסוים מלבד מוות ,מיסים ,אבל דבר
אחד הוא מסוימים ,יום הדין ,אתה נותן חשבון חייך בן תמותה.
בשביל מה הוא אדם מרוויח ,אם הוא יהיה להשיג את כל העולם ,ולאבד את נשמתו? או מה יהיה אדם לתת תמורת נשמתו?
Matthew 16:26
אם בחיים האלה תפנה את גבך לאל ולא לרדוף אחרי זה עולמות עושר ,כוח ,יוקרה ,בסופו של דבר כולנו נמות ,רק בתור אחד
אשר נתן את חיי לאלוהים מאז מציאת האמת של אלוהים ,אני יודע כי אני יקום לתחייה לתוך חיי נצח ,אני גם יודע מי להכחיש את
אלוהים ולהעריץ את הדברים של העולם הזה  ,לעולם לא? ייכנסו לגן-עדן ,אבל תדע רק מוות נצחי.

זה לא מאוחר
שיהיה ברור ,אני לא חשבתי כפי שכתבתי רק עד גיל  .58לפני שהלכתי לאיבוד בגלגול הזה במרדף אחר הדברים שלה .במאי ,2009
אלוהים נגע בי ,ואני מאותו הזמן עד שאני אמות ,יהיה עובד בשירות של .אלוהים ,זה אומר ,שזה לא מאוחר מדי בשביל מישהו .אם
להתחרט על חטאיך ,לבקש מאלוהים לסלוח לך ,גם אתה יכול להיוושע ,ללא תלות בגיל שלך או אילו חטאים אתה ביצעו בעבר.

תהילה של אלוהים
עבור בנו של האדם יבוא תהילה של אביו עם המלאכים שלו; ואז הוא אגמול לכל אדם על פי עבודותיוMatthew 16:27 .
החצי הראשון של הפסוק הזה ,ישוע הוא נותן נבואתו של השנייה .זה באותו הזמן לכל מי להגשים את דעתו של מי הם הקדושים,
תתוגמל .ישוע מגדיר הקדוש של אלוהים ,אלה אשר לשמור על המצוות של אלוהים ,יש העדות של ישו הנוצרי .לדעת כיצד הוא משתלב
הגדרה זו חשובה ,נשמה נצחית הוא תלוי זה.
מצוות האלוהים הם עשרת הדברות .אתה שומר את עשרת הדברות ,ולא רק כמה מהם אבל בכל ?10
" המילה "עובד" לא אומר העבודה שאתם עושים כדי לשים אוכל על השולחן שלך ,גג מעל הראש .המילה
הביטוי" ,על פי עבודותיו,
"עובד" בשימוש ב פסוק זה מתייחס המאמץ שהשקעת הופך להיות אחד עם אלוהים ,או כמו  Paulלשים את זה ,ללכת ברוח של האל.
אתה לא חושב שזה חכם לגלות מה זה אומר; מכיון שאין זה חלק של ישוע ההגדרה של מיהו הקדוש של אלוהים?

עדותו של ישוע היא כפולה
עדותו של ישוע היא כפולה .עדותו של ישוע הוא כל הוא מלמד כפי בספרי הברית החדשה ,כמו גם מה שהוא ,אלוהי היקום,
לימד אותנו בברית הישנה .ישוע גם העידו לנו שהוא אלוהי היקום בגופו של אדם.
באמת אני אומר לכם ,להיות"קצת עומד כאן ,אשר עוד לא טעם המוות ,עד שהם רואים בנו של האדם בא בממלכה שלו".
Matthew 16:28

לאחר שיש לקרוא פסוק זה ,ישנם כמה זה אפשר לומר שדיבר ישו שקרית ,עבור כל מי עמד איתו כשהוא דיבר המילים האלו
כבר מתו ,ביאתו השנייה של ישוע שעוד לא התרחש .לחשוב שזו תהיה טעות ,קריאת מילים שאינם קיימים ,על ידי שינוי המשמעות של
אלו כתובים .ישוע לא אומר על ביאתו השנייה שלו ,אבל אלה שנמצאים איתו .יוכל לראות אותו להיכנס אל ממלכתו . .זה האמת ,כי
כאשר הם עמדו מסביב וראיתי ישוע נלקח לתוך העננים השמים; לאותם האנשים ראה את ישו להזין לתוך ממלכתו.

אליאס חייב לבוא לפני המשיח
לאחר שישה ימים ישוע לקח פיטר  ,Jamesג'ון אחיו bringeth ,אותם לתוך הר גבוה לגזרים ,ואת השתנו לפניהם :פניו לזרוח כמו
השמש ,לבוש שלו היה לבן כמו האורMatthew 17:1-2 .
הביטו ,שם הופיעה ועשיתם  Mosesאליאס מדבר איתו .ואז ענה פיטר ,ואמר בפני אלוהים",אלוהים ,זה טוב .עבורנו להיות כאן:
אם כרצונך ,תנו לנו להפוך כאן שלוש בסוכות( ,מקדשים); אחד לך ואחד עבור  Mosesואחד עבור אליאסMatthew 17:3-4 ".
תוך שהוא (פיטר) כבר דברתי ,הביטו ,ענן בהיר האפיל עליהם :והנה נשחתה קול מתוך הענן ,אמר",זה בני ידידי אשר אני מרוצה;
הקשיבו לוMatthew 17:5 ".
כאשר התלמיד שמע את זה ,נפלו על פניהם והם היו וכואבות מפחד .ישוע בא ,נגע בהם ,כאמור ,",ולא תחשושMatthew 17:6 "..
כאשר הם היו הרימו עיניהם ,הם ראו שום גבר ,להציל את אלוהים בלבד .כפי שהם ירדו מן ההר ,ישוע דרש מהם ,אומר",לספר
החזון איש ,עד בנו של האדם להיות לתחיה מהמתיםMatthew 17:7-9 ".
תלמידיו שאלתי אותו ,אומר",למה ואז אומרים הסופרים שמגיעים אליאס חובה הראשון?" Matthew 17:10
אלוהים ענה ואמר להם",אליאס באמת יהיה הראשון הגיע ,לשחזר את כל הדברים .אבל אני אומר לכם ,כי אליאס הוא הגיע כבר,
הם ידעו אותו לא ,אבל עשו לו בכלל הם רשומים .כנ ל גם בן האדם יסבול מהם ".לאחר מכן התלמידים הבינו את דברתי הוא יוחנן המטביל.
Matthew 17:11-13

כוח האמונה
באותו זמן הגיעו התלמידים בפני אלוהים ,אומר ?",מי זה הגדול ביותר ב ממלכת גן עד"ן ישוע קרא ילד קטן לו ,ואת להגדיר אותו
במרכז ,ואמר",טורוס ,מלבד  yeלהיות מומר ,ולהיות כמו ילדים קטנים  yeיהיה לא להיכנס למלכות שמיםMatthew 18:1-3 .
? את מבינה מה אלוהים אומר פסוק  3לעיל ישוע אומר שעלינו להיות המרה .אתה בטח שואל ,שהומרו ממה? ישוע אומר לנו.
אנחנו צריכים להיות כמו ילד קטן; ולקבל אלוהים של כאשר היא ניתנת בבשורה הקדושה שלו; אחרת אנחנו לא ייכנסו לגן עדן .בעשיית
כל כך שאנחנו יומרו לאלו .ולא מצייתים את המצוות של אלוהים ,אלה מי לציית לקבל ,בפועל ,את המצוות של אלוהים.
יומת ולכן יהיה צנוע את עצמו כילד הקטן הזה ,אותו הדבר הגדול ביותר במלכות השמים .מי יקבל ילד קטן אחד כזה על השם שלי
 receivethלי .אך מי יהיה לפגוע אחד הקטנים האלה אשר מאמינים בי ,זה היה יותר טוב לו כי כאבן ריחיים נתלו על צווארו ,וכי הוא טבעו
במעמקי היםMatthew 18:4-6 .

פסוק  4שופך אור על משמעות זו .ישוע לא אומר שאנחנו חייבים לחזור .הנוער שלנו ,אבל זה אנחנו חייבים לחזור התמימות
שהיו לנו לפני החיים פגום אותנו .עלינו לקבל שציוויים מוסריים שישה שמציבה עשרת הדברות ,ולא להחזיר את האישיות והאופי שלנו
לזה של ילד ,להטביע האלה בענייני של אלוהים על הנשמה שלנו ,שטיפת כל התכונות האלה-אישיות מכניסים לנו התנגדות ציוויים
מוסריים  6של אלוהים .על ציוויים שישה האלה ,עלינו גם לקבל את המוסר ללמד אותנו על ידי ישוע ,אשר מהווים חלק להיות כלול
בתוך הברית החדשה עם אלוהים . .זה תהליך זה של לידה מחדש ישו הדוברת של...
אבוי לו בשל עבירות! זה צריך להיות כי עבירות לבוא; אבל אבוי לאיש הזה על ידי מי יבוא עבירה! Matthew 18:7
לשים לב  yeבז לא אחד הקטנים האלה; כי אני אומר לכם",גן עדן בתוך מלאכים שלהם תמיד ראו את פניו של אבי אשר בגן עדן.
עבור בן האדם הוא בא להציל את אשר אבדMatthew 18:10-11 .
בישוע ,אנו יכולים להיגאל כמו היינו אבודים בורות ,חטא ,אנו ניגאל דרך הידע .והלידה מחדש של האישיות והאופי המוסרי
שלנו.
גם כך זה לא רצונו של אביך אשר בגן עדן ,זה אחד הקטנים האלה צריכים להכחדMatthew 18:14 .
כוסיות וילדים יקרים לאלוהים כי ,הם חופשיים על חטאי העולם הזה ,ולכן ידעו עדן כל עוד הם נשארים טהור .אם אדם צריך
אדמה ילד ,להסיר ממנו את הטוהר שלו ,האיש הזה ידע את מלוא משמעות זעמו של אלוהים.
 ,35 - Matthew 18:12ישוע מלמד כי מחילה של אלו שלא עשו הרשע נגדנו הוא מרכיב בתהליך לידה מחדש .אם מישהו
עשה לך חולה ,לא לכעוס עליהם או לגנות אותם או שונא אותם ,אבל במקום לנסות להתפייס איתם ,ואם זה לא יצליח ,פשוט לשקול
אותן לא של אלוהים ,לכופר ,ובסוף כל קשר אותם .אבל אם הם מוכנים להשלים ,אז רכשנו אח וחבר .אולי דרך הדוגמא שלכם הם
יכולים להיגאל באלוהים .לאף אחד זה אבד ,אשר ,נגאל באלוהים .אם עשיתם את נותנים תהילה לאלוהים דרך השירות שלך אליו
מישהו? באת במגע מומרת ,ואז אתה הראית את תהילת האל דרך הפעולות שלך.

להתגרש לבן הזוג שלך
הפרושים גם בא לו ,מפתה אותו ,ואני אומר לו",זה כדין לגבר לכלוא את אשתו למען כל?" Matthew 19:3
אם אלה הפרושים הבינו את זה או לא ,השאלה הזו יש קשר ,הדיבר השביעי:
אתה לא ואזי נואפים .אקסודוס 20:14

ישוע מגלה כי הוא מבין זה בתשובה שלו ,זה אומר כי עוד פעם ישוע נותן הוראה בדבר עשרת הדברות .אם אתה עדיין ,אחרי
כל זה שכתבתי עד כה ,מקבל את עשרת הדברות היו שניתנו מיושן על ידי ישוע ,או כי הם היו הבנה זמנית בין אלוהים לבין היהודים ,אז
אני חושש שאת באמת אבוד.

גבר ואישה
הוא ענה ואמר להם מנוחת עולם",אתם לא קראתי ,כי הוא אשר גרם להם בהתחלה עשה אותם זכר ונקבהMatthew 19:4 .
" האיש שאלוהים ייסד על כדור הארץ על היום השישי של יצירת .ואז
" הוא הפניה אל אלוהים הבורא",הם
"הוא אשר גרם להם,
" לא שני אנשים או שתי נשים ,רק זכר ונקבה.
ישו נותן ההגדרה של אלוהים של מה מהווה זוג נשוי" ,זכר ונקבה,
אז אלוהים ברא את האדם בצלמו ,בצלם אלוהים ברא הוא לו; זכריים ונקביים שנוצר הוא אותם .בראשית 2:27

(ישו) אמר",עבור מטרה זו תהיה גבר לעזוב אביו ואמו ,ולא יהיה קליב לאשתו :והם טוויין יהיה בשר אחד?" Matthew 19:5
כאשר גבר ואישה נשואים הם מפסיקים להיות אנשים נפרדים אחד מהשני ,אבל להיות כמו בשר אחד ,חלק מן השלם ,עדיין
נפרדים בגוף .זה כולה היא משפחה ,ואילו לפני כן הם היו יחידים.
דרך נוספת להבין את זה היא להסתכל על זה על רקע התפיסה של הילד .האב נותן מעצמו את הזרע שלו ,האמא נותנת מעצמה
ביצה ,כאשר הם משלבים בתפיסה ,השניים הפכו אחד .הזרע של האב היו חיים זה נגזר מן האב והיה הביצה של האם החיים נגזר מן
האם .כאשר השניים מחוברים בתפיסה ,הם ניתנים על ידי אלוהים חיים משל עצמו ,נפרד ממנו האימא ואת האבא . .זה בדרך הזאת,
יצרתי אותך ,ואתה ככזה להיות ילדו של אלוהים.
לאחר שני אלה הם חברו יכול להיות אין להפריד אותם שוב ,הם הפכו להיות בשר אחד .בנישואים ,אלוהים רואה זאת באותו
האופן .שני אנשים מחוברים בנישואין כדי להיות בשר יחיד או יחידה ,נפרד מן ההורים.
הזין מהירה של האי הם לא טוויין יותר ,אבל אחת בשר .מה ולכן חיבר האל ,אתן לא אדם להפריד בינהםMatthew 19:6 .
כי אילו לך להפוך כל משפחה ,משפחה מתחיל עם שניים ,ואני חייב לא להיקרע לגזרים על ידי פעולות או חוקים של גבר פסוק
זה גם אומר לי כי כל חוק האזרחים יוצר מצב של נישואין בין סוג אחר של זוג מאשר גבר לאישה הוא גם נוגד את דבר האלוהים.
כאשר גבר ואישה הם חברו יחד כבעל ואישה בנישואין ,הם נישאו לחיים בעיניו של אלוהים .לא משנה אם אתה נשוי הגדרה
דתית או סביבה אזרחית או בקפלה וגאס וויל ,אתה נשוי תחת תורתו של אלוהים ,אין חוק או פעולות של אנשים יכול לשנות את זה.
עם תשובה זו הפרושים ואז לשאול שאלה נוספת ,עדיין מנסה לפתות את ישו.

 Mosesשל החוק
הם אומרים לו",למה עשית  Mosesאז הפקודה לוותר על כתיבת הסכם גירושים ,ולשים אותה?" Matthew 19:7
 Mosesאמר":כאשר אדם לקח ,ואם נשוי לה ,וזה בא להעביר היא למצוא טובה בעיניו ,כי הוא הגולמיות מצא כמה טומאה בתוכה:
אז תן לו לכתוב לה הסכם גירושים ,לתת את זה ביד שלה ואני אשלח אותה מהבית שלו ".דברים 24:1

אני לכלול לעיל כדי להראות כי על פי החוקים שניתנה לעם ישראל על ידי  ,Mosesלהתגרש בן הזוג שלך היה מותר .ישו יש
תגובה לקונפליקט הזה ברור עם מה ישו רק הורה.
ישוע נאום להם מנוחת עולם Moses",בגלל קושי לבבות סבלה אותך כדי לכלוא את נשותיכם :אבל מההתחלה .זה לא היה כך".
Matthew 19:8
זו דעתי אם  Mosesסבלו גירושים בתנאים אלה ,אז כך גם עשה אלוהים .מה שאני רואה בתשובה של ישוע הוא אלוהים לתקן
את אשר נפגם על ידי המסורת של הגברים ,וגם לא שינוי כוונתו של אלוהים על הנושא הזה ,ולכן ישוע מתייחס ל "מבראשית" אשר
הוא הפניה יום השישי הבריאה ,אלא גם עם כניסתה של חוה לאדם .לפני ערב ,אדם היה לבד בעולם .אלוהים רואה צורך  Adamsעבור
חברות נתן איב לנישואים עם אדם .זה יוצר את אדם אחד ואת  templetאישה אחת.
אתה יכול לראות בסיפורו של אברהם איך שנולד (יצחק) של אשתך החוקית (שרה) ,אברהם ניתנת העדפה על הילד (ישמעאל)
נולד פילגש (הגר) .זה מראה לי כי למרות אלוהים נסבל מספר נשים ,הוא עדיין נתן העדפה לילדים של אשתו החוקית הראשונה .זה ואז
עוד יותר נותן תמיכה  templetאישה אחת אדם אחד.

 .חוץ ניאוף
אני אומר לכם",יומת יהיה לכלוא את אשתו ,אבל זה בשביל ניאוף ,תינשא אחרת committeth ,ניאוף :ואת מי  marriethלה אשר
לשים משם נואפיםMatthew 19:9 ".
בפסוק זה ,ישוע היא להאדיר נותן שיעור בדבר האל המצווה השביעית ,אבל הוא גם בונה על המשמעות שלה על מנת למנוע
כל מסורות שגויות בעתיד תחילת העבודה .רק כאשר אחד את השני ,בעל או אישה ,לעסוק ניאוף ,אלוהים מתיר גירושין ,חוץ מזה,
נישואים זה לכל החיים.
ב כל כך עד כה קראת בדפים האלה ,שניסיתי להראות לך כי ישוע מלמד אותנו את אשר מתבססת על קרן שקבע את עשרת
הדברות .בפסוקים האחרונים ,אתה רואה בעצמך ,בצורה מאוד ברורה ,זה לא רק ישו מלמד אותנו את עשרת הדברות ,אבל הוא כמו
אלוהים בדמות אדם ,הוא הרחבה על המשמעות של ציוויים מוסריים  6ברשימת עשרת הדיברות .בעניין זה דעתי כי הוא חושף שקריו
של השטן על השקרים כי הם אשר כמו השטן אמר לנו ,עשרת הדברות היו שניתנו מיושן על ידי ישוע על הצלב ,עשרת הדברות היו רק
סידור זמני בין יהודים לבין אלוהים ,במילים אלה מפיו של ישוע וכך נדע אלו הם שני השקרים של השטן.

להרוויח חיי נצח
הביטו ,אחד בא ואמר לו",טוב אמן ,דבר טוב מה אני אעשה ,כי אולי יש לי חיי נצח?" Matthew 19:16
זוהי שאלה בגיל זקנה .מה עלי לעשות כדי לקבל חיי נצח?  .אני עדיין נדהם כי אותו נכתב בתנ ך עבור כל אלה 2,000
האחרון פלוס שנים ,עדיין השאלה עדיין מתבקש למרות התשובה נמצאת כאן כדי שכולם יוכלו לראותו.

ישו אמר לו האלהים"למה  callestאלף לי טוב? אין טוב אבל אחד ,כלומר ,אלוהים :אבל אם תעזבנו להזין לתוך החיים ,לשמור
המצוותMatthew 19:17 ".
כאשר ישוע אומר להיכנס לחיים ,הוא אינו מתכוון את החיים ,החיים האנושי ,הוא מתייחס חיי נצח .כפי שאתה יכול לראות,
ישוע אומר לנו ,על מנת להיכנס לתוך חיי נצח; עליך לשמור המצוות ,כלומר את עשרת הדברות .כך יכולים להיות בלבול לגבי המצוות
אשר ישוע מדבר על אלוהים גורם האדם הזה צריך לשאול את השאלה הבאה.

שתי קבוצות של מצוות
הוא( ,הגבר) נאום לו( ,ישו) ,אשר (מצוות)? ישוע אמר",עשה שום רצח אתה ואזי לא תנאף ,לא תגנוב ,ברעך עד שקר ,לכבד את
אביך ואת אימך :ואהבת  thyשכן כמו את עצמךMatthew 19:18-19 .
ישוע היא פשוטה",יקרת המצוות ",זה אומר כי התשובה"מה אעשה כדי לרשת את חיי נצח?" הוא לשמור על עשרת הדיברות .אם
אתם רוצים חיי נצח ,עליך לשמור את המצוות של אלוהים.
למרות ישוע רק מזכיר חמש מתוך שש מצוות מוסריות ,עוזב את העשירי שהוא "שלא תחמוד" ,הוא זקוק רק הזכיר ,כי הוא
מדבר עם יהודי מהמאה הראשונה יבין כי כאשר אחת המצוות של אלוהים מוזכר ,כל אלה נועדו . .אני חוזר ,אם אתה רוצה ללכת לגן עדן
חיי נצח ואז תעשה מה אלוהים אומר לנו לעשות ,לשמור עשרת הדיברות.
בתנ ך ,ישנן מצוות רבות ,הם יכולים כולם להיות שבור למטה בין שתי קבוצות:
עשרת הדברות ,נכתב על ידי אצבע אלוהים על שתי טבלאות של אבן:
מעשרת הדיברות נכתב על ידי ידו של האדם:)Moses( ,
האיש הזה מבקש ישו ליתר דיוק תשובתו .כפי שאתה יכול לראות ,ישוע מפרט חמש ציוויים מוסריים  6ברשימת עשרת
הדיברות ,בנוסף את המצווה כי הגיע להיות המכונה המצווה השנייה של ישוע.
עשה שום רצח .הדיבר השישי .
אתה ואזי לא תנאף .המצווה השביעית .
לא תגנוב .הדיבר השמיני .
ברעך עד שקר ,המצווה התשיעית .
לכבד את אביך ואת אימך .הדיברה החמישית .
רק העשירית המצווה ,אשר כתובות ציווי מוסרי באותה מידה ,היא נעדרת מהרשימה שלו .האם זה אומר כי הוא שכח את זה ,או
שזה כבר לא יש מטרה ,ולכן מיושן? אני חושב שלא ,כי אלוהים נותן במקום הדיבר העשירי ,אשר הגיע להיות המכונה המצווה השנייה
של ישוע .המצווה השנייה של ישוע חובק את כל עשרת הדיברות ,כולל לא תחמוד.

זכור :בדיון הקודם שלי בנוגע את שתי המצוות של ישו ,כי השני היה סוג של הראשון ,הראשון הצביע על לשמור על עשרת
הדברות כמו נותן הגדרה של איך להפגין את אהבתם לאל .אם עד נקודה זו היו כל ספק בדבר אם ישוע מלמד אותנו את עשרת הדברות,
הספקות עכשיו להסירם.

לקבל את דבר אלוהים
בדוגמה לעיל ,אלוהים אלוהים אמר כי הן המצוות אשר אתה צריך לשמור ,אם אתה רוצה ללכת לגן עדן הם עשרת הדברות.
אלוהים דברו זה ,לכן זה נכון .אם הכנסייה שלך מטיף עוד משהו שסותר את אשר ישוע-שאלוהים דיבר ,ואז שהוא מטיף לו שקר ,זה
צריך .לספר לך כי הכנסייה שלך הוא לא של אלוהים .אם הכנסייה שלך לא של אלוהים ,אז מי זה זה נותן פולחן לקבר?

 .בוא לטייל עם ישו
האיש הצעיר נאום לו האלהים"לדברים האלה יש אני המשכתי מהילדות שלי :מה שחסר לי עדיין?" Matthew 19:20
אדם זה אומר ישוע כי הוא חי על ידי כל עשרת הדיברות מאז נעוריו.
ישו אמר לו האלהים"אם תעזבנו להיות מושלם ,לכי למכור את זה ,ותן אותו לעניים ,והיא תהיה אוצר בגן עדן :ובוא אחריי".
Matthew 19:21
התנ ך מלמד אותנו ,כי האל בברית הישנה ,ישוע האלוהים של הברית החדשה ,שניהם אומר לנו" ,אוהבת אותי ,לציית לי,
סוגדים לי ולשמור מצותי ",זה כי הם אותו הדבר .אלוהים .כאן ,לעומת זאת ,ישו רק הוסיפה דרישה נוספת באופן אמיתי ונכון של לסגוד
לו .לתת כל הגשמי רכושך משם ,ולאחר מכן ללכת הליכה עם ישו.
? אתה רואה את זה באור אותו לעשות ישו פשוט לא סיפרת לאיש הזה כי כי הוא חי את חייו בתוך הפרמטרים שמכתיבה עשרת
הדברות ,אם הוא נותן את כל רכושו ,באה והולכת איתו ,ישו ,הופך להיות השליח אחרת ,תהיה לו את מתנת חיי הנצח? האיש פשוט
שהוצעה לו חיי נצח ,לגן עדן ,מה התגובה שלו?
אבל האיש הצעיר שמעה את האמרה הזאת ,הוא הלך משם נוגה :כי היה לו רכוש גדולMatthew 19:22 .
כפי שאתה יכול לראות ,האיש היה מוכן לתת את כל רכושו הגשמי ,אפילו לא בשביל ההבטחה של חיי נצח .אני רואה את זה
בתור האגם של האיש האמונה שישוע היה אלוהים בדמות אדם ,או את אחיזתו העושר של העולם הזה ,בצירוף ההבטחה של חיי נצח,
וכניסה לגן עדן.

מי מכן ניתן לשמור?
אתה צריך לשים לב זה ישו לא אומר כי אדם זה לא אלך לגן עדן שאני לא מוכן למסור את העניים כל ברשותו ,אבל אני רוצה
להבין לעומק מה אלוהים אומר ,אני מרגיש זאת יותר בגרסה בספר של מארק של האירוע הזה.

לא נשמר על ידי עובד לבד
הם היו מופתעים מתוך המדד ,אומר בינם לבין עצמם",מי מכן ניתן לשמור?" מארק 10:26
וישו מסתכל עליהם נאום",עם גברים זה בלתי אפשרי ,אבל לא עם אלוהים :כי עם אלוהים וכל הדברים אפשריים .מארק 10:27

ואז פיטר ענה ואמר לו",הנה ,נטשו כל ,ואנו עוקבים; מה יהיה לנו לכן?" Matthew 20:27
 .יש לך פלא למה הם היו שואלים את השאלה הזאת? אם אדם חי את חייו מצייתת לתורת האלוהים ,ואתה עדיין לא יכול
להיכנס לגן עדן ,אז איזו תקווה החוטאים עלינו?
כפי שאתה אולי זוכר ,כאשר פיטר ואחיו יצאו לסירת הדייגים מתכוננים להפליג ,ישוע עבר ,שאל אותם לבוא .ללכת איתו ,הם
מיד ,מניחים בצד מה שהם עושים ,ללכת עם ישו .פיטר ואת אחיו לא היו עשירים ,אבל היה להם את הספינה שלהם ואת העסק שלהם
כמו דייגים .אך לא אנשים של עושר ,הם הפכו את גבם על כל זה היה להם ,ללכת עם ישו.
מה פיטר אומר .הנה ,זה שהשארנו את כל מה שהיה לנו כדי להסתובב איתך ,אז זה אומר כי אנו להיכנס לגן עדן ,חיי נצח? ישוע
לא התשובה מוסתרת באופן ישיר ,אך הוא אומר את זה:
ישוע אמר להם Verily",אני אומר לכם ,זה יה אשר עקב אחרי ,במערכת ההתחדשות כאשר בנו של האדם ישב על כס המלכות של
התהילה שלו ,יה גם נשב על שנים-עשר כסאות מלכות ,אם לשפוט את שנים עשר שבטי ישראל.
ואת כל מי הציע שכוח בתים ,או אחים או אחיות ,או אבא ,אמא ,או אשתו ,או ילדים או קרקעות ,למעני ,תקבלו ,hundredfold
ויירשו חיי נצחMatthew 20:28-29 ".
מה אלוהים אומר ,הוא את התגמולים שלהם יהיה "יריעה ",בעולם לבוא חיי נצח.
אני תוהה ,האם זה באמת? מה אלוהים אומר האיש ששאל כיצד יורשים חיי נצח כדי לקבל הבנה מלאה של מה שישו אמר,
תחילה עליך לפנות אל הדיבר הראשון של ישוע" ,אהבת אלוהים עם כל הלב שלכם ,הנשמה ,ונפש" .כפי .הראו ,זו מושגת על ידי
שמירה על עשרת הדיברות .יש עוד אולם ,את המשמעות המלאה של מצווה זו .עליך להציב אלוהים מעל הכל בחיים שלך .על ידי חובק
במוסריות של עשרת הדיברות ,שהופך אותם משלך ,באישיות באופיו ,להביא אותך קרוב יותר להיות "עם אלוהים אחד ",או "להיות
ברוח ",אבל אין הוא עוד משהו צריך להיות מושלם באמונה שלך .אתה חייב להאמין ולהבין ,כי כל מחזיק ,עצמו ,יש ,כל עושר ,כוח ,ו
יוקרה להשיג בחיים האלה ,זה כלום לעומת .אלוהים ,אם אתה צריך לא סגדו לו כמו שהוא פקודות .אז כאשר האיש הזה ,יכול לא לתת
את כל עושרו ,הליכה עם ישו ,הוא גילה כי חסר לו דרישה זו האחרונה ,לאלוהים אהבה עם כל הלב שלך ,נשמה ונפש.

רבים ייקרא
אז האחרון תהיה הראשונה ,והאחרונה הראשון :עבור רבים ניתן לקרוא ,אבל נבחרים אחדיםMatthew 20:16 .
פסוק זה חשוב מאוד להבין לאלו המאמינים כי הם נשמרים כבר המשיח . .אני הטובה ביותר להציג את זה דרך נוספת של
חוויות אישיות שלי.

שלוש האחיות שלי הייתה האמונה הדתית מאז שהם היו ילדים . .הם עכשיו שלהם שישים ,שבעים של ...הם באו לפולחן האל
ארוכה לפני .הייתי בחדר שלי חמישים לפני שגיליתי האלוהים האמיתי.
האחיות שלי הם חברי כנסיות זה מציית עשרת הדברות ,כי הם צופים ביום הראשון של השבוע (א') את השבת ,ולא ביום
השביעי של השבוע כמו זה הוא מפורש את הדיבר הרביעי.
 .אני בטוח שזה בגלל זה באתי להבין על הבשורה הקדושה ,כי אני נאמן רצון האל ,ולא אי ציות .לכן ,למרות אחיותיי היו קודם
לתת פולחן ,הם יהיו האחרונים אם בכלל לגן עדן .אני בטוח כי אני לעלות לשמים ,אז האחרון יהיה הראשון . ,אך אני חושש כי האחיות
שלי ,האחרון הראשון ,יצטרכו לעמוד לפני אלוהים ביום הדין לתת חשבון על חטאיהם.
גם לי יש בן דוד אומר לנו כי בשנות העשרה שלו הוא היה אלוהים נגע בי ,זה נתן לו השראה להפוך קלי ,הוא מאז הקימה
הקהילה הלא דתי קטן משלו .אני רואה זה להיות נגע על ידי אלוהים הוא הוזמן על ידי אלוהים כדי לתת סגידה לאלוהים כמו שאלוהים
ציווה ,הוא להיות אחד מיני רבים מוזמן על ידי אלוהים.
דודי לא הפניתי לאלוהים לחינוך שלו ,כדי ללמוד מה זה היה זה רצון האל עליו ,אבל החליט בשביל עצמו כי הוא רצה להיות
כומר .בן דוד שלי הפך במקום זאת שר כנסייה פרוטסטנטית שלו חינוך והדרכה.
בפסוק זה ,Matthew 20:16 ,דבריו של ישוע הם עמוקה .עבור רבים ניתן לקרוא ,אבל נבחרים אחדים .דודי נקרא על ידי
אלוהים ,אך הוא לא לנהוג על פי דבר האלוהים ,אך השתדל להתחנך דרך בבשורה שקרית של השטן .התהליך של להיות הוסמך למצב
של הכומר או כומר הוקם ע י הכנסייה של רומא זמן קצר לאחר ההתעברות שלה ,הוא עדיין התהליך המשמש היום על ידי הקתולית,
לרוב על ידי הכנסיות הפרוטסטנטית ,כפי שהיה אז.
סיום לימודים מתהליך זה שתתבקש שאלות שקשורות האימון שעברת ,שאלות אלה חייב להיענות כפי שהם לומדים ,למרות הם
לימדו שגיאה ,לא מבוסס על דבר האלוהים .לכן ,דודי מי שנקרא על ידי אלוהים ,באמצעות פעולות שלו ,לא ,אני בטוח ,תהיה אחת
מספר נבחר ע י אלוהים ,מכיוון שקיבל חינוך בבשורה שקרית של השטן לא מכתבי הקודש של אלוהים.

סיפורו של העבודה
הסיפור הנ ל ,של האיש ששאל כיצד יורשים חיי נצח ,נותן לנו הוראה בהיבט אחד של מה זה אומר לאהוב את אלוהים עם כל
הלב שלנו ,הנשמה ,ונפש .יש אדם השני של התנ ך ,ברצוני להציג לכם את זה עוזר להסביר מה ישו מנסה ללמד אותנו בשיעור הנ ל,
שהוא נקרא עבודה.

בחדר כס המלכות של אלוהים
היה יום כאשר בני אלוהים בא להציג את עצמם לפני יהוה ,השטן בא גם ביניהם .עבודה 1:6

בפסוק אחד אלוהים נותן הצצה לחדר כס המלכות שלו בגן עדן .יושב על כסאו ,ילדיו ,אשר לפרש להיות מלאכים ,כמו גם
יצורים שמימיים אחרים ,אחד מהם הוא לוציפר (השטן) ,מציג את עצמם לפני אלוהים .אני גם לפרש את הפגישה הזאת .להיות יום
השבת של אלוהים כפי שנצפו בגן עדן .איזו עוד סיבה היו כל בני אלוהים צריך לאסוף בדרך זו?
האדון אמר בפני השטן",שממנו שמא מבקש אתה להזהירני אתה?" השטן ענה ישוע ,ואז אמר",ללכת הלוך ושוב בתוך האדמה,
מללכת למעלה ולמטה בו ".עבודה 1:7

כאן אלוהים שואל השטן שבו הוא היה ,השטן עונה ,באדמה .אתה צריך לשים לב כאן את לוציפר לא כשטן עד שהוא נפל מחסד.
שם השטן אומר ,האויב שנפלו .כי פסוק זה מתייחס אליו כמו השטן הוא חשוב .אולי אתה לראות את זה כמו הסיפור חגה

העבודה היא מושלמת
ויאמר ה' אל השטן Hast",אתה נחשב את המשרת שלי ,עבודה ,שאין אף אחד כמוהו .באדמה ,מושלמת ,אדם ישר ,אחד ירא
אלוהים ,ולא ( eschewethצנוע) רשע?" עבודה 1:8

כי אלוהים מתייחס לעבודה כמו להיות מושלם ,מספרת כי העבודה שמרו על חוקי האלוהים ,חי את חייו בצדקת .פחד שאלוהים
לא אומר שצריך לפחד ממנו .אלוהים ,זה אומר שיש כבוד עמוק לאלוהים ,לפחד מעצמך ,כי אולי לסטות המצוות של אלוהים ,כך מרגיזה
אלוהים .זה את מורת רוחו שאתם פוחדים ,חטא הנובעת ממנה.
שלי הבנה של המילה "לחטוא" כפי שהוא מתייחס חוקי האל יש של להיות צודק ולאחר מכן ביצוע לא נכון .ירד בדרך הישר
היא להזין את הנתיב של הגינות ,שגיאה ,כפי שהוגדר על ידי אלוהים ,וזה חטא.
שאומרים שהוא היה לכדור הארץ ,אלוהים שואל השטן שאלה .הסתכלת על העבודה ,סקרן ללמוד מה השטן .חושבת על משרתו
ב ?-ואז מנסה להראות טבעו האמיתי של השטן לאחרים מתנה ,שהוא מוסיף כי העבודה היא מושלמת ,משהו שאלוהים יודע ,שהשטן אינו
מסכים עם.
זכור :שניים מהם הם לא לבד ,אבל בחברה כל בניו של אלוהים ,השטן או לוציפר היה אחד שני מלאכים שעמדו משני צדי כס
המלכות של אלוהים ,ולכן הוא היה מאוד מכובד .לא רק על ידי אלוהים אלא על ידי כל אחרים יצורים שמימיים ,ואת אלוהים להפגין
אדיבות כלפי האויב שלו ,שטן ,רוצה חוות דעת של השטן איוב לפרסם כל לבניו .אלוהים לא שכחה כי השטן שונא אלוהים ,כעדות ב-
 Edenשל הגן.

השטן שאלות שהעבודה אהבת האל
השטן ענה ישוע ,ואז אמר Doth",העבודה פחד אלוהים לשווא?  Hastלא אתה עשוי גידור עליו ועל ביתו ,על כל זה הוא הציע
בכל צד? אתה  hastהעבודה של ידיו ,ומבורך החומר שלו הוא גדל בארץ ".עבודה 1:9-10

דבריה של השטן הוא בגלל לניסים בעבודה ,הוא הפך לגבר של עושר ,אז אין פלא הוא סוגד לאל.
אבל הושיט דע עכשיו את היד ולאחר מגע שכל שהוא הציע ,הוא יקללו אותך את פניך .משימה 1:11

זכור :זו ישיבה על בניו של אלוהים ,בלשון רבים ,יותר מפעם אחת .השטן הזמין רק את צדקתו של העבודה בפני עדים
ואלוהים .בעיקרו של דבר ,השטן הזמין את העבודה אוהב רק אלוהים בגלל כל העשירים אשר אלוהים נתן לו .השטן אומר ,לקחת את זה
כל ,ואת העבודה יקללו אותך.

חשף מהות השטן
 .אלוהים .לא יורד גשם הרס על מי לאהוב ולציית לו ,אך שהשטן יצר האשמה ציבורית ,האל בעל להגיב.
והכול אמר בפני השטן",ראו ,הוא מי שיש בעוצמתך; רק על עצמו הושיט לא שבידך . ".אז השטן יצאו מן הנוכחות של האל .משימה
1:12

כך תוכל להבין ,אלוהים לא אמר השטן לפגוע דבר זה של העבודה ,הוא פשוט אמר" ,כל תחפצי הוא נמצא עוצמתך ",מה
השטן מחליט לעשות עם הכוח הזה נשאר לו.
שאר העבודה אני נותן לכם לקרוא בעצמכם ,אבל מה קורה הוא השטן הזה ,ואז חוזר אל כדור הארץ והורג כל עבודות בניה,
ואני מניח מההפניה שזה היה מפגש כשהם היו כל משפחתי נהרג ,כי בנו נשיהם וילדיהם היו נוכחים ,מת גם כן .השטן גם מסיר מהעבודה
כל העושר שלו ,כך הוא נשאר בלי כלום.

האמונה שהעבודה גילה
השטן עשה את הגרוע לעבודה ,זה מה העבודה היה לומר.
ואז עבודה נוספת ,ואת לשכור את גלימתו ,גילח את ראשו ,ו נפל על האדמה ואני סוגדים לו ,עבודה 1:20

ואמר",עירום הגיע מהרחם של אמא שלי ,ועירום .אעשה זאת .אני חוזר לשם :אלוהים נתן ,ואלוהים לקח; מבורך להיות השם של
האל ".משימה 1:21

העבודה רק איבדה הכל ,עושר ,הילדים האהובה שלו ,אבל הוא קילל אלוהים? העבודה לא לקלל את אלוהים ,העבודה נותנת
תהילה לאלוהים כאשר הוא אומר "המבורך להיות השם של האל"-
בעבודה הזאת חטאו לא ,וגם לא טעונה אלוהים בטיפשות .משימה 1:22

"האם אני לקחת את הבשר שלי בשיניים ובשל שם חיי ביד שלי? למרות שהוא לשימחה ,ובכל זאת אני אבטח בו :אבל שומרת על
דרכים משלו שלי לפניו .הוא גם יהיה הגאולה שלי :עבור צבוע לא תבוא לפניו ".עבודה 13:14-16

כפי שאתה יכול לראות ,איש עבודה ,למרות הכל נלקח ממנו ,לרבות כל ה 7-של הבנים שלו ,כמו גם ילדיהם ,נכדים של עבודה,
עבודה אלוהים עדיין מעריצים ,והוא נתן לו שבחים.

אלוהים מגלה השקר של השטן
 .זה מה שאלוהים רצה לראות על ידי שאר ילדיו בגן עדן .השטן פרסם אתגר ,איזה חשד שמוקם בעיקרו של דבר על הדרך
שאלוהים נתן טובה לחלק וספג שלו טובה מאחרים .אלוהים הוכיח בהפגנה הזאת ,כי העבודה אהבתי ,סגדו לאל ,לא בגלל כל קיבל
מאלוהים ,אבל בגלל שהוא אהב את אלוהים ,נקודה.
זה גם מגלה בניו של אלוהים ,כמו גם אני ואתה ,הרע הוא השטן .השטן לא היו צריכים להרוג את המשפחה של העבודה הוא
בוחר לעשות זאת ,מראה השטן אכזרי וחסר רחמים ,הרצחני עתה הוא .גם השטן הרג את המשפחה של העבודה מראה את ילדי האל כי
השטן הוא רוצח ,וככזה יש חטאו הדיבר השישי .אלו בגן עדן כפופים באותו חוקים של האל על פני כדור הארץ אנו כפופים .אלוהים הוא
המלך של היקום כולו ,לא רק של כדור הארץ.

אלוהים או השטן
זה צריך להיות גם ציין כאן הערה בנוגע למי היו הרסניות הפסדים ,ומקללים למעשה אלוהים .אם אותם אנשים סגדו באחת
הכנסיות הכנסיות שווא ,ולכן לא של אלוהים אלא אל השקר ,ואז זה יכול להיות אמר כי הם קיללו אלוהי היקום ,או היה זה למעשה
קללה המוטלים נגד האל שווא? אם הוד סגידותך שאתה חושב שאתה מתפללים לאל הבריאה ,אבל בגלל שקריו של השטן ,אתה למעשה
פולחן האל שווא ,שטן ,אז זה השטן כי אתה מקלל ,אפילו אם אתה חושב שהוא אלוהים.
אף-על-פי השטן חשב כי הוא היה בהצלחה הציב אלוהים במצב מביך ,זה היה למעשה אלוהים אשר הקימה השטן כדי להראות
לו שקרים והאשמות על השקרים שהם.

עושר הארציים על אמונה באלוהים
זאת בניגוד האיש שלא רצה לדעת איך יירש חיים נצחיים ,אך כאשר הציעה לו ,יכול לא ברצון לתת משם כל מה שהיה .זה אלה
שתי קומות ,כי אתה חייב למצוא את .המרכיב האחרון ב לידתך לתוך הקדושה של אלוהים.
ב השם ואת התהילה שהוא אלוהים ,אמונתי בישוע ,כאל בגופו של אדם ,אני מתפלל זה אני ואת כל מי לקרוא את המילים האלה
תוכלו למצוא את הנתיב אל הצדק ,אשר הוא הדרך היחידה לאלוהים . .אמן.
התהליך לך לקחת על הנתיב שלך מחיי חטא לאדם הליכות ברוח של האל ,שהוא ארוך ,עבורי מסע קשה .בדיוק כפי שנולדו
לתוך זה עושה היה מלא של שינויים שהיה לך לעבור ברחם של אמא שלך ,כדי שתהיה מסוגלת לשרוד בעולם הזה ,לידה מחדש מחיי
חטא אחד ברוח יתמלא בשינויים האישיות שלך ואת אופי .הלידה לקח רק תשעה חודשים של פיתוח ,להיוולד לתוך הרוח ייקח את
שארית חייך.
כתבים אלה ,בהתחשב בדף אינטרנט ,הם לא יותר מאשר כלי .עם הכלי הזה שאתה יכול ,אם אתם רוצים בכך ,למצוא את
תחילת הדרך של יושר .המילים האלה רק יראה לכם את הכניסה לנתיב אולם .ניתן רק בעקבות השביל עצמו אם אתה מתיר ישוע,

להוביל אותך למטה .לאלוהים יש דרכי ,מראה לך את הכניסה ,אך המסע שלך ללכת ,רק עם ישוע על ידי הצד שלך תוכל לשמור על
נתיב וגם לא פולטר או להחליק.

משל והטרידו
עבור מלכות השמים דומה הוא בעל הבית אשר יצאה מוקדם בבוקר כדי לשכור פועלים לתוך הכרם שלו .כאשר הוא היה מסכים
עם יצאו בשקל ליום ,הוא שלח אותם לתוך הכרם שלו .הוא יצא על השעה השלישית ,ולא ראו אחרים עומד פעיל בשוק ,ואמר להם;"לכו גם
לתוך היקב ,בכלל זה נכון שאני אתן לך .הם הלכו בדרכם .שוב הוא יצא על השעה השישי והתשיעי ,ועשיתי כנMatthew 20:1-5 .
והוא על השעה האחת עשרה יצאו ,ואת נוספים עומדים במצב סרק ,נאום להם",למה וחזקו כאן כל היום סרק?" הם אומרים לו",כי
איש לא הציע שכר אותנו ".הוא נאום בפני אותם",לכו גם לתוך הכרם; בכלל ,והוא צודק ,כי אתם תקבלוMatthew 20:6-7 .
אז כאשר אפילו היה בא ,אדון הכרם נאום בפני סטיוארד שלו",תתקשר יצאו ,ולתת להם לשכור שלהם ,החל האחרון בפני הראשון.
כשבאו אשר נשכרו על השעה האחת עשרה ,הם קיבלו כל גבר גרוש .אבל כשהגיע הראשון ,הם אמורים שהם צריכים קיבלו יותר; הם גם
קיבלו כל גבר גרוש .כאשר הם קיבלו אותו ,הם מלמל נגד גודמן (דייל) של הבית ,אומר",אלה האחרונים יצרו אבל שעה אחת ,ועשו אלף
 hastאותם שווה אלינו ,אשר משלמות את הנטל ואת חום היוםMatthew 20:8-12 .
אבל הוא ענה אחד מהם ואמר",חבר ,אני עושה לך כל רע :האם לא אתה מסכים איתי בשקל? קח מעודך ,ויש לך שבדרך :אתן בפני
האחרון הזה ,אפילו כפי לקריאתי ".זה לא חוקי לי לעשות מה שאני רוצה עם לילדי שלי? הוא רשע דע עין ,בגלל שאני טוב? אז האחרון
תהיה הראשונה ,והאחרונה הראשון :עבור רבים ניתן לקרוא ,אבל נבחרים אחדיםMatthew 10:13-16 .
בסיפור זה העובדים הראשון הסכים לעבוד במשך יום שלם בשקל ,אבל הבסיס של השדה כשמשלמים אלה היה עבד רק שעה
אחת פרוטה ,שהמשטח הראשונים שקיבלו צריך יותר כי הם עבדו כל היום.
מה ישו מלמד אותנו כאן הוא פרס לחיות חיי יושר הוא בפרס זהה לאלה שלא עשו כך שלא כל החיים ,גם ככה למי רק לאחרונה
בשנים מאוחרות יותר שלהם גילו אלוהים של ויש הומרו לפולחן האל האמיתי .זה טוב בשבילי ,כי באתי רק כדי להבין את האמת של
אלוהים שהגיעו לגיל  .58שיעור זה של ישוע ,אומר לי שיש לי עדיין תקווה של חיי נצח ,אבל הייתי חוטא במשך כל אותן שנים קודמות.
כל התהילה על אלוהים ,ותודה בפני ישו ,כי דרכו יכול להינצל . .אמן.

הילדים של זבדי
ואז בא אליו אמו של הילדים של זבדי עם הבנים שלה ,שסוגדים לו ,ורוצה משהו מסויים ממנוMatthew 20:20 .
 ,הוא אמר לה",מה וילט אתה?" היא נאום לו האלהים"מענק זה אלה שני בניי יכול לשבת ,שעל ימינך ,והשני בצד השמאל ,ב
בשמייםMatthew 20:21 ".

אשתו של זבדי ואם  Jamesוג'ון מבקש ישו כי שני בניה להיות כמו המלאכים ארון באלוהים ,זה שעמד בכל צד של כס המלכות
של אלוהים.
ישו אבל ענתה ואמרה",אתה יודע לא מה שואל .האם  yeמסוגל לשתות גביע זה אני ישתה של ,להיטבל עם הטבילה אשר אני אני
הוטבל עם?" הם אומרים לו",אנחנו יכוליםMatthew 20:22 ".
ישו שואלת אותם אם הם מסוגלים להתמודד עם המוות אכזרי כי הוא יודע שהוא בקרוב תהיו חשופים לבדיקות .אומרים לו כי
הם מסוגלים להתמודד עם זה בדיוק כפי שהוא זה מול זה.
 ,הוא נאום להם מנוחת עולם",יה ישתה אכן של הכוס שלי ,להיטבל עם הטבילה אשר אני אני הוטבל עם :אבל כדי לשבת על יד
ימין ועל שמאל ,אינה שלי .שאוכל לתת ,אלא יינתן להם למי להכין של אבא שליMatthew 20:23 ".
אני לא בטוח מה יעלה בגורל  ,Jamesאבל אני תמיד חושב על זה ארבעת הספרים של ג ' ספר ההתגלות שבו הכל נכתב על ידי
זה ג'ון ,בנם של זבדי . .זה הבנתי ,זה ג'ון ימות גיל ,של מוות ייסורים .אני לא בטוחה אם הבנתי נכון או איך מותו של ג'ון יכול להיחשב
כבלתי שווה לזה אשר ישוע סבל ,אבל אלוהים לא נתן לי לתת מחקר חרוץ כל התנ ך עדיין ,אז יכול שגויה ההבנה שלי בזה.
 ,ה 10-שמעו אותו ,הם הועברו בכעסו נגד האחים שני .אך ישוע קרא להם לו ,אמר",אתה יודע כי הנסיכים הגויים לממש שליטה
והם המהווים רשות תרגיל נהדר עליהם .אבל לא כך יהיה ביניכם :אבל מי שצריך יהיה נהדר ביניכם ,תן לו להיות שר שלך;  .מי יהיה
המפקד ביניכם ,תן לו להיות עבדך :גם בנו של האדם בא לא כדי להיות  ministeredבפני ,אבל לשר ,וכדי לתת את חייו כופר עבור רבים.
Matthew 20:24-28
מה ישו מלמד כאן היא כאשר תזין לשירות באלוהים זה לא יעלה לך מעל תחנת של אחרים אבל לגרום לך המשרת שלהם.
בחברה של האדם ,להיות משרת זה נחשב לתפקיד נחות ,אבל השירות של אלוהים ,הוא מעמד של כבוד.

האחים שבע
ישוע מלמד אותנו שיעור לגבי חייו ,מותו ותחייתו אל חיי הנצח.
באותו היום בא אליו הצדוקים ,אומרים שאין זה אין תחיית המתים ,וביקשתי ממנו ,אומר",מאסטר Moses ,אמר ,אם איש מתים ,אין
ילדים ,אח שלו יהיה להתחתן עם אשתו ,להרים את הזרע אחיו .היו איתנו ,שבעה אחים :הראשון ,כאשר הוא היה מתחתן עם אישה ,נפטרו,
ויש ,אין בעיה ,עזב את אשתו בפני אחיו :כנ ל .השני גם ,והשלישית בפני השביעי .בפעם האחרונה ,האישה מתה גם .לכן בתחיית המתים
שאשתו היא יהיה על שבע? הם כולם היו להMatthew 22:23-28 ".

לא  Husbandsבלי נשים
אלוהים ענה ואמר להם מנוחת עולם",יה לטעות ,מבלי לדעת את הכתוב ,ולא את כוחו של האל .בתחיית המתים הם לא להתחתן,
ולא ניתנות לנישואין ,אך הם כמו הזוויות של אלוהים בגן עדן .אבל הכי מרגש של תחיית המתים ,יה לא קראתי אשר דיבר אליכם על ידי
אלוהים ,אומר",אני את אלוהי אברהם ,אלוהי יצחק ,ואת אלוהי יעקב"? אלוהים אינו אלוהי המתים ,אבל החייםMatthew 22:29-32 .

דבר ראשון שאנחנו מוצג ים זה הצדוקים לא מאמינים בתחיית המתים ,אשר מראה לנו כמה רחוק מוסרים כי הם מן הפולחן
אמיתי ונכון של אלוהים ,כמו גם ההבנה שלהם של כתבי הקודש.
אלוהים נותן לנו הצצה לתוך החיים לתחייה ,כי יהיה לנו אין בעלים או נשים ,הקדושים של אלוהים ,כאשר ניתנת חיי נצח ,יהיה כמו
מלאכים בגן עדן זה הם לא להתחתן ,ולא ניתנת בנישואים .זה מזכיר לי נדרי החתונה אשר אומר" ,עד שהמוות החלק" אם אתה נשוי
הזה בחיים ,ואת שניהם הולך ברוח של הלורד ,על תחיית המתים או אם אתה עדיין גר הם לשמים לתוך העננים עם ישו ,אתה כבר לא
נשואים זה לזה? זה מה שישוע נראה לומר .כאשר הבנתי לראשונה זה ,היה לי עצוב ,כי אני אוהב את אשתי ,היא הייתה החברה הכי
טובה שלי ,לוויה מאז שהייתי בן  .16כי היא כבר לא תהיה אשתי המציק..

אין נישואים בלי סקס
עוד משהו זה הידע הזה מביא לתוך השאלה היא אם זה חטא לעסוק סקס מחוץ הקשר הקדוש הנישואין ,כמו זה נצטווה מאיתנו
ב המצווה השביעית ,כי יהיו אין בעלים או נשים בגן עדן ,אז זה אומר שיש חיי נצח ,תוותרי על סקס למשך שארית הנצח? המחקר שלי,
ההבנה של מה אלוהים הראה לי ,אני חייבת לומר כן; יהיו בלי סקס בחיי נצח.

יודע את

זה :סקס הוא חלק להיות ילדי האדמה .אלוהים העלה אותנו מהחיות ועשה לנו נפש חיה .סקס הוא חלק ההולדה

של המין; לכן ,אין לו מקום בחיי נצח .אנחנו שתחיה לנצח פירושו שיהיה לנו שום מטרה להביא ילדים לעולם ולכן שם יהיה צורך של
סקס .כל יחסי מין מחוץ לנישואין הוא חטא ,אם תהיה אין נישואים בחיי נצח ואז יכול להיות בלי סקס.

