פרק 6
תורתו של ישו
ישו בן האלוהים
ישוע בא ויאמר אל אותם ,אומר",כל הכוח ניתנת לי בשמיים ולא באדמה .לכו לכן ,וללמד כל העמים ,להטביל אותם בשם האב,
הבן ,ושל רוח הקודש :ללמד אותם להתבונן כל הדברים בכלל ציוויתי את :הלאו ,אני איתך תמיד ,עד אשר תגיעו לסוף העולם . .אמן.
Matthew 28:18-20

אלוהים הוא לא גזען
המילים" ,ללמד את כל האומות" ,הן כדי להבהיר שאלוהים הוא לא גזען .ישוע אינו מספר השליחים ללכת ספציפי האומות של
העולם ,אבל ללכת וללמד כל העמים .
ישוע גם אומר להם" ,ללמד אותם להתבונן כל הדברים בכלל ציוויתי את ".מילת המפתח כאן היא "להתבונן ".זה לא מספיק
כי אתה מקבל את ישו בתור המושיע שלך ,אבל אתה חייב גם "תרגול או לצפות" ,כל אשר ישוע לימד .שישוע לימד את המוסר ,כמו גם
את עשרת הדברות ,לכן ישו הוא אומר ושליחיו כדי ללמד כי אנחנו אל הצופה כל שהוא לימד.
הוא אמר להם",לכו אל כל העולם ו ללמד את הבשורה לכל יצור .הוא יוושע תהיה אפשרות לשמור; אבל ואשר לא יהיה ארור.
סימנים אלו שאבותינו הראו אותם מאמינים; על שמי האם הם מגרשת שדים; הם אדבר עם שפה חדשה; והם יקחו את המעוצבות כנחשים;
אם הם שותים כל דבר קטלני ,זה לא יהיה כואב להם;  .הם יטילו את הידיים על החולים ,הם( ,החולים) ,יהיה לשחזר .מארק 16:15-18

אז אחרי דיבר להם ,הוא התקבל למעלה לגן עדן ,ישב על יד ימין של אלוהים .הם ,ומטיפים בכל מקום ,האדון לעבוד איתם ,ולאשר
את המילה עם השלטים בעקבות . .אמן .מארק 16:19-20

עדה לישו
את אשר היה מההתחלה ,אשר שמענו ,אשר ראינו בעינינו ,אשר אנו יש הביט על ,והוא טיפל הידיים שלנו ,של המילה החיים; כי
החיים בא לידי ביטוי ,ולא לראות את זה ,ואנו עדים ,וואו לכם את חיי הנצח ,אשר היה עם האב ,שהתבטא אלינו; את אשר אנו ראיתי

ושמעתי להצהיר שאנחנו לקרבך ,כי אתה גם יכול להיות אחוות איתנו :והוא באמת אחוותינו עם האב ,עם בנו ישוע המשיח .הדברים האלה
הכתיבי לנו ,כי השמחה שלך עשוי להיות מלא .אני ג'ון 1:1-4

שהיה מן ההתחלה .מתייחס הבאות:
האל דבק בי בתחילת דרכו ,לפני יצירותיו ישנים . .הייתי ההתקנה מן הנצח ,מן ההתחלה ,או אי פעם כדור הארץ היה .פתגמים
8:22-23

שני הפסוקים הנ ל מ והחכם הוא הקדמה של המשיח ,בן האלוהים ,לפני הוא מניפסט לעולם בדמות אדם ,אלוהים ,על כל אדם
לקרוא את המילים האלה.
אשר שמענו ,אשר ראינו בעינינו ,אשר אנו נראה על ,מתייחס לעובדה כי השליח יוחנן הכיר את ישוע באופן אישי ,אינטימי,
במשך הזמן הוא בילה בחברתו של ישו במהלך שלוש וחצי השנים של ישוע .ג'ון שמע ישוע מדבר ,וראה במו עיניו הניסים ישוע הנראית
מי שנגע.
הידיים שלנו יש מטופלים ,מפנה להודעה הבאה:
והוא אמר להם",למה אתם לחוצים? למה צצות מחשבות הלב שלכם? ראו את הידיים והרגליים שלי ,כי זה אני בעצמי :לטפל לי
ונראה; כי רוח הגולמיות לא בשר ועצמות ,כמו את מבינה אותי .לוק 24:38-39

השליח יוחנן הוא חושף לנו הקורא ,הוא ג'ון ראה את ישו ,ונגעו הידיים ואת הרגליים של ישוע לאחר תחיית המתים ,ישוע היה
מפחיד את מסמרים זה ניקבו את הבשר שלו .ג'ון הוא מתן העדות שישוע למעשה קם מהמתים ,בגוף ,בנפש ,לא רק רוח.
"
של  Wordשל החיים; עבור החיים בא לידי ביטוי ,ראית את זה ,ואנו עדים ,ווואו לקרבך ,החיים הנצחי ,איפה"המילה
מתייחס לגורמים הבאים:
בראשית הייתה המילה ,ואת המילה היה עם אלוהים ,המילה היה אלוהים .אותו הדבר היה בהתחלה עם אלוהים .כל הדברים נעשו
על ידי אותו; ולא בלעדיו לא משהו שנוצר .הוא היה חיי; החיים היה האור של גברים .ג'ון 1:1-4

בקיצור ג'ון היא לתת עדות כי ישוע הוא המשיח ,של כל הבטחות אלוהים-אלוהים ,הנוגעים לחיי נצח של כל הקדושים של
אלוהים הם אמיתיים .הוא השליח יוחנן מעידה על.
החיים היה האור של גברים .חושב על החיים שניתנו לכל היצורים החיים על פני האדמה כמו סוללה הוא אור פלאש .בלי
הסוללה ,הפנס לא יצליח ,בלי החיים; האלמנטים אשר נכנס האיפור של כל היצורים החיים יהיה לא יותר מאשר אלמנטים דוממים.
החיים שאלוהים נתן לכדור הארץ מספק כוח המאפשר לו יציאה .להסיר את החיים ,והופך כדור הארץ סלע מת מרחף בחלל.

אלוהים הוא האור
אז זהו המסר אשר שמעתם עליו ,ואנו מצהירים ,כי אלוהים הוא האור ,בו אין חושך בכלל .אני ג'ון 1:5

" היא החיים ,אבל זה גם אומר ,הבנה .החיים דיבר הוא חיי נצח ניתן כמתנה
זכור :משמש בהקשר זה ,משמעות המילה"אור
מאלוהים אל כל הקדושים של האל; הבנה לצורך כדי להשיג חיי נצח מגיע ממחקר החרוץ של מה שישו .לימד אותנו.
אם נאמר שיש לנו להתחבר עם אותו ,ובמרחק הליכה בחושך ,אנחנו משקרים ,ולעשות את לא את האמת :אבל אם אנחנו הליכה
בתוך האור ,כמו גם הוא בתוך האור ,יש לנו להתחבר אחד עם השני ,הדם של ישו בנו  cleansethאותנו מכל החטאים .אני ליוחנן 1:6-7

אם נאמר שיש לנו להתחבר עם אותו ,ובמרחק הליכה בחושך ,אנחנו משקרים .משמעות הדבר היא כי אם כמס שפתיים של
להיות אלוהים ,או להיות נוצרי ,אבל לא לשמור את המצוות של אלוהים או להיכנס המוסר של אלוהים ,אז אתה שקרן .איך אתה יכול
לקרוא לעצמך להיות של אלוהים כאשר מפחדות מצוותיו?
 .יש לנו להתחבר אחד עם השני ,אשר פשוט אומר כי אם אתה הקדוש של אלוהים ,אז אתה קרוב משפחה עם ישוע ,כל
הקדושים האחרים .גם ,אם לך להתחבר עם ישוע ,חיה את חייך מוסריות המועברים אלינו על ידי ישו ,ואז יש לך מלגת עם אלוהים האב
גם כן .לומר כי אתם נוצרי ,אבל חיים על מוסריותו של עשרת הדיברות או את תורתו של ישו ,אז אתה שקרן ,לעצמך ,לאחרים לספר לך
הם נוצרים כדי .זהו ישוע נותן תמיכה בקישורים הבאים:
אבל הוא ענה ואמר לו כי אמר לו האלהים"מי זה .אמא שלי? ומי הם אחיי":הוא הושיט את ידו כלפי תלמידיו ,ואמר",ראו ואימי
אחיי! עבור .מי יעשה רצונו של אבי אשר בגן עדן ,אותו דבר שלי אח ,אחות ,אמאMatthew 12:48-50 .

אנחנו כל החטאים
אם נאמר שיש לנו לא חטא ,אנו מרמים את עצמנו ,האמת הוא לא בנו .ואם נתוודה את חטאתינו ,נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו את
חטאתינו ,ולטהרנו מכל עוון .אם נאמר כי אנו לא חטאו ,נגרום לו שקרן ,המילה שלו לא בנו . .אני ג'ון 1:8-10

במאי  2009נגע על ידי אלוהים ,או אולי על ידי רוח הקודש ,מאז אני כבר בטוח או הצדקה האמונה ותקווה שאלוהים סלח לי
כל חטאיי הרבים .א ז אם הייתי אומר לך עם שמחילה שאני ולכן חטאים ,הייתי שקרן .לסלוח זה לא אומר כי אלוהים הוא ניקה את
החטאים האלו מאיתנו ,זה לא יקרה עד שאנחנו נמצאים לשמים למעלה עם ישו בעננים ,או עד יום הדין ואלוהים יחליט כי אנחנו ראוי
לגאולה .עד אז ,אנחנו עדיין עם חטא .זה הכרחי כי אנו ממשיכים כל יום למשך שארית החיים שלנו לשמור על עצמנו ללא חטאים חדשים
של החיים המוסריות כפי המועברים אלינו על ידי ישוע.

ישוע ועלי
ילדי הקטן ,הדברים האלה כותבת אני לקרבך ,יה החטא לא .אם מישהו חטא ,יש לנו עורך עם האב ,ישו הצדיקים :הוא לכפרה,
(פיוס) ,על החטאים שלנו :ואני לא לטובתנו בלבד ,אלא גם עבור חטאי העולם .אני ג'ון 2:1-2

מה פסוקים אלה אומר לי הוא חטא ,אשר מוגדר על ידי עשרת הדיברות ,ישמור אותך מן השמים וחיים נצחיים .אם לא יודע ולא
מבין מה הם עשרת הדיברות ,אז איך אתה יודע מה מהווה חטא? אם אתה לא יודע אם חוטאים ,אז איך אתה יודע אם אתה צודק או לא.
רק על-ידי שמירה על עשרת הדיברות ואת מה שהם מייצגים ,אתה יכול לדעת איך לא לחטוא.
אם הכנסייה שלך אומר לך כי כנוצרי אתה מעל החוק ,אז הכנסייה שלך שיקר לך אם הכנסייה שלך אומר לך שהיו בעשרת
הדיברות אבל הסדר זמני בין אלוהים לבין היהודים ,אז הכנסייה שלך שיקר לך אם הכנסייה מספרת שקרים ,ואז זה לא מלמדים את
הבשורה הקדושה של אלוהים ,אבל בבשורה שקרית של השטן .ג'ון תומך זה בקישורים הבאים.

שמירת המצוות של אלוהים
בזאת אנחנו יודעים כי אנחנו מכירים אותו ,אם ניקח את מצוותיו .אני ג'ון 2:3

אתה רואה ,אנחנו יכולים רק יודע אלוהים אם אנחנו לשמור מצוותיו ,ישוע המשיח להיות אלוהים בדמות אדם ,אלוהים .לדעת
בן האלוהים היא לדעת האב . .זה עוד פעם לתת תמיכה על ידי הפסוקים הבאים...
הוא זה נאום",אני מכיר אותו ",ו keepeth -לא מצוותיו ,הוא שקרן ,האמת היא לא בו .אבל מי  keepethאת המילה שלו ,בו באמת
הוא אהבת האל לשפרו :בזאת יודע לנו שאנחנו נמצאים בו .אני ג'ון 2:4-5

אם אתה אומר" ,נוצרי" ,אתה אומר את זה ישוע המשיח .אבל ג'ון הוא אומר לך בכל הפסוקים הנ ל ,כי אם באותו זמן שאתה
לא להשאיר את עשרת הדברות ,תורת המוסר של ישוע ,אז אתה שקרן ,אתה לא באמת מכיר את ישו.
לדוגמה :אם אתה קורא לעצמך נוצרי ,אבל עוסק ניאוף או ניאוף ,אז אתה שקרן ,עבור שניהם הם חטאים נגד עשרת
הדיברות ,תורתו של ישוע.

אנחנו חייבים לציית לחוק
זה נאום שהוא נופל בו צריך בעצמו גם ברגל ,אפילו בזמן שהוא נכנס .אחים ,אני כותב אין מצווה חדשה לקרבך ,אבל של המצווה
הישן שהיה  yeמההתחלה .בת המצווה היא המילה ,יה שמעו מההתחלה .אני ג'ון 2:6-7

בת המצווה ג'ון הדוברת של היא עשרת הדיברות של אלוהים.
זוכר :ג'ון הוא יהודי במאה הראשונה ,וככזה הוא נותן כיוון לאלה שמכירים ,כמוהו ,עשרת הדיברות הנוער שלהם ,או
מתחילתן.
שוב ,למצווה חדש אני כותב לכם ,איזה דבר נכון לו ,לך :כי החושך הוא העבר ,האור האמיתי עכשיו נצח לנשמתי .אני ג'ון 2:8

לפני ישו היה רק החוק ,עשרת הדברות ,ולא אתה לא נושע על ידי שלך עובד לבד ,אבל העבודות הם חשובים ,כי ללא התורה,
יש אין הבנה של מה מהווה חטא ,אף אחד לא ייכנס שמיים שיש חטא.

באמצעות ישוע בא מקווה ההצדקה של אלו הקדושים של אלוהים כי חיי נצח יכולה להיות שלהם . .זה המצווה חדש זה ג'ון
כותב על ...זה אומר שאתה צריך את עשרת הדברות והן את האמונה כי ישוע הוא אלוהים בדמות אדם ,על מנת להיות מוצדקת ,בתקווה
לחיי נצח.
זכור :הקדושים של אלוהים מוגדרים על ידי ישוע אלה מי לשמור על עשרת הדיברות ויש את האמונה ואת עדותו של ישוע
המשיח.

אוהבת את אחיך
זה נאום של האור ,והוא  hatethאחיו ,הוא חושך אפילו עד עכשיו .הוא זה בו אחיו נופל בתוך האור ,ויש אף אירוע של מועד בו.
אני ג'ון 2:9-10

זה מתייחס מה שישו .לימד ב הפסוקים הבאים.
יה שמע שנאמר על ידם של זמנים עברו",לא תרצח;" ,יומת אהרוג יהיה בסכנה של פסק-הדין :אבל אני אומר לכם",כי מי שצריך הוא
כועס על אחיו ללא סיבה יהיה בסכנה של פסק-הדין :יומת אומר לאחיו ,"Raca",יהיה בסכנה של המועצה  ,:אלא יומת ונאמר"אתה טיפש" ,יהיו
בסכנה אש גיהינוםMatthew 5:21-22 .
המפתח להבנת זה הן המילים " ,ללא סיבה  ".אם אתה שונא אדם אחר או קבוצה של אנשים ,בלי סיבה ,אז אתה בחטא .ישוע
משווה את .השנאה הזאת להיות שווה להרוג מישהו .כפי שכתבתי בעבר ,זה מתייחס נתקל מופרכת קדומות וגזענות .לשנוא את בני
האדם היא דרך של השטן ,לא את הדרך של אלוהים .ישוע מלמד ,רחמים ,הבנה ,סובלנות ,כבוד ,אלה יש מקום עם שנאה.
אבל הוא זה  hatethאת אחיו באפלה walketh ,בחשכה ,ואני מכיר לא לאן הוא גת ,כי חשיכת הגולמיות סימא את עיניו .אני ג'ון
2:11

לקבל שהמילה של ישו כאמת ,ולחיות את האמת .ואתה גם יהיה מוצדק בתקווה הישועה .אם אתה קורא את המילים האלה
רוחית שניתנות על ידי השליח יוחנן אומר" ,שאני נוצרי ,כי אני מקבל .את המילים האלה אמת ",אבל אז לך על החיים שלך לעשות
דברים שיש לשים נגד תורתו של ישוע ,אז באפלה ,יכולים רק לצפות מוות נצחי ,לך הם לא חסיד של ישו  ,ללא קשר מה שאתה אומר.
אתה חייב "הלכה" ,לא רק "לדבר".

למענו שמות
אני כותבת לכם ,ילדים קטנים ,בגלל חטאיך נמחלו לך למען שמו .אני כותבת לכם ,אבות ,כי  yeשהכרתי אותו זה מההתחלה .אני
כותבת לכם ,צעירים ,כי כן היה להתגבר על בהבעות הפנים .אני כותבת לכם ,ילדים קטנים ,כי כן הכרת את אבי .אני ג'ון 2:12-13

זוכר :השליח יוחנן כותב את המילים האלו ,הכוונתם למי יש להמיר תורתו של ישו .האמור לעיל אינו הודעה שמיכה המין
האנושי ,רק לאלה אשר מומרים ,את הקדושים של אלוהים.

" אל תהיה כל כך צרה ולחשוב כי זה
זה הכי טוב ניתן לחלוטין להבין כשמספקים התחשבות זו הכוונה במילים"לטובתו שמות.
מתייחס לישוע השם ,זה הולך עוד יותר מזה כפי הראיתי? מה שמו של אלוהים היא .שם ה' הוא אשר נותן הגדרה לגבי מיהו אלוהים ,זה
מוגדר כ עשרת הדיברות ,תורתו של ישוע.

אנחנו סולחים
"
לכן ,אנחנו שנמחל למען עשרת הדיברות וצייתנות שלנו אליהם .זה ניתנת תמיכה המילים",יה יש להתגבר בהבעות הפנים של.
תחשוב על זה ,איך אתה מתגבר על השטן? לך להתגבר על ידי העוסקים לא חטא ,זה קשור לדעת מה הן עשרת הדברות ,כדי לדעת מה
אלוהים מגדיר כחטא.
כתבתי לכם ,אבות ,כי  yeשהכרתי אותו זה מההתחלה .כתבתי לכם ,צעירים ,כי אתם חזקים ,ואת האלוהים נופל בך יה היה להתגבר
על בהבעות הפנים .אני ג'ון 2:14

אתה רואה ,מילים אלו מופנות על מי היה להתגבר על האחד הרשעים ,אשר מעצם הגדרתו הקדושים של אלוהים.
נותן האלוהים נופל ,נוספה תמיכה הטיעון שלי כי זה עשרת הדברות ,שזה דבר האלוהים ,אם אתה בחסד מעשרת הדיברות ,ואז
אתה גר הצדק .כאשר אתה צדיק אתה יכול להיות נסלח למענו שמות.

דברים של העולם
אוהבת לא את העולם ,גם הדברים שיש בעולם .אם כל אדם אוהב את העולם ,אהבת האב אינה בו .בכך הוא בעולם ,את תאוות
הבשר ,ואת התאווה של העיניים ,ואת הגאווה של החיים ,אינה של האב ,אבל זה של העולם .אני ג'ון 2:15-16

אם אתם מבלים את החיים שלך .המרדף הארצי עושר ,ואת הדברים של האדמה כי ברשותכם עם העושר הזה ,ואז האהבה של
האבא היא בך .תחשוב על זה ככה ,כאשר תציב את עצמך בידיים של אלוהים שהוא יספק לך כל מה שאתה צריך כדי לחיות .מה שאתה
צריך לא אומר מה שאתה רוצה .מה שווה שיש דברים יותר מאשר כל מה שאתה צריך ,כל דבר עוד לא מוסיף לצרכים שלכם רק רוצה
שלך .זה הרבה יותר טוב כי אתה רוצה אהבת אלוהים ,ותראה כדי לצבור את כל מה שאתה צריך עבור חיי נצח .הדברים של העולם הזה
לא יכול להילקח איתך מוות ואף לא בשמים היא ,לכן ,הדברים האלה יש אין ערך.
והעולם ונמוגה ,ואת התאווה הימנו :אבל הוא כשפים את רצונו של אלוהים נופל לעד .אני ג'ון 2:17

התרבות האנושית תוכלו לעבור משם ,עבור מה שהאדם השיג הוא רצונו של אלוהים ,אלא על ידי השטן .רצונו של אלוהים
יהיה האיש גר יותר בצורה של אדם וחווה לפני שהם חטאו .לחיות את חייך ולכן במרדף אחר האלוהים האמיתי ,יודע חיי נצח .המרדף
אחר העושר של כדור הארץ מוביל רק מוות נצחי.

אנטיכריסט מגיע
ילדים קטנים ,זאת הפעם האחרונה ,:כמו כן שמעתם את צורר המשיח יבוא ,אפילו עכשיו קיימים רבים -antiשל ישו; לפיה אנחנו
יודעים שזה הפעם האחרונה .אני ג'ון 2:18

" הוא הדרך של ג'ון אומר של אחרית .ג'ון נוסף אומר לנו כי הרוח של אנטיכריסט הוא כבר בעולם במשך הזמן
"בפעם האחרונה,
ג'ון גר .זה שדיברתי עליה כאשר אמרתי כי השטן .היה השפעה ,שליטה אפילו זקני בית מקדש ,אך אנטיכריסט כוח ,כפי שהוגדרה ספר
של  ,Danielהתגלות ,לא להתבסס עד  538לספירה כאשר ניתנת הכנסייה של רומא את המצב של מדינה עצמאית על ידי הקיסר
יוסטיניאנוס של האימפריה הרומית המזרחית.
 .הם יצאו מאיתנו ,אבל הם לא היו בנו; כי אם הם היו מאיתנו ,הם ללא ספק המשיכו איתנו :אבל הם יצאו ,כי הם עשויים היו
לגרום המניפסט שהם לא כולנו .אני ג'ון 2:19

בפסוק לפני לעיל ,ג'ון מדבר על אלו של נמלה-ישו ,או אלה שדוחים את דבר האלוהים ,את תורתו של ישו .עם זה מעל פסוק,
ג'ון עושה ניגוד בין של אנטיכריסט ו את הקדושים של אלוהים ,אז כדי להציג או להתבטא בניגוד.

אלה שנמשח על ידי אלוהים
 .אבל יש לך אחרון (משיחת) של הקדוש ,אתה יודע את כל הדברים .לא כתבתי לכם כי אתם יודעים לא את האמת ,אלא כי אתה
יודע את זה ,זה לא שקר של האמת .אני ג'ון :20-21 2

זכור :זו איגרת יוחנן הוא שתלוי על אלו אשר נמצאים כבר הקדושים של אלוהים ,ולא על אלה עדיין לומד האלוהים האמיתי.
כמו הקדוש של אלוהים ,אתה יודע את האמת המלאה של אלוהים ,זה אומר כי אתה כבר נמשח של אלוהים ,ולכן ניתן לראות שקריו של
השטן על השקרים שהם.
מה ג'ון אומר זה שהוא לא כותב את המילים האלו כדי ללמד את אלה אשר כבר מכירים ,אבל לחזק את מילותיו הן האמת ,כך
אלה אינם כבר הקדושים של אלוהים מי שקרא את כתביו יידע הקדושים של אלוהים זיהה את המילים שלו יהיה האמת ,אז הם גם יכולים
לסמוך על דבריו כאמת.

הבן הוא של אבי
מי זה שקרן אבל הוא  deniethשישוע הוא המשיח?  .הוא צורר המשיח ,אשר  deniethהאב ,הבן ...מי שצריך  deniethבנו,
וטרף אותו לא האבא :אבל הוא זה  acknowledgethבנו הגולמיות האב גם .אני ג'ון :22-23 2

כל זה מתייחס המעבר מאלו של ברית הישנה למי שנמצאים תחת הברית החדשה .תחת לברית הישנה ,היית נדרש לשמור על
תורתו של אלוהים( ,עשרת הדברות) ,אבל אתה לא נושע על ידי שלך עובד לבד ,אתה צריך שתהיה לך אמונה (אמונה) כי ישוע הוא

האלוהים בדמות אדם ,אמונה כי אתה גם מאמין כי האלוהים הוא העליון ,וזה על ידי האמונה  ,כי אתה מוצדקות בתקווה הישועה .הצדקה
ללא האמונה היא רק חצי אשר נדרש לישועה.
גם ההיפך הוא הנכון .אם יש אמונה בישוע ,האלוהים ,אך לא שומרים את המצוות של אלוהים ,שוב יש לך רק חצי אשר נדרש
לישועה .אף אחד עם חטא בלתי נסלח ,ייכנס לגן עדן.
מילים אלו מכוונים את היהודים דוחים את ישוע כמשיח .אם תדחו ישוע ,את הנבואות של הספר של  Danielהופך מסוימים כי
ישוע הוא ניבא המשיח ,אז אתה לא באמת של אלוהים .אם אתה לא באמת של אלוהים ,אז לך אין תקווה להינצל.
לתת לזה לציית לפיכך בך ,אשר כן שמעו מההתחלה .אם את אשר אתם שמעתם מההתחלה יישאר בך ,כן גם תמשיך בנו ,וכן האב.
אני ג'ון 2:24

פעם נוספת ,אשר  ,abidesמכוון את היהודים ,אבל גם מי אימץ את ישו בן האלוהים ,וכן על מוסריותו של אלוהים ,אשר
 abidesאותם .אז זהו ג'ון ברגע נוסף המעיד על הצורך כי עליך עשרת הדברות ,אשר הוא המורה של אלוהים הוא המוסר ,כמו גם את
האמונה כי ישוע הוא בן האלוהים .שניהם נדרשים להיות הקדוש של אלוהים.

אלה משכו מדרך הישר
תורתו של ישוע הוא גילה אלוהים של ב שלה מלאות .ג'ון הוא אזהרה אלה הקדושים של אלוהים ,להישאר מהר לזה אשר
נאמרה על ידי ישו ,ולכן יכול להיות נתמך על ידי הבשורה הקדושה של אלוהים .לא להוסיף את מה שאתה כבר יודע האמת של אלוהים,
ולגרוע ממנו; לעשות הסרה אז זה מלהיות האלוהים להיות שקר אני יכול בצורה הטובה ביותר להבהיר זאת עם איורים.

כנסייה אבוד
יש כנסייה בעולם היום מתגאה שהם שומרים את עשרת הדיברות של אלוהים בקנאות .קהילות אלה אותו לקבל את ישוע בתור
אלוהים בדמות אדם ,לדבוק תורתו של ישוע .בתור שכזה יכול תשקול את זה הכנסייה בהיותו הכנסייה האמיתית של ישו שדיבר ישו של
קיימים באחרית הימים
הכנסייה הזאת עם זאת ,יש בעיה של אמונה הליבה שלה ,וזה הרחבה או פירוש מוטעה של פסוקים אשר לקח אותו מלהיות
לכנסיה אמת זו.
כבר נתתי לדיון על זה במאמר שכותרתו ,היצירה של אלוהים ,הממוקם בדף אינטרנט זה .בקיצור ,הם מאמינים שאלוהים ברא
את היקום כולו ב 7-ימים מילולי ,כאשר האדם מתבונן יום על פני כדור הארץ .אין שום דבר בכתובים שנותן תמיכה לזה ,ואין שום דבר
בכתבי הקודש היכן שאלוהים נותן הגדרה לגבי משך יום הבריאה .אף-על-פי אלוהים לא הגדיר את זה ,הם באופן שרירותי החליטו כי יום
אחד של היצירה הוא זהה יום  24שעות על פני כדור הארץ.

אם זה היה כל כך היה את זה ,אני עדיין יכול .לקבל אותם כמו הכנסייה  ,Trueאבל בגלל שגיאה זו נוספת והמציאו את הרעיון
כי האבולוציה היא בלתי אפשרית ,והיה כי אין מוות מכל סוג שהוא ,אפילו לא בין החיות עד אדם וחווה חטאו ,אשר פעם נוספת אינה
נתמכת על-ידי כתבי הקודש .הם הוסיפו לזה מה שהאל אמר את דברו ,ולכן הסרת עצמם מלהיות הקדושים של אלוהים ,כמו בכנסייה.
לאלה של הכנסייה כי שוחחתי בנוגע שגיאה זו ,יש הפנו אותי פסוקים בתנ ך הם מקבלים גם נותנת תמיכה באמונות שלהם ,אבל זה כי
הם לא היו חרוצים שלהם למידה והבנה של מה הפסוקים אומר למעשה . .שמו מילים לפיו של אלוהים ,על מנת לתת חיזוק לאמונתם ולא
לקבל דבר האלוהים כפי המילים נועדו להביע .אם יש לך מסוימים מאמינים ,ואז לסובב את דבר האלוהים כדי להתאים שלך מאמין ,אז
זה כבר לא דבר האלוהים אבל חילול השם במילה שלו.

למילים יש משמעות
למילים יש משמעות ,כאשר אתה מדבר עם מישהו; את המילים שבהן אתה משתמש להעביר את המשמעות שאתה מתכוון אדם
אחר יבין גם .זה נכון את המילים שנאמרו על ידי אלוהים .הוא התכוון משמעות מסוימת ,ואלה עם מי הוא דיבר מילותיו נביאי האלוהים,
הבינו את המשמעות של דבריו כפי שהוא התכוון .לכן ,זה הכרחי כי אנחנו גם להבין את המשמעות של המילים כפי שכתוב על ידי
הנביאים .אם לשנות או להתאים את המילים או את משמעותם ואז שאתה מסיים עם מילים ,אשר אינם אלה לא רשום על ידי הנביאים
ולא נאמר על ידי אלוהים.
זה לא מספיק שתעניק סגידה לאלוהים חלקו; אתה חייב לעבוד את אלוהים במלואו כפי שהוא אלוהים יש אייתו את זה .אתה אינן חלות
על המשמעות הנאמרים מפי אלוהים זה משמעות המיועד שלו ,אם לא תמסור אל הרצון (הנאה) של אלוהים אלא את הנאתך.

אין להוסיף או להפחית מ-
יה עוד תוסיף בפני המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה ש ye-לצמצם שום דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך אשר אני
מצווה עליך .דברים 4:2

זכור 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.

אלה שנמשח על ידי אלוהים
 .וזו הבטחה הגולמיות שהבטיח לנו ,אפילו חיי נצח .לדברים האלה יש לי לכתוב לכם תכתיב זה לפתות אותך .אבל המשיחה אשר
 yeקיבלו אותו נופל בך ,ואני יה צריך לא כי כל אדם ילמד אותך :אבל כפי המשיחה אותו  teachethאת כל הדברים ,האמת ,ויש קטן ,אפילו
אם זה הגולמיות לימד אותך ,יה יצייתו לו .אני ג'ון 2:25-27

הכתיבה של השליח יוחנן ,כל הנביאים של אלוהים ,לחשוף את ההבטחות של אלוהים ,אפילו את ההבטחה של חיי נצח ,ותבטיח
אלה כל מי מחפש את אלוהים ,רוצה ללמוד יותר .אבל זה לא המילים האלה שקראת את זה נותן לך תקווה לחיי נצח ,אבל המשיחה אשר
מתקבלת מאלוהים כאשר באמצעות לידה של הרוח ,ולך החטאים מאדם לאדם הישר .המילים להראות לך את הדרך ,אך עד כתיבת
המילים על הלב שלך ,לך לא נולדו לתוך הדרך של אלוהים.
עכשיו ,ילדים קטנים שמצייתים לו; כאשר הוא יהיה מופיעים ,אנחנו אולי יש ביטחון ,ולא להתבייש לפניו-בבואו .אם אתם יודעים
שהוא צדיק ,אתה יודע כי כל אחד את צדקתו כשפים נולד ממנו .אני ג'ון :28-29 2

הבנים לאלוהים
 .הביטו ,איזה מין אהבה האב הגולמיות מחן אותנו ,שיש לנו להתקשר של בני האלוהים :ולכן העולם מכיר אותנו .לא ,כי זה הכיר
אותו לא .אני ג'ון 3:1

אהובה יקרה ,אנחנו עכשיו בניו של אלוהים ,היא עדיין מופיעה מה נהיה :אבל אנחנו יודעים ,כי כאשר הוא יהיה מופיעים ,אנו נהיה
כמוהו; כי נראה לו כמו שהוא .כל גבר תחפצי תקווה זו בו  purifiethעצמו ,גם הוא טהור .אני ג'ון 3:2-3

לאלה שחטאו
מי שצריך  committethחטא  transgressethגם את החוק :עבור החטא הוא עוונותיהם של החוק .אתם יודעים שהוא בא לידי
ביטוי כדי לקחת את חטאינו; בו הוא לא חטא .מי שצריך נופל בו ואיש בחטאו לא :יומת ואיש בחטאו הגולמיות לא ראיתי אותו ,לא מכיר
אותו .אני ג'ון 3:4-6

זה נותן לכן אימות כל שאמרתי בדבר הצורך לשמור ,על עשרת הדיברות שהדרך היחידה למנוע חטא לסייע .דבריה של ג'ון הוא
שאם חטא ,אז אתה עבירה על החוק ,החוק הוא עשרת הדיברות; המנוגדים לחוק היא לחסל אותך מן התקווה של הגאולה.

לא שולל
ילדים קטנים ,אל תניח לאיש להטעות אותך :את צדקתו כשפים הוא צדיק ,גם הוא צדיק .זה  committethחטא הוא של השטן;
בשביל השטן ואיש בחטאו מן ההתחלה .למטרה זו שהתבטא בן האלוהים ,כי הוא עלול להרוס את יצירותיו של השטן .אני ג'ון 3:7-8

הדרך היחידה להימנע החטא היא לדעת מה מהווה חטא ,הדרך היחידה לדעת היא לדעת מה הם עשרת הדיברות ,המשמעות בתור
ישוע חשף במקום את תורתו.

רק שתי אפשרויות
מי שצריך נולד האלוהים כשפים איננו חוטאים; עבור הזרע שלו להיהרס בו ,:הוא לא יכול לחטוא ,כי הוא נולד של אלוהים .זה
לילדיו של אלוהים הם מניפסט ,והילדים של השטן :יומת כשפים לא הצדקה אינה של האל ,לא הוא זה בו ולא אחיו .אני ג'ון 3:9-10

יומת נולד האלוהים כשפים איננו חוטאים ,מתייחס למי עברו לידה של הרוח .ואז הם חיים את כל חייהם בהרמוניה עם המוסר
האלוהים .אם לך לאמץ את המוסר של אלוהים ,להפוך את מוסר האל מוסר שלך ,אז זה יהיה ליד על מנת בלתי אפשרי לחטוא .למה שזה
יהיה בלתי אפשרי? על הזרע שלו להיהרס בו ,:הוא לא יכול לחטוא ,כי הוא נולד האלוהים.
" משמש כאן מתייחס לעובדה כי בזמן העיבור ,כאשר אלוהים נותן לנו את החיים ,הוא עושה זאת על ידי שנתן לנו
המילה"זרע
חתיכה קטנה של עצמו . .זה החיים מאוד שניתנה לנו את אשר זרע האלוהים . ...זה הזרע הזה שאנחנו מתייחסים אליהם כאשר אנו
" אם אתה לא חוטאים ,אז הזרע הזה ניתנת הזדמנות לצמוח ולשגשג בתוכך ,מביא לך יותר קרוב
אומרים",אלוהים הוא של כולנו.
לאלוהים .כאשר החוטא ,אתה לדחוף הצידה את הזרע .יותר את החטא נוספת שזה דחף הכחדה בתוכך.
רק זכור לחזור כשהיית ילד ,לפני דרכי בעולם הזה פגום אתה .אם אתה זוכר חזרה זה עתה ,שכזכור הקירבה שהיה לך עם
אלוהים ,ואת איך אלוהים היה .חזק ,אתה וזה נראה כל הסובבים אותך .רק כאשר יש לך מבוגר ראה הרשע השטן הצליחה לחלחל גם
סוגר לך איבדת גם את הקרבה .עם אלוהים .אם אתה רוצה עוד פעם להרגיש את הקרבה .ואז ללמוד ולהבין את עשרת הדברות ,תורתו
של ישוע המשיח.
" מתייחס זמן ומאמץ שאתה מכניס הקלסיות המוסריות של אלוהים .אלה הן צדיק הם אלה אשר לא מתאמצת כדי
המילה"הצדקה
להישאר נאמן המוסריות של אלוהים ,אבל מי לחיות את חייהם בבורות אכפתי .אם אתה לא של אלוהים ,אז אתה השטן ,יש רק שחור
ולבן ,טוב או רע ,נכון או לא ,אלוהים אינו מזהה גווני אפור.

אוהבים אחד את השני
בשביל זה היא ההודעה כי אתה שומע מההתחלה ,כי צריכים לאהוב אחד את השני .לא כמו קיין ,מי היה זה הרשעים ,השמדת את
אחיו .היכן באוצר הוא לו ,כי עובד שלו היה רשע ,ואחיו צדיק .אני ג'ון 3:11-12

" מתייחס לעובדה כי קין הרג את אייבל ,אבל בעשותו כן ,הוא הפך לרוצח ,וככזה הוא קין גם
הביטוי ,",היכן באוצר הוא אותו,
הרג את עצמו .כי קין ,השמדת את אחיו ,אייבל ,אלוהים רואה קין כמו להיות רשע ,וככזה קין יידע מוות נצחי ,אלא אם כן בשלב מסוים
לפני מותו הוא שילם את חטאיו ,ביקשתי מאלוהים לסלוח לו.

? אתה מבין מה אלוהים אומר כשהוא אומר לנו על אהבה אחד לשני במילה אהבה משמש כאן לא אומר את אותו סוג של אהבה
שאת עלולה .להרגיש אישה או הילדים שלך ,היא מתייחסת כבוד לזולת ,נתינה רחמים ,הבנה לאחרים ,גם חמלה ,כבוד ,בקיצור בטיפול
לרעך כמוך שיהיה לו להתייחס אליך.

לשנוא זה להיות רוצח
מארוול ,אחיי ,אם העולם שונא אותך .אנו יודעים כי עברנו ממוות אל החיים ,כי אנחנו אוהבים את אחיהם .הוא אשר בו לא אח שלו
נופל למותו .מי שצריך  hatethאחיו הוא רוצח :יה יודע כי לא רוצח הגולמיות שומר לו חיי נצח .אני ג'ון 3:13-15

" מתייחס לעובדה כי כמו הקדוש של אלוהים ,תוכל לדעת חיי נצח גם אם תמות מוות בן
המילים",עבר מהמוות אל החיים,
תמותה.
" מתייחס לזה רק הוסבר לעיל ,אם אנחנו אוהבים את אחיהם ,מה שאומר לאחרים את
המילים",כי אנחנו אוהבים את אחיהם,
הקדושים של אלוהים ,כמו גם אלה אשר שונאים אותנו .אנחנו אוהבים אותם כי אנחנו מתייחסים אליהם כל עם כבוד ואדיבות.
הוא זה בו .לא אח שלו נופל במוות .אם לא מתייחסים לאחרים עם כבוד ,נימוס ,אז אתה לא אלוהים ,ככזה תדע מוות נצחי.
אין חצי דרך ,גם בשידור חי על ידי מוסר האל או שאתה לא תעשה.
" למה אלוהים מחשיב להיות שוויון כבוד להיות רוצח? אם אתה להראות אהבה
אתה בטח שואל",יומת  hatethאחיו הוא רוצח,
וכבוד לכולם ,שתחשוף את האל דרך המעשים שלך ,ואז אלה אשר עדים ולכן הפעולות שלך עלול לעודד אותו לתקן את הדרכים שלהם
ולהיות יותר כמוך ,דרכך ,יותר כמו אלוהים .אם לעומת זאת להראות לפגוע או שנאה כלפי אחרים ,ואז שתחשוף השטן ,והוא השטן
אחרים ואז יהיה מוטה לחקות .במשחק הזה אתה הגורם של האחרים כדי לקבל מוות נצחי ,ואתה הוא ,בגלל המעשים שלך ,שרצח אותם.

אוהב מעשה ולא רק בWord -
בזאת תופסים אנו אהבת אלוהים ,כי הוא הקריב את חייו למעננו :אנחנו צריך להקריב את חיינו עבור הנזירים .אבל מי הגולמיות של
העולם הזה הטוב seeth ,אח שלו יש צורך ,ואת  shuttethלמעלה ואבריו הפנימיים של חמלה ממנו ,איך  dwellethאת אהבת האל בו? אני
ג'ון :16-17 3

בכל פעם אתה רואה מישהו במצוקה ,בין אם של אחיהם או זר ,להראות רחמים וחמלה כלפי אותם ,ואת גרה דרך האלוהים ,אם
להתעלם ולא עוברים ,או יקטול או לצחוק על אלה בייאוש ,ואז אתה מתגורר דרך השטן.
ילדי הקטן ,הבה לא אהבה ב ,word -גם בלשון; אבל אכן ,למען האמת .בזאת אנו יודעים כי הם של האמת ,ואנו יהיה להבטיח את
ליבנו לפניו ,כי אם הלב שלנו מגנה אותנו ,אלוהים גדול מהלב שלנו ,מכיר כל הדברים .אני ג'ון 3:18-20

המילה "ואכן ",משמש כאן מתייחס הפעולות שתבצעו ,או זמן ומאמץ באופן אישי שתערב את עצמך חי את המוסר של
אלוהים ,לא רק לתת זה מס שפתיים .כאשר תפעל המוסר האלוהים ,מעשה ,ולא רק ב ,word -ואז הלב שלך לעולם לא מגנים אותך ,ואת
אלוהים אשר כל הידיעה ,תדע את האמת.

לשמור על מצוות האלוהים
אהוב ,אם הלב שלנו מגנה אותנו .לא ,אז יש לנו אמון כלפי אלוהים .בכלל לשאול ,אנחנו מקבלים אותו ,בגלל שאנחנו לשמור
מצוותיו ,ולא לעשות את הדברים האלה ,נעימים לעין שלו .אני ג'ון 3:21-22

כי אנחנו לשמור מצוותיו ,צריכה להרשים עליכם לשמור את כל עשרת הדיברות של אלוהים ,אחר איך אתה יכול באמת
לקרוא את עצמך חסיד של ישו?
וזו מצווה שלו",כי אנחנו צריכים להאמין בשמו של בנו ישוע המשיח ,אוהבים אחד את השני ,כפי שהוא נתן לנו מצוות .הוא זה
 keepethאת המצוות  ,dwellethוהוא בו .בזאת אנו יודעים כי הוא נופל בנו ,על ידי הרוח אשר שנתת לנו .אני ג'ון 3:23-24

הביטוי" :בשמו של ישוע ",אינו מתייחס רק על האדם ישוע ,אבל כל זה הוא מייצג ,לימד אותנו .כאשר אתה מאמין בישוע,
אתה חייב להאמין בכל זה הוא לימד ,באמונתך הזו ,לחיות את חייך כפי תורתו מתעקש עלינו .לתת מס שפתיים כדי להיות נוצרי ,בלי
חיים .ישו לימד ,גורם לך שקרן ,רמאי.
כפי שאתה זוכר מן השיעורים ,שהראיתי איך הדיבר הראשון של ישוע היה ציטוט של מילים נכתבו על ידי  Moses 1500שנים
קודם לכן ,מה  Mosesנתן הדיון ,היו הפניה כדי לשמור את עשרת הדברות ,כמו להראות את זה שאת אוהבת את אלוהים עם כל הלב,
הנשמה ,הנפש לכן כאשר שליח מודיע לך לשמור את המצוות של ישו ,הוא גם אומר לנו לשמור על עשרת הדברות ,כי בעשותו כן זה
נותן הגדרה כיצד באה לידי ביטוי אהבתנו לאלוהים.

נסה את הרוחות
אהובה יקרה ,מאמין לא כל רוח ,אבל נסה את הרוחות ,בין אם הם של אלוהים :כי הרבה נביאי שקר הם יצאו אל העולם .אני ג'ון
4:1

" מוגדרת בתור :כדי להפוך ואת הניסיון או מאמץ כדי לעשות משהו ,כדי
" חשוב לזכור .המילה"לנסות
הביטוי"לנסות את הרוחות,
" ,אשר גם הוא משמש כאן מתייחס הנאמרים על ידי אחרים" .אחרים",
לבדוק או לשים תחת בדיקה קפדנית .איך זה קשור למילה"רוחות
נוספת מתייחסת כמרים ,כמרים ,ואחרים עשויים לשקול כבעלי ידע רב יותר של כתבי הקודש ממה שיש לך .לכן ,מה השליח יוחנן אומר
לנו הוא שאנו לא צריכים לקחת מה שאחרים אומרים לנו באמונה עיוורת ,אבל לשים את המילים הללו ,שהם אומרים תחת מבחן כדי
לקבוע אם מה שהם אומרים ייתמכו על-ידי כתבי הקודש של אלוהים .אם מה שהם אומרים לא יכול להיות נתמך על ידי כתבי הקודש,
לאחר מכן זה הוא שקר ,צריך להיות התעלמו.

למה אלוהים רוצה לנסות את המילים של אחרים ,כי הרבה נביאי שקר הם יצאו אל העולם? אלוהים רוצה כי אנחנו תמיד
לזכור כי השטן נמצא ,אם הוא יכול להגיד לך משהו שנותן לך לגרום להאמין דבריו כמו להיות נכון ,אז אתה ששולפים מן האמת
האלוהית ,ולתוך תרמיות השטן .השקר המושלם אמר הוא האמת  10% ,90%שקר ,בשטן זה מצטיינת.
יהיו חרוצים את המחקר ,והשווה שאת החיים שלך ארוך מאמינה כתבי הקודש ,אם מה שאתה מאמין הוא משהו זה לא יכול
להיות נתמך על ידי כתבי הקודש ,אז ככל הנראה זה לא אלוהים של אלא השקר של השטן .אם תשאלו את המנהיג הדתי שאלה כגון" ,יום
מה אלוהים אומר לנו הוא יומו של מנוחה ,השבת?" ואז לבקש ממנו לתת לך את הפרקים ואת הפסוקים בתנ ך שנותן תמיכה התשובה
שלו .זה איך אתה "לנסות" התגובה שלו.
 .זה גם הכרחי כי אתה לקחת את הזמן והמאמץ כדי לחפש למעשה את הפסוקים שהוא נותן לך ,כדי לוודא כי פרשנותו של
אותם הם כמו שאלוהים התכוון לכך או אם הם התעוותו .לאורך כל הכתבים ,הראיתי לך איך לנתח את כתבי הקודש כדי לגלות משמעות
המיועד של אלוהים ,השתמש בשיטה זו בעצמך ואתה תראה כי היא נכונה.
לאורך כל התהליך של מחפש את אלוהים ,תמיד נותנים תפילה לאלוהים; שאל אותו כדי להראות לך .את האמת שלו ,גם לתת
לך הבנה ,כך שיוצגו כאשר את האמת שלו ,אתה מזהה את זה כאמת .ישוע אומר לנו כי הדרך לאלוהים יכולים רק להיות נסעו דרך אותו
אלוהים ,אז כאשר אתה נותן תפילה להדרכה ,זה המשיח מי יוביל את התשובות שאתה מחפש.

הדיבר הרביעי
זה חייב לקבל ולהאמין כי האלוהים הוא האמת ,ובתור שכזה הוא עליון על כל מילים אחרות .מבחן מושלם בשבילך לעסוק
להראות את האמת .אתה צריך לקרוא את המילים האלה היא להשוות את קבלת שבת ביום ראשון ,והוא מה אלוהים בעצם אומר לנו
בכתבי הקודש שלו.
זכור את יום השבת ,כדי לשמור על הקדושה .שישה ימים ואזי אתה העבודה ,ואתה עושה את כל העבודה :אבל היום השביעי הוא
השבת של האדון האל :זה לא עשה עבודה ,אתה ,בנך ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,ולא את משרתת ,ולא את הבקר ,ולא מלכותך זר הנמצא
בתוך שערייך :בשישה ימים האל ברא שמים וארץ  ,את הים ,ואת כל זה בהם ,ואחרי מנוחה היום השביעי :היכן אלוהים בירך את יום
השבת ,ולא מקודש זה .אקסודוס 20:8-11

שימו

לב . :האל בירך את יום השבת ,כי קודם אמר כי הוא נח ביום השביעי ,ואז ביום שבת וביום השביעי הם אותו

הדבר .אלוהים אומר לנו ,זכור את יום השבת ,כדי לא לזכור את שמירת השבת.
כדי להבין את זה .אנחנו צריכים ללכת הפסוקים בבראשית לתת הדיון של היום השביעי של הבריאה ,אשר אלוהים מתייחס
במילותיו",בשישה ימים האל גרם השמים ואת הארץ ,הים ,כל כך בהם ,ויש נח ביום השביעי.
"
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 .אלוהים ,היום השביעי ,ומבורך שעתקו אותו :כי זה שהוא נח מהעבודה שלו מה שהאל יצר ועשה.
בראשית 2:1-3

אתה רואה שאלוהים רוצה שנעשה כפי שעשה ,אלוהים עבדה במשך שישה ימים ,והוא רוצה כי אנחנו עובדים רק שישה ימים,
שאלוהים נח ביום השביעי ,אשר לאחר מכן הוא נתן את השם השבת ,ולכן הוא רוצה כי אנחנו גם לנוח ביום השביעי ,יום הקודש של
אלוהים ,כי אלוהים עשה אין באותו היום של השבוע הקדוש  ,רק ביום השביעי של השבוע עשה אלוהים הולו.
 Sanctifyהוא כדי להפוך נקי מכל החטאים .לכן ,אם אנו חוטאים
"
 Sanctifiedהיום השביעי".
"
כדי לחזק את זה ,אלוהים גם"
ביום השביעי של אלוהים ,הפקדנו חטא ביום אחד בשבוע כאשר אין חטא יהיו מחויבים .זהו עלבון ,מבית היוצר של חוסר הכבוד של
אלוהים ,וככזה הוא יראה אותך כרשע .דרך אחת לעשות חטאים ביום השביעי של השבוע היא לעסוק כל סוג של מסחר ,מן העבודה
האישי ,ללכת לשוק כדי לקנות מצרכים ,העסקת לאחרים לעבוד ביום השביעי של השבוע .כל זה הוא חטא ,כאשר נעשה במהלך השעות
ביום השביעי של השבוע ,ככזה תינתן לך הסימן של החיה ,עבור שביצע אותם.
אם מסתכלים בכל התנ ך ,תוכלו למצוא בשום מקום כי אלוהים-אלוהים נתן הוראה או פקודה שהוא עבר את השבת ביום
הראשון של השבוע .אם אלוהים לא דיבר זה ,ואז זה שקר ,לכן ,אתה חייב להחליט ,אתה מאמין בדבר אלוהים בתור האמת או מאמין
השקר של השטן? הבחירה היא שלך ,רק תזכור ,הנשמה בת האלמוות שלכם בסכנה.

מודה שישוע הוא אלוהים
בזאת יודע יה רוח האלוהים :כל רוח זה  confessethכי ישוע המשיח הוא בא בבשר היא האלוהים :וכל רוח זה  confessethלא
כי ישוע המשיח הוא לבוא בכבודו ובעצמו הוא לא האלוהים :זה הרוח של אנטיכריסט ,ולראיה בזאת יה שמע כי זה צריך לבוא; אפילו
עכשיו כבר זה בעולם .אני ג'ון 4:2-3

וכל רוח זה  confessethכי ישוע המשיח הוא לבוא בכבודו ובעצמו הוא האלוהים ,אולי היה נכון ביום של ג'ון ,אבל השטן
נעשת התאמה לפי תכתיב פעמים .אני מכיר אישית מספר כנסיות ,ושל קהילות כך מתימרים ישוע כאלוהים בגופו של אדם ,עדיין עדיין
לשמור שבת ראשון ,ביצוע הכנסיות של צורר המשיח ,ולא של אלוהים.
שימו לב כי ג'ון מדבר של צורר המשיח רוח כמו שיש כבר החלה ,כפי שציינתי ,אני רואה זקני בית מקדש כפי תחת השפעה
אנטי המשיח ,אבל הכוח צורר המשיח ,זה משהו יותר .כאשר הכנסייה של רומא מקבל את המצב כמו מדינה עצמאית ,מבחינה פוליטית,
הוא כאשר מתגלה הכוח צורר המשיח ,כפי שמוצג בנבואות בספר של .Daniel

מי להתגבר
יה הם של אלוהים ,ילדים קטנים ,יש להתגבר על אותם :כי גדול הוא זה ,ממה שהוא בעולם . .הם של העולם :לכן לדבר הם של
העולם ,העולם  hearethאותם .אנחנו האלוהים :הוא מכיר אלוהים  hearethאותנו; הוא לא האלוהים  hearethלא לנו .בזאת יודעים אנו
רוח האמת ,הרוח של שגיאה .אני ג'ון 4:4-6

פסוקים אלה שלוש מופנות על מי ניתן להגדיר את הקדושים של אלוהים .הם גם מתייחסים להגדרה של מי הם בני ישראל ,כפי
שאני נותן הגדרה ,כי אתה מאמין האלוהים כמו להיות העליון מעל כל האחרים ,לא רק שאתה אדם של חטא ,יש להתגבר על חטאיך כפי
שעשה יעקב.
" אומר את אותו הדבר כמו "אלה אשר מולכים שולל על ידי השטן בבשורה שקרית".
הביטוי"הם של העולם,
הם של העולם :לכן לדבר הם של העולם ,מתייחס לאלה אשר מולכים שולל על ידי השטן בבשורה שקרית ,אשר יכול לשמוע
רק בבשורה שקרית של השטן ,הם או מסוגלים לקבל דבר האלוהים כאשר זה סותר את מה שנאמר להם היא האמת במשך כל חייהם.
הריהצמ יודע רוח האמת והרוח של השגיאה .בני ישראל ,או את הקדושים של אלוהים ,אנו יודעים שקריו של השטן כאשר
אנו שומעים אותם כי אנחנו כבר יודעים את האמת האלוהית .כשאתה יודע מהי האמת מן הידע משכיל ,קל לזהות שקרים .כאשר אתה
מקבל שקרים של אמונה עיוורת ,ואז לראות את האלוהים האמיתי בתור אמת קשה ,אפילו עבור אלה למעשה מחפש את האמת . .זה
מסיבה זו למה אנחנו חייבים לדאוג ישוע המשיח כדי להראות לנו את הדרך ,וכדי לתת הבנה...

אלוהים הוא אהבה
אהוב ,תן לנו לאהוב אחד את השני :על אהבה הוא האלוהים; שכולם בו נולד של אלוהים ,המנהלים אלוהים .זה בו .לא המנהלים
לא אלוהים; אלוהים הוא אהבה .אני ג'ון 4:7-8

זכור :משמש כאן ,אוהב מתייחס יותר להיות מכובד של אחרים יותר מאשר סוג האהבה שלך עבור ההורים ,בן/בת הזוג או
הילדים שלך.
זו היתה באה לידי ביטוי אהבת האל כלפינו ,בגלל שאלוהים שלח שלו היחיד לעולם ,כי אולי אנחנו חיים דרכו .אהובה יקרה ,אם
אלוהים כל כך אהב אותנו ,כדאי גם לאהוב אחד את השני .אני יוחנן 4:9-11

זה מתייחס בחזרה אל הדיבר השני של ישוע ,אהוב את שכנך הוא להראות להם את הדרך אלוהים של ,אשר גם הוא איך אתה
להמשיך את העבודה על ידי ישוע.

בתוך הארון שלך
אף אדם לא הגולמיות ראה את אלוהים בכל עת .אם אנחנו אוהבים אחד את השני ,אלוהים  dwellethבנו ,את אהבתו הוא שיכלל
בתוכנו .בזאת יודעים אנו כי אנחנו לשכון והוא בנו ,כי שנתת לנו את רוחו .אני ג'ון 4:12-13

זה מתייחס לעובדה כי אתה לא צריך אלילים או סמלים או כל סוג של פסל וכל תמונה הרואות תוך מתן תפילה לאלוהים ,כי הוא
בכל אחד מאתנו .זה רחוק נתמך על ידי ישוע בפסוק הבא.
אבל ,כאשר אתה  ,prayestלהזין את הארון ,וכאשר אתה  .hastסגור את הדלת ,להתפלל אביך אשר הסוד; אביך אשר seeth
בחשאי .אגמול לך בגלויMatthew 6:6 .

אתה רואה! אם תזין ארון להתפלל לאלוהים ,לסגור את הדלת ,אינה הארון האפל ונטול אור? אם אין שום אור ,אז איך תוכל
לראות שום אלילים או אחרים מ"דברים? בישוע זה ,שהופך אותו ברור שאלוהים רוצה כי אתה מתפלל אליו ,והוא בלב שלך לא
בעבודותיו של ידיו של אדם ,וזו הסיבה שאלוהים נתן לנו את המצווה" ,לא תהיה כל אלילים או מ"דברים".
ואנחנו ראינו להעיד כי האב שלח את בנו להיות המושיע של העולם .מי שצריך תודה שישוע הוא בן האלוהים ,אלוהים dwelleth
ב והוא באלוהים .יש לנו ידוע ואנו האמין אהבת אלוהים מי לנו שיש .אלוהים הוא אהבה; הוא ששורה אהבה  .dwellethאלוהים ,אלוהים
בו .אני ג'ון 4:14-16

האהבה המושלמת
בזאת הוא האהבה שלנו עשוי מושלם ,ייתכן שיש לנו תעוזה ב יום הדין :כי כמו שהוא ,אז אנחנו בעולם הזה .אין חשש מאוהב;
אבל האהבה המושלמת שאנו מפחדים :בגלל הפחד הגולמיות עינוי .הוא ירא לא עשוי מושלם באהבה .אני ג'ון 4:17-18

אנחנו אוהבים אותו( ,אלוהים) ,כי הוא קודם אהב אותנו .אם אדם אומר",אני אוהבת את אלוהים" ,ואת  hatethאחיו ,הוא שקרן :כי
הוא זה בו .לא אח שלו למי שהוא הגולמיות ראה איך יכול הוא לאהוב אלוהים מי הוא הציע לא ראה? אני ג'ון :19-20 4
מצווה זו יש לנו ממנו",כי הוא אשר אוהב אלוהים אוהב את אחיו גם ".אני ג'ון 4:21

בפסוקים אלה ,אלוהים מנסה פטיש הביתה כי לאהוב אחרים כפי שיהיה לנו אותם אהבה אותנו ,מסיר לנו האחיזה של השטן.
באותו זמן שזה לא נחוץ שננסה לטפל אלו ששונאים אותנו כחברים שלנו ,רק כי אנחנו לא שונאים אותם בחזרה .אל תשיבו הרוע לאהבה
הרשע ,אבל החזרה לרוע ,כפי שאלוהים אהב אותך אפילו כשהיית בחטא.

מבחן כנות
יש לי שכנה לו שום כבוד מכל שאר האנשים שגרים סביב ביתו .במהלך שעות כאשר רוב האנשים הם ישן ,הוא ער עם מערכת
הסטריאו שלו הופיע גבוהה ,לארח חברים בעלי מעניינו אם הם רועש מדי
לשכן הזה הוא הפיתוי שלי . .כי הוא גר ליד אותי ,שאני צריכה לסבול חוסר שלו יותר מכל האחרים .עברו מטלה בשבילי לא
לשנוא את האדם הזה ,שניסיתי לדבר איתו ,לחנך אותו איך שהוא פוגע בי ,אבל אין לו .זה הוביל אותי כעס נגדו ,מחשבות רעות שלי
בושה של נקמה.
השלמתי כי הוא כמו שהוא ,כי אולי זה אתגר בשבילי על ידי אלוהים כדי להוכיח את הכנות שלי ב שלי חובקת של תורתו של
ישו . .אני עדיין לא מרוצה כי הוא כפי שהוא ,אך למרות תהיה לי שום בעיה אם בית היו נופלים מהשמיים עליו ,אני יודע .כי אני אוהבת
אותו למרות בחוסר כבוד איך שהוא מתייחס אליי...

אוהבת את האל ,לשמור מצוותיו
 .מי יחיה שישוע הוא המשיח נולד של אלוהים ,:כל מי אוהב אותו זה הוליד אוהב אותו כי הוא שהוליד אותו גם .לפי זה אנחנו
יודעים שאנחנו אוהבים לילדיו של אלוהים ,כאשר אנחנו אוהבת את האל ,ולשמור את מצוותיו .אני ג'ון 5:1-2
לכך היא אהבת האל ,כי אנו לשמור מצוותיו :מצוותיו אינם חמורה .אני ון 5:3

היו נוצרים רבים אשר גילו לי כי שמירה על כל עשרה עשרת הדיברות בלתי אפשרי ,כי זה מעולם לא היה מיועד .כי אנחנו
צריכים ,הם כל כך קשה .אני לא יודע כי האנשים היחידים זה ימצא את זה אי אפשר .לשמור את כל עשרת הדיברות הם אלה שידידיו
שקריו של השטן ,הטוב של אלוהים חסר בהם.
בהרצון שלי להראות הכזב של רעיון זה היה בלתי אפשרי לשמור על כל עשרת הדיברות ,כתבתי חיבור על הנושא .הוא זמין
בדף אינטרנט זה שיעור .9
עבור כלל נולד האלוהים לבן העולם :זה ניצחון לבן העולם ,ואף האמונה שלנו .אני ג'ון 5:4

אם אתה מאמין כי המילים על ידי יוחנן שנמסרו לו ע י אלוהים ,ולכן הם דבר האלוהים ,אז עליך עכשיו לקבל ג'ון סבור כי
הדבר הכרחי כי אנו לשמור את המצוות של אלוהים ,כך ,הוא הקדוש של אלוהים .אם הכנסייה שלך מטיף אחרת ,אז הכנסייה שלך הוא
לא של אלוהים אלא אנטי המשיח.
מי הוא לבן את העולם ,אבל גם כי ימות שישוע הוא בן האלוהים?  .זה הוא בא על ידי המים והרוח ,אפילו ישו; מים בלבד ,אלא על
ידי המים והרוח .וזה הרוח אשר  bearethהעד ,כי הרוח הוא האמת .אני ג'ון 5:5-6

האב ,הבן ורוח הקודש
כי ישנם שלושה אשר רשומה לגן עדן ,האב ,המילה( ,הבן) ,רוח הקודש( ,מכתבי הקודש של אלוהים) :שלושת אלה הם אחד .אני
ליוחנן 5:7

זכור :בשיעורים הראיתי כי רוח הקודש הוא חי האלוהים ,אשר נקרא גם מכתבי הקודש של אלוהים .השלושה הם חלק האחד,
כי מן האב מגיע הבן ,ולא מן האב מגיע מילה קדושה ,רוח הקודש.
אם אנו מקבלים את העד של גברים ,העד של אלוהים גדול :כי זה העד של אלוהים אשר הוא הגולמיות העיד על הבן שלו .אני
ליוחנן 5:8

ג'ון הוא אדם ,בכתיבתו שנתן העד שישוע הוא בן האלוהים ,אם מאמינים העד שלו כמו להיות נכון ,אז אתה יודע כי אלוהים נותן
גם העיד על ישוע להיות בנו האהוב ,בשם האל הוא גדול יותר מזה של ג'ון.

אם אתה מאמין הטפה של אדם ,והוא כי אשר הוא מטיף ואינה נתמכת על ידי דבר האלוהים ,להתעלם האיש הזה ,ואז להסיר את
עצמך ממנו ,הוא צורר המשיח.
ואשר על בן האלוהים הגולמיות העד בעצמו :ואשר לא אלוהים זיווג לו (אלוהים) שקרן; כי הוא יחיה לא לציטוט שאלוהים נתן של
בנו .אני ג'ון 5:9-10

ואת זה הרשומה אלוהים שנתת לנו חיי נצח ,ויש את החיים של בנו .מי הבן שיש לו טענה החיים; מי לא בנו של האלוהים שיש לו
טענה לא חייך .אני ג'ון 5:11-12

תחייתו של ישוע
זה על ידי מאוד תחייתו של ישוע שאלוהים נותן לנו רשומת שישוע הוא בן האלוהים ,באמצעות ישוע גם היית .ערבות בתחיית
משלנו.
לדברים האלה יש לי נכתב לקרבך מאמינים על שם בנו של האלוהים; יה אולי יודע כי יש לך חיי נצח ,יה ייתכן מאמינים על שם בנו
של האלוהים .אני ג'ון 5:13

על-פי רצונו
 .וזה הביטחון שיש לנו בו ,אם נשאל כל דבר בהתאם לצוואה שלו ,הוא  hearethלנו :ואם אנחנו יודעים שהוא שומע אותנו,
בכלל אנחנו שואלים ,אנחנו יודעים שיש לנו את עתירות אנו הרצוי לו .אני ג'ון :14-15 5

יודע את

זה :אם אתה מתפלל לאל על הדברים של כדור הארץ (יותר כסף ,מכונית טובה ,העבודה החדשה ,וכו ') ,אלוהים

עשוי או עלול לא לשמוע אותך ,כפי רצונו שלו ,אבל אם אתה מתפלל עבור אחרים או להדרכה של אלוהים ,אז הוא ישמע את התפילות
שלך ,כי זהו רצון האל שהופכים כל ילדיו אליו להדרכה.

לשהות ללא חטאים ,חי
אם כל אדם רואה את החטא אח שלו ,חטא אשר אינה עד מוות ,הוא אבקש ,הוא יתן לו החיים להם החטא לא עד מוות .יש חטא עד
מוות :אינני אומר כי הוא רוצה להתפלל בשביל זה .מכל עוון זה חטא :יש חטא לא עד מוות .אני ג'ון :16-17 5

אנו יודעים כי יומת נולד של אלוהים ואיש בחטאו  .אבל הוא זה הוא היחיד של אלוהים  keepethאת עצמו ,זה מרושע toucheth
אותו לא .אנו יודעים כי אנחנו של אלוהים ,כל העולם  liethשל רשעות .אני ג'ון 5:18-19

אנו יודעים כי הגיע בנו של האלוהים ,שנתת לנו הבנה ,כי אנו עשויים לדעת אותו זה נכון ,אנחנו לו שזה נכון ,אפילו ב בנו ישוע
המשיח .זה נכון ,ואל חיי נצח .ילדים קטנים ,למנוע את עצמכם אלילים . .אמן .אני ג'ון :20-21 5

הפיתויים בונה כוח
אחיי ,תספור כל ההנאה כאשר אתם נופלים לפיתויים מגוונות; לדעת זאת ,כי שיפוט של אמונתך  workethסבלנותJames 1:2- .
3
כפי לנו לעבור את החיים ,אנחנו הן הותקפו על ידי הפיתויים כי אם נוכל להתפנק להם ,הם יכולים למשוך אותנו הרחק את
המוסר של אלוהים ,בחטא .זה סכסוך שלנו בתוך עצמנו הוחלט אם אנו ננצח נגד פיתוי או אם אנחנו יחלה וקרא סירנה.

הפיתוי של סקס
הפיתוי הגדול הפונה לנשים וגברים היא הפיתוי של זנות וניאוף .זה היבט טבעי של האבולוציה האנושית ,שקוראת לנו לקיים
יחסי מין.

האדם נפש חיה
זוכר :אלוהים ברא את האדם בצלמו ובדמותו ,זה אומר שאלוהים יצר את האדם נפש חיה .אין שום חיה אחרות זה מהלך על
פני האדמה עם נפש חיה; גברים הם ייחודיים של כל בעלי חיים אחרים.
בגלל ההוויה שלנו עשוי נפש חיה ,אדם יש את היכולת לחשוב ,הסיבה ,להחליט וויל .אני עושה את זה או שאני יעשה את זה.
אדם יכול לקחת את המידע שנאסף חוויות החיים שלו ,באמצעות נתונים לקבוע באיזה כיוון היא הדרך הנכונה ללכת .הבנת את המוסר
של אלוהים כפי וייחשב בתוך עשרת הדברות ,את תורתו של ישו ,נותן לנו נתונים שסיפק את הנשקים שאנחנו צריכים כדי להדוף
הפיתויים הרשע.

ילדי האלוהים
שאלוהים הוא הבורא ,ככזה חושב של האדם בתור ילדיו .כמו כל האבות טוב שאלוהים רוצה שאנחנו .להיות כמוהו .אלוהים
הוא מוסרי ואוהב להיות ,כמו הוא אלוהים ,אז גם אינה רוצה אלוהים כי הילדים שלו כנ ל.
כוונתי ,אלוהים סיפק אדם עם סט של כללים שנקבעו על-ידי האל ,שבו אלוהים בכוונת ובפקודות כי ילדיו לחיות על-ידי.

לכללי המוסר
כשהיית ילד ,להורים שלך היו קבוצת כללים שאתה חייב לחיות על ידי בזמן שחיית בבית שלהם .אלוהים הוא לא שונה ,פרט
לכך הכללים של אלוהים ייתן לך את הידע והניסיון של נותן לך כניסה לתוך בית האלוהים .כללים אלה נקראים עשרת הדיברות ,ו תורתו
של ישוע המשיח.
אם אתה חי לפי החוקים האלה ,לכן הן צדיק בעיניו של אלוהים ,אתה יוזמנו לגן עדן ,זה בית האלוהים .אם אתה נופל קצר של
צדקתו ,ואז אתה תיפול לפני שהוזמנת לתוך בית האלוהים . .זה כל כך פשוט.

עבודות של הצדק
מתי אתה מתעמת עם פיתוי תילחם נגד זה ואז אתה הראית אלוהים לעבוד לקראת צדקתו .אם אתם נופלים קורבן אשר מפתה
אותכם ,אז תראה את עצמך כדי להיות חלש ובלתי ראויים של אלוהים.
כילד ,הרצונות של מין זה שאינו קיים בגופנו ,אבל כאשר אנחנו מתקרבים לגיל ההתבגרות ,גופנו להתחיל לקיים את הדחפים
החייתי המתייחסים אל החיה האיש היה לפני אלוהים ברא אותנו נפש חיה .השיחה הרבייה של המין האנושי קורא לנו ,כפי שהיא עושה
החיות האחרות של כדור הארץ.

נשק נגד פיתוי
 .זה על ידי במוסריות של אלוהים נתון עשרת הדיברות שיש לנו נשק כדי להדוף את היצר החייתי האלה כמו ...אם אתם בקיאים
מה עשרת הדיברות אמר ,אז אתה לא מבין כי לעסוק זה יחסי מין מחוץ לנישואין חטא בעיניו של אלוהים.
השטן רוצה כי אדם נופל קצר המוסריות של אלוהים ,כי אם ניפול קצר .אז אנחנו לא יהיה ראוי אלוהים ,אם אתה לא ראוי אז
אתה לא יוזמנו לגור עם אלוהים בגן עדן .במשחק הזה יש רק שתי אפשרויות ,או להיות צדיק ,להיכנס לגן עדן או לעסוק בדברים הרשע
והחוטא ,ולהיכנס נצחי ,מוות נצחי.

להילחם במחלה
להדוף הפיתויים ,ולאחר שנעמוד המוסר האלוהים ,אז לך לבנות את התנגדות תרמיות והשקרים של השטן .בכל פעם שאתה
מקבל את הפיתוי ,אתה פותח את הדלת לשטן כדי להיכנס ללב שלך עוד יותר .איפה השטן חי ,אלוהים לא יכול.

המוסר מלמד סבלנות
תנו סבלנות יש לה עבודה ,כי אתה עשוי להיות מושלם ,שלם ,לא מושלםJames 1:4 .
יהיה מושלם היא להשיג את התוקף המוסרי אותו כאלוהים.
המלחמה שלנו פנימי ואישי נגד הפיתויים הרשע בונה "סבלנות" בתוך כל אחד מאיתנו מתי אנחנו בדיכאון נגד הפיתויים.
סבלנות זה נותן לנו כוח להלחם נגד הפיתויים בעתיד.
זכור :כל הפיתויים נגרמות על ידי השטן ,מנסה להרוס אותך . .הוא היריב שלך אויבך ,הקרב שלך נגד פיתוי להילחם נגד
השטן.
כאשר אתה במצב זה נותן לך ההזדמנות של העוסקים בסקס עם מישהו חוץ הזוג נשואים מבחינה חוקית שלך ,אתה עם השטן.
אם תבחרו להתפנק סקס ואז כבר הבסת על ידי השטן ואתה העבד שלו .אם להתנגד ,להסיר את עצמך למצב הזה ,אז עמדו בפני השטן
ניצחת בקרב ,ואת אלוהים להיות מחייך עליכם.

חוכמה
כאשר אתם ממוקמים במצב שבו יש לך את ההזדמנות של העוסקים בסקס ,אם אתה לא חכם של המוסר האלוהים,
האינסטינקטים החייתיים שלך לנצח ,ואז להכניס אותך abys .של החטאים והקללות.
 ,אם מישהו מכם יחסר חכמה ,תנו לו לשאול את אלוהים נתן לכל בנדיבות ,ו  ;upbraidethיינתן לוJames 1:5 .

מהי חוכמה?
על מנת להשיג חוכמה עליך לחנך את עצמך קודם .חינוך מוליד ידע ,ידע גוררת הבנה ,ומוביל הבנה חוכמה.
אם אתה מחנך את עצמך דרכים האלוהים ,מוסריות שלו בתור נמצא את עשרת הדברות ,את תורתו של ישו ,ואז תוכלו לקבל
ידע מה שאלוהים ציווה ,ולא עם הידע הזה ובכך להשיג הבנה ולאחר בהבנה של האל מוסר תהיה לך את החוכמה להילחם נגד למשוך
השטן לכיוון פיתוי.
כאשר קודם הלכתי לחפש אלוהים של ,אני לסמוך על היכולות שלי ואת המודיעין ,אם כי הייתי מסוגל להשיג ידע לא הצלחתי
להשיג הבנה .ללא הבנה פשוט היה מלא של נתונים ,אך לא הבנת איך לעשות שימוש בנתונים המסע שלי ללמוד אלוהים של.
כאשר סוף סוף הבנתי את זה ,פניתי אל אלוהים להדרכה שלו ,תפילה לאלוהים אני מכיר בחיי של החטאים ,התחרט לאחר שהיה
כל כך רעה ,ושאלתי אלוהים למחילתו.

להיות חזקה וישירה
אבל תן לו לשאול באמונה ,שום היסוס .עבור הוא זה  waverethהוא כמו גל של הים מונע עם הרוח .וזורק .שנתת לא האיש הזה
חושב כי הוא יקבל משהו של האלJames 1:6-7 .
כאשר לבסוף נתן תפילה לאלוהים ,התחרט על חטאיי ,אני עשו זאת עם הרשעה ,בלב מלא שרציתי לאלוהים יודע כל הרוע
שעשיתי וכי אני באמת ועם ערבות בתשובה.
זה הסוג כזה של לב פתוח בלתי מעורערת נדרש כאשר אתה מבקש מאלוהים לסלוח לך .אם אתה לא כנה ,אלוהים יודע .אלוהים
לא סובל צבועים.

יברך את מי  endurethפיתוי
ברוך הוא הגבר  endurethפיתוי :כי כאשר הוא ניסה ,הוא יקבל את הכתר של החיים ,אשר אלוהים הגולמיות הבטיח את אלה
שאוהבים אותוJames 1:12 .
אם כאשר אתה הבאת פנים אל פנים עם הפיתויים של השטן ,אתה בדיכאון נגדו ,ואז אלוהים ייתן ברכה לך .אם אתה חי את
חייך תמיד בצדקת ,בתור חייל נגד פיתוי ,ואז תרוויחו חיי נצח ,כניסה לגן עדן.
במאבק שלך נגד השטן ,אלוהים יראה כי אתה אוהב את אלוהים ,כי כל שהשטן ופירושה הוא בטן לך.

אלוהים ,מה לא לפתות גבר
אל תניח לאיש לומר מתי שהוא מתפתה",אני מתפתה של אלוהים" :כי אלוהים לא תתפתה עם הרוע ,גם  temptethהוא כל אדם:
אבל כל אדם הוא מתפתה כאשר הוא נמשך משם מתאוותו ,לפתותJames 1:13-14 .
אלוהים לא לפתות אותך לעשות משהו מה שרע בעיניו של אלוהים .השטן הוא האויב שלך ,הוא זה שתמיד גורמת לך תאווה,
חומד.
כל כך הרבה פעמים שמעתי אנשים אומרים "איך אלוהים יכול לאפשר דבר כזה יקרה ".אלוהים אינו גורם שזה יקרה; השטן
נמצא מאחורי כל הדברים הרעים בעולם .אלוהים אין כדי לסייע לכם להתגבר על ההתקדמות של השטן ,אבל בסופו של דבר שזה הכל
תלוי בך ,אתה להילחם פיתויים או אתה תתמוטט לתוך הרצונות הפנימיים שלך.

התאווה מוליד חטא
כאשר התאווה הגולמיות נוצר ,הוא מניב החטא ,:חטא ,כאשר הסתיימה ,מניב מוותJames 1:15 .
מותו מדוברות מכאן אינה את המוות האנושי שיש לכל הגברים בפנים ,אבל מוות נצחי ,שיש גברים כל שביכולתם כדי להימנע.
אם אתה נלחם נגד השטן ותאוות הפנימי שלך ,אז לך להפעיל הכוח נגד מוות נצחי.

להישאר באמונה
לא לטעות ,אחיי האהובה .כל מתנה טובה ,כל מתנה מושלמת מלמעלה ,מעם למטה אביו של אורות ,שאיתו אין חוסר יציבות ,אף
צל של פונהJames 1:16-17 .
המוסר של אלוהים הוא שלמות ,כאשר אתה לטעות נגד הזה בשלמות שאתה נופל קצר של תהילת האל.

תגמולים של אבי
אלוהים לא ציווה כי אנחנו חיים את מוסריותו רק למענו ,אבל מציע למי שמציג את אהבתם לאל ע י ציות מצוותיו ,מתנות של
ערך; בדיוק כמו כאשר אתה לגמול את הילד שלך על עושה מעשה טוב ,האל מזכה את ילדיו שמפגינים על אהבתם אליו.
התגמולים הללו היקרות ביותר היא חיי נצח ,עם זה הוא גוף בריא ומושלם ,ללא מגבלות או מחלות .יש הרבה מתנות אחרים
המוצעים על ידי אלוהים ,אבל אלה שני לבד צריך להיות מספיק כדי לתת לך סיבה להישאר נאמן ותוך ציות של עשרת הדיברות האל,
לחיות את חייך המוסריות לימד על ידי ישוע המשיח.

על ידי רצונו של אלוהים
של הוליד רצון משלו הוא אותנו עם המילה של האמת ,שאנחנו .צריכים להיות סוג של  firstfruitsשל היצורים שלוJames .
1:18
כאשר אלוהים ברא את האדם והקימו אדם על פני כדור הארץ ,היה העונג שלו כי הוא אכן עשה זאת .ככזה ,אדם שייך
לאלוהים ,על ידי ההנאה של אלוהים אנו ממשיכים להתקיים . .לכן כל כך הרבה מה לשאול כי אלוהים מצווה שאנו חיים מוסר ולא
דקדנס חוטאים?
היכן להניח בנפרד  filthinessוכל לנמלצת של שובבות ,ולקבל עם הענווה את המילה  ,engraftedאשר מסוגל להושיע נשמות
שלךJames 1:21 .

המילה "לנמלצת" מוגדרת בתור :משהו מעבר לנדרש ,או מוגזם או מעל שפע אספקת משהו .
התנ ך מגדיר את " "Meekכמו אלה מי הם של אמונה אמיתית ,צדיקים לפני אלוהים .
המילה " "Engraftedמוגדרת בתור :לצרף משהו לצמיתות משהו אחר על-ידי תהליך הדומה הרכבה .
לנסח את הפסוק הנ ל :היכן להניח לגזרים כל  filthinessו מעשים מוגזמת של שובבות ,חוטא מעשים ולקבל עם אמונה
משתילים את נשמתך המוסר האלוהים.
זה אומר שאלוהים רוצה .כי כולנו לכתוב מצוות האלוהים ומוסר שלו על ליבנו ,הפיכתם לחלק קבוע של האישיות שלך ,כבוד
אישי ,האופי המוסרי שלך.

 Doersשל המילה
תהיו אתם  doersשל המילה ,ואת לא שומעיו בלבד ,מרמה וצער לעצמכםJames 1:22 .
הפקודה השנייה של ישוע אומר" ,אהוב את שכנך כפי שאתה היית שכנה שלך אוהב אותך ".כאשר שומע את דבר האלוהים,
לקבל את זה לתוך הנשמה שלך לבין להפוך את מוסר האל מוסר שלך ,אז זה נדרש מכם ,כפי שהוצגה ב המצווה השנייה של ישו ,אתה
כאילו וייז לחנך אחרים בבשורה הקדושה של אלוהים ,הטובה ביותר כפי שאתה מבין זה . .עושה את זה ,אתה אדם מעשי ,לא רק את
השומע.
כי אם כל הספד של המילה ,לא אדם מעשי ,הוא כמו בפני אדם מסתיר את פניו טבעי בכוס :כי הוא הישמר עצמו ,גת שלו ולא
משעשה  forgettethאיזה אדם הוא היהJames 1:23-24 .
אני אישית מוצא זה האנלוגיה של אדם מסתכל במראה פחות מאלף ,אז אני מציע את זה :אם אתה לוקח הזמן ,מאמץ כדי ללמוד
ולאחר מכן חי לפי המוסר של אלוהים ,אך נכשל לדבר על ההמרה שלך על האמונה האמיתית ,לאף אחד אחר ,אפילו לא את מי אתה
אוהב ,אז זה כי אתה מתבייש או הנוראית של דחייה שיש לך לסבול  ,אם אתה מתכוון להפוך את הידע שלך ידוע לאחרים? כזאת היא לא
הסימן של הקדוש של אלוהים ,כי אם אתה באמת אוהב את אלוהים ,אתה רוצה שכל העולם יודע כמה את אוהבת .אם ברצונך להסתיר
את האהבה שלך .אז אתה באמת אוהב אלוהים או אתה משקר לעצמך.
קדוש במעשים שלהם הוא קדוש מעשה ,ואילו כמו סנט במילים בלבד ,הוא לא קדוש.

חוק החירות
אבל מי  lookethלתוך החוק המושלם של חירות ,ו  continuethבו ,הוא לא השומע שכחנית ,אך אדם מעשי של העבודה ,האיש
הזה יבורך מעשה שלוJames 1:25 .

 Jamesמתייחס המצוות ואת תורתו של אלוהים בתור חוק מושלם החירות ,באיזה אופן ועושה אלוהים ליברטי הצעה למי
לאמץ את המוסר שלו?
זכור :כאשר אתה להיכנע לפיתויים של השטן הפכת להיות העבד שלו.
כאשר אתה נשאר נאמן המוסר של אלוהים ,הגדרת חינם העבדות הזה ,כאשר ניתנת לך חיי נצח ,לגן עדן ,אתה נקבעים חינם כי
ביצעת המוסר האל מוסר שלך ,כבר לא חוקי יקוימו ,אבל חלק ממי שאתה ,חלק ממך.

אמונה כוזבת
אם כל אדם מביניכם שנראה דתי ,והוא  bridlethלא את הלשון שלו ,אך  deceivethלבו שלו ,של האיש הזה .דת היא שחצנית.
James 1:26
זה הכי טוב יכול להיות מובן בדרך הבאה.
יש הרבה אנשים שאני מכיר אישית אשר קוראים לעצמם להיות נוצרי ,אבל כשאני שואל אותם באיזה יום בשבוע הם לשמור
שבת הקודש לורד ,הם אומרים לי ראשון .אותם אנשים ,מצאתי ,לרצות לקיים יחסי מין מחוץ לנישואים ,גם מעשה ניאוף או ניאוף.
אם אתה באמת נוצרי ,לך יהיה צייתן מוסריות לימד על ידי ישו ,אשר כוללת את אשר ניתנת בעשרת הדברות .אם את מרשה
לעצמך להתענג על חטא דברים אז אתה לא חסיד של ישוע ללא קשר אתה קורא לעצמך.

שווה תחת אלוהים
יש לא את האמונה של ישו אדוננו ,האדון של התהילה ,עם כל הכבוד של אנשים .אם שם מתקרב הרכבה שלך גבר עם טבעת זהב,
בהלבשה טובו ,ובאים שם גם בחור עני לבוש השפל; ו יה כבוד לו  wearethאת הבגדים הומו ,ואת אומרת לו",שב אתה כאן במקום טוב;",
אומר לעניים",עמוד עמדי שם ,או לשבת תחת הדום שלי :יה לא ואז חלקית שבתוככם ,והם הופכים שופטים של מחשבות רעות? James
2:1-4
אחד הדברים שהפכו אותי מן הכנסיות כריסטיאן בתקופת הנעורים שלי היתה כי זה היה צפוי כי אני חייב ללבוש חליפה או סוג
אחר של בגדים מקובל על מנת להשתתף הכנסייה .אם נכנסתי לובש ג'ינס וחולצה משובצת ,להיות הסתכלתי למטה ,כאילו הייתי
העבדים ,לא שווה האחרים מי ללבוש בגדים יפים.
זה מה  Jamesמדבר הנ .זה לא מה שאתה לובש זה קובע את הסוג של בן אדם שאתה ,אבל מה שיש לך בלב .עבור אחרים אשר
מתיימרים להיות נוצרי להסתכל למטה על אלה בשל ואביזרים שלהם ,היא לחשוף אותם כדי לא להיות נוצרי בכלל ,אבל אנשים שאינם
ביקורתי של אחרים ,אשר הם היבטים של השטן לא של אלוהים.

 ,Hearkenאחיי האהובה Hath ,לא אלוהים נבחר לעניים בעולם הזה עשיר באמונה ,היורשים של הממלכה אשר הוא הגולמיות
הבטיח להם שאוהבים אותו? אבל כן יש תיעב את העניים .האם גברים עשירים לא לדכא את ,לצייר לך לפני המושבים פסק דין? האם לא הם
הקללות זה ראוי השם מאת אשר  yeנקראים? אם  yeלמלא את החוק המלכותי לפי כתבי הקודש",ואהבת  thyשכן כמו האני ",כהלכה :אבל
אם יש לך כבוד לאנשים ,יה חוטאים ,משוכנעים כמו לעוברי עבירה החוקJames 2:5-9 .
כאשר אתה נותן עדיפות למישהו בגלל בעושרו ניכרו על מישהו עני ,אז אתה מעביר השיפוט של שניהם . .זה לא עבור הקדוש
של אלוהים להעביר ביקורת על אחרים ,זה לתחומו של אלוהים .הקדוש של אלוהים יש להאיר את האור של האמת על אלו שעדיין
בחושך ,לא לנסות לכפות תחושת שלנו נכון ולא נכון עליהם.

החוק כולו
עבור מי שצריך יהיה לשמור על החוק כולו ,ולפעמים עדיין בנקודה אחת ,שהוא אשם כל James 2:10 .
פסוק זה זה יש שהדגשתי חשוב מאוד להבין .אם תמשיך  9מתוך עשרת הדברות ,אך לא העשירי אז אתה אשם לא שומרים את
כל עשרת הדיברות.
אם תתבוננו השבת ביום הראשון של השבוע ,כאשר המצווה הרביעית היא מאוד ברור איפה אלוהים אמר" :אבל היום השביעי
הוא השבת של האדון האל ",אז אתה אשם של חטא נגד שאר עשרת הדברות.
אם אתה שומר את כל עשרת הדיברות ,אך לך לעסוק ניאוף או ניאוף ,ואז אתה אשם חוטא כנגד כל העשר המצוות של אלוהים,
אתה לא חסיד אמיתי של ישוע המשיח.
משום שהוא אמר",לא תנאף" ,אמר גם",אל תהרוג ".עכשיו ,אם אתה לא תנאף ,ובכל זאת ,אם אתה הורג ,הנך הופך ובעל עבירות
מכבדו של החוק .אז לדבר  ,yeומה אז ,כפי שהם זה יהיה להישפט על פי החוק החירותJames 2:11-12 .

תישפט
כי יהיה לו פסק דין ללא רחמים ,זה הגולמיות כשגידלה רחמים; ו רחמים  rejoicethנגד פסק הדיןJames 2:13 .
אם אתה עובר דרך החיים מותח ביקורת על אחרים ,על ידי כל אופנה ,אז אלוהים כטיפוסי לך במידה זהה ושווה הרחמים שנתת
לאחרים.
זה ולכן מחובתכם מהפעלת מסתכלים על השני בעין ביקורתית ,אבל לראות אחרים כשוות באלוהים ולא באמונה .אם הם השווה
וכך מצאת פגם אותם ,אז אתה גם לא מוצא את אשמת עם עצמך?

אמונה ללא עבודות
מה ערב זה רווח ,אחיי ,למרות אדם לומר הוא הגולמיות אמונה ,ויש לא עובד? אמונה יכול להציל אותו? אם אח או אחות להיות
עירום ,וחסרת של מזון יומי ,אחד מכם אומרים ועשיתם",לעזוב בשלווה ,להיות יה חימם ומלא; למרות  yeלתת להם ולא בדברים אשר
שצריך לגוף; מה זה רווח( ,אותם)? James 2:14-16
אני צריך תמיד מגדירים את המילה "עבודות" זמן ,מאמץ שמת לתוך לימוד ומחקר מכתבי הקודש של אלוהים ,כי זה מעל זה
מוצג כי חלק עובד חייב לכלול גם צדקה לאחרים.
זה אומר לי חלק שלך עובד חייב לכלול את כל מה עשרת הדיברות ואת ישו מלמד אותנו .זה לא מספיק כי אנחנו לומדים את
בשורת האלוהים מבפנים ומבחוץ ,אבל אז לא מתרגלים את אשר מלמדים את זה להיות מוסר האל.
אם אתה בלי של משהו שאתה צריך ,אתה להתפלל לאלוהים ולבקש את עזרתו ,אלוהים נספק לך .אם אלוהים יעשה את זה
בשבילך ,אז כדי שתוכל להיות בדרך של אלוהים ,עליך לעשות כל כך הרבה עבור מי שלבסוף אתה מגיע במסע החיים שלך.
לא היה אברהם אבינו מוצדקת על ידי עובד ,כאשר הוא הציע את יצחק בנו על המזבח? רואה אתה איך אמונה מחושל עם יצירותיו,
על ידי עובד היה האמונה הפכת למושלם? כתבי הקודש התגשמה אשר נאום",אברהם האמינו באלוהים ,זה היה ביטחוני ללא זקיפה לו למען
הצדק :הוא נקרא החבר של אלוהים .את מבינה איך זה עובד על ידי אדם היא מוצדקת ,ואז לא על ידי אמונה בלבדJames 2:21-24 .
אם אתה אוהב את אלוהים ואז לך לעסוק האלה דברים אלוהים עוסקת ,מחילה ,סבלנות ,הבנה ,רחמים ,כבוד ואהבה.
 ,אבל החוכמה זה מלמעלה( ,אלוהים) ,היא ראשית טהור ,ואז אוהב שלום ,עדין וקל להיות התחננו ,מלא רחמים ,טוב פירות ,ללא
 partialityוללא צביעות .הפרי של צדקתו נזרע בשלום מהם להשליםJames 3:17-18 .

היה צנוע על ה'
להשפיל את עצמכם בעיני האל ,הוא יהיה להרים אותך .דבר אחד לא רשע ,אחר ,אחיהם .הוא  speakethהרשע של אחיו ,ולא
 judgethאחיו speaketh ,הרוע של החוק judgeth ,החוק :אך אם אתה שופט את החוק ,אתה אינם אדם מעשי של החוק ,אך שופט . .יש
אחד נותן החוק ,המסוגל לשמור ולא להרוס :מי אתה זה  judgestאחר? James 4:10-12

תן תהילה לאלוהים לא את עצמך
ללכת עכשיו ,אתה אומר"היום או מחר אנחנו לעיר כזה ,ו להמשיך שם שנה ,לקנות ,למכור ,ואז לקבל רווח" :ואילו אתה יודע לא
מה יהיה ביום שלמחרת .בשביל מה החיים שלך? זה ערב אד זה  appearethמעט זמן ולאחר מכן  vanishethמשםJames 4:13-14 .
בעת הפיכת התוכניות של ההישגים בעתיד ,התכניות האלה אבל הדמיון עד שהם מוכשרות ,אבל בדברים החיים יזיק ,תוכניות
לא הסתדר כפי שאתה יכול לקוות.

בשביל זה אתה צריך לומר",אם האל ,אנחנו יהיה לחיות ,ולעשות את זה ,או זהJames 4:15 ".
במקום להכריז זה הכי אתה מתכוון היותו של המוח שלך ,מעדיפה לקבל את כל שאתה עושה ,הם יעשו רחמים ואת חסדו של
אלוהים .לכן זה על ידי רצון האלוהים אם לך להשיג את מה שאתה רוצה ,וזה לאלוהים שתעניק שבח וחג ההודיה כאשר הרצון שלך
מתגשמת.
אבל עכשיו  yeלשמוח ב  boastingsשלך :כל שמחת כזה הוא רשע .לכן לו המנהלים עשו טוב ,כשפים זה לא ,לו זה חטא.
James 4:16-17
אם תהפוך את הקדושה של אלוהים ,הידיעה וההבנה של כל שאלוהים דורש מכם ,מוצעות לכם ברירה ,פיתוי ,ואתה בחרת את
מה שאתה יודע שהוא לא בסדר ,ואז את חטאו אינם עוד הקדוש של אלוהים.
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